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رب العاملني ، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعـىل آلـه وصـحبه أمجعـني، احلمد هللا 

 :أما بعد 
ٍإنـا نحـن نحيـي املـوتى ونكتـب مـا قـدموا وآثـارهم وكـل يشء (:  اهللا تعـاىل فيقول ْ َ َّ َ َ َُْ َ َ ُ َ ْ ْ ُ ْْ َ ُ َُ َّ ُ َ َ ُ َ َّْ ِ ِ

ٍأحصينَاه يف إمام مبني ِ ُ ٍَ ِ ِ ُ ْ َ  .)١٢:يس()ْ
ُسريته، : ومن خالد آثار املرء  ٍوعلمه، وأدبه، وما أورثه لألمـة مـن مؤلفـات يـستفيد ُ ِ ِّ ُُ ُ ُ َُ

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة إال مـن صـدقة : (rمنها الناس، وقد قال النبي 
 .رواه مسلم) جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

وهـو أحـد أهـل العلـم ، طـامي العتيبـيبدر بـن عـيل بـن   لشيخنا الشيخٌهذه ترمجةو
ُيف التعلــيم والــدعوة والتــأليف، وممــن عــرف بمالزمــة كبــار العلــامء يف البــارزين بجهــوده 

اململكة العربية السعودية وغريها، وعىل رأسهم الشيخ اإلمام العالمـة عبـدالعزيز بـن بـاز 
لـم الغزيـر، والكنـز ًرمحه اهللا تعاىل، وقد الزمه عقدا مـن الـزمن، واسـتفاد مـن صـحبته الع

 .الوفري
التعرف عليـه، وحـضور جمالـسه العلميـة يف بـ عرش سنني وقد أكرمني اهللا تعاىل قبل
أمـىل و، يف التعليم والتأديب وكامل النصح منه بأشد العناية ُاجلوامع ويف بيته، وقد حظيت

 .ّمجة، وفيها فوائد عدد من املتون العلمية يف أكثر من علمّيل العديد من الرشوح لع
 به، وطبع ُ والذي اعتنيت"ثالثة األصول"ّومن ذلك ما أماله عيل يف رشحه لكتاب 

ن ارجتاله وإمالئه، ومن نظـر فيـه  وهو م"املحصول برشح ثالثة األصول" ًمؤخرا وسميته
 علـم شـيخنا  منزلة للناظربام يظهر به ،ٍيقف بوضوح عىل مجيل فوائده، ودقائق استنباطاته

 .اهللا تعاىلحفظه 
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ًكام أمىل عيل عددا من الرشوح عىل  ملعـة " و"كـشف الـشبهات" و "كتاب التوحيد"ّ
 "فضل اإلسـالم" و"عمدة األحكام" و"مسائل اجلاهلية" و"القواعد األربع" و"االعتقاد

 ."البيقونية"و
الروايـة واإلسـناد واألخـذ عـن أهـل  شيخنا حفظه اهللا تعاىل من املعروفني بوملا كان

  روايتهِ وعلوِ وكثرةِجلاللةر محلة اإلسناد يف مدينة الطائف تى صار أشه، ح والرشادالعلم
 إىل طلــب اإلجــازة منــه بكــل مــا يــصح لــه مــن مرويــات، فتكــرم  رشيف ارتقــى:ومــشاخيه

ً شـيخا، وسـيأيت نقـل اخيه الذين جتاوزوا املائـة واخلمـسنيوأجازين بام له من رواية عن مش
 .صورة إجازته يل بعد هذه املقدمة

 الـذين  من شيخنا ترمجة كتبها عـن نفـسه يـدفعها مناولـة خلاصـة طالبـهُالتمست ثم
 .ّاحلديث، فتكرم هبا، ودفعها إيلّ ومن طلبها ممن استجازه من طالب درسوا عىل يده،

ُ أحببـت أن أنـرش :ّ لكـريم فـضله عـيل شـيخنا وإكـراموملقابلة اإلحسان باإلحـسان،
 وبعـد كثـرة اإلحلـاح عليـه، وتكـرار الطلـب، ، فاستأذنته فرفض ذلك بشدة،بعض ترمجته

،  بأسـلويب ترمجتـهصغتوافق شـيخنا رشيطـة البعـد عـن التكلـف واإلطـراء املمقـوت، فـ
ٍوعـىل عـدد مـن اإلجـازات املطولـة ، ًمعتمدا يف أكثر ما أذكره عىل ترمجته التي كتبها لنفسه

 :  كـءاته عليهم، وفيها ذكر بعض مشاخيه ومقروالتي يكتبها شيخنا لبعض من استجازه
حتقيق األماين بإجازيت للشيخ خالد بن حممد بـن "إجازته آلل ثاين املسامة بـ -١

 ."غانم آل ثاين
مصارع العـشاق بإجـازيت ألهـل "املسامة بـو  ألهل السنة يف بغدادوإجازته -٢
 ."العراق

ُ بعـض مــا سـيذكر عنـه مــشافهة مـن خــالل ُوغـري ذلـك مــن اإلجـازات، كـام نقلــت
 .مالزمتي له
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 : سببان، العلميةة شيخناما أعرفه من سري ن الدافع لنرشوإ
الزمتي لدروس شيخنا، بعض اجلهال الذين جاءوين أول مُإسكات : السبب األول

 . التحذير منه بغري حجة وال بينة، وما هذا إال من آفتي احلسد واهلوى يفوبالغوا
العامل طالبـه،  حياة نأل ّ، والقيام ببعض حقه عيل،ذكر شيخنا إحياء :والسبب الثاين

 أفرد شيخه بكتـاب ٍمه وسريته، وكم من طالبعلمن ه للناس ام ينقلونبّإال  يكون  الوهذا
ِّمطول، وهذا من أعظم بر  . الطالب بمشاخيهمّ

ّإال فشيخنا طاملا سمعته يذم الشهرة وهذه الرتمجة،  عزمت عىل نرش لهذين السببنيف
، يـسلك مـسلك هـو شـديد اإلزراء بنفـسهو، )الظهور يقصم الظهور: ( ويقول،والظهور
 من يكرر حتذير طالبهوًيميل إىل التواضع واللني يف التعامل والتخاطب كثريا، و، اخلمول

 .ِكرب والتعامل والفتوى بغري علمال
 عـرف مبلـغ )١("من جتنب التعامل فهو سامل" عنوان املنشور بومن نظر يف مقال شيخنا

 .لكثري من طالب العلمفة اخلطافة  من هذه اآلترهيبه
 البـالغ بكتـب ىل لـزوم جـادة األدب يف الطلـب اهتاممـهويدل عىل حرص شـيخنا عـ

تذكرة السامع " و"عي والساماجلامع ألخالق الراو"كتاب  آداب طالب العلم، فقد رشح
 . وغري ذلك"حلية طالب العلم" و"آداب العلامء واملتعلمني" و"واملتكلم

للعبد الفقري، واملـسكني وهذه ترمجة خمترصة : مجته لنفسه يف أول ترحفظه اهللاويقول 
ُ، ما كنـت ألكتبهـا لـوال كثـرة إحلـاح بعـض املحبـني بدر بن عيل بن طامي العتيبي: الكسري

ّعيل، وتكرار طلبهم الوارد إيل، وحسن ظنهم بمحبهم، بعد أن قرءوا عيل ما يـرس اهللا مـن  ّّ ّ
د تأكيدهم بأن أكتب هلم ما تيرس من ترمجتي، فها كتب العلم، ونالوا اإلجازة احلديثية، فزا

وأنا أعلم بنفـيس مـن غـريي، أنا أكتبها اليوم رجاء بركة دعائهم، ومزيد حمبتهم وصلتهم، 
                                                        

 .ٍ وهو منشور يف عدد من املواقع يف شبكة اإلنرتنت)١(
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ٌوإذا أثنى عيل أحد إنام أثنى عىل سرت اهللا تعاىل، فلـواله مـا محـدين احلامـدون ، ولـسان حـايل ّ
 :ُينشد

 ّبى السالم عيل من يلقاينواهللا لو علموا قبيح رسيريت       أل
َّومن ذمني إنام ذم من ال يسلم من التقصري، ولكن يـسليني أننـي أحـب اهللا ورسـوله 

r وأحب السلف الصالح ،y وأحب السري عىل طريقهم، وأجتهد ما استطعت عـىل أن ،
ًال أخرج عن سبيلهم، وال أجد يف قلبي غال للمسلمني، إن وصلت فبحب اهللا وصـلتهم،  ِ ُ

ّت منهم مذنبا فغـرية هللا هجرتـه، ومـا أبـرئ نفـيس وإن الـنفس ألمـارة بالـسوء، وإن هجر ً ُ
 .، انتهىًوأحرضت األنفس الشح، فاهللا يغفر يل ما ال يعلمون، وجيعلني خريا مما يظنون

وهـي شـهادات مـن بعـض شـهداء اهللا يف : قل بعـض تزكيـات العلـامء لـه، قـالوملا ن
عاجل برشى : (rً عاقبتها خريا، فقد سامها النبي ّأرضه، ترس املؤمن وال ترضه، وآمل من

ً، إن وافقت دينا صادقا، وعمال صاحلا، ونية)املؤمن ً ً سـأل اهللا مـن ً، وإتباعا وسـنة، فأً طيبةًً
ّبطأ به عمله مل يرسع بـه ( ومن !ً شيئا فهي كالنسبِ وأما إن مل توافق من تلك القيودفضله،
، وال حـول وال قـوة إال  لـه ترسع به تزكيـات العـاملنيّكذا من بطأ به عمله وإتباعه مل) نسبه
 .)١( انتهى،باهللا

، ولكن ملـا ، وميله إىل التواضع ونبذ الظهورالكالم يدل عىل نزاهة نفسهوهذا : قلت
 :املستفيد من هذه الرتمجة أحد رجلني، وأسباب عزمت عىل نرش هذه الرتمجةتقدم من 

حمبوبـه، وأراد أن يتخـذه قـدوة يف اخلـري، َّأحـب أن يعـرف سـرية ٌرجل حمب، : األول
 .فهي له، يقبل إحساهنا، ويغض الطرف إذا رأى نقصاهنا، ويظهر احلسن، ويسرت القبيح

                                                        
 ).٢:ص(لنفسه ته ترمجكام ذكر ذلك شيخنا يف  )١(
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اع األكاذيب، فعلـه : الثاينو ّرجل مغرر به، سمع قطاع الطريق، وأعداء النعم، وصنّ ِّ ّ
 !ٌ ضـمري قـد أمـاتوه أن حييى يف قلبه-ًبعيدا عن وسوسة أولئك-إن قرأ بعض هذه الرتمجة 

ٌ قد حجبوه، واهللا املستعان وعليه التكالن  .ويظهر له حق
 مقابل بغـيهمل شيخنا حالسان وعنيهم هبذه السرية، أ ُتسأما أهل احلسد واحلقد فل

 :قولهالوردي رمحه اهللا تعاىل  األديب األثري اللبيب أبو حفص ابن هأنشدينشد ما 
ــ ــروءة ع ــن امل ــان ع ــال الزم َم َ َِّ َ َ َِ   ِارَ

ــــه ــــان فدأب ُأشــــكو إىل اهللاِ الزم َ َ َ َّ ُ  
ِال غرو إن حسدت بنُـوه منَـاقبي َ َ ُْ َ َ َْ َ ْ َ  
ْوارمحتـــا للحاســــدين فنَــــارهم ُ َُ َ َِ ِ َ َ ْ  
ْوإذا جرى ذكـري تكـاد قلـوهبم ُ ُ ُ ُ َُ َ ََ ْ ِ  
ـــوهنم ْنظـــروا صـــنيع اهللاِ يف فعي ُ ّ ُُ ُ ُ َ ََ َِ َ  
ــا وحيهــم ــوا عطــاء اهللاِ يل ي ُكره ََ ْ ََ ُ ِ َ  

ُدهــزيــَوي ِ وقـود قرحيتيًم نـَاراــُ ِ َ َُ 

ـــار ـــن ع ـــر م ـــده يف منْك ـــا عنْ ِم َ ْ ُِ ٍِ َ ُ ََ  
ــــرار ــــة األح ــــد وذل ــــز العبي ِع َ ْ َُ َّ ِ ِ ِِ ُّ  
ِكــــل عــــىل جمــــرى أبيــــه جــــار َ ِ ِ َ ْ َ ََ ٌُّ  
ــار ــن ن ــا م ــدا هل ــعرت بع ــد س ِق َ ْ ْْ ْ ُ ِِّ َ َ ً ََ ُ  
ُّ أو تغتــــــالني بــــــرشار ــــــشق ِتنْ َ َ ِ ِ َ َ َ َْ ْ َ  
ــــــار ــــــوهبم يف ن ــــــة وقل ِيف جنَّ َِ ْ ْ ُ ُ ُ ُ ٍ َ  

ُلــشقائهم كرهــ ِ َ ْ ِ ِ ْوا صــنيع البــاريَ َ َ َِ ِ  
ُوبـ ْوغ أخبـُلـَ ِطارـــْاري إىل األقـــَُ َ 

ُنََفام زاد ح  هـؤالء عـىل شـيخنا إال ظهـوره بـالعلم، ومالزمتـه للعلـامء، ودعوتـه إىل ق
هذه النعم واملكارم الربانية التوحيد والسنة، والرد عىل أهل البدع واملخالفني، وهلذا قابلوا 

قوس واحدة بصنوف االفرتاء والبهتان، وسـعوا ن ع فرموه !ةي الشيطاند واألحقادباحلسـ
 .والبهتانتزييف والتحريف، والظلم ًيف الناس حتذيرا منه بال

ِّعــدل يقــول لكــلٌواهللا حكــم   :يــوم القيامــةّعــام ينتظــره مــن ســؤال وحــساب ٍ مفــرت ٌ
َوقفوهم إهنم مسئولون( ُ ُُ ْ َّ َّ ُْ ِ ُ ِ ُثـم إنكـ(: ، ويقول)٢٤:الصافات( )َ َّ ِ َّ ْم يـوم القيامـة عنـد ربكـم ُ َ َ َ ُْ ِّ َ ْ ََ ِ ِ ِ ْ

َختتصمون ُ ِ َ ْ ٍوال حتـسبن اهللاَّ غـافال عـام يعمـل الظـاملون إنـام يـؤخرهم ليـوم () ٣١:الزمـر()َ َْ َ ُ ْ َ َّ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ َّ َُ ِّ َ َ َّْ ِ َ ُ َّ ُ ً َ َ
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ــصار  ــه األب ــشخص في ُت َ ْ َُ ِ ِ َ ْ ــيهم طــرفه*َ ــد إل ُ مهطعــني مقنعــي رءوســهم ال يرت ْ َ ُْ َ َ ْْ ْ ْ ْ ُ ُ ُ ُِ ِِ ُّ َ َ ِ ِ ِ ِ ــدهتم َِ ْم وأفئ ُ ُْ َ ِ ْ َ َ
َهواء  ).٤٣:إبراهيم()َ

 إىل ديان يوم الدين نميض       وعند اهللا جتتمع اخلصوم
 يـوم ال ينفـع الظـاملني  وبينهم يف سـاعة الوقـوف بـني يـدي اهللا تعـاىلفاهللا املوعد بينه

ْوعنَت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من محل ظل(: معذرهتم ُ َ َ َ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ُّ َ ُ ُ ُ ََ َِّ ْ ِ ِ  ).١١١:طه()ًامِ
ِومن يكسب خطيئة أو إثـام ثـم يـرم بـه (: أين هؤالء املساكني عن قول اهللا تعاىلّإال و ِ ِِ ِ ًْ َّ ََ ْ ْ َ َُ ْ ًِ َ َ َ ْ

ًبريئـا فقـد احتمـل هبتانـا وإثـام مبينـا ْ ً َ َ َ ًِ ُّ ْ ُ ًَ ِ َ ْ ََ َ ِ َوالـذين يـؤذون املــؤمنني (: ، وقولـه)١١٢:النـساء()ِ ْ ِْ ِ ُِْ َ ُ َُّ َ َ
ِواملؤمنَات بغري ْ َ ِ ِ ِ ْ ُْ ً ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإثام مبيناَ ْ ً ُ َ َِ ُّ ْ ُ َ َ ًَ ِ َ ْ َُ َ َِ  ؟)٥٨:األحزاب()ْ

، وجعل املفرتي والناقـل لـه  اهللا تعاىل االفرتاء عىل العبد املسلم بام ليس فيهّعظموقد 
ُلوال إذ سمعتموه ظن املؤمنُون واملؤمنَات(: يف احلال سواء فقال عز وجل ُِ ِ ِْ ُْْ َ ُْ َ ْ ََ َّ ُ ْ ُْ َ ً بأنفسهم خـريا ِ ُْ َْ ِ ِ َ ِ

ٌوقالوا هذا إفك مبني ِ ُّ ٌ ْ َ ُ َِ َ َّإذ تلقونـه بألـسنَتكم وتقولـون بـأفواهكم مـا (: إىل أن قال سـبحانه)َ ُْ ُِ َ َ ُ ْْ َ ُ ُ ْ َّ َ َْ ِ َ َِ َ َِ ِ ِ
ٌليس لكم به علم وحتسبونه هينا وهو عند اهللاَِّ عظيم َ ٌِ ِ ِ َِ َْ ََ َ ِّ ُ ُ َ َ ُْ ًَ ْ َ ََ ِ  ).١٢،١٥:النور()ُ

ًوقـد نـسبوا إيل أمـورا : "؟ّي بدلِذَّ الِنَم"بعنوان ارضة مسجلة قال شيخنا بدر يف حم ّ
ّأنني تكفريي النزعـة، وأننـي أبـدع العلـامء، : هي من أظهر الكذب، وأوضح الباطل، منها

وأنني أشتغل يف درويس بغيبتهم والتقليل من شأهنم، وأنني أحـرم دخـول دور التحفـيظ، 
ملسجد وطعنـت يف ّني دخلت عىل شيخ حيدث يف اوأنني ال أصيل اجلمعة مع املسلمني، وأن

 وأننـي أطـرد مـن !ّ عيل باجللد والطرد مـن الوظيفـة وأن القايض حكم!عرضه أمام الناس
ّى عـيل  وبيني وبني مـن افـرت!سبحانك هذا هبتان عظيم: جاءين، وغري ذلك، وال أقول إال
ٌشيئا من هذه األمور عقدة عقدهتا يقـيض حـني اهللا تعـاىل  تعاىل، وإال بني يدي اهللا ال أحلها ً

يفصل بيني وبني من تكلم بمثل هذه  الذي -أهل العدل-باحلق بني هبيمتني، فهو سبحانه 
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ًاألمور يف عريض، واهتمني بام ليس يف، ظلام وعدوانا ، ومن تـاب فـاهللا يتـوب عليـه، وهـو ّ
ٍّمنّي يف حل  . انتهى،ِ
َين أعظ من نقل عن شيخنا حفظه إف: قلت َْ َ َ َ ُ ًمقالة مل يت اهللا تعاىلّ َ ُيقن صـدورها منـهَ ْ  بـأن ِ

َيا أهيا (: ، واهللا تعاىل يقولال يكون من اجلاهلني، وأن حيذر أن يكون يف آخرته من النادمني ُّ َ َ
ٌ بنَبأ فتبينُوا أن تصيبوا قوما بجهالـة فتـصبحوا عـىل مـ َالذين آمنُوا إن جاءكم فاسق ْ ََ َُ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ََ َ ً َ َ َ ٍَّ ٍ ِ ِِ َ ْا فعلـتم ِ ُ ْ ََ

َنادمني ِ ِ اء الفـضيلة، ُوليتحقـق ممـا قيـل لـه، ونقـل إليـه، فقـد افـرتى أعـد، )٦:احلجرات()َ
اع األكاذيـب عليـه أمـورا يعلـم بطالهنـا مـن عرفـه  ونعـم نا اهللا أدنـى معرفـة، وحـسبًوصـنّ

 .الوكيل، وال حول وال قوة إال باهللا
ــه، وأن يبــارك يف  عمــره وعلمــه وعملــه، وأن واهللاَ أســأل أن يفــسح لــشيخنا يف مدت

ينرصه بالتوحيـد والـسنة، وينـرص التوحيـد والـسنة بـه، وأن جيعلـه مـن العلـامء الـصادقني 
الراسـخني العــاملني العــاملني، وأن يرفــع درجتــه يف الـدارين، وصــىل اهللا وســلم عــىل نبينــا 

 .حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
 تلميذه املحب كتبه

 اهلذيلمحيد بن عتيق بن محيد العقييل 
 هـ١٤٢٩ رمضان ٢٢
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 صورة إجازة شيخنا بدر العتيبي جلامع هذه الرتمجة غفر اهللا له
  

الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَم يتِخذْ ولَداً ولَم يكُن لَه شِريك ِفي الْملِْك ولَم يكُن لَه وِلي ِمن الـذُّلِّ                    
 وسلّم علَى نِبينا حممٍد الَّذي بعثَه اُهللا ِللْعاملَني شاِهداً ومبشراً ونِذيراً وداِعياً     وكَبره تكِْبرياً، وصلّى اهللاُ   

              اِبِعنياِر والتصواألن اِجرينامله اِن ِمنا ِباإلميقُونبس ا الَِّذيناِننولى إخعِنرياً، واجاً مِسرِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه و
  .هلُم ِبإحساٍن ومن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثرياً 

دعا بأم:  
ـ  رحميد بن عِتيِق بِن حميد العقَيِلي اهلُذَِلي:  اجلَِليلُالشيخ  األخ النِبيلُ و  فَقَد سألَين    عاهللا اه 
    هومحاه، أنْ أُِجيز      م نع هتايِلي ِرو ِصحا ياِع واإلِجازةِ  ِبكُلِّ مماخيي ِبالسا، و شِل أنأه ِمن تذَا  لَسه

 مجالٌ وِللتواضِع مجـالٌ، ولَيـسِت احلِقيقـةُ         ، وحلَِقيِقِة احلَالِ  مل أكُن ِفيِه ِمن الفُرسانِ    ، و امليداِن
، فَال يستوي يف ميـداِن الِعلـِم        أنْ يسِند ملثِْلي اإلسنادِ   دراً يف نفِْسي    ، فَهو أعلَى وأعظَم قَ    كاخلَياِل
اكفالع   ادتاِد واملُرمل   ِفيِه والب ماً   ، ولَِكنرغم هتابإج تيف ا   ا كَان هتـاً    ، وطَاعمنغـاً ومحوِف ِربرملَع ،

  قح ليع لَه نشاخيي مم اِنيِدِه بالَّالِحِقنيووكَانَ ِمنِل أساُهللا   ص فَـعوا رما قَـدا إىل موأفْض وقَد ،
  : يف املهِديين، فإنيدرجتهم

أجيز الشيخ املذْكُور ومن أدرك حيايت من صاحل ذريته بكُلِّ ما يِصح ِلي ِروايته عن مشاِخيي                
اِملنحةُ "، وأخص ِمنها ثَبيت الكَبِري      ِة يف الَعِديِد ِمن اإلجازاِت املُحرر     ِبالسماِع واإلجازِة ممن ذَكَرتهم   

ِة احلَدِيثِّيةِ  اإلهليازِة ِباإلج "  هذتا أخاِءمبلَمالع ِديِد ِمنالع نع ؤلَّفَاِتيم ائري سني عورأنْ ي ها أُِجيزكَم ،
ا واملَنهثُوِر ِمناملنظُوم.  

اِحِب احلَِبيبِ  وِتي ِللصِصيو اِء ملُِحِبِه ِفي خعلَواِتِه بالدةِ ، واللَواِتِه وجناِب والـسِك بالِكتسمت ،
تعِليماً ، واالهِتماِم بالتوِحيِد والسنِة تعلُّماً و     يِق الساِلِفني الصاِلِحني، والدعوِة إىل اِهللا تعاىل      ولُزوِم طَرِ 

، وصلَّى اُهللا وسلَّم علَى نِبينا      ر احلَسن ويستر القَِبيح   ، وأنْ يظه  اً، ومحبِة اخلِري ِللناسِ   ودعوةً وِجهاد 
علْ رب أَدِخلِْني مدخلَ ِصدٍق وأَخِرجِني مخرج ِصدٍق واج       (ى آلِه وصحِبِه أجمِعني ،      محمٍد وعلَ 

ِصرياًِلي ِمنلْطَاناً نس كن٨٠:اإلسراء() لَد. (  
لَيِبِه العفِْو رِإىل ع الفَِقري هررح  
  بدر بن علي بن طامي العتييب

  هـ١٤٢٤ اخلامس من ذي القعدة            األحد
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 احلياة الشخصية والعلمية
ِ بـن احلميـدي بـن يِامَ طـِ بـنَيلَ عـُنْ بـُرْدَ بِنَْمحَّالرِدْبَ عْوَأب ثِّهو شيخنا العالمة املحد ْ َ ُ

ُّ املقاطيودُُمح ِ َ  .  ًوتفقها ًاعتقادا، احلنبيل األثري ًومسكنا ًمولدا، الطائفي ًنسباُ العتيبي ُ
َولد ِ  .هـ١٣٩٢ يف مدينة الطائف يف منتصف شهر مجادى اآلخرة عام ُ

ْحجونشأ يف   ِهِّ بحثـ العناية الكبـرية بـه- له الثوابأجزل اهللا-، وكان لوالده ِ والديهِرِ
ِ مع مجاعة املسلمني، وحتذيره اخلري، واملواظبة عىل أداء الصلواتِابَوْإىل أب ِ ْ ِّ من سبل الـرش ََ َ ُ ُْ ِ

ِمن رفقاء السوء، ومساوئ األخالق ُِّ َُ ٌ التي زل فيها كثري من الناشئةَ ّ. 
  ثم"املتوسطة" ثم "يةمدرسة الفيصلية االبتدائية باحلو"التحق بالدراسة النظامية يف 

 . وجتاوزها بدون إعادة ملرحلة من املراحل الدراسية"الثانوية"
ِدأ اهتاممه بطلب العلـم وعمـرهبو َِ فـتح املجيـد " ٍكـان أول كتـاب يمتلكـهسـنة، و١٦ ْ

 . ، وهو يف الصف األول الثانويهـ١٤٠٨ عام "رشح كتاب التوحيد
  مجلـة صـاحلة مـن زيـد احلـارثيدوخـي بـنالـدكتور  الـشيخ وقرأ يف تلك السنة عند

 ."كتاب التوحيد"
 ."الرحبية"ً الشيخ مرزوق الذيايب طرفا من وعند

 . "الروض املربع"ًوعند الشيخ عبدالعزيز العبداملنعم مجلة طيبة من 
َّعند كل من الشيخني عبدالسميع األفغاين وصالح  "القرآن الكريم" ورشع يف حفظ ٍّ

 . لعارض بعض الظروف نصفهعدما جاوزتيرس له إمتامه باملرصي، ومل ي
ـــه ـــن حمفوظات ـــة األصـــول" وم ـــد" و"ثالث ـــاب التوحي ـــع" و"كت ـــد األرب  "القواع

 نظــم الـدرة البهيـة" و"نظـم الورقــات" و" النوويـةناألربعــو" و"النخبـة" و"البيقونيـة"و
 .، وغريها"ملحة اإلعراب"و "اآلجرومية
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ًنشأ متجها إىل رياض العلم، معرضا عـن االنـشغال بغـ مـن االنـضامم إىل ًريه، معـاىف ً
 .ًاألحزاب البدعية، موفقا إىل علامء السنة

َّبحمـد اهللا تعـاىل مل أنـضم إىل :  بدايـة توجهـه للطلـبيفعن نفـسه  -حفظه اهللا–قال  َ َ ِ
ِحزب ديني وال سيايس، ومل أتبع فرقة من الفرق الدعوية املعارصة، وهذا من عظيم فضل  ِ ً ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ْ َّْ َِّ َ ْ ِ ٍّ ٍ ٍ

َّهللا تعاىل ونعمته أن وفقني إىل مجلة من علامء التوحيـد واا ْ ِ َ ْ لـسنة مـع أول تـوجهي إىل طلـب َ
 .، انتهىالعلم

 "الـسنة"كـام روى الاللكـائي يف وهذا من كريم فضل اهللا تعـاىل عـىل شـيخنا، : قلت
إن من سعادة احلدث واألعجمي أن يوفقهام اهللا لعامل مـن أهـل : عن أيوب السختياين قال

 .نةالس
َإن مــن نعمــة اهللا عــىل الــشاب إذا نــسك أن يــواخي : وروى عــن ابــن شــوذب قــال َ َ

 .صاحب سنة حيمله عليها
 )١( اإلسـالم شـيخ املجـدد اإلمـامشيخالـ عنـد  ملا حرضًةَطْ وبسًةَعِ سُّوزاد حظ شيخنا

أن تكـون  عـىل وبـسبب ذلـك عـزمهـ، ١٤١٠عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل صيف عام 
ًطلبـا يف هــ ١٤١١جلامعية يف جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود بالريـاض مـن عـام  اتهدراس

 .ّمالزمة الشيخ ابن باز والتعلم والتأدب عىل يده
جـامع األمـري " عـىل حـضور دروسـه يف واظـبفالتحق بكلية الرشيعة، ومن حينهـا 

د  بعـ، وجمالـسه و دروسه اليوميـة بمـسجده املجـاور لبيتـه"جامع األمرية سارة" و "تركي
 . ذلك احلني حتى وفاتهع الشيخ من م، وتواصل بالشيخاملغرب حتى رسخت عالقته

، وقـد اتفـق لـشيخنا بـذلك  ابـن بـاز خـالل الفـرتة الـصيفية للـشيخوتزداد مالزمتـه
 .صحبة شيخه أيام الدراسة يف الرياض، وصحبته أيام اإلجازة الصيفية يف الطائف

                                                        
 .هبذا اللقب رمحه اهللا تعاىل هكذا حيب شيخنا بدر أن يلقب شيخه ابن باز به، وهو جدير )١(
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صحيح " و أكثر "صحيح البخاري"از أكثر  ابن بها عىل الشيخمن الكتب التي قرأو
 . وغريها"السنن األربعة" و "مسند اإلمام أمحد"ً وأطرافا من "مسلم

ً وطرفـا "فـضل اإلسـالم" و "كشف الشبهات" و "ثالثة األصول" وقرأ عليه بنفسه
 . عليهع بقراءة غريه بالسامّ وأمته"كتاب التوحيد"من 

ــرأ ــام ق ــن ك ــع األول م ــه الرب ــسنة ال" علي ــن أيب عاصــمال ــن "ب ــه م ــرشيعة " ومثل ال
 "تقريـب التهـذيب" يف أصول الفقه ، ومواطن عدة من "روضة الناظر"، وأول "لآلجري

 يطلب أحوال الرجال  حيث كان الشيخ"تعجيل املنفعة" و "خالصة تذهيب التهذيب"و
ض أكثـر  يف الفـرائ"الرحبية" عليه أكثر املنظومة ّخالل دروسه فيقرؤها عليه إذاك، كام قرأ

 . من مرة
َوسمع ِ  ثـالث "العقيـدة الواسـطية" و"نزهة النظـر" و"الورقات" كامل ه بقراءة غريَ
بلـوغ " و"عمدة األحكـام" لإلمام حممد بن عبدالوهاب، وأكثر "أصول اإليامن"مرات، و

اجلـواب " و"ريـاض الـصاحلني" و"العقيدة الطحاويـة رشح" و"منتقى األخبار" و"املرام
 "نونيـة ابـن القـيم" وأول "االختيارات الفقهية لـشيخ اإلسـالم" و"ملجيدفتح ا" و"الكايف

 تيميـة ،  مـن فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن"٢٢َ و ٢١املجلـدين " و" االعتصام للشاطبي"و
 .وغريها العديد من الكتب

  املبـارشة عن الشيخ ابن باز رمحه اهللا أكثر من ألف مسألة، أكثرها مـن سـؤاالتهَدَّوقي
فرجـة يف وقتـه ّي، وفيهـا فوائـد مجـة، وهـو ينتظـر الَِّط اخلِِها من أصلَهَ أكثرُتْخَسَله، وقد ن

 .، أعانه اهللا عىل ذلك ويرس لهًليعتني هبا إعدادا لطباعتها ونرشها
ًتم كثـريا ان هيـكـ، فقد  ابن باز رمحه اهللا تعاىلد الشيخمنزلة خاصة عن وكانت لشيخنا

فقـد : لطـائف، وقـال عـن نفـسه يـصف خدمتـه لـشيخهاىل يف ابالشيخ ابن باز رمحه اهللا تعـ
ّسعدت بخدمته طيلـة أيـام دروسـه يف مدينـة الطـائف، بـل كنـت لـصيق كرسـيه، أخدمـه، 
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وأحرض له ما يطلب من ماء ونحوه، وأمحل عصاه، وأعتني برتتيب ثوبـه وشـامغه إذا قـام، 
َّوأهذب حليته إن أصـاهبا يشء، وأضـع لـه عنـد جلوسـه كـريس القـدمني، حتـى  كنـت منـه ٌ

بمكان االبن من أبيه، واخلادم من سيده، عرفـت مـن خالهلـا مـا حيـب الـشيخ ومـا يكـره، 
وسجلت عنه خالل صحبتي له العديد من الفوائد والدرر واملسائل، حتـى شـغفت بحبـه 
ــرسور واحلــزن،  ــث الراحــة والتعــب، وال وصــحبته، وأصــبحت أعــرف مزاجــه مــن حي

أننـي ىل الشيخ ممن ال يعرف خاصـته يظـن زوار إوالصحة واملرض، وكان إذا قدم بعض ال
 .)١(، انتهىأحد أبنائه

ْ قـارصات الطـرف عـن َّوقد الزمته عرش سنني من عمـري كـن: وقال يف موطن آخر َ ِ ْ َّ
ِغريه ْ ُ فرأيت فيه من العلم واحلكمة واألدب، والتزام الـسنة، واسـتقرار القـول، والثبـات !َ

ِ واللني، ما جعلني أتعلم من سكوته أكثر مما أتعلـم عىل احلق، والزهد واخلشية، والتواضع ِ َّ
 .، انتهىتلقى بعيني أكثر مما أتلقى بسمعيمن كالمه، وأ

 مأدبـة يف بيـت -رمحـه اهللا- الشيخ اإلمام عبدالعزيز بن باز هـ حرض١٤١٨ويف عام 
 ٌ مجع مـن العلـامءاشيخنا بدر باحلوية، أعدها ضيافة لشيخه، وكانت ليلة مشهودة، حرضه

 .وطالب العلم
بشدة مالزمته للشيخ ابن باز وصحبته له، وحمبة الشيخ ابن باز رمحـه اهللا -وقد شهد 

 .مجاعة من أهل الشيخ وخاصته يف بيته ومكتبه-تعاىل له 
 املستشار يف مكتـب مفتـي عـام اململكـة –قال معايل الشيخ عبدالعزيز بن نارص الباز 

ًسابقا وعـضو جملـس الـشورى حاليـا  : وتـاريخ ) ش٦٣/١(زكيتـه الـصادرة بـرقم  يف ت–ً
وهو أحد الدارسني معنا عىل سامحة شيخنا الشيخ عبـدالعزيز : (...هـ١٤٢٣/شعبان/١

وكـان شـيخنا رمحـه اهللا جيلـه ويكلفـه يف بن باز رمحه اهللا يف الـصيف يف الطـائف كـل عـام، 
                                                        

 ) .٤: ص  ("حتقيق األماين"  )١(
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 يف وقـت اهنا وعرضـها عـىل سـامحتهة من مظبعض األحيان بإحضار بعض املسائل العلمي
، والشيخ بدر املذكور من الـدعاة إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل احلريـصني عـىل اخلـري ولـه الحق

 ..).ُاهتامم بالعلوم الرشعية وقد عرف بالفهم والعناية والدقة فيام خيرب به
املستشار يف مكتب املفتي العـام –وقال معايل الشيخ الدكتور حممد بن سعد الشويعر 

: وتـاريخ) م/٣٧٩٤/٢( يف تزكيته الـصادرة بـرقم –بحوث العلميةورئيس حترير جملة ال
فحسب ما عرفته عن املذكور أنه كان يف فـرتة الـصيف خـالل : (....هـ١٤٢١/رجب/٥

مـن احلريـصني عـىل السنوات املاضية عندما يكـون سـامحة الـشيخ عبـدالعزيز يف الطـائف 
، ويظهــر عليــه ه اهللاحلــضور بمجلــس ســامحته، ومــن املالزمــني لدروســه يف مــسجده رمحــ

اهلدوء وحب العلم، وااللتزام بالوقار واألدب يف جملس العلم ومل أذكر أنه بدر منه ما يغري 
 ...).النظرة إليه

وقال الشيخ حممد بن موسى املوسى مدير مكتب منزل سامحة الشيخ عبدالعزيز ابن 
فته من خالل مالزمتـه فإن الشيخ الفاضل بدر بن عيل بن طامي العتيبي عر: (باز رمحه اهللا

 مـن خـالل دروسـه يف – رمحـه اهللا –لسامحة شيخنا اإلمام عبـدالعزيز بـن عبـداهللا بـن بـاز 
وكان املذكور شديد املالزمة لسامحة شيخنا يف دروسه يف الطائف وله الرياض والطائف ، 

 ، مع ما رأيته منـه مـن حـسن األدب والـسرية ، واحلـرص مودة خاصة من شيخنا رمحه اهللا
 ..).عىل العلم والدعوة

) ع/١٥٣(وقال أمحد ابن سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يف تزكيته الـصادرة بـرقم 
فـإن األخ صـاحب الفـضيلة الـشيخ بـدر بـن عـيل بـن : (هــ١٤٢١/رجـب/١١: وتاريخ

طامي العتيبي أحد املشايخ الفضالء، وطلبة العلم النجبـاء، الـذين الزمـوا سـامحة الوالـد 
يز بن باز رمحه اهللا، يف دروسه وحمارضاته يف الرياض والطائف مدة طويلة، الشيخ عبدالعز
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 ملا حتىل به من أخالق كريمة وجد والذين كان هلم تقدير ومودة خاصة من سامحته رمحه اهللا
 ...).ٍواجتهاد يف طلب العلم مع روية وتأن واستمرار وصرب 

ه اهللا تعـاىل يقـول يف باز رمحأنه سمع الشيخ ابن وذكر الشيخ دوخي بن زيد احلارثي 
 ).بدر ولدنا: ( ملا جاء ذكر شيخنا بدرأحد املجالس

امتدت مالزمة شيخنا بدر لشيخه اإلمام ابن باز رمحه اهللا تعاىل حتـى آخـر حلظـات و
َحياته، وشهد شيخه ت لقائـه األخـري ّقبل وفاته بثامن ساعات، فظلت حلظا  ابن باز الشيخِ
 عند ذكرها، ولـه مقـال منـشور يف شـبكة اإلنرتنـت عنوانـه ً جداويتأثر، به راسخة يف ذهنه

 وصف فيها اللحظات األخرية من حياة الشيخ اإلمـام ابـن "ماذا صنعت يب يا قناة املجد"
 .باز رمحه اهللا تعاىل، فلرياجع

ٍوقـد نـرش بعـضها يف عـدد مـن  ،العديـد مـن القـصائدوأنشد يف رثاء شيخه ابـن بـاز  ُ
 :طلعها، منها قصيدة مالصحف

ـــاب ـــه ارتئ ُهيـــيم الطـــرفُ يتبع ُ َ َ َِ ْ ُْ ّ  
ـــا ـــات فينَ ـــسأل عـــن إمـــام ب ْوي َ ْ َ َِ َ ٍ َ َْ ُ  
ِويف غسق الـدجى حامـت عليـه ِ ٍ َ  

 :قول وفيها ي
ُُّهُوَارَوَفـــ   ِيـــهِلَ عْمُهـــَ وَابَ الـــرت
ٌـم قـــــربَ ضــــْـدَـا قــــَ مــــا هللاَِفيــــ ّ  
  واُاتَ هــِخَّ الــشيَدَعــَ بِينِّ للــدْنَمــَف

ــــ ــــْنَوم ــــِينِدِ للكائ ــــَك ُّدُرَ ي   ًداْي
ــ ــَ فْمُاهَْرشُفب ــا ق ــْدَه   مُهنَْ عــَاتَ م

 :إىل أن قال

ُبليــــل والظــــالم لــــه حجــــاب َ ُِ َ ُّ ٍ ِ ِ  
ــــواب ــــه الث ــــيال يرجتــــى في ُعل َُّ ِ ِ ً ِ َ  
ـــــــابوا ـــــــأمر اهللاِ ث ُمالئكـــــــة ب ََ ٌِ ْ  

 
  ُابَرِ احلـــُهَلــِاتَقَ مْتنَـــَعَ طْنَمــَك

ــــا غـــــطى ا ـــــاهللاِ م ّويـ َ َ ابَ ُّ ــــرت   ُل
ــــَإم ــــًاَام ــــدَ قَانَ ك ــــِ الكُهُائ   ُابَت
  واُابَي وخـِ أخـُواةُ الغـَِرسَم خَكَف

  ُابَرُا الغـــنَـــْهَيْ فلُرْقَّ الـــصَارَوطـــ
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 ُابَحــَّ السِِهيِاكــــَ ال حيٌودـــــوج ٌـــــــالـــبــَِج ـادك هلُتــٌم ـمـِله ه
 .آخرهاإىل 

 :ويف أخرى ثائية يقول يف أوهلا
 ِ لدفع الكوارث  ويا خـري من يدعى  لك احلمد كـل احلمد يا خري وارث    

 :ٍة من أبياهتا منها قولهّويف عيني
ُتقطـــع أطـــرافَ الـــرسور الفجـــائع ِ ّ  
ـــيم غـــصة ـــب املت ـــىل قل ـــو ع   ٌويعل

  ُ شــيخ املــسلمني وفخرنــافقــد مــات
  :إىل أن قال
 ينـناَ بَيـنِّ الدَدَّدــــن جــوا مــإذا سأل

ُوترجـــع مـــن بعـــد الـــدهور الودائـــع ُِ  
  ُوتبكـــي عـــىل فقـــد احلبيـــب املـــدامع

ُمـــن كـــان كنـــزا تقتنيـــه اجلوامـــع  و ً  
 

 ُابعـــز األصــــالعزيِبـدــ إىل عْتَارَأش
كام واظب فرتة دراسته يف الرياض وخالل اإلجـازات الـصيفية عـىل دروس الـشيخ 
ّالعالمة املجاهد صالح بن فوزان الفوزان حفظه اهللا تعاىل وحتصل له يف الرياض والطائف 

رسـائل اإلمـام حممـد بـن " و "مناظرهتـا" و "دة الواسطيةالعقي" و "كتاب التوحيد"قراءة 
 وال تــزال صــلته "بلــوغ املــرام" املختــرصة يف التوحيــد ، والربــع األول مــن "عبــدالوهاب

 .بالشيخ مستمرة وهللا احلمد
وكان من آخر ما قاله الشيخ صالح الفوزان يف تزكيته له بشأن الشفاعة له للقبول يف 

فهو معروف لدي باجلد واالجتهاد والنشاط يف : (...مام قولهالدراسات العليا بجامعة اإل
 ...) .الدعوة والبحث

 "كتـاب التوحيـد" الزاهـد العالمـة فهـد بـن محـني احلمـني عنـد الـشيخنا ُ شـيخوقرأ
 ملواصـلة الدراسـة زكيتـه لـه وغري ذلك، يقـول الـشيخ فهـد احلمـني يف ت"كشف الكربة"و
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أعرفـه معرفـة جيـدة، وهـو مـن طلبة الذين قـرأ عنـدنا، بدر بن عيل العتيبي أحد ال: (العليا
 ....)خرية الطلبة لعلمه وسلوكه

النزول يف قربه، وملا تويف شيخه فهد احلمني رمحه اهللا تعاىل، شارك يف الصالة عليه، و
 : مرثية نرشت يف الصحف منها قولهودفنه، وأنشد

ُإهلــــي أنــــت تفعــــل مــــا تــــشاء ُ  
ـــا ـــا يرضـــيك عنَّ ـــل م ـــب ك ُفنطل َُّ  

ــــاوقــــ ِد بلــــغ املــــصاب اليــــوم منَّ َ ُ ُ َ  
ـــشهم فهـــد ٌفقـــد مـــات اإلمـــام ال ُ ُ  

ــشيخ  ِاحلمــني"ِعــىل ال ِّ ــع"ُ ٌ هــل دم َّ  
َفــــال لــــوم عــــيل اليــــوم أبكــــي ٌَّ  
ٌليــــربد مــــن هليــــب القلــــب حــــر ُ َْ ْ َ َِ َِ ِ  
ـــا ـــد كـــان فينَ ـــذي ق ـــد ال ِعـــىل فق َِ َ ْ ََ ْ  
ـــن ـــل ف ـــن ك ـــوى م ـــد ح ـــام ق ٍّإم ِّْ ِ ٌ  
ِحليـــفُ اخلـــري مـــن بـــاخلري حيـــدو ِْ َ  

ــــا ب ــــضايافكــــم جئن ــــرتك الق ِمع َ  
ـــــــأيت ِوبالتـــــــدليل والتعليـــــــل ي ِ  
ــــــرآن شــــــيخ ــــــسري للق ٌويف التف ِ ِ  
ــــرشح آيــــه مــــن كــــل وجــــه ٍفي ِّ ُ  
ًويف رشح احلــــديث رأيــــت أمــــرا َ ُ ِ ِ  
ًبـــضبط الـــنص والتخـــريج أيـــضا ِ ِّ ِ  
ــــام ــــت فه ــــروع رأي ــــه الف ًويف فق ِ  

ُوال دفـــــــع إذا وقـــــــع القـــــــضاء  َ ٌ  
ُفــــال قطــــع املنــــى بــــك والرجــــاء َّ َ ِ ُ َُ  
ـــــــه البكـــــــاء ـــــــاح ب ُإىل أمـــــــد يب ِ ٍِ ُ  
ـــــضياء ـــــأ ال ـــــد وانطف ـــــام الزه ُإم ُِ  

ــــــــسامءويف  ــــــــي ال ــــــــه تبك ُأمثال َّ ِ ِ  
ـــــوى شـــــفاء ُودمـــــع احلـــــزن للبل ِ ِ ُ  
ـــدماء ـــه ال ـــرط حرقت ـــن ف ـــت م ُغل ِ ِ ُ َ  
ُإمامـــــا مــــــن ســـــجيته الــــــسخاء َّ ِ ِ َّ ً  
ُكبحــــــــر ال تنقــــــــصه الــــــــدالء ِّ ُ ُ ِّ ٍ  
ـــــــــــــــا دواء ـــــــــــــــسه لعلتنَ ُوجمل ُِ ِ ِِّ ُ ِ ْ  

ٌ وبــــــاء: فيــــــرشحها لنــــــا    ُألــــــف
ُفـــــنفهم بعـــــدما كـــــشفَ الغطـــــاء ُِ ُ َ ْ َ  
ُتــــــــصاحبه اهلدايــــــــة والــــــــذكاء ُ ُ ُ  

ُالــــــشيخ زيــــــد أو عطــــــاءكــــــأن  ٌ َ  
ــــــــوال ال يــــــــسطره الرثــــــــاء ُمه ُ َ َُ ُ ُّ ً  
ــــــــــــنص داء ــــــــــــادا إذا يف ال ُونق ً  
ــــــــة والــــــــصفاء ــــــــزه الدراي ُيمي ّ  
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  ًوحيفـــظ مـــن متـــون الفقـــه فخـــرا َ
ٌويف توحيـــــد رب اخللـــــق نجـــــم َِ ِّ ِ  

ـــــار ـــــنة املخت ـــــرص س ِفين َ ُ َ ـــــاُ   ً دوم
ــــصاحلني وكــــان مــــنهم   حيــــب ال
ــــادة عــــن ســــواها  ــــشاغل بالعب ْت َ ِ  
ًيـــرابط جـــوفَ بيـــت اهللاِ عـــرصا  َُ ِ َ ُِ  
ـــسى ـــنقص أم ـــان ال ـــا يف زم   ًغريب

 .إىل آخر القصيدة 

ُورب الكــــون يعطــــي مــــن يــــشاء ُ  
  ُاقتـــداء] َّملـــن ضـــل [ يكـــون بـــه 

ـــراء ـــوى شـــيخي ب ـــل اهل ـــن أه   ُوم
ـــــساء ـــــد الن ـــــشيخ فلتل ـــــل ال ُفمث َ  
ُومل يـــــــــــــشغله بيـــــــــــــع أو رشاء ٌ ُ  

َوخيــــرج حـــــني ينْقـــــيض ال ِ َِ َ ُعـــــشاءَ َ ِ  
ــــــــدعاء ــــــــتالوة وال ــــــــه ال ُمهمت ُ  

 
ِوقرأ عند الشيخ شـيخ اإلسـالم رسـائل "اهيم بن عبداهللا بن عتيق َرْر إبّ القايض املعمّ

 وغـري "نخبـة الفكـر" و"العقيـدة الواسـطية" و"اإلمام حممـد بـن عبـدالوهاب يف التوحيـد
 . بمسلسل فقه احلنابلة، واملسلسل باألوليةه الشيخ ابن عتيقذلك، وأجاز

خ هذا شيخنا اإلمام ابن اإلمام حفيد اإلمام ابن أ: ّيخنا جيله وحيرتمه، ويقول عنهوش
ّ مـن كـل جهـة، فهـو إمـام مـن علـامء اإلسـالم، ة اإلمامـ اإلمام، فأحاطـت بـهاإلمام تلميذ

 مع جيش امللك عبـدالعزيز، وسـكن  مشهور، وكانٍووالده عبداهللا بن محد بن عتيق قاض
ّ وعمه العالمة اإلمام القايض سعد بن عتيق، وجده العـامل اإلمـام ط فرتة من الزمن،غالغط ّ

 .، انتهى رحم اهللا اجلميع،لعالمة حممد بن إبراهيم آل الشيخمحد بن عتيق، وشيخه اإلمام ا
َوحرض اهللا بـن عقيـل آل  العالمـة املحـدث املعمـر عبـدبعـض دروس الـشيخشيخنا  َ

 بلوغ املرام" البن بدران ، و"املدخل"ـ ً عنده طرفا من رشحه لهـ، حرض١٤١٣عقيل عام 
ً وطرفـا "منظومـة القواعـد الفقهيـة"، و كامـل "مسند اإلمام أمحد" وبعض جمالس سامع "

 .ام بعد بالرواية احلديثية الشيخ في، وأجازه"الرحبية"من 
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ه عيل بن نارص أبو وادي ات مسموعاته عن شيخَّ تضم أوليًإجازة شيخنا  لهّخرجثم 
 ها عليه كاملة بإسناد الشيخ ابن عقيل إىل األئمة، وذلـك يف وقرأ"وائل العقيليةاأل"ها ّسام

 . بن سعد العياف حفظه اهللاعبدالرمحن  الشيخ فقيه الطائف ومفتيهاجملس
ًوكان جملسا مشهودا، حرضه مجع من طالب العلم، وسمعوا  منهام احلديث املسلسل ً

 .إين أحبك يف اهللا:بـ
َوحــرض شــيخنا  الفقيــه األصــويل عبــداهللا بــن غــديان يف العالمــة  يخالــشدروس َ

 .  للعز بن عبدالسالم وابن رجب بمسجده املجاور لدار اإلفتاء بالرياض"القواعد"
ملحـة " و"جزء البطاقـة" املحقق الزاهد إسامعيل بن سعد بن عتيق  عند الشيخوقرأ
 . وغري ذلك"القواعد األربع" و "اإلعراب

ِوحرض عند الشيخ َ  عبـدالرمحن بـن حـسن آل ن عبـدالرمحن بـن إسـحاق بـن حممد بـَ
، وهـو  بكامـل مروياتـه عـن مـشاخيهوأجـازه "العقيدة الواسـطية"ً طرفا من الشيخ وسمع

 .فارس، وحممد بن عبداللطيف وغريهمٍيروي بعلو عن محد بن 
 .النجديةُروايته تعد من مفاخر األسانيد : قال شيخنا بدر

 بقـراءة  وسـمع"كـشف الـشبهات"  كتاب بن فنتوخ الزاهد عبداهللالشيخ  عندوقرأ
 . ًكتبا أخرى هغري

 . "القواعد األربع"رمحه اهللا يف حريمالء ي ِّ حممد الشدالشيخ عند وقرأ
َوحرض ّ رشوح الشيخ املحدَ ِ هــ ١٤١١ مـن عـام "سنن الرتمذي"ِث عبداهللا السعد لـَ

 . علم العلل والرجال يف، واستفاد منههـ١٤١٤إىل 
الـشيخ حـرض بعنيـزة جمـالس ، ورتدد عـىل القـصيمامتـه يف الريـاض يـإقخالل وكان 

عـرض عليـه بعـد الـدرس خـالل رجـوع  يحممد بن عثيمني رمحه اهللا تعـاىل، العالمة اإلمام
 .تاج إليهاالعديد من األسئلة العلمية التي حيالشيخ إىل بيته 
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َكام حرض ئف وقـرأ عليـه الـشيخ ابـن عثيمـني الـسنوية املقامـة يف مدينـة الطـا دروس َ
 ."زاد املستقنع"الطالق من ّكتايب النكاح و
َوحرض ً مجلة طيبة من دروسـه الـصباحية واملـسائية املقامـة يف املـسجد احلـرام خـالل َ ً

 .هـ١٤١٤هـ، إىل عام ١٤١٠األواخر من عام العرش 
 العالمة عبداهللا بن منيع عضو هيئة كبار العلامء خـالل إقامتـه الشيخ الفقيه وقرأ عند

 البـن "مـنهج الـسالكني"كتـاب البيـوع مـن ، و يف الفـرائض"الرحبيـة"الصيفية بالطائف 
وصـيتي لإلخـوان بمـنهج أهـل "ّ، وقدم له الشيخ ابن منيع بعض مؤلفاته ككتاب سعدي

 ."السنة يف نصيحة السلطان
داهللا بن سـعدي الغامـدي العبـديل ّ العالمة املعمر عبَوالزم يف الطائف جمالس الشيخ

 .هللا تعاىلرمحه ا
 منه تعظيم التوحيد وحمبته وحمبة أهلـه، فيـا ُاستفدت: قال شيخنا بدر عن مالزمته له

ًهللا ما أعظم تعظيم ذلك الشيخ للتوحيد، واللهج به دوما وأمهيته وفـضله، وخطـر الـرشك 
 .، انتهىومعاداة أهله

َكتبوقد  َ   .ب شيخناتكبعض شيخ عبداهللا بن سعدي العبديل مقدمة ل الَ
 عبـدالرمحن بـن سـعد ث فقيـه الطـائف ومفتيهـاّ املحد العالمةُهَشيخَالزم شيخنا م ث

 .غ عليه من نعمه الظاهرة والباطنةالعياف الدورسي حفظه اهللا ورعاه، وأسب
،  بالرواية احلديثية وأجازه"املسلسل باألولية" بني يديه احلديث َقرأ به ويف أول لقائه

 .ك بني يديه قصيدة بمناسبة ذلَوأنشد
َثم رشع  "كتـاب التوحيـد" قـرأ، و"صحيح مـسلم" و "صحيح البخاري" يف قراءة َ

 "آداب املـيش إىل الـصالة" و"مـسائل اجلاهليـة" و"ثالثة األصول" و"كشف الشبهات"و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
٢١  

َ وخـرج لـشيخه"عمدة الفقه" و"خمترص اخلرقي " و"اآلجرومية" و"العقيدة الواسطية"و ّ 
 ."إحتاف املريد بعايل األسانيد" ّ جييز به من استجازه سامه"ًثبتا"

 عبداإلله مشعان بن زايد اهد الداعي إىل اهللا أيبَّك الزِاسث النَّّاملحدوقرأ عىل الشيخ 
ّ، وخرج لـه ثبتـا سـام"كتاب التوحيد"احلارثي يف  ، "اإلملـاع بمـشايخ اإلجـازة والـسامع"ه ًَّ

 .وأجازه بكل ما يصح له روايته
مة عبدالوكيل بن عبـداحلق  العال عند الشيخ"خاريصحيح الب" من ً طيبةً مجلةوقرأ

 "النـسائي" و"سـنن أيب داود" و"صحيح مـسلم" و"موطأ مالك"كامل اهلاشمي، كام قرأ 
،  العديد مـن جمالـسه العلميـة وحرض"رسالة أيب داود إىل أهل مكة" و،"مسند الدارمي"و

ّوخرج له ثبتا سام ٍيف مناسـبات عـدة  فيـه َشد، وأنـ"اإلكليل بأسـانيد الـشيخ عبـدالوكيل"ه ًّ
 .ِّ بكل مروياتهًأشعارا، وأجازه

ث ّ عـىل حمـد"الكتـب الـستة" من صحيح البخاري، وأوائـل "كتاب التوحيد" وقرأ
 . بكل ما له من مروياتادي وأجازه العابد حييى بن عثامن العظيم آباحلرم الشيخ

ّوملــا حــج الــشيخ املعمــر املحــدث عبــدالقيوم الرمحــاين اهلنــدي ه اهللا تعــاىل عــام  رمحــّ
َمععنده هـ قرأ ١٤٢٦ ، "صـحيح مـسلم"و ،ً كـامال"صـحيح البخـاري"  املشايخ مجع منَ

ً كتابا يف ختم سـامع صـحيح البخـاري َّوغري ذلك، وأجازه الشيخ بالرواية احلديثية، وألف
 . وفيه فوائد مهمة"منحة الباري بختم سامع صحيح البخاري"ه ّ سامعىل يده

 املحـدث الزاهـد ثنـاء اهللا بـن عيـسى خـان املـدين حمـدث الهـور  عند الـشيخكذا قرأ
ــاض عــام  ــه للري ــات" و"نزهــة النظــر" و"املوطــأ"هـــ، أول ١٤٢٧خــالل زيارت ، "الورق

 "عقيـدة الـصابوين" للبخـاري، و"القـراءة خلـف اإلمـام" و"عقيدة عبدالغني املقـديس"و
ِ والثلثني األخ"الرحبية" للبخاري، و"جزء رفع اليدين"و َ ُ  "مقدمة ابن الـصالح"ريين من ُّ
 ."مسلسالت الدهلوي" و"ثالثيات البخاري وابن ماجه"و
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أول " و"سـورة الـصف" و"املحبة" و"واملصافحة" و"األولية" عليه املسلسل بـوقرأ
قـراءة عليـه  بمناسـبة خـتم ال، وأنـشد منـه بـرشطها وهيئتهـا، وغريهـا مـن الكتـب"النحل
 : يف مطلعهاُقولقصيدة ي

ِأيا عاش َ ِقا هيـفَ اخلـصور الكواعـبَ ِ َ ُ َُ ِ ِ ً َ  
ـــَّوى ــا مــن لوعــة احلــب والن ق َ َوحمرت ِّ ْ ُْ ِ َِ ْ َُ ً َ ِ  
َأترىض بعيش الذل واحلزن واألسـى ُ ِْ ْ َِّ ُ ِ ْ َ ِ َ  
َ والـشوق واهلـوى َفإين رأيت العـشق ِْ َّ ْ ِ ُِ َ  
ـــــه ـــــا ب ــــيىل وم ــــصريه جمـــــنُون ل ِت ِ َ َّ ََ َ َ ْ َ ُ ُ  

َفإن كنْت مشت َْ ُُ َاقا ويف القـْ ٌلب حرقةـــً ْْ ُ ِ 

ــذوائبو ــك ال ــني تل ــا ب ــا م ِمعتكف ِ ِ َِ َ ّْ ْ ً ََ َ َ َُ  
ــا بــني غــاد وآيــب ِأســري اهلــوى م َ َ ٍَ َ َ َْ  
ِولـــذات وقـــت تنْتهـــي باملـــصائب ِ ٍ َِ َِ ِ َ َ ْ َّ  
ــات الكــواذب افث ــد ســحر النّ ِمعاق ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ُ ََ  
ــــذواهب ـــول ال ـــا للعق ـــون فتب ِجن ِ َ ُ َّ َُّ ُ ً َ ٌِ ِ َ  

ِك بأهل العلم من كل ناجبــــَعلي ِ َ ِّ ِ َْ ْ ِ ِ ِ َ 
 .إىل آخرها

 . يف دولة الكويت عليه بكامهلام"صحيح مسلم" و"موطأ اإلمام مالك" وقرأ
راشـد ر الزاهد إبراهيم بن ّ العالمة القايض املعموقرأ عىل رئيس حماكم عسري الشيخ

ــديثي  ــاىلاحل ــرأرمحــه اهللا تع ــا ق ــد" ، ومم ــاب التوحي ــة األصــول" و "كت كــشف " و"ثالث
 ." إىل الصالةآداب امليش" و"القواعد األربع" و"الشبهات

وهو من مفاخر أسانيد السامع حيـث أن شـيخنا إبـراهيم قـرأ عـىل : يقول شيخنا بدر
بـن حـسن آل جده الشيخ رميح الـرميح، ورمـيح الـرميح مـن طـالب اإلمـام عبـدالرمحن 

 .، انتهىاجلميع وأسكنهم فسيح جناته اهللا الشيخ رحم
 : وغريها منها قوله"اضجريدة الري"نرشت يف  ملا تويف أنشد قصيدة يرثيه هباو
ــِ ذْعَد ــَرَك ــَوَ اهلــِامّ أي َس الغــْى وان   ْلَزَ

َابــــك عــــ َيخ كــــَ شــــَىلِ َريم رٍ   ٍلِاحــــٍ
  هَلـــــْثِ ذا مْنَ مـــــُراهيمْ إبـــــَاكَ ذَوُهــــ

َوابـــك عـــ ِىل نجـــم مـــِ   ْلَيا أفـــَنُّ الـــدَنٍ
ـــ ـــِارَ دْنَع ـــا رَّ أيُهْتَافَ ضـــْنَ م َام ـــً   ْلَح
ْ هنــــَىلَ عــــٌيخَشــــ   ْلُ األوِةَِفالَ األســــِجَ
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٢٣  

  هَلـــــْا مثَ ذْنَ مـــــُراهيمْ إبـــــَاكَ ذَوُهــــ
  هَلـــــْا مثَ ذْنَ مـــــُاهيمَرْ إبـــــَاكَ ذَوُهــــ

 :إىل أن قال
  ِهِدْقـــَِف بيـــفََ كِبْلـــَة يف القَقـــْرُا حَيـــ

ـــــد ـــــُينِّوال ـــــَ ب َاق ال ن ـــــُّكُشٍ   َامِّ وإن
ِط رَ حـــِاسني النَّـــَ بـــُلْواجلهـــ   هَالـــَحّ
ْب فاغَيا ر  اــــَنِـخـَيـَ شْيثيَدــُ للحْرِـفّ

ـــْعَي ـــُل ـــِ املكـــارمِأسَىل رَو ع ـــَ م   ْلَزَا ن
  ْلَسَ كالعـِعِامَىل املـسَ عـَل احلديثَعَج
  
  ؟ْلَحَمْ اضــُمْلِ فــالعِمْلــِ العُنــارَ مَيــىَْحي
ـــةَشْخـــَن َ عجـــَىلَ عـــِ للكـــرامَى املني   ْلَ
ُِواســـَوب   ْلَثــــَؤتُت: ْتَاتـــَ بِحيـــدْوَّ التق
 ْلَلَّ الزِّلُك ْعَ مِريِـصْقَّ التِنــَف عـــواع

 .اهتاإىل آخر أبي
ر حممـد بـن مـسلم بـن عثيمـني قـايض رنيـة ّ العالمـة القـايض املعمـالـشيخ عند وقرأ

 "احليـدة" البن حجر، و"نخبة الفكر "، وً كامال قراءة بحث وحتقيق اإلمام مالك"موطأ"
 . للربهباري"السنة"للكناين و

ّوهو ذو فطنة وتـودد وتواضـع للطـالب، ومـن عادتـه إذا حـرضت : قال شيخنا بدر
 .، انتهىبدر يرشح الصدر : يكرر قولهعنده

  ّ الــشيخ املحــدث مــساعد بــن بــشري بــن عــيل بــن حــاج ســديرة الــسوداينعنــدوقــرأ 
ِّ كامال، وأجازه بكل ما يصح له"صحيح اإلمام مسلم" ً. 

 اإلمـام مالـك "موطـأ"كام قرأ عىل الشيخ املحدث العالمـة حممـد إرسائيـل النـدوي 
ــا مــن ، "ة أيب داود إىل أهــل مكــةرســال" و "ســنن أيب داود"ًكــامال، و ــن "ًوطرف مقدمــة اب
، ِّ، وأجـازه بكـل مـا يـصح لـه روايتـه بـرشطه"املسلـسل باألوليـة"وسـمع منـه ، "الصالح

 .الشيخ العالمة: وحاله يف صدر إجازته له بقوله
 لــشيخ "كتــاب التوحيــد"وقــرأ عــىل الــشيخ املحــدث صــبحي الــسامرائي العراقــي 

لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، "المية العقيدة"ًدالوهاب كامال، واإلسالم اإلمام حممد بن عب
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 إىل كتـــاب األذان، والربـــع األول مـــن "عمـــدة األحكــام"، وأول "األوائــل الـــسنبلية"و
، وأجـازه بجميـع مروياتـه، "املسلـسل باألوليـة"، وسـمع منـه "صحيح اإلمام البخـاري"

ًوخرج له ثبتا سامه   ."يخ صبحي السامرائيحتفة السامع والرائي بأسانيد الش"ّ
 .ت عىل مشاخيهغري ذلك من املقروءا هول

 من علامء اإلسـالم ًمائة ومخسني شيخا عىل اإلجازة احلديثية من أكثر من ّوقد حتصل
ــرص واملغــرب ــستان وم ــد وباك ــشام واهلن ــراق وال ــيمن والع ــة ونجــد وال  يف مكــة واملدين

ِيف ثبتـه الكبـري والسودان واجلزائـر وغريهـا ، ذكـرهم َ  "املنحـة اإلهليـة باإلجـازة احلديثيـة" َ
 :وغريه من اإلجازات املخترصة، ومنهم

 .لفي من باكستانَّالشيخ عبدالرمحن بن عبدالستار الدهلوي الس -١
 .الشيخ عبدالقهار بن الشيخ عبدالوهاب الدهلوي من باكستان -٢
 .شيخ احلديث أبو مسعود حممود أمحد حسن بن حممد عثامن من باكستان -٣
 .ويل عبدالرمحن بن الطالب احلبيب شطو من املدينة النبويةالشيخ األص -٤
 .الشيخ املحدث عاصم بن عبداهللا القريويت من املدينة النبوية -٥
 .الشيخ املحدث فيض الرمحن فيض املئوي اهلندي رمحه اهللا تعاىل من اهلند -٦
 .الشيخ عبدالرمحن بن عبيداهللا الرمحاين من اهلند -٧
 . من اهلندمحه اهللا،رالشيخ رضا اهللا املباركفوري  -٨
 مـن اهلنـد، وهـو غـري صـاحب املرقـاة، وهـو لرمحاين رمحه اهللا،الشيخ عبيداهللا ا -٩

يـروي عـن والـده و نـذير األملـوي، وعبدالـسالم البـستوي، وعبيـداهللا املبـاركفوري، 
ًووالده يروي عاليا عن حسني بن حمسن األنصاري، ونذير حـسني الـدهلوي، و بـشري 

 .نكوهي، وقاسم النانوتويالسهسواين، ورشيد الك
 .الشيخ املحدث الدكتور ويص اهللا عباس خان املدرس باملسجد احلرام  -١٠
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 .الشيخ العالمة حممد بن عبداهللا بن سبيل إمام املسجد احلرام -١١
، وحـاله يف  رمحه اهللا النجمي عامل الديار اجلنوبيةالشيخ املحدث أمحد بن حييى -١٢

 .الشيخ العالمة: صدر إجازته له بقوله
 .لشيخ األديب البارع عبدالغني بن حممد الدقر رمحه اهللا من سورياا -١٣
، وحاله سامعيل العمراين قايض قضاة اليمنالشيخ العالمة القايض حممد بن إ -١٤

 .األخ العالمة: يف صدر إجازته له بقوله
 .الشيخ املحدث حممد بن األمني أبو خبزة، حمدث تطوان من املغرب -١٥
 .سن الرمحاين من إسالم أباد بباكستانالشيخ املحدث عبدالغفار بن ح -١٦
ْن حممد القييس قايض حقل رمحه اهللاّالشيخ القايض املعمر الفريض رشيد ب -١٧ َ . 
 . من املغربالشيخ إدريس بن حممد بن جعفر الكتاين -١٨
 .من صنعاء  رمحه اهللانياحلسداهللا ّالشيخ املعمر عبدالقادر بن عب -١٩
 . من العراقسلفيالشيخ املحدث املحقق محدي بن عبداملجيد ال -٢٠
 .الشيخ حممد بن عبدالرزاق اخلطيب رمحه اهللا، من سوريا -٢١
 . من اهلند مس احلق بن عبداحلق امللتاين رمحه اهللا،الشيخ املحدث ش -٢٢
  .ن بن عبداحلق النورفوري من اهلندالشيخ املحدث عبداملنا -٢٣
 وقــرأ عليــه أوائــل الكتــب ،يشالــشيخ املحــدث األديــب املــؤرخ زهــري الــشاو -٢٤
 .، وحاله يف صدر إجازته له باألخ العالمة العامل املؤلف املفيد صلة قوية به ولهالستة،
 .قيطي املدين رمحه اهللالشيخ املعمر القايض العابد حممد عبداهللا آد الشن -٢٥
 . األكوع من صنعاء بن عيلالشيخ القايض إسامعيل -٢٦
 . من سوريارشد بن عابدين احلنفي رمحه اهللامالشيخ  -٢٧
 .رمحه اهللايد حممد الطيب بن السيد حممد اليوسف السالشيخ املحدث  -٢٨
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ّ، وخرج له ثبتـا سـامالشيخ املحدث عبدالعزيز بن عبداهللا الزهراين من املندق -٢٩ ه ًّ
 . مطبوع"العقد النوراين بأسانيد الشيخ املحدث عبدالعزيز الزهراين"

 .الشيخ املحدث حممد آدم األثيويب املكي، صاحب التصانيف -٣٠
 .دالرزاق املراكيشمر املحدث فلكي العرص حممد بن عبالشيخ العالمة املع -٣١
سبة جلامعـة الـسالم يف ن(ري َمُر عبدالعزيز األعظمي العّالشيخ املحدث املعم -٣٢

 .رمحه اهللا تعاىل) عمر آباد
 .حممد عبدالعيل األعظمي من اهلند ّ املعمرالشيخ املحدث -٣٣
 .ّالشيخ املعمر الفاضل حممد الرشيف التقالوي مكاتبة من السودان -٣٤
الشيخ املقرئ رفعت بن البسطوييس بـن إسـامعيل املـرصي الطنطـاوي أجـازه  -٣٥

 .بالقراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، وبكل ما يصح له
 الكتـاين  نفيسة بنت حممد الزمزمي بن حممد بن جعفرّ املعمرة الشيخة الرشيفة -٣٦

 وعن الباقر الكتـاين  هـ، وهي عن جدها حممد بن جعفر١٣٤٥رمحها اهللا، ولدت عام 
 .هـ١٤٢٧ توفيت "فهرسته"بام يف 
فاطمــة بنــت حممــود الــسيد الدوميــة رمحهــا اهللا، مــن ّاملعمــرة الــشيخة املــسندة  -٣٧

 .سوريا، أجازته مكاتبة بخطها مع مجاعة
 نفيسة بنت عبدالكريم زيدان احلسنية، رةّ املعم املسندة الزاهدةوالشيخة املقرئة -٣٨

رمحهـا اهللا، أجازتــه بــالقراءات العــرش الكــربى مـن طريــق الــشاطبية والــدرة والطيبــة، 
 .متن اجلزرية، وبكل ما يصح هلا روايتهوأجازته هبذه املتون و

 .وغريهم كثري
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 املؤلفات والتحقيقات
وحقق وبـرع، ، فكتب ومجع، لقد أكرم اهللا تعاىل شيخنا بالتأليف، وحسن التصانيف

ّورد عىل أهل البـدع، ولـه مـن املؤلفـات املطـول واملختـرص يف فنـون شـتى، مـع االشـتغال  ّ
 :بالدعوة والتعليم، وحياته الوظيفية، ومن مؤلفاته

 وهو أول مؤلفات شيخنا، كتبـه عـام "عىل القصيدة احلائيةاملرضية  اتتعليقال" )١(
 . من عمرهًتقريبا وهو عىل رأس العرشين١٤١٢
التعليقات احلسان عىل أخطاء رضا بن نعسان يف حتقيقـه لكتـاب اإلبانـة البـن " )٢(

 . سنة٢١ّ، ألفه شيخنا وعمره ابقهوهو كس، "بطة العكربي
 "إقامة احلجة والربهان عىل كفر من قال بخلق القرآن وحتقيق خروجه من امللة" )٣(

شـيخ اإلسـالم الـشيخ عبـدالعزيز :  كـلامءّ، وقرظ له مجاعة من أكابر العـه١٤١٤ه عام ألف
بن باز، والـشيخ عبـداهللا بـن سـعدي الغامـدي رمحهـام اهللا، والـشيخ عبـدالرمحن العيـاف، 

 .والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبداهللا بن منيع حفظهم اهللا، وقد طبع
 فيـه الـشيخ ، قـدم لـه"وصيتي لإلخوان بمنهج أهل السنة يف نصيحة السلطان" )٤(
 . بن سليامن بن منيع، وهو مطبوععبداهللا
 ،ّ سبق اإلشارة إليه، أماله عـيل شـيخنا يف بيتـه"املحصول رشح ثالثة األصول" )٥(
َ برشحه، ورتبته، وعرضته عليه فأذن بطبعه، فطبعُفاعتنيت ِ ُ. 

 . طبع" كشف املعرة يف إثبات أن احلج مل جيب يف العمر إال مرة" )٦(
 . للدهلوي، حتقيق، حتت الطبع"اإلرشاد بمهامت اإلسناد" )٧(
 . طبع، لعبداحلق اهلاشمي، حتقيق"الثبت الكبري" )٨(
 .، حتت الطبع"احلرب الباردة عىل املرأة املسلمة" )٩(
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قـصد بالـشيخني  ي"براءة الشيخني من إعذار اجلاهلني بتوحيد رب العـاملني" )١٠(
 .ت الطبعشيخي اإلسالم ابن تيمية وابن عبدالوهاب رمحهام اهللا، وهو حت

ّ تم منـه كتـاب الطهـارة وكتـاب "إحتاف الكرام بتخريج أحاديث بلوغ املرام" )١١(
وهو روحي إن يرس اهللا إمتامه، حيث أطلت النفس بقدر اإلمكان : ( قال عنه شيخنااحلج،

 .)بجمع الطرق وذكر الشواهد وما يف الباب
 ."تالطائفيات يف الفرائد والفوائد والتقاسيم واخلالفيا" )١٢(
 رشح ملنظومـة الـشيخ املحـدث "التعليقات الـسديدة عـىل أرجـوزة العقيـدة" )١٣(

 .إسحاق بن عبدالرمحن بن حسن يف العقيدة
 حتقيـق، "إجازة الشيخ سعد بن محد بن عتيق للشيخ حممـد بـن عبـداللطيف" )١٤(
 .وقد طبع

 . طبع حتقيق، وقد"إجازة أيب القاسم البناريس للشيخ حممد بن عبداللطيف" )١٥(
  ."منحة الباري" ملحق بـ "إجلام املامري يف عقيدة اإلمام البخاري" )١٦(
 بإسناد الـشيخ "املوطأ" مع "الكتب الستة" ختريج ألوائل "األوائل العقيلية" )١٧(

 .، وسبق اإلشارة إليهعبداهللا بن عقيل
 "جزء يف بيان ضعف األحاديث التي فيهـا األمـر بالوضـوء مـن ألبـان اإلبـل" )١٨(
 .وقد طبع

 ."التأنيب واحلط عىل من صحح حديث اخلط" )١٩(
 ."ّهبجة املقلتني يف طرق حديث القلتني" )٢٠(
 ."التفريغ ملقاالت وفتاوى كبار العلامء يف فرقة األحباب والدعوة والتبليغ" )٢١(
 ."قمع النوابت عن زعزعة الثوابت" )٢٢(
 ." حكم عبادة القبوراللمعة يف الرد عىل مفتي مرص عيل مجعة يف" )٢٣(
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 ."حتذير اإلخوان من ضالالت طارق السويدان" )٢٤(
 .، وقد طبع"العقد النوراين بأسانيد الشيخ عبدالعزيز الزهراين" )٢٥(
 ."حتفة السامع والرائي بأسانيد الشيخ صبحي السامرائي" )٢٦(
 ."اإلكليل بأسانيد الشيخ عبدالوكيل" )٢٧(
 ." بأسانيد الشيخ زهري الشاويشنفحات اخلري ولذة العيش" )٢٨(
 ."الديباجة رشح مقدمة سنن ابن ماجه" )٢٩(
 .، وقد طبع"حتذير أهل اإليامن من فتوى العبيكان بجواز االستعانة باجلان" )٣٠(
ُالشهب الوابلة عىل من طعن يف أهل السنة احلنابلة" )٣١( ُ". 
 ."دة ابن تومرت  عقي– ّالتعليقات املفندة لضالالت العقيدة املرشدة" )٣٢(
 ."حتذير األصحاب من فرقة التبليغ والدعوة واألحباب" )٣٣(
 ."تشجري اآلجرومية" )٣٤(
 ."تشجري حتفة األطفال" )٣٥(
 ."تشجري نخبة الفكر" )٣٦(
 ."تشجري الورقات" )٣٧(
ــه األحاديــث الــواردة يف فــضل الطــواف" )٣٨(  مــن الــشيخ ٍ بطلــبّ ألفــه"جــزء في

 .ه اهللاعبدالعزيز بن باز رمح
 وهو من أوائل "ّإخبار األخيار بام ورد من األحاديث واآلثار يف حل األزرار" )٣٩(

 .ً تقريبا١٤١٣ه عام َّؤلفات شيخنا، ألفم
ــراهيم" )٤٠( ــب حممــد زكــي إب ــسليم مــن أكاذي  شــيخ العــشرية "ســالمة أهــل الت
 .الصوفية
 .ّ، أماله عيل، وهو قيد اإلعداد للنرش"رشح القواعد األربع" )٤١(
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 .ّ، أماله عيل، وهو قيد اإلعداد للنرش"رشح ملعة االعتقاد" )٤٢(
 ."حتفة املريد رشح كتاب التوحيد" )٤٣(
 ."طوق اجليد رشح مسائل كتاب التوحيد" )٤٤(
 ."اإلعالم برشح نواقض اإلسالم" )٤٥(
 . مجع "علل اخلطيب البغدادي" )٤٦(
 ."الصافنات اجلياد املغريات عىل أهل اإلحلاد" )٤٧(
املوقف ممن وصف ببدعة " :  أربع رسائل وهي تضم"جمموعة رسائل مهمة" )٤٨(

 ."من علامء املسلمني
 ."اجلرح والتعديل، وأحكام تعارضهام" و)٤٩(
 ."براءة اإلمام ابن قدامة من عقيدة التفويض" و)٥٠(
 ."الرسالة العينية" و)٥١(
 ."مفاتح النرص يف سورة العرص" )٥٢(
 ."لمني بنعمة توحيد رب العاملنيتذكري املس" )٥٣(
 ."منحة الباري بختم سامع صحيح اإلمام البخاري" )٥٤(
 ."االبتهاج بختم سامع صحيح مسلم بن احلجاج" )٥٥(
وبل السحابة لتطهري شيخ اإلسالم ابن تيمية من افـرتاء مـن نـسب إليـه بأنـه " )٥٦(

 ."يطعن يف الصحابة
 ."اهل املفرتي صالح األسمريتنبيه املمرتي يف فساد عقيدة اجل" )٥٧(
 ."الثامر الدواين من نونية القحطاين" )٥٨(
 ."الرسالة البغدادية" )٥٩(
 ."الرسالة األوروبية" )٦٠(
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 ."rالتعقيب عىل من أجاز شد الرحال إىل قرب احلبيب" )٦١(
 . من الرسالة التدمرية"التعليقات النافعة عىل القاعدة السابعة" )٦٢(
 . جمموع أديب"اء بوصايا اآلباء لألبناءتاج األدب" )٦٣(
 ."عرشون نصيحة ألختي قبل زواجها" )٦٤(
 . وقد طبع"عرش وصايا لقوة احلفظ وعالج النسيان" )٦٥(
 ."نصائح وتوجيهات لألخت الداعية إىل اهللا" )٦٦(
ــْ يف مزِوارَإظهــار العــ" )٦٧( ، كــشف حلقيقــة الــصويف عــيل " مكــشوف الــستارِورُب

 .، مطبوعاجلفري وعقيدته
 . رد عىل غيث الغالبي"كشف األغلوطات يف كتاب تفنيد االنحرافات" )٦٨(
 ."تلبية الداعي باجلواب عن أسئلة الشيخ أمحد القضاعي" )٦٩(

 .ذلك من املؤلفاتوغري 
ضم إىل املؤلفـات ُ، ومنهـا مـا يـدان الشعر صـولة يف مناسـبات عديـدة يف ميولشيخنا

 :السابقة ومن ذلك
 ٢٧بـدأ يف نظمهـا يف  ألفيـة يف العقيـدة، "اجلنة بام به يدين أهـل الـسنةسبيل "  )٧٠(

 :مطلعهاهـ، يقول يف ١٤١٨رمضان 
  ِْيلَعـــْ الِهِّ ربـــَوْفـــَي عِاجـــَ رُولُقـــَي

  َ وضــــحْدَ قــــْيِ الــــذ هللاُِاحلمــــد
ـــــِّيَ طًرياِثـــــَ كًاَـدَْمحـــــ   اركـــــا َبُ مًاَب
ْ الــرسُالمَّ والــسُ الــصالةَّثــم   ديَمَّ

ـــــه ـــــ وِِهبْحَ وصـــــِوآل ـــــَ تْنَم   ْعَب
  ِاتَفِّ الـــصَنِ مـــِومَ القـــِفِقــْوَكم

ـــَ الفَوْهـــَو ـــَ العُريِق   ْيلَ عـــُ بـــنُدرَ بـــُدْب
  ىَحُّ الـضِ شـمسْنِ مَى أبنيَ  اهلدَْجهن
ِل فَ جـــــــــهللاِ   اركاَشُ يـــــــــْ أنِيـــــــــهّ

َى حمَفَطْ املــــــصِّ النبــــــيَىلَعــــــ   ِدَّمــــــُ
َ جمْمُهَيقِرَطــــــ َا أهــــــلَبــــــِانُ   ْعَدِ البــــــً
  ِبــــــــــاتَّيَ املغَنِا مــــــــــَذَــــــــــــكَوه
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ــــــــةُظنَْ مِهِذَفهــــــــ ــــــــدِرَ فٌوم   هِي
ـــُريَوغ ـــَه ـــٌائلَسَا م ِ جتـــفَْوَ س   ْيَ

 ــةــَّنـَ اجلُـلــيـبَ س"ًا ــقَها حُسميت

ــــــــ ــــــــَهُتنَّْمَض ــــــــدةِقَ العَسائلَا م   ي
ْوينَ عــــــــواهللاُ   يِجــــــــَتْ ألِ وإليــــــــهِ
 "ـة ــــنـَّـُ السُـلـــْ أهُـنــيِدَه يــــِام بــــب

 :قول يف أوهلا ي" ب واألخالق املرضيةاملنظومة البدرية يف اآلدا" )٧١(
  يِاقَ البـــــِريمَ الكـــــ هللاُِاحلمـــــد

ـــ َ أدبْنَم ـــِ بالكَســـولَّ الرّ   ِابَت
ـــم ـــَّث ـــ اهللاُِالةَ ص   يِالمَ ســـْعَ م
  ْبَ أدِّلُ يف كـــ اهللاِِقْلـــَ خِلَمـــْأك
   اهللاُُاهَعــــَي رِنْابِا بــــَهُتْصَصــــَخ

ـــــْوَِح ب اهللاَُألَوأســـــ ـــــدِهِل   ْدَ امل
 ّيانـَـــــُا بـــــَـّـيا يــــَــنُا بّيا يـَــــَنـُب

ــــُم ِسمَق ــــالقِ األرزاقّ   ِ واألخ
ــــِب ــــُك َل م ُِلَا يِّ ــــق ــــي   ِ آدابْنِ م

ِ النبـــــي ســـــيدَىلَعـــــ   ِامَ األنـــــّ
ْ الرتــبَايلَ عـِالقْ بــاألخَازَحـَف ُّ  

ِل تِوكــــ   ُاهَضــــْرَا نٍميــــذ لنَــــْلِّ
َكـــل مـــِب ـــِّ َا إىل الرشـــنََوقُسَا ي   ْدَّ

ْكـن بال  اَّيِفـــَه حَولـــــذي أقــــُ
 .إىل أخر ما أنشد 

ُ صـالح بـن عثيمـني رمحـه اهللا، نــرشت يف  الـشيخ حممـد بـنوأنـشد قـصيدة يرثـي هبـا
 :الصحف، يقول يف أوهلا

  ينــيِزَعُ يِامَ اإلمــِدْقــَ فَىلَ عــْنَيــا مــ
ــــَ فْ إنْإذ ــــَدْق ــــِ العِامَ إم ــــُتَغْبَ يِمْل   ـانَ

 :إىل أن قال
َامل مـــَ عـــْمَكـــ ـــَقَارَ فِنيَامَ يف عـــَاتٍ   انَ
ــــَ كْ إذُ األئمــــةَاتَمــــ ُا هلــــنَّ   ًاَعــــَبَ تْمَ
ــ ــَا زَ ومــٍ بــازُ ابــنَاتَم ــْتَال   ُهُتَيبِصُ م
  ُهُرُكْذَ يـَنيِي حـِعـْمَ ودٍ بـازُ ابـنَاتَم

  ِيمـني َثُ العَ ابـنَوَ وهـَيخَّ الـشِِهني بْأع
ــا فْغَب َت ُكــرسُيً ــَ ــدُابَ ب ــْيَ يف عِينِّ ال   يِن
 

ْرشين وإحــِني عـَمـا بــ   ِينِْرشَى وعــَدٍ
ــَو ــُ نجــْوتَه ُوم ت ْني وهتــُهِّوجٌ   ينيِدَ

  ينـــيِكْبُ تِامَّ األيـــَائرَ ســـِويتْلـــَيف خ
ــُْحي ــُي جِف ــُف ــَني ويُقِورُوين وي   ينيِوْك
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َ ثم مـْنِم ّ   ْنَ ومـِيثِدَ يف احلـٌامَ إمـَاتَ
َا ال عـــَارصَ نـــِهِنـــي بـــْأع   ُهُِئانَ شـــَاشً
  ُهُائـدَرَ فْتَاتـَعثيمني ال مال ُ ابنَاتَم
ـــْبَي ـــِليـــه فَي عِك ِام ال عـــَئ ُ هلـــَادَدٌ   ْمَ
  نَ مـَةَيـزنَُكي يف عْبَ ويُيمِصَي القِكْبَت

ُودعيل يـُـْـــــثِ مْنــــَـ ومُكيتَا بَوأن  ُهّ

  ينـــيِنْعَى األلبـــان يَتـــَري فَون غـــُكـــَي
  )ِينِّ الــدُارصَنــ(ًقــا َب حَّ امللقــَاكَذ
ْم وحتْلـــِ عْرشَ نـــْنِمـــ َ   ِنِويْدَ وتـــٍيـــقِقٍ

َيبكــى ع ــَلُ   ِنيِّ إىل الــصِنيِّ الــصَنِ مــِهْي
ِني إىل حـِ حـْنِ مـِيخَّ الـشَعَيى مَْحي   ِنيٍ
 نيـيِوصُ يِربَّن بالصَمَي فكْبَي ونِكْأب

، ة بعـد أن نـال منـه اإلجـازة احلديثيـة زهـري الـشاويش بقـصيد العالمةالشيخ َومدح
 اإلسـالمية شخصيةالياره  يف بريوت الخت الشاويشها يف حفل تكريم الشيخ زهريوأنشد
 :ـ، ومطلعهاه٢٠٠٤ عام يف لبنان
َ أيـــــام اهلـــــَكـــــرِ ذْعَد   ِدَّرُى واخلـــــَوِ
ــــْار ــــْلَح ْ إىل مج ــــِيثِ احلــــدِعَ   هَّ فإن
  )اَنـ(و) اَنـََربْأخ(و) انََثَّدَحـ (َنيَا بـَم
  ًةَيــــَارِ ود ًًةَايــــَوِ رِثْيِدَ احلــــُمْلــــِع
ــ ُ يــصانِهِوب ــرءُ   ىَوَ اهلــِلْ أهــْنَ عــُ امل
ــــِالع ــــُمْل ــــَال اهللاَُ ق ــــصَالَ ق   ىَفَطْ امل

ــــ ــــَواجلى َاهلوِال ب ــــِلْه ــــَؤتُ ي   َامِّى إن
 :إىل أن قال

ـــ ـــذين محـــَنِوم َ ال ـــُهْوَ   ِهِائـــَدْ أعْنِ م
ــ ــُز ِ احلــديثُخْيَش ــَْ األملَاكَ ذُريَه   يِع

 :إىل أن قال
  ماَدْعــــَ بِةَازَ باإلجــــَمَّرَكــــَ تْدَقــــَلَف

  ِدنَْ املـــسِيثِدَ احلـــِيـــلَل إىل نَحـــْوار
َل شــُ كــْنِى مــَدُ اهلــُروُنــ ــْهُ مٍخْيّ   يِدَت

ِ مجْعَ مـــَةَادَعَّ الـــسُأجـــد   يِدُّبـــَعَ تِيـــلَ
ـــ ـــْقُ للمٌوةْدُؤوس وقـــُّ الـــرُاجَت   يِدَت
َع وبـــــِدَتـــــْبُ مَنيَا بـــــَمـــــ   ِدِّلـــــَقُ مَنيٍ
ـــ ـــَ فْعَم َّبـــي حممـــ النَِّابَحْ أصـــِمْه   ِدّ
  ِدَصْا يف املقـــــنَِقْدِ وصـــــِاعَبـــــِّباالت

 
ـــــــ ـــــــِوا لُبْأهَوت ـــــــْملرا باَنِّوُدَع   ِدَص
  دي النـَِّب ِْلـَا القَ ذَيشِاوَّالش ِِهي بِنْأع

 
ـــ ـــِادَ أيْتَبَكَس ـــَ املِهِي ـــَمِارَك   يِدَ يف ي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
٣٤  

َا فَـعَْمج انَِانَوـــــْ إخْنـــــِ مَــازَين وأجَـازَفأج  ِدِّـردَتــــــــُـ مٍكِسْمُمـِ بَســـيَلً
، كتب له شيخنا بدر إجازة،  الشاويش، وملا استجازه بالل بن الشيخ زهريإىل آخرها

 :وأنشد فيها
ــــنَذكركم ب ِس ْ ُ َُ ُ ِفــــضل مــــا بقينَــــاْ َ َ ٍ ْ َ  

ـــــا َأآل زهـــــري يف العلي َْ َْ ِ ِ َ ـــــمِءُ ْ رصت ُ ِ  
ـــرصت مـــآثركم وعـــزت ْفكـــم ن ْ ََّ َ َ ْ ُ َ َ ُْ ِ َ َ  
ْفلـــوال شـــيخنَا مـــا قـــد رشفنَــــا َ َُ َ ْ َ َ ْ َ  
ـــــا ـــــوم منّ ـــــون الي ـــــتم تطلب ِوأن َ َْ ُ ُْ َ ُ ْ  

ْفإين قد أج َ َزت لكم فــــــَِّ َ  ُقولـُواــــُ

ِفكنــــــــتم للمكــــــــارم ســــــــابقينَا ِِ َ َِ ُ َ  
ًنجومـــــــا يف  َ ُ ـــــــسائرينَاُ ـــــــسام لل ِال َّ َ َّ  

ِوصــــانت ديــــن خــــري املرســــلينا َ ْ ُ ِ َ َ َِ ْ َ  
ــــــــا ــــــــا ســــــــمعنَا أو روينَ ِوال كنَّ َ ْ ْ ََ ِ ِ ُ  
ــــــــا ــــــــا مكرهينَ ِإجــــــــازتكم وكنّ َ ُ ْْ ُُ َ َ َ  

ِ ردت إلينَا–ْد ـــَ وق–ُاعـتنَـا ــــــَـِبض ْ ّ ُ 
العمـراين يف املغـرب قـصيدة رائقـة حممد بن عـيل ّاملعمر األثري  ِ إىل الشيخَوأرسل

 :ل يف مطلعها قوي
ـــرنام َ اهلـــوى وت َأال قـــل ملـــن عـــشق ََّ َ َ َْ ِ َ ْ ُ  
ـــار شـــوقه ـــوز يف ن ِوحيـــسب أن الف ِ ْ ْ َُ ِ َ َ ََ َّ َ ْ  
ًفــــــإين وأيـــــم اهللاِ أعظـــــم حرقــــــة َ َْ ُ ُُ ََ ِّ  

ـــل  ـــشيخ اجللي ـــة ال ِعـــىل رؤي ِ َّ ِ َ ٍحممـــدَ َ ُ           
ـــاس أنـــه َّفقـــد جـــاءين عنْـــه مـــن النّ ِ َ ُ َِ َ  
ـــة ـــب رشب ـــوحيني أطي ـــامء مـــن ال ٍب َِ َ ِ  

ـــا ر ـــةَأي ـــوق آل ـــدنا ف ـــن عنْ ـــا م ٍاكب ِ َِ َ ًَ ْ  
ــع مــن أرض  ِفتقل ْ ُِ ِ ــة"ْ َ بعــدما "ِاحلوي َ ْ َ

ٍفطارت بـصوت الرعـد أبلـغ رسعـة   ِ ٍَ ْْ َ َ َْ ََّ َِ ْ  
ـــاك اهللاُ  ـــيمم رع َ ت َ َ ْ َّ َ َطنجـــة "َ َ ّ   ِّ إهنـــا  " َ

ــــصبابة مغــــنَ ــــشد يف ســــوق ال ْوينْ َ ِ َِ َّ َِ   َامُ
َعــىل اخلــل يــسكب مــن حمــاجره دمــا َْ ْ ُ َِ ِ ِِ ِ َ َ َُ ِّ َ  
َمــن الــشوق كــاد الــصدر أن يــتحطام َُّ َْ َ َّ َ ََ َ َِّ ِ  
ــــام ــــريام معل ــــه شــــيخا ك ـــــرم ب ِّفأك ًً ِ ْ ِ ْ  
َّكــام النَّهــر يــروي اهلــالكني مــن الظــام َ ِ َ ِ َ َ  
ــى ــة الغــي والعم ــن عل ــشاىف هبــا م َي َّ ْ ُِ ِ  
َّتطـــري كـــام الـــصقر املحلـــق يف الـــسام َِ ِّ ُ َْ َِّ َ ُ َ  
ــــدما ــــا مق ــــان فينَ ــــن ك ــــسلمها م َت ُ َ َ َّ ََ َ ّْ ِْ َ  
َفكـــادت قـــصور احلـــي أن تتهـــدما ِّ َ َُّ َ َ َْ ُ ُ َْ ُ ََ  
ـــم ســـلام ـــزل العل ـــت يف منْ ـــالد رق َب ُ َ ََّ ِ ْ َِ ِ ِ ْ ٌ  
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ِالد هبا مــــِ ب َ ِ َن كل شيــٌ ُِّ ٍـخ مـقدمـــــــْ َّ َ ُ ْ النَّاس بالتعليم واحللم قد سمى   َعىل ٍ ََّ ِ ْ ُِ ِ ْ 
 .إىل آخرها 

عـث فيهـا ً أهل السنة يف العراق أنـشد أبياتـا يب لبعض إجازته"ّمصارع العشاق"ويف 
 :قول يف أوهلا ي السامرائي ولعموم اإلخوان هناك، ي صبحسالمه للشيخ

َإال قــل لقلــب حــازه احلــب واهلــوى ُّ ُ َُ َ ٍ َ ْ ُِ  
ٍوبعد عـن األصـحاب مـن خـري رفــقة ِ ٍَ َ ِ ِ َ ْ َ ِْ ِ َ  

  ولــيس يلالم َِّ الــسِدادْغــَ بُلْ أهــْمُوهــ
ِ هبـــُيـــتنََع   ًبةْحُ وصـــِيثِدَ احلـــَلَ أهـــْمِ

ــــ ــــَ يح اهللاُّبَي صــــِحْبُ صــــِالَكأمث   ُهَوم
 :إىل أن قال

ـــ ـــَضْوأي ِا م ـــَنً ـــِانَوْ اإلخ ْ مج ْ وإهنـــمٌعَ ّ  
ـــــَ كْمُوهـــــ ْ مج اهللاَُقَّرَ ال فـــــٌرةْث ـــــَعَ   ْمُه
ــــذُّصَتْوأخــــ ــــلِ اجلمِرْكِّ بال َ حمِي ــــُ   ًداَّم

ــــَف ــــَعَ فْمَك ــــِ م-واهللاِ– ْتَل   ٌالةَ رســــُهنْ
َاقا بَــــيـِ اشتَادَوز  ُهُّـزـُــــهـٍَــــوق يـَ شَدْعً

ــ ــوىَأمــا ت َشتكي يــا قلــب مــن لوعــة النَّ ْ ْ ُ ََ َِ َِ ْ  
ـــَوى ــة واست َهــواهم عـــال عـــرش املحب ْ ِْ ِ َ َ ُ َ  

َ حمــــــْمُواهِســــــ ُط للفــــــَ   ىَوَ إذا ثــــــِؤادٌ
ُارصنَـــــُت   ِ القـــــوىِمْلِلعِ بـــــا اهللاَِيـــــنِ دِ

َبخـــري، ف ـــٍ ـــَك ـــْنِم م ـــهَ ع ُامل من ـــْ ارٍ   وىَت
  
َهام عـــِســـ   وىَ إذا غـــِولُ اجلهـــِمْدَىل الفـــٌ
ــــَوي ــــْ أنُُرسْع ــــِ ذّم يلَض ينْ ــــْمُهُرْك   واَ س
ــــتَع ــــُني ــــَ غــــَنْ اب ــــه دْنَازي م َ حمبت   اَوُ
ــــــَقب ــــــْل َب ت ــــــِأمل بالعٍ ــــــْ وانِةَارَب   وىَك

 ىَـوــــــَ ما نِدَعَ بْـنـِ مِــــالـَحْ للرتَزَّهَوج
 .إىل أخرها 

 سـلطان بـن سـعد بـن  الـرشيف الشيخوأنشد قصيدة يستحث هبا صديقه يف الطلب
 :ها، يقول فيلؤي عىل الطلب والتحصيل

ـــي وســـلمي ِأال بلغـــي ســـلطان عنّ ِِّ َ َ ْ َِّ َُ َ  
ٍديـار هبـا األرشافُ مــن كـل فاضــل ِ َ ِّ ُ ْ َِ ِْ َ ٌِ  
ـــــل ـــــه إن احليـــــاة غوائ ٌوقـــــويل ل َّ َ ُِ َ َ ُ  

ّوجدي إىل تلـك الـديار ويممـي ِ ِّ َّ ْ ِ ُ  
ِحمبتهم يف داخل القلب مع دمـي َِ ْ َ ُ ََّ ِْ ْ َ ِ ُ َ  
ِفـــال يـــنْقض وقـــت بغـــري تعلـــم ُّ َ ََ َ ََ ٌِ َ ِ ِ  
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َوأوصــيه يف كــسب العلــوم ونيلهــا ْ ُ ِْ َ ِ ُ ِ ْ َ ِ ِ  
َويقــــرأ يف كتــــب احلــــديث فإهنــــا َّ ََ ِْ ِ ِ ْ ُ ُ َ  
ـــارة ًفيقـــرأ طـــورا يف البخـــاري وت ََ ْ ُِ َ ً َ ْ َُ  

ـــر يف ك ُوينْظ ُ ُ َ ُتـــب الـــذين تقـــدمواَ َّ َ َْ َ ِ  
ْوال هي ُ َملــــن كتــــب العقيــــدة إهنــــَ َّ ِ ِ َِ َ ْْ ُ   اَ

ٍعىل منْهج احلـرب اإلمـام ابـن حنْبـل َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ََ َ  
َويكثــر مــن حفــظ املتــون وضــبطها ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ْ  
ُوقــالوا بــأن العلـــم صــيد تـــصيده َُ َ ٌِ َ ْ َّ ُ َِ  
ـــصار مطـــول ـــل اخت ٍفتجهـــد يف ني ّ َ َْ َُ ِ ِ ْ ِ َ ُ َ  

ــرش ال ــأل رب الع ِوأس ْ َْ َّ ُ رب غــريهُ َ َّ َ  
َنصائح صدق من ص ْ ُ َِ ٍ ْ َق يزفـهاــــِديــَِ َُّ ُ ٍ 

ــم ــظ تفه ــرآن حف ــا الق ِومرجعه َ َ ْ ُ ُّ َ َُ ِ ِ ْ َ  
ِأصـول عليهـا ينْبنــي ديـن مــسل ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُِ ِ َ   ِمٌَ
ِيراجع يف أصل الـصحيح ملـسلم ُ ِ ِ َّ ْ ُ َِ ِ َ  
ــح مغــنَم ِففــي كتــبهم للعلــم أرب ِ َْ َ َ ِ ِ ْ ُ ِ  
ِكنُـــور يـــدل التـــائهني وأنجـــم ُُّ َْ َّ َُ ِ ِ ٍ َ  
ْ بـــه وتـــأمم ِإمـــام اهلـــدى فـــاحلق ّْ ََ َِ ِ ُ ِ  
ــم ــل شــيخ فاضــل ومعل ِعــىل ك ِّ َ َِّ ُ ٍ ِ ٍ َ ُ َ َ  
ِفقيده باألوراق واخطط بمرسم ْ ُ ََ ْ ِْ ِ ْ ِ ُ ّ  

ْوترشح أصال ذا اخ َ ً ْ ُ َ ْ ِتصار لـتفهمَ َْ ََ ِ ٍِ  
ــدم ــم ٍ أخــي وتق ــن عل ــدك م ِيزي ُّ َ َُ ٍْ ِ ِ ِْ ََ ِ  

َفتنْبع من ق َْ ُ ُِ َلبي وينْظمـَها فــــَ ُْ ِ ْمي ـَ ِ 
تقريـب األسـانيد " أسـانيد كتـاب  لـهَمِظنَْوطلب منـه الـشيخ سـلطان الـرشيف أن يـ

 :ً بيتا منها قوله٣٩  للحافظ العراقي فأنشد يف جلسة واحدة"وترتيب املسانيد
ـــ   ِيِاقـــَرِ العِجَهنَْ مـــْنَ عـــِيلِائَســـا َي
ــْأع ــتـَ" ِهِنــي ب ــُ كــَيبِـرْق ُل م   "ِدنَْسِّ

ُلهْفأصـــــ ـــــِىل كَ عـــــُ ـــــَ فِنيَابَت   ْطَق
   املوطــــأِالــــكَ مُابَتــــِ كَهــــيَو

  ِل َِبـــــنَْ حِ ابـــــنِام َِ اإلمـــــُدنَْسُومـــــ
 :إىل أن قال

  ْلَجــــَ عَىلَ عــــُهدْصَ قــــُِّمتَا يــــَذِبــــ
ـــ َيـــد وِقْعَ تِريَ غـــْنِم   ِيبِعْصَال تـــٍ

ـــْتُ كِريَيف خـــ   ِالقْ اإلطـــَىلَ عـــِهِب
ـــــ ـــــِهَسُم ِال ب ـــــِ لِهً ـــــسُك ْل م ُ   ِندِّ
ــ ــَ يْإنِف ــِريِ يف غْنُك ــَا هبــا رَه   ْطَب

  َّطَ وخـــــُهَدنَْا أســـــَ مـــــُّأصـــــح
ِجــــلَ املبِةنَُّ الــــسِ أهــــلِإمــــام ّ  

  
ِدة بــــْعــــَا يف قَهــــُتْمَظَن ــــَال مٍ   ْلَل
ُدر هـــــَا بـــــُوهلـــــُقَي   يبـــــيَتُ العَوٌ
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ِـرشَ الـعِعابـِـــــَلس ِـرشَ العْنِامَوث ِوال ِــــــَ شْنِ ومْ  ايلــَ احلِنْرـــــَ للـقْ
ِ يف لقـاء خـتم قـراءة كتـاب َوأنشد ْ  عـىل "سـنن أيب داود" لإلمـام مالـك و"املوطـأ"َ

 :مجاعة من املشايخ يف جامع الدولة بدولة الكويت
ِهيـــــيم الطـــــرفُ مـــــن قبـــــل املنـــــام ِ ْ َْ ِ ُ  
ـــــانوا ـــــث ك ـــــة حي ـــــن األحب ُإىل زم ِ ِ  

ــــن ــــىض م ــــل م ْإىل جي ِ ــــلٍ ٍ خــــري جي ِ  
ٍأشـــــــادوا للـــــــرشيعة خـــــــري رصح َ ِ  
ــــــسا ــــــدين اهللاِ نف ــــــذلوا ل ــــــم ب ًفك ِ ْ  
ــــــيهم ــــــول اهللاِ ف ــــــه رس ــــــت ب ْعني ِ َ ِ ُ  
ــــدر ، واألصــــحاب طــــرا ــــدا كالب ًب ُ ِ  

َتـــــدل التـــــائهني إذا أضـــــاعوا) ١( ُّ  
ٍوتـــــرجم كـــــل مبتـــــدع مريـــــد) ٢( َ ٍُ َُّ ُ  
ـــــا) ٣( ُهبـــــم تـــــزدان أخبـــــار الرباي ُ  

ــــا ًســــأتبع خطــــوهم مــــا دمــــت حي ُْ ْ َ ُْ َ َُ  
ُ للـــــذي يـــــروون عـــــنْهموســـــمعي َ َ  

ـــــاهللا يكفـــــي ـــــن المنـــــي ب ـــــا م   في
ْقـــدمت إىل الكويـــت لـــسمع مـــا قـــد  َُ ِ ِ  

  أعنــــي) َالهــــور(ِالعلــــم يف ِكــــشيخ 
ُكـــــذا عبـــــدالوكيل الـــــشهم مـــــنهم ُ  
ُكـــــذا النـــــدوي إرسائيـــــل شـــــيخي ُّ  
ــــــروون باإلســــــناد صــــــدقا ــــــام ي ًب ِ  

ِبــــــدمع مــــــن هليــــــب الــــــشوق دام ِ  ِ َّ ٍِ َ ِ ِْ ْ َ ِ  
ِأســــــوق هلــــــم مراســــــيل الــــــسالم َّ َ َْ ُِ  
ــــام ــــوم العظ ــــن الق ــــيهم م ــــن ف ِوم َِ َِ ِ ِْ ْْ َِ  
ـــــــرضب بالـــــــسيوف وبالـــــــسهام ِب ِ ُّ ٍ ْ َ ِ  

ـــــــــا ـــــــــاال يف من ـــــــــامًوم ِرصة اإلم ِ  
َّ أســـــــتار الظـــــــالم ـــــــور شـــــــق ِكن َ َ ٍ  
ِنجـــــــــوم ســــــــــاطعات بــــــــــالتامم ٌ ٌ  
ِســـــبيل احلـــــق يف حلـــــك اخلـــــصام ِ ِ َ َُ ِ  
ِخيــــــــالفُ هنجهــــــــم دوم الــــــــدوام َّ َ ْ َْ َ ُ َ ْ  

ــــــت  ْإذا روي َ ِ ِمهــــــام عــــــن مهــــــام: ُ ُ ُْ َ ٌ َ  
ــــــدعام ــــــن عظــــــيامت ال ِوهــــــذا م ِّ ِ ِ َِ َ ْ َ َ  
َســـــــــأوليه العنايـــــــــة واهتاممـــــــــي ِ  
ــــــــي ــــــــدي مالم   ُرعــــــــاك اهللاُ ال تب

ِدون مــــــــن األنــــــــام سنرواه املــــــــ َ ِ  
ــــــــاء اهللاِ  ــــــــصامي(َثن ــــــــد ع   ) ٌجمته

ــــم طــــامي  ــــر العل ــــن غزي ِكبحــــر م ٍ  
ــــــام ــــــوع املق ــــــفُ اخلــــــري مرف ِحلي ُ  
ــــــــرام ــــــــب األســــــــاتذة الك ِإىل كت ِ ِ ْ  
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ٍخــــــري ســــــفر) ِاملوطــــــأ(ِكأمثــــــال  ِ  
ًمـــــــــصنفها أبـــــــــو داود أيـــــــــضا َُ  

ُفأكرمنــــــا اإللــــــه    ْوقــــــد ختمنــــــاَ
ـــــــــــام م ُبأي ـــــــــــٍ ـــــــــــَ تٍةَبارك   تَوال

ٍوقـــــد ملـــــئ املكـــــان بخـــــري مجـــــع ُ َ ُ  
ـــــت بكـــــل خـــــري ٍكـــــسى اهللاُ الكوي ِّ َ  
ٍبإحيـــــــاء الـــــــسامع خلـــــــري قـــــــول ِ  
ًفيــــــا ربــــــاه شــــــكرا ثــــــم شــــــكرا ً  
  َفقـــــــد أنعمـــــــت يـــــــا ريب علينـــــــا
ِوقـــــد حققـــــت مـــــا نـــــسعى إليـــــه َ  
ـــــال ـــــالعلم فع ـــــاه صـــــل ب ـــــا رب ًفي ْ ِ  
ـــــوم عفـــــوا ـــــاه نرجـــــو الي ـــــا رب   ًوي

ـــــيوآخـــــر مـــــا يـــــروق    ُالقـــــول منّ
ـــال غـــصن ـــد م ـــا ق ـــار م ـــىل املخت ٌع ِ  
  ًوأطلـــب مـــن كـــريم اجلمـــع قـــوال

 د قـال مـنـكمـذي قــــــزى اهللا الـــــج

ــــذا  ــــنن(ك ــــسقام) ٍس ِهبــــا طــــب ال ُّ ِ  
ِرســـــالة ســـــاكني البلـــــد احلـــــرام( ِ ُ(  

ـــامي ـــب ن ـــه الطي ـــسك من ـــرف امل ُكع ِ ِ  
ِعلينــــــــا مثــــــــل أحــــــــالم املنــــــــام ِ َ  

ــــــــستمعوا إىل ــــــــالملي ــــــــري الك ِ خ ِ  
ــــام ــــا خــــري الوس ــــمت لن ــــد وس ِفق َ َ  
ــــضع عــــام ــــن ب ــــىض م ِبمــــرشوع م ِ ٍ  
ِوشـــــــكرا مـــــــن فـــــــؤاد مـــــــستهام ٍ ً  
ِبأنعــــــــــام جــــــــــزيالت عظــــــــــام ٍٍ  
ــــي ــــذا مرام ــــيس بلغــــت ب   وعــــن نف
ـــــــــــام ـــــــــــاب اخلي ِيثبتنـــــــــــا كأطن ِ  
ِوجنبنــــــــــا مقارفــــــــــة احلــــــــــرام َ  
  ُصــــــــالة اهللاِ يتلوهــــــــا ســـــــــالمي
ِومــــا طربــــت بــــه صــــوت احلــــامم ُ  
ــــــي واحرتامــــــ   يمــــــع التقــــــدير منّ

 )ًريا يا ابن طـاميـــــزاك اهللا خــــــجـ(
ِ يف ختم َوأنشد ْ  :ً يف جامع دولة الكويت أيضا"صحيح مسلم"َ

ـــازل ـــك املنَ ـــيىل وتل ـــن ل ـــب م ِدع القل ِ َ ْ َ ْ َ َْ ِ َِ ِْ ْ َ َ  
ِو وجــــد عــــىل فقــــد احلبيــــب وقربــــه ِ ٍِ ِْ ُ ْ َِ َ ْ َ َ  
ــــان بأرضــــه ــــن دار الزم ــــست كم ِفل ِ ْ َ َ ُْ َ ََ ْ َ َ  

ــــصبا ــــارق أوطــــان ال َوف ِّ َْ َ َ ــــدةََ ــــد م ٍ بع ّ َُ ْ َ  

ـــــل  ـــــام الغـــــرام األواف ـــــر ألي ِوذك ِ ِِ َ َِ َّ ٍ ْ  
ـــل ـــوق األنام ـــاب ف ـــك باألني ِوقرع ِ َِ َْ َْ َِ َ ْ  
ـــشمل بعـــد التواصـــل ـــيم ال ِوفـــل مل ُِ َ َ ََ ْ ََّ ِ َ َّ َ  

ـــاح نيـــاح الــــمعدمات الثو َون ْ َ َ َِ َِ َُ ِاكـــلَ ِ  
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ـــــذكره ـــــوح ب ـــــأرض ال تل ِوصـــــار ب ِ ُِ َُ َ ٍ ْ َ  
ــــة ــــدين يف دار غرب ــــب ال ــــات غري ٍوب ْ ُ َِ َِ َ َِ ِ ِّ َِ  
َ مــــن أتبــــاعهم غــــري عــــصبة ٍومل يبــــق ِ ِْ َ ْ ْ َُ ُ ْ َْ ِ ْ  
ْفـــإن رمـــت جتديـــد الوصـــال بحـــبلهم ُِ ِ ْ َ َِ ِ ِ َ َِ ْ َ  
ــــــت فإهنــــــا ــــــم إىل أرض الكوي َّويم ْ ْ ِّ ُ ِ َ  
َجتـــد جملـــسا للعلـــم قـــد صـــار مـــنْ َ َ ْ َْ ِ ْ ًِ ِ ِ ْ َ ِ ًهالَ َ  

َعــىل رأســهم شــيخ احلــديث وفخرنــا  ُ َ ْْ َُ ِ ِ ِْ َ َِ َ  
ــــنْهم  ْوم ُ ــــاء اهللاِ(ِ ــــره) ُثن ُال غــــاب ذك َُ ْ ِ َ  

ـــث ركـــب املـــسندين  َوثال ِ ِ ِْ َُ ُ َِ ٌمـــساعد(ْ َ ُ(  
ـــأهنم ـــن حـــوهلم أهـــل احلـــديث ك ّوم ِْ ِ ِِ ُِ ْ ْ َ ْ  
ْوقــد قــدموا مــن كــل أرض وقــصدهم ُُ ُ ْْ ْ ََ ّ َ ٍَ ُ ِ ِ  
ـــدم ـــل شـــيخ مق ـــن ك ـــسموعهم ع ٍبم ّ َ ُّ ٍُ َ ُ ْ َ ِ  

ِ إىل أصــل الــصحيح لـــ ًامعاســ ِ َّ ٍمــسلم"ِْ ُ"  
ِفقاموا عـىل رسد  ْ َ َُ ِ الـصحيح "َ ِ ِ وختمـه"َّ ِ ْ َ  

ٍوقـــد بـــدؤوا مـــن بعـــد عـــرص جلمعـــة ِ َِ ْ َ ْ َْ ُ ٍْ َ ْ َ  
ـــــه ـــــسامع فإن ـــــن حـــــرض ال ـــــا مل َّهنيئ َ َ َّ ً  
ــــــه ــــــاإليامن مــــــواله وجه ــــــرض ب ُين َ ْ ُ ُِ ُ ِّ  
ٍيــــــَمر بـــــه اإلســـــناد يف كـــــل حمفـــــل ّ ُ ُ ِ ِ ُّ ُ  
ًلعمـــرك ذاك املجـــد إن كنـــت ســـائال ُ  

ـــــساقطني األراذل ـــــع ذكـــــر ال ِوترف ِ ِ ِ َِ َّ َ َْ ْ ُ َ َ  
ِحيـــن عـــىل عـــرص اهلـــداة األفاضـــل ِ َ ِ َِ ُ ِ ْ َ َ ََ ُّ  
ـــــل ـــــسالفني األوائ ـــــن ال ِجتـــــدد دي ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ ُ ّ  
ِفعجــــل إىل شــــد املطــــي الرواحــــل  ِّ ّ َ ِّ  
ِبـــالد هبـــا مـــن كـــل شـــهم وفاضـــل ٍ ّ ُ ْ ٌِ َ ِ  

ـــه  ـــؤم ل ُي ـــل "ُ ـــزاع بـــني القبائ ِ النُّ ِ َ َ َُ َ ْ")١(  
ُأشــــري إىل  ــــد(ُ   ِاملناضــــل ) ِالوكيلِعب

ِنــــصري لــــدين اهللا ، حــــرب ملائــــل ٌ ِ ٌ  
ِخبــري بكــشف املــشكالت العواضــل ِ َ َ ِ ِ ِْ ُْ َ ِ ٌِ َ  
ــادل  ــل ضــوء القنَ ِنجــوم أضــاءت مث ِ َِ َ ِْ ْ َُ ٌ ُ  
ـــل ـــسندين النواق ـــديث امل ــــامع ح ِس ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ  
ِبإســــنَادهم مــــا بــــني عــــال ونــــازل ٍِ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ  
ِأصــــح كتــــاب بعــــد أصــــل مماثــــل ٍ َ ٍ ِّ  

ــــــام ــــــا بأي ٍمجيع َّ ً ِ ــــــلَ ــــــاف قالئ ِ خف ِ ٍ َِ َ  
ــــل ــــوم اخلمــــيس املقاب ــــا إىل ي ِدوام ُ ًِ ِ َ ْ َِ  
ِيفــوز بفـــضل مــن عظـــيم الفـــضائل ٍِ َِ ْ ُْ ََ ُِ  
ِكام صح يف األخبار عـن ذي الـشامئل ِ ّ  
ِوخيْــتم باســم املــصطفى خــري قائـــل ِ ِ ُ َ ُ  
ِعــن املجــد يف وقــت كثــري الغوائـــل ِ ٍ ِّ  

                                                        
هـم : قيل من هم يا رسول اهللا ؟ ، فقـال : (ويف رواية ..) طوبى للغرباء  : (r جاء هذا يف وصف الغرباء الذين قال عنهم النبي )١(

 ) .النزاع بني القبائل
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ــــس ذاع صــــيته ــــن جمل ــــه م ــــأكرم ب ُف ٍ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ِ  
ٍسام عن كـل فجـر و) ٌصحيح( ْ ُ   )ٍمنكـر(ّ

ـــه الكـــرم  ُب ـــة) ُاملوصـــول(َ ـــب ودل ٌطي َّ ٌ  
ّبخدمــــة طــــال ُ ِ َِ ِب احلــــديث وعــــوهنمْ ِ َِ ِ  

ِّهلم شوقي مع احلب)ْلسأر(فـ َ ُْ َ ِ َ   )ًدرجام(َ
ــشوة  ــت غربــة) ِاملعلــول(ُهبــم ن   ٍيف وق

ـــن واجلـــود والعطـــا ـــا ذا امل ـــا رب ي   ّفي
ِاحلسن(ازي ذوي اإلحسان بـجت ْ    اضوالر )ُ

ــــ  ـــت(وأكـــرم ب ِأوقـــاف الكوي   ّفإهنـــا) ِ
ــد حاســد ــن كي ــرش م ــه الع ــذهم إل ٍأع ِ َِ ْ ْ َ ََ ِ ْ ْ ُ ْ  
ـــدل واحلجـــى ـــالعلم والع ِوزينْهمـــو ب ِِ ِ ُ ُ ِّ  
ٌأوادعكـــــم والقلـــــب تعلـــــوه غـــــصة َّ ُُ ْ  
ـــذكره ـــام ب ـــو اخلت ـــا حيل ـــن خـــري م ِوم ُِ ِ  
ٌفــــــصىل عليــــــه اهللاُ مــــــا الح بــــــارق َ ّ  

ــذا اآلل و ــل تــابعِك ٍاألصــحاب مــع ك ِّ ِ  
ــــزال ــــد من ــــن اخلل ــــا م ــــا رب بوئن ًوي ِ ّ  

َار يا خـري رفـــــىل املختــفصلوا ع  ٍـقةـــــِ

ِبــني كــل املحافــل) ٌعزيــز) (ٌغريــب( ّ  
  ِمائــلٍهزيــل و) ٍموضــوع(ِّوعــن كــل 

ِجود املعـرصات اهلواطـل) ُمسلسل( ِ ِ َِ ْ  
ِوهـــم حـــوهلم مـــا بـــني غـــاد وقافـــل ٍ َ َ ََ ْ ُْ َ ُ  
ـــع الرســـائل ـــثلهم حتلـــو مجي ِففـــي م َّ ُ ِ ِ ِ َِ ُ ِْ ِ  

َتــدبج( َّ َ ِمــع محــل اهلمــوم الثواقـــل) َ ِِ ُ َْ َ ْ  
ــــسائل ــــب ل ِويــــا خــــري مــــدعو جمي ٍ ٍ َ  
ِوجنـــات خلـــد مـــع كـــرام أكامـــل  ٍ ِ ٍ ِْ َ ْ ُ  

ـــسالفني الز َّأعـــادت رســـوم ال َّ َ ُ ُ ـــلْ ِوائ ِ َ  
ـــع القالقـــل ِوصـــنْهم إهلـــي مـــن مجي ِ ِ َِ ِ َ ْ ُ ُْ  
ِونـــصح وإرشـــاد  وتعلـــيم جاهـــل ِ ٍ ٍ  
  ِومتطـــر عينــــي بالـــدموع العواجــــل
ـــار وحيـــا لباخـــل ـــىل املخت ِصـــالة ع ً ِ ٌ  
ِومـا أطـرب األسـامع صـوت البالبـل ُ َ َ  
  ِومــن دان باإلســالم مــن كــل عامــل

ـــرشب فيهـــا مـــن لذيـــذ    ِاملناهـــلفن
 ) ِائلــــــّمحاك اهللا مـن كـل غ(:وقولوا

حفظـه اهللا صاحب السمو امللكـي نـايف بـن عبـدالعزيز آل سـعود يف قصيدة أنشد و
هـا اجلمعيـة العلميـة تماقأالتـي و ،ويةندوة ترمجة السنة والسرية النبل لرعايته الكريمة تعاىل

 :، فيقول فيهارشت يف بعض الصحف واملجالتُنقد السعودية للسنة وعلومها، و
ــ ــل احلم ــد ك ــك احلم ّل ــارمُّ ــا ذا املك ــــا خــــري مرجــــو وأرحــــم راحــــم   ِد ي ِوي َ ٍ َ َ َ  
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ــا ــشكر والثنَ ــالغ ال ــد محــدا ب ــك احلم َّل ًِ ْ ُ َ ُّ  
ـــع ـــضلك واس ٌفجـــودك ال حيـــىص وف ُ َُ ُ َْ َُ ْ َ  
ــارق ــا الح ب ــوالي م ــا م ــد ي ــك احلم ٌل َ َ َ ََ ُ َ  
ٍمجعـــت رجـــال اخلـــري يف خـــري جممـــع َ ْ َ َ َِ َِ َ َ  
ــــن اهللاِ مــــن كــــل صــــائل ٍ ــــرصة دي ٍلنُ ِ ِ ِ َِ ِّْ ُ ِ ْ  
ـــــــره ـــــــني أم ـــــــسنَّته وتبي ـــــــرش ل ِون ِ ِ ِِ ِْ ُِ ِ ْ َ ٍَ  

ـــودهاَبجا ـــت وشـــاعت جه ـــة ٍ ذاع َمع ُ ُ ُ َْ َْ ََ َ ٍ ِ  
ــــد ــــام حمم ــــت عــــىل هنــــج اإلم ٍوقام ِ َ َ َِ ْ َ ْ َ  
ْعنَيـــت هبــــم آل الـــسعود ِ وكــــم هلــــم ْ ُّ ُْ َ َ ِ ُ َْ ِ ِ ُ َ  
ُفقــاموا عــىل الــنَّهج الــسديد وجاهــدوا َ ِ ِ َّ ُِ َ َ َ  
ــــه ِ ــــسان ورشح ــــر الل ــــني تقري ــــام ب ِف ِ ِِ ّ َ َِّ ِْ َ َ َ  
ــــــالد وطــــــد اهللاُ عزهــــــا َفقامــــــت ب ّ ِ َ َّْ ٌَ ِ َ  

ـــ ـــا رب جنِّ َفي ِّ ـــردىَ َبهم ســـبيل ذوي ال ْ ُ َّْ َ َْ َ  
ــــة ــــريم بلفت ــــع الك ــــد رشفَ اجلم ٍوق َ ْْ َ َُ َّ ُ ُ َ  
ِومــن نــافَ بالفــضل العظــيم كإســمه ِ ِ ِِ ََ ِْ ْ َ َ  
ـــــل ـــــل حمف ـــــدين اهللاِ يف ك ـــــى ل ٍفريع َ ّ َْ َ َُ ْ َِ ِ ِ ْ  
ــــــام لكــــــل البــــــاحثني مراكــــــزا ًأق ِّ ُ ََ َِ ِ َِ ََ  
ـــــا ِوصـــــارت شـــــهادته خلدمـــــة دينَنَ ِ ِ ِ ُ َُ َْ َ  

ـــزا َ وفخـــ ـــمه رم ـــصار اس ْف َ ً َْ َ ُ ْ َُ ـــامَ َرا ومعل َ ََ ًْ  
ـــــاذا الـــــسمو ورتبـــــة ًفـــــزد رفعـــــة ي َ ً َْ َ ْْ ُ ُ ُِّ ِ ِ ِ  
ِّ صـــولة ِّ للحـــق ـــسيف احلـــق ًوجـــرد ل َ َ َْ ِّ ِ  

ِأشـــــيد بـــــه بـــــني املـــــال يف العـــــوامل َ َ َ ِ ِ ُ ُ  
ـــــــادم ـــــــة ن ـــــــوح لتوب ـــــــك مفت ِوباب َِ ٌ َُ  
ِومــا أطـــرب األســامع صـــوت احلامئـــم ُ َ ََ ْ  
ـــــارم ـــــة ضـــــمت مجـــــوع األك ِبجمعي ِ َ َ ُ ُ َْ َّ ٍ  
ِونـــرصة ديـــن املـــصطفى نـــسل هاشـــم ِ ِ ِ ِ ْ ُ  
ِوجتديــــد مــــا قــــد غــــاب بــــني املعــــامل ََ َ ْ َ َ ِ  

ٍوكانــــت كبــــدر يف َ َ ِ الــــدجى والعتــــائمْ َ َُّ َ  
ِإمـــــــام اهلـــــــداة املتقـــــــني العظـــــــائم َ َ َ ِ ُ ِ  
ِجهـــود ســـمت يف عرهبـــا واألعــــاجم َ ْ َ َِ ُ ِ ْ ٌ ُ  
ـــــدعائم ـــــري ال ـــــدين اهللاِ خ ـــــانوا ل ِوك ّ َ ِ  
ـــصوارم ـــسيوف ال ـــد ال ـــني جتري ـــا ب ِوم َّ ُ َِ ِ َ َ  
ــــازم ــــد ح ــــام صــــادق العه ــــل إم ِبك ٍِ ِ ّ  
ــا رب مــن كــل غاشــم ِوصــن دارهــم ي ِِّ َِ ُ ْ ِّ َ َ ْ ُْ َُ  

ــرشيف مــن ْوت َ ِ ِ ْ ْ حيَ ِمــي احلمــى واملحــارمَ ِ َ َ ِ ِ  
َهـــو  ُ)ٌ ـــايف ـــسل الكـــرام احلـــواكم) َن ِن َِ ِّ ْ َ  

ـــصطفى خـــري خـــادم ـــان لـــدين امل ِوك ِ َ ََ َ ُْ ِ  
ـــــــات احلـــــــواتم ـــــــرمهم باملكرم ِوأك ْ َ َُ ْ  
ـــــم ـــــل راق ـــــه ك ـــــوق لنَيل ِشـــــعارا يت ُّ ُ ًُ ِ ِ ِِ ْ ُ  
ِوذاك لعمــــري مـــــن عظـــــيم املغـــــانم َ ِ َِ َِ َ ْ َِ ْ َ  
ـــدم ٍ وشـــاتم ـــل ف ـــن ك ـــا م ِوصـــن دينَنَ ٍّ ْ ُ ْ ْ ُِ ِ  

ِسيفك معهـــــــود لـــــــرد املظـــــــاملَفـــــــ َِ َ ُِّ ٌ ُ ِْ َ  
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٤٢  

ٍوقطـــــع بـــــه أقـــــالم كـــــل معانـــــد ٍ ِ َِ ُْ َِّ ْ ّ َُ ِ  
ِفمـــــثلكم يرجــــــى نـــــصريا لــــــدينَنَا ِ ً ُ َْ ُ ُ  
ِوآخــــر مــــا حيلــــو الكــــالم بختمــــه ِ ْ ُ َ َُ ْ َ  

َنبي اهلدى م َِّ َا الح بــــــَُ َرق ومـا دعـــــــَ َ  اٌ

ـــــزاعم ـــــك امل ـــــا يف رد تل ِوكـــــن عوننَ َ ِْ َِ ََ ِّ َْ َ ُ  
ـــــة الئـــــم ـــــا رضكـــــم يف ذاك لوم ِوم ُ َ َِ َ ْ ََ ُ ُّ ّ  
ــــاتم ــــري خ ــــىل خ ــــسليام ع ِصــــالة وت َ َِ َ ً ِ ْ َ ً َ  

َمصل ومـا الح ٍّْ عــــُ َت نجـوم النّ ُُ ُ ِائمــــــــْ ِ 
 :قول فيهاجاب، يحلث عىل التزام املرأة باحلها يف اة أنشدويف قصيد

ِأختاه يا ذات احلجاب متهيل  َ َ ُِ َ َ  
ٍإميش بعز وافتخار عندما ٍّ  
ِأنت اجلامل بحسنه وكامله ِ ُِ  

ِإن احلجاب حلسن وجهك ِ ُ    سـَّ
ٌإن احلجاب عن العيون كرامة ََّ  
ٍإن احلجاب عليك درع محاية ُِ َّ  
ًهو رشعنا صدقا وعدال مثلام ً  
  جاءت به اآليات والسنن التي

  ِ كتاب ربـِّك فأفهميِوإذا تليت
ُمن أمره بالرضب باخلمر التي ِ ِ  
ِسدال عىل جيب القميص وطوقه ِ ً  
ْكيام يكون كناية التشديد يف ِ َ  

 :إىل أن قال
  َّإن الدعاة إىل السفور مرامهم
ٍوتصريين كدمية بني املال ّ  

  بعدما) املجلة(ّوتصورين عىل 

ــزيل  ــيش عــىل قلــب احلقــود وزل ِوام ِ  
ّحرمــت عيــون احلاســدين اخلــذيل ْ َ ِ ُ  

  ُ بفخــــره ال ختــــذيلِأنــــت العفــــافُ
ــ ــار ذاك اهلاشــمي املرســلـ ِـنة املخت ِ ُ  

ّلبنـــات جنـــسك فـــأفرحي وتـــدليل ِ  
ِمـــن كـــل ذئـــب صـــائل مـــستفحل ٍ ٍ  

ـــــا مـــــن أول ـــــاألولٍهـــــو طبعن   ِ ف
ـــات العـــديل ـــناد الثق   ّصـــحت بإس

ــــور(يف  ـــأميل)ِالن ـــت وت ـــات أت    آي
ِغطت لرأسك فو   ديلِق وجهك فاسّ

ــرضب(ًأيــضا وللتعبــري  ــيل) ِبال   اعق
ِحجب الوجوه فـذالك احلـق اجلـيل ِ ِ  

 
ـــــذليل ـــــا فت ـــــاء احلي ـــــري م ّأن تنث ُ  
ــــل ــــضع األري ــــرشى بب ــــة ت ِإلعوب ِ ُ ٌ  
ِكنــــت كجــــوهرة تــــصان بأقـفـــــل ُ ٍ ِ  
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٤٣  

َوترقصني عىل املعازف بينهم ّ  
ُيتناوبون عليك أوباش    الورىِ

  ال وفايات بفهم الذئاب العاو
  وحل الفنون مذلة ومهانة

ِ ربات الغناأو تقبيل ضحكات ّ  
ّواهللا إن صدورهن تضيق من ّ  
ِهي بالغموم وباهلموم حياهتا ِ  
ٍهبا حرقة من نار عار أرضمت ِ ُ  
  هذا مراد القوم ال خيفى فهل
  فهل الكرامة أن تزيح مخارها
  وهل احلشيمة أن تعري جسمها

  َعفاف بأن تغني مثلاموهل ال
  اوهل احلصانة أن تصادق من تش
ًوهل السياسة أن توىل منصبا ّ  

  ) ّ القوم ولوا أمرهم،ونال يفلح(
  وهل العدالة أن تساوي زوجها
  هي يف الطبيعة ال تساوي مثلام

  ا واهللا هذا حاهلايا أختن
  لزمي الرشع الذيفاريب بنفسك وا

َ ومتثـِلـــــــِيِأو تطـــــرحني بــــــدينك ُ  
ّوبحجـــــــة التمثيـــــــل ال تـــــــتعليل ِ ِ  
ًحـــذرا تكـــوين صـــيدة كـــي تـــؤكيل ً  

ــــــاه ال ــــــا أخت ــــــاك ي ِإي ــــــوحيل ّ   تت
  !!ِذا ال ينطــل ... ِوفواســق التمثيــل 

ــــذنوب بلوعــــة ومتلمــــل  ــــرط ال ِف ِ ْ  
  وبغــــــري ديــــــن اهللا ذا ال يــــــنجيل

  !!ٍيف جوفهـــا مـــع كـــل يـــوم تغـــتيل 
  ِأنـــت تـــرين كـــام نـــرى أو تعقـــيل

  !!ًونــــا متــــتيل بنــــت العقيــــدة أو جم
ـــــضيق وتبنطـــــل  ـــــشف وت ِبتك ٍ ّ ٍ ّ!!  
  !!َغنــى العــواهر يف الــصبابة ال اليل 
  !!وهتــيم يف نـــار الغـــرام وتـــصطيل 

ــامن فــوق املــال  ّينــشؤاي   !! يف احلــيلُ
ّمن جنسك جـاء احلـديث وصـح يل ِ  

ـــزاوج وتفاصـــل  ـــسمة وت ِيف ق ٍ ٍ!!)١(  
  هــي يف الــرشيعة دونــه فهــو الــويل
ــدهم لــو تــسأيل ــت احلــضارة عن   بن
ــــضيل وهتمــــيل ــــن ت ــــه فل   ُإن تلزمي

                                                        
ٍ وال حله ، وهذا كله ليس لنقص فيها ، ولكن لكامل قوامة الرجل عليها ،  فال تساوي املرأة الرجل يف مرياثها وال يف عقد النكاح)١( ّ ّ

 .تنقص عن جنس الرجال ) الرشيعة ( و ) الطبيعة ( فهو الويل هلا  واملحرم القائم بشئوهنا ، ألن جنس املرأة يف 
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٤٤  

ك ُ ك هو فخرك هو سرت ِهو حصنُ ِ ِ ِ ُِ ْ َ  
  ت الرفيعة بالرشيعة مثلامأن

 ـنـــــى كـل مـــــِواهللا يرعاك ويرع

ـــل ـــل ألي ــــح لي ـــورك يف جـن ـــو ن ِه ٍ ِ ُ ِ ُ  
   ويعــــتيلنجــــم تــــزين بــــه الــــسامء

 )بدر العيل(زيت اخلري يا ــُج: قالت
األدبية الكثري والكثري، اكتفيت بام  القصائد واملقاالت ولشيخنا غري ذلك العديد من

 .ًسبق طلبا يف االختصار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
٤٥  

 الدعويةوالتعليمية اجلهود 
ــة  ــساجد وإقام ــالوعظ يف امل ــاس اخلــري، ب ــيم الن ــنح اهللا شــيخنا احلــرص عــىل تعل م

ّ حوله مجلة من طالب العلم ١٤١٥الدروس، وكان أول جلوسه للتدريس عام  هـ، فالتف
 العديـد مـن املتـون العلميـة كرسـائل -ّيف منزله، ويف مسجد حيـه املجـاور-يقرءون عنده 

 "ملعــة االعتقـــاد" و"حائيــة ابــن أيب داود"ملختـــرصة، واإلمــام حممــد بــن عبــدالوهاب ا
 "الورقـــات" و"تائيـــة األلبـــريي" و"النخبـــة" و"البيقونيـــة"و "األربعـــني النوويـــة"و
 . وغري ذلك"الرحبية"و

 من الكتـب منهـا َيف جامع خادم احلرمني الرشيفني باحلوية، ورشح العديدّكام درس 
حائيـة أيب " و "نخبـة الفكـر" و "بهاتكـشف الـش" و "فـتح املجيـد" و "كتاب التوحيد"

 . وغري ذلك"بكر بن أيب داود
العقيدة " و"اإلبانة الصغرى البن بطة" و"تفسري ابن كثري"ويف جامع الدعوة يرشح 

القواعد "، و البن قاسم"حاشيتها" و"ثالثة األصول"، و للفوزان"رشحها" و"الواسطية
 .وغري ذلك "كلمتذكرة السامع واملت" و"وعمدة األحكام" "املثىل

ّ الدورات العلمية املقامة يف كل صيف، كدورة الـشيخ يف ولشيخنا مشاركات عديدة
، ودورة اإلمام عبدالرمحن بن حسن رمحه اهللا املقامة يف العزيز بن باز رمحه اهللا بالطائفعبد

 .علمية يف دولة الكويتال وكذا بعض الدورات، الباحة
ــه ــ ول ــدوائر شاركة باملحــارضات واخلطــب يفامل ــسكرية وال ــات الع ــض القطاع  بع
 .احلكومية
 . يف الصحافة اليوميةّ عىل بعض الكتاب عديدة وتعقيبات مشاركاتوله
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٤٦  

 جوانب من اهتاممات الشيخ
 حفظه اهللا تعاىل

ّ علــوم الــرشيعة إال أن عنايتــه الفائقــة،  يف دروس شــيخنا تنوعهــا يفيالحــظ النــاظر
ُّحيد، فهو ال يمل من تكـرار رشح املتـون فيـه، ورسد ٌواهتاممه األكرب منصب عىل علم التو
ُختـل حلقـة مـن حلقـات دروسـه مل وه وتعليمه للناس، ِمُّمطوالته، وحيث الطالب عىل تعل

 .ٍمن كتاب من كتب التوحيد
وال يشء من العلوم أوىل من توحيـد : "ثالثة األصول"دمة رشحه لكتاب قال يف مق

 اهللا يف تفـسريه لقـول اهللا  شيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـهقال، rاهللا تعاىل، وسنة رسول اهللا 
َبح اسم ربك األعىلَس(: تعاىل ِْ َ ْ َ ِّ َِّ َ : اهللا أكـرب: ّ ومعنى اسم الكبري، وقول املكـرب)١:األعىل ()ْ

: فاهللا هو األعىل وهو األكرب ، والعلم مطابق للمعلـوم فيجـب أن تكـون معرفتـه وعلمـه (
 .)٢/٨٨:ىالفتاو ()أكرب العلوم وأعالها

، وتغذت منـه القلـوب  التوحيد أفضل ما هلجت به األلسن، وتدارسته العقولفعلم
 .هل الكالم، وخترصات أهل األهواءًبعيدا عن جدل أ

، هو التوحيد : وأفضل ما نطق به الناطقون : ( شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاقال 
 .، انتهى...)٢/٣٥١: ىالفتاو() ..أفضل الذكر ال إله إال اهللا: ( rكام قال 

  يف معـرض كالمـه عـن" بنعمة توحيد رب العاملنيتذكري املسلمني"ويقول يف كتابه 
اخلوف الشديد الدائم املتواصل من : والفائدة الثاين: خطورة الرشك، ووجوب اخلوف منه

الرشك باهللا تعاىل، واالنحراف عن الـسبيل، وتأمـل كيـف رصف اهللا تعـاىل أربـاب عقـول 
َولقد ذرأنا جلهنَّم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلـوب ال يفقهـون (: ٍأسامع وأبصاروفهوم و َ ْ ُ ُ ْ ً َ َ َُ َ ٌ َ ِّ َ َ َْ َ َ َُ َ ِ ْْ َ ِْ ْ ِ ِِ ِ َ

ُّهبا وهلم أعني ال يبـرصون هبـا وهلـم آذان ال يـسمعون هبـا أولئـك كاألنعـام بـل هـم أضـل  ْ َ َ ٌ َ ََ ٌ َْ ُ َْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َِ َْ َ ِ ِ ِْ َ ِ ُِ َُ َُ
َأولئك هم الغ َْ َُ ُ ِ َافلونُ ُ  ) . ١٧٩:األعراف ()ِ
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٤٧  

َولقد مكنَّاهم فيام إن مكنَّاكم فيه وجعلنَا هلم سمعا وأبصارا وأفئدة فام (: وقال تعاىل ْ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ ً ً ْ ْ َ ًَ َ ِْ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ُ َّ َِّ ُ
ُأغنَــى عــنْهم ســمعهم وال أبــصارهم وال أفئــدهتم مــن يشء إذ كــانوا جيحــدو ُ ََ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُْ َ ُ ََ ْ ِْ ٍ ْ َ ِ ِْ ُ ْ ُ ْ ْ َ َْ َ َُ ِن بآيــات اهللاَِّ ْ ِ َ

َوحاق هبم ما كانوا به يستهزئون َُ َِ ْ َ َ ََ ُْ َ ِْ ِ ِ  ) . ٢٦:األحقاف ()ِ
 وأن يكون مـصريك  من الرشك، وسبيل املرشكني،ًفهذا كله يدعوك دوما إىل اخلوف

كمصريهم، وهلذا دأب املوحدين املخلصني عىل اخلوف من الرشك، فهـذا إمـام املوحـدين 
ْوإذ قـال إبـراهيم رب اجعـل (:  ينادي ربه ويناجيه ويقولrم  رب العاملني إبراهيوخليل َ َ َْ ْ ِّ ْ ََ ُ َِ ِ ِ

َهذا البلد آمنا واجنُبني وبني أن نعبد األصنَام  َّْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ َْ ً َ ْ ََ ِ ِ ِ اس فمـن * َ ْرب إهنن أضـللن كثـريا مـن النـَّ َ َ َّ َِّ َّ ََ ً ْ َِ َِ ِ َ ْ ُ ِ
َتبعني فإنه منِّي ومن عصاين فإنك  َّ َّ َِ َِ َِ َ ْ َ ُ ََ َ ِ ِ ٌغفور رحيمِ َ ٌِ ُ  ) . ٣٦ -٣٥:إبراهيم ()َ

ُّ إمــام املوحــدين وخليــل رب العــاملني، وصــفيه مــن خلقــه يقــول يف rوهــذا حممــد 
، وخيـرب حـالوة اإليـامن ال ) يا مقلب القلوب ثبت قلبـي عـىل دينـك: (سجوده وهو يبكي

 ).يكره أن يعود يف الكفر كام يكره أن يلقى يف النار: (يناهلا أحد حتى 
ْربنَـا ال تـزغ قلوبنَـا بعـد إذ (: اء سادات األولياء فيام حكى اهللا عنهم قـوهلم من دعو ُ ُ ِْ َ ُْ َ َ َِّ َ

ُهديتنَا وهب لنَا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب َ ْ ْ َ َّْ َ َْ ً َ ََ ْ َّ ْ ُ َ ََ َ َِ َ ْ َ  ) . ٨:آل عمران ()ِ
ً أن سـفيان الثـوري كـان مغمومـا يف بعـض أسـفاره، "تارخيـه"وروى األصـبهاين يف 

واهللا ما ذنويب عندي :  فقال سفيان أختشى الذنوب؟ما لك يا أبا عبداهللا ؟: ه صاحبهفقال ل
 !لكن واهللا أخاف أن أسلب التوحيدو: ّإال كهذا، ومحل قشة من املكتل، ثم قال

 :"النونية"وأنشد ابن القيم يف 
ــــذنوب فإهنــــا   ــــا أخــــشى ال   واهللا م

 لب منـــــالخ الـقـــلكنام أخشى انس
ـــــ ـــــران طرىللع ـــــو والغف ـــــق العف   ِي

 ِـرآنـــــــــرع والـقـــــحتكيـم هذا الش
 "كتاب التوحيد" يف كتابه –رمحه اهللا تعاىل–ّوهلذا بوب اإلمام حممد بن عبدالوهاب 

 .باب اخلوف من الرشك، ثم ذكر أدلة ذلك: ًبابا قال فيه
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بـاب :  وقـال"جامعـه الـصحيح"ام حممد بن إسـامعيل البخـاري يف ّوقبله بوب اإلم
 . كالمه حفظه اهللاإىل آخر ..، وهو ال يشعرملؤمن أن حيبط عمله خوف ا

ّحـثهم عـىل وتأديـب الطـالب، :  شـيخنا حفظـه اهللا تعـاىلاتكام أن من عظيم اهتامم
التخلق بأخالق طالب العلم الناجح، وتكليفهم بام ال يليق بطالب العلم جتاوزه من كتب 

 "المية الغـزل" و"تائية األلبريي" و"اجلرجاينقصيدة "األدب وقصائده، ويويص بحفظ 
القـراءة يف حيـث عـىل و، "المية أمحد اهلاشمي" ومثلها "لطغرائيالمية ا"البن الوردي، و 

اجلــامع ألخــالق الــراوي "كتــب األدب العــام، وكتــب األدب اخلــاص بطالــب العلــم كـــ
 . ونحوه مما سبق ذكره يف دروس شيخنا حفظه اهللا"والسامع

احلث لطالبـه إىل اإلكثـار مـن القـراءة عـىل أهـل العلـم والرحلـة إلـيهم، وهو شديد 
فني بحسن الطريقة، وسالمة املنهج، ويوصـينا بالتـأدب معهـم وخاصة كبار العلامء املعرو

ّمن ال يعظم شيخه بام له مـن حقـوق : والتعامل، ويقول بأنوالقراءة يف الكالم واجللوس 
، فاإلسـالم لـه حـق، والعلـم لـه حـق،  بركـة علمـهُاإلسالم والعلم والفضل والـسن حيـرم

 . ال يفلحً شيئا ذلك منوفضل التعليم والرباط له حق، والسن له حق، فمن أمهل
 إال أنـه شـديد  وحتـذير النـاس مـنهم،ومع شـدة شـيخنا عـىل أهـل البـدع واألهـواء،

 ليس فيهم أو ّويكره التجاوز يف ذم املخالفني بامن الغيبة والكالم يف األعراض، الرتهيب م
يف مقام ال مصلحة لنقدهم فيه، ويقول بأن األصل يف أعراض املسلمني احلرمة، وأن هـذه 
ّاحلرمة إنام أبيحت لرضورة بيـان حـال املخـالف، والـرضورة تقـدر بقـدرها، فـال جيـوز أن 

هك هذه احلرمة بأكثر مما أحل اهللا تعاىل بسبب هذه الرضورة الرشعية الراجحة، ولـه يف َتنُْت
وهنا ذكـره  وخمتـرص مـضم"الرسالة العينية"هي  و-سبق اإلشارة إليها–ذلك رسالة نافعة 

 ."نصائح وتوجيهات عامة" شيخنا يف حمارضة صوتية مسجلة بعنوان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
٤٩  

فـالكالم يف الرجـال : "األصل يف املسلم الـسالمة" أن وقال يف رسالته التي كتبها يف
 ، والٍة رشعية، فريتفع احلظـر حينئـذ خالف األصل فأبيح ملصلحملصلحة رشعية جاء عىل

ًل إال مـن كـان عاملـا بـدين  يتصدى لنقد الرجا، ولكن اليعد ذلك غيبة، بل هو أجر وقربة ّ
ً، تقيا نقيا أمينا عدال رىضً، عاملا بأوجه النقد وصورهاهللا ً ً خل يف سـلك نظامـه ، وهلـذا مل يـدً

، ومـن نظـر يف ّعـىل مـر التـاريخ اجلـرح والتعـديل ، مـن أئمـةّإال أئمة اهلدى، وأهـل التقـى
، فكيف زهد وورع وتقوىتراجم أئمة اجلرح والتعديل وقف عىل ما هم عليه من عبادة و

ىل أريكـة اجلـرح والتعـديل األحـداث، وسـفهاء األحـالم، واهللا بزماننا اليوم وقد تربـع عـ
 وقـد ، عظـيمنه ليس هبـني بـل هـو عنـد اهللافال خياطر املرء بنفسه يف هذا الشأن فإ، املستعان

 بـأكثر ممـا ٍحكى غري واحد من العلامء اإلمجاع عىل أنه ال جيوز التطـاول يف عـرض شـخص
عائـشة ، فقالـت وعلـيكم: السام عليكم، فقـال : rاليهودي للنبي ، وملا قال حالهبه تبني ي

 ذلـك لتجاوزهـا، واهللا تعـاىل rر عليها النبـي ، أنكوعليكم السام واللعنة: ريض اهللا عنها
َوإن عـاقبتم فعـاقبوا بمثـل مـا (:  سـبحانه، ويقـولالبغي والظلـم، وحيذر من  بالعدليأمر ِْ ْ َ َ ِْ ِِ ُ َ ْ َُ َ ِ

ْعوقبتم به ولئن صربتم ْ َ ُْ َُ ْ َ ِْ ِ َِ ِ َ هلو خري للـصابرينُ َّ َِ ِ ِ ٌ ْ َ َيـا أهيـا (: ، ويقـول سـبحانه) ١٢٦:النحـل ()َُ ُّ َ َ
َالــذين آمنُــوا كونــوا قــوامني هللاَِِّ شــهداء  ََ َُ َّ َُ َُ ِ َِ ُبالقــسط وال جيــرمنَّكم شــنَآن قــوم عــىل أال تعــدلوا َّ َ ُ ِْ ِ ِْ ْ ََ َّ َ َ ََ ٍَ ْ َ ُْ ِ ْ ِ

َّاعدلوا هو أقرب للتقوى واتقـوا اهللاََّ إن اهللاََّ ُ ْ ْ ُِ َّ ََّ َ ُ َِ َِ َ ُ َ خبـري بـام تعملـونْ ُ َ َْ َ ِ ٌِ : ، وقـال تعـاىل)٨:املائـدة()َ
ُوال تقربــوا مــال اليتــيم إال بــالتي هــي أحــسن( ْ َ ُ ََ َ َ ََ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ِْ َّ ِ َ حتــى يبلــغ أشــده وأوفــوا الكيــل وامليــزان َ ْ َ ْ ُ َُ ِ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ََّ َُّ َ

ُبالقسط ال نكلفُ نفسا إال وسعها وإذا قلتم فاعـدلوا ولـو كـان ذا قربـى وبعهـد اهللاَِّ أوفـوا  ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ً ْ ِّ ْْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ْ َْ ْ ُ َ ُِ َِّ َ
ْذلكم وصاكم ُْ َّ َ ُ ِ َ به لعلكم تذكرونَ َ َّ َُ َّْ َ ُ َ ِ ، لنفسه ً، فليأخذ املسلم السالمة منهجا)١٥٢:األنعام()ِ

ٍ األمر إال بعدل ودين وأمانةوال يقدم عىل هذا عاىل وجزاه اهللا  إىل آخر كالمه حفظه اهللا ت،..ّ
 .خري اجلزاء
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 والسداد، والثبات عىل سبيل احلق والرشـاد،  التوفيق تعاىل لشيخناأسأل اهللاًختاما و
وحيد والسنة به، وأن يبارك يف علمه وعملـه، وأن وأن ينرصه بالتوحيد والسنة، وينرص الت

 وأن يديم الوصل به يف هـذه الـدار ويف جنـات ،يغفر له ولوالديه ومشاخيه ومجيع املسلمني
 .نا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وصىل اهللا وسلم عىل نبيالنعيم دار األبرار، 
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 قصيدة
 زمي يمدح هبا شيخنا الشيخ بدر العتيبيّللشيخ أيب حممد عوض بن جمري العا

**** 

  ُلقـد غــريت أروى عليـك البالئــغ
ــام ــد غــشيت ومعل ــرف دارا ق ًأتع َ ََ ًْ ُ  
  ديــــار حلمــــراء الوجــــان يزينهــــا
ٍفدعها وسل اهلـم عنـك بمجلـس َّ ِّ  
ًوبدر العيل تلقـاه إن جئـت طارقـا ْ ُ  
  ِبمجلــسه بغيــا الفــؤاد مــن اهلــدى
ـــــرش ـــــا ملع ـــــه إال تبيع ـــــال تلق ٍف ً  

ــةشــجاع كــريم بــل    ويف العلــم آي
ــغ يف علــم احلــديث روايــة   فــإن تب
  وإن تبغ مـن علـم احلـديث درايـة
ـــه ـــه وفعل ـــد اإلل ـــم توحي   ويف عل
ًفكم جرع األخصام كأسـا مريـرة ّ  
  صــبغهم بــألوان متيــز ذوي اهلــوى
ـــــنة ـــــاب وس ـــــه إال كت ـــــام قلب   ف
ــه ّوإن عــد أشــعار الرجــال وجدت ُ  
  ًفعش ساملا يابن الكـرام وإن متـت

  وهلـا وطُفلو قلت أمـدحك احليـاة
 لــصدقت لك القول وال قال قائ

ـــاثغ    ُفجرحـــك ممـــا أحـــدث البـــني ب
ُوقد غـريت فيهـا الرشـوش البواشـغ ّ  
ُإذا عرضــت يف احلــي ســود ســوابغ ٌ  
ُبه العود من ذي العود والطيب فـائغ ُ ُِ  
ــــازغ ــــة ب ــــور اهلداي   ُعــــىل وجهــــه ن
ـــــغ ـــــوه النواب ـــــم ورث ـــــسائل عل ُم ّ  
  ُفال الـدين مـدخول وال القلـب زائـغ

ــ ــام كــان ع   ُن كــسب املحامــد هــابغف
ــــــايغ ــــــا ال يب ــــــى عامل ــــــواهللا تلق ُف ً  
ــام فاضــت ســيول صــوابغ ــيض ك   ُيف
  ُيقـــول بقـــول احلـــق ، واحلـــق دامـــغ
ــغ ــوم صــفر مرائ ــوه الق ُوغــشى وج ٌ ّ  
ـــاء بالقـــار صـــابغ ـــصبغ اجلرب   ُكـــام ي
ـــارغ ـــاطق ف ـــسري املن ـــم تف ـــن عل   ُوم
ـــؤوال ملـــا قـــال الرجـــال البوالـــغ ُق ً  
  ُفال الشعر مقروض وال العيش رابـغ

ــوازغوأ ُمــدحك مــا ســارت نجــوم ب ٌ  
 ُالغـــــين مبال بأــــذبت وال قـــــــــكـ
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