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إناس النبلءا بسيرة 
شيخنا العقلءا

محـمـد نبيـنـا على والسلما والصلة العالمين، رب لله الحمد
أجمعين. وصحبه آله وعلى

بعد: أما

ســيرهم وكتابة ودعاتنا ومشايخنا علمائنا عن التسطير فإن
بحقـهـم، والوفـاءا برهـم صـنوف أـقـل مـن مـواقفهم وبعض
أعـظـم ـضـرب ـفـي اـلـوافر الـحـظ لـهـم ـكـان مـمـن خاـصـة

عـلـى والثـبـات حياضه عن والذود الدين نصرة في المواقف
كـيـف الواـقـع أرض وعـلـى الزأمان هذه في رأينا وقد الحق،
ـمـن لـيـس ـعـدمه، ـمـن الـقـول ـفـي الـصـدق حقيـقـة ـكـانت

ـود حال الحق بقول السماع تشنف أن الصعب ـة الرـك الدـع
النـفـس تستنـــزل أن الحقيقـيـة المكارهة من لكن والرخاءا،

ذلك. على ثباتها مع تعتقده ما قول إلى الشدة حال

التارـيـخ عرفـهـم شخـصـيات الـسـلمية الـمـة على مر وقد 
مــن يمنعهم ما إلى يلتفتوا فلم الحق، في وقوتهم بصدقهم

ـكـونهم أو ـسـخط، أو رـضـي فلن ـكـون يعتـقـدون ـمـا ـقـول
ـكـانت كـيـف وقرأنا سمعنا الذى.. ولذلك من شيءا أصابهم

الله. رحمهم مواقفهم

عن يقول  ماذا)1( الله رحمه الندوي الحسن أبي إلى أنظر 
محارـبـا والتجدـيـد الجـهـاد ـلـواءا تيمـيـة ابن رفع أحدهم: (لقد

مستغنيا الرائجة، المشركة والتقاليد والفكار العمال لهذه
وعـتـابهم، الخاـصـة وغـضـب العاـمـة ـسـخط ـعـن ذـلـك ـفـي

أـسـاس ـكـانت اـلـتي والراءا العقاـئـد تلك جذور على وضرب
المشركة..) اهـ.  العمال هذه

الـلـه وعدهم ما ومع حق من المسلمين بعض يحمله ما ومع
الكرة.  من الفرة إلى أسرع بعضهم تجد عدن جنات من به

ـمـا عـلـى ثـبـاتهم ـفـي الـضـالة المناـهـج لصحاب أيضا وقرأنا
المـسـلمون استتابهم من إلى انظر مماتهم، حتى به يدينون

صلبوا. حتى ثبتوا كيف الكفر قولهم عن

"ـمـدفع المجاـهـد؛ العلـمـة وـشـيخنا والدنا سيرة أيدينا وبين
ـود الشيخ المواقف رجل العقيدة"، "جبل  و)2(التوحيد"  حـم

الـصـغير عرـفـه واسعة، رحمة الله رحمه الشعيبي عقلءا بن

401 / 2 السلما في والدعوة الفكر  - رجال11
ـود بن الله عبد الشيخ فضيلة به أسماه - لقب 22 ـاءا عـضـو قـع الفـت

الله. شفاه سابقا
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بعلـمـه عرـفـه والمحـكـوما، الـحـاكم والجاـهـل العالم والكبير
لوـمـة فـيـه تأـخـذه ل الـلـه ـفـي وقوته جأشه ورباطة وحنكته

علـيـه تتلـمـذ الحاـضـرتين، عاـشـر مخضرما رجل ُعرف لئم،
ـرؤوس، الكــابر ـه واـل ـذ عرفـت متواضــعا رجل ســنوات مـن
قـبـل الـصـغار عـلـى رحوـمـا وِصلت، عطف صاحب متصدقا
الغنياءا. قبل الفقراءا يعرفه الكبار،

ـفـي اـلـدين ونصر به، الله يدين ما فقال بلسانه جاهد إماما 
ـت ـوج وـق ـا أـح ـون ـم ـه، المـسـلمون يـك ـترق رـجـل لمثـل يـح

مــا كثيرا الله رحمه كان فقد ونكباتهم، المسلمين لمصائب
يـكـن فـلـم نكـبـات، ـمـن المـسـلمين يصيب ما بسبب يمرض
يعـيـش الـلـه رحـمـه ـكـان ـبـل مـصـطنعة هـمـة ذا الـلـه رحمه

المجاهــد كحماس المسلمين لقضايا حماسه الفتية، بقلوب
ـبـل الـحـدث، ـحـال مؤقتا حماسه يكن لم القتال، ساحة في
وـفـاته قـبـل ـحـتى يتراخى ول يكل ول يمل ل الله رحمه كان

بدقائق. الله رحمه

والمناـهـج المنهزـمـة الفـكـار ينبذ ما كثيرا الله رحمه وكان 
ـت أحد مجلسه في يجلس أن يقبل ل كان بل المتميعة، يمـي

مجلسه.  من بعضهم أخرج قد و حماسه، يبدد أو همته

ـحـتى مولده من الله رحمه سيرته في السطر هذه نكتب 
ـاته، ـع وـف ـر ـم ـض ذـك ـواله بـع ـوة وشــؤونه الخاصــة أـح وـق

ـمـواقفه وبـعـض الـلـه رحـمـه بهم تأثر ممن وبعض شخصيته
الهـمـم ـشـحذ ـفـي ـسـببا تـكـون أن لعلـهـا بها نستمتع معهم،
الدين. ونصرة

وقـصـائد مـقـالت ـمـن الشيخ في كتب ما بعض ألحقنا وقد 
. 3* خيرا الله جزاهم محبوه فيها رثاه

أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

عبد بن الرحمن عبد كتبه؛
الجفن العزيز

الطائف

منشورة الكتابات هذه معظم لكون النسخة، هذه مع متوفرة  غير*3
والجهاد). التوحيد المنبر. (منبر أبواب في
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ونشأته:     ونسبه     الشيخ     مولد

ـد ـبـن حمود الله عبد أبو المجاهد العلمة شيخنا هو الـلـه عـب
من الخالدي الشعيبي عقلءا بن علي بن محمد بن عقلءا بن
بلـدة فـي تـعـالى الـلـه رحمـه ولـد خالـد، بنـي مـن جناح آل

النبوية  للهجرة1346 سنة القصيم أعمال  من)4("الشقة" 
ـفـي الـلـه رحـمـه ونشأ والسلما، الصلة أفضل صاحبها على
التـحـق ـسـنوات ـسـت عـمـره ـكـان فلـمـا وـكـرما، دـيـن بـيـت

ـاب ّـت ـم بالك ـراءاة فتعـل ـة الـق ـاما وـفـي والحـسـاب، والكتاـب ـع
بـصـره فـقـد ذـلـك وبـسـبب الـجـدري بمرض أصيب هـ1352
وكان أظفاره، نعومة منذ والده عليه حرص وقد الله، رحمه
مـنـه فتعـلـم وفلحة زأراعة صاحب الله رحمه الله عبد والده
وغـيـر والـسـقي الزراـعـة لبصره فقده مع الله رحمه الشيخ

 الله شاءا إن تبيينه سيأتي كما ذلك

للعلم:     طلبه     بداية

فـقـدانه ـمـع وحفـظـه الـقـرآن الـلـه رحـمـه الـشـيخ قرأ
الله رحمه العمري مبارك بن الله عبد الشيخ يد على بصره

سنة. عشرة ثلث وعمره

الـقـرآن حفـظـت : (وـقـد)5( الـلـه رحـمـه الـشـيخ يـقـول
ـة وعـمـري ـا عـشـر ثلـث ولـكـن  هـــ،1359 ـعـاما وذـلـك عاـم

ـمـن عـشـر الخامـسـة بلغت عندما والتجويد الحفظ تطبض
ٌد لوالدي وكان هـ،1361 عاما ذلك وكان عمري في يركب جه

من أكون أن على يحرص الله رحمه فكان وتعليمي تنشأتي
العلم) اهـ. طلبة

الرياض:     إلى     انتقاله

الـلـه عـبـد واـلـده علـيـه أـشـار عمره من العشرين بلغ ولما 
وكان العلم، ليتلقى الرياض إلى يسافر أن تعالى الله رحمه
اض إلـى فانتقـل  هـ1367 سنة في ذلك الشـيخ ولزأما الري
ـة الله رحمه الشيخ آل إبراهيم بن اللطيف عبد الـسـنة قراـب

الشيح -          43 مسكن وكان الشمالي بريدة طرف في الن تقع قرية
. فيها   الله رحمه

الرحـمـن عـبـد الـشـيخ كتـبـه مـمـا النـقـولت بعض من  - استفدت54
ـشـهر في معه أجراها التي الله رحمه الشيخ مع مقابلته في الهرفي

(. . .).  هـ1421 لعاما الحجة ذي
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ـرأ ـظ فـق ـه ودرس وحـف ـون صــغار علـي ـي المـت ـدة ـف العقـي
ذلك. وغير والنحو والفرائض

فضــيلة على العلوما بتلقي الله: (فبدأت رحمه الشيخ يقول
ـد الشــيخ ـف عـب ـن اللطـي ـم ـب ـت ،الشــيخ آل إبراهـي وأكمـل

والقواـعـد الفرائض في والرحبية الثلثة والصول الجرومية
-) اهـ. وحفظا - فهما أكملتها حتى الربعة

الوـلـى المرحـلـة ـهـو الله رحمه اللطيف عبد الشيخ وكان 
ـف عبد الشيخ عند الطالب يتقن فحينما العلم، لطلبة اللطـي

الـلـه رحـمـه إبراهـيـم ـبـن محـمـد الـشـيخ حلـقـة إلى نقله يتم
الـشـيخ حلـقـة إـلـى سنة بعد الله رحمه حمود الشيخ فانتقل
بل المتون، طوال بعض وحفظ عليه فقرأ إبراهيم بن محمد

الحفظ قوة عنه عرف وقد شروحها، يحفظ الله رحمه يكاد
ـمـع المـتـون بـعـض الـلـه رحـمـه علـيـه قرأت وقد شبابه، في

ـان بل شروحها، غالبا عنا يكمل الله رحمه فكان شروحها ـك
ّطئِّ تعلـيـق أحياـنـا علينا يعيد وكان أيدينا، بين التي النسخ يخ

ـمـن وـكـان والهيئة، باللفظ المسائل بعض على شيوخه أحد
المـسـتقنع وزأاد النـحـو ـفـي ماـلـك ابن ألفية حفظه ما ضمن

بعــد أحيانا أجلس لنا: (كنت يقول فكان الحنبلي، الفقه في
ـوما فل إبراهيم بن محمد الشيخ رباط عريش في العشاءا أـق

المتنين). هذين أنهي حتى مكاني من

الله:     رحمه     إبراهيم     بن     محمد     للشيخ     ملزامته

مـفـتي الـلـه رحـمـه إبراهيم بن محمد الشيخ على أيضا وقرأ
والتفـسـير والفـقـه والـحـديث العقـيـدة ـفـي السعودية الديار

فأتقن. والنحو الفقه وأصول

ـسـماحة عـلـى للـقـراءاة ـلـتقتنالـلـه: (ا رحـمـه الشيخ يقول
ـرأت هـــ،1368 سنة الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشيخ فـق

وكشــف التوحيد كتاب ثم المستقنع زأاد بقراءاة وبدأت ليهع
ـبهات ـيخ والواـسـطية الـش ـن الـسـلما لـش ـة والربعـي النووـي

دةعا الشيخ على تقرأ وهذه المراما، وبلوغ مالك بنا ةوألفي
ـدي أقرأها كنت أخرى كتبا عليها أنا وأضفت منها، لبدو لوـح

المضيئة ةوالدر الطحاوية ـ الله رحمه ـ الشيخ سماحة على
ـة للســفاريني ـن والحموـي ـتيم لـب ـذه ةـي ـا ـه ـدي قرأتـه لوـح

ماحة علـى القراءاة واستمرت ن محمـد الشـيخ الوالـد س ب
ـعـاما العلـمـي المعـهـد فـتـح ـحـتى ـــ الـلـه رحـمـه ـــ إبراهـيـم

ـح، معـهـد أول وـهـو هـــ1371 كـنـت الكـتـب ـهـذه وـكـل يفـت
 الفاتحة) اهـ أحفظ كما احفظها

)5(والجهاد التوحيد منبر
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ـم بن محمد - يعني الوالد سماحة انكأيضا: ( وقال - إبراهـي
ـفـي طريقـتـه وـكـانت طلبـهـم عـلـى المـشـايخ أـحـرص ـمـن

كالتالي: هي التدريس

ـفـي علـيـه ونـقـرأ الفـجـر بـعـد المسجد في للطلب يجلس 
- كامـلـة نحفظـهـا - وكـنـا الندى وقطر والزاد والبلوغ اللفية

الـشـيخ يـقـرأ ـثـم ةـلـكام البـيـات نـعـرب أن خشيال يطلب ثم
ـشـرح وـهـو ـــ الـشـيخ على عقيل ابن شرح قاسم بن محمد

الشـمس اقرـشـإ بـعـد ـثـم قلـيـل، قـبـل ناهاقرأ التي للبيات
يـصـحبونه لبطوال بيته ىلإ الشيخ يذهب ساعة نصف بنحو
ـكـذلك لـهـم يجـلـسو دخلوايف لهم يأذن مدة بعد ثم بيته إلى

كـشـف ـثـم التوحـيـد كـتـاب ولأرات: تـصـالمخ ـقـراءاة وتـبـدأ
لـحـد خاصة دروس هناك كان إن ثم الواسطية ثم الشبهات
ـل المطولت قراءاة تبدأ ثم اءاةالقر يريد من قرأ الطلب مـث
لـشـيخ لنبوـيـةا الـسـنة منـهـاج أو المغـنـي أو البـخـاري صحيح

والـشـيخ يـقـرأ ـهـذا المـطـولت قراءاة تسمي وهي السلما،
ـأل إشكال الطلب أحدل عرض وإذا فقط يستمع الطلب ـس

يشرح. ل الشيخ وإل

ابن تفسير فيها عليه يقرأ لعشاءاا لقب ثالثة جلسة وللشيخ 
يعـلـق وأحياـنـا ـشـلهوب ـبـن العزـيـز عـبـد الشيخ اهأيقر كثير

فقط) اهـ الجلسات هذه إل له ليسو ير،سفتال على الشيخ

اـلـدرس ـمـن انتهى إذا الله رحمه إبراهيم ابن الشيخ وكان 
العلـمـاءا بـعـض منـهـم - وـكـان حمود الشيخ إلى الطلب قاما

بن الشيخ درس لهم يعيد أن منه - وطلبوا حاليا الموجودين
يرـفـض – - يـمـازأحهم يحدثنا كما حمود الشيخ فكان إبراهيم

عليهـم فيعيـد المسـجد ركـن إلـى يقـوما ثـم المر أول ذلك
كامل. الشيخ درس

بـن محمـد ـشـيخه فـي الـلـه رحمـه حمـود الشيخ تأثر وقد 
رحـمـه وواـلـدي وأـسـتاذي يخيـشـعنه: ( قال حتى إبراهيم،

كثيرا). به تأثرت الله،

رحـمـه     الـشـنقيطي     المـيـن     محـمـد     للـشـيخ     ملزامته
الله:
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الـلـه: (أذـكـى رحـمـه الـشـنقيطي المين محمد الشيخ يقول
وأذـكـى إبراهـيـم، ـبـن محـمـد الشيخ المشايخ من قابلت من
.)6(العقلءا)  حمود التلميذ من قابلت من

ـفـي ـحـتى الـشـنقيطي المين محمد الشيَخ شيخنا لزأما وقد
ـفـي علـيـه الـشـيخ فـقـرأ لوـحـده، له يشرح الشيخ وكان بيته

والمنطق. الفقه وأصول والحديث والعربية التفسير

عـلـى دراـسـته ـعـن يتـحـدث وـهـو الـلـه رحـمـه الشيخ يقول 
وأـمـا ةّـالكلي ـفـي الشيخ على رستدالمين: ( محمد الشيخ

الـصـول ـفـي همـعـ يومـيـة دراـسـة ـلـي فـكـانت اـلـبيت ـفـي
وـفـي وشرحه ريضخأال ّمسل المنطق في وكانت والمنطق

الـلـه رحـمـه الـشـيخ عـلـى اـهـتممأتو الـنـاظر، روضة الصول
لوـحـدي الدراـسـة وـكـانت جيدة، دراسة لها دراستي وكانت

ـجـدا غزـيـرا الـشـنقيطي خيالـشـ مْــعل المـغـرب.. وـكـان بعد
واللـغـة والتأرـيـخ والتفـسـير والمنـطـق الـصـول ـفـي خاـصـة
 غيرها) اهـ لها ويجمع هذه في النظير قطعمن وكان والدب

بـعـض المين محمد شيخه مع الله رحمه حمود للشيخ وكان
فقــال: الله رحمه به حدثنا ما منها والمباحثات، المناقشات

الـلـه رحـمـه المـيـن محمد الشيخ مر لما التفسر درس (في
كتاـبـا ـسـمعنا إـنـا قومـنـا ـيـا {قالوا تـعـالى ـقـوله على

حـمـود: الـشـيخ ـقـال )،)7( الية} موسى... بعد من أنزل
فقــال ؟ الجن نذر أحد هذا موسى يكون أل شيخ (فقلت: يا

  اهـ)8(بقولك)  لقلت هذا إلى سبقت محمد: لو الشيخ

للتدمرـيـة ـشـرحه ـفـي الـلـه رحـمـه الشيخ يقول أيضا؛ ومنها
لـقـوله تـعـالى الـلـه رحـمـه تيمـيـة اـبـن السلما شيخ ذكر عند

قوة. أي بأيد}، بنيناها {والسماءا تعالى

فـقـال: الـلـه حفـظـه الخـيـل أـبـا حسين بن الله عبد الشيخ - حدثنا65
طلـبـة وتعجـبـه استغربه ما والفطنة الذكاءا من فيه حمود الشيخ كان

يـسـتمع حينـمـا ليبتـسـم الرـجـل إن , ـبـل ذاك آن الرـيـاض ـفـي العلم
الله. إهـ رحمه ذكاءاه توقد من يراه ما شدة من الشيخ لحديث

 30 آية  - الحقاف76
ومحـمـد موـسـى فيها ذكر التي الله كتاب في اليات تتبعت  - وقد87

النعاما في: سورة فوجدتها والسلما الصلة عليهم عيسى يذكر ولم
 ,17 آية هود  , وسورة48 آية القصص  , وسورة154  وآية91 آية

الـلـه رحـمـه البخاري صحيح  , وفي30  وآية12 آية الحقاف وسورة
ـكـان اـلـذي الناموس هذا بخ قال: بخ حيث نوفل بن ورقه حديث في

ـفـي ذـكـر ـيـأت جذعا) الحديث. وـلـم فيها أكون ليتني يا موسى يأتي
السلما. عليه لعيسى المواضع هذه
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ـفـي أن يعلـمـون الـلـه: (والعلـمـاءا رحـمـه حـمـود الشيخ قال
ًا القرآن شيخنا وكان الذرائع، لسد ذلك ينفون ولكنهم مجازأ

ـت وأنا المجازأ نفي في يشدد الله رحمه الشنقيطي أرى كـن
ـفـي الرـجـوع الـلـه: إن رحـمـه المـيـن الـشـيخ فقال المجازأ،

أبدا..). القرآن في يوجد ل البديع

ًا يثبت أن هو قائل: (والرجوع حمود الشيخ استطرد ثم ـ معـن
الـقـرآن ـفـي له: بل فقلت العكس، أو ينفيه ثم المعاني من

تعالى قوله فقلت: في ؟ وقال: أين الشيخ فاضطرب ذلك،
ـشـيئا}، قـبـل ـمـن ندع نكن لم بل عنا ضلوا {قالوا

ـذا مرقدنا من بعثنا من ياويلنا قالوا{ تعالى وقوله ـه
ـتفهاما.. لالمرـسـلون} وـصـدق الرحـمـن وعد ما  اـس

الـلـه رحـمـه ولـكـن الله، بأنه أنفسهم على ردوا ثم يعلمون،
ـم ـل ـل ـي يقـب ـك كلـم ـال: إـن ـم وـق ـتدرك ـل ـة تـس ـتي الدـل اـل

 بها) أهـ استدللت

وقدر مكانة الشنقيطي المين عند الله رحمه للشيخ وكان 
ـمـن تخرـجـت ـقـال: (لـمـا حـيـث نفسه، الشيخ قاله ما يبينها

ـة ـت الكلـي ـ عيـن ـ ياقاـض ـر وادي يـف ـذهب الدواـس ـيخ ـف الـش
يمكــن ل له: هذا وقال إبراهيم بن محمد للشيخ الشنقيطي

ـمـن مـنـه ـهـريظ لـمـا الـتـدريس ـفـي بل القضاءا في يعين أن
إبراهـيـم ـبـن محـمـد والشيخ التدريس، في وبروزأ لهذا أهلية

مهـمـا أـبـدا راجعـيـت أن يمـكـن ل القـضـاءا ـفـي أـحـدا عـيـن إذا
جدا). ويحترمه الشنقيطي الشيخ يجل كان ولكنه حصل،

الـلـه رحمهما الشنقيطي بشيخه حمود الشيخ تأثر من وكان
ـفـي وإـمـامي ـشـيخي ـهـو محمد شيخلبقوله: (ا عنه عبر ما

ـه وزأهدا وورعا علما العلماءا خيرة من وكان شيئِّ، كل رحـم
ـدا ويعـتـبرني أولده مثل يعاملني وكان له وغفر هللا ـلـه) وـل

إهـ

الشريعة:     وكلية     بالمعهد     التحاقه

وكـان تعـالى الله رحمه به التحق العلمي المعهد افتتح ولما
هـ.1371 سنة

ـول ـيخ يـق ـه الـش ـ رحـم ـه: (ـك ـد ناالـل ـة المعـه ـ مرحـل ةثانوـي
والسادسة الخامسة لتعاد والتمهيدي مهيدي،وت وسطةتوم

مـسـتوى حـسـب ـلـىوع سنوات، أربع كليةال مث البتدائيتين،
ـة أو الولى في إما الطالب يصنف التحصيل ـة أو الثانـي الثالـث

أن وبعد ثانوي،ال الثانية في صنفت ناوأ اللجنة تقويم حسب
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إـلـى المعـهـد مدير من بأمر نقلت تقريبا أياما عشرة درست
ـ).ه1371 عاما وذلك الثالث،

مشايخه:

ـا الشريعة وكلية المعهد في الله رحمه الشيخ وقرأ وغيرهـم
عـبـد الـشـيخ منـهـم ـسـبق، ـمـن غـيـر العلماءا أكابر يدي على

والـحـديث، التوحـيـد ـفـي درـسـه الـلـه رحـمـه ـبـازأ ـبـن العزيز
أيضا، الحديث في الله رحمه الفريقي الرحمن عبد والشيخ
الـشـيخ وفـضـيلة الفـقـه، ـفـي الرـشـيد العزـيـز عـبـد والـشـيخ

إبراهيم والشيخ الرياض، محكمة في قاض رشود بن سعود
حـمـد والـسـتاذ الخليـفـي، الـلـه عـبـد والـشـيخ ـسـليمان، ـبـن

النـحـو ـفـي مـصـر أـهـل وـمـن والملءا، النـشـاءا في الجاسر
عـبـد والـشـيخ حـسـنين عـمـر يوـسـف الـشـيخ منـهـم والبلغة
رحمـهـم وغيرـهـم الـضـبع يوـسـف والـشـيخ سرحان اللطيف

جميعا. الله

الشريعة:     كلية     من     تخرجه     بعد

الدواسر وادي في قاضيا عين الشريعة كلية من تخرج ولما
ـم ـي ـث ـك الـغ ـن ذـل ـد الشــيخ بشــفاعة التعيـي ـن محـم المـي

ـفـي مدرـسـا فعـيـن ذـكـره، سبق كما الله رحمه الشنقيطي
ـثـم  هـــ1376 ـعـاما وذـلـك واحدة سنة لمدة العلمي المعهد
أربعـيـن فيـهـا وبـقـي هـــ1377 ـعـاما بـعـدها الكلية إلى انتقل
ـحـتى خللـهـا ترـقـىو هـــ1407 ـسـنة حتى فيها يدرس عاما

اـلـتي الـمـواد جمـيـع فيـهـا دّرس وقد ،أستاذ درجة إلى وصل
والفرائض والفقه كالتوحيد والكلية المعهد في تدرس كانت

الله.  رحمه درسها كلها والنحو والبلغة والصول والحديث

العربية:     اللغة     لتدريس     ميوله

فقد العربية اللغة كلية في يدرس أن يهوى الله رحمه وكان
الـشـنقيطي المـيـن محـمـد الشيخ على أبوابها من كثيرا قرأ

في فقرأ وغيرهم، الجاسر وحمد إبراهيم بن محمد والشيخ
والنـشـاءا والـبـديع والبلغة والشتقاق والصرف النحو الدب

وغيرها..  والملءا

يـفـ ـمـاهتم ـنـتك اطالـبـ كـنـت اـمـيقول: (ل الله رحمه فكان
ـع اعازأم وكنت وبلغة، وصرف نحو من العربية غةلال نأ ىـل
وأن فـشـلت غيرـهـا دّرست لو أنني نظأ وكنت اللغة سردأ

إن ـقـالوا تخرـجـت لـمـا ولـكـن العربية اللغة هو الخاص فني
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عـنـدك ـمـا وأـنـت اللـغـة كلـيـة ـمـن تـخـرج ـمـن اسهيدر اللغة
بالشــعر اهتماما لي نكاو اللغة، أدرس أن فرفضوا تخصص

الشعر نم اكثير أحفظ وكنت الخصوص وجه على يلهاالج
القـيـس اـمـرئ معلـقـة ذـلـك ـمـن ـبـه، مولعا وكنت الجاهلي،

العـجـم ولميـة للشـنفرى الـعـرب ولميـة كلثوما، بن وعمرو
مـدح اـلـتي القافـيـة زأهيـر وليـاتح من وحوليتين للطغرائي

 والكافية) إهـ سنان بن الهرما فيها

الـلـه حفـظـه أبالخـيـل حسين بن الله عبد الشيخ حدثني وقد
الـلـه رحـمـه إبراهـيـم ـبـن محمد الشيخ رباط في فقال: (كنا

إتـقـانه ـمـن "الـشـقة" تعجبـنـا ـمـن حـمـود الـشـيخ جاءانا ولما
العربية).  اللغة

ذكرنا.  كما سنة عشرين ذاك آن الشيخ عمر وكان

القليــل تكتبقال: ( للشعر كتابته عن الله رحمه سئل ولما
والنبطي). الفصيح نم

بطلبه:     اهتمامه

وـعـن عنـهـم ويـسـأل طلـبـه يتفـقـد الـلـه رحـمـه الـشـيخ كان
ـحـتى هاتفه عن بحث أحدهم تغيب فإذا ويواسيهم، أحوالهم

ـكـان ـفـإن تغيبه، وسبب حاله عن ويسأله به يتصل ثم يجده
الـسـباب ـمـن لـسـبب كان وإن له، ودعا وزأاره عاده مريضا

والجتهاد. المبادرة على حثه

عـلـى الطـالب يتخـرج أن يحـرص الـلـه رحمه الشيخ وكان 
ضابطا. متقنا يديه

الـمـواد إـحـدى علـيـه يـقـرأ أن مـنـه الطلـبـة أـحـد مـنـه طـلـب
البسملة وقرأ المحدد الموعد في الطالب جاءا ولما فوافق،

ينقطع ل قال: (الطلب ثم الشيخ: (قف)، له قال والحمدلة
فـقـال الن)، ـمـن وإـمـا الـسـتمرار فإـمـا عـنـدي، حـضـورهم

قائل: منذ يحدث الخأ هذا فكان شيخ، يا الطالب: الستمرار
والعلم، الدروس عن أنقطع لم وأنا الشيخ من المقولة تلك

الله. فرحمه

مــواد بعض لبعضهم يدرس كان أنه عليهم حرصه من وكان
ـة ـة الدراـس ـان إذا النظامـي ـدهم ـك ـات عـن ـا، امتحاـن ـل فيـه ـب

ونتائجها.  المتحانات أسئلة عن حتى يسألهم
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أن تلمذته بعض من لطيفة بطريقة يطلب الله رحمه وكان
البـحـث، طريـقـة عـلـى يـتـدربوا لـكـي المـسـائل بعض يبحثوا
يـصـحح أن فإما الله رحمه البحوث تلك على يناقشهم وكان
يوافقهم. أو لهم

مـسـائل ـعـن يـسـأل اـلـدرس حلـقـة ـفـي الـلـه رحمه وكان 
اليات إعراب النحو في الطلبة من ويطلب السابق الدرس
ويطــالبهم بل العربية، والشواهد الشعرية والبيات القرآنية

العرب.  أشعار بعض يحفظوا أن أحيانا

الـشـديد الـيـوما ـفـي أحياـنـا تلـمـذته ـيـدرس الله رحمه وكان
ذـلـك ومع العرق تصبب الله رحمه وجهه في ترى حتى الحر
بادـيـا التـعـب ـتـرى و النوما إلى يحتاج كان بل ويتحمل، يصبر
فـكـان اـلـدرس، ـعـن ليعـتـذر يكن ولم الله رحمه وجهه على
ـيـا الـتـالي للـيـوما درسنا نرجئِّ له: لعلنا يقولون طلبته بعض
بعيد).  من جئَت فقد فيقول: (اقرأ شيخ،

ـكـان: ()9( فيـهـا يـقـول الـشـيخ، طلبة أحد سردها قصة وهذه
ـصـلة بـعـد مزرعـتـه ـفـي لوليـمـة الـشـيخ دعا قد الخوة أحد

وطلـبـه المـشـايخ ـمـن مجموـعـة الوليـمـة ـفـي وكان العشاءا
ـار يستطيع فلم الوليمة صاحب وانشغل العلم ـيخ إحـض الـش

الشيخ ةمزرع إلى فذهبت الشيخ.. لنحضر فكلمنا للمزرعة
وتبعد بريدة مدينة خارج الشيخ مزرعة أن معروف هو وكما

الوليـمـة ـهـذه قـبـل الـلـه وـقـدر تزـيـد.. أو كيلو ثلثين حوالي
فلـمـا ـسـيارتي لوحة حروف الطفال بعض يطمس أن بأياما

العـسـكري ـفـانتبه تـفـتيش نقـطـة هـنـاك ـكـان للـشـيخ ذهبت
السيارة باحتجازأ قاما و مخالفة لي فحرر المطموسة للوحة
الـشـيخ مزرـعـة ـعـن يبـعـد اـلـذي السيارات حجز إلى ونقلها
ـد مع مرتبط أني أفهمهم أن حاولت تقريبا.. ويلك أربعين أـح

ل المسالة وان اللوحات بتعديل أقوما سوف أني و المشايخ
ًا.. ـنـاديت لو أسمعت لقد السيارة..ولكن حجز تستدعي ـ حـي

ـا ـز وصــلنا فلـم ـي الســيارة وضــعوا للحـج ـان ـف ـز مـك حـج
أيـهـا .. تخيـلـوا!!حاـلـك دـبـر ـقـالوا: انـصـرف.. ثم السيارات

إـحـدى ـفـي ـمـواطن ـسـيارة يحـجـزون المن رجال الحباب
ويقوـلـون: مقـطـوع مـكـان وفي المدينة عن البعيدة الطرق

و ينتـظـر والـشـيخ اـلـوقت عـلـي الشاهد.. ـتـأخر حالك!! دبر
أـجـرة ـسـائق ـلـي الله ويسر العزيمة.. صاحب على تأخرت
وـصـلت فلـمـا الـشـيخ لمزرـعـة مباـشـرة وذهبنا معه فركبت
ـاذا فقال الله رحمه الشيخ لي فخرج الباب طرقت ـي: لـم ـل
الـشـيخ ـمـن ـكـان فـمـا حدث.. بما الشيخ فأخبرت ؟ تأخرت

(. . .).العنوان:  هذا - على 98
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النقود جيبه من واخرج جيبه في يده دخلأ أن إل الله رحمه
ـا الجرة.. لسائق الحساب أعطى وقال: خذ ـشـيخ قـلـت: ـي

بـعـد قبلت أن إل كان فما الشيخ فأقسم عنك.. الله ل.. عفا
يجـهـز أن هـسـائق مـن الـشـيخ طـلـب ـثـم الـشـيخ.. قسمأ أن

تمتـعـت الطرـيـق وـفـي معـنـا.. ـلـي: ارـكـب وـقـال الـسـيارة
فلـمـا كالعـسـل.. يقـطـر اـلـذي وكلمه وعلمه الشيخ بحديث
ـمـرور إدارة إـلـى : اذـهـبهلـسـائق ـقـال برـيـدة ـمـن اقتربـنـا

قـال: حـتى ؟ لمـاذا عنـك الـلـه عفـا شيخ قلت: يا بريدة!!!
والمـشـايخ ينتظروننا الخوة له: لكن فقلت سيارتك.. نخرج

فـلـذلك جـلـيأ ـمـن وأتـيـت تعـبـت فـقـال: أـنـت موـجـودين..
أصــابني سيارتك.. ومعك إل عندهم من نخرج نلو سأذهب

للـشـيخ انـظـر أـخـذت حينها لساني.. ملعثت شديد...و إحراج
الـذين والمشـايخ الخـوة وتـذكرت فكـرت واستغرب.. ثـم

أقنـعـت جهـيـد.. جـهـد وبـعـد الـلـه.. رحـمـه الـشـيخ ينتـظـرون
ـسـوف ـشـيءا عـلـي أشكل وإذا أراجعهم سوف أنني الشيخ
).الشرط.. بهذا الشيخ فوافق .له. ارجع

تلمذته:

ـكـان فـقـد الطلب، مـن أـفـواج الـلـه رحـمـه الشيخ على قرأ
ـديه عـلـى وتـخـرج سنة أربعين وغيرها الجامعة في يدرس ـي
ـبـن عـلـي الشيخ فضيلة منهم والمصلحين العلماءا من جملة
رحمــه الشيخ وكان عدة لسنوات لزأمه وقد الخضير خضير

علـيـه التتلمذ على ويحثنا ويقدره ويجله كثيرا عليه يثني الله
والـشـيخ الغنيـمـان، الـلـه عبد والشيخ علمه، من والستفادة

عـبـد والـشـيخ النـحـو، ـفـي علـيـه ـقـرأ العودة فهد بن سلمان
المـفـتي العلـمـاءا كـبـار هيـئـة ومن ،الجوعي صالح بن العزيز
الح والشـيخ الشـيخ، آل العزيز عبد العاما وقـد الفـوزأان، ص
والـشـيخ الـلـه رحـمـه ـعـثيمين ـبـن محـمـد الشيخ عليه درس

الرياض. في الشريعة كلية في إضافية دروسا اللحيدان

الـعـدل ـكـوزأير الدوـلـة ـفـي الوزأراءا بعض أيضا عليه وتتلمذ 
الـسـلمية الـشـؤون ووزأـيـر إبراهـيـم، بن محمد بن الله عبد

ـد الـشـيخ فضيلةالقضاة:  ومن تركي، بن الله عبد سابقا عـب
القـصـيم منطقة محاكم رئيس العجلن الله عبد بن الرحمن
قاضــيو الجبر، صالح بن الرحمن عبد تمييز قاضيو سابقا،
تميـيـز قاـضـي و الـجـارالله، ـسـليمان ـبـن الرحمن عبد تمييز
ّـيـة، العزـيـز عـبـد ـبـن الرحـمـن عبد ِكل عـبـد تميـيـز وقاـضـي ال

مهـنـا، بن سليمان الرياض محاكم رئيسو غيث، بن الرحمن
الداخليــة وزأارة وكيلو فريان، بن حمد العدل وزأارة كيلوو

ـبـالمعروف الـمـر لهيـئـات الـعـاما ورئـيـس ،داود ـبـن إبراهيم
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الـسـعيد، الرحـمـن عـبـد ـبـن العزـيـز عـبـد المنكر عن والنهي
مهوس. بن محمد العاما والدعاءا التحقيق هيئة ورئيس

أو الدكتوراه في سواءا العلمية رسائلهم على أشرف وممن
ـتير: ـسالماجـس ـة  رئـي ـة محكـم ـدكتور البكيرـي ـد اـل ـه عـب الـل

واـلـدكتور ،الـسـكاكر الـلـه عـبـد بن محمد الدكتور و الدخيل،
ســليمان بن الله عبد والدكتور المشيقح، صالح بن الله عبد

ـدكتور الجاســر، ـن صــالح واـل ـد ـب ـن عـب ـد، الرحـم المحيمـي
ـصـالح ـبـن العزـيـز عـبـد واـلـدكتور لحم، بن محمد والدكتور
الخليفة، خليفة والدكتور السعوي، ناصر والدكتور الجوعي،
يوسـف والـدكتور الدوسـري، محـمـد بـن إبراهـيـم والدكتور
.كثير وغيرهم ،القاضي

ـان ـيخ وـك ـه الـش ـه رحـم ـرض الـل ـه تـع ـض علـي ـائل بـع الرـس
لقـبـول الجامـعـة قـبـل ـمـن المدرـسـين لبـعـض والمؤلـفـات

ـرد بعضها يقبل فكان التدريس سلك في ترقيهم البـعـض وـي
عليه: عرض فمما الخر

جامـعـة طرـيـق نـعـ الـلـه رحـمـه نيـعـثيم بن محمد لشيخا 
بـعـض علـيـه عرـضـت الـسـلمية، ـسـعود ـبـن محـمـد الـمـاما
ـشـيبة ـقـادرال عـبـد شيخال أيضا منهم و العقيدة، في رسائله
ـامي أمان ومحمد الجزائري بكر وأبو الحمد ـومالي الـج الـص
وغيرهم. مدخلي هادي بن وربيع

مؤلفاته:

وفتاوى وردود ورسائل ومؤلفات بحوث الله رحمه للشيخ 
نـشـره، ـثـم ـبـه احتـفـظ ـمـا ومنها الشيخ فقده ما منها عدة،
ذلك: فمن

أـسـتاذ درـجـة لنيل كتبه بحث وهو العظمى المامة - كتاب 
ـة ـفـي ونشر سعود بن محمد الماما جامعة في كرسي مجـل

 هـ.1400 سنة الصادر عددها في الجامعة
.بالكفار الستعانة حكم في المختار القول - وكتاب

واـلـدار ـبـالله اليـمـان حتمـيـة ـفـي المتـظـاهرة والبراهين- 
.الخرة

العقيدة. مختصر - وكتاب
أيضا. افتقده مما وهو المراما بلوغ من اجزءا وشرح- 

عـلـم إـلـى الوـصـول تـسـهيل كـتـاب ـتـأليف ـفـي وـشـارك- 
– السلمية الجامعة في المقرر-  الصول
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الواسطية، على الول شرحه في هراس الشيخ على - ورد
بـصـحيفة ذاك آن تـعـرف ـصـحيفة في حلقات على كتبه وقد

القصيم.
التوحيد. كتاب على شرح - وله

التدمرية. على - وشرح
الحموية. على - وشرح
الواسطية. على - وشرح
الطحاوية. متن على - وشرح
مالك. بن ألفية على - وتعليق
للعشماوي. شرحها على وعلق للجرومية - وشرح
احمد. الماما بن الله لعبد السنة كتاب على - وتعليق
للسفاريني. وشرحها داود أبي ابن حائية على - وتعليق
المستقيم. الصراط اقتضاءا على - وتعليق
تيمية. لبن المسلول الصارما من كبير جزءا - وعلى

السلما. سبل على - وتعليق
.)10( المنطق في الخضري سلم - وشرح
ذلك. وغير للبربهاري السنة شرح من - وجزءا

ضمنها: من وفتاوى وردود وبحوث رسائل وله

.)11( اليمان أصول في الخلف حكم عن - رسالة
البدعية. العياد في ورسالة التصوير في - ورسالة
الله. أنزل ما بغير الحكم في - ورسالة
وحقيقته. الرهاب تعريف في - ورسالة
الجهاد. في الوالدين استئذان حكم في - وفتوى
أمريكا. لحداث - وفتوى
ـضـد معـهـا والجـهـاد طالـبـان حكوـمـة ـشـرعية ـعـن - وفتوى

الشمال. تحالف
المالكي. فرحان حسن لضللت - وبيان

العنبري. خالد على ورد
منعه في الشيخ آل صالح السلمية الشؤون وزأير على ورد

القنوت.
ـفـي ـمـوقعه ـضـللت عن العواجي محسن للدكتور ورسالة
بالوسطية. المسمى النترنت

عنـهـم ـسـأل وـقـد معروفـيـن غـيـر وهم الطلب لبعض  - شرحها109
كثيرا. الله رحمه الشيخ

كلـيـة ـمـن الـصـادرة الـشـريعة أـضـواءا مجـلـة في كتبه  مقال– 1110
تكـلـم , وـقـد  هـــ1389 ـسـنة الول عددها في الرياض في الشريعة

الـبـدع أـهـل وعـنـد السنة أهل عند اليمان تعريف عن الله رحمه فيه
الخلف أثر وذكر وعقليا شرعيا نقاشا فيه المبتدعة انحراف وناقش

فيه.
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الحمد. تركي تكفير في وفتوى
رويشد. الله عبد المغني تكفير في وفتوى

ـثير وغيرها البلدان، بعض من وصلته رسائل عن - وأجوبة ـك
ـمـن قريـبـا العلـمـي ـبـالبحث المدعـمـة الفـتـاوى ـعـدد يـصـل

رحـمـه فكتب المسلمين أحوال تخص ما أما فتوى، الربعين
ـه ـاوى عـشـرات الـل ـوقعه ـفـي منـشـور بعـضـها الفـت ـفـي ـم

.)12( النترنت

إبراهـيـم ـبـن محـمـد الشيخ السعودية الديار مفتي كلفه وقد
الـحـج أـيـاما الحرما في والرشاد والواعظ للفتوى الله رحمه
سنوات. أربع أو لثلث

وغالب وردوده كتبه في تعالى الله رحمه الشيخ انتهج وقد 
ـه رحمه فتجده والتفصيل، البحث منهج فتاواه ـي ل الـل يكتـف

واـلـبراهين الدـلـة ـعـن مـجـردا القول على رده أو فتواه في
خـمـس إـلـى ـبـل ورـقـات عـشـر إـلـى تـصـل الفـتـوى تجد بل

ّعـمـة وتجدها تزيد، أو ورقة عشرة ـمـع والـسـنة بالكـتـاب مد
صوابا، يراه ما ترجيحه مع وخلفهم العلم أهل أقوال عرض
بطريـقـة ـشـبيه الفـتـوى ـعـرض في للشيخ المنهج هذا ومثل
ـجـرأة وـمـع فـتـاويه، ـفـي الـلـه رحمه تيمية ابن السلما شيخ

الـلـه توفـيـق وـمـع المنهج هذا سلوكه ومع الله رحمه شيخنا
الـعـالم أنـحـاءا جمـيـع ـفـي فـتـاويه راجت كيف رأينا ذلك قبل

السلمي. عن فضل الغربي

جأشه:     ورباطة     الحق     في     قوته

1417 ـسـنة سجن الله رحمه الشيخ إن نقول أن سرا ليس
ومـع ـمـرات ـعـدة الفـتـاءا من ومنع يوما أربعين من لكثر هـ

ـكـان ـبـل به، الله يدين حقا يعتقده ما قول عن يقف لم ذلك
إن{ تـعـالى الـلـه ـقـول الفـتـاءا ـمـن منعه عند يردد ما كثيرا

ـمـن والـهـدى البيـنـات من أنزلنا ما يكتمون الذين
الله يلعنهم أولئك الكتاب في للناس بيناه ما بعد

علـيـه الـلـه صلى الله رسول وقول ،اللعنون} ويلعنهم
الـلـه ألجـمـه فكتـمـه عـلـم ـعـن ـسـئل ـمـنوـسـلم: (

يـحـث ـمـا ـكـثيرا وـكـان ،)القياـمـة ـيـوم ـنـار من بلجام
الله يدينون دينا يعتقدوه ما يقولوا بأن العلم وأهل المشايخ

الذين لعن كما يلعنوا ل حتى الذى من شيءا أصابهم ولو به
قبلهم. من

1211.(. . .) -
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وـصـلبة بقوته صغره منذ الله رحمه الشيخ عن عرف وقد 
إل ـصـدره ـفـي مـكـان للـخـوف يكن فلم جأشه ورباطة قلبه
سبحانه. الله من

الليـالي إحـدى فـي قـديما له حدث أنه مرة الشيخ لنا حكى
ـذ النوما يستطع فلم نباحها في الكلب بعض أزأعجته أن فأـخ

ـة ـة - ذات - الـشـوزأن البندقـي عـلـى وـخـرج الواـحـدة الطلـق
قـتـل ـحـتى عليـهـا النار فأطلق صوبها البندقية فوجه الكلب
يبصر. ل والشيخ بعضها

لمـا اللـه رحمـه الشـيخ أن الله؛ حفظه عزيز ابنه لنا وحكى
بصره، فقده مع الضب جحر في يده يدخل كان صغيرا كان

ـمـرة بأـصـبعه إبرتـهـا فـيـدفع بـيـده العـقـرب يتلـمـس فـكـان
يخافها. ل ذلك ومع ومرتين

المثنى الشيخ ابن به حدثنا ما الله رحمه جأشه رباطة ومن 
ثعـبـان فرأـيـت المزرـعـة ـفـي والدي خلف قال: (كنت حيث
ـلـي: فـقـال به: الثعبان، فصحت الله رحمه الشيخ نحو تتجه

تصــبه ولم رجليه بين من ومرت مكانه في وثبت تتحرك، ل
بأذى).

يـسـع ل والطراـئـف المواـقـف بـعـض ـصـغره ـفـي ـلـه وكانت
المـثـل قليـلـي الـفـذاذ من الله رحمه فكان لذكرها، المجال

بــأن الله بعد جدير التاريخ ذلك مثَل وكان الزأمان، هذه في
ـكـانت وـقـد التاريخ، ينساهم لن الذين البطال أحد لنا يخرج

والبعيد. القريب يعرفها وجولت صولت له

الذاـعـات إـحـدى ـفـي يتـحـدث ـمـن ببـعـض الله رحمه اتصل
ا السـلما: (اعلـم بعد له فقال ن أن أخـي ي إليـك يسـتمع م

إليـهـم ـحـديثك خلل ـمـن وأـنـت المليين، إلى يصل تعدادهم
جمـيـع ـمـن إلـيـك يـسـتمع ـمـن أن يخـفـاك ول عقـلـك، تـضـع

ـات، الطبقــات ـاك والفـئ والطــبيب والمثقــف العــالم فهـن
ـثيرا أن أيـضـا يخـفـاك ول الطفال، حتى والنساءا والرجال ـك

غـيـرت مهـمـا الـسـطور بـيـن وـمـا العبارة يفهمون هؤلءا من
البـعـض يعتـقـد كـمـا ليـسـوا الن فالناس أخفيت، أو الحقائق

يـبـدل أو عليـهـم يخـفـي البـعـض يجـعـل ما السذاجة من أنهم
مخيـر عنـدك ما عليهم تعرض حينما فأنت المور، بعض في
الـلـف وـتـترك الـحـق تـقـول أن لهما: إـمـا ثالث ل أمرين بين

أخأ ـمـن نـصـيحة الجاـبـة.. ـهـذه ـعـن تعـتـذر أن أو والدوران،
ناصح) أهـ

)16(والجهاد التوحيد منبر



إناس النبلءا بسيرة 
شيخنا العقلءا

ـعـن فـتـواه وـمـا معروـفـة منتشرة ذلك على تدل فتاوى وله
ـصـورة إل طالبان حكومة مع القتال وشرعية أمريكا أحداث
عـيـال الفـتـاوى تلك مثل على الناس وكان نقول، مما مقربة

الله. رحمه عليه

ـه والدها حياة عن رسالتها في "مي" ابنته تقول ـه: رحـم الـل
ًا الـسـلما عـلـى الجدـيـدة الصليبية الحرب (. وجاءات ابـتـداءا

ـسـوداءا ـخـط ـمـن أول ـكـان بأن الشيخ فتشرف بأفغانستان
بيضاءا) إهـ في

كــان أن بها وحدثنا الله رحمه له حدثت التي المواقف ومن
ـن فمنع الرياض في الجمعة يخطب للعلم طلبه بداية في ـم

الخطبة. أسلوب في السائد لمخالفته الخطابة

في قويا أسلوبه في مؤثرا تعالى الله رحمه كان ذلك ومع 
ـد إل فمه من تخرج مناقشه أحرف تكتمل تكاد ل حجته وتـج
ـكـان أينـمـا الـحـق يتتـبـع وتجده مواجهته، في والدليل الحجة

ـمـوافقه، عن فضل مخالفه من جاءا كونه قبوله عن يرده ول
وـكـان والـحـوارات النقاشات فيه تدور العامر مجلسه وكان

فـكـان الـنـادرة، الـجـرأة لوـجـود ـبـالمجلس يـسـتمتع الحاضر
رحـمـه الـشـيخ قـلـب ـمـن والرهبة الخوف ذهاب من يتعجب

صــداقة له كونه المخطئِّ على الرد عن يثنيه يكن ولم الله،
لمنـهـج أو خـطـأ، دون لخـطـأ جرأـتـه تـكـن فلم قرابة، أو معه

أخرى. دون منهزمة لشخصية أو منهج، دون ضال

ـحـدث عـمـا الحضور أحد ناقشه لما الله رحمه جرأته فمن 
تـلـك عـلـى ورد الـشـيخ أـجـابه الفعل لذلك ومخالفته لمريكا
ـفـي المـشـهورة فـتـواه عـلـى فأحاله مختصرة بإجابة الشبه

نقاـشـه أثـنـاءا الـلـه رحـمـه وـكـان الجدال، في أكثر ولما ذلك
أخــي: يا اسمع له وقال نوى، من بيده ما رمى تمرات يأكل
مجلسه طوبة).. وكان ول أمريكا في يبقى أن نريد ل (نحن
بالحضور. عامرا الله رحمه ذلك

عبادته:

فـكـان وـصـلة، عـبـادة ـصـاحب تعالى الله رحمه الشيخ كان
له. الله يسره ما الليل من يقوما الله رحمه

الـلـه: (ـكـان رحـمـه حـيـاته ـعـن رـسـالتها في ابنته مي تقول
ـصـباحا الثالـثـة الـسـاعة عـنـد ـنـومه ـمـن يستيقظ الله رحمه
الفجر) أهـ لصلة يؤذن أن إلى القران بقراءاة ويبدأ
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ـعـن ـسـألناه لـمـا لـنـا يـقـول الـلـه رحمه الشيخ جعل ما وهذا
الفاتحة). مثل للقران: (أحفظه ضبطه

وـلـم واـحـد، أـسـبوع خلل للـقـران مراجعته ينهي كان وقد 
ـه وتدريسه مشاغله كثرة منه اليومي ورده عن يمنعه لطلـب

ـلة قبل منه ورده يقرأ وكان المسلمين، لقضايا ومتابعته ـص
ـحـدثنا كـمـا الـصـلة بعد قرأه ذلك عن النوما غلبه فإذا الفجر
ختـمـت الـسـجن في كنت الله: (لما رحمه لنا قال بل بذلك،

ـمـن قريـبـا ـسـجن الـلـه رحـمـه وـكـان ـمـرة)، أربعين القران
يوما.  أربعين

ذـلـك ـعـرف وـقـد ـشـهما كريـمـا الـلـه رحـمـه الـشـيخ وـكـان
يتـعـاقبه وإحـسـان، ـصـدقة صاحب الله رحمه وكان أضيافه،
ـصـغارا ورـجـال نـسـاءاا بابه عند رأيتهم يوما بعد يوما الفقراءا
الـنـاس أـقـرب بـهـا يعـلـم ل حتى عرفته كما بها يسر وكبارا،

إليه.

ـاك المال بعض الفقراءا أحد إلى مرة معي بعث و ـال: إـي وـق
ـامحت أنني لي: (اشهد قال ومرة أحد، به يعلم أن ـا ـس فلـن

رحـمـه لكـنـه أـحـدا)، تـخـبر أن وإياك عنده لي الذي دينه عن
مـعـي وبـعـث ـمـوته، بعد بذلك السرار علي يشترط لم الله
أنه صدفة وعلمت أطفال، تعول امرأة إلى المال بعض مرة
ببـعـض للعـلـم المتفرغـيـن العـلـم طلـبـة بـعـض يواـسـي ـكـان

جنـات ذلـك فـي وأخلفـه كـثيرا خيـرا اللـه فجـزاه الموال،
عدن.

وأخبارهم:     المسلمين     وقضايا     الله     رحمه     الشيخ

حاـضـرهم و المـسـلمين أـمـس يعيش الله رحمه الشيخ كان
الطويـلـة الوـقـات ويجـلـس الخـبـار يتتبع فكان ومستقبلهم،

ـرف بنفسه الراديو يستخدما كان أنه حرصه ومن لذلك، فيـع
الجــالس يد من الراديو يأخذ فكان وأرقامها القنوات أماكن

رحـمـه ـكـان بل عليه، فيدله الخبر مكان إخراج عن عجز إذا
بالمذيع. معرفته خلل من الخبر أهمية على يتعرف الله

المسلمين أحوال كل تجد بذلك لهتمامه الله رحمه فكان 
أن إل الحاضـر علـى فمـا وصـله، الحـداث جديد وكل عنده
تحليلـهـا ـمـع ـبـذلك فيـخـبره الحداث جديد عن الشيخ يسأل
ومضامينها. أبعادها وسبر
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الوـقـائع بتوارـيـخ ـخـبيرا ذـلـك ـمـع الـلـه رحـمـه الشيخ وكان 
والهالك منهم - الحي الساسة وكبار والسياسات والحروب

ـصـاحبه بتارـيـخ الـحـدث يرـبـط فكان ومواقفهم، - تواريخهم
وأـحـداثه الواـقـع وفـهـم الراـسـخ العلم فمع ولهذا وسوابقه،

الله. رحمه الشيخ عند بغيتهم المسلمون وجد

وفاته قبل حتى وأحوالهم المسلمين بمصالح اهتمامه وكان
ـعـن حينـهـا الـلـه رحـمـه يتحدث كان فقد بدقائق، الله رحمه

ـداث ـان وحكوـمـة أفغانـسـتان أـح ـار طالـب ـدين وأخـب المجاـه
بخير.  تعالى الله شاءا إن له ختم وقد أخبارهم، وجديد

ل ـكـان السـجن ـفـي العلـم وطلبـة المشايخ بعض كان ولما
أخـبـارهم، جدـيـد وـعـن عنـهـم الـسـؤال ـعـن الله رحمه يفتر

ـجـزاه والـصـبر الـحـق على بالثبات لهم يدعوا ما كثيرا فكان
خير. كل وعنهم عنا الله

يجـلـس فـكـان يومـيـا علـيـه تـعـرض الـنـترنت أخـبـار وكانت 
فل لقارئـهـا يـسـتمع ذـلـك، ـمـن أـكـثر بل والساعتين الساعة

المـتـابعين ـمـن الـشـبكة بتـلـك أـخـبر صار حتى يكل، ول يمل
منـتـديات ـفـي يكتب من بعض يعرف الله رحمه كان بل لها،

ــترنت ــاهجهم وأفكـــارهم الـن الســـتماع خلل مـــن ومـن
لمقالتهم.

الشيخ:     مع     المخالفين     مواقف

بـعـض لـمـز ـمـن الـلـه رحـمـه الـشـيخ يـسـلم ـلـم ذـلـك وـمـع 
ـكـانوا مـمـن مـمـاته وبعد حياته في والمنتكسين، المنهزمين

ـمـن واـسـتفادوا علـيـه تتلـمـذوا مـمـن إلـيـه الناس أقرب من
خـالفوا فلـمـا الـلـه، رحمـه معـهـم ومواقفه بل وجرأته علمه
ْـلـه الـسـابقة، وزأوال اللـسـان ـسـلطة وـجـد الحق اللـفـاظ ب

ـده، علم ل وأخرى تكفيري، الشيخ فمرة الرديئة، ـة عـن وثالـث
َع الـشـيخ مجـلـس حـضـور أـحـدهم أراد وـلـو ـبـه، يـغـرر لـُسـِم

ورهـبـة خـشـية الـبـاب خـلـف ـمـن وفرقعة قرقعة لفرائصهم
ـه، بعـضـهم وـكـون قلتـهـم ـمـع – الـلـه - ـسـبحان وـهـؤلءا مـن

مع الناس أعق من تجدهم أنك إل السلف منهج إلى ينتسب
ـمـع لـهـم يـكـن وـلـم مـخـالفيهم، مع الناس وأرحم السلفيين

ـه سوى الله رحمه الشيخ مع علمية مناقشة ذلك ـك رمـي بتـل
العاجز. حجة وتلك اللفاظ،

ومزرعته:     بيته     في     الخاصة     أحواله
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أـحـوال ـلـه الـنـاس ـمـن غـيـره مـثـل مثـلـه الـلـه رحمه الشيخ
يقضيها، لمن فيها يحتاج وحاجيات اليومية، حياته في وأمور
يقوما من يأت أن ينتظر ل لبصره فقده مع الله رحمه فكان

ـم بن محمد الشيخ رباط في كان لما حتى بها ـه إبراهـي رحـم
الـلـه رحـمـه فـكـان اـلـبرودة، شديد الليل في يخرج كان الله

الرـبـاط ـمـن الـشـاتية الليـلـة ـفـي أخرج فيقول: كنت يحدثنا
إـلـى وأحـضـره ـفـأجمعه يشعلها عما وأبحث الحطب لحضر
لنفـسـي، أطـبـخ ـحـتى علـيـه والـقـدر الحـطـب وأـضـع اـلـبيت
يـقـود تـعـالى الـلـه رحـمـه وـكـان بنفسي، بالماءا لتي وأخرج
بل بذلك، حدثني كما مزرعته طرق بعض في أحيانا سيارته

لصلحها. بنفسه هو يقوما العطال بعض السيارة أصاب إذا

الـشـيخ واـلـدي الـلـه: (أـخـذت حفـظـه المثـنـى ابنه لي يقول
ـق في كنا ولما ليل حاجته بعض إلى الله رحمه أـشـار الطرـي

ـنـار، ـشـرارة – - أـسـفلها الـسـيارة في أن المارة بعض إلينا
"ـسـلك" ـهـذا يـقـول: فقـلـت مـعـي، الـشـيخ وـنـزل ـفـوقفت
بالـسـلك أـخـذ ـثـم الـسـيارة أـسـفل الـشـيخ ـفـاقترب مـتـدل،
اـبـن يـقـول منقـطـع، الـسـرعة مؤـشـر ـقـال: ـهـذا ـثـم وتتبعه

رحمــه الشيخ كلما أن وجد عليها الكشف بعد الشيخ: وفعل
محله). في الله

ذلك؟ الشيخ عرف فكيف

يقـضـي وأبـنـاءاه أهـلـه بـيـن بيـتـه ـفـي الله رحمه أيضا وكان 
ـحـتى الـسـائق، ـمـع بنفـسـه وطلـبـاتهم الـغـالب في حاجاتهم

وإيـاد معـن اـلـبيت فـي معـه يسـكنون اـلـذين الصغار أبناءاه
الـسـائق ـمـع بنفـسـه يـخـرج ـكـان الـلـه حفظـهـم وأخواتهـمـا

يريدون. ما إلى ليوصلهم

فــإذا لي ففتح الياما من يوما الباب الله رحمه عليه طرقت
فذهبت معي)، (تعال لي فقال السمنت من شيئِّ يديه في
ـان حوضا يبني الله رحمه فوجدته البيت داخل إلى معه لمـك

ـمـن حوـضـا "خلـطـة" الـسـمنت مـعـي ترى وكأنك الوضوءا،
المبـصـرين، أـحـد فعـلـة كأنـهـا التراب من شيئِّ وعليها الماءا

من الله: أنت رحمه له فقلت يبني، وهو إليه أنظر فجلست
؟).  أبصر ل أنني تظن مازأحا: (وهل فقال ؟ شيخ يا يبني

ـغيرة عتبة أبني أن أريد معي لي: (تعال قال ومرة ـى ـص عـل
الـفـراش)، إـلـى نزوـحـه ـفـي التراب آذانا فقد المسجد باب

ـذهبت ـان مـعـه ـف ـد وـك ـتراب الـسـمنت جـهـز ـق ـاءا واـل والـم
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ا يقـاما ما أحسن على بالخلطة فقاما والبلوك، بنـى حـتى به
العتبة. الله رحمه

أدوات فوجدت البيت مطبخ فأدخلني مرة الله رحمه وجئته
بيتـه فـي عـامل أن فظننـت المطبـخ مغسـلة على السباكة

"أـبـو وأعـطـاني ـهـذا)، ـلـي: (امـسـك فـقـال ـمـا، شيئا يصلح
"خلط" الماءا فكان أنهكني)، فقد هذا، وقال: (أدر جلمبو"،

رحـمـه يحاول فكان مكانه، من خلعه وقد تغييره وأراد تصدأ
أن قـال: (انتبـه تركيـبـه، أردت فلـمـا الجدـيـد، يركب أن الله

عـنـك -: (ـهـات مازأـحـا – ـقـال ـبـالدارة بدأت فلما تكسره)،
ـا تخــرب أن أخشــى وداره فأخــذه "ِســنة" الخلط)، عليـن
مكانه. في ركبه حتى الله رحمه بنفسه

الـبـاب طرـقـت ولـمـا ـشـاٍت ـيـوما في الياما من يوما وجئته 
ـحـتى مبـصـر خـلـف ـكـأنني فتبعـتـه ـقـال: الحقـنـي ـلـي وفتح

يرـيـد الـلـه رحـمـه وـكـان المياه "سخانة" دورة على أوقفني
ًا للسخانة أن حينها أعلم أكن ولم الماءا حرارة يزن أن ميزان

ـد أن قال: (أريد ؟ شيخ يا تعمل له: إيش قلت للحرارة، أزأـي
قال: (نعم ؟ ميزان لها له: وهل قلت التسخين)، حرارة من

ـاح، عند السخانة أسفل إلى وأشار هنا)، أنظر ـال: المفـت وـق
يرـيـده ـمـا أكـمـل ـثـم ُتنـقـص)، الجهة وهذه تزيد الجهة (هذه
انتهى. حتى

يـشـرب مـغـرب ـكـل خيمـتـه ـفـي جلسته له الله رحمه وكان
أبـنـائه بـعـض وـكـان ـسـابقا، ذكر كما الخبار له وتقرأ القهوة
بـهـا ـقـاما أـحـدهم يوجد لم فإذا القهوة بطهي يقومون الكبار
بنفسـه، الـشـيخ طبخـهـا ـغـاب فإذا الله حفظهم محمد أخوه

ـتراه ـوما ـف ـا يـق ـى بـه ـة عـل ـة الطريـق ـى القديـم ـة عـل طريـق
بنفسه. بالحطب يوقد أن بعد والمحراك المحماس

فل وـشـرابه، طـعـامه ـتـوقيت ـفـي منضبطا الله رحمه وكان
وـكـان اـشـتهاه، ـمـا ـكـل يأـكـل ول طـعـاما، على طعاما يدخل
طـعـاما وـقـت وقتها يكن لم أوقات في يأتونه الضيوف بعض
معهم. يتقدما فل الشيءا بعض لهم يقدما فكان

مزرعته: أما

ـي أبي مع أعمل كنت لقد: (يقول الله رحمه الشيخ فكان ـف
،)اـلـزرع وأـصـلح النـخـل ألـقـح وكـنـت علـيـه أقدر بما الحقل
أـمـاكن يـعـرف وـكـان متقنا، مزارعا الله رحمه الشيخ فكان

عنـهـا ـحـديثه عنـد يشير فتجده مزرعته، في بأنواعها النخيل
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مثل: نخـلـة فيـقـول عنـهـا يتكـلـم أن يرـيـد اـلـتي النخـلـة إـلـى
ـذه "نبتة - أو بيده إليها - ويشير "السكري" هذه - عقلءا" ـه

إـلـى ـيـذهب أن ويرـيـد إلـيـه آـتـي لـمـا - وكـنـت إليـهـا يـشـير
ذات والـشـجار النخـيـل بين قائد دون أمامي يسير المزرعة
فل تـصـيبه الـشـواك وـكـانت بـيـديه، ـيـدفعها اـلـتي الـشـواك

بعض قدميه أكلت قد ظاهرا قدميه مسير وترى لها، يكترث
الطريق. ذلك في مروره كثرة من الرض أعشاب

في الشيخ بيت وكانت المزرعة، في هو فقيل بيته في زأرته
الـشـيخ.. أـنـادي فجعـلـت فيـهـا عـنـه أبـحـث فذهبت مزرعته،

بتلقيحـهـا، يقوما النخلت إحدى أعلى في هو فإذا أجاب فلما
ـصـعد وقد أمتار الربعة يقارب ما ارتفاع على النخلة وكانت

َـكـْر" وـهـو بـــ عندنا الفلحون يسميه ما دون إليها ْل الحـبـل "ا
تـجـاوزأ اـلـوقت ذـلـك ـفـي والـشـيخ للنـخـل، عليه ُيصعد الذي

الله. رحمه السبعين

ـن الصغار كان صغيرا كنت قائل: (لما الله رحمه حدثني  ـم
يصبه لم مما اللون أصابه ما أبين أن مني يطلبون أصدقائي

أدـخـل فكـنـت بـصـري، ـكـف ـقـد حينها وكنت النخل ثمار من
منها). المتلون وأخرج العذاق بين يدي

الله:     رحمه     أبناؤه

ـا عـشـر أحد وبنتا، ولدا وعشرون ثلث الله رحمه للشيخ ابـن
بالـغـا، اهتماما بهم يهتم الله رحمه فكان ابنة، عشرة واثنتي

كـان حـتى الخاصـة، أحـوالهم وفـي ومـأكلهم ملبسـهم في
أســماءا فتجد وأحسنها، السماءا أجمل لهم يختار الله رحمه
وـطـارق والمثنى وعزيز الحكيم عبد و وأديب الله عبد أبنائه

اللـه رحمـه بنـاته وحـتى ومعـن، وإياد ولؤي ووليد وإبراهيم
بأســماءا أكثرهن بل وأجملها السماءا أحسن لهن يتخير كان

- توـفـوا وـقـد ـهـؤلءا غـيـر أبـنـاءا خمسة أيضا وله الصحابيات،
وإـيـاس مـسـلمة - وـهـم الـشـفعاءا ـمـن لهلـهـم الـلـه جعلهم
وأحمد. وخالد ويزيد

ن منهـم الصغار يتابع الله رحمه وكان ه يسـكن مم فـي مع
ـمـن انتـهـى إذا فـكـان ذـلـك، وغـيـر والـصـياما الصلة في بيته

وـكـان ؟ الـصـغار أبناءاه يعني فلن و فلن أحاضر قال صلته
بهم يذهب بصره وفقده سنه كبر مع وكان بنفسه، يدرسهم

العلج، معـهـم ويـتـابع الحاـجـة، عـنـد المـصـحات إـلـى بنفسه
الجزاءا. خير عنهم وجزاه الله فرحمه
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الله:     رحمه     وفاته

ـوفي ـالم الشــيخ فضــيلة ـت ـد الـع ـود المجاـه ـن حـم عقلءا ـب
الشــيخ فكان سنوات، لعدة لزأمته وقد الله رحمه الشعيبي
الناصح. والصديق البار، والخأ الحاني، والب المعلم،

القـلـب عـضـلة ـفـي ـضـعف من يعاني الله رحمه الشيخ كان
ـان ـزداد وـك ـه ـي ـا تعـب ـدما منـه ـاد يســمع عـن مســاوئ بازأدـي

سقط  هـ1422 / 11 / 4 في الجمعة يوما في المسلمين،
المـغـرب آذان قـبـل وأحـبـابه أبـنـائه بـيـن بيـتـه في الله رحمه

الشيخ وأخو الجارالله إبراهيم الشيخ عنده كان فقد بدقائق
َذ وإبراهيــم عزيــز وابنــه محمــد المستشــفى إلــى فأخــ

بجلـطـة أـصـيب ـقـد الشيخ أن اتضح وقد ببريدة، التخصصي
فـحـاولوا أطـبـاءا عـشـرة ـمـن قريـبـا ـحـوله فاجتمع قلبه، في

ذلك عليه يجرون كانوا ولما الكهرباءا، بصعقات قلبه تنشيط
مستوى عن ترتفعان الله رحمه ويديه رجليه إلى انظر كنت

وـكـانوا الـصـعق، ـشـدة ـمـن ـمـتر نـصـف ـمـن قريـبـا الـسـرير
الحاـلـة تـلـك ـفـي وـهـو وـكـان مرات، عدة عليه ذلك يعيدون

وـكـان والـخـرى، الفيـنـة بـيـن ـسـبابته يرـفـع لوعيه فاقد وهو
ـهـذا ـكـل ـلـوعيه، فاقد وهو حالته إلى يرجع ثم قليل يتحسن

ليل، والنصف العاشرة الساعة قريب حتى المغرب بعد من
ـس المركزة، العناية الله رحمه أدخل قليل تحسن ولما فجـل

مع دخلنا ثم الله، رحمه توفي ثم تقريبا ساعة ونصف ساعة
المرـكـزة العناـيـة غرـفـة إـلـى الخـضـير عـلـي الـشـيخ فضيلة
اـلـوجه نـظـر الـلـه رحمه وجدناه وقد وفاته بعد الشيخ لرؤية

مبتسما.

الـشـيخ لتغـسـيل الجـمـوع ـجـاءات السبت يوما ظهيرة وفي 
الـشـيخ وأـخـو الخـضـير عـلـي الـشـيخ فـضـيلة وتكفينه،فدخل

بتغـسـيله، وـقـاموا غيرـهـم وآـخـر إبراهيم الشيخ وابن محمد
ـا فلـمـا الله، رحمه لتقبيله دخلنا تغسيله من انتهوا فلما أردـن

كيـف رأينـا العضـاءا جامـد أنه ظننا وقد النعش على وضعه
إلى فحمل اللحظة، تلك مات كأنه الله رحمه جسمه انحنى
الـنـاس ـمـن جـنـازأته وتـبـع العـصـر علـيـه وصلي الخليج جامع

ًا عـشـرين ـمـن قرـيـب إنـهـم قـيـل بل اللف عشرات أو ألـفـ
بلد ـفـي مـثـل ـلـه يـعـرف ـلـم عظـيـم مـشـهد ـفـي يزـيـدون،
ـشـهدوا اـلـذين الكـبـار الـشـياخأ بـعـض لـنـا حـكـا كما القصيم،

الله. رحمه جنازأته

ـازأة حضروا الذين المسلمة الجالية كثرة الناس ورأى  الجـن
مقولة فتذكرت والخليجيين والهنود الباكستانيين من خاصة

)23(والجهاد التوحيد منبر



إناس النبلءا بسيرة 
شيخنا العقلءا

ـدع: أـهـل لبـعـض قال حين تعالى الله رحمه أحمد الماما الـب
ـمـن جـمـوع علـيـه للـصـلة حـضـر وقد الجنائز)، يوما (موعدنا
وـمـن الجزـيـرة أنحاءا جميع من والمخلصين والدعاة العلماءا
جـنـازأة ـمـن يـقـتربوا أن يـسـتطيعوا ـلـم أبـنـاءاه ـحـتى الخليج،
ـتزاحم ـشـدة من دفنه في المة ليشاركوا والدهم ـا، اـل عليـه

يـصـلي ـلـم ـمـن دفنـهـا قـبـل عليها ليصلي جنازأته وضعت ثم
بالعشــرات الجموع تلو الجموع فجاءات المسجد، في عليها

بالمئات. بل

يـنـزف الـشـيخ دما الجمـيـع رأى الـلـه رحـمـه دفنه أرادوا ولما
ـفـي ـبـالمس الورـيـد ـلـه فـتـح ـقـد وـكـان توفي الساعة كأنه

تـتـابع وـقـد الـلـه، رحـمـه دـفـن ـثـم للقـسـطرة، المستـشـفى
منـهـم علـيـه يصل لم ممن عليه للصلة دفنه بعد المسلمون

أكثر. بل الشهر من قريبا

يـخـاف ل ـبـالحق ـصـادعا مجاـهـدا عالما بموته المة وفقدت
فيه: الشاعر قاله ما أصدق وما لئم، لومة الله في

والفكرمواقفه ماتت وما الماما مات ما إذا يبقى  
الصور غابت

ـفـي وغيرـهـم الـسـفهاءا ـمـن القلوب مرضى بعض كتب وقد
- ـفـي حـيـاته ـفـي ـخـافوه وقد – وفاته بعد الله رحمه الشيخ
وتصـدى والختلقات الكاذيب بعض المنبوذة الصحف بعض
والتـكـذيب، ـبـالرد العـلـم وطلـبـة المشايخ من مجموعة لهم

مقالهم.  زأيف وبينوا الشيخ في قالوه ما ففندوا

العلـمـة ـشـيخنا و لواـلـدنا يغـفـر أن وـقـدرته بمنه الله نسأل
يـسـكنه وأن المثوـبـة له يجزل وأن الشعيبي عقلءا بن حمود

ـات ـا ـمـن تـجـري جـن ـار تحتـه ـع النـه ـبيين ـم والـصـديقين الـن
ـا وأن رفيقا، أولئك وحسن والصالحين والشهداءا ـفـي يأجرـن

ـالحق ـصـادع بإـمـاما المة على يخلف وأن بفقده مصابنا ل ـب
لئم. لومة الله في يخاف

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

عبد بن الرحمن عبد كتبه؛
الجفن العزيز
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