










ص*ار؛ءمجمم؛

لازالت، أشجاني وأثار ، أحزانى و-مك ، أعماقي المصاب هذا هز لمد 
صرامهاتثب باز بن العزيز عبد وشيخي والدي سماحة فف، على الحزن نار 
نجدالعلم محللبة س كغيري وكنت ، أحشائي في أوارها وتدكي ، كبدي في 

الموتفاحمملمه — اليه رحمه — عثسمين ابن شيبمفا فى العزاء وميض من ثيئا 
،الوحا،ان حرفان واشتعلت ، حزان ا/ئ نار ضرام فتجدي ، المنايا وغيبته 
.العينان دموعها وأملت 

وأن،ديهشيخي على أبكى ان عام
ذاهلةاب فالألبالعشببن ات م

مجميبتناأدهى ما الخملب أعفلم ما 
اهمل، تهمن تشكو العلم ودولة 

بنايراد ر أممن رحماك رب يا 
كمدمن الألأم تهدأ لم ان عام

الشانئمحبوبي في أفجع واليوم 
بنيرانت—اي-انا ح—يكوي والهم 

انامالإمولى إذ فدب الأرض ف
انالرئيات مأن بعد ا هوبوم

ونقصانموت فى للأئمة ا م

وإيمانان إحة أئمعلى 

،تتهاوى شموس ، مر ا/د أفدح ما الله يا ، الخهلب أعفلم مجا الله يا 
وعلماء، تخمد ومصابيح ، تهلفأ وأنوار ، ناقل ونجوم شاقهل وكواكب 
وزمان، يفللم وليل ترهق، وأمور ، تحدق وقس ، يرحلون وأولياء ، يقبضون 

•يعتم 

العاملنالعلماء غياب من ، عتمة أشد ولا ، محللمة أكبر هنالك وليس 
والحياة، الدنيا وزينة ، الحياة وضياء ، الدجى نور فهم ، الياذلن ولياء وات 

شمس،بلا ونهار ، بدر بلا وليل ، ثمر بلا وشجر روح، بلا م حبدونهم 
،^اق بلا ووجود ، دليل بلا وتيه ، حادٍ بغير وركب ، ربان بلا فينة وم

.دواء بلا وأدواء ، ماء بلا وآبار 



٥٠**؛

والذينمكم آسوا الذين الله يرفع ؤ : الأنبياء يعد درجة الاس أعظم 
ائهع—بممن الله يخشى إمما ؤ ت لله اليشرية وأخشى ه درجات العلم أوتو 

وسلالله إلى دعا من قولا أحسن ومن ؤ : قولأ الماس وأصن ه، العلماء 
.ه لمين المن إض وقال صالخا 

أولماءوهداة ، علماء أئمة بفقد الزمن هدا م الإسلام أمة رزئت ولقد 
ركبهم،وتولى نبراتهم، ثانقهلمت، أصواتهم، غابت ، أصمياء ودعاة 

وتحققعقدهم، وانتثر عطرهم، وحف أمرهم، وانتهى نحبهم، وانقضى 
وعبق' ارهم اختوعبير آثارهم، حياة ت فيهم العزاء ولكن بعدهم، 

■أسائهم وجميل أصدائهم، 
أشهرتة م حوالي قيل — الله رحمه — محمد الشيخ مع كنت 

ففاصتمسجده، وعن الخيري باز ابن مشروع عن بالني فكان وفاته، مجن 
الشيخ،موال على نجيب لكي حريتها لدموعي وتركت بالدموع، عيناي 

،عجيبة غريبة نفلرات فكان ، مقالها وعرف ، حديثها فهم وقد 
فقدتهأن بعد إلا أفهما لم ولكي ، كثيرة معاني ا محلياتهفي محمل نظرات 

إذابلث كيف I له قائلة قلبي نناجيان كانتا عينيه أن فحرفت — الله حمه ر— 
•يفارقك؟ قريب عما همك له وتشكو ، حزنك تبثه الأي أن علمت 

بعدامالها مة المن عليه علقت الذي المميل والعالم ، ا-يليل الإمام رحل 
دون، الحياة صحراء في يتيهون كأنما والإيمان العلم بركب فإذا ، تعالى الله 

،الظلام يضيء ومشعل ، الركب يحدو وحاد ، الملريق يهديهم دليل 
.بالله إلا قوة ولا حول ولا ، الملريق أحهلار بهم يجتاز 

فيمكثت — الله رحمه — باز ابن الشيخ سماحة توفي حينما 



ؤولا؛رتضي نومآ، جفني ولأيعاش ، غمضاعيني لاتعرف ، وذهوو حيرة خ
.هيام ات هاتيك ومملعت ، الليالي نالك فأحست ، ندر ما إلا ، مضجعا نبى جز 
آأ،، الحب أوراق صفمحات على C لبى حثاثة وأدون ، ذهني عصارة أنثر  ١١
١٠وأتهللع الفجر، أترف الليالي أسهر ذلك مع وكنت ، الوفاء أفنان ودفاتر ؛!آ 

العلماءكلمات قلبي في وأنمش والحلان، الصمحق شتري ٩ الثمى ليرؤخ 
اؤدموع فنثر مشاركتي، إلا الملم فأبى ، الشعراء وأهان ، الفقهاء وعبارات ، ءلإ 
مدالصادقة، لفاظ ات تلك يدون أن إلا وأبى محي، ات محهلور على واخزن الحب ا\ 
 \vمإمالليالي تلك من أحرج بي فإذا ، الرائقة والقضائد ، العائقة ات والكلم

■!١في؛ حبة بالمد ؤإذا ، عمماء ودرر ، غناء وحدائق بيضاء بمفحات الموداء 
.هالعمر( كتاب)إمام مجتععلثة وأفئدة متلهفة، بنفوس يتلقفون الدنيا أنحاء 

،١٢المتعهلشن. ورغبات اغبين، بعللبات تفي الطابع تكاد فلا  ١١
يعاودذاته، والحدث ه، نفالحزن هو ها بالبارحة، الليلة أشبه وما 

ءوفقيد ول، كالمي حبيب فى ، حثاء المد فى كن ويالقلب، ويراود النفس، 
٦١والإرث، والمرة حلاق، والمد العلم فى تشابها كالإمام، ؤإمحام ، كالفقت، ٢، 
ق• بفراقهما واللوعة ، عليهماوالبكاء والدفن، والحانة والموت، والمرض لإ 

أحثافمرقت قليي، على العثيمين الشيح بموت الفاجعة نزلت 
mrبوياته ويخث-رنى يعنيني هاتف جاءني ، قواي وحطمت ، مشاعري وبددت  ١٠

فيأمشى كنت وقد ، روحه غياب مجن دقائق عشر بحد — الله رحمه —
 ،C ٦١قعدت والله بل المشي، عن قدماي مرن فتالمرضى، أحد لزيارة طريقى
wfووجف ، القلب رجف ، رجلاي تحملني تعد لم ، اشرة مبالأرض على رو 
ج، نقمي على فتحاملت ، الحزن نار واشتعلت العين، ودمعت ، القواد اي 
رر، والبكاء لم والمد والحناء الهر مجن رحلة بدأ لمد مكتبي إلى اثرة مجيوعدت  ٠٢



ص(ل*؛

الضميروحرقات ، القواد حلجات من شيئا لجدون فأرملته بقلمي وأمسكت 
كائنهو ما كل أكتب أن القلم إلى أمرها الروح وأصدرت ، الوجدان واهات 

:تملي ما أول عليه تملي بها ؤإذا الإمام، مون حدث عن 

صيوانيوانهد خيمتي وقوضت وجداني واهتز مهجتي تمزقت 
لغتىفي الإجلال من نهر وجف 

بيتعصف والأمواج الهول لخة في 
اهقذائفترميني للحوادث ا جم

منفواحعهافوادي يدمى بت كم 
كبديفي الهم ضرام مجن وأشعلت 

انيبسمتحمراء كل وأجدت 
ورباني،اري إبحطاقم يب يغ

زانوأحهم لفلكا مجن بوابل 
وسانكل همومي من وأيقفلن 

انيأجفالحزن وع بدموبللت 
والمتابعةالرصد مع رحلتي وبدأت ، جديد مجن الحزن قمة وعادت 

غرالهدا فجاء العفليم، إمجامجهم في الحبين( أقلام به جادت ما لكل والتدوين 
.الثناء دواوين، من، وهمة ، الرثاء دموع ش قطرة هوإلا مجا الذي 

المكلومجةوعباراته الثكلى، وألفاظه الولهى، بحروفه الكتاب هدا جاء 
اللتاعة،القلوب وأنشدتها انحترقة، الصدور نفثتها التي الهمومة وجمله 

وأنسخ،أنلي ار، يالنهالليل مزجت لقد . .الياكية الأنفس ا ومهلرته
الفجرإطلالة أترقب وأتابع، وأرصد وأراجع، وأصحح ، وأقرأ وأكتب 
وأناالحلان، به وأقبلت الصحف، به جادت ماذا لانثلر الفللأم، ورحيل 

الشاعر:قال كما 

الكواكببْلي،ء ه يامأقوليل ناصب ة ميأمجيا لهإ كلسي 
بابالجرم برعى الذي وليس بم-قضٍ لهس قلت تى حتطاول 

جانبكل مجن الحزن فيه تضاعف همه ازب عالليل أراح وصدر 



ص*ارجمم؛كم؛

،شلأم الأ رفعت أن إلى الشيخ وفاة يوم مند الحال هده على وبقيت 
اتهوفمن امسومى بعد وذلك ، المشاركات وأوقفت ، الصحف وجئت 

ديدنولوأن ه، ١ ٤ ٢ ١ / ١ ١ / ١ ة عالجميوم في أي — الله حمه ر— 
ليقيناظالت'الدة مجهما القخمى عن يكتب فيما الاستمرار الصحض 

الأقل.على كاملا حولأ الشيح عن الكابة 
—باز ابن الشيخ ماحة حمعن ألف مجن أول فكنت علي الله ْن لقد 

علىونثر ، الصفحات على المودءين دموع نمس مجن وأول — الله رحمه 
علييجود إذ ، عفلمى وهبة ، أحرى منة هى فها ، العبرات صادق وراق اءد 

،عبخاابن عن بكتاب قلوبهم بايناس انحبتن رصي لنيل مق لمد اإعالمين رب 
ادماأحسن أجد ولم ، انجتهدين العامجلن السلف وبقية ، الدين راية حامحل 
هذاتألق فقد عشمن(( ابن را به عرف الذي الشيخ اسم محن الكتاب لهذا 

،جميل مذاق له وأصبح ، الناس دنيا في وتأصل ، العالم ماء ّفي الأمم 
كأنماالعثيبن(( را بكلمة النطق بح أصبل ، متوهج ومعنى ، فريد ووقع 

٠({ الثمين العلم )ر I اوي ي

يسليا مالكتاب هذا في انحسن قوافل تجد أن تعالى الله مجن وآمل 
،نان الحبه يعفلم وأن ، مشاعرهم ويرضى ، قلوبهم ويسعي ، نفوسهم 

.بالنيات فهوالأعلم ، الدرجات به ويرفع 
الإمامهذا عفلمة مجن سجلى ترى يا وماذا ، نكتب أن انا عوماذا 

.موجزة وخواطر ، عابرة إشارات وليها ، الفهامة والبحر ، العلامة 
لهليفا، هت الحمن ، الخلق رضي — الله رحمه — الشيخ كان لقد 

لن، الحسن متهلل ، الوجه مشرق ، الابتسامة دائم ، الفلل حفيف ، التعامل 

^ص؛كأهأكأه؛ء؛أة



ؤ؟ذاكرأ ، بالعالماء حفيأ ، يتعاظم ولا عتكبر يلأ ، اوع؛ارة مهذب ، الخانب إؤ 
،عن ذائدأ جنابهم، عن مناضلا عليهم، مترحما بهم، متأسا ، غضلهم لؤ 
MM  يدحرلا ، حلاق ات بأجمل وتحلى ، السمات أحسن منهم أحذ ، حياضهم
يبخلولا ، نهجه عن يفتر ولا بعلمه.، يمن ولا ، كللا يعرف ولا ، سعا و^ 

سّ, تاليغه بحقوق يحتفظ ولا ، بكتبه يتماك ولا ، بعونه 

١٠ومجد ، ثامخ وفرع ، راسخ أصل ، عظيم شرف ومعدن ، كرم عنصر آ■ 
،موثق ، اراته عبفي مدقق ، كلامه في مجتاز ، علمه في متمكن ، باذخ ه
٠٠، محتئيه مكرم ، بمربدت معس ، وطلابه مهتم ، محترم"لخمهوره ، لنصوصه رأ 
Juالهيبة محاكن ، الغيرة عظيم ، الهمة عالي . لجالسه مؤنس ، امريه ملعد جم ٠٢
.القواد ذكى ، اكوت حفيص ، الحاثية رقيق غن 

٠الحجة ووضوح الفهم، وقوة البصيرة، ونفاذ المريحة، توقد الله وهبه 
ءة—كما الطريوسلامة النية، وصفاء الروية، وجمال اتحجة، بيان وؤ 
٢ونقاء التعامل، وطيب الخلق، كرتم مع يحاول، لما التأني وحن — به نحنح 
٠وتأنق اللغة، وتألق اتمجانة، وأداء الديانة، وعميق الإبانة، وحن ، الهرة ١٠
والإبرام ؤإحكام الحففل، وغزارة اللففل، وعذوبة الإثارة، ودقة ارة، العب ٠٧
هوكب الأسلوب، وجزالة الإفهام، ثإجادة الكلام، ومتانة والنقص، م، 
صمجن صدره وعاه ومجا الفكر، محوانح مجن يعن عما الشرح وحن القلوب،  ١١
وامع.بوالسنة، الكتاب لأسرار الفهم دقيق . المعرفةوقهلوف العلم، أفانين ،و 
٦٠والمتكلمين صولهين، وات ، والفقهاء نين، والجد المقمرين، اراء على الإطلاع اه 
W• واللاغيع، واللغويتن، ج

،اوتليدهطريقها وملكته ، مجفالهدهاالحلم رئاسة إلهه ألقت 





لدي)ايتنين ذي الإن 
غررلائق بخرد غ ت م

نىكلسل،ض
هبخلتالحي ارك بتت

ظاهرهالمزن اء مكصاف 

يصبثيسوف ه عليحزني 

الحروالصلح دى الهعلم 
الفخريتماحر اب بجم
صورله ية محمولكل 

رذخلهسا ه وخالتبما 
رالجهوكسره ره يمكقض

ربالقمي جيواري حتى 
مالهواط خله، مد وومع نزله، وأكرم درجته، وارفع ذنبه، اغفر اللهم 

منالأبيض الشوب ينفى كما والخطايا الذنوب من ونقه والبرد، والثلج بالماء 
،خيرافيه السالمين على واحلف الميم، جنات في به واجمعنا الدنس، 

وهدىوفلاح، حير لكل ومحبيه طليته ووفق بيته، وأهل أولاده ض وبارك 
بك،إلا قوة ولا حول ولا مجيب، مميع إنك ونجاح، وفوز وصلاح، 

قدير،،،شيء كل على وأنت ، أنبناؤإليك ، توكلناعليك 







بمايراد ر أممن اك مرحرب يا 

كمدمن الألأم نهدأ لم ان امع

هدةمسأجفانا فرحت موت يا 

فطصع—ألم تولى باز ابن د بع
يروبمئ١^٠^^ في محبماى تحظ لم 

كلص الخ^ِاء المسة حهى حاسم، 

أضلساسن بمورالجايا حإ 
افلةحالأيام فالضم؛ن ا أم

غردةماري أشعأوائل انت ك

أنقدهاحن القوافي يهوى وكان 

هتمنعأولاه الذي الكرمم إن 

يغمرنىالشيخ ولطف دهر ومر 

ق^^يرففنهاها  ٧٢كم 

هزبمتوالأخلاق المدر كتراه 

تماريهلا ر ؤلهة امابمنله 

فعمقموالجب ايرضى مباته حي

وشهانوت مفى ة للأئما م

انقذي كل ا منيخطف والموت 

وحلاناب جأجفوة صي يمش

انيسألللمدين ر ناصيت حم

سوانيالق، في مه وإنما 

انأزممنذ يل ثممن فه في 
ينمانمدفونا ان كوإن جغى 

يدانمكل في لما ريات بذك

نهرانأرض في أتى إذ ه جبح

انجأشعار المصطفى ارتضى كما 

أولأنيالميمون نهجه في جر بال
انيويالقاه ألقالمودة وب

وسلوانرات ممن ة دوحفى 

انوعميدر من يأتيك واللففل 

كلإحانإلا تركايه ولا 

انىالخفق المشالم؛ن ان؛الوك



وماكيف الأرض هجرت حما شيح يا 

هتآلفبمورمن اني جحمن يا 
أنسايك فيمزى كا بالأمس 

هلدوحتنأوي ترى يا من والنوم 

منزلةحم خفوادي في له س يا 

يملؤهاان كوتا صالغابر تبكي 

ايمرعهكان غجفا ءغجرْ تبكي 
مراتعهافي و يشل كان الذي غاب 

ألسهاالفقه بديع من الذي غاب 

ميهااوأمالدنينع أمالذي غاب 

بردتهللحزن ارتدى القميم نخل 

بهألم ا ميشكو بات وؤلمي وم

تودعها الدنيفي اللأين بل 

دانيهانماء الدوحة ككان فد 

عدهايجن البرايا قلوب نحيى 

ائلةمالدهر ج_سبتي فى آئارْ 

دانومن اص قمن المواكب هذي 

انيوأخمي تحلوترانجه جوف
انئالهىتولىالإْ_امالع_امل 

هانميل من ممن غرتوي ل

انيأركمد بل هزني يلكم رح
و)اكحيحان(ويبكي)امحلى( طهرأ 

وإيمانم علذى شمن بوابل 

انحيوابن اني والغبالترمذي 

تيجانحير البرايا جميع على 

والشانالشأو علي ا هيفوكان 

رغدانغابات ا عهدمبلت وأس

ج—سنانأرض حتى ة ديفا-دمن 

انيرباJهج م_ادي لأنه 

أفانذات ها ممييجمجن لكل 

انمنصوب نفي علم كل من 

وثهلأنرضوى من ر هأقتفلل 

^ههمحأه؛محأهأ؛ص*



هانتأمنممل لم العلم وامر يا 
عملومن علم من الفضائل هدى 

ادويهالأيام على تتلى تظل 

اتجعثتامه أسهعر ع3لرا كئت فد 

يناأكالغرر يعيد بحرا هن كفبل 

موردهطاب زلالا غجثا كين، بل 

طامعةوالعلم الهدى وفود جاءت 

شتلحثا مالوحي لدليل دم قم

رائدهالله رمول نهج ضل ا م

نمبمتمحكم تعن ميل أصنهج 

ومتا مالخوزاء ن؛اغ ة همفي 

جملعلى أمت لو العزيمة تلك 

مهلتنافع ر يخعالة فالعالم 

أغشيةايهل وجوه عن ومزقت 

املهوحإلهي نور الملم 

عالمامل مام إمه يفوأمت 

وانينمع؛ه عن كت ا وما يوم

انيكدهر ا هلميات ههي

انإنكل ا مضهبالأنس وز يف

وتبسيسانعلم ذى قمن أرواحنا 

انرجومدر من ه يفارنا إبح

ئانطمالعلم يض لمفلب لكل 

أكنانر جحفى قلله إلى نأوي 

لأنلعأو لان لفواله أق

رآنقآيات من العيب وته وص

انباتقاري البهدى من خيوطه 

دانمنزل في ثرى أن ارتضى ا وم
كثبانمثل منه الصخر لأصبح 

وبرهانبأنوار اء مالمن 

رانفكبؤس الي الليظلام وعن 

انولهكل يهدي الاس في يسير 
انيأرمهنه ثمك جل بم



تديأقموالزهد باكقى ريشه 

هرونقالماس بمس للممه أعدت 

أسعلى الأنقى بحرم في مضيت 
حللاا تهألمكم العقدة ا أم

لهاالأشم كالطود الأرض فى وكت 

إلىاكفلمسس عن صفحا ضربت 

أوديةالرقراق رك نهمن أفضت 

غرينوقد ف^ا أهمسسط واترهس 

ةلأيوهى اني الأما لنججاءتك 

ابزهرتهو تلهأن اءت ج

ضاحكةوهي باب كل س جاءتك 
ةوأء-هليوال امأتوك وإن 

يتغنا ومالأحرى داره عامجرأ يا 
ثلةأمللمال بالزهد ضربت 

اهدةشالدهر قى نبوف مسة أمفى 

عتوانتفا-فاء ازت؛الائك، ف

دنانعمزآل بى تالجنة ب

وأذهانلأرواح ا عذباء جف

انيجيثالأنساء رائع الم لع

انغوبهزور لظى ص ها وصتش

عدوانأي وتردي اها محنحمى 

رانيحالاراء ئاقب ة لامع

عهلشانكل قي تالمبع ة ينق

انفليتمي ان زمفي ه نجوم

تانفاللون بهي ثوب كل من 

انمكر؛أحضفي تضمك وأن 
رانهجكل إلا طث د جنفلم 

أغنانيالله إن ; وابك جأتى 

انيالفادع الخبالمريق اله آم

انبغيكل منه دت يوقعفلمى 

انرفوعإجلال بأفضل لكم 

لانوإعمر فى لك وأحلهن 



يسعدهاللأرجاء اوك ضييسقى 

مفعمةالشعر حروف تسمى وموف 

وياالعلوم بحر يا العمر روعة يا 

بمسرلةنحظى كي الداء ابك أص

ثرفي ر الأمولي ر أمأجت 
طانرةللغو مروا هم حرصمجن 

يلدإلى هموم موالقلب فرت 

هدولترايات وؤلن مفي زهدت 

وفياخرام جت للجوجهك يممت 

أملكله فف القف بك أتى 

إلى^١^ 

رنفسامللديان روحك أسلمت 

لماان الزمز واهتالأرض وارتجت 

ةجباكوالأرواح الماس وأف—جل 
عددؤي مممم الرضي بمشمح م^نترا 

بمهشهموالخرز واللفلى به اروا م

ديداناباياك جبويزدهي 

آنى إلزآن مدح الل رتت

دانتمكل في الرضي يتث أنا 

وإيمانأمن في ادة الشههي 
ادس_راءلانداء من اليؤ عن يحثا 

وانوأعأءلساء من ا موطاق

سلطانر أملولا واه تهكت ا م

الأميركانيالطب ترتض ولم كفر 
انوإذعنسيم رار أمجتسك ع

لحمناللطف عفلمم رب فضل في 

بايذانولأنا مرمرل ماء جأن 

هاناعم نهدوء في اءه لق

انيالبمللمملح غسة من دهاه 

جثمانحجر ذهول في لسحملوا 

تتانعفجل رأته ا مد ومشه

جرحانابرح غروإن ولا نهقا 



حزنفي اليوم هذا مشل تذكروا 

أجمعهاغد هذا رب يا اك رحم

أنمممافي ايا مماجبر فرب يا 

مردتهمفي أ حرفاغ صمن وكل 
واجمةوالأوزان انمس_متي ابن يا 

ألتيومصوتي امعا حميا رب يا 

ومغزلهران فبغه محليامن 

جتهح وص الهائي الصطفى رفقة فى 

صدحتا امخغارمعلى الصلاة ثم 

امانعاز الجلفراق مضى ا مف

انبأكفملفوفا' اليوم بح أصقد 
متانحجر يا الرضي بحمن وامن 

وشكرانياتي يحتإلسه أهدى 

ديوانألف عن يرتقي دكم جوم

محقرانعفو في الفضل وامع يا 

رضوانجنات في در القمة عفلي

انوربحروح في القلب مغعم 

ازأغموق فوتغضن ة امحم







ؤا. الأمر مر هوات وذيك ، الف<-ر وارتحل ، الشمس 
عقلةو-جنائزهما موتهما أحداث وفى ^^^ ٧١عالمينا وفاة فى كان ولمد 

mm  ٠٠في الهنائلة والخموع ، الهائلة الوفود أقبلت حيث ، عفليمة وعبرة ، كبيرة
صودفعها ، الشوق بها وجاء ، الحب قادها ، وتحرق وتلهف ، وتشوق حب و
٢،وعلامة ، الصلاح أمارة تعالى الله باذن وتلك ، الإكبار وحداها ، الإجلال \و 

؛أمالشيخ ماحة حموفاة حين الكبير والشهد ، الغفمر الجمع ذلك رأينا أم 
٠٠بالشهد فإذا ، مثله العيون تر لم يوما فأكان — الله رحمه — باز بن العزيز عبد  ٠٠
صوحلفه ، النجيب تلميذه مع ، يتجدد والحدث ، تعاد والصورة ، يتكرر و

إؤ، الفتاك واللاء ، العضال وهو مكة ألى ع-شمب؛وا آبن اؤ 
قولواويقول ، الخبيث الرض ميته نعن ينهى — الله رحمه — كان وقد 

 /r ٦٠ويجاهد بل الألم، حرق على وينصر الأسى، غصص بلمع ، الخطير٠ رر
mm. نفوسا بموت أن قبل ويحيى ، درومحا ليلقى نفسه  ١١
جيلمع در البكالحق ونور تى وأفة زكيران امعا دروموألقى إلإ 

رةزفويكبت ا آلاماوم يق
حولهاء أطبمن وجيش وبمشكا 

مجتزلألمكة يدنو إذ د عوي

ينضضعولا بر، صفي ويبذل 
معواوييقول مجا قوم ليبحر 

ينزعقاليك حيث إلا الشوق ا وم
وهناك، حمر الأ البحر من مقربة على بجدة المسشفى إلى ينقل ئم 
الخضمالعذب بالبحر فإذا ، يفترقان ما ّرعان ولكن ، البحران يجتمع 

^أ؛صهأ؛صهمحآ*



ؤالعلم م-اء من فيه ١ ٠—كل ضخ أن يعد ، بعه من ونجدب ، رواذدْ ننضب إب 
ه، الدارمخن دة ئوأف، الموتن وأرواح ، ادسالمين قلوب إلى الوحي زلأل وه 
■ا إلى فيذهب الدنيا أنحاء فى اغلأن إلى وأصدافه ودرره ولأكه كنوزه وأهدى \ف 
لموبجوار ويدفن الحرم، في علية ويصلى الخميس، ليلة الأربعاء يوم : مولاه إ\ 
kv ) ؛أثفي صت التي رجاء الأ نلك معادة ويا الكبير، وشيخه العفليم، صاحبه اء• الفاصلين ثالإمامين الجليلتن قوادهاهذين ؛ء 
عويخشع لله جاء يض بفأكرم فمني—ة الجوار أرض في ه تأتيوم 

شيخه^١^مس كان شيخا وجاور 

عندهيتمع ليس ممام جوار 
تقربفى يهما نعمبذلا فقد 

بننالحق من ر أمعلى اما وق
ادرأقيخلف الله فادرا غوفد 

ومهجعزلفى - الله بإذن - فطوبى 
ونهلمعنداها نرجو رحمة موى 

واتورعللدين الأ ئجمانا وك
ويرفعيعلى والله ا ملربه

ويوسعبالثواب ويجزي بخير، 
لتشهدالمكرمة، مكة إلى عبادها وحيرة أكبادها بفلذات انجزيره ألقت 

انحبةأن بوضوح يجلي مشهد إنه الءلاهر. وانجئمان الباهر، الموقف ذلك 
عفلمةوالعفلمة الفقه، إجلال والإجلال العلم، رفعة والرفعة الدين، محبة 

وأنفسمرمة، أرواح هي بل الحضور، على أحد يجبر لم التواضع، 
ابفتوتقدام، ات قبل القلوب أقبلثا روس، اك أقهلار من جاءت لمة م

الحرممن بعيدة افة مالجموع، قبل الدمؤع الت ومشباح، ات قبل رواح المد 
قللما قدمه على ليقطعها المال من مبلغا الناس أكثر أعطبت لو المقبرة إلى 

وأقبلقدام، ا/ئ على الهلويلة المسافة فهلعت الشيخ محبة في ولكن منك، 
بأقدامأقبلوا اللغات، وكل الفتمات، وجميع يان، ائتشتى محن انحبون 



٠*(|جمّصجمآؤ

،الهم لوعة من جنوبهم من؛ذن تسمط قلوبهم تكاد ، باكية وأ-من ، حافية 
والحمؤع، الهائلة الحشود بتالك المقبرة طوقت حتى ، الكرب وشدة 

•جنبتها مم، محن انتنع الذي لقلبها وداع بنظرة لتفلفر جاءت التي، 
اءمبالجادها رقتتلقى مي تهبالدمع يون، العرأيت لو 

ارىحيولهى النفوس لورأيت 
دهاهامما ؤع مالحرأين، لو 

ليلجنح في الدليل غاب حثث 
راياالبه يقتضج ان، زمفي 
انيالأمه يفتتوق ظلام في 

وجومفي أصحوا ون وانحب

ه

اءيالإعة لوعمن اُن، بشاح
داءبيفي ه ييتركب ثل جم
عمربالشماءفمالوجه ام ق

رزاءاحد ادح فمن ام بج
راءالغة الشريعاء لضي

بالبكاءصجيجهم الى عيت

ه



)يم1و)1س(ا؛لطي0يك 

عامش كتبها تلاميذه حد لا الله رحمه — للشيخ موجزة ترجمة هذه 
الحكمةمججلة ه-في  ١٤١٤

نسه:

ااوهيم؛االمقبل عئي-مين بن محمد بن صالح بن محمد الله هوأبوعجي 
aالتميا0اى 

؛ونقاتْ مولده 

عامفي الفميم مدن إحدى عتيزة مدينة في الله عبد أبو الثّيح ولد 
معروفةعائلة في ، المارك شهررمضان من والعشرين الأبع في ، ه ١  ٣٤٧

جهةمن جيء أمثال ، ءائلته أفراد بعض على تتلمذ بل ؛ والاستقامة ين باك 
عليهقرأ فقد — الله رحمه — دامغ ال مليمان بن الرحمن عجي الشيح ، أمة 

وبعض، اب والحالخهل فتعلم ، العلم طلب إلى انجه ئم ، فح.ف.ذله ، القِران 
.الاداب لمون 

علىوحرصا ، عالية وهمة ، وزكاء ذكاء رزق نلو الشيخ وكان 
الشيخمقدمتهم وض ، العلماء لجالس الركب مزاحمته في العلمي التحميل 

.العدى ناصر بن الرحمن عبد الفقيه المفر العلامة 

محنأقام قد — الله رحمه — عيي الالرحمن عبد الشيخ وكان 



ام/رز/ءرممابكعثي0؛؛ك 

عمدبن محمد والشيخ ، الصالحي عالي الشيخ وهما ، الصغار لتعليم طلابه 
مختصررر عاليهما صالح بن محمد الشيخ فقرأ ، المهلؤع العزيز 

فيالسسالكين وومنهاج ، عدي الالرحمن عبد للشيخ ا( الوامهلية العميدة 
النحوفي (( لغية ا1د ار و ٠( الآ-جرومجية و)ر ، أيضا المُدى للشيخ (( الفقه 

.العلماء أحضان بين الشيخ نشأة كانت وهكذا ، والصرف 
،الله عبد ; الذكور ولأل ات من وله ، واحدة امرأة من متزوج والشيخ 

:الإخوة من وله . الرحيم وعبد العزيز، وعبد ؤإبراهمم، الرحمن، ومد 
،الرياءس في معود المللش جامعة في التاريخ م قرئيس ، الله عبد اككتور 

.الرحمن عيد وأخوه ، فيصل الملك لحائزة العام والأمين 

العاهدفتحت حين ، الرياض إلى إلا العلم لهللب الشيخ يرحل ولم 
؛— الله رحمه — الشيخ يقول . يها فالتحق ، ه ١  ٣٧٢عام في العالمية 

الشيخمن بمشورة به والمحقت ، اكانية السنة في العالمي المعهد لحالت را 
رحمه~ عيي الالرحمن عيد الشيخ مجن استأذنت أن وبعد الصالحي "علي 
وعامخاصرأ ٠ مين قإلى م ينقالوقت دلك في العلمي العهد وكان ~~ الله 

بمعنىيقفز، أن ثاء مجن الوقت ذلك في وكان الخاص، القسم في فكت 
العامأول مجن يختبرها ثم ، الإجازة أثناء في له المستقبلة السنة يدرس أنه 

ثمالزمن، اختصرت وبهذا ، بعدها المي المنة إلى انتقل نجح فإذا ، الثاني 
.منها(( وتخرجت ، با متتالرياض فى الشريعة بكلية المحقت 

عامعنيزة في توفي الذي ، المعدي الرحمن عبد شيخه وفاة وبعد 
لإمامهالمشايخ بعض رشح ، والتين عة عمريناهزالماّعن ه،  ١٣٧٦
فرثح، جدا قصيرة مجدة إلا ذلك على يستمروا لم أنهم إلا الكبير، الجامع 



،م/م؛•رءممسضْبإض 

تصدىوعشيها ، الكبير ايامع لإمامه العئبس صالح بن محمل الشيخ 
ألفح؛ن ، ه ١  ٣٨٢عام إلا للتالمف يتمد ولم ، شيخه مكان للتيريس 

لكتابتالخي2س وهو ء الحموية بتلخيمن البرية رب فتح  ١١وهو ، له كتاب أول 
.(( العقيدة في الحموية # تيمية ابن الإسلام شيخ 

بنالعزيز عبد الشيخ على بالدراسة الرياض في وجوده الشيخ واستغل 
وبعض، البخاري صحيح محن عاليه فقرأ — الله رحمه — باز بن الله عبد 

أبوالشيخ ويقول ، الممهية الكتب وبعض ، تيمية ابن الإسلام شيخ رمحائل 
بازبن العزيز عبد بالشيخ تأثرت لقد رر I — الله رحمه — العثيمين الله عبد 

،أيضا حلاق ات جهة مجن به وتائرت ، بالحديث العناية جهة من الله حمفله 
٠(( للناٌى ه نفوبمهل 

العربيةالمملكة مفتى قبل من المضاء تولي الشيخ على عرض وقد 
علىألح الذي — الله رحمه — الشيخ ال إبراهيم بن محمد الشيخ السعودية 

الشرعيةللمحكمة ا رثيبتعيينه قرارْ أصدر بل ، المضاء بتولي فضيلته 
مجنباعفائه سمح واتمالات مراجعات وبعد ، الإعفاء محنه فطالب ، اء حبات 

.القضاء منمحب 

عدةمجن للعالم طالبه في — الله رحمه — الله عبا أبو الشيخ استماد 
سكنهاعندما الرياض في وبعضهم ، عنيزة مدينة في بعضهم ، شيوخ 

تعلميهم درس الدين الشيوخ ومن ، التظامجية للدراسة 

المتوفى— الله رحمه — الا1ذا،ى ناصر بن الرحمن عجي الشيح ~ ١ 
الكرمتيهسير )ر ب المعروف التفسصير صاحب ، المشهور المفعأر ه،  ١٣٧٦عام 







سمبمام//ز/»مبمحءثي0ي 

1 djLiT وءابمية:

من، شتى مجالات في عالمية اثارا — الله رحمه — الشيح صنف لقد 
،حلاق واحد ، والحديث ، والممه ، العميدة في ، مكتوب أو ، موع جم

الماساستفادة ز الكمير الأثر لها كان مما ، وغيرها ، والمعاملات ، والمملوك 
.العالم محللمة أو ، الماس عامة مستوى على مواء ، منها 

؛به الماص لثقة إلا ذاك وما الفلير، ومنقطع شديدا عليها الإقبال وكان 
إلىترشحه الني ال—امة والكفاءة الأهلية من الشيخ ذات في يلمسون لما 

.والمأليف للفتوى والممدي ، الشرعية حكام ات إصدار 
فيووصوح ، الألفامحل في وضوح ؛ بالوضوح الشيخ مجولفات وتمتاز 

امتدلألأته. انحل والاختصار ، والعقيد ، الممل التطويل عن بعيدة ، ١لمعاني 
فيإبداع مجع ، الصريحة ة نيوات والمعليلأت ، الصحيحة دلة بالا مدعومة 
ذلكغير إلى • • تميم إلى يحتاج فيما ، القيم في وهمن ، التبويب 

وأحسنأروع فتما يخرجه حتى الكتاب بها يحلي التي البديعة الآّ-اليب من 
لاس:

الحمويةلكتاب تلخيص وهو ة، الحمويبتلخيص البرية رب فتح — ١ 
—الله رحمه — للشيخ طمم كتاب أول وهو تيمية، ابن الإسلام لشيخ 

ه. ١٣٨٠ا/في،//١ 
.الحديث مجصهللح — ٢ 

اتصول.علم مجن المدصول — ٣ 
.والصلاةوالغل الوضوء في رسالة — ٤ 



أمأوزأس<0/.مبدمح<ب؛ه 

.الصلاة تارك كفر في رسالة — ٠ 
.رمضان مجالس — ٦ 

.صغير كتيب في الشيخ لخصها وقد ، والزكاة الأضحية — ٧ 

.والعمرة الحج لريي المنهج — ٨ 

اً-نهيلماض
اللهعد الدين موفق تأليض — الرشاد سيل إلى الهادي الاعتقاد لمعة — ١  •

بالتعليقالشيخ قام ~ —ا  ٢٥٦ ٠ ت ر المقدسي قيامة بن أحمد ابن 
عاليه.

.والخماعة غة الأهل ءقيا.ة — ١ ١ 
.الحسنى وأسمائه الله صفات في المثلى القواعد — ١ ٢ 
.الحجاب في رسالة — ١ ٣ 
.عيار ات هل لا والطهارة الصلاة في رسالة — ١ ٤ 
.الصلاة مجوانبت فى ة رسال— ١ 0 

•السهو مجود في الة رس— ١ ٦ 
.المداينة ام أقفي رسالة — ١ ٧ 
•الحلي زكاة وجوب في رسالة — ١ ٨ 
•الكرمى اية ير نف— ١ ٩ 
.الجوامع الخعلب مجن اللامع الضياء — ٢ ٠ 
.المسائية الفتاوى - ٢ ١ 

•وجل عز الله إلى اكاءية زاح — ٢ ٢ 
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.تيمية ابن الإسلام لشيخ الواسطية شرح  ٢

.العاد زاد من مختارات —  ٤٣
.إعلام من مختارات — ٤ ٤ 
.الحكمية الطرق من مختارات — ٤ ٥ 
•المكي الحرم وفتاوى دروس مجموع - ٤ ٦ 
.الصلاة فتاوى مجن مختارات — ٤ ٧ 

.فيه الناص ام أق، صوره ، الربا —  ٤٨
.الإسلامية العميدة في نبذة — ٤ ٩ 

.الذهب وثراء بيع في أستملة مجموعة — ه « 
٠الرمل إرّال حكمة — ٠ ١ 
.الإيمان أصول ترح — ه ٢ 

كبيرعمل وهو ) حسل بن أحمد الإمام فقه في تسع الزاد ترح -  ٥٣
الدكتورالشيخ من: كل عليه والتعليق أحاديثه ؤاحراج بتحريره يقوم 
اللهعبد بن ليمان سور الدكتوالشيخ المشيقح، علي بن د خال

,التقنع({ زاد على الممتع الشرح ب)ر المسمى وهو الخيل( أبا 
؛ْ-الزواج.

والحجوالصيام الصلاة في الحيض أحكام عن مزالا وخمسون ائان — ه ٥ 
والاعتمار.

الفتوح.الباب لقاء سللة — ٥٦
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\له'هبجايش 
،وراثهم هم وأهله ، اء الاصفيوميراث ، اء ينبات تركة العلم إن 

،الصدور وثقاء ، البصائر ونور ، القلوب حياة وهو ، أتباعهم وحملته 
•المتحيرين ودليل الستوحشين، وأنس الأرواح، ولده العقول، ورياض 

والنور، والإرشاد والهداية ، والتعليم العلم دين الإسلامي، ديننا وإن 
القرآنونزول ، النور ؤإطلألة ، الوحي انطلاقة أن نرى ولدJلث، ، رهان والب

ولىات الايات فتهجهل ، القراءة وشأن ، القلم وقيمة ، العلم همية ؛ئ إعلان 
ولااليوم بعد أمية فلا ي اقرأ ؤ ت تعالى بقوله مستهلة محمد قلب على 

الدينهذا قان ه اقرأ ؤ ، والضلال للفللأم ركون ولا ، للجهل لأم تام
،الخهل وآفته ، القلم وآلته ، العلم وروحه ، القرآن ودستوره ، القراءة عنوانه 

الذتم،ه الأكرم ودبك *اقرأ علهم، من ان الأنخلؤ، * حلق( الذي ربك باسم قرأ اؤ 
•ه يعلم لم ما الإنسان علم * بالقلم علم 

والتعلمالعلم طريق هو فالئلم ، لشأنه إعلاء بالقلم تعالى الله م ويق
.بمبمون ريك بمعمة أنت، ما ٠ يسهلرون وما والفلم * ن ؤ 

والذينمكم الذينآ»سوا الله يرم ؤ وأهله العلم ثان يرفع الدين، هذا 
،ب ا-ياهالن من تكونن فلا ؤ وأهاله الخ—هل ويمقت ، ه درجات العلم أوتوا 

ه.يعلمون لا والذين يعلمون الذين يستوي هل ل قؤ 
أمتهيدعو الأنبياء وحام ، والفمححاء البلغاء ومحيي ، العلماء إمام وهذا 
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غبارونقص ، الحكمة وينبوع ، المرة وميراث ، القراءة ودوحة العلم نور إلى 
ويزكهميتلوعلهمأيال منهم رسولا الأسين في بعث >ؤهوالذي ايهل 

•ه ميز ضلال لفي فل من كانوا وإن والحكمة الكتاب ويعلمهم 
أهميةفيها _j، الي العهلرة بأحاديئه والقلوب سماع ات هويملأ وها 

حولالفول لبط هنا انجال مح يولا ، العلم ونور ، العلم وبركة ، العلم 
ذويونمع ، الأسماع نشنف ولكن ، والتعلم العالم وأجر وأهميته العلم 

فال، العالم أئمة من الإمام هذا عن كلاهنا يدي يي بمح-ددئين ، الاطلاع 
الحنةطرق من طريقا به الله الك م، علما فيه يهللب طريقا ملك من ء ت . 
مجنله ليمتغفر العالم ؤإن ، العلم لطالب رصا أجنحتها لتضع الملائكة ؤإن 
علىالعالم فضل ؤإن الماء جوف في والحيتان الأرض، في ومن لموات اض 

ورئةالعلماء ؤإن الكواكب، ائر عاز البدر ليلة القمر كفضل العابد 
أحدهفمن ، العلم ورثوا إنما درهما ولا دينارا يورثوا لم امدنبياء ؤإن بثاء امن 

([٦٢٩٧)برثم الخاعع صحٍح نير رم ، الدردا، أبي عن وغمء احمد رواء ] . وافر،( بحفل أحذ 

الء ت الله رسول قال ; نال — عه الله رصي — معود ابن وعن 
ورحلالحق، في هلكته على الهله فمجالا الله Tتاه رجل : اثنتي في إلا حد 

السافرين[صلاة كتاب ( ٨١٦سلم)]رواء . ويعلمها(( بها يقضي فهو حكمة الله آتاه 
لهمالتابعون وعرف — عليهم الله رضوان — الصحابة عرف ولقد 

العلموتركت، جهلت، إذا المثرية وأن وأهميته، العلم منزلة عرفوا ان باح
والتعليمالعلم بواجب فقاموا المتقيم المرامحل وتنكبمت، وصلمتا زاغتا 

وقد. ومفصلا مجملا مكملا، كاملا الرسول هدي الأمجة إلى وحملوا 
فيمجئلة ات أرؤع العمور مجر على ان باحعلهم والتابعون الصحابة صرب 
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للأ-جمالوتعلبمه وتنميته صيانته فى والتمس ، العالم طلب على الحرص 
الومغة.

علىممه.• التلمي كان ولما رر : — الله رحمه — يم القابن يقول 
حازواالذين أصحابه حفل واسطة بلا التالمي وكان بوامهلة نوع نوعان، 
فيبعدهم الأمة مجن لأحد ءلْع فلا مد، ات على وامتولوا السباق، نصيان 

اا-ْويم،منهاجهم وانتفى الستقيم، صراطهم اتبع مجن المبرز ولكن اللحاق، 
فدلك، الشمال وذات أ0سان اإيذات طريقهم عن عدل من • والمتخلف 

،إلتجا بقوا يلم حير حملة فأي ، والضلال الهاللئ، بيداء في التائه ادمقلع 
,عليها يستولوا لم رثد حهلة وأي 

وأبدوا، زلألأ صافيا عيبا ، الحياة عقن مجن الماء رأس وردوا لقد تالله 
بعدلهمالقالوب فتحوا ، مجقالأ بعدهم حد لا يدعوا فلم ، الإسلام قواعد 
مجاالتابعين إلى وألقوا ، نان والبالسيف بالجهاد والقرى ، والإيمان بالمرآن 

عننييهم عن فيه محتدهم وكان ، صافيا خالصا النبوة كاة جممجن تلقوه 
وقدإلينا نبينا عهد هذا وقالوا ، عاليا صحيحا محنيا العالين رب عن جبريل 
،عاليكم وفرصه وصيته وهي ، عليتا وفرصه ربنا وصية وهذه ، إليكم عيدنا 
آثارهمعلى واقتفوا ، ١^؟( منهاجهم على ان بإحلهم التابعون فجرى 

إلىوهدوا ، الرشيد لك المهدا التابعين تابعو سلك ئم ، المستقيم صراطهم 
قبلهممن إلى بة بالموكانوا ، الحميد صراط إلى وهدوا القول من القليب 

•ه الأخوين من وقليل الأولثن من ثلة ؤ القانلتن أصدق قال كما 
كما، الروايتين إحدى في الفضل الرابع الفرن مجن ثمة امد جاءت ثم 

وعائشةهريرة وأبي عول جموابن معيد أبي حدبث مجن المحيح في ئت 
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عنمر ات هذا وا واقتب، اقتصاصا اثارهم على لكوا لي، حصؤن بن وعمران 
فيوأعظم صدورهم في أجل بحانه حمالله دين وكان ، ا ايتباممشكاتهم 

فصار، قياسا أو تملئيا أو معقولا أو رأيا علي'م يقدموا أن مجن هم نقوم
فيصدق ان نلهم بحانه حمالله وجعل ، في الحسن الشاء لهم 

علىودرج اعهم، أتبمن الأول الرعيل آثارهم على ار منم الاخرين، 
ا/أ(الوقُين;)إعلام . (( أثياعهم مجن الموقفون منهاجهم 

وكلام، أنيس حديث في — الله رحمه — عثيسن ابن إلى واستمع 
،محرتبته وجميل ، منزلته وعفليم ، أهله وشرف العلم فضل عن ، نفيس 

:يلي مجا العلم فضائل أهم ومجن را : يقول 
ولادرهما يورثوا لم والسلام الصلاة عليهم فالانبياء ، الأنبياء إرث أنه — ١ 

مجنوافر يحفل أحذ فقد بالعلم أحذ فمن العلم، ورثوا ؤإنما ، دينارا
العلمأهل محن كنت إذا عشر الخامس القرن فى الأن فأنت ، اتنبياء إرث 
.الفضائل أكبر محن وهذا ، محمدا ترث 

راءقفمن عنه الله رصي هريرة أبو هذا ف، يفي وافال في يجأنه - ٢ 
،بالله الكم وأم، عليه كالمغمى الحؤع من قهل يإنه حتى الصحابة، 

يجرينعم لا؟ أم عمرنا في الماص ذكربتن هريرة لأبي بمجري هل 
والماليبقى العلم إذ ، بأحاديثه انتفع من أجر هريرة ش 'ئ فيكون كثيرا، 

فيئبمت فقد ، بالعلم تمتسك أن العالم طالب يا فعليك ، يفنى 
مجنإلا عمله انقطع ان، الأتمات ررإذا : قال المبى. أن الحديث 
.له(( يدعو صالح وك أو يه، ينتفع علم أو جارية، صدقة ثلاث؛ 

فيفمحله عالما الله رزقاك إذا لأنه الحراسة؛ في صاحبه يتعب لا أنه — ٣ 
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القالبفي هو ، غيرها أو مفاتيح أو صناديق إلى يحتاج لا ، القلب 
لانهلك؛ حارس هر نفسه الوقت وفى محروس، النمس وفى مءموس، 
المالولكن ، يحرسك فالعلم — وجل عز — الله بإذن الخعلر من يحميك 

غيرتكون ذلك ومع ، غلاق الد وراء صناديق في نجعله ، تحرمه أنت 
٠عيه سمثن 

الخق،على الشهداء من يكون أن إلى به يتوصل ان الإنمأن — ٤ 
وأولوالعالمهوواللائكة إلا إله لا أنه الله شهد ؤ ; تعالى نوله والدليل 

العلموأولو ؤ ت قال بل لا، ؟  ٢٠أولوالمال ٠ ت قال فهل ، ه بالقط قائما 
شهدممن تكون أن العلم طالب يا فخرا فيكفيك ب، بالمهل قائما 

عرالله بوحدانية يشهدون الذين الملائكة مع هو إلا إله لا أنه ه لل
•وجل 

فيبهلاعت_هم الله أمر الدين الأمر ولاة صنفي أحد هم العالم أهل أن — ه 
الأمروأولي الرمول وأيعوا الله أؤليعرا الدJنآسوا ا أيهيا ؤ قوله 
والحكام،مراء الد مجن مجور اِد ولاة تشمل هنا مجور ات ولاة فان ي، منكم 

ودعوةالله شريعة بيان في العلم أهل فولأية العلم؛ ومحللبة والعلماء 
•بها الناص ثإلرام الله 'ريعة تنفيذ ض الأمراء وولأية ، إليهاالناص 

الساعة،تقوم حتى تعالى الله أمر على القائمون مم العلم أهل أن — ٦ 
ممعنت يمول — عنه الله رصي — معاوية بحديث لدلك ويستدل 
قاسمأنا ثإنما الدين، في يفقهه خيرأ به الله يرد مجن ء : يقول الميي. 

مجنيضرهم لا الله أمجر على قائمة مجة ات هده تزال ولن يسلى، والله 
.اللها( أمر ياتي حتى حالفهم 
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فلاالحدث أهل يكونوا لم ررإن ت هده عن أحمد الإمام قال وقد 
•أدرىسمهم«

ومنالمنة أهل أحمد أراد را • ~ الله رحمه — عياض القاصي وقال 
.(( الحديث أهل مذهب يعتقد 

المعممجن شيء على أحدا يغيهل أن أحدا يرغب لم هه الرسول أن — ٧ 
:هما فش على إلا بها الله أنعم المي 

.والعملبهالعلم طلب — أ 
.للإسلامحدمحت ماله جعل الذي اكاجر — ب 

)١لات الله رسول قال ت قال عنه الله رصي مسعود بن الله عبد فعن 
الحق،في هلكته على فلطه مالأ الله أتاه رجل : إشئ في إلا د ح

.ويعلمها(( بها يقضى نهو حكمة الله آتاه ورجل 
شعريالمد مجومى أبي عن البخاري أحرجه الذي الحديث في جاء ما — ٨ 

منبه الله بعشي ا ممثل )ر ; ال قه المبي عن - عه الله ضي ر— 
قبلتطيبة طائفة منها فكان أرصا أصاب غيث كمثل والحلم الهدى 

أمكتأجادب منها وكانت الكثير، والعشب الكلأ فأنبتت ، الماء 
أحرىطائفة وأصاب ، وزرعوا وسقوا فشربوا الماس بها الله فنفع ، اتاء 

دينفى فقه مجن مثل فذلك ، كلأ تجن ولا ماء تمسك لا قيعان هى إنما 
رأسابذلك يرفع لم من ومثل وعلم، فعلم به، الله بعثني ما ونفعه الله 
.به(( أرمحملت الذي الله هدى يقبل ولم 

اللهرصي - هريرة أبي حديث ذلك على دل كما ، الحة طريق أنه — ٩ 
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عالمافيه يلتمس طريقا مالك ومن ٠ ت قال الله رمول أن — عنه 
.ا-لجنة،( إلى طريقا به له الله مهل 

١ اللهرسول قال : قال — عنه الله رصي — معاوية حديث فى جاء —ما ٠ 
فيفقيها بجعله أي ٠( الدين في يفقهه ض؛ به الله يرد مجن » : ه 
الأحكامفقه به المقصود ليس الدين ش والفقه وجل، عز الله دين 

القمودولكن وفقط، الفقه بعلم العلم أهل عند اخموصة العملية 
وجلعز الله بشريعة يتعلق وما الدين، وأصول التوحيد علم I هو به 

فضلفى ، الخديهذا إلا نة والالكتاب نمومى من يكن لم ولو 
.فيها والفقه الشريعة علم طلب على الحث في كاملا لكان العلم 

وكيفربه، يعبد كيف فيعرف العبد، يه نوريسقشء العلم أن — ١ ١ 
.وبصيرة علم على ذلك في مسرته فتكون ، عبادهيعامل 

يخفىولا ودنياهم، لمحنهم أمور في الماس محه يهتدي نور العالم أن - ١ ٢ 
ونسمنتما قتل إسرائيل بني من الذي الرجل كثيرقمة على 

فاله، عابد رجل على فدل الأرض، أهل أعلم عن فسأل نفا، 
بهقام فقتاله لا. فقال مجر الأ امتعفلم العابد فكأن توبة؟ مجن له هل 

شيءلا وأنه توبة، له أن فأخبره أله فعالم إلى ذهب ثم المئة، 
،إليهاليخرج صالحون أهلها بلد على دله ثم التوبة، وبتن بينه يحول 
الفرقفانفلر . . مشهورة والقصة . الملريق أنماء في الموت فأتاه فخرج 

•والعالم العابد بتن 
فانالاخرة في أمجا ، الدنيا وفي الاخرْ في العلم أهل يرفع الله أن — ١ ٣ 

وجل،عز الله إلى الدعوق من به قاموا ما بحب درجاتهم يرفع الله 
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قامواما بحب عباده بين الله يرفعهم الدنيا وفي ، عملوا بما والعمل 
أوتوالعلموالذين مغكم الذينآمنوا الله يرفع لإ • الي نعالله ال نبه 

(٢ • — ١ ٦ ص؛ ، العلم ركتاب و ه درجات 
بعدوهم ، الشريعة وحملة ، المة وحثافل ، الملة كز هم فالعلماء 

ومجرتبتهم، عفليمت •نزلتهم بشر، يفوقهم ولا ، أحد يمضلهم لا ، الأنبياء 
ادسلمإنمن انمي وقال صالخا وعمل الله إلى دعا ثمن فولا أحسن ومن ؤ كريمة 

صأجور مثل الأجر من له كان هدى إلى دعا من  ١١و والهدى الرصى دعاة هم 
([٢٦٧٤لم) م]رواه . شيئا(( أجورهم من ذلك ينقص لا سعه 

جاءتما على الماس يدلون لأنهم ، المبوة درحة إلى الماس أقرب وهم 
تعالىالله بان الوامهلة لأن تعالى الله عند منزلة الماس أرقى وهم ، الرمل به 

فلينظر، الأنبياء مجالس المغلرإلى أراد ومن ، والعلماء الرمل هم عباده ويذن 
أدنىعاز ه انمي كفضل العابد على العالم وفضل ، العلماء مجالس إلى 

،ادته عبفي له محملي ، به متميد للعالم تابع العاباس ن لا وذللث ، أصحابه 
فنفعهالعالم أمجا ، ه لفنفعه والعابد ، عكس ولا هناعته عليه واجب 

.جمعاء لليشرية 

الفقيدالماص في العلم فقيد 
يسيقبينهم المرء يموت 

تراثارى تفالم عوشص 
علموتراث وة بنتراث 

هميفيكون الأشم هوالخ—ل 
هميفيضيء م الأ بس هوالق

يدهوالشالمغيب وحاصره 

والجحودالمنظر ه بقويع
ديعتوترون القه تقلب

ديالرشالرجل هو ه احبوص

دولأتمياة يالحزن غتف
ديلانحرة يالمفننتفلم 



ام/مم»رامم'بدمح<ب؛ه 

اقبالدين أن رهان بالهو 

اةأنفي لالة الضعن يرد 
حقال ثماة الحيفي ويضرب 

دقصار منالأنام في ويرفع 
اءصيبموا يالتكلما ر وينث

انابياصهلربوا ا كالمويرمل 

نأغويرد لا، افغه ينب
حقصرامحل للملاح يعرنا ف

دريين مرفع يه لالوأن 
ولايزيد، اب للكتمع ويج

ريدفزان يمه عليوم يق
والحثودوافل القدى تهبه 

ديمالحر والدكالايات هو 

يذودأو ، ر يذكأو ، يبصر 

ريدتميإذ ائلا مي ويرث

ودتقبل سلخنا لرف وتع







رمم،م/م؛»/بكفي0ببم 

،وسماته ، وشمائله الشيخ صفات لبعض موجزا عرصا نعرض وهنا 
،بحر مجاهوإلاقطرمن ستقوله وما ، علينا حقوقه بعض لمولي وقمحائله 

خيرمجن ومتفرقات أم، نور من ؤإصاءات فيض، من وغيض نهر، من ونزر 

-اا؛.ذااصستطوسءا

متارا أمحقهمحي امه أنفير عبة وداعيصوت ص_قعله كل في 
جارأرجاننا ربا محي ا الهاوّأودية والوحيد العلم ة لقمح

ارومحتمهموم أعماق تنير شافية الشهد كرحيق مواعظ 
وآوحنارات اممواهتدعوة أو عمل مجن يأتيه لما قصد من وح

يهنحكما وعماله علمه محي مخلصا تعالى الله رحمه الشيخ كان 

تمنها عديدة لأسباب الصمات بعهس في والتفصيل الشرح ءللنا أ ا
يالعمحياته تزخر عفليم لعالم ترجمة هو بل ، علمية رسالة ليس الكتاب هدا أن — ١ 

؛والنصوص بالفوائد مشحونة ، مؤثرة حية الترجمة تكون أن بد فلا ؛ والدروس 
.القارى، إفادة في غرمها تودي لكي 

بسيرهم،نذ'كر لكي الملف عن أوالنولان أوالماذج المواعد من لكشم - ٢ 
جيلامتوارثة الصاد>ين العلمأء في الخيرية هده أن ونوكد ، بهم الشيح اقتداء ونبان 

٠واحدة مشكاة مجن يقيسون الحق ودعاة السلف علماء وأن ، جيل عن 

بالصّومإؤإعمارها ، الناس عموم لدى انحيجة الكتب من والسير التراجم كتب أن ~ ٣ 
.الواعظ وبث ، القلوب لتحرياك مانحة فرصة والفوائد 

علىودتائقها حقاتقها تخفى ، عظمى ومحنزلة ، كرى أمية لها صمات هناك أن — ٤ 
النجاحهذا في أسهمت التي وس ، الناص عموم عن فضلا ، العلم طلية من كثير 

الإيجاز.مجن أولى فيها القول بمط الضير،فكان والتألق الكبير، 





•ijJifiUynمبدءتجب؛م 

يعمييدر وما يعمل ما كل في كان بل ، للشاء أومجتطالعا ، المديح وراء 
واثعمن ذللث عالمنا وكما ، حسسه والله نحسبه كما ، تعالى الله وجه 

بسحلتلمد ، الفلهور أو التصدر يحب ممن المسخ يكن لم والمتابعة المعايشة 
،الشيخ لاحتنحسان ذرعتها I ، والرلمة والقروءة المسموعة الوسائل جميع 

منهتظفر فلم ، قدمه عد مجتها كثير وارتمى ، لامتفاله أبوابها وأشرعت 
مواطنعن ويبتعد الضجيج، ويكرم ، الأضواء من يهرب ذلك، من بشيء 
.المبررات له وذكرت ، التأويلات له أولت مهما ، الشبه 

وفلاحه،العمل، قبول اس أمهي الصادقة المية أن الشيخ أيقن لقد 
الص_ادقينالعلماء ديدن وهكذا ، عاقبته وحمن ، ثمرته وهليب ، ونجاحه 

أبلغفانها المية تعلموا )١ :كثير أبي بن يحيى يقول الأزمان، مجر على اخلصتن 
•العمل« من 

.النيةحمن يجمعه إنما كله الخير رأيت ١لهلائي داود وقال 
لانهانيتي، من علي أشد سيئا عالخت ما ت الثوري مفيان ويقول 

•على تتقلب 

محلولمحن العاملين على أشد ادها فمجن النية تخليص ت بعضهم ونال 
.الاجتهاد

كبيرعمل ورب النبه، تعظمه صغير عمل رب I اي—ارك ابن وثال، 
.النيةتصغره 

الظاهرفي الحبي ال أعمتواء اسالإخلاص ! السالف أحد يقول 
والباطن•



ريم1وز1»ربدمح<ي، 

.>>سئاتم يكتم كما نانه حكتم من انحلمى الأخر ويقول 
خالطوقد الإخلاص فيه زعنت مما أستغفرك إني اللهم : الأخر وقال 

ذلك.غير قلبي بشاشة 
ينابيعظهرت إلا يوما \وبوين قط عبد أخالص ما )ر ; مجكحول وقال 

.ا( ولسانه قلبه من الحكمة 

وكمالإخلاص، ا الدنيفي شيء أعز را : الحستن بن يوسف ال وق
.(( آخر لون على ينبت فكأنه قلبي عن الرياء إسقاط في أجتهد 

والعمل، رياء الناس لأجل العمل تنكُ ؛ عياض بن الفصيل وقال 
•هذين من الخلاص ت والإخلاص نزك، لأجلهم 

بحانهالله عن التبليغ كان ولما را — الله رحمه — الميم ابن ويقول 
والفتنابالرواية التبليغ مرتبة تصلح لم ، فيه والمدق يبلغ، بما العلم يعتمد 

ويكونفيه، صادقا يبالغ، بما عالما فيكون ، والمدق بالعلم اتصف لن إلا 
متشابهوأفعاله، أقواله في عدلأ ، يرة المجرمحي الطريفة، حسن ذلك مع 

.وأحواله ومخرجه مدخله فى والعلانية السر 

ولافضله، ينكر لا الذي بانحل الملوك عن التوقيع منصب كان ؤإذا 
عنالتوقيع يمتصب فكيما ، نيات الالمراقب أعالي من وهو قدره، يجهل 

عدته،له يعد أن المنصب هذا في أقيم بمن فحميق موات، والرض المن رب 
فييكون ولا فيه، أقيم الذي المقام قدر يحلم وأن أهبته، له يتأهب وأن 

وهووكيف وهاديه، ناصره الله فان به، والصدع الحق قول ص حرج صدره 
فيتمشوين >ؤوي: تعالى فقال الأرباب، رب ه بنمتولاه الذي النصب 

تولاهبما وكفى ، ب الكاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم الله قل المساء 



سأو0س(مبمحدد0ببم 

يفتيكمالله فل تمنونك يؤ ; كتابه في يمول إذ . وجلالا شرفا ه بنمالله 
غدامسئول أنه وليوقن ، فتواه في يتوب عمن المغني وليعلم ، الكلالةه* في 

٨(/ ١ : الضم لأبن الوسن إعلام كتاب ) الله(( يدي فن وموقوف 

فيالأعلى المثل يخرب — الله رحمه — ابن هوالشيخ وهذا 
هللابهويامر — يبه حموالله جه نحكما — وتعاليمه علمه فى الإخلاص 

،أبعاده ويشرح الإخلاص، تمثل على ويؤكد بل علم، ؤلمالب وكل وأساعه 
:بأمور يكون العلم محللمب في الإخلاص رر : فيقول آماده، ويجلي، 

Iفقال أمجربدلك الله ^تن الله؛أمر امتثال  vUJJuتنوي أن الأول؛ الأم—و 
سبحانهوحث ، ه لذلك وامتغفر الله إلا إله لا أنه اعلم فؤ 

محبتهبتلزم الشيإء على والحث العلم، على وتعالى، 
•به والأمر به والرصا 

اللهشريعة حفظ لأن الله؛ شريعة حففل بذلك تغوي أن اات-1تايى؛ الأمر 
بالكتابة.كذلك ويكون الصدر، في والحففل بالتعلم يكون 

مجاالعلماء لولا لأنه ؛ عنهاوالدفاع الشريعة حماية تنوي أن الثالث؛ الأمر 
شيحمثلا نجد ولهذا ، أحد عنها دافع ولا الشريمة حميت 
البدعلأهل، تصدوا العلم أهل، مجن، وغيره تيمية ابن، الإملأم 

•كثير خير على حصلوا أنهم نرى بدعهم، بمللأن وبينوا 
أنممكن لا لأنك ؛ مجحمد شريعة اتباع بذلك تنوي أن ؛ ُابء ااالأمر 

.الشريعة هذه تعلم حتى شريعته تت؛ع 
.a غيرك وعن، نمك هم، ايهل، رفع بذلك تنوي أن اابماصس; الأمر 

العالم،ص:ا'؟ا()كتاب 



سمبم_|ا،رم؛»'بدءثببمب؛ه 

ءإذأ: فيقول والعمل، العلم في الإخلاص على — الله رحمه — ويؤكد 
عز— الله وجه العلم طالب في الإنسان ينوي بأن لله فيه الإخلاص فيجب 

ليتوصلبهاشهادة بمال أن الشرعي العلم بهللب الإنسان نوى ؤإذا — وجل 
بهبمتغى عالما تعلم من را ؛ الله.ا رسول قال فغد رزمة، أو مرأمة إلى 

عرفيجد لم الدنيا من عرضا به ليحبميب إلا بمعلمه لا وجل عر الله وجه 
.شديد(( وعيد وهذا — ريحها يعنى — القيامة(( يوم اينة 

(٢٥:ص العلم، تاب ك) 

العلمفي الإخلاص أن يرون الدين الطلة من كثير مجن يسأل وحينما 
،النهايات يريدون إنما الدارستن أكثر لأن ؛ عزيزا أمرا أصبح الزمن هذا في 

فان، الشهادة لنيل العلم تْللب كنت إذا ء I بقوله — الله رحمه — فيجيب 
إذاأما ، فاسدة فالمية دنيويا مرتقى ترتقي أن الشهادة هده من تريد كن 
الأنه اليوم تعرف نلث ت ؛ به الناس تنفع مجرتفى إلى ترتقي، أن تريد كنت 
شهادةمعه كان إذا إلا للأمة الموجهة الحالية الناصب ارتقاء من الإنسان يمكن 

تنافيلا طيبة نية فهده ، به الناس أنفع مجا أنال أن الشهادة بهذه أقصد فانا 
.٢(.;العلم،ص )كاب . الإخلاص(( 

;فيقول منه، الخلاص وكيفية حكمه ويين، ، الرياء الشيخ ويعرف 
رجلهذا ويقولوا ، عليهافيمدحوه الناص ليراه العبادة يفعل أن هو لرياء اء 

أمصلاة ; العبادة كانت مواء ، خير صاحب هذا ويقولوا دين، صاحب 
.حجا أم صدتة صياماأم أم زكاة 

الحديثفي تع؛لكا الله نال وجل، عز بالله وثرك محرم، والرياء 
مجعيفيه أشرك عملا عمل مجن ، الشرك عن الشركاء أغنى أنا را I القدسي 

.8 وشركه تركته غيري 



رمم،مهم/•ابصعثي0؛؛ك 

حالماعماله يجعل وأن ، عزوجل الله يتقى أن المرء على والواجب 
للهوهوالإخلاص ، الله. رسول سنة ذلك فؤب متبعا ، وتعالى تبارك لله 

٠رسوله ومجتابعه 

الخلقأن يعلم وآن ، مدانمه فعليه الرياء مجن ء بثي الإنسان أحس ؤإذا 
ولو، له الله كتبه قد بشيء إلا ينفعوْ لم بشيء ينفعوه أن على لواجتمعوا 

،عليه الله كتبه ند بشيء إلا يقروه لم بشيء يفروره أن على اجتمعوا 
اللهمء I بقوله الشرك من يستعيذ وأن ، له عماله ويخلعى ، الله فليخس 

أنالله ولعل ، أعلم(( لا لما وأستغفرك ، أعلم وأنا بك أسرك أن بك أعوذ إني 
(٦٨٧:ص الإسلام سار )نتاوى . الموفق((والله ، يجد مجا عنه يزيل 

وعدم، بالدليل اء والاحتم، والسة باكتاب م أواسط ~ ٢ 
،باهتة مجهلولأت قراءات في وقته يمرق فلم ، حالفها مجن قول إلى الالتفات 

لجأبل ، المريض والتقليد ، الأعمى التعصب يلهه ولم ، جامحة أموال أو 
،والسنة الكتاب غور بر فالركين، والركن ، الحمحين الحصن الى مجامرة 
أنوبعد • رحيقهما من ورشف ، مجعيغهما مجن وتضلع ، مهمهما في وتعمق 
ونهل، الأحرى العلوم بقية إلى انهللق ، ونملربأريجهما ، بصيريا تضمخ 

بينا•نهاجا لضمه رسم ولكنه اكجماء كتب مجن وأفاد ، العلماء بحور مجن 
قوليقدم لا أن وهو ، الفلروف كانت مجهما أبدا عنه يحد لم واضحا وطريقا 

.رسوله. وسنة الله كاب على كان مجن كائنا أحد 
Iالمهتدين الص_ادنين العلماء واصفا — الله رحمه — القيم ابن يقول 

آثارهمعلى ار ٌنم الاحرين، في صدق ان لمملهم بحانه الله جعل وء 





،مسم•ر/ممربمحثبمي> 

علىيحث وهو كالماته إحدى في — الله رحمه — الشيح إلى استمع 
رحمه— يقول ، عداهما ما كل على تقدكهما ووجوب والمنة الكتاب 

خذوالمد العالم، تلقي على التام الحرص العالم طالبة على يجب رر : — ه الل
;وهي ، بهايبدأ لم إن العلم لهنالب فلاح لا التي أصوله من 

شراءهعليه الحرص العلم طالب على يجب فانه الكريم القرآن — ١ 
العلوماس أموهو التتن، الله هوحبل المران فان به، وعملا وفهما وحففنا 

العجيبالشيء عهم فيذكر ، الحرص؛ غاية عاليه يحرصون السلف كان وقد 
سنوات،سع وعمره القران حففل أحدهم فتجد المران، على حرصهم من 

السلفحرص على دلالة هذا وفي شهر، من أقل في القرآن حفظ وبعضهم 
عليهالحرص العلم طالب على فيجب القران، على — عليهم الله صوان ر— 

•التالقؤب طريق عن يؤخذ القران ن لمد المع-لم-ين؛ أحد يد على وحففله 
بلالمزآن، يحففل لا العالم ة طليبعض نجد أن له يوسف مما ؤإنه 

لذلكالعلم، طالب منهج في كبير خلل وهذا القراءة، يحسن، لا بعضهم 
به،والعمل، الممآن حففل على الحرص العلم طل—ة على يجب أنه أكرر 

الصالح.السالف لمهم مجهلابقا فبما وفهمه إليه، والدعوة 

الإسلامية،للشريعة المصدرين، ئاني؛ فهي • الصحيحة المنة — ٢ 
ابينهمالجمع الحالم طالب على فيجب ، فلكو-، للق—ران الموصحة وهمي 

نموصبحففل إما السنة، حففل العلم طالب وعلى ، عليهماوالحرص 
الضعيف،من، المحيح وتمييز ، ومتونهاانيدها أسبدراسة أو الأحاديث 

في،البدع أهل ثبهات على والرد عنها بالدفاع السنة حففل يكون وكذلك 
.السنة 



ريم1و}ٌربدض><ببم 

لهوهما ، الصحيحة والسنة بالقران يلتزم أن العلم طالب على فيجب 
.يطر لم أحدهما انكسر للطائرإذا كائناحين — العلم طالب ي أ— 

عنوتغفل القرآن تراع أو ، القرآن عن وتغفل السّنة تراع لا لذلك 
ومصهللحاثماورجالها وشروحها بالسّنة يعتني العلم طالبة من فكثير ، السنة 
وهدا، بها جاهلا لرأيته الله كتاب من اية عن مالته لو لكن ؛ كاملا اعتناء 
العلم.طالب يا لك -بماحين والسنة الكتاب يكون أن بد فلا كبير، غلْل 

اللهكتاب إلى الرجوع العلم طالب عاز يجب : اساء كلام - ٣ 
.العلماء بكلام يستعين وأن ، هه رسوله وسنة 

به؛جاء ما على والعمل وتدبره بحففله يكون الله كتاب إلى والرجوع 
أولووليتذكر ليدبرواآياته مارك إليك أنزلناه كتاب ؤ : يقول تعالى الله ن أد 

هالألباب أولو وليتذكر ؤ ، المعنى فهم إلى يوصل الايات وتدبر ه، الألماب 
.القران بهذا الحمل هو والتذكر 

إلىفالمرجع لذلك؛ نزل كان ؤاذا الحكمة، لهذْ القرآن هذا نزل 
الدنيامحالة فيه إن ووالله به، جاء مجا نهلبق ثم معانيه، ولعلم الكتاب 
ومن* يشقى ولا يضل فلا مداي اتبع فمن ؤ : تعالى الله يقول ، والاحرق

.ه أعمى القيامة يوم ونحشره ضنكا معيشة له فانه ذكري عن أعرض 
فيطمأنينة أسد ولا ، صدراأشرح ولا بالأ، أنعم أحدا نجد لا ولهذا 

،انثراحاالماس أشد فالمؤمن ، فقيراكان ؤإن حتى ، أبداالمؤمن من قلبه 
اللهقول شتمتم إن واقرووا ، صدراالماس وأومع ، اطمئناناالماص وأشد 

طيبةحياه فلتحيسه مزمن ومر أنثى أو ذكر من الحا صعمل من ؤ تعالى: 
ه.يعملون كانوا  ١٠احن أجرهم ولمجزبمهم 



رص1وو1س(مبدءثيْبمح> 

أيدينا،بثن ثابتة الرمول. فسنة : النموية المة إلى الرجموع وأما 
أهلفان ، الرسول. على مكذوبا كان مجا حتى ومحفوظة، الحمد، ولله 

الحمدولله المنة وبقيت عليه، هومكذوب مجا وبينوا سنته، بينوا العلم 
إن— الكتب بمراجعة إمجا إليها يصل أن إنسان أي يستهليع محفوظة، ظاهرة 

اسم.ص تمض-ُإلأضزال 
الككاب إل ص س دك I م زم همف : نائل نال إذا ولكن 

،المذاهب في المؤلمة الكن_ا يتبعون أناما أن نجد أننا عع رمحوله وسنة 
إنلثحتى ! كذا!مذهبي وأنا ، كذامذهبي وأنا ؛ كذامذهبي أنا I ويقول 
حنغى،مدهم أنا : مقول ، كذا: ه الض قال : له وتقول ارجل لتفتى 

أشبهومجا . حنبلي.ماوهيى أنا شافعي، مذهبي أنا مجالكي، مذهبي أنا 
'ذلك؟.

،الله إلا إله لا أن أشهد ; نقول جميعا إننا لهم نقول أنا ; فالجواب 
الله؟رمول محمدا أن شهادة معنى فما . . الله رصول محمدا أن وأشهل• 

أحبر،فيما وتصديقه أمر، فيما طاعته :٠ معناها I العلماء قال 
.شؤع(( يما إلا الله يعيد لا وأن وزجر، عنه نهى مجا واجتناب 

قولهذا ؛ له فقول كذا مجذهيى أو كذا مذهبي أنا ت إنان قال فادا 
.أحد بقول تعارضه فلا واللام، الصلاة عليه الرسول 

ويقولون، محضاتقلمدا تقاليدهم عن ينهون اكاهب أئمة حتى 
.٠ إليه الرجوع الواجب فان الحق نن تى م٠ 

محمداأن نشهد وأنت نحن t فلأن أو فلأن بمذهب عارضنا لمن فقول 
.ه الله رسول إلا نتبع ألا الشهادة هدم وتقتضى الله، رسول 



ريم1و)1»محبي، س

القولبهذا أعنى لت ولكن ، جلية واصحة أيدينا مم، السنة وهذه 
إلىالرجوع إن بل ' الٌلم وأهل الفقهاء كتب إلى الرجوع أهمية م، نقلل أن 

منأدلتها من الأحكام نتنقل بها التي الطرق ومعرفة بها للانتفاع كسهم 
•إليها بالرجوع إلا العلم طلب يحفق أن يمكن لا التي، الأمور 

أننجد العالماء أيدي على يتفقهوا لم الدين القوآ أولئلث نجد واذللئ، 
أنيشغى مما أقل بنفلر ينظرون صاروا نهم مت ؛ كثيرا شيئا الزلات من عندهم 
منفيه ما إلى فيذمون ، البخاري صحيح مجنلأ يأخذون ، فيه ينظروا 

،ومفيد ومجهللق ومجخمحص عام هو مجا الأحاديث، ض أن مع ، الأحاديث، 
كبيرا(.ضلال بهذا فيحمل ، ذللث، إلى يهتدون لا لكنهم منسوخ، وثي،ء 

(٥ • —  ٤٣: ص العلم، اب ك) 

العالمطالبة بعض هناك اكالي الموال — الله رحمه — الشيخ ويسأل 
ذلالثإويعالالون ، الفقهية بايتون وليس ، الحديث، بكشجؤ العلم طلي، يبدؤون 

صحيح؟هذا فهل ، والسنة الكتاب، أدلة مجن حالية الفقهية المتون بأن 
كلقيل ااهلاو_، يسدأ أن أرى ررالذي : قائلا - الله رحمه - فيجسب، 

مجارك ١٧٠١١أنزكاه  ٠٢١كئاؤ : نال تعالى الله لأن الكرتم؛ امآن بفهم شيء 
فيعناء أي إلى يحتاج لا القمآن ن ومد الألسابري؛ أولو وليتيكر ليدبرواآياته 

وفيهاالحسن، وفيها الصحيح، فيها الستة لكن بالتواتر، ثابمنإ مدنه ثبوته، 
إلىتحتاج أيضا هي ثم ، عاء إلى تحتاج فهي الموضوع، وفيها ، ااضديفا

مخصصله يكون الرسول عن حديث، الإنسان يبلغ ففد ، أطرافهاجمع 
يعلم،وهولا مجتسوحا الحديث، هذا يكون أو لإطلاقه، أومقيد لعمومه، 

.كثيرايخقليء اتحاديث، مجن فهمه على يعتمد الذي أن تجد ولهذا 





ريم1وز1»/بدمحبي، 

زادعن نال ، ومحتواها بمهجها ؤإلمام ، وغيرها ٠ رجب ابن نواعد و)ا 
دليلورر ، الطالب(( دليل را مرعي الشيخ كتاب من أجمع وهو المستشع 

.ترتيبا هذا محن أحسن (( ١^١^ 

المدهبفوالمنتهى الإقناع اختلف إذا أنه يرون المتأخرون ٠ I ال ون
فيماالمذهب محتابمة ويحنم ١كJل، يعقم ه نفالوقت في لكنه المنتهى(( 

وكتبه، الدليل اع اتبوجموب على كثيرا ويشدد ، الدليل فيه خالف 
تقوله ذلك ومن ، ذلك بتقرير مشحونة وفتاويه ودروسه ومحاصراته 

الوالتابعة ؛ . للنبي والتابعة ، تعالى لله بالإخلاص إلا تتم لا لعبادات اؤ 
،والقدر ، والخنس ، السبب ت أمور سنة قي للشؤع مجوانقة كانت إذا تتحقق 

موافقةصفتها كانت إذا إلا العبادة تقبل فلا ، والمكان ، والزمان ، والكيفية 
التيائل المبمغان الحنبلي الذهب خالف ولهذا ، (( التجئ عن جاء لما 

مجدةومحالة ، بالثلاثة الهللاق كمسألة المذهب خلاف فيها الدليل أن يرى 
بكوح، وغيرها ، للوصوء الميت غل نقض الة ومح، الصلاة محي القصر 

بابفي الة مموئم_انين تسع حوالي في الذهب خالف أنه نعلم أن 
الحديثبكتب وعني الممتع(( الشرح ء كتابه مجن أحصيتها ، محفل لهلهارة، از 

علىالمبنية حكام ات وكتب ، لم موصحيح ، البخاري صحيح محشرح 
(١ • ٠ : العدد الوطن، جريدة ) . الأحكام(( وعمدة ، المرام كبلوغ الأحاديث 

:اكاصيل روس ~ م 

التأصيل،وروعة التحصيل، نوة في مميزة ة مجدرمالشيخ كان 
علىالكلام يسوق يكن فلم ، الضوابهل على والتأكيد بالقواعد والاهتمام 

إلاحديثه من الجملة تمر تكاد لا ز ، علاته على العالم ويرسل ، عواهنه 



،م/م/،رامممبدمحب؛م 

ندوي، الدلائل ويورد ، المائل يوصل ، ممرمحة مدللة ، موصالة موثقة 
أبوابها.مجن المعرفة بيوت ويأتي ، ربابها ت فضال بات ويشيد صحابها ت الأقوال 

ابهيتحلى أن يجب التي الاداب أهم مجن ء I — الله رحمه — يقول 
يصدرفيما والتثبست ، خيار ا[ت مجن ينمل فيما فالتثبت ، التثبت العلم طالي، 

صحتهل ، أولأ تتثبت أن يد فلا نقالت، فالأخبارإذا ، الأحكام مجن مجتلث 
يكونربما الحكم في تثبت ، تحكم فلا صحت إذا نث؛ ، لا أو إليه نقلت عمن 
والواقع، خعلآ أنه فتحكم ، أنت تجهله أصل على مبنيا مجمعته الذي الخبر 

•بخْلآ ليس أنه 

مختلفان Uajliمتشابهان شيئان فهما ، والتثبت الثبات بتن فرق وهناك 
منيأخذ وألا ، يفجر ولا يمل وألا ، والمثابرة الصبر معناه فالثبات ، معنى 

اإهلاابيقر الذي هدا [دن ،يترك ثم قهلعة فن كل مجن أو ، نتفة كتاب كل 
فيالغحو في يقرأ الحللأب بعض فمثلا ، فائدة بلا يام ات عليه ويقطع 

فيالحال وكذلك ، الألفية فى ومرة ، الندى قهلر مجس فى ومرة ، الآ-جرومجية 
مجرةت الفقه في وكذلك ، العراقي ألفية ش ومجرة ، النخبة ض مرة ، المصطلح 

شرحفي ومرة ، المغني في ومجرة ، الفقه عمدة ،ومجرة/، تقنع الزاد في 
.. جرا وهلم . . كتاب كل فى وهكذا ، المهذب 

ً ائلميحصل فانه علما ولوحصل ، علما يحمل لا الغالب في هذا 
لكن، خري ات بعد واحدة الجراد يلتقهل كالذي ائل الموتحصيل ، أصول لا 

تقرأالتي للكتب بة بالتائبت ، هوالمهم هذا ، والثبات والرموخ التأصيل 
ذواقاتكن لا ، عنهم تتلقى الذين أيضا للشيوخ ية بالنوائت، ، تراجع أو 

العلمستتلقى من أولا قرر ، شيخ عند شهر كل ، شيخ عند أسبوع كل 



)ألإ4أميابكعثي0؛؛ك 

لكأسرع كل أو شهر كل نجعل ولا ، فاثن ذلك فررت إذا ثم ، عنده 
،الفقه فى معه وتستمر ، الفقه فى شيخا لك تجعل أن بان خرق ولا ، شيخا 

العميدةفى أخر وشيخا ، المحو فى معه ستمر المحو فى آخر وشيخا 
كالرجلوتكون ، تتذوق أن لا ستمر أن المهم ، معه تمر وتوالوحيد 

يطلبوذهب هللقها أيام ممعة عندها وجالس امرأة تروج كلما الهللاق 
.أ>ى 

،سيئة إيرادات لهم نكون تارة ١لاقاإين لأن ، مهم أمر ت، الئبأيضا 
عندهميكون لا وتارة ، وعمدا قصدا عنه المتقول سمعة يشوه مجا ينقلون 
،به أريد الذي معناه حلاف على الشيء يفهمون ولكنهم ، سيئة إيرادات 

صاحيهمع المايمة دور أتى نقل مجا بالمد ست، فادا ، الثبت، يجأسما ولهذا 
ربمالأنه وذللئ، حطأ غير أو حطأ بأنه القول على تحكم أن قبل عنه نقل الذي 
.(( الكلام شه ثقل الذي هذا مع الصواب( أن بالمائئة للئ، يفلهر 

(٢ْ — ٠ • : ص العالم، )كتاب 

بدفلا مكانا أراد إذا ان الإنأن المعلوم من )١ ; — الله رحمه — ويقول 
أقربهاعن يبحث، فانه الطرق تعددت، ثإذا إليه، الوصل الهلريق يعرف أن 

أصولعلى للعلم طلبه يبني أن العلم لطالب المهم من كان لدللئ، ؛ رهاوأب
•الوصول حرم المدصول يتقن لم فمن ، عشواء حجْل يتخبتل ولا 

الماطم:قال 
رهآخه يفالكادح يبالغ لن زاخرة بحور العالم فد وبع

يلأف_احبرصراتجدمبليله لا يسهأصوله فى لكن 
الوص—ولايحرم ه تنفمن فولا صالمد د واعالقتنم اغ



)_!_مبدثيْجم 

لمإذا وأغصانها الشجرة كاصل ، فروع اثل والم، العلم هي فالأصول 
الأصول؟هي ما لكن ، وتتهاللث تذبل فإنها جيد أصل على الأغصان تكن 
أوكلاهما؟والضوايمل؟ القواعد هي أو الصحيحة؟ الأدإان هي هل 

الماحوذةوالضوابهل والقواعد ، والسنة الكتاب من أدلة هي الأصول 
العلملطالب يكون ما أهم مجن وهذه ، والسنة الكتاب من والأستقراء بالتتبع 

الكتابمجن مأخوذة ، صول اي من هذا ، التسير نجلب الشقة ت مجثلأ 
٠والسمنة 

٠ه ص ص في عليكم جعل وما ؤ ت تعالى قوله من الكاب من 
لمفان ، ائمسا قصل )١ I حصبن بن لعمران قه محوله ! المسه ومن 

.جب(( فعلى تستطع لم فان ، فقاعداتستطع 

.استطعتم(( مجا منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا ه ت وقوله 
تحكمأن مجكنلث لا متنوعة بصور الة مألف جاءتك لو أصل، هذا 

الأصلهذا عدك يكن لم لو لكن الأصل، هذا على بماء المائل هذه على 
( ٦٨-  ٦٧: ص العلم، )كتاب . الأمر(( عليك أشكل مسالتان وتاتيلث 

علىحرصه مجن كان )١ ت الرفق مقاله في الحمدان أحمد الشيخ يقول 
،شرحه ويعيد ويشرح ، ويوصل يقعد يرومه في أنه الخير الناس تعليم 

ؤإدراكهم، لكلامه الماس فهم على ويحرص ، وأمامه حوله مجن ويسأل 
وأقبل، مكان كل في ذكره تعالى الله فنشر ، يوردها التي، العلمية ائل للم

يتعلمونالعلم طلاب وأصبح ، مشاربهم اختلاف على دروسه على الماص 
•يدرسون كيف التدريس في، طريقته ص، 



ريم/y_مبدءتجب؛ه 

،رسمية مهمة في مصر إلى ذهبوا الشباب مجن مجموعة أن ذلك ومن 
الشيخفضيلة على مرافقهم فدلهم ائل، المبعض في بينهم فيما واختلفوا 

قالالسعودية من أنهم الشيخ عرف فلما — الله رحمه — كشك الحميد عيد 
؟وتمذه ثيخ يا ت قالوا العثيم^ن؟ محمد الشيخ وعندكم تسألوني I لهم 
•٠ يرومه ش اليلمتح( تأصيله بسماع أمتمتع أنا : قال 

:1ابمثءأ اكلمس اأبمندي ~ ة 

المتهجيةتميزت )ا ت المرفق مقاله في الصحيان مليمان الشيخ يقول 
حيثفمن ودروسا(( ومحاصرات كشا )) العالمي إنتاجه كل فى ايضهلة 
فيالفلاهر اتساع ت فيها يقول عامة ماعدة يصنع النصوص مع التعامل 
اتياعلكن ، خلافه على الدليل دل ما إلا العماني الذلاهرفي كاتباع الأحكام 

بخلاففيها للعمل مجال لا غيبية أمور لأنها ؛ أؤكد الحقائد في ااذلاهر 
.بالفناهر مكلفون أنتا الأصل زكن ، أحيانا فيها يدخل العقل فان الأذكام 

مورامد مجن العقل في تشويشا يورث فيم والبحث الحديث عن وينهى 
الجديررر ت عنها يقول حيث ، القدر كمسألة الصحابة لها يتعرض لم الى 

توجباش مور امد هذه مثل فير غيره مجع ولا نفه فير يمحث ألا بالمرء 
المسحابةدأب مجنر ليسر ذلك فان ، بالقدر الشمع معارضة وتوهم التشويش 

ىُينس وأيربهم الحقائق معرفة على الناس أحرص وهم عنهم الله رضي 
.(( الغمة وكشف الغلة إرواء 

سمعتهفقد قاطع رأي إلؤر فيه يصل، لم فيما القطع عنر توقفه ويعالنر 
إلىأصل لم والنواهي الأرام قمحية ت يقول المستقتع زاد ثرح درس في 

،الناص لكلفنا أمجر كلر بوجوب قلنا لو لأننا المسالة هده ض محددة ضوابعل 



هم)أممسم;رزءم'بمحءتجب>ه 

الواهيوجميع وامر المد جميع به ننضبط ضابطا وجدت ما هذه اعتي ّؤإلى 
الإجماعحالف ما وأما ، بالاتفاق الأوامر مجن كثير الوجوب مجن يخرج لأنه 

.ءواضح فيه فالأمر 
شرحهفى لفسمائل عرضه طريقة فى أثر لها كان لديه المنهجية وهذه 

ففد، واكوضيح واكفصيل يم والتقبر العلى يحرص فهو ، فتاويه وض 
امأقثلاثة إلى أخذها م ينقالشعور رر ت فأجاب الشعر أحذ عن مئل 
،إزاكها عن الشارع نهى شعور ، بإزالتها الشارع أمر شعرر الأول 

.المسألة فصل ثم ، ٠ إزاكها عن الشارع مكت، شعور والثالث 
فيالحركة م ويق، أقسام ثلاثة إلى اكالمريرن مشاهده حكم م ويق

يمالقفهذا ، ام أقثلاثة إلى ة والجاّ، ام أقحمة إلى الصلاة 
،شروحه في العلم ائل ممجن مسالة أو فتوى يخلومجنه لا يكاد والفميل 

،مجرتبة لديه ملازم طالب فلكل ، الدروس ترتيب لديه المهجية وتشمل 
علمفي صول وات والاجرومجية الألاثة كالأصول الكتب بصغار تبدأ فاليروس 

ابنألفية وشرح ، والكافي ، رجب ابن كقواعد بكبارها وتنتهي ، الأصول 
.ءالك« 

لكلكان ؤإذا ء I الرائع العميق مقاله في أيضا الصحيان الشيح ويقول 
فتاويهفي — الله رحمه — الشيح لغة فإن ، بها يعرف خاصة لغة علم 

;أمور بأربعة تتميز فقهية لغة الفقهية ودروسه 

كحدمانعة جامعة بحدود للمصهللحات الدقيق الحديد ; الأول الأمر 
،والوضوء والاحتياط، والجامة، الحدث، وحد الهلهارة، 

•والإجراء والغرض، 



رءمم،مصر/•لمبمحضبمب؛ه 

والظائرالاثجاْ نمون من دقيق محن وهو الفمهسة بالفروق انماية : الثاني الأمر 
يخلوولا فيه، وتمرس ■جميعه بالفقه أح_اط مجن إلا يتقنه لا 

ومجنالفروق، بعض على يه التنبمن الف-فهكا الشيخ درس 
فرضمتن والغرق ، الصلاةفي داء وارد القضاء بان الفرق ذللث 
وشروطالصلاة أركان بين والفرق الكفاية، وفرض العتن 

بانوالفرق الثاني، والضجر الأول الغجر بان والفرق الصلاة، 
النفيبين والفرق ادة، العبفي الإجزاء وصفة الكمال صفة 
بالتفصيل.اكرون واانفي^ المْللق 

ائلالم-جزئيات ورد الكلية الفقهية القواعد استعمال كثرة : الثالث الأمر 
،وصجهلهابادراكها إلا الاجتهاد لمرنة الفقيه يصل ولا ، إليها
ولوالاجتهاد درجة إلى الفقيه يرتقي وبها رر : نجيم ابن محال 
القدر،جليلة هي رأ : المرافئ ا عنهومحال ، الفتوى({ في 

لكل، وحكمه الشؤع أمرار على مشتملة العدد، كثيرة 
القواعدوهده يحصى، لا مجا الشريعة في الفروع مجن قاعدة 
ندريعفلم بها الإحاطة وبقدر النفع، عفليمة الفقه ض مهمة 
.الفتوى(( مناهج له وتتضح ويشرق، الفقيه 

بالقواعدمشحون — الله رحمه — محمد الشيح وحaلاب 
يلحق—ه—اأن دون الة جمتخلو تكاد ولا ، الكلية الفقهية 

فرعيانعليها خرج التي القواعد أمثلة ومجن ، كلية بقاعدة 
العبرة ١١، ٠ جب المانتفى ، السب انتفى وإذا ; ائل الم

،ص مجته ل الميل■ حكم له البدل )١ ، بصورها،( لا بمعانيها مجور بات 
جابالعدم # ، ندرا(( صرره زال شرعا عنه مجعفوا كان مجا )ر 
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يثبتلا ما تبعا يثبت )ر ، المعتز(( جب اليقتضى لا 
منأصعق المرع رر ، التسير(( نجلب المشمة رر ، امتقلألأ(( 

يحكيالمضاء رر ، عدمه(( بان مجا نفيا يشلب رر ، الأصل(( 
ماكل رر ، الحاجة(( أباحته الوسائل غوا؛ حرم ما رر ، داء(( الأ 

إلايزول لا الء-مين رر ، لها(( مبطل محواته فان العبادة في وجب 
امأن الأصل رر ، له(( حكم لا معدنه في الشيء رر ، بيشتن(( 

الشكورود )ر ، لدليل(( إلا الفرض في ثبت النقل في ثبت 
صلفات وجوده في شاك مجا رر ، إليه(( يالتفت لا الذمجة براءة بعد 

.عدمه((

ائلالمبعض على واكبيه الأصولية القواعد إيراد كنرة : الرابع الأمر 
مجنالفقهية، الشيح لغة في جدا كثير اتمحر وهذا اتصولية، 

تعليقرر ، (( ضبطهايمكن لا منتثرة كانت إذا العالة رر ذلك 
معيارالاستثناء رر ، به(( إلا يباح لا أنه على يدل بئرمحل المباح 

الوجوبعدم على يدل موصعه في مجر الت عدم رر ، العموم(( 
علىتحمل الحقائق رر ، ممللقا(( المشروعية عدم على يدل ولا 

فليسالعام يوافق بما العام اللففل قيد ررإذا ، بها(( الماطق عرف 
منزلةينزل الاحتمال مقام في الأستغصال ترك رر ، ا( بقيد 

فلامعقولة، لعلة الأصل عن حرج ما رر ، المقال(( في العموم 
.باجتهاد(( ينقص لا الاجتهاد رر ، عليه(( يقاس أن مجن مانع 

علىالتنبيه ومحسبق الفقهية، الشيخ لغة يميز مجا بعض فهده . .وبعل 
رحمه— الشيخ أطروحات، فى مثال الد وصرب والتفصيل يم والتشمبر ال

الفذةالفقهية بعقاليته الشيخ إن : القول إلى يدفعنا ذلك، وكل — ه الل
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،متميزا ومنهء>ا مدرسة يشكل العتدلأ وومتليته ، المنصعلة ومنهجيته 
اوجرنأاللهم ، راجعون إليه ؤإنا لله ؤإنا ، به مصيبتنا الله فجبر محة ات حمرته 

.ا( ْده خيرا واحلفنا مصيبتنا فى 

انتهجررلقد : المرفق مقاله في اكركي، الله عبد الدكتور معالي ويقول 
العلميةأعماله في لف العلماء منهاج — الله رحمه — عثيبن ابن الشيح 
عرفكثب عن عرفه ومن الأخلاقي، والتعليم التربية وطرق الدعوي ونهجه 

رحمه— منهاجه فى الملامح أبرز ولعل الأمة، الف حمعليه كان ما منهاجه في 
ا٧ه-:

علماالاعتقاد في الصالح لف العليه كان بما التقيد على الثديي رصه ح* 
ذلك.يخالف مما والتحذير بالتنفير مقترن وذلك ، وملوكاودعوة وعملا 

.بته ومجنامحووضوحه التعليل وصواب الدليل صحة على لحرص اه 
الدعوةأعمال لأمة لصمانا المقهى والتقعيد الدعوي العمل لربهل؛خن اه 

.وغيرهاومذكرات كتب مجن الناس أيدي بخن الدعاة يضعه ومجا 

الحكممحنامحل ذلك لأن الدين؛ وقواعد الإملامحية الشريعة بمقاصد العناية ءو 
.وتعالى سبحانه الله به أمجر الذي الإسلامي 

كانبما ذلك في والتقيد والفهم، والسلوك النهاج في والتومهل الاعتدال ءو 
الصالح.لف العليه 

والتخريج.مجثلة بامح والعناية بالتهلبيق الاهتمام ءو 
أوالتنفير.التعقيد عن الداعية يبعد الذي لتيسير اه 

النصبذن التوفيق على والحرص عمى المد والتقليد التعصب عن لبعد اه 
.والمصلحة
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—الله رحمه — الشيح منهج يوجز السديس الرحمن عبد الشيخ وهذا 
:يلي ما ذلك في الشيخ منهج ملامح أبرز ولعل را : فيقول المرفق، مقاله 

.يخالمهامما والتحدير ودعوة وعملا علما اللف عميدة على تركيره — ١ 

التعليل.وسلامة الدليل، بصحة عنايته — ٢ 

الفقهي.والتمعيد العلمي التأصيل على منهجه بناؤه — ٣ 
الشريعةبحكم واهتمامه الدين، وقراعي الشريعة بمقاصد عنايته — ٤ 

.وأسرارها 

والتخريج.مثالة بات والعناية بالتهلبيق اهتمامه — ٥ 
•والنهج الرؤى ش واعتداله تومهله — ٦ 
٠الستقالة والشخصية والعمق بالدقة تميزه — ٧ 

٠الوضوح ملك وسلوك الحرج ورج التيسير إلى ميله ~ ٨ 
.والتسديد المتابعة على وحرصه والتقليد التعصب عن بعده — ٩ 

ومجنتيمية، ابن الإسلام كشيخ السابقين العلماء من و\غققوين تأثره — ١ • 
•باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة المعاصرين 

.الخلاف دب لمد وفقهه مخالفيه، إنصافه — ١ ١ 

.المدولويات ومجراعاة النهج في الشمول — ١ ٢ 

.مجمتفيص(( وشرح كثيرة، نماذج إلى يحتاج مما ذلك وغير 
منهجصمات أهم موجزا الرفق مقاله فى الربعي سليمان الشيخ ويقول 

Iالعلمي الشيخ 
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والحموية(( الفتوى رر : المعتمد نصوص لأمهات التئرسية المراءة — ١ 
ربهلإلى ذلك وراء من هادفا ، وغيرها• ٠  ٠٠الاعتماد و)١لمعة  ٠٠)١الوامهلية 

العقديالتمايز وتأكيد ومعانيه، دلالته وتقريب يرْ بتيبالنص الأمة 
كالجهمية، أصولهابشد الموص تلك جاءت التي المدعية الفرق عن 

لماالنقد فريضة إشاعة إلى إضافة والرافضة، والخوارج، والمدرية، 
.الاعتقاد للمعة شرحه فى كما نقد، إلى النصوص تلك مجن يحتاج 

يقعالتي الاعتقادية ائل المأحص فى مطردة لقواعد الموضوعي التأصيل — ٢ 
والصفات،الأسماء كمسألة السنة، أهل منهج ضوء في الخلاف فيها 
التيالعقدية ورسائله وأجوبته السالفة، للتمموص شروحه نجليه مجا وهو 

القواعدرر ت كتابه ذلك فى آثاره أبرز ومن مجلدات، عشر في جمعت 
.الحسنى({ وأسمائه الله صفات فى المثلى 

والسائللفافل، وات المفاهيم، مجن لجملة النقدية الراجعة منهج طرح ~ ٣ 
العقيدةفي كما الاعتقاد لصحيح مخالفتها عدم كثير عند استقر التي 

منوسواهما الفتوح، الباب سلسلة أسئلة وش الفتاوى، محجمؤع مجن 
.الائار 

صالية،التأ بخهائهها ممتقالة مدرمحة الله رحمه كان الفقه وفى 
معالمهاأهم مجن ثلاث إلى ألح لالية، والامحتد الامحتنباطية ومجناهجها 

المستنيرةالفقهية العقلية هذا ولعل للدليل، والتجرد التعصب، نبذ — ١ 
ابنول ات بامحتاذه بدءأ الشيخ علم شكلت التي، العلمية البيئة أثر من 

متنالمد ومحمد ، باز بن العزيز عيد العلمين بالشيخثن ثم سعدي، 
فىبه بتايره الشيخ صرح الدي باز ابن الشيخ ما حمولا نمهلى، ال
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فضيلةجرم لا وهذه ، به الحق ومعرفة ، بالدليل أي ، بالحديث اهتمامه 
،للمدهب التعصب حيث ، ظروفها امحتحمرنا إذا ميما لا عالمية 

.الاجتهاد شروط وغياب ، ااتقاليد وطغيان 

،الدليل على التعويل ت الميزة هذه باب أمومن ، واطراده المنهج ثبات — ٢ 
،للشريعة المعتبرة المقاصد وتمثل ، البحث فى الموضوعي والتجرد 

فيالإجرائية الوسائل ورسوخ ، العامة الأصولية القواعد واستحضار 
٠وتحريه الحق وتقللب ، الهوى عن والبعد ، الاستنباط 

للشيخامحربة الفقهية العقلية ساعدت وقد ، ائل للمالدقيق التحرير — ٣ 
بذرائع، وفتاويه ، ومجولفاته ، شروحه في وترسيخها السمة هذه تأ'كيد 

مجتنّاهياوتحديدا ، الفتوى في غالبة صوابية فأئمرت ، معتبرة أصولية 
،التفريع في ددة حمواستقامة ، الأنيسة فى مجملردا وانضباطا ، للعلل 
الممتقنعزاد على المتع الشرح في وسواها الخصائص هذه برزت ولقد 

محنإليه يرد وفيما ، الفتاوى مجن ١^٧ مججموعه وفى المهجية، لصفته 
.فقهية إشكالات 

الهمانمجن عديد إلى التنبيه عن فضلا العقلية هذه نتاج مجن كان وقد 
الفقهاءمن كثير حس عن غابت التي والمعاملات العبادات أبواب في اخمملة 
والوثوقية، العلم أهل لدى الاختلاف عند الشيخ لفتوى القطع صفة 

الفقهيالتيسيرا( )ا مفهوم تشكيل ؤإعادة ، العامة عند فيها والهالمانينة 
المعتبرة.صول ات ومقررات ، العامة الشريعة ومقاصد ، باليليل بضيهله 

تأسيسيةكبيرة سمات ثمة ، والحصائص المحقات هذه وراء ومجن 
،الحالف مع العدل مجتها ، علام الأ لاقه أص كان كما الشيخ بها اتصف 





>يمهمس؛ب؛م مدمحءتج-

يخالفوحديثا ميمما العلماء زال ولا ، فيه حالفه فيما الإملأم ثيخ -جانب 
فيالعيب لكن ، ائل المألوف ،وربما مئات أو ، عشرات في بعضا بعضهم 

،العلية الكفاءة توفر عدم أو ، نية أوموء هوى عن نابعة تكون أن انحالفة 
،للخالق ية بالمفيها الخلاف واحتواء النموص فهم في الدقة وعدم 
بسعةمعروف فهو — الله رحمه — شيخا عنها يتنزه الصفات هذه وكل 

علىناهية ، مهمع وممكتوب من العلمية واثاره ، فهمه ودقة علمه 
.وكفاءته أهليته 

منهأعلم هو مجن ^؛^^ ٠١١١الله عبد أبو شيخنا فيها يخالف مسالة وكل 
.انحالفة في حرج فلا كذلك كان ومجا ، فيها النفلر مجن حفل له 

:الناظمقال 

الغفلرمجن حفل له لاق خإلا معسرا جاء خلاق كل وليس 

قد:ا؛ه ايداسد٠٠ سفي.

شيخا فيهخالف التي ائل الملبعض أمجنلة نذكر أن في بأس ولا 
;منها تيمية، ابن الإسلام 

ويرى، الصلاة لمحة شرط الجماعة أن تيمية ابن الإسلام شيح يرى — ١ 
.واجبة أنها شيخنا 

عيمعن العمرة ّعيإ يكفيه الحج في المتمتع أن الإسلام شيخ يرى — ٢ 
•الحج مم، م، بكفي لا اليمرة ّم، أن شيخنا ويرى الحج 

شيخناويرى الأمن، مع محرم بلا المرأة محقر جواز الإسلام شيح يرى " •٣ 
.مجعللقا محرم بلا المرأة ّفر جواز عدم 
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شيخاويرى ، الرضاع من الاحتتن بتن الخمع جواز الإسلام شيخ يرى " "٤ 
.٠ المب مجن يحرم مجا الرضاع مجن يحرم ء •' حديث لعموم التحرتم 

يخلفلم الذي البت دين قضاء في الزكاة دفع جواز الإسلام شيخ يرى ~ ٥ 
•الخوان عدم شيخنا ويرى ، وفاء 

ذكرها— تعالى لله تذللا بالتراب الوجه تعفير جواز الإسلام شيخ يرى ~ ٦ 
فيالأصل لأن ؛ القول هذا ضعف ثيخنأ ويرى "■ الاختيارات فؤب 

.المشروعية على دليل يقوم حتى والحفلر، المنع العبادات 
ويرى، بالأب امحجوبتن الإخوة مجع الثالث للأم أن الإسلام شيخ يرى ~ ٧ 

،ب بالي مجحجوب؛ن كانوا ؤإن ، الإخوة إن أي ؛ السدس للأم أن شيخنا 
مجننقصان حجب فيحجبولها ، باقيا يفلل الأم على تأثيرهم لكن 

•الجمهور قول وهو ، دس الإلى الثلث 

مقابلةفي واحد جنس من الربويتن بتن الزيادة جواز الإسلام شيخ يرى - ٨ 
الذهبأن على الدالة للعمومجات الجواز عدم شيخنا ويرى ، المنعة 
.بيد ،يدا بسواء مواء ، بوزن وزنا اوي النمجن فيه بد لا بالذهب 

وهو، ايهرية الصلاة في إمامه قراءة تكفيه المأموم أن الإسلام شيخ يرى ~ ٩ 
.(( الجهرية في المأموم على الفاتحة قراءة وجوب شيخنا ويرى ، الذهب 

(٣٠;ص الثاني، العدد الحكمة، جلة مر 

فنفي الله رحمه الشيح لدى الظاهر والتقوى ، الماهرالمجاج ~ ٥ 
،هذاالكلام يهذ يكن لم التلقين، وجودة التدريس، وروعة التعليم، 
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،الإملاء في ويتمهل ، المارة فى يتأنق كان بل ردأ، مالعلم ويسري 
التكراركثرة على ويصير ، مسالة بالا العقول ويحرك ، للمناثثة ويتوقف 
•غفيرة عقول غي الفقه ومكن كثيرة نفوس ش العلم رمخ حتى ، والإعادة 

للتربعالمرحة ونمه ، السامية وروحه ، العالية أحلامه سماعيته وقد 
بالحبالقالوب دانت ؤإذا ، عفليمأ حبا أحبوه حتى ؤلملبته قلوب عرش على 

٠علميه وأقبلت ، مجته قيلت ان للإن

الشيخعد الدروس طبيعة مجن شيئا 0؟^ طالبته أحد إلى امتمع 
؛فيقول — الله حمه ر— 

منهجاواتخذها ، عليها ومار ، الشيخ التزمجها التي الدروس طبيعة )رإن 
حمسمن أكم مجند لشيخه حلفا الكبير الحامجع في التدريس توليه مجند له 

عامجةالتي؛نتهجها الأساليب عن يختلف ، مجمن ممل فى تكمن ستة وثلأثين 
كالشيخالبلاد علماء لبعض مجالستي حلال ومجن ، البلاد هذه في العلماء 

—الله رحمه — الدويس الله عبد الحاففل والشيخ ، باز المنيربن عيد 
وجهعلى هدا . نمعا أكثر الشيخ طريقة أن لي نبئن الشيوخ مجن وغيرهما 

التلميدويهنالب ، المتون حفظ على كثيرا يركز الشيخ أن ذلك ؛ العموم 
درسهيحضر مجن على ينكر الشيخ إن بل درس، كل ش الحففل على ويتابعه 

والمنفلومجة،المنئورة المتون مجن كثيرا الشيخ على حففلنا وقد . الحففل يلتزم ولا 
:مجنها الشيخ درس في وتحففل حففلت التي والكتب 

,التفسير دروس في اء المسورة إلى وصل وقد الكرم، القرآن — ١ 
.— الله رحمه — حنبل بن أحمد الإمجام فقه في التقنع راد ~ ٢ 
.— الله رحمه — حجر ابن للحافظ الأحكام، أدلة مجن المرام لوغ ب ٣



0/سثمأوزأس(ابدثيببج> 

٠— الله رحمه — الوهاب عيد بن محمد للشيخ ، التوحيد كتاب — ٤ 
.العقيدة فى المفارينى محمد منفلومة — 0 
.— الله رحمه — تيمية ابن الإسلام لشيخ ، الواسهلية العقيدة — ٦ 
.المواريث عالم محي البرهانية منفلومة — ٧ 
.والصرف المحو علم في مالك ابن ألفية — ٨ 
حففلهما.مجن مغ كلاهما والنثر النفلم ، المحو علم ض الاجرومية ~ ٩ 
.حجر ابن للحاففل الحديث مصتللمح علم محي الننلر، نزهة — ١  ٠
.الحديث مجصهللح علم محي البيقونية مجنفلومجة — ١ ١ 

،المرام(( بلؤخ )١ -ك ، كلها يعفتلها أمر قد ءلالبا نجد لا المهلولة والمنون 
يملقد الكتاب هدا مثل إنهاء يتطلب الذي الزمن ن لا ؛ المتمنع« زاد ورا 

يستغرقهالذي الزمن حسمنا فقد ، المرام(( بلوغ را مجفل ، سنة عشرين إلى 
زادوء ، سنة عشرة اني ثمعن يقل لا فوجدناه ، المرام(( بلؤخ  ١٠اب كت

.ذللث مجن أكثر المستقنع(( 
الانتهاءبعد أوالقمل الباب بمراجعة الشيخ عند الدرس طبيعة وتقوم 

أوالباب إلى ينتقل فلا ، فيه والمناقشة الحففل مجراجعة تشمل والمراجعة ، مجته 
.قبله الذي أوالقمل الباب أتقن قد الطالب يكون حتى بعده الذي القمل 

،طلابه نغرس قمح، الحرص وزرع ، الهمم رفع على الشيخ ويحرص 
أثناءش عليهم يثكل ما أو ، ائل المبعض تحرير في بتكليمهم وذلك 

أو، أوالمقه ، المحو أو ، اللغة جهة مجن الإشكال كان واء م، الدرس 
أماموفراءتها ، المسالة تللد بتحرير الهلاJب فيقوم ، ذللث غير أو ، الحديث 

فيماطلابه قبل أومجن الشيخ قبل من سواء الهيالب ويناقش ، وطلابه الشيخ 



ريم/مز/سآ/بدضبمبي 

أحسنفي المجث يخرج حتى بحثه، في وجدت إن الملاحظات من يرد 
.وأبدعها صورة 

الحين(احمد بن ولطي للشيخ ا،لمال ،  ٣١٢; ص الثاني، العيد الحكمة، جلت م) 

الدانمةمتابعته وتعاليمه علمه في الباهر الشيح نجاح أسباب ومجن 
تالخسين أحمد بن وليد تلممدْ يقول ذلك عن ، علميهم وحرصه لهللابه 
المعابتذليل على وحرص ، بطلابه ~ الله رحمه — الشيح اهتم ءلمد 
مجانياسكا لهم خصص أنه وذلك ، العلمية مسيرتهم في تواجههم ١^ 

داخلمطعما لهم افتتح أنه ذلكر على زيادة ، الراحة محيل جميع فيه متوفرة 
كما، اليومية الثلاث الوجبات في الطعام لهم يعد ، عاملا له وفنغ ، كن ال

التي، الأصلية واخطوطات ، المادرة والكتب بالمراجع حافالة مكتبة لهم هيأ 
أشرطةمن سمعية مكتبة ومعها ، أصلية مجخهلوطة سبعتن مجن أكثر إلى تصل 

.ه نفكن الفي ذلك وكل ، للقراءة ،وصالة الشيخ لدروس 
الذينخص وبالا ، المغتربون سئما لا ، طلابه بمتابعة الشيخ يقوم كما 

لمواصالةمالية مساعدات إلى يفتقرون الذي ، لهم المعد كن الفي يقهلون 
علىالشيخ يحرص كما ، مالية مجكافات لهم فيخصص ، العلمية عيرتهم م

البحث،في إليها ويحتاجون ، مجتها يستفيدون التي الكتّب، ببعض تزويدهم 
:له ملازمتي خلال مجن بها الشيخ زودنا التي( الجانية الكتب وص 

البخاري.صحيح — ١ 
٠مسلم صحيح — ٢ 
٠مجلدا عشر ة خمشيبة، أبى بن بكر أيتح، مصنف ~ ٣ 
.القميمي الله لعبد مجلدان، والوئتية، الإسلام بين( الصراع — ٤ 



لس(رممس،مماددضص 

.التوحيد كتاب شرح امحيد فتح — ْ 
،الرحمن لعبد الأباطيل، من الكرثري تأنيب ض •لما التنكيل — ٦ 

.مجلدان 

.مجلدا وثلاثون ّسعة ، تيمية ابن الإسلام شيح فتاوى مجموع ~ ٧ 
.المقدسي قيامة لابن ، الغني ~ ٨ 
.مجلدات ثلاثة ، للخهيابي الحديث غريب — ٩ 
.مجلدان ، تيمية ابن الدين محي ، المصطغى أخبار من المنتقى ~ ١  •

.العلم طالب يفتقرإليها التي الراجع من وغيرها 
ولا، لكثرتها إحصاءها أستطيع لا التي المغيرة الكتيبات مجن وهناك 

أرسلكتبه من كتاب بهلباعة يقوم من كل فان ، نفسه الشيخ مولعات ميما 
بتوزيعهاالشيخ نيقوم ، له المهليؤع الكتاب مجن الغسخ مجن المئات الشيخ إلى 

القليلإلا تكفي لا قليلة الشيخ إلى الرسالة الكب كانت ؤاذا . طلابهعر 
فيقدمية الأ الوب أميمتعمل — الله رحمه — الشيخ فان ، الطلاب مجن 

منواتحمس له مجن فيقول ، قدم فالا المدقدم الهنالب بتقديم وذلك ، مجلارمجته 
,وهكذا . ,أربع-نوات له من إلى ينتقل ئم يعطى، فإنه 

وذلك، له ملازمتي بداية محني طلابه على الشيخ حرص لت لقد 
ثلاثقبل — السعودية العربية المالكة — المباركة البلاد هذه قصدت عندمحا 
عندييبق ولم ، نفد حتى المال مجن القليل مجعي صحت وقل ، منة عشرة 

؛الضيق هذا يفرج — الله أن وأيقنت ، نفي فصبرت شيء محنه 
رجتفلا ا أظنهوكن رحت فحالقاتها تحكمت امفلما صاقت 



ريم1ونس(ابدثيبي، 

بالشيخفادا ، الضيق هذا أعيش وأنا ، اب؛ع أممضى ا مإذا حتى 
اللهويعلم ، بالملسل ليس المال من محبلم وبيده ، الفجر صلاة بعد يناديني 

.لله من الفرج ولكنه ، حالي له أشك لم أنني؛ 
قدأكون أن فخشيت ، المال من عندي محا نمد الزمجن، مجن؛ مدة وبعد 

،المال أج-ل، من؛ لاومته أنني يقلن؛ أو ، لي، ماعدته في الشيخ أحرجت 
طلبعش به أتقوى مالأ وأجمع ، لأعمل الشيخ وأترك ، أرحل أن ففررت 

لهبيت للشيخ اله رموتركت ، معارفي حيث ، اليمام إلى فرحلت ، الحلم 
لهفتيمر ، عنواني يتعرف أن وحاول ، جدا ذلك اءه ف، ارتحالي محسب فيها 

بالرجوع،وألزمني؛ ، هاتفيابي، واتصل هاتفي، رقم وعلى عليه الحصول 
•له ملازمتي، واستأنفت ، حرج في وأنا ، طلبه إلى فأجبته ، علي وألح 

المغمبمنمن، زملائي، وءلءا عش يبخل لا - الله ه رحم- وكان 
.تواجهنا التي، الصعاب ،وتدليل أحوالنا ومتابعة ، علينا بالإنفاق 

علىوحرصه ، الشيخ اهتمام إلى تشير التي( المثالية الجوانب ومن، 
.المشكلة المسائل ،وتحرير بالبحوث تكليفهم هو ، طلابه 

فيوالحرم، الهمة ليزرع ؛ علمهم في التيمحا حت5ا يكلف إنه بل 
تحتاجالتي، مجور الأ في به وينفرد ، رأيه يفرض لا أن الشيخ ويحاول ، نقومهم 

والمشورةالرأتم، يشاركونه القللأب يجعل أن جاهدا يحاول بل ، مشورة إلى 
هذامثل أن ملئ، ولا ، الصواب من لقربه ؛ رأيه على الهلالسا رأي قدم وربما 

.للحق، التجرد على للهللأب تعويد فيه 

بل،، عييا يعد لا تلميذه قول إلى، واجتهاده رأيه عن الشيخ رجؤع ؤإن 
.عليها يشكر ئليمة منفية هى 



ر/مدبمئمممسآ'بدضبي، 

طلابهتدريب في مثاليا أسلوبا — الله رحمه — الشيخ يستعمل كما 
باعدادالحللأب فيكلف ، العلمية والدروس الوعفلية الكلمأت إلقاء على 

قبلمجن اللاحفنات توجه ئم ، الشيخ بحضور العللأب أمام ؤإلقائها كلمة 
.عليها الطالب ليجيب ، الهاالب أوالطلاب ، الشيخ 

بعمىقبل مجن لدروسه ندة جما دروص— الله رحمه — الشيخ جعل كما 
علميةدروس تنفليم فير فيك-لفءم ، العلمية اءات الكفذوي مجن طلابه 

الرحمنعبد بن مححمد الشيخ الفاصل الأخ قام ففد ؛ لمبتدئين ١ للهللأب 
بنالرحمن عجل الشيخ والأخ المواريث، علم الفرائض، بتدريس الإسماعيل 

الصلمحالله عبد بن حالي الشيخ والأخ ، النحو بتدريس الدهس صالح 
بتدريسالمغير محمد بن امجي مالشيخ خ وا؛د ، التوحيد كتاب بتدريس 

.النحو(( بتدريس الطرفي حالي الشيخ والأخ ، الفقه 
(٤ ٨ — ٤ ٦ ت ص ، الثاني العدد ، الحكة جلة م) 

طلابهنوى( مس—على النجاح مماء في متألقا الشيخ كان وكما 
دائرةوانداحت ، الإسلامي العالم مجسوى على باهرا نجاحا نجح فقد ومريديه 

فإذا، الشريعة ؤآفاق ، الإيمان وأرجاء الإسلام دنيا لتشمل النجاح ذلك 
فيهاويمق ' الإسلام شمس علميها تشرق أرض كل في يلوح الناصع باسمه 

،تعالى الله توفيق بعد كثيرة أساب له العريض النجاح وذلك ، الإيمان عطر 
؛ساب الأ تلك ومجن ، كرمه وبديع ، فضله وجميل 

•ذللث فير ه نفوبدل ، والتعليم العلم طلب في ؤإحلاصه صدقه — ١ 
رمجضان؛شهر في الكي الخرم في والفتوى وانحاصرات للدروس تصديه - ٢ 

فيالكتم، الحرم ض يزدحمون — العلم طلاب سئما ولا — الماس لأن 



0يمأونأس(مبدض«بأه 

الشيخ.حول فيلتمون ، رمضان من واحر ات العشر خاصة رمجضان شهر 

،المعنى إلى يرجع أوما اللقط إلى يرجع مجا مواء ، الأداء في وضوحه — ٣ 
التي، ارة العبوحرالة ، ملوب الأ قوة مع ، الوصوح في غاية فكان 

.العلم هللأب عن فضلا ، الناس عامة يفهمها 

.العميدة في المنهج سلامة — ٤ 
.تكدرها أمور أو ، تشوبها شائبة أي مجن سيرته نقاء — ٥ 
تعرضهأو ، كلامية صراعات أو ، عالمية مجهاترات في خوضه عدم — ٦ 

.بالتجريح لسانه إطلاق أو للأشخاص 

فإنبهارجها، مجن بشيء أومباهاته الدنيا حمنام مجن بشيء تالهلخه عدم — ٧ 
.عشيهم العالمية مكانته قلمت دنياهم في الماس نافس مجن 

كانبل . حكام ات انل جمجميع في مجعتن لمذهب وجموده تعميه عدم — ٨ 
فلاهر0لوكان حتى ، إليه وجهه يمم اكليل ثبت حيثما للمحق متجردا 

يضرمفلا ، البلاد هده في الشاقع الحسلي المذهب لمريح مجخالفا 
ذلك.

،العلماء كبار هيئة فى عضويته مجشل ، المهمة الماصب بعض ئملمده — ٩ 
الإسلاميةسعود بن محمد الإمحام جامعة ميع في؛ العقيدة م لقورئاسته 

عنيزةمدينة في؛ يكوّ، القران تحميفل بسماعه ورهاستسه ، القصيم في؛ 
،المذياع فير يذاع الذي الدرب(( علمير نور را برنامجج فتم؛ ومشاركته 

،امة العالمصالحة أجل من الس__ؤولين ار بكبعة الوامالاته واتم
.اكنيا أنحاء في كثيرة مناسبات فى؛ ومشاركاته 



اام/;ء،>مم/بدءثي0بي 

كثيرمن انحاضرات لإلقاء إليه الوجهة الدعوات من ل؛كثير امتجايمه — ١ • 
لكلرياض، إليها يتردد التي التجيرة الدن سئما ولا ، المالكة مدن مجن 

.القمسم مجدن وبعض ، الشرنسة والغهلقة ، ايورة والديغة ، وجدة 
ضحتى محاصراته يلبي كان بل ، اجد المعلى يقتمحر ولا 

طريقعن الحاصرات من كثيرا يلقي وكان ، العسكرية الجمعان 
•وأمريكا أوروبا ستما ولا العالم مجن كبيرة أنحاء في فتبث ، الهاتف 

أوروبادول إل وصلت والتي، ، له سجلت ^، ١١العلمية الأشرطة كثرة — ١ ١ 
منمن كثير مجتها فامتفاد ، الغرب دول مجن وغيرها وأمريكا 
تمثلالتي ، بانتفنام لأشرطته ومتابعتهم ، المسلمة العربية الخالية 

والتي، العلم طلاب تخص التي العلمية الكتب مجن لكثير شروحاته 
ربفتح رر و (( التدمجرية را كتاب محثل الأشرمحلة بهده كاملا شرحا شرحها 
،تيمية ابن، الإٌلأم لثيخ كلها ، الواسهلية(( العقيدة رر و البرية(( 

أحمدبن محمد للشيخ مجنفلومجة وهي، ، الفارينية،( العقيدة ورا 
وفي، ٠( الرضية الفرقة عقيدة في الممحية الدرة رر ب المعروفة ، الفارض 

لمأنه إلا حجر، ابن للحاففل ٠ الرام بلمؤخ ء مثل الأحكام لكتب شرحه 
مجنوغيرها ، أحمد الإمام فقه في، تقنع(( الزاد ورا ، شرحه يكمل 
الدنياأقطار في وانتشرت ، بالأشرطة مجلت المي الكثيرة امب 

.العلم طلاب منها تقيد ي

،السهاء والتلاميذ ، اء الجبالطلبة ببعض له الله توفيق حمن — ١ ٢ 
بكتبه.واعتنوا ، صيته وأذاعوا ، علمه نشروا الدين الأوفياء والريدين 

واصحة، الفائدة غزيرة ، الحجم صغيرة أكثرها التي مؤلفاته كثرة — ١ ٣ 



*Ijjifjuyi)  طيبيبد '

طلبةعن فضلا العامة يفهمها ، تعقيد أو غموض فيها ليس ، العبارة 
،لغات عدة إلى بعضها وترجم ، ثدييا عاليها الإقبال وكان ، العالم 

فمتوفد رض، الأ بقاع أكنر في وانتشرت ، الإنكاليزية ميما لا 
البنعاليةباللغة الحفيدة فى كتبه من كتابآن بترجمة السّعى فى ينفمى 

.اخسنين(( بعض نفقة على مجانا ووزعت 
الحسان(أحد بن وليد ألشيخ تلميذه عن نقلا ، ٢٣ص؛الثاني، العدد الحكمة، جلة م) 

الباهر،نجاحه للشيخ السعودية العربية المملكة في الأمر ولاة فدر ولقد 
أو، أمير أو ، مجلماك يذهب فلا ، به اللائقة اجلمزلة وأنزلوه الذلا٠ر، وتقدمه 

،منزله في الشيح زيارة مجهامجه أول من ويكون إلا يم الفمحنحاففلة وزير 
رحمه— للشيخ العالمية فيصل الملك جائرة منحت وفد ، بضيافته والمرور 

ؤإكرامحا، بفضله انا وعزف، -يهوده تقديرا-، ٠١٤١٤عام في — الله 
لمجاحه.

العامهذا جائزة مجنح العالمية فيمل الملك لحائزة الاختيار لخنة قررت 
العئي_مين،صالح بن محمد الشيخ فضيلة إلى الإسلام ه-لخدمة  ١٤١٤

•يلي ما بالجائزة الشيخ فوز حيثيات ض الاختيار لجنة وذكرت 
والزهدالورع أبرزها مجن التير اضلة الفاه العلمبأخلاق ه تحلي: أولا 

والمصحالسالمين، لملحة والعمل الحق وقول الصدر ورحابة 
.وعامتهم لخاصتهم 

.وتأليفا ؤإفتاء تدريسا بعلمه الكثيرين انتفاع ; ا ثاني



ipit_0مبمحضْبإه 

.المالكة مختلف«ساطق في اليامة انحاضرات إلقاؤه  '•ئالفا 
٠كبيرة إسلامية مؤتمرات فى المفيدة مشاركته ! ا رابع

الحمسنةوالموعظة بالحكمة الله إلى الدعوة فى متميزا أسلوبا اساعه : خاما 
.وملوكا فكرا الصالح السلف لتهج حيا مجثلأ وتقديمه 

الشيخأن فيه شك لا ومما ، حيئياتهافي الاختيار لجنة ذكرته مجا هدا 
.أحدا الله على ننكي ولا الخائنة، لهذه أهل 

عامةالسلمين به وينفع عماله، ويحسن عمره، في بمد أن أمال والله 
,خاصة العالم ومحللأب 

:الهوسوسة - ٦ 

شيخاالتعاليم احة بوكن 
حتىان الإحأواصر يم نق

حاالعلم أهل ر يالخوعم 
قالبوانمر ، قالة مرت قف

طريقعلى انرون المويمضي 
تعلوبالسسسارين د يالبمحلوين 

سيلفر معلى ت التبفما 
أبايرزق إن عليم التكدا 

درببكل أنرت وبالغسا 

ودالوفد تفائه يأفإلى 
ودوالوعوائد العقت قحت

ودتعائدة وفا رامجؤإك
زيدتوبمه إلييضهم 

ديدالهو والطريق وراءك 
الصعودهدا حيهم حمويشمحد 

دبيارس المن ئمت ولام
مشيدصرح •يلاله يقم 

وقيدحم من فهر ، سراجا 



)1يم/و)1س(مبدءتجب؛نح 

تىحأرثدت ائر حمن فكم 
تىحعلمت اهل جمجن لكم 
تىحأبصرت ائل سمجن وكم 

انابيا نتالففي كنت كيلك 

ودالرقه انبجان وكأرحت 
ايمادومر ايمحمتعالم 

وديوالقوابهل الضيغت تب

اديعت— ألوا مكلما — دليلك 

الرائدةالموموعية المدرسة لتلمك بديعا أنموذجا الله رحمه الشيح كان 
الفنونبعض على نوكد ثم ، المتون بمحففل وتهتم ، جملة العلم تأخذ التي، 

فهوإمام، ونترة وعلوم ، كثيرة فنون ض إماما كان الله رحمه الشيخ أن إلا 
فيإمام ، النحو ني إمام ، التفسير في إمام ، العميدة في إمام ، لفقه اض 

.الحديث في وعالم ، الأصول 
ارىيبلا عالما النحو في كنت 

ثلىمر ياسفالتمجن ان عوم
يالوذعو١عذلا رفناك وع

يروىالخلق تد م عن وحدبثا 
صخروابن جابر عن وحي عطر 

بالكمائيأذكرتنا ارى يجأو 
راءالفانى عجمدى حتت

اءالإحيمجن نهجا أزكى بات 
ايىوالتلم كمه يفكنف 

الدرداءأبى وعن اذ عوم

صعبةأمورأ وذلل ، عسيرة مسائل ويسر ، بعيدة علوما قرب لقد بل 
مجتهفجاء ، أعماقه فى وغاص ، غوره بر فالفقه إلى عمد . شتى فنون في 

نمص، وعلل وحلل ، وفمنل وشرح ، وأصل دلل ، جميل وحبر ، بتجأ 
بلاالتمذهب على الحرب راية وحمل ، التقاليد أواصر وفلئه ، الجمود غبار 
،التمحل ورقص ، الشك وجلا ، الزبد نفى . حجة دون والتعصب ، دليل 

•التزمت عن وأشاح التعنت، عن وأعرض 
بضياءالأهواء دياجير وهتك ، الماء بوحي الاراء ظلمات أصاء 





رمم،مسم،مبمحضبْبه 

برحيمهاوأفعم قلبه، بها امتلأ أن وبعد ، مدرستهافي وتخرج ، رنهافس 
عقيدةفقدم ، روحه من عليها أصفى ، ذسه فى روائعها ورمحخت ، قواده 

،النحل دقائق وعرف ، الملأمفة كتب ودرس ، الخالق به محعد بما لف ال
عادثم اختلقه، والاباطل اغالفة، والاراء المثارة، الشبه وقرأ الملل، وأخبار 

يسربما الإسلام أمة إلى عاد ، المضنية والمسرة ، الئانة الرحلة تلك من 
لهتدين العقيدة في بكتاب عاد ، ويجلوالفللأم ، نام ات وبمنع ، ام فهات 

،أنيقة وبعجارة ، جزل ومقال ، مهل أصلوب ، العقول له وتشهد ، النفوس 
الشهدمن وأعذب ، الفلمأ على ارئ البالماء من ألذ ، رشيقة وكلمات 

وخرج، الرشيدة العقول نهج ونهج ، العقيدة خلاصة فهم قرأها مجن ، المداب 
نعمفكانت ا والخماعة المنة أهل عقيدة ر مماها أكيدة مفيدة بشمرة 

مشيدايهتف — الله رحمه — باز ابن الإمام الجليل شيخه جعل مما ، البضاعة 
نبيلا مجن على لام والوالصلاة ، وحده لله الحمد )١ ت فيقول بالكتاب 

بعدأما . . وصحبه اله وعلى ، بعدم 

العلامةأحونا جمعها التي ، الوجزة القيمة العقيدة على اطلعت فقد 
لفيتهافآ ، كلها معتها ومح، عثي،مان بن صالح بن محمد الميخ فضيلة 

وأممائهالله توحيد باب فى والجماعة المنة أهل عقيدة بيان على مشتملة 
وبالقدرالأخر واليوم والرمل والكتب بالملائكة الإيمان أبواب وفى ، وصفاته 

العالمطالب يحتاجه ما وذكرفيها ، وأفاد جمعها في أجاد وقد ، وشرم خيره 
حيرهوبالقدر الأخر واليوم ورمله وكتبه وملائكته بالله إيمانه في مسالم وكل 
كثيرفى توجد لا قد ، بالعقيدة تتعلق جمة فوائد ذلك إلى صم وقد ، وشرم 

والهدى.،العالم مجن وزاده ، خيرا الله فجراه ، العقائد في المؤلفة الكتب مجن 
الهداةمجن وسائرإحواننا ؤإياه وجعلنا ، مؤلفاته اثر وبهذا بكتابه ونفع 



رص1و}1س(ابمحضْبيا 

•قريب سميع إنه ؛ بصيرة على الله إلى الداعتن المهتدين 
سامحهباز بن الله عبد بن العزيز عبد تعالى الله الغفيرإلى ممليه قاله 

.وسلم(( وصحبه وآله محمد نسنا على وملم الله وصلى ، الله 
فشرح، مطية نهمه اتخذ ثم ، الاعتقاد لمعة بشرح العباد أمعد ثم 

ثم، بحرا بحرا العلم بحور يخوض — الله رحمه — عاش وهكذا ، الواصهلية 
النحوفير نهجه كذلك ، معانيهاوأجمل ، قيهاما بابدع الأمة إلى يأتي، 

،باقية وفضانل ، زاهية روائع ، وغيرها والخميابة والفرائض والنفير واللغة 
كتبها، جارية بالعلم وأنهر ، شافية وثروح ، كافية وموارد ، صافية ومناهل 
،الأجر له يعفلم أن الله فسأل ، صاغية واذان ، داعية قلوب لتعيها تذكرة 

.جاثية أمة كل ترى يوم مقامه يثبت وأن 

الكتبفي بالايات الله اله قا جميعلمهم شيخا الورى بين، كان قد 
دأبفى والتوحيد الفقه مجن علم بينه الله ول رسعن أتى ا وم

والذهباقوت اليحالية بغت إذا تشرعه العالم هل لا بحرا كان قد 
والرحبالحمق ض لهم بحرأ وظل عذوبته في نهرأ للناس كان فد 
ربالأ ذا الحق ام إما هيفوصار ا أتقنهالعلم هل لا علوم من كم 
الرتبأرفع د بجا منهينال ا ذقحالما عتراه فن كل في 

حببعلى ممشؤب الثرى فوق فالأي نشاهده قرانا الأرض( على بمي 
يشبلم العمر ربيع قمح، يزل ولم أجمعه القران صدره حوي فقد 



رممامء/ز/•ببم 'بدءثببم-

لم\~ءاوهراكامق:

لفئةحكرا يكن لم فهو السلمتن، لعامة عالمأ الله رحمه الشيخ كان 
،مغزله وجدران وأوراقه محبرته إلا يعرف لا عالآ أو ، محددة أوهلبقة معينة 

،مجة بالا واحتلمل بالماس امتزج بل ، عاجي برج من فتواه بمدر أومغنيا 
ويعتز، وينصح ويوجه ، ويدرس ويم-تكا ، ويعقل يعلم ، العامة ازج وم
وسعى، المرضى ويزور ، القضايا يحل ويماني، ويدعم ، اعد وي

مجئالات أحسن بالقدوة ويضرب ، والامجال الألأم في ويشارك بالإصلاح، 
.فعال ات وأصدق قوال ات بأجمل 

ويفرعيناجي أمسى إذا ويمسي ارْ نهيمل لا تى حاهد يج
ويننعهم كل ا هيفيكابد فالما الهيابة ني جهدأ يأل ولم 

موسعوينفق ، مكروب كن ويحائر فيرثي ، مول على يجيب 
وجعيتمجكالوم رة ممويبتغي ، الضعاف حال عن ال وب

يشعليس رة ثذو اهم اثحنا كلمرامل والأ امى تاليويدني 
ويتبعول الرسنهج على ير يمعالم رة يسال للأجيويترك 

الرقراقالشيخ بعلم هلبقاتها وشتى ، فئاتها بجميع مجة ات انتفعت لقد 
وضمير، مسلم كل وجدان في كن يعنيمتن ابن وأصح ، المراق وفهمه 

،كتبه يقرؤون المرضى فتجد المستشفيات إلى تذهب مجومجن، كل 
المريضطهارة كيفية عن الشيخ رسائل غرفهم ش ويعلق ، بفقهه تنيرون وي

كتيبانيحملون فتراهم برا أو بحرا أو جوا المسافرين إلى وتنظر ، وصلاته 
ياتوالمنتي ، الخيرية الجمعيات إلى وتدلف السافر، صلاة كيفية عن الشيخ 

الدارسإلى وتأتي ، وتوصياته الشيخ بتزكيات تفخر فتراها الإسلامية 



أم1ووس(4/0مبدضْببم 

الشيخامم تحمل للث، تميم الغقه وروائع ، العميدة بكتب ؤإذا والمعاهد 
ويسنيرون،. آرائه عن يتساءلرن بهم فإذا ، ئولن الكبار ونزور ، وتوقيعه 

بالغصبفإذا ، المسلمات ومنتييات ، السات م-دارمِإ عن وسأل ، بفتاواه 
حكامالمد وشرح ، ا لهوالتمسح بالمرأة ام الاهتممن الأوفر والحفل ، الأوفى 

.العشمتن ابن بها قام ند بها المتعالمة الغمهية 

وتدفقالشيخ علم عبير رى م ااة-ْلاءات وشتى افقالأت كل في وهكذا 
.النفوس به عد وت، الملوب منه لترتوي ، عهنائه بحر 

:نية L^lا~ ٨ 

الذين٠ يحزنون هم ولا عيهم خوف لا الله أولياء إن ألا ؤ : تعالى قال 
لكلماتتبديل لا الاخرْ وفي ا1دن؛ا الحياة في اJغرى لهم ٠ يتقون وكانوا آمنوا 

.[ ٦٤-  ٦٢: ]يرض هو ذلك الله 

راجعوندبهم إرى أنهم وجلة وقلوبهم ماآتوا يؤتون والذين ؤ : تعالى قال 
.[ ٦ • : ]الزمنون ب سابقون لها ومم الخيرات في ارعون يأولتك 

ماآتوايزنون والذين ؤ الله رمول يا ت — عنها الله رضي - عائشة قالت 
عزالله يخاف وهو الحمر، ويشرب ويزني يسرق هوالذي ه وجلة وقلوبهم 
ويصلونيعومون الذين ولكنهم الصديق، بنت يا لا را : ال قوجل، 

الخيراتفي يسارعون الذين أولئك متهم يتمل ألا يخافون وهم ويتصدقون 
•الترمذي[ أحرجه ل محسابمون(( لها وهم 

اجعالْنهمن جنوبهم تتجافى ؤ ت المومنين وصف في، الى تعويقول 
.[ ١٦:جدة ]اله ينفقون رزقاهم وتما وحلمعا خوفا ربهم يدعون 



0سمأونأس('بدضبْببم 

ركوعوهم عنهم ر فسفابدوْ كأظلم الليل ٠—ا إذا 
وعهجا الدنيفي الأمن وأهل اموا قفنومهم الخوف أطار 

اذكرواالماس أيها ا رر : فنال قام، الأيل ثلث ذهب إذا ه ان ك* 
الاهسلعة ألاإن المغزل بلغ أدلج ومن أدلج، حاف مجن الراجفة، جاءت الاه، 

بماالموت جاء الرادفة، تتبعها الراجمة جاءت الجنة، الاه صالعة إن ألا غالية، 
f٠ وأحمد الترمذي رواه 1 (( هميه 

قرآنيا،وعاملا ، ربانياعالآ — تعالى الاه رحمه — الشيخ كان لقد 
الوعيدعاش الكريمة، وعبره العفليمة، باياته المران عاش ، روحانياوصالأ 

المشاعر،ويحرك ^لباب، ١٥ياحد الأي الوعد وعاش القالوب، يخي( الدي 
إمامهلجغب بمحمد بدءا اإربانيين، ئمة ات أحوال عاش ئم بالوجدان، ويمتزج 
،علمالاه، كله عمره قضى الذي انحجلن، الغر وقائد ارك١صح^ن، اتولماء 

الليليقوم كان ذلك ومع ، وتقرباوعبادة، ، ودعوة، وجهادا، وتعليما
غفروند ذلك أتفعل الاه، رسول يا I عائشة له فتقول قدماه، تفهلرت حتى 

عبداأكون أفلا ٠ ت فيقول ناحر، وما ذنبك مجن تقدم مجا لك الاه 
.شكورا(( 

إلىأتوب واستغفروه الاه إلى توبوا الناس أيها يا ء : يقول وكان 
.مجرة((مجائة اليوم في الاه 

نغمفى بات مبق لقصر ا تبتعمره رآن بالقالْلتن محن بيت 
والعماللدات تعدوإلى عساك وما الشعير والخبز الممر طعامك 

والخمالشحم عبد غيرك بات إن بغيته فيك يلقى والجوع تبت 
ينملم القلب، ا وأمو فتغالعن لها امحس—جبت I( الأيل قم )) أتتك لما 



مبمحدببمبي«

دمالقفي ورام ات تغلخلمت، حتى نعمته أولاك الذي تناجي تمي 
العممالهاطل مثل عينيك ودمع سرى اكللأم جمومحا في صدرك أزيز 

٠غم تءامآية بهوي تك بوثيتعمره بالوحي؛ رْ هتمالليل 
الربانيالنموي الهج هذا على، ~ الله رحمه — الشيخ مضى لمد 

مرعلؤر الربا والعالماء الراشدين، الخلماء ميره عنه يغب لم و، 
•وعلوشأنهم ' ذكرهم وشيوع ، علمهم بركة أساب أهم من وأن ، العصور 

.لخلاله ؤإحنماتهم له، وطاعتهم بالله، معرفتهم هو 
منفكثير ، كبيرا ناثرا الربانية السلفية المدرسة بتلك الشيخ ناثر ولقد 

منهاكنير فى وتأثر ، عليه ا بهالله مجن المضل ودلائل ، الجل مات م
بنالعزيز عبد الإمام الثاني؛ وشيخه عيي الالرحمن عبد كالشيخ بأشياحه 

فان، رو-حانيين ونجباء ، ربانيين؛ علماي كانوا حيث — الله رحمهما — باز 
ثم، عالمهثم ه، نفني، به عمل ثم ١لافع، العلم تعلم قد الشيخ 
Iالمة أهل؛ عند الرباني العالم صمات وهذه ، ذلك، في؛ المشمة عني، صبر 
وصبر.وتعليم وعمل تعثتإ 

ثإبم١نهبربه، معرفته بمدر ولايته، وتعفلم طاعته، تقوى المرء إن 
عفنانمجن تبثه ومجا مجدلولأت، مجن لها ومجا ، العني؛ وصماته نى؛ الحبأسمائه 
لالناسالمعرفةنرب لمد يلرالاسبالله، أعرف مجنر— الله رحمه — والشيخ 

.المفيدةوشروحه العقيدة، ني، كتبه خلال مجن، تعاي، بالله الحقة 

وبكتابهوصفاته، أسمائه وبمعاني، وعلا جل بالله الغزير العلم هذا إن 
.دربهعموم في، وروعة ربه، لجلال حشية إمجامنا أورث ءأه نبيه نة وب

معيْوهم لفت مجن عنهم وأسأل هم إليأ'حيى جبءم عومحن 



ر1س1ووٌ/بدءدي0بانح 

أصلُمح،بتن وهم تجئ وبشتالهم وائها مض وهم عيني وتْلتجهم 
ومنأحجه، ربه عرف من ر : — الله رحمه — البمري الحسن يمول 

وشهواتهه بمغاشتغل فلأنه الحب هذا عن حلا ومن ، غيهازهد الدنيا عرف 
شهواتهعلى نفلرْ وقصر معرفته حق يعرفه نلم وحالفه ربه عن ودهل 

.آ ومجحموماته 

إلىوافتقر الخلق، مجن فأوحثه بالله أنس مجن العارف ) : بعضهم ونال 
واستغفربسهم، فرفعه لله وتواضع فيهم، فآعزْ لله وذل عنهم، فأقام الله 
•ذأحوجهمإله( الله 

يطوهاكالارض يكون حتى عارفا العارف يكون لا ) الجنسي ويقول 
الوما يحب مجا يسقى وكالطر ، شيء كل يفلل وكالسحاب اا1ثوالفاجر، 

.يحب(

منوطره يقص ولم ال،نيا من العارف يخرج ) ; معاذ بن يحيى وقال 
•( ربه على وئناوْ ه نقّعلى بكاوْ * ثيقتن 

الحياةله وطابت العيس، له صفا تعالى الله عرف مجن ) ؛ بعضهم ونال 
.بالله( وأنس اخلونئن، خوف عنه وذهب ، شيء كل وهابه 

طعموجد المعرفة طعم ذاق مجن ) — الله رحمه — الجوزي ابن وقال 
بقضائه.رضيت سحانه عرفته فإذا المعرفة، ثمرات جمالة من فالرصا انحبة، 

راوعة افانحمجن ا طريقز العإلى راكمقن الله صحب 
مراالميم مجن يشربوا أن خوف حلوأ ة الكريهفي الموت ربوا ش

فلمشوقهم كرب وقوي الهوى، سوق في الحلق مزاحمة مجن القوم أنفا 



رمم،مصزء»سضمب؛ه 

وصربوا، التقوى صحراء في العز فضاء إلى فخرجوا ، الدنيا حصر يحتملوا 
فيهافشرعوا الصدق أنهار شوامحنيء وتخيروا ، الهدى ساحة في الخد مخيم 

بليالهمبلابل وترنمت ، الملأ رم فسماعيهم بقلمهم وانفردوا ، المكا مشانع 
فيا، الغضا علىٍجمر الرضا لطلب حنينهم فلورأيت ، الدجى ظلام في 

لترويحّجنلث من يوما خرجت إن وايى، الحرص مجن ش عنهم مءموما 
.( الوادي بذاك عرج ، البلوى غم من شجنك 

،لله كانت كلها عمرْ وساعات ، جميعها الشيح حياة فإن وياختمار 
.— حسيبه والله نحبه كما — الله ومع ، الله وفيا 

بالرياءهاريء د مالقصادق ان وبيالرضي شر ة لغ
اءضومة روعفي ارى يجلا وبدل( الث—ريا تبلغ ة هم

اءالضوضمرح عن د يبعبالحب ر المشاعصادق زاهد 
الأهواءوكب ممسرفي، أو اهي، بالتغرور عن العلم قدس 

الإهلراءة واحمجن فون أو ديح مأو رج بهريه يغحمن 
واهتداءعة رففي بدى تفزيف كل عن بالدليل مى واحت

ا*~اكءوةروألالك:

المقامةالدروس على امحيد وحرصه ، الأكيد الشيخ ثبات من بالرغم 
ومجوطن، إقامته لمقر الإمكان قدر المستمرة وملازمته عنيرة بمدينة ٥ بمسمجد 
،هنالك بما محقتنعا ، بذلك مكتفيا يكن لم ذلك مجع فانه للدنيا نورْ إشعاع 

ويشاركانحافل، ويحضر للهجر، ويسافر ، القرى وبزور ، المدن يطوهما بل 
،الندوات ويدير ، الحاضرات ويقيم ، ات بالناسويشهد ، المؤتمرات في 
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.ورادمراكليات 

،وعلمناصع ونهج ، مانع أسلوب في هدايته ويشر ، الله إلى يدعو 
،به العمل في هي ثالآح_رة الدنيا في العلم بركة أن يركد بذلك وهو ، نانع 

—الله رحمه — لوجهه الضارة تلك ومحا ، إضاءته وتوسع ، هدايته وتعميم 
محقالتي،سمع امرأ الله نضر رر ; قال حيث، ، البي. دعوة ببركة إلا 

مجنإلى فقه حامل ورب غيرفميه، فقه حامل فرب ، بلغهاعني، ثم ، فوعاها
([٦٧٦٠الخامع)صحيح ني الألباني وصححه أنس، عن أحمد ]رواه . ٠ منه أفقه هو 

جملة،علم أو بحديث، "؛تحال أو مقالة، بلغ لمن ميمونة دعوة هذه 
ورسولهالله عن يبلغ ا رثيد دهرا وعاش ، مديداعمرا قضى بمن فكيف 
•أ أ ويمح،؟ وثبات وإصرار، وعزم ؤإحلاص، حب ض . 

الحسنىله الله أل نوالاحرة، الدنيا في الحسنى الرتبة الله أءهلا٥ لقد 
أحسومن ؤ ت بعلمه وعمل الله إلى دعا ممن أحسن لا فانه الحنة ض وزيادة 

ه.المسن من انمي وقال صالحا وعمل الله إلى دعا ثمن قولا 
ثمرةلأن بالعالم؛ الحمل مجن بد لا را ت — الله رحمه — الشيخ يقول 

يومالمار بهم نر لمن أول من صار بعلمه يعمل لم إذا لأنه العمل؛ العلم 
.القيامة 

الوثناد تعيل قمجن ذب عمملن يعلم ه بعلمالم وع
يانونالبركة، وعدم العلم في الفشل أورث بعلمه يعمل لم فإذا 

فامنةقلوبهم وجعلنا لعناهم مثافهم نقضهم فما ؤ : تعالى الله لقول العلم 
.ه به ذكروا مما حفلاُ ونوا مواضعه عن الكلم يحرفون 





رص1وز1س(مبددببمبه> 

إذاعةعبر المسمرة مشاركاته الكثيرة الدعوية الشيخ مغاشهل ومن 
علىنور  ١١و العبادات(( نقه  ١١ت برنامجج مثل ، كثيرة برامج ش الكرم القرآن 
.ذلك وغير ، ٠ الهاتف على موال # و ء الفران أحكام مجن وا ٠ الدرب 

:الي1ندْ الءاا4؛ة ~ ا  *

فيعالميا ، دعوته ني عالميا ، نفلرته في عالميا الله رحمه الشيح كان 
،الأمصار عالمه واحترمجت ، الأقطار له ودانت ، الدنيا أحبته ، وفتواه علمه 

الليلبلغ ما وبلغنا نهار، المد وجاوزُن، ، البحار عبرت ، وغربتا كتبه شرقت 
•والغهار 

أمورمجن يهمهم مجا كل في الدنيا أنحاء في السلمين يشارك وكان 
ونومحافير المتفوقة ومواقفه ، المتعددة فتاواه أسهمت ولقد ، ودنياهم ديتهم 

إنبل ، الدنيا أنحاء في، المكوبتن إخوانهم مع حتما إلى ا جنبالّلمين 
أنالحرص غاية تحرص الدعوية المومات وشتى ، الخيرية الحميمان جميع 
،موقفها ليقوى — الله رحمه — الشيخ مجن توصية أو تزكية لديها يكون 

.مشاريعها عم وتد 
رصه جما جمالمضهلر ويذكرك جميعهم المتضعفون ميذكرك 
رجمالمد حزب إذا الجلي وتذكرك والهدى و١لعالل الإحسان محيذكرك 

ربصه لايكفكفحنان وألف لوعة أعماقناألف رحلتاوفى 
ركمجصايبنا إذ مصاب وألف نكبة ألف ماحاننا وفى رحلت 

غدرماحه في؛ عاث طهر ويود جهادنا يخرى الألغاز قمم على 
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والمحرالقتل — ويحنا - وفينا ومنا رأ أنهالخ—زائر في انا دمونجري 
والكمرالغل هم صرب ويرمنا اونا نبي ونتمحى كوموفا وفي 
البدردياجيرها يجلو أن ا1ن أمصلاحها أين القدس ويح القدس وفي 

الدهربارزانه وأردانا رانا عفتمهلعت مسدى يا ى الهد أصعنا 

ومشاركاته، عديدة ادسالمين مع — الله رحمه — الشيخ ومواقف 
كانالتي الخرقة ، iJUنجلي ذللث، مجن اثتتن بشاهدين أكتفي، ولكنني، عفليمة، 

.مصيبة به تنزل أو كارثة به تحل لم جمي ت الشيخ يعيشها 
لكنرر I فيقول ، نة البومفي المسلم\ن قضية عن، يتحدهم، إليه استمع 

القوةمن عندهم ليس ، متخساذلين لمين، الماليوم تروينا كما مف، ات مع 
,أنفسهم عن به يدافعون مجا والعزيمة 

مجناليوم الإسلام بلاد ففي اليوم، فيه نحن مما ذللث، على أدل ولا 
منذريتهم يتم، ونأموالهم، وتغنم مساجدهم، وتهدم أعراضهم، تنتهلث، 

يفعلومجا ، به نتكالم أن علينا يجب بما نتكلم لا أمجة ونحن ، النصارى، قبل 
مناالإنسان فلوأن الواقع، في الأكباد يفطر أمجر البوسنة في اليوم بالّلمين( 

أولحلالمدينة أشراف، على عدوه أن — الخير إلا علينا الله قدر لا — نمور 
،الصرب -جاءنا ، الصرب جاءنا ينالون الصغار وفتيانه صبيانه وأن ، المدينة 

أنيستهليع لا لكنه دمجا كبده تقطع قد وهو ، المشهد ذلك هول مجن ويبكور1، 
علىمجنا واحن- كل ، أبدا الأن؟ الشعور نثعربهدا نحن لهل ، شيئا يفعل 
.إخوانه على يجري شيئا كأن ولا ، أهله مجع فرائه 

همالبومنة نصارى وليس ، فقحل نة للبومأعداء لهوا فالنصارى 
مجنكانوا سواء ، الله بلاد كل في مسالم لكل أعداء النصارى ، فقحل عداء ات 



>ءممام/م؛»'بدضببي، 

يجهلونالملمتن من كثير الأسف مع لكن غيرهم، مجن أم المؤمنة صرب 
تذكرإذا العادة في ينام كما مريعا ينام لا أحيانا ان الأنإن والله ، ذللث 

.١لفiالمين المعتدين الصرب هؤلاء يد على امحصورين الإخوان هؤلاء 

فيثيء أذل صارت صنعت؟ ماذا ، المتحدة اي؛ موقف في لمتفلر ثم 
\لأ؛حيازة في المي ملحة وات الدبابات على يدخلون فالصرب ، الخرب هذه 

ولا، المين السسبها يقاتلون يأخذونها نم ، الحراس وفيها يدخلون المتحدة 
فأين، الفعل هذا ينكر السلمين روماء من مدويا صوته ويع أحدا معنا م

تداعىعضو منه اشتكى إذا الذي الواحد الجد أين السلمين؟ بين، الناصر 
متخاذلونونحن تنصر أن يمكن وكيفس، والمهر؟ بالحمى الأعضاء اثر مله 

.المخاذل؟هذا

تدعوفانلئ، الإسلام بنصر ودعوته لم\ن اابنصر الله دعوت إذا فأنت، 
ألفنللتمر، أهلا فيها يكونون حال إلى يهييء أن تعالى الله 
حتىادساامين أمور ولاة يصلح وأن ، ومجدنا عرنا لما يعبد أن تعالى الله 

ومحع، أكثر أو مليون ألفس، اليوم لمؤن فال، عليهم الله أوحب كما يكونوا 
حولولا نفها أمجر من شيئا تمللتؤ لا مهينة صعيفة أمة فانهم ترون كما ذالئا 

.المفليم((اللي ولأةوةإلأباuه 
إخواننادعم أجل محن الأن نعمل ماذ ت الخالي الموال الشيخ ال منم 

نكونوهل ، اليوم حتى يفتح لم الجهاد باب وأن ة خاص، ة البومفي 
الإسلام؟أعداء ياهد أن دون متنا إذا مقصرين 

انالأنيكون أن — فيالث، الله بارك — العمل  ١١; قائلا فضيلته فيجيب 
بالمفس،أو بالمال للجهاد دعوة لوحصل أنه جازمة نية وينوي ، متعدا
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الحتى ، بالغزو ه نمحدث قد بهذا ويكون ، الله داعي ويجيب يلبى فإنه 
.النفاق من ثععة على .بموت 

وتعالىسحانه الله يسالهل أن الدعاء محن تكثروا أن أوصيكم أنا وأيضا 
الالذي بأمه بهم ينزل وأن ، جنده مجن جندا العندين الصرب هؤلاء على 

ويهزم، حممهم ويمرق ثملهح، يشتت وأن امحرمتن، القوم عن يرد 
دعية،المد من ذلك غير إلى شديدا بينهم هم بأميجعل وأن جندهم، 

اللهوتدعون ، هؤلاء على نمتعينك إننا اللهم ، عليهم الله متعيتون وت
أنولولا ، عداء الأ هؤلاء مقابلة على البومنة في إخواننا يسٍتا أن تعالى 

أعدائهمسلاح ن ت ، مجس يات راحوا لكانوا ثبتهم ئد وتعالى بحانه سالله 
,عندهم مما بكثير أكثر وشراصتهم 

وهؤلاء، معلوم هو كما الملاح مجن مجردون ة البومفي إحواننا 
ثبتالله ولكن ، كلها الدنيا في الرابع أو الثالث يعد ما الامحلحة عندهم 
وأن، لهم الله كرامة مجن — تعالى شاء الله إن — هدا أن شك ولا ، إخواننا 

إنفاصبر ؤ لرسوله قال تعالى الله لمدن ؛بأيديهم يأخد ستعالى الله 
.ه قةسقتي نما 

الأذانبان ، الجود في ؛ بة مناّكل في بالا.ءاء أوصيكم ولكن 
واشعروامجعهمٍ، قلوبكم واجعلوا وقت، كل في الليل، ص في والإقامة، 
مجنكفرة قوما اليوم يواجهون إنهم ثم إخوانكم، هم أكثر، أو بشعورهم 

نقنتنحن لكننا الأمر، لولأة راجع فإنه القنوت أما ، والمثليث الشرك أهل 
.ا( ذلك مجن ممنعنا أحد فلا ، نا أنفوين بيننا فيما 

٦(• ٥- ١ / ١ ١ ٦ الفتوح، ازب قاء ل) 
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،فضية ، الكبرى ال<سالمين قضية عن فهو الثاني اهد الّأما 
منبالسا>مين حل ما حول ومتنوعة كثيرة مواقف — الله رحمه — وللشيخ 
عنالحديث في جهدا يألو لا وكان ، وخيانتهم وغدرهم اليهود احتلال 

رحمه— إليه واستمع ، الشمنة الصائح وإسداء ، لهم والدع_اء قضيتهم 
يجبالتي المر عوامل وبعض ، السالمين هزيمة أساب بعض يبذن — الله 

٠الكرامة ورد ، امحد ؤإعادة ، المصر لمحقيق بها الأحد 
علىاليهود هؤلاء ليْل نإلى نفلرنا إذا ررإننا ت — الله رحمه — يقول 

موالعلى الجواب في تعالى الله قال كما ، أنفسهم عند من وجدناه العرب 
قلهذا أنى قلتم مثليها أصبتم قد مصيبة أصابتكم أولما ؤ ; أحل يوم المحاين 

هفدير شيء كل على الله إن ؤ : بقوله الأية حتم ئم ب أنمكم محل من هو 
مجنكان الذي هدا محا تدرون فهل أعدائهم، أخد على ثائر أنه إلى إشارة 

هدهأسباب من كانت تغفليمى أمجر في واحدة معمية إنها . أنعسهم عشي 
عدلاحكما وحكمنا صريحا تمحورا اليوم العرب حال تصورنا فلو المصيبة، 

هوما اليوم العرب في لوجدنا العامحلمة تيارات عن بعيدا العقل على مبنيا 
٠والهزيمة الخذلان أسباب أكبر مجن 

باللهيثرك مجن العرب وفي الأخر، واليوم بالله يومجن لا من العرب ففي 
وجل،عز الله في ذللث يفعل كما يهم، والعلق وتعفليمهم اخلوفين بدعاء 

يصوملا مجن العرب وفي الزكاة، يزني ولا ، الصلاةيقيم لا مجن العرب وفي 
أنويرى الله، أنزل ما بغير بمحكم مجن العرب وفي، ، الميت يحج ولا ان رمجض 

لهذاالح صغير وأنه ، أهله وانقرض وقته، انتهى قد الله أنزل يما الحكم 
كماعلانية، وتشرب أسواقهم، في الخمور تباع محن العرب وفي العصر، 
عنينهى ولا بالمعروف يامجر لا مجن العرب وفي ، به أتق مجن بذلك حدثني 
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ويرى' الحرم في الله أوجب التي الحدود يقيم لا من العرب وفي المنكر، 
.وايكرات المعاصي من ذللث غير إلى ، ووحشية همجية ذللث، أن 

أمبابمن أحد غزوة فى الناهيين بعض من واحدة معصية كانت فإذا 
بعضفي توجد التي المفلائع بهذه الإخوة أيها بالكم فما ، الهزيمة مصيبة 

•اليوم العربية اللأي 
إنه، مجحلمه غير في محلمع ابه يأموجود بدون المصر في الهلممع إن 
فيأو ، غرس بدون شجار الأ إي وكالهلمع ، نكاح بدون ولأل الأ في كالهلمع 

.انجار بدون التجارة ربح 
لتكونقنالما فكان ّيلمه مفي ا-لمهاد في تعالى الله صدقنا متى إننا 

تعالىالله أرض على فنفيم ، الحكم هي وشريعته ، العليا هي الله كلمة 
وتحكمالله بامجر فتقوم ، صالحا وتعمل الأحر، واليوم بالله نومن إيمانية دولة 

ورسولهالله عادى مجن وتعادي ، ورسوله الله والى من وتوالى ، الله بشريعة 
مجنالصالحون الله عباد عليه مجشى ما على وباًلنها ءلاهرها في وتتمشى 

وديارهمأرصهم الله يورثنا وم، لما العانية فتكون ، مجة ا/ئ هذ0 صلف 
وديارهمأرضهم وأورثكم ءؤ مجة امد هذه سلف ا ورثهكما ، وأموالهم 
للهالأرض إن ؤ ، ه فديرا شيء كل على الله وكان تهلووها لم وأرضا وأموالهم 

بعدمن الربور في كبا ولقد ؤ ، ب للمهض والعامة مائه من يشاء من يورثها 
.ه ي عابدين لقوم لجلاغا هذا في إن المالخون همادى يرثها الأرض أن الذكر 

(٣٧٢اللأ.ع،ص: )الضياء 

إيمانايتوقد وهو منبره على يام ات مجن يوم في — الله رحمه — يصعد ئم 
المجدإليها وصل التي للحال لوعت ويتمزق ، أسى ويحترف ، غيرة ويتدنق 
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المشاعرويحرك ، اكمائر ويلهب ، الائدة ويوقظ ، القلوب فيهز ، الأقصى 
•• الناس أيها )) فيقول ، بديعة حماسية إيمانية توثيفية تاريخية بخهلمة 
وهمصوان ثماني من أكئر قصي اءد للمممجد اليهود احتلال على مضى 

يهوديةمحكمة أصدرت يام الأ هذه وفي ، عذابا وبأهله مادا به يعشيون 
الحكمهذا ومعنى ، الأقصى المسجد نمس فى اليهود تعبد بجواز حكما 

حرمةالإّلامجية اجد المأعفلم مجن مسجد ش الكمر شعائر إظهار الهياغوتى 
المواتإلى هناك من ليعرج ، إليه ءئث الله برمول أمري الذي الجد إنه 

لعبادةاترض خي( وصع مجد لثاني إنه . وعلا وتقدس جل الله إلى العلى 
ياقلت I قال ~ عنه الله رصي — ذر أبى عن الصحيجتن ففي ، وتوحيده الله 

،ا( الحرام الجد را قال ، أول رض احن في وصع مجد أي ت الله رسول 
أربعون ١١ت قال ، بينهما كم قلت ، (( الأقصى الجد )١ ت قال ، أي ئم قلت 

سنة!(.

لهناعتإليها الرحال تشد التي الإسلام فى المعفلمة الماجد لثالث إنه 
إلاالرحال تشد لا )) ; المى قال وكرمه، فضله من المزيد وطالب الله، 

جدوالالرسول جد ومالحرام، الجد ت اجد مثلاية إلى 
.الأقصى((

نجياءات أبي مفر الباركة، المقدسة الأض في يقع الذي ادّجا، إنه 
إلىوبنيه حرج أن إلى ويعقوب إسحاق مقر , إسماعيل سوى وبنيه إبراهيم 
الذينالأقباط بجانب أمة صاروا حتى هنالك فبقوا مصر، أرض فى يوسف 

•منهم فرارأ مجومى. بهم حرج حتى العذاب، سوء يسومونهم 
الكبيرة،العمة بهذه إسرائيل بني وتعالى بحانه الله ذكر وقد 
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وكفرواع؛يهم، جرى ما فوا نفيرأ، أكثر وجعلهم ونز بأموال وأمدهم 
وذريةاكذبوا فريقا أنمهم تهوى لا بما رمرل جاءهم كلما ؤ ورسوله بالله 

واحتلوا، ثانية مره والروم الفرس ملوك بعض عليهم الله فسلط ، ^ شالون 
•تتبيرا علو مجا وتبروا ، المقدس بيت وخربوا ، العذاب وأذاقوهم ، بلادهم 

ورسلهوجل عر بالله والكفر المعاصى من فيه وقعوا ما بسب هذا كل 
كانوابما بعضا الظاي؛ن بعض نولي وكذلك ؤ ت لام والالملأ٠ هم علي

هيكسون 
.النبي، بعثة قيل مجن الروم مجن النصارى بيد الأقصى المسجد بفي نم 

يدعلى الإمملأمى بالفتح أيديهم من الله أنقذه حتى نة مثلاثمائة بنحو 
عشرةة الخامالمسنة فى — عنه الله رصي — الحهناب بن عمر الراشد الخليفة 

;لمون الموهم بحق ووارثته أهله بيد المدنصي المجد قمار الهجرة، مجن 
كماالأرض في تخلفهم لالماخات وعملوا مجغكم الذ؛ضامغوا الله عد وؤ 

منولمجيلمهم لهم ارتضى الذي ليمهم لهم ولهكن نلهم __ استخلف 
عمفاوكلث ذلك بعد كفر ومن شيغا بي يشركون لا يمدرنمي أمنا خوفهم يعد 

ه.الفاسقون 

أيامالفرغ من التماري عليه تولى امحتى لمتن المأيدي إي وبقي 
فيحلوا ٦٤٩٢منة ثعبان مجن والعشرين الثالث في الملييية الحروب 
ويحلوا، ألفامنان نحو لمان الممن وقتالوا مقاتل، نحومليون فى القدس 
عاليعمييا يوما وكان وفضة، ذهب مجن فيه ما على وامحتولوا ، المجد 

٠لمس الم

الصليب،فصموا الأقصى، الجد في شعائرهم ارى الممأفلهر 
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هوالمسحالله أن — ثلاثة ثاك الله إن عقيدة فيه وحلت ، الناقوس وصربوا 
وبقيانحن، وأعظم المن، أكبر من والله وهذا - الله ابن والمسح مجرم ابن 

تنعدهاسّحتى منة عين تمن أكثر الأقصى المجد احتلال في النصارى 
اللهرحمه أيوب بن يوسم يربى اءد الدين صلاح يد على أيديهم مجن الله 
أعاد، مشهودا عفليما ويومجا مجسنا فتحا وكان ه  ٥٨٣محسة رجمس،  ٢٧فى 

بالأذانفيه ونودي ، الصلبان وكسرت ، كرامته الأقصى السجد إلى فيه الله 
.الديان الواحد عبادة فيه وأعكن 

المللثعلى يقوا وض، السالمين على الكرة أعادوا ارى الممإن ثم 
المقدسبيت إليهم يعيد أن على فصالحهم الأين، صلاح أحي ابن الكامل 
فعادت، -٥٦٢٦محنة الأحر ربيع في وذلك حرى ات البلاد وبتن بينه ويخلوا 

.مجمعرلأ الله أمجر وكان ، أخرى مجرة نمى الأ السجد على الصليب دولة 

ابنأيوب المالح الملك استنقذه حتى عليه النصارى أيدي واستمرت 
.السلمين أيدي في وبفي ، ٥٦٤٢سنة الكامل أخي 

بمعونةورسوله الله أعداء اليهود احتله ه، ١  ٣٧٨محنة ول الأ ربيع وفي 
وقدعنه، يتخلوا ولن يطرتهم، ستحت يزال ولا ارى، المممن أوليائهم 

عنإسرائيل تتنازل أن الجائز من كان إن ت بلغنا فيما وزرائهم رئيسة قالت 
نتنازللن نعم . القدس أورشليم عن تتنازل أن الجائز مجن فليس أبيب، تل 

نمرولا وجل، عز الله من بنصر إلا قوة ولا ، بالقوةإلا القدس عن إّرائيل 
يمركمالله فمروا إن ١لدينآ٠ذوا أيها يا ؤ ننمحره أن بعد إلا الله مجن 

.ي أقدامكم ويثبت 
تحولالتكب الرنانة والخملب ، البراقة قوال با^د يكون لا لله نصرنا ؤإن 
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واللهؤانها ، إيليمية ومشكلة ، محادية وهزيمة ، سياسية قضية إلى القضية 
كله.الإسلامي للعالم إسلامية د؛نية لمشكلة 
ظاهرابدينه والتمسك له بالإخلاص إلا يكون لا وجل عز الله نمر إن 

ثم، نستهليع ما بكل ية والحالمسوية القوة وإعداد ، به والاستعانة ، وباطنا 
.أعدائه رجس مجن بيوته وتملهير ، العليا هى الله كالمة لتكون القتال 

إلىبالميل ملوبنا كنهم نثم بلادنا مجن أعدائنا طرد نحاول أن أمجا 
منطردهم نحاول أن أمجا ، أحلاقهم بمافل والتلعلخ ، أفكارهم منحرف 

صديدأوبمتمرئون يتجرعون أمجتنا مستقيل رجال يلاحقهم ثم بلادنا 
ثمبلادنا مجن طردهم نحاول أن أما . بيننا يتقيوونه يرجحون نم ، أفكارهم 
طردهمنحاول أن أمجا . مجملة وصحف ، فاتنة أفلام من منهم يرد مجا نستقبل 

غيرالك والم، الجتن التناقص فذلك ، مجور ا/ت هده ممارسات مجع بلادنا مجن 
إنيغمره من الله ولينصرن ؤ I النصر وبتن بيننا الحيقة والفجوة ، ليم ال

وأمرواالزكاة وآتوا الصلاة أقاموا الأرض في مكاهم إن الذين * عزيز لقوي الله 
•الأمر4 عاقة ولله لل؛كر عن ونهوا بالمعروف 

انينممجكة نتح غداة صلى لقد ، ومجالم وله رمجعانجا الله صلى 
،الضحى يملأة تعبدا أو ، حاصة الفتح على تعالى لله سكرا إمجا ، ركعات 
بالشكرالفتح يعقبون الإسلام في الفاتحين حال وهكذا ، الشكر مجن والعبادة 
،شريعته وأقيموا ، ربكم إلى وأنيبوا ' لمون المأيها الله فاتقوا ، والتقوى 
•مذشيئا كنتم إن ورموله الله وآمحليحوا 

اليهودمن الأقصى الممجد وطهر ، والسلمين الإسلام انصر اللهم 
جوادإنك ، السلم-ين ولجميع ولوالدينا لنا واغفر ، وادافقين ارى والتمس
(٦٦٢:ص اللاع، )الضياء . كريم« 
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٠المرض مقاله في تلاميده أحد الدويش إبراهيم الدكتور الشيثخ ويمول 
أولاالشيشان حبار ت متابعا وكان ، السالمين أحبار عن دائما يسال كان )) 

الضياءكتاب فى قرأ ومن ، بدايتها من فلطان لأحداث متابعا وكان ، بأول 
عالمولما ، بدايتها من بالقضية الشيح اهتمام عرف الخوامع الخهل_ا في اللامع 

معّومجن ، كثيرا تأثرأ تأثر المرض فراش وهوعلى الأخيرة فالسهلين بأحداث 
خاصة، الماحة حداث ت الشيح متابعة علم بالخرم الأخيرة دروسه مجن شيئا 

يوصىكان مرصه أكاء زيارته فى كنت ولما ، والمرأة رة بالاميتعلق ما 
العربيةالدول لإحدى افر مأني وعلم ، والتحمل والمسر الله إلى بالدعوة 

ليملم ت وقال ، كثيرا يفرح ، به والعناية بالقرآن خاص مجرتمر ض للمشاركة 
:له ونل المناشهل، هذه مثل على ممي نيابة واشكره فلأن، الأمير على 

عنالأول وول للموصيته إلخ ٠ ٠ الله عند مينفعكم مجا وهدا ، منهاأكثروا 
وأوصيهوأثكره عليه فاتصل قادرأ كنت ليتي يا : لى قال بل ايقة، الم

هذهفي لألامجه انه يونالشيخ اس حممجن أتعجب وكنت بنفسي، 
صحتهحتى شيء كل فوق للدعوة همه حمل كان وهكذا ، اإالحفلازن، 

,وحالته« 

—الله رحمه — صيته وذيؤع الشيح عالمية تؤكد هلريفة نمة ؤإليك 
عامحج وفي ء • فيقول المرض، مقاله في الحمدان أحمد الشيح يرويها 
—منة كل في كعادته — الحجاج يزور وهو ماحته لمرافقا هركن  ١٤١٦

المريرعبد الملك مجءإار في أسئلتهم على ويجيب ويحييهم عليهم لم ي
مجنجمهورية مجن حجاج فيها كان ال تقباسصالة ودخلنا يجدة، 

سناأصغرهم وكان الرومي، الحكم تحت كانت التي الإسلامية الجمهوريات 
معهمكان إن يح الأل فالعربية، يتكلم مجن فيهم وليس الستين، بلغ قد 
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استقبالهمفي كان معوديا ثابا إلا نجد فلم ، إليهم كلامه يترجم مترجم 
الشيحوأخذ ، فوافق الشيح كلام يترجم أن منه طلسا ، بل-انهم يتحدث 
فيماعلمنا — يركض ثاب دخل حديثه أشاء وفى ، يترجم والشاب يتحدث 

يقومأن وطلب ، يهللافة العربية يتحدث به ؤإذا — الحمالة مرثي أنه بعد 
فؤخحتى ، الشيخ هو مجن يعلم لا وهو ، الموت مكبر وأخذ ، بالترجمة 

ؤإذا، العثيمين محمد الشيخ هذا ؛ له فمالنا لم يجاء ثم حديثه من الشيخ 
توقال ، عينيه حدقتا من، انوقد ، بامتغراب الشيخ يتفلرإلى بالثاب 

تونلنا ، الشيخ لأمم معرفته من فاستغربنا العئيمينإ صالح بن محمد الشيخ 
وهو، عينيه من تنهال الدموع وأخذمن، ، بذراعيه الشيخ يضم به ؤإذا ، نعم 

أحذأن لسن، ما ثم ، فرحا اسمه ويكرر أ أ العثيمّين محمد الشيخ ت يقول 
ترديدهسوى منه نفهم لم بكلام الحملة أفراد في ونادي ، الموت مكبر 
،يبكون الحملة أفراد أخذ عندما أكبر المفاجاة ست، وكان، الشيخ لأمم 

الشابوقال ، ١لعئي٠ين الشيخ ت الشيخ امم يرددون وهم أصواتهم وارتفُنا 
تحتجقبية الا في كتبالث، يدرّون كانوا هؤلاء ، محللابالث، كلهم هؤلاء ثيخ يا 

،، iJ-JLpللسلام شوق، في وهم ، ممنوعا عندنا الإسلام تعاليم كان لما الأرض 
وهمويديه رأسه يقبلون ، يقبلونه فأقبلوا الشيخ لهم وأذن ، لهم تأذن فهل 

بفيمجن أعلم وما ، تأثرا الواقف أثد من فكان ، مه اسويريدون ' يبكون 
.وسمع(( رأى بما تأثرأ وبكى إلا المكان ذلك في 

وخعليبإمام يس ل الالرحمن عبد الدكتور خ الأأفضيلة ويقول 
الغربيةالدول، إحدى في مرة أني أذكر )ا : المرفق مقاله في الحرام المجد 

مجنيمجموعة أنا فإذا متواضعة مكتبة وفيه الإسلامية، المراكز أحد دخلتا 
يروهلم وهم — الله رحمه — الشيخ محبي من الديار هاتيلث، في العلم طلاب 
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فيبمهدهم - ويبذلون ، يقرؤونها ورمانله وموافاته كتبه على عكغوا وند 
ضحتى القبول لشيخنا كتب الذي الله مبحان ; فقلت بلغتهم، تر-بممتها 
منوهذا ، كثيرا مر فبذلك بثرته ولقد ، الدنيا وأقاصى الغرب مجاهل 

التيالدول في المسلمين أحوال عن يسألني كان وقد الومن، بشرى عاجل 
لماالخزاء خير عض الله فجزاه ذلك، في الاستمرار على ويشأكرني ، أزورها 
فيالله جعله زبوي، وتوجيه أبوي، تثجيع مجن شخميا منّه لمت 

.ووفاءا( دعاء جميله رد على وأعانني ، موازينه 

I  I:طاءتواإةااأمر-

وأوليالرمول وأحليعوا الله أفرا الذيزآمرا أيها يا ؤ : تعالى يقول 
تؤمنونكتم إن والرسول الله إلى فردوه شيء في نمازعتم فإن ٠ مغكم الأمر 

.اويلأ وأحسن حير ذلك الأحر واليوم بالله 
هالله رسول دعانا را ; قال — عنه الله رصي — الصامت بن عبادة عن 

منشطنافي والقناعة مع العلى بايعنا أن علينا أخذ فيما فكان ايعناه فب
إلا• قال أهله، مر ات ننازع لا وأن ، عليناوأرة ، ويسرنامرنا وع، ومكرهنا

.برهان(( فيه الله مجن عندكم ، بواحاكفرأ تروا أن 
الالحديث ومعنى )ا الحاسيث لهدا شرحه في النووي الإمام قال 

منكرامنهم تروا أن إلا عليهم، نمرصوا ولا ولايتهم، في الأمر ولاة تنازعوا 
وقولواعليهم فانكروه ذلك رأيتم فاذا الإسلام قواعد مجن تعلمونه مجحفما 

ؤإنالسلمين باجماع فحرام وقتالهم عليهم الخروج وأما كنتم، حيثما بالحق 
أهلوأجمع ذكرته، مجا بمعنى الأحاديث تظاهرت وقد ظالمن، فسفة كانوا 
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العقهكتب فى المذكور الوجه وأما ، يالفق السالهلان ينعزل لا انه السنة 
،نائله من فغلهل أيضا المعتزلة عن وحكى ، ينعزل أنه أصحايما لبعض 

هوعليه الخروج وتحرم انعزاله عدم وسب I العلمام قال ، للإجماع مخالف 
دةالغفتكون البين ذات وفساد الدماء ؤإرانة القس محن ذلك على يتزتب ما 

(٢ ٢ ٩ : ص ، ١ -٢ -؛؛التروي، للإمام لم مصحيح ثرح ) . بقائه« في مجتها أكثر عزله في 
»لله: نال الله؟ رسول يا لن ; قالوا الصبحان(( والدين : ويقول. 

الداري[اوص بن تميم عن ( ٠٠برقم)ملم ]رواْ . ٠ وعامتهم لمين المولأئمة ولكتابه 
إياهم،ناصحا لهم، مهليعا الأمر، لولأة مامجعا الله رحمه الشيخ كان 

مشايخه،به سار الذي المنهاج وهو السالف، منهاج على ذلك في مضى 
ذلكأن ومعرفته لعلمه إثرهم، على ومضى يمهجهم، فأحد مجربوه، وتبناه 

ونظرةئابمة، أمس مجن بطلق فهو حكم، الأ والمنهاج الأسلم، الطريق هو 
الشمللم على ويحرص ، والمقاصد المصالح بين يوازن متعمقة، شرعية 
المس.ودرء القلوب وجمع 

وأمررا ت — الله رحمه — عيي الالرحمن عبد الشيخ شيخه يقول 
والحكامالأمراء مجن الماس على الولاة وهم الأمر، أولي، بطاعة وتعالى سبحانه 

والانقيادبطاعتهم إلا ودنياهم ليمهم أمجر للناس يستقيم لا فانه والغتين، 
فانبمعصية، يأمجروا لا أن بشرط ولكن ، عندهفيما ورغبة لله، طاعة لهم 

,الخالق محصية في محلوق طاعة فلا بذلك؛ أمجروا 
معوذكره بهلاعنهم، الأمر عند الفعل حذف هوالرفي هذا ولعل 

الله،أطاع فقا> يهلعه ومجن الله، بعلماعق يامجرإلأ لا الرسول فان الرسول، طاعة 
.معصية٠ يكون لا أن بهلاءتهم الأمجر فشرط أولوالأمر وأما 

٨(٩ / ٢ ي معد ابن ير فن) 
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ولاتهموهم السالمين لاثمة النصيحة وأما ء I — الله رحمه — ويقول 
صغيرةولاية لهم من جميع إلى القاصي إلى الأمم إلى الأعظم السلطان من 

لهموجب غيرهم، مجن أعظم وواجباتهم مهماتهم لكنت لما فهؤلاء أوكيرة 
والاعترافإمجامجتهم باعتقاد وذلك ، ومجقامجاتهم مراتبهم بحب الصيحة مجن 

الرعيةوحث عليهم، الخروج وعدم بالمعروف، طاعتهم ووجوب بولأيتهم، 
مجاوبذل ، ورسوله الله أمر يخالف لا الذي أمرهم ولزوم ، طاعتهم على 

يحتاجونفيما عليهم حفي مجا وتوضيح ، نميحنهم من ان الإنبمتعليع 
،واكوفيق بالصلاح لهم والدعاء ، حاله بحب أحد كل رعايتهم ض إلمه 
ؤإثاعة، فيهم والمدح سبهم واجتناب ، لرعيتهم صلاح صلاحهم فان 

والتحذيرالحذر نصيحتهم فمن ، كبيرا وفادا صرا ذلك ني فان ، اليهم جم
بلطفعلا لا سرا يمبههم أن يحل؛ لا مجا مجنهم رأى مجن وعلى ذلك، من 

كلحق في مجطالوب هذا فان ، المقصود بها ويحصل ، بالمقام تليق وعبارة 
كثيرحير فيه الوجه هذا على تنبيههم فان الأمر، ولاة وبالأخص ، أحد 

الوجههذا على لهم الاصح أيها واحذر . والإخلاص الصدق علامة وذلك 
إنيI لهم فتقول ، الماس عند بالمدح نصيحتك تمد أن اخمود 

،الإخلاص ضعف وعلامة الرياء عنوان هذا فان ، ونالت ونلت نصحتهم 
(٥ « — ٤ ٩ : ص ، الماضرْ الرياض ) . ا( معروفة أحرى أصرار وفيه 

ونحنرر يقول — الله رحمه — باز ابن الإمام الخاني سيخه هو وهذا 
اللهوتدعوإلى النكر عن وتنهى بالمعروف تأمر إمجلامجية دولة فى الله بحمد 

مجاإزالة وعلى الخير على معها المعاون فالواجب ، شرعه وتحكم وجل عز 
سبحانهلله الإخلاص مع الحسن والأسلوب الحكيمة بالطرق الشر مجن يوجد 

الشرعيةبالطرق انملاج إلى انحتاجة الأوضاع وعلاج انممل في والصدق 



>«بم،م//؛(_(ابدضبي 

والمثا.ذهةبالمكاتبة الاه وفمهم مور ات ولاة وبتن بيننا فسما الطاقة حب 
اللهإلى الدعاة على يجب وهكذا ، لهم بالمناصحة العلماء مع وبالتعاون 

بالحكمةالمهلهر لالثسرع اخالفة وصاع ات يعالجوا أن الدول جميع في سبحانه 
الخيرعلى السولين مع وينعاونوا ، الحسن سمالوب و\ي الحسنة والوعفلة 
،الدعاة يؤذى لا حتى بالحكمة الدولة مع والتعاون الرفق مع بالحق ويتواصوا 

وبالتعاونالحسن لوب بالأسالدعوة في فالحكمة ، الدعوة تعطل لا وحتى 
ومجن، الشر وتخفيف تقليله أو المنكر إزالة إلى الطريق هي والتقوى الم على 
إلىالهلريق هو فهذا ، الإسلامية الشريعة تحكيم إلى الدعوة ذلك أهم 

الخيربعض يحمل لكن كله المحللوب يحصل ولولم والإصلاح العلاج 
•الحيرا( ويكثر الشر فيقل عليها ينكرون التي الحكومة مجن والتجاوب 

ا'بم'ا()اكاوى،ج-7،ص:

،فائقة عناية مر الد بهيا — الله رحمه — ابن الشيخ عني ولقد 
مجن— الله رحمه — لخوفه مختلفة ومؤلفات ، عدة مجناسبات في عليه وأكل، 

يصل،عفكان ، عقساها تحمل، لا أمور فى وتهورهم الثياب مجن كثير اندفاع 
وأمارا — الله رحمه — يقول ، وبيان وجلاء ، ووصوح قوة بكل برأيه 

مجةالمد حير فيه لما ؤإرشادهم ، لهم الولاء صلدق فهو المسالمين ثمة ب النصيحة 
لأوامجرهموالطاعة مع وال، ذلك إقامة في ومساعدتهم ، ودنياها دينها في 
نت ؛ له أمروا فيما متجوعون أئمة أنهم واعتقاد ، الله بمعصية يأمروا لم ما 

،لها نهاية لا التي والموصى والتفرق ، وامجرهم ي والعناد هوالغش ذلك صد 
هوأنه ويعتقد ، برأيه يعتز وأن ، رأسه يركب أن واحد لكل لوجاز فانه 

الموصىذلك مجن لزم ؛ أحد يدانيه لا الزى انحنك وهو ، للصواب المدد 
مجربات المئوية والسنة القرانية المصوص جاءت ولذلك ، والمشتت والمفرق 



ر/مم،مسمس؛مبددب0،مح 

نمالالدين، تمام بها التي لهم الصيحة من ذلك لأن الأمور؛ ولاة بطاعة 
.^ مغكم الأمر وأولي الرسول وأطيعوا الله أطيعوا الذينآسوا أيها يا ؤ ; تعالى 

مجاوكره أ-م، فيما لم المالمرء على والطاعة المع ٠ :المي. وقال 
.بمعصية(( يؤمر لم 

.(( له حجة لا القيامة يوم الله لقي الهناعت مجن يدا خلع مجن رر ; غه وقال 
•١( حبشي؛ عبد علميكم أمجر ؤإن ، وأطيعوا اسمعوا )ر ! هه وتال 
اللهرمول بايعنا # ت — عنه الله رصي ~ الصامّت، بن عبادة وقال 

وأن، علمينا وأيرة ويسريا وهمرنا ومكرهنا مجتثطنا في والعناعة المع على 
.برهان(( الله مجن فيه عندكم بواحا كفرأ تروا أن إلا ، أهله الأمجر ننازع لا 

(٢١٣:ص اللامع، )الضياء 

أنرعيتهم على الرعاة حقوق من إن را ت — الله رحمه — ويقول 
للقدحملما أخطروا إن خطئهم مجن يجعلوا لا وأن ، ويرثيوهم يناصحوهم 

وكراهتهم، عنهم الخفير يوما ذلك فان ، الماس بتن عيوبهم ونشر ، فيهم 
المسمععدم ويوجسا ، حقا كانتج ؤإن ، أعمال مجن يه يقومجون ما وكراهة 

ولاةينصح مجن وخصوصا ناصح كل على الواجب مجن ؤإن ، لهم والطاعة 
بالحكمةربه سيل ويدعوإلى ، نصحته في الحكمة تعمل يأن مجور ات 

،للحق بولا قمجور ات ولاة من ينمحه ممن رأى فان ، نة الحوالوعقلة 
منهالخط-أ ونوع من وليتحقق الأمر، فى فلميتثيتج ؤإلأ ، فذلك له وانقيادأ 
للظلمؤإزالة مملحة ذلك في كان إن فوقه من إلى ليرفعه ثم ، علميه وإصراره 

سلكواقد رأوهم إذا فوقهم من إلى ولاتهم يشكون الصالح السلم، كان كما 
(٢١٠ص؛اللامع، الضياء ز , (( يسلكوه أن ينبغي لا ما 



ا؛><عثيص

—الله رحمه — له الدقيق والتفمبل ، العميق الكلام هذا إلى واستمع 
ندباالشريعة من أمر إلى وجل عز الله ندب إذا ت بقوله ائل مماله حينما 

مهل، مجئلأ مجر ات ولى إيقاعه مجن ومجنع ، مجئلأ الله إلى كالدعوة ، عامجا 
قيالمناعة :#إنما ول. الرممول مجع هذا في الأمر لولي تجاب ي

.حيرا؟ الله جراك تيسر إذا الضابئذ مع المعروف« 
إلىتدع لا I مثلا لشخص مجر \لأ ولى ئال وإذا بقوله الشيخ ماجابه 

فيالأمر ولي يهناع لا فانه ألمهمة، بهذه صواه أحد يقوم لا كان فان الله، 
فيالأمر لولى طاعة ولا الشخص، هذا على عخن فرض تكون لأنها ذلك، 

•عتن فرض ترك 

يكرهلانه نهاه الأمر وز كان إذا نفلرنا مقامه، غيره يقوم كان إذا أمجا 
الالله، اتق ; ويقال ، هذافي مجر ات ولي يماصح أن يجب فهنا الناس، دعوة 

يحدث1حر لسبب الشخص هذا نهيه كان إذا أمجا الله، عباد إرشاد من تمنع 
قائموغيره إيقافه، المصلحة أن الأمجر ولي ورأي الرجل، هذا كلام جراء من 

ياسربن عمار كان ومد ، مر ا/د ولي يمادد أن لهذا يحل لا فانه بالواجب 
أصايمه— عمار فأجب مفر، في الخمياب بن عمر محع — عنه الله ضي ر— 

ليشمليمقلب يعني، الدابة، تتكغ كما الصعيد في يممؤغ فجعل — جنابة 
النبيفقال ، له ذلك فذكر الله. رّول إلى عاد ثم بدنه، جميع التراب 

يمالتيمم، وأراه هكذا(( بيدك تقول أن يكفيك كان وإنما ت لعمار ءه* 
اللهرضي عمر— فامحتدعاه بذلك، يحدث عمار وصار عمر، حلافة جاءت 

أنيرى عمر لأن الحديث؛ بهذا تحدث كيف ; وقال الأيام مجن يوما ~ عنه 
جنابةعليه مجن وأن فقتل، الأصغر الحدث ض التيمم وأن يميمم، لا الجب 
يا•' عمار له فقال . رأيه هذا ويصلي، ل يغتنم الماء يجد حتى يمتفنر 



>يم1ونٌمبدثي>يمه 

،هذا نسى عمر فكأن ، وكذا كذا قال هه النبي أن تذكر أما أميرالومنين 
ألاالطاعة س عم لك اطه جعل ئ شئت إن : \س أمير يا ; له فقال 

به،فحدث يعنى . توليت مجا لانوليلث عمر له فقال فعلت، به أحدث 
ال0لاءةمجن نز لك الله جمل بما شئت وأن : قوله عليه أنكر ما أنه والشاهد 

.(( فعالت،به أحدث ألا 

لكن، صلها: فقول ازفلة، نمل لا : مجفلا الأم وز فال لو أما 
مجفامدعليها يترتب الامجر وز منابذة لأن بيتك، ز صلها ، منابذةبدون 

تزخزريما المنابذ أيها أنت لأنلث المنابذ؛ أيها أنت لك بالمية لا ، كثيرة
بهذهيهاب أيضا غيرك لكن الله، فى أوذيت أنك تعتقد وأنت وتؤذى 

علم،بدون فينابذ عرفت، مجا يعرف لا ممن غثرك بك يقتدي وربما النابذة، 
ويؤذى، حوللن، ان إنبكل ويؤتى حولك، من ار خي؛؛ ٢١تنحس وريما 

أمنز مراء أوالمد العلماء مجن الأمور ولاة ندر من الخعل إن ثم جريمة، بدون 
الناستمرد الناس أنمن مجن ّفهل إذا مجور ات ولاة فدر ن ت كير، صرر له الناص 
ثإذاالماس، كسائر يرونه وصاروا نثمة، لأمره يروا ولم الأمر، ولى على 

اللهثريعة مجن U؛j1_ يقولونه لما يكن لم الناس أين فير العلماء قدر انحهل 
أئنر،الخهذا من الشريعة وخربت بأقوالهم، الناص يهتم ولم قيمة، 
يآحذونولا بهم، الون يبلا الناص ار قم، المامرأنمن نير هون قدرهم 

شريعةفقه في دونهم هو ممن وفلان فلأن مجن يأحذون ويذهبون بأقوالهم، 
وجل.٣ الله 

غورالها لأن ؛ وسطحهاظاهرها تفنررز أن لغا ينبغي لا مجور ات فبده 
بحقهم،يطالبون الذين مجور الأ ولاة عن . المك، ٌسلر وقد ، عميقابعيدا 

عليهمقاتما ، وأطيعوااسمعوا >اا : فقال. رعيتهم في الله حق ويضيعون 



ريم1و)ّ'ددءدبص 

اللهونسال ، علسا لهم ما نعطيهم نحن ، حمكم(( ما وعليكم حملوا ما 
.به يقوموا حتى الله يبديهم بأن وذلك ، حقنا وتعالى سبحانه 

بلفقحل؛ سطحيتها مجن الأمور ننظرإلى ألا الإخوة أيها لنا فينبغي 
فالدنيا، قيمة له حتما مجن وات ، العثلسمة المقاصد مجن عليها يترتب لما ننظر 
منكثيرة بأشياء نمسه من الإنسان ويضحي الأمن، سيل في تبذل كلمها 
آباءكمواسألوا بالخوف، ابتلي من إلا الأمن قدر يعرف ولا الأمن، أجل 

■مبق فيما الخوف من البلاد هذه عليه كانت ماذا ، ولتن الأ 

إلابريدة إلى عنيرة من أو ، عنيرة إلى بريدة محن يذهبون لا الناس كان 
نخرج— والله — كنا ; الكبار بعض قال بل ، شديد خوف وعلى مجسالحين، 

السلاح،نحمل ونحن الغرب بعد بل ، العشاء يعد بيوتنا مجن رمجضان في 
مجنالأ فنعمة ٠ ذلك غير أو 4 البلد يدخل عدو من أنفهم على يخافون 
يثيرما كل نتجتب أن علينا فيجب 4 الدين بعد نعمة اويها يلا والرخاء 

اءالعلممجن مجور ات ولاة 4 الخهلآ مجن مجور امن ولاة ريء نبلا ونحن 4 الناس 
يولىتكونون ا كم ١١; ثر امن في جاء لكن 4 كثير خطأ عندهم مراء وامن 

عليهوالمولى الولي أن الله حكمة فمن ، الناص أحوال إلى انفلروا ا( عليكم 
بمابعضا الفلالتي بعض نولى وكذلك ؤ ت تعالى قال كما ، متساوين يكونون 

.ب بون يككانوا 
الرعيةأحوال إلى نظرنا ؤإذا 4 صلحاء الصا-لخن على الاه يولي كذلك 

4وتهاون ؤإخلأل الواجبات فى تفريهل عندنا الرعية نحن نا أنفوجدنا 
،والتووير 4 والكدب 4 المعاملات فى الغش نجد ؛ الحرمات على وتهافت 
علىصواء امد ومجلهل تعمق ان الإنأن فلو 4 كثيرة وأشياء 4 الزور وشهادة 



ر/يمصء*ابد 

الإملاميفانجتمع ، والعصير المصور لعرف ، اليوم الإسلامي( امحتمع حال 
.الله شاء ممن إلا الأن مفقودة هذه وكل ، وأمانة ووخاء صدق 

كبيرة،ولاية عندنا وليس ، فيه أ،ناء نحن فيما الأمانة نحن أضعنا فإذا 
لكن، للأمانة إضاعة •سا أشد يكون فد ، يرة كبولاية له من فكيف 

.يستقيم من عليكم الله يول استقيموا 
لهمندعو أن ، وعلنا سرا مجور \لأ لولأة ندعو أن أيضا الواجب إن ثم 
بدفلا ، البيعة أعهليناهم ، أمورنا ولاة لأنهم ، والإصلاح والصلاح باكوفيق 

—أحمل الإمام أن ويذكر ، بهم الله يصلح حتى الصلاح لهم أل نأن 
نه!ئ اا،هلان(( لللمحرفتها مستجابة دعوة لي أن أعلم لو را ؛ قال — الله رحمه 

.صحيح وهذا مة، ا/ئ صالحت، اللهنان صلح إذا 
يصلحأن أمورنا ندعولولأة وأن نيأس، ألا إخواني يا علينا فالواجبر 

بطانةكل عنهم يبعد وأن حملهم، ما على يعينهم وأن ، الأمور لهم الله 
فان، اء جالسؤوله ، وزراء وله أعوان، فله ، وحده ليس مر اثد ولي مدن ،موء 
لهالله توفيق مجن فهو صالح، ووزير صالح، وعون صالح بجليس وفق 

ولهذاالرعية، وشؤم ثومه فهومن ذلك بخلاف الأمر كان ثإن ، وللرعية 
لهميتمر وأن والإصلاح، للملاح يوفقهم أن لولأنما الله ندعو أن يجب 

.اكوفيق ولكم لما الله ونمال ، الصالحة البطانة 
٢(١ ٧ - ٢ ١ ٤ : ص الفتوح، افاب )لقاء 

لمقتهمالأمور ولاة لدى فائقا واحتراما كبيرة منزلة الشيح نال ولقد 
الرعايةوأصدق ، العناية أحسن أولوه لقد ، نيته بصدق ومعرفتهم علمه في 
.الجزاء حير الله فجراهم ، الدنيا عن ورحل الحياة غادر أن إلى 



ر/يم/م/س(مبد؛فص 

وجهإلا ،!]؛، ijيريد يكن لم الأمور لولاه وط-اعتته سمعه محي الشيخ ؤإن 
الشيخكان ولمد ، دنيوية وأغراض شخصية، لمهنامع يكن ولم تعالى، الله 

علىدلالتهم محي هو معهم والصدق مور ات لولاه والهياعة مع الأن يعلم 
اردىمل من وتحذيرهم المنكر، عن ونهيهم بالمعروف، وأمرهم الخير، 

.الفقهاء وقدره ، العلماء وبينه \إشو؛أ، قرره ما وفق 
محامتمعالولاة، وينصح الرعاة، يخامحلب الرعية حاهلب هوكما وها 

ومووليةعفليم، قامر للرعية والولاة الرعاة على يجب ما أما )ر I يقول إليه 
بتمرفاتهميقصدوا بأن لله المية إخلاص أولا عليهم يجب . كبرى 

ذلكوتملبيق ، الفللم وإزالة العدل ؤإقامة الله أحكام تنفمد وتدبيراتهم 
دمائهمفي لا الناس يفللموا لا أن أيضا عليهم ويجب استطاعتهم، بحب 

تنفيذفي ملتطهم يستعملوا لا وأن أعراضهم، في ولا أموالهم، في ولا 
يدريهمومجا ، ذلك عن وولون جمفانهم حق، بلا رغباتهم ؤإشباع أهوائهم 

جببوالإهانة الذل مجن فيلحئهم الموت، قبل الدنيا في تزول سلطتهم لعل 
ويجب، متحفون وله جديرون، به هم ما الخلق على وامتطالتهم محللمهم 

لقرابتهقريبا يحابوا فلا الحق، إقامجة فى الخالق يسروا أن أيضا الولاة على 
فلقد، مواء الحق فى الناس فان لدنياه دنيا صاحب ولا لخاهه وجيها ولا 

محملبنت فامحلمة مرقت لو أنه الصدوق الصادق وهو محمد م أق
.يدها لقهلع 

وفيأنفكم في تعالى الله اتقوا الرعية، ا هوأيتالولاة، ا أيه
تتبامذلك فعاتكم إذا فإنكم عليكم، الله أوجب ما وأدوا مجتمعكم 

اللهمالقل ذللئ، في فرطتم ؤإن وامحبة، والاتحاد التجاوب وحصل مجن، ات 
،الحقوق ؤإهمال الظالم بأنواع الرعية على الولاة لهل فتبعض على بعضكم 





)ءممتمسمم-دآمص س

يشعرواأن اJدعاة لإخواني فصيحتي . . بركتها تميع وربما ناثصة متكون 
عزالله لدين وتسلسما بالخلق رحمة الخلق يدعون أنهم أي ، الشعور هدا 

(١ ٦ ٢ : ص الغتاوى، ) . له(( ونصرة وجل 

المشايخمن لأحد ليت وهي ، الخملية الشهادة هده إلى هنا واستمع 
:يقول الرفق مقاله فى الغذامى الله عبد الدكتور الأمتاذ الكبير للمافد بل 

العارفأصول حيث من والمفلري المقيئ وعيي؛ في للشيخ مدين ٢^، رالذا 
والتدقيق.اخاجة على والدربة ومنالمغهجيه، ، وتثقيقاثما

العالمأحلاق فى أمجنلة وتماحبه معه تتزامجن مجنهجى علمي جانب هدا 
صغار،تلاميذ ونحن ، معناتعامله في بها الشيخ"يتحلى كان والتقى، 

وكانتكبير، صغير بين، الجامع في الدرس حلقة في يفرق لا كان حيث 
علاقةالجميع مع الشيخ علاقة وكانت والشارب، عمار ات كل تمم الخقة 

مثلماالخاصة، شؤوننا عن ويسأل ويتابع ويهتم يعطف مجحب ودود صديق 
اليوميبرنامجه من وقتا يخصص كان حيث امحتمع، فير الناس يعامل كان 

معخاص مجوعي لوالدي وكان منزله، في القهوة إلى يدعوه داع أي لزيارة 
القهوةبمحب صيفنا بخدمة صغير وأنا أشرف وكنت ، بيتنافيه يزور الشيخ 

مجالاتكل تغطي كانت المي الشيخ أحاديث إلى والأساع والشاي 
الحياة،وأحاديث انجتمع أمور إلى والفتوى الدين أمور مجن العامة، الحياة 
الحديث،لبق أريحي بشوص سمح رجل أنه كله هذا في الشيخ ديدن ومن 

•كرم ومتسامجح الروح، ورحب 
ريحية،اب؛ مع الجد سيرته مجن توخيت مثلما المرفه منه تحلمت 

فياستوقفه أو زيارة منه طالب مجن كل بحقوق القيام مجع ١^^^، واستثمار 
وتلمحتمر أن عنيزة صواؤع في مجاثور لشهد ؤإنه ، ومجسفتياائلا مالعلريق 
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أوامرأة أو رجل وبمبمانبه ، برد أو شمص ض الطريق، بمانب - ش واقفا الشيخ 
•للإيضاح يتأنى الموال، على أويرد وأريحية، بوقار صي،وهويصغى 

،فضل وأي ، الفضل علسا وله ، وحبيسا ووالدنا وقدوتنا قيسا هو 
،الناس لكل صالر0 واتسع ، تحد لا بأريحية وبدل ، عطائه في وأكرم أعطى 
.المحاط((ولكل 

فيثمة الشيخ كان رر : المرفق مقاله في انحتار سعود الدكتور يقول 
بعضأن وأذكر ريالا، حمسين اوي نتكاد لا فعباءته والتواضع، البساطة 
رفعللغسل الشيخ قام فلما الشيخ، يشرفه لغداء مرة دعاني الزملاء 
علىيعلقون الجلس وأهل هذا؟ يساوي كم فال ثم المثلمح(( ررعباءته بعضهم 

٠اطته وبزهده 

،جدةإلى جاء مرة أنه وأذكر كان، مهما إنسان أي دعوة يجيب كان 
والدعاة، الوجهاء عشرات دعاه العشاء انتهاء ،وبعد الوجهاء بعقس ودعاه 

العفلماءهو كما مدينة كل في بيوت الزهاد لهؤلاء وليس عندهم، للمبيت 
فردبالموافقة الشيخ يكرمه أن يتمنى كان والكل ا الدنيا! عقلماء أنحي 
ذهبيم ، الأبناء أحل. عند مدعو فانا يقتم ملقد ت جميعا عاليهم الشيخ 
قبلكمهذا يعانى وقال ، بيده وأحذه الثانوية، صغيرفى شاب إلى وتوجه 

.الربي هذا تصرف من بالغة دهشة في كلهم والناس فأجبته، 
رأيتهفقد سنوات، عشر مجن أكشر قبل شخصيا معي هذا حدث ولقد 

،مرةدعوتي نجيب لو أتمنى شيخ يا له وقلت بمكة، عام مكان في مجرة 
:'فقال جدة، فى قلت عنوانك، أين : فقال وأهلى، إخواني إلى وتجلس 

فيفدعوته ، ، iJLjTمكةفي هنا دعوتني ؤإن اتيك، الحج بعد تنتفلرإلى إن 
اتيلثمحنى ت له فقالت بالعزيزية، — الله رحمه — يماني عدنان صهري بيت 





م/مم،مم/•مبدءثب٠بي^ 

رأيتما أقول وأنا [ ٢ ٢ ٨ ; برقم ائل النني الترمذي أخرجه ] ء الله رسول من 
.إ ابنمن ما تبأكثر أحدا العلماء مجن 

كالرجلء التجى وصف فى ~ عنه—١ الله رصي ~ عائشة وتقول 
.بساما(( ، ضحاكا الناس، وألن ، الناس أكرم كان أنه إلا رجالكم من 

[صحيح ند باvحلأق مكارم ني الخراتهلي خرجه أل 

مجنلست ، الصدر وضيق ا-ي_بين، وتفهليب ، الوجه اكفهرار إن 
فعللها المشرقة الابتسامة وإن ، العظماء سمات من ولا ، نبياء ات صفات 
.للقالوب والكب ، المقوس في الأثر مجن المحر 

فجميلده وعوأما بثر فاؤه لقا أمالماء صفو ثل متى ف
بخيلعال الفمذموم اعتل إذا وجهه ويشرق ، مفترا هرك 

فكلميلرقه طا وأمج، فعفّ، لمانه أمجا ، الفحشاء عن عيي 
٠)—!عنه الله رصي — أرقم بن زيد يقول  ٠ ٠ معأسير أنا ينما فب١ 

اللهرمول أتاني إذ ، الهم من برأسي حنقت قد فر سفي . الله رسول 
فيالخلد بها لي أن يزني كان فما ، وجهى في وصحلث أدني عرك ف. 

[٦٣:باب ير، التغني الترمذي رواه ] ٠ ١نمنيا(( 

فهمهمقدار يرى أحلاقه وحسن — الله رحمه — الشيخ لمعاملة والمأمل 
فييتأمحى أنه نجد وتمازحاته مداعباته انفلرإلى ، لها وتمثله المبوة لاق حت 

إلايقول لا ولكنه ، وممازحهم أصحابه ي،واعب كان الذي غس بالعموم ذلك 
.حقا

!فقالت ، الحرم في وهو ~ الله رحمه — الشيح إلى مغربية امرأة أتت 
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ميت،إنلث قالوا الله بحان ; فمالت، ، أنانعم ت قال عئ؛مين، ابن أنت، هل 
،هأنذاوالله لا : لها نال الغرب، في الغائم، صلاة عليالث، صالسا ونحن 
ربى،يحيسي ثم يوم، كل أموت، أنا نعم، : قال ، إذا؟أ! كيف فالت، 

وهوولي، الثيح ، ولتم، الشيح ، ولتم، الشيخ تقول وهتم، وولت المرأة فهتت 
فأرسلحهلآ ألة المسسنمهم أن الشيخ حشي ذهيت، فلما ، فعلهامن يتبم 

إلي،وردها بها الحق • له وقال ، الهلتم، علي الأخ وهو سه الراذقين أحد 
يعنيوأحيا أمجومن، فأنا ، أمجازحلئؤكنت، أنا I الشيخ قال المرأة -جاءمت، فلما

موتهاح؛ن الأنفس بموفتم، الله ؤ : يقول تعالى فالله وأصحو، يوم كل أنام 
إلىالأخرى ويرسل الموت عليها فضى التي فيمك منامها في تمتا لم والتي 
•ذهبت نم الشيخ، وشكرُت، المرأة، نفس فهدأُن، ي مسمى أجل 

عجوزإليه أتت حنن ءه الّبى عن، بقمة القصة هذه تقارن أن والث١ 
انفلأن أم ءيا ; فقال الختنة، يدحيي أن الله ادع الله رسول يا : فقالت 

تدخلهالا أنها أخبروها ت فقال تبكى، قولن، قال عجوز(( يدخلها لا الحنة 
أيكارأ.فجعلناهن ٠ إنشاء أنأناهن إنا ؤ يقول: تعالى الله إن عجوز وهي 
[٢( ٤ برقم)١ النمالل في الترمذي أخرجه ] ((. ه أترابا عرذا 

;— //له رحمه — رمد1ع،؛(ته الشيخ سك(زحات 

بودناشيخ يا )) ث له فقال ، لقاء معه ليجرى( المحسن، أحد عليه اتصل — ١ 
الناقة،ولد الحوار ولدي يا ت الشيخ له فقال ، حوارا( مُلئإ نجري أن 

.محاورة مجعي تجري ممكن لكن ، معي تجريه فكيف 
ابنالشيخ أنته ت له فقال العربية الدول إحدى مجن رجل جاء ~ ٢ 

لهال قالوداع؟ ء؛لواز، حكم إيه شيخ يا والنبي ؛ ال ق، نعم I ال ق
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تعودأن بد لا ، والجي تقول يجوز ما حيرا الله جزاك أحي يا ت الشيخ 
ووعفله، الشركية لفاظ \لإ من ا نهت الكلمة هذه ترك على لث نف

إيهلكن شيخ يا حاصر ؛ له ونال ، عليها شكره جميلة لهليفة موعظة 
.الشيخ فضخاك إ إ ا والسي الوداع طواف حكم 

ليتهتأوذهب فراشه فوصع مزدلفة إلى الشيخ وصل الحج أيام في، ٣— 
ومجموعته،هو عليه وجلس الفراش فأحد الحجاج أحد فجاء ، للصلاة 

فراشناهات اذهب I مرافقيه حد ت فقال ، فراشه يجد ولم الشيخ فجاء 
أعدمفراشنا تأخذ كيف ونال ، الرجل إلى المهلي علي الأخ فذهب 

كانولو أنقمهم على يوثرون الذين، أين، أحير يا : الرجل فقال ، لنا
فقالالرجل، بكلام يخبره الشيخ إلى الرمل فعاد حماصة، بهم 

.إلحافا الماس ألون يلا الذين مع ذهبوا قد له قلت مجا ليش I الشيخ 

وصاءة،مجثرقة مة باّروح ~ الله رحمه — الشيخ روح همي هانْ 
٠المؤانسة وفوائد الممازحة، وثمار الداعية، وأهمية امجة، الابشقيمة تعرف 

كانواأنهم  ١١: عنهم الله رصي، الصحابة ص روى ا مأطرف ومن 
[ ٤٣٥: ]الصحيحة . (( الرجال هم كانوا الحقائق كانت فإذا ، يالبهليخ يتبادحون 

ويضحكالأغراض يثن يشتدون أدركتهم )ا : قال ممد بن بلال وعن 
[٤ ٧ : ص المارك لأبن الزمد ] . (( رهبانا كانوا الليل كان فإذا ، بعض إلى، بعضهم 

هلالله.آ رمول أصحاب عن سئل — الله رحمه — المخعى أن روي 
الجالمئن( قلوبهم في، والإبمان ، )رنعم ث ال فقويمرحون؟ يضحكون 

•الرواسي؛؛ 
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•عنهم الله رصي حياتهم في الخميل التوازن هذا مى فأنت 
ويتذاكرونالأشعار يتناشدون الله رمحول أصحاب كان ولف. 

ءاهوالرسول ، فيضحكون المسجد في ذلك وكان ، وأمور الأحبار 
.وتبسم صحك وربما ، بينهم جالس 

بحضرةصحك عنه الله رصي المقداد أن )ر مسالم صحيح في ثبت وقد 
:ْْ.آآ[لكتابالأثردة- * امحُرض إلى أنى حتى . الض 

.والضحك والمداعبة بالمزاح اشتهروا نلة الصحابة من وكان 
تربوىأسلوب لحللابهم وممانحتهم ، لتلاميدهم العلماء ملامحلمة وإن 

ويعمق، الغم ويزيل ، الهم ويطرد ، الحبة ويقوي ، المرور يبعث ، نريد 
كتابشئت إن وراجع ، ذائعة رائعة ذلك في .4 النبي ومواقف ، المهم 

.ا( صاحكة ائد منا 

معاشرتهم،وحس لملمهم في العالماء عفلماء مجوانف بعض ؤإلمك 
تممازحتهم وجميل 

اللهرحمه — التابعين أئمة مجن الحافظ قة الثالإمام الشعبي فهذا 
لمإن قال ؟ أتمرح عمر أبا يا : له فقيل المزاح، ويحب كان.بمرح — تعالى 

.ا الغم من متنا ، هذايكن 
فقالامرأته، مع جالس وهو إليه جاء رجلا أن عنه روي مجا طريف ومجن 

.امرأته إلى الشعبي فأشار ؟ الشعبي أيكما لهما 
قالنعم، ! قال بدنه، يحك أن للمحرم يجوز هل : رجل أله وم

يبدوالعظم.حتى : نال ، كم؟ مقدار 
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ماعرس ذاك : فهال ؟ مها امما إبليس امرأة عن مأله يرجل وجاءه 
شهيته.

يداعب— تعالى الله رحمه — سيرين بن محمد الخليل الإمام وهذا 
الثرياكانت ديته مجن شيء على أردته فاذا ، عيناهتدمع حتى ويضحك 

ر1هفما السوق فى ميرين ابن رأيت : عوانة أبو قال ذلك، من إليك أثرب 
.ذكراكه إلا أحد 

كلمات الموت ذكر إذا سيرين بن محمد كان ت الاقطع زهير وعن 
.حدة على منه عضو 

ومزاح،صحك صاحب سيرين ابن كان ; يونس قال كله هدا ومع 
.عيناه تدمع حتى يضحك محمد كان منصور عن هشيم وقال 

مجيدان— اليدان هذا في بها تشهد يالتي النماذج أهلرف مجن ولعل 
التابعيالإمام ذلك أطرفها من لعل — والإضحاك والضحك والمرح الدعابة 

مهرانبن سليمان الذهبي عنه قال عمش، ا/ت مهران بن سليمان الجليل 
وانحدئى.الممرئ^ن شيخ الإسلام، شيخ الإمام 

•الإسلام علامة هو القطان يحيى وقال 

مجنقريا الإحرام تكبيرة ثقته لم الأعمش؛ ت ايراح بن وكيع وقال 
القصصمجن وله للدعابة محب مراح مجرح إمام الجليل الإمام سنة،هذا سبعتن 

ومجراحه،طرائفه بعض هنا ونورد الكثير، الشيء الضحكه والواقف والهلرائف 
تئذكرْالذصفىمبرْ

فيحلفأكلوهها رغيضن إليهم فاحرج يام ات مجن يوم في أضيامحا أتاه — ١ 
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قوتأكلتم I وقال الخوان على فوصعه ت حبل نصف لهم فأخرج 
.فكلوه شاتي قوت لهدا عيالي 

فأمرشرطي(( )ر الجود بأحد فإذا ١^١^ من مجرة في عمش امد وخرج — ٢ 
كانفقد رقة ثيابا يالبس كان عمش ن لا يعرفه وهولم — عمش الأ 

الجديركب فلما . . النهر به ويعبر يحمله أن الجدي أمره — فقيرا 
يمقرyrj؛ له كا وما هذا لنا مخر الذي مسحان ؤ : قال الأعمش على 

وأنتماركا دلا رب وقل ؤ : قال ثم الهر توشل حتى به فمشى 
إالهرا في به رمى ثم ١^4 خير 

حبلافا فاشتر له;اذهب فقال محغثل ولد له كان الأعمش إن : قيل — ٣ 
في: قال أذرع، عثرة : قال ؟ كم .طول . أنت يا فقال; . للغسيل 

.ا! فيك مصييمي عرض ;في الأعمش قال ؟ كم عرض 
بنمليمان الإسلام لشيخ المرحة النماذج هذه بذكر أكتفي هنا إلى 

.الدعابة وحب النمس وصفاء الروح خفة على تدل والي مهران 
الأبيات;هذه له تروى — تعالى الله رحمه — الشافعي الإمام وهذا 

زحالممن بشيء ه وعللبجد راحة بالجد المكدود طبعك أفد 
الملحمن القلعام تعطي ما قدر على —حن فلي المزح ه أعطيتإذا ولكن 

عبدأبى عن العقلاء روصة كتابه فى — الله رحمه — حام أبو ويروي 
إبراهيمكان ت يقول الخاشع الزاهد العابد أدهم بن إبراهيم عن عرج الأ الرحمن 

.ويماحكنا(( ثنا يحد أدهم بن 
;له فقال حاءه رحلا أن — الله رحمه — حنيفة أبي الإمام عن ويروى 

فقالغيرها؟ إلى أم أتوجه القبلة فإلى أغتسل المهر ودخك ثياض نزعت إذا 
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.سرق لئلا ثيابك جهة إلى وجهك يكون أن فضل ات ت له 
،مواْ عما العئية والقمص والاثار المصوص من ورد فيما ولعل 

.بانمق أحاط ما القلادة من ويكفى 
والزهدوالعبادة العلم مجن عليه هم مجا جانب إلى الله رحمهم كانوا لقد 

،عليهم المرور ؤإدحال الماس، إلى المردد من كبير قدر على ، والورع 
،الحوائج قضاء في الدنيا أبي ابن ذلك روى كما . الرمول نول مجتأولين 

أفصلمجن ءإن : الله رمول قال : قال - عنه الله رصي - هريرة أش عن 
تهلعمهأو ، ديناعنه تقضى أو ، مجروراالمؤمن أحيك على تدخل أن اتعمال 

[٥٨٩٧; ١^^ ]صحيح "مراه 

بنهشام عن العقلاء روصة كتابه في — الله رحمه — ح-اتم أبو روى 
ليكن، يمي يا ; الحكمة في مكتوب أنه أحبرت » : قال أبيه عن عروة 

أنمجن الماس إلى أحب تكن طيبت، كلمتك ولكن سطا، وجهك 
.العهلايا تعمليهم 

العلماءإدام البشاشة بدع كلام في — الله رحمه — حام أبو ويقول 
المياغضةهيجان ويحرق ، المعاندةنار يهلفيء البشر ن ت ، الحكماء ومججية 

لموجها للناس بس ومجن الساعي، من ومجنجاة ، الماغتم، مجن تحصن وفيه 
.بملك ما لهم الباذل بدون عندهم يكن 

•قوله الزنمدي الرحمن عبد بن سعيد عن ~ الله رحمه — ويروي 
وJالماكببشر تالقاه من فامآ ٠ محضحاك طلق سهل كل الم-ناء من يعجيض را 

٠(( هدا ضرب الفراء فى الله أكثر فلا بعالمه عليلّ؛ا بمس بعبوس 

قلوبستميل أن العاقل على الواحب رأ I — الله رحمه — ويقول 



مدمحضبمبي>

ومزاحمحمود، مزاح : صرض على والمزاح • اكنس وترك بالراح إليه الماس 
ولاوحل، عز الله ماكره يشوبه لا الذي فهو انحمود المزاح فأما مذموم، 

ويذهبانمداوة، يشير فالذي المذموم، وأما رحم، قهليعة ولا بإثم يكون 
اه. به(( الشريف ويحمد عاليه، الدنيء ويجريء الصداقة، ويقطع ، البهاء 

غائبةتكن لم الذانمة والهصص الرانمة، حبار والأ المانمة، السير تلك 
الروحاني،وانمابد اني، الأنوالتربوي الربانى، العالم عشء-مين؛ ابن عن 

.ل،لفهوم وسلموه للهموم، وجلاء للصدور، وبهجة للقلوب، ا أنفكان 

:اكيقة 1ا\نسة عن المس ~ ٣! 

وإلىرسوله ومحنة الله كتاب يدعوإلى — الله رحمه — الشيح كان 
،الواحد والورد ، الواحا.« والنهج ، الواحد الهدف ذات الواحدة ايماعت 

للتعاملهدم عوامل أنها ويرى ، والتفرق والتحزب التعصب من ويحذر 
وهى، ايفلمات وتكثر ، الجماعات تتعدد أن ولكن السالمن، بان والتعاون 

الأمجر فذلك ، وفكر ، مليم ومعتقد ، واحد ونهج ، واحد قلب على 
فذلكمجشازعة ونفلريات ، متصارعة أفكار إلى تتحول أن ولكن ، فيه حرج 

وجمعالكلمة لتوحيد جاهالا يسعى وكان وأبدا دائما محنه يحذر كان ما 
أو، أحد عرض في يخوض أن ه لتفيجز لم ذلك مع ،ولكنه المعوق 

مناصحةبتن وفرق ، الهدى دعاة مجن داعية عن فضلا ، لم مبختلآ يشهر 
.الثران وتصيد الهفوات اقتناص وبتن ، أحعلآ إذا انمالم على والرد لم الم

اءأمما فكلهات المكرمفى الورى يأخذها متك ذات وصفات 
هواءالأ بك حفي قت، توافالرصى على القلوب فيلث، ونجمعت، 



)1بم1و)1»لمبمحثيْبي> 

يتخلىأن العلم طالب على يجب ء ت — الله رحمه — الشيخ يقول 
أوعلىمعينة طاثفة على والبمراء الولاء يعمي بحيث ، والحربية الطائمية عن 

ليمواالصالح لف ال، الملف منهج خلاف شلئ، لا فهدا ، معان حزب 
صؤ • وجل عز الله فول تحت ينضوون ، واحد حزب هم بل ، أحزابا
إلامعاداة ولا ، موالاة ولا ، تعدد ولا حزبية فلا ، ه قل من المسن سماكم 

إلىيتحزب من مجئلأ الناس فمن ، والمنة الكتاب في جاء ما حب على 
للملأتكون قد التي بالأدلة عليه نيل وي، منهجها يقرر ، معينة طائفة 
ؤإنحتى ، مواء مجن ويمحلل ، دونها ويحامي ، له للملأ تكون وند ، عليه 
وهداعلي، فهو مجعي ليس من : بمبدأ ويأخذ ، منهاالحق إلى أقرب كانوا 
عاليككان ؤإذا علماك، أو لك يكون أن بتن وسهلها هناك ن ت خبيث، مبدأ 

انصررر: قال المي. لأن ؛ مجعلث، الحميمة وهوفي عليك، فليكن بالحق، 
فيحزبية فلا ، محن تمنعه أن الفنالم ونمر ، ٠ مجفللومجا أو ظالما أخاك 

وتفرقتالهلرق، وتنوعت الملمين، في اتحزاب ظهرت لما ولهدا الإسلام، 
الفشللحقهم ، محيتاأحيه لحم ويأكل ، بعضايضلل بعضهم ومحار مجة، ات 

نجدلدلك ؛ ب ريحكم وتذهب فتفشلوا يازعوا ولا ؤ ; تعالى الله قال كما 
بالحقالشيخ لهدا ينتصر المشايخ، مجن شيخ عند يكون العلم طلاب بعض 

العالمشيخه أن ويرى ويبيعه، ويضلله مواه، من ويعادي اطل، والب
مجنأحذ يجب بل ، كبير غلهعل وهدا ، مجمد أو جاهل إما سواه ومن المصلح 

.(( قه الله رمول أمححاب وقول والمنة، الكتاب قوله وافق 
(٨١:ص العلم، اب ك) 

يدعوكان وهومجا — الله رحمه — بار ابن الشيخ ٌماحة هونهج وهدا 
،المهاج من استفاد مجن حير — الله رحمه — عثبمتن ابن والشيخ ، دائما إليه 



ر/مع،م/مءس؛مبمحءئيْب؛ه 

—باز ابن الشيح سماحة يقول ، التوجيه على ومضى ، ثر ات على ار وم
غالواحبانحدئة الأحزاب إلى الانتماءات أما )) : بديع كلام في - الاه رحمه 
يتعاونواوأن ، رموله وسنة الله كتاب إلى الجمح ينتمي وأن ، تركها

فيهالله قال الذي الله حزب هم يكونون وبذلك ؤإحلاص، بصدق ذلك في 
ذكربعدما ب المفلحون هم الله حزب إن ألا ؤ ؛ انجادلة مورة احر فير بحانه س

الأخرواليوم بالله يزمعون نوما نجد لا ؤ I تعالى قوله في العفليمة صفاتهم 
.الأيةب، ورموله الله حاد من يوالون 

فيالداريات سورة في وجل عز الله ذكره ما العفليمة صفاتهم ومجن 
إنهمربهم ماآتاهم *آخذين وعيون جنات في التشن إن ؤ : وجل عز الله قول 

وبمالأمحارهم٠ يهجعون ما الليل من قليلا كانوا ٠ محضن ذلك فل كانوا 
٢١حق أموالهم وفي * بمتغفرون  •ب وانحروم ، ٧

والدعوةوالمة الله غيركتاب إلى يتحيزون لا الله حزب صفات فهذه 
وأتباعهمعنهم الله رصي المحابة من الأمة سلفا منهج على والمتر إليها 

إلىويدعونهم الخماعات وجميع الأحزاب جميع يمصحون فهم . ان باح
أووافقهما فما ، عليهمافيه اختلفوا ما وعرض والمة، بالكتاب التمسك 
فيرفرق ولا تركه، وجب، حالفهما ومجا الحق، وهو القبول فهو أحدهما 

أوالشرعية، والجمعية السنة أوأنمار ادالم\ن، الإخوان جماعة بثن ذلك 
للإسلام،المنتبه والأحزاب الجمعيات مجن غيرهم أو التجليغ جماعة 
حقليم يترسواحدا حربا الجميع ويكون الهدف، ويتحد الكلمة نجتمع 

ولاإليه، والدشاة دينه وأنصار الله حزب هم الذين والجماعة السنة أهل، 
.المهلهره قيهمآ يخالف فيما حزب أي أو جمعية ي ت التعصب، يجوز 

إليرالدعوة ولا والاختلاف التفرق يجوز ولا  ١١ت — الله رحمه — ويقول 



ر/مهامصز/»بمح مبمحثيْ-

تكونأن الواجب ؤإتما ، علان وقول ، فلأن ورأي ، فلأن وحزب فلأن حزب 
إلىلا ه، رسوله وسة الله كتاب إلى ورسوله، الله إلى واحدة الدعوة 
،الفلاني والرأي ، الفلاني الحزب إلى ولا ، علان دعوة أو ، فلأن مدهب 

هواتباع، واحدا وهدفهم ، واحدة هلريفتهم تكون أن السلمين على يجب 
.رسوله. وسنة الله كتاب 

ولا، أوعلان فلأن لرأي ولا ، عمرو أو لزيد التعصب أبدا يجوز ولا 
منالاختلهاءهذا كل الفلأنية، الحماعة أو الفلأنية، أواليقة فلأن لحزب 

•الماس س كثم فيها وقع اض الحيية 
ومنةالله كتاب اتباع وهو ، واحد هدفهم لمون الميكون أن فيجب 

فى، واليسر العسر في ، والرخاء الشدة في ، حوال اِد جميع ض رسوله 
فيينفلر العلم أهل اختلامحا وعند ، الأحوال جميع وفي ، والإقامة السمر 
.الماس(( من لأحد تعصب دون من الدليل وافق ما منها ويؤيد ، أقوالهم 

(١  ٧٦ص ، ٧ - ج ، باز بن العزيز عبد الشيخ لماحة لفتاوى ا) 

المودةروح بث 'على دائما — الله رحمه — عسمين ابن الشيح ويحرص 
وسبل، الفرقة ودواعي ، الخلاف أسباب عن والبعد ، العلم طالبة بان وانحبة 

يوغلعما يبتعدوا أن يجب العلم طالبة وأن ، البغضاء ودروب ، الشحناء 
الخلاف.ائل مفي لبعض صدورهم تتسع وأن ، الشرور ويبث ، الصدور 

العالمطال إياب مجن أدبا وأرواحهم أمماعهم في يبث، إليه واستمع 
مواطنفى رحبا صدر0 يكون أن الخلاف مسائل فى الصدر رحابة )١ I فيقول 

أنإما العالماء بين الخلاف ائل من لد ؛ الاجتهاد مصدره الذي الخلاف 
يعذرلا فهذه ، واضحا فيها مجر الت ويكون ، فيه للاجتهاد مجال لا مما تكون 



tIjJIfiLayOمبدممئيب؛ه 

منفيها يعدر فهدم مجال فيها للاجتهاد مما تكون أن ؤإمجا ، بمخالفتها أحد 
ساس ميا لو لافا فيها خالفاك من على حجة قولك يكون ،ولا خالفها

.عليك حجة قوله بالعكس 

أمجا، الخلاف فيه ان الأنويسع ، مجال فيه للرأي ما بهذا أريد وأنا 
مامخالفة أحد مجن يقبل لا فهذه العقيدة كمانل لف الطريق حالف مجن 

مجالفيها للرأي التي الأحرى المسانل في لكن ، الصالح لف العليه كان 
مجتهاأويتخذ ، الاحرين في مجطيحن الخلاف هدا مجن يتخذ أن ينبغي فلا 

.والبغضاء للعداوة سبب 

أنأراد ومجن كثيرة، أمور في يختلفون عنهم الله رض فالصحابة 
فيالخلاف يجد عنهم الواردة الاثار إلى فليرجع اختلافهم على يطلع 

ديدناالأيام هده الناس اتخذها التي ائل الممجن أعفلم وص ، كثيرة ائل م
معوأنا فلأن مجع أنا ; يقولوا بأن تحزبا ذلك مجن الناس اتخذ حتى للاختلاف 

.خهلآ فهذا أحزاب الة جمالمسألة كأن فلأن، 

يدكتضع فلا الركوع مجن رفعت إذا أحد يقول كان مجئلأ ذلك من 
فأنتتفعل لم فان ، فخذيك جنب إلى أرملها بل • اليسركا على اليمنى 
٠مبتدع 

فيسيحدث هدا لي قال إذا ، التمس على هينة لبست مبتدع كلمة 
فيهاالمسألة هذه نقول ونحن بشر، الإنسان ن ت ؛ الكراهة مجن ثيء صدري 

أنمحن يختر أنه على أحمد الإمام نص ولهدا ، يرملهاأو يضمها إما سعة 
.واسع فيها مر الأ ن ت الإرسال؛ وبتن هكذا اليمرى على اليمنى يدْ يضع 

محثليجعلوا ولا واحدة يدا يكونوا أن العلم طلبة على فالواجب إذا 



ئمارزء»ر/مممبدض><ببم 

صا-ح_أالث،حالفت إذا الواجب بل ، والتباغض للتباعد ا ببحمالخلاف هذا 
نجعلواأن عنده الدليل بمقتضى هو وخالفك ، عندك الدليل بمقتضى 
.بينكما انحبة تزداد وأن واحد محلريق على أنمكم 

أنإلى قوي اتجاه الأن عندهم الذين شبابنا ونهنيء نحب فنحن ولهذا 
رسوله.وسة الله كتاب على علمهم يبنوا وأن ، بالدلائل المسائل يفرنوا 

،الصهبحة مناهجه في العلم أبواب بفتح يبشر وأنه الخير من هذا أن نرى 
لنبيهالله قال وقد ، والبغضاء للتحزب محببا ذلك يجعلوا أن منهم نريد ولا 

.ه شيء في مهم لت شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين ان ؤ : محمد. 
ذلك؛على نوافقهم لا إليها يتحزبون أحزابا أنفسهم يجعلون فالذين 

الناسيتباغض أن يوجب لا الفهم اختلاف أن ونرى واحد، الله حزب ن لا 
.أخيه عرض في أحدهم يقع وأن 

بعضفى اختلفوا ؤإن حتى إخوة يكونوا أن العلم محللبة على فيجب 
التيوالمناقشة بالهدوء الأخر يدعو أن واحد كل وعلى الفرعية، ائل الم

العنهذا ويزول الألفة تحصل وبهذا العلم، إلى والوصول الله وجه بها يراد 
النزاعإلى الأمر بهم يصل قد حتى الماس، بعض /، تكون التي والشدة 

مجاأشد من مة \لأ ين والنزاع المسلمن، أعداء يفرح شك لا وهذا والخصام، 
سارعواولا وله ورمسالله وأهليعوا ؤ : تعالى الله ال ق، الضرر في يكون 

.ه الصابرين مع الله إن واصبروا ريحكم وتذهب فتفشلوا 
المسائل،هذه مثل في يختلفون — عنهم الله رصي ~ الصحابة وكان 

إنبصراحة أقول إني بل وائتلأف، محبة غلى واحد، قلب على ولكنهم 
كلألأن الحقيقة؛ في لك موافق فانه عنده اكلمل بمقتضى خالفك إذا الرجل 



—دم٠٣ئم/>ممسطي0؛خ< 

عنالحق إلى الوصول وهو ، واحد فالهدف وبالتالي ، للحقيقة هنالب منكما 
عندهالدليل بمقتضى حالفك إنما أنه تقر دمت ما يخالفك لم فهوإذا ، دليل 

.الخلاف؟

لقيامائل المبعض فى احتلمت ؤإن ، واحدة مجة ات تبقى الهلريقة وبهذه 
أنيجب أنه شك قلا الحق ظهور بعد وكابر عاند من أما ، عندها الدليل 
.مقال(( مقام ولكل وانحالفة العناد بعد يستحقه بما يعامل 

العاوم،ص:حما-\مآ()كتاب 

ويمتهنونالعلم ة طلبأو العلماء من ينالون الذين على الشيح ويرد 
فإذامحرم، عمل هذا أن أرى الذي را : فيقول الأخطاء ومحيي التجريح 

يمؤغفكيف عالما يكن لم ؤإن المؤمن أخاه يغتاب أن لإنسان يجوز لا كان 
أنالمؤمن الإنس—ان على والواجب ، مجنالعلماء إخوانه يغتاب أن له 

الذينأيها يا ؤ ; تعالى الله فال ١لومنين، إخوانه في الغيبة عن لسانه يكفّ، 
يمضكميغتب ولا وا جنولا إثم الظن بعض إن الظن من كثيرا اجتتجرا آمنوا 

...ه.اللهواتقوا فكرهتموْ ميتا أخيه لخم يأكل أن أحدكم أيحب بعضا 
بباحمفسيكون العالم جرح إذا أنه البلوى بهذه ابتلي الذي هذا وليعلم 

هذاعلى ؤإئمه الحق رد وبال فيكون الحق، مجن العالم هذا يقوله مجا رد في 
هوبل ، شخصياجرحا ليس الواقع في العالم جرح لأن العالم؛ جرح الذي 
.محمد لإرث جرح 

الناسيثق لم فيهم وقدح العلماء جرح فإذا ، الأنبياء ورثة العلماء فان 
يتقونلا وحينئذ ، الله رمحول عن محوروث وهو عندهم الذي بالعلم 

•جرح الذي العالم هذا بها يأتي، التي، الشريعة مجن ء بثي، 



_(I}JI_I)'بمحءميْببم 

، U^xUممرض إنان كل بل معموم، عالم كل إن أقول ولت 
فان، معه وتفاهم به فاتصل ، تعتمد٠ فيما حطا عالم من رأيت إذا وأنت 

وجمدتولكن للث يتبتن لم ؤإن ، اساعه عليك وجب معه الحق أن للث تبان 
؛قوله من فاحدر اغا جملقوله نجد لم ؤإن الكف عليك وجب اغا جملقوله 

مثلامعروف عالم وهو جترى لا لكن • • يجوز لا الحطا على الإقرار ن لا 
وقعوالخملآ المية بححن المعروفن العلماء نجرح أن أردنا ولو ، النية بحسن 

،ذكرت مجا هو الواجب ولكن ، كبارا علماء لجرحنا ، الفقه ائل ممحن فيه 
الصوابأن لك يتب؛ن أن قاما ، معه وتكالم فانئه خطأ عالم من رأيت ؤإذا 
ويكونمجر الأ يتبئن لا أو ، فيتبمك معك الصواب يكون أو ، فتتبعه معه 

،ممه الكف عليك يجب ال وحينئ، المائع الحلاف هو بينكما الخلاق 
,تقول ما أنت ولتقل ، يقول مجا هو وليقل 

عهدمجن الخلاف . . فمهل العصر هذا في ليس الخلاف , . لله والحمد 
وجبلقوله ارا انتصأصر ولكنه الخهل-أ تج؛ن إذا وأما ، يومنا إلى الصحابة 

هدافي الندح أماس على لا لكن ، محنه ر وتنف، الخهلآ تبتن أن عليك 
مجاغير في حقا قولا يقول قد الرجل هذا لأن ، منه الانتقام ؤإراده الرجل 
فيه.جادلته 

ليالله ال وأمالمرض، وهذا الجلاء هذا من إخواني أحذر أنني فالمهم 
,ودنيانا(( ديننا في يضرنا أو يعيبنا مجا كل مجن الشفاء ولهم 

آآآ*()الفاوى،ص:

يجدرلا التي الكبيرة الأحهلاء بعض مجن — الله رحمه — الشيخ ويحذر 
،القلب وتضعف الرب، تغضب نها لا ، منها ء بثي يتلهلخ أن العلم بطالب 
،الحد حعلرا أشدها ومجن ، الصدور وتوغل ، القرفة وتثير ، البركة وتمحق 



رممامءئز/سآمبدثيْببم 

تفصلافيه ويفصل ، طويلة رفقة الحسد مع الشيخ ويفض ، الظن وسوء 
أكبرمن أنه — الله رحمه — لعالمه بديعا تحليلا وإمائه أبعاده ويحلل ، دقيقا 

مجاهوكراهة الحد ء ; — الله رحمه — نيقول ، الأوزار وأعظم ، حطار الأ 
هوبل الغير، على الله نعمة زوال تمني هو وليس ، انمد على به الله أنعم 

تمنىسواء ، الحل هو فهدا غيره على به الله أنعم ما الإنسان يكره أن مجرد 
.له كاره ولكنه يبقى أن أو زواله 

Iفشأل — الله رحمه — تيمية ابن الإسلام ثيخ ذللي حفق كما 
تخلومنهلا ند والحد ، غيره({ على به الله أنٌم ما ان الإنكراهة لحسد اء 

)رإذات الحديث فى جاء ولكن للنفس، اصهلراريا يكون قد يعنى النفوس، 
إذاعليه يجب ان الأنأن يعني تحقق(( فلا فلمت ؤإذا تبغ، فلا دت ح

خصالمجن ذلك فان أوفعل، بقول عليه يبغى ألا للغير حدا قبله من رأى 
فضلهمن الله ماآتاهم على الناس يحدون أم ؤ : عنهم الله قال الدين اليهود 

.ب عظيما مالكا وآتسامم والخكمة الكتاب إبراهيم آل فقدآنسا 
Iمجحاذير في يقع الحاسد إن ثم 

هذاعلى به الله أنعم مجا كراهته فان به، الله حكم مجا كراهته : أولا 
عزالله لقضاء ومعارضة كونا به الله حكم لما كراهة الشخص 

أنالغالب لأن الحطب؛ ازر ^كل كما الحان يأكل الحد أن : ا ثاني
عنه،الماس وتنفير يكره بما لدكره انحسمود على يعتدي الحاسد 

.ذلك أشبه ومجا قدره من والحقل 

أكلا-اكله التي وازر والجحيم الحسرة مجن الحامجد قالب في يقع ما : أ اك ف



>يم1ووأ»مبدشب0ب؛م 

؛صدره وضاق اغتم انحسري هذا على الله من نعمة رأى فكلما 
واغتمحزن يمعمة عليه الله أنعم كلما الشخص هذا يراقب وصار 

.الدنيا عليه وضاقت 

منحملة أتى محن أن ومعلوم ، باليهود تثبها د الخفي أن ت ا رابع
;المبي. لقول الخصلة، هذه في منهم صار الكفار حمال 

•٠ منهم فهو بقوم تشه ن مء 
اللهنعمة يرفع أن أبدا يمكن لا قوي ومجهما ده حكان مجهما أنه I خامسا 

.؟ الحد قلبه في يقع فكيف ممكن غير هذا كان إذا الغير، عن 
أحدكميؤس لا )١ : ه المي لقول الإuن كمال يمافي الخد أن ; مادا 

تزولأن تكره أنك يمعئى ا( ه لنميحب مجا لأخيه يحب حتى 
عنالله نعمة تزول أن تكره تكن لم فإذا الغير، عن الله نعمة 
كمالينافى وهذا لنفسك، تحب مجا حيك لا تحب لم فأنت غيرك 

الإيمان.

فماله،محن تعالى الله موال عن العبد إعراض يوحب الحد أن ت مائعا 
Cغيره على بها الله أنعم التي النعمة بهده مهتما دائما فتجده 

علىبعضكم يه الله فضل ما تتمنوا ولا ؤ : فضله مجن الله أل يولا 
واسألوابن اكتتما نصيب اء وليبوا اكتتما نميب للوجال بعض 

بكنك من الله 
أنهيرى الحاّ-د أن أي عاليه، الله نعمة ازدراء يوجب الحمسد أن I ا ثامن

وحينتمدمحنه، أكبر نعمة فى اغمود هذا وأن نعمة، فى ليس 
,يتقاعس بل بشكرها يقوم فلا عاليه الله نعمة يحتقر 



ر/مهبم_لمم/ءمبمحضْبي 

فيالخلق على الله نعم يتتبع الحامد ن ت ؛ ذميم حلق د الحت تاسعا 
هداوبتن الناس بتن يحول أن بمكنه مجا بقدر ويحاول ، مججتمعه 

الخيرمن به يقوم مجا وبازدراء ، أحيانا قدره مجن بالحهل امحسسود 
ذلك.غير إلى أحيانا 

يومحناته مجن يأحد امحود فإن شخصا حد إذا الحاسد أن ت عاشرا 
بقىفإن ، حسناته مجن وهذا ، نانه حمجن هذا خذ قيأ ، القيامة 

—امحمود يئالتا سأي سميشاته مجن أحذ ؤإلأ شيء ناته حمن 
•المار م ثم،رح عليه طرح 
بتنيوجد مجا أكثر أنه الأسف ومحع ، ذمتم حلق الحد أن •' والخلاصة 

مهنةذي وكل ، البعض بعقمهم التجار بتن يوجد ، العلم وطية العلماء 
هللجةوبتن ، أشد العلماء بتن أنه سف ا/ت مع لكن ، فيها شاركه مجن د يح

عنالناص أبعد العلم أهل يكون أن جدر وات ولى الأ كان أنه عع أشد العلم 
الأخلاق.كمال إلى الناس وأقرب الحد، 

تكونأن فاسع مجا نعمة عبده على أنعم قد الله رأيت إذا أخي يا وأنت 
وأعملنيفضالك مجن زده اللهم ; فقل عليه الله أنعم من تكره لا مثله، 
هذهفي ذكرناانفا كما لكنه حاله من شيشا يغير لا والحد منه، أفضل 
.المستعان(( والله أكثر، وجد تأمل من ولعل ' العشرة انحاذير وهده الغامد 

(-٢٨٢٣العالم،ص: )كتاب 

علىيجب ومما رر ! فيقول ، الفلن سوء من — الله حمه ر — يحذر ثم 
يتمدقلم ; يمول أن مثل يئا سمحلنا بغيره يقلن أن منه الحذر العلم ٍلااب 

فاهم،محيالب أنه ليعرف رياء إلا الموال هذا ١لهلالب يلق لم ، رياء إلا هذا 



،م/م؛»رمممبدديْب؛ه 

تقالوا كثيرة كانت إن ، بالصدقة الومشى من التصدق أتى إذا المنافقون وكان 
اللهقال كما ، هذاصدقة عن غني الله إن : قالوا قاليلمة كانت ؤإن ، مراء 

يجدونلا والذين المدقات في الومغؤن من الهلوعون يلمزون الذين ؤ I عنهم 
.ه أليم عذاب ولهم منهم الله مخر منهم فأمون جهدهم إلا 

أوبزمحيلك،بمعالماك ،ميئا فلنانفلن أن بتن نرق ولا الفلن، ومرء فإياك 
فلاالعدالة غير فلاهرْ من أمجا العاسالة، فناهره بمن الفلز إحسان الواجب فان 

تتحققأن علمياك ذلك مع لكن به، فلن موء ك نففي يكون أن حرج 
الظنء بمي قد الناس بعض لأن الوهم، هذا من ك نففي مجا يزول حتى 

الفلزأسأت إذا فالواجب له، حقيقة لا كاذب وهم على بناء مجا بشخص 
قرائنهناك هل تنفلر أن الواجب غيرهم، أو العلم محللبة من سواء بشخص 
الفانه أوهام مجرد كان إذا وأما بأس، فلا الفلز، موء لك تسرغ واضحة 

الذينأيها يا ؤ : تعالى نال العدالة، ظاهره بمسلم الفلز سيء أن لك يحل 
أصللها الفلتون بعض لأن الثلن كل يقل لم - الغلنه من كثيرا اجسوا آمنوا 
فيهيحمل الذي فالفلن الفلن، كل وليس ه إثم الفلز بعض إن ؤ - مبرر ولها 

وأماله، مستند لا الذي الفلز وكذلك إثم، أنه شك لا الغير على العدوان 
.السيء الفلز نفلن أن بأس فلا مجتني له كان إذا 

JlJ ،uقذارباك يدنسها لا وأن ، منزلتهاه نفينزل أن للإنسان ينبغي ؛
وجعلهبالعلم الله شرفه العالم طالب ن ت تقدم؛ مما الاحتناء هذه يحذر وأن 

العلماءإلى الإشكال عند الناس أمور رد وجل عر الله إن حتى ، وقدوةأمرة 
وإذاؤ : تعالى وقال ي، تعلمون لا كتم إن الذكر أهل فاسألوا ؤ : فقال 

الأمرأولي وإلى الرسول إلى لدوه ولو به أذاعوا الخوف أو الأمن من أمر جاءهم 
.*ضهمي يممعلونه الدين لعلمه محنهم 



ريم1ون1*ابدقيبح، 

الذلساحة إلى بمساك تنزل فلا ، محترم العالم طالب يا أنك فالحاصل 
(-٢٨٢٣العلم،ص: )كتاب . تكون أن ينبغي كما كن بل ، والضعة 

:|اهسة - ا ة 

،نيته صدق على واهي الوأصدق ، مثالة الد أرؤع الشيخ صرب 
لقد، به نمح أو ، به وجه أو إليه دعا محا بكل نمه بإلزام منهجه وجميل 

إلاأريد إن ءّه أنهاكم ما إلى أحالفكم أن أريد وما ؤ •' وعلا جل الحق قول امتثل 
.ب أنيب وإليه توكيت عليه بالله إلا توفيقي وما امتهلعت ما الإصلاح 

بالقدوةالدعوة ، تعالى الله إلى الدعوة بل مأعفلم من أن علم ولقد 
،الكب كتابة إن ، أحواله وجميع وأفعاله بمقاله داعيا . البي كان كما 

أييجيده سهل أمجر اخالفات وانتقاد ، المسارات وتقويم ، امدلاءات ؤإصدار 
هوالأبطال وعفلماء ، الرجال أفذاذ إلا يجيده لا الذي ولكن ، ان إن

الشيخمحيرة كانت وهل ، بالالتزام الكلام ؤإتباع ، فعال با/ت قوال الأ تصديق 
وتطبيقا، [دقواله صادقة ترجمة إلا المائلة ومواقفه ، الحافالة وحياته ، العهلرة 
.لتوجيهاته ناصحا 

أيهايا ؤ ت وعلا جل نوله جيدا يعقل — الله رحمه — الشيخ كان لقد 
مالأتقولوا أن الله صد مقتا كبر ٠ تفعالون الأ متمولون لم الذينآمرا 

ب.تفعلون 

D النبي فول يعقل وكان  I عليه القيامة يوم يقضى الناس أول إن•
فيها؟عملت فما I قال ، فعرفها ، نعمه فعرفه ، به فاني ، استشهد رجل 

لأنقاتلك ولكنك ، كذبت I قال . استشهدت حتى فيك قاتلت قال 



ر1مرئم1و)1»مبمحمح<بإى 

ألميحتى عاى.وج_هه محب أمربه ثم قيل، فقد ، -جريء فلأن : يقال 
نعمه،ضوى به، فألي القؤآن، وثرأ وعلمه، العلم تعلم ورجل . المار في 

فيكوقرأت وعلمته، العلم تعلمت : قال فيها؟ عملت فما : قال ، فعرفها
ليقالالقران وفرأت عالم، •' ليقال تعلمت ولكنك كذبت، I قال ااةرTن، 

النار،في ألقي حتى وجهه على حب فبه أمر ثم نيل، فقد ، قاريء هو 
نعمه،فعرفه به، فاني المال، أصناف من وأعطاه عاليه، المله ومع ورجل 
فيهاينفق أن نحب سيل من تركت ما I قال فيها؟ عملت فما ت قال فعرفها 

فقد، جواد هو ليقال فعلت ولكنك كذبت، قال لك، فيها أنفقت إلا 
[والمائي لم مرواْ ] I( المار في ألقي حض وجهه على حب فأمريه ثم قيل،

:1لءعل وباحت ~ ا ٥ 

علىالخالق نعم أعفلم ومجن ، اده لعبالله مواهب أفضل من العقل 
،العمة وتتم الدين، يكمل به ، البشرية على العفليم من وأمتع حلقه، 
،الحياة به وتحلو ، الاداب به وتزكو ، الاحلاق، به تكمل ، القحة وتعظم 

،العواقب، وتلحفل المالح تضبقل به ، الإله معرفة تحصيل في الألة وهو 
.الفضائل ونجمع ، الغوامجض وتدرك 

يقاربهشيء الحيران من فليس ه عقالللمرء الله نم قوأفضل 
هوماربه أحلاق'كنك، فقد عمله للمرء الرحمذ أكمل إذا 

الفقيروغنى ، الغريب، ومجونس ائر، الحومرشد ، ه التائدليل العقل 
•الخير وعنوان المر ورأس المجاح، وأمارة الفلاح، ودليل الحزيءن، لوة وم 
هأدبومن ه عقلمجن أقرف ة هبلامجريء الله وهب، ما 



/*Jjifiuyoمبمحثيا<يا 

هبأجمل اة الحيد فقفان ا عدمإن فاكتى حياة هما 

،الدنيا في المؤمن اج وتالصدور، اء وشف، القالوب دواء العقل 
الأمر، يوازيه ولا ، شيء يعدله لا ؛ الموائب في وعدته ، الاحرة إلى وقائده 
ؤإذا، شيء كل معه م العقل م إذا ، قدراْنه أبعد ولا ، عزا منه أعظم 
.لشيء قيمة فلا العقل ذهب 

اؤهبنم وتاديه أين ومموره أمنمت رء المقل عم إذا 
ءهل__اؤهير كثال مذا كان ولو نقصه ئسن عثل يكن لم فإن 

العقللوصور العتل، هو عادة الموعمود هوالعقل، الرشاد عنوان 
وأسالفضائل، رأس فهو . ضيائه وجلال نوره لخلال الشمس معه قللت أد 

،ادا عما وللدنيأصلا للدين الله جعله ، خلاق ا/د وينبوع ، الاداب 
الناكروأعفلم ، بأحكامه مدبرة الدنيا وجعل بكماله، التكاليف فأوجب 

.عقلا أممهم قدرأ 
أجملولا أعفلم لا محبب، وإمم رائعة، ولففلة ، جميلة كلمة العقل، 

الإجلال،يدعوإلى وصف فهو عاقاله، فلانة أو عاقز، فلأن يقال أن مجن 
أعظمبعقله الء . الاحترام ويورث المهابة، ويزرع ، الإكار على ويحث 

من،وأعز لهنانه بسلعلان ذي مجنر لر وأجممالكه، الملك احب صمن، 
فهومجال، غير على ويكرم ملهلان غير على يطاع فالعاقل، بماله. مال صاحب 
.رابضا كان ؤإن حتى يهاب كالأسد 

•ء العقل ■ميزْ )١ ؛ قال ، الرجل،؟ أعطي مجا حير ما المارك ابن، سئل، 
عقل)١ : والاخرة الدنيا خير حرم فقد حرمهن، من، ثلاث : يروى ومما 

.امحارم(( ءز، يحجزه ووؤع السفيه، يه يداري وحلم الماس، به يواري 



ر1سم1و)1»لمبدضبْببم 

عزالله عن اعمل بني يا را : لابمه قال لام اله عاليلقمان أن ويروى 
منليفر ان الش_يهلؤإن عملا، نهم أحالله عن الناس أعقل فإن وجل 

منأفضل بشيء الله عبد مجا بني يا يكابده، أن يستطيع ومجا اقل الع
.٠ العقل 

منأفضل الإيمان بعد عبد أوتى مجا )ر تنال أنه مطرق عن وبروى 
 ^١.

ويتواصعظلمه، عمن يحلم : بها يعرف حمال للعاقل ٠ ت ونيل 
،انتهزهافرصة باب رأى ؤإذا فوقه، هو مجن بالبر ابق ويه، هومجئللمن 

.تنكبها(( ثم بالله اعتصم فتنة له عرضت ؤإن يتكلم، نم يتدبر 
فيتعالى الله ايات من اية — الله رحمه — عنيبن ابن الشيخ كان لقد 

كانتلمد يل ، الذكاء ومجوفور الحلم، وروعة الفهم، وقوة العقل، رجاحة 
الخارق،الذكاء من وراءها عما تعبر عينيه، ونفلرات وجهه، مجلامحح 

.المتوقد والذهن الحاصرة، والبديهة 

المنة،عظمت الوفير، والفهم الكبير، بالعقل قرن إذا الغزير العلم إن 
طعم،ولا له قيمة لا عقل بلا العلم ولكن الثمرة، وقطفت المنحة، وكبرت 

علىونقمة حامله، على وشرا صاحبة، على وبالا يكون قد بل مجذاق، ولا 
.ناقله

ولذلكعقل، بملة الكثير العلم مجن خير العلم من بقليل العقل ؤإن 
علىأتمها كما — الله رحمه — الشيح على مجنته أكمل قد تعالى الله فإن 

انحن،في ثبتوا العقل، في آية العلم، في قمة فلكنوا قبل، مجن أشياخه 
عائقة،ومير صادقة، وآراء واثقة، وأقوال ثابتة، خطى للقس، وصمدوا 
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.فانفة ومواقف 

.الم؛، وعن ، مرادهتعالى الله عن المرء يعقل أن العقل وآفضل 
.سنته

،بفعله نوله ويصدق ، بعالمه الإنسان يعمل أن العمل أعقل محن ؤإن 
يهدوولا ، ه نفيذل لا وأن ، قالملأ ثمنا والدين بالعلم يشتري لا وأن 

سريعا، ائعات لالثسمحصينا ، الريح مهب في كالريثة يصبح ولا ، كرامته 
محثجعا، نمفوف مغرقا ، إليها طار فزعة سمع كالما ، القس إلى 

،حكام المن في متسرعا ، الناس علمي متجرئ ، للعلم ميئا للخلاف، 
.للعترات متتبعا ، للاحمناء متصيدا 

ينقصأن شأنه مجن مجا كل مجن بريئا — الله رحمه — الشيخ كان ولقد 
مجن١ مجزيي ؤإليلمثج ، شخصينه مجن ينفر أو ، هيبته مجن يقلل أو ، مكانته مجن 

،عقالك عليها فاعرض ، البلاء مات ممجن وعبيرا ، العقلاء صفات 
ماثلةجميعا كراها — الله رحمه — الشيخ انفلرإلى ثم ، قلبك فيها واستفت 

.سجلاته في مدونة ، حياته في 
المقيمالمعيم على الزائلة والمتعة ، العاجلة اللدة يقدم لا والعاقل 

أفلاوأبقى خير الله عند وما وزبمشها الدنيا الخياة فمتاع شيء من أوتيتم ما وؤ 
.ه تعقلون 

وإنكمؤ I الغابرة والقرون ، المالمة الأم من العبرة يأخذ والعاقل 
.ه تعقلون أفلا وبالليل * مسمن عليهم لتمرون 

.لشهوته ينقاد ولا ، هواهيتبع لا والعاقل 
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منمتحرز ، للإخوان محب ، للأفران ناصح ، للرووماء مجونر والعاقل 
يتحرشولا ، اب للاحبمخادع ولا ، للأصحاب حامد غير ، داء الأع

للهوى،ينقاد ولا ة، الفاقفي يثره ولا الغنى، فى بمخل ولا بالأثرار، 
ولا، بجد لا ما يتمنى ولا ة، الولايفي يمرح ولا ، الغضب في يجمح ولا 

يشكوولا مراء في يشارك ولا ، دعوى فى يدخل ولا ، وجد يكممزإذا 
•فيه بما إلا أحدا ح يمد ولا المرء، عنده يرجو مجن عند إلا الوجع 

عدةغير محن عدوه يقاتل لا ، الصمت هلويل ، من الحن والعاقل 
•بغيرقوة ولايصارع ، حجة بغير ولايخاصم 

أجلهأتاه ومجن ، عمله صعق أمجله قوي من /دن ،أمجاله يهلول لا والعاقل 
أمجاله.ينفعه لم 

عندإلا بالجواب يمئ ولا ، بمال أن إلا الكلام يبتديء لا والعاقل 
.المثبت 

ومحن، دنياه د أفاا-لهلان استحقر مجن ن لمد I أحدا بمتحقر لا والعاقل 
ومجنمروءته، أفتى الإخوان استحقر ومجن ليمه، أهالك الأتقياء استحقر 

.صيانته أذهب ة العامجر استحق

،ه نفب عيعليه حفي من /دن ،ه نفعيب عليه يخفى لا والعاقل 
.غيره محامجن عليه خفيت 

فيالمار مجن ادالعقل إففي أصمئ هي ، أشياء ثلاثة يجتنب والعاقل 
•المثبت ومحوء ، الممني وكثرة ، الضحك في الاستغراق ; الهشيم 

،السوء وعثير ، السوء جار على الحبر على ه نفيوطن واليائل 
.السوء وجليس 
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أماكهافى وحركته بمحرم وحفض ، ومكونه كونه بيعرف والعاقل 
،صرر عافتها شهوة تستقره فلا ؛ للعواثب ومرافته ، ا بهقة اللائ

ومشربمطعم من عاقبة، والاحمد على ات فتتخجر مور ات فير وينظر 
•وقوعه يمكن لما ويستعد ، صرره يخشى ما ويترك وفعل، وقول وٌلبم_( 

فيبمشي ولا ، لإهانة يعرصها ولا ، تهليقرلا مجا نمه يحمل لا والعاقل 
،أهاله على مجحاففل ، لنمه محاب لربه، مراقب ؛ بضة يتكلم ولا ، ريبة 
حارس، زوجته مع لطيف ، بوالديه بار ، لبناته مجرب ، بنائه ت احب مم

واصلالريب، لمواطن هاجر الإئم، عن محجم البر، إلى اق بجملعرضه، 

تهزهلا ، الأشم كالهلود جعله للشيخ الله وهبه الذي الكبير العقل إن 
بل، والتصرفات حكام وات الاراء في يتمرع ولا ، الحوادث تزلزله ولا ، القس 
•كريما ومنزلا ، عفليما شأوا فيهما بلغ وقد ، والشؤع العقل بميزان يزنها 

:اكالبت الهْق ~ ٦! 

عازفي القمة بلوغ وإن ، العالية بالهمة إلا فال لا الغاية المطاف إن 
زرعثس ، وجد جد ومجن ، امحهود يدل فتمر هو بالمقصود والفوز ، الهمة 
تقنعفلا الهمة عالت ومتى ، المقربون أولئك ، السابقون والسابقون ، حصد 
.للخور تستسلم ولا ، بالذل ترصي ولا ، بالدون 

تعالىالله توفيق بعد العاية بالهمة نال — الله رحمه — الشيح ؤان 
الالذي وهو لا كيف ، المناقب وأحسن ، الناصب وأجمل ، الراتب اعلير 

وعمل، جهيد جهد في ونهاره لتله • الكسل به يقعد ولا الكلل، يحرف 
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ويوثق،ويراجع ويدفق، ويصحح ويحمق، يقرأ • رشيد وبذل ، سديد 
عكاي• ويكدح ويجهد ويشرح، ويوجه وينصح، ويعلم ويلق، ويرتب 

ويساعدامحتاج، ويعتز المرضى، ويزور الشفاعات، في ويمضي بالإصلاح، 
فيويدرس الخامعات، ويحاصرفي الشباب، ويربي الرحم، ويصل الغفير، 

وعزيمته، عالية همته كانت كله ذللث، مع ثم ، الندوات ويحضر ، الكليات 
إلىوأسرعهم الهناعت، إلى الناس أسق من ، ربه وبتن بينه فيما عفليمة 
الذينأوكلث، ؤ : وقياما صياما وأحسنهم الذكر، على وأدومجهم العبادة، 

ه.الأواد_، أولو هم وأوكلث، الله هداهم 
وأنبالنعيم، يدرك لا النعيم أن على أمة أكل مجن العقلاء أجممع لقد 

الشاق؛واحتمال الأهوال ركوب، يحب وأنه الراحة، فاتته الراحة اثر من 
ولاله، صبر لا لن لدة ولا له، همة لا لن فرحة فلا ، واللذةالفرحة تكون 
قليلاالعبد تعب إذا بل له، تحب لا لن راحة ولا له، شقاء لا لن نعيم 

تعبكانت أعلى، والهمة أشرف النفوس كانت وكلما محلويلأ، استراح 
أمل.الراحة مجن وحفله أوفر، البدن 

عبالترس مجعلى إلا ينال أرها فلم الكبرى بالراحة بصرت 
والراتبالعالية، الهمم بأصحاب يذكرنا — الله رحمه — الشيخ إن 

مجالاتشتى فيغ العالية الهمة صاحي، محمد وأعفلمهم الغالية، 
.والكل العجز مجن دائما يستعيذ وكان ، والاحرةالدنيا 

تقال الوفاة حضرته حينما — عنه الله رضي — جبل بن معاذ وهذا 
ولاار، نهات لكري ا الدنيفي اء البقأحب أكن لم أني تعلم إنلث، اللهم )ر 

ولفلمالملول، الليل لكابدة البقاء أحب كنت، ولكن الأشجار، لغرس 



مبدءثيْبيا

.الدكرو حلق عند بالركب العلماي ولمزاحمة ، الشديد الحر في الهواجر 
يأتيالقيامة يوم العلماء حضر إذا ، العالماء سيد هو جبل بن ومعاذ 

صنوان،عثر حوالي هي تحصياله مدة أن مع حجر، برمجية قبلهم معاذ 
.العالية! الهمة ولكنها 

والديرر I يقول — وأرضا٠ عِه الله رصي — معود بن الله عبد وهذا 
ولاأنزلت، أين أطم أنا إلا الاه اب كتمن صورة أنرك مجا ، غيره إله لا 

أعالمأحدا أعلم ولو ، أنزلت فيمن أعلم أنا إلا الله كتاب مجن 1ية أنزلت 
.إليه(( لركبت الإبل تبلغه مني الله بكتاب 

منالشام إلى يرحل — وأرضاه عنه الله رضي — الله عبد بن جابر وهدا 
وغدوهاصهر رواحها رحلة ، المصهلمى. أحاديث مجن واحد حديث أجل 
•شهر 

طلبفي مكة إلى الكوفة مجن حرج — الله رحمه — الشعبي وهذا 
.أحاديث ثلاثة 

أشلأفطس أعور أمول كان — الله رحمه — رباح أبي بن عمناء وهذا 
فيكذص وأميرا العلم، أركان مجن ركن—ا كان عمي، ئم أعرج، 

أكثروحج العلم، لتحصيل سنة عشرين المسجد في فراشه وكان الحديث، 
.أمية بمي عهد فى الفتوى إليه وأنين حجة، ّمعين محن 

شيح،صتماية شيوحه عدد باغ — الله رحمه — الثوري صفيان وهذا 
.الألف عن يربون عنه رووا الذين والرواة 

مائةصغير ثاب وهو أبوه أءaل١ه ، العراق ند جمعاصم بن علي وهذا 
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،حديث ألف بمائة إلا وجها لك أرى ولا ، اذهب ; له وقال درهم، ألف 
ثلاثونالطلاب من إليه يجتمع وكان ، حديث ألف بمائة والده إلى فعاد 
ألفا.

عنالعلم حمل — الله رحمه — الممارك بن الله عمد الإسلام شيخ وهذا 
.شيخ آلاف أربعة 

حنبلبن أحمد الإمام الإسلام في السنة أهل ثإمام الأعلام، علم وهذا 
،جدا كثيرة بلاد إلى رحل ، ٠١٦٤سنة ببغداد الولود — الله حمه ر— 

العلمطلب فى رحلت ; أسفاره عن يقول حديث، ألف ألف يحففل وكان 
،ومكة وايزائر، ، والمغرب والوصل، ات، اموالثالثغور إلى والمنة 

ان،وحراموقارس، جممعأ، والمراقتن واليمن، والحجاز، ، والمدينت 
.بغداد إلى عدت نم ، والأطراف والحبال، 

Iيقول المدينة شيخ الحاففل الإمام — الله رحمه — معتز بن يحيى وهذا 
الحديثنكتب لولم يقول وهوالذي حديث، ألف ألف بيدي كتبت 
٠عرفناه مجا مجرة حمسّين 

كتابأعظم وصاحب — الله رحمه — الحديث في الو>نين أمير وهذا 
•يقول ، البخاري ماعيل إمبن مجحمد وهو ، القران بعد الإسلام فى 

كتابيفى وصعك وما ، حديث ألف ستمائة زهاء مجن الكتاب هذا أخرحت 
ألفعن كتبت ; ويقول ركعتين، وصليت ذلك، تبل لت اغتإلا حديثا 
حديثعندي ومجا وأكثر، آلاف عشرة مجغهم واحل. كل عن ورويت شيخ، 

.إلأأذكرإساد٥

المتوقل.ة؛وعزيمته العفليمة، بهمته إلينا أعاد — الله رحمه — الشيخ إن 
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الهمم،فيه بردت زمن في امحيدة، والأحداث المريدة، النماذج 
وليسبالصلاة، فيه الناس بعض يتهاون الذي الوقت وفي العزائم. وصعقت 

إلىالذهاب على حياته محليلمة الشيخ يداوم حطوات؛ إلا المسجد وبتن بينهم 
يأتيافة، المطول رغم عائدا ا وحم، ذاهبامرات حمس يوميا المجد 

•الأسعلمة على يجيب وهو ويعود القران، يقرأ وهو 

فيليله ويقضون رمصان، نهار الناس بعض فيه ينام الذي الوقت وفي 
ولاقليلا، إلا ينام ولا ، ونهاراليلا يعمره الشيخ كان وصياع، وشرب أكل 

الوقتوفي إرهاق، محن يلحقه مجا مجع ينام يكاد فلا الأواخر، العشر في ميما 
بمشيالشيخ كان يسمرة، خهلوات المشي عن اب يالثيتكامل الذي 

.كمل أو كلل دون طويلة افات جم

عمائرفي الحرم بجوار رمضان مجن بعض فكب يدعى كان بل 
عثرثلاثة مجن أكنر فيصعد الصاعد، على يزدحمون الناص فيجد طويلة، 

.والحيويةالنشامحل أم في وهو طابقا 

وأهملواالدبا بأمجور الناص مجن كثير فيه اشتغل الذي الوقت ونكب 
أويبقى، حيرا أو ينفع، علما للأمة يقدمجوا ولم الحلم، ونركو الاحرة، 

وفوائدغزيرة، وعلوم كثيرة، كتب عن الحياة الشيخ يغادر نجري، صدقة 
,باقية حير وأعمال جارية، وصدقات جمة، 

ثمأمجعائه، والتهم ، أحشاءه الداء أكل ممن همة أعفلم هنالك وهل 
.ا الحيران؟! ويرثي السائل، ويجيب العلم، يبذل لحفلة أحر إلى يبقى 
المكارمالكرام در قعلى وتاتي انمزائم تأتي العرم أهل قدر على 

العظائمالحفليم عئن وتصغرفؤ؟ صغارها المغير عين فى وتعفلم 
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 V الثباب سغ ~ ا:

ضتوجد أن ندر واش ، مماته وأحسن يح الن-صفات أجمل من 
اللحيةذو ايليل الشيخ هذا كان لقد ، رو-حٍثاوة في شيخا كان أنه ، غيره 

،ويحبونه يحبهم كان . . باليات الشباب قلوب إلى محببا البيضاء الكثة 
،وكازحهم يجالسهم ، ويعفلمونه لهم وبلن ، ويجلونه عليهم ويحنو 

عدوي، نشاطاتهم ويشجع ، طموحاتهم يعرف ، ويداعبهم ويرانفهم 
نكادلا بل . الشباب مجن ومرانفيه أصحابه جل كان وليلك ، اولاتهم بت

ودنيا، العلم حياة على المتفتح الغض الشباب مجن مجومجنة ثلة وحوله إلا تراه 
.الإيمان 

'نلهبعد تقبل المعماد هم الشباب هؤلاء أن يعرف الشيخ كان لقد 
ؤخوأس، إنصاتا وأحسن ، أفئدة وأرق ، أذهانا فى أصوأنهم ، تعالى 

،المتواصعة العفليمة الشيخ روح على يدل وهدا ، حمرا وأكثر ، استجابة 
.نفلره وبعد ذكائه على ويدل 

فلقد، ناصح أحمدي منهج هو محنهم والقرب الشباب على والحرص 
،الدعوة ونشر ، العالم محه حمل من وأكثر ، شبابا صحابته جل كان 
همبعده من جهاده حق الله في وجاهد ، مجانة ات وأدى ، الة الرسوبلغ 

وعلو، القرآن وروح ، الإيمان حب صغرهم مجند فيهم بث الدين الشباب 
ومعاذ، والحان والحس ، طالب أبي بن عليء كأمجئال العزيمة وقوة ، الهمة 

وعبد' زيد بن وأسامة ، مالك بن وأنس ، عباس بن الله وعبد ، جبل ابن 
•عمير بن ومصعب عمر بن الله 

،امجاله وتحققت ، منهجه وأثمر — الله رحمه — الشيخ ظن صدق ولقد 
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،العلم أحجوا الدين المؤمن الثماب من هائلا كما يربى أن امتطاع حسث 
الذيالمنهاج على ومضوا ، الدعوة هموم وتحملوا ، المدارسة على وأكبو 
أصبحواثمابية روح في شيخا كان فكما ، الله رحمه ثيخهم لهم رسمه 

■شيوخ حكمة في ثيابا هم 
العثي-مينالشيخ كان لقد رر ت مجئاله في محناش القادر عبد الدكتور يقول 

كانبل ، لهم مرشدا ، عليهم حانيا ، بهم لصيقا ، الثياب لهؤلاء مجحما 
عدمولمل ، وقضاياهم الثياب هموم من مربا العلماء أكئر — الله حمه ر— 

بيتهفي دوما به يلتقون للشباب ااتفرغ فرصة له أتاح رممي بمنصب اشتغاله 
يديهعلى والتتلمد لملازمته واسعا انجال لهم ويفسح ، ه ومجالومسجده 
يشكووهو أيامه أواحر حتى تنقطع لم التي ومجحاصراته يرومه وحضور 

.عاليه المرض اشتداد 

ندرتهI أولهما ، مجهمتن أمرين به أكالثياب مجن قربه أن ثالث ولا 
اهتماماتهموتحس ، قضاياهم على والتعرف الشباب هموم معايشة على 

اكتسابعلى ذلك اعده سوقد . إشكالاتهم وفهم ، اؤلاتهم تسورصد 
•به ويوجههم إليه يرثيهم فيما وثقتهم به وتحالفهم له الثياب محبة 

ثبابيحترمجها صالحة قدوة العث_يمين الشيخ مجن جعل هدا وكل 
أصبحكما ، الإقناع محن كبير وقدر ، عالية مصداقية ذات قدوة ، المحوة 

إليهيحولون ، حوله يختلفون لا ثقة مرحعا الشباب مجن قربه بسبب الشيخ 
.(( مجمالة أمامهم احتيت كلما بفتواه ويرضون ، أمر عاليهم أشكل كلما 

محكامجنعلى الصحوة اب ثييدل بصيرا ناقدا وكان ء ; ويقول 
والسلوكيةالفكرية الشبهات مواطن عن ويحجزهم ، وحكمة برفق المصور 





)س1و)1س(مبمحءنبمب؛ه 

توجيهمن يحتاجمول وما ، الطلاب شؤون بعض فيها يتدارس الليالي إحدى 
لبعضالخميلة مميزة مزارع إحدى إلى شهرية ءلالعة عنده ،وكانت ونصح 

فيهايقمد ، وطلابه الشيح صياغة عند بالشرف يشعرون الدين التجار 
الشيخيأتي عندما الالحفلات أجمل من وكانت ، والأنس الترويح المللأب 

ابمةالمأحيانا ،سه يطلبون وكانوا ، والممازحة الملاطفة طلابه ويبادر إلينا 
مجرةذات المللأب وشارك بل ، الشباب ابقة جمعلى قدرته بعدم فيعتدر 

وأكدوافأصروا ، باحة للبمعرفته أحبرهم عندما استغربوا حيث ، باحة ال
.له الله غمر مهارته أراهم حتى عليه 

علىوالحرص الشرعي، العلم على طلابه تربية على الشيخ حرص 
الدراساتؤإكمال اانذلامجية الدراسة على ويحمهم بل ، الله إلى الدعوة 

(١ • ٥ : العدد الوطن، جويدة ) و البلاد بهم الله ينقع حتى الحليا 
تتمثلمربيا كان رر ت المرفق مقاله في المهابي الرحيم عبد الشيخ ويقول 

فيالفصل طلاب مع اتفقنا أنما أتدكر ، معانيها بكامل التربوية الصفات فيه 
يخرجأن الشيخ مجن فطلالينا ، كامل ليوم برية برحلة نخرج أن ثانوي الثانية 

هذهفي فكان ، الرحلة هده ورعاية للخروج استعداده تمام مبديا فوافق معنا 
والرعايةالرحالة هده إلى وانفلر ، والاداب دب وات ، والعجاب العجب الرحلة 

هدهفي م الذي والتنثليم التقسيم وانقلرإلى ، الأبوية والتوجيهات التربوية 
النزهة.هذه حلال مجن الهللأب بها حرج التي الجمة والفائدة ، الرحلة 

ائتيأناوالترتيب والتعليم التوجيهات بعد فضيلته أن أتذكر ولعلي 
،الهللأب أحد مع هوالأول الشيخ والدنا فكان ، قدام ات على بق بال

ئم، باق النمابع نم ، جريه لقوة ١إهلالب الشيح بق مأن النتيجة فكانت 



}س1وز1»مبدشبمب؛م 

،الرغسية ايتزه •سطقة وكانت ، باحة الوهو آم برنامج إلى بنا انتقل 
الخافيةالمياه وفيها ، ابح مهيئة على برك عليها موصؤع جارية عيون وفيها 
يأتيأيكم ويمول ، البركة داخل الحديد المقود مجن قهلعة يضع الشيخ فكان 

المائدةفيها ات ورياحنمجباريات فكانت ، دلك في الخلاب فئتنافس ، به 
الغرض؛.إلى للوصول والسباق باحة بالالخلاب اصتمتع حتى والحير 

بندقيةفضالته أحرج وقد ، الرماية وهو آخر برنامج إلى بنا انتقل ثم 
ووضع، للمرمجاية اصلخففا ئم ، عاليها الطلاب ليتمرن بها أتى (( حنته أم رر 

فكانت، ليميبه الهدف يتفصد ءلالب كل بدأ حتى ، لإصابته غرصا 
.احرون وأخفق البعض أصابه أن المتيجة 

الرحالةهذه خلال مجن الشيخ إليه وصل الدي الثليم الهدف فاطر 
فييتمثل الأقدام عالي والسابقة ، والرماية الماحة نعليم مجن الخلابية 

.ا( للخلأب تحصل المي للفاندة إدراكه ومجدى الشيخ اختيار حمن 

:اك'دا فال والزهد الووء ~ ا ٨ 

تمتعما هرامجإذ ، اية غله تكن أو ، عي العن دنيا نتنه ولم 
ويمعويهلوي للأخرى ادر يبرها أمجوأدرك ا الدنيعرمحا ومجن 

ويخدعالحانعين يغري وأجالب زها ؤإن راب التهذا في ويزهد 
يهجعأين يرى لا حتى ته نجافمملى بضاعة الدنيا في، الزهد ا ومج

قنعوتخوتدنو ألوانا ترين له أث—سبلت الذي شأن ولكنه 
أجمعالخير هي، ، بقى الأ المنزل هي( التي وابتغى كفه من ا فأثله



،ماُزء•ر/مممبدمحبمب؛ه 

ويضئيناجي أسى إذا ويمسي ارْ نهيمل لا تى حاهد يج
رحمه— الشيخ فواد في مت ارتالتكا السمات أهم من والورع الزهد 

رمزاأصبح لقد بل وأقواله، أعماله كل على المباركة ثمارها وظهرت — الله 
.! امقدما إماما فيه كان بل الحديث، العصر في الزس رموز من 

ينمع،لا عما والزهد ت هو تيمية، ابن الإسلام ستخ نال كما والزهمد 
أومحنه، أنفع هو لما مجفوت ؛لأنه مرجوحالكونه أو نفعه، لانتفاء إما 

فالنهيالراجحة، أو الخالصة المنافع وأما . نفعه على صرره يربو لما محمل 
.حمق(( فيها 

فيهفتدخل يضر، قد عما اك الإمهو رر الإسلام شيخ فمال الوؤع أما 
امتبرأفقد الشبهات، اتقى من فإنه . تفر فد لأنها والشبهات؛ انحرمجات 

حوليحوم كالراعي الحرام، في وقع الشبهات ش وقع ومن ودينه، لعرضه 
.يواقعها( أن يوشك الحمى 

الزهدر)إن I الفوائد في الميم ابن قال كما و١لورع، الزهد بان والفرق 
،الاحرْ ض صرره يخشى ما ترك ; والورع ، الأخر؛ في ينفع لا ما نرك 

صفتانوالورع فالنهي ويع، ولا زهد له يصح لا بالشهوات العلق والقلب 
جعلواالدين ، العلماء بهما والتزم ، الأنبياء يهما اتصف رئيسيتان، نبيلتان 

حياتهم،واقع ش ويطيقونها يعيشونها حية صورة نبياء ات منهج من 
يرغبونولا الناس، محبة فينالون ؛ الدنياأمور مجن الناس عند فيما يزهدون 

بهمويلصق الثبهة، لهم يجلب مجا كل عن يتورعون الله، عند فيما إلا 
.التهمة(( 

يريدما الدنيا زهرة مجن ينال أن — الله رحمه — الشيخ بإمجكان كان لقد 



سص>بمببم

عنأعرض ولكه ، اليالمة ومنزلته ، الذائعة وشهرته ، الكييره لمكانته نفلرأ 
،امه أقوشتى ، أنواعه وبكل ، أطرافه جميع مجن الزهد وجمع ، كله ذلك 
:الفوائد كتاب في القيم ابن ذكرها كما وهى 

•عع، فرض وهو الحرام، ش زهد - ١ 
التحققويت، فإن الشبهة، مراتب وهوبحب ' الشبهات في زهد ~ ٢ 

.يستحيا كان صعقت، ؤإن بالواجب، 

والسؤالوالتفلر الكلام مجن يعني لا فيما وهوالزهد الفضول، في زهد — ٣ 
علميهتهون يحث النفس، في وزهد الناس، في وزهد وغيره، واللقاء 

.الله فى نفسه 

امكل وش الله، صوى فيما وهوالزهد كله، لذللمث جامع زهد — ٤ 
فىالزهد به وأصعالزهد، اء إخفالزهد وأفضل عنه، يشغلك 
آه.. الحفلموفل(( 

فىمجتمعة لوجدتها كلها ام قات هذه في الصفات هذه تأملت فلو 
زهد. ومكناتهحركاته جميع في عته نتفك لا — الله رحمه — الشيح ذات 

زهدالمبوه، على،مهاج معتدل زهد ؤإنما والتصوف، الرهبنة كنهي لا 
.الصملفى. كزهد 

اخمياةأتما اعلموا ؤ ت تعالى قوله — الله رحمه — الشيخ عن يغب لم 
غيثكمثل والأولاد الأموال في وتكاثر سكم وتفاخر وزينة ولهو لعب الدنيا 

عذابالأجرة وفي حهلاما يكون نم ممفرأ فتراه يهيج ثم الكفارنباته أعجب 
•الغرويه م؛؛اع إلا الدنيا الخياة وما ورضوان الله من ومغفرة شديد 



رمم،مءرز/مد؛

جناحالله عند تعدل سا الدنيكانت لو )ر I هئب نوله عنه يمس، ولم 
[٩٤٣:]الصحٍحة . ا( ماء شربة منها كافرا سمى ما بعوضة 

اللهذكر إلا فيها مجا ملعون ملعونة الدنيا رر ; نوله عنه يغب ولم 
[٣٤١٤]صحيحايامع؛. ومجتعلما(( وعالما والاه ومجا 

تعالىالله ؤإن حمرة، حلوة ا الدنيوإن ت ءلجه نوله عنه يغب ولم 
.، اء المواتقوا الدنيا فاتقوا تعملون كيف فينفلر فيها متحلمفكم 

[٢٧٤٢:لم مترواْ 

ولكن، عليكم أحشى الفقر مجا ووالله ٠ ؛ ءه قوله عنه يغب ولم 
قبلكمكان مجن على بسملت كما الدنيا عالمكم تبسمل أن عليكم أخشى 

٠أهلكتهم({ كما وتهالككم ، تنافسوها كما فتنافوها 
الحيةمثل الدنيا مثل ا — عنه الله رصي — على قول عنه يغب ولم 

،منها يصحبك ما لقلة منها أعجباك عما فأعرض ، سمها قاتل ، منها لص 
وأنتلها تكون مجا أحذر وكن ، فراقها مجن أيقنت لما ، همومها عنك وضع 
عنهاأبعده ، سرور إلى منها امحلمأن كالما صاحبها فان ، بها تكون مجا آنس 

•إيحاشء عنها أزاله ، إيناس إلى منها مكن ؤإن ، مكروه 
ولا، فتنة مجن نخالو ولا ، لصاحب تبقى ولا ، لشارب تصفو لا فهي 

،تفنى ولذاتها ، تتبدل وأحوالها ، يتنقل ا نعيمه، محنة من حلى 
•تجقى وبيانها 

الخادعوالبهرج ، الراثل والختنام ، الزائف المريق عن الشيح إعراض إن 
زينتهابكل الدنيا ارتمت لقد ، البشر دنيا في وجماله ، الماس أعئن في رفعه 

•بوجهه عنها وأشاح ، بقدمه فركالها ، الشيخ قدم عند ومتاصبها وبريقها 



،م/ئز/•مممابدثي>بمببم 

انمقلتمام من وذلك ، لها طيباته وادخر ، الأجرة داره الشيخ عمر لفد 
,التقوى وجمال ، العزيمة وروعة ، الإيمان وقوة 

كانتلقد . الشواهد وأجمل مثالة ات أرؤع بورعه الشيخ صرب لقد 
مبلغاإلا اوي نلا وشماغ وعباءة ثوب من يرتديها التي الشيخ ملابس 
مع، والمشرب والماكل والمنزل والركب بالملمبس يفاخر ممن يكن فلم ، زهيدا 

.لالآخرة ادخرمحليباته ولكن4 ، أرائه لو يامكانه كان ذلك كل أن 
النوميحب ولا ، والتواضع اإسس_اهلة في نمة — الله رحمه — وكان 

راشفعلى أو الأرض على ينام بل ، ر وثيراش فعلى أو ، المرير على 
•جنبه في يوثر حصير أو متواصع 

فيعني-مين ابن الشيخ على مجرة دخلت : القرني عائض الشيخ يقول 
.ثوبةبها يخيط إبرة بيده فوجدت الحج أيام كنه مفي مكة 

الهوىدرب على يناْ لقا م
التيأيمرالدنيا لكاني 

اهتنتفمجن رؤس تع،سا أأقديل
الكنهوله حمجن صت رق

نفلرةا هإلهالشيخ أرمل 
رةامخة ابيخقت مف

الهندينالهداة درب على بل 
ال_اظ_رينلراءها إغازلت ب

الغ——اعقول لهى صورا 
اpاهدينر ممإلا نجد لم 

اجدينالمالراكعتن ا عزوفمجن 
الش——ام—؛^jiنثلرات اشى حتت

وفيالقلب من ا الدلهرج أخ
ولما ممهزلة عفي يكن لم 

ابهغل يشلم القلب أن ر يغ
بلهنا عنهرض أعا مأو 

الهاحا-ينبلاغ ا منهه فك
رشدينتالم عن اب الهيعلق 

الع—المتنبرب ولأ غثجمان ك
الرّالذنام إمالخالق سد 



رصبمام;ُو»'بدممثيبه 

وأذكر» :الرفق مقاله في التركي الله عبد الدكتور معالي يمول 
نظامصدور بعد أنه I أحدهما الحاصر، عصرنا فى نادرين موقفين لغضمكه 
الكادرحب فيها التدريس هيئة لأعضاء تصيما الجامعة أجرت الجامعة، 
اتودرامحأبحاث تقدم تتطلب الدرجات لبعض الإجراءات وكانت الجامعي 

بانذلك برر فرخ وحينما بحث، بأي يتقدم فلم الاختصاص، مجال في 
الشرعيالعلم أهل وأن والترقيان، للرنب يستشرف أن ينبغي لا العالم 

.به بأس فلا لذلك تبعا يأتي وما الله لوجه والعمل الاحتساب بهم يحسن 
بداحلهظرف بتقدم للجامعة مجدير وأنا لير مفاجأته الثاني مر والأ 

محاضراتمقابل له صرف أنه فذكر قصته، عن قالته المال، مجن، مبلغ 
—الله رحمه — وكان المصمم، فير الدين وأصول الشريعة كلية في ألقاها 
مجن،اقتطعه امحاصرات هذه وقت وآن ، العالمؤ، عنيزة مجعهد مجلاك عانر وفتها 

الوبذلك العلمية، للمعاهد الدراسية المقررات لتأليف امحمص الوقح، 
.٠ أ الوقت! هذا فير نادران الموقفينر أن ثالث، ولا , , لير صرف مجا أستحؤ، 

داعيةأو قوامجا أو صوامجا أو مصليا لم الميكون أن بمكان السهولة مجن 
ورعايكون أن بمكان الصعوبة مجن، ولكن عالما، أوحتى معلما أو حطيبا أو 

ارتقيرمجا ومتى ، الشأو بحيدة المكان، رفيعة المنال، عزيزة رتبة الورع فان 
التيالمناقب بأجمل، وتحلى ، الراتب أمحسمير نال فقد الوؤع مرتبة إلى، الإنسان 

.والشهداء والصدشن النبيين لمنزله تؤهله 

إلاإليها يصن، لا بحيدة ومنزلته رفيعة، ورتبته عالية، الوؤع درجة إن 
أننجد واذللئ^ العباد، مجن، الأفذاذ إلا إليها يرتقي، ولا ، الناك، مجنر الخلص 
محءذا' أوائل وأفراد قلائل، أناص هم التاريخ مجر على بالورع اشتهروا الذين 



مبدثيْببم

ببقية، ٧١٧فما (( الوؤع لمات، الثوري سميان لولا ٠ ث الممضالة القرون في قيل 
وجوهرالدين، ملأك وهو ، شاقة ومرتبة ، با صعمرتقى  ٧٣. القرون 
•الأمر وزمام ، التقوى 

مجنخير الونع مجن ذرة مشقال، • ~ الله رحمه — البصري الحعن يقول 
.— النقل أي — والصلاة العوم محن مثقال ألف 

الورعمع الدعاء من يكفي ; — الله رحمه — وامع بن محمد وقال 
٠مجته الر 

صلاةكثرة يعج-بكر لا ; — الله رحمه — ^، jIjأبي بن حبسب، وقال 
اللهرزقه مجا مجع ورعا كان فان ، ورعه إلى انفنروا ولكي صيامه، ولا امجريء 

٠حما لله فهوعيد العيادة مجن 

بابابعئن ٌندع كا — حميعا عنهم الله رضي — المحابة بعض يقول 
صعتف،ين، لخد موافق وهذا الحرام، مجن بانم، في نقع أن مخافة الحلال من 

مجنيكون أن العبد يبلغ لا ٠ • نال ءه النبي هوأن المعنى صحيح الإسناد 
.البأس(( به لما حدرا به بأس لا مجا يدع حتى التقين 

.الوؤع(( دينكم حير رر ! فوله عنه صح وقد 
اللهأءهلاك إلا وجل عز لله اتقاء شيئا تدع لن إنلئ، 8 ت ويقول 

.(( منه حيرا 

حففل; الدنيا من فاتك مجا ^-U، فلا فيلث، كن إذا أربع )ر : ويقول. 
.محلعمة(( فى وعفة حليقة، وحسن ، حديحجوصدق أمانة، 

المجا إلى يريبلئ، مجا دع I فيقول الورع، ش عفليمة قاعدة وبعملي 
.يريبلئ،(( 



شيبي/بد 

تركهالرء إسلام حن من )١ ; فقال كلمة، في كله الوؤع وجمع 
منيعني لا ما ترك ، شء كل تعم عامة كالمة يعني لا ما وترك يعنيه٠ لا مجا 

الفكر،ومن ، المشي ومجن الاستماع، ومن المظر، مجن يسي لا ومجا الكلام، 
ففدذلك كل مجن يعنيه لا مجا ترك فمن والياؤلنة الظاهرة الحركات ائر جمومن 

•الورع أْزا مرتبة إلى ارتقى 
ذروةإلى ارتقى لقد به، نحكما — الله رحمه — الشيخ كان وهكذا 

.ذلك فيه يصعب زمن في الزهد وقمة الولع، 
سر؛رتهونفى سترنه، الله فزين بالورع، وحياته علمه الشيخ زين لقد 

.والحلم(( الولع العلم ٠زينة •' ~ الله رحمه — الشافعي يقول 
فاصلهاشجرة كمثل الإملأم مثل را ; — الله رحمه — طاووس وثال 

الإنسان في حير ولا ، لها ئمر لا شجرة في حير ولا الورع وثمرها الشهادة 
•٠ له ورع 

اللهخفف بالورع عليك )) ; — الله رحمه — الثوري سفيان ونال 
لكلم يالشك وادفع يريبك، لا ما إلى يريبك ما ودع ابك، ح

.ديمكء

الوؤعأهل غدا الله جاوس_اء ء I — محه الله رصي — هريرة أبو ال ون
.والزهد(( 

وأس—يعأدنى الخير عل لفوأننا وهمة تقوى المزم مهنايا ركبتا 
يخلعله واليس لثوب وذللئ، مربلأ ثوبا الزهد ثوب وأمديسن، 

مجحلمعالزيف، عيشة في له فليس حقبة بالله نس ات ؤلعم ذاق ومجن 



_!_(مبدضب؛ه 

يحةكعروشا تعلى يوغيرك 
ابغحممن وات اك دنيمحي تمكرن 

جدوموذكر مآن ومحصلاة 

ؤإنماحظ النفس لظلم أئى غ
فانثنتالملمات عان محي نمت وكم 

ذرتنج الرواسي كالثم تبييت 

تربعالقلوب رس ععلى وأنت 
يخشعمن يالمهلله كان لمن 

ومرجعان وعال أجيوحولك 
مهثعوالدرب الخير بفعل شغلت 

ممتعباب الدين صن حلوأنت 
نعزعتتولا ا الدنيا بهر تق

;ااه،،نة و|ابموءظة |ابمضمة ~ ا ٩ 

مجندعوة أحمن ولا ، أمحلوبا أفصل ولا ، طريقا أجمل هنالك لبس 
اللهلكتاب والمامل ، صفياء ا[ت ودعوة ، نبياء ا/د لوب وأس، الرسل طريق 
وتدعوإلى، العفو على وتحث ، نأمرباللهلف يجدها نبيه وسنة تعالى 

،الإيمان وبث ، ذهان ا[د وتنوير ، القلوب كب هو القصد لأن ؛ الحكمة 
.الإنسان وهداية 

والبغض، للقوة والكرم ، العنف من النفور على مجبولة والتقوس 
وأمرالعفو خذ ؤ I .1 للحي اليظيم الرباني التوجيه يأتي ولذلك ، للشدة 
•ي اباهلين عن وأعرض بالعرف 

النفوسفى وحبه ، للقلوب به كمحبب أن ءه لنبيه وعلا جل ويبتن 
اللهمن رحمة فجما ؤ ; والرحمة والرأفة ثاللين، اللطف هو للأرواح وجمعه 

.ه حولك من لانفضوا القلب غليفل ففلا ولوكست لهم لت 
الربوبية،مدعى ، الشديد وادري ، العتيد الكافر فرعون هو وهذا 



ر/مهامارو•'بدضْص 

ويلينا، دعوته فى يتالطما أن وهارون مومى يأمرتعالى ، لوهتة ات ومحارب 
.ب يخشى أو يتذكر لعله لينا قولا له فقولا ؤ ت مخاطبته في 

،لاJشربم وهداية انية، للإنرحمة فكان ربه، أمر الض. فامتثل 
ماعزيزعليه كم أنفمن لمول لفدجاءكم ؤ ت روومحارحيم ، عفوكرم 

•ب رحيم رؤوف عليكم حريص عتم 
،بالحكمة والمصيحة ، بالحسنى الدعوة فى ربه أمر ويمتثل.ب 

ومجن، اأروعهالأمثلة من ذلك فى فضرب أحسن، هى بالتي وامحادلة 
.أبدعها المواقف 

ويقتفون، النهج على ويسيرون ، ئر الأ يفتقون الربانيون والعلماء 
كان— الله رحمه — عتيمى ابن كان وهكذا ، السنة على ويمصون ، الهلريمة 
إلىويتمرب ، القلوب إلى اب ينوتوجيهه ونصحه ومواعفله عالمه 

العنفعن بعيد ، المذاب والشهد ، الهاديء والقسيم ، البارد كالماء الأعماق 
بيانه،وهتف اكعيير، مجن محصون التشهير، مجن مليم الخجريح، مجن بريء 
بالحسنى.والجادلة ، بصيرة على والدعوة ، الحكمة على بالحث لسانه ونهلق 

مجتحليايكون أن ; العلم طالب آداب مجن را — الله رحمه — يقول 
ففدالحكمة يون ومن يشاء من الحكمة يؤتي ؤ •' الله يقول حيث ، بالحكمة 

ه.كثيرا حيرا أوتي 
اتحلاقمجن به يتخلق بما لغيره مربيا العلم طالب يكون أن والحكمة 

يليقيما ان إنكل يخاطب بحيث — وجل عز — الله دين مجن يدعوإليه ويما 
:وجل عز ربنا قال كما كثير حير فا حصل الطريق هدا ملكتا ؤإذا بحاله، 

ه.كثيرا خيرا أوتى فقد الحكمة يون من وؤ 



»0Ji،_yO'بدممتجبي 

منأحوذ مالحكيم لأن ، ا منازلهاء يثات ينزل الذي ص والحكيم 
يجببل ببغي ، منزلته ينزله أن الشيء ؤإتفان ، الإتقان وهو ، الإحكام 

٠دعوته في حكيما يكون أن العلم هلاإأب على 
دبكبل إلى ادع ؤ ت تعالى قوله ش الدعوة مراب الله ذكر وقد 

,ه أحسن هي بالتي وجادلهم الخسة والوعفلة بالخكمة 
Iتعالى فقال ، الكتاب أهل جدال ش رابعة مرتبة تعالى الله وذكر 
.^^ابإلأباكيهيأسنإلأاكينسواب >ؤولأنجادلوا 

،القبول إلى أقرب يكون ما الدعوة أماليب من الطم حيالب فيختار 
،المسجل من جهة في فبال أعرابي جاء ، الرسول دعوة في ذلك ومئال 

القيدءا0 بوله فضى ولما ، . النبي فنهاهم ، يزجرونه الصحابة إليه فقام 
إنماوالقذر البول هذا مجن لشيء تصلح لا اجد المهذه إن )١ ت له نال و، 

أرأيتم، قال. كما أو (( القرآن وقراءة والصلاة وجل عز الله لذكر هي 
قالإنه حتى واقع ، صدره انشرح عرابي الأ فهدا الحكمة؟ هذه مجن أحسن 

.٠ أحدا مجعنا ترحم ولا ومجحمدأ ارحمني للهم اء 
معأصلي، أنا بينما قال ؛ السلمي الحكم بن معاوية عن أحرى وقصة 

فرمانيإ الله يرحمك ت فنلت . القوم مجن رجل عملس إذ الله.• رسول 
فجعلواإلي؟ تنفلرون شأنكم مجا أ أمياه واثكل قفلت . بأبصارهم القوم 

فلما، مجكن يصمتونني رأيتهم فلما . أفخاذهم على بأيديهم يضربون 
منهتعليما أحسن بعده معلما رأيت مجا هووأمي يأبى الله رمجول صلى 

يصلحلا الصلاة هذه إن )١ ! قال . شتمني ولا ضربني ولا كهرني مجا الله فو 
ومجن. (( القمآن وقراءة والتكبير هوالتسبيح إنما . الناس كلام مجن شيء فيها 



سمحب؛م

.وجل عز الله أمر كما بالحكمة تكون أن يجب الله إلى الدعوة أن نجد هنا 

وحام، ذهب خ—ام يده وفي رجلا رأى . النبي أن آخر ال ومث
:ال وقبه، ورمى يده من المبي. فنزعه الرجال، على حرام الذهب 

الحمر.انصرف ولما ، يدْ« فير فيضمها نار مجن جمرة إلى أحدكم عمي ي» 
رمولطرحه حاتما آخذ لا والله ; فقال . به انتفع خاتمك خذ ! للرجل قيل 
ينبغىوهكذا مئالأ، مقام لكل [دن ؛أشد هنا التوجيه فاصلوب ، الله 

حدعلى الناس يجعل وألا منازلها الأمور ينزل أن الله يدعوإلى مجن لكل 
.المنغعة حصول والمقصود ، سواء 

تأخذهبعضهم أن وجدنا اليوم الدعاة من كثير عليه مجا تأملنا ؤإذا 
لوجدتهمحرما شيئا يفعل أحدا وجد لو دعوته، مجن الناس ينفر حتى الغيرة 

أشجهوما الله، تخشى مجا الله، تخاف مجا ت يقول وبشدة، بقوة به يشهر 
قالوند ، بالضد يقابل هذا لأن بطيب؛ ليس وهذا مجنه، ينفر حتى ذللث 
حينماالكلام، أهل في يراه محا الشافعي عن نقل لما تيمية ابن الإسلام شيخ 

فيبهم ويطاف والنعال، بالحريد يضربوا أن الكلام أهل في حكمي ٠ ت قال 
.الكلام(( على وأقبل والسنة الكتاب ترك من جزاء هذا ويقال العشائر، 
لمامستحقين وجدهم هؤلاء نفلرإلى إذا الإسلام إن : الإسلام شيخ نال 

امجتولتئد والحيرة القدر بعئن إليهم نفلر إذا ولكنه ، وجه مجن الشافعي قاله 
اللهويحمد ويرحمهم، لهم يرق فانه عليهم استحوذ قل والشيهل-ان عليهم، 

أوتواوما فهومجا أوتوا أو ، زكاء أوتوا وما ذكاء أوتوا به، ابتلاهم مما عافاه أن 
ولاممعهم عنهم أعنى فما وأفئدة وأبصارا معا حمأوأوتوا ، علومجا

.شيء مجن أفئدتهم ولا أبصارهم 



رمم1م/ووىلمبدضبمبي> 

عذو1ت بع-تنين المعاصي أهل إلى ننظر أن الإخوة أيها لما بتجغى هكذا 
قالكما لائم لومة الله في تأخذنا لا أي الشؤع عان ، القدر وعين، ، الشؤع 
اخذكمولا جلدة مائة منهما واحد كل فاجلدوا ؤ ت و١لزاني الرانية عن تعالى 

ب.اس دين ^^٠، ١٠٠؛
إلىأقرب نراه بما ونعاملهم لهم ونرق فنرحمهم القدر بعم، وننفلرإليهم 

الخ-اهلبخلامح، العالم محنالب آثار من وهدا ، المكروه وزوال القمود حصول 
يجبالله إلى الداعية العلم فهنالب ، علم عنده ليس لكن، غيره عنده الذي 

(٤ • -  ٣٧: ص العلم، كاب ) . ا( الحكمة يستعمل أن 
بصيرةعلى تكون المي هي المقصودة الدعوق را ! — الله رحمه — ويقول 

ومنأنا بميرة على الله إلى أدعو مسلى هذه قل ؤ ; وجل عز الله قال كما 
.الشرك^نب من أنا وما الله وبحان انعن 

يدعومم،مجن حال وفى الشخص، إلهه يدعو فيما تكون والهصيرة 
فلاالعلم، تقتضي الشخص إليه يدعو فيما والهصيرة الدعوة، أسلوب وفى 

كانإذا آلحق أنه فلمه على يغلب يما أو حق أنه يعلم بما إلا الشخص يتكلم 
بجهلالشخص يدعو أن أما ، الفلز فيه يمؤخ مما يدعوإلهه الذي 

•كبيرا إثما أنم أنه مع يني، مما أكثر يهدم فإنه 
المسمعإن علم به لك ليس ما تقف ولا ؤ ت وتعالى بحانه الله يقول 

.ه مثولا عه كان أولثلث كل والقواد والمهر 
دعوتهفي، الداعية يغرق أن مقتضياتها من يدعوهم مجن يحال والنميرة 

الاعرةبأسلوب والهصيرة ، المكابر العامم الإنسان وبتن الجاهل الإنسان 
والقدحوالشدة ، بالعنفيدعو هل ، الماس يدعو كيف الداعية يعرف أن هي 



،مميسآرمءمبمحمحب؛م 

أندون إليه يدعوهم ما وةفسين والرفق !، ٥٧٢يدعو أم ، عليه هم فيما 
(١  ٧٤: ص )الغتاوى، ٠ ٠ عليه هم فيما يفحهم 

النبيسنة المهلهرة المنة عليه تدل الذي رر ت — الله رحمه — ويقول 
J__ة بالحكمالى تعالاه إلى يدعو أن الإنسان عاز الواجب ن أه 

ربكمسو إلى ادع ؤ : . محمد لمسه تعالى الله قال فقد ، وبالمسر 
,ه أحسن هي بالتي وجادلهم الحسة وا،لوعفلة بالحكمة 

غليظفظا ولوكت، لهم لمت الله من رحمة فما ؤ ت له تعالى الله وقال 
.ه لهم واستغفر محهم فاعف حولك من لانفضوا القالب* 

فولاله قفولا ؤ : فرعون إلى وهارون موسى أرسل حنن تعالى وقال 
.ب* يخشى أو يتذكر لعاله لمأ 

وكان، بالسف(( يعطك، لا ما بالرفق يعطى الله أن ٠ ت ٩ التجئ وأخبر 
بعثتمفإنما ، تنمرواولا وبشروا ، تعسرواولا يمروا رر ؛ بعئا بعث إذا يقول 

•معسرين،؛ تجعثوا ولم ميسرين 
منشرحالوجه، محللمق لينا يكون أن الداعية على غى ينبوهكذا 

الله،إلى يدعوه الذي صاحسه لقبول أدعى ذلك يكون حتى الصدر، 
لهالله ر ويعمخلصا، بدلك ليكون وحده الله إلى دعوته تكون أن ويجب 
كأنهه يدعولتفكان إذا لكن عباده، من شاء مجن يديه على وهدى الأمر، 

الدعوةفان منه ينتقم أن يريد له عدو هدا بأن يشعر وكانه ينتصر، أن يريد 
هذايشعروا أن الدعاق لإخواني فنصيحتى ، بركتهاتننع وربما ناقصة متكون 

عروجلالله ين ك وتعقلتما بالخلق رحمة الخلق يدعون أنهم أي الشعور، 
(١  ٦٢: ص )الغتاوى، . له(( ونصرة 



ر»ر4ثم1و}أس(مبدثيْب؛ه 

:بره ا و اكبر ~ ٢ ' 

،أثوابه أجممل فى للمبر رائعا مثالأ الله رحمه — حياته كانت لقد 
،الجدل على وصبر ، الهللب على بر ص، أحواله وأبدع ، أشكاله وأحن 

،بالحق التواصي برعلى وص، المعمية عن وصبر ، الطاعة على وصبر 
.بالصبر والتواصي 

،أنهارها وتعيب ، تحلوثمارها ، كريمة وصفة ، عفليمة والصبرسمة 
.أخبارها وتهلبب ، أسرارها وتحلو ، أزهارها وتعبق ، أثمارها وتعقلم 

ولا، بالتمني ولا بالتحلي يأت لم الشيخ صدر حواه الذي الغزير العلم 
،ولأواء وصبر ، وعناء ببذل جاء بل ، والحطل والفتور ، والكل بالعجز 

.واعتناء وهمة 

،تعالى الله كتاب من والصابرين الصبر بمنزلة الشيخ علم إلى ؤإصانة 
وندواتهالصابرين، بأشباحه تأثركثيرا قد فانه الصابرين سيد وستة 

هذهؤإليلث ، عيي الالرحمن عبد العلامة شيخه وأعفلمهم المثابرين، 
مثالوات ، الهادفة القصص تلك من واحدة أنها أجرم التي الجميلة القصة 
البار،تلميذ٥ يها يشح الله— رحمه — السعدي الشيخ كان التي امحكمة 
بعضنثلر في عادية تكون ند قصة ، عزيمته ويشحذ ، همته بها ويقوي 

•الكثير الشيء طياتها ني تحمل ولكنها ، أوساذجة الناس 
عبدالمثابر شيخنا حدثني وند را ت — الله رحمه — الشيخ يقول 

فيالكوفة أهل إمام ائي اذكعن يكر أنه - الله رحمه — العيي الرحمن 
تحملنملة وجد الأيام من يوم وفي يتمكن، الممحوفلم علم طلب الممحوأنه 

ثابرتولكنها ، سقطت صعدت وكالما ، الجدار إلى به وتصعد لها طعاما 
هذهالئ الكفقال ، الجدار وصعدت العقبة هذه مجن تخلصت حتى 
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.المحو في إمامآ صار حتى فثابر ، الغاية وصلت حتى ثابرت المملة 
بابصد معناه المأس فان نيأس ولا نثابر أن الطالبة أيها لما ينبغي ولهذا 

.حيرا(( نا أنفنعد وأن ، نتفاءل يل ، نتشاءم ألا لما وينبغي ، الخير 
(٦٢اسم،ص: )كتاب 

فيأو العلم طلب في مواء ، وثابر — الله رحمه — الشيح صير لمد 
الهلريقذلك ربعات كل على والمبر ، والإرشاد والدعرة ل والسل العليم 

.والشهداء والمديقون الدنيياء ملكه الذي 
لجفياتمن لحفلة آخر إلى المسرالخميل بحبال متعلقا الشيخ كان لقد 

الشيخصبر إلى نئفلر ونحن مبلغ كل العجب بنا يبلغ كان ولقد . حياته 
كنا، والوجيه والتدريس والبذل العالم في ، واجتهاده وجده ، ومتابرته 

واحرات العشر فى المكرمة مكة إلى يدلف حينما رممان فى حاله نتأمل 
يومهطيلة ، هدافا ولالراحة ، طعما للتوم يعرف لا أنه يجزم ازء يكاد بحيث 

رحلتهتبدأ ثم ، الهواتف طريق عن الفتاوى على والإجابة ، القران قراءة في 
إلىالخراويح بعد درس نم ، والمراويح العشاء صلاة المانعة الربانية اإاليلية 
معهمفيفلل ، حوله الزحام ويكتفل العلم طالبة عليه ينهال ثم ، القيام 

ثانياويلاطف ، واحدا ويناقس ، لذلك ويستمع هذا يجيب طويلة اعات م
الفجربعد مجن طويلا لرصا فيبدأ الفجر، لمحلاة يعود ثم ، كاك ويشرح 

ضالمشاركة أو محاصرات لإلقاء أحيانا يدعى نم ، الضحى ونت إلى 
إلاوالمثابرة بالصبر ازداد فما ، دواليك وهكذا ، لجمعيات أوالمعونة لقاءات 

فأعانهوالصلاة بالصبر استعان ، واحتراما وحبا ، ؤإئدامجا وعزما ، ونشاطا قوة 
هالمابرين الله«ع إن والصلاة بالصبر استعينوا الذين1مما أيها يا ؤ : الله 

جاهلففد اب حيغير أجورهم يوفون الذين مجن يكون أن تعالى الله فنرجو 





مبمحممثيْبي

فيايهد يجذل أن العلم طالب على يعتن ١ • ~ الله رحمه — ويقول 
يماللا العلم فإن ، تحصيله بعد به يحتففل وأن ، عليه والصبر العلم إدراك 
وهومثابالعلم إلى الموصلة الهلرق جميع المتعلم الك ني، م الخبراحة 
لكممن رر ت نال أنه النبي عن مسلم صحيح في ثبت لما ؛ ذلك على 

.الجلة(( إلى طريقا له الله مهل علما به يلتمس طريقا 
يصرفهما كل عه ويدع ، الليالي ويسهر ويجتهد العلم فليثابرطالب 

.العلم طلب عن يشغله أو 
إنهحتى ، العلم طلب على المثابرة في مشهورة قضايا الصالح وللسلف 

:نال العلم؟ أدركت م ت مثل أنه — عنه الله رصي — عباس ابن عن يروى 
.مجئول غير وبدن عقول، وقلب سوول، بلسان 

عنالحديث ليباكى كان إن . .رر ; قال — عه الله رصي — أيضا وعنه 
عليالريح تسفر بابه، على ردائى فانوسي - وهومائل - بابه ص الرجل 

أرمكألا بلث؟ جاء ما الله رسول عم بن يا ت فيقول فيخرج، التراب، مجن 
عباسفابن . الحديث(( عن فأساله أتيك، أن أحق أنا : فأئول فاتيلث؟ إليإ 

٦(• ت ص العلم، كتاب ر . به،( الله فرفعه للعلم تواضع — عته الله صي ر— 
علىصابرا يكون أن العلم طالب وعلى رر — الله رحمه — ويقول 

تعلمهفى مستمرا يكون بل يمل، ولا يقطعه، لا عليه، مثابرا أي التعلم، 
المللطرقه إذا ان الإنفإن ولا.بمل الُالم، على وليمجر تْلاع، البقدر 

مجنالصابرين أجر يمال فإنه الحلم على مثابرا كان إذا ولكن وترك، امتحسر 
وجلعز الله نول إلى واستمع أخر، وجه مجن العاقبة له وتكون وجه، 

ولاأنت تعانمها كن ما إليك نوحيها الغيب أنباء من تلك ؤ ت نبيه مخاطبا 
.أ()كتابالعالم،ص;. ^اقةسمتيها( 





0سأو)أ»مدرىضْبإه 

:النكر عن وينهاهم بالمعروف، يأمرهم تعالى، الله إلى يدعوهم الله ناء 
ولاعزمه، ذلك ثنى فما ب حرقوْ أو انتلوء قالوا أن إلا قومه جواب كان ما فؤ 

وأزالوسان، بعزم ربه إلى دعوته يل سبفي مضى دعوته، عن أوهنه 
كبيراإلا جذاذا جعلها حتى فكرها أصنامهم إلى فعدا بيده، منكرهم 

كسرهاالذي أن وعلموا أصنامهم إلى رجعوا فلما يرجعون، إليه لعلهم لهم 
يقولمجا الناس فيشهد الناس، أمن على ليوبخوه به يؤتى أن طلبوا إبراهيم، 

:موبخا لهم قال بل كلأ العفليم، المقام هدا خي، الحق فول يقول أن ض فهل 
منتمدن ولما لكم أف يضركم ولا شيقا يفعكم لا ما الله دون من قتمدون أؤ 

حرقوهقالوا ؤ و به هدلوه ما تنفيذ على فعزموا ي تعقلون أفلا الله دون 
،فيهاإبراهيم وألموا عفليمة نارا فأصرمحوا ه فاعلهن كنتم إن الهتكم وانصروا 

وملامابردا كوني ؤ I لها نال العزة رب ولكن ، اتقاداتكون مجا أشد وهي 
.فيه أذى لا وّلامجا فيه، حر لا بردا فكانت ه إبرامم على 

موصىلعام الخيار، التكبر فرعون مجن له حمل ماذا ءه مجومى وهذا 
فرعونفقال ، العامح4 رب لمول ^!/١ وقال؛ الأعلى، العلتم، البه إل 

إليكمأرمل الذي رسولكم إن ؤ ; للئه وقال ، ه العال؛ن رب وما ؤ ت به ساحرا 
منلأجعياك غيري إلها اتخذت كن ؤ : نائلا موسى توعد ثم ه، نجون 

الدعوةعن عزيمته وهنت وهل ذلك، مجن مجوسي خاف فيل ، ادأبمونينب< 
بهيهتدي مجا الله منآيات لفرعون بتن حتى ذللي في مجضى ل الله، إلى 

مجوسيمهدئا وقال واستكباره، غيه فى استمر فرعون ولكن الألباب، أولو 
أحافإني ربه ولندع موسى أفل ؤذروني : ربه يدعو أن له يا ومنحي بالقتل 

هامان"ساخرالوزيره وقال ب، ال الفالآد٠را في يفلهر أن أو دبمكم محيل أن 
أساب٠ اب الأسبأبلغ لعلي صرحا لي ابن ان ياهامؤ ت الع-الين رب بالله 

علىصر ه موسى ولكن ه كاذبا لأظنه وإني مومى إله إلى فأطلع الموات 



ر1يم1وز1»مبدءنبمبي« 

فرعوننتيجة وكانت، ، له العامة كانت، حتى وقومه فرعون من لاقاه مجا كل 
*وعيون جنات من تركرا كم * مغرقون جمد إنهم ؤ ت الله ذكر ما وقومه 
•ه قوماآخرين دأددياما كذلك * ^٠ ١٥فيها كانوا ونعمة * كرم ومقام وزروع 

أمجهورموا فكذبوه ، اليهود مجن-جاب، أوذي لام العاليه عيسى وهذا 
علىشبهه الله فالقي عليه واجتمعوا ، قتاله على وعزمجوا — الزنا أي — بالغاء 
مرمبن عيي يح الفلنا إنا ؤ ت وقالوا ' وصلبوه الرجل ذللث فقتلوا رجل 
قالوهوما ؤ ; والهي.، القتل من ادعوه لما مكذبا تعالى الله قال ه الله لمول 

علممن به لهم ما منه شل؛، لفي فيه اختلفوا الذين وإن لهم شجه ولكن صلبوْ وما 
.ي حكيما عزيزا الله وكان إليه الله رفعه يل يقينا قالوه وما الفلز اتباع إلا 

هلالله، عند جاها الخلق أعفلم وميدهم وأفضلهم الرمحل خ_اتم وهذا 
بللا ايكر؟ عن ونهيه بالمعروف وأمره الله إلى دعوته ض الأذى مجن سلم 

مجثاله،كان مجن إلا عليه يصبر لا مجا والمعلى القولي، الأذى من ذللن، على ناله 
:واحد إله عبادة إلى دعاهم وجل عر الله إلى دعوته عن ذللث، يشه ولم 

لشيءهذا إن واحدا إلها الالهة أجعل ٠ كذال، احر حمهذا الكافرون فال وؤ 
.ب ءجاب 

أهذاؤ I به اخرين مونالوا ، هزوااتخذوه النبي رأوا إذا وكانوا 
وقالواؤ ه ءاJها صبرنا أن لولا عنآلهتنا ليضالئا كاد إن ه رسولا الله بعت الذي 

رجلاإلا تتبعون إن ١لفلالون وفال ؤ ب، بنون إنك الذكر عليه نزل الذي أيها يا 
.ب الغون ربمجه به نتربص شاعر يقولون أم ؤ ه، محورا 

علىيقتمروا ولم والسخرية، السوء ألغاب، بكل التجئ. دآذوا 
وجارهعمه وهر لهب أبو فكان الفعلي، ذى بات اذوه بل ، فص_جذللشر 
ضيا ويقول فيزيله، النبي. فيخرج . البي، باب على بالقذر يرس 





ر/مم،مصء•مبدثببم-ص 

الديالشديد ذى ات هذا على اإعظيم المحمر هذا إن لمون الما أيه
بالعروقالامرون المؤمنون يعتبرها عبرة لاكبر ؤإحوته المبي لعيه 

،الله من الأجر ويحتموا ، أصابهم ما على ليميروا المكر، عن والماهون 
الذينمغل يانكم ولما اُبغة تدحلوا أن حمتم أم ؤ ؛ ثمنا للمجتة أن ويعلموا 
والذينالرسول يمول حض وزلزلوا والضراء اء ال-أمعهم مفلمكم حلوامن 

(ْ ٩٨:ص اللامع، الضياء ) . ي قريب الله نصر إن ألا الله نصر متى معه آمنوا 
يماوميجلى أحرمحا هذه 

شصلحن بكل دونا شاو 
جميلمن لكم بما ونسا ا م

خجليالحب مجن همة ا إنه
الهارج فيا الدعاء مجيب يا 

ذنببغفران شيخنا على جد 

اءوفمجن ة ملفي اء يحممجن 
اءالإيحة بديعروف حفي 

وناءريب تبه دو يثبات 
حيائيمن ا أبياتهأخفى كدت 

نداءاليع مما يم 
اءيالأنبة صحبفى وجنان 

راءالكبشى عيتا ومجا محنهالعلى تهوى مجا الأخلاق له مجن يا 
اءوصطوق بدر ث وت مائه جمشمس قانت الجمسال أمجا 

اءموالزعراد القأوتي ا موحيره الوجوم كرم من والحمن 
وومجمحات، المدقفة الشيخ بحور في مجتهلفلة بعحات جمتلك كانت 

فيجولة تلك . الغناء حدائقه من عابقة وأنهار ، الساطعة أنواره مجن مضيقة 
.المالق ومنهاجه ، الفذة شخمحيته أعماق 



0سأونأ»مبمحءتجب؛ه 

صفاتهعن وبهاء وصياء وجلالا جمالأ ثقل ملأ الخلفية مماته عن أما 
اللحبتكثأ ، القوم من ربعة — الله رحمه — كان . الإيمانية ورواثعة ، الخلفية 

،الأسارير متبالج ، الوجه مليح ، اللون أزهر ، ثيبا اشتعلت ند لحية وهي 
صلعالمر، خافض ، النفلر ذكي، انمن، أكحل ، اخياباصم ، الجم( وصاء 

قوى، اللحم قليل ، م الجخفيض ، الروح لطيف ، الثنايا براق ، الفم 
تكلمؤإذا ، الوقار فعليه صمت إذا ، النغمة بديع ، الحوت حفيض ، العرم 
.البهاء معليه 

،هجرا يمول لا ، وعقل إذا نصوح ، لفظ إذا فصيح C الحديث جميل 
.شرعا ويوضح ، حكما ويبين ، علما يثمر كلام • هذرا ينْلق ولا 

حرزالمتلم المتل قيجن لم لوانه الحلال الحر ه وكلام
زيوجم لأنه انحدث ود زته أوجثإن بملل لم ال ًلإن 

ؤإذا، أبدع شرح ؤإذا ، أسمح قال إذا ، المذاب الشهد حديثه كأنما 
.أقع جادل ؤإذا أمتع، حاصر 

تكمأ.مشا ثإذا ، وكمي ومي موضوعا تناول إذا ، •منى عل كلامه 
انيقوعدر مجن يأتياك واللففل ه زينتوالأخلاق در البكتراه 

انإحكل إلا عنه نرى ولا ه ارنتقلا ر طهة امجابتله 
الحانيالمشفق بالسالمين وكان مفعمة والحب يالرصي حياته 



0/»يمأو)أس('بدثبْبي، 

6و|ق4هءاكيغ

مانعة،ومواقف ناصعة، تجارب — الله رحسمه — الشيخ ع مز 
،ببثرْ ويجود بوده، ويقبل ظله، من على يفيء كان رائعة، وذكريات 

وأنتمألفاهببثردائم، وكنت بممازحته، ويتحبب ويتفضلبملاهلفته، 
جاءإذا كان الصائم، بعيده يفرح كما بطالعته وأمرح الولائم، شرفه على 

•صواريه وتعددت مشاغله، كانت مهما وقته مجن بجرء يخصني مكة إلى 
أنأذني في همس عشاء أو غداء لوليمة موعدا جدوله في لي يجد لم فان 

مكةفير جدي مبجوار ينزل وهو عديدة نوات ممرت عندي، الفملور 
سماحةجامع بامامة أشرف أن قبل بالعريزية الحارثي( جد مالمكرمة) 

الدروسوبلغتم، ، مجنالمروم، كثيرا معنا يص-لي، وكان - الله رحمه - المفتي 
وسلوان،أنس أيام عندنا إقامته أيام في ونعيش غلة، مات على ويجيب 

الذكرياتبعض وهده ان، ؤإحوجمن وأفنان، وعلم وبش-رؤلبمان، 
;الرائقة والمواقف ، العابقة 

شالشعر ينابيع وتفجرت بالبيان، وهتفت الأوزان، نفلمت مجا أول 
ورط- سماحته يدي بض كان لغتي في المريض ار أنهوسالت قالبي، 

دراستيمجهللع في وأنا احة البمنطقة ض لنا زيارته حبن وذللث، — ه الل



ر/يم/رز/سممحبي 'بد 

ولكن، صياغته علي أتمرس ولم ، بعد الفصيح الشعر أكتجب لم ، الجامعية 
،القالوب أبهج ، جلميلاث وموقعا ، جميلا حدثا كانت لنا الشيخ زيارة 

القالوبمحياه طربت . المشاعر وهز ، الضماثر وأمتع ، النفوس عد وأس
،وزان امد مكسرة قصيدة فأنشأن ، القبول أمتع لزيارته وكان ، والعقول 
وتشكومجن، تحياء اسعالي تمشى ، البنيان مجخلخالة ، الأركان مهدمة 

ولكنني، مه اسإلا القريئض ومن ، رسمه إلا الشعر من لها لهس ، الإقواء 
وشاعر، الرمحان مجتنبي أنني أظن وأنا الشيخ يدي بتن أنشدها قمت وقتها 
لماموا وتب، عاطفة مجن فيها بما أعجبوا الحضور ولكن ، ونهران غامد 

;أبياتها مجن وأذكر الملاطفة، مجن حملت 

ينيتيفالشيخ أريد ؤال سعندي 
يرضينيوم اليواب الجمنه لعل 

اكئنالمبعض أتى لو خنا يشيا 
والييالرفق باله حلكم يشكو 

منييرحاه تقٍلممن ول يق
يؤذينيلام الإسوة إخيا ر قالفف

وكملاد البجت وكم ديدا سرا قف
ينىيواسان بانأحثلى اولت ح

بلديوعن نمي عن يخ شيا شكواي 
اpهارينربع وعن امد غربع عن 

رقفقرنا فا جمخنا يشيا والله 

بنواقلالأرض حطام أوفي ال المفي 



0سأو)أس{مبمحضمب؛م 

نملكهام والإنعالرزق  ٣٧
الملأ؛—؛نبنحفلى له لمد والح

،l_Jبلدأن في ا رنففؤإنما  j
الع__ئ_ي_سمينال ثبأما يومتحفلي لم 

همصتخاليتنا لبا توقنريد 

ع—امتنكل في ولومْ تى ح
ولكها، الفيحاء ونميدتي ، الصماء مجعالمتي مجن ذاكرتي في ما هذا 

.دب والد الشعر دنيا على حلالها من أ٠أااJت، ، جميلة نافذة كانت 

رحمه— الشيخ أن : لتضي ورويتي بمميدتي، إعج_ابي مجن وزاد 
ثم، وتصحيحهالطباعتها مريعا فذهبت نسخة، منها طلب — الله 

فيإلا به ألحق ولم الشهيرة، المعلمة تلك عطيه ت الشيخ إثر في انطلمت 
علىحصلت وكأفي المصيدة وأعهليته فعانفته تجسم، رآني فلما ، المطار 

أملمهلكي لذهبت القمحيم في إلا بالشيخ ألحق لم لو وأظنني عفليم، كنز 
.القصسدةأ!

ّساص:

جبلقمة على مقمرة، ليلة في ~ الله رحمه — الشيخ مع هرنا ص
الغامدي،غبيشة العزيز عيد الشيخ منزل في جدة، مدينة في شامخ 

فائدةبن مجا الجذاب، والكلام الخلاب، الحديث أطراف الشيخ مجع وتجاذبنا 
يحبوكان ، تاريخية قصة أو بيانية، نكتة أو ، شمرية قصيدة أو عالمية، 

الشهيرةقصيدتي فأصمعته ، جديد كل عن دائما ويمحالنى قصائدي، 



،م/ُز/»رممابكطي><؛؛ك 

حجازيبموت له وأنشدتها النبي على الثناء ؛، ۶٠المنير٠ لراج اء 
•أبياتها من الني القصيدة وهي ' ذلك ينكر ولم ، ماعها بفاض ، جميل 

صممفي كن واق وفوأحرمحّا وأندية وسجلات ابر حم
فنضخميلامححي؟سنم؟

مجنملك الدين صلاح مجن خالد من 
ومنالصحاح أهل ومجن الخاري مجن 
تيمية؟وابن فينا حنبل ابن من 
اغترفواالورى حير يا العذب نهرك من 

ممتل—١اج الديبعلى كرى ينام 
هيحكمدين لا مله يحهم لا 
ةممرقلاء أثروبة العا أمج

حطرمن ان الإنمتقد يا فجئت 
فلاالضلال يجث بالحق أقبلت 

ذاهلةالأبطال إذا اع الشجأنت 
وأوضحهمقلبا تهم أثبفكنت 

رهمتعرآن بالقالطتن مجن بيت 

وماالشعير والحبر التمر طعامك 

بغيتهفيك يلقى والحوع بيت 
لهاتجبت امالليل(( نم رر أتتك لما 

الرحم؟ذو عشمان ومجن علي؟ ومجن 
القمم؟في المعمان ومجن مجالك؟ 
ذوالحكمالشهم والشافعي سميان؟ 

والشممالفشل أهل الملأيئن بل 
كلهمالفضل لأهل ام الإمأنت 

والخدمينات بالقوطوق كرا 
مجنسجمليل في الخنا كئوس على 

شموالعهواء وات التسلط مجن 
الظالمحالك يجلي لما در البك

الدمعلقم إلا دوك عيلقى 
واللمماق الأعنفي والهدواني 

همالتربمة عن دهم وأبعدربا 
نغمفي بات منيف هر لقتبا 

والنعماللذات تعدوإلى يناك ع
والتحمالشحم عبد غيرك بات إن 

ينملم القلب —١ وأمج فو تغاليتن 
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نعمتهأولاك الذي تناجى تممي 
مرىالظلام جومحا في صدرك أزيز 

تصرهبالوحي نهره الليل 
ةثقفى الله راد موفق ر ينم

مصهكرأللديان أمرك فرصت 
نرهولم ا الدنيعن أبوك ولى 

بهاأنت أن  LLم ات اتت وم
بهالولؤع بعد من جدك ات وم

بهنمسنكن حلصمنا عمل فجاء 
نماالع-ذارثا باصتاف وتولى ترمى 

الهلاهرJنرمواكتفيك على حتى 
بهجتهاأعهلتاك مجن حديجة أمجا 

ورحمتهاري البجنة إلى غدت 
ائشةلعحب من عم أفوالشلب 

أحدفي الخيش ثم وجهك وشج 
لأتتوامجبابراهيم رزقت لما 

اوموالخطوب الرزايا تلك ورغم 
بمجحتقلمب إلا تحمل كنت ما 

دمالنني ورام ات تغااغالت حتى 
العممالهاطل مثل عينيك ودمع 
قم((تامآية)ر بهوي تك بوشي

حكمافظ حإله عتن اك نرع
مجنئلمغير وعزم نمس بصدق 

الرحمفي زلت لا رتهن جموأنت 
الحلمبالغ ولت حتن تكن ولم 

اليتمذروة في؛ بعدهم من فكنى 
الاجمفي والأعداء الموت فاحتاره 

قمومجنتثوب-مار في رويت 
القزمالمشرك بكف الخزور ملأ 

والكرمالعطف رداء وأليحتك 
ئمملتغير لجرح تك ملمأ ف

رميالشريف فالعرض الخطب أعفلم ما 
ومنه—زمتول فمبتن ا ميعود 

الأمجركالعدمبات اتك حيبه 

ألمومن كبرى لوعة من رأبت 
بموجه م مجتني عزم في 
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الإسوقإس.

أحينامنزل في — الله رحمه — الشيخ شرف على وليمة فير كنا 
الخديدعن كعادته — الله رحمه — الشيخ فسألني المورعي أحمد الدكتور 

الميعن الحج محي أنشدتها لي قميده من مقطع لدي له فقلت الشعر مجن 
شيخيا I له نلت ئم ، ملاحقنات عليها للث يكون أن أحشى ولكن ، ءه 
نمهلكان إن : وقال الشيخ، م محتبتصرف، ملعقتا محي أنا ترى 

:محولي منها عليه فأنشدت ، أسمعناهات بميقل محالامجر 

نتطرنالقلب ؤيدا ممعقمفي زُن إلى ذهني بي اد عأبى 
رتديامله البرص—ول أنني ك

صحابتهمن جانيه وعن نور 

درجتمهجة أزكى برفقة ساروا 
وجلفى ه كميرافعا مليا 

تغلبهالحق بجلال ا ريمم

مناسككمعني حذو ينادى يمضي 
اممتهليالله ات عرففي ام وق

نفنرتفما الاصمى الموثق نأمل 
همستلله را اكصينحتي ف

زاكيهالعصماء يشدوبخطبته 

جملفتم، الإسلام روعة مجليا 
ابهوأن والتقوى العدل داعرإلى 

كالقمرالناص بتن الطهّر ملابس 
بالأثرالماص وألوف الق يف

وموتررثوبا تملٍ ثمر وخي
رفومجمتأواب ثوب فى للمه 

المطرالعارض وبل ثل ميمجدنه 
والعمرالعهد ام حنهذا لعل 

نضروئض ممجن باله يمواءه 
البئرمجن واج لامجإلا يناه ع

والظفرالدين تمام مجن وفضله 
كالدررالعيب يييل كالكالشهد 

مختصرالقول بديع من رائع مجن 
والصوربالجنس لا الناص اضل تف
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^^نلالإفساأن ينا بم
حضرواإذ القوم  Juكنت ليتني يا 

ألئمهالله ول لرمرى وانب
باوَلت°كم ابرد كف الكم أنبل 
تفي أض بالرحل ألوذ 

بشار يالمطال لو بالمشي ث أم
بهيب الحبحج الذي الرداء ا أم
اهوروعتمراياه عن غافلا يا 

ملجمهالمتن بدمع ولوكتجنا 
عاطفتيعشر أجلي أن أمحمتطع لم 
هاعتشفمجن ئحرننا لا رب يا 

الشيحعليها أثنى انتهيت فلما 
حطمحسعا

٠

بالمدرادات العسيء مرغا م

والبصروالأسماع القلب سغ 
عبرطاهر نفي جسي على 

الهدرلسل المثل بالخير سحاء 

نفلربالالله ول رممن وأرتوي 
وطريالمصطفى لقاء مجن انقضى ومجا 

المنردجى في لي كفى لمته يا 
والسيرالتاريخ كتب إلى يمم 

معتذرثوب فكب جئتكم حنه فكب 
العشرمجن عشرا ولا لا ه حبفي 

الممرالموقف يوم العذب وحوصه 

قاءهو بل ، تصوفا ليس هذا قال وا 

ااهساعرابء:

منكبطلب فلما الأيام، مجن يوم فكب محيفؤب — الله رحمه — الشيح كان 
،السخرية بعض فيها ولكن قصيدة، عندي شيخ يا له قلت المشاركة 

يدعونالذين بعض مجن السخرية فى المصيدة تلك وكانت ، هاتهاI نال 
ويشردون، العلماء ويقتلون وأفعالهم، بأقوالهم يحاربونه وهم ، الإسلام 

تومنها الفيل، سورة عن درس عقب ألقيتها وقد ، الدعاة 
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الفسلاح«ب ص<تولى قد شيلأ^نا يا 

أبرهةون ماليعصرنا في لكن 
خجلاينزوي ّوء ائل عفلهم 

بمحففلهاالإسلام كعبة يهدمجوا لم 
وحلخالةا هدمأعلنوا لكنهم 

واجتهدواالإسلام على بحرب قاموا 
بينهمالحق أهل وت حمبرتفع لم 

هممجلتأهل في فذة ة شجاع
-ويضحك يسمع الشيح وكان 

رالابابملاكليبالق أنادئ 
المعاويلشتى هيئوا فد للهدم 

يلالفصاحب لوراها مثلها مجن 

ج-؛-ريلرب ثر صاحب كل من 

زيلنوتوحىٍ على توان بلا 
تعليلدون من أربابه قمع فى 
سليتبتشريدٍوتةأبيدوا إلا 

الّراويلفي بالوا الحصم رأوا ؤإن 
.— الله رحمه 

:ااهاس الوص 

فيكان حيث — الله رحمه — وفاته من تقريبا عام قبل كان الموقف هذا 
فتعدالمكرمة، بمكة الهيئات شفررييمن بن عثمان الشيخ شقيقي ضيافة 

ِدقرألي؛ سانحة فرصة اليوم شيخ يا ت له قلت والملامحلمة الترحيب أحاديث 
المائسنعلى تربو قميده وهي الله، على الثناء في قصيدتي من علياك 

ماعليه فقرأت تفضل، فقال ، عليها مجلاحفلتلث متاك وأريد ، بيتا ربعين والد 
مجنعددا لي وأبدى ، تقريبا بيت كل عند يوقفنى فكان ، النصف يقارب 

!يلى مجا القصسد٥ أبيات ومن ، بها سعدت التي ١للأحفلات 

احراتمانة تفحروق فى تتلى الحب مجن قمة هده 
اجداتسا لربهرات ذاكروحي يمحراب أصحت ان ومع
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قينمالحب من ة رفغهده 
نجالىشذاها ة من هده 

ادانميحلو السان وسلاف 

ريبقيب حبعلى ذاتي بمن 
ربىلبي لقوذاب ني لاْ ن

انييكفي ذوة كل ول 
حبترانيم هدي رائي ميا 

امنفد وامحالشتاء أهل أنت 
ضانامإلا عليك فائي ا م

إنيوالمدح اء الثنحب ميا 
ارامواحتة بهيالنمس ذابت 

إلاليس داحنا توامبنا ح
جمانمجن لائدأ ق نثلمنا لو 

شكرأقلام ار الأشجلوبرينا 
انادممجن فاءنا نقثنا لو 

ينارمأو ذاته في لونشرنا 
اميقفي نا نموّدنا جهأو 
انابدجارنا نهزجنا مأو 

يبلهمجن اوزا فجمقهلعنا أو 
ء

اصرمشظايا على جدنا مأو 

صاديانائرأ مصبرواها 
اتتبمكٍفالهوى اء مسفي 

اترهفمة افثقلقلوب 

وذاتيبي حومنه موائي مجن 
اتيحيفتما وسلوتى حبكا هو ف

لاتك،وصوء-نس-كءا نتم، ومما 
الخاشعاتالمشاعر فيوض مجن 

المواتيالثناء مجن يل مبج
انائضالفللانعم ال ثوم

اتشتفي خواطري ائي حيمجن 
اتيهلريمي بلع عن وتأبتْ 

اتبالهعظيم يا تك ومجمة 
اتبالمثحلابة ان عومج

راتوالفة دجالمجن بمداد 

اتالغاليأرواحنا بذلتا أو 

اترعمقفتاكة اح برمج
ذاوياندت غتى حامر يوص

راتذاكن وألصلاة في 
يانافحبأرجل ومشينا 

اتالمرمضعلى ا زحفزحفنا أو 
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الشاءحروف من تخنرت كم 
دوتبنحام على حرف أي 
انىالمعه يممدتفي حرف أي 

م—منمجن هل ان يالببحور يا 
نفىدح موغث حب يض ف

وأزكىأسى يفلل ريض وف
مجناوالحب اء بالونعلنا م

ونجلغل فلكل ال المث
اليوالعقى والتالعلم أجمل 

اشواعفرايا البتع أمجناصح 
وانتشيناره نهمن نهلنا كم 

علماالوحي سائغ مجن يهدي عاش 
راياالبول قعبه تنارت واس

قطافانجني الأجمال تزال لا 
نفييض'علم ءمجن عملر اح ف

تجدوالعلم روائع محن صور 
بالسجايامعمورة اة وحي

منهالفقه تعجب ا قيهففا 

ذكىهم بغوره غس—ابرأ 
ارىيبلا الم عالنحو في أنت 

واحتفاموبهجتي لاشتياقي 
اءواللقوالرصا نس ات ة روع

ائىثانتصداه وفى ات ناطق
والرواءالرص—ا مجن زاد ه يف

بالماءمجشرا مي بهحثن 
وطائيري تحازلببيمن 
اءيالدنبوارث —ث—ي—سمين للم 

الثماءة مللقاء وارتق

رداءبازكى ا منهتريا د ق

داءغبأوفى ه علمجني من 
اءبالدموداده زجما ومج

اءالعلموس للنفالروح عث يب
الحداءبديع على اقت فتوامج

الحضراءالمابل ار ثممجن 

الأناءدى معلى قى يبوف م
الخلاءأم في ريدين للم
والإباءقى التمجن زيج مم 

لواءللا امحه يفومضى 

اءقوانتوفق مار يتواخ

ائىبالكأذكرتنا ارى يجأو 
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ثلىمفاسر التمن ان عوم
يالوذعواعظا رفاك وع

يروىالخلق بد عن وحديث 

صموابن جابر عن وحي عطر 
انوبيالرصا تنشر ة لغ

وبدلريا الشلغ تبة هم
بالحبر المشاعصسسادق زاهد 

ب—اهتم،الشغرور عن العلم قدس 
مديحأو رج بهريه يغليس 

زيافٍكل عن بالدليل مك، واحت
قلوبمجن كم القلوب يب حبيا 
ذهولراها تواعالهم ا هبث

تهميبالدمع يون العلورأبنا 
هوجكل فى وال المرأين، لو 

ارىحيولهتم، النفوس لورأيت 
دهاهامما الخمؤع رأيت لو 

ليلجنح في الدليل غانما حينا 
راياالبه يفتضج ان زممحي 
انيجمات ه يحموق، تتظلام محي 

وجومفتم، أصبحوا ون وانحب

راءالفاني عمدى، حتت

اءالإحيمن نهجا أزكى بانم، 
ايىوالنلم كمه محيكنتأ 

الدرداءأبي وعن اذ عومج
بالرياءهازيء هد الفادق، ص

ومضاءة روعمحي ارك، يجلا 
وصاءالضمرح عن يد بع
هواءارد وكمبا جممحي ر سيأو 

الإطراءة واحمجن فنون أو 
داءواهتة عرففى فيدك، 

اءوالوفا هبحبعمات فم

عناءمحي ا هامإمالوا قحنن 
اءفبالجادها رق

اءبالرجابضا اك يمحعن 
اءيالإعلوعة من ات احبش

داءبيمحي يه يتركب تل حم
اءعمٍباكقفمالوجه ام ق

رزاءات ائح فمن بجمامٍ 
راءالغة الشريعاء يلم 

بالبكاءضجيجهم الى عيت
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راقتواحة ولوعوال مفي 
وقمراء علنبذي لاذوا ثم 
اءدعفي لشتخهم انوا وتف

اإنوولستا إذ اك سنما 
أرضكل ذي رواح ١^ —تك ق— راف

رأبماإذ ا والرمحالأس أورق 
اريجنلا لما الوة ما إنه

يجلىا حلوانحيفجرا جأت 

ئضحلو عن ر تتفاني والأم
م؟(إله من ضل الفأروع 

يفتنمن ئلمة المرء يكشي 
شكوىكل أ عامّيا إلهي يا 

لتلجنح في للمذر ولمحا 
كربكل في وس النفملاذ يا 

ساءالمد حس لا اق يواشت

اءمللارهم أبمحاخصات ش
اءفوالشوالرضا بالمرات 

والفضاءالثرى فى صحبناك فد 
اءالديجمل س الأقل تملأ 

اءبالمهمعلما يخ الشقدم م
اءمالميامم في نراه إذ 

اءالفليواكب مسطوع في 
اءنبالمعم فماللون ناصع 

القضاءفي ه بالهلفتجلى د ق
البلاءبربه من يرضى حتن 

والدواءبدائنا عليما يا 

اءصمرة بصخيمضى حان 

ولي—اءوات اد بالعبب حيا 

العطاءعفليم يا ضل الفواسع يا المله_^_^وف اث يغيا 
الداء'ميع يا الهم ارج فيا اكع_اء يب جميا 

وهناءزة روروعهمامثيسابعمرطويل جدعلى 
وداءم هوكل ي هإلL الي اللبادثات حمن أجر؟ 

اءوفمن ة ملفى رور ممجن • يضا ومتجلى رق أحهده 
اءالإيحة بديعروق حفى جي شلخن بكل دوط ثلو 
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،لفمائله ووصفي ، لشمانله وتدويني الشيخ عن حديثي ليس 
زيادةأو ، للواقع مجاراة ؛ الشعر وراتق النثر بديع من عنه كتب لما ورصدي 

،الدموع لاسندرار أو ، محمى ات وكوامن الحزن لمشاعر إثارْ أو ، لساكي اش 
والأنفس، منفطرة القلوب أن شاك فلا ، إلا ليس النحيب تجداء وام

،هوالهدف ذلك هل ولكن ، ذلك لها وحق واكفة والدموع ، مجتجمرة 
وأدينا، بالواجب قمنا أنفا نعتبر بذلك وهل ، القصد هو هدا وهل 

.الغمة وكشفنا ، الأمة ونصحنا ، الأمحانة 

امحالسبها ترثق وأحزانا ، تنثر وكتما ، تنثر دموعا لسّتا اجلمالة إن 
وناقر، ميت أمحملوب هذا إن . \ذقو\ا بها ويمهير ، الدمجوع بها وستجدى 

نريدولكننا ، بدواتنا ونرتقى ، نا بأنفعنه نربآ ، محالبى وموقف ، تقاليدي 
وحمن، الصدق ثمرة وعظيم ، الفهم درجة ورفعة ، العلم منزلة بيان بذلك 
ونقدم، الحماس ونلهب ، العزائم ونقوي ، الهمم لتشحذ ، النصح خاتمة 

الناس.صفوة محيرة مجن المراس؛ 

مديحهم،في ويغلو إطرائهم، في وسالخ الأشخاص، يوله ممن لمنا 
الصدقعلى وشاهد التقوى، على وبرهان ، علىدليل مهم - ولكن 
،يبذلونه الذي ،والعلم يحملونه الذي للمنهج حب هو واحترامهم حبهم 
.ب الله يحببكم فاتبعوني الله نحبون كنتم إن فل ؤ ت يتبعونه الذي والنور 
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ويقوده، التأثر يدفعه الذي هو قالبه من والتأثر ، حزنه فى الصادق إن 
فتجزمأعفلم وآمال ، أبعد وآماد ، أوسع آفاق إلى الحب به وينطالق ، الحرن 

انجدغمار خوض على ويعزم الهج، ملوك على ويصم الراية، حمل على 
فما•سؤاله، على ويسير أثره، ويقتفى حذوه، ويحذو الشيخ، نهج ينهج 
أثرهمعلى ويسار ، بهم ليمتدى إلا الأعلام هؤلاء الأمة فى تعالى الله أوجد 
.الزمان على شهودا ، الماس على حجة ويكونوا ، حهلاهم وتتبع 

أبراراج منهفي ر بللواك قجمعتْ هل الشيخ بمصا ي؛-اسم من يا 
أوزارأولوثان الذنب حماة عن ه نأثقفى منه نعئنئ وهل 

أم—وارحلف ا ونحيوفضل بدل بلا العجوز تبكى كما تبكي أنت أم 
لفراقهوتالم ، لفقده وحزن ، عليه وبكاء ، للشيخ حب مجن رأيناه ومجا 

.فلاح وإمارْ ، رشاد ودليل ، حير علامة هو 
،المدوية والمحاني ، الكريمة والكتابات ، العفليمة المقالات تللئ، ؤإن 
،الصحاف بها اكتفلت المى ؛ المتأججة والمشاعر ، المدبجة والخهلب 

وفوائد، كبيرة أبعاد ذات إنها ، المنابر بها ولوت ، افيلأت بها وازدحمت 
:ويها ، كثيرةودروس وفيرة، 

الاصحين.ولياء الأ قدر ونجلي دقين، ١١۵االعالماء منزلة تبتن أنها — ١ 

القدوةهو للمصح؛ هلريق وأجدر للنفع، جيل مأعفلم أن تؤكد أنها — ٢ 
والدعاةكثير، قالعلهاء الأقوال، قبل بالأفعال والدعوة الحسنة، 

أقوالهملجميل الممدقون هم دائما يتألق الذي ولكن أمم، والماصحون 
•أفعالهم بكرم 

والسير، بهماوالألمزام غة، والللكتاب العميق الفهم أن تفلهر أنها — ٣ 



،م/م؛سآرءمممبدثيْببم 

،الأنوم الطريق هو ، الصالمحاء مة ا؛د طف نهج واقتماء ، هداهما على 
يدعوعلىالله من نور على العالم مضى فإذا الاحكم، يل بوال

ويجتنب، القس ويحذر ، الإصلاح ويريد ، الحكمة ويلتزم بصرة 
ودعوتهه نفيعرض ولا ، ويدعو بالرءق، ويآحذ الثسة، 

ولا، الهلاء_ة من يدأ يمنع ولا ، الف التفي ا بهيزج ولا ، إلمه_اااك 
،العثرات وتجع ، الاحطاء لمميد لسانه يهللى ولا ، الجماعة عن يشذ 

•يفللم ولا ، يغش ولا ، يحمد ولا ، يحد ولا الزلات عن والبحث 
،الحمال بهذه وأخذ ، المنوال هذا على والداعية العالم مضى إذا 

المغيروأحتجه ، منزلته وعفلمت ، طريقته وأثمرت ، دعوته أفلحت 
الهضءكالغيث وأصبح والأمير، والعامل والوزير، والملك والكبير، 

يكنلم لن فان ، العلتب الصب وابله الناس كل على مي يهالذي 
فطل•وابل 

اهتزتإذا مجة فات ، صلاح وأمارات ، فلاح ودلائل ، خير بشائر أنها — ٤ 
الشريعةوحراس المعرفة وذوي العلم أهل على أحزانها وثارت مشاعرها 

.مثلى وسمة ، نى ح ميزة فتللث، النهج وحملة 
وبهرجها،والحياة ، وزهرتهاالدنيا في يزهد الذي أن لما نجلي ا أنه- ه 

وفاتهبعد الله يرزقه ، الإطراء ويكره المديح، ويابى البريق، ويرفض 
،الدعاء وأحمل ، الذكر وأحمن ، المديح وأعظم ، الحب أفضل 
.المناء وأصدق 

الإيمانمنزلة والمنزلة ، التقوى فوز والفوز ، العالم مجد الجد أن تبقن أه — ٦ 
ولمالكتابة على تجبر لم ، الفياضة والمشاعر ، الجاثة العواطف اك فتان







س1و)1س(مبدءئبص> 

ودررمنالعئيمثن، الشح هياقب في الثمثن العقد من حجات هذه 
هذا'كتسابما طساعة بعد يأتي وقد ، الإمام عالي الثغاء في الكلام روائع 

ماكل ولورصدنا ، هوموجود ما تفوق كثيرة ومقالات ، عدة كتابات 

.مجلدات عدة إلى ذلك لاحتاج كتب 

وكيفهكمه في يقل لا والشعر الشر من يشر لم ما أن أجزم وأكاد 
وبماتهليق بما مأجورة مشكورة قامت واغلأت المحق ولكن ، نشر عما 

.ابزاء خير الله فجزاهم ، الفلروف به سمحت 

فيصدورها حب على ترتيجها في الممالان هذه جاءت وفد 
سالكيكن وفد ، والعالي مر الأصحاب عدا واغلأت المحق 

أوفائدتها، العالمية قوتها حيت من غيرها من دالتفديم أولى هي مقالات 
ممألةلمست المسألة ولكن الاجتماعية، الكاب رتبة أو الفكرية، 

،ايياشة والعواحلف ، الباركة الحهود لهذه هورصد بل ، مفاضالة 
،تعالى الله عند منزلته في هي مقال كل وقسمة ، الصادقة والمشاعر 

،ا-لحمءع في الله بارك ، كاتبه ومراد ، قائله نية حب على وذلك 
•وجوههم ونضر فدرهم، ورفع أجرهم، وأعظم 



ريم1و)س(مبدضبمب>ض 

الخزاءو|رهءاات ١^٠٠٠ خادم 

برقيةمعود العزيزال عبد بن فهد الملك \ذثو_ض الحرس حائم بعث 

ففسلةشممه وفاة في عثمض بن صالح بن الله عبد الدكتور إلى عزاء 
تنصها هذا ، بن صالح بن محمد الشيح 

السلام.. عئيمين بن صالح بن الله ئ عبالدكتور المكرم 
وبعد.. وبركاته الله ور>مة عادكبما 

الشيخفضيلق شقيمكم وفاة أ نبالكدر أشد كدرنا فلمي 
انينابإحرتعأسرتكم حميع وإلى إليكم نبعث إذ وإننا • محمد 

رحمتهبواسع يتغمده أن وعلا حل المولى إلى لنبتهل ومواس—اتنا 
لكمويجرل الصبر يلهمكم وأن . حناته فسيح ويسيكنه ومغفرته 

فضائهعلى للص والحمد . حيرا بفشله والمسلمين ويعوضكم الأحر 
.راجعون إليه وإنا لله وإنا ٠ وقدره 

سهوت؟؛اكنيوم .ممب|أة بق ّ؛ 



}يم1ووس<شص ابك 

..وإخوانه عثيمين بن صالح بن لمحمد بن الله عبد الكرم 
..وبعد ... وبركاته  ٥٧١ورحمة عليكم السادم 

إليكمنبعث إذ وإننا . والدكم وفاه نبأ الكدر أشد كدرنا فلقد 
حلت ٥٧١أل لنممي, ومواساتنا انينا تعبأحر أسرتكم حميع وإلى 

.حناته فسييح ويسيكنه . ومغفرتك رحمنه بواسع يتغمده أن فدرته 
والس-امينوبعوضكم , الأحر حنيل رويهبكم الصبويلهمكم 

إليهوإط  ٥٧وإظ , وقدره فضائه على  ٥٧والحمد . حيرا بفميه 

داجعون

سحوؤ؛|كنينأل ي بق في 

١ ٢٧٧٨: اليد الدط، ريدة ج; 



ر/يم/ثمزءسآمبدذير<اه 

اسلوؤوسا،؛ةااسزاءولي 

العهدولي العزيز عبد بن الله عبد متر اِد الملكي السمو صاحب بعث 
الدكتورإلى عزاء برقية الوْلي الحرس ورئيس ، الوزراء مجلس رئيس ونائب 

بنصالح بن محمد الشيح شقيقه وفاة في عبض بن صالح بن الله عبد 
؛نصها هدا ، ءثيم\ن 

الملامعنيبمين.. بن صالح بن الله الدكتورعبد المكرم 
وبعدوبوكاته.. الله ورحمة عليكم 

وكدرنا٠ محمد الشيخ فخ|ياة شقيقكم وفاة نبأ بلغنا فلمي 
بأحرأسرتكم كافة وإلى إليكم عث نبإذ وإننا • الكدر أشح ذلك 

بواسعسغمده أن وتعالى سبحانه الله لسأل والمواساة ااتعازى 
رالصبيلهمكم وأن , حناته فسيح ويسيكنه ورضوانه رحمتص 
للهوالحمد , حيرا بفميه والممسلمين ويعوضكم الأحر. ويهبكم 

راجعون.إليك وإنا لله وإنا وقدره. فضائه على 

سهوطالهنيوآل ٌ؛ بق ألك 



)يم1ون1»مبدض0بإم 

..وإح_واُم عقيمين بن صالح بن معمد بن الاو4 عبد الكرم 
..وبعد ■■ وبركاته الو4 ورحمت الملام 

لكملسعث وإننا ذلك وكدرل والدكم اه وفبنبأ فلقد 
المولىونسأل . اتنا مواسيوصادق تادازأونا حار أسرتكم أفراد ولكافة 

فسيحويسيكنه ورضوانه رحمته بواسع يتغمده أن فدرتك حالت 
والمسلمينويعوضكم , الأحر لكم ويجرل الصبر. ويهبكم حناته 

إليهوإنا لله وإنا . وقدره قضائه على لله والحمد . حيرا بفقده 

•راجعون 

سحوطأكؤيوآل بك.ي أ1ك غبؤ؛ 

١( ٣٧٧٨: العدد الدية، ريدة جر 



ر/مم،م/رز/ءمبمحءني0ه، 

كييرةضارة ث$يه ابؤ،  ٠٥٠
سعود//عميز/ر صد بن /y^^بتدر ؛ fSLUf//،سهو صاحب بقلم; 

;وبعد . , الله رسول على لام والوالصلاة ، لله الحمد 

العلماءكبار هيئة عفو عؤصن بن صالح بن محمد الشيح فضيالة وفاة 
علىوالإصلامي العربي ؛ jJiljtJLJعفليمة وفادحة كبيرة ارة حتعتبر بالمملكة 

.ّمواء حد 

فيرأمئاله إلى الحاجة أشد في هم كبيرا داعية لمون الميخسر وبففدانه 
كبيرةتحديات عامة يصورة الممون فيه يواجه الذي ، الحديث العصر هدا 

•وعقيدتهم دينهم تمس 

لمانفلرأ وفقدانه، بوقاته تأثروا الذين الماص أكثر من ثخميا إذّي، 
الجميع،منها يتقيد وحكم فضائل مجن — الله يرحمه — فضيلته عن عرفته 

اتصالعلى كنت وقد ، لقضائه راد ولا ، وقدره الله هوقضاء هذا ولكن 
فىنكون عندما زيارته أو هاتفيا مواء — الله رحمه — بغضالته متمر 

دينيأمر فى تميدنى المى مور ات مجن كثير فى وأمتثيره ، واحدة مجدينة 
رمضانشهر مجن والعشرين الرابع في له بها قمت 1خرزارة وكانت ، ودنياي 
رأيتعندما كثيرا تأثرت وقد ، الشريف الكي بالحرم حلوته في الماضي 
.عليه المرض وتأثير صحته 

الملكةداحل العلاج ويتابع المرض محن يعاني كان فضيلته أن ومجع 
وندواتهومجحاضراته ولقاءاته أعماله مواصلة عن يئنه لم ذلك فان وخارجها 



0مر4أم1وؤس(مبدقثيْحم 

الإسلاميةوالمراكز وازمعسات والمساجد الخوامع محي ومواعظه ؤإفتاءاته 
—الله رحمه — فصيلته كان التي الدول وفى ، المالكة داخل محي للمسلمان 

رحمه— فضيلته بها يقوم التي الخهرد هذه وكانت ، فيها العلاج يتابع 
هناومن ، صحته على هم الأ له بالمسبة تمثل والمسلمتن الإسلام لخدمة الله 

الدعوةنشر محي كبيرة بفاعلية أسهموا الذين امحاهدين أكثر من فضيلته نعتبر 
•والخارج الداخل الإسلام محاس ؤإبراز الإسلامية 

للإسلامقدم كسرا وداعما الحا وصعاتا رجلا فعلا فقدنا لقد 
والكتبات المؤلفمن كثير وله المالح، العمل من الكثير والمسالمين 

.بهانقتدي أن علسا التي والفتاوى 

يذكرناحاليا يفلل وف مالذي المالح العمل هي عمال ات وهذه 
علىأعماله تئتمر لم الذي الكبير الداعية بهذا امين الإحواننا كل ويذكر 
انيةؤإنخيريه أعمألأ لتشمل امتدت ؤإنما والإرشاد، والإفتأء الدعوة 

داخلفي المعاومراكزالأهلمال الخيرية والخمعيات للمحتامنوالفقراء 
.وخارجهاالملكة 

اءإلقيواصل أيامه آخر في حتى — الله بإذن — المرحوم محلل ومد 
بدونللجميع فتاويه ويعهلي والمسالمن، الإسلام عن وندواته محاصراته 

عملمجن به يقوم مجا أن دائما يشعر كان أسلفت كما [دنه مجلل،أو كلل 
•لديه شيء أي مجن أهم هو ونفعهم الساومين خير فيه لما صالح 

مؤلمهخسارة وفقدانه وفاته أعتبر الإعلامجى ايجر هذا وعبر محا مجن ؤإننى 
العالمأقطار جميع في ؤإتما فحب، المالكة في لديما ليس جدأ، ومجوجعة 

أنفضيلته مجدرسة فى درس أو يده على تتلمذ من وأدعوكل الإصلامحي، 



>مم،مم/»لمبمحضبمب؛ه 

.رمالته لإكمال ويعملوا نهجه على يسيروا 

،قوية عث-ت-مين بن محمد الشيخ بممحسلة تربطني التي العلاقة ؤإن 
فىفضيلته مستقبلي مقدمة فى كن ولقد ، كبير له أكنه الذي والتقدير 

وكنت، العلاجية رحلته بعد المملكة خارج من قدومه عند الهنائف مطار 
الأمريكيةالمتحدة الولايات محي إقامته فترة أفاء مجمتمربغضيلته اتصال على 

.للعلاج 

محمدالشيخ فضالة يتغمد أن وتعالى بحانه مالله أل أسؤإننى 
يحقكنه يوأن ، ناته حمجيران في قدم ما يجعل وأن ، ومغفرته برصوانه 

.راجحون إليه ؤإنا لله ؤإنا ، جناته 
(١ .  ٣٣٦; سد ، يرض؛ ا )



رمعامءلمز/سممبمحثيْ-ص 

اسويؤأسهيوغيو يص 
jjjxJfعبدبندرين بن الأهيرفيصل /رسابمواأاض صاحب ; بقلم 

*صنميم منضد جر /م٠

يدنام، والمرسلن نبياء ات أشرف عالي لام والوالصلاة ، لله الحمد 
وبعد. . وملم وصحبه آله وعلى محمد 

العئيسنصالح بن محمد العلامة الشيخ الفضيالة صاحب وفاة فان 
رادولا حال كل على الله نحمد ولكننا ، الإسلامية للأمة فادحة ارة ح

,سبحانه لقضائه 

اللهرحمه - فراقه على أسفي وشديد ، حزنى عميق عن أعرب ؤإنني 
—الله رحمه — حلفه مجا عزاءنا وإن — المعيم •بمات فى به وجمعنا له وغفر 

وميدانالعلم، مجال في : عمتم وخير كرم، ونهج عظيم، تراث مجن 
مجاسواء القنوات، التعدد الخير ذلك . الإسلاميةالشريعة وأحكام المعرفة، 

السالمين.واقع في أوملموما مرئيا أو مسموعا أو مقروءا كان 
وفيالباركة، البلاد هذه فى مباركة وجهود عظيمة، إسهامات وله 

مباشرةاتصالات في السالمين مجن الكثير إليه يلجأ حيث الإمحلامجي، العالم 
وتوجيهاتهوايضاحاته إجاباته فكانت ودنياهم، ليمهم أمور عن للأستيضاح 

اليميرةعلى وتدل باللْلف، وتنبع بالحكمة، تفيض — الله حمه ر— 
.السائالين مع والتأدب 

كانحيث — الله رحمه — فضيلته توجمهات مجن كثيرا استفدت ولقد 



ريم1و)ا»مبدءثيْب؛ف 

ورفق، عفلممة انية أنوروح اطة سالخميع ويخالط ، الطريق للجميع ينير 
.وحنان 

لعالمالإسلامية وللأمة المملكة في لنا فقدان — الله رحمه — وفاته إن 
حافلةكانت — الله رحمه — حياته أن شك ولا ، ودين دولة ورجل ، جليل 

ولقد، ومنافعه معانيه أقوى في وسائل باحث لكل وتقديمه العلم بخدمة 
لكلمفيد هو ما بكل تزخر مجفروءْ مكتبة — الله رحمه — فضيلته لنا ترك 

أمرفي يفيدهم ما على الحصول في العلم لطابى ركيزة كان ولغي لم، م
ليمةوالالدقيقة المعلومة يجد باحث لكل مرجعا وكان ، ودنياهم دينهم 

.الحياة مناهج أمامه تفتح التير 
لهمعايشتي طيلة ومعلما أبا شخحبميا أنا لي ممثل — الله رحمه — وكان 

وانحبةالمودة كل به اتصالي أو له زيارتي عند لديه فأجد ، القصيم مجنملمة في 
قمح،تفيدز نفاثان مجن إليه نتطرق ما كل فى إئ حديثه مجن أمتقيد وكنت 
ماخير على واجباتي، أحفهم، أن خلالها من أمتطبع طرقا أمامي وتفتح عملي، 

اقبٌ— الله رحمه — به إذا به الاتصال أو زيارته في تأخرت، ثإذا ، يرام 
•بابيه الأم، لفاء أراه لقاء بيننا يتم أن في ؤإلحاحه عني للسؤال 

جناتهيح قكنه يوأن ، برحمته يتغمده أن وعلا جل المولى ال فامح
إليهؤإنا لله ؤانا ، ربنايرضي ما إلا نقول ولا ، خيرأفيه المسام؛زا يعوض وأن 

.راجعون 
١( ٣٧٧٨: العدد ، ^؛ Jdl).ميدة 

(١ ٢ ٥ ه ٦ ; العدد عكاظ، ريدة جر 



/بدضب؛ه

٠٠٥ط اس لصه 

م/عزيرصد من  J.Uبن ثممش ؤلأ.يو ؛لمس  ٠٠٧٧١حب ص، ملم 
ء/ممبمغ معد تلغن /مير سء_ء متسار س٠ 

الشيخإنه ، الحاصر عصرنا في العالماء أكبر أحد عنا غاب الأمس قبل 
وراءهوترك ومات ، العلماء كبار هيئة عضو بن صالح بن محمد 

علىلله فالحمد فجأة عنا الوت غيبه ، والمغير الكبير به ينتفع علما 
.علم من لنا تركه مما ننهل منفلل أننا الوحيد وعزاونا ، وقدره قضائه 

وامعةرحمة الله فرحمك الجليل شيخنا يا بوقاتك فجعنا مص المد قيل 
عثتففد فراقك على يحزن الكل يجعل بالخير الملي،ء حياتك فجل 
.محمودة ميرة ذو ، للعلم محب للخير محب وأنت ورحلت 

والمنةالمران بها جاء التي المفاهيم ترميخ على حريما كنت 
ت\ذيفعن الشاغل هده تنئك لم الكثيرة وهمومك مشاغلك ورغم ، النبوية 

إلىوالدعوة حياتهم أمور من يهمهم ما كل إلى الماس ترثد اكي، الكتب 
بجم؛عواهتممت ، والسراثت والمولفامت الكتب مجن العديد وأصدرمن، ، الله 

.الحياة أمور 

،والإفناء البحح، مجال في القيمة الكثيرة هاماتك إمللث، وكانت، 
بهينتفع علم مجن به الله وأكرمك حباك مما ينهلون محللأبا حولك مجن ن، وجعل

،جناته ميح وأمكنك واسعة، رحمة شيخ يا الله فرحمك الجميع، 
علىالله وجراك ، والملوان الصبر ومحللابك ومحبيك وذويك أهللثج وألهم 





)_!_(مبدضْب؛ه 

؛؛،،وجد ٠٠١• • تمم ابه 
عبدادصخوا0او؛ن بن (لأسموفيصل /للكى  gOJJuJfءصاحب بقيم 

ءضئن هتهئغ /مح ،اططسطرسءح س٠ 

الخيرمعلم على الصلاة ثم ه كتاب أجل لكل ؤ المائل الله بامحم 
انمزاعاالعلم يقبض لا الله ررإن : الشريف الخديث في المائل محمد. 

..اء ينبات ورنة العلم—اء )١ ت وقوله ، العلمأء(( بموت يمه يقولكن 
أحذأحذه فمن العلم، ورم١ ؤإنما ، ديناراولا درهما يورثوا لم نبياء والأ 

.وافر(( بحفل 

الشيخفضالة اتمجة هذه سالف وبقية العلامة الوالد سماحة وفاة إن 
الخامحعوخطيب ؤإمام العلماء كبار هيئة عضو عئيمن بن صالح بن محمد 
يعتبرالرجل هذا ،لأن عظيمة وفجيعة C جلل حطب لهو بعنيرة الكبير 
علميةوأكاد.بمية جامعة هو بل ، رصن الأ ُعلى مير نمجتنملة علمية مجدرمة 
بقاعشتى إلى وفتاواه علمه ووصل بل ، البلاد هذه في وطلابه للحلم عظيمة 

.عنه تعالى الله رصا على — الله شاء إن — يدل وهذا ، رض ات 
اللهنسأل ، تعالى الله من هبة الشيخ به يحفلى كان الذي الميول ن ت 

رجلاكان الله رحمة عاليه الشيخ إن ثم ، وعلا جل منه بالقبول نحفلى أن 
،العقيدة ملامجة من عته عرف ما حلال محن ، رجل في وأمة ، أمة في؛ 

وحرصه. لغ، المرمسيد منهج وفق تعالى الله إلى الدعوة على وحرص 
أنقل عفليما واقعا دا مج، حياته شئون كل فير دلة بات خد ات ءلٍإ 



ريم1و)1س(ا؛)<طيهيص 

اتاريخول ات الصدر في الص-الحين مة ا/ت هذه صالف في إلا ، التاريخ يس_جاله 
تنيرالني المضيشة واللاليء المتميزة النجوم بهذه المليء العظيم ا،واومين 

الفلرفهذا مثل يتسع لا الشيخ صمات عن الحديث إن ثم ، للأجيال الهلريق 
هذاحلفه عما اكشيب والياحقين العلم لهللأب يمكن بل ، لمرده العصب 

فيالكتب مهان لمت ثروحاته في تمثل علم مجن ارك، مبإرث مجن الرجل 
خلاقوالأ والاداب والفقه السنة وعلوم والحديث القران وعلوم النمير 

علىتدل التي، تحقيقاته مجن وغيرها . . السوية والمبرة والغازي والسمر 
علماءمجن جملة مجن استفاد وفد ، الشيخ هدا نجوأها عفليمة علمية مكانة 
فضىمجن الله رحم يدهم، على وتتلمد درس الذين الأفذاذ البلاد هذه 
•بفي من جهود في الله وبارك تجه، منهم 

المشرسيد قال ما نقول أن إلا الفاصل الشيخ هذا نودع ونحن نملك ولا 
راجعون،إليه ؤإنا لله ؤإنا . .ليحزن(( القالب ؤإن لتدمع ^، ٣١١ررإن : . 

•المرسلتن على وملام ، سواهمكروه على يحمد لا الذي لله والحمد 

(١٢٥٥٨:العدد عكاظ، ريدة جؤ 





رمم|مصز/»ضبي 'بد 

,عليه هو ما خلاف الدليل جاء ما إذا لرأي 

،وقدره الله قضاء هدا أن عزاونا ولكن ، عظيم أمر العلماء فقدان إن 
إذاالذين ؤ ! الله عن ويرضون ، بون ويحتيصبرون المصائب أمام والمؤمنون 
ربهممن صلوات عليهم أولئك * راجعون إليه وإنا لله إنا قالوا مميية أصابتهم 

.المهتدون؛< مم وأولئك ورحمة 
،كالمنهم ويجمع ، يوفقهم وأن ، علمائنا في يمارك أن وسأله 

•قدير شيء كل على إنه ، المستقيم الهزيق على سائرين ويجعلهم 
،والرضوان بالبركة للمميد والدعوة الصبر من للهسسيسن بد ولا 
فينبغي، ومكانتهم فصالهم وللعلماء ، وقدره الله قضاء هذا أن ويعلمون 

العلماء/دن ؛حولهم ثالألتماذا الله ءلاءة في وهلاءته_م احترامهم المسلمين 
بالدينويتامى ، بهم يقتدي أن لهم ينبغي الذين هم انحلصتن الرا-خين 

علىسائرين ، والتفريط الإفراط عن بعيدين ، المستقيم الهلريق على ساروا 
وجل•م الله منهج 

بلالتتبعوا ولا فاتبعوْ مسميها ٍراءلي هذا وأن ؤ ت تعالى الله قال 
•ه سيله عن بكم فتفرق 

(١٢٠٥٦:العدد C عكاظ ريدة جؤ 

١:العدد ألوطن، ريدة ج)  ٠٠)



ر/ممامسم»/بدءثد0بإه 

صماد|مس
حبرينمن /سمد يي * سثسغ غضي،غ متيم 

ء/رسمطء  SjL؛مئد مء ه* 

فيبريدة قدمنا عدما ١  ٠٣٨ ّنة في به اتصالما أول كان 
تلخيصهI ومنها مؤلفاته ببعض زودنا ، الزمان ذلك فى للدعوة جولة 

مقبلبأنه وبشرنا ، محلبمها قد كان التي ائل الرّمجن وغيره للحموية 
معديبن الرحمن عد شيخه عن شيئا لنا وشرح ، والكتابة التاليف على 

يقومأنه لنا ذكر ثم ، كثيرا مجته اصتفاد الدي هو أنه وذكر — الله حمه ر— 
فىا هبويكتالخهلب يولف وأنه ، بعنيزة اجد المأحد فى بالخهنابة 

صعديابن بشيخه اقتداء ، للوقت بة مناسولها ، أهمية ذات مجوضرعات 
.الوقت يناب بما مجناممة كل فى يخهلب كان الذي 

فيوكذلك قدم، إذا الرياض في غالبا به اتصال على كنا ذلك بعد 
،الدعوة إمام معهد ه-فى ١  ٣٨٣منة فى مرة زارنا ثم ، به اجتمعنا إذا بريدة 

ملمولما ، نا حذكرا عنه ممعوا نهم لا الهللأب به امحتبر المعهد دخل ولما 
العهدفصول على يتجول أن مجته هللبوا المعهد فى والّؤولين المدرسما على 

كلمةعليهم وألقى طلابه على ملم فملأ يحل كالما فكان ذلك ففعل 
مجاالكلمات هده فى مجته ورأينا ، عشر إلى دقائق حص تستغرق توجيهية 

علىيدل مجا كذلك فيها ووجدنا ، إحاطته وقوة ، أسلوبه قوة على يدل 
.مجعالومجاته ووفرة معرفته عمق 



،م/رز/»رمممبمحقْب؛ه 

اختباراتلتمحيح نجتمع كنا عندما به لماونا يتجدد كان ثم 
،خاص مكان في المثايخ يجتمع حيث ، والمتوسطة الثانوية الشهادات 

يشترك— الله رحمه — فكان ، اتمحي،حها ات الاختبار أوراق إليهم وتأتي 
ويعرف، فورا فيجيب أمجرفسأله غيرنا على أو علينا يشكل وعندما ، معنا 

شيءفى يراجعوه أن دون بجوابه ويقتنعون الإجابة على قدرته الحاضرون 
.يقوله بما يقتنعون كانوا ، يعرفونها كانوا التي المائل مجن 

وبعد، ه  ١٣٩٥سة حدود إلى الوجه هدا على به لق—اونا تمر وامج
جامعةتقيمها كانت التي التوعية مخيمان في مكة في؛ معه نجتمع كنا ذلك 

ه، ١٤٠٣ستة إلى ذلك واستمر ، الحج مجومم في مجعول بن محمد الإمام 
.اشتراكنا توقف حيث 

ومكانتهالشيح قدر بها عرفنا التي اللقاءات جملة من أيضا وكان 
فيهاشترك وقد ، المورة بالمدينة الإّلامجية الجامعة فى أقيم الذي المؤتمر 

 — I م•,ة مجتم• مة قكتاُة كشط ٠ ، مكانته ٠ ته ف . عو ، ئدامما — الله حمه

كرات.والاخدرات 

وكنا، الرياض أو عنيزة بالدم فى مجواء دائما به لقاءنا فان حال وبكل 
•ّئلة ١^ مجن الكثير إليه ونرمجل ، مجته نتفيد مجا عاليا 

وحققهافيها تعب التي القيمة مؤلفاته إلى وغيرنا نحن نرجع وكذلك 
،اختياره عمق عش تدل كتبها مّألة وكل ، إليه حضر مجا كل فيها وجمع 

رحمه— مجمعيي ابن شيخه اختيارات ة موافقعلى حرصه محنه عرفنا وقد 
ءشي، في يخالفه قد غيره كان ولو ، تيمية ابن الإسلام شيخ وكذلك — الله 
.الاجتهاد مجال فى الخى الاجتهادات تلك مجن 



،م/مز/،ر/مممبمحضء<،ه> 

استأذناحيث ، رمضان من ( ٢٧)ليلة مكة فى به لفائنا آخر كان ئم 
عنيسؤاله فكان دقائق خمس نحو جراره إلى وجلت ، إليه الوصول فى 

لماالسؤال بتكرار علميه أشق أن أحب لا كنت لأنني عه، موالى مجن أكشر 
أحوازعن بالسؤال هو بائر سكت كلما ولكنني ، الصحية حالته مجن أعلم 

لاحفلأو نشراته في نفلر أو مؤإماته إلى رجع مجن الخملمة وفي وأخباري، 
—الله رحمه — معرفته عمق أدرك بوعيا أممجتها كثير يذاع التي كلماته 
،أصابهم مجا الملين على وأخلف الله فرحمه ، الشرعية العلوم مجن وتمكنه 

.أعلم والله ، برحمته وتغمده 
(iJujif  لأدJ١٦٢٢٣:العدد ، ا)





طمهم/•>م»سعثي0؛ه 

سلكمن ر) : قوله في الله. رموو ترغيب ذلك إلى يحفزه حياته في 
.٠ ابنة إلى طريقا به له الله مهل علما فيه يلتمس طريقا 

نهلمن له الله بمره بما انتفاع أيما — الله رحمه — الشيح انتفع لقد 
يدرسعلمائها من علما صار حتى الإمحلامية الشريعة لمقاصد وفهم للعلم، 

الثقافةوفرؤع والفقه النبوي والحديث الكريم المران علوم فير ويحاصر 
التعلمفي جهد مجن بدله لما عليه وتعالى بحانه حمالله فتح وقد الإسلامية، 

انجاهدينالعاملينر العلماء مجن يجعله ذلك أن ونحب التعليم، في وجهاد 
اللهوإن سالخا لمهديهم فا جاهدوا والدين ؤ ت فيهم الله قال اادير، المهديين، 

•ه امحستي لع 
أهميةعلى كبير وشاهد فذ مثال — الله رحمه — العلمية سيرته وفير 

،تقواهفي أولا له نفع ذللأؤ في كان حيث تحصيله، في والجد الملم طلب 
تتلمذواالذين محللبة مجن لغيره نفع ثم ومن حلقه، وفي ورعه، وفير 

كانواالذين الناس عامة من وغيرهم الشريعة علوم في عنه وأحيوا ، عليه 
وفي، اجد المفى يقيمها — الله رحمه — كان التؤر العلم حلن، في يتحلقون 

.الدعوية والهيئات الإسلامية ات والموموالمدارس، ، والعاهد الجامعات، 

حيثالغرير، علمه من وخارجها المالكة داخل الناص امتفاد وقد 
المذياعفي وتوجيهه ؤإرشاده لفتاواه الزمجنر منر عقود طيلة يستمعون كانوا 

كتبهفي ثم الدعوية، والنثرات وانجلأت الصحف في كذلك ، ويقرأونها
المبادرةفي وجده ودأبه لعالمه المليبة الثمار مجن كانت النير القيمة ورمائله 

تهلجيهمرعلى وحثهم وتفقيههم الناص دعوة مجن العلماء به الله كلف بما للقيام 
•حياتهم ذتم، الإسلام 



ريم1و}1»مبدض0بإه 

ومعهفى ما كل يبذل ، المتن المباخوانه بارا — الله رحمه — كان لفد 
وأداءالماس تفقيه في لاه طاعة ، إليهم والإحان وتمسهم ففهم 

.ب العالماء عباده من الله يخشى إثما ؤ العلم لأمانه 
ونشرالاه إلى الدعرة في — الله رحمه — بذلها المي للجهود وكان 

عبادةإلى الناس توجيه في كبير إسهام المسلمين بين الصحيح الشرعي العلم 
البدعأشكال عن بعيدا ، الصمحة والحال المعي الوجه على الله 

يحذر— تعالى الله رحمه — كان حيث ، والتغريهل الإفراؤل أو ، والضلالات 
فهمعن ثقت انبالمي الواقف من العديد وله ، أحدهما إلى الجنوح من 

الحالملمهمة مليم فهم وعن ، العائل وضهاجه وومطيته للإسلام صحيح 
الناسيحرص الذي العالم ئه جعل الدعوة لمقاصد الفهم وهذا ، الداعية 

:عندهم القدر رفيع عيونهم، في كبيرا فكان علمه، من الاستفادة على 
.ي درجات العلم أوتوا والدين منكم ١لدينآمنو١ الله رقع يؤ 

عالماالله رحمه كان ما بقدر المرتجل بالواعفل الشيح فضيلة يكن لم 
الميالموضوعات وحدد السالمين، احتياجات استوعب واع مجتهاج ذا وداعية 
السنةأهل نثرعقيدة أن معتبرا أولوياتها بحب معالجة إلى تحتاج 

لمالحياة في هميتها ت العصر هذا في الداعية مهام مقدمة في والجماعة 
السنةأهل عقيدة ر كتاب مقدمة فى — الله رحمه — أثار كما واحرته، 

.والجماعة( 

ترتكزكانت العقيدة مجال في بذلها المي الجهود مجموعات أن شلث ولا 
مجلأحفلاذللث، في السالف علماء حدده ومجا والسنة الكتاب ضوابط على 

نشرهاعلى عملت عقائد مجن د فمجا لإصلاح العي جهوده حلال 



)س1و)1س(ابدممثيمبي 

الذيالحق الوجه عن انحرفت ، صحيحة غير انجاهات الناس J؛j، ؤإثاعتها 
الأسوةيمهاج السالمن ربط إلى وهادنأ ، والخماعة السنة أهل عاليه كان 

أنمعتبرا ، والحكمة الكتاب من عليه أنرل وبما محمد نبينا نة الح
وهو، ودنياهم دينهم في أحوالهم واستقامة العيال صلاح هوطريق ذلك 

إلاعنها يزيغ لا التي ال؛يضاء انحجة أمته، النبي.عيه وك الذي الطريق 
هالك.

البناءصحة على — الله ه رمح0— حرص فقد الخلق حياة فى أمجا 
ومتابعتهالداعية عمل أولويات مجن ذلك يعتبر وكان ، للمسّلمين الاجتماعي 

والتأكيدإالناس وتعليمها الحقوق قضايا فى وجد تعالى الله رحمه ولعله 
البنيانلصيانة وسيلة حير والمواعفل والكتب والدروس الحاصرات مجن عليها 

أنكذلك مجلاحظا ، ادسالمان حياة وفي ، الإسلامية البيعة في الاجتماعي 
محنوالواجب الحق يذن لما الواجبات عن الحديث يفرض الحقوق عن الحديث 

مجنامي حماِد الخُب هذا في اهتمامه ويتضح ، الإسلامية الشريعة في اقتران 
الذي( الشريعة وقررتها الفهلرة إليها دعت حقوق ) كتابه في المسالمين حياة 
—الله رحمه — أبان ثم 'ومن ، لم المعلى ورسوله الله حقوق ببيان بدأه 

حقمجئل ، للملمين اعي الاجتمالبنيان نحون التي الأخرى الحقوق 
الحيران،الزو-من،وحق وحق الأقارب، وحقوق ، الأولاد وحق الوالدين، 

.لمين المغير حقوق ئم ، عامجة لمين الموحقوق 
فيلف العلماي مجنهاج — الله رحمه — ابن الشيخ انتهج لقد 

عرفهومن ، حلاقي المد والتعليم التربية وطرق الدعوي ونهجه العلمية أعماله 
فيالملامجح أبرز ولعل ، الأمة سالف عليه كان مجا مجنهاجه في عرف كثب عن 

!الله رحمه منهاجه 



رممطم»ز/»لمبمحءثيْبي> 

علمأالاعتقاد في الصالح السالف عاليه كان بما التقيد على الشديد رصه حه 
,ذلك يخالف مما والتحذير بالتنفير مقترن وذلك ، وسلوكا ودعوة وعملا 

.وْناّمته ووضوحه التعليل وصواب الدليل صحة على لحرص اه 

الدعوةأعمال لأمة لصمانا الفقهي والتقعيد الدعوي العمل بان الربهل ج؛و 
.وغيرها ومذكرات كتب مجن الناس أيدي بتن الدعاة يضعه وما 

الحكمْناءل ذلك لئن ؛الدين وقواعد الإسلامية الشريعة بمقاصد العناية ثأ؛- 
.وتعالى سبحانه الله به أمجر الذي الإسلامي 

كانيما ذلك في والتقيد ، والفهم والملوك المنهاج في والتوسقل لاعتدال اه 
,الصالح المملف علميه 

.والتخريج مجتلمة بات وانماية بالتطلبيق لاهتمام ام 
٠التنفير أو التعقيد عن الداعية يبعد لتيميرالذي ا٠ 

المحنبين التوفمق على لحرصي وا عمى والتقليد التعصب عن البعد ءإب 
.والصيلة 

العشيمتنصالح بن محمد الشيح فضيلة ودعوا الذين الس_لمان إن 
منوغيرهما باز بن الله عبد بن العزيز عبد الشيخ مماحة قبله وودعوا 
،بالسالمين تحل التي العفليمة ارات الحهذه مجن مشفقون والفقهاء العلماء 

.العلم انتزاع بذلك يخشون وهم ، علمائهم بفقد 
عنهماالله رصي عمر بن الله عبد عن تده حمفي أحمد الإمام أحرج 

إياهيعلمهم أن بعد انس من العلم ينزع لا اله )رإن ; ىل ه اله رسول أن 
,العالم(( مجن معه يما ذهب عالم ذهب كلما ، بالعلماء يذهب ولكن 



ر/مهطممرزمءلمبمحمح<بي 

التيالعلماء اثار من الاصتفادة على يحرصن أن للمسلم بد لا هذا وأمام 
وأذكر، ؤإرشادات ومواعظ امل ورمكتب من للناس تركوه فيما تتمثل 
تمجتها ، الناس ولسائر العالم لطلاب عديدة وصايا — الله رحمه — لفميدنا 

والتخالقمعانيه وتدبر ١^;!^ للقرآن المسالم تلاوة مجتايعة على الحرص — ١ 
حاديثا/ت به زخرت فيما والتأمل ، الرمول يرة بوالنامي بأخلاقه 

.يدلك والتقيد كرم وخلى وحكمة توجيه مجن الصحيحة 

الأرضمشارق في الإسلام نشر على للعمل المسلم ومع في ما كل بذل ~ ٢ 
.اوم\ن البعض لدى الخاطئة العماني وتصحيح ، ومغاربها 

العلماءقيام مع الناص بتن القلوب تأليف على والحرص مور الأ ولاة طاعة — ٣ 
•والرعية الراعي( بتن المْللوب التأليف بواجب 

،والرعية الولاة بين العلاقة بيان على ~ الله رحمه — حرص وقد 
أمعامة الولاية كانت مواء المسالمين أمور يتولون الذين( همم الولاة أن مجوصحا 

.خاصة 

وراعيهاالرعية بقز المتبادلة الحقوق طلابه يعلم ~ الله رحمه — وكان 
إياهاالله حملهم التي، بالأمانة يقوموا أن الولاة علير الرعية حقوق أن معتبرا 

الكميل،الة-ويم النهج عر بها والجر للرعية المح مجن، بها القيام وألزمهم 
كانالتي الطريؤ، وهي، ، الؤءنينأ جيل مباتياع وذلك ، والاخرة الدنيا بمصالح 

أيديهمتحت ومجن ولرعيتهم لهم السعادة فيها فان ، . الله رمول عليها 
وطاعتهمبينهم والارتباط رعاتهم عن الرعية رصا به يكون شيء أبلغ وهي، 

اللهاتقى، من، أن عف مجوكدا ، إياهم يولونه فيما مانة الأ وحففل أوامرهم في، 
لأن؛ عنه وأرصاهم الناص موونة الله كفاه الله أرصي ومن، ، الناص مجن، ملم 



)ص1وذ1»مبدمحب؛ه 

.يشاء كيف يقيها الله بيد القلوب 

وهى، الناس تعليمها على يحرص فكان الرعية على الولاة حفوق وأما 
والدعاء، غفلوا إذا وتذكيرهم أمورهم من ان الأتيتولاه فيما لهم الغصح 

ذلكفي لأن الله؛ معصية غير في أمرهم وامتثال الحق، عن لوا ما إذا لهم 
ادوفالموصى انتثار وعصيانهم مخالفتهم وفي ، و١نتفلامجه مجر ات قوام 

;تعالى فقال ، مجر ات وأولي رسوله وطاعة يهناعته الله أمجر ولذلك ، الأمجور 
.ه •غكم الأمر وأولى الرسول وأؤليعوا الله أطيعوا الذينآمجغوا أيها ا يؤ 

النبيقول يه مجالعلى يردد ~ حيرا الله وجرام الله رحمه — وكان 
بمعصيةيومجر أن إلا وكره أحب فيما والهلاءة مع اللم المالمرء على ٠ •' 

.طاعة(( ولا سمع فلا بمعصية أمر فإذا 

معكنا ت قال ~ عتهمأ الله رصي — عمر بن الله عبد رواه ما وكذلك 
جامعةالصلاة الله. رسول منادي فنائي ، مجنرلأ فنزلما مفر فى المبى. 

حقاكان إلا الله بعثه نبي مجن ما إنه ت فقال الله رسول إلى فاجتمعنا 
،لهم يعلمه مجا صر وينذرهم ، لهم يعلمه مجا خير على أمجته يدل أن عليه 

وأمور، بلاء اخرها وصيميب ، أولها فى عافيتها جعلت هذه أمتكم ؤإن 
:المومجن فيقول الفتنة، ضء بعصا، بعضها يرقق ض ونجيء ، تنكرونها

يزحزحأن أحب فمن هذه، المؤمن فيقول الفتنة وتجيء مهلكتي، هذه 
ولياتالأحر، واليوم بالله يؤمن وهو منيته ته فلتأ الخنة ويدخل النار عن 

وثمرةيده صفقة فاعيناه إماما بايع ومجن إليه، يؤتى أن يحب الذي الناس 
.الأخر(( عنق فاضربوا ينازعه أحر جاءه فان استطاع، إن فليهلُه قلبه 



سمبم،م/م/سآمبدض<ببم 

المرجلا أن كتمه من العديد فى — الله رحمه — مجاله يكان ومما 
حفهممألوننا يأمراء علمنا قامت إن أرأيت الله نبي يا I ذف-ال .ب النبي 

رصولفقال ، ثانية مرة سأله ثم ، عنه غأعرض ، تأمرنا نما حفنا وممتعوننا 
.(( حملتم مجا وعلمكم حملوا مجا علمهم قاتما وأءلمعو١ اسمعوا را ت الله 

وقررتهاالفهلرة إليها دعت حقوق ) كتابه فى — الله رحمه — وبان 
مجهماتهمفي لولاتهم الرعية اعدة مالرعية على الولاة حفوق أن ( الشريعة 

كليعرف وأن إليهم، الموكول الأمر تنفيذ على لهم عونا يكونون بمحبث 
فان، المهللوب الوجه على مجور احد نمير حتى اغلتمع في ووليته جمواحد 
الوجهعلى تات لم اتهم مسووليعلى الرعية اعدهم تملم إذا الولاة 

المعللوب.

الشريعةحكم بتن الحكم مجال في موازنات — الله رحمص — وله 
كمالم المانجتمع في سامي والالاجتماعي يوفرالاستقرار الذي الإسلامية 

،الحزبية السامية النعيديات وبتن ، السعودية العربية المالكة فى الحال هى 
أيفى الحكومة على الواجب )١ بدلك له حلاصة فى — الله رحمه — يقول 

حزابات وتوحيد والسنة الكتاب إلى الرجوع الإسلامية المليان مجن بلد 
الحزبوهذا ، الله لشريعة المنفذ الله حزب وهر ، واحد حزب على السياسية 

عزالله أشار وفد ، الحزبي التعدد مجن يحصل مجئلما الإسلامية يضربالأمجة لن 
،والاختلاف التنازع يورث الحزبي التعدد أن إلى الكرم القرآن في وجل 

وتذهبفتفشلوا يازمحوا ولا ؤ ت يحانه مقال ، الفشل محبب هو والتنانع 
مايعد من واحتالفوا نمرقوا كالذين تكونوا ولا ؤ ت أيضا ونال ، ه ريحكم 
.ه عفليم عذاب لهم وأولغك السات جاءهم 



،مصز/.رمممبمحثس؛ه 

،دووب وعمل ، وكفاح جد حياة — الله رحمه — حياته كانت 
.وتأليفا ، ونصّحا ، ووعفلآ تعليما ، والمسلمين الإسلام لمصالحة 

مدرساكت حينما ه ١  ٣٨٢عام في بغضيلته لى لقاء أول كان لقد 
وكنت، العلمي عنيزة معهد فى ا مدرموكان ، يانجمعة العالمي المعهد فى 
زيارتناأثناء وفي ، القمسم منهلقة إلى الجمعة معهد مجن طلابية رحلة مع 

علىمتميز أثر ذا وتوجيهص نصحه فى مجبرنا — الله رحمه — كان ، للمعهد 
فيجميعا عملنا حلال مجن به العلاقة وازدادت ، وطلابه العهد وبى مجنع

وزارةفي للعمل انتقالي بعد ئم ، الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة 
والهام، واحد اليدان حيث ، والإرشاد والدعوة والاوقاف الإسلامية الشؤون 
أنه! أحدهما الحاصر، عصرنا فى نادرين مجونفذن لففيلته وأذكر ، واحدة 

فيهاالتدريس هيئة لأعضاء تصنيفا الجامعة أجرت ، الجامعة نفنام صدور بعل 
تقدمتتهللب الدرجات لبعض الإجراءات وكانت الجامعي الكادر حب 
وحينما، يحث باي يتقدم فلم ، الاختصاص مجال في ودراسات أبحاث 

أهلوأن ، والترقيات للرتب يستشرف أن ينبغى لا العالم بان ذلك برر فوع 
لدلكتبعا يأتي وما الله لوجه والعمل الاحتساب بهم يحسن الشرعي العالم 

•به بأس فلا 

بداخلهظرف بتقدم مجديرللجامجمة وأنا لي مجفاجأته : الثاني والأمر 
محاصراتمقابل له صرف أنه فذكر قصته، عن فسألته المال، مجن مجبلمغ 

—الله رحمه — وكان القصيم، في الدين وأصول الشريعة كلية في ألقاها 
مجناقتطعه انحاصرات هده وقت وأن العالمي، عنيرة معهد مجلاك على وقتها 

الوبدلك العالمية، للمعاهد ية الدرامالمقررات لتأليف اتخصص الوقت 



رمم،ممز/•مبدمحب؛ه 

٠لي صرف ما تحق أم 

,الوقت هذا في نادران الموةغين أن ثلث ولا 
صفاتالدنيا طالب في واعتداله ، شبه فيه عما العلم طالب وتعفف 

.فيه الناس وترغب ، للناس تقربه محمودة 

فىوامحادثة الناصحة وتكون إلا به ألتقى أن — الله رحمه — ويندر 
فىله زيارتي فى حتى شؤونهم، ويعالم المسلمين، ينقم الذي العام الشأن 
.الأخيرةوامه 

تفدرالتي المباركة الدولة وهذه ، فضيلته فيها نشأ التي البيئة إن 
وقوتهالله بحول مرهالة ، أيديهم في يدها وتضع ، العالم وأهل العالم—اء 

بخير،الناص يزال ولا ، ابن الشيخ أمثال مجن ااعامجلين العلماء لإنجاب 
سيضرهم لا ظاهرين الحق على أمتي من طائفة تزال ولا . قال فقد 

.٠ خالفهم مجن ولا خذلهم 
يثقونعدوله خلف كل من العالم هذا يرث )ر ت نال أنه ءه عته وروي 

.ا-باهالين(( وتأويل البهلااين وانتحال الغالين تحريف عنه 

وجزاه، جناته قيح وأسكنه ، واسعة رحمة الم\ن الفقيد الله رحم 
إلىالله رحمه انتقل فقد ، ميزانه فى أعماله ثواب وجعل ، خيرا عمل بما 

.ه بون وإنهم ميت إنك ؤ سبقه مجن انتقل كما الاخرة الدار 
وإثماالموت ذائقة ؤكلنض : الدار بتلك كلهم الاس يكقي وِوف 

.ي القياط يوم أجوركم توفون 



ببممبمحضْ-

ممسسنافي أجرنا ، وتعالى بحانه الله يرصي مجا إلا نقول ولا 
.مجنها خيرا لنا واخالف 

إليهؤإنا لاه ؤإنا ، وله واغفرلما ، بعدم تفتنا ولا أجرم تحرضا لا اللهم 
•راجعون 

١(.  ٣٣٩; العيد ، الخزض؛ م؛دة -) 
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انعقدتالذي العتيمتن صالح بن محمد الشيخ الفذ الخليل عالمنا رحل 
•الملايع، قلوب يره وتقد حجه على 

الأعمالفيه ترفع هرالذي ١ ٤ ٢ ١ / ١ ./ ١ ٩ المشهور الخمس ليوم سيئا 
•على الأ اارذ؛ذ، لقائه يوم إنه 

انتظاراالعصر صلاة قبل المشرفة الكعبة ظلال إلى -جثمانه 
لإمامهليتقدم ، الحاصر الميت على الصلاة تقام وبعدها ، الفريضة لصلاة 

على-بمثمانالصلاة تقام نم الله، حففله المسيل عمر الدكتور السالمين 
مجحمدالشيخ فضيلة العلامة الأب بامامحة العشجبن صالح بن محمد الشيخ 

.الله حفثله سيل ابن 

،وساجدا وراكعا طائفا العثيسن الشيخ الحرام المجد شهد مرة كم 
.ومدرما ، وواعظا ، ومرشدا 

وانجاورين،والمقيمين المكيع، مجن الغفيرة الخموع ، الشهود وشل 
والفجاجالمجل لكفرنهم صاقن، وقد ، المكرمة مكة حارج من والقادمين 

،ومرشدهم معلمهم على الصلاة ليودوا ، الحرام المجد حول ُن والطرق 
،ؤإخلاص حب لهم مجنهلقه ، والدعرة ، والإرشاد الممحح لهم محض الذي 

،ؤإرثادهم العامة ووعفل ، هم وتدريطلابه عن ينقطع لم ، ومودة وصدق 



سمبمام/رز/•ابوطيص 

.المرض مع الشديدة معاناته وأثناء ، الأخيرة الالحفلات حتى 
والساربنوخ المن العسسمان محمد للشيخ والحهب الوفاء مجواكحسا 

أنوما ، الوامعة وأروقته والخارجية ااداحاو_ة الحرم احان حمتملأ طفال وات 
المولىإلى وابتهال ورحمة دعاء والكل ، الهياهر جثمانه على الصلاة تنتهي 

الغفيرةالجموع وتتحرك ، الصلاة تنتهي ، العلا والجنان الرصى ينال أن 
أإ هيهات ولكن ، الحانة مجن يتقرب أن يريد واحد كل ، التلاطم ميل كال

.أكتافهم تحمله أن قبل قلوبهم حمالته 
،العثلماء مواكب بجانبه تتفاءل والإيمان الحب من عفليم موكب 

.. عليه الله عاهدوا مجا صدقوا الذي ، العامل^ن العلماء رحيل مواكب وكدا 
.مجرثر ومجنفلرفريد رائع، مشهد 

حبهوجماعات أفرادا مة ا/ئ العث_يمإن بنٍمجالإ محمد الشيخ مجنح 
.ووفاء حبا بالحب فبادلوه ، ؤإحلاصه 

،ومجفلهرا دعوى لا ومخبرا جوهرا سلفيا خيروه ففد فحسب هدا ليس 
،الناس أعراحس فى يخوض لا ، الناس وأحيه الله فأحبه الناس عند فيما زهد 

،تواضع أو علا مجهما محدثه جتاحه يخفض ، جم تواضع ذو ، المفلهر بسيهل 
.محة الأ صلاح وهاجسه ، امحتمع إصلاح همه 

فيهينحفق ، أومجلل كلل دون وترحاله حاله فى ديدنه الله إلى الدعوة 
لعالله وإن ميا لهدبمهم قسا جاهدوا والذين ؤ : وعلا جل المولى قول 

ابتعادهفي الحسنة القدوة كان العثيم\ن، محمد الشيخ الله رحم امحتنه 
النفس،هاديء الجانب، لن لغيره، موقرا ه، نقفى وقورا الفلاهر، عن 

شأن، والتاالصحابة مجن مجة ات هذه لسلف والتقدير الإجلال عفليم 



.العلماء

—عنه الله رصي — عباس بن الله عبد بمجد درسه افتتاح حضرت 
الأمةهده حبر خصائص عن حديثه فكان ، الأعوام أحد صيف في بالطائف 
بالحبسامعه يحس ، العفليم والتقدير ، العميق الحب حديث ، وصفاته 
شفافيةعلى يدل مما الله. رسول فحابة الكبير والإعجاب ، الصادق 
أدبفي وصحابته للمسلفى. عفإيص وحب ؤاجملأل ، رفيعة روحية 
•واحترام 

نلكفى انطباعي مجالسنا في التالي اليوم فى ~ الله رحمه — له أبديت 
ئم، الله رمول لصسحابة عميقا وحبا وفاء كانن، التي الافتتاحية 

عباسبن الله عيد مة الت حبر لمسجد القاصدين معظم إن قائلا إليه ئت نحد 
المجدإلى يدخلون ~ عنه الله رصي — زيارته اطرهم بخيجول لا 

لهجليل نحوصحابى الشرعية الزيارة بواجب يقوموا أن دون ويخرجون 
الدينءه الله رمول بمحابة عقوقا يمثل هدا إن ، مة ات على كبير فضل 

والحبالمصح محمد يدنا مالأمة ول رمؤإلى الأمة إلى دوا أم
.الشريف قبره على يدل أو يشير مجا عدم إلى هذا عروت ، والإخلاص 
مبدياتحمفل لكنه قلته لما وتقديره موافقته — الله رحمه — أبدى 

عقيدةمع ونتناقص تتنافى النير مجور امن بعض الجهالة بعض يزاول أن حشمت 
.الذريعة محي جانب يغاو_ا — الله رحمه — بهيا وهر ، وصفائها التوحيد 

ووقت،جهد مجنر يتطيع مجا كل وبدل جهاده، حقر الله في جاهد 
الدنياعن عزوفا ، الله مرقاة ابتغاء الفرصة واتته كالما الله لدين، ناشرا 

يقولهمجا فأصبح ، وأفتى وأرثي ، ووعثل درس ، الخلابة ومجذلاهره١ ومجباهجها 



ر/مئممأ،ا؛قطيص 

الميالبلاد في والخوامع الماجد ملأ ، وتقديرا ؤإكبارا حبا الناس يردده 
ليناهينا ، العلماء تواضع في ، وفتيا ؤإرثادا ا ويرموفضلا علما يحلها 

هوالشيخهذا ، محدثه به فيأنس ، إليه يتحدث مجن يونس ، القول في 
الأنموذج— أحدأ الله على أزكي، ولا ~ العامل ، العسمتن صالح بن محمد 
.ندرة بل ، قلة فأصبحوا أكثر كانوا ، العلماء مجن الصالحة والقدوة 

.والتجرد والصدق والإنصاف الحيل محعيار العلمية اغيالس في حديثه 

ذكرىفقلل ما جالعئيمين صالح بن محمد الميح رحل لثن 
صاحبوعلا جل والله ، ؤإحلاصه وصدئه بعالمه بيننا يعيش ، حالية ععلرة 

فىالجنة خاله يد وأن ، الداعتن دعاء فيه يقبل أن أرجو والفضل المن 
،رفيقا أولثلث وحن ، والمحالحى والشهداء يقين والصمد ئين النيمع 

فىمدفته يكون أن الإلهية الإرادة تشاء إذ ، ؤإرهاصات بشائر وللمعادة 
نبياءا/ت مجرفي حيث ، مسلم كل أمجتية المكرمة مجكة الباركة الهلاهرة رض المن 

اللهثاء إن ليبعث ، الله عباد مجن والصالحين والعلماء ولياء والمد والصحابة 
.الاحرة في السعداء قافلة صمن 

ولملصحاب— الله حففله — الشريفين الحرمين لخادم أولا الجميل العراء 
ورجال، وتقديرهم ببرهم والعلماء العلم يحيهلون ممن الأمراء اللكي^ السمو 
وكافة، الفتى ولماحة ، قرابته وذوي وأهاله ولأولاده ، الكرام الدولة 

اللهم، راجعون إليه ؤإنا لله إنا ، جميعا للأمة بل ، العالم وطلاب العلماء 
.منها حيرا لنا واحلف مصيبتنا فى أجرنا 

آ١ ٢ ٠ ٠ ٩ العيد ، كاظ ع ر



Ji_X(tt)>ابلعثي0؛؛و 

وئةا1شءء
مرغبم،ف/بم؛اميم من مى //دكتور; مسي مم 

٠j4SJIjjjf  ءرصشخءن/مجس،سن

\\ ا \ ' ا \ ه الأربعاء اء مااعئسمين الهالح محمد الشيخ توفي، 
اللهيعبد ، العتيق الله بيت رحاب فى المبارك رمجضان شهر قضى أن بعد 

،والفتاوى تمالة ما/ئ على والإجابة والدرس ، له تسر مجا والصيام بالصلاة 
بالرضاالمرض وقابل ، مريض أنه ذلك قبل — الله رحمه — عته أشيع وكان 

لمنهم أد ليس ، مجرصا منه أشد حوله مجن ترى كأنك حتى ، والامحلمئنان 
هؤلاءيتلقاها كثيرة عوامجل ولكنها ، والاطمشان بالرضا المرض يمابلوا 
•وذويهم وأبنائهم إخوانهم من المعرفة حق يعرفونهم ممن الرجال 

الامجةعلماء من بكوكبه ليلحق العئيمين الصالح مجحمد الشيخ توفى 
أنبعد الحنة رياض مجن رياض — تعالى الله بإذن — هي مجواقع إلى بفوه جم

،به ينتفع علم ! فقهل ثلاث لهم وبقي ، المشيعون وغادر ، العمل توقف 
يبقى، بموت عندمجا المسلم مجيزة وهذه ، جارية وصدقة ، له يدعو صالح وابن 

•كلها يبقها لم إن الثلاث مجن شيئا وراءه سقي أو 
مجنكثيرا حيرا وراءه أبقى أن بعد الصالح مجحمد الشيخ توفي 

ليكونوا، الس_اافين يخلفون قادمج\ن لعلماء نواة هم تلاميذ ومجن ، علية آثار 
بالحقمجتواصية عالمية قيادة نحت الامجة ولتبقى ، صالف لخير حلف حير بحق 

٠بالصبر مجتواصية 



أم1ون1»)أمرا4مبمحءتجب؛ه 

لخيرحالف حير كان نمه العئيْين الم>ااح محمد شيخنا أل ذلك 
علىتلميدأ كان ، كله هدا إلى تعالى الله وممه عالما يكون أن مقل سلف 
بنالرحمن عبد الخليل شيخه أبرزهم ومن ، الجنة رياض إلى سبقوه علماء 

ثميد تلام يبدؤون ، كالهم العلماء حال وهده — الله رحمه — عدي م
بعضيكون ثم تلاميذ لهم ويكون ، عالماء — تعالى الله بقدر — يكونون 

يحنعال قدر على مجه ات وتبقى ، مجة ات في الخير فيبقى ، علماء التلاميذ 
.أحرى عالمة كوكبة مجحل عالمة كوكبة نحل أن في التقاول 

باحترامثم الى تعالله مجن بفضل منصورة الحق على الأمة وتفلل 
.والأمة القيادة مستوى على ؤإجلالهم فيها العلم ومحلله علمائها 

بالرحمةله بالدعاء اسمه فاقترن العثيم^ن الصالح محمد الشيح توفي 
الذيالخير مر•, لعمري وهذا ، مكتوبا أو مشافهة ذكره جاء كلما ، والغفران 

.لهبإذنه تعالى الاه أرائه 

،،،الجمع عون في الله وكان ، واسعة رحمة الله رحمه 
(١٢٠٦٤:سد عكاظ، ريدة ج) 



رص1ون1س(مبمحض0ي> 

ءءاوه|يفي..ا|||ا

م/نءدقإ؛و(هيم بن عيي //دتمتور; ساوي بقيم 
٠Jiit  ٠صجثم،سغ ارسو

ماصدقوا رجمالأ منها لها هيأ أن مجه الأ هده على تعالى الله نعم مجن 
يدلواوما يمفلر، مجن ومجنهم نحبه، قضى مجن فمنهم عليه، الله عاهدوا 

همنهم ت الناس ذأحب-هم فيه، صادفن العلم على حياتهم وقضوا تبديلا، 
عليهم،أقبلت وقد الدنيا في زهدوا يالهداية، لهم ومحلمعوا الناس، أحبوا 

مامنها أحدوا ، حكيما صدودا قصدوها لاحمتهم ، عنهاأعرضوا ولكهم 
أنهاوظنوا ، عليهاتكالبوا ممن لغيرهم الباقي وتركوا الآ-مة، على يعينهم 

عندلهم الله وجعل والافئده، العقول الزاهدين إلى فمالت القرار، دار هى 
والخلوصمتهم، القرب في يتبارون الناس وأضحى ومحبة، نبرلأ الناس 
الجمع،فتقبلوا والذهتبة، العلمية توياتهم م في اختلاف على معهم 

•عليهم وردوا وحاوروهم، لهم، وصمعوا 
مجنحماما أكثر المريدون كان وربما عنهم، يأخذون مريدون لهم وكان 

منهمفكان عليه، الله عاهدوا ما صدقوا رجال ولكنهم الرجال، هؤلاء 
كثيراخيرا أوتى فقد الحكمة يون ومن بالحكمة، الحماص هدا لجماح كبح 

فييفقهه حيرا به الله يرد ومجن بالفقه، وجماحه الخماص هذا وكبحوا 
الدين-

حتىالحكمة، فيهم زادت الدين ض فقها الرجال هؤلاء ازداد وكلما 



،مهمم•ر/ممربدثيب؛ه 

فسمبالكفر ويرميه - تعالى الله رحمه - حنبل بن أحمد إلى رجل يأتي 
بهأراد المرمي ولكن ، ثرابالرامي ويريدون حوله، من ويغتاظ حنل، ابن 

•حيرا به أراد الله ولعل ، خيرا 

،فيه ويعزيهم الأجل وافاه وقد سجانه أهل إلى تيمية ابن ويذهب 
كثيرمنوملهم ، الدنيا من يحتاجون فيما عليهم واليا نمه من ويضع 
كدلك.وبعدهما امح/ثالة 

بينناوبقي ، فقدنا من منهم فقدنا الدين الأجلاء شيوخنا هم هؤلاء 
لكلمةالعميق بالمعنى المفقودين واحر ، تعالى الله بإذن كثير حير منهم 

كثيراخيرا وراءه حلف الذي الع-ئيمتن الصالح محمد الخليل شيخنا الفقيد 
قدمحمدا ثيعنما أن وأحب ثلاث مجن إلا عماله انثهلع ان الأنمجان إذا 

وأي، النافع العلم وهما ، يراهما كل بارزتان اثنتان ، الثلاث هذه وراءه يرك 
نهجعلى مار الذي الصحيح الصافي الثرعير العلم محن مي أمنافع علم 

الصالحونالأبتاء هم اقية البالثلاث الخصال في حرى والأ ، أه محمد 
صالحونتلاميذه ثم ، له يدعون صالحون أبناءه أن ونحب ، له يدعون 
والخصلة، له يدعون أوبعيدأ قريبا علمه مجن المستفيدون ثم ، له يدعون 
الصدقةهى ، للناس تفلهر أن لها يراد لا نه لد للناس ءلاهرْ غير وهي الئالئة 
.الجارية 

اللهبإذن يهنأ ممحمدا شيخنا فإن النافع العلم وهي ، ولى ات أمجا 
الإفادةعلى القائم التقليدي بالنشر يعميمه من أكثر العلم هذا يعمم عندما 

اذ، سيارة جريدة أو مجلمة فى والفتوى والمقالة والرسالة بالكتاب الورق من 
نجهيزيتم مجا عند تعالى الله بإذن أوصع إفادة ستيح الإلكتروني ر الشمأن 



سمبم،مء/ز/»ضببي ابك 

لهتقام وعندما ، الإعلامية المعالومات شبكة في — الله رحمه — له محوغ 
هذهعبر الناس بان وتنشره العلمي بانتاجه تعنى حيرية علمية ة مجرم

هيأنها رغم مجتها أميع وسائل مجن بعدها يتم فد ومجا الحديثة، الوسائل 
.سريعة 

كلوالحدر ، يمله لم مما إليه ينب مجا نجنب العلم هذا حفظ ومن 
الأنبياءورثة على تقول هذا فان ، يمله لم شيء إليه ينب أن من الحذر 

مرجعيةآلية في إمهامجاته بتوثيق ذلك مجن الخد يتم ثإنما — منهم نحسبه و— 
اثارهرصد عالي ابقون يتمجحبيه أن وأعلم ، لله والحمد اليوم ممكنة 

جهةهناك تكون أن بد لا فانه ولذا ، صائبة كلها تكون لا قد باجتهادات 
الجهود،تتشتت لا حتى ممكن إسهام أي وتتغبل ، الجهد بهذا تقوم واحدة 
٠يمله لم مجا شيخنا إلى ينب لا وحتى 

رحمه— وجنازته ، الحرام الله بيت في بهدوئه محهيبا مجتفلرا كان ولمي 
الملكيمو الًاح_ا عاليه المصل^ن ويتقدم كتاف ا/د على محمولة ~ الله 

وأصحاب، الأمراء الملكي السمر وأصحاب ، العزيز عبد بن نايف الأمير 
أجرومجعحجو الشيخ وطلاب ، العلم طالبة مجن والمسلمون العلماء المقيلة 

حفليالذي التقدير ذلك يجمد هذا كل . جليل فاصل عالم على الصلاة 
وزهدهتعالى الله مع وصدئه باحلاصه نم بعلمه به واكتسالله رحمه به 

عليهيملون لمون والم، مجهيبا مجنفلرا له فكان — كذلك به نح— بالدنيا 
أفردعندمجا ميما لا — الله رحمه — وفاته تلت التي الجمعة يوم الغائب صلاة 

وفى، العلماء فقد وفى ، فيه خاصة بخملبة اليوم ذلك الله وقفهم الخملباء 
علىتعالى الله بإذن منيقى الأمجة هذه أن مجع ، العلماء بقبض العالم قبض 

أرادالذين أولئك أمثال مجن الأجلاء العلماء فيها وسيبقى ، مجنمورة الحق 



0مجأو0»مبدضيْبي 

منرياض في فيه هم برزخ فكب فمضوا تعالى، الله شاء إن حيرأ بهم الله 
فالمثوىالصحف، بعض نردد كمأ الأخير مثواهم في وليسوا الجنة، رياض 

•والصالجتن والشهداء والصد النسن مع عيخن جنات في حير ات 
محنرجل ، العئيمين الصالح محمد الجليل شيخنا في به نحما هدا 

مجنومنهم نحبه قضى مجن فمنهم عليه، الله عاهدوا مجا صدقوا الدين ١^٣^ 
.تبديلا بدلوا وما ينتفلر 

فكبوالخير ، الرجال يفقد أحزان على حزن بموته أصيف بل ، أصاف 
•الجميع عون فؤب الله وكان ، عونهم في الله فكان ، المادمجين وفي؛ البانتن 

(١٦٤.اسالأسة،سد; 



>يم1وز1»مبددي٠ببم 

سئه ٥٠اله اسالم 
/يرشدمرشد بن عيي /ردكدور 1وووويخ مععى ; بقلم 

٠ررسسمس،مسمببت ء٠ 

وأشرفحلمه أشرف على لام والوالصلاة ، رب لله الحمد 
الهلسينوصحبه آله وعلى الله عيد بن محمد يدنا م، والرصين الآنس-اء 

يقبضلا الله راإن ت الماثل ، الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن ، الطاهرين 
((العلماء بض بقالعالم بض يقولكن ، الناس من ينتزعه انتزاعا العلم 

;بعد أمجا . . الحديث 

اللهيقول ، الحياة هذه فى حى كل على الله كتبه حق، الموت نإن 
محيالكبير أثره له العلماء موت وإن ي، برن وإنهم ميت إنك ؤ ; تعالى 
فهمثإجلأل، تقدير من الإسلامي عالمنا في لهم لما وذللث المسلمتن، نفوس 

علىوالحث والتوجيه التعليم في دورهم ولهم وعلم، وهدى خير منارات 
بالحكمةالله إلى والدعوة والتقوى، البر على والتعاون الحمر، فعل 

اللهطاعة على والحث الحق، على الأمة كلمة وجمع نة، الحوالموعنلة 
وعدمالاجتماع على والحرص الأمر، ولاة ومحناعة رسوله. وطاعة 

وتعالىبحانه الله أمر كما ، جميعاالله بحبل والاعتصام الاختلاف، 
محلوهم ، ب تمرقرا ولا جميعا الله بممل واعغصمرا ؤ : وعلا جل بقوله 

وشرفهاعزها تنال لا واتمجة أمتهم، أبناء جميع محن والإجلال والثناء التقدير 
.وعلمائها لقيادتها وتقدير احترام مجن تفعله بما إلا ومجدها 



>/ممامصز/»مبدءنبب؛ه 

حثالتي الحميدة الخصال من الفضل أهل بجهود الإشادة ؤإن هدا 
العربيةالملكة في وعلماونا ، لهم والدعاء بهم للأنتداء الحيف ديننا عليها 

هومعلومكما ، الجميع نفوس في وامحة والإعزاز التقدير حق لهم السعودية 
العلممن به يمصمون لما وذلك ، المملكة هده في ومقيم مواطن كل لدى 

،للإصلاح دووب وعمل ، مخلص نصح مجن يبذلونه وما ، الله إلى والدعوة 
وصفهكما الإسلامي انجتمع ؤإظهار ، والتعاون اخبة على القلوب وجمع 

كمثلوتراحمهم توادهم في المومنغ، مثل ٠ : بقوله الحبيب. التبكب 
بالحمىد الجمائر له تداعى عضو مجته اشتكى إذا الواحد، الحل 
.والمهرا( 

عثرالأمس ، الأربعاء يوم مغرب عند وبالتحديد المريب، وبالأمس 
النبويةالهجرة مجن وألف ربعمائة ات بعد وعشرين واحد لعام شوال مجن 

أجلمن واحدا الإسلامي والعالم السعودية العربية المااكة فقدت الشريفة، 
عثيض،بن محمد بن صالح بن محمد الشيح فضيلة إنه ، علمائهاوأشهر 
عنيرة،مجحاففلة في الكبير الجامع وحطيب ؤإمام ، العلماء كبار هيئة عضو 

بالدراسةأوقاتهم عمروا الذين العلماء من وفضيلته المرض، مع معاناة بعد 
جمعواالذين العلماء مجن وهو الشرعية، العلوم وخدمة والتدريس والمللب 

وفيالعلم، دور وفي اجد المفي العلماء أيدي على العلمي التحصيل بثن 
أبرزومجن الإسلامية، سعود بن محمد الإمام لجامعة التابحة الشريعة كلية 

•"الله رحمه — عدى الناصر بن الرحمن عبد الثسم^ فضلة ٠ ايخه جم
رحمةالله رحمه — باز بن الله عبد بن العزيز عبد الحبر القد العالم وفضيلة 

.— جناته فسيح وأسكنه الأبرار 
!أهمها ومن ، الأعمال بجليل حافل — الله رحمه — فضيلته وسجل 



ربمدبميم//>/_؛مبدممثي>بمببم 

بالاضافةالصلن، غيه يوم الذي بعنيزة الكبير الخ-امع فير التدريم، ولي، ته 
المالحيعلتم، الشيخ أسها التي، الوئ عنيزة شة محير التدريس إلير 

.— الله حمه ر— 

.اإعل٠ي، عنيزة معهد في، التدريم، ولتم، ن* 
•القميم ني، الدين، وأصول الشريعة كلية في، مجدرما ملر عه 
.العالماء كبار هيئة ضو عه 

يممغونالذين، العلماء أولئلئ، من — الله رحمه — الشيخ وفضلة 
عرفولقد ، وسمتهم ، العلم طالبة بصفات ويتصغ_وو، ، الاحلاق، بمكارم 

حسنإليه يجذبلئ، ، حديثه فى هادئا وقورا عالما — الله رحمه — فضيلته 
إنتم،الدعوْ في، ونهجه أحاديثه في ويعجبالث، ، للوثاثع المتزنة ونظرته ، إلنائه 

*للامجور التخلحلي، النهج ذللث ، وفتاواه محاضراته وفير الله 
وماأحاديثه مجن، اّمتغدت فقد المتعددة بفضياكه لقاءاتي حلال ومجن 

محاضراتلإلقاء مرارا فضيلته دعوت وند ، عمله أنماء تجاربه من يرويه 
من،يوم في، أنه أذكر ومجا ، الممالكة أنحاء مجختالف، في الطالبات يماته على 

ذلكإلى المادرة في، والخرم، الرغبة يه أجد إني بل ، ذلكؤعن اعتذر الأيام 
بيالاجتماع علؤر حرصه — الله رحمه — منه وجدت فقد ، هذا إلى ؤإضافة 

لهمجا وحاصة ، السات تعليم أمور في، والبحث ، النزل أو الكتب فير مواء 
.الدرامية بالمغاهج علاقة 

-الاه رحمه - الجليل العالم هذا طيه يسير كان الذي المهج كان لقد 
هذهاء لعلمالواضح المهج ذللث، من، )حطض ، والمشورة الرأي ادل تبفي، 

واجتماعاإم؛زا لأمنفع له مجا كل في الخيروالمعاون حب في، المالكة 



)يماوذ1س(مبمحثيْببم 

واجبعلى والحث ، الصحيحة الإسلامية بعميدبير وتمسكهم كلمتهم 
.المسامين ولعموم المدمر لولأة الحقوق أداء 

،للجميع للخير ا محب، المعشر لتلميف — الله رحمه — كان لمد 
.وجودهم ه يونالدين العلم طالبة وخاصة 

العلماءطراز من زاهدا فذا رجلا مة الد ففدت — الله رحمه — وبوفاته 
أحاديثهموصدق ومعئرهم محمتهم في المالح بملغنا يذكروننا الذين 

المثلاهر.عن وبعدهم للاطلاع وحبهم 
الشيخالزاهد التقي الورع الجليل العالم لفضيلة وجل عز الاه أسال 

،جناته فسح كنه ويبرار المن رحمة يرحمه أن الع؛يمين صالح بن محمد 
يجازيهوأن ، عثرته ويقيل ، ذنبه يغفر أن — وتعالى بحانه حم— أسأله كما 
سليم، السيرة مجحمود عاش فقد ، خيرا والسالمإن للإسلام قدم عما 

،دينه خدمة أجل مجن مكافحا ، والعلماء للعمل محبا محققا عالما القلب، 
والنصربالتوفيق الأمر لولأة وداعيا ، الرشيدة ولقيادتها البلاد لهذه مخلصا 

،لتفه يحب ما لهم يحب ، كلمتهم باجتماع وللمسالمين ، والصلاح 
شوجعل وطلابه، ومحبيه أسرته عزاء وأحن عنه، ورصي الله رحمه 
هذهسلف مجن وبأمئاله به ويتاسوا ، سيرته ليعبدوا ، والبركة الخير ذريته 
والحمد، خيرا بفقده السلمين يعوض أن — وجل عز — الله وأدعو ، الأمة 

وعلىمحمد صيدنا على وبارك وملم الله وصلى وقدره، قضائه على لله 
.وملم وصحبه آله 

١(• ٣٣٦; العدد ، ايزض؛ )جوأد% 



0يمأوزأ»مبد؛فيْجم 

اسيدامير

1 آمدكتور /مثست،ن ؛؛؛ jjjJtمعمم ; بمئم  Jujjtjوو1جح

٠ 44jSllمعدالأص ؤسو ءييص  JjfJitJtعجمس ضم ه٠ 

،وتعالى بحانه به إلا قوة ولا حول ولا ، لقضائه راد لا لله الحمد 
وإنهمميت إنك ؤ ت حفه في الله نال الذي معحمد 'سدنا على الله وصلى 
صالحبن محمد الشيح محسماحة بوفاة الإملامي العالم فجع لقد ، ه بون 

.ه ١ ٤ ٢ ١ / ١ ٠ / ١ ٥ الموافق ربعاء ات يوم — الله رحمه — ابن 
الولكننا ، كبرى مصيبة هي عالم بعد عالما ّين ٠Jاالعلماء وفاة إن 

إليهوإنا لف.  UIقالوا ممبة أصابمهم إذا الدين ؤ : تعالى ااالّ قال كما إلا نقول 
.ب راجعون 

الإسلاميةمجة ا[د علماء أحد ءئيم\ن بن محمد الشيح ماحة مإن 
القيمة،وانحاضرات ، العديدةالمؤلفات له الحاصر، العمر ني الرمجوئ^ن 

ولهالصالح، المسلف وأقوال والمة الكتاب مجن بالدليل المدعومة والفتاوى 
الإمامجامعة وفي الحرام، بالمسجد يرومه أن كما فريدة، فقهتة امتغباطات 

الكبيرأثره ذلالث^ لكل الإملامجية ان الزممجن غيرها وفي — القصيم ؤع ف— 
الكتابفي جاء بما الجميع وتنوير الصحيح، الطلريق إلى السلمإن إرثاد في 

يفهمهاكما العالم يفهمها ويجهالة مسهلة بعلريقة ذلك وشرح والسنة، 
.العادي والشيح العالم  ١٦٠١١١٥

منواتعدة ٌماحته باستضافة لبى ات الثقافي مكة نادي تشرمح، لقد 



»_lpl'بدضبي، 

منالئات يحضرئ ديتجة ودروس محاصرات لإلخاء غيره وفي رمضان في 
فيبه محتفظ وبعضها ، بعمهاالمائي نشر وفد وانحبين، العالم طلاب 
.المائي مكتبة نى مسجلة أشرطة 

بهيئةعضوا كونه بجانب ااعئيمين صالح بن محمد الشيخ سماحة إن 
،إسلامية ات مجومحوعضوبعدة ، الإمام بجامعة أستاذ فهو اء العالم—كبار 

،وماهجها الدنيا في والزهد والملاح بالقوى — الله رحمه — ويتصف 
•الكريمة حلاق والأ بالكلف الماس مع ويتعامل ، فاصل خلق على وهو 

العلميعوض وأن ، رحمته بواسع يتغمده أن قدرته جلت الله أل ن
أمرتهيلهم وأن ، رحمته مجمر في ؤإياه يجمعنا وأن ، حيرا فيه والعلماء 

العلي؛بالله إلا قوة ولا حول ولا ، راجعون إليه ؤإنا لله إنا و والاحتساب الصبر 
.العفليم 

(iXijPr  ١ • ٣٣٤: الخلد ، ءك،ظ)



مبدديص>

مضيدر وبمهساء سة 
حميدبن س عبد بن صءو،ع /ووك1ور; //شيغ ^ JLaitصاحب بملم 

٠لإمحتبءم ر/عسجد أدام /عملجد لإسممشمد نسس /٠ 

للهوالحمد ، حكمه فنا مامحي لله والحمد ، بيده نواصنا لله الحمد 
حيرمحمد نبينا على كملان ات تمال ات لام والوالملأة ، قضاؤه فينا عدل 

تبعهمومن و١لتابعين وأصحابه آله وعلى جلل، بعده مماب كل ، البرية 
;بعد أما . .بإحسان 

،بالرغاب وحموصه ، بالنوائب عمومه الدهر عجائب من فان 
وبعضهاالناس، أيدي بت كبما بعضها البلايا وتحل ، المحاثب فتوالى 

الماسويراجع ، المتدبر ويتدبر المتذكر، ليتذكر الخبير، الحكيم مجن ابتلاء 
•يرجعون ربهم إل لعلهم أنفسهم 

الشعورويعفلم الدهر، مجمائب أعفلم مجن مصيبة العلماء نقد ويأتي 
،بالمقود التعلق بقدر والوله الولع ويشتد ، المفقود عفلم بقدر بالمصيبة 
ومجاالألم، يشتد بفراقهم ، غائب وأعز محفقود أعفلم مجن بربهم والعلماء 

.كالعدم وجود مواهم 

والدواء، الفللماء في والضياء الدجى، ومصابيح ، الأنبياء ورثة مهم 
ويتميزالحرام، من الحلال تبثن وياليامحلل، من الحق يعرف بهم ، للداء 

آمر.وحبهم عامحلمر، وذكرهم ٠لاهر، فضلهم ، الضلال مجن الهدى 
يكونلا وكيف الدين، وحماة ، مجة ات وكنز الشريعة، حملة هم 



رمصم/سآلمبدءنبب؛ه 

الالله إن ٠ ت محمد نعينا قال وقد رزية ورحيلهم ، مميية فقدهم 
بموتالعلم يمض ولكن الرجمال، صدور من ينتزعه انتزاعا العلم يفض 

جه-الأ،ا روومالناس اتخذ عالم الأرض في سق لم إذا حتى ، العلماء 
.(( وأضلوافضالوا ، علم بغير فأفتوا فشلوا 

المن الناس من ؤإن ، الناص يضيع وبموتهم ، المد؛ نحيا العلماء بحياة 
بالله.إلا قوة ولا حول فلا ، مجاني الأ أمنية منيته مجن فيهم بل ، أهله إلا يفقده 

لوعتمن الأيام هده في الامجة تعيشه ما الكلمات بهده والباعث 
محاإلا نقول ولا ، محزونون فراقه على نحن ، علم وعالم ، جهبذ إمام فقد 

،المعارف وبحر ، العلوم حجر ، العلامجة العالم الإمام هو ذلكم ، ربنا يرضي 
—الله رحمه — العئيمين صالح بن محمد الشيخ ، السنة ؤإمام ، الفقه شيخ 
شابيبمجن علميه وأمجملر ، جنته يح قوأمكنه ، فير درجاته ورفع 

.رحمته 

اللهبوأها التي المكانة بعثلم ، لفراقه مى ا/ئ وجل ، بفقده الخقلب عفلم 
.القلوب في له 

والمهنالعالقاريء يتابعه مجا ، امحزون لي وي، المصاب يخفض ولكن 
منثورمجن المتنوعة الإعلام وسائل وعبر ، المسارة الصحف صفحات على 

بالرحمةله ودعاء ، لمآثره وذكر الشيخ عن حدث محن ، ومجنفلومجه القول 
•حيرا يعوض أن الكرم للمولى وتضرع والمغفرة، 

،وتمكينها ، الشريعة تعفليم من ينبع العلم أهل عن الكتابة تكاثر إن 
تعيشهمجا وهذا ، بفضلهم لهم واعترف ، حملتها عفلم الشريعة، عظم فمن 

.وولاتها بأهلها ومنه ، الله بفضل بلادنا 



ر1س1ون1س(ابوطيص 

ولا، المكانة تعفلم ولا ، والاحترام قدير بالتيحفلى لا أنه وليعلم 
وحسنوالعمل العالم بين جممع لمن إلا ~ الله بإذن — والإمامة القبول يكتب 
ويعفلم، غاب إذا يفقد هوالذي ذلكم ، الاحرْ والدار الله وابتغى ، القمحي 

من— الله رحمه — محمدا الشيخ أن ونحب ، التراب واراه إذا المصاب به 
انمىهدا يوضح . أحدا الله على نزكي ولا الع—امالتن العلم—اء هؤلاء 

فاطرمورة هى واحدة محورة فى الله كتاب مجن آيتان ويجليه 

ريهميخشون الدين تنذر اغا ؤ • وتعالى بحانه الله نول ولى ار الأية 
.العاملون هم وهؤلاء ، ي الصلاة وأقاموا بالغيب 

،ه العلماء محياده من الله يخني إنما ؤ ت سحانه نقوله الثانية الأية أمجا 
.بثرعه العامجلون ، بالله العالمون العلماء وهم 

عالمبالله عالم I ثلاثة العلهاء I يقال كان رر ; السالف بعض يقول 
باللهبعالم وليس الله بامجر وعالم بأمجرالله، بعالم ليس بالله وعالم الله، بأمر 

والعالموالفرائض، الخدود ويعلم الله يخشى الذي الله وبأمجر بالله فالعالم 
الفرائص،ولا الحدود يعلم ولا الله يخشى الذي الله بأمر بعالم وليس بالله 

اللهيخشى ولا والفرائض الحدود يعلم الذي بالله بعالم ليس الله بأمر والعالم 
•ءزوجل« 

أجلمجن وعلم تعلم — الله رحمه — الشيح أن — الله شاء إن — والفلز 
.المثوبة حض الله بلغه الأجرة، أجل مجن للعمل وشمر الأجرة، 

العلومأمجا الأجرة، علم •' النافع بالعلم اهتم ليعمل، علم شيخ إنه 
وعلمهاالشريعة تعلم لقد الاحرة، علم لخدمجة آلة علوم عنده فهي حرى الأ 

والوعفلوالفقه والذكر بالعلم وقته مجئغول ، وتفسيرهاوفقهها بحديثها 



ر/مم،م/رز/،مبمح؛ف0ص 

.وقلمه بلسانه ، والفتوى والتوجيه 

والموعظةالحكمة لك موالتوجيه والنصح والدعوة التعليم في نهج 
الجدلنجنب على الشديد الحرص مع ، أحمن هي بالتي والجدال ، نة الح

الردودباب فى شيء له بمحمفل يكاد فلا ، والتعميات الردود في والدخول 
.والتعقيبات 

ؤإثارة، الهللأب همم وشحي التعليم في فريدة محلريفة له كانت بل 
لهالإفتاء وفي ، القواعد على والتخريج ، الامئلة وصرب ، التعليمية الأصئلة 

،اخالف مع الأدب لزوم مجع ، والاعتدال التيسير إلى القصد ظاهرفي لك جم
.الخلاف فقه واحترام 

طلابقلوب جعل مما لتحصيلهم متابعا ، لتلاميذه الرعاية حسن كان 
طولىيد له كان لقد يديه، بين ركبها وتثني ، إليه وترحل به، تتعلق العلم 

القس،مزالق عن بهم والنأي توجيههم، وحسن الشاب رعاية ذي، 
بماالحق لمنهج وبيان وتوجيههم، لهم النصح دووبا التحزب، وانحرافات 

•ومول وقوة وحكمة علم من أوتي 
اكم«برعايته وشملهم بحلمه، ومعهم كما بعالمه، ومعهم لقد 

•بتوجيهه شملهم 
ومجتاعياالدنيا لزينة يهلمح فلم ~ الله رحمه — الشخصية صيرته محي أمجا 

مجنه ولذلك ورأى والداني، القاصى وتعففه وورعه، زهده عن نحدث 
٠ولازمه وعايشه وصاحبه عرفه 

العلمطالبة مجن كثير بس تفشو التي الأمراض مجن المه وسالله حماه لقد 
الفلهوروحب الهوى، وجواذب الشهرة وحب كالجسد القلوب، أمراض مجن 



ر/سمءم؛»ضبي /بد 

•ال؛لهور يفصم 
مقيما، به مجالترما ، بالحق صادعا صدق لسان — الله رحمه — كان لقد 

وفي، مودة امجته ابنوفى ، ألفة حديثه في . الحكمة رعاية مجع ، علمه 
فزعواإذا ، وقبول ثقة محل كان ، بمل لا ومجلس ، طليق وجه • بيان كلامه 

•شديد ركن إلى فزعوا ففد إليه 
اءثإن — بعده بها ينتفع هائلة علمية ثروة ~ الله رحمه — حلف 

،جارية صدنة الله بفضل تكون أن ولعلها ، وثوابها أجرها له ليمتد — الله 
دارتفلقد ، وفقه عالم ومنار ، وهداية نصح ووعاء ، ان ؤإحبر ونافلة 
،الأشرطة وصوت ، الهواتف رقن وعلا ، الصحف، ومارت ، المهلابع 

الكتبوصمت ، التلفاز وبث ، المذياع وصدح ، ومحرئيها مموعها 
ورسائل، عنيص ابن وأشرطة ، عئيسن ابن وفتاوى ، ءشّمين ابن مؤلفات 

٠واسعة رحمة الله رحمه ، ءئيم\ن ابن ومجْلويات ، عثيم-ين ابن، 

العالمهذا يرة حممجن إصاءات فى وشدران ات فبمن نحات هذه 
عمالغزير، وعلمه الرفيق، وزهده المتن، وورعه الدقيق، فمهه المحريرفي 

فى، الملاين وودعته الأمجة، وشيعته ، والأعراب، الاقاربح ورثاه ، المصاب به 
،الأقدام على القلوب فيها تقدمت، ، شتى أنحاء مجن توافد ، مجهسة مواكب 
.الجموع هذه مجن الدمجوع وسالت، ، الأشباح فيها رواح ١^ وسبقت 

رحيلهأحدث ، والثياب الشيوخ عليه وحزن ، والعامة العلماء بكاه 
.والتقوى والبر والفتوى، العلم في وفراغا ثلمة 

والتحصيلالدروس حلقات فى به والتقت، ، حوله التفت قلوب تبكيه 
،اللوعة عفليم ومع ، والخطابة الدعوة ومنابر ، والتوجيه الوعفل ومجالس 
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منودركا ، فائت كل مجن وحلفا ، مجصسة كل محن عزاء لله فإن ، الفراق وألم 
.راجعون إليه ؤانا لله إنا I ربنا يرضي ما إلا نقول ولا ، ذاهب كل 

فقدض ابهم مصويخفف الإسلام أهل به يعزى مجا أعفلم مجن ؤإن 
،دينها مجة ا[د هده على حففل قد ورحمته بفضله بحانه الله أن علمائهم 

مجعحموراولا ، بعض دون العباد بعض على مقصورا ليس بحانه وفضله 
عدولاأئمة الزمجن من فتره كل في يقيم بحانه إنه بل عمر، دون عصر فكب 
اللهدين عن ينفون ، م-صااحين علماء ، يفلهغن أمتاء ، حلف كل مجن 

،الهدى إلى يدعون ، الخ_اهلين وتأويل ، الطلتن وانتحال الغالن، تحريف 
فليسالأذى، على ويصبرون العمى، مجن ويبصرون الحمى، عن ويدبون 

،والكتب الصحف بطون فى ويحففل حمفل مجا على مقصورا الله دين حففل 
الحمدفلله ، حاجة كل وعند ، وفت كل فى للناس يبينه محن بإيجاد ولكنه 

.ة والمن

العليين،فكب ورفع ، مثوبته وأجزل ، مجنقلبه وأحسن ، شيخنا الله رحم 
حيرا،عنه المسالمين وعوض ، وذريته عقبه وأصلح ، وعنه عنا وعفا ، درجته 

،انا ؤإحوتوفيقا فضلا وزادهم ، إليهم وأحسن ، وسيدهم علماءنا ووفق 
وباركوسلم الله وصلى ، مأمول وأكرم مسوول، حير إنه بهم، النفع وأدام 
وسلم.وصحبه  4nوعلى'محمد نبينا على 

(١٠٣٤٧؛العدد الخزيرة، جريدة •) 
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اسءيحيق . . ضص اؤد 
مءنىعبده محمد /ردعتور؛ سالي بقلم 

والماني. . يحول شيء وكل والقائم . . يزول شيء وكل الدائم بحان 
.. البلاد هذه علماء من عالما نودع ونحن نالنا ولقد . • .بموت ء شي؛ وكل 
.وأدب وعلم . . وورع نقه على مجتهدا حافظا كان 

الشريعةجوانب على واسع باطلاع يتميز — الله رحمه — وكان 
علىوندرة وفضل بمروءة يتميز وكان ، وعلم وتعلم درس وند ، السمحة 

الخوار•م وأدب الإفاع 
علىبفاأرة يتميز كان كما ، ويؤلف يألف ممن — الله رحمه — كان 
منبقربه نحس وكنا ، يفهمونها بلغة إليهم والتحدث الشباب مخاطبة 

.الماششة 

جامعةفى كن عندما عاما على يزيد فيما الرجل عرفت ولمد 
كانفقد ، الأولى بداياته فى به ونأنس يزورنا وكان ، العزيز عبد الللئ، 

وكان، ا-زامجعة في معنا يعمل عثيبن بن الرحمن عبد الدكتور الأخ شقيقه 
نقا>، بالعلم وولعه ، الشريعة على وغيرته أدبه نلاحفل وكنا ، يزورنا الشيخ 

.الدعوة أو الفقه أو الحديث فى مفيال كتاب كل اقتناء على يحرص كان 

،جده اجفي جمفى ويتحدث يأتينا وكان ، دائمة به صالتي وظلتا 
ينصحكان — الله رحمه — أنه الانتباه يمترعي الذي الأمر ولكن به ونأنس 

ولكن، بالعناية جديرة يراها التي الأمور بعض إلى ويوجههم الأمر لولأة 
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ينشد، وروية وبحكمه منهم، وقريبة ، إليهم مباشرة بصورة تأتي، نصائحه 
يحبونهكانوا ممد ولهذا ، الفلهور في أورغبة تكلف دون النصح حلالها مجن 

،نصحه إلى يرتاح كان أنه — الله رحمه — حالي المالك أيام أشعر وكنت 
عنوترفعه الرجل عفة نلاحفل وكنا ، النصح مجته ويتشمل ، بالعائه ويفرح 

.أومال لخاه طلب في يكتب فلم ، الدنيا 
منزلاله يفري أن — الله رحمه — حالي المالك عاليه عرض فعندما 

الماليدفع أن واستأذن ، با محتقانعا ، منزله في يبقى أن وفضل اعتذر 
أنمجن بدلا السجد جوار فى كمكتبة خيري مرفق *جاب إلى الجد لبناء 
•منزلا له يبني 

يأتيهماوكان ، الشرشن بالحرمين ولع ~ الله رحمه — للشيخ وكان 
وعندما، الحرام الجد فى أيام لحدة بنا صلى أنه وأذكر ، وآحر وقت بان 

يشعركان فقد ، عنيزة في تلاميذه محع يبقى أن فضل ينتقل أن عليه عرض 
.منه الأخذ على وحرصهم بهم بارتباطه 

،شيوخه عن حففل هوقد وكان ، الهللأب مئات يده على تخرج وقد 
ماوألف ، الدعوة أدب مجن الكثير عيي الالرحمن عبد الشيخ وبالدات 

•كتابا أربعتن على يريد 

مجنيتمر لا ، متواصعا عفيفا ، النفس طيب ، اليد كو.، الرجل كان 
جوانبإدخال على الشباب مع الحديث أثناء قدرته يميزه مما ولعل ، الحوار 

•وآخر وقت بتن روحهم فكا المرح مجن 
وأمكنه، مغفرته واصع وتغمده ، عئيمثن بن محمد الشيخ الله رحم 

صابراخير اِد مرصه في ظل فقد ، جميعا وعنا عنه وعفا ، جناته يح ق
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وحبي، برحمته يتغمده أل الله فنال ، وجل عز الله لقي حتى بأ محت
.الأحر تلو واحدا العلماء نفقد بدأنا أن الله 

يخلفهموأن ، قدموا بما يكرمهم وأن ، حيرا يعوصنا أن الله ونسأل 
•راجعون إليه ؤإنا لله ؤإنا • • وتلاميذهم وولدهم أهلهم في حيرا 

١(■  ٤٣٣ : انمدد ارضة، ا.٠ ^) 
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ئس|زاس
سمرمحمد محمود معاص؛ردكتور; بقيم 

٠ط س—،بت—نسرءمحج ء٠ 

،الخير إلى الناس هداية في ساء ات ورثة هم أمة كل في اء العلم
يعينهمبما الناس لتبمير الحق رمل هم والفقهاء ، الملاح إلى ووسائلهم 

•أخراهم فتما وينفعهم ، دنياهم على 
،وحماتها الحق كلمة حمالة هم وزمان مكان كل في والفقهاء العلماء 

ونموذج، المالح العمل ومجئال ، الخير الحيل ونفع ، الراشد المكر قادة وهم 
عرهاومجمدر وثروتها ، وعتادها الأمة ذخيرة هم ، المستقيم السلوك 

إلىالماس يمير 'لريفهم وعلى ، الحق إلى الماس يهتدي بهم ؛ واعتزازها 
.الرشاد 

الصادقينلعلمائها ا هوفقدانهم ا/د به اب تمما وأقدح 
الزاهديناهدين ائيالفقهاء اب غيهو به تلى تبا جموأكئر ، امحالصسين 

٠بان اغ^

وليس، عالماثها مجن واحد لفقدان الإسلامية أمتا أحزان تتجدد واليوم 
.بن صالح محمل الشيخ إنه ، واحد كأي 

والدعاة، والوعاقل العلماء مجن كثيرا الموت غيب القريب الأمجس فج
بالمدقانمقوا ممن ، الإملامجي العالم بقاع شتى في والمملحتن ، والفقهاء 

فيوبالورع ، حياتهم ذتم، وبالنهي ، أعمالهم فتم، وبالإخلاص ، أقوالهم في 
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ذق-داذهمعلى وحمرتها ، كسرة بموتهم الأمة ارة حفكاث ، ملوكهم 
٠عظيمة 

والثيح، القفيه العالم ذلك ، عشيمين ابن الشيخ وفاة تأتي واليوم 
للدعوةوقته وفؤغ ، صارف عنه يصرفه فلم للعلم حياته وهب الذي ، انجاهد 

.الأمة أحزان فتتجدد شاغل، عنها يشغله فلم الله إلى 

العفليمالفقيه ، بتواضعه ا-باإيل العالم ذلك ، عببن ابن الشيخ مات 
•النفوس الأسى فيعم ملكه، في الملتزم الورع ، نهدم في 

ؤإلىإليه الحاجة أشد في مة وات فقده فجاء ءت_يمين ابن الشيخ مات 
.انحتسسين الزاهدين ائياهدين الصادقين الع١ملين والممهاء العلماء من أمثاله 

الزاهدالعالم أن نجد فإننا أحدأ، اظه عش نزم لا كنا ؤان ونحن 
،المغريات وازدادت ، الدنيا أقبلت أن بعد اليوم نادرا أصبح انحتب الورع 

الصراعواحتدم ، مور الأ وتداحلت ، الشهوات وتدافعت ، هواء ات ونملت 
الناس،دنيا في بازبل الحابل واختالخل البشر، حياة في والباطل الحق بتن 

بأبستلالحيل وانتشر ، الناس أيدي بت كيما الأرض فير اد الغففلهر 
.اطراد في الموبقات وأصبحت ، حلاق ات وقيم الدين ماديء 

لوفاةالإملامجية الأمة بقاع اثر مالحزن ويحم ، اليوم ارة الحتعظم لهذا 
بصفاتهماد الذي ، ابن الشيخ وتقوى وزهد ورع مثل فير عالم 
كيفت سئلوا عندما العرب قول أمثاله وعلى عليه فيصدق ، الناص دنيا تلك 

ذلكقلنا لقد ؛ دنياناعن وامتغنى لعلمه احشجنا : فقالوا فلأن؟ فيكم اد م
حقفي اليوم القول ونكرر وفاته، بعد — الله رحمه — باز ابن الشيخ حق في 

حتىنريده نقلل ومسوف — فمله بوامع الله تغمده — ابن الشيخ 
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بملكلن معقودة ومجشمعاسمم الماس دنيا في الميادة أن العلم محللمة يوقن 
،والمملحين والوعاظ والغفهاء العالماء من والوؤخ والمدق الزهد صفات 
فييكون والصلختن للقمهاء وتقديرهم ، والوعاظ للعلماء الماس فمحبة 

.أفعالهم وفي أقوالهم في المنان تلك أجل من -جله 
فمجتمعاتهاالإمسلامجية أمتتا أقطار شتى فى الدين عالماء أكنر ما 

أولئكهم منهم بعضا أن نزعم ولكنا ، بيم — والمنة الحمد ولله — تغص 
الدينمنهم الممر أولئك وقليل فيصدقونهم، إليهم الماس يستمع الدين 

علىتسمر كي محتمعاتهم المثل تلو المثل لكهم وبمبأنفسهم يغربون 
.بأعمالهم وتعمل ، بملوكهم وتلتزم منوالهم 

العملفي والإخلاص الفول في الصدق عن الحديث يمناسة تحمرني 
الوعفلكتب بعض فى قرأتها أن بعد كتبى أحد فى أوردتها ند كنت قمة 

فكان، المشوق الحديث ومقدرة ، المؤثرة الخهلابة ملكة الله وهبه عالم عن 
حتىمجالمه ينفض إن وما ، وعقله لمالع شوق في حوله يلتقون الماص 

،الرق عيش من ضاق الرقيق من عبد يوما منه اقترب . لقائه إلى يتهللعون 
حعلمةتكون أن برجاء الشيخ أذن في فهمس ، الحرية حياة إلى نمه وتاقت 
ااواظ؛ينمن وكان — سده يهدي الله لعل الرقيق، عتق فى القائمة الوعفل 

العبدالشيخ فوعد ، فيعتقه بالخعلبة فئتاثر — الشيخ مجواعفل صماع على 
بذلك.

يوماكان حتى ، بوعده الشيخ يبر أن في انتذلار٥ العبد على طال 
،ءذلي٠ان وأجر مثوبة مجن فيه ومجا ، الرقيق عتق عن الواعفل الشيخ فيه تحدث 

وبهجةمعادة من به يشعر ومجا ، ثوابه وحسن الله رضاء محن المعتق يناله ومجا 



ر1،رم1م1وزس(ءثيْبي ابه< 

.لإنسان الحرية بمنحه 

القلوبشغاف فلس ، مؤثرا حديثه وبياء موفقا كعادته الشيح كان 
قلبمجن الموعظة فنالت ، بالمور المدور وغمر ، بالخير فئدة الأ ومجلا ، بانحبة 
،بغيتها نقمه ونالت ، أمجنيته للمعيي وتحققت ، فاعتقه مكانها العيد ميال 
علىمعانيا منه استمر نم . . صنيعه له ويحمد ، ليشكره الشيخ إلى فجاء 

بتأثرالشيح له فقال ، محله منه س،غ اليأس كاد حتى وءادْ إنجاز فى تأحرْ 
فيوأنا حوائجي، ويغمي، خدمتي على يقوم عبدا أملك كنت لفد : واضح 

الوقتهذا كل إلى فاحتجت أعتقه أن وأردت ترمحا كما التقاوم السن هذا 
.أعتقه أن بعد العبد عمل يودي حائما به أستأجر كي المال بعض يمح 

وما، بحمح، والواعظ العالم يهما يتصف عندما والصدق، الزهد أعفلم ما 
ومابصدق، والمصلح العالم بهما يتحلى عندما والإخلاص الورع أجل 

فيوصادفع، الناس، دنسا فى زاهدين علماء هداتها يكون أمة أعفلمها 
ولاومحتسبان ورعتن دعاتهم يكون قوما أجلهم ومجا أفعالهم، وفي أنوالهم 

•لائم لومة ايث، قول ض تأخذهم 
وءللابهوأهله أمته وعوض واسعة، رحمة ابن الشيخ الله رحم 
العلميبالله إلا قوة ولا حول ولا كثيرا حيرا فيه فضله وعارفي ومحبيه 

العفليم.
(١٠ ٣٣٨! العدد ، ١^^ ريدة جؤ 
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االناص .. اصواسبميق 
//عبيدصء/ح بن س عبد ; //دكيور معمى بقيم 

٠ ساث  ^.iLuiyi fqJLJI ihjtjJ  1وو1م1لأ*ا*و ٠

علىوالسلام والصلاة ، أجسمعين الخلق رب ، المت_مين وإي^ لله الحمد 
ومنوصحبه آله وعلى ، الله عبد بن محمد ، والآحرين ولن احد سيد محيينا 

•الدين يوم إلى بدعوته ودعا نته بامحان 

وشيخنامحتاذنا لا والمثوبة جر ات تعظم أن إليك المتضرمن محوال سألك 
اللهم، حوارك إلى اخترته الذي ، العش_مين صالح بن محمد الشيخ ضيلة 
•بك إلا قوة ولا حول ولا ، صا-هلانك وعظم ، جارك عز ، بجوارك معه اجرنا 

،يديك بتن صعقتا تعلم الخبير العليم وأنت فيوم يا حي يا اللهم 
وعلمننا، الحق دينك إلى وهديتنا ، ورزقتنا حلمتنا ، إليك حاجتنا وتعلم 
وقولكقلت وقد ، رزمتنا بما وقعنا ، الحق على تبتتا اللهم ، الحق كلمة 
وعوضنااللهم الإسلام، بأمة الطما فاللهم ، ه لكم استجب ادعوني ؤ الحق; 
.والمسلمين للإسلام حير هو يما المقادير به جرمتا عما 

العثيص؛صالح بن محمد الشيخ شيخنا أمتك لمقيد اغفر اللهم 
عفوايئه وبالانا إحنة بالحجازه اللهم عنه، واعق وعافه وارحمه 
فيرأمينا كان فقد ، الجراء حير والملمثن الإمحلأم عن جازه اللهم وغفرانا 

فيهاحتار فيما إليك صارعا أمتك، هموم نحجل في وصادقا رسالتك، تبليغ 
لإظهاره نمنصسبا بل ، والناصب، المفلاهر فى زاهدا كان حليفتك، أمجر من 
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عاليهاوالراحمة الدنيا على التكالب مواقع عن بعيدا كان كما دينك 
شانكتعفليم على نهارها محابة في نقمه ندر بل ، والناكب بالسواعد 

حكمتكوتدبر ،ماجاتك على ليلها دجى في وحسها ، شرعك وتعليم 
.ومحتاجوه ومحبو٥ تلامجيده به وحبر وذووه، أهله بذلك عرفه ثقرTنك، 

يااللهم واللغو، الغلو عن بعيدا السالهلان، وتفي ، الشأو عظيم كان 
اجعلوأجرته، أجره ووعدت عمله، لكل أحمينا مجن يا عظيم، يا علي 

اجعلهعذابك به ويخان، مغفرتك به يرجو صالح عمل محن شيخنا قدمه مجا 
أوقدمه به زلت، قد تكون عما نجاوز رب يا اللهم • • أعماله صالح ميزان في 

عملمجن قدمه مجا إلا يقدمه ما اليوم رب يا له يعد فلم انه، لس—به تحجل 
لمدله، دعاءنا اللهم فاس_ت_ممسا بذرته، ثمار مجن يكون أن نرجو صالح 
علمنالقد ، وتمجيدك وفضلك حقاك كا وبين ، وتوحيدك ثرعك علمنا 
.ؤاعلأنا سرا المح وبادلما ، كباراوأرشدنا ، صغارا

الدنيارحمن يا الصدور، تخفي وما الأعين خائنة يعلم مجن يا اللهم 
تحن،وحدته وتؤنس اب، الحعليه تسر عندك مجن رحمة ارحمه والاحرة 
.والثواب الأجر على بها وتعظم التراب، 

..السنجاب الدعاء أهل من الدعاء هذا في واجعلنا أعيننا أقر اللهم 
كلنا. . منازله وأعل نزله، أكرم اللهم . .له ودعاءنا دعاءه اسجك، اللهم 

.اكار مجن ورقابنا شيخّا رقبة أعتق فاللهم ، مجوبمهاأو فمعتقها نفه بائع 

فلةالغوكشرت الشرور، وتكالست، الذنوب، عفلم—ت، قد رب يا 
مجالينفع لا يوم المنور، يوم مجن والخوف، والدامة الحسرة ونلنا والفجور، 

الصدور،في عفلمتك على دليل إلا لفقيدنا رب يا اختيارك وما بنون، ولا 



،ممزء•>لإممابدقنيص 

فعلمما تواحذنا لا فاللهم ، الحين الم>سائك وأوليلخنيك حلمك وحب 
.المقادير به حرت فيما بنا والطف اللهم . . البطالون 

وحرامكحلأللث، ، وأحكامك حكماك للناس وبين ، كتاباك حمل لمد 
،مسجده في عبادك مع متواصلا وكان ، الاستطاعة قدر على الأمانة فبالغ 

امتكاسيوم سريره على وأحيرأ ، قدمه وعلى ، كرسيه من ، متجره وعلى 
.قوته 

رسلكمن ورث مجا وفدم ، القليل إلا نال ومجا ، مجالك مجن نال مجا بدل 
إلىيهدف لم ، القليل بأقل الدنيا هده من خرج ، وللكبير للمغير وأنبيائك 

بالشيءجلالك جل للقانك حرج لكه الوثير، الفراش إلى ولا ، المثير القول 
،عفليم باجر وبفضلك عندك كذلك يه ونحتيحتسبه بما حرج ، الكثير 
دينكونمرة يبك حبوحب لقائك وحب بحبك الدنيا هذه مجن حرج 

يكونأن على — الله رحمه — حرص ، عيالك ونمح دعوتك وحدمجة 
،حياته أيام الجميع تقدير مجحل فكان ، ومجلوكا شعوبا ، سلوكا لهم الإسلام 

.وفاته وبعد وعند 

عليهبالصلاة أيامك أفضل مجن يومان فى إليك الناس توجه قد رب يا 
،سؤالهم تحرمهم ولا ، ■جهدهم تقبل فاللهم ، ورضوانك لمغفرتك طلبا 
أنرلهاللهم ، وموالهم وموله مولنا حقق اللهم ، وشأنهم شأننا وأصلح اللهم 
.برار ات وبمالك والصالحين نبياء ات مجساكن وأسكنه ، خيار ات منزل 

•• والدينار بالدرهم الناس اشتغل يوم اشتغل لقد رب يا 
يا، ومولانا أمجلنا يا ، الشاكية والدمجؤع ، الهاكية العيون هذه ارحم اللهم 

وحبك، وثريعتك دينك لنصرة وسخرنا بءلاعتك اشغلنا اللهم ، رجاءنا 





>/ممامهمء»يسمى 'ئد 

إيغإي|إإايإ ا|غس جنحة إلى 

ا؛واهيم jfإ؛واهيم لهدبن /ردكنور•• مءارى بقلم 

—عثسض بن صالح بن محمد الشيخ الوالد صماحة بمرض ممعت 
العائلةمع (( أنحلوس لوس را في متواجدا كنت عندما وهلة أول — الله رحمه 

تكساس((بوسطن ء فى للفحص قدم ند سماحته وكان الماضي، الصيف في 
للاطمئنانهاتضا للاتصال محاولات فبدلنا ، عفليما علينا البمأ وقع فكان 
ماحتنهّطالبة أحل المهليري فهد الشيخ فقرر ، نوفق لم أننا إلا ، عليه 

بمسجدقامت التي؛ الدروس في؛ للمشاركة حاضرا كان والدي ، له واللأزمين 
التوقفالشيخ محبي،  ٧٢٠الإخوة وبعض هو قرر أنجلوص، بلوص فهد الملك 

وجودمنعني حيث ، عاليه وتطمسا ، سماجته ء-لى، للاطمئغان بوّمْلزا في، 
وعادفحصه أنهى قد سماحته بأن حجار ات فجاءت ، مرافقتهم مجن عائلتي 

.الخد يفارق لم الداء أن يبدو أنه إلا . , مجطمشنة والتاثج المملكة إلير 
فيصل؛، JLUمستشفى؛،فى سماحته بزيارة قمت الغر مجن، العودة وبعد 

الطرةا وأنهتوديم، زيارة ا أنهبخلدي يدور يكس، ولم ، اإت-خمحصكا
الأخيرة.

يخالشوت صجاءنا البارك رمضان ثهر مجن الأواخر العشر وفكا 
الحرامجد المحي التراويح صلاة يعل العتاد لرمه يلقي، وهو ~ الله حمه ر~ 

العيديوم مبيحة وقمحا ' خيرا وامتبشرنا ففرحنا الموت، مكبرات عبر 
زيارةفى أنه وعلمت — الله حففله — الر؟م معود الشيخ بفضيلة اتصلت 
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إلىنقله قبل الشيخ بلقاء أحفلى اار-لي ناسرعت ، الحرم في الشيخ مماحة 
عئي-مينبن الله عبد الدكتور خ با/د والتقيت ، بجده التخممى التشفي 

الصحية،حالته تردي عن منه علمت حينما كثيرا وتألمت ، الشيخ(( شفيق )١ 
.ماحته بس يلهلف أن الله ودعونا 

الشيخانتفلار في الإسعاف يارة ف، حزيا المفلر كان الحرم باب وعند 
.حزينة واجعة به اخيهلة والخمؤع ، التشفي إلى لنقله 

أعلامهامن علم بفقد الإسلامية مة وات فجعنا شوال شهر منتصف وفي 
وممابجلل، لخهلب ؤإنه ~ واسعة رحمة الله رحمه — أئمتها من ؤإمام 

انبراٌسيبقى غزير علم مجن حلفه ما إلا محنه يخفف ولا يهونه لا ، عفليم 
وتشعبتالقس، فيه كثرت رمجن في به يهتدي ونورا ، العلم كللبة به يمتنير 

طريقصل عمن بالهوى والإخلاص ، بالباطل الحق فيه واحتلتل ، الك المفيه 
.والصواب الحق 

فلنا، عالمائها بفقد الإسلامية الأمة على المصائب توالت قد كان ثإن 
وبمعهم، أعمارهم في ,بمد أن الله نمأل ، عزاء خير علمائنا مجن الباءين في 

الثؤعحياض عن يدولون ، الصافية العقيدة لواء حامجالين ، والعافية بالصحة 
.والضلال والشهوات الشبهات وأصحاب ال والفالزيغ أهل وجه في الطهر 

ناأنفنعزي فإننا وذويه وأهاله وأثناءه الفقيد أبناء نعزي إذ ؤإنتا 
بنصالح بن محمد الشيخ الوالد سماحة ا-باليل عالما بفقد الإسلامجية مة والد 

،برار ات مجنازل وأنزله ، جناته يح قوأسكنه ، برحمته الله تغمده عتيمتن 
.راجعون إليه ؤإنا لله ؤإنا 

١(٠  ٣٣٦: العدد الجزيرة، ريدة ج) 



،مص؛ءرمممبمحدير،بفي 

أممارأب 

JjLaJfد/ودعبئم/ءدبن الأستاذ؛ بقلم 
٠ JfSf *؛ijL  ٠/مرمت مكن متطغغ

،يعلم لم ا مالإنسان علم ، بالقلم علم الذي ، الأكرم لله الحمد 
نبياءوات الين المرصِوحام ، تقياء ا1د وقدوة ، العلماء إمام على والسلام والصلاة 

واقتفىنهجهم على سار ومن ، الأوفياء وصحابته ، الأتقياء آله وعلى 
.وبعد . . الغراء الشريعة ذوي مجن أثرهم 

قوةولا حول ولا ، جلل والحادث ، جسم والخطب ، عفليم الحزن فان 
شيخ، التحرير والعالم ، القدير والمعلم ، الكبير ب ات رحيل ؤإن ، بالله إلا 

ؤإنه، محرز ومصاب ، مذهل أمر العثيبن صالح بن محمد الشيخ الإصلأم 
علىالحرمين وبلد ، التوحيد شعب وعلى ، والإملامجية العربية للامجتين فقيد 
•الخصوص وجه 

والناصح، العابد والعلم ، الراشد القائد — الله رحمه — كان لقد 
،الءلاهرة والشخمية ، الأسرة الأخلاق ذا ، المتواضع والوجه ، الزاهد 

كسرفمل له ، محبوب ومرب ، وقور وشيخ ، جليل إمام ، العاطرة والسيرة 
ونذر، للدين حياته ووهب ، للعلم نفه جند ، وفير وفضل ، غزير وعلم 
حزنىثإن ، مجة الأ ورصيته ، النفوس واجالته ، القلوب أحبته ، للدعوق وقته 
.. يريد لما فعال الله ولكن ، [يكيد فراقه ألم ؤإن ، لشديد ءاليه 

،الدرجات ورفيع ، الحان وفيض ، الرحمات وابل له الله أل فنم
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الإمحلأمعن يجزيه وأن ، أجرهيعظم وأن ،  aJيغفر أن الى تعله أ مون
ربلله الحمد أن دعوانا وآحر مجيب، سميع إنه ، الحناء حير والمسالمين 

١( ٣٧٧٨: العدد C الدبمة ريدة ج) 



ر1سهم1س(مبدءتج-ص 

|ةيغةااهاهيط اس جئات إض 
صمصدا!هنويبن /بر(ميم ; مyستءئ بقلم 

٠ءينميم عندس بارت كين ر٠ 

بفقدالصاب هذا يما ألم أن بعد لتدمع الض ؤإن ، لحزن القالب إن 
خلقهفي الله إرادة ولكنها ، صالح بن محمد الشيخ الوالد مماحة 

.أسؤع أم عمره به أبطأ مصيره هو وهذا إلا مخلوق مجن ومجا 
اللهوهبه مجن كل مجناصرة إلى تواقة السالمة الإنسانية القس أنها كما 

،الاتجياء ورثة فهم ، وهدى بصيرة على الدين في والتفقه ، الث-رع ض العلم 
أمواجهتلاطمت الذي العصر هذا في سبيلهم إالمسالمين يميرون الذين وهم 

.سماؤه وادلهمت 

فيهوالمسائي الخليل الم العهذا اة لوفوالحزن بالأسى الشعور إن 
الذيالحق واكين ليمة الالمهلرة حيث ، الطاهرة البلاد هذه ض مجتمصا 

الصالحلف الونهج ، رصوله نة ومحالله كتاب مجن امحتمع هذا تشربه 
حقالله عرف الذي الجليل الشيح هذا أمثال يد على والتابعين الصحابة مجن 

.نة الحوالموعفلة بالحكمة إليه فدعا ، المعرفة 
هذهفي لمين المس_مجلا قلوب في تربع من وهو لفقده نحرن لا كيف 

مرراي في برأيه الإقناع في مح الوبأمحلويه ، وورعه بمفواه وخارجها البلاد 
.الشرعية والمسائل 

اللهدين نثر سبيل ش وجهده وقته بذل من وهو بففد0 نحرن لا كيف 
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•ودنياهم دينهم أمور في وتبصرهم السلمتن ونوعية 
فرقيه، لله تواضع الذي الخليل العالم هذا ففد على نامي لا كيف 

.بمكانته ومما ، شأنه من وأعلى 
فيحياته وهب الذي وهو ، الجليل العالم هذا ففد على نأمى لا كيف 

ذيمججاهدا الارحس بقاع شتى من السلبن بناء لا الله شريعة تعليم ميل 
هذْخارج من إليه وفدوا ممن منهم للكثير الدين هذا مفاهيم تصحيح ميل 

الأليم.المصاب لهذا المقل تغالب والدموع القلب ليعتصر الألم إن بل البلاد، 
وتواضعهعلمه فى يحتذي مجثالأ — واسعة رحمة الله رحمه — كان لقد 

،وأهله للخير محبا الجاهالن عن معرضا ائاوين بالس_رووفا ، حلقه ونبل 
امحبةؤإشاعة الفضيلة نثر مسيل فى يمل ولا يكل لا ، للمسسلبن مناصحا 

إ؟! بعزيز الله على ذاك ومجا بمثله، فقده بعد لنا فأنى السالمين، مى 

بعلمهيحتذي مجثالأ ذاكرتنا فى يفلل أن مصابه بنا حل وقد بنا وحري 
•المميز لوبه وبأمالنير، وبفكره الحق، وبجهاده الجم، وتواضعه الغزبر 

ورثهفيما يتمثل فانه الفاضل الشيخ هذا وفاة في عزاء من لنا كان إن 
الذينلهللابه لقنه وفيما ، مؤع والممجتها المكتوب مؤلفاته حوته علم مجن 
وأن، نهجه يهلبقوا وأن ، حذوه يحذوا أن إلى اليوم يكونون ما أحوج هم 

قلوبنايحل قد الفاضل الشيخ هذا كان إن فوالله نة، الحالقدوة لهم يكون 
مجمابه،بنا ألم حينما إلا العفليمة المكانة هذه كل له بأن ندرك نكن فلم 
.راجعون إليه ؤإنا لله فانا ، فئدة ات بمجامع وأخذ القلوب، أمر وقد به فإذا 

ولوكانت، محزونون ءثيم^ن بن محمد شيخ يا بفراقك إننا الله ويعلم 
قدربما فرضينا حلقه، فى الله تة م ولكنها بالنفوس، الكثير لفداك بالأماني 
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،برحمته يشملك أن في وجل عز للموز الخالصة ودعواتنا ، وقضى الله 
والشهداءعع عدن جنات مثواك يجعل وأن قبرك، في لك يمسح وأن 

بعدك،من حيرا يعوصنا وأن فراقك، على الصبر يلهمنا وأن C والصاين 
الصالخن.ولي والله 

١( ٠٣٣٨ث العدد الخزيرة، )•ميد٠ 



0سأوذأس(مبمحثي0،مح 

والإّساءاسى يي ءدد،ة 
jUمن  jjjMtfمبد بن /حهد '٠ //شيغ بميم 

كانفقد ، العئيمين صالح بن محمد العلامة الشيخ الله رحم 
.الكثير يديه على تعلمت ، ووالدا مرشدا 

،— الله رحمه — باز بن العزيز عبد الشيخ للوالي الزيارة كثير كان 
،للعالوم ارمحة ومجد حوارات من أمحممع مما مستفيدا مجالمهما أحضر كنت 

٠او0ّين المور ^ وبحث 

وكان، والأستنتاج المحث في مستنااة مجدرسة — الله رحمه — كان 
واحتياراتهاجتهاداته نكبر وكنا ، والتعلمم للعلم نمه نذر ، الزاهدين شيخ 
الإسلامشيخ واحتيارات ، الحديث بعلم والعناية الاهتمام شديد كان وند 
•تيمية ابن 

وينزلهعليه يثني ~ الله رحمه — باز بن العزيز عيد الشيخ والدي وكان 
.وزهد ونفى علم مجن — الله رحمه — عليه كان لما حاصة منزلة 

تشداكين العلماء مجن عثيض ابن الشيخ نعد العالم حللب أيام وكنا 
.والحديث العالم لطلب الرحال إليهم 

المخصصىفيصل المللثا متشفى فى زرته ما عند كميرا حزنت لقد 
العمسبهالأيام نالك وتذكرت ، المبارك رمجضان شهر أوائل فى ، الرياض في 

عالمانودع ونحن ، بالبارحة الليالة أشبه فما — الله رحمه — بوانمي مرن التي 
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رحمةالله رحمه — •ءش؛مين ابن بمنزلة الاجملأء ادسالمين علماء من فقيدا 
.والسالوان الصبر ومحبيه أهاله وألهم — واسعة 

فيتمثل نافع وعالم تراث مجن — الله رحمه — الفقيد تركه مجا وعزاون 
اتياالنافعة والدروس اخاضرات مجن والكثير ، مؤلفا ودلأدين ثمانية من أكثر 

،والرحمة بالمغفرة له ويدعون لمون المعليه سيترحم بل ، بموته تتقهلع لن 
■را"؛دمن إليه ؤإنا لله ؤإنا 

(٢٦٠١؛العدد ، لأتتصادية ا ؤ



>ياتم1وز1س(مبدديْبي> 

،ضام صوم محقت 
هير،44/رااحامد ; /مثست،ن ملم 

إلىحديثه في يعرج أن بد لا الحل، لهذا للتاريخ يتميى ممن 
صالحبن ومحمد ، باز بن الله همد بن العزيز همد الخليلين الشيخن 

.الله يرحمهما ااعئيم^ن 

رموبع، الخ-لياان، المان العهدين بتن قا وثيترابطا ثمة أن ذلك 
علىالجيل هذا يمللمها التي الصفة كاث أيا الجيل، لهذا العاصرة الخريطة 

ذادن،أو ، واضحة ودينية مرجعية صيغة ذانم، الصفة هده كانت، مواء ، نقمه 
•الأحر من الوارد المكر على مستندة أحرى امتداداص، تأخذ صبغة 

للشيخانكان — عنه والبعيا_س الشيخين بفكر الكيقين — هؤلاء كل 
•الاحترام من والكثير ، الحضور محن الكثير عيهم وض 

،لهمه الحاملان الجيل، هذا على العابران ، العاملان العالمان إنهما 
•يتهدده داهم حعلر أي من انجتمع لحماية المبادرة يماصية الأحدان 

.بموت ولن لم فكرهما لكن ، الشيخان ماص، 
الجيل،لهذا نكري أمام صمام مثلا أنهما ، لهما الجيل يذكر ومحوهما 

الواضحةالرجعية ذات رويتهما حلال ومجن ، الربانى عالمهما حلال مجن فهما 
محيىعلى يقدما أن استهلاعا المستقيمة، اللفية المرتكزاصه ، حلال؛LIUومجن 

JJLj ،محة اي في غيثا انعكس الذي انمناء مجن الكثير الخصبة، عوام الأ ؛■
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عبدالسابق الفتي بماحة ، العثي|مين صالح بن محمد الشيخ لحق 
.الله يرحمهما بال بن العزيز 

ااعالم\نهدين ب\ن المشترى المواسم أن ، اْ للأنتباللافت والشيء 
عنينم كان الذي الرزين العلمي من الذلك على تت—وقف لم الجليلين 
عيوالبالمرض، الابتلاء على صبرهما إلى نجاوزه بل التفكير، في ءلريقتها 

,وإءلهار٥ العلم أمانة بأداء القيام إلى — الحياة لحفنات آخر تى ح— 
تحلالتي النوازل من نازلة كل عند حاصرين الشيخان كان وهكذا 

لشؤونرويتهما في توثر ولم الق-ويم، الهلريق عن فدمهما تزل لم مة، بات 
صوابملهاعن الفتاوى لإحراج تودي أن يمكن مجوئرات أي والدنيا الدين 

كالغرباءآخرين علماء جانب إلى يجاهدان مجر ا/ئ هذا في كانا . , الشرعية 
قاعدةيملك لا لن الغرابة شديدة تبدو كانت التي، مور اَد من جملة تقرير في 

•الشرعي العلم من حقيقية 
علماءمع مجتْامن العالمان هذان فيها تباحث . . مجرت كثيرة أحداث 

أنإلا ، الأخر عن منفردا واحد كل أو العلماء كبار هيئة حلال من آخرين 
ينطقمجا تترقب ، ععلشى أرض ومحل تصب ، كالغيث تأتى كانت رويتهما 

والجيلالجيل لهذا ية بالنهما إذ . العئيبن والشيخ ، باز ابن الشيخ به 
اس_تهلاعهتا ومجن ، هواء والأ النوازع توثرفيهما لا ، ربانيان عالمان نبله الذي 

حمايةفى الجيل هذا منه استفاد صادقا مجيرانا يمثل أن الثيختن هذين فكر 
•والزلل الانزلاق من نفه 

جيل، الجيل هذا على فيه يهللق أن يمكن وصسف أصدق أن ا كم
،وتفربمل إفراط هيئة على ، وهناك هنا من عليه نفتح كانت التي ، المعاناة 



ريم1و)1»/بدضب؛ه 

بفكرشبيه فكر تبني حلال من إلا تأتي لا الحلول أن يرون كانوا غلاة فثمة 
،الوافدة الهلروح-ات هده لمثل بالمرصاد يقفان كانا الشيخين لكن ، الخوارج 

الحجةبل الواقع هدا يعاصر لم من يتصور كما — والوعيد بالتهديلء لسري 
المشع.والدليل 

لهامتياز أن بعد ، للتضليل تعرض الذي الشباب من كبير حيل وعاد 
منليس ه يمارسما أن الثيختن اط واستنبوالسنة الكتاب أدلة حلال مجن 

•ثيءفتما الدين 
تغيرهولم الموضات، فيه توثر لم الذي الثيضن هوفكر ها 

تغيرض بأسا ترى تكن لم التي ية الذهبالرؤى ولا العصر، طروحات 
٠والتبدل التغير هدا تهرحش ما مصالحة أن على اعتمادا الفتوى 

يتمفكمأ نجده فكراوش_يخين فى تيحسث عندما فأنت هنا ومن 
•والتبدل بالتغير م تتمقابلة أحرى أفكارا أن نجد بينما بالثبات، 

منوالتبدل والتغير واضح، نهج على الشبان يبن شاسع فارق ويهة 
لمالعثيسمن والشيخ باز ابن الشيخ فأقر في الثبات نهج، من أكثر حلال 
تشعرحابة أي يلحفل أن للمرء يمكن إذ . التحجر أو الجموح يعني يكن 
.السنة أو الكتاب في ذلك يمنع ما ثمة يكن لم ما الثيخن، فتاوى لهما 

الشديدالحب هذا عمه يل، الشيخين بتاريخ الجيل هذا تاريخ انا.مجاج إن 
البلادوبقية ، البلاد هذه أبناء كافة قبل من الشيخان به يحفلى كان الذي 

وحبوتعالى يحانه حمالله حب عالي تأسس الذي الحب ذلك الإسلامية، 
حملييترسمون الذين المهديين العلماء وحب مجر، ات وأولى ، رسوله 

والصالحن.نيياء ات 



0سيس(ضبي، 'ئد 

الربانيالعلم هذا حلال من رويته أمحل الذي الحل هذا فان ثم ومن 
العثيمانالشيخ كان ، الزلل محير الوقوع من له الواثي، الخيار يحقق أن امتْلاع 

.الشباب هؤلاء إلى الإنصات يحسن — الله رحمه ي— 

مواجهةكيفية في الشباب من كثير عند حيرة هناك أحدهم أله يع
كما، بالعنف أيواجمهونها ، الإسلامية الدول مجن كثير ش المنتشرة المنكرات 

،الاستجابة يجدون فلا احر؟ بأسلوب يواجهونها أم ، الشباب بعض يصنع 
،المهللوبة بالهلريفة الله ثمئ تحكم لا التي الإسلامية الدول بعض في حامحة 

٠؟ الشباب، هؤلاء توجيه فى فضيلتكم رأي فما 
بعرضأولأ دؤوا يبأن أرى الذي رر I الله يرحمه الشيخ يرد هنا 

هؤلاءيهاجموا وألا ، وأخلاقه ، وأعماله ، بعقائد٠ ، حقيقته على الإسلام 
الوجهعلى عرض إذا الإسلام أن أعتقد وفيما ، نفورهم توجب مهاجمة 
للمهلرةموافق الإسلامي الدين لأن . مر ات كان مجهما تقبله الفهلر أن المحيح 
اباوهعليه ومجا ، قدبمة أزمنة مجن عاليه هو بما الإنسان مهاجمة أمجا ، السليمة 
قالولهذا ، الحق مجن إليه يدعو لما والكراهية الفور يوجب فهذا ، وأجداده 

عدوأالله فيسبوا الله دون من يدعون الذين سبوا ولا ؤ ؛ وتعالى سبحانه الله 
مجتمعض الدعاة لإخوتي أرى فلذا ب عملهم أمة لكل زيغا كذلك علم بغير 
هومحا على الباهلل وبيان ، ءاريه هو مجا عالي الحق بيان 'على يحرصوا أن كهذا 
كلامانتهى . ا( أعمالهم في مباشرة مهاجمة هؤلاء يهاجموا أن دون ، عليه 

—الله رحمه — ١لعثي٠ين الشيخ 

يتأمل، راسخ وعلم ، وامعة وروية ، رحب فكر ، ديدنه كان وهكذا 
وسنةوتعالى سبمحانه الله كتاب على ويعرضها ، وروية بهدوء ايسائل في 



ريم1و)1»مبمحضب؛م 

.الأمة لهذه الصالح السالف ونهج هب نبيه 
الحصبن محمد الثيخ وتاريخ فكر قراءة إعادة إلى بحاجة إننا 
ولاكانتا — الله رحمه — يالمّها كان نقاحل فثمة — الله رحمه — العثي-مين 

.مة بات تحدق التي القس نجاْ برز ات الصد حهل تمثل زالت، 
بنالعزيز عبد الشيخ مامحتا وقبله — الله يرحمه — الشمتن الشيخ مجامحتا 

انحفوظالرباني العلم هذا إن إذ ، بموت لا علمهما لكن ~ الله يرحمه — باز 
توتي، حصاة أرضا يمثل ، تلامذتهما عقول فى واغفوظ ، الأوراق فى 

•حع، كل في ثمارها 
وليوفى، سوء كل مجن مجتمعنا الله وليحم ، موتانا الله فليرحم 

•خير لكل انحلصتن 
(٢٦٥١ت العدد ،الأتتماده ريدة جر 
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ؤهالهورمد 
jLaltljjjjJtصد بن ، xJLa; /ردكثءر ضم 

٠رعساءد  jujjjUl (ijbf/يدمج /سنان ء

منقيأ وعالآ ، أعلامها مجن م عالما الأمة وفقدت ، المستعان الله 
.راجعون إليه ؤانا لله وإنا المتعان فالله ، علمائها 

نكونما أكثر وفت في عشيسن بن صالح بن محمد الشيخ رحل لقد 
اةوالمدعالربا العلماء محن اله مثوت له حاجة الإسلامية مة ا/ئ فيه 

الصالحين.

الأمةمصيبة نذكر إلا يخفمها لا جلل ومصيبة عفليمة لرؤية والله إنها 
منلكن ، ائرون مالدرب هذا على كلهم والخالق ، ءه محمد نبيها بفقد 
وتبكيهممون من ومحنهم ، وأمباؤْ أهله إلا بفقده يشعر ولا يموت من الماص 

حالكل على لله فالحمد ، ونساؤها رجالها ، وكبارها صغارها بأسرها مة الد 
يقولحنن الشاعر وصدق 

ريبعولا تموت اة شولا ال حمد ففالرزية ا ممرك لع
ريثكحلق بموته يموت ذ فد قفالرزية ولكن 

فيفضيلته على والسلام محمد الشيح برؤية عيني ثرت لقد 
حيث، أمجريكا من الأخيرة عودتى بعد الرياض فى فيه يرقد الذي المسنشفى 

•رويته من نتمكن ولم المعودية إلى رجع ئم للعلاج، هناك إلينا وصل 



ريميس(ابدضبْببم 

بكاملالشيح أن إليك يخيل ولكن ، ظهرْ على راقدا الشيخ كان لفد 
كانلقد والله بل ، المرض على وصيره وبشاشته عزيمته من ترى لما صحته 

الذيجمه و؛نفلرإلى أمامه يقف عندما عينه تغلبه محن هو ويواسي بمبر 
•المرض هده 

منكثير حفلي كما الأمريكية المتحدة الولايات محي حفلسا لقد 
عنوالإجابة بتوجيهاته والاستنارة الشيخ صوت ماع بهناك السا.مين 

امحاصرةحلال مجن وذلك ، هناك المسالمة ا-زالية تواجه التي المعقدة سئلة ات 
•ومنزل إملامي ومركز مسجد مائة مجن أكثر إلى نفلت اض الهاتفية 

وتوجيهونصح ، ينقطع لا دائم عطاء ، العامجلين العلماء دأب وهكذا 
الشدةوقت في حتى ، نفع وقع أينما ارك المبكالغيث وهمم ، يتوقف لا 

وانحاصراتالدروس في اليوس برنامجه عن الشيخ يتخل لم والمرض 
الكللتعرف لا التي المنيمة تلك الرجال أولئاك مجنح مجن بحان ف، والفتاوى 

مجنيشاء لن بحانه الخالق مجنحة ولكنها ، اليأس تعرف لا التي والنفس 
.عباده 

والعقولسماع بات ياحذ الذي العذب الحديث الشيخ بفقد فقدنا لقد 
ةوملامفصاحة تكالم إذا . الدرر ينثر وكأنه ، وامحاصرات الدروس في 

.وعلما 

أحدإلى واستمع ، مجعلما يكون أن قبل مربيا الله رحمه كان لقد 
لحديثكان لقد ، ومريديه لتلامحيذه وتربيته توجيهه كيف لترى يرومه 
ويجيرالألباب يخلب سحر وسكناته وحركاته صوته ونبرة بعلمه الشيخ 

.ملل ولا كلل بلا والتابعة الإنصات على المستمع 



،مءمزء»ر/مم

كالحديمةوهي الشيح دروس إلى رب يتأن للملل يمكن وكيف 
.الظلال وارفة الأرض حصبة نهار الأ متعددة الثمار متنوعة الغناء 

،ايزاء خير السالمين وعن عنا الله وجزاك ، الثيح أيها الله رحمك 
.المستعان والله . . والسلوان الصبر وتلامذتلث ومحبيك ذويك وألهم 

(١١٨٩•: العدد الرياض، جريا>ة -) 
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اساجر،(راهادا،ز|لأ(ا) ٠٥٠
غمسغبنسدلأس(/مدكتءر'• 

*/عغءرء لأسية4 ءمدسطدسد محاممغ /ء 

.. وامعة رحمة الله عبد أبا يا الله رحماك 

يومرنا حلقد ، الاهات تغنى لو . , اه ، شيخنا يا الله رحماث 
بنصالح بن محمد الإمام الحبر الأصولي الحاففل الرباني العالم ربعاء الأ 

فيالمسض يماهز عمر عن . السلفي التميمي الوهتبي عثيض بن محمد 
والطالعة، والإفناء ، التدريس مجن بمعه لم عضالا مرضا جاهد أن بعد جده 

.ثالافشة 

عبدشيخك تلامجيذ أبجب مجن كنت فقد . . الله عبد أبا يا الله رحماك 
امحتهدينالأئمة محن كنت ولقد ، — الله رحمه — عدي مبن الرحمن 

،والتلامجيد ، والكتب ، الفتاوى مجن فالك ، الميادين كل في المتصدرين 
والخيربالرحمة لك يدعو أن إلا ا عاليهالواقف بمالك لا مجا والاحتيارات 

الحميم.

والشيخ، والمنقر ، والإمام ، العالم عرفتك . ٠ الله عيد أبا الله رحماك 
علىأمجا ، أحصيها لا علي ففانالك ، الكبير والمربي ، الرحيم ب والأ 

.الله عبد أبا الله فلك ، ووقتك ، بعمرك مجقارنا ، لعدها مججال فلا الامين 

البدرطالعته دون ما بل البدر هو البحر عالمه ما دون بل لا البحر هو 
الدره مجنهلقدون بل لا الدر هو ة رتبالنجم دونه بل لا النجم هو 



)يم1رز1»مبدمح<ب؛ه 

رذكفطر ا مكل في به فطاب والتقى العلم ش وصاف ام لكامل ام 
والشرالقصائد نقلم باوصافه وازدهى الحمم عن جلت محاسنه 

بأنلامرأة رويا تؤول وأنت أذكرك زلت لا • • الله مد أبا الله رحمك 
،أنت رأيتك ت قالت ئم ، حجه ومقبول له مغفور الرؤيا فته الذي هدا 

وأجملكأحلاك ما ، ذلك لك حقق الله أن أرجو ، وفرحا تواضعا فبكيت 
.يعيد أن ذاك من وتطلب ، هذا أل توأنت ، صتمعيك تتوسط وأنت 

بعدإلا تفتى فلا ، اناليك ممجن تتأكد وأنت . . الله عبد أبا الله للت، 
كثيراعلما كا تركت حيث ورحماك ، لك وغفر ، لك الله فشكر ، نئن 

،التوحيد كتاب شرح المفيد ، الاعتقاد لمعة شرح ت العقيدة في ، فيه مجباركا 
.كثيرة ورسائل ، الستة أهل وعقيدة ، الواسهلية العقيدة وشرح 

والدماء، الممتع والشرح ، صول ات علم أصول • وأصوله الفقه وفي 
.وحاصه عامه فن كل في الرسائل مجن وغيرها ، السهو ومجود ، الهلبيعية 

،القران مجن ور لونمير ، اكفمير أصول ت وأصوله اكفمير وفى 
وفيالبخاري، صحيح شرح الحديث وفي ، وغيرها الكرس وتميرآية 

الحتقلبفي اللامع الضياء I والإرشاد الوعفل وفي ، وغيره الحديث أصول 
.وغيرها ، المفتوح والباب ، رمجضان شهر ومجالس ، الجوامع 

كماأورثتنا ولقد ، كثيرة فهي اكعليمية الناهج في المشاركة وأما 
وفيالحرمجتن في ، الشيقة والبرامج ، والمرئية الم-موءة شرطة المد مجن هائلا 

المينالميخص فيما لك الإنمرنن حتى الخاصة واللقاءات ، مجدك م
.— الله رحمك — يممات 

للتيريسومجالسك ، متجرك ميبكيك حيث ، فيك أجرنا الله عظم 



0سأو0ى(مبدءءبص> 

مكان.

الأن الله أل أمالتي، اثارك من يسر بشيء نحتفظ أننا عزاءنا لكن 
.ومقروءاومرئيا مسموعا ، نشرهايتوقف 

لخادمعزاونا بمقدار، عنده شيء وكل أعطى، ما وله أحذ، ما لله 
للهؤإنا لمة، المالأمة كل بل ، المعودتم، والشعب عهده، وولي، الخرمجتن، 

راجعون.إليه ؤإنا 
(١١٨٩٠ت العدد الرياض، )جريدة 



،مصز/•>مممبدمح<ه 

ا|سة خييوداءيي 
/ودشم،وىص،رءع ين /مرحمد صد مثممردكثور; 

ثابتةالعماد رفيعة خيمة ، والمودة الوفاء على منصوبة الخيمة هذه 
،الله فى والحب المودة خيوط مجن نجت خيمة ، الأبعاد ميحة وناد اءد 

.الأعوام تعاقب يخلفها لا خيوطا بها بك وح

ءئي-مينبن صالح بن مجحمد الحبيب شيخنا مجع الكاء الحب خيمة في 
،أبدا شؤونها مجن بشأن الفانية الدنيا تعكره لا الذي اللقاء — الله رحمه ي— 

لماء، والإرشاد والنصيحة والممه، الحالم لماء فهو ، مجتميرا لماء كان ولهذا 
التواضعلماء ، الحسنة والموعظة والحكمة الصالح والعجل الهليبة الكلمة 

.بالصبر والتواصي بالحق والتواصي والتناصح 
نالككانت ولهذا ، راسخة عفليمة الحب خيمة كانت كلمه لهذا 

•ه الحب خيمة فى أااا بعنوان — تقريبا — شهر قبل كتبتها التي المصيدة 

ومكانيمجنزلي إلا اي ينعرأت فما الممحيم واحات ورأيت 
العسانا ضوئهمجنابع تلقى ا مجئالمالتقينا الحب خيمة ني 

انالقلمغشاوة يزيل نبع وى متنا جملمد أنتم ا جمشيح يا 
هذهوفي الراحل، شيخنا مجع التقينا الرائعة الحيمة هذه في . . نعم 

•حرين وداع من له ويا ، له مجودءين وقفنا الخيمة 
نحفلىلا ولأننا طويل، بعده الفراق لأن . .وربي إي حزين؟! وداع 



،مءرزا،رمممبدف><ب؛ض 

الذي، ءئ؛_مين ابن ا-ياليل ثيعنما مع الحب خيمة في مباشرة ة بجلبعدم 
ولا، الناس قلوب في مكنوا الذين -جلاء ات العلماء وداع الدنيا هذه ودع 
—الله يرحمه — الخالمل شيخنا به حفلى الذي بول القهذا وراء أن شك 

النفستعهد من الله عيد أبى عن عرف وقد — ذلك نحسب كما — إخلاصا 
يضربومحئلأ ، تحتذي ندوة يكون أن يملح ما النية وصلاح بالإخلاص 

مما، فتاواه فى ودقته القول، فى وصدقه ، الغرير علمه عن ناهيك ، للأجيال 
يقولمجا بمعفلم اليمهم وت، كبيرة العالم أنحاء ني به ادسالمين ثقة جعل 

•جليا الاراء من يقدم وما 
أعلاممجن علم — الله يرحمه — عئسمين بن صالح ين محمد الشيخ 

ؤإنا، العفلماء فراق وفارقنا ، الكرماء وداع ودعنا ، هذا عصرنا في السلبن 
.النعيم جنات في به يجمعنا وأن ، برحمته يتغمده أن وجل عز الله لنرجو 

زنادر أحأملي مجن دحت وقفوادي جرحت لقد تقول اذا م
هادحمجمر عيني في ونثرت مجواجعي أثرن لقد نمول اذا م

اديوسفوق الشوك غمز ألقبت قد فالناعي ا أيهبقاليي ا قرف
ادبكات ة حرقاعف يضألما ا مثلهليلى فللمات فى وصكيت 

ادبالإيقالحرن نار يت أذكا نقالتهحين أراك ، الحسب مجان 
جمادبحس حمى ا ومجبر انني فانحب بوجدان ا قرف

بمراديمى يلتا نم، يوكمسحتها هلعت املو الحبيب ما'■ت 
ونادات ة قوثياء الوفتل على بت نمالتي الحب خيمة يا 

جواليات حمحمالمودة أرض على ممعن أن منذ التقينا فيها 
والإرشادالوعفل عنى ميت ووعمعالم حديث إلى اٌتمعت منذ 
يناديبالصلاح وت صرات نبلهفتي امع جمفي امحتقرن منذ 



>/مم،م/رز/»ادددبص 

ودادوصدق ه •سطشوجلال شيخا حكمة فاك ألمى سأظل 
اديالهول قالعراس نبوالعلم علمه آثر مفي يا حزال ا جم

>،١ عند — الله ثاذن — لقاء ٠ ، حام ال داء ٠ الحلما 'سخنا محا اعا د١ 

جمانالمم.اسني 



0بمأو)أ»مبمحءنبْبه« 

ا1روسداتدوق هءايتيو_! 
منن،صر//غ،سىسعيد ملم؛/دكتءر; 

ءبأبي ء،/د /يس سبمءععن ص مسا س،ن /ء 

:ضدد — عه الله رصي - طالب أبي بن علي لكن 

درقبوم أم در نلا يوم بومي،سااسرأم أي 
ذرالحينجي لا دور المهومن ه أرهبلا در قلا يوم 

ممارىلا وحقيقة اكملتن، مجن حي لكل واصل ونصب حق، الموت 
كماالماس، على فاجعة مجونه يكون من الماس ومن لكفر، ولا لم مفيها 

لأهلفرحة مجونه يكون مجن — بالله والعياذ — وهناك له، يؤبه لا مجن هناك أن 
الصحيحالحديث في قوله في ءه الصادق أحبريدلك كما الأرض، 

إلى، وأذاهاالدنيا نمب مجن يستريح المؤمن العبد منه، ومجستراح تريح جمء 
.والدواب(( والشجر العباد منه تستريح الفاجر والعبد تعالى، الله رحمة 

الموت؟ش حتى الماص درجات تمايزت فبم 

ونيةوفضل حير مجن الإنسان عليه ينطوي ما مجفدار في هو هذا ض ر ال
صالحة،وأفعال مجئمرة أعمال مجن ينتجه ومجا طيبة ؤإرادة نبيل ومجقمد حسنة 

مجنلا عباده لمعهس وحبه قبوله ولكن والخبيث، الطيب لامتوى ذلك ولولا 
أجلمن بل ومناسم، شهاداتهم أو أموالهم أو أنسابهم أو أحسابهم أجل 

هذْنرى نحن وها الطيبة، الخيرة أعمالهم مجن صدق ومجا قلوبهم فتم، وقر مجا 
عتيمتن،بن صالح بن مجحمد الشيح وفاة في القضية هذه مجصداق الأيام 



0سأووأ»مبدثببم-ص 

٠حميبه والله كدللث نحسه 

الحيةالقالوب أولو عمقها يدرك كسره نازلة لم المالعالم موت إن 
السنةأهل أعلام من علما العالم كان إذا مكيف ، النيرة والبصام بصار وات 

،والإفادة الخعاليم على والحرص العلم عمق في فريدا وأنموذجا والحماعت؟ 
،الحقنام على والتكالب الماديات عصر في غريبا يبدو ، الزهد في وطرانا 

الأشخاصفي والمغالأة الإ>اء نجب - الشزع بحكم - علما لزاما كان ؤإذا 
العالمفي عليه وماروا الكوه مالذي القويم النهج ذكر مجن بمنعنا لا ذللث فان 

ذكراالأخرس وفي ، وداالصالخثن قلوب في لهم الله جعل حتى والعمل 
إليأشير ولكني ، عثيمين ابن الشيح منهج هنا كضس-ةحرر ولمست ، حسمنا 
وفقيدا، مقبولا انا ؤإن، جليلا عالما منه جعلت حمال ثلاث أظهر 
.عيون ودمعت ، قلوب لفقده حرنت 

علومأنواع مجن تزادة والامحادة والاستفالتعلم على حرصه •' أولأ 
كلالحرص هدا لازمه وقد ، الإسملأم وعلماء المسلف وعلوم والسنة الكتاب 

والتعاليمالإفتاء درجة إلى بوصوله — البعض يفعل كما — يكتف فلم ، عمره 
قيلوقد ، عامة أو علم طلاب واء س، عنه حد ات على الماس اب وانكب
بخلتما را قال يلغت؟ محا بالغى م ت — الله رحمه — حنيفة أبي للإمام 

.(( الاستفادة عن اصتنكضى وما بالإفادة 
سمعأو دروسه حمر ومن ، وإفادتهم الماس تعلمم على حرصه I ثانيا 

فيودليلها المسالة يذكر فهو ، الحقيقة هده مقدار يعلم الإذاعة في فتاواه 
،والمضية الاجتماعية والاثار لكية المالفوائد يذكر ثم ، ويفصل الغالب 

إلىوالذهاب المستشفى من الخروج على إصرار من رمضان شهر ش فعله وما 



ر/مبممِسم،ربدثبب؛ه 

حجةوأكبر ، الخليلة الخصلة هذْ على دليل أكبر العلم لتعليم الحرام الين 
.والتضحية البذل وجوب في العلم طلاب على 

ومناصبهاوألعابها وزخارفها وأبهاتها الدنيا حطام في زهده ت ثالثا 
المباركبن الله عيد منه حذر الذي وهوالمسالك ، للألباب الخالبة ؤإغراءاتها 

كتبحيث — جميعا الله رحمهم — عمره علماء بعمى إلى ص—الة رش 
:قائلا يخاطبهم الشعر من أبياتا 

—اكنافس أم_وال بصهياد بانيا له م العالاعل جيا 
بالدينتذهب يلة حلا ولذاتها للدنياحتلت 

الْلينفي العلم حمار زل حيلتي فما أكرهتا تقول 
الرهابينصلال عل يفكما بدين ا الدنيتع تبلا 

نبلأوصاف ولكها والاعتزال، اليابس المسك إلى دعوة ليت إنها 
تجه،في وليت يديه في اكني-ا أصحت مجن عليها يحرص وورع وفضل 

العالية،ومكانتهم العاطر، ذكرهم وبميإ بعلومهم، الله نفع أبرار الك وم
منالدين ولحفظ والهوى، الجهل أمراض من أناس لثغاء سبا فكانوا 
الغالين.وتحريض الجاهلتن وتأويل البهلالين انتحال 

دونمحيا كان — الله رحمه — عثيم\ن ابن الشيخ مثل ع—الما ؤإن 
أوبجيل العامة أمجر في يتكلمون رويبضام، دون وبابا فتاوى، على مجترئان 
الرؤؤسهذه بعض — الله رحمه — باز ابن الشيخ بغمد رأينا وقد هوى، 
قلتيكعثي_مان ابن الشيح مثل وعلى الأن؟ سيفعلون مجادا ترى ، أطلت، 

•مدرارا دمجعها العيون رمحا ولمل القلوب، ولمحزن ، البوا'كيإ
أنهالثلاهري، داود بن محمد ترجمة فى المبلأء أعلام محير فى جاء 



0مرتمأووأ»ربمحثي><ببم 

سريجابن ملغ الكتب، في وردود وماظرات أشياء سريج ابن وبين، بينه كان 
ماI وقال ، للتعرية وجالس ، فراشه ونحى لدلك فحزن داود بن محمد موت 
.داود بن محمد لسان يأكل تراب على إلا امى 

وردالبخاري الإمام أن ، الدارمجى الرحمن همد بن الله عبد نرجمة وفى 
وجعاكترجع واسرفع ثم ، ه رأٌفنكس الدارمجى نعي فيه كتاب عليه 

;يقول أنشأ ثم تميل، دموعه 

جعأفأيالك لا ك نفوفناء كالهم ة بحيات جع تفتبق إن 
كثير:قاله ما فقيدنا في نقول أن أحرانا ومجا 

أجورمكالهم ه يفالناس فه هلاكعم فه صنائعمت ع
ريوزفرنة واد كل في واحد ه عليأتمهم موالناس 

ديرجبالثناء نالث ت را يحتوله لم مجن ان يعليلث يثنى 
نشرهامجنشورمجن فكأنه اته يحه عليه صنائعردت 

واحلفه، المهديين، في درجته وارفع ، عقيمين( ابن الشيح ارحم اللهم 
عالمهمy، لهم واخلمف مجصابهم، في لمتن الوآجر الغابرين، في، عمه في، 

•كرم يا حير بخلف 
(١ ٦ ٢ ٢ ٣ : العدد ، البلاد ريدة ج) 



مبمحمحب؛ه

اوّلأ٠٠٠ة سيئاسم اسيهيه 
jitLhjjLiJfعبدءادم/ردكقور: 

الإملاميةالصحوة فقدت صالح بن محمد الشيخ بموت 
.أعلامها من بارزا وعلما ، نجومها مجن بازغا نجما المعاصرة 

بعلمهكجيرأ إسهاما الصحوة هده يماء ض العثسسن الشيخ أسهم فلقد 
أسسعلى الصحوة تبنى أن الواضح هدفه وكان ، ورعايته وتوجيهه وفكره 
.السديد والعمل الرشيد والفكر الصافية العميدة من راسخة 

قالعندما وثبابها الإسلامية الصحوة على >؛^>^ ١١١الشيخ أثنى وفل 
البلادهذه في الإسلامية مجة ات على به الله من مجا الجميع على يخفى لا رر 

انجاههمفي الإسلام، لشباب الحية واليفهلة الباركة الحركة من غيرها وفي 
إلىالوصول هدفه الذي المليم الانجاه هذا ، ابق ماتجاه به يكمل الذي 

.(( جه رسوله وسنة الله كتاب حلال مجن الله شريعة 
الممحوةهذه هم يحمل كان الشيخ إن نقول إذ نبالغ ولا 

عقلهفي واحتلت ، ول ا/ئ شغله باتت حتى ونهارا ليلا مجة ا/د لشباب المباركة 
.مثله فذ سلفي عالم مجن بها اللائق المكان وقلبه 

فىتتركز ، عدة مذلاهر فى ا ابهوشبحوة بالم اهتمامجه ويتجلى 
ا(ان إنرر ب اهتمامه أولهما وحركتها تكوينها عناصر مجن اّيين أمعنصرين 
نفوسهموامتلأت ، الحق على قلوبهم تمتحت الذين الشباب وهم الصحوة 

بالمعروفويأمرون ، الدعوة وينشرون العالم يهللبون فانعللمقوا ، بالحمامة 



0سأوزأ»مب>ىقثيْبمح« 

.وأصدقائهم ؤإخوانهم وأهليهم المنكربادثينبأنفسهم عن وينهون 
حانيأبهم لمحيفأ الثياب لهؤلاء محبا العثيسمن الشيخ كان لقد 

هموممن نربا العالماء أكنر — الله رحمه — كان بل ، لهم مرشدا علميهم 
فرصةله أتاح رممي بمنصب اشتغاله عدم ولعل ، وقضاياهم الشباب 
انجاللهم ويمح ، ه ومجالومسجده بيته في دوما به يلتقون للشباب 

لمالتي ومحاضراته يرومه وحضور يديه على والتتلممد لملازمته واسعا 
.علميه المرض اشتداد يشكو وهو أيامه أواخر حتى تنفهلع 

قدرتهت أولهما ، ^ ٠۶٠أمرين يه أكالشباب محن قربه أن شك ولا 
اهتماماتهموتحس ، قضاياهم على والتعرف الشباب هموم معايشة على 

اباكتعلى ذلك اعدم موقد . إشكالاتهم وفهم ، اولاتهم تورصد 
.به ويوجههم إليه يرثيهم فيما وثقتهم به وتعلقهم له الشباب محبة 

ابشبيحنرمجها صالحة قدوة الحنيمتن الشيخ مجن جعل هذا وكل 
أصبحكما ، الإقناع من كبير وقدر ، عالية مصداقية ذات قدوة ، الصحوة 

إليهيعودون ، حوله يختلفون لا ثقة مرجعا الشباب مجن قربه بب بالشيخ 
.مسألة أمامهم احتبت كلما بفتواه ويرضون ، أمجر عليهم أشكل كلما 

العئيبنالشيخ بها اعتنى التي، الصحوة عناصر مجن الأحر العنصر أمجا 
تؤسسأن الباركة الصحوة لهده يريد كان فقد ، الصحوة منهج(( ر) فهو 
رسولهومنة الله كتاب مجن ممن اس أمعلى تبنى وأن ، وبصيرة هدى على 
ريما، عاصفة هوجاء صحوة كانت ذلك على قائمة تكن لم إذا لأنها ، .ب 

ءلهرسوله ومنة الله كتاب على بنيت إذا ولكنها ، تعمر مما أكثر تدمجر 
.وغيرها الإسلامية الأمة في الفعال أثرها لها صار الئابين، 



ر1س1ون1»مبمحضْببم 

منوالدامالين المحوة لماة أمينا ناصحا العئسبن الشيح كان هنا ومن 
كانبل ، لهم مجاملة واخاطر الأخطاء عن يمغاض ولا يغشهم لا ، أجلها 

الرؤىعليهم تختلط لكيلا لهم ويبتن ، الحق إلى ويرشدهم النصح بمحضهم 
•بل البهم وتفترق 

برفقالقصور مكامن على الصحوة شباب يدل بصيرا نافدا وكان 
بحسنلوكية والالفكرية هات الشبمواطن عن ويحجزهم ، وحكمة 

.بال وّمعة تحرف 

المحوةحطاء لا مافدم أو اب للشبنصحه في أسلوبه بكن ولم 
بل، والإذعان القبول وجد لما ذلك ولوفعل . والإلزام الأمر أسلوب ومجزالقها 

ائلالمفي حتى ، والرد والأخذ اول والتالحوار أسلوب يمتخدم كان 
إلىيصل ان استطاع وبذلك . سالوب ات هذا مثل إلى تحتاج لا التي الصغيرة 

بدللفيخمر ح|ماستهم يخمد أو الشيامب يعشن أن دون يصر بكل مجيتغاه 
.بمنهجه وافتناعهم له محبتهم 

الإسلاميةالصحوة لشباب معايشته في ١اعثيم^ن الشيخ كان وهكذا 
إلىقريبا قلوبهم في حسا كان وبدلك وتوجيها، ؤإرشادأ ورعاية، ما 

معهيفضوا أن ويتمنون ، كلل دون ويلازمحونه دائما عته يسألون ، نفوسهم 
بصحبتهواستمتاعا ، حديثه مجن واستفادة ، علمه مجن نهلا I كلها أوقاتهم 

،الحاني ب ات بموته فقدوا فهم ، عمسبب جد عليهم فقدم فان لذلك و، 
.الرفيق والصاحب ، القدوة والعلم 

ولا، حزانى أيتام العتيمتن شيخهم غياب بعد المححوة ثباب إن 
مجاإلا يقولوا ألا — الإسلام علمه كما — علمهم أنه محوي عنهم يخ—فف 





مبد«ضبببم

١ومح؛ميني ارس ءاِس  ٠١٠
ح،،أر/ثمدحدمضم/مشيخ; 

٠/محج مي مس_،دميغ يترميغ صماث لأ4؛و /* 

والتقىوالعلم الهدى أعلام من عالما الإسلامية مة الد ففدت لقد 
بنمحمد الشيخ فضيلة إنه ، والوفاء والخير النور يبعث لامعا قلما فقدت 
عاماوّيعين أربعة قضى الدي واسعة رحمة الله يرحمه ■ءب4حن بن صالح 

مجتهداومفتيا ، ومحققا ومؤلفا ، عاملا ومعلما ، مواظبأ متعبا عمره مجن 
.وناصحا مبالغا المنكر عن وناهيا بالمعروف وامرا ، مخلصا وداعيا 

الوجهوساطة والتواضع والرفق بالحالم — الله رحمه — فضيلته عرف 
فىفضيلته اشتهر ، الله ومخافة والولع بالزهد عرف كما ، الصدر ورحابة 

الإذاعةمجن محققة ودروس ، مجوثفة فتاوى من يقدمه مجا عبر الإسلامي العالم 
الخاصةالمناسبات في العلمية والتوجيهات المشاركات ومحن ، الحرام والمجد 

وقدوةثقة حجة وفضيلته ، موعة الموأشرطته المكتوبة مؤلفاته حلال ومجن 
.أحدا اللمه على نزكى ولا حسيبه والله كيلك به نحويفعل يقول فيما 

'

توعيةفى مشاركاته حلال مجتمحالة عاما وعشرين أربعة عاصرته لقد 
١٤٢٠عام إلى ه  ١٣٩٧عام مجن الحج محوامجم ض والمعتمرين الحجاج وتعليم 

ودماثة، الإقناع وأسلوب ، الحجة وقوة ، العلم غزارة فيه ت فوجد ه
أوحكما قال ؤاذا ، إليه السامع شد نكلم إذا ، التعامل وحسن ، خلاق المد 

والسمؤعمجتها المكتوب محولفاته وكانت ، لتصديقه الناس أسمع توجيها 





رءلإبمام/روسآمبدءثببمبمح> 

القيء،mU_ اس رمم 
حض//سديء،ن; ضمرمئست،ن 

٠عر/ص مجيد نمير نمس ر٠ 

،فقط عالما صالح ين محمد الشيخ أماحةالوالد ><سيكن لم 
،بهاوعمل فعالمها الرجال، ومعاملات أحلاق عرف تميميا رجلا كان ؤإنما 
هناكلكن ، حياته في الكبير الأثر لها كان نجد في الشيخ تربية أن شلث ولا 

.الله رحمة عاليه بها يتفرد التي الصفات مجن الكثير 
فيوجد ١^٠;^؛ مجن أمجامجه الذي كان فإذا ، أمجامجه مجن قالب يأمر فكان 

الرجولةيحب أعرابيا أمجامجه الذي كان ؤإذا ، حلالها من يحبه صفات الشيخ 
محنأمجامحه الذي كان ؤإذا ، حلالها مجن يحيه صفات الشيخ في وجد وفنونها 
.مسواه فيمن يوجد لا ثد وثارا الشيخ فير وجد الامحلفال 

بتنمجن، اختصه تعالى( الله أن أهمها عديدة صفات للشيخ أن شلث ولا 
يعلمالذي الحضري وهو ، البداوة في الموغل عرابي فهوارد ، الماس كثيرس 

كما، والسيارة والحامب الهاتف مجع يتعامل فتجده ، المدينة فير مجا كل 
جبلةإنما ، أوتزلف تمنع بدون ذلك، وكل، والإبل، الشمر بيت مع يتعامل 
•المشر كل مع بها يتعامل 

،الزمان مجنر عقد قيل القمحيم فير الشخ برارة تعالير الله ممرفنير وقد 
فكان، الوقت ذلالد فير السلمين ة صحيفوبتن بينه خير ول رسفكنت 

إنماعداوة صاحّج يكن فلم ، نا أنفمنر عالينا أكثرإشفاقا — الله حمه ر— 



0سأو)أ»مبمحض>بمبأه 

بعضوتزكية لي الامتماع وبعد ، نا أنففتنة إلى ننزلق أن لنا يريد لا كان 
ونحملالشيح لشخصية وذللث ، كثيرا تميز بحوار خصني القصيم فيخ الإخوة 

منعاى ويشفق كثيرا إليه يقربني عديدة مرات التقيته كما ، قلت ما 
٠العلماء بفضل علي ويرد الصحافة بلغة فأناقشه الصحافة 

عبدبن أحمد الشيخ منزل في الزوجة راب عن له محاورتي أنسى ولا 
النقاشفأكثرت ، نفس بغيرطيب نصيب فيه للمرجل وهل ، الخمدان العزيز 
إنأفول كنت ، العلماء وأقوال ، الرسول. وفال الله، قال : الرد وكان 

الشرعيالعلم ينز بي يهلوف كان يتغير، لا الدين ؛ قال تغير، الوقت 
بهمتفرد وكأني بى يجول كان القضية، هذه في اتعراب ورجولة ونصوصه 

.بستان فى 

فيمتنعالفضائية، القنوات في بالفلهور الشيخ إقناع أحاول كنت 
:فيقول الخوال على بي الأمصال يعاود ثم الفرح، أشد وأفرح الشيخ، 

عليهفيمتنع شريهل على العلم بتدوين الشيخ فاقنع ذللث، غير يرون الإخوة 
نستغلئد بها تعمل التي القناة فيقول بى الاتصال يعاود ئم الله، رحمة 

ليسمنكر وفيها ألمدن بعض فى وجودك إن : فأقول ، تزكيتهافي ذللث 
اجدمأحد في محاصرة لتسجيل موعدا وأحيل الشيخ فيقتنع ، لهاتزكية 
هداتأجيل يرون الإخوان إن • فيقول الجوال عبر الاتصال يعاود ثم ، جده 

بالشيخالرفق تأثير تحت أقع أن غير أجد فلم الوقت، هذا غير إلى مر ات 
•وبينه بيني الاتصال مجن اعشتن خلال سي وتعبه 

٦٢ ليالة بكيته ولقد جناته، يح قالله وأسكنه فقيدنا الله رحم 
لقدالحرم، في العام هذا بعد مماحته مع نلن أننا لعالمي كثيرا رمجضان 



ميم/م/س؛مبدض0ب؛ف 

لأخرامحاهدة على يصر جعلاه وجلده رجولته لكن الشيخ صوت المرض هد 
.أيامه 

،أجرم س نحرمنا فلا جما حبا شيخنا أحبت أنّى أشهدك إني اللهم 
.مجيب سميع إنك . . جناتك في به واللهاء 

(١٦٢٢٣: العدد ).مbJةاJلأد، 



0سأوزأ»لمبدثيْبأفي 

اءاسله|ف،إد ا|هىب 
/ممويش 4Ufمبد محن ؛وو1ضم '• مردكتءر مغيم 

٠ jUjJIيى /سا4،اد مث صتدييص مث ضء م٠ 

للعاينرحمة البعوث على واللام والصلاة ، ^ ١٠١١رب لله الحمد 
;وبعد . . أ-بممعين وصحبه آله وعلى 

ماوله ، أحذ ما لله أن ت وأنول ومسلمة، لم جمكل أعزي ت أولأ 
إلاقوة ولا حول ولا ، بواواحتفاصبروا بمقدار، عنده شيء وكل أعطى، 

.وِمرمصسثنا ، عزاءناالله أحسن ، راجعون إليه ؤإنا لله وإُا بالله، 
شيهنمايا فراتك على ؤإنا لتدمع، العتن ؤإن ليحزن، القلب إن 

القالوبفكل شيخنا يا الله رحمك ، ربنايرضي مجا إلا نقول ولا محزونون، 
واحلفنا، مجمحيبتغافي أجرنا اللهم تلهج، للث اءدلمن وكل تتاجج، نارها 
•الوكيل ونعم الله وحجنا ، منهاحيرا 

ولكن— الله رحمه — عثيبن ابن لثخص تخصيصا ليس حديثنا إن 
ومابر، تشهد فالأمة مجيدة، حميده وحلال ناحر، ولعلم بحر، لعلم 

ولا، حسه والله كذلك به أحجمعها ند عثيمتن ابن أن تشهد العلم 
,أحدا الله على نزكي 

ر،الخيلأjمهلاع ونخهلب نبكي ولكننا حق، الموت أن لنعلم إننا 
علىونحرن ، والشهوات المأن زمجن في الشيح على نبكي العلم، وذهاب 

الدجى،مجمابيح وهم كيف ، جمعاء للأمة مجصاب العلماع مجون ن ت فرانه 



ام؛م(ء>ءماممبد،فءب؛ه 

بنالله عبد فعن ، للبدن ولكلعافية ، للدنسأوكاكسس الهدى، وعلامات 
الالله راإن ت يقول الله رسول سمعت I تال — عنهما الله رصي ~ يرو 

،العلماء بقبض العلم يقبض ولكن ، الماد من ينتزى انتزاعا العلم يمض 
،علم بغير فأفتوا فسئلوا ، جهالأ ا روومحالناس اتخذ عالما يبق لم إذا حتى 

.(( وأضلوا فضلوا 

:ال قأنه الله. ول رمعن — ، UPالله رضي — ة امأمجأبي وعن 
وفيناالل، نبي يا العلم يذهب وكيف ت قالوا ء يذهب أن قبل العلم ذوا حه 

نكنأولم أمهاتكم، ثكلتكم  ١١: فال نم فغضب، نال ، الله؟ كتاب 
أنالعلم ذهاب إن ، شيئاعنهم يغنيا فلم إمرائيل بمي في والإنجيل التوراة 
.حمالته((يذهب 

العلم؟ذهاب ما أتدرون ت فال — عهما الل، رصي — ءب-اس ابن وعن 
.ذهاباس١ِء:لأ،ئال ئالما

—الل، رحمه — بئاب أبى فعن الناس، هلاك ت معناه العلماء وذهاب 
الناص؟هلاك علامة ما الله عبد أبا يا قلت جبمير بن معيد سالت I فال 
.علماؤهم هلك إذا ; قال 

للحقوأثر يموت، عالم يزال لا ؛ — عنهما الله رض — هماس ابن وقال 
بالحهل،فيعملون العلم أهل ذهب وقد الجهل، أهل يكثر حتى يدرس، 

المسيل.مواء عن ويضلون الحق، بغير ويدينون 
منهمالعلم إلى أحوج الناص  ١١— الله رحمه — أحمد الإمام يقول 

ثلاثاأو مرتين اليوم في إليه يحتاج والتراب الهلعام لان والشراب الهلعام إلى 
.ونت كل في إليه يحتاج والعالم 



)يم1وز1»سطي0؛؛ك 

يملريقالله رحمكم ظنكم فما رر ت — الله رحمه — الاجري الإمام نال 
يكنلم فإن ، ظلماء ليلة في ملوكه إلى الناس ويحتاج ، كثيرة افات فيه 
ملكوهلهم، تضيء مصابيح فيه لهم الله نمض ، تحيرواؤإلأ ضياء فيه 

لوكالمجن لهم بد لا ، الماس من طبقات جاءت ثم ، والعافية السلامة على 
افمسالفللمة في فبقوا المصابيح طفشت إذ كذللث هم فبينما ، لكوا فمفيه 

بهم؟((ظنكم 
ولاالعرائض أداء كيف الماص مجن كثير يعلم لا الناص ؛ ٠۶٠العلماء هكذا 

إلاحلمه به يعبده مجا حميع في الله يعبد كيف ولا ، انحارم اجتناب كيف 
الجهلوظهر بموتهم العلم ودرص الناص تحير العلماء مات فإذا ، العلماء ببقاء 
.الماص عمل لمد العلم ولولا 

كانعلم غير في عمل مجن رر : - الله رحمه - العزيز عبد بن عمر قال 
.ه يصالح مما أكثر د يفما 

مجالكبن أنس فعن بالمجوم، للعلماء المثل المبي صرب ولقد 
الأرضفي اء العلممجشل ررإمما : . الأ4 رسول ال ف: قال عنه المه رضي 
انهلستافإذا والبحر، البر ظلمات في بها يهتدي ماء الفي النجوم كمثل 
الفلالمانفي الناص بهم يهتدي الذين الهداة الهداةا( تضل أن أوشك النجوم 
بالباطل.الحق يشتبه حث 

الحقيخلطون الذين للثمالجن رجوم وهم رض، ات زينة والعلماء 
هواءوالأ دع البأهل مجن ه يفلهص ا مالدين ض ويدخلون بال—اطل، 

والضلالات.

محدودغير بهما الماص انتفاع والغيث، الماء كمثل العالم مثل إن 



)يم1و)1س(دبه 'بد 

فيعذبة ص كمثل الجلد في العالم مثل #إن I مهران بن ميمون قال ، بحد 
.ه البلد 

،ا( نفعوا قطوا نحيثما الماء مثل العلماء مثل ء : الحكماء بعض وتال 
الشمسعن عوض لهم يكون أن إلا العلماء عن البتة عوض للناس وليس 

مجونمجن أهون عابد ألف :٠موت — عه الله رصي — عمر وقال والعافية، 
.الحلماء؟ نبكي لماذا إذا أعلمتم وحرامه(( الله بحلال بصير عالم 

فبالهالريما طريقتا في وذورنا حياتنا هو الذي للعلم، مجون مجونهم لأن 
والجللالأعظم الحطب في عزاءنا لكن جلل، حهلب مجن وباله مصيبة، مجن 

٠فان عليها من كل ؤ : عناؤنا ، وقدوتنا. حسبنا وفاة نذكر عندما الأعم 
•والإكرام4 ابلأل ذل ربلث وجه ويض 

اتمة،بكته ولماذا الجليل، العالم هدا لوفاة الناس ناثر لماذا نعلم وحتى 
مجنفئت بما فحدث وفقهه علمه أما I فقدناه الذي العلم لحقيقة معوا فاّ

أمجامماثلة ويجولفاته وفتاويه ودروسه عجيب، واستنباط وفقه علم معة 
.العيان 

صدرهورحابة محياه تفارق لا امجته فابتالعلماء قاحلاق أحلاقه أمجا 
وامتقيالهالغاص مع وتلطفه ومججادلتهم، العلم طلاب على ومحجره ومزاحه، 

حيرالأ مرمحه في زرته الشيخ، رأى مجن كل به يشهد كله وهذا لأستملتهم، 
فلماالمريض، هو أنه نسيت حتى ائلا ممرحبا ، مجبتماكعادته وكان 

وعافية،بصحة وأنا سنة محسعين منذ لله الحمد قال يمواماته، هممت 
كتبالعبد احتسبها إذا لحفنات الألم الأن بخير وأنا كبير، علي الله وفضل 

أنهأعلم وكنت ، عجباورصاه ونجلده الشيح صبر مجن رأيت نم الأجمر، له 



)/مماممز/سآربدضر<بمح 

بفضاء\د\9نين ، انحتسبين الصابرين العلماء أحلاق لكنها شديدا أ،لا يتألم 
.وقدره الله 

المسألةعاليه أشكاك إذا — الله رحمه — كان فقد وتحريه ورعه وأما 
ال: وثجاعة تواضع في نال وربما ينتفلر، أن ائل الس—من وطلب توقف، 
قفللمنهج كله وهذا له، تلأن لحق رأيه عن يتراجع مجا كثيرا بل أدري، 
عليهم.الله رضوان الصالح 

دائماسأل كان مكان، كل في الإسلام  ٢٠يحمل الله رحمه وكان 
متابعاوكان بأول، أولا الئيشان /دحجار متابعا وكان لمين، الأحبار عن 

ا-يمعةحطب في اللمع كتاب في قرأ ومجن ، بدايتهامن هلين فد-لأحداث 
الأخيرةفالسطين بأحداث عالم ولما ، بدايتهامجن بالقضية الشيح اهتمام عرف 
•كثيرا تام المرض فراش على وم 

حداثت الشيخ مجتابعة علم بالحرم الأخيرة ه دروسمحن شيئا مع سّومجن 
محرضهأثناء زيارته فى كن ولما والمرأة، بالأسرة يتعلق مجا خاصة الماحق، 

لإحدىمجممافر أني وعلم والتحمل، والصبر الله إلى بالدعرة يوصي كان 
،كثيراففرح به، وانماية بالمرآن خاص مجرتمر ض للمشاركة العربية الدول 
الماشتلهذه مجثل على عنى نيابة واشكره الامجيرفلأن، على لي ملم : وقال 
للمموولوصيته إلخ • • الله عند مينمعكم ما وهذا ، محنهاأكثروا • له وقل 

وأنكرهعلميه فاتصل قادرا كنت ليتي؛ يا : لي قال بل ابقة، المعن الأول 
•بغضي وأوصيه 

اللحفلات،هذه في لألامه ونسيانه الشيخ حماس مجن أتعجب وكنتا 
وحالته.صحته حتى شيء كل فوق للدعوة همه حمل كان وهكذا 



،م/مز/سآر/ممربدضيهبص 

الألأمزحمة وفكا ، اليجالة هذه في يده أفأن تهلعت ام—ما هذا 
،ينتهي لا الشيخ عن لحديث فا ؤإلأ ، الحسب شيخنا فقد على حزان وات 

مععليتن في درجته ورفع ، الحناء خير والسلمين الإسلام عن الله فجزاه 
٠والشهداء يفن والصد اانبيذن 

(١  ٣٧٧٨: العدد الدط، ريدة ج) 



>/*بمامصز/،مبمحءثيبمبي> 

اسسس|.

/رعربز/سد/نمبد من /حمد *. //د/عث /مشيغ ضم 
٠جدء مم ر؛همس،د بء_زسمء« ضو م٠ 

فهممت أفان الخلد فالك من لمقر جعيا ا ومؤ : تعالى الله قال 
.ه ترجعون وإليغا فتنة والخير بالشر ونجالوكم الوت ذائقة نفس كل * الخالدون 

.ب مطرس كانوا وما والأوض ماء العليهم بكت فما ؤ ت تعالى وقال 
علىماء النكي وهل ؛ — عنهما الله رصي — تماص لأبن نيل 

ينزل•سه ماء الفي باب وله إلا الخلائق من أحد ليس إنه . نعم : قال أحد؟ 
كانالذي ماء المن بابه فاغالق المؤمن مجان فاذا عمله، بمعد وفته رزقه، 
الأرضمن مجملاه فقدم ؤاذا عاليه، بكى رزقه منه وينزل عمله فيه بمعد 

بكتمجان إذا العالم إن . عليهبكت فيها الله ويذكر ، فيهابملي كان التي 
صباحا.أربعين( رض والأ الماء عليه 

إتمايعلمون لا والدين يعلمون الدين غوي يمل قل ؤ ! تعالى الله قال 
،عالم بغير عالم يستوي وكيف ، يسوون لا والله لا ب الألباب أولوا بمذكر 

هوإلا إله لا أنه الله شهد ؤ ; فقال ، ادته بشهادته شهقرن تعالى والله 
أنهموأخبر ه اخكم العزيز هو إلا إله لا ط بالققاتما وأولوالعلم والملائكة 

ب.العلماء عاده من الله يخشى إنما ؤ : فقال خشيته أهل 

نلد ، عالمانهاموت المة السمجة الد تصيب ^، ٠١١الرزايا أعظم ُز، ثإن 
لهمالاس عرف متى ظاهر، الماس على مجونهم وأثر عزيز، تعويضهم 



0سيابدضبي 

•مغازلهم وأنزلرهم قدرهم، 
العبادمن ينتزعه انتزاعا العلم يقبض لا الله إن ر) : الله. رسول قال 

رووماالناس اتخذ عالما سق لم إذا حتى ، العلماء بقبض العلم يقبض ولكن 
.٠ وأضلوا فضالوا علم بغير فأفتوا فسئلوا جهالأ 

،اتيد حمالأ أمتاذ \إ\^ا\ 0\ا'الموافق الاريعاء يوم في مجان ولقد 
مجنمؤلفة ألوف عاليه وتتلمذ ، الدنيا يرومه مجلات الذي ، ااعاإمين ومجعلم 
المكتوبةه درومحتركت مجا يديه، الركب على وجثوا ، العلم طلاب 

أقبيةبلغت حتى ، بها انتفع إلا علم طالب ولا ، لخالته إلا بلدا موعة وال
العلامةشيخنا سماحة ، وحبرها الامجة عالم ، المئهورين ومجخابيء ' السجون 
،الوهتبي التميس الله عبد أبو ، عنيمتن بن مجحمد بن صالح بن محمد 

.آمن . بااصالخين وألحقه ، ضريحه ونور ، روحه الله قدس 

اللهكتب لما تحقيقا ، بجده قارنها ، نعم ، الدنيا هده وفارق ودعنا 
وإلهافتية والخير بالغر ونبلوكم الموت ذائقة نمى كل ؤ ت عباده على تعالى 

.ب ترجعون 
وتاصيله، الرصينة وكلماته ، العهلرة سيرته وبقيت ، د الجمجان 

كيف، للعلم وتعليمه ، ائل للموتقعيده ، الأصولي وتدئيقه ، العلمي 
يكونوالم الذين العفلماء ، مجونهم بعد العفلماء يعيش وهكدا ، ليعلم يتعلم 

يعيشونكانوا بل لشهواتهم، ولا لرغباتهم، ولا لأنفسهم، يعيثون 
.والإصلاح للصلاح 

،الحسن الخلق وصاحب ، السلفية المقية الصلبة العقيدة صاحب مجان 
عنوالإعراض المعتدي، عن والصفح الخلق، إلى والتودد الموبم، والسلوك 



ريم1و)1»مبدثيْبفي 

.اجممى الخلق وهداية ، الجاهل 

،الجهل وحارب ، عليه وحث ، وأمربه ، العلم علم الذي الرجل مات 
الناسيعلم وهو السنوات عثرات ،وقلل لإزالته جاهدا ومعي ، منه وحدر 
الخير.

رجلانالله. لرسول ذكر ت — عنه الله رصي ~ الث-اهلي أمامة أبو قال 
كفضازالعابد على العالم محل )ر ه: ممال ، ؛JUوالآ>  JbUأحدهما 

رصتنوالأ السّماوان وأهل وملألكته الله إن ٠ قال ثم ، أدناكم(( على 
.الخير« الناس معلم على ليصلون الحوت وحتى جحرها فير النملة حتى 

ملكوتفي كبيرا يدعى معلم عامل عالم عياض؛ بن الفضل قال 
٠العسماوايت 

ويوصل،يقعد دروسه في أنه الخير الناس تعليم على حرصه مجن كان 
الماصفهم على ويحرص وأمامه، حوله من وال شرحه، ويعبد ويشرح 

ذكرهتعالى فثرالمه يوردئ، المى العالمية ائل للمؤإدراكهم لكلامه، 
وأصبحمشاربهم، اختلاف على دروسه على الناس وأقل مكان، كل ذي، 

٠يدرمحون كيف المدريس خى هلريفته من يتعلمون العلم حللأب 

رمحمية،مهمة فى ممر إلى ذهبوا الشباب مجن مجموعة أن ذلك ومجن 
الشيخمحيلة على مراممهم فدلهم ال، المبعض ش بينهم فيما واحتلغوا 

قالالسعودية مجن أنهم الشيخ عرف فلما — الله رحمه — كشك الحميد عبد 
؟وتعرفه شيخ يا ت نالوا ااعثيمين؟ محمد الشيخ وعندكم سألوني I لهم 
٠رومه ح فى العلمي تأصيله ماع بأستمتع أنا ت قال 

الحجاجيزور وهو لماحته مراسا كنت هل،  ١٤١٦عام حج وفي 



)يم1و)1•لمبدض<ببم 

فيأسئلتهم على ويجنب ويحدثهم عليهم لم ي- سنة كل في عادته ك— 
منحجاج فيها كان استقبال صالة ولحلنا ، بجده العزيز عبد الملك مهلار 

وكان، الروسي الحكم تحت كانت التي الإسلامية الجمهوريات من جهورية 
الشيحأل ف، العربية يتكلم مجن فيهم وليس ، الستين بلغ قد منا أصغرهم 

فيكان سعوديا ثابا إلا نجد فلم إليهم، كلامه يترجم مترجم معهم كان إن 
،فوافق السمح كلام يترجم أن منه حلليتا ( انهم يلميتحدث تقبالهم ام

٠لخريتحم والسا يحدما المع^ واحد 

مجرميأنه بعد فيما علمنا — يركض ثاب دخل حديثه أثناء وفي 
وأحذ، بالترجمة يقوم أن وطلب ، بهللاقة العربية يتحدث به ؤإذا — الحمالة 
نمحديثه من الشيح فمغ حتى ، الشيخ هو مجن يعلم لا وهو ' المحوت مكبر 
ينفنرإلىبالشاب ؤإدا ، العtJيمين محمد الشيح هدا I له فقلنا لم يجاء 

بنمحمد السسءح ٠ ويال ، عنه حدقتا عن الوقد ، باصتعرابآ الشيخ 
بهؤاذا . نعم I وقلنا ، الشيخ لاسم معرفته مجن فاصغربنا ، العنيصن صالح 
Iيقول وهو ، عينيه مجن تنهال الدمجؤع وأخذت ، بذراعيه الشيخ يضم 

مكبرأخذ أن لبث مجا ثم ، فرحا امسمه ويكرر ، الع-ئ-يمين محمد الشيخ 
لأممترديده سوى مجته نفهم لم بكلام الحمالة أفراد في ونادي ، الموت 

وارتفعت، يبكون الحمالة أفراد أخذ عندمجا أكبر المفاجأة وكانت ، الشيخ 
ّمخيا ، السارب وقال ، العشيمن الشيخ ت السيخ اسم يرددون وهم أصواتهم 

لمارض الد تحسن قبية الد في كتبك يدرسون كانوا هؤلاء ، طلابك كلهم هؤلاء 
تأذنفهل ، عليك للسلام شوق في وهم ، ممنوعا عندنا الإسلام تعليم كان 

،يبكون وهم ويديه ه رأسيقبلون يقبلونه فأقبلوا الشيخ لهم وأذن لهم؟ 
ذلكفي بقي مجن أعلم ومجا ، تأثرا الواقف أشد مجن فكان ، اسمه ويريدون 





رممام/رء»مبمحمحب؛ه 

الوجداص• •  ٠٠٠٠٥٠٠ايء
ميم/رضس،نبن سدي0انى '• مقيم؛ار،سي؛غ 

٠/مس،دميت سعءد بق سممي مملم،م مح،ضربج،4س م٠ 

ثلاثهناك أن يجد عودية الفي الفئهية المدارس لخارطة الماريء 
المقهىبالذهب ك التمعلى تنوم وهى ، الذمية المدرسة I مدارس 
علىوالتخريج ، عالمائه وأقوال المذهب بكتب وتعتني ، وفروعا أصولا 
المشهيةالذاهب وتتونع ، بالحديث الاعتناء لديها ويقل ، إمامه أنوال 

الذاهببقية وتمول ، نجد فى الحنبلي المذهب فيسود ، عودين الممساحة 
.اء والاحوعسير الحجاز فى 

المدرسةهده وتتمير ، الحديث أهل مدرسة الغانية المنهية والمدرسة 
هد0أصحاب لدى ويقل ، ونقها وتحقيقا حفظا الشريف بالحديث بالاعتناء 
لديهمويمل ، الذاهب علماء أقوال صسهل أو الفقهية بالمتون العناية المدرسة 
المدرسةهذه أصحاب بعض يشن وقد ، الممهية بالقواعد الاعتناء كذلك 
منهمءلاوف_ة على يغلب ويكاد ، حاصى بمذهب التمدهب على الحرب 
.اإفلاهري الذهب 

،المدرّ_تين محامن بين مزجت التي المدرسة هي، ت الثالئة ة والمدرس
الوقتوفي بالدليل، الاعتناء على والحرص بالحديث تدلأل بالامفعنتت 
،واحتياراتهم بأقوالهم والاعتناء الذاهب فقهاء جهود مجن الاستمالة نمه 

.المقهية والقواعد الممه بأصول التعمق مجع الفقهية المتون وصبهل 



£مصء»رمممبمحضبمب؛ه 

أبرزمن — الله رحمه — ءiي٠ين بن محمد الشيخ الفقيه العلامة ويعد 
نهوأجمع، الإسلامي العالم في بل ، السعودية في ة الدرّتلك ممثل من 

بذلكويعاى . . . أصحابا بعض وذكر ت فيقول ، الحنابلة إلى ه نفينب 
.الحنابلة فقهاء بعض 

هالكافي وء ء المستنقع زاد ء ك الحنبلي الذهب كتب بشرح عناية وله 
زادعن قال ، ومجحتواها بمنهجها ؤإلمام ، وغيرها رجب(( ابن قواعد ا رو 

دليلو# ، ٠ الطالب دليل را مجرعي الشيخ كتاب مجن أجمع وهو ت المستنقع 
.ترتيبا هذا مجن أحسن ء ١لهلالب 

الذهبفوالمنتهى الإقناع اختلف إذا أنه يرون المتأخرون )ر : ال وق
فيماالذهب متابعة ويحرم يعفالمٍالدليل، ه نمالوقت في لكنه المنتهى(( 

وكتبهالدليل، اع اتبوجوب على كثيرا ويشدد الدليل، فيه خالف 
;قوله ذلك ومن ذلك، بتقرير مجثحونة وفتاويه ودروسه ومجحاصراته 

الوالمتابعة ؛ ه ليبي والتابعة ، تعالى ك بالإخلاص إلا تتم لا نمادات ا9 
،والجنس ، بب ال: أمور ستة في للش;ع موافقة كانت إذا إلا تتحقق 
كانتإذا إلا ادة العبتقبل فلا ، والمكان ، والرمان ، والكيفية ، والقدر 
.(( البى. عن جاء لما موافقة صفتها 

فيهاالدليل أن يرى التي ائل المبمئات الحبلى الذهب خالف ولهذا 
،الصلاة في القصر مجدة ومجسسألة ، بالثلاثة الطلاق كمالة الذهب خلاف 

خالفأنه تعلم أن بك وح، وغيرها ، للوصوء المسنا لحل نقض ومحمألة 
أحصيتها، فقتل الهلهارة، ؤ باب في مسالة وتماyj( تسع حوالي في الذمط 

،البخاري صحيح فشرح ، الحديث بكتب وعني الممتع(( الشرح رر كتابه مجن 



ر/مهءم/ررم•مبدمح<ببم 

،المرام كباسمغ الأحاديث على البنية حكام ات وكتب ، مسلم وصحيح 
التيإالدرمسين محاسن بتن الجمع الفذة القدرة هذه ، الأحكام وعمدة 

٠مويرات أربعة إلى أعروها — الله رحمه — بها يتميز كان 

،المعدي الرحمن عبد الفقيه العلامة على العلم محللبه ت ول الأ المؤثر 
،والتقعسد بالتأصيل خاصة محاية له كانت غمد ، الفقهاء جهابدة مجن وهو 
كتاباوجممع ، ير التغوأصول الفقهية والقواعد الفقه أصول في ألف فقد 

تيميةابن الإملأم شيح كتب مجن والمدصول والضوابهل بالقواعد حافلا 
بمعرفةالمأمجول العلم إلى الوصول طريق را سماه القيم ابن العلامة وتلميذه 
وصابلطاقاعدة عثرة وست ألفا فيه جمع والأصول(( والضوابهل القواعد 

ابنالعلامة على كبير أثر لها كان الفقهية العقلية هذه ، وأصلا 
طريقةفي للشيخ الرائعة المقدرة وفي ، الخ—انب هذا في — الله حمه ر— 

يقول، الأمثلة وصرب والتفصيل والتقسيم بر الحيث ، والإفناء الشرح 
طريقةفي كثيرا به تأثرت ءإنني I العيي شيخه عن محمد الشيخ 

.(( والعاني بالأمجئلة للطالية وتقريبه العلم وعرض التدريس 

بازبن العزيز عبد انحدث العلامة الشيخ على العلم طلبه الثاني المؤثر 
مجحمدالشيخ يقول ، بالحديث العناية منه تماد امفقد — الله حمه ر— 

العنايةجهة من — الله حففله — باز ابن بالشيخ تأثرت را ت الله رحمه 
.بالحديث(( 

،تيمية ابن الإسلام شيخ ; الإمجامج^ن بكتب عنايته الثالث الموتر 
،ء الحموية ٠ أة لالهلالبشرح فقد — الله رحمهما — القيم ابن وتلميذه 

السياسةرا و تقيم(( المالصرامحل اقتضاء ورر ، الواسهلية(( ورا ، مجرية(( التي ورر 



)يم1و)1.ابدضبي، 

،الفثم لابن  ٢٠الونتة ء وثرح ، تيمية ابن الإسلام لثيح وكلها ،  ٢٠الشرعية 
،القيم لابن وكلاهما الموقعن(( أعلام رر و (( العال زاد رر من مختارات وأحرج 

ومحاصراتهكتبه في جدا عميق فأثرهما الر_المين هذين بمنهج تمثل وقد 
ومعرفة، بالعميدة والاهتمام ، بالدليل الاعمماء حيث مجن وفتاويه ودروسه 

أصولهاوصقل الشريعة بمقاصد والاهتمام ، عاليها والرد محالفة ١ الفرق اراء 

فيوالشيح ، الفقهية والقواعد الفقه بأصول التعمق ت الرابع المؤثر 
العلمينهذين ائل ميالتمثل على الفدم بمقدرته ينفرد يكاد هذين 
صولات رر منها العل٠ين هذين في كثيرة دروس وله ، والإفناء التدريس حال 

نقلمرر ا فيهشرح دروس وله ، مختمر مؤلف وهو ا( صول الا علم مجن 
،التحرير(( مختصر رر و والأصول(( القواعد ورر ، للُمريهلي (( الورقات 

.(( رجب ابن قواعد ورر ، ا( الفقه أصول في المنفلومة ورر 
أعربإنه حتى خاصة بالنحو بيأ فقد ، باللمة التامة العناية وكذلك 

منها، اللغة في دروس وله ، واحدة جالسة في مريحا إعرابا مجالك ابن ألفية 
.بلاغية دروس وله ، (( مالك ابن ألفية ورر ، (( الاجرومجية رر شرح 

القاريءانتقاء على يحرص — الله رحمه — كان العربية علم همية ولا 
شكولا ، فيه لحن مجا إعراب منه محللب القاريء لحن فإذا ، الدرس في الجيد 

كبيرفيأثر كله لذلك كان وللنحو الفقهية وللقواعد الفقه لأصول إتقانه أن 
القرآنلايات الدقيق والتفسير الفقهي الاستنباط دقة على الفذة مقدرته 
علىومثابرة وجلد حاد ذكاء من الله رزقه ا ممجع المؤثرات ذه ه، 
ثمنها عدة بمميزات تتميز مامجقة علمية قامة أنتجت والدرس البحث 



0سأوؤأى(مدمحممتجب؛ه 

لهعلمية موسوعة — الله رحمه — فالشيخ ت العلمية الشمولية ت أولا 
كتب)ا درس العقيدة ففي ، الشرعية العلوم فرؤع كل في إمهامات 

،الشبهات وكشض ، التوحيد وكتاب ، ا( ذكرها محيق التي تيمية ابن 
،غاريتجة وال، الثلى والقواعد ، الاعتقاد ولمعة الثلاثة والأصول 
الكرمالقران فسر جر، التفوفى ، والخماعة السنة أهل وعقيدة 
أحكامفي يتم لم مرلف وله ، النفير ومقدمة ، ان الخوالقواعد 

،jyنمانحو القصاص آية من استخرجت ; يقول سمعته ، القمآن 
لمومالبخاري ثرح الحديث وفى ، الجلالن نمير ودرس ، فائدة 

ورياض، الأوطار نيل مجن وأبوابا المرام، وبلوغ الأحكام، عمدة و، 
،والكافي ، مرات عدة ايتقنع زاد شرح الفقه وفى ، الص—الحتن 

الفكرنخبة فرح الحديث مجمهللمح وفى الغرائض وفى ، والبرهانية 
.والبلاغة ، مالك ابن وألفيه ، والمحوالآ-جرومية اللغة وفي 

وححليبC العلماء كبار هيئه في فهوعفو ، والدعوة المفع شمولية ت ثانيا 
تدريسحلقة وله ، الإمام جامعة في وأستاذ ، عنيرة فى المير الجامع 

فىمكثفة صيفية دورة ويعقد ، مسجده فى يومية ومسائية صباحية 
لقاءوله ، رمجضان ض الم الحرم ض دروس وله ، اليوم محلوال الصيف 
بعضفي متفرقة محاصرات وله ، عنيزة فى الماس لجمهور شهري 

.المملكة مدن 

العميقالفهم مجن نانجة وسهلية وهي ، وارائه أحكامه في الوسعلية ثالثا 
،الأرض ودوران الشلغ جماعة عن وأحكامه فمثلاآراوه ، للشريعة 
والعير، الميت إلى العمل ثواب ووصول ، الله أنزل مجا بغير والحكم 
يتباينائل المهده فمثل ، غيره عند نجدها قلما وغيرها ، بالجهل 



>ممام/رز/ءسعثي0؛!ك 

المتكلةالمسائل من وهي ، حولها الكدم في العالم وطلبة العلماء 
.حولهاكمالخلاف التي 

ودروصأ«ومحاصرات كتبا ٠ العالمي إنتاجه كل فى المغضطة المنهجية : رابعا 
اتباع; فيها يقول عامة قاعدة يضع النصوص مجع التعامل حيث فمن 

علىالدلهل دل ما إلا العقائد ١لثلاهرفي ض الأحكام اافلا،سمفي 
الغيبية أمور لألها ؛ أؤكد العقائد في الظاهر اتباع لكن حلاقه، 

،أحيانافيها يدخل العقل فان الأحكام بخلاف فيها للحقل مججال 
.Jالذلاهر مكلفون أننا الأصل لكن 
الأمورمن العقل فى تشويشا يورث فيما والبحث الحديث عن وينهى 

الجدير)ر ; عنها يقول حيث ، القدر كمألة الصحابة لها يتعرض لم التي 
توجبالتي الأمور هذه مثل في غيره مع ولا ه نمفي يبحث ألا بالمرء 

الصحابةدأب مجن ليس ذلك دان بالقدر، الشؤع معارضة وتوهم التشويش 
معتزمجن وأقريهم الحقانق معرفة على الناس أحرص وهم عنهم الله رصي 
.الغمة(( وكثف الغلة إرواء 

سمعتهفقد قاطع رأى إلى فيه يصل لم فيما القطع عن توقفه ويعلن 
إلىأصل لم والنواهي، وامجر المد قمحية ت يقول الستقنع زاد شرح درس ذي، 

الناص،لكلفنا أمجر كل بوجوب قالما لو لأننا المسالة هذه فى محددة صوابهل 
الواهيوجميع وامر ات جميع به تنضبقل ضابطا وجدت مجا هده ساعتي ؤإلى 
الإجماعحالف مجا وأما ، بالاتفاق، اتوامجر مجن كنيرا الوجوب مجن يخرج لانه 

.واضح((فيه فالأمر 
شرحهفى للممائل عرضه طريقة فى أئر لها كان لديه المنهجية وهذه 

فقدوالتوضيح، والتفصيل والتقسيم بر العلى يحرص فهو فتاويه، وفي 



)س1ون1س(مبدثيْجم 

Iأقام ثلاثة إلى أحدها ينمسم الشعور رر I فأجاب الشعر أحد عن سئل 
،إزالتها عن الشارع نهى شعور والثاني ، بإزالتها الشارع أمر شعور الأول 

.المسألة فصل ثم ، إزالتها عن الشارع سكت شعور والثالث 
فيالحركة م ويق، أقام )لأية إلى التلفزيون اهية محكم م ويق

يمالتقفهذا ، ام أقثلاثة إلى ة والمجاّ، ام أقة خمإلى الصلاة 
،شروحه في العلم مائل من أومسألة فتوى منه يخلو لا يكاد والتفصيل 

،مجرفة لديه ملازم محلمالب فلكل ، الدروس ترتيب لديه ايهجية وتشمل 
علمفي صول والأ جرومجية وات الثلاثة كالأصول الكتب بصغار تبدأ فالدروس 

ابنألفية وشرح ، والكافي ، رجب ابن كقواعد بكبارها ونمتهي ، الأصول 
i^u ،.

في~ الله رحمه — الشيخ براعة فمع ، الفذة الفقهية العقلية ت خاصا 
شهنهأن إلا ، يجارى يكاد لا باع فيها وله ، والعتيدة التفسير 

صل، مجته الفقهي للجانب هو إنما به الناص عامة ومعرفة وتفرده 
ورثت النحو وعلم ، الفقهية والقواعد ، الفقه بأصول الشيخ 

وردالأصول على الفروع تخريج على تقوم فقهية مجالكة لديه 
،الفقهية ائل للمعجيب وتفريع ، الكليات إلى الجزئيات 
بلغةكله ذللث ويصؤخ ، الدقيق الأستنبامحل على فريدة ومقدرة 

فان، بها يعرف خاصة لغة علم لكل كان ؤإذا ، مسورة سهلة 
فقهيةلغة الفقهية ودروسه فتاويه في — الله رحمه — الشيخ لغة 

'أمور بأربعة تتميز 

كحدمانعة جامعة بحدود للممحمللحات الدقيق التحديد ; الأول الأمر 



)ص»ز1ىو(مبدقثيْببم 

،والغرض ، والوصوء ، والاحتماط ، والنجاسة ، الحدث وحد ، الطهارة 
•ُالإماء 

الأشباهفون من دقيق فن وهو الممهية بالفروق العناية : الئاني الأمر 
درسيخلو ولا فيه، وتمرس جميعه بالفقه أحامحل من إلا يتقنه لا والئذلائر، 

:ذلك ومجن الفروق، بعض على التتجه من الغقهي( الشيخ 
وفرضالعئن فرض بان والمرق الصلاة، في داء والأ المضاء بين الفرق 

الأولالفجر بين والفرق الصلاة، وثروط الصلاة أركان بين والفرق الكفاية، 
والفرق، العبادةفي الأجزاء وصفة الكمال صفة بين والفرق الثانى، والفجر 

بالتفصيل.المقرون والنفي المطلق اض بان 
جزئياتورد الكلية الفقهية القواعد استعمال كنرة الثالث مر الأ 
قال، وصبطجابإدراكها إلا الاجتهاد لمرتبة الفقيه يمل ولا ، إليهاالمائل 

وقال، الفتوى(( في ولو الاجتهاد درجة إلى الفقيه يرتمي وبها » : نجيم ابن 
أمرارعلى مشتملة العدد، كثيرة ، القدر جليلة هي )) : القرافي عنها 

وهدهيحمى، لا مجا الشريعة في الفرؤع مجن قاعدة لكل وحكمه، الشؤع 
الفقيهقدر يعفلم بها الإحاطة وبقدر النفع، عفليمة الفقه في مهمة القواءاس 

,الفتوى(( محتاهج له وتتصح ويشرف 
الفقهيةبالقواعد مشحون — الله رحمه — محمد الشيخ وحقناب 

أمثلةومجن كلية، بقاعدة يلحقها أن دون مسالة تخلو تكاد ولا الكلية، 
انتفىالسبب، انتفى إذا ٠ I ائل المفرعيان عليها حرج اإتي^ القواعد 

الميلحكم له اليدل رر ، بصورها(( لا بمعانيها بالأمور العبرة ء ، بب(( الم
الالمعن السبب عدم رر ، (( فدراصرره زال شرعا عنه محقوا كان مجا رر ، مجنه(( 



،م/مز/»>/مملمبدثي0ب؛م 

نجلبالمشقة ر) ، (( امتقلألأ يئستا لا ما تبعا يئستا )) ، (( العين المسمط يقتضى 
،ا( عدمه بان مجا نملا ينقلب رر ، (( صل ات مجن أصعم، الف-رع رر ، التسير(( 

ماكل )ر ، (( الحاجة أباحته الوسائل ■تحرم حرم ما ٠ ، الأداء« يحكي؛ الفضاء )١ 
،بيقين(( إلا يزول لا اليقين را ، ا(( لهبتلمل جمنواته فان المائة فؤب وجب 

غيست النقل فير ثبت ما أن صل وات ، ٠ له حكم لا معدنه ي ف ء
ثلثما را ، (( إليه يالتمLا لا الدمجة براءة بعد الثالث ورود )ر ، ٠ لدليل إلا الغرض 

.(( عدمه فالأصل وجوده فكب 
السائلبعض على والتتجيه الأصولية القواعد إيراد كثرة ; الرابع الأمر 

العالةرا ت ذللث من الفقهية، الشيخ لغة في جدا كثير مجر امن وهذا صولية، المد 
الأنه على يدل يشرمحل المباح تعليق )١ ، صبعلها(( يمكن لا منتثرة كانت إذا 

علىيدل مجوصعه في الأمر عدم )ا ، العموم(( معيار الاستثناء ء ، ((به إلا يباح 
علىنحمل »الحقائق ، مجهللقا« المشروعية عدم على يدل ولا الوجوب، عدم 

تركرا ، (( بقيد فليس العام يوافق بما العام اللففل قيد ررإذا ، بها(( النامحيق عرف 
عنخرج )١ما ، القال(( في العموم منزلة يمزل الاحتمال مقام في الأستفصال 

ينقصلا الاجتهاد >ا و، عليه يقاس أن مجن مانع فلا معقولة، لعلة الأصل 
.باجتهاد(( 

برالعلى التنبيه وسق الفقهية، الشيخ لغة يميز مجا بعض فهذه وبعد 
—الله رحمه — الشيخ أطروحات في مثال ا/ت وصرب والتفصيل والتقسيم 

ومجتهجيتهالفذة الفقهية بعقليته الشيخ إن القول إلى يدفعنا ذالئ، وكل 
الأمةحسرته ، متميزاومنهجا مدرّسة يشكل المعتدلة ووسهليته المتضبملة، 

مجصيبتنافي اوجرنا اللهم راجعون، إليه وإنا لله وإنا به، مصيبتنا فجبرالله 
١(0. : الخلد ).م؛د؛الوطن، . ضنها حيرا واحلفنا 





)ص1وؤ1ساضج س

اليوميبرنامجه من وقتا يخصص كان حيث انجتمع، في الناس يعامل كان 
معخاص موعد لوالدي وكان ، منزله في القهوة إلى يدعوه داع أي لزيارة 

القهوةبصب صيفنا بخدمة صغير وأنا أشرف وكنت ، بيتنا فيه يزور الشيخ 
مجالاتكل تغطي كانت اإتيا الشيخ أحاديث إلى والاستماع والشاي 

،الحياة وأحاديث افيتمع أمور إلى والفتوى الدين أمور مجن ، العامة الحياة 
،الحديث لبق أريحي بشوس سمح رجل أنه كله هدا في؛ الشيخ ديدن ومن 

•كرم ومتسامح الروح، ورحب 
،ريحية ات مع الجل سيرته من توخيت مثلما المعرفة مجته تعلمت 

فيراستوقفه أو زيارة منه طالب مجنر كل بحقوق القيام مع الوقت واستتمار 
وتلممحتمر أن عتيزة شواؤع في مأثور لمشهد ثإنه ، ومجستغتيا سائلا الهلريؤر 
أوامرأة أو رجل وبجانبه أو؛رن، شمم، في الطريق، جانب فير واقفا الشيخ 

•للإيضاح ويتأنى الموال، على ويرد وأريحية، بوئار يمغير صجي،وهو 
،فض-لر وأي ، الفضل علمنا وله ، وحبيبنا ووالدنا وقدوتتا شيخنا هو 

،الماس لكل، صدره واتسع ، نحد لا بأريحية وبذل ، ءهلائه فير وأكرم أعطى 
.القضايا ولكل 

والمررةللمحالحين، الله وعدها الش العلا جنات ؤإلى ربه، عد له هنيئا 
لمايبقير ولكن، ، والعملر المحميق وفى ، العطاء فى رمجزا فقدنا فقد نحن أمجا 

ربهإلى وعاد وبالله، لله، كله عمره عامر زجل على والترحم الدعاء حق، 
.— الله بإذن — مرضيا راضيا مطمتمنا 

بهيجزي  ١٠حير لما فعل، ما كفاء الله وجزاء ، رحمته بوامع الله تغمده 
٠صالحا عبدا 

(١٠٠:العدد الوطن، ريدة ج) 



>/ممامالم0»مبمحمحب؛ه 

ا|ثيهمجض  ٥٠درس 
باسسسمسمسص; 

فىانيأ ؤإنتربويا — الله وحمه — الا_ئ_بّين محمد الشيخ كان 
ودوداكان فانه هللابه؛ نفوس في الهسة مجن مجاله ومع الماس، مع تعاملاته 
عامفي وقعت وند ، مجعناقصمه مجن قمة وهذه ، معهم تعامله في وحكيما 

ه. ١٣٨٠

الشيخيكن ولم ، العلمي المعهد في الأولى السنة في ا وقتهكنا 
كانولكنه ، العليا للهبمموف كلمها يرومه وكانت ، الدنيا الصفوف يدرس 

،معهم الواصل ويحب ، مجنلما الصغار الطلاب إلى الحضور على يحرص 
غائب.أمتاذ أي فراغ لمغملمة يبادر كان لدا 

فرصةمتكون لمدنها فرحن كنا وكم ، اتذة الأسأحد عاب مرة ودان 
واحداوكنت — الالحاJ^ن الهللبة من لعدد خاصة ، الوقت وتزحية للعب 
فييكن ب مجا أن غير ، القمل في الشغب قائد كنت أولعلمي — منهم 

،كعادته باشا هاشا علينا يدخل محمد بالشيخ فوجشا إذ حصل، الحبان 
المجنا عددا أن ومع ، بة والهية والرهبالحرج غاية في كنا نحن ولكننا 

ممنوكنت الجامع، في حالفانه يحضرون كانوا وبعضتا الشيخ، يجهلون 
ولكن، باهلتا اجتماعية علاقة مجن مجاله إلى إضافة ، ؛، JLiحلقاته على يا-اوم 

اللعبنوايا من تحولما الهيبة ويمحب ، إليه نفلرتنا تهلبع تفلل الهيبة 
.والجد الانضباط إلى والعبث 







،م/رزء»رمممبدضْب؛ء، 

وطلب، زميلنا جواب غي رأينا عن وسألنا إلينا التمت السيخ أن غير 
أبعدنحن ولكننا ، رأيه على يواش متا أحد كان إن أو ، قوله نناقش أن منا 
—كاذبئن — وأكدنا فينا المتحكم هو الخوف كان لمد ، كله ذلك مجن 
.تبصيره مجن بد ولا ، وواهم صال زميلنا أن 

هل: لما قال ولذا ذلك، عند الماقثة وسائل كل الشيخ استنفد لمد 
صرخةفمرحنا عفليم، بلاء من هذا بكلامه أنفذنا وكأنه رأيي، تريدون 

.نعم : واحد 

مجلتصماماء الفي الممر كان إن . . أبنائي يا اسمعوا الشيخ قال هنا 
إنأمجا العلم، مجن أوتي مجهما بثر إليها يمل ولا الله حماية في ماء فالبها 

أوثارة أي مجثل فهوحينئد رحس والأ الماء ينز سابحا كوكبا الممر كان 
إلىوصلوا مجثلما إليه يمل أن يالة الومالله أتاه لن يمكن الكون فى جبل 

أناحتمال عن فيه يقول الميم لابن رأيا ذكر ثم فبل، مجن امحهولة المارات 
.الفضاء فى سابحا جرمجا القمر يكون 

واختفت١لمهثة، نفوسنا في عمت حتى القول هذا الشيخ قال أن مجا 
وحبالأريحية مع والبصيرة الحكمة هذه ننفلرإلى وصرنا والخوف، الهيبة 
أمجامخورنا على فعلا وندمنا شجاعته، على زمجيلما نغبهل وصرنا ، الحوار 

وتربيةالحقيقة وحب والمنهلق الخوار فى يرمحا شيخنا مجن وتعلمنا الحقيقة، 
براهينلا بحكم القهلع وعدم الإمجكانيات، على الفتوح الأفق هذا مع العقول 
الاحتمالاتكافة ووضع والروية المبصر مجته تعلمنا عليه، 

كلهالحالم واحتمل للقمر، وصالوا المقاش هذا مجن منوات تمع وبعد 
نقتنالما بقيت إذ الخاص احتفالما فاحتمالنا نحن أما العفليم، الفتح بهذا 



ام/مزء»رءمممبدءثيْ-ببم 

.رويته ومنطقمة تفكيره لامه وببشيخنا 

محمدووالدي شيخي همع لي ك-انت صوركنيرة من واحدة صورة هده 
بواصعالله تغمده ، عبرة ومن درس من منه تعلمت وكم ، العثيمثن المالح 
٠الخزاء حير عنا وجزاه ، رحمته 

ه(ربعاء ا/آ ملحق ، الدينة رجريدة 





)سؤوذس(مبد>ضبْجم 

وبعدهوأقاءه ذلك وقبل ، حصة وتربة ، صالحة بيئة والمدارات الإمكانيات 
.وتأييده الله نوقيق 

المعاهدفتحت لما ثم ، الجاعع في بالتدريس بدأ ه ١  ٣٧١عام وفي 
الصالحي،عالي الشيخ مشورة يدبعد ١  ٣٧٢عام بها التحق بالرياض العلمة 

بالمعهدالخاص م بالففدرس ، المعدي الرحمن عبد الشيح واستأذن 
.ذلك اختمر حيث ، فى ١كرامة واجتاز 

ذللشعلماء من جملة على درس الرياض في جلوسه تره فوأثناء 
وفل، الشقيهلي الأمي محمد الإمام العلامة الشيخ على فدرس ، الوقت 

درسوكيلك ، عنه نقلها التي العلمية المراثي مجن كنيرا للشيخ وجدت 
فتأثر— الله رحمه — باز بن العزيز عيد العلامة الإمام الشيخ مماحة على 
•والخلق والدين العلم فكب كثيرا بهما 

الشيخإن — الإفتاء دار في عفو — الداوود الله عبد الشيخ ويقول 
الطلابإليه يشير وكان ، والمهم بالعلم مميزا كان الرياض ندم عندما 

لتميز.با 

مواصلةمع العالمي عنيزة معهد في مجدرسا الشيخ عتن تخرجه وبعد 
يدعلى العلم طالب ومواصالة ، بالرياض الشريعة كلمة في، ابا انتالدرامة 

.عيي الالرحمن عبد الشيخ 

كثير، العشر لهليف ، حلاق الد كرتم ~ الله رحمه — الشيخ وكان 
بل، لابنائه ب الأ مثل لهللابه وكان ، طالب حاجة ولا موالا يرد لا ، الميل 

.أترب كان 

،منة عثرة ٌت ابن وأنا ، فضيلته على للدراسة 'عنيزة لمدينة قدمت 



راممام/رز;ءابدضبْبي، 

،الكلية أو العلمي المعهد في اكبح في ندرس زملاش من وكثير أنا فكنت 
•الخامع ض فضيلته يد على يوم كل من المغرب صلاة بعد اء الموش 

يوفرأحيانا بل ، الدرامي ْستوانا يتابهر — الله رحمه — الشيح وكان 
أمجيزمجن الشيخ طلاب وكان الامجر، وز توقيع مجكان التقريرالشهري على 

حيث— الله رحمه — الشيخ ر يذلك ،وكان والكلية المعهد في الطلاب 
•لهم تدريسه أثر يرى 

،شهرية مكافأة حممه الذي الإمكان فى طلابه يعطي الشيخ كان 
الطلابشؤون بعض فيها يتدارس اللياايا إحدى ش شهريا لفاء وينغلم وبل 
إحدىإلى شهرية طالعة عنده وكانت ، ونصح توجيه مجن يحتاجونه ومجا 

الشيخضيافة عند بالشرف يشعرون الدين التجار لبعض ا-يميلة عنيرة مجزارع 
اللحفلاتأجمل مجن وكانت ، نس والد الترويح التللأب فيها يفصد ، وطلابه 
يهللبونوكانوا ، والممازحة الملاحفلة طلابه ويبادر إلها الشيخ يأتتم، عندما 

وشاركبل ، الشباب ابقة معلى قدرته يعدم فيعتدر المسابقة أحيانا مجته 
باجةللبمعرفته أحبرهم عندمجا استغربوا حيث ، السباحة مجرة ذات الطلاب 
٠— له الله غفر — مهارته أراهم حتى علميه وأكدوا فأصروا 

علىوالحرص ، الشرعي، العلم ^، طلابه تربية ^، الشيح حرص 
اتالدراسؤاكمال ، القنامئة الدراسة على ويحصهم بل ، الله إلى الدعرة 

.والعتاد البلاد بهم الله بتمع حتى العليا 
فيوالوسهلية الاعتدال طريق الك يممن — الله رحمه — الشيخ وكان 

اللهكتاب متبعا ، تمريهل ولا إفراط فلا ، والدعوي واكملي، اللمى منهجه 
.وأئمتها مجة الأ سلف واثار ءه محمد نبيه ومنة 



1م1و}1س()1لإ» ١٥٣■^؛س

ومحبتهالله طاعة محي الأمر ولى طاعة على بالحرص طلابه ينصح وكان 
بالمعروفامرا ، الله لشعائر مقيما ، الله لشريعة محكما كان مجا ، له والدعاء 

للأمرامتثالا إلا ذاك مجا ، الحمد ولله كذلك أمرنا وولي، ، المنكر عن، ناهيا 
الأمروأولي الرسول وأطعموا الله أيعوا الذينآسوا أيها يا ؤ : الرباني، 

الكرمالبلد هذا حكام عند عفليمة ومنزلة ، كبيرةمكانة للشيخ وكان 
وهذا— الله رحمه — حالي والملك ~ الله رحمه — فيمل الملك عهد من 

ولقدطاعته، في — الله حففله — ١لشريفين الحرمئن حائم عهد الزاهر العهد 
الملكيمر الصاحب وأخويه ١اشريفين الحرمجتن حائم حرص الجميع رأى 

المائبسلهنان الأمير الملكي المو وصاحب ، العهد ولي، الله تمد مير الأ 
اللهفجراهم ، أمريكافي الفحوص لإحراء — الله رعاهم — ومتابعتهم ااثاذي، 

•الجزاء حير الأرض أقطار في، ومحبيه وطلابه الشيخ أهل، عن 
مغفرتهبشآبيب الله وتغمده عة، وامرحمة شيخنا الله ورحم 

.ا^تءلى الفردوس ورزقه جناته، يح قوأمكنه ورضوانه، 
١(• 0 : العدد الوطن، )-ميدْ 



ريم1و)1س(مبدءثيْحم 

ء،ار،رأغددمد
؛jjJSjJf ،fJJuLJtنين ; /لئسخ بقيم 

فىلمون المبه رزكاء بل ، عوديون الم به رزيء جلل مماب وهذا 
الخليلالعالم فوفاه ، متقاربة أزمنة في العلماء موت سلسلة في كله العالم 
ولي، للإسلام مححبمب لكل فادحة ارة ح، العثيم\ن صالح بن محمد الشيح 

يتجئكولا ؤ شمع بما زلفى إليه متقرب ، بالله الأتمال على حريص ، لله 
•مثلخأءر؛< 
فيبيته وفي ، جامعية مخيمان في مرة غير العفليم الفقيد لميت 

فمحاالريام، قمح، كان فيه رأيته لقاء وآخر ، الرياض وفي ، مكة وفي ، القصيم 
مجوصؤعش ومحاصرنا ثنا هومحي كان إذ ، الصالح عثمان الشيخ إثنينية 

انحاصرةهذه في فقهه ومجن ، ٠( عليها انحافقلة فى وصووليتنا الأس نعمة  ١٠
•العام المدني لوك والمالإيمان وبتن الأس نعمة بتن الوثيق الربْل 

،وتوحيده بالله الإيمان وهي ، للأمن الكبرى الركيزة عن تحدث — أ 
ؤالذينآُ~وا• ثناؤه جل الله قول وهو ، ذلك فير بالأصل واستشهد 

،حق وهذا ، ه مهتدون وهم الأس لهم أوكك إيمانهم؛فللم يلبسوا ولم 
يامي،والوالمحي الاجتماعي الأمن عماد : هو الممسي فالأمجن 
ولكنه، اافلاهرتم، يامي والالاجتماعي الأمن لها توافر أم ص وكأتما 

والمس—ممالممي الاصملراب ت اته ثبمحن ونال طعمه، د أفأمن 
•وصوره مضامينه شتى في الروحي، 



ريمم/•مبمحءثي0ببم 

،المروري من امن نجاه الماس مئوب عن — الله رحمه — الشيخ ومقل — ب 
فيالمروري الانضباط بأن فأجاب والتهلكة، للحوادث تماديأ : مثلا 

ذلكالموضوعة وفقالأنفلمة يسارا أو يمينا والاتجاه والتوقف، السير، 
الإسلامأمر التي المعروف في الطاعة مجن /دنه الله،إلى القربان مجن كله 
العامة،المصلحة ترعى أنظمة مجن نه ويالأمر ولى يتخذه فيما بها 

فقهوهدا بعض، على بعضهم يبغي لا حتى الماص تصرفات وتضبط 
.المرملةالمصالح في حسن 
فيتبحر معالم فهو ؤإلأ الشيح، فقه مجن نثارات — شك بلا — وهذا 

الكتبعشرات ذلك محي وله ، والفتياوالنمير، والفقه، العقيدة، ت علوم 
وكانصدق، وقدم طويلة، باع له . الصوتيةشرطة ا/ئ وألوف والرسائل، 

فيالعلمي يحمه والتمتع دار، حيث الدليل مع الدوران ث الشيخ منهج مجن 
.وامتباطافهما الدليل المفلرإلى 

فادحةحارة العلماء فقد إن حقيقة 

مجردولا انفعالات، ولا خواطر، ليس . علم.الإسلام لأن : أولا 
جرأةولا الوحي، هدي محن مجغهلوعة مجدعاة إلهامجات ولا فالغية، تأملات 
.جاهلة 

Iمحصيرم بحكم علم الإسلام — ١ 
ب.بعالمه أنزله إليك أنزل مما يشهد الله لكن ؤ — أ 

•ه والأرض الممرات في الر يعلم الذي أنزله فل ؤ — ب 



)1س1و)1س(لمبدثبص> 

;ويهجه بمضمونه علم والإسلام ~ ٢ 
تكنلم ما وءالمك والحكمة الكتاب عليك الله وأنزل ؤ — أ 

.ه عظيما عليك الله فضل وكان تعلم 
بعلم على فملنا٠ يكتاب ولقدجثناهم ؤ — ب 

إلافيه الكلم ولا ، معه التعامل ولا حمله يحسن لا عالما كان ومجا 
:أولوالعلم

.ب العلم أوتوا صدورالذين في بيتان هرآيات بل ؤ — أ 
وماربما صد من كل به يةولونآ0ما العلم في والراسخون ؤ — ب 

يدمإلأأولوالآلبابب.
تولىلا الة رمحوهو ، التهم ورمالعلماء وحليقة هو الله عن السلخ إن 

كتابامثلا — القيم ابن ألف ولذا ، بالعلم إلا الحقيقي المشروع الوجه على 
هذاش قاله ومما ({ الع_الين رب عن الموقعين إعلام )) وموصوعه عنوانه كبيرا 

:اكتاب 

فيهوالصدق يجلغ، يما العالم يعتمد بحانه الله عن التبليغ كان لما وء 
والصدق،بالعالم اتصف لن إلا والغتما بالرواية التباليغ مرتبة تملح لم 

مرضيالملريقة، حن ذلك مع ويكون فيه، صادفا يبالغ، بما عالما فيكون 
ومخرجهمدحله فى والعلانية الممر متشابه وافعاله، أقواله فى عدلا السيرة، 

ولافضله، ينكر لا الذي بانحل الملوك عن التوقيع منصب كان ؤإذا وأحواله، 
عنالتوقيع يمنصب فكيف المئات، المراتب أعلمي وهومن قدره، يجهل 

يتأهبوأن عدته، له يعل أن الممحب هذا في أقيم بمن فحقيق الحالمن؟ رب 
.فيه(( أقيم الدي المقام قدر يعلم وأن أهبته، له 



(j—.ljJI_3fOابدءثيْبي> 

.ين واكل التعبد مسيرة وتضبط تهدى الشرعي بالعلم نه مد ت ثانيا 

،التدين ني راغبون ، الدين على مقبلون — الخملة في، - الناس إن 
بيد، ربه عن معرض ان إنبمدح فما ، أ البال حيث من حميد توجه وهدا 

يرتويحتى أنهارا العلم نشر مموولية تتض-اعف ، التاسين ينتثر حنن أنه 
الإشباعفي تقصير أو ندرة أو حلل يقع عندما أمجا ، الرائق النجع من الناس 

عاليهيترتب أو بح يح— وملوك كهلاقة — التدين في ، المهللوب العلمي 
تمركبة عديدة كوارث 

الخرافةتزال فلا ( الخرافة ) ضحايا أو صرعى المتدينون يصبح أن كارثة — ١ 
مقاصدمجن أن حئن في ، به اكستر أو ، باكين الاختلاط في نجهد 
الناصعقول مجن ونفيها الخرافة، مطاردة ; منهجه ومن الحق، اكين 

كانهنا ومن العامة، حياتهم ومجن مجتمعاتهم، ومجن وأفئدتهم، 
الخرافةصال الكفاح قادة هم وصلم عليهم الله صلى والمرملون الأنبياء 

الخفانالعلماء إلى آلت فد المهمة هده أن في ريب ولا ، أنواعهابكل 
الخرافةهده كانت مواء الخرافة، من الدين مسيرة يحمون الدين 

والعمل.الوسيلة مجال فى أو فكرية، أو عقدية، 
بالدين،الغلوالملتمقة بنماذج مملوء الدين فتاريح I الغلو وكارثة — ٢ 

تنتقدأن ينبغي لا ومريرة، حقيقية مشكلة وهده بدثاره، المتدثرة 
أنهاإذ ، أيضاالماثل الواقع في نقضها يجب بل فحب، تاريخيا 
نمهليهافى المعاصرة لمة ألمالجتمعات فى تتبدى تفتأ لا مشكلة 

صحإن — السلمي أو العادي لوكي الالغلوالفكري I طن مالريي
ظاهرةأو مشكلة وهذه والبملس، بالعنف المقترن والغلو — العبير 



)يم1و)1س(ضبي س

تاكران فقير ، الوصوح شديد بمنهج كليا نقضا الإسلام نقضها 
ه.الخق رلأ الاه على ولا دبمكم في تغلوا زألأ - أ 

وأضلواقل من ضلوا فد قوم أمواء تسعوا ولا الخق غير ليمكم تغلوفي لا ؤ — ب 
•السبل^ مراء عن وضلوا كثيرا 

تبث الحل وفي 
الغلوقبلكم من الذين أهالك فإنما الدين والغلوفي إياكم الناس أيها يا )١ — أ 

•فىالد؛ض«

العتقمن ليس وبداهة ، ا( والفحش والعنف ئإياك ، بالرفق عليك  ١١— ب 
والممتلكات.والمفس والعرض رض الأ عن المشروع الدفاع أو الكفاح 

يعلمونالذين العلماء أولاهم بعلم؟ الخف هذا بنقض الناس أولى من 
عليهموالذين ، ومكافحته ونجربمه العف نقض فى والسنة الكتاب هدي 
.كتمان ون ذلك نبئتن 

الالتي ومقرراته الإسلام حقائق من إن : الاجتهاد ءي الموصى وكارثة — ٣ 
القرآنيقهم فما والاجتهاد، المفلر إلى الحارة دعوته : فيها الراء يجوز 

Iمزاياته ليتفكر نزل القرآن أن ذلك عقله، وجمد تفكره عطل امرؤ 
لكنه بملهكرون ولعلهم إليهم نزل ما للناس ، jr_Jالذكر إليلث أنزJا وؤ 

عشالقدرة إلا يملكون لا الذين لأولثلث ليس إليه المدوب اد الاجته
فيلا راسخين غير أنهم أي ، فحب المكتوبة الكلمات ورص التملق 

وهى، الموضوعية الاجتهاد شرائهل يملكون ولا ، المسنة ولا الكتاب 
.التعجيرية الشرائهل عن طبعا مجختلفة شرائهل 



ر/مم،م/م/ءمبدمحب؛ه 

منالإسلام على تقتات إذ فهي ، مركبة كارثة هذه الاجتهاد فوصى إن 
التحجرمن مزيد إلى الخامدين تدفع — أحرى جهة محن — فإنها جهة، 

يقارنونهحتن ا-يامحد مؤنقهم نون متحيهؤلاء أن حيث من ، وايمود 
الموصىهدم ينهون الدين هم الحقيقيون والعلماء ، الاجتهاد بقرصي 

والحاجات.القضايا بتنؤع والمتنؤع اانْلاق الواسع المتجدد الصحيح بالاجتهاد 
والتحليل،التحريم في الموصى سئما ولا ، المتيا ش الموصى وكارثة ~ ٤ 

القولممحانه حرم وقد رر •' آنفا إليه المشار كتابه في القيم ابن يقول 
بل، امحرمجات أعفلم مجن وجعله ، والقضاء الفتيا في علم بغير عليه 

الفواحشريي حرم إتما قل ؤ ت تعالى فقال ، منهاالعليا المرتجة في( جعله 
بمرللم ما بالله تشركوا وأن الخق بغير والغي( والإثم بطن، وما منها طهر ما 
.ه تعلمون لا ما الله على تقولوا وأن سلطانا به 

بماقى ثم ، الفواشح وهي( هلها ميأ وبدأ ، مراتب أرتع انحرمات فرتب 
وهو، تحريما أعفلم هو بما ثلث ثم ، والفللم وهوالإثم ا منههوأشد 

القولوهو ، كله ذلك مجن تحريما أشد هو بما ربع ثم ، سبحانه به الشرك 
مائهأمفي علم بلا بحانه حمعليه القول يعم وهدا ، علم بلا عليه 

تهم،نا تقولوا ولا ؤ ; تعالى وقال ، وشرعه دينه وفي، وأفعاله وصفاته 
الدينإن الكاJاس٠ الله على تروا كف حرام وهذا جلال، هدآ الكدتجه ألتكم 
ه،ألجم عذاب ولهم قليل، متاع ٠ يفلحون لا الكذب، الله على يفترون 

وقولهم، أحكامه في عاليه الكذب على بالوعيد سبحانه إليهم فتقدم 
منهبيان وهذا ، حلال هذا I يحلله لم ولما ، حرام هدا ت يحرمه لم لما 

يماإلا حرام وهدا حلال هذا I يقول أن للعبد يجوز لا أنه ت سحاته 
.(( وحرمه أحله سبحانه الله أن علم 



)يمهم1س(مبمحءثي»<ببم 

عصرنافي لمون المبها ابتلي، التي، الغتيا في، الفوصك، هذْ ينهك، كيف 
اءبالعلمإلا الرامح العلم يكون ولا ، الراسخ العلم ، بالعلم تنهى هذا؟ 

جمسمةحجسارة ندرتهم أو ااراءصاضن| العلماء غياب في هنا ومن ، الرام-حين 
ويتصدى، الخهل يفشو الندرة ظل فى أو الغياب هذا ظل فى ،لأنه جدأ 

انمزائاسم يمض لا الق ءإن : ه المي قال، ولقد ، الخهال، : للفتيا 
عالميبؤ، لم إذا حتى ، العلماء شص العلم يمض ولكن اإن١ما، من، ينتزص 

.وأصلوا(( فضلوا علم، بغير فأفتوا فسئلوا جهالأ، رووما الناس اتخذ 
صالحبن محمد الشيخ الكبير العالم نودع ونحن المعاني هذه تداعت 

وتركالصافية، مصائره في الشرعي العلم لهللب ه نمجرد الذي الحثي٠ين 
.جزيلةعلمية ثروة 

الذيوحيره الواسع، الله فمل نذكر ونحن — الله رحمه — نودعه 
بوجودرسوله لسان علؤ، وعده يخالف، لا الذي ووعده يغيض، ولا يفيض 

هذهمقومات وأعفلم فاول، القيامة، يوم إلى الأمة هذه في المصورة اإءإاJفة 
رسولهوستة وبكتابه، بالله، العالم هو حنر مجن معها بما المصورة اإهلائقة 

معقنومحل ولا بالحجة، قائم عالم تخلومن لن رض الأ بأن وعد هذا و، 
وجل.عز الله وعد 

(٨٠٨٢؛انمدد ، الأوسط الشرق ريدة جر 



)يم1همبدمح<ب؛ه 

كشبميهاؤؤ، < ٠٠١ا،يفترهس  ٠٠٢٥الوت 
يحيىبن محمح ;  jLuujiffبقيم 

* jjjMjfصد بآ،4س؛سك /؛ترث سدم ع،ضر م* 

جمعذلك قال ، علمائها بموت يكون أطرافها ونقص ، رض ات خراب 
فقصهاالأرض نأتي أنا يروا اولم ؤ ت تعالى الله قول تمتر عند المقرين من 

ثلمةالعالم موت ت يمول كان أنه — الله رحمه — الحسن عن ثر ات وض 
اليومئلمة وأي ، والمهار(( الليل اختلف مجا شيء دها يلا الإملأم في 

عشيمنبن صالح بن محمل العلامة الشيخ فضيلة مجون كئلمة مجة ات أصابت 
.خيرا مصممتهم فى السالميرن وأخلف درجته ورفع له الله غفر 

ٍ

كم، عاملا مجتهدا فقيها طالبا العلم مع عاشها عامجا ثرابة 
ليسالعلم؟ طلبة مجن يديه تحت تخمٍج وكم ربى؟ وكم أفتى؟ وكم علم؟ 

٠الإسلامي العالم مسسوى على بل ، فحسسب البلاد هذه مسمتوى على 
اللهإلى الدعوة في مسصتقالة ومدرسة منهج صاحب الله رحمه كان 

،كاره قبل العلم بصغار الناس ويتعهد ، ويعلم يربير ، والفتيا والتعليم 
،العلم وطالب المستفتي فهم على كثيرا ويحرص ، فروعه نل وباصوله 
٠العلم يفوته أن وحرقة علته غيرة ، ويففهه ، ويسأله ، فيحاوره 
الشيحسأترك ولكن له الله غفر الشيح موت عن أتحدث لن 

،الأولى الحياة في الإنسان لنهاية العجيبة نظرته على ونتعرف ، الموت عن 



0يمأو)ّمبدض<باض 

الذهببماء يكتب الموت حقيقة عن يا نفكلاما — الله رحمه — تكلم فقد 
لكتابشرحه مقدمة فى محللابه إلى |نين قبل له الله غفر وجهه الكلام هدا 

ورقمروحه وفدس الله رحمه — فقال ، الممتم الشرم فى جاء كما ، الخنائز 
درجاته-:

المراقاس أمعلى لا الموت، دائما يتدكر أن للإنسان بنى يه 
العملفراق اص أمعلى ولكن ناصرة، نفلرة هذه ن ^ والمالوف؛ للاحباب 

ؤإذاالأجرة، عمل فى وزاد استعد الثلرة هذه نظر إذا فانه ، لالآحرةوالحرث 
؛الشاعر قول حد على وصار مجر، احد وماءه حزن الأولى النظرة نفلر 

رموالهالموت ار بادكلذاته منغمة دامت مجا للعيس محليب لا 

ذكرهإذا أمجا ، وندمانحسرأ إلا يزداد لا الوجه هذا على ذكره فيكون 
الفهذا ، للاحرةويعمل له ليمتعد الموت يتذكر أن وهو ول، ات الوجه على 

علىان الأنأقبل ؤإذا وجل، عز الله على إننالا يزيده ؤإنما ، حزنايزيده 
.اهلم؛ناناوقلبه انشراحا صدره يزداد فانه ربه 

هذهوليت ، الدنياهذه فى ونهايته حاله يتذكر أن للإنسان وينبغي 
.الاحرة(( وهي مها أعظم غاية وراءها بل نهاية، النهاية 

بنمحمد الشيح فضيلة وفقيدها الامجة نفلرعلامة غي الموت هو هذا 
الأنبياءزمجرة في وحشره الدعلى، الفردوس وأنزله له الله غفر هيبن صالح 

.والصد والصالحين 

تهلبيقاوجدها انملرة وصيرته — الله رحمه — الشيخ حياة تأمل ومن 
ووقتهوجهده حياته صخر ولذلك ، والموت الدنيا عن السابقة لنفلرته وثمارمة 

العمرلامتثمار عفليما مثلا فكان — كذلك يه نح— للاحره متعد لي



)_!_(ربمحضْب؛ه 

للشبابوتربية الله إلى ودعوم وفتوى تدريس بتن ما الله ءلاعة في والوقت 
السعلى امحاففلة في عجيب وجلد الخيرات فى مسابقة إلى ، للعلم ومحللب 

بتنما لله وقفا له الله غفر حياته فكانت ، الصالحات من والتروي والنوافل 
.وعبادة وتهلبيق علم 

كبيرها، ودقها جملها الشيح ذنوب يغفر أن العفليم الله فسال 
ؤإنالله ؤإنا ، عزاءنا يحمسن وأن مصيبتنا في يأجرنا أن ناله كما ، وصغيرها 

•راجعون إليه 

آ١ ٢ 0  ٥٨: العطدد عكاظ، ريدة ج) 



)سؤوذس('بدثبمب؛ه 

واساسضت ص مم جاص يس اليوم 
^LuUfعبداّصن ءحمدبن /رفسغ بقيم 

محمدالنذير البشير على وملم الله وصلى ، القيوم الحي لله الحمد 
إلىبإحسان واات١بعين وصحبه آله وعلى ، ومصهلفاه الله رسول الله عبد ابن 
:بعد أما . الدين.يوم 

الناسنفوس في العفليم أثرها بن محمد الشيخ لوفاة كان ففد 
فهذهالحميدة وحمالهم الكرممة سجاياهم امحسثن على الثناء باب ومن 

Iلبعضها مختمرة إثارة 

:ضمين بن I للسيغ اكالبميف اكلهية ماهة الأء 

—كان ففد ، جهبذ وعالم ، عالم إمام اليثيمتن صالح بن محمد الشيخ 
ماالعلماء لحفل وقد ، الله بشريعة العالم مجن عفليم جانب على ~ الله رحمه 

العلمفنون مجن متمكنا كان فقل ، الله دين في البصيرة مجن الشيخ الله حبا 
غبارله يشق لا فالشيخ وتفسيره الله بكتاب علمه إلى نفلرت فإن ، اختالفة 

كأنمجا تغلهاره وامالعزيز الكتاب امتحضار مجن له كان فقد ، ذلك في 
بماالقران علوم مجن تمكنه ذلك وزان ، ناؤلريه بتن مجنشور إنه يقول له السامع 

,ائل الممجختلف على الدلالات وانتزاع الامتنبامحل مجن مكنه 
أحذقد أنه واجد فأنت المهلهرة السنة في الشيخ علم إلى نفلرت ؤإن 

إلىعنيزة مجن عمره أوائل انتقل بعدمجا وخاصة ، بها العلم من وافر يحفل 
رحمه— باز بن العزيز عبد الجيل علامة الإمام بسماحة والتقى ، الرياض 



ريماون1»مبدصمب؛ض 

وتعالس«أنعلمآ بالسنة العناية فى ذلك بعد استمراره ثم ، عليه ودرس — الله 
العالممن ألة ميذكر ألا يوشك الشيخ كان فمد ولهذا ، وتدريما حففلآ 

.أوالسنة الكتاب من بدليلها وأتبعها إلا 

وفهماغزيرا عالما واجد فأتت الفقه في الشيخ علم إلى نفلرت ؤإن 
مذامياعلى واطلاعه ، وقواعده الفقه بأصول الشيخ لعناية ودلك ، متينا 

وفقوالاختيار الترجيح على قدره مجن يه يتمتع كان مجا نم ، ذلك في العلماء 
يمناهجعنايته إلى وبالنفلركذلك ، الشرعية المصوص دلالات تقتضيه مجا 

وتلميذهتيمية ابن الإسلام سيخ وخاصة ، المتقدمن العلماء من انحققين 
.— الله رحمهما — القيم ابن العلامة 

منهذلك كان ، وفقهها وقواءد1ها العربية باللمة الشيخ عناية وهكذا 
.واستنباطاته واستشهاداته ه تدريفى ومشهودا واضحا 

أخذهمن العظيم ا-ب—انب هذا على ~ الله رحمه — الشيخ كان ولما 
ولأجل، مرتبته وبلؤخ الاجتهاد مجن ذلك مكنه فقد محتها وتمكنه العالم بفنون 
أهللدى ورعاية عناية محل وترجيحاته الشيخ اختيارات كانت فقد ذلك 

ممامنها الحوادث وبخاصة الفقهية ائل المفي الشيخ رأي بات ولهذا ، العلم 
.ويتبينوه عليه يقفوا أن والياحئون العلماء يحرص 

ومكانهاونلها المملكة في العلماء كبار هيئة في لعفويته كان كما 
والتفاتاعتداد مجحل عنه يصدر ما وكان ، العالم أهل نفوس في المعفلم 
•متمكن محرر متقن عالم عن لصدوره بالنفلر ، إليه عفليم 

علىمقصورة — الله رحمه — للشيخ العلمية المكانة تلك تكن ولم 
الأرضأرجاء في المسلمون ف، عالي توى مسسعلى إنه—ا بل ، المملكة 



رس1وو1س(مبدضبمبي> 

ويجتهدون، الغتاوى من عنه يصدر وبما الشيخ بعلم عظيمة حفاوة يحتفون 
ذلك.تحصيل محي الاجتهاد غاية 

واكبلد^يذء I إك^سدق سه 

الإسلاميةالعقيدة — الله رحمه — الشيخ بها عني الك، امحالأت وس 
الصحابةمن المالح لف العليها وكان محمد نبينا بها جاء التي 

منعدد حلال مجن الباب بهذا معتنيا الشيخ يزل لم ذلك جل ولا ، والتابعين 
مجذلاهرومن ، اخالف على وردا وذبا ونفعيي١ وتعليما تأليفا I ائل الوس

مجاسواء ، العقيدة غي الناغعة مؤلفاته بالعقيدة — الله رحمه — الشيخ عناية 
مائهوأسالله صفات محي المثلى القواعد )١ ككتاب ، بالتصنيف مجتها كان 

،الواسمظية للعقيدة كمرحه العقيدة لكتب بالمروح أو ، وعيره ({ نى الح
وهكذا، ذلك وغير ، التوحيد لكتاب وشرحه ، الحموية للعقيدة وشرحه 
محيالتي، الحادثة العقيدة مسائل مجن كثير عن المتقنة امحررة الشيخ إجابات 

•الناس س كثير على تلتبس 
عنواكمس بالهمروف والأمر |للْ را|و وباليموه ب|وتءايهر ضايقي 

اابمناشٌ:

مجنالناس شاهده بما — الله رحمه — ءثيأمين بن مجحمد السيخ تميز 
الشيخأوقات كانت محقي ولهذا ، حكيم محنهاج على الله إلى بالدعوق قيامه 
مجنجعلت، التي الشيخ فيروس ، لمين والللإسلام نفع فيه ما بكل عامرة 

الملكةمجن ليس ، العالم لهللأب مجقمدا القميم يمنهلقة عنيزة مدينة 
العالمطلاب مجن بعدد التقيتح ومحي ، امحتلفة العالم أنحاء مجن بل ، فحب، 

ؤإن، لذالثإ عدته أعد أو الشيخ عند درص ممن العالم ثارات مجختلف، في 



ررممامم(»مبمحءثببمبي« 

أنعلى حرصهم من أعظم عنه والنلغي الشيخ عند الخمور على حرصهم 
لماوذلك الإسلامي، العالم في الإسلامية الجامعات أروقة في ويمفلموا يملوا 
،العلم بطلاب والعناية المتقن والتعليم العظيم العلم من الشيخ عن عهد 

٠كذلك وهو ، ذلك عنه اشتهر وند ، العلمة مجالسه في العالم فنون وتنوع 
عندالحضور عليهم يشق الممالكه حارج السالمين كثيرمن كان ولما 

عنهوالتالخي عالمه على والحريصتن الشيخ محبي من عدد سعى ففد الشيخ 
مجنالهاتف عم الدرس بنقل وذلك ، الهأنف عم شهرية دروس عقد إلى 

مجنعدد في الإسلامية والمراكز اجي المحإلى المالكة في الشيخ إقامة مكان 
لهاالدوري والتنظيم ، عنها المسبق الإعلان يتم بحيث ، الخارج في الدول 

،الحضور أمئالة عن الشيخ يجيب ثم — مثلا شهر كل — محدد مان زش 
.الناص من حلق منه واستفاد ، العمل هذا نفع عفلم وقد 

والمنتفلمةعتمرة الممشاركاته الله إلى بالدعوة الشيخ عناية مجفلاهر ومجن 
البرامجمجن عبرعدد ، السعودية العربية المملمكة مجن الكرم القرذن عبرإذاعة 
القرآنأحإكام من » و ، الدرب« على نور را و ادات(( العبفقه )ا كبرنامجج 

.وغيرذلك ، الهاتف« على موال » و ، ا( الكرم 
مجختالففي المتتوعت العالمية امحاصرات مجن للشيخ يعقد كان مجا وهكذا 

فيهيجدون لما الناص عموم مجن عفليما إقبالا تشهد وكانت ، المالكة مجنامحلق 
،والتوجيه والتعليم الفتيا مجن الشيخ عن يصدر لما والاطمئنان العالم مجن 

عبدالعلامجة شيخه وفاة مجند عنيزة في الكبير الجامع في حهلابته وكذلك 
.ه ١  ١٢٧٦عام - الله رحمه - السعدي الرحمن 

مجنفيه يحدث ومجا انجتمع عن بمعزل — الله رحمه — الشيخ يكن ولم 



،م/م؛»ر/مممبد>ءثيْحم 

للشيخكان وقد ، وزمجان مكان أي ش مجتمع منها لم يلا التي المنكرات 
النكرالذيلإنكار وطانته -جهده عي يحيث ، ذلك فى المشهودة وقفاته 

المالكةقي الأمر ولاة لدى وتقديره مكانته للشيخ ولأن ، بالمعروف بلغه 
وكانوا، محور ات مجن ييالغه فيما والناصحة معهم التشاور دائم كان ففد 

ومجاالشيخ لمكانة منهم إدراكا والاهتمام والعناية بالمجول ذلك منه يتلقون 
.الله لدين والغيرة والبميرة العلم مجن عنده 

٠واJنلألLف ا Iلشيغ بت 

اليفالتمجن إقلالهم المملكة اء علممن عدد على الملاحفل من 
والفتياالتعليم من متنوعة بأعباء قيامهم إلى بالئفلر وذلك والتصتيض، 

الغريرالعلم مع تتواكج لا مؤلفاتهم جعل مما ذلك، وغير الله إلى والدعوة 
لهالله يمر قد — الله رحمه — عثي٠ين بن محمد الشيخ أن غير ، أوتوْ الذي 

يصدرمجا وصار الأفاق، شهرتها طبقت مجا النافية المصنفات مجن له يكون أن 
مجالكل ويتلهفون العالم، أنحاء في العالم طالبة عناية مجحل مجولفات مجن عنه 

العميقوالفقه المتئن، العلم من فيه يجدون لما المتنوعت، المصنفات من يحرره 
مهامجهمجن ذلك وغير والتعاليم الدعوة بأعباء نضمه الحين في الشيخ قيام مجع 

.المافعة

:واكليم 1وتيسة قس 1ابمتميز أساوبْ 

ومجتميرفيعال بأسلوب — الله رحمه — عثيمثن بن مجحمد الشيخ تميز 
و1تاه، الانتباه غاية له منتبها يديه الهيالب يجعل أنه بحيث ، التعاليم 

يكنولم ، العفليم الشيء ا وتبميهلهالعلوم ير متيعلى المدرة مجن الله 
الشيخكان بل ، والتطبيق الحمل مجن مججردأ تعليما ه لمللابالشيخ تعليم 





ر/مم،م/م/ءمبدثب><بي> 

الآخ-ر؛ضكضاليل مسا الاجتهاد فيه موغ يالذي الرأي في الاختلاف 
•ومفارقتهم 

علىوعنايته تأكيده الكلمة جمع على الشيخ حرص مجالات ومن 
عليهمالخروج إلى يؤول ما كل من وتحديرْ الأمر ولاة على الاجتماع ضرورة 

والموعفلةبالحكمة النصح بواجب ه نمالحين فى قيامه مع ، ومشافتهم 
.الحة

:قريم ونلق وتءاصء جمر أدب 

عنتنبشك التير امجة الأبتتلك واجد فأنت بالشيخ التقيت مجهما 
برغمالشيخ وكان ، الاخرين نحو الشيخ مجن السريرة وصفاء الطوية حن 
كانفيه والبصيرة دينه في العالم من الله آتاه محا عليه يضفيها التي المهابة 
حتى، أحوالهم عن وموالهم بهم الترحاب في والمبالغة بالحفاوة الناس يلفى 

.منه فى صغيرا أمجامجه مجن كان ولو 

الصالحلف البزهد يذكرك الذي الزهد ذلك الشيخ به نحلى ومما 
مجنكثير عن بعده وفي ، المتواضع الشيخ اس لبفي ذلك كان ، وورعهم 

قدالشيخ إن القول وجملة ، الناس من كثير يتعاطامأ التي بهة امن مظيقو 
•الناس وعموم ، طلابه ومع ، أهله ومع بتته في كرم بخلق الله زانه 

حيرعلى به نحعقيمين بن صالح بن محمد الشيخ هو فذلكم وبعد 
،للشمع اخالفة فيه ما نقول ولا ، فيه نغلو ولا ، الله على نزكيه ولا ، عفليم 
.عليه به ونثنى بالخير له نشهد ولكنا 

مجونأثر يبذن ومما ، كبيرة ومصيبة عفليمة ثلمة موته أن ريب ولا 
يرواأولم ؤ ت تعالى الله قول ير نففي المضرون نقاله ما مجة امد على العالماء 







امم(س؛ر/مممبدمحبمب؛ش 

فراؤأايتيءاسيق
معتيبىف1صق : /لأستاذة  JLtJLSJfبقيم 

.. حصانه صهوة ويترك . . الفارس يترجل . . الخليل الشيخ ويرحل 
.. حارقة آهة برمتها الدنيا وتهللق 

يدهم. . مريرا حزينا مذاقا ربعاء الأ اء مثيء كل تمنح ستها أح
•• الجليل شيخها رحيل تبكي التي تلك ، جمعاء مة الأ تلوب 

تمساعد شقيقي صوت جاءني 

مجنتفرعي فلا بنغمي أبلغك أن أردت . . الحل يطلبك الشيخ را 
.التالمريون(( 

.. بأنفهم الشيخ أبتاء مجن الشيخ حالة يتابع أحي وكان 
بل، قفل بيتنا حال هدا يك ولم . . تارة ويهلمئنتا ، تارة فيحزنما 

الناسوارتبهل . . وأحبه الشيخ عرف، مجن وكل ، كلها عنيزة أحوال كانت 
التيينته مجد ٠ a عنيزه فى اممه يتداول كما ٠ a مجحمد يخ الميم.ءنله 
المدينةمجن أمجرم تعامحلم ارتباطا a . حارقا ممضا يوما الأربعاء اء معاشت 

مجردهوكان ، الإسلامي العالم كافة ناحية مجن وتقا_يرا حبا وتمادى ، الصغيرة 
واجتهادهبجده فضيلته بها اكتالتي الرفيمة والمكانة ، العفليم الخجد ذلك 
بالفتوىدروبهم وتنوير الناس ض والتيسير به والعمل العلم على ودأبه 

العلملهللأب ودعمه ، لالماحتاج\ن ورعايته ، والسنة الكت-اب إلى ة المتني 



)1س1و)1.'بمحءئبْبي 

.ومغاربها الدنيا مشارق كل في وفقراء 
.. فقتل الأن استعدت 

داحلهفى ليفلر نتوق (( طفلان # كا وكيف بعنيزة الكبير الحامع 
.. جمعة ظهر كل عنده الماس يحتشد الذي الخامع هذا أمرار ومعرفة 

المدارسناحية الصغيرة المدينة عمق إلى نتجه وصرنا قاليلأ وكبرنا 
باتجاهأقدامه على مشيا الحثيث محمد الشيح سير مجنفلر وظل ، المتوسْلة 

للسلاميالتقيه أو يستفتيه مجن معه ويسير ، الفلهر صلاة من فراغه بعد منزله 
.. الذاكرة فى محفورا ظل مهيبا منظرا 

بكلعالما معها اتشح عارمة دينية صحوة وامتيمفلت ، أكثر وكرنا 
بعدالإيمان اتجاهات إلى العالم يتحول كيف نرثب ونحن ، بالبياض تفاصيله 

.والميارات المجاوب كافة من واللاجدوى والسأم الملل 
بنمحمد الشيخ تمثاله الذي الكبير الإيماني موقعها لعتيزة فكان 

•• إمامجها فراق اليوم ماذنه تبكى الذي . . الكبير حامجعه في ءثيمين 
هاجسمجن مفزوءين محرونين الماضية الشهور طيلة كنا ولقد 

.جناته فسيح وأمكنه — الله رحمه — رحياله 
الصيففي جدْ في وأنا المائم يرى فيما — الله يرحمه — رأيته ولفد 

تبتلأن دون واقف لكنه ، عفليم بحر لجة فى واقفا فضيلته وكان ، الماصي 
الموجبهدير وعقاله وثوبه بغترته المعروف هندامه يتأثر أن ودون ، ثياب له 

.. حوله 

.. يده رافعا ما ميتواقفا كان ولقد 



رس1و)1»ابدءثيْبي 

فىأفقيه الذي يومي فى كئيرأ وتأملت الرؤيا هذه أدهشتنى ولقد 
هذامن يومتن بعد فرأت حتى الحلم بهيا صلته يمكن مجا فيه وهل ، مغري 

., الفحوصات لإجراء مجريكية ات المتحدة الولايات سافرإلى قد الشيخ أن 
الديارإلى والعودة فر المبهلى للمغادر ودعوت كثيرا الله ميت ف

عرفوهوالذين ، أعظم مكانة تلاميذه نفوس فى وللشيخ . . الخاطر مسرور 
.. لفقده ألما أشد هم أحلاقه جم وعرفوا 

قبلالمدينة أطفال يعرفه — الله رحمه — والعقل القلب في فهو 
وليعوضناالله نليرجمه ، صغيراتها قبل المساء كبيران وتقدره ، شيوحها 

.. السلوان ومحبيه أهاله وليلهم ، بفقده خيرا 

وهيا وفاتهمحن أيام ثلاثة قبل الله دعت المي تلك أمجي الله ولمرحم 
يومفى إلا أمانتها الله يأحد ألا ا( رربريدة تخمصى فى المرض مرير على 

فيالكبير بجامعه عاليها الشيخ بصلاة محفلي لكي الله يمهلها وأن ، الجمعة 
.الجمعة ظهيرة 

إلىروحها غادرت فقد معها عفليما كريما سبحانه الله كان ولقد 
وأنهواالزمن ابقوا ومأشقائي فامتعجل الجمعة يوم شمس إشراقه محع بارئها 

بنمحمد الشيخ فضيلة يقف حيث إلى بأمي ليلحقوا سريعا الإجراءات 
الجمعةصلاة في الماس جمؤع محع عاليها ويملي ، عاليها فيكرب عئ.يم\ن 

.. الميت صلاة 

يغادرلم الذي المالح وهوالقي، عفليما فقدأ فضيلته فقد يكون أفلا 
•• والرحيل الوزن لحقنات يعاركون وهم حتى وقلوبهم الناص عقول 

يخلفمجن لما الله عر وي، حيرا ائنا ءالم_عن وأعاصنا أمواتنا الله رحم 



ريم1وذ1س(مبمحضبمب؛ء، 

العالمالله وقبض ، المالماء رحيل من الخوف بيننا يشيع فلا الكبار 
بتقوىالمؤمنون أيها العواء والعزاء . ضن.اللهم • • تساعا العلماء بقبضه 

.الجيل الشيح وصايا آخر كانت التي الله 
(١ .  ٤٣٣ : اليد ، كاظ ع )



رلإمحبمامصزء»مبمحءثي0بيا 

|وّلأمبمةسداس 
1 معهد^ ٠uuuiiJI. بتيم  ،)LclsJIو0افس

الإسلاميالعالم فقد ، الخميس ليلة ما أدراك ومجا . , الخميس ليلة في 
بنمحمد الشيح بعالمه العامل العالم إنه ، فذة وشخصية ، علام ات من علما 

فيالمؤلم الوقع لمصابه فكان ، الومة فخذ من تميم قبيلة من الحثيمين صالح 
عمومعلى فادحة خمارة فمده إن وحقا ، بعلومه انتفع من كل نفوس 

فيالله يفللهم الذين بعة المجن حصلتان ففيه ، فضله عارفير مجن المسلمين 
فىنشا ثاب فهو ، هريرة أبى حديث من الصحيحن في ثبت كما ظله 

_s__محتصض أنه كما ، بالماجد معلق قالبه رجل وهو ، الله عبادة 
عيدلاشج قوله مجن الصحيح في ثت كما ، ناة وات الحلم ، الله يحبمها 

•قيس 

مننة حتربية وتربى -، ٠١٣٤٧رمضان في عنيرة في الفقيد ولد 
والديانةوالزهد بالورع عرف ممن أمه قيل مجن وجده ، صالح أب مجن الجانبين 
،الكتاتيب ومجدرس ، الجريرة ممجد إمام دامغ بن الرحمن عبد الشيخ 
الإمامةفي استفاد وربما ، ءتو0 العلوم مجباديء وتعلم ، عاليه القرآن فحففل 

عبدوالشيخ ، الهلوع العزيز العبد مجحمد الشيخ مشايخه مجن يافع وهو 
وهو، سعدي بن الرحمن عجي وشيخنا ، عنيزة قاصيى عودان بن الرحمن 

والدهارتحل ولما ، زمجنا كلها جلساته في لازمه فقد ، له نفحا مجشايخه أكثر 
للانتفاعيبقيه أن منه شيخا فعللب ، معه يمحمه أن حاول الرياض إلى 

فامتشارللتيرص، التعاليم ير محل طالبه كما ، طالبه فلبى التغوقين، صمن 



رممتم/روم_دآ/ببيضيْحم 

ولدي؟تاركولي أنتم هل ، الشهمْ كلمته ونال أوافق، لا ت فقال ثيخه، 
.النظير مضلع إمال من عنده يرى لما 

ذلكفشق ، به انتفلم ه ١  ١١٢٧ عام العالمي \ذوو\ض معهد افتتح ولما 
،فيه مدرسا  JyHه ١  ١٢٧١٢عام مميزة معهد انمح وحينما ، شيخه على 

•وفاته قرب إلى فيها مدرسا تعتن بالقميم الإمام -جامجعة افتتحت ولما 

عبدوالشيخ — الله رحمه — باز ابن الشيخ ِّماحة مشايخه ومن 
فيأبرزهم وٌن ، العد يحيمهم لا وطلابه — الله رحمه — عقيقي الرزاق 
،الصغير ومحمد ، المساعد العزيز وعبد ، الزامجل انحمد عالي العلمي العهد 
أحرونزملاثه ومن ، طلابه من فهم ، الصيخان الله وعيد ، المرزوقي وحمد 

.لذكرهم لأيتسعامحال 
منابا انتبالرياض الشريعة كلية مجن تخرج ففد العلمية مؤهلاته أمجا 

التأليففي نشاط وله ، فيصل الملك -جائزة العالمية الحائزة ونال ، الثاني الفوج 
،المرائض وسهيل ، المربع الروض على حاشية أبرز ومجن ، ملموس 

وأعلام، المحاد زاد على وتعليمات ، والوامهلية الحموية على وحاشية 
عنيرةقاصي شيخه ورشحه ، اللبيب مغني وعلى ، القيم لابن 

عامبعنيزة الكبير الجامع لإمجامجة معدي ابن شيخنا وفاة بحد الهلوع محمد 
وسائلفي الميال بقلمه ملموس بنشاط وئام ، فيه والتدريس ، ه ١  ٦٢٧٦

المجدفي ودرس ، الفنون شتى فى والمفلورة موعة والمالمقروءة الإعلام 
،لمثله نكون مجا أحوج فقدنا فقد وبالجملة ، والعمرة الحج موامم في الجرام 

ؤإنما، الرجال صدور مجن انتزاعا العلم ينتنع لا الله ررإن ؛ الحديث وفي 
.. (( العلهاء بانتزاع ينتزعه 



،مءرء•>/مم'بمحثبب؛ه 

وثلأثينحمأ له وتتلمذت وزاملته ه ١  ١٢٦< عام من الفقيد عرفت 
رصي- ماس ابن يقول والشتح، الزميل ونعم ، وشيختمافهوزميلي سنة، 

بأطرافها من فشمها الأرض نأتي أنا يروا أولم ؤ ؛ تعالى قوله في — عنه الله 
الشاعرويقول . والصالخين العلماء موت هو 

ريبعولا تموت رس فولا مسال ففد الرزية ا ملعمرك 
ريثكر بثبموته بموت خص نفقد الرزية ولكن 

مجنودركا هالك، كل مجن وخلفا مجميبة، كل من عزاء الله في( ؤإن 
.اب حبغير أجرهم الصابرون يوفى ؤإنما ، فائت كل 

١(.  ٤٣٣ ; الخلد ، م؛د؛ -) 



امء;ز/»رممضيمه 'بد 

دهزو1مقءثس ياابم، وإيالهواص 
/لسيمحعبد؛ممهمعم بن رصو/ن /رشي،ح ; بقيم 

سميدء*jJiiltر//نٌىمز iifjjLtuيصهميثدالأ.وي٠ 

!وبعد . . وحده لله الحمد 

نفلرأوذلك ، امحمدية الأمة قلوب في السامية النازل لهم العلماء فان 
نبيهومحنة ، الله دين خدمة محبيل في إخلاصهم وعظم ، علومهم لسعة 

دينيةثروة من حلقوم مما أمتهم إسعاد سيل في وسعهم غاية بدلوا نهم ولا 
واقتبسوايهديها واهتدوا بها اليوم المسلمون تمسسك ولو ، فقهية ومجموعة 

،العاليالة الوصعية المواذين وطرحوا ، المرنجلة الذاهب وتركوا ، نورها مجن 
،والهداية المعرفة ولحالفتهم ، مائة والالرحمة تعالى الله باذن لعمتهم 

.والعماية الحيرة ولغارقتهم 
،للإيمان فهداهم أحب مجن حلمه من اختص جلاله جل الله أن حيث 

الكتابفعلمهم ، عليهم فتفضل أحب مجن سائر مجن اختص ثم 
ائرمحسعلى وفضلهم ، التأويل وعلمهم ، الدين في وفمههم ، والحكمة 

بهمبالحلم، وزينهم بالعلم، رفعهم ، ومكان زمان كل ض وذلك ، ١^٠^!، 
مجنوالحسن النافع، من والضار الباطل، مءث والحق الحرام، مجن الحلال يعرف 

عانوفرة ، الأنبياء ورئة هم جزيل، وأجرهم ، عظيم فضلهم الضيح، 
تخضع،لهم بأجنحتها والملائكة تستغفر، البحار في فالحيتان ، الأولياء 

درجةوأعلى ، العباد مجن أفضل هم تشفع، الأنبياء بعد القيامجة في والعلهاء 



رمم،م//زء»ابدضهبه 

ويعلمون، الغافل يدكررن ، مميبة ومؤنهم ، غسمة حياتهم ، الزهاد من 
،الحكمة وينابيع ، مجة ات وقوام ، العباد ومنار ، العباد مراج فهم ، الجاهل 

الزيغأهل قلوب وتموت الحق، أهل قلوب ا نحيبهم ، الشيطان يظ وغ
ضبه—ا يهتدي ، الماء في؛ النجوم كمثل الأرض ض مثلهم ، والضلال 
الفللأمعنها أمقر ؤإذا ، نحيروا النجوم انهلمت ؤإذا ، والبحر البر ظالمات 

.العلماءه عباده من الله يخشى إتما ؤ ت تعالى تال ، أبصروا 

اللهرسول سمعت I قال أنه — عنه الله رصي — الدرداء أبى وعن 
سائرعلى البدر القمرليلة كفضل العابد على العالم فصل رأ : يقول 

ولادينارا يورثوا لم اء قيات إن ، اء ينبات ورثة العياء ؤإن الكواكب، 
•وافرء بحفل أحذ فقد أخذه فمن الحلم ورثوا ولكنهم ، درهما

الدنيادرجات في والعلماء الموتن قدر الله رفع العفليم الشرف ولهدا 
أوتواوالدين منكم الذينآمنوا الله يرفع ؤ : عليم نائل مجن عر فقال ، والاخرْ 

.ه خبير تعملون بما والله درجات العالم 
العلمبسبب الملائكة على وفضله الأرض على ادم حلافة كانت ولقد 

عنه.الصحيحن وفي الملائكة، دون يه وحياه عليه تعالى الله مجن الذي 
مجنمممبا أعفلم وليس ، الدين(( في يفقهه خيرا به الله يرد رامن : قال أنه 

والأجرة؛الدنيا فى معد ففد الخير به الله أراد ومجن الخير، به الله أراد ان إن
مجنولصاحبه بالموت، الأعمال تشلع أن بعد الباقي هوالعمل العلم لأن 

.الساعة تقوم حتى يدوم مجا الثواب 

الأعلامعلماءنا نودع أن الماضية القريبة السنوات في علينا الله قدر لفد 
الجاهدالعلامة ودعنا أن فمني احرالزمان، علامجة وهي الأحر، بعد واحدا 



0يم1ونأى(/بد،ض0بإه 

الشيخوكيلك ، الهلهياوي على والشيح ، باز بن العزيز عبد الشيخ 
المدويأبوالحسن والشيخ ، لباني ات الدين ناصر والشيخ ، الزرقاء مصهلفى 
قملومن ، سابق سيد خ والمس، محالم عهلية والمسخ ، المهلان مناع والشيخ 

متوليمحمد الشيخ الكبير عر والمق، غصون بن صالح الشيخ فضيلة ذللث 
العالمودعا القريب الأمس وفي والأن — جميعا الله رحمهم — الشعراوي 

وجميععئيمإن بن صالح بن محمد العصرالشيخ هذا فقيه ، كبير الأ 
,واسعة رحمة علمائنا 

،ونقهائها مجة ات هده عالماء أبرز مجن ابن الشيخ كان لقد 
واللقاءاتوانحاضرات والدعوة ، المعروفة والفتاوى والمشروح الكتب صاحب 

كثيرفي حيرا ومجلا ، ومغاربها رحض ات مجشارق فى لمون المعرفه ، المفتوحة 
مجموعذوعشيه إلا العلم محللبة من أحدا الغالب في نجد فلا ، المكتبات من 
فيهارأي وله إلا علمية مسالة نجد ولا ، الجليل الشيخ هذا اثل ومكتب مجن 

مجنلكثير هلرحه في الميز أسلوبه له والشيخ ، العقيدة أو الفقه في مواء 
والمعلمالعالم يعرفه الذي والمبستل الميسر سلموب الأ ذلكم ، الفقهية المائل 

التياللففلمة والعقيدات المصطالمحات وعورة عن بعيدا ، أيضا والعامي بل 
.١كعل٠ين بعض ؛نتهجها 

فييذكر مجا أنه — الله رحمه — الشيخ به وعرف ذللث مجن أهم والذي 
ومجا، اخالف نفلر لوجهة دائما تمع وي، بالدليل ويعفيها إلا مجمألة الغالب 

،الجانب يهل ب، الصدر رحب — الله رحمه — فهو ، اعتراضات مجن لديه 
،مبتدعا فهوليس ، الفقه فى متميزة ثخمية له ، والغلنلة العنف عن بعيد 

دائماتنية جم، الفقهاء مجن كثير عن اكميزة شخميته له ؤإنما ، مجقلدا ولا 
مجنكثير في به يصرح مجا كثيرا وهذا ، الكرم القران إلى الفتاوى مجن كثير في 



0سأووأس(مبدقتجب؛ه 

لمفإن ، الكتاب من بالدليل أولا يبدأ أن الملم طالب على بأن امحاصرات 
.المعروف الترتيب حب ، وهكذا ، السنة فإلى يجد 

محنكثير بأيدي أحذ — الله رحمه — الثيح فان النهج ناحية مجن أما 
هذاوأن ، واليسر التبسيهل منهج إلى والعاطفة والتزمت العتق مجن الشباب 

اليسربكم يريد الله وأن ، محة الالختيفية دين ومنهجه بأحكامه الدين 
.الله عباد مجن والمشقة الحرج ورقع ، العسر بكم ولا؛ريي 

ائروموالفقه والدعرة للعالم عمره طوال ابن الشيح عاش لمل 
نافعوعالم ونتاوي وأشرطة ورسائل كتب مجن علمية ثروة تاركا الدين علوم 

لهويدعون ، وألقوه ألفهم الذين التلاميذ وتاركا ، الهليبة السيرة هذه وتاركا 
أحمدالشعراء أمجير سماه كما الذكرالحسن وتاركا ، والرحمة بالمغفرة 

:شوني 
وئوانائق دقاة يالحإن له الة ائفالمرء قالب ات دق

رثانيمعالذكرللإنسان فذكرها بعدموتاك لنفسك فارفع 

الصالحونوذهب ، العلماء ذهب ; يقول أن لأحد ينبغي فلا هذا ومع 
اللهشاء إن حيروصلاح علماء فيهم بفي نمول بل بركة، الماس في يبق ولم 

اللهرصي — أنس حديث محن وغيره أحمد الإمام عند عنه صح فقد 
aأخره في أو الخير أوله في يدرى لا المطر مثل أمتي مثل ء : قال أنه - عنه 
أمةفهي وعقيدة، وصلاح حير علماء الحمد ولله الأمة هذه في زال فما 

،البلاد أرجاء في الصلاح وتنثر الخير، نملي فهي كانت، أينما مجباركة 
ؤإنمااص، الأثاثعلى يقوم لا وهو الشارع، مه رمالإصلأم دين والدين 
ذلكومجع الله. عبد بن محمد مجان ولقد الدين، يوم إلى به الله تكفل 



—دم٠٣>/مدبمام/مبدضمبمح> 

،مات قد محمدا فان محمدا يعبد كان من I المشهورة مقالته بكر أبو نال 
الخلفاءمجان بعده من وكاللاك ، بموت لا حي الله فان الله يعبد كان وس 

.حال كل على لله والحمد ، حلقه في الله محسنة وهذه ، الراشدون 
أحذمجا تعالى ولله ، الجلل المصاب هدا في وعزاءكم عزاءنا الله فأحسن 

•مسمى باجل عنده شيء وكل أعطى، ما وله 
ؤإنا، ربتا يرصي ا جمإلا نقول ولا ، يحزن والقلب تدمع، المتن ؤإن 

•غزونون عئيمثن ابن يا بمرانك 

مجاحير تجزيه وأن ، قبره في له تفسح أن نسألك ، فيوم يا حي يا اللهم 
وألهمحمد نبينا على وملم الله وصلى ، امتن ، عمله على عاملا جربت 
.وصحبه 

،١ ٠  ٤٣٣ ; العدد عكاظ، ريئة جؤ 



0يمأو)أ»مبدءنبمبي« 

ساا؛$ةوصما
/لسعيدسعد بن معهد /رشاي،غ ; بقيم 

٠ jS»UjJt ^JjJULtlسدط،نف جامء رغمس 4أم أ٠ 

ومنوصحبه حم، وعلى ، اس، رسول على لام والوالصلاة ، لله الحمد 
Iوبعد ، والاه 

أنالحمتع على حق مر، وكأس حق، الموت أن الجميع على يخفى لا 
*فان عليها من كل ؤ : تعالى قال ومرارته، غصته ويتجرع منه، يشرب 
مجنووارضا الأجداث، أودعنا فكم ب، والإكرام الحلال ذو ربك وج-ا، ويسمى 
وأنالرحمة، لهم الله أل فسرجعة، بدون مما رحلوا وحبيب وعزيز صديق 

وفائهم،العلماء بموت العلم يقض الزمان آخر وش والاتعاقل، العبرة يرزقنا 
يقبضولكن الناس، مجن ينتزعه انتزاعا العلم يقبض لا الله ررإن : قال. 

جهالأ،اء روومالناس اتخذ عالم يبق لم إذا حتى ، العلماء بفبص العلم 
.عليه مجتفق (( وأضلوافضلوا عالم، بغير فأقوا قالوا 

لعامشوال شهر من عشر للخاص الموافق ربعاء الأ يوم اء موفي 
قضواالدين الأفذاذ عالماته مجن عالم وفاة بنبا الإسلامي( العالم فجع ه  ١٤٢١

وهرألا وجل، عز الله إلى والدعوة وتعاليمه ونشره العلم طالب في حياتهم 
،العلماء كبار هيئة عضو العنيمين، صالح بن محمد الشيخ العلامة فضيلة 

الإسلاميةمحعود بن مححمد الإمام جامعة بفمع الشريحة بكلية والحاضر 
—الله رحمه — مميزة محافظة في الكبير الجامع وحهليب ؤإمجام بالقصيم، 



مبدذيْبي

وجمعنا، الأبرار منازل وأنرله ، ضريحه ونور ، جناته فسح وأمكنه له وغفر 
حيراوأحلفنا ، فيه مصيبتنا الله وجبر ، رحمته ومستقر كرامته دار فى به 

إنا; نقول ما وحير فيه، الساومين وجميع وأهاله عزاءنا الله وأحسن ، منها 
.راجعون إليه ؤإنا لله 

وج-هابذتهاوفقهائها مة الأ أعلام مجن علم أنه الخميع على يخفى فلا 
والمحاءوالبذل والكرم والزهد والورع والإخلاص العلم بغزارة المتميرس 

المديدوالرأي النفلر، وبعد والروية والحكمة ، والأناة والحلم الخلق وحسن 
فتاواه،وتناقلوا والقريب، والبعيد والكبير، الصغير الناس، أحبه حتى 
وحجةعاليه، يعول مرجعا وصار ، الإسلامي العالم أنحاء في صيته وذاع 

امحتوم،الأجل وافاه أن إلى صغره منذ وحياته وفته نذر حيث به، يحتج 
المتونوحففل به، والعناية عنه والبحث العالم محلل في الوعود واليوم 

لهموتيسيره لهم، وبذله للناس، وتعليمه للعلم نثره في ثم والمطولأت، 
ودروسهحلقاته ني بالركب الهللأب تزاحم حتى ، مشوق فريد لوب بأس
كلفي الله إلى والدعرة ، الكلمات ؤإلقاء والندوات، وانحاصرات اجد بالم

خلالومجن رمجضان، في اذكي الحرم وفي مكة، في الحج مجوامم وفي مكان، 
أوأوالمرئية المقروءة ، الإعلام ووسائل الإذاعة عبر الاستمالة على إجابته 

،مجيامرةالهواء على الذاعة والبرامج ، الدرب على نور كبرنامجج موعة، الم
،لهاويامجل ويعقد والصغيرة، الكبيرة ائل المفى ثقة بكل فيجيب 

مجاويجتهد ، والعلماء الفقهاء وأقوال والمنة الكتاب مجن بالدليل ويحتج 
يفتيمجا غالبا وكان المذاهب، مجن لذهب متعصب غير الاجتهاد، فيه بؤغ 
وشيخعيي، الالرحمن عبد الشيح العلامة ومعلمه شيخه لرأي ويميل 

مجنيكل لا — الله رحمه — وكان — الله رحمهم — تيمية ابن الإملأم 



دآسممامهم/ء—

موتهمرض في حتى تملة الامعلى والإجابة ، لطلابه العلم وبدل التدريس 
فىرمضان من واحر ات العشر فى معتكفا دروسا يلمى كان إذ ، أيامه وآخر 
معونيوالماس ، مرض مجن به ما متحملا صابرأ ، المكي بالحرم غرفة 

.يدعون والعافية بالشفاء وللشيخ ، ويستميدون 

والض—يوفالعالم لطالبه عتيرة فى بابه اتحا ف— الله رحمه — كان 
وقضاء، وادسفان الإسلام خدمة في حياته ندر ، والمعوزين وانحتا-من 
،الله توفاه أن إلى أحوالهم عن والسوال ، بقضاياهم والاهتمام حوائجهم 

،لأمريكا أثره على نمل ، السنة هذه بداية من حبين، مرض به بدأ حيث 
ألحلالمنصرم رمضان وض ، لبالده وعاد ، للشماء وتماثل ، العلاج وتلقى 

سافرثم ، له المرض معاودة بعد الحلاج لتلقي بالرياض التخصصي المستشفى 
اللياليفي منه تمكن المرض ولكن الخرم، في الدروس لإلقاء كعادته مكة إلى 

بجدهالتخممى للمتثفى ذللئ، أثر على ونقل ، رمضان مجن الأخيرة 
عنوذللث، ، وحكمه الله لقضاء راد ولا ، انحتوم الأجل وافاه حتى للعلاج 

شه  ١٣٤٧عام في الله رحمه — ولد حيث ، ّنة وّبع\ن بأربع ر يقد عمر 
اللهعبد أبو ت واسمه ، عنيزة بمحاففلة رمجضان شهر مجن والعشرين ابع السس

مجنخمة وله ، التميمي الوهيبي بن محمد بن صالح بن محمد 
معودالللث، جامجعة بف-رع تاذا أسويعمل ، الله عبد هم الذكور بماء الأ 

أولملازما ؤإبراهيم ، والعليران الدفاع بوزارة نقيب الرحمن وعبد ، بالقصيم 
وعبد، لالجوازادت، العامة بالمديرية ملازم العزيز وعد ، والهليران الدفاع بوزارة 

باركثلامثا ااساُن، مجن ولفضيالته ، السعودية الجوية بالخيلومحل مجومحلف الرحيم 
.ّاف لخير خلفا خير وجعلهم ، عقبه في الله 

،الشورى مجلس عضو الله عبد ت الدكتور وهم ، ثلاثة وأسماءه 



ريم/ُز/»ابكضبي، 

بمدينةوالمالية الإدارية للشئون العامة الإدارة مديرعام الرحمن عبد متاذ وات 
وواحد، واحدة شقيقة الله رحمه وله ، والتقية للمعلوم العزيز عبد الملك 

الشيخفضيلة قرأ وند ، واحدة وزوجة ، ويماته أيائه من حفيدا وعشرون 
بمدرٌةالتحق ثم ، الدامغ الرحمن عبد أمه من جده على القرآن الله يرحمه 
لحلئم ، دب الأ فون وبعض ، اب والخالحقل فتعلم ، ابة الكتتعليم 

.العلم طلب إلى انجه ثم ، قلب ظهر عن القر1ن فحففل القرآن نحفيغل مدرسة 
العلليةبعض وجه قد — الله رحمه — عاوي الالشيخ وكان 

أحدحيث ، القلوع العزيز عبد بن محمد الشيخ منهم ، المجسدين لتيريس 
عيدالشيخ وكيلك ، والنحو والفرائعس والفقه التوحيد مجياديء الشيخ عنه 

عجيالشيخ لازم ئم ، والفقه الفراقض عنه أحذ عودان بن علي بن الرحمن 
والتفسيركالتوحيد العلوم مجن الكثير عنه وأحد ، السعدي الرحمن 
أحدوممن ، والصّرف والنحو والصقللح والفرائض ، وأصوله والفقه والحديث 

,عيي الالشيخ طلية أحد المالحي علي الشيخ علمه الشيخ عنهم 
فيالعللبة لتيريس ءثيمين بن محمد الشيخ جالس ه  ١٣٧١عام وفي، 

ه١  ٤٣٧ منة منه وتخرج بالرياض العلمي بالعهد التحق نم ، الكبير الجامع 
اببالأنتدراسته واصل وقد ، العلمي عنيزة معهد فى مدرسا بعدها وعتن 

رحمه— باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة على وقرأ ، الشريعة ة كليفي 
وبعض، تيمية ابن الإسلام سيخ رسائل وبعض ، البخاري صحيح في — الله 

ابنالشيخ تولى ه، ١  ٣٧٦سنة المعدي الشيخ توفي ولما ، الفقهية الكتب 
فيوالتدريس ، العيدين ؤامامجة ، عنيزة في الكبير الجامع إمامة 

فمع، اكين وأصول الشريعة كلية في محاصرا ئم ، الوطنية عنيزة مكتبة 
فيعضوا لكونه بالإضافة ، بالقصيم الإسلامية صعود بن محمد الإمام جامعة 



)يم1و)1»مبدمح<ببم 

رئاسةإبراهيم بن محمد الشيخ سماحة عليه فرض وند ، العلماء كبار هيئة 
إلحاحبعد ذلك عن الشيخ واعتذر ، اء بالاحالشرعية بانحكمة المضاء 
لخدمةالعالمية فيمل الملك بجائزة فاز وقد ، المضاء مجن باعنائه شديد 

الخيريةايمعية — الله رحمه — أمس وقد ه،  ١٤١٤عام في الإسلام 
رحمه— أيماءه أوصى وقد ، -٠١٤٠٥عام بعنيزة اء.، القرآن لتحفيفل 

العالموعلى ، مجرضاته في مجر الأ ولاة وطاعة ، وطاعته الله بتقوى — الله 
وكذلكالكر، عن والهي، ، بالمعروف والأمر الله، إلى، والدعوة ونشره، 

فيبها الناس لينتفع العالية الإنترنت بكات ث خلال من وفتاواه علمه نشر 
ثاءإن قريب عن الإنترنت على موقع لغضميالته وميخصص ، مكان كل 

الاه.

فىطالب مائة خمأحيانا يبالغون إذ لهم حمر فلا وزملاوه طلابه أما 
لسان.كل على سيرنه وجاءت ، حالؤ، فيه حبب الله بحان فالواحدة الحلقة 

بهاتزخر نافعة عفليمة ادل ورٌ-، كثيرة كتبا فصيلتنه ألف وقد 
مجولفاأربعتن على تربو العلماء ودور المكتياب 

جانبإلى تأليفها وثواب أحر يحرمه لا وأن ، بها ينفع أن الله فتمال 
وانحاصراتالدروس من فيها وما ، العديدة معية الشرطة ات من له سجل مجا 

.فيها رغب لن المافعة 

،والتأليف والتدريس والعءلاء البذل فى العلويل المشوار هذا وبعد 
صلىحيث ، لمثن، القلوب فى عظيما حزنا وخلف ، الأنغنار عن توارى 

العصرصلاة بعد المشرفة ألكعبة جوار الشريف الكي الحرم في جشمانه على 
صلىحيث ه،  ١٤٢١لعام شوال شهر منر عفر ادص السّالخميس يوم مجنر 



رس1ون1س(/بدضي0بإم 

مقدمتهموفي ، الأمراء المر أصحاب من غفير وجمع كثير، حلق عليه 
حفظه— العزيز عبد بن نايف الأمير الداخلية وزير اللكي السمو صاحب 

عليهميخيم ، العالم ومحللبة والمشايخ العلماء الفضيلة أصحاب ومن ~ الله 
كنهيوأن ، والرحمة بالمغفرة له داعين الشيخ فراق على والبكاء الحزن 
للهإنا ، المكرمة بمكة العدل مقبرة فى جثمانه ووري حيث ، جناته قيح 

علىلم ومالله وصلى ، وحكمه تدبيره على لله والحمد ، راجحون إليه ؤانا 
.وملم وصحبه آله وعلى محمد نبينا 

(١ ٠  ٤٣٣ العدد ، ١^٠^ ريدة جر 



،مصزءسآ>مممبدمحب؛ه 

اصم§،لآأا 1ص 
/رر«طن;بمبان بن ممهد بن س عبئ *• /ثمدكغور بقلم 

بنالرحمن عبد العلامة الشيح عن زلت وما مجاصية مجقالأت في تحدثت 
عنحديثي أئناء مأصطر أني أظن كنت وما — الله رحمه — السعدي ناصر 

فيجلس الذي البارز وحليغته النجيب تلميذه عن الحديث إلى الشيح 
الكبيرالجامع إمجامجة في فخلفه ، قرن نصف مجن يقارب مجا مجنذ شيخه مجلس 

.العامجر الجامع ذللث في والتدريس ، فيه والخهلابة ، بعنيره 
وترك، ه ١  ٣٧٦عام منتصف في الله رحمه — المعدي الشيح رحل 

عائلهمفقدوا الذين كالأيتام طلابه وأصبح ، جاوره ومجا بلده في، كبيرا فراغا 
الذيالمولع هذا ل بمن يأتي أن الوقت ذللث في التفائلين أشد ظن وما 

.رحيله بعد الشيخ تركه 
الذيهو — الله رحمه — المعدي الشيخ أن الماس مجن كثير ويعتقد 

فىالأهلابت فى بعده مجن الخليفة العثمسمن مجحمد الشيخ يكون بأن أوصى 
فيفره محال يخالفه كان إذ بمحيح ليس وهذا ، والمدريس ، الممجد 
محنةالموفى — الله رحمه — المام مجحمد بن العرير عجي يخ الالممجد 
—الله رحمه — الع_ث_ممين محمد الشيخ مجن طلبت وعندمجا ، -٠١٤١٣
عييالالشيخ عن الماجستير لبحا كما حال مجيخه عن معلومات 

كاننه ت ، به أعلم إنه لي ونال ، المذكور للشيخ أحالي — الله رحمه 
حليفةمجحمد الشيخ تنصيب لكن ، ومحرصه مفره حال الصلاة في يخلفه 





رسأو0س(

ليقومالديه العلم محللبة من ، jcj؛أقام — الله رحمه — المعدي الرحمن عبد 
العالمفرن من عدد بتدريس يقوم ولكن أمثالي، مجن الصغار الهللة بتدريس 

منهاجالفقه في فرأت ثم ، الوامهلية العقيدة مختمر يديه على فقرأت 
لفيةات متني في فرأت ثم عيي، الالرحمن عبد للشيخ الس—١^٢؟!( 

عودانبن علي س الرحمن مد الشيخ على قرأت لكدلك والاجرومية، 
المعدي،الشيخ وأستاذي شيخي يد على تتلمدت نم ، والفقه المرائض 
،الحديث ومصطالح والفرائض، وأصوله، والفقه المفر عليه فقرأت 

رحمه— وانمي انتقال أن والحقيقة والصرف، المحو مجن وشيقا ، والوحيد 
,المعدي الشيخ لي يكنه الذي الحب محيى لي كشف الرياض إلى — الله 

العلم،مجن ترادة للامعنيرة في بجواره بقائي محللب فى فضلته أصر إذ 
المعدي،الشيخ بجوار فبقيت — الله رحمه — فوافق ، كثيراوالدي ولكتب 

أو، والعلم للدروس عرضه ءلريفة في مواء كئترأ، به مجتائرا اليوم وأجدني 
ممازحلكن فقد — الله رحمه — بأحلاقه تأثرت كما ، والمعاني محتلة بات تقريبه 

.أحلائا رأيت مجن أحسن محن ولكن الكبير، مع ويضحك الصغير، 
رحمه— بار بن العزيز عبد الشيخ سماحه الماني شيخي على قرأت لم 

الإسلامشيخ رسائل مجن بعضا ثم ، المخاري صحيح قراءة فابتدأت — الله 
لعنايته— الله رحمه العزيز— عبد بالشيخ تأثري لكن والحقيقة تيمية، ابن 

.لملماص ه نفوبسهل ، الفاصالة وأخلاقه ، بالحديث 

وعندماالجامع، في للتيرص جالت العليم مجن الوات هذه ويعد 
ولماالمالتحشن، أول كت -، ٥١ ٣٧٢عام بالرياض العالمية المعاهد فتحت 

أنيحد اكانية السنة أيحلوني العلمي تواي جمعن العهد في المؤولون علم 
فيالعهد ولكن المعدي، الشيخ محللبة أحد الصالحي علي الشيخ استشرت 



)1سيمبمحدب<مي 

،الخامن م المفي فكنت ، وعام حاصى ، مقن قإلى ينقم الفترة تلك 
ثم، العطالة أنماء المستقلة السنة درامة نفل١م يام ات تللثؤ في يسرى وكان 

السنةإلى ينتقل ، الهلالب نجح فإذا ، الثاني العام بداية مع الاختمار يجري 
إلىالطريقة بهده العهد ض دراّتيا زمن اختصرت وقد ، تليها اش 

تيدراسواصلت لكنى ، العلمي عنيزة ممهد فى ا مجدرمحبعدها عينت 
الرحمنعبد الشيخ على العلم طلب مواصلتي مع الشريعة كلية في منتسبا 

مجدينةفي الكبير الجامع إمامة توليت — الله رحمه — وفاته وبعد ، المعدي 
فيالتدربمس إلى إضافة ، الوطنية عنيرة مكتبة فى التدريس ومارست ، عنيرة 
بمؤعالدين وأصول الشريعة كلية ض للتيرص انتقلت نم ، العلمي العهد 
.بالقصيم الإسلامية معود بن محمد الإمام جامحعة 

هذاعلى زيادة وأقول ' نضسه عن الله رحمه — اختمر حديثه هذا 
Iالحديث 

كانعندما — الله رحمه — عودان بن الرحمن عيد الشيخ على قراءته 
اللذينعيي الالشيخ وتالميذي ه( ١  ٩٣٦ - ه ١  ١١٢٦ ) عنيرة في قاصيا 

الصالحىحمد بن على ٠ هما محمد الخ أمجثال الصغار لتيريس نصيهما 
.المعلوع صالح بن ومحمد 

قرارصدر يل رفقي، لكنه مرارا المضاء الله رحمه الشيخ على عرضر 
.أعمي وسماعات مراجعات وبعد ، اء الاحغاكم ا رئيبتعيينه 

:للتدويمر تعلبه 

بهوانفرد مبكر، وقت فى للتيرسم، تصديه — الله رحمه — بين، كما 
،الهجرية التسعينيات نهاية فى ذكره وانتشر ، صيته وطار ، شيخه وفاة بعد 
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منالعلم طلاب من القات تقم حلقته وكانت العلم، طلاب عليه فتوافد 
مجدهجاوروا الدين الغرباء الطلبة سوى ، امحاوره البلدان ومن ، بلده 

,حلمته ولازمجوا 

علىؤإقجاله ، ه لنمالشيخ بذل من ينقضي لا العج>ّ_\ أن والحميمة 
يتركهيكاد لا للتيريس للمسجد فهوملازم ، فيها أوقاته وبدل التدريس، 

للتعليمالمكرمة مكة إلى ينتقل حيث والحج، رمضان مى مجومفي إلا 
•والفتوى 

خصصبل ، أوالسجد الجامعة في التدريس في وقته طوال فهويقضي 
وماالناس، ارات تفامعلى للرد للراحة الناس يجعله الذي الفلهر وقت 
.الهاتف طريق عن الفتاوى مجن يرده 

فغيمستقلة، جامعة يراه — الله رحمه — حاله في المتأمل ؤإن 
اكسفيةالعلمية بالدورات المدن مجن كثير استعداد حال الميمية الإجازات 

سائرلتيريس العلم وطلبة الُلماء من الكبيرة الأعداد لها يجندون التي 
تسديدهافي الكبير الحرج الدورات لهده المنفلمون يجد وربما ، الحلم فنون 

،صيف كل عها يعلن ، متكاملة علمية دورة - الله رحمه - الشيخ نجد 
تمراراممجع الفلهر صلاة صد وتنتهي ، احا صبالثامنة الساعة فى تبدأ 

والصرالقوة مجن الله آتاه مجن إلا يهليقه لا وهدا ، العتاد اليومي برنا 
الإننيرون والذين — الله رحمه — الشيخ على به الله مجن مجا مثل والجلد 
فيواجتهاده لوقته وبذله ، رمضان شهر في الحرم في التدريس على الشيخ 

منيرون مما الشيخ على إشفاقهم يبدون عليه الفلا٠رة المشمة رغم ذلك 
.عليه الظاهر الإرص 
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صلاةبتن ما يمضى اكيض أيام محي رمضان من واحر ات انمشر فمي 
عليهتغهال النيام صلاة بعد ثم ، التدريس في القيام صلاة إلى التراويح 

ثم، الفجر نرب إلا بيته يهل يكاد فلا ، المائلون ويحامحرْ ، تملة مات 
مجنذلك على أدل ولا ، الشمس ترتفع حتى ، الغجر صلاة بعد يدرس 

وطاتهوشدة المرض ازدياد مجع حض ايوال هذا على — الله رحمه — استمراره 
اللهبت إلى الرياض ض المستشفى مجن الماصى رمجضان شهر في انتقل حيث 
بالشيخألم مجا أن الاس من 'كثير معه ظن مما ، كالمعتاد يرومه وألقى ، الحرام 

زال.قد 

d_j  وتواصه:

رحمه— كان فقد ، واإورع الزهد حياة عاش — الله رح0ه — الشيخ 
فيوالتواضع الزهد هذا أثر وترى ، عليه إقبالها رغم الدنيا عن بعيدا — الله 
انتقالقبيل قريب وقت إلى كان ، حياته ائر وس، ومكنه ومركبه ه مجلي

الماسعرف وقد ، افة المبعد رغم قدميه على مسجده إلى يذهب مسكته 
فيتراه فلا ، واستفتائه بالشيخ للألمقاء الطريق هذا يستغلون فكانوا ذلك 

.حاجاتها انقضاء بعد تتناقص المي الخماعات وتتبعه إلا صائرالأوقات 
وقدمجرة ذات وأذكر ، والكبير للصغير متواضعا — الله رحمه — كان 

ونحنالسجد مجن ندم أنه الحج مجوامم أحد في لما الشيخ بمجاورة الله اكريا 
نزلالشيخ رآه فلما ، المغار أبنائي أحد خرج الدرج صعوده وبعد ، برفقته 

ثمفقباله ، المزول مجن لأتيه إلمه وحملته فامرعت ، عليه للسلام الدرج مجن 
،المواضع هذا له وشكرت ، الخلق هذا من فتعجبت ، الأحر لمقبيل زل 

.المغار جميع ْع — الله رحمه — ديدنه وهذا 
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الممالكةخارج افر يلم — الله رحمه — الشيخ أن بالذكر يجدر ومما 
الذيالمرض لتثخسص الماضي الصيف إ-بمازة فى واحدة مرة إلا عمره طوال 

كانلكنه ، وأجدى نفعا أكثر الداخل فى بقاءه أن يرى وكان ، أصابه 
للحجقدومهم عند الدنيا بلاد ئتى من المسلمين مقابلة على الحرص شديد 

رحمه— وكان ، العشاء محلعام لتناول مجرة ذات دعوته أني وأذكر ، أوالعمرة 
ثمذلك، على فوافق ، لإجابتهااسط!١ءته عدم عند إلا الدعوة يرد لا — الله 

نلا الموعد تأجيل وطال للاعتدار، العصر صلاة بعد تلاميذه أحد لى أرمل 
أنالشيخ فخشي الشيخ، لقاء طلبوا مريكان المن المسالمين مجن وفدا هناك 

الليلمنتصف قرب إلى اليخ معهم بقى وفعلا فاعتذر، بهم، الوقت بمني 
علىوالوقوف السالمين مقابلة على — الله رحمه — حرصه عالي يدل وهذا 

.بلادهمإلى مفره عدم رغم مشاكلهم 

المفيدةاثل والرّالمافعة الكتب مجن العديد — الله رحمه — الشيخ ترك 
عرضتثم دروسه، مجن تلامجيذه جمعه مجا ومنها بنفسه، وألفه كتبه ما منها 
التيالحديثة المصائر أهم مجن الكتب هذه أصبحت حيث ، فأجارهاعليه 

سليل،ومتابعته ائل، المبحث فى الشيم لتعمق العلم طالبة عليها يعتمد 
وص

القوله الوامهلية شرح ه رمجضان مجالس ءو الحموية لخيص ته 
تسهيله تقنع الممزاد على الممتع الشرح ءإٌ التوحيد كتاب على المفيد 

فيالة رس-<;ت- الحي مائه وأّالله صفات في المثلى القواعد ه الفرائض 
وثررتهاالفهلرة إليها دعت حقوق أو التلبيعية الدماء في رسالة إو الحجاب 
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.الخوامع الخطب من اللامع الضياء ثإي والعمرة الحج لمريد المنهج ؛؛؛- الشريعة 
جمعتالتتما الكتب موى هذا ، النافعة ائل والرمالكتب مجن وغيرها 

•جزاء امد من العديد منها صدر والتي فتاواه فيها 

فيالعلماء كبار هيئة أعماء أحد — الله رحمه — الشيخ أن ويذكر 
((الدرب على نور رر برنامجج في ١^^^ الفرآن إذاعة وتمتميفه ، البلاد هذا 

الملكبجائرة — الله رحمه — فاز وقد ، الممتممن أستالة على للإجابة وغيرْ 
.ه ١ ٤ ١ ٤ منة الإسلام لخدمة فيصل 

:يموه 

العلمطلاب يوجه أن غي ينبعالمي تراث من الشيخ تركه ا جمإن 
يسعونالذين إلى الخموص وجه على يوجه وهذا ، ؤإبرازْ منه للأستف—ادة 

ترامثابآن فتيكرهم ، الرعية التاحصمصساات فى عالمية ايل رمجيل لت
درامةإلى يحتاج والعقيدة الفقه تخصصي في خصوصا العلمي الشيخ 

.تامة تامة تامة دكتوراه رسالة إلى يحتاج منهما كل إذ متخصصة 
•ارته ج و

جممدهقيئ سريانه واكتشف ، السرطان ممرحنن — الله رحمه — أصيب 
قضاهاأيام بعد ورجع ، أمريكاإلى اقر فالماضية، الصيفية الإجازة في 

أنحمحوصا الكيماوي، العلاج أحذ — الله رحمه — رفض وقد ، هناك 
اللهلقضاء لما مستيلده إلى فعاد استفحل، أن بعد إلا يكتشش لم المرحض 

تصالم-أثره على ألحل حتى ازدياد ذكب المرض زال ا ومدره، ون
مكة،إلى رمجضان شهر بداية في انتقل حتى فيه وبقي بالرياض، التخصصي 

ألقىحيث للمحرم، الصوتية بالشبكة ربهل الحرم، داخل مكان له أعد حيث 
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وعظمللشيخ الناس محبة المرض هذا كشف ولد ، سريره على س يرومه 
إلىالفطر عيد بعد انتقل ، عه والموال زيارته كنرة من به تعلمهم 

أحالهوافاه حيث ، أيامه بقية فيه قضى حيث ، بجده التخممى المستشفى 
وانتشاره، وفاته حبر إعلان وبعد ه، ١ ٤ ٢ ١ / ١ ٠ / ١ ٥ ربعاء امن عمر بحد 
صلاةبعد من الحرم على يتوافدون الناس وبدأ ، المكرمة مكة الوفود دت نم 

الأواخرالعشر أيام في بحاله أشبه به امحيهلة والمنطقة الحرم أصبح حتى الفلهر 
فالمطاف، بالصالين الحرم اكتفل حتى العصر صلاة حانت أن ومحا ، رمحضان من 
وحمل، الميت صلاة انتهت ولما ، الناص تع لم انجاورة والساحات روفة وامد 

وضج، صوان امد واحتالطت ، الدمجؤع انهمرت محاق ا1د على ~ الله حمه ر— 
بابإلى المطاف من الأيدي تتناقله وبقي ، واحد فمصابهم ، بالبكاء اكاص 
معدودةأمحتار المسافة أن رغم دقيقة الثلأئين جاوز وقت في العزيز عبد الملك 
.الرجال وتداسر الزحام لكثرة لكن 

تصللم الجنازة أن إلا المكثف والتواجد الدقيق الأمني الترتيب ورغم 
•محلويل ووقت ، جهتي جهد بعد إلا السيارة إلى 

حتى، وراجلين راكيين إلها الناص توجه العدل مجمرة إلى نقله وبعد 
المقبرةيحول مجن منهم الكثير منع الأعداد ولكثرة ، بالشاة الشوارع اكتظت 

المجا حدث لربما واحدة ساعة في بالدخول للجمئر مح ولوّ، المكان لضيق 
،بعضا بعضهم الناص عزى دفنه وبعد ، الزحام لشدة اه عقبتحمد 

.والتثييت بالرحمة للفقيد الحالمة الدعوات وارتفعت 

أنشك ولا ، بالواقيين تغص زالت ما والمقبرة المغرب صلاة حانت وقد 
شهداءأنتم را • الحديث في جاء فكما ، الله شاء إن القبول علامات من هذا 
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ابه. ٠ ،؛ط اص 
ألسريممهد بن ; /راسي،غ بقلم 

منفذا ورمرا ، أعلامها من بارزا علما الإسلامية مة اِد ودعت بالأمس 
رحمةالله رحمه — عشمحن بن صالح بن محمد الشيخ محماحة إنه ، رموزها 
دارإلى ربه جرار إلى الكسير والعالم الخليل الشيخ عنا رحل نعم — واسعة 
نفوسنافي ترك الوقت وبنفس ثر، ات عفليم نافعا إرثا  LJترك أن بعد الحق، 

الأمةلهذه نافع بكل ممه يعوصنا أن الله ندعو ، كبيرافراغا الواقع أرض وفي 
والسبعين،الرابحة يناهز بعمر وهو الجليل الشيخ ودعنا لقد الدين، هذا و، 

.والعطاء بالخير وعامرا حافلا كان 

نةالحللمدوة مجئالأ كانت وأفعاله للجميع، نبراما كانت فكلماته 
عفليمالمدر، كبير عالم أمام فأنت حرج، ولا فحدث وأعماله ، الهليبة 

.الذهن متقد البصيرة، نير ، والمعرفة الإدارك واسع الشأن، 
عامالبارك رمضان مجن والعشرين السابع في الخليل الشيخ ولد لمد 

وانتمطلوالعيد غ رمضان معنا شهد أن بعد هويودعنا وها ، ه  ١٣٤٧
.اتمجة أكبرعالماء أحد غياب ليشهد شوال 

عبدأمه جهة من جدء على ١لكريم الفران الكبير وعالمنا شيخنا قرأ لقد 
العلملهللب واتجه القرTن وحففل — الله رحمه — دامغ ال ساليمان بن الرحمن 

بنالعرين عيد الشيخ مماحة بينهم محن الذين فاصل ات الشيوخ أيدي على 
عبدبالشيخ تأثرت رر I شيخنا عنه يقول كان الذي — الله رحمه — باز 
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،أيضا الأخلاق جهة من به وتأثرت ، بالحديث العناية جهة من باز بن العزيز 
امتثلمجته وتمكن ، الناع العالم على حمل وعندما ، ٠ للناس نمه وبسط 

الذينمثل كون لا للناس،كي ثإعطائه العلم هذا باذاعة ورسوله لأمجرالاه 
ه١  ١٣٧ عام نفي ، الله سيل في ينفقونها ولا والقمة الذهب يكنزون 

بهاالتحق الرياض في العلمية العاهد فتحت ولما ، الحامجع في للتيريس جلس 
اباانتالدراسة مواصلة مع بعتيزة العلمي المعهد في مجدرسا عان تخرج ولما 
بنالرحمن عبد الشيخ يد على الحلم طلب ومواصلة ، الشريعة كلية في 

سعدىبن الرحمن عبد الشيخ فضيلة توفي وعندما ~ الله رحمه — سعدى 
فيوالتدريس ، بعنيرة الكبير الجامع إمامة شيخنا تولى — الله حمه ر— 

انتشلنم ، العلمي العهد في التدريس إلى بالإضافة الوطنية عتيزة مكتبة 
بنمحمد الإمام جامعة ^ الدين وأصول الشريعة كلية في التدريس إلى 

.بالقميم الإسلامية سعود 
بىتضم بأنها الحبيبة مملكتنا فى العلماء كبار هيئة افتخرت لقد 
وبالحاحعليه عرض فد أنه كما ، عثيبن ابن الكبير الشيخ فضيلة جوانحها 

.منه تواضعا الإعفاء طلب الشيخ ولكن ، الفرار صدر بل لا ، القضاء تولي 
،وجل عر الله إلى الدعوة في كبير نشاحل الشيخ لفميلة كان لقد 

نذرالذي وهو لا وكيف ، الدعاْ داعي فهو ، مكان كل في الدعاة وتبصير 
ولامجدحا ذلك مجن يبتغى لا ، الحيض الدين هذا حدمجة في ه ونفحياته 

.مولاه مجن والرحمة ، حالقه من والغفران ، ربه من الخزاء بل؛رجو ، منة 

فقد، قرب عن الجليل والعالم الشيخ أعرف لأن تعالى الله وقفني لقد 
علىحصاك وفد إلا أغادره لا مجرة كل وكنت ، ومرات مرات بلقائه سعدت 
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الشيخمنزل في فضيلته مع ليي آخرلفاء وكان ، كرم ونور ، علمية فائدة 
هاللجزاه — أقام الذي ، الخيرية الحرمتن موسة عام مجدير العميل عميل 

والتي، أمريكا مجن العلاجية رحلته بعد لغضيلته تكربما عشاء مأدبة — خيرا 
.والمشايخ العلماء ااففيااة أصحاب بعض حضرها 

كلعلى يجيب مجرصه رغم — الله رحمه — العئ-سمين الشيخ وكان 
ومعلماوناصحا موجها الدليل ذكر مع عليه تطرح التي والفتاوى الأسئلة 

إليهوأتوق أشتهيه اخر لقاء أمجل على العلامة الشيخ ودعت وقد ، للحضور 
إليهؤإنا لله إنا : إلا نقول ولا ينفطر، والقلب تدمع، ١لع^ن هي؛ ها والأن 

اللاحمون،ونحن المابقون وأنتم بالله، إلا نوة ولا حول ولا راجعون، 
رمحرانه،وقيح ، حليهجنات في يجمعنا أن القدير للعلي ودعاونا 
•قدير شيء كل على إنه فردوسه، ورياض 

رادولا لله، والحمد الموت، ذائقة نفس فكل حلفه، في الله منة إنها 
ذوييلهم وأن والسلوان، الصبر يلهمنا أن وندعوالله وقدره، الله لقضاء 

حجمنعرف فنحن وطمأنينة، بال وراحة صر كل الله بإذن له الغفور 
فانعنيص صماآل ولكن الأن، به يمتحنون الذي الابتلاء وكبير مصابهم، 

.الله شاء إن نعيم في شيخكم 
ومنوالإيمان، الحق أمة جعلها بأن محة ات هذه على تعالى الله من لقد 

الالذين المدنبياء ورئة العلماء هناك فكان ، يتركهالم بأنه وتفضل عليها 
واحدذهب وكلما ومكان، زمان أي في الله بحمد مجة المد هذه منهم تخلو 
الورويبقي الدين، هذا يحففل بما وأقرانه بأمناله تعالى الله عوضنا مجنهم 
.الله شاء مجا إلى مشعا 



ضبي/بد 

وحبوالإيثار التواضع محي أعلى ومثلا رمرا العالم الشيح كان لقد 
هذهمن يبتغى لا ، مجهلهر ءلاهر بئالب لله والتوجه ، الذات ونكران ، الخير 
.اللهورضوان الصالح العمل إلا الحياة 

مجنالكلمات هذه نحمل ما بكل للمغير وأخا للكسر أخا كان لمد 
.والخان والعطاء والخير الحب معاني 

الأفاضلالأجلاء علمائها مجن عددا الأخيرة الأونة في الأمة افتقدت لقد 
الحقلواء يحملون ورجال ثباب من مجة ا/ت هده الله تودع اسبما كبير وأملنا 
تنفلرعيوننا نعم ، الله رمول محمد الله إلا إله لا وكلمة ، التوحيد وراية 
الدينالمالخن الفتية هؤلاء إلى أكبر بشوق تتلهف وقلوبنا ، كبير بأمل 

.الله توفاهم الذين أولئلث بمكانه يكون من بينهم من نرى أن نتلمع 
شحذعاليكم ، المباركة الراية هذه رسر في الإيمان إخوة عليكم الدور إن 
،والعطاء المدارك في والتوسع ، والممر ، العلوم واستخلاص ، الهمم 

هووكم بانتفلاركم، فالأمة الخيرة، المالحة القدوة تكونوا ن i والوصول 
يذكرما بمثل مماته وبعد وفاته، عند يذكرالإنسان أن وعفلبم ورائع جميل 

الدافعكل الدافع هذا في أليس عثيمتن، ابن الكسر العالم هذا الأن به 
ؤإنماالناصب، في ليس الحالية، للمراتب للوصول التواصل وانمناء للعمل 

.الله إلى والدعوة الحق، لسبيل ُة ات وإرشاد وفعله، الخير حب في 
إلىوداعيا والدين، الحق كلمة عن يدافعا حياته شيخنا أمجمى لقد 

وهكذاوأحن، ألطف وفعل لهليفة، وكلمة مهذب، بلسان بإذنه، الله 
أحديمله لا ومجالسه حديثه وكان النفوس، للقائه وتلهفت القلوب، أحيته 

وفكرهعلمه معتز محن للتزود يقصدونه للجميع، ملحا مطلبا كان بل 



ر/مم،م/رزء»مبدثببمم؛م 

.النير الخصب 

منحير الأ اليوم ربعاء ات يوم جدة قيئ التخمعمب المستشفى شهد لمد 
شهدالخميس ويوم ، العصر بعد ودعنا فقد ، الدنيوية عسمين ابن حياة 
كلبالخير الطاهرة مكة أرض له شهدت الأخير، الوداع الشريف الكتم، الحرم 

اجدمكل في الجمعة صلاة بعد الغاب صلاة عليه وصليت ، الخير 
.اسة

نعرفأننا وعراونا مجدرارا ينزل الذي بالدمع تفيض وعيوننا نودعك 
،دينه لراية رافعا حياتاك أمضيت الذي وعند ، بت أحبالذي عند أنك 

الكيسةت ليأو ، فيناتركته الذي الغرير لعلمك ترنو وئلوبنا نودعك 
الأربعينمؤلفاته قانت الذي أليت الكبرى(؟ النعم مجن العلبب ثر وات الهليبة 
لاككبير بشاهد هذا أليس الله؟ إلى والدعوة والفقه الدين بأصول وكلها 

تلقىأنك نعلم ننا لا ، راصية ونفومتا مجهلمتمغون ونحن نودعك ربك؟ عند 
.الله باذل مرضية راضية ونفس ، وامحلمثغان بأمان ربك 

بل، وحدكم ابكم مجهليس المصاب ، مجة ات فقيدة أهل يا وأنتم 
الذيالكبير العالم بهذا لكم فهنيشا ، كلها الأمة مماب ، جميعا مصابنا 

كلنالنا فخرا إرثه ومجيبقى ، الأمة هذه مماء فى بارزا علما ذكره بقى م
شيحيا للث، وهنيئا للذاكرين، ذكرى الهلبمة يعاله ومتبقى ، جمعاء وللأمة 
بلقاءلك وهنيئا ، قالت وبما فعلت وبما قدمجت ويما عملت بما وعالمها الأمة 
إليهؤإنا لله ؤإنا ، بالله إلا نوة ولا حول ولا ، مجرصية راضية بنفس ربك 

•راجعون 
١(.  ٣٣٤: الخدد الخزيرة، م؛دة -) 



|مهمء،رمملمبمحقثببمبي> 

سم تلذ 
1و1وفيصمعهد *. //شيخ بقلم 

،الكثيرس أفواه أحرست ، كبرى ومصيبة ، عظيم حطب مة ات أصاب 
وتناثرت، العقد انفرط ، الشعراء قرائح وكمدت ، لياء الأ عبارات وأ*بمت 

وعالهاوحبرها مة الأ شيخ الباممة والمحالة ، اليانعة الثمرة بوداع حباته 
.. الوامعة الله رحمة عاليه العثيم\ن صالح بن محمد الهمام الشيخ العلامة 

والتضحيةوالبذل والخشؤع والزهد والورع العالم ملؤها عزيزة حياة حيي، لقد 
،واجتهد ونمه ، ووعظ وحطب ، وأرشد ووجه ، فعلم علم ، والاحتساب 

الأصقاعوعالومجه بذكره وامتلأت ، البقاع في العلم ونشر ، وألف وأفتى 
وراحةالدنيا في وزهد ، عه وومجاهه وبذل ، بوقته يبخل لم ، والرقاع 
بدنيانايكن ولم ، الأمور تخضعه لم ، الزائالة الدنيا على الأجرة اثر ، العيس 
أمالامجته وبابت، المتعا،لين أحرس وباجتهاده ، الأقران فاق بعلمه ، بممتون 

.والمتعامجين ^١^^ ١١نلوب إليه 

،الستمعين أذهل . وفقهه علمه فى بحر . وعصره زمانه في حجة 
سليلويا ، والمحالحتن الأنبياء نهج يا الله رحمك ، امحتهدون لحجته وأطرق 

،العارفتن ؤإمام ، الموحدين وواحة ، السالمين شيخ يا المحبر نعم . ال-تلتن 
•والمفتومح، الغاتنم، ُن زش 

فقدكوشكا ، امتنع المتع في فالإمتاع ، شيء كل فقدك ميبكي 
.وطمع شوق في للقياك الوفية المامقة ومنارته ، وجنع الخامع 



ا11ر4تم1ون1س(يلهيك س

لشيخهوالولع الوجد ماته قد بكتابه ممسكا الياب يدلف العلم ومحنالب 
.المنع ومائه البقعة حلت حتى 

ضأجرنا اللهم ، الوكيل ونعم الله بنا ح، واجعون إليه ؤإنا لله إنا 
.منها حيرا واحلفنا مصيبتنا 

أمرالله شرعه بما بهم والاقتداء ، حدير العلماء سيرة عن التحدث إن 
•يسير عليه الله يسره من على 

علىللأنبياء وورثة ، جهابدة علماء صّننين مجن أقل حلال مضى لقد 
.عالية ماء العنان قارعت ، الصمات من قدر 

تقيدنأن بنا الأجدر ؤإن ، حباته وتتابعت ، نذلامه انمرمحل العقال إن 
،العلم في قدوة أمامنا نرى فهناك ، العلماء هؤلاء لأمثال العهلرة ير المجن 

،وليمانا ، ووفاء ، ثإيثارا ، وابِاحة بالصحة وتضحية ، الجدل في وقمة 
،والمواهب العوامحلف من مجدرارا وميلا ، والمال الوقت في وبركة ، وصدقا 

.عفليما وصبرا 

للهومحبة ، المعاملة غي وصدق ، الطاعن على وجلد ، يدرك لمن عدة 
شاءإن ماء الفي ومحبة وشوق ، الأرض في وقبول ، الناس من ومحبة 

الله.

ولوبها خذ ات بنا الأجدر أليس ، الحميدة الممات نلك مجن نحن أين 
٠سبحانه الله برحمة نتطوراك لعلما محاكاة ولو ، بعمها مجن 

الميوالعلمية المربوية المدارس مجن — الله رحمه — \بوشبوإأ الشيح إن 
البارعونالعلم ومحللبة ، أفن>اذ علماء أروقتها مجن وتخرج ، جيدا ثمارها آتت 





رممسرص؛ءابوطيص 

ءادمذاسرمه 
/رقأوعرسعد بن معهد /ميكتور; معاِ بقيم 

حريصا، بالسان مجاهدا عالما مة \ي نقمي عندما ، مجمسة وأي مصيبة 
مجن، والورع عرف ، الخير وأهل للخير محيا ، العميدة هلهارة على 

اللهرحمهما ~~ محعد بن ازحمن عبد مخه م^^ العلمه الرم بدأ حأت 
حتى، أموره جميع في اؤلة واليبالتواصع عرف الذي الجليل الشيخ نه إ— 

علماءمن واحد مع أنه . . حيينه والحاضرلمواطن ، معه يدكرالجالس أنه 
.وورعيم حياتهم قصص نقرأ الذين ، السلف 

يومبأمره الإمسلامجى والعالم ، السعودية انمربية المالكة فقدت لقد 
،صبن بن صالح بن محمد ت العالم الشيخ ه ١ ٤ ٢ ١ / ١ ٠ / ١ ٦ الخميس 

الجميعشيخ برحيل يذكرنا ، حاثي بجمع الحرام المجد في عاليه وصالي 
اللها مرحمه— جنازته حمرت التي وبالجماهير ، عامان من أنل منذ 

مكةفي ول الأ خيربجوار الد دفن حيث — رحمته مستقر فى وجمعهما 
للسمختلميذا ه نميعتبر كان ثإن ، عنيمقن بن محمد واليخ ، المكرمة 

فان، ارياض في الشريعة كلية في عاليه تتلمذ حيث ، باز بن العزيز عبد 
،المسلمن تهم التي السائل في الممّح معه ويتبادل ، الأحر يجل منهما كلأ 

هموميحملان نهما لد ، العالم أنحاء في ولكن ، وحدها الملكة في ليس 
ويسرهما، رض ارن مجن موقع أي في لم مأي يحزن ما ويحزنهما السلمان 

السلمينبامجور يهتم لم ومجن را • الشريف الحديث مجن أحذا ، لم اليمر محا 
,محنهم((فليس 



رممام/رزمسكمبدفْببم 

دالخكمثل وتراحمهم توادهم ض المومنتن ومثل ت ه وبقوله 
.والمهر(( بالحمى الجد محماؤر له تداعى عفو منه اشتكى إذا الواحد 

إياهمنحهم الذي العلم رانوا ئد البلاد هذه عالماء أن على الله ونحمي 
الهم،لاسقبوبيوتهم ايسلمتن، يهم أمر كل لتفهم صدورهم وفتحوا 

وبالتواصع، الهليبة بالكلمة اعدتهم وم، مشاعرهم لتحمس وعوامحلمهم 
بالسرفتاواهم وحل ، مشكلات من يعترضهم ما لكل الدراسة وحسن 
.(( تعمرواولا يمروا )ر الإسلام نهج من المستمد 

بمثلعرفه مجن كل عند — الله رحمه — بن محمد الشيخ فكان 
أوتفادة الاسفي راغب لكل وقته وتيسير ، مهله يفي الوؤع العالم نموذج 

،الدنيا في له أتيح مجا مع ، الدنيا في الزاهد ، ألة ممعن مأل ليوافد 
وشاح، فيها فنهد أمامه وترينت ، عنها فأدبر عليه أقبلت ، يريدها كان لو 

.وزخرفها مجفياهرها عند بوجهه 

ونفلم، للعللأب بابه ففتح ، انمهناء في تموليته بممفشعر العلم أحب 
القاصيبءحاجة وشعر ، الجامحة في العمل سويعات غير في؛ الدروس 
الجمعياتفي الأوقات وتنفليم ، واخاصرات بالهاتف فاستجاب والداني 

،عليهن يشكل مما الاستفتاء في والراغبات العلم محنالبات ومجع ، المسائية 
،العالم حلية هى خصالا فيه وعرفت ، كتب عن — الله رحمه — عرفته 

،اللسان وعفة ، اليد ونزاهة ، القلب طمبة ذلك ومن ، العلم طالب وزينت 
،ذللث فيه يتوسم بمن الظن يحسن — الله رحمه فهو— ، القلب وطيب 

فيهامجا تؤكد منه بكلمات تأييدها بعد إلا المكتوبة الفتوى في يتويآ لكنه 
أنفأحب فسدت قد الذم بعض ،لأن والتوقيع والختم بالتاريخ ذللث قيد مع 



ريم1وز1»سعثي0؛ه 

.يقل لم ما عه يقال لا حتى الموثقة بالخبال فتواه يقيد 
الملكةداخل في تحق م هو لمن ماله من الجذل حبه عه أعرف كنت 
فيومدارمها الإسلامية والجمعيات الماجد بناء في اعد وي، وخارجها 

سيتركأنه شك ولا ، عليها القافميز عقيدة ملامة لديه يبت مجتى الخار"ح 
نفهمجن وبدلا ابا واحت، صادقة نية الله أعطاه من إلا مملاه أن قل فراغا 
•جاهد ومن 

شيخهتوفي عندما عامة والمملكة ، خاصة القمبميم أهالي حرن لقد 
مجنياتي لن أنه يقلن بعضهم وكان - الله رحمه - سعدي بن الرحمن عبد 
الوفيتلميذه فكان ، علمه وسعة ، الماس عد قابليته وممثل ، مكانه يحل 

•والمكة الخير فيه الله جعل الذي البديل هو ءئيم^ن بن محمد الشيخ 
الديارومقتي المشايخ شيخ الموز يد اخترمجت عدما أكثر الماس وحزن 

العزيزعبد الشيخ في الله فجعل — الله رحمه — إبراهيم بن محمد السعودية 
عندوالقائلة ، الفتوى في والقدرة العلم في الكفاية — الله رحمه — باز بن 

•الماس 

عبدبن الله عبد الشيخ عمه توفي عندما ، محمد الشيخ وقيل 
المقبرةفي وهم للمشايخ قال أن العزيز عبد المك فهلمة مجن فكان ، اللهليف 

الشيخإلى وأشار ، الرجل هذا في فان العلم دفنا لئن مباشرة الدفن بعد 
،عمه بمهام القيام إليه أسند ثم ، الله شاء إن الكفاية إبراهيم بن محمد 

العلماءفي يجعل أن سبحانه الله نأل ، لعلماثنا فغينا في اليوم ونحن 
ؤإعلأءدينه لممرة بعونه ممدهم وأن ، سلف لخير الخلف خير بعدهم الباةين 
قومنحن » - صه الله رصي - الأهلاب بن عمر بمقالة مذكريهم الحق، كلمة 



ر1/ئم1ور1»/بدفيبيى 

.(( الله أذلما العزبغير0 ابتغيشا ومتى ، بالإصلأم الله أعزنا 

ولاةفان ، والتعاون الدعاء الأمة على الأمور ولاة وحق حفهم ومن 
ونهلبيقاوعملا عقيدة : بالإمحلأم واهتمامهم العقيدة، لأمة للحبهم أمرنا 
بالعالمتليق التي المكانة وينزلونهم معهم، ويتأدبون ، العلماء يقدرون كانوا 

أتاهمما تبليغ في يسندونهم بل عماله، وشي ه نففي العلم مكانة المدرك 
أفئدةمرمى الأن الملكة أصبحت حتى الفرص، ويهيئون علم، مجن الله 

لماوالاطمشان عندهم، بما الثقة موطن وعلماوها الشرعي، العالم طلاب 
.العقيدة أمور في وخاصة عنهم بمدر 

بنمحمد والشيح باز بن العزيز عيد الشيخ مماحة وبخاصة كانوا ولدا 
،الفتيالراغب ثقة وموطن العلم، لهنالب مقصدا — الله رحمهما — عتيمين 

عامةبصفة الداخل وفي خاصة، الخارج في العلم طلاب فقد وبفقدص-ا 
فىالتناقشان بتن آثاره تبرز خلاف أي ن ت العلمي، اليدان فى قويا منيا 

;عته يصدرون الذي الاحتكام يرون العالم، دول في الدينية الأمور مجن أمر 
.عثيمثن ابن الشيخ به أفتى مجا أو ، باز ابن الشيخ قاله ما 

لهميجعل وأن الباقتن، علماثها فى خيرا الأمة يعوض أن الله نسال 
هذامقل في بخير يزالون لا بأنهم أمته يهلمئن الله. ورسول الورع، 

اللهلأن أهالكهم(( ففد أو ، أهلكهم فهو الناس هلك قال من )١ ت الحديث 
بترمحمرجال قيام حففله ومن الدين، هذا بحففل تعهد قد قدرته جلت 
بأخلاقهمالتخلق على والحرص والأمانة، المدق أهل من ملهم مجن خطى 

.والعمل المية وصدق ، داء الأ في 
لاحفبالكرام ه التشبإن مثالهم تكونوا لم إن هوا فتشي





مبد^ض٠بأه

•باز ابن الشيخ بجوار ودفن الخرم قمح، عليه 
ويمدهم، لهم جناحه ويامحط ، العلم لطلاب محمجا ا منهموكل 

الخارجمن ١للين وخاصة ، اعدات يالم
،والوؤع والزهد ، نة الحوالسمرة ، الحميدة الحصال نجد وهكذا 

،عيبخن بن محمد الشيخ الله فرحم . ال«>ماكين وحب ، بالعبادة ناهيلث 
،الجهل ظلام به الله يضيء ونمرا ، العلم سماء في محاطعا نجما ؛ان ففد 

قبلهمجن العلماء بأقوال وأحد ، مجشايخه حعلى ترمم ، للعقيدة مجحبا وملقيا 
حريصاوكان ، ائلة جممجن كثير فى تيمية لابن تلمميدا فكان ، وعملا درامة 

حيث، السّلف كتب وعن ، شيوخه عن مذلازه من الشرعي العلم أخد على 
بشيخهتأسيا ، للناس أنفع يراه بما لينفرد ، والتدقيق التحقيق على يحرص 

.نفلرته وبعد اطلاعه سعة فى سعدي بن الرحمن عيد 

،أّلافهم خطى ترسم إلى علماءنا الله ووفق الجميع، الله رحم 
وجمعنا، المعروفة ومواقفهم ، الدون بعلمهم والبعيدين بماثرهم، الفريبان 

.قدير ذللث على إنه رحمته، مستقر في ملف بمن 
١(.  ٤٣٣ ; العدد ابزيرة، ريدة ج) 



>ممامصء»مبدثبمببم 

دسا1أ4 اخلأوادييغدس  ٠٠
تحي bfjj)MJtعبد /كن ء //شيخ بقيم 

توبعد . . بعده نبي لا من على واللام والصلاة ، وحده لله الحمد 
'

ذلكوصفات أخلاق بعض على الضوء من بصيصا أسلهل أن فأريد 
والإمام، المححوة اب ثبشيخ ، العلم دواوين من والديوان ، الأشم ابل 
جنتهفسيح وأمكنه له الله غفر ، صالح بن محمد القدوة العالم 

وشاهدتهالشيخ عن عرفته مجا خلال مجن وذلك ، ءلي\ن أعلى في وجعله 
علماؤهمكان ماذا على ليعرفوا ؛ للناس نبراسا لتكون وذلك ، بنفسي 
:صفاته أبرز فمن بهم، فيفتدوا 

والثركيات،البدع ومحاربة الصحيحة العقيدة نشر على حرصه — ١ 
منهامشاغله، كشرة على يده بخط ألغها التي كتبه خلال مجن واضح وذلك 

اللهصفات في المثلى والقواعد الاعتقاد، لمعة ثرح : المثال بيل ّعلى 
٠وغيرها ٠ ٠ الحسنى وأمماُه 

العقيدةكتب لشرح منها جزءأ يخصص التي دروسه خلال من وأيضا 
يأتيقلما مثلا الحرم، دروس العامة، الدروس في حتى للناس، و؛رصيحها 

موضوعخاصة العقيدة، في موضوع على يعرج الشيخ ونجد إلا درص 
بالحجةالبيان غاية لالناص فيبينه فيه، الخلط لكشرة والصفات سماء المد 

والبرهان.

ذهبأينما فالشيخ الخير، ونشر النامي نفع ُهملى الشديد حرصه — ٢ 







)يم1و)1»مبدءئيْحم 

ياثدةهده ت ذلك بعد قال يم ، الهرة مور حكم عن فائدة يح العذكر 
يوقف، الشيخ تواضع فانظرإلى ، الخميع فضحالث، ، الهرة حضور بمنامبة 

فيمحاصرة ليلمى ذهب ومرة ، شانها فى ينفلر أو ، هرة مقي ليه درّ
أتىفلما ، السجد عشي لاستقبال الضماط كبار استعد وند الومحلمي الخرس 
أنمرافقه إليه فاثار ، ونزل الّيارة داخل حذاءه جعل السارة من لينزل 
مهابةإلا ذلك زاده فما حافيا ونزل دعها لا ت الشيخ فقال للوجاهة يلبس 

.وتعفليما 

للمغيرواستماعي ه لجالومجلاطفته وكلامي لباسه بساءلة تواضعه ومن 
.ذلك وغير وتضيله 

،سائرين دربه على يجعلنا وأن ، السالمين على يخلف أن الله أل أم
٠العالمين رب لله الحمد أن دعوانا واخر 

١(.  ٣٣٤: اليد ا-يزضة، ٠ ^) 







ريمسمسامبمحفيْبي 

بممU اس دس هي 
حهؤةعلي /مدإو4 عبد /رسي،ع؛ بميم 

ربعاءات اء مومغاربها رض ات مشارق فى الإسلاميات مجة ات فجعت 
صالحبن محمد الشيح وهو ، علمسالها أحد بوناة ه \ ا ٦ \ إ \ ٠ ه\إ 

مجةالأ فهدته ، السعودية العربية بالمملكة العلماء كبار هيئة عضو العثيمين 
كربما.ومربيا ومملحا فدا عالما 

عيرةفي الكبير الخامجع في الأشم محرابك يبكيك : الربانى العالم أيها 
وتحريفالبهللين، نأويل مجن لعقيدتها حاميا الأمة تبكمك بالقصيم، 
الفاصل،وحلماك الخم، بعلمك الوقور الشيخ ا أيهعرفت الر-جفين، 
والعالموالكبير، الصغير مجع مجعامالتك وحسن الثانية، ونفلرتاك وتواصعك 
وترشدالمتعالم، تفيد والقريب، والمعروف،والبعيد والعامي، والتعلم، 
أتواالذي العلم طلاب يبكيك جدك، ممفي المملون يبكيك الجاهل، 

بقيكلهم كنت فمد الوفير، علمك من لمهلوا عميق فج كل مجن إليك 
لربهم،انحبون أجمع، العالم في انحلصون لمون الميبكيلث ير، الكب

،الهم-لين لل0متصعفين راعيا ، العلم فواح لهوك وقد ، لنصرته المتلهفون 
الجاهلتن.للمحرومتن عْناء 

التيالملائكة تفقدك ، والحكم والعاني العلوم بحر يا الله رحاب في 
رامجلوالمد ، كفيلا لهم كنت الذين ينام المد يفقدك ، مجدك نحض كانت 
،المذبة أحاديثك اق عنيبكيك ، ينا ومععائلا لهن كنت اللاتي 



fjjt_0_(مص اسم, 

التيامحاربة الحنيفية تبكيك ، ا-زميل المؤثر ولففلك ، النامرة وروحانياتك 
.ونميرا مؤيدا لها كنت التي الهلماردة والملة ، منيا لها كنت 

،بعنيزة الكبير الخامع في علمك حلمة تننماك لن الوقور الشيخ أيها 
•الوفير علمك بحر من شهدا فمك مجن يتقاطر الهليب والكلم 

أدبتجيد متواضعا كريما كنت ففد . , الشيخ أيها الله رحاب في 
.حوائجهم ونماء ، المسالمين بشئون والعناية والاستماع الحديث 

،المتفاني العابد ، الرباني العالم بحر يا ، العالم أيها الله رحاب في 
فيصوتك نبرات زالت ما ، الرصين( الجم دب وات ، العفليم الخلؤر صاحب 

نوررا برنامج عبر ، مكان كل من المسلمين( أمئلة على تجيب وأنت سماع الأ 
العلمقدمت ، \ذكرح؛ المران إذاعة مجن (( الهاتف على صوال )ر و (( الدرب على 

المكرمةبمكة الفراش على وأنت ، مرصك مراحل أصعب في الشيخ ا أيه
٠العتيؤ، البيت فى لمون الملهستفيد 

للإملأآارة حفقدك ، الجليل الشيخ أيها وامعة رحمة الله رحمك 
شهاباكنت فقد ، ومجغاربها رض ات مشارق في لمين( وللموالدعوق والعلم 

والحقيقةللعلم وضياء ، ثمارهم في وشما ليلهم في( وقمرا مجمالهم، فير 
لك.ؤإحلالها لك لجها إلا ادكرمجة بمكة ودعتك التي الجموع ومحا ، والمعرفة 
قمارالأ تنهل يف كانفلروا نوار الأ د متخيف كانفلروا 

إلانقول ومجا ، وأمتك لدينك قدمجت مجا بقدر الشيخ أيها الله رحمك 
.راجعون ؤاناإليه لله إنا : ربنا يرض ما 

 (^SJU  ،٣٣٥: العدد الخز.مة )١.





ابكعثي0-؛؛ك

يريدالخرم من خارجا — الله رحمه — الشيخ كان حيث ، السنوات إحدى 
الهف، معه فركب التكامي أحد فاّنوقض ، الإفتاء دار إلى الذهاب 
الإفتاءإلى متى إلى الذهاب أريد الشيخ فقال تريد؟ أين ، التاكس صاحب 

،عنيزة من الشيخ؟ فمال أين؟ من الشيخ —اثق الس أل مالطريق أثناء وفي 
فضحك. •ءثيم\ن ابن أنا ت الشيخ فقال عنيمخن٩ ابن دبره من • السائق فقال 

أعمىباز ابن ولكن ؛ الشيخ له فقال ، باز ابن فأنا إذا للشيخ وقال المائق 
فقال__؟ Lpابن إنك لي تقول كيف I السائق فقال ، السيارة يقود ولا 

يارتهسوأوقف الشيخ وجه إلى السائق فنفلر • عئيمتن ابن أنا نعم • الشيخ 
تويمول وبمكي يمله الشيخ على وأكب ونزل ، الْلريق ومط في فجاه 

فلووزنواالأن فأما الحج بعد السيارة صأبيع كنت إني غيره إله لا الذي والله 
له.ودعا الشيخ فابتسم ، ركبتها مل وأنت بعتها مجا ذهبا بها لي 

التابعونوكذلك ، بعده مجن وصحابته بنبينا. مجميجتنا في عناؤنا 
حيرالنا ويخالف مصيبتنا في يجيرنا أن وجل عز الله فمال ، باحمان لهم 
.منها

.rro: العدد ، ا.رزمْ ;.جربي؛ 



رمءطمرا؛؛ء'بمحءديْبأه 

ا،؛دبم1رهو،أ ايمءم  ٠٠ ٠٥٥٠٠٠\ؤوسم ! ٠١
/ييعمبنت سمبف ء ؛مئست،نة  JujLSJfبقيم 

ءد٠يم Lu/yم iZtLuiljjJIمسم -  ijjjtjت 11وو؛يث كء 

والرملنالأنبياء أقمل على والسلام والصلاة ، العالين رب لله الحمد 
;وبعد أ-جمعين، وصحبه اله وعلى محمد نبينا 

ؤإن، مى مبأجل عنده شيء وكل ، أعش ما وله ، أحذ ما لله فان 
يالفراقك ؤإنا ، ريما يرضي ما إلا نقول ولا لتدمع، والعين ، لحزن القلب 

قضاثهعلى لله والحمد هالك، كل من حلما الله في إن محزونون، شيخا 
;بعد أمجا ، وقدره 

وهو، عليه مشهود أجل على العلم أولي، تعالى الله أشهد ففد 
وأولوواللائكة هو إلا إله لا أنه الله شهد ؤ : وتعالى سبحانه فمال توحيده، 

العلمفضل على يدل وهدا ، ه الحكيم العزيز هو إلا إله لا يالمط فانمأ العلم 
تزكيتهمهدا صمن وفي، البشر، من غيرهم دون امتشهدهم فقد وأهله، 

تالعلم أهل قال بل العدول، إلا حلمه من يستشهد لا الله فان وتعديلهم، 
ؤآياتهأدلته بمنزلة فهم المنكرين، على حجة شهادتهم جعل سبحانه إنه )ر 

مزيداأله يأن نبيه تعالى الله أمر وفد ، توحيده(( على الدالة وبراهيمه 
•ه علما زدني دبي وقل ؤ ت فقال العلم مجن 

أجنحتهاالملائكة لهم تضع الدين وهم خشيته، أهل هم العلم وأهل 
بالدعاءتسهلها أي رر : هذا معنى في — الله رحمه — مجالك الإمام قال 



رس1وو1س<ابدض<ب؛ه 

هتحفا )رإنهت الأحر الحديث وفي ، يدي(( ات من بدلأ العلم لط-الب 
وحمايةحففل بالاحنحة والحف ، وبيتجل وتوقير تواضع فالوضع ت بآجنحتها 

وحيامحلتهمإياهم وحبها لهم الملائكة تعظيم الحديثان فتضمن ، وصيانة 
.شرفا(( به لكفى الجزيل الخفل هذا إلا العالم لطالب يكن لم فلو ، وحفظهم 
أنهمعلى نسيه هذا وفي ، الأنبياء(( ورثة العلماء ررإن : ه قال وقد 

وهذاالموروث، إلى الماس قرب ت يكون إنما الميراث فان إليهم، الماس أقرب 
النبوة،ميرامث هوفى فكذلالثا والدرهم، الدينار مجيزان فى يابن أنه كما 
.يشاء مجن برحمته يختص والله 

وحفظهافوعاها مجقالمي مجمع امرأ الله نضر رر بقوله لهم دعا 
وتحينه،الوجه ونضارة البهجة هى التي الضرة هذه الحديث، . .وبلغها(( 

نحبولا وباطنه، قاليه فى الذي والمرور والبهجة الحلاوة تلك أثر وهي 
.أحداالله على نزكير ولا منهم إلا شيخنا مماحة 

به،الله يدان دين العلماء محبة )ر I — عنه الله رصي — علي الإمام قال 
.وتعالى(( سبحانه فيه حبا وأمثاله مجحبته على الله نشهد ؤإنتا 

يفقههحيرأ به الله يرد )١مجن : قال. وقد دينه، فى الفقه الله رزقه 
أنذلك الفقيه، اسم فاستحق العمل، الفقه هذا إلى ضم وقد الدين(( في 

الذيالحلم على إلا الفقيه امجم يهللقون يكونوا لم — الله رحمهم — السلف 
:العلم هو فهذا العمل، يصحبه 

حبورمقعد لا ، عبور ومنزل ممر، دار الدنيا أن علموا قوم من سماحته 
استراحأي — قال كراكب فيها من وأن صيف، سحابة أو طيف حيال وأنه 
أنهاوتيقنوا وتركها، عنها راح ثم شجرة، ظل تحت — المهار صف نض 



ّآ>ءممامم/ممبدضمب؛ه 

•يخدع لا بمثلها الليب إن زائل، أوكظل ، نائم أحلام 
؛قيل كما هوالرزية ونقده ، العلم هذا فقدنا 

ريبعولا تموت اه نولا ال مد قفالرزية ا متعلم 
ريثكبثر بموته يموت ر حد قفالرزية ولكن 

قالكما فكان به يميع كان فقد الحق من — الله رحمه — يخف لم 
:القائل 

ائرمالحق ارة حففي، وكن ت سر إذا الطريق وحشة تخف لا 
باقيةماثره أن يعزينا ومما 

هالكالترب وهوفي حي فذلك باقيا بالفضل العبد ذكر دام ومجا 
:قيل كما كغيره، وليس مات، ؤإن يض العلم فآثر 

مرحبات ممعمرا رأوني فلما ا مرحبيقولون عمى بنو وكان 

العامفي للشيخ وقفت I قالت — الله ا وفقه— إبراهيم أم حدنمى 
رأىلأعرف فيه، الناس احتلف مما شيء عن لأسأله المكي الحرم في الماضي 

المرأةتوقفه حيث ، الله. برمول ذلك فى ممنييا فوقف سماحته، 
حتىسماحته وقف أن ومجا ذلك، يقضى حتى فيقف حاجتهما فى والصبي 

هداهم— الرجال مجن غفير جمع اء الممجن صغيرة ومجموعة بى أحامحل 
الإني ' ماحته لقلمت لكني مجنه، فتوى أي مماع على لحرصهم ~ ه الل

اذهبواوقال إليهم، فالتفت ، بنايحيهلون الرجال وهؤلاء الكلام أستملح 
إلىالشيخ فاستمع اء الممجن كثير جمع إلي انضم نم ، جميعافرقهم حتى 

•آه • فرغن حتى امتفتاءاتهن 



سمبم،مءرز/،سطي0؛ه 

حعرفأحدهم إلى بل الشيح، طلمة كثار إلى أتوجه كص آخر وفي 
يهتمواوأن تراثه، من يراد فيما إليهم ويرجع يعرفوا حتى بكبارهم الماص 

ليعممتعددة نوازل في كثيرة أشياء منها هناك فان المتفرقة، الفتاوى بجمع 

منعلميهم أنعم الذين مجع الأعلى الفردوس وأمكنه ، شيخنا الله رحم 
عليكملام وال، الحمع الله وفق ، وااص-الخين والشهداء والمد ال؛-يين 

وصحبه aJTوعلى محمد نجينا على وملم الله وصالي ، وبركاته الله ورحمة 
وملم.

١(.  ٣٣٥; العدد ابزيرة، ريدة ج) 



ر/ممطم/م؛»ابدض0ب؛ء، 

اسم{الم سن مبس 
//فيطءنىسلطان بنت مدى ء  BiLuj/itt/مكانين بقلم 

يومأجوركم توفون وإتما الوت ذائقة نفس كل ؤ ت ائل القلله الحمد 
.ه ترجعون وإليه الحكم له وجهه إلا هالك شيء كل، ؤ • والقائل ' ه القيامة 

الوحبركا ، شهودها نخشى كا وساعة ، نخانه كا يوم أتانا فمد 
نحبهفاصلا رجلا يغيب هوالموت فها ، معرفته نود لا وعلم ، مماعه نود 
.ونجله الله في 

;العلماء وعالم ، الخهلباء خهليب ، الزاهد المميه الجليل شيخنا 
عمرنافي لنا كان مجن وهو ، لناالروحي الأب عئيبن بن صالح بن محمد 
القائل:كاقال 

الدهروبة جأعا بيننهو اهرة قله لة جحهو 

مصابأي بل قلوبنا؟ في زاد ألم وأي أصابنا؟ حزن أي لنا؟ بمي فماذا 
شيخالمنصرم العام ولمحا أن فمنذ مس، بات اليوم أشبه فما مجمابنا؟ هو 

يومكل في فالنا ، مآقيناجفت مجا — الله رحمه — باز ابن العلامة الإمام زمجاننا 
فهاالأرض، أنحاء في السالمين وتقتيل الأحبة، ومجرض ، العلماء بفني حال 
مجنومجا تصرخ والقدس ينزف، زال مجا فلسطين في الدامي الإسلام جرح هو 

ؤإلى— الله رحمه — ءثسمين ابن العابد عالنا فقد نحشب، الله فعند 



امءم؛»رءممضبي 'بد 

٠رحيم رووف بنا إنه ، وحال حالنا نشكو الله 
يعرفهاسم — الله رحمه — عثبن بن صالح بن محمد الشيخ إن 
قضى، والسلمين الإسلام خدمة في حياته قضى رجل ، الكتير قبل الصغير 

القائمةوالأجيال الأئ ورئي ، الخير إلى والدعرة العلم طلب في المبارك عم، 
أكرمجنا، الصالح السالف من رجلا يراه مجن به يح، بأفعاله وصدقها بأقواله 

يخشىلا كان حيث ، الحق فى وقوته ، لله ومخافته لزهده ، بوجوده الله 
،والغريب ، والمرأة الرجل جميعا الناس مع ولتواصعه ، لائم لومجة الله في 

قلوبفي محبته وأنزل ، الله فأحبه فيه ما بكل الله أحب ، والصغير والكبير 
علىمعينا ، بالمعروف والأمرين ، للخير للداعين عفليما محنيا وكان ، الناس 

غدامحيموت كأنه الله طاعة في يعمل ، وامحتمامجتها الأمة صلاح فيه أمر كل 
بلاءالماس أشد رر : قال والرسول. بالمرض، ابتلاه فقد أحبه الله ولأن 

دينهحب على الرجل يبتلى فالأمثل(( الأمثل ئم الصالحون، ثم ، الأنبياء 
صابرا— الله رحمه — فكان ، البلاء في عليه ثدي صلابة دينه في كان فان 

لملحفلة، لأخر الدنيا هده في مجاهدا ، ابمححتوالمرض، الألم على 
عنيبخل ولم ادته، عبعن ولا عالمه، نثر عن ولا طلابه، عن يتقطع 

مجنذلك قال كما لم، ات مجن هوفيه مجا رغم على محوال أو حاجة صاحب 
*رآه 

وعلىعظيمة، معان مجن الكلمة هده فى ما بكل انجاهد الرجل إنه 
صدقوارجال المومس من ؤ تعالى: قال ، ١^٠١'^، فلمك والله الرجل هذا مجئل 

تبديلاه.بدلوا وما بمتفلر من ومنهم نحبه قضى من قمتهم عليه الله عاهدوا ا م- 
،والفناء الابتلاء دار ، مكرهافطن عاقل يامجن لا التي الدنيا ولكنها 



ممم،ممء•مبمح؛محبمح 

الموتطريق في أنه يعرف عاقل لم مكل نجعل أحداث من عليها يجرى ومجا 
.مجلاق لربه ؤإنه ، صائر 

ربعتمفكرت إذا الخقلوب وفي در القبه بأني ا مالمرء يدفع لا 
بهاتصاب عظيمة مصيبة وهده ، للمعلم فقد هو إنما العلماء فموت 

.العلماء بموت العلم مض القيامة يوم علامات مجن ثإن ، الإسلامية الأمجة 
وتلاميذهطلابه وتعزي ، بيته أهل وتعزي ، نا أنفتعزي وبغميه 

اللهوجه إلا يبقى ولن ، العالم هدا ض والمسلمات لمين المونعرى ، ويميه 
هذهمن وأكبر أعظم بمصيبة أصيبت قد الإسلام وأمة ، والإكرام الخلال ذو 

بميتون وإنهم ميت إنك ؤ ت تعالى الله فال وند ، .1 نبيها فقدت حينما 
الومنتنمن أو الناس مجن أحد أيما . . الناس أيها يا ٠ ت بقوله. ونذكرهم 

مجنأحدا فان ، بغيري تمحسبه التي المصيبة عن بى فلميتعز بمصيبة أصبب 
.(( مجمحيبتى مجن عاليه أشد بعدي بمصيبة يصاب لن أمحنى 

القائل:قال وكما 

مجءحمدبالت*ءا ابالق مجص؛فاذكر ا بهتشجى بة مجهلغ أتؤإذا 

ريهميهديهم الماخات وعملوا امنوا الذين إن ؤ : بحانه مالله محال 
اللهمسبحانك فيها دعواهم * المعيم جمان الأنهارفي تحشهم من نحري ؛إيمانهم 
•العالمثنه رب لله الخمد ان دعواهم وآخر ملام فيها وتحيتهم 

الفردوسوأمكنه نبره، في له ونور أجره، وأعظم شيخنا ارحم فاللهم 
البلاد،هذه وعلماء وخليفته، ذريته فى البركة واجعل الجنة، مجن الأعلى 
١(٠  ٣٣٠ت العدد ، ا-يزيرْ جوبو• ر ٠ بعده مجن لمان المعلماء وسائر 



0بماوذأ»مبمحضب؛ه 

٠٠١٥٠سد وهس  ٠٥٢٠٠٥^٠ ٠٠٠
على؛،ذثا،نبن /بر؛ميم '• الشيخ بقلم 

أبناءناحرت إذا الوقور، تزهوبثمخها وعنيزة ، تزيد بل ، عاما ثلاثون 
الشيخ.يكفينا : للث قالوا عنيزة، 

الشيح،تحضن التعرجة الصغيرة وشوارعها . ,تزيد بل . .عاماثلاثون 
منه,أوآيبا الخامع، إلى غائيا 

دلالةعنيزة أهل عن لهما والجامع الشيخ . . تزيد بل . .عاماثلاثون 
فانالشيخ، جامع ت فقالوا ، في— حبا — الإئنين بين ومزجوا خاصة، 

.أهاله أنست بما فأكرمجوك صيف أنالئ، عرفوا أيهما عن مالت 

امجتهوابنالنحيل، بجمه والشيخ . تزيد.بل . .عامامجند 
الله،كلام من إلا منفردا يغدو نوعا، لا — لبسا — المميزة وعباءته المشرقة، 

حاثيةفجموع الإياب في أمجا اإكريم، القران يراجع الذهاب رحالة ففي 
واحر، الماجمأتى — الله شاء إن ذاالثأ وكالهم — مجحب هدا به، تحومحل 

٠البحر هدا مجن يفيد عالم وهنالب ، مستفتيا

بعدمحرابه في للماص يجلى والشيخ . .تزيد بل . .عاماثلاثون 
مجاالشيخ مجن حفلي أنه يرى مجتا كل بل ، متبرمايومجا نره لم الجمعة، صلاة 

بأبوةفيقبالهم وألفة، ومحولة محبة ؤلفال الأ وبتن وبينه ، غيره به يحفل لم 
•مرْ  ٧٢٠أكئرمال ولربما ؤإيغاح، ببسقل أمثلتهم على ويجيب وحنان، 

.تفهم حتى الإجابة فيعيد ؤإلأ أفهمت،؟ 



رصاو}1»لمبدمح<ب؛ه 

إلابهجته تكتمل لا عنيزه في والعيد • • تزيد بل • • عامآ ثلاثون 
فيالعيد كان العام هذا وفي ، ء نهى من أول يكون ئم ، الشيخ مع بالصلاة 

فيوالشيخ ، حزينة نفلرات العيون وفي ، كسيرة فالقلوب ، مختلفا عنيزة 
.يغب لم حاصر القلوب 

قضىلما راد ولا ، نفذ قد وأمره ، حل قد الله هوقضاء فها . . وبعد 
هيوها ، يموت لا حير هو من وبحان ، حلقه في الله منة وتلك ، وأمر به 
ذكرهوأما ، فياق علمه أما ، شخصه تودع ، أعلامها مجن علما تودع مة المد 

.النبوة ميراث حمل وهوممن لا؟ لم — الله بإذن — فخالد 
•• هوى قد • • غاب قد نجملث هدا . . مضى ففد ودعيه قومي عنيزة 

أوانهذا مميزة . .وفى لن تضن بلد العهد . . انثوى قد الموئل مجدك هذا 
فهياقصة الشيخ مجع للش . . تبخلي فلا الدموع أوان هذا . . فاحرني الحزن 

..ارتوى منها الكل أبحر بل . . العلا بالعلم جاز الذي المم عن • • حدش 
ومجنفقيرهم - كلهم — الناس بكى . .الغفا فجاوبه — وجدا — النخل بكى 

مثلكبحب لا ومجن . . وسرى تدفق — والله — الله في حبك . ٠ اغتنى 
.. يرعو لم ففاّق لفقدك يحزن لم ومجن . • غوى قد فمنافق 

هوها ، الباقية الدار إلى الفانية الدنيا مودعا يغادرنا الشيخ هو ها 
ندركألم يرى ، والتعليم العلم في حافلة رحلة بعد — الله بأم — يترجل 

وهمفي للغارقع، الأوان يئن ألم الأمة؟ بهم تهتدي الذين النجوم هم مجن بعد 
تفأكرونعقول لديكم أليس الحقيقة؟ يعوا أن الزائفة والرياضة الفن نجومية 

بلات إلى صفحته وتعلوى ، ذكره فيموت منكم الواحد يموت وتقارنون؟ بها 
الكلترون أمجا أهاله؟ موى لفقده ، يحزن ولم ، مات فيكم كبير من كم 



ام/رزء•رمممبمحءتجب|ه 

•ويدعولهم عليهم ويترحم العلماء لوت يحزن 
\.إفرطينللغاّن عفلمة نمه فإن ، للأمة ثالمة العلماء موت فير كان إن 

واجمعتارحمتلث بواصع وتغمده شيخنا ارحم اللهم — الرجل ذاك كلنا و— 
والصديضنالم_يين من هم عليأنعمت الذين مع علين في ووالدينا به 

.فمده في مصابنا اجبر اللهم ، والصالخين ، والشهداء 
(١ ٠  ٣٣٠ت ١اعاJد ، الخزيرة ريدة ج) 



رلإممدم/م/ءسعثي0؛؛ك 

فسديإامهر
ملجطاثسح0د بن /ب6ميم بفثم/رسي،ح; 

اللهرحمة إلى قل انته ١ ٤ ٢ ١ / ١ ٠ / ١ ٥ الموافق ربعاء ات يوم في 
وزم؛عولوالديه له الله غفر — ااعثيمين صالح بن محمد الشيخ الإمام تعالى 

،والرعاية انماية في أقول وماذا ، والنهاية البداية في أقول وماذا — المسالمين 
العالميةوالدروس والفوائد والمسائل والرمائل والوصائل المناهل في أقول وماذا 

والمعاهدوالعلوم والإعلام والأعلام والجو والبحر البر في ، مكان كل في 
،والوس_اوي_ة الرجالية والفتاوى والردود وانحاصرات والندوات والجامعان 

مةوالت والرحمة والحكمة الحنكة في أقول وماذا ، والمواسم المناسبات وفتاوى 
اليربؤبالعالم في ، المعودية العربية المملكة في ، القصيم في سرة عض 

إليهؤإنا لله إنا ، أقصاها إلى أقصاها مجن كلها الدنيا فى بل ، والإسلامجي 
مجعواحثره ، منها حيرا لنا واحالف مصيبتنا في اوحرنا اللهم ، راجعون 

.نين انحمن قريب الله رحمة إن ، والأولين صفياء واحد تئياء واحد الأنبياء 

:الكبير الفقيد فى ومواساة رثاء القصيدة هذه نثلمت وقد 

ارجحات ادر يغيض كله لار حبالد توالت اء ربعات في 
أنواركله جليل جخ صمحمد مات يوم الفجيعة حبر 

خباروات اء العلما عنوانهروحتا بل روحنا ة ريعالثإن 
ارتيخوإلهنا ة عيجبفرى جبما السالمين زي أعإني 

الأقهلمارا بهتزهو ه وعلومجدرومحسه فمحمدا الإله رحم 





ريماُزءسآمبدضبمب؛ض 

برارالأ واسمي راب فذب عومناهل اهد عمات عاموالج
الاحطاروزالت واب الجمن حمشاركا كان الإعلام ائل ووّ
ارمالعأفلح د قارك مومعامرومشارك جد للما هر 

راروفاون وتعاهة ووجومجتمدق ممدق هوللزكاة 
ارووقوة أمحاات__ورع في هو ة حالومجمة أمالديانة في هو 

تدارهي فدار بالاقون رامحؤإننا المصاب عفلم د قرب يا 
اربته فيحمحق الموت لاله ججل الله ر أمجر جمات 

محلي—^ارات زهره يجني ض وات يرها مجمللفاء فة الخاليكل 
ارالأعممحياك لو يكن ا همجميمة ومجمة نكبثمة ا[د مجون 

؛ذاكرض في هو كما عشمتن ابن الشيخ تاريخ ومن 
الموافقالجمعة ليلة — الله رحمه — ااعثيمين محالح بن محمد الشيخ ولد — ١ 

ه.١٣٤٧/٩/٢٧

.الشحيتان عبد بن علي الكفيف المعلم عند أشهر متة في المران حففل — ٢ 
الإسلاميةمجعول بن مجحمد الإمام وجامعة بعنيزْ العلممى العهد فى درس — ٣ 

.القمسم فرع 
-.٠١٣٧١عام اجد المفي التدريس في بدأ - ٤ 
.٠ ١  ٤٣٧ عام بعنيزة العالمي العهد في التدريس في بدأ — ه 
عدقبل مجن وشيخه المعدي المامجر الرحمن عبد للشيخ حليفة رشح — ٦ 

أمجيرليم المالعزيز العبد وحالي ، المسابق عنيرة أمجير المليم الخالد الله 
منوطائغة مميزة قاصي الطوع العزيز العبد ومحمد اللاحق مميزة 
.— الله رحمه — الزامجل الممور مجحمل. منهم ، مميزة وجهاء 



رءيام;ُءسآمبمحضسم> 

الأحديوم من الظهر صلاة هي عنيزة جامع في إماما صلاها صلاة أول — ٧ 
\ذوض\'أا['ا\'/\؟\س

الموافقايممة يوم في كانت ا ؤإمامخهلي—؛_ا صلاها جممة أول ~ ٨ 

الموافقالإثنين يوم الامسناء صلاة هى عنٍزة في صلاها صلاة احر — ٩ 
.'*آ/ار/امأأاهفيصااىانمو

واللغةوالفرائص والحديث والفقه والتوحيد التفسير يدم على درسنا — ١  ٠
.الميم لأبن والنونية وآدابها العربية 

لكن، الشرعية العلوم محن فم في ويتخصص يختص العلماء بعض — ١ ١ 
•والتدقيق بالتحقيق والفرؤع صول الأ حاز العثيمثن مجحمد الميح 

بل، والإحراج التجريح يتجنب ورسائله انله ومجونحقيقاته ردوده ض — ١ ٢ 
علىوغريبة عجيبة قدرة وله ، والعمل القول فى والعهلض اللهلف هو 

والقياسوالإجماع والسنة بالكتاب والاعتصام والكلام التحمل 
انس.إلى والإحسان 

بجاههساهم كما ، والصيات وا-برامع الماجد عمارة ني ساهم — ١ ٣ 
٠الحسنة والشفاعة والمساعدة والمساهمة بالمعاينة وأقواله وأعماله وماله 

٠ومصلحا ومفقها ومنبها وموجها ومربيا لهليفا والدا للطلاب كان — ١ ٤ 

النكرعن والنهي بالمعروف مجر والأ والميقات الركوات ض يساهم — ١ ٥ 
والمدارسوالجامجعات الكرم الثران تحفيفل وجماعات والإرسال والدعوة 
.والمساءلرجال 



رمم،مصز/»ابمحضبْبإه 

اثنىحسها عمري وكان سنة وأويحذن خمس من أكثر مجند عاصرته — ١ ٦ 
الموجهفكان ، سنة عشرين من أكنر يده على ودرّت ، عاما عثر 

.نة الحموة والمد والقدوة والمصالح والدرس والخهلسب والإمام والعالم 
فيعنيوة جامع في عيال والمد الجمع في وخهلسا إماما عنه صليت — ١ ٧ 

وفد، اء والمالمباح في يده على ودرت الهجرية عينيات الت
أيه ١ ٤ ١ ٢ عام حتى ه ١ ٣ ٩ ٢ عام منذ عالمية جلسة عقدنامعه 

.وتوجيها وفقها وءاJ٠ا حزمجا مجلثت عاما مجن أكثر امتمرت 

المزحويتقبل المعتادة امحلته ببالبرية الرحلات في يشاركنا كان — ١ ٨ 
المشييفضل البراري إلى خرجنا إذا وكنا اللهليف والسجع الخفيف 

لهالله وكتب والأدب والأخلاق اللتن في نموذجا وكان الأقدام على 
•الأرض في وانح؛ة القبول 

مجاكل لهم وجهز وأسكنهم قطار المد جميع مجن الطلاب تقملب ام— ١ ٩ 
اءوالنالرجال يرومه وحقر للعلم تفرغوا حتى إليه يحتاجون 

فيمباركة جهود وله والكبار الصغار من العالم ومحللبة والعامة الخاصة 
والجالسالعلماء كبار وهيئة (( الهاتف على وسؤال الدرب على ور ن٠ 

الإكراملديهم وجد فقد — الله وفقهم — مجر المد ولاة وحتى ، العلمية 
•إليهم الله أحس لدلك أهل وهم والقبول والتقدير والاحترام 

والحضوروالزمجان المكان يختار ولكن لائم لومجة الله في يخاف لا كان — ٢ • 
يحكمحتى الفتوى في يشرع لا وكان ، يحرجهم ولا يلائمهم بما 

.والعلانية السر في ينصح وكان ، جوانبه جمع مجن الموضوع 
.ئمة والمد والخهلباء العالم ومحللبة القضاة مجع جلسات له كانت — ٢ ١ 



ام/رز/»ر/ممسف><بإث 

جلالةخطاهم ومدد — الله ونمهم — مر ات ولاة من بيته في زاره ممن — ٢ ٢ 
الملكالن_ريغين الحرمجيز حائم زاره كما — الله رحمه — حالي الملك 
وسمو، محي الأ عهده ولى وسمو — الله حففله — العزيز عبد بن فهد 

.والوجهاء والعلماء المبلأء مجن وغيرهم ، الثاني النائب 
الحمدؤإبراهيم ، الزامجل المنصور محمد والخطابة الإمجامجة في عنه ناب — ٢ ٣ 

،التركي العلي وأحمد ، الخويطر الله العبد وصالح ، الجطيلي 
•الريس ارحمن وعبد ، المطلق العزيز المد وسليمان 

الناصرالرحمن عبد الشيخ بوامهلة  ١٣٦٢عام عنيزة جامع جدد — ٢ ٤ 
٠— الله رحمه — عيي ال

الرحمنعبد الشيخ هدبواممهلة ١  ٣٧٢عام الجامع شرقي جدد كما — ٢ ٥ 
.الله رحمه — المعدي الناصر 

العزيزعبد بن حالي الملك جلالة مجن بأمر ووسع الجامع جدد ثم — ٢ ٦ 
والأنه  ١٤٠٦عام مجن القعدة ذيإ شهر محي وافتتح — الله حمه ر— 

.جامجعا ثلاثون الحمد ولله عنيزة في 
اللهعبد اب حعلى ه ١ ٣ ٠ ٧ عام بنيت ثرية الأ الطينية الجامع منارة — ٢ ٧ 

بناهاوقد ، والمنة الحمد ولله قائمة تزال ولا ، ام البالرحمن العبد 
.ه  ١٣٤٧عام توفي والذي ، الدليقان الصالح محمد 

عبدالشيخ ها مأسعنيزة بجامع الملحنت بعنيرة الوطنية الكتبة — ٢ ٨ 
عليهاوأمرهما الصالخى الحمد عالي وتلميذه المحيي الناصر الرحمن 

وعالي، الهلوع العزيز العبد مجحمد فيها المحغار الطلاب ودرس 
العثبمنالصالح مجحمد الشيخ آنذاك طلبتها ومجن ، ١لماديإ الحمد 

.— الله حمه ر— 



)جم1ون1س(سممح<ب؛ه 

العلملهللبة عمائر يوس أن العئ؛-مين المالح محمد الشيخ امتط-اع — ٢ ٩ 
الديونقضاء في ساهم كما ، بعنيزه الكرم القرآن تحميظ وجماعة 

الماسبئن والإصلاح ة ائاليالعالمشكلات وحل اب الشبوتزويج 
.وقلمه بكلامه يتوسط فهو الحنة والشماعة 

بنمحمد الشيخ ؤإثراهما بمشورة عنيزة ي_امع الأن القائم الرميم — ٣ ٠ 
.— الله رحمه — ااعثيمين صالح 

عنيزةجامع في أذن — الله رحمه — الفياض الريس محمد بن إبراهيم —  ٣١
بنالله وعبد ، القاصي عثمان بن صالح والخهلابة الإمامة في وعاصر 
الماصرالرحمن وعبد ، العدوان العلي الرحمن وعجي ، المانع محمد 

وحلفهه  ١٤١١عام ، العثيمتن الصالح ومحمد ، المعدي 
•الريس الفياض إبراهم بن محمد بن الرحمن عبد حفيده 

في— تعالى الله رحمه — العشيمين صالح بن محمد الشيخ درس —  ٣٢
درسفي عليه أقرأ وكنت ، الهجرية عبنيات اكفي الضليعة جامع 

•المرام بلوغ في الأخير انمداء 
وشاكعلى وأنا كتبتها لأنني وقصيرة قاصرة المعلومات فهدم وبعد —  ٣٣

بنمحمد الشخ جنازة فسع فى اركه للممالمكرمة مكة إلى الفر 
—تعالى الله رحمه — العثيم^ن صالح 

١(.  ٣٣٠; العدد ، ابزيرة ريدة ج) 



}يم1وز1س(مبمحض><؛؛ه 

ائ^^ئ ااإا

اووو؛؛»اي//رحمن عبئ بن //لم عبد ر/دكتور; بقيم 
r/مدءاْر بج،ء؛عف /متءريغ يمم مى  litjuilitر//غرب  jjJLjfبيد /دمأ،رث /مع،ض،ت ستاذ /؛ 

عثرالطريق يذرع ، الزاهدة الروح ذو الناحل د الحذلك يعد لم 
توقفت، بيته إلى بعنيزة الكبير الجامع من رائحا أو غاديا يوم كل مرات 

حاءالذي الجمع على المسوح بوجهه يطل ولم المنبر، يعتل فلم ، حطواته 
لموهوالذي ، جلساته يعقد ولم ، طلابه أمام يتربع لم ، حطيه إلى يستمع 

المواعيديحترم وهوالذي ، ألمه وشدة مجرصه ذروة فى حتى واجباته يترك 
شيعهالذي بجده غاب المرة هذه ولكنه ، بدفتره يسجلها ، عجيب بشكل 

إلىالمهلمئغة النفس لترجع ، الثرى وواروه ، ودموعهم بدعواتهم لمون الم
•تعار برحمته جنته وتدخل ، عباده فى وتدخل ، مرصية راضية ربها 

،علمه وغزارة ، سمعته كامجتداد ، طويل متشعب شيخي عن الحديث 
،عنه الكثيرون يعرفها لا جوانب أتذكر محا ولعلى ، الخيرية أعماله وكثرة 
الإشرافإليه أسد فقد ، الثانوية الرحالة إبان ه تلامياو مجن كتلميذ أرويها 

أنهرغم  ١٣٩٤عام بعنيزة العلمي العيد في الإمحلاميه الدعوة جمعية على 
علىوقف وقته أن — الله رحمه — ويرى ، الالتزامات بهذه التقيد يحبذ لا 

وطلب، والفتوى ، ، لف|الوكتب ، والستة وعلومه الجيد القران استذكار 
وبعد، بالعهد خاصة مجلة لإصدار عالمية مادة جمع — الله رحمه — مني 

فاعترض( الإسلامية الهضة ) عنوانها يكون أن اقترحت ، نصوصها أجاز أن 
،المغاير حهلها لها مجلة يشبه الاسم محن ول ات الشق أن بحجة الزملاء أحد 



)يماو}س(مبدثيْ-بآد 

،به مى نمن ملوك الأصم يعيب هل ت قائلا إليه التفت أن إلا منه كان فما 
مهلبوعةانموان بهذا امحالة ففلهرت ذلك؟ أجل من انحسة سماء اءد نهجر وهل 
.وحيد بعدد ا( والامتنل على 

،فيه تقام يات الأموكانت ، العهد فير المسرح فعاليات علؤر وأثرهما 
،مضحكة ومشاهد وفمائد كلمات فقراتها ، الجتمع مجن جمع يحضرها 

،وينفيها الشعرية الأبيات فى وينظر ، الكلمات يجيز — الله رحمه — وكان 
ومابقاتهم، وسباقهم فرحهم ويشاركهم الطلاب رحلات فى ويساهم 

'. الثقافية
تصحيحهوكان ، حازما فكان تلاميذه ومتابعة لرمه إلقاء في أمجا 

.حطا ؤإمجا صواب قاما ، إجابة أنحامحا حساباته في فليس ، دقيقا 
المدقيح_ا كان ، لائم لومجة بالله تأحذه لا صلبا كان ، بالحق صدع 
رداءيتشح ، والخيلاء الادعاء يكره ٠ و١لنافقين الكذب وينبذ ، والص|ادقين 

اهيمالمفتأصيل إلى يهدف وكأنه ، تأصيلية خملبه كانت، ، التواضع 
،اليومية مشكلاتهم تلمس إلى ينتقل نم ، الجتمع أفراد لدى الإسلامية 

الهليبةبالكلمة وقضاياهم المسالمنر أحوال يتناول — الله رحمه — وأخذ 
فيهم وأس، حيرية مجرافنر فامس ، بالعمل القول وأتبعر ، نة الحوالوعفلة 

.إغائيةبرامج 

،ؤإليه منه الهلريؤر وفي ، المجد في يفتي فكان انموى مجال في أمجا 
والندوات، الهللابية ،واللماءات والتلفزيون والإذاعة اتف الهحلال ومجن 

.العلمية 

العلميالعهد على اسمه إطلاق — العلامة لهذا تقديرا — أقترح وإنّي 



ريمأو0»مبدضبْحم 

وكتبهفتاواه بجمع بمبمهل وأن ، الكبير بايامع انحيقل الميزان وعلى ، بعسزة 
عليهايتوافر أن بعد وحامموبية ورقية هيئة على كاملة بأعمال ونشرها 

ابنمركز — مشكورا — نقده الذي كالعمل ويصنمونها يرتبونهأ الباحثون 
.معدي بن الرحمن عبد الشيخ للعلامة الثقافي صالح 

بت—عازيوأتوجه ، برار ات دار وأسكنهم ، ار خيالأ اءنا ءل،<الله رحم 
،الثاني والمائب ، الأمتن عهده وور ، الشريفتن الحرمحتن حائم إلي الحارة 

الرحمنعبد ستاد وات ، الله عبد الدكتور الأستاذ أخويه I الشيخ أسرة ؤإلى 
ؤإلى، وأقاربهم ، الرحمن عبد ، إبراهيم ، الرحمن عبد ، الله عبد ت وأبنائه 

٠لمتن الموعموم ، السعودي الشعب 

(١ ٠  ٣٣٥العيد ، الخزيرة ريدة ج) 



اأمأو0ى<0/»مبدءثببمب؛ه 

اصاسس ص هي ياسزاءاص 
__JLUl///مرحمن عبد لمردكتور؛ /رائ1ايخ فنميث بميم 

٠ 44jSUtبعن م(سجدأدام رت1دس «،م /٠ 

معقبولا ، لقضائه راد لا ، حكمه الغالب ، أمره المافد لله الحمد 
وأسابااجالأ وللمنايا ، كتابا أجل لكل جعل ، الخبير الحكيم وهو ، لحكمه 

حزناأشد بفميه المماب كان من على شرفان الأ زكيان ات والسلام والصلاة 
.مصابا وأعظم 

محمدبالنبي مماباك اذكر فا بهتنجى بة يممأنتك ؤإذا 

رضي— عمرو بن الله عجي حديث مجن الشيخان أحرجه فيما القائل 
ولكنالناس، من ؛نتزعه انتراعاالعلم يقبض لا الله »إن : — عنهما الله 

وأصحابهالأبرار آله وعلى عليه الله صلى ٠ العلماء بمض العلم بض يق
:بعد أمجا . .كثيرا تسليما وملم نهار وبنخ ليل جن محا الأخيار 

ؤإنوحلمه، كونه فى الافذة والقدرة البالغة الحكمة بحانه سلله فان 
ذائقةنفس كل ؤ بحانه سيقول ، والفناء الموت حلقه على الله كتبه مما 

:وعلا جل ويقول ه، بون وإنهم مجت إنك ؤ : وجل عز ويقول ه الموت 
•4 والإكرام ذوابلأل دبك وجه ويبقى * فان علتها من ل كؤ 

لوعةالأمة على وأعفلمه ، وقعاالنفوس على الفقد أنواع أشد ؤإن 
مكانةللعلماء أن ذلكم الصاJح^ن، وا^دئمة الربانيين، العلماء فقد وأثرا 

علىمتاء وات الرسل، وحلفاء ، الأنبياء ورثة فهم عفلمى، ومنزلة كبرى، 



ريم1ون1»'بدضبي، 

وللأمة، اللامعة والكواكب ، اوساطعة الثمس لياص وهم ، النبوة ميراث 
عزتوما ، حفقلوا وبه ، الدين حففل بهم ، هداها وأنوار ، دجاها مصابيح 

وتحققت، مجاد ات وقامت ، الحماران وأثيدت ، القمم وبالغت ، م الأ 
.بهم إلا الأنتصارات 
ال، فكار والد المرائح وزاد ، رواح ١^ وغذاء ، القالوب حياة مادة فهم 

،الرزايا أعفلم من فقدهم كان وليلك ، الدين وأئمة الشريعة عالماء سئما 
تضلأن أوشك النجوم انطمست فإذا را ، البلايا أعفلم من ومجونهم والبلية 
أنسحديث محن وغيره أحمد عند الصحيح الحديث في كما ، (( الهداة 

.ءن4 الله رصي 
ووفاة، علمائها مجن عدد بغمد خيرة ات الأونة هدم فى مجة المد رزئت ولقد 

وفاةبحد صلوعها ولملمت دموعها مة المد كفكفت إن فما فقهائها، من كوكبة 
—الله رحمه — باز بن الله عبد بن العزيز عبد الشيخ العلامة الإمام صماحة 

بوفاةمحة المد فرزثت ، حباته وتناثرت ، التلاليء الوصاء العقد انفرمحل حتى 
الجنةفير وأكرم الله رحمه ، اإعثيمِين صالح بن محمد الشيخ الجهبذ العلامة 

فيلهما الله جمع فلقد ، الأمة أعلام مجن، علم ، وصالفه كشيخه فهو ، مثواه 
العلمفير لامعان ونجمان ، أغران ان كوكب، لغيرهما يجمع مالم عصرنا 
لعبادونفعا ، الله لدينر خدمة ، التواصل، والجهد المتكامل، والنهج والدعوة 

.الله أرض أرجاء جميع فير الله 
وورقةلامعة صفحة تتلوى — الله رحمه — ءثيْين ابن، الشيخ وبموت 

والملاحالتقوى فير شامخ أنموذج إنه ، المتكاثره الخير حمال مجن، ناصعة 
وحجةؤآية ، العلم فير سامقة وقمة ، السنة فير بارز وعلم ، والولع والزهد 



رمم،م/رز/سآ'بدس><بي 

الأرضتنقص وأمثاله بممده ، وان وات العصر هذا وأئمة ، الزمان حجج مجن 
-علي عن الأثر وفي سماس، بن الله بد الأمة حم قال كما أ>اذها من 

حلفإلا دها يلا ثالمة الإسلام في ثلم العالم مجان إذا )) ت — عه الله رصي 
،ى تغلا وفاجعة ، نحد لا ومجميبة ، د نلا ئلمة العالم موت ؤإن مجته،( 

•تمحى لا ونازلة 
والفتوىالفقه في عالمية مرجعية — الله رحمه — الشيخ كان لمد 

المتواصعةالدعوية زياراتي إبان كثب عن ذللي شهدت ولقد ، والنوازل 
—جميعا الله رحمهما — وشيخه القبول له الله كتب فقد ، وأوروبا مريكا لمت 

جلالتهماعلى يجمع أن كان ممن — لهما الله غفر — أنهما أجزم وأكاد 
.يشاء مجن يؤتيه الله فضل وذلك ، قدرهما وعفلم 

أئمةمن ؤإمجامجا ، المالح السلف بقية مجن — الله رحمه — الشيخ يمد 
تلفهوممن أحدأ، الله على نزكى ولا كذلك به نح، والخماعة السنة أهل 

فهو، وجل عز الله حباه لما ، مجبالذ بلا مئله العيون ترى أن جل وممن ، نظيره 
،إمام في أئمة فهو ، نفليرها بقل ومنهجية ودعوية وأحلاقية علمية موسوعة 

صيتهوذاع ، به الله نفع ءلالا ، مجتقل وطراز ، بمفرده ونميج ، وحده وأمة 
العبقرية،فذ ، مجتميزاسمج ، والدانير القاصي منه واستفاد ، قدره وعلا 

مجنالرغم وعلى ، النفلرْ متوازن ، الشخمية مجتماسك ، الرؤى متعدل 
اللهبتوفيق ظل أنه إلا ، أمواج وهيجان ، عواصف وهبوب زوابع، حصول 

ولهولرسللمه والنصح ، البصيرة ونفاذ ، لك المصدق في ابت الث
.وعامجتهم اد>امين ولأئمة ولكتابه 

والفكريالعقدى الخلل جوانب مجن لكثير الأمة تعرضت ولقد 



سمبمام/م؛»مبدشيْب؛م 

تمامكفي الموجه نعم — الله رحمه — الشيخ فكان ، والأحلاقي والمنهجي 
بص-ورهالأمة أمن على والخ—ماظ ، الصلبة وقاعدته ، التحتية افيتبمع بنية 

وطلابالدعاة يصدر مجدرمة كان لقد حتى ، انحتالفة وجوانبه ، المتعددة 
التغيراتفي ونصحه ، المستجدات فى وتوجيهه ، الموازل فى رأيه عن العالم 

عمةالشء القاعدة ٠ .المقسطة المِمحة ه ، المحح ا يالتاصتمسكا 

.١^، الإّلأمي والضد 
عفليمةالوقع، شديدة فائحة ارة وحعنيفة، هزة فغيه نبأ كان لقد 

•وعاليا محليا محبيه نفوس فى ثر ات 

ادمتهوم قان بنيولكن واحد ؛، Jibقيس،هالك كان ومجا 
ريبعولا تموت شاة ولا ال مد قفالرزية ا جمرك ملع

ريثكبثر بموته يموت شهم د ففالرزية ولكن 
جموعمن نفليره قل مؤثرا مشهدا الشريض الكي، الحرم شهد لقد 
تاذهموأس، الكبير ووالدهم ، النحرير شيخهم لفقد الملتاعين الّالمين 

وصميمقلوبهم، شغاف محبته داحلمت مجن القدير، ومجربيهم الشهير، 
للتعليمالملكة يغادر لم الله رحمه أنه ومع ، نفوسهم وأعماق ، أفئدتهم 
.توجيهه وحسن ودعوته بعالمه العالم جاب أنه إلا والدعرة 

،الإسلامية المراكز أحد يحلمن الغربية الدول إحدى في مرة أني أذكر 
مجنالديار هاتيك في العلم طلاب محن بمجموعة أنا فإذا مجتواصعه مكتبة وفيه 

ومؤلفاتهكتبه على عكفوا وقد ، يروه لم وهم — الله رحمه — الشيخ مجحبي 
سبحانت فقلت ، بلغتهم ترجمتها في جهدهم ويبذلون ، يقرؤونها ورسانله 

،الدنيا وأقاصى الغرب مجاهل فى حتى القبول لشيخنا كتب الذي الله 



)ص1وز1س(ا؛-كطيه؛؛ك 

كانوقد ، الومن بشرى عاجل من وهدا ، كثيرا فسر بذلك بشرل ولقد 
علىويش—*بيني( ' أزورهاالتكا الدول في لمتن المأحوال عن بمالي 

منشخصسا منه لمت لما ا-بزاء حير عني الله فجزاه ، ذللث في الاستمرار 
ردعلى وأعانني موازينه، في الله جعله تربوى، وتوجيه أبوي، تشجيع 

•ووفاء دعاء جمتله 

;بذكره حى بعالمه، باق الله رحمه أنه العزاء حن مجن إن 

عمرثانان اليكرللإنفمجوتالدذكرها الدقبل لنففارفع 

باقية،وثريعته ، مجحفرظ الله دين أن أيضا نه حمن أن كما 
علمائنامن الباركة البقية مجن والعلمام الولاة مجن البلاد هذه أمجر ولاة يحملها 
.مجعطاءة أمجة الله بحمد الامجة فهذه ، اتجلاء 

ولعفالكرام وال لأققوول يد جمام قيد جمينا فان جمإذا 

تأييدؤإن ، مجتوافرون الشرشن الحرمجن بلد في الله بحمد العلم فاهل 
الحمدولله بلادنا ففي والتقدير، الإشادة يستحق مما لهم الأمر ولاة وتشجيع 

مجتكامجلوانسجام مجنرابهل، يج نفي العلم ّالهلان مع الحكم ّلهلان تعانق 
وقام، لولاتهاولاء قلوبها الأمجة ففتحت مجئيلأ، له العاصر التاريخ يشهد لم 

ووليااشريفين الحرمجين حائم ومتابعة عناية وما ، علمائهابتشجع ولاتها 
أياءلحالته ومحتابعتم حياته في له وزيارتهم الله وفمهم الثاني والنائب عهده 

الداحليةوزير سمو ومجشاركة حضور وما وفاته، بعد فيه وتعزيتهم مرضه، 
منهجيةعاليها ثامن التي الراسخة الثوابت شواهد من شاهد إلا الله وفقه 
مموجالذي اليوم عالم في الفريد التميز الم سإلى فارتفت ، البلاد هذه 

المستجدات،استقراره بعوامجل وتعصف ، التغيرات وتكتنفه ، بالتحديات 



>/ممرمءرز/سآمبدثبْببم 

موقعهلخلو كمرا فراغا وترك ، بعده من أتعب قد بموته الشيح أن والحق 
،الإسلامية الأمة بها تمر التؤب العصيبة الظروف هده مثل ش المتميز العلمي 
أنالأجلاء سعلمالا المبارك الخلف في ثم عزوجل، ا0ه في الأمل ولكن 

٠سلف لخير حلف حير يكونوا 

لاحفبالكرام ه التثبإن محئلهم تكونوا لم إن هوا بثفت
بالرجالمليئة ، العالمية بالكغاءات زاخرة أمتنا أن علينا الله فضل ومجن 

بفميالله بحول ااعطلاء يضعف ولن ، الله باذن العزم يخور ولن ، ١فiاصين 
العلموراية ، الهيابة مشعل سيحمل من الله بحمل مجة الت ففي ، بارز علم 

إلاعلينا وما ، والدعوة العالمية بالمسئولية وينهض ، الثغرة ويمد ، والدعوة 
محاذالئا أقول ، الله دين نصرة فى بمهماتنا وننيض بهممنا مو نأن 

وميدانالعلم احة حمفي الممهلح تهلغوعلى قد يأس وبوادر تشاؤم لإءللألة 
بالمضاءالرضا كمال يقتضي الفاجمة فهول ، والإصلاح بة والحالدعوة 

العقلعلى العوامحلف تغلب وألا الأمور في التمرف ومحن ، والقدر 
,والتدبير العمل وحسن والتآصيل 

،والصفاء والمودة ، والولاء انحبة عقد من تناثر ما جمع واجبا ؤإن 
يجنفي وجل عز الله إلى والدعاة العلم محللبة يما صلا بينتا وانتذلامجه 
مقيتةلنعبر علمائنا وكبار ولاتنا أيدي في أيدينا نضع وأن ، متميز وحدوي 

،والنجاة السلامة ثامحنيء إلى انحن وأمواج ، القس بحر في؛ بأمان مجتمعنا 
•العكر الماء في الاصعلياد يريد مجن أمام الطريق يقطع حتى 

إلىالماصة الحاجة في تكمن فاتها القلم أضع أن قبل كلمة من كان ؤإن 
والدعويالعقدي ومنهجه والأصولي، الفقهي وموروثه الشيخ علم يولى أن 



ر/مم،مص؛»مبدثيْجم 

سدا، المتخصّص نبل من العميق والإبرار ، الفائقة العناية والأخلاقي 
علمتةموسوعة إحراج وضرورة ، الثخمية النفلرات وأصحاب المتعضن أمام 

منللأمة الشيح حالفه عما المستوى رفيع متخصص إشراف تحت متكامجالة 
صوليةات والتقعيدات ، التاصيلمة الأسنباطات مجن غفير وبحر ، غزير علم 

،العلمي البحث، ومراكز الخ_امعامن، تتولى وأن ، العاصرة والاجتهادات 
العقديالشيح منهج إبراز ، العليا الدراسات، غي المتخممة ام والأن

•ايخ • • والاحلاض والضبوي والدعوى والفقهي والأصول 
:يلي مجا ذالث، في الشيخ منهج مجلامجح أبرز ولعل 

.يخالفها مما والتحذير ودعوة وعملا علما السلف عقيدة على تركير0 — ١ 
.التعليل وسلامة ، الدليل بصحة -يايته — ٢ 

•الفقهي والتقعيد العلمي التاصيل على منهجه بناؤه — ٣ 
الشريعةبحكم واهتمامه ، الدين وقواعد الشريعة بمقاصد عنايته — ٤ 

.وأسرارها 

.والتخريج بالأمجثالة والعناية بالتطجيق اهتمامه — ٠ 
■والمنهج الرؤى ش واعتداله تومهله — ٦ 
,المستقلة والشخصية والعمق بالدقة تميزه — ٧ 

•الوصوح للمث موسلوك الحرج ورنع التيسير إلى ميله - ٨ 
•ييد والتالمتابعة على وحرصه والتقليد ااتعصسسا عن بعده — ٩ 
ومجن، تيمية ابن الإسلام كشيخ اوسابقين العلماع مجن بانحقiين تأثره — ١ ٠ 

•باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة الحاصرين 



ريم1ون1»مبدثب>،حم 

.الخلاف لأدب وفقهه ، مخالفيه إنصافه — ١ ١ 

,ولويات المد ومراعاة المنهج في الشمول — ١ ٢ 

•تغتص م وشرح ، كثيرة ■ياذج إش يحتاج مما ذلك وغير 
بعلمايهمجيال والمد وربطأ ، علينا حفه من لشيء أداء هدا كل 

أنالعلا وصفاته الحسنى بأسمائه الله أسأل ، وختاما ، المليم النهج ذوى 
،رضوانه عاليه ويسبغ ، لشيخنا ويغفر ، مصابها ويجير ، مجة المد عزاء يحسن 

وأن، منزلته على المد الفردوس يجعل وأن ، رحمته شابيب قبره على ويمطر 
فيٍءقبهويخلفه ، الهدين في درجاته يرفع وأن ، كرامته دار في به يجمعنا 

إنه، خيرا بفميه ويعوضها الإسلامجية مة المد على يخلف وأن ، الغابرين فى 
ؤإنالله ؤإنا ، وقدره قضائه على لله والحمد ، مأمول وأكرم ، مثول خير 

يرضيما إلا نقول ولا ، لتدمع العن وإن ، ليحزن القلب إن ، راجعون إليه 
اللهم، مسمى بأجل ءعنده شي وكل ، أعملي مجا وله ، أخد ما لله ، ربنا 

قوةولا حول ولا ، المتعان والله ، منهاخيرا لنا واخلف مصيبتنا فى Tجرنا 
آلهوعلى محمد ينا نبعلى لم ومالله وصلى العفليم، العلي بالله إلا 

أجمعن.وصحبه 

(١ ٦ ٢ ٢ ٥ ; الخدد ، الّلاد ريدة ج) 



،ممز/س؛ر/مممبدثيْبي 

اسيهيؤ،ا؟اييغظ اهيق صم 
صغرمعهدبن بن عبئالضم '•  jLLujitIبقلم 

٠ض /مط — غ لإرد؛تو،ادوة 0$*

مم،وتنقل ، ويجيء ورواح ، وصبميج صخب تشاهدها الخمس ليلة 
.المسير في دائبة حركة إلا ترى أو تسمع تكاد لا ، نيس وات التسوق 

وملامح، وحنير1، وأمما ، وهدوء ذهول عثر الخاص خميس وليل 
وما، للناس جرى وماذا ، الكون دهى ماذا فبربلئ، ، الوجوه فى مجكفهنة 

يكون؟أأن عسى 

الأليماء المعاصفة وأهدأ ، الناص أمكن، ، حهلير جد مجر ات كان نعم 
المنيرالماء قمر واحتمى ، الجنين الشجر وطأطأ ، الثلج رياح به توقفت نبأ 

جبالوانحنت، ، الشمال نلج وذاب، ، خغوُن، بضوء الماء نجوم ولاحت، 
•علوم من لها ويا ، الموج توقف والغرب الشرق وفي ، الجنوب 

مشاعرهز ففد ، قليل بشيء الوفاة خبر فما بي المد شيخنا عفوا 
ودمعن،، القالوب، رجفت، ولفقدك ، والبعيد والفربمب، ، والكبير المغير 

الحليمالرجل ذاك ت، وأنلا لما ، منمن وفقه عالم نبراس ت، وأنلا لم ، العيون 
همتوانمادتنا يقمجع لجشب، ا جنينجلس كنت، مجن وأنتؤ لا لما ، الوديع 

.والنور بالعلم الجميل القبول المتواضع الشكل بذاك وأنت، وتحادثهم 
الفردوسؤإلى ، اإعشيم\ن شيخنا يا الخلد جنة إلى ٠ ٠ أقول ماذا رباه 



م/ممئم/رزسمسممتجب؛ه 

العالثنقلوب في شامخا طودا وستمقى ، الرحيم الرحمن بمشيئة على ١^ 
.العنسمان لشيخنا ربى رحماك 

٠الخميع فمد في العراء آيات نرفع ، والوفاء العز قادة قيادتنا ؤإلى 
(١١٨٩٢؛المدد ، الرياض ريدة جؤ 



>سأو0ىو(مبدءثببمبه« 

اساءدسس ط . ٠ آم 
1ajLtjUfس عمد ء ؛؛^ uutJfبقيم 

أسألفقلت ، كون الوبعئر ، الخبر عز بعدما صدمتى عن أنمت 
يا. . الألم لقسوة ا رحل؟ أحفا اساء ريحانة الخم؟ هذا أحقا ، شي 
.. الخبر لموة 

ريحانةأحقا ، يندمل لم بعد وجرحها . . أمس يوم نكلت . . أمتي 
الغربوما ذلك؟ في السر وما ذلك؟ الأ،مفي ما رحل؟ قد أحقا . . العالماء 

حكمةؤ يخطيء لا وندر . . يتاحر لا أجل . .يغرق لا موت ذلك؟ في 
.ممىاسري فما 

بقيمجن . . وحيدا رض ات مجن لصدع أملموم . • العلماء ريحانة آه 
»سه؟بقى مجاذا وتركه؟ عاد مجن معه؟ رحل مجن مجعه؟ 

،وشديدا مريرا ظنناْ المرض مع صراع بمد الروح أملم العلماء ريحانة 
العلماءريحانة , . الألم لهان . . الثمن لوعرف شديد؟ هوحقا هل ترى يا 

أيهايا ؤ : دوما يردد يفن، لا متواصع عزم في الء-مين، وشاح يرتدي دوما 
.ب فملافه كدحا رباك إلى كادح إنك ان الإف

تهلمئنلعالمه، تهلمئن ، مجحياْ في والجد الزهد ترى ، العلماء ريحانة 
فييزرع كيف ذكرهم، يخلد كيف أهله؟ يرفع كيف للعلم فيا ، لفتواْ 

•ورحيلهم ص يوم تأمل محبتهم، الخلوب 



0سأو)أ»لمبدءثي><ببم 

.. انر تام أج. . تبكى عيون . . تشيع ألوف . . العالماء ريحانة 
..لماذا؟تدعو.ألمة 

Uiيضيء قى يبنور . ّممات بعد خلود . ذكر.حليب  J _^بدل
.(( ..به ينتفع علم را . الخائرين.

.باق وذكر باق علمك . .رحلوا من مع رحلت . . العلماء ريحانة محيا 

•• رحل الفقير • • رحل الغني • • رحل الم الم• • رحل ء-الخ-اهل 
•رحل والصبي • • رحل العجوز 

ماالرحيل، بعد الخزينة الشفاه على م يرتسؤال ٠ .الحلماء ريحانة 
•يبقى؟ الذي 

منهم؟بقي وماذا متاك؟ بقي فماذا 

هوتنجوم معالمهم؟ ونيت ذكرهم؟ النسيان طوي الذين هم فكم 
.يضيء وذكرها نورها يزل ولم زمن منذ 

الرحيليعد الأمم وحلول والعلو والرفعة والجد والجبة للعلم . . عجبا
فت—أمجلعدل،( لايضاهيه وعدل بالغة، ءحكم . ؤحد ملكاي ليس ١  .

أينؤإلى كانوا؟ كيف ، الفضلاء علام وات ، المجباء المائة هؤلاء بدايات 
.صاروا؟ 

وهوالشافعي، للإمام — الله رحمه — مجالك الإمام أيام المدينة والى قال 
قالالغرب، بعد مجالك عند له يشفع أن منه طلب حينما الحللب بداية في 

أنمجن على أهون مكة إلى المدينة مجن الق—دمج؛ن حافي ير أمن لا الوالي 
ّفتأمل الوقت؟ هذا مثل في الإمام إلى أذهب 



ريماون1»مبدضب؛م 

فيالمسجد ذJك . . قلأم وات المابر تبكيك . . العلماء ريحانة يا اه 
-• صوتك صدى ■ ٠ أقبلت إذا رائحتك يشم ٠ ٠ ألمك قد ٠ ٠ يبكيك عنيرة 

•• زاوية كل في • • دروسك • • إمامتك . . قراءتك .. حطاك وقع 
أشجارهاعصافيرها . . تعرفك الهلتن بيوت . . ألمك قد الطريق ذلك 

.موحشا يبدو اليوم الهلريق ذلك . . ألفتك قد 

لحرحيا . . رحيلكم بعد الهلريق لوحشة يا . . العلماء ريحانة يا اه 
عدو. . الخلافات تمرنه د ج. . أمتي لنريض يا . . أمتي لوجع يا . . أمتي 

مفترسوعدوTحر . . اتطفال ويقتل . . رض ويحرقا • ٠ بالمقدسات يفتك 
علىيجرؤ لا منافق وأخرس . .الظلام في يصطاد . .الأوراق عثر يب

•أ لأمجتي؟أ ض • ■ وتجب تهوي الهدى ونجوم • • الكلام 
ياغيرك • • أمتي يعيد من أمتي،؟ ثروة يحرس من أمجتي،؟ عن يدافع مجن 

•وخام ربى 
•• • بقوا مجا محا الهد نجوم واحففل ، ماتواالذين الهدمحا نجوم ارحم اللهم 

١(.  ٣٣٦: العدد ابزيرة، ريدة ج) 



'بدءثيب؛م

٠٠ ابم، 
jjjMJtص1ر%، سامي *. //شيخ بقلم 
٠ماضرق /ن^سمإث ؛امييف سهو ٠

عثيبنابن الشيخ وحبرها عالمها بوفاة الإعلامية الأمة عزاء الله أحس 
,— واسعة رحمة الله حمه ر— 

ولكن، وتقواه وزهده وورعه وفصاله الشيخ علم عن الحمع تكلم 
رحمه— الميخ ّمحصية لتكتمل الأهمية من كبير محير على جانب هناك 

.الاجتماعية الشيخ خدمات ت وهو ~ الله 
الغقراءمجن للمحنامن الخير إيصال في لاومحسنين وسيطا كان حيث 

علىالشباب اعدة جموكذا ، حالهم عن والتثبت التحري بعد والعدمجتن 
وبذل، المسّرين عن الميرة الديون ومداد ؤإحمانهم ؤإعمافهم ، الزواج 

الأمرولاة ولدى ، سوولن المعد لياس الشفاعة محي وجاهه ووجاهته ه نف
علىالعامال^ن للأفراد يبدلها كان التي التركيان وكدلالتا ، الله يحففلهم 

٠الإنسانية ات والمومالخيرية والجمعيات لمين الموون 

وحاصةالصغار الأهلفال أمام صعقه هو الشيخ محي رأيته مجا وأعجب 
هأساريرنفنفرج ، معهم مازحا ، وجوههم في مبتسما فتجده ، العوقن 

وكثرةوقته لضيق سيردنى أنه وتوئعت، حاجة منه أردت إذا فكت ، لهم 
ليوينفذ ، تلمائيا ز نفه كفتح الصغار أمحلفالي مجعي أخذت مسؤولياته 

.أمجامجهم الواضح وضعفه لالصغار الكبير "لحبه ، وانبساط بسرور أبغيه محا كل 



ر/ممممم/•مبدمحب؛ه 

منالشيخ سحب سران ثمان وعمرْ أحمد الصغير ابتي قام ومجرة 
وكن، محامي بابا على محلم تعال ت له قائلا المسجد خارج إلى تلاميذه 

وهو، بهيبته أحمد ١'-؛^، مع يخرج الخليل الشيخ فرأيت ، المجد خارج 
،الولد تصرف على منه واعتذرت ، وشكرته ، رأمحمه فقتلت ، م تيي

.تضايق أي يبد ولم ، جدا مسرورا كان ولكنه 
علىوأخلف ، رحمته شابيب عاليه وأنزل ، واسعة رحمة الله فرحمه 

.الإصلامجية بالأمة حلت عظيمة لمصيبة فقده إن ووالله ، يخير الأمة 

.والسلوان الصم ومحييه وطلابه أهله يرزق أن الله فنسأل 

(١٠ I٣٣٦ العدد ، الخزيرة ريدة ج) 



ريمأو0ى(مبددي>ببم 

ا1دس|ص
/معوضابص عبئ حمد 1وووويخ بقيم 

إلىالقصم من افر مالماس عامة بتن يضيع ان إن؟ أتت ومن . • أنت 
الرياض.

يأتي،  UlJaUالصعود كرت تخراج لاستذهب ، الهنار إلى تدخل 
مجنفلريسأتوقفلثا ، الداخلية الصالة نحو وتدلف الكرت تاخد ، الدور إليك 

،عباءته يتابقل ، بيضاء وغترة ، أبيض ثوبا يلبس جاليل ئيخ ، جميل 
صالحبن محمد الشيخ أنه بد لا ، اليسار ونحو الممتن نحث ابتساماته ويوزع 

٠العثيبن 

،من وات الراحة من جوا تشيع ، المسهلة وهيئتة ، ايميلة ابتساماته 
أنهتبتنج عندما فرحا قلبك ويقغز تبتهج ، المهلار أجراء كل في ينتشر 

تذهبأن يجب هل تفعل؟ أن عليك ماذا ، الرحالة نفس فى يصاحبك حم
أنتعرف لكنك ، إطلاقا يعرفك لا هو ، الأن ليس لكن ، نعم عليه؟ لم وت

خاصة، تنتفلر أن يجب ، يكفي وهذا ، لم المأخوه أنك يعرف الشيخ هذا 
فيهأنت ما على يغبعلك الكل الأن ، وذلك هذا مع الحديث في مشغول أنه 

ولمكثيرة مرات محمافرن العثيبن؟ الشيخ مجن؟ وبمصاحبة بالطائرة رحلة 
.حياتك في والأمن الاطمئنان هذا بمثل تشعر 

سعادةتذهب ، ا لهتخعلهذ لم المي المواقف بعض جميلة هي كم 
السفريخيفك لا ، الطائرة إلى الدخول بانتفلار الداخلية نحوالصالة كبيرة 



)يم1وز1»مبدثبمب؛ه 

،حتىجميلا بدا المطار فى شيء كل ، دائما تفعل كنت كما بالطائرة 
تعاملوالقد ، كبيرة علاوة على للتو حملوا وكأنهم بدوا الط-ار موظفو 

هذاهل ، مكان أي في نجده قلما وراق امشاش نحو على افرين والممعلث 
أمالمطار، في بوجوده يعرف لا بعضهم العكس، على بل بالشيخ؟ علاقة له 
الطارةتدخل تعيشها؟ التي الممدة الأنفعالية الحالة بسبب ذلك كل أن 

امةالأبتنفى يوزع ، يدخل هو ها ، نعم ، الشيخ قدوم بانتظار وتبقى 
إشالشيخ يذهب أن المزعج اصتنتاجك مجن تتضايق ، افرين المجميع على 

الشيخهذا من أفضل ١لهلائرة في أحد هناك وهل ، وش المد الدرجة مقاعد 
تنفرجناحية؟ النحوالدرجة يتجه العثيبن الشيخ هذا؟ مجا . الجليل 

أماميفع الذي الصف فير مجمعي إش يتجه وهو الشيخ تتابع وأنت ، أساريرك 
.عليه لأم للفيذهبون ، افرين المبعض يعرفه ، فيه تجلس التي الصف 

اللهنحمد ، مجهما رجلا الطائرة في بصحبتهم أن الضيفبن أحد أدرك 
لولأنك ، الاور الدرجة فى مقعدا تحجز يجعلك كثيرا محالأ تملك لا أك 

الدرجةفي يجالس الجليل الشيخ وهذا ، هناك بالجلوس متقبل فكيف فعلت 
يعرضالمضيفس أحد جاء هناك! القابعون أولئك تعساء هم كم المياحية! 

هناكشاغر مجقعد يوجد إنه حيث اتوش، الدرجة إر الانتقال الشيخ على 
.لهللبه الشيخ يستجيب أن وتخاف تتضايق 

هناك،إر الذهاب من الشيخ يعتذر له؟ الشيخ ميقول ماذا ترقب 
عليهللسلام الذهاب تقرر ، طمأنينة المكان يزداد . بينكم مجقعده في ويبقى 

,منه بأفضل عليك يرد الملام، عليه وتلقي إليه تذهب .  ,

لمكما يعرفاك أنه نتفن قبل، مجن أحد لكا م يبتلم كما للشا م ييت



ريم(وز1»مبدضْبإه 

لمكما صحتلث عن فسالك ، صحته عن اله ن، قبل من أحد يعرفك 
يممتلم كما إليك فسمت تستمتيه ، قبل من صحتك عن أحد يسألك 

•فل من أحد إليك 
.معه يتحدث أن يريد خالفك شخصاحر الحديث تواصل أن ترغب 

يصحلحب، قبل من أحد يودعك لم كما فيودعك مجضهلرا تودعه 
الإخلاصمورة يقرئها ، بجانبه الشيح فيجلها إليه صغيرة محلفالة أحدهم 

.خالفه تفرأ وهى الفاتحة يقرئها ، فتقرأ 
ٍ

ته—ممل، مريعا الوقت بمضي ، وتحدثه يحدثها معها الشيخ يبقى 
ثانيةمرة الله تحمد ، أولا الأولى الدرجة أصحاب ينزل ، الرياض في الطائرة 

.الموقف من سخرية تضحك ، الحال ميسورى من جعلك بأن 

يخامحلبزال ا موهو الشيح إلى أنت تنظر ، الهنايرة ؛ع الجم—يغادر 
.منوات مجند تعرفه وكأنها ، يعرفها وكأنه ، الهلفلمة 

تعود، تتبعه أن وتتمنى ، تسيرحلفه ، ااaلائرة مجن الجليل الشيخ ينزل 
،يفارقك مالشيخ أن تعرف عندما تتضايق ، القديمة انفعالاتك إليك 

٠ينتاباك بالوحشمة اس إح
(١ ٠  ٣٣٦ت العدد ، ا-يزدرة جريدة -) 



بم/م/»مبمحضبي> 

_klLاس1ءاادا؛.ه 
/تحبنيعبدآ/عنيزعنى الشيخ؛ بقلم 

٠م،مء/رٌفمسم،ض وخطيب و/همصد ببمز/ردمومح ضو ع* 

علىله والشكر ، ويختار يشاء ما عياله من يصهلفى الذي لله الحمد 
شأن،في م يوم كل والأرض الماوات مى من يسأله الأقدار، صروف 
العلمأولى الأخيار، وصحبه آله وعلى الأبرار، صموة على لام والوالصلاة 

تبعد أما بصار، وات 

طالماالعلم من بصارم ووترت جلل، بمصاب الإّلامية الأمة رزئت فقد 
قلزمن في العلماء حليفة بفقد الخهل_، فعفلم وانتثلمرت، مثله في تعت 

.دعياءات وكثر ، الفقهاء فيه 

ووقتهه نفنذر صادق، ومجاهد نحرير، فقيه ارة بخمجة ات مشت 
وتعليماعلما الإّلأم، خدمة في حياته أفنى حتى وعلا، جل لله وجهده 

ومساعدةوثفاعة ومعونة وبذلأ ونمحأ ووعفلآ ؤإرئادأ وتأليفا ؤإفتاء ودعرة 
يبتغيالخرم، وقوة العزم، بصادق بل كلل، ولا مجلل بلا وطاقه، وسعه قدر 

الزهد،يماه مالسنة، وحجته الثران، دليله ، الاحرةوالدار الله وجه 
نقمةالإله ذات في يخشى ولا لائم، لومة الله في تأخذه لا الورع، وشعاره 

.أثريةوعلومه سلفية، ناقم، 
وناشرولذن، ات فقه في البدعق وقامجع السنة، ناصر العالم الإمام ذلكم 

البارعوالفقيه الفاصل، الحدث واكصنيض، الحقيق صاحب الدين، علوم 



ر/مْطم/رز/س؛لمبد،ءثبص 

،السلف بقية ، عشمقن بن صالح بن محمد ؛ الباهر الذكي العابا٠ والزاهد 
ولذلك، وتوجهه فكره وذلكم ، قدره وذلكم ، هو فذلكم ، الخلف ونابغة 
بذهابهمة ا[د متفقد ولهذا ، جهوده وبوركت ، عالمه وانتشر ، الناس أحبه 
وحشةفيا ، الثرى أمحلباق تحت مسجى فبات ، الأرض على بمشي كان عالما 

ومن، المهملات للدروس فمن ، بعده مجن الرباع ضق ويا ، بعده الديار 
قبرهعلى أفقس رب فيا ، الحكمان التموصن ير لومن ، المبدعات للتقاسيم 

الإسلامبنو استفاد فكم ، الهبات بجميل إلهي عليه وجد ، الرحمات واسع 
.بتوجيهاته وامننحاروا منTدابه واصتقوا علومه، مجن 

الرملاتباع يكون كيف لها يوصح طريقأ للأمة م رّالذي عنيمتن ابن 
،والبصيرةوالعلم وتعالى، بحانه سالله تقوى جماعيا وحمال بصفات 

الربانيةالشريعة تقتضيه مجا وتوجيهاته وفتاويه تصرفاته كل فى احتلهل فقد 
علىالمسنة وأبان الكتاب، ايات فاوصح المامجية، ومقاصدها مجحانيها بكل 

.العلماء وصبر نبياء ات طريقة 

بلتقهقر، ولا سأم بلا العالية الهمة حياته صحب الذي عيبن ابن 
ذلكتفريهل، ولا إفرامحل لا الإسلام، بمفهوم وتكامل توازن مع وجلد حزم 
.عياله مجن يشاء من به يهدي الله هدى 

معهفعلمه ، كان أينما والمثابرة والاجتهاد الجد مدرسة ; عبن ابن 
،منه يخرج يكاد لا السجد دخل إذا ، ومنزله وطريقه وكليته مجده في 

ابقواتالجد من حرج فإذا ، ويمايرونه يترقبونه والستفتين الحلم فهللبة 
منفلمالوقت لأن ، بلطف اعتذر منزله ومجل فإذا ، طريقه في صحبته على 

,وهاتفها وبريدها ورسائلها بكتبها تنتفلره فالمكتمة 



)يم>وو1»لمبمحضيمبي> 

عالملأنه — هكذا — بصدق تحبه أن بد لا إليه نثلرت إذا عثي،ين ابن 
اللهفضل ذلك ، ااعالمين رب عن موقعا مة المد رضته قد ، صادق وزاهد عامل 
.العفليم الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه 

يرويهوما ، الصالح السالف عاليه مجا تذكرت أبصرته إذا . . عثيمثن ابن 
فتبدو، الكبار والحهابذء ، فذاذا الد العلماء عن والتاريخ السير أصحاب 

.المادرة الكبيرة الشخصية نالك بجانب حقيرا 

وعلمثقل عن تحدث الشرعية المسسألة في تكلم إذا الذي عئيمان ابن 
بقواعدها، والتفميلية منها الإجمالية الشرعية الأدلة حوي قد ، جم 

ومقاصدهاوحكمها ومصالحها وامشاءاتها واعتباراتها ، الفغهية وأصولها 
وتوضيح، أدلتها وجمع ، وأولوياتها ، بها النفلر ؤإلحاق ، تعليمها ومنامحل 

موتقد ، ناسخها ومعرفة ، عامها وتخصيص ، مجطلمها وتقييد ، متثابهها 
.صوليين المد وتنقيح ، انحقفن بدقة ، أرجحها 

يمتكبرفلم ، طبعه ودماثة خالقه بحسن الناس مجلك الذي عئيجان ابن 
تعالىلله متواضعا كان ، فقهه واسع بجانب مناقشا يحتقر ولم ، بحلمه يوما 

،اجتراء ولا غرور ولا ، جفاء ولا نعتت فلا ، مجربنا مؤدبا حازمجا شنقا مهلا 
.بعلمه انتفع بعالم ظنك وما . . القران حلقه كان بل 

،عامة والمسلمون ، خاصة البلاد هذه به تعتز فخر ومام عشمبو1 ابن 
،الوحي مهبهل جعلها بأن تعالى الله خصها فد البلاد هذه أن ذلك وبيان 

هدهجهة مجن لمين المقلوب أفئدة مهوى فكانت ، الشريفين الحرمين وأرض 
,الخاصية 

كانتالتي الإسلام بقاع مجن كثير في للعلم المتسمين كثرة ظل وض 



0سأوز(»ابدمحيص 

هذهفي ■عثبن ابن شخصية مثل وجود فإن ذلك ومع ، الإسلام حاصرة تعد 
وصماتمرهلات من النادرة الشخصيات هذه مجئل به تمتاز وبما ، البلاد 
محبةالإسلامي العالم في المالمقن قلوب في أيضا تعالى الله جعل فريدة 
رأسهموعلى ، القلوب وتهلمئن ، تهفوالنفوس قاليهم ، البلاد هذه علماء 

فيأمجا ، العالم مسموى على حجره وذاع ، علمه شاع الذي عنيمتن ابن 
أوداعية أو قاضيا أو ا مجدرمونجد إلا فرية أو مجحاففلة تأتى تكاد فلا المالكة 

,دروسه وحضر ، الشيخ علم مجن استفاد للعلم محنالبا 

عليهاأهلها تنافس أوج في راغمة وهي، الدنيا جاءته الذي ابن 
فلم، عاجلة وآثار ، فانية لأعراض للركون يوما تهلمع لم الدبية ه نفولكن 
منللاسكثار وجاهته تدعم ولم ، وزهده ورعه على مجوثره مكانته تكن 
كانبل ، وتحفظه ؤإحلاصه نيته في تقدم منصبه امتيازات يجعل ولم ، دنياه 

للذيننجعلها الأجرة الدار نالك ؤ : تعالى ربه كتاب يتأول طريقه في ماضيا 
عاقبتهفكانت لارمت_قتيب، وانمافسة ادا فولا الأرض في عالوأ يريدون لا 

عدادفى يكون أن له الله وكتب مفيدة، وعلومه رشيدة، وسيرته حميدة، 
هداه،بعبق ان الركبارت فوالمرسلن، اأتني_ي_اء ورئة المامجال^ن اء الملم—

فيوبقي اسمه، الصالحتن في فعفلم فتواه، تقرر التعليم صروح ومضت 
،يمح، المهد فى درجته وارفع المكرمتن، نزل أنزله باللهم ذكره، الع-المين، 
العالي.رب لله والحمد الرصين، على وسلام ، خيرامة ات واحلف، 

١(.  ٣٣٦; اليد ا-بزيرة، )-م؛دْ 



رممطم/رزء»مبدثي>«بإه 

ضسٌ اسه اس دس يي 
/سئمالمعلى أس عبئ /لمشيغ؛ بقيم 

الماضيربعاء \لأ اء •سوالإملامية والعربمة العودية مة الأ مقيت 
صالحبن محمد الشيخ فضيلة علمائها أبرز من احدا وه 

.العلماء كبار هيئة عضو عشبن ابن 

والمملكة، عامة الإسلامي العال، في للمعلم كبيرة خسارة يعتبر فقده إن 
علماءأحد وهو ، متمرسا وفقيها ، كبيرا عالما العالم فمد بفقده إذ ، خاصة 

وعلى، الحسنة والموعظة بالحكمة الله إلى دعا مخلص، وداعية الجيل، هذا 
•وبصيرة نور 

،البارزين العلماء مجن العئي٠ين صالح بن محمد الشيخ فضيلة إن 
مجولفاتوله ، بارزا همالما وكان ، للناس ^١^ ١١العلم لتيريس ه نفوهب 

ومخرحياته ندر وقد ، الفرائض وفى ، العقيدة وفى ، الفقه فى عديدة 
لهوكان ، الفقهية ائل المشتى فى والتحقيق والتاليف للبحث جهوده 
حببالذي مجر المد ، الاسروس وشرح ، ائل المبيان فى ومحبب مميز أّلواب 

فىالارالفعال له كان كما كبيرة، صه تفادة الأتوكانت فيه، الماس 
شكثير أثر لهم وهمدا ، تميزواعلم طلاب من يديه كيرعلى عدد تخريج 
ذاتوكتاباته وكلماته محاضراته وكانت ، والتثريعى الفقهي العلم مسيرة 

.الله إلى داعية لكل عفليمة فائدة 
دونالعالم ويدل الله إلى الدعوة في مخرا عمره الشيخ أفنى وقد 



،م/رز/»رممابدضببم،ه> 

منزلهوكان ، الدعوي المنبر أهمية مدركا وكان ، الدعاة مع ووقف ، كلل 
أوطالبمتفت وجه في منزله هاتف أو بابه يغلق ولم ، العلم لهللأب قبلة 
وقت.أو ظروف أي في علم 

معمورةه مجالوكانت ، والمرح باليشاشة ذللث كل يقابل وكان 
طلابمن كبير عدد يديه على تتلمد ، لالمسسلمين والنصح النافع بالعلم 
المملكةداخل في كثيرا به ونفعوا ، العلم أعمدة من أصبحوا الذين العلم 

•وخارجها 

مجنالمحروق وبذل ، للخير ومحبا والساكين الفقراء على ععلوفا وكان 
كبيرةمبالغ له يقدمون وصغارا كبارا نون اخوكان ، الخاص وماله -بمهده 

.العلم طلبة وخاصة ، يستحقوبا من على إنفاقها يتولى لكي وصغيرة 
وحديثهسلوكه فى متواصعا ، الزهد حدود أبعد إلى زاهدا كان 
نثامتهبالشح صلتي أن الكشر يعرف لا وربما ، ومعامه ومجلبهه ومكنه 

،عنيزة مجشايح لهم الغفور يد على سويا العلم نتلقى صغارا طلابا كنا منذ 
—له وغفر الله رحمه — المعدي ناصر بن الرحمن عبد الشيخ وخاصة 
وانتقالهفقده في كبيرة الخسارة هي كم يدركون الذين أحد فإنني ولذلك 

.الله رحمة إلى 

((ثراه الله طيب 9 ااعثيمين صالح بن محمد الشيخ فضيلة كان هكذا 
الكتابمحن الدقيقة اطات تنبوالامالفتاوى مجن الكثير وله ، العلم غزير 

.والفقهية العلمية واجتهاداته العالم هذا عفلمة على تدل التي والسنة 
وطنيوأبناء ي نفأعزي أن إلا العجالة هذه في أملك لا ؤإنني 

مجنقدمه مجا على والإمحلأمى العربي والوطن الملكة فى ومحبيه وتلاميذه 



أم1و}1»4/0مب>دثبمبإف 

ذهبما إلى صوتي أصم الخليل العالم لهذا الوفاء باب ومن ، وفتاوى علم 
الأميرالملكي المر صاحب اقتراح ؤإلى واماب العلماء من الكثير إليه 
•الشيخ علم لإحياء العزيز همد بن لهد بن العزيز عبد 

العلمطلة مجن كبيرين وجهد عمل إلى يحتاج المقترح هذا أن وأعتقد 
الفائدةنحقق التي، بالصورة ليخرج وتوثيقه لجمعه ومحبيه الشيخ وتلاميذ 

.الإسلامية المكتبة ؤإثراء المرجوة 
التيعسرة لمدينة وكحق ، بفضله وعرفانا للشيخ وكحق جاض ومجن 

الماسبه الله ونمع ، فيها وعاش فتها وتعلم — الله بإذن — المرحوم فيها ولد 
العلميةالمراكز بحض على اممه لإطلاق المسوولن ببعض اتصلت ؛قد ، منها 

إحدىنشرت حيث بالرياض المعاليم إدارة نت أحولقد ، لذكراه تخليدا 
علىاسمه إطلاق فررت الإدارة البت يوم الصحف 

.الرياض محنهلقة مدارس إحدى 

رحمةوالإمحلامجية والحربية عودية المجة ات وفقيد فقيدنا الله رحم 
.راجعون إليه ؤإنا لله ؤإنا ، إليه وأحسن واسعة 

(١ ٠  ٣٣٦ت انمدد ، الخزيرة ريدة ج) 



}س1وز1س(مبدشبب؛ه 

/ثمدمص1ور'0ن عبئ : آ/شيخ بقلم 
٠منيرء ^ Uitجامع رءعس ء/*،*/ 'لإبمءم يجامعن محاضر /٠ 

شرورمن بالله ونعوذ ، ونستغفره ونتيسه نحمده ، لله الحمد إن 
فلايضلل ومن ، ه لمجفل فلا ه الليهده من ، أعهالتا وميئات نا أنف

محمداأن وأشهد ، له شريك لا وحده ه اللإلا إله لا أن وأشهد ، له هادي 
يومإلى ان باحوأساعه وصحبه آله وعلى عله الله صلى ، ورسوله عبده 
.بعد أمجا . . الدين 

عندهقيء وكل ؤ سُع المن هذا احر في؛ وجل عز الله قدرهما ثان فحد 
.سفلى أرصي وحدث ، علوي سماوي حدث بمقداره 

نورهذهب ، نوره وذهب ، القمر فانخسف ماوي الالحدث أمجا 
إلىالماس هرع ، . مجحمد بنبيهم مقتدين ربهم إلى الماص فهرع الحسكب 

بتخويفيخافون ، ربهم عقوبة يخشون ، بذنوبهم مجعترذين ، اجد الم
،الحدث هذا غير في نثليرها يملون لا ، عجسة صلاة يصلون ، إلههم 

عجيبةصلاة فهي ، مجدات وأربع ، رك-"-تين ض ركعات أربع يملون 
المبىفذكر ، أيضا عجيبة بخهلبة هه النبي أعقبهأ ، عجيبا حدئا تناصب 

المىأءم-الهم وذكر ، عيانهم بأ أشخاص نلاثة حهلبته في ذكر فيما ءه 
،الهرة صاحبة وذكر ، الخزاعي لحي، بن عمرو ذكر ، المار لحول لهم أوجبت 

واحدكل لوجدت حالهم تامجلت إذا الثلاثة وهؤلاء ، امحجن صاحب وذكر 



>/مم،ممء•'بدثبمبي> 

.مج\لها ني أصل هي بمعصية استقل قد 

قمبهيجر . الستم، رآْ فقد الخزاعي لحي عمروبن وهر ت ول المد أما 
منأول نهو العمل، مئس عمله وأما جهنم، في، يجرها - أمعاءه عني، ي- 

لهمونمب الأصنام، إليهم جلب موحدين، أناس علك، الشرك أدخل، 
عياليا هذا ومحي ، لأيامهم يدرونها الإبل وهي( الموائب ومتب ، امحوثان 

أوعقائدهم محي الناس على شر باب نمسه الإنسان يجعل أن تحذير أشد الله 
وزرهاعاليه كان ّسئة سة الإسلام في، من، ومن أومعاملاتهم، أخلانهم 

القيامة.يوم إلى بها عمل من ووزر 

آدمابن عار كان إلا س شس تقتل لا » : المبي. قال ولذلك 
.عليهص، القتل(( من مجن أول لأنه ، دمجهامجن، كفذ الأول 

علىأو باليك، أهل عالي شر باب تكون أن احذر الله عبد يا فاحذر 
تبعفلا الأجرة، في عليك ؤإئما ، الدنياش للث مذمة فتكون بيتك، أهل 

يكونما بيتاك تدخل أو لأهلك تشتر ولا يبيعه، مجن تعن، ولا ، محرماشيئا 
•دنياهم أو دينهم ز لهم فتنة 

هيفلا ، عدهاهرة ربملت امرأة ، الهرةصاحبة فهي : الئانية وأما 
ماتتحتى ربعلتها الأرض، خشاش من تأكل، تركتها هي، ولا ، أطعمتها

الفللمعاقبة فهذه ، الهرةهذه بب بالنار فى تعدب التجئ رآها جوعا، 
عذبتفاكن، ، محرماعباده بين، وجعله نفه عفي، الفللم حرم نعالك( الله ثإن 

الله،عباد مجن عبدا ظالم مجن عين، تقر فكيف تعقل، لا هرة ظلم في امرأة 
ظلمواالذين الكفلأء بعض فأين عاليه، أواعتدى، الواجب حقه فمنعه 

يمسكوهنفلم أزواجهم ظلموا الذين الأزواج بعم، وأين مكفوليهم، 



ام/رز/س؛ر/مممبدضي0بها 

ماجل أد بهم وتمسكهن صعقهن واستغلوا بإحسان، سرحوهن ولم بمعروف 
وريما، النقية واجب ولا ، المعاشرة حق يعتلوهن فلم ، الأولاد من بينهم 

.لبالمرصاد ربك ؤإن ، مجاب ات نفه ي مبرحا صربا صربوهن 

فكابينهم ذغ-رنوا أولادهم فللموا الذين والاياء اء الأوليبعض وأين 
ولجاءات بعض وأين ، والبغضاء العداوة بينهم فوقعت ، وانملية المعاملة 

وربماوالرعاية، التربية من الواجب يعملوهن فلم بنانهم ظلموا الذين والاياء 
ألا' مرتبها مجن بنته عليه تدره مجا ينقهلع لا حتى الأكفاء زواج ات مجنعوهن 
يأخذنأن تملحن يلم إن ان الضعيفالبنات هؤلاء أن هؤلاء فليعالم 

وليعلم، القيامجة يوم — الله عيد يا — لك خصم ، الدنيا ض حقوقهن 
أنهليعلم ، عرض أو دم أو مجال مفللمة الدنيا هذه في أحدا ظلم قد ظالم كل 

علكاخطرعظيم•
لهيوفر مجا مع الدنيا في بعقوبته الفلالم يعاجل أن تعالى الله ستة وأن 

همذابالأحرق في ولهم الدنسأ في خزي لهم ذلك ؤ : الاخرة في العذاب مجن 

عليكلمله يأن يوشك ملاحا المفللوم بيد أن اإذلاام أيها تنس ولا 
ليسفإنه الظلوم دعوة واتق ٠ I النبي نال الندم، ينفع لا حتن فتندم 

.حجاب(( الله وبتن بينها 

،يفاكه« لم أخذه إذا حتى uظالم ليملي الأ4 وإن : M المي وىل 
ه.شديد أليم أخده إن ظالة وهي القرى أخذ إذا ربك أخذ وكذلك ؤ ت قرأ ئم 

العصاهي وانحجن انحجن، صاحب البي. رأى فقد ' الثالث وأما 
متاعكتعلق قال أحد له فعلن فإن الحجاج، بها يمرق الطرف انحنية 



ر/مم،م/رز/»مبدضْبأفي 

أموالعلى مكشوف تحايل ، ذنبه فهدا ، به ذهب عنم غفل وإن ، بمحجني 
بماظنك فما ، الله بيت حجاج من الله عند مجا نصل مجن على بل ، الناس 

،انحجن بهذا مجاله مجن يتعلق سومحا يما ظنك وما ، الحاج مجع يكون سوفا 
أموالهمعلى والتحايل الاخرين أيدي في مجا الممللعإلى إن الله عبد يا ولكن 
ألتولا ، الند في يحل مجا عندهم فالحلال التقوس، بعض به تتلى مرض 

بمفلهرافد،الرديء ؤإظهار السلع، ض فالغش وطريقه، وجهه عن 
،البضائع تحريض على القدرة على ودليلا حذقا أصبح العيوب ؤإحماء 
وهكذا، عليه واجب عمل على يأكلها وخدمة أتعابا أصبحنا والرشوة 

.ثمن باقل إلا صاحبها يرجع فلا بينهم يتبايعونها الدلالن عند السلع 
،ومجاهد وفميه عالم فمون، ، رصي المد الحدُث، الأحر والحد 

أحدموت وحدث ، القمر كومح، حدث بان علاقة فلا ، الله عبد يا وانتبه 
الشمسإن )١ ت يقول التجئ لأن ؛ أيضا موته لقرب ولا ، الناص مجن 

أحدلموت ينكسفان لا ، عباده بهما الله يخومحا الله أيان من والقمرTيتان 
.لحياته((ولا 

إبراهيم،لوت الشمس انكمغت، : الماص قال لما المبي. ذلك قال 
ثانحد ا ملأنهئين الحل ب؛ن الكلام جمعت ؤإنما ءه، المبى ابن يحنون 

٠ول الأ الحدث من قه المبي فنع مجن شيئا ص-معنا وقد ، زمناتقاربا مفزعان 
،ايميع شيخ بل شيخا الثرى وواروا الناس ودع لقد الله اد عبيا 

ومعلمأ، محسنا فميها ودعوا ، العسمين صالح بن محمل، الكل ووالد 
إثارةولا ، أحزان تهييج مقام الله عبد يا المقام وليس ، بارعا ومفتيا ، ناصحا 

بْستون وإلهم مت راك ؤ I ءه محمد لنبيه يقول تعالى فالله ، عواهلف 



0صأووس(/بدييبي 

عندتهون مميبة فكل ، ئن محمد نسنا ت فقدناه أحد كل بفقد وعزاونا 
قالونه ترجعون إلينا ثم الوت ذائقة نفس كل ؤ ت تعالى ويقول ، به مصابنا 

وييقىفان عليها من كل ؤ : موجود لكل وغاية حي، كل سل الله عبد يا 
ه.والإكرام ايلأل ذو ربك وجه 

التعالى الاه ررإن : قووالمي. ان يمذكرالإنالعالم بموت ولكن 
العلماءبفض العالم يقبض ولكن العباد، من ينتزعه انتزاعا العلم يقبض 

علم،بعير فأفتوا فأسللوا جهالأ، رووما الناس اتحد عالما يبق لم إذا حتى 
٠عليه متفق ({ واصلوا فضالوا 

بنزيد قم على واقفا وهو — عنهما الله رض — اس عبابن ونال 
.العلم(( يذهب ررهكذا ; — عنه الله رصي — ثابتا 

كانوإةاس ، ١لأن٠_ياء ورثة والعلماء شأنه، كل فى بالنبي مقتي إنه 
مجامة، ات ونفع العطاء في فريدأ نموذجا — آلله رحمه — محمد شيخنا 
فيالمضاعفة ودروسه C التئوعة اليومية فيروسه ، سبيلا ذلك إلى استطاع 

،عنيزة أهل يا بها الناس أدرى من أنتم الدراسية وعطلهم الناص إجازة وقتا 
فيهاّنين منذ وعطلتا الدروس، إلى البلدان مجن كثير افتقرت حنن في 

للس_انلينؤإجابته ، المسلمين لعامة وتوجيهه شيخا ودرس ، الحلم حلئات 
—يلقيها ، الأخيرة أيامه حتى الحرام المسجد في يلقيها بها قائما يزل لم 

.المتعثرة ونيرانه ، المتقطع بصوته — تعالى الله رحمه 
أنيوشك الفارس وأن ، عظيم الخطب أن فعلموا صوته الناص سمع 

وعلا، البكاء في بعضهم فأجهس ، أنمهم يتماوكوا فلم ، فرسه عن ينزل 
واللهمحدرثم^ هذه ٠ يقول النسمغ^ حال ولسان ، المهساجد أروقة في نحيبه 





،م;مء،>مم/بدءديْب؛ه 

بنغلان؟فلأن مات : فيه يمال الذي لليوم الله عبد يا أعددت ماذا 
فأحسنغيرك إلى تخهiاك وهنالما إليك، غيرك الموت تخهلى أنت، هو وفلان 

العمل،وصرالامجل.

محمولحدباء 1لة على ا يومته ملامولوطالت انئى ابن كل 

والغازعةالعفلمم الحدث هدا في لم الميقمها التي الوقفات ومن 
هذاوليس حصاله، وكرم ، ءآثرْ وجميل العالم سيرة مجع يقف أن الجليلة 

ربه،على تزكيته باب مجن ولا محاسه، تعداد وهى الميت ندب باب مجن 
—الله عبد يا — ولكها ه يشاء من يزكي الله بل ؤ أحدا الله على ننكي فلا 
فيمنه تؤخذ والدروس مجدرمة، فالعالم العالم، حياة مجن الدروس باب مجن 

إذاصلاته من العالم مجن تؤخذ والدروس ، عندهالركب وتثنى حلقته، 
صحتهحال في العالم من تؤخذ والدروس ، مجنمرداأو أومأموما إماما صلى 

نت ، وغيرهاالمواضع هذه في العالم مجن الدروس وتؤخذ ؤإقامجته وعافيته 
الفلزبالعالم.

معاشرفاستمكوا (( أرضه في الله شهداء أنتم )) ! يقول ءه والنبي 
حالةوتذكروا ، النية وأخلحوا ، واجتهدوا وجدوا ، عاليه أنتم بما الهللبة 

إلاضرورة كل عن وتستغتما ، شء كل مجن حاجتها د نقد مجة فات ، مجة ات 
وفي، فقيدها في الإسلامية الأمة عزاء الله فأحسن ، الرباني العالم ورة رص 

علىوكتب ، منهم بقي فيمن لها وبارك ، علمائها مجن ففدت مجن سائر 
•أنمهم شرور ووقاهم ، رشدهم وألهمهم ، الخير أيديهم 

ملمةأبى فى النبي ناله ما نقول ، خاصة وشيخنا فقيدنا حق وفى 
اغفراللهم : نقول — عنه الله رصي — قبض ئم احتضر وقد غليه، دخل لما 







دمرمم،مميمسمءتببمب؛ه 

انطفأفإذا ، اكللمات ش المديون بها ويمتضيء ، اللJا•حى فى المالكون 
الغور؟يجيء أين فمن الضتاء محمد ؤإذا المالك؟ يصنع أن عمى فما المباح 

والتقىوالإيمان العلم نور إنه نوئه، من له فما نورا له الله يجعل لم من وؤ 
صالحبن محمد الشيخ : والبلاد الأمة فقيد به تعالى الله حبا الذي 

٠مطن الع

إلىومضى شامخة، عفليمة ميتة ومات رائعة، مضيئة حياة عاش لقد 
.الله شاء إن محرصيا راضيا ربه 

بانوألف ، وأندر وحدر، وأرشد، ونصح، وأفتى، وعلم، درس، 
علىجمعها ، وتباعدهازشاليها اشتد نفوس يذن وجمع ، تنافرهاطال قلوب 
صولوارد والفقه والعقيد٥ المنة ظلال في وأظلها والإيمان، المران مراثي 

•وغيرها وغيرها والناٌك والصهللح والفرائض والتفسير 
وندواتودروس محاصرات مجن وكم ألقى، وخف مجواعفل مجن فكم 

•وأعلى؟ أنال والهداية والإرشاد الخير جولات مجن وكم ورعى؟ أقام 
انتشرتمشهورة، مذكورة مفيدة، عديدة ورسائل تصانيف محن وكم 

الخقمن فيها لما وأصاخت أعينهم، قبل قلوبهم فاّتقبلتها اواس، بين له 
•أيديهم تص-لهاأن محل امماعهم والهدى 

همنقوما إليهوصت عقولهم، العوامجر موائدها على وأفلت 
•وألبابهم ألسنتهم له بالدعاع ولهجت وأرواحهم، 
أكثرمن كان أن ْلور الهده كاتب على به الله مجن مما كان ولقد 

هدهأرجاء في المبئوث العلم ذلك — الله رحمه — الشيح بحلم النتفعين 
.تحصى ولا تعد تكاد لا قنوات عبر الأرض 



)_t_اصعثيْ؛؛ك 

بالحرمبالإمامة تتعلق أحرى خاصة انتفاعات الله بحمد لي كان كما 
هذابصلاة الله حففلهم ئمة ات إخواني وبقية الله أكرمني إذ ، الشريف 

.. مختلفات أوثان في الصلوات مجن حثي في وبهم بي موتما الإمام الشيح 
الإمامةباب — الباب هذا في والتذكيرات والتوجيهات الإفادات من له فكان 

،المتمرس الإمام وهو كيف ، يحد0 حد ولا ، له منتهى مالأ — والخهلابة 
المقامهذا في ثبابه ارة ونض، عمره زهرة أفنى الذي الخبير؟ والخهليب 

الشريف

وعفلم، النازلة وشدة ، الحطب فداحة أستشعر لا ذلك بعد فكيف 
■الكسر؟ هذا يجبر وأنى ، اارزية هذه تعالج ~~ بربكم — وكيف ، المصيبة 

أنوالعلمطن — الله رحمه — الشيح إخوان في العزاء لكن 
وأنوالعمل، والعالم، ، النهاية في طريقه على ويمضوا دربه، يواصلوا 
لكومهدى، وطريق ، حياة الكبيرمنهج الراحل هذا محيرة من يجعلوا 

.ؤإصلاح صلاح وجادة ، رثد 
مبذولوالعراء العفليم، الفقيد هذا في كلها الأمة مماب الله جبر 

بنفهد المالك ااشريفين الحرمجين حائم ت الهلليعة وفى الشيخ، محبي؛ لجميع 
السموالملكيصاحب الأمتن عهده وولى الله، حففله معود العزيرال عبد 

السموصاحب الثاني والمائب محعود، العريزآل عبد بن الله عبد الأمير 
المالكةالأسرة أفراد وجميع سعود ال العزيز عبد بن سالهلان الأمير الملكي 
،العلماء كبار هيئة وأعضاء رئيس والفضيلة السماحة وأصحاب ، الكريمة 

العلم،وطلاب والصلاح، الخير وأهل ، بة الحورجال والأئمة، والدعاة 
.الإسلامي والعالم والأمة الشعب أفراد وكافة 



}يم1و}1»مبدثببمب؛م 

وهدناالمماب هزنا فلمي ، الكبير الراحل الشيخ أيها الله ورحماك 
فيعليكم فسلام ، الرحيل هذا قلوينا وأدمى ، الفراق ولوعنا وأبكانا ، لم ات 

أملأفلثوعلى عليك وسلام ، المالحين فى عليلث وملام ، الآخ_رين 
.ااعالين رب الله ثاء إن المعيم -بمات إلى الراحلين 

(١٢٠٦٠ت انمدد ، عكاظ ريدة جر 



رأبمأو0»ضبي  ٥٧/

ا،وماءواهضء 
بئت/بوهمه ; رمئس1ئنه ططم/ئلاسق 

،المصاب وعظم ، الأحباب وتفرق ، مثواه إلى الله في حبسا وذهب 
عينيهأغمض ، خطير بأمر يوحى نذير بعد نذير ، صحاب ات ثمل وتشتت 

.الأحد الواحد علم في وأدخل اللحد وسكن ، بد ات إلى 
روحفي تكون أن تعالى اله ن، وبارئها خالقها إلى روحه صعدت 

.اليمين أصحاب من سلاما يلقى أن تعالى نسأله ، نعيم وجنات ، وريحان 
وحرنت، عالمها لفقد الأمة وصعقت ، الثرى إلى هامته هبهلت 

.النفوس واصهلربت ، الأعين وبكت ، القلوب 

مقرهاإلى جنازته وطارت ، وأكتافهم أكفهم على الرجال حمله 
.ومستودعها 

وبالأخلاق، بصير العمل وفي ، خبير وبالمدق ، قدير الحق في رجل 
•وأمتن وحفيظ مود حير وللأمانة ، منير وبالهدى جدير، 

لفراقهؤإنا ، حزان ات واجتمعت ، كون الوخيم ، القنديل أطفيء 
•خرونون 

أصبحتحتى ، فثيئا شيئا أطرافها مجن تناقمها في رض ات أخذت 
.بنا الرحمة نمألك اللهم . • بدائرها تضيق 

،قهلاذه مجن بد لا الموت وزرع ، الحياة أمجر إنه ، الله في أحبتي يا وبعد 



ساوذسامبدءثببمبه 

.. نعشم أملأ له وثطامأ للموت زرعا كنا فان ، ونقحه حصاده من بل ولا 
.الدليل.لما وترك الخليل الإمام ذهب 

منهمحياء لنا وترك واعتلى ، فيه أحب من لغاء ثإلى المأوى إلى ذهب 
هحاء أحن، به اصتعان ٠ دمترر من وعالما ، وحبورا وميرة ونورا 

مجاإلا عماله انقهلع ، ودين علم مجن المن هو هذا ، وأعيانه وبصيرته ووجدانه 
.المحالحين أبنائه ومجن ، المسالمون به ينتفع 

ارتشفكلما تريد بل ، الله شاء إن تنقص لا جارية صدقة وراءه حلف 
،لله والحب ، الهداية وْمتض ، التوبة وقاصد ، العالم طالب ونهل منها 

٠والمسنثير ، والجاهد ، والعامل ، إليه والفار 
،محنينه طوال به وتعطر تروي مجا العهلرة والسيرة البيان علم من حلف 

وتفانيهوكفاحه واجتهاده وجهاده وجهده كوب الوعطره ، وعطر فأفلح 
•الدين علماء له يشهد مئين، قول مجن الحق في وصلابته وبحثه 

وعاصرنا، الجن مجة امد على وتكالبت ، ورحل الجليل الشيخ ذهب 
،جلل ومصاب ، وعلن مر في ، ألم وللازمجات ، القس فيه تلاطمت وقت 
علم.قد دفين وأمجر 

•عريق الكتن الهض وذونب هالك وابن هالك إلا الناس ا ومج
حداقالأ وتموت ، والبضاعة الأجيال تنتقص اعة ومساعة إلا هي ومجا 

,أطاحه إلا العمر نقص ومجا ، مساءه الصباح ويهلوي ، راحه ظرف في 
رورغما بهاهل جكلنا تدور عليك رصي ايا للمن
ورفغجمه ذنبفباك كل ا لخطايلبكى مجن له الرحم 



تم1ووس(4/0ابمحضيْجم 

إعلاءبيل حمفي صيف وأغمد ، علام الأ من علم ، الخفقان عن توقف 
غيرللناس وتواضع ، و-حنين جم وأدب ، ودين حلق ، همام التوحيد كلمة 

النفسأغوار بر ي، غامر ؤلبمان ويقين وحلم ، ووداعة وبساطة ، هان ٠—
٠ئ^ان ف

.إليه عي والالله من والقرب ، العقيدة وسلامة ، النية خلوص 

وأحسن، وامحمعة رحمة الله رحمه شيخنا خى جليلة عفليمة صفات 
والإلهاموالرمد والسلوان المجر وذويه وألهمنا ، جناته قيح وأمكنه ، إليه 
والسنةالكتاب مجن والهداية النور مشعل فى لنا وجعل ، اجتهاداته حير مجن 

وتفقههعالمه وبحر وفتواه مجخطوطاته مجن ، وحليل ومجرمي دليل خير 
الفاصلشيخنا ميراث ، قهلوفه فضائل مجن الله بعد بها نتمن ، ونفيراته 

نحنعلنا ، فانية حياة ظالمة فى به نهتدي ومنار تبمرة ، عثيمان ابن 
وقدوةنبينا ومنة ربنا كتاب نهج من بعطر سيرتنا فتتعهلر أحن كما قطافا 

٠أئمتنا 

الألموعلى . . نقيم بالدعاء لك ونحن . . رحيم رب مجن نولأ ملام 
٠عليم بواحد نتمن ٠ • ليم اي وفقدك 

اللغووعن ، قائمون وبالميراث ، صالحون الأمة في زال فما الين رير قم 
.معرضون 

وتمم، مصابنا على وأعنا ، كمرنا واجبر ، رشدنا ألهمنا اللهم 
بالماءسها واغل، وأنفسنا قلوبنا وطهر ، خاتمتنا وأحن ، أعمالنا بالمالحان 

•الدنس من الأبيض الثوب ينفى كما ونقها ، والرد والثلج 

تغنيهموامعة رحمة الأجلاء علمائنا وكل ، الرباني عالمنا اللهم وارحم 





سمبم_،م/م/ءمبمحثي0ص 

سعض هسن ضبميق.. ابم، 

اييعيعبدبن س،يعقن : بقيم/رفسع 

،انتزاعأ الماس صدور من الله ينتزعه لا — . التجئ أخم كما ~ العلم 
عنعطاء رواية ض كما — أطرافها محن الأرض نقمان ، العالماء بقبص ؤإنما 
ات؛وحارة . أهلها وحيار فقهائها ذهاب — عغهمأ الله رصي عباس ابن 

ومعلمي، الكتاب مبيني فى كانت إذا لها عوض لا — وواقعا وعقلا رعا ش— 
علام\لأ مجن ، والرخاء الشدة فى المبات وأهل ، والعلانية الممر ونصحاء الخير 

•العالمع، رب عن الموقعتن 
علمائهاثبض يكون أن اليوم الأمة بها ترزأ المي هذه فجيعة وأي 

تتبيلث،الذي العالم ءثيم\ن؟ بن مجحمد الشيخ شيخنا وفاة أطرافها ونقصان 
ماوميماهم خبرالملف عليالثا وتهمي ، مئن بما الخير قيم "عن سريرته 
٠وزهد١ ، وورعا ، ورمحوخا ، وتحقيقا ، علما ، هويت، 

،كبيرا مجوّوعيسا عالما — الله رحمه — بوقاته لمة المالأمة فقدت، 
هدهوفى ، ول الأ الرعيل من نصوحا أمينا ومعلما ، مجتهدا صليعا وفقمها 
.كلها حياته بل ، وفقهه الشيح علم تمثل حيرة المن القيمة 

فملكت،، ا وأحمهالعلم صتعة أتقن معلما الشيخ عاش لقد 
المجاحأسباب مجن لها وأنار ، جهده عليها وأفضل ، ونته وشغلتا ، قلمه 

.شموعا 

معفي مجحاصراته وثاعاته ، بعتيزة الكبير الخامجع في لرمحه محجلس كان 



رمم،مصز/•'بدثيْبي 

فيالفصلية والدروس ، الحرام المسجد مجالس وبينهما ، ببرييْ الإمام جامعة 
منيتهلل البئر فيها تقرأ ، عنده امحالس أحب من ، غيرهاوفي، ، الرياض، 
وجههمجن تثرقا والراحة ، محياه 

منأكشر مدى على عمره بمني الشيخ ملاه الدي، فالئغر الجامع أمجا 
ببرامج، وحطسا إماما ئم ، مكتبة وأمغ، ، معلما ، الزمان مجن قرن نمقا 
الطلابوجموع ، الشباب عزائم لها وتكل ١لوننv عنها يضيق يكاد علمية 
،مشكلاتهم وعاش ، وكفالة مأوى الرباط لهم فهيا ، لعينه امتعدابا تتقاطر 
ويعتزللمحناج، ويشفع ، المرضى ويعود ، العوز ذا ويتفقد الكل، يحمل 

علىلهم إعانة فيه مما ذويهم إلى الطلاب نفعه وتعدى بل الخير، على 
،لتقدص جاهه بذل عد جهده يتوقف لم الجامحة فيع وفي للعلم، 

ؤإتما، والتعليم يالتوجيه أرومته وشغل ، ياته •سامفي الفاعلة والمشاركة 
.العلم وطلس، التحصيل مجفهوم في حارم منهج تاميس إلك، نجاوزها 

والعربيةالشريعة فنون توعس، اّبحرا كان ؤإن فإنه ، علمه عن أما 
،والحدبمثا ، والعقيد٥ ، التفسير درس إذ ، مالف كما شاملة بموموعية 
،وغيرها والبلاغة والمحو ، والفرائض ، والفقه ، والأصول ، والمصهللح 

جليلينعلمتن في وبز برز قل أنه إلا ، علومه مجموع مجن منها كل هم، مفيدا 
علماهما ، رامخا راميا وجبلا ، معتبرة مرجعية بهما كان ، خاصين 
إلينالفت، أن ، فيهما بجهوده الإلمام نتهلبم^ لا إذ ، وحسبنا والفقه العقيدة 

رئياالله رحمه وكان — العقيدة ففي ، عشيه ماتهما سأبرز مجن بعض 
مجافيها وجهوده آثاره أجلى مجن كان ~ طويلا زمنا ايىمجعة فيع ض مها لق

-ش'



طم؛مز/م_دآر/مممبدءتجب؛م 

ءالحموية الفتوى )) ك المعتمد نموص مهان [د التفريسة القراءة — ١ 
إلىذلك وراء من هائنا ، وغيرها. ,الاعتقاد« لمعة را و a الوامعلية وء 

التمايزوتأكيد ومعانيه، دلالته وتقريب بتيميرْ بالنص اتمجة ربهل 
،أصولهابنقد المموص نلك جاءت التي المدعية الفرق عن العقدي 

فريضةإشاعة إلى إضافة ، والرافضة والخوارج، والقدرية، ، كالجهمية 
للمعةشرحه في كما ، نقد إلى الممصوص تلك مجن يحتاج لما الممد 

.الاعتقاد 

يقعالمى الاعتمادية ائل المأحص في مجهلردة لقواعد الوصوعي المأصيل — ٢ 
والصفات،الأسماء كمسألة السنة، أهل منهج صوء في الخلاف فيها 
اليالعقدية ورسائله وأجوبته الممالفة، للمنصومن شروحه نجليه ما وهو 

القواعد)ر ; كتابه ذلك فى Tناره أبرز على مجلدات، عشر فى جمعت 
,الهسنى(( وأسمائه الله صفات فى المثلى 

ائلوالمسلفامحل، وات المفاهيم، من لجملة المقيئة الراجعة منهج طرح ~ ٣ 
العقيدةفي كما الاعتقاد لصحيح مخالفتها عدم كثير عند استقر المي 

منوسواهما الفتوح، الماب سلساله أسئلة وفي ، الفتاوى مجموع مجن 
.الآظر 

اكاصيلية،بخمحالمحها تقالة جممجدرسة الله رحمه كان الفقه وقى 
;معالمها أهم من ثلاث إلى ألح والأسدلألمة، الأستتجامحلية ث٠ت١هجه١ 

المستنيرةالفقهية العقلية هدا ولعل للدليل، والجرد ، العصب نيد — ١ 
ابنالأول بآستاذه بدءا الشيح علم ثكلت الي العلمية الميئة أثر مجن 

الأمانومحمد ، باز بن العزيز عبد ااعلمان بالشيختن ثم عدي س



)يم1ون1س(مبدثيْحم 

فيبه بتاثرْ الشيخ صرح الذي باز ابن الشيخ يما مولا ، الشنميهلي 
فضيلةجرم لا وهذه ، به الحق ومعرفة ، بالدليل أي ، بالحديث اهتمامه 
،للمذهب التعصب حيث ، ظروفها استحضرنا إذا صيما لا علمية 

.الاجتهاد شرومحل وغياب ، التقاليد وطغيان 

،الدليل على التعويل •' الميزة هذه ياب أمومن ، واطراده النهج ثبات — ٢ 
،للشريعة المعتبرة الفاصد وتمثل ، البمحث في الموضوعي والتجرد 

فيالإجرائية الوسائل ورسوخ ، العامة الأصولية المواعد واستحضار 
.ونحريه الحق وتمللب ، الهوى عن والبعد ، الأستساط 

للشيخانجربة الفمهية العملية اعدت سوقد ، ائل للمالدقيق التحرير — ٣ 
بذرائع، وفتاويه ، ومؤلفاته ، شروحه في وترسيخها المة هذه تأكيد 

متناهيايدا وتحل. ، الفتوى في غالبة صوابية فأثمرت ، معتبرة أصولية 
،التفريع في ددة جمواستقامة ، قية الأ في مهلردا وانضباطا ، إالعلل 
تنفنعالمزاد على المتع الشرح في وسواها الخصائص هذه برزت ولقد 

مجنإليه يرد وفيما ، الفتاوى مجن التم^ن مجموعه وفى ، المهجية لمقته 
.فقهيةإشكالات 

المهماتمن عديد إلى التتيه عن فضلا العقلية هذه نتاج مجن كان وفد 
مجنكنير حن عن غابت التي والمامجلات العبادات أبواب في المهملة 

،العلم أهل لدى الاختلاف عند الشيخ لفتوى القطع صفة ، الفمهاء 
يرهالتيرا مفهوم تشكيل ؤإعادة ، العامة عند فيها والهلمانينة والوثونية 
صولالأ ومقررات ، العامة الشريعة ومقاصد ، بالدليل بضبطه الفقهي 

٠المعتبره 



رس1وز1س(مبمحثبْبإم 

يةميمتأ كميرة مات مثمة ، والخمائص الصمات هده وراء ومن 
فيوالأدب ، امحالف مع العدل منها ، الأعلام كاملافه الشيح بها اتصف 
فقههكل لبدايات مع كئلها التي الوسطية قيمة على والتاميس ، المنافلوة 

للأمةالوعي ارات جمواترعها ، مساره بها فضبط ، الأولى العالمية البيئة في 
.مبارك مداد فى وعلميته عقليته تكامل تؤكد صور فى 

:أماّيين أمرين إلى الإشارة المهم فمن وبعد، 

الغايةليس اثيح، عند والمنهجية العالمية الشمائل هده امتقراء أن I أولا 
الهللبلمنهج مشرقة امتدادات تطرد أن ؤإنما ، قمريياالتأبين منه 

للمييتمةوالمنتمان خاصة، بهللابه الحري فمن والمعاملة، والتعاليم 
فيإنتاحه لإعادة الميراث هدا في المفلر إمعان أعم، بصفة العلمية 
خمائمحهفى ؤإنما فقط، عالميته فى ليس محفيضة، •صناءات 

شامل.حياة منهج التكامجلمية، 
رحمه— الأعلام مجن سبقه ومجن الشيخ بوفاة السالمون فقد ؤإن إنه ؛ ثانيا 

باق،— ريب لا — الأمة الخيرفى أن إلا مهمة، علمية قيما — الله 
ونقىعلما راسخة غدولية نماذج ١^مجة وفي مجكفول، محمول والعلم 

في؛الهمة النجوم مجن نجم أفول في التنس ألم من سيانة أنها غير 
ء-امجر،نحب فيما — وعلم والترشيد، والتوجيه العالم يره جم

الرعيلمن طيبة سالفة لحقبة حقيقيا نموذجا كان مخلص، متقن 
.بخير مجة الد في وأحلف الله فرحمه ول، الت 

(١ ١  ٨٩٣: العدد رياض، )•م؛دة 



0سمأو}س(مبدءتجب؛ه 

ههستوميبمة جيد خص 
عبد؛/عريز/كصربن ، xJLa; /راJكتور بقلم 

*ب1وشميم أوميو م/صءيى /رشمس ث ص٠ 

اللهعبد بن العزيز عبد الشيخ بالإمام الإسلامية الأمة أصيبت ص ُامح 
بل، القمم بعلامة الإسلامي العالم يفجع واليوم — الله رحمه — باز ابن 

بنصالح بن محمد بعالمه العامل العالم الشيح الإسلامي العالم علامة 
.— الله عبد أبا يا الله حمك ر— 

ذهنيوشوش ، انى لسسالحرن عقد لمد ، لنمسى معزيا عنك أقول ماذا 
،الله عبد أبا يا عنك أكتب أن يشغي كما أكتب أو أفول أن تطع أم فلم 

وتعداد، وواقعك حالك لبيان ، ٧٢٠غيري كلام أو لكلامي بحاجة فلت 
فيءالا الإسلامي العالم عرفك فغد كلأ ، وعلمك ومحاسنك فضائلك 
مجنونهلت ، بنيانها غذيت فقد ، غرو فلا ، الصافية السلمية العقيدة 

.البدع أهل دلاء تكدره لم الذي الزلال العذب موردها 
،وأصوله والفقه ، وعلومه والحديث ، وعلومه بالتفمير عالما كنت لقد 

اللهرحمه فاواه كانت لقد ، كنيره بعلوم ملما ، والبيان والبلاغة ، واللغة 
وأقوال، الأمة ؤإجماع . الله رسول وسنة الكتاب مجن الأدلة إلى متدة 
يامجر، الشرعية الأدلة إلى يستند الذي السليم والنظر ، والقياس ، الصحابة 

فيمايتكلم مجا كثيرا كان لذا الدين، في البدعة مجن ويحذر ، يها بالتمسك 
.الله شرع في لها أصل لا الدين في أفعال أو أقوال مجن العلماء عن نقل 



،م/مز/،رامممدمحءثببمب؛م 

نسعهمن فنهلوا ، والمبتيلن العلم طلاب من غفير جم عليه درس لقد 
.منهجه وملكوا ، بآدابه وتآدبوا ، بأخلاقه وتخلقوا ، الزلال 

قلوببعلمه الله فتح فقال ، وفتاواه يرومه إلى ابمون يتالناس كان 
كمافتواه إلى إلا حون يرنا لا الماس فتجد ، القلوب يه أشرب كما أد العب
ازببن الله عبد بن المرير عبد الإمام ة العلاموشيخه شيخنا قبله كان 

٠— يراه الله وطيب الله حمه ر— 

وهداالعالم، لهذا الله محبة على يدل قاتما شيء على ذلك دل فان 
عبداأحب إذا الله إن )ر ت قال حيث ، قلإ الله رمول عن جاء ما مصداق 

جبريلوبمالي جبريل، غيحبه فأحبه، فلأنا أحب إني : فقال جبرائيل نائي 
لهيوضع ثم ، ماء الأهل فيحبه فأحبوه فلأنا يحب الله أن ماء الأهل في 

.قال. أوكما الأرض(( اإقبولفي 
،يفتي فيما التشمت كثير ورعا ~ ~الله رحمه — محمد الشيح كان لقد 

أعلم،لا : يقول مجا وكثيرأ اكلبل، يفلهرله أن قبل الفتوى في يتسرع فلا 
المقىالعالم وهكذا — شيء فيها يميقن أولم الآلة، هذه فى أوأتوقف 
الورع-•
يخالطاجتماعيا ، بشوشا وجها ، متواضعا راهدا — الله رحمه — كان 

،وع،امتهم المسلمين نمه ولا قه ولرسوله لله ناص-«حا ، فيهم ويونر ، الناس 
يغضب، بالحكمة ذلك وكل ، لائم لومه الله في تاحذه لا ، بالحق يصدع 

،علمه في مثله أحدا أعلم لم إني I يقال والحق ، الله مهحارم انتهكت إذا 
رحمهما~~ باز ين الله عبد بن العزيز عبد الإمام شيخنا بعد له الناس وقبول 

٠— واسعة رحمة الله 



)ألإ4أميمبدضبمب؛ض 

وها، صدق ولسان ، هداية منبر حياتك في الله عبد أبا يا كنت لقد 
فىمؤثرا بمصابك الما-بمعة عظم كان لقد ، هداية مفر وفاتك بعد ألت 

هدايتهمفي مسا الله شاء إن يكون مما واننحرفتن الغامدين من كثير نلوب 
.واستقامتهم 

اللهطاعات فى كله وقتاك عمرت لقد ، الله عبد أبا يا الله رحمك 
تفترفلم ، الرسالة وتبليغ العلم بنشر الله سبيل ض جهاد ش بل ، ومرضاته 
تواصلكنت ، المرض أشد فى وأنت حتى عزيمتك تضعف ولم ، همتك 

البرامج، القران إذاعة برامج عبر صلبة وعزيمة ، قوية بهمة دعوتلث، يرة مم
شهرفكب الحرام الممجد وفكب ، رمجضان فكب تدرس كنت بل ، بك الخاصة 
أثلةعلى ونجيب ، كعادتك تتمر أن المرسمر شدة يمنعك لم رمضان 
.بايام وفاتك قبيل حتى الخال هذه على وكنت ، الجمهور 

الذيالمرض هذا يجعل أن الله أرجو ، الله عيد أبا يا الله رحمك 
أنأرجو ، بة محتسراضية صابرة بنفس وبلاءه الله نضاء فقيلت أصاك 

مجنيثن امحتالعابرين الله وعد يما وأبشر ، الله عند منزلتك فكب رفعة يكون 
وأديتبالغت، فقد الله عبد أبا يا أنت أما ، كبير وصواب ، عفليم أجر 

يفرح، ودود غفور رحيم كئم رب إلى قدمجت وقد ، بلئ، أحكما الأمانة، 
ولا، محزونون الله عبد أبا يا لفراقلث، فانا نحن أمجا ، الصالحن عباده بلقاء 
•راجعون إليه ؤإنا لله إنا • ربنا برصكب ما إلا نقول 

،منها حيرا لما واحالف ، المصيبة بهده السلمين واجبر اجبرنا اللهم 
وصلى، مجسج، ب، قريسميع إنلئا ، بعده تفتنا ولا ، أجره تحرمجتا لا اللهم 

)مبمهمياض،س:ياراا(• اللهوسلمشنيناسد 



ام/رءم_اومممم/بكدي0بإه 

/لشوح/_ عبد بن محيي ء /مدستءذ بقلم 
jStUfJtمدث ستش،رضسث /٠ 

وطودأ، الأمة أعلام من عالما القريب بالأمس السلمون فمد لقد 
.اقتدار بكل الفقه عليا نم وت، جدارة بكل العلم اعتلى شامخا 

كان•سد واجتهاد وحرص ، وقملة ذكاء مجن التحصيل أدوات الله أتاه 
ابنوالشيخ — الله رحمه — المملؤع محمد الشيخ حلقات في وهلاإبا صغيرا 
توسمالذي المعدي الرحمن عبد الأكبر شيخه ثم ، — الله رحمه — عودان 

نيءلمالب وهو التدريس إلى فدفعه ، الجوغ عيسه في ورأى ، المجابة فيه 
القائماليافع الشاب حول نحلقوا الذين العللأب إعجاب مثار فكان ، حلقته 
.متوتد وذكاء ، فذة بألمعية 

،الشريعة كلية ض طالما كنت أن صذ اللقاء شرف لى كان لقد 
.الأعوام أحد صيف إجازة فى بحالقته والمحقت ، العميدة فى لما ومدرما 

أستضيفكنت ، إعلامية مجنامبات عبر عديدة مران به المقيت نم 
بعضعبر أو ، الحج موسم في وحموها ، والعليق للإفتاء حلالها الشيخ 

اللقاءاتتلك في أحمل وكدت ، الحرام والمجد اجد المسفي الحاصرات 
وعفلمالحديث هول نتيجة تهلايرن ما سرعان المي، المواقف مجن العديد 
,الميبة 

موكبفي 9 برنامج عبر لقاء معه نحقد أن — الله رحمه — منه طالبت 



منثيئآ لمتناول ، فلء.، الممآن إذاعة عبر يذاع الذي المعروف ه الدعوة 
فلبى، العلم لعللبة وتوجيهاته ، ومشايخه ، للمعلم وهللبه ، وحياته محيرته 

علىفيه أنتجت ، مختمر موجز بتمدبم اللتاء ذلكم فصدرت ، تواضع بكل 
.الصادق والمديح العلمية الأوصاف مجن له أهل هو بما ~ الله رحمه — الشيح 

،المدمجة تلمالث ؤإزالة محو وطلب ، سجيل التوأوقف فأونفني 
.قاء أو إطراء أو مديح أي من مجردا بالاسم والاكتفاء 

الشيحوخص ، شيوخه عن مجمداتية بكل يتحدث وهو اللماء فباثرت 
التدريسفى مجغهجه مجن ببيان المزيد ~ الله رحمه — عيي الالرحمن عد 

علىومار ، كثيرا فيها ~ الله رحمه — محمد الشيح استقى والتي طلابه مع 
.فيها منهجه 

فضلذو وأنه — الله رحمه — المالحي علي الشيخ على أثنى كما 
,الشريعة بكلية بالألتحاق عليه أثار حين عليه 

وعلاقته— الله رحمه — باز بن العرير عبد الشيح وفاة عن ألته حملم 
سماحةعلى وتتلمذه علاقته مجن مجهما كان مجا فاوصح الشيخ ماحة ب

—جميعا الله رحمهم — الشيخ 
وفقههما، الغرير علمهما عبر عديدة صفات في بينهما الله جمع لفد 

قضاءعلى ا وحرصهم، المسلمين أحوال على وثفقتهما ، الواسع 
.لهما الناس ومحبة ، علمهما وانتشار ، نفعهما وتعدد حوائجهم 

فيزهدهما وهو ، الإننتن بتن ج—مع مشترك قامجم ثمة هناك وكان 
صادقةمحبة تولدت إعجاب مثار كان وورعهما ، عتها ؤإعراصهما ، الدنيا 

,نحوهما القلب سويداء امتوطنت 



ريم1و)1س(مبدطدْحم 

،والزهد التقشض من غاية في حياته — الله رحمه — الشيح عاش لقد 
فىقمة ، الخمال فى غاية كان الذي ه وملبهيئته فى جليا ذلك وظهر 
فيوعبس ، وأعرض صد ولكنه ، جاب كل من الدنيا راودته لقد ، الزهد 

.وتقديرا ؤإجلألأ محبة راغمة القلوب نحوه وأتت ، مدبرة فولت ، وجهها 
الفكان ، له محبا ، بالعلم متعلق وهو — الله رحمه — الشيح عاش 

•للناس ونفعا أثرا فيها يتوخى متاسبة كل عن يتردد 

فيوالخماعة السنة أهل منهج حياته في — الله رحمه — الشيخ جدد 
التيمريةثرح ، إماما العقيدة في فكان ، المهمة العالمية الجوانب من كثير 

فىوبحئا غزارة تتدفق شروحه وكانت ، بالتلخيص والحموية ، بالتقرب 
.مسبوق غير العلم 

وولاة، الذمة وأهل ، الفرق مجع التعامل في السنة أهل منهج عن أبان 
.تندرس أن صول الد تلك كادت وقت في ، مر ات 

وتدافع، حبه الحلم طالبة نفوس فى وأحيا ، فيه الإمام فهو الفقه أما 
فيربكتابته كافة اكاص وأمنع ، ومجدارمحة تحقيقا الفقه كتب نحو الشباب 

،والفرائص ، الفقه أصول في الكتب عشرات عن فضلا ، المستنقع زاد ثرح 
٠والإفتاء ، والدعوة ، والتفسير ، والحديث 

مجنتام قبول محل أنه — الله رحمه — الشيخ ملامح أبرز مجن كان 
.وقبول رصا بكل الجميع يتناقلها فتاويه وكانت ، رض ات أنحاء في المين ادّ

،تيمية ابن الإسلام ثيخ باراء الواضح ناثره العلمي منهجه في برز 
الدليل،عن والبحث ، احل تنبالامحدقة فى وذلك ، القيم آبن وتلميذه 

.ائل للمسوالتأصيل 



)يم1وز1»/بدضيْبي، 

تواصعهلكنة الماس عع تعامله في — الله رحمه — الشيخ ملامح ومن 
أوطرفة تمد;م فى يتردد لا بل ، الحديث في ولطافه والكبير، الصغير مع 

.حوله لمن الارتياح مجن جوأ تضفي حكاية مرد 
العالميةالشيخ مكانة مجن نابع بدلك وتأثرهم فقده على الماس حزن إن 

حيرةلفتواه أنار وكم ، صال قالب مجن بكلماته الله هدى فكم ، والرعية 
ولزوملوك حمإلى الماس ودعا ، اليدعة من وحذر ، السنة على فدل ، متردد 
الحق.

إليهميستمع ، الثياب على حدبا ععلوفا شفيقا — الله رحمه — كان 
•وأدب لنز بكل ويعقل فترمد ، ويناقشهم 
حينعليه أصواتهم ويعلمون ، الشيخ ينهر بعضهم إلى استمعت لمد 
بكليعامجالهم — الله رحمه — الشيخ ولكن ، الكرات بعض عن يتحدثون 

المرتجل،الحماس عن بعيدا وصوابهله الإنكار أصول لهم وبمين ، هدوء 
،الله عبد أبا يا فقدك أعفلم فما ، والعمل العالم مجن امحردة المايرة والعاطفة 

،يشاء ما يفعل الله ولكن ، مجثلمك إلى خصوصا والشباب الماص أحوج ومجا 
•راجعون إليه ؤإنا لله ؤإنا 

(١  I١٨٩٣ العدد ، الرياض ريدة ج) 



محيصس

ءس..أده وايص ! ٠٠
القذاوصالح حمدبن : /وسخ بقلم 

شيءوكل ، أعطى ما ول ، أخذ ما لله ، راجعون إليه ؤإنا لله فانا 
.مسمى بأجل عنده 

لعامشوال شهر من عشر الخامس اليوم في الإملأس العالم فجع لمد 
انتهتإليه ، محمد ورنة مجن ووريث ، أعلامه مجن علم بموت - ٥١٤٢١

ؤإمجام، زمانه عالم فهو ، الفتوى انتهت ؤإليه ، والجماعة السنة أهل إمامة 
وزهدهوورعه علمه وعلى ، إمامته على والقمل العالم أهل أجمع ، عمره 

وحكمهاومسألة ، ومعناه وحديث ، وتفسيرها 1ية في كله وقته شاغلا كان 
،قرأه كتاب على منكبا أو ، أله يلسائل مجيبا أو ، معلما إلا أره لم 

.واسعة رحمة الله رحمه 

ؤإتما، مجدونة معلومة فهي الذاتية يرته مالمقال هذا في أتناول لن 
;فيه رأيته مما شيئا سأذكر 

إماماوصار حياته، احر الفتوى إليه انتهى شيخنا أن سابقا أشرت 
فتاواهفي يرون خاصتهم، عن ناهيك الماس، وعامة والجماعة السنة لأهل 

مجنودليله الحكم يذكي الله رحمه فهو الكلام، وتقعير العقيد عن بعدها 
,والقصير والعقيد القليد عن مجبتعدا والسنة، الكتاب 

تضميوم كل مجن الغرب صلاة بعد يعقدها الى المرمية يرومه وكانت 
—الله رحمه — درّه وكان بالمئات، يعدون العلم، طلاب من كبيرة أعدادا 



)س1و)1س(مبمحءثيْبأمح 

والمنة،الكتاب من الأدلة عاد النية والأحأكام الشرعي، بالعلم فا 
منأحدا يقلد لا نكان ؛ الشرعية المائل غي اجتهاده للشيخ كان حيث 

للممحوصمجوافما براه ما يرجح ثم أنوالهم، يعرض كان بل العلم، أهل 
٠الشرعية 

الذاهبعلى الماسك فيه كتابا الهللأب أحد إليه قدم ومرة 
ؤإيقاع، للخلاف منه كراهة الدرس في الطلاب أمام الشيخ فزقه ، الأربعة 
أنيعلم وكلنا ، والمنة الكتاب نموص عن ؤإبعادهم ، الخيرة في العامة 
،متنا فيه وشرح ، نصيبا محنه وأخذ إلا الشرعية العلوم في فنا يدع لم الشيخ 

ذكربالفقه أعني ولت ، والنحو ير والتغالفقه في طولى يد له وكاث 
الكتاببثموص الرتبهل الفقه ت بالفقه أعنى بل ، فحب العلماء أنوال 

.الشريعة مقاصد ومعرفة ، والمنة 

إلقاءعلى بره وص، العلمية مجال على صبره من نتعجب كثا 
عنكثيرا اعثنداره مب وهدا ، نادرا إلا ا عنهيئقهلع لا فكان ، اكروس 

وعلىطلابه على — الله ه رحم— منه حرصا ، الدن بعض المفرإلى 
•دروصه 

،كيلك ماشيا بيته إلى ويرجع ، ماشيا المجد إلى يذهب وكان 
يقهلعهاال أكيعشرة فهده ، تقريبا واحدا كيلا بيته عن يبعد والمجد 

الملمطالبة مجن عدد ومعه إلا نراه مجا ونادرا ، ماشيا يوميا — الله حمه ر— 
بمشيوهو قرأت مما عليه قرأت وقد ، متونا عليه يقرؤون أو سألونه الدين 
وشرحها، المامجدي مازن الشيخ وأخي جمعتها فقهية قاعدة مائة مجن أكثر 

وأريحيةصبره من أتعجب وكنت ، ممجلة أشرطة في لما كاملة الشيخ 



)ص1و)ؤس(مبد>ثببمب؛م 

لسانيكان مرة ذات إنني حتى المروية شديد يوم فى ذلك كان وربما ، نمه 
ابراصيهتم، ولا ، ، lUJLiيأبه وهولا ، المرد شدة مجن الكلام عن بمعقد 
٠— الله رحمه — مجحشسبا 

وكانتالكن، محي لهللأيه الشهرية المكافأة يبذل — الله رحمه — كان 
.العلم طلب على لهم عونا كبيرة، أعدائهم 

مجابكل جاهه يبذل فكان ، يستحقهالمن الشفاعة في يتوانى لا وكان 
٠الامجر وأولياء السئولن عند بمتهليع 

فىوكشت، - ٥١٤١١سة فى عنده للعمل طالبا عني—زة إلى قدت 
انذاكعمري وكان عنيزة، في العالمي المعهد في الثانوية مجن ولى اك المنة 
مجنهمالسنة، تلك في قدمجوا الطلاب مجن مججموعة صمن منة، ثرة عت 

حمديات مالم بن الله عبد والشيخ المطيري، تركي بن منمحور الشيخ أحونا 
حتى، الفترةتلك فى مننا لصغر وذلك ، شديدااهتماما بنا ييتم وكان 
مجنبدلأ العلمي المعهد في الدراسي الشهري المقرير على أحيانا يوقع كان 

أشدويحرص أمجورنا، عن ويسأل ، أحوالمايمفقد وكان ، أمجورناأولماء 
يارةسلما وفر إنه حتى العلم، طلب على يساعدنا مجا توفير على الحرص 
.سيارة فيها نجد نكن لم الفترات من فترة في العلمي العهد إلى توصلنا 

علىمجته حرصا الملكة خارج مجن يقدم بمن يهتم — الله رحمه — وكان 
.بلادهم في دعاة ليكونوا تفقيههم 

فكانعنيزة، في المزارع إحدى إلى شهريا طلابه مع بخرج وكان 
مسألةأو يذكرها فائدة مجن ه مجالتخلو ولا معهم، ويجلس يلاطفهم، 

.يبينها



ر/مم،مهم/ءسض><بإه 

السلفعليه كان بما الالتزام على حريصا — الله رحمه — كان وقد 
المفرإلىفى استأذنته أنى وأذكر ، وعملا وأخلاقا وعقيدة علما المالح 
فىالبلاد هذه خارج من قدموا ممن علمائها أحد على للدراسة المدن إحدى 
،الصالح السالف بعميلوة بجهله عرف قد العالم هدا وكان ، الفقه أصول 

ليائت : وقال الرجل، ذلك إلى الممر من — الله رحمه — الشيح فنهاني 
الميتإلى طريفي في وماشرحه الرجل، ذلك على دراسته تريد الذي بالمآن 
منفهذا ، -٥١٤١٤سنة في ذلك وكان يوم، كل مجن الفجر صلاة بعد 

ممنإلا يؤخذ لا أن يأمر وكان المسلف، عقيدة على ~ الله رحمه — حرصه 
.لممةالبالعقيدة عرف 

الشهادةعلى وحصولي الإمام جامعة مجن تخرجي بعد أنه وأذكر 
دراستيأكمل أن الإخوان أحد إليأ أثار الشريعة، كلية في ايامجعية 
العربية،الدول بعض فى الجامعات إحدى فى الماجمتير على للحصول 

أخذعن شديدا نهيا ونهانى على فاتمل مكتوبة، رسالة فى بذلك وأخبرته 
الشرعية،المصوص وتعفليم السليمة، بالعقيدة عرف ممن إلا الشرعي العلم 

أخذيعلى الله وأحمد له، أدعو ذلك تذكرت كلما ومازلت فانتهيت، 
•برأيه 

علىالإيرادات وإيراد فيه، وانحاصمة العلم في الجدال يكره وكان 
زجرافيزجره المللأب، بعض مجن ذلك حمل وربما الشرعية، النصوص 

اتحياءالعاصرين العلماء من أحد رأي عنده نذكر أن ينهانا وكان ، مديدا
.تخفى لا مفاسد ذلك وفى رأيه، وتنقيص الفتة، من خوفا 

الكريمة،والأخلاق بالاداب الأقزام على دائما طلابه يحث وكان 



ر/ممام/مء،ابدمحبمب؛م 

الس1مين.حقوق من بشيء الإحلال وعدم 
محاصرةألقى طلابه من أحدا أن يعلم حينما قديدا فرحا يفرح وكان 

علىعادة التفلهر الشيخ أن وكيف ، مرارا ذلك وشاهدت ، لرما أوأقام 
٠يدلاك يخير عندما مجحياه 

وسأذكر، وحاصتهم عامتهم الناس عند الأرض في القبول له الله كب 
:ذلك على تدل واقعة 

الخدوعحالي والشيخ أنا كنّك أمريكا إلى العلاجية الشيخ رحلة في 
أنهناك الإخوة مجن وعالمنا ، ١^^؛، ة لموّتابعة دعوية رحلة في كندا في 

،كنداض تورنتو مجدينة إلى إلهاتف طريق عن نقلت محاصرة ألقى الشيخ 
فسبحانوعافية، بصحة الشيخ بأن بعضا بعمهم يبشر هناك الثياب وكان 

•والفضل العلم لأهل الناس قلوب في انحبة جعل من 
ثانيبموتهم، والخاصة العامة يتأثر ممن التاريخ مر على الناس من قلة إن 
١٠^٧؛، هؤلاء مجن شيخنا أن أحّبا 

دارفي وإياك وجمعنا جناته، فسيح وأمكناJث، ، شيخنايا الله رحمك 
راجعون.إليه ؤإنا لله إنا ' كرامته 

(١١ ٨٩٣: العدد الرياض، ريدة ج) 





ر/ممطم/رزم•ضبه 'بد 

بالموتكفى )١ I هه اJررمول نال وقد ، يجيب أن امعا مولعل ، والخشية 
:فاقول ، واعظا(( 

هذانمثل \م، فقدته مات ؤإن ، بحياته نحيا من الناس من ~ ١ 
منخيرا عدمه كان ربما أو كعدمه، وجوده يكون مجن ومنهم ألم، فرانه 

يكونقد هدا ومثل — فقدوْ إن — أهاله إلا مجان إن يفقده لا وهدا وجوده، 
تكون؟أن تحب الغريقين أي فمن أملأ، فراقه 

يديوهوالأن ، ذاقهاقد الشيخ على الله كتبها التي، الميتة — ٢ 
نالممن يكون أن وعمى الله، شاء إن عالية منزلة نرجوله ١إراحمين، أرحم 

؛الجةوأبشروانحرنوا ولا تخافوا ألا اللائكة عليهم نتغزل ؤ ت فيهم تعالى الله 
بالواسهلةتدرك لا منزلة له نرجوها التي المنزلة وهده ، ه توعدون كغعم التي 

المعاصرواقعنا فى البشر بتو يمارسها التي التفرقة أو بالتمييز ولا المقيتة، 
كثيرعجي حتى ، وزينتهابالدنيا الناس مجن فتمام فيه ئان الذي العصر اليوم، 
.المال اصمه معاصرا صتما — وءلبقاتهم فئاتهم مجختلف على ~ منهم 

منهاقربهم حقيقة يعلم لا ممن بعض على تهللق بالغاب تدرك لا منزلة 
ولنلا التي الاعتبارات مجن ذلك بغير ولا وحده، الله إلا عنها أوبعدهم 

ثمبموت، لا الذي بالحي بالإبمان قلوبهم يعمروا لم إن شيئا أهلها عن تغني 
:بشرطتن إلا يقبل لا عملا ذلك يتبعوا 

.له شريك لا وحده لله حالما يكون أن — أ 

.محمد به جاء مجا وفق يكون وأن ~ ب 
وأموالكمصوركم ينفلرإلى لا وجل عز الله إن رر : ه قال وقد كيف 

.وأعمالكما( قلوبكم ينفلرإلى ولكن 



»ipi_oمبمحثيب؛ه 

عليهوصلى كسرة، أعداد الحرام الله بلد في الشيخ على صلى — ٣ 
المصلىأن المرء تمنى حتى ، باريها إلا يحميها لا أحرى جموع الغائب صلاة 
تجاف-ين من عبرة الجموع هذْ احتثاد وفي ' هو عليه 

اللهأحب إذا :9 فيهم الضى. قال ممن الشيخ يكون أن نرجو — أ 
جبريلفينادي جبريل، فيحبه فاحيه، فلأنا يحب الله إن جبريل نائي العبد 

ئم، ماء الأهل فيهمه ، فأحبوء فلأنا يحب الله إن ماء الأهل في 
ذللث.محن ذللث يكون أن لأرجو ؤإني، ، الأرض« أهل في القبول له يوصع 

محلمسممن ، اوأهالهوالسنة وأهاله، العالم يناولون الدين لكل — ب 
فيإلا يعرفون لا أوممن ظاهرين، أعداء من الهوى أوغلبهم قلوبهم، الله 

رحمه— أحمد الإمام بقول عاليها والمصلون الجنازة تذكركم ألم القول، لحن 
.الحائز(( يوم وبينكم بيننا البدع لأهل فولوا 9 : — الله 

المليونعلى يريد ما عليه صلى إذ — الله رحمه — نال كما فكان 
يصللم بينما المير، أهل ذكر كما ذللي مجن أونحوا محصل ألف ومائتي 

مجترفين،وعاشوا ، زاهداعاش أنه مع اليدين، أصابع عدد إلا خصومه على 
والقصور،المناصب شاهقة في وهم العيس، مجن شفك وفي الماس هوبئن 

.تللث المتيجة كانت فيها الله يتقوا لم فلما ومحليس، زيغ محن ذللث يتبع ومجا 
كانولقد ، راحالاهفيها نجد -كاد لا المائة كالإبل سس 9إنما : قال. - ١ 

•أ إ مجدكر؟ مجن لهل رجل، في أمجة الشيخ 
الدانيمجن القاصي أقرب فما حيا بعدهم واسبقاك أفناهم الموت 

تنشبحض الإصرار من بد لا أم مهلة؟ في دمجت مجا رجعة، من فيل 
٠المسنعان الله ام، مجنا.حين ولأن ، أخلفارهاالمنية 



)يم1وذؤس(مبمحءتج،إه 

ولكن_، U1من انتزاعا' اسم يفض لا س ءإن : الله. رسول قال - ٢ 
رووصاءالناس اتخذ عالم سق لم إذا حتى ، العلماء بفض العلم يقبض 

.{( وأضلوافضلوا علم، بغير فأفتوا فسئلوا جهالأ، 

العلممقام ليعرف بصيرته الله نور مجن إلا المعاني هذه يدرك لم ولربما 
يعرفلا اياهل لكن جاهلا كان نه i" اياهل يعرف فالعالم وأهاله، 
وأهال،الخم عن اواس امرق ذلك ولأجل عالما يكن لم لأنه العالم، 
مجنلأن المعاندين، انحراف وعنهم عه وانحرفوا الزاهدين، انصراف 

٠عاداه شيئا جهل 

فورالقبور قل امهم فأجهله ت مجون الوت قبل الخهل وفي 
نثورنشور الحتى ل، فليس يت مبالعلم يحي لم رأ امؤإن 

وفدالصالحين، والأئمة الربانيين، العلماء إلى الحاجة أمس في الناس — ٣ 
الحتى الناص مجن يختلس أن الخم يوشك )١ : الله. رسول ال ق

العلممنا يختلس وكيف لبيد بن زياد فقال شءه على منه يقدروا 
هذهلبيد ابن يا أمجك ثكلتك ت فقال أبناءنا؟ وأقرأناه القرآن ثرأنا وقد 

.رأسا(( بها يرفعون ما والنصارى اليهود بأيدي والإنجيل التوراة 

الوثلما تجبر، لا مصيبة العالم ومجون قوله النبي عن وروي 
.ا( محلمس وهونجم د، ن

.بمُئلاس،فىالأرض# م  JU : JUبن.الك أض وص 
فإذا، والبحر البر ظالمات فى بها يهتدي الماء في النجوم كمثل 

•(( الهداة يضل أن أوشك، النجوم انْلمت 

تعهدوقد ، هكذا الأمجة يترك لن تعالى الله أن نعلم ت العلم طلبة إلى — ٤ 



0يمأو)أس(مبدضب؛ه 

مسدولكن ، أوخيلها خالمها من يضرها لا التي المسورة الطائفة ببقاء 
جدإلى يحتاج ل ، وملحقاتها بالأماني يكون لن قلم الذي الثغر 
وأن، قدره الأمر تقدروا أن الله فنناشدكم ، ومثابرة إخلاص من ووقت 
أجريع يضلا والله ، قدوة الملف ة يوبقالسلف في لكم يكون 

٠

الخنةض الأعلى الفردوس منزله وجعل الأبرار، رحمة الشيخ الله رحم 
ربلله الحمد أن دعوانا وآخر ، مقيم نعيمها دار في والمالحن به وجمعنا 

.والرسلن نبياء ات صيد على وملم الله وصلى ، العالين 
(١.٣٣٧العدد )جريدةا-بزيرة، 



ت>يمسمم/بدثي0بي، 

/لحصينحمين }، jJjjjJfعبد : (وأ1اويخ بميم 
* jUjmmJIممءغتث ممصغ ثميص ر٠ 

هثلملأم الإممن ثلمت قد فوي ونقعلم ذو ات ما مإذا 
العالمبفمي ، المرضون ويحزن ، المسالمون ويرزأ ، الإسلام يئلم . . حما 

شيخنافقد فى فمصابنا C المرسلذن محيي ومنة ، نبياء المد إرمحش ينشر الذي 
،عظيم مصاب ، عثيمخن بن صالح بن محمد الشيح الوالد فضيلة ؤإمامنا 

ولكن، وحمرة ألما المقوس له وتعتصر ، القلوب له نهتز ، جلل وحطب 
والمشايخالعالماء فلسكه ، وقدره قضائه على لله والحمد ، نافذ الله قضاء 
،السنة عن مجدافعا للحق ?لمالبا وعرفوه ، بالعالم زاخرا بحرا عرفوه الدين 
،الفلروف به توثر ولا ، الأحوال تغيره لا أصيلا ومعدنا صافيا نبعا عرفوه 

،يفارقهم ولا يفارقونه لا ، معهم وكان معه كانوا الدين العلم محللأب وليبكه 
•الأخيرة أيامه في حتى 

يعتنيمحن وأكثر قلبه، إلى الماس وأقرب به، المصاقا الماص أكثر فهم 
وحاصتهمالسّلم\ن عامة من والتفتون المسائلون ولييكه ، وبشوونهم بهم 

وفي، وبيته ، مجده في يسألونه ، لهم وأبا لهم إماما الشيخ كان الدين 
فيجدون، كثير وغيرها ، والمالفزيون الإذاعة برامج وش ، والهاتف ، الملريق 

واضحةلقليفة وعبارة ، حم أدب في ، والعمل والحكمة والأتباع الدليل عنده 
الشيخكان الدين وانحتاجون المساكن وليبكه ، ميز عربي ولسان ، صريحة 



)هر»يمأو}أس(ابكعله؛!ك 

العلمطلبة مع شغل س فيه هر ما مجع ، لطالبهم ونهاية ، لحاجاتهم منتهى 
،العالم ودور اخاصرات رئاعات والساجد واخاريب النابر ولتبكه ، والعلماء 

.وأهلهاالخير وبرامج 

العلممجن شاملة -جامعة بل ، مجتكاملة ة مجدرم— الله رحمه — إنه 
وصفهعن يعجز مجا والمجايا الخصال مجن جمع ، والسماحة والفكر والأدب 

فقد، العلم طالب ويتربى ، والمغير الكبير يتعلم مدرمته ففي ، البيان 
والتربيةالمبرية نة ملالعملي المملبيق على تركيزا يركز — الله رحمه — كان 

،الميدان هذا في حافل مجل — الله رحمه — ولثيخنا ، عليها العملية 
المقامهذا يدكرفي مما ولعل ، والداني والقاصي ، والبعيد القريب يعرفه 
تيلي مجا — الله رحمه — منه شخصيا ولمسته الشيح عن وعرهما 

عملياتهلبيقا الصلاة مجن الملام بعد والامتغمار بالذكر صوته رنع — ١ 
للجميعوتربية ، مقام كل في بها الصدع على لهللبته وتعليما ، للسنة 

.الصلاة مجن الانصراف في الرسول. هدي على 
واuءة١لذلاذة عمال على حتى والمحر، المغير على لام الإفشاء - ٢ 

مع، عناء ولا تكلف بلا تخرج عجمية وألفة رحمة في ، سواق ات في 
((.الملام.أفشوا )ر : لقوله. تهلبيقا القلوب، تأخذ إيمانية ابتسامة 

عفليملكنه ، شيئايكلف لا دعوي تربوي أسلوب وهو الحديث، 
٠التأثير عميق ثر، ات 

اقتداء، الصسلأة إئامة بعد ويتفقدها الصفوف يسوي من إرساله — ٣ 
بعلمهالشيخ لكن الكثيرون، تركها مهجورة منة وهي؛ ، بالرسولا. 

٠الكثيرين وعالمها السنة هذه طبق واتجاءه 



)س1و)س(مبمح،ثي0بإم 

علىونجمع حيري أمر كل في المشاركة على — الله رحمه — حرصه — ٤ 
•ج|معيامنامشاركة على حرصه ذناك ومن ، العلم وهللب واليسر الخير 

تخريجحفلات وخاصة ، وحفلاتها أنشهلتها في الكرم العمان نحفيفل 
الدعوةتلبية فى يدعى عندما يتوانى لا فهو ، تعالى الله كتاب حفظة 

.وارتباٍلاته مشاغله رغم 

معيدور فتجده ، به وعرف الشيخ عن اشتهر ما وهو الدليل اتباع — ٥ 
الرجوعفي لحفلة يتوانى ولا صح، متى به ويأخذ دار، حيث الدليل 

خذوات ، مذهبه المحيح فالدليل ، عنده صح إذا الدليل إلى رأيه عن 
وهوجمع، الأمة لف مبأقوال وعنايته تقديره مع ، عنده واجب به 

الصور.هذه مثل في عزيز 
وكلغادرنا ففد ، عفليما فقده في الإسلامية الأمة مماب كان لقد 

.. نم ، مثله إلى حاجة في الناس وكل ، وحلمه علمه إلى محتاجون الناس 
محنا وعظيم، الأمة أعلام من ا وعلم، العلم منارات مجن منارة فقدنا 

مهلرهاالتي الععلرة يرته وصورثه، الذي بعلمه معنا باق لكنه ، عفلمانها 
فىلوبه وأص، الفريد العلمي بمنهجه معنا باق ، بانمناء الحافلة حياته طوال 

الرمانيجود أن محل وعالما وداعية مجيئا معنا باق ، والعقول القلوب مخاطبة 
.كتله

،عفليم واجب علينا وواجبه ، كبير حق ءاليتا — الله رحمه — فحقه 
علىوتربع ، القلوب في مكانة احتل الذي الناصح والعالم والمربي ب اءد إنه 

تعرفلا مثابرة في وجهاد واجتهاد وفقه وتعليم علم حياته ، الأفئدة عرش 
والأخلاقوالأصول والفئة العقيدة فى غزيرا علما لنا فترك ، والملل الكلل 



رممطمام؛»مبمحثي»<بيا 

يحملون، الأفاق كل في له طلبة لنا وترك ، موعا وممكتوبا ، والاداب 
اللهبإذن وستبفى ، بينهم العطرة سيرنه ويغثرون ، السلمين إلى علمه 
.الطريق لهم يضيء نبراسا القادمة للأجيال واجتهاداته وآراؤْ فتاواه تعالى 

،علم وطالب عالم كل صِيفئده ، ومملح داعية كل ّجفملْ . . نعم 
،ارة حفغيابه ، ا،لسلمين كل يمقده م، ومتفتٍ باحث كل محيفقده 

.لقضائه راد ولا الله قضاء هذا لكن 
ومجا، أعطى ما لله ؤإن ، منها حيرا واحلفنا مجصسيتنا في أجرنا اللهم 

.راجعون إليه ثإنا لله وإنه ، بمقدار عنده ثيء وكل ، أحذ 
،اينة مجن على ائد الفردوس وأمكنه ، واسعة رحمة شيخنا الله رحم 

أولئكوحن ، والمحا-لحين والشهداء والصد مع منزلته وجعل 
٠أجمعتن وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وملم الله وصلى ، رفيقا 

.١( ٣٣٧العدد ، ابزض؛ ة )جريد 



ريممحبي  ٥٧'

اهوقيو|المئء 
لإّوكللهد بن حسمن : j^lSjJtبقلم 

سس"،ادى'مددبى/ا/دصمءر٠ 

j؛j(الانشطار مجرد تعنى كتالك وحالة ، جديد مولد ار الكبموت 
.والخد الروح 

وتعود، ه نعيدكم وفيها خالقاكم منها ؤ : ترابا أصاله إلى م الجيعود 
نخرجكمومها ؤ : جديد مجن التلاحم انتفنار في عالمها إلى الروح 

أنعلى فائرين بالى ؤ ه، مهم الأرض تنقص ما همنما فد ؤ ي، أخرى تارة 
.ه بمانه سوى 

إلىالروح وتصعد المائي، الجسم ذللث من رض المد ظهر يخلو وحن 
البصيرةفي الماس يراها . المرابي الجم محل لحل المم، تتداعى ، بارئها
والحضورالجديد، المولد يكون وهنا بالممر، قبل مجن صاحبها رأوا كعا 

محويتوكم الي-تين، كل بملكها لا حياة الحديدة، والمعايشة ، الجديد 
;العلاء أبو قال وقديما ، ترابافصاروا بالملأين رض الأ 

ادالاجهذه من إلا أرض اد أدم أظن ا مالوطء فض خ

;الهالكن كل به يفلفر لا العفلماء وحلول 

تالقوالإقدام ر قيفالجود كالهم الماس اد حمة قالثلولا 
وصفحات، والقصور الجان وتملموها الأرجل، تذرعها الأرض فجاج 



،م/مزءءمءم4ربدثيبمم؛ه 

الركضيملكون الأحياء كل ، الخالدة والأفال الأقوال ا تضغهالتاريخ 
صفحاتعلى الركض يملكون موات الأ كل وليس ، الأرض على بأرجلهم 

•أعمالهم وجميل وأقضالهم لسمعتهم التاريخ 
الأجيالتتوراثها ، طويلة عطرة حياة التاريخ صفحات على القيم حياة 
يسمعونالدهماء . عتميرون إلا يعايثها ولا . حقاب اءد عليها ونتعافب 

صفحاتعلى الخالدين مع يعيشون الدين هم والنخب ، نقط الخالدين عن 
هيوالخاليين افرة العب ومعايشة ، الناس لكل ليت الحياة هذه ، التاريخ 
قطاةبمفحص الهلفر يستطع من القليل والقليل ، استئناسه معايشة الأحرى 

أنكما ، غالية الخلود لعة وم ، باهفل الثمن أدن ،التاريخ صفحات على 
.الجنة؟ يوازي مثمن من وهل ، غالية الله عة لم 

بالامتيعابإلا للخلف الأنمن تحقيق يمكن ولا ، وقيمة ثمن والخلود 
المتعةمرحلة المتلقي به يتخطى حتى إيجابيا يكون لا الخالد فذكر ، والتمئل 

الرجالفتاريخ ، الرجال تاريخ وأفمله ة مجدرموالتاريخ ، الافتداء إلى 
حتىقبورهم في عطماونا عد يولا ، للاعتبار حداث ات وتاريخ ، للاقتداء 

.بعدهم لمن صالحة قدوة يكونوا 
الجماعيالهم وحملة ، والمملحون والمفكرون والعلماء والقادة الرعماء 

الذينوحدهم هم واخترعون ، امجيون والعم، أنمهم على والوثرون 
.بعدهم لمن التحدي بذكرهم يمارسون الذين وهم ، يموتون ساعة يولدون 

،الجارية والصدقة ، الذاكرة في يقللون للامجاد والمورئون ، انقطاع الموت 
.اخر نؤع من وحياة جديدة مجدرسة المالح والعقب ، به المنتفع والعلم 

،أيدنا ونفضنا ، الثرى واريناهم ومصالحين وزعماء علماء فقدنا لقد 



سمبمطمءرز/ءضبي 'بد 

وجامعاتناوأسواقا سوأنا إلى وعدنا ، أحزانما وذمت ، مدامعنا وجفت 
وما، نانع علم س تركوْ بما أمامنا مجا فوجدناهم ، ومكتباتنا ومجدارسا 

سرهمجن أشاعره ومجا ، تضحيات مجن ندمجوه ومجا ، حالي إنجاز مجن حققوه 

شخوصهمفغابت ، والقادة والزعماء والصالحون نبياء وات الرمل مجان 
،المبلأء أعلام محير مجن أنت وأين ، قيمة كتب فى قيما جديد مجن ليعودوا 
أشاعواجهاده؟ حق الله فى جاهدوا الدين الصحابة وحياة ، الصهوة وصفوة 

الناسوعلموا ، الهلريق وأناروا ، بل الوأمنوا ، الدين وأظهروا ، الفضيلة 
لقدوقادته؟ وعفلمايه وعالمائه الحديث التاريخ مجن أنت أين ثم ، ديتهم أمر 

أنقمهمعلى وخافوا ، الناس بكاهم ، ومصيحتن وعلماء قادة الموت غيب 
وينهض، الخلة د يبمن عوضهم الله ولكن ، بعدهم الضياع مجن وديارهم 

.بالمهمة 

ومجات، ناصروهم الدين مراء الأ ومجات ، السلفية الدعرة عياء مات 
بيعولا نجارة تلههم لم رجال المعمورة آفاق ني ومعهم بعدهم ومجن ملهم مجن 
الموتيخحلف يوم كل وفي ، ا ونبراّقدوة سيرتهم فكانت ، الله ذكر عن 

وينتابهم، محفزع بفرلإ الناص ويحس ، حماتها مجن الشعور وتخلو ، عزيزا 
الناصيحتمي باب له سور التقي الورع العالم وكأن ، جانب كل مجن الحومحا 
.الزمن وعوادي القس مهام به يتقون ، بداخله 

يحزنفالقلب ، مجربكة المواجهة مجاعات أن إلا حق الموت بأن الإيمان ومع 
وهل، الله يرضي مجا إلا يقولون لا انحشسين الصابرين ولكن ، تدمع والع؛ن 

وأشهر، الحبيب يموت توازنه احتل لقد الخهناب؟ عمربن مجن بأما أشد أحد 



س,وو1.مبمح؛دسم 

اللهسنة تلك أن عنه وغاب ، مات قد محمدا إن I قال مجن وجه في سلاحه 
أفانؤ ٠ ه متون وإنهم ميت إنك ؤ ٠ ه الوت ذائقة نفس كل ؤ I حلقه في 

٠ه موجلا كتابا الله بإذن إلا تموت أن لممس كان وما ؤ ، ه الخاكون فهم مت 
محمولحدباء الة على يوما سلامته طالت ؤإن أنثى ابن كل 

الالذي بالحي ثقة من يحمل ما بكل ضعته مجن بكر أم عاد وحين 
لممحمدا وكأن ، الحياة معهم واستأنف ، رشدهم إلى ؛، ١٠٠٧١أعاد يموت 
بمن.

عمامرضعة كل تذهل يوم ؤ I الموت بعد مما الحقيقيان والخوف والرهبة 
بسكارىهم وما سكارى الغاس وترى ا حملهحمل ذات كل وتضع أرضعت 

مجةوالمد الخوف، اعات وسالرهبة، لحفنات ، ؟ا< شدد الك عذاب ولكن 
وتحاولالجميل، والدكر والدعاء بالشاء رجالاتها تودع الأنفس بنقص المبتلأة 

نمىوقد ، عنهاتخلوا التيا بالمهمات وتنهض تركوه، الذي الفراغ د نأن 
الفراغا العفلماء مجون يترك وقد ، التردد مجن بحالة عفلمائها بفقد مجة المد 

•للارتباك المدمة مسيرة فتتعرض ، جهيد جهد بعد إلا مجلوه يمكن 
منعلم فقد على والألم الحزن مجن حالة تعيش والبلاد هذا نولي أنول 

والفقيهالفذ العالم يجهل أحد وهل الدين، أركان مجن وركز البلاد، أعلام 
— ١٣٤٧)عشي_مين بن الح صبن مححمد الزاهد الورع والعابد الجتهد 
(؟٥١٤٢١

وقفهوحديث ير نفمجن الشرعي العالم طف في حياته عاش لقد 
الدينوعاء العربية اللغة ولغة؛وصف وصرف نحو مجن العربي؛ والعلم وأصول 

والذاهبالمائية التيارات ومواجهة العميدة لتصحيح السلفي الكلام وعلم 



>يم/روسآابمحثيب؛م 

العلامةشيخه وبخاصة ، نجد علماء أبرز على ذلك كل تلقى ، المتحرقة 
للمدرمةامتداد وكلاهما الله رحمه ١  ٣٧٦ر معدي بن الرحمن عبد 

ورائهمومن المثم، ابن وتلميذه تيمية ابن علمائها أبرز من التي السلفية 
تاءؤإف تعليما •' توفرعليه ما يدل ثم ، النجدية السلمية الدعره علماء 
علماءمجن كان فقد ، والتعب النصب وميادراته اجتهاداته فى ولقي ، وتأليفا 

ابنالإسلام شيخ احتهادات من استفادوا الذين آنجتهدين الحنبلي المذهب 
حزمابن مزآواء إليه اطمأن محا إلى نفلره امتد كما ، القيم ابن وتلميذ٠ تيمة 

،الإسلأمة الذاهب علماء وجهابذة ، التمهيد في البر عيد وابن ، انحلى في 
مجنحرجا يجد ولم جلي، قياس أو قهلعي بدليل معزز غير بقول ياخد ولم 

يتعلقفيما الإسلام شيخ به حالف ما إلى طلبته بعض أثار فقد ، الترجيج 
بانوالجمع ، محرم دون مجن ات مع المرأة وسفر ، والمعي ، الجماعة بصلاة 

الافهامبها حارت اض الموازل إزاء أرائه أثارإلى كما الرضاعة، مجن الاضن 
.اذقدامرر!تبها

واحتفاء، ذكره شيؤع في الواضح ثر \لأ ومجيادراته لاجتهاداته كان وقد 
الفقيه— الله رحمه — وكان ، بفتاواهواستئناسهم به، العلمية احل ومحات 

البالغة،وحجته ، بالقواعد ؤإلمامجه ، للمقاصد ووعيه لغته في التمكن 
للحروراتهه وتنبمة، بالا أرفق هو بما خد والأ التيسير، على وحرصه 

آراءهالمعمورة أفاق إلى ثير الأ حمل ئم مجن ، ودركاتهاوالبدع ، وصوبهلها
إلىميالا يكن لم ولما ، جماهيرالعلماء إعجاب مجتار وكانت وفتاواه، 

وبخاصة، المتون على وتعليقاته درومحمه وين لتي تلاميذه هب فقد المآلمف 
والتيمجرية،كالحموية العقدية، تيمية ابن ورمحائل الجبلي، الفقه متون 

رحمه— به قام ما مع اللغة لعلوم ه وتدريتفسيره ثلهلاJف فتاويه وجمعوا 



)س1وز1»مبدمحبمح« 

وما، محاصرات مجن حطه ومجا ، رسائل مجن كتبه ومجا ، مجولفات من — الله 
مجنوتلك ، قاله مما شيئا مجة الأ فقدت نما ، أحاديث مجن المؤتمرات محي تداوله 

.الامحة وعلى عليه الله نعم 

يشأولم ، للإسلام الثوري الشسيس وراء يندغ لم أنه ناته حومن 
ا-لحهلابتيار فى ينجرق ولم ، ية اميالسبالوازل الشرعي حهيابه ربهل 

ةااالسِعلى القائم السلفي امحي يالبالمكر ارتبمهل ولهدا ، الإعلامي 
،مجة ات لمصالحة العالمية الإمجكانيان وتوحليف مر ا|د ولى ومجناصحة والشورى 

.والعامي الغس ودرء الكلمة حمع على والحرص 
منهاقتربت أو إليه استمعت وكلما ، قرب عن فضيلته عرفت لقد 

فيفذة شخصية أمام أنني ن أحالجامعة ضع في المشترك العمل بحكم 
واستغالها، الحياة مماهج في وزهدها نفلرها وبعد علمها وغرارة تواصعها 

مجنأمر في يتحدث إليه استمعت وكلما ، دينهم أمجر من الناس يهم فيما 
وحس، المنشئس وكلام الفقهاء لغة بين، هوالفرق كم أدركت ، الدين أمور 

سألونه، ة الهللبحوله من يلتف الكلية في الدرس اعة قمجن يخرج 
أوواقفا ويفتي يجيب وهو ، فيه يقتنعوا لم فيما ويراجعونه ويستفتونه 

والجرأةالثقة فيهم غرس الذين تلاميذه وبتن بينه الخلاف يحتدم وق ، مجاشيا 
مجايأحذ أن دون القامة إلى عاد القسم مقر أو العميد مكتب بلغ إذا حتى 

.الراحة من زملاؤه يأخذه 

الحوارإلى الحشوي والتلقي الإلقاء مجن التعليمية العمالية نقل لقد 
يالواحد المتتي الفقهي الدرص شرايتن في وصح ، والمشاركة والراجعة 

استدعىبحيث ، المقارن بالفقه عرف مجا المدهب مجن القدم قل أو المذهب 

















امهم/»>ممسعثيْ-؛؛ك 

 W_ v ا{؛هةعق ءغأبميؤ، اخيإءابه
مروسدى/س عبد بقلم؛/دكتور; 

ءامدبمام بآ،«س مسء«،ت ءنغلم ءض سم؛ياسب ءييص 

عندماعشيمقن بن صالح بن محمد بالشيخ المبامرة علاقتي بدأت 
عامفي القصيم في الإصلامية معود بن محمد الإمام جامعة همع ض التحقت 
عالمهمن الاستفادة عن فضلا فقط رويته إلى أشتاق كنت وند ، -٠١٤٠٠

عاليهالطلاب بتزاحم وأستمتع بعد من امعت ا-لنمجن خروجه أنتفلر وكنت 
فيأفي ورغم ، والاطمشان السكسة نمي في يبعث هدا وكان ، وموالهم 

النحوفى المتخمحصة المتون ليعمي مرحه في للشيخ استمعت حياتي بداية 
•الروية وتحققت ، رويته أتمنى كن أنني إلا 

لدراسةالمكرمة لمكة ذهبت عندما الشيخ مجع القوية العلاقة وبدأ 
٠١٤١عام القرى أم جامعة في الماجستير  فيجاري مع بالترتيب وبدأت ، ٠

وقمت، ا-بامعى الهلالب مكتبة صاحب ثقة الغنى عبد ■محسان متاذ ات المنزل 
ائلرسفي الشمقن العقد وأمميناها ابن ائل رسبجمع معه بالتشّيق 

وأحضرتها، مجلدين فى لله والحمد الرسائل هذه ونشرت ، ابن 
.والصلاح بالتوفيق لي ودعا بها فسر ، للشيخ 

درجةأكملت أن وبعد ، يوم بع—د ا يومتزداد العلاقة بدأت ثم 
مجنمجموعة مع بدأت ، المميم في الجامعة فمع إلى عدت الماجمتير 

وكانت، العثيمين صالح بن محمد الشيخ سماحة يد على بالتتلمد المشايخ 



ريم1وو1ى(ابدضبمب؛ه 

وذمتطويلا، ستمر التتلمذ!م هذا لكن العاد، راد كتاب في البداية 
المنزل،في الخاص الهاتف برقم الشيح وكر،سي الأمريكية المتحدة للولايات 

بلادفى دائما تحدث التي القصوى الحالات فى إلا تخدس أم ألا مم وطالب 
وكنتوالمزاع، والشقاق والفرية الكة إلى فيها الفصل عدم الغرب،ويمنح 

علىمفيدا هدا كان وكم والأحرى، الفينة بين اله—انف هدا تخدم أس
عندماصيما ولا مرارا به اتصلت ففد مجريكية، الد التحية الولايات متوى 

،عقد وانحلت كرب، انكشفت الخاص الرمق وبهذا الحلقوم، الخلاف ي؛ااغ 
لمالإحوان أحد أن الأيام أحد فى إنه حم . الفتوى بهده قلوب، واتحدت 

اللقاءيكون أن لدي مانع لا : وقال ، له فنقلته ابن قول في يضيقني 
زيارتيوفي ، يام الد ومرت ، للماقشة ممتعي وأنا ، الهاتف عبر مباشرا 

لهوأذكر ، مجرتتن أو مرة الشيح نجلس أعود السعودية العربية للملكة نوية ال
الفتاوىبعض عليه وأعرض ، المسالمين وأحوال ، هناك الموجودة الصور بعضن 
فيالفتوى رقص أنه درجة إلى بصراحة أناقشه وكنت ، وييسر يكتب وكان 

،غيري اصال وقال ، جوابا يعطني ولم القضية بكامل أحبرته لما مجوصعين 
;هي الفتاوى وهده 

نقوداالفهلر صدقة أحذ أو الإسلامي المركز إدارة ترك بقللب فتوى — أ 
أتركأن في يرغب ولا ، نقوداالفطر صدقة إحراج يرى لا فالشيخ 

.غيري هذا في امال فقال — حيرا الله جزاه ظنه لحن — المركز 
بهلاقةمثل الشركات بعض تصرفها الم اإبا؛لاقات قضية فهي الثانية أما — ب 

بحيث، يارات للمحريكية ات الموسة بإصدارها تقوم التي (  AAAر
للمقيمأهميتها ووضحن ، الاشتراك هذا مقابل الخدمات بعض تقدم 
العبارة،بنص عنك(( اتركها )١: لي قال حتى طويل، كلام • • هناك 



رءممءمامز/م_اوامبمحثبمب؛ه 

،فقط عناك اتركها أنول قال لا؟ أم جائزْ هي هل شيخ يا له فقلت 
تالشيح لي قال ذلك عن ، الصريحة الفتوى على مصرا كنت لكنني 

.غيرى هذا في اسال 
-جمعهاأو الصلاة تاحير قضية هي الفتوى فيها بمر التي الفتوى وأما ج— 

منالخروج كان إذا ميما ولا ، الغرب بلاد ش الحاصرات لحول عند 
التيالفتاوى مجن وغيرها الدرجة على يوم أو الشبهة يثير اغاضرْ 

يتورعالشيح كان التي الفتاوى من ذلك وغير ، لذكرهاالحال يضيق 
.فيها القعلع عدم ويرى ، فيها

الرلفيمحاففلة في أشهر بضعة قبل كان فقد الشيح مع لقاء آحر أما 
الشيخفضيلة مع مجودعيه مجن وكن ، السنوية محاصرته لإلقاء قدم عندمجا 

الشيخموقع عن ،ونحيثنا المشايخ مجن ،ومججموعة المليار الله عبد الدكتور 
اومجرني: قالت لي؟ ستفعل مجاذا وقال الموضوع، بهذا لعلافتي الإنترنت عبر 

أياحتكار، وجود عدم هو شرط أول فقال؛ إثارتك، رهن فأنا شيخ، يا 
وضع، بذلك أرغب أنا ; لي وقال والفتاوى، ثرهلة والت للكتب احتكار 

وكانفوائده، عن ألتي ومالإنترنت، عبر شرطة والد والفتاوى الكتب 
طويلا.الحا،يث 

،الموقع عن مسوول أنت قال ، نعم ! فقال ، تزكيه المليار للشيخ وقال 
،الموضوع حول يق للتخمإبراهيم ابني بك يتمل سوف الشيخ لي وقال 

وبدأ، كذلك وزرته النزل في وزارني ، إبراهيم ابنه مع الاتصالات وبدأت 
وكن، جاريا العمل زال ومجا ، الإنترنت على الشيخ لمويع للترتيب العمل 

،الوجوم من وجه بأي الوقع في اشي٥ والمللإشراف مستعد أنني لابنه أقول 
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الوقع،هذا على جاريا العمل زال وما ، وتعالى "بحانه الله إلى نربة وهذه 
اللهوأمال ، الماضي رمضان شهر قبيل حتى جارية الاتصالات زالت وما 

وموف، واثارْ الشيخ علم حائمة في للعمل جميعا نوفق أن وتعالى سبحانه 
.تعالى الله ماء إن حميدة العاقبة نكون 

فيللمسلمين الخاص المخي فهوتبرعه مجة ات عن الشيخ أحفاه مجا أمجا 
عندمامنزله في له زياراتي إحدى فى أنني وأذكر ، ومغاربها الأرض مشارق 

،مختمرله إلى بيدي أحذ أنه مريكية ات المتحدة الولايات فى أدرس كنت 
وكان- المال هذا خذ المه إلا ولا؛راى ، ياوأنت أئ الله مد ا : فقال 

فيانحتا-جين على ووزعها مجصاحف به واشتر الخاص، مجالي مجن وهو كبيرأ— 
باللهوأسألك التوزيع، وعن الشراء عن مجموول وأنت الأمريكية، المجون 

انتقلوقت أما الأن، إلى وقته منذ أحدا بهيا أبلغ ولم ، أحدابهذا تبملغ ألا 
فيالسين مجن كان أنه أذكر أن بأسا أرى ف_لأ الأعلى الرفيق إلى الشيح 
رحمةالشيخ الله رحم بذلك، الماس عالم يريد لا وكان ، والضراء السراء 
.والعلياء المثوبة له وأجزل واسعة 

،ذللث، يترجم مني خير هو محن فهناك الشيخ، مناف عن أتحدث ولن 
ص—الخبن محمد الشيخ نجاه علينا يجبا ماذا ولكن طلابه، يما مولا 

واضحاومنهجه ، ورامحائابتا وعلمه ساطعا اسمه يبقى لكي اإعث؛ب-ين 
بعضأذكر القائمة، للأجيال وأنموذجا مجئالأ ابه واحتبره وصوبينا، 

:الحصر لا العد سبيل عاز عالما الواجبة المقترحات 

تنقيحهابحد الشيخ كش—إ بهلباعق بالبرع ثرياء الأ أحد يقوم أن أقترح ~ ١ 
كتيبانشكل على متتاثرة تكون أن مجن بدلا مجلدات فى ووضعها 
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لكي، الإنجليزه الأمة إلى الشيخ كتب ترجمة أرى إننير بل ، صغيرة 
الشيخسماحة بقوى أذكر إض ثم العالم، جميع العلم هذا نفع يعم 
ينتفعالذي العلم من هي الكتب بأن — الاه رحمه — باز بن العزيز همد 

جامعةمهيابع نبي أن أتمنى كما ، وفاته بحد للميت بقى الذي به 
.الفكرة هذه الإسلامية معود بن محمد الإمام 

،المناهج في الشيخ سيرة تدرس أن أتمنى ، المعارف وزارة صعيد على ~ ٢ 
اسمالعام هذا تفتتح سوف التي المدارس بعض نحمل أن أقترح إنني ثم 

سواء، امحاففل١ت متوى على أو المناطق محسوى على سواء ، الشيخ 
كلفى يكون أن أحرى وبكلمة ، ثانوية أو أومجتوسهلة ابتدائية كانت 

الشيخباسم أومجدرسة تعاليمي مجمع الأثل على مجنعلمة أو مجحاففلة 
مميزةمجحاففلة نصيب يكون أن أتمنى كما ، العثي٠ين صالح بن محمد 

مجمعرر اسمه تعليمي مجمع إنشاء العام لهذا وانمناء الخير مجيرانية مجن 
٠(( التعليمي العثيمين صالح بن محمد الشيخ 

بعضبتسمية تقوم أن أقترح ، الإسلامية الشؤون وزارة صعيد على — ٣ 
،الوالأ سماحة باسم المام هذا تفتتح سوف التي، والجوامع اجد الم

•للوزارة التابعة الكرم القرآن تحفيفل حلقات ذلك ومجئل 
آملالشيخ فيها علم التي؛ الإمام جامجعة وخاصة ، الجامعات صعيد على — ٤ 

حولوالإعلام الاعوة كلية في علمية افل رمبل الة رمنجيل يتم أن 
.التمسير(( في منهجه » ، (( الاعوة في ابن جهود را 

أقسامتبادر أن فأنترح المعودية الجامعات في التربية كليات في أما 
،عثيمن(( ابن للشيخ التربوي الفكر  ١١بدراسة الإسلامية التربية أصول 
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الخامعاتتقوم أن أقترح أنني كما ، والتعليم للتربية مثال إنه حيث 
. ٧٥٠■،^بن صالح بن محمد الشيح باسم القاعات بعص مية بت

الشيخموقع باستضافة الإمجام ج-امعة تقوم أن آمل الإنترنت صعيد وعلكا 
.ونحديثه الوقع على للمانمن مباشر حط وتخصيص مجانا 

عندون ويدرم البلاد خارج مجن الموجودين العلم محللأب صعيد علتما ~ ْ 
أوسنة الشيخ عند عادة الهلاإب يدرس — ّنتين يكملوا ولم ، الشيخ 

المللأبقبول يتم أن آمل — الإمام جامعة في بقوله يوصير ئم 
الطلابن ت ؛ للشيخ تكريم هذا وفى ، العام لهدا الحامجمة في جميعا 

الإمامجامعة مجدير معالي في ثم الله في أمجل وكلتم، ، الهدف لهذا جاووا 
.والممنمن الإسلام يخدم لما مياق، فهو ، الأمر هذا يحقق، أن 

لالم«صائلاتالتوصية يتم أن آمل والقروية البلدية وزارة صعيد على — ٦ 
لهيكون بأن جدير الشيخ اسم لأن ؛ ءثيم\ن ابن الشيخ ُشاؤع مية بت

.ذكره عند له ويدعى ، فيه يذكر خاص شارع 
والعمليةالعالمية شيخنا سماحة سيرة يدون مجن إلى بحاجة فاتنا أخيرا 

.. القادمجة للأجيال ومجرجعا ودليلا ومنهجا نبراسا تبقى لكتم، 
.آمجيني . . مجنزلته وأعل ، له واغفر ، شيخنا ارحم اللهم 

١(. ٣٣٧الخيل ، )ب'ا-بزضة
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t__؟سءاسوايؤ م ،اه 
^LhJfujJlصمح بن مهد //دكتور؛ بقيم 

rرس1سد /يساس  ijfjJUffأسمدث ءثزرن  ijtjfرميل 

أبناءعلى الهتن مر بالا بكن لم باز ابن الشيخ العلامة رحيل أن كما 
يةبالنعابرا حدثا يكن لم عثبحن بن محمد الشيح العالم رحيل فان مجة امن 

.واسعة رحمة الله رحمهما ، بأمره الإسلامي للعالم 

محلبعتوالتي ، اارجالين ميزت التي الصفات بإمعان بمتفريء والدي 
حولغموض ي لا واضحة إج-ابة يجد والخاصة العامة قلوب فى محبتهما 

امحتمعمجن الكبرى الشريحة بقلوب يمتأيران جمعالتهما التي اب يّالمد 
.الإسلامي 

قبلالعلم محنالب عندها يقف أن يجب أسباب نظري وجهة مجن وهى 
.العامة 

هنفوهب أن بعد قدمه مجا إلى — الله رحمه — عثيبن ابن قدم لقد 
أحبرسالة وأدى ، الله إلى والدعوة والإفناء والتعليم والتحصيل للبحت 

،السيادة بعلم وائل الأ مسماه علما وعلم درس فقد ، الرمائل أم أنها والله 
يومشفيعا له يكون أن الله ال وأم، الدنيا في عزة الله بفضل به ونال 

.القيامة 

ولقد، شينا له تضيف لم عه وغيري كتابتي فان افهللق هدا ومن 
بأنقناعتي بب بالرثاء في التقليدي مالوب الأ تلافي على هنا حرصت 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































