
ترجمة سماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ

هو مجدد هذا القرن
العلمة المحدث محمد ناصر الدين اللباني

ابن باز طراز غير علماء هذا الزمان ، ابن باز من بقايا العلماء الوألين
القدامى في علمه وأأخلقاه وأنشاطه 

الشيخ العلمة عبدالرزاق عفيفي

الشيخ ابن باز هو إمام أهل السنة في زمانة
محمد السبيل

شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – 
رحمه الله - هو المستحق للقب - شيخ السلما 
والمسلمين - ، لما بذله من مساع في خدمة السلما 
والمسلمين ، فهو الداعية الكبير وهو المفتي الول في 
الداخل والخارج ، وهو الموجه إلى فعل كل خير ، وهو 
المرجع في كل شأن من شئون السلما ؛ لما حباه الله 
تعالى من إخلصا لدينه وأمته ؛ ولما امتاز به من سعة علم
 .وبعد نظر ، وقبول لدى المسلمين

الشيخ عبدالله البسام

 عاما ، فقد آثر أن يعيش مسكينا 50لم يتغد مع أهله منذ 
مع المساكين

الشيخ أحمد القطان
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باز     ابن الشيخ سماحة 1ترجمة

وأنسبه  : اسمه

لما      المجدد وأشيخنا وأالدنا سماحة عبدالعزيز       هو المام السنة معالم من اندرس
وأقادس                الله رحمه ـ باز ابن الله عبد بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن
ـ           ..   . آمين النعيم جنة من العلى الفردوأس وأرثة من وأكتبه ضريحه وأنور روأحه

         : سنة  الحجة ذي من عشر الثاني في وألد وأكان    1330مولده الرياض، بمدينة هـ
عام           الفترة تلك في المنتشر الجدري مرض أصابه ثم وأضعف  1346بصيرا هـ

عام     فقده ثم هـ 1350بصره

تقول         :       خالتي سمعت بصري فقدت لما ـ الله رحمه ـ مجالسه أحد في الشيخ قاال
يعيش     :         عمل على سيحصل كيف عبدالعزيز مسكين ـ نائما وأظنتني ـ لمي
!! ؟  منه

بصر    بل الدنيا فساد

الشيخ    :         وأمنهم علماء الشيخ أسرة في كان المجذوأب محمد الشيخ قاال
عبدالمحسن             بن المبارك الشيخ وأكذا القضاء تولى باز آل أحمد بن عبدالمحسن
أيضا   . القضاء تولى

وأصفه :

ذوأ                    ـ جدا هزل فقد مرضه بعد إل ـ الجسم معتدل القامة قاصير ـ الله رحمه ـ كان
ذوأ                 ، صبور حليم ، تقدم كما البصر إل بحواسه ممتع ، البشرة أبيض قاليلة لحية
معصية                . وأل ظلم غير في الناس ألين من ، وأأجله أحبه إل أحد مرآه وأوأقاار هيبة

: للعلم  طلبه

في                العلماء على العلم طلب في جد ثم البلوغ سن قابل الكريم القرآن حفظ
الرياض 

مشايخه:

 : أبرزهم          وأمن العلماء من كثير أيدي على العلم تلقى

الوهاب              .1 عبد بن محمد الشيخ بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد بن محمد الشيخ
 . الرياض  قااضي

عبد               .2 بن محمد الشيخ بن حسن بن الرحمن عبد بن العزيز عبد بن صالح الشيخ
الوهاب. 

3. . الرياض        قااضي عتيق بن حمد بن سعد الشيخ

4. . الرياض         في المال بيت وأكيل فارس بن حمد الشيخ

المفردة                 :1 وأمن العلماء من غيره مع المشتركة وأمنها المفردة منها وأالمؤلفات الكتب من الكثير الشيخ عن كتب
إمام                  البكران، لفهد النسان الداعية باز ابن ، الرحمة عبدالرحمن باز ابن عبدالعزيز المام سيرة في النجاز
                 . باز  ابن الشيخ مناقاب في الممتاز ، يوسف خير لمحمد باز ابن مؤلفات ، الزهراني ناصر للدكتور العصر
           . لحمود.        باز ابن المام حياة في مضيئة مواقاف ، الجهني مانع للدكتور باز ابن الشيخ ، القرني عايض للدكتور
            . باز       ابن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب ، الشتوي حمد للدكتور البازية التسعين في التبريزية ، المطر
                .، سالم عطية للعلمة موجزة وأترجمة ، عفيفي عبدالرزاق للعلمة موجزة ترجمة ، الحمد محمد للدكتور
بكر            :       العلمة الحنابلة علماء فمنها غيره مع لسماحته ترجمت التي الكتب أما ، الرحمة لعبدالرحمن الدررالذهبية

برقام   :  زيد المجذوأب       4235أبو لمحمد عرفتهم وأمفكروأن علماء علماؤنا   1/77، ،28  .   
2



العربية            .5 المملكة مفتي الشيخ آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة
الشرعية             العلوم جميع عنه وأتلقى سنوات عشر من نحوا حلقاته لزم وأقاد السعودية،

سنة    من سنة   1347ابتداء إلى ذكره         1357هـ من وأيكثر الجلل غاية يجله وأكان ، هـ
عليه    .  وأالثناء له وأالدعاء

في             .6 التجويد علم عنه أخذ المكرمة مكة علماء من البخاري وأقااص سعد الشيخ
هـ. 1355عام 

الشنقيطي    : .7 المين محمد درس عليه ، شرح سلم الخضري في المام
المنطق ، وأكان يحضر حلقة الشيخ في الحرم النبوي .

عفيفي   .8 عبدالرزاق العلمة  : 2الشيخ

أعماله : 

عام      القضاء في البحث          1350عين لزم حيث ، العلم طلب عن ينقطع وألم هـ
بصيرة             يزداد جعله مما ذلك عن المناصب تشغله وألم نهار ليل وأالتدريس
أصبح              حتى وأعلومه بالحديث خاصة عناية عني وأقاد العلوم، من كثير في وأرسوخا
أن              قال درجة وأهي اعتبار محل وأالضعف الصحة حيث من الحديث على حكمه
كان               حيث وأفتواه كتاباته على ذلك أثر وأظهر العصر هذا في خاصة أحد يبلغها
 . الدليل      يسنده ما القاوال من يتخير

عام   ,   1372في في         ثم العلمي الرياض معهد في للتدريس الرياض إلى انتقل هـ
سنة      إنشائها بعد الشريعة إلى       1373كلية وأالتوحيد، وأالحديث الفقه علوم في هـ

عام          المنورة بالمدينة السلمية الجامعة لرئيس نائبا نقل أسس.   1381أن وأقاد هـ
في              كانت وأإن ، إليها انتقل منذ بالرياض الكبير الجامع في للتدريس حلقة
وألزمها            العمال كثرة بسبب السبوع أيام بعض على اقاتصرت الخيرة السنوات

عام           من المنورة بالمدينة وأجوده وأأثناء العلم، طلبة من لرئيس   1381كثير نائبا هـ
عام      من لها وأرئيسا إلى  1390الجامعة المسجد     1395هـ في للتدريس حلقة عقد هـ

في              الحلقة إقاامة استمرت إقاامته مقر غير إلى انتقل إذا أنه الملحظ وأمن النبوي
.      , الحلقات        بهذه الله نفع وأقاد الصيف أيام الطائف مثل إليه ينتقل الذي المكان

طلبه  : من

1. . الكنهل    الله عبد الشيخ

2. . الخنين     صالح بن راشد الشيخ

3. . البراك      ناصر بن الرحمن عبد الشيخ

4. . شديد     بن اللطيف عبد الشيخ

5. . قاعود       بن حسن بن الله عبد الشيخ

6. . جلل     بن الرحمن عبد الشيخ

هليل    ..7 بن صالح الشيخ

الفوزان      .8 فوزان بن صالح الشيخ معالي

زيد      .9 أبو عبدالله بن بكر الشيخ معالي

من      : (             2 يعتبر ـ الله رحمه ـ عفيفي عبدالرزاق العلمة الشيخ سماحة إن البريزية في الشتوي الدكتورحمد قاال
كان                      فترة شروأحه بعض إلى وأاستمع دروأسه بعض إلى يجلس كان فقد ـ الله رحمه ـ باز ابن المام أساتذة طبقة

ـ                   .)  جميعا الله رحمهم ـ إبراهيم بن محمد المام العام المفتي جامع في المين محمد العلمة مع فيها  .179يتناوأب
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الشيخ       .10 آل عبدالله بن عبدالعزيز الشيخ سماحة

الشعيبي      .11 عقل ابن حمود الشيخ فضيلة

العثيمين       .12 صالح بن محمد العلمة الشيخ فضيلة

سليمان       ..13 آل زيد بن محمد الشيخ فضيلة

الغديان   .14 عبدالله الشيخ فضيلة

إلى      الرحمة عبدالرحمن بهم التالي    : 348وأبلغ النحو على

 .79الدلم : .1

الشريعة           : .2 كلية في وأبعده العلمي المعهد في الشيخ تدريس ابان  .82الرياض

ـ     : .3 الله حرسها ـ  .22المدينة

عام   .4 من  .165هـ : 1395الرياض

كثير   وأغيرهم

أخلقاه : 

وأل               كلهم الناس فيه فاق الذي خلقه بكمال صيته وأذاع الله رحمه الشيخ ساد
عليه      يتقدم أن فضل أحد   يدانية

مؤلفاته: 

هذه             .1 تحرير وأقات مجلد عشر تسعة الن منه صدر متنوعة وأمقالت فتاوأى مجموع
الترجمة 

2. . الفرضية     المباحث في الجلية الفوائد

3. ( وأهو        (  المناسك توضيح وأالزيارة وأالعمرة الحج مسائل من لكثير وأاليضاح التحقيق
إليه             الناس حاجة وأشدة نفعه بعموم ذلك الشيخ وأيعلل إليه الشيخ كتب 3أحب

النبوي        (   .4 بالمولد الحتفال حكم مفيدة مقالت أربع على وأيشتمل البدع من التحذير
خادم             من المزعومة الرؤيا وأتكذيب شعبان من النصف وأليلة وأالمعراج السراء وأليلة
 ( أحمد     الشيخ المسمى النبوية الحجرة

5. . وأالصيام     الزكاة في موجزتان رسالتان

6. . يضادها    وأما الصحيحة العقيدة

7. . أنكرها           من وأكفر وأسلم عليه الله صلى الرسول بسنة العمل وأجوب

8. . الدعاة     وأأخلق الله إلى الدعوة

9. . خالفه       ما وأنبذ الله شرع تحكيم وأجوب

10. . الشغار     وأنكاح وأالحجاب السفور حكم

11. . العربية   القومية نقد

12. . التصوير     حكم في المفيد الجواب

13. . وأسيرته       دعوته الوهاب عبد بن محمد الشيخ

الصلة   .14 في رسائل  : ثلث

عرفتهم    3 وأنفكروأن  .101علماء
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       وأسلم عليه الله صلى النبي صلة .كيفية

 . جماعة     في الصلة أداء وأجوب

       الركوع من الرفع حين يديه المصلي يضع  . أين

وأسلم              . .15 عليه الله صلى الله رسول في أوأ القرآن في طعن فيمن السلم حكم

16. . الحج          كتاب إلى فيها وأصل الباري فتح على مفيدة حاشية

وأإمكان          .17 الرض وأسكون الشمس جريان على وأالحسية النقلية الدلة رسالة
 . الكواكب   إلى الصعود

18. . وأالعرافين            الكهنة صدق أوأ الله بغير استغاث من حكم على البراهين إقاامة

19. . الله    سبيل في الجهاد

20. . المة    لعامة المهمة الدروأس

21. . وأالزيارة      وأالعمرة الحج بأحكام تتعلق فتاوأى

22. . البدعة      من وأالحذر السنة لزوأم وأجوب

    : تقريب           المرام، بلوغ مثل الكتب بعض على تعليقات له وأيوجد طبعه تم ما هذا
         ( في    (  وأرد مما نافعة جملة ببيان الخيار تحفة ، تطبع لم حجر ابن للحافظ التهذيب
     ( بيان      ( في الكريمة التحفة ، طبع وأالذكار الدعية من الصحيحة وأالسنة الكتاب
من            بمختارات وأاليمان العلم أهل تحفة وأالسقيمة، الموضوعة الحاديث من كثير
 . ذلك      غير إلى وأالحسان، الصحيحة 4الحاديث

 : ذكر      ما غير زاوألها التي العمال

وأالدعوة          .1 وأالفتاء العلمية البحوث لدارات رئيسا بتعيينه الملكي المر صدر
 : ذلك    جانب إلى وأالرشاد

2. . العلماء     كبار هيئة في عضوا

وأالفتاء      .3 العلمية للبحوث الدائمة للجنة رئيسا

4. . السلمي       العالم لرابطة التأسيسي للمجلس وأعضوا رئيسا

5. . للمساجد     العالمي العلى للمجلس رئيسا

العالم         .6 لرابطة التابع المكرمة بمكة السلمي الفقهي للمجمع رئيسا
السلمي. 

7. . المنورة        المدينة في السلمية للجامعة العلى للمجلس عضوا

السلمية     .8 للدعوة العليا الهيئة في . عضوا

الندوأات             وأيحضر المحاضرات يلقي كان فقد ذكر ما على نشاطه يقتصر وألم
بالقراءة           يحضرها التي وأالعامة الخاصة المجالس وأيعمر عليها وأيعلق العلمية
صفة            أصبح الذي المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر إلى بالضافة وأالتعليق
له  . ملزمة

الشيخ   :  مواقاف من

  عامة مواقاف

حرمه                        4 وأقاد ، سنوات ثلث ـ الله رحمه ـ الشيخ وأفاة على مضى قاد أنه مع منها شيء يخرج لم أنه السف مع
عظيما     .  أجرا نشرها منع من
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قارارها        : (       البغي محكمة أصدرت عندما ـ الله رحمه ـ المجذوأب محمد الشيخ قاال
مثل               في الغم من مؤمن كل يعتري ما الشيخ اعترى وأإخوانه قاطب سيد بإعدام
الضعاف             تستهدف ما بقدر المحكومين البرآء حياة تستهدف ل التي النازلة هذه
لهذا    .         المناسبة البرقاية صياغة يومئذ الشيخ وأكلفني نفسه السلم منزلة من
بأنه             اليقين وأملئي بها وأجئته وأغيره وأكراهية نارا يقطر بقلم فكتبتها الموقاف
إلى              منها المسؤوألين لغة إلى أقارب يجعلها ما التعديل من لهجتها على سيدخل
أضاف              حتى يكتف وألم جميعا أقارها حين توقاعاتي كل حطم وألكنه المنذرين لغة

ًدا      : "       ِل َخا ّنُم َه َج ُه ُؤ َفَجَزا ًدا َعّم َت ُم ًنا ؤؤِم ُم ؤل ُت ؤق َي ؤن َوأَم النساء سورة في تعالى قاوله إليها
ـ         "       كانت التي البرقاية وأأرسلت ِظيًما َع ًبا َذا َع َلُه ّد َع َأ َوأ َنُه َع َل َوأ ِه ؤي َل َع ّلُه ال َغِضَب َوأ َها ِفي
من               تحمله بما ، المناسبة بهذه السلمي العالم أنحاء من الوحيدة ـ أظن فيما
السياط       . ) لذع من الطغاة على أشد عبارات

العروأبة         وأرأس الناس حديث وأقاتها عبدالناصر جمال وأكان

الشيخ         عن شريط في الرنؤوأط عبدالقادر الشيخ ـ     :  قاال روأحه الله قادس ـ
عام           وأالرهرسك البوسنة في للدعوة باز ابن عبدالعزيز الشيخ سماحة أرسلني

الدوألة       1405 بتلك سمع أحد يكن لمن يوم في       هـ المسلمين أحوال يتابع وأكان ،
مكان  . كل

من      :           عدد ـ الله رحمه ـ الشيخ إلى حمل الظاهري عقيل بن عبدالرحمن أبو قاال
فيه              الكتابة تسر ل مما صفحة وأأربعين خمسا فيها كتبت وأالفنون الثقافة مجلة
عند         :       مصيبتك أعظم ما دائما يردد الشيخ وأكان ينهرني فصار تشرف وأل عنها
الموجدة              فزالت عيناه اغروأرقات وأقاد لي وأيدعو غترته أطراف يبرم صار ثم الله
في        ..      لكابرت جادلني وألو ، النسان هذا لصدق ًا حزن قالبي وأتمزق نفسي من
من       ..       وأالطرب الغناء حب وأتقلص نيته لحسن قالبي الله فتح وأقاد المجادلة
الغناء    ..  كراهية وأتولدت وأجداني

وأبينوا    :          الناس أحد إليه فشكوا العلم طلبة بعض جاءه الزهراني ناصر الدكتور قاال
وأأثناء            وأنصحه، لتوبيخه كتابا يملي الشيخ فبدأ عنده المخالفات وأبعض أخطاءه
للكاتب    :        .    :  الشيخ فقال منك وأينال فيك يتكلم شيخ يا وأإنه أحدهم قاال الكتابة
الكتابة   .  وأاترك قاف

لله                 غيرة من النية لتغيرت غيره كان وألو ، لنفسه ينتقم الشيخ إن يقال أن خشي
لنفسه  . لنتقام

من               قال كلمة حذف أراد لما الحكام أحد على إنكاره الحكام على إنكاره وأمن
قادم    .           فما البلد خارج وأهو الردن لملك صنم وألما بني وأتعالى سبحانه الله كتاب
                 :  ، أبنيها أن لي كان فما ـ الله رسول يعني ـ الصنام لهدم جدي جاء لقد قاال وأرآه
يكون         :      الموقاف هذا وألعل له وأقاال الموقاف هذا على يشكره الشيخ له فأرسل

إلى             بالرجوع يأمره الحكام بعض يراسل وأكان ، بلدكم في الشريعة لتطبيق بداية
المطهر             الشرع بتحكيم غيره وأناصح ، الرفض مذهب وأترك السنة أهل مذهب
كثير        وأغيرها ، المصلحين من السرى . وأفك

كيف   :         :   كوسوفو من وأهي بالشيخ للعزاء اتصلت التي سألت الباز وأفاء قاالت
عنده      :       ! من وأمصروأفي أعرفه ل كيف قاالت باز؟ ابن الشيخ 5عرفت

دائما    :          وأيسبه الشيخ يعادي بالدلم شخص هناك كان التركي محمد الشيخ قاال
أحضر              فما بالحج وأالشيخ الشخص ذلك يتوفى أن الله وأشاء عنه ساكت وأالشيخ
غضب              بذلك وأعلم الحج من الشيخ حضر فلما عليه الصلة المام رفض للدفن

المجلة   5 1009مجلة
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وأصلة               المتوفى قابر إلى توجه ثم ذلك على وألمه شديدا غضبا المسجد إمام على
بخير    .  له وأدعا 6عليه

في    :          الشيخ عن يسأل الثياب رث أفريقي جاء الحكمي عبدالله الدكتور قاال
منكم     :          :     أريد ل فقال ؟ تريد فماذا ، الحج يستطع لم له فقيل الخير الحج موسم
المساكين       أبو وأالشيخ مسكين وألكني 7شيئا

 

:   بنفسي سمعتها مواقاف

بعد       :        أمنيتي كانت السعودية قادمت لما فقال بنين دوألة من الخوة أحد وأحدثني
زرته               فلما ـ الله رحمه ـ الشيخ سماحة زيارة العمرة وأأداء الحرام البيت زيارة

رجل       :   .    عن فسألني بنين من له فقلت ؟ أنت أين من بنين    سألني أهالي من
الدعوة  !!         : فقلت  في وأناشطه وأصحته حاله عن وأسألني الشيخ ففرح وأالدي ذاك

الشيخ             !!    وأكان بعضهم أعرف أكن وألم بنين في الدعاة بعض عن يسألني بدأ ثم ،
بعضها          !!. أعرف لم وأربما فيها يدعون التي القرى وأيذكر  يذكرهم

فقال           :  بالدمام الدعوة بمركز الداعية العويد حمد بن سلطان الشيخ وأحدثني
سؤاله             في فرغبت الجمرات يرمي وأهو التشريق أيام ثاني في الشيخ لقيت
الدعاء              من انتهي فلما تعالى الله يدعو الشيخ وأكان العسكر وأدوأنه دوأني فحال
سيدعوني  :              الشيخ أن من وأاثقا وأكنت ؟ السائل أين ؟ السائل أين وأقاال التفت
الدعاء    . من فراغه بعد

أمي   :            أن وأذلك الشيخ سماحة بسبب العلم من طلب بدأت يقول شابا وأسمعت
جدا             حارا الوقات وأكان الرياض في الظهر صلة بعد سؤال الشيخ لسؤال أرسلتني

ناس              وأمعه خرج حتى الشيخ أنتظر المسجد خارج بقيت الصلة وأبعد اليوم ذلك
فناديت            ، طفل لنني العسكري فمنعي الشيخ من فأقاتربت العسكر وأبجانبه
سؤال    :        :     عندها أمي له وأقالت منه فاقاتربت ؟ الولد وأين وأقاال إلي فالتفت الشيخ
بنعمه .   :     :   .  :     .  رباني الذي أكمل فقال الله ربي فقلت ؟ ربك من أوأل فقال وأاحد

الله  :     :  .  :     :    صلى محمد فقالت ؟ نبيك وأمن فقال السلم فقلت ؟ دينك ما قاال ثم
بذلك  .      :      !!   فتأثرت سؤال مائة وألك أسأل الن قاال ثم بالخير لي فدعا وأسلم عليه

لطفل              وأوأقاف هو من وأهو الشيخ حول الناس وأكان حارا كان الوقات أن  .خاصة

ـ          خير لكل الله وأفقه ـ العمران علي الشيخ سعيد   : فقال  وأحدثني الشيخ حدثني
عند            :     كاتبا كنت قاائل ـ متقاعد ـ مشيط خميس محاكم رئيس الغامدي عياش بن
مراجع              آخر ينتهي حتى يخرج ل دائما الشيخ وأكان الدلم في عبدالعزيز الشيخ
فقال             بدوأي فدخل بالخروأج وأهممت السجلت أغلقنا يوم ذات وأفي كثيرا وأيأخرنا

فقلت      : الشيخ  ، يريد ما نسمع قاال     : نجلس ، انتهي الدوأام شيخ من  : يا نسمع
فقلت    ، فقال   :  الرجل ، ثلثة ،           :الساعة بعيد مكان من قادم لعله يريد ما نسمع

هربت             ثم ، السجلت بدفتر رأسه على الشيخ وأضربت شديدا غضبا لذلك فغضبت
               ، يكن لم شيئا وأكأن اعتذاري فقبل منه وأاعتذرت للشيخ رجعت أيام عدة وأبعد ،
مشيط            خميس محكمة رئيس وأصرت القضاء دخلت حتى وأدرست العلم وأطلبت
ذات             وأفي أذاهم وأتحمل المراجعين على الصبر منها أمورا الشيخ من وأتعلمت
فتح              منه فطلبت السجلت الكاتب أغلق وأقاد الدوأام نهاية بعد مراجع دخل يوم

وأقاال          ، الكاتب فغضب الرجل عند ما وأسماع له     :السجل فقلت ، انتهى : الدوأام
يضربني                وأالكاتب وأإل شعرت فما ، بعيد مكان من قادم لعله الرجل من نسمع

مضيئة   6 113مواقاف

مضيئة   7 111مواقاف
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وأهرب              ـ الله رحمه ـ الشيخ مع موقافي فتذكرت السجلت بدفتر رأسي على
عفوت             قاد أنني الرسول وأأخبرت طلبه في أرسلت أيام وأبعد المحكمة من الرجل

 .عنه 

فقال       الشهري إبراهيم المفضال الخ الشيخ     : وأحدثني سماحة مجلس في كنت
الله      رحمه باز بن العزيز تفسير          عبد من الشيخ على يقرأ وأكان جمعة صلة بعد

السئلة        مجال فتح الدرس وأبعد كثير ابن الحضور      في بين من وأكان وأالنقاشات
من         قاصاصة عليه يقرأ بأن الشيخ استأذن سوداني له     رجل فسمح الحياة جريدة

بترحيل            أمرت البنجلديشية الحكومة أن ، فقرأ ـ الله رحمه ـ المسلمين  الشيخ
أن             الكاتب علق وأقاد البورمية الحكومة من طلب على بناء بورما إلى  البورميين

ذهبوا           إذا النصرانية الحكومة قابل من وأيضطهدوأن يعذبون سوف إلى  المسلمين
وأبعد  فطلب            هناك القصة هذا من متأثرا الشيخ وأكان الجريدة قاراءة من النتهاء

وأفقه              ـ فهد الملك الشرفين الحرمين خادم بقصر يتصل أن السكرتارية أحد من
نفس             في وأالشيخ التصالت يجري الشيخ مساعد وأكان ـ وأبر خير لكل  الله

نصف             من أكثر وأبعد المستفتين أسئلة على الثاني الهاتف على يرد الوقات
أعطى  وأبعدما   :       السكرتير الساعة ، الهاتف على الملك وأقاال للشيخ السماعة

كل               وأكان ـ فهد الملك ليكلم السماعة أخذ معه كانت التي المكالمة الشيخ أنهى
الملك             يكلم الله رحمه للشيخ يستمعون وأهم للمكالمة مشدوأدا المجلس في من

السماعة     الشيخ أخذ ـ وأصحة         مباشرة صحته عن سأله ثم الملك على فسلم
له                قاال ثم ـ القصة وأذكر ـ جريدة قاصاصة هناك أن ذكر ثم أن  : إخوانه منكم نريد

ل         بأن البنجلديشية الحكومة لدى المستضعفين المسلمين لهؤلء ترحلهم تشفعوا
دعا        ثم ، بنجلديش في يعيشون يتركوهم به       وأأن الله ينفع وأأن بالتوفيق للملك

وأالمسلمين  . السلم

حدثني أحد الخوة ممن خدم الشيخ إبان رئاسة للجامعة السلمية في مدينة 
ـ       :        رسول الله  الله رحمه ـ الشيخ راتب كان فقال ـ ّلَم َوأَس ِه ؤي َل َع ّلُه ال ّلى َص ـ

حتى             الحاجات وأذوأي الفقراء على يصرفه راتبه جل وأكان ريال آلف خمسة
                 ، صرف قاد الشيخ وأراتب الشهر يبدأ قاد بل ، الشهر نهاية قابل راتبه كل يذهب

أشهر           لعدة صرف قاد الشيخ راتب كان أيام علينا مرت جاءنا     8بل مرة وأذات ،
للضيوف             طعاما أشترى أن مني فطلب سفر على الشيخ زوأج وأكانت ضيوف
          :       ، له نسدد ثم القريبة المطاعم أحد من اقاترض فقال ، مال نملك ل أننا فأخبرته
      :   !      :  ، لك بيسر وأالله اذهب فقال ، منها اقاترضنا القريبة المطاعم كل له فقلت
الليلة       .  تلك طعاما لنا الله وأيسر فذهبت

رحمه   :              ـ الشيخ بديون ـ الله رحمه ـ فيصل الملك جللة علم فقال أيضا وأحدثني
آنذاك              المالية وأزير له فأرسل الخرين وأمساعدة صدقااته جراء من وأأنها ـ الله
رفض               ، الخبر وأأخبره للشيخ الوزير وأصل فلما ، ريال ألف مائة وأقادره بملغ
المبلغ              ليقبل بالشيخ مرارا وأغيره الوزير معه فحاوأل ، المبلغ قابول بشدة الشيخ
بمعدل                 راتبه من يخصم عليه دينا يكون أن شرط على ـ الله رحمه ـ قابل حتى
ـ                الله رحمه ـ الشيخ فأخذ بذلك فقبل للملك الوزير فأرسل ، شهريا ريال ألفي
 المبلغ . 

 

: مواقاف خاصة

للشيخ                 .8 ترجمته في المعنى هذا من شيئا ـ الله رحمه ـ سالم عطية الشيخ ذكر وأقاد
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من               وأاقاترب البشت لبس وأقاد السن كبير شيخ عليه فأقابل الشيخ بيت في كنت
رفع                فقد قابل من الشكل بهذا أره وألم وأتغيظ الشيخ فتغير أمر في وأكلمه الشيخ

؟؟  :         ..         الله حدوأد من حد في أتشفع ؟؟ الله حدوأد من حد في أتشفع وأقاال صوته
الرجل   .   . فخرج ثانية تعودها ل

مركز     :          من الدعاة بعض مع الشيخ سماحة زرت الشيخ سماحة مع خاص موقاف
عليه               وأظهرت نحله اشتد وأقاد ، الله رحمه ـ مرضه إبان بالدمام وأالرشاد الدعوة

القادمين              مع كعادته بيته في الغداء نتناوأل أن على الشيخ فأصر ــ المرض أمارات
الرياض   خارج ،      :       . من آكل أن أستطع ل قاائل الشيخ استأذن الطعام وأضع فلما

ضربت               ـ الله رحمه الشيخ سرعة وأمن رأسه لقابل وأجهه تلقاء من فقابلته وأخرج
في               الحق وأله بكلمة آذني وأل وألضربني نهرني ما فوالله ؛ جبهته في أضراسي
له       . وأغفر الله فرحمه ، كله ذلك

عام      :        أوأائل كتابته في بدأت فإني الكتاب هذا فهو الخر الموقاف ثم  1417أما هـ
غلبني               وأربما الكتابة إتمام عن وأتكاسلت ـ الله رحمه ـ للشيخ نسخة أرسلت إني
أظن                كنت ما أنني حيث فرح أيما بها فرحت الشيخ رسالة وأصلتي فلما ، الوهن
كتاب               وأصل فلما ، بنشرها وأيأذن يحررها أن عن فضل فيها سينظر الشيخ أن

بعد             البحث هذا نشر في الفضل كل فالفضل البحث وأأكملت بالله استعنت الشيخ
له        . وأغفر الله رحمه الشيخ لسماحة تعالى الله

وأنبل       خلقه بجميل الناس الشيخ ـ       .  وأساد الله رحمه ـ سجاياه وأكرم طبعه

المام     :             هذا لوفاة تأثرت كما الناس من أحد لوفاة أتأثر لم ـ الله رحمه ـ وأفاته
الموافق            الخميس يوم فجر قابيل ـ الله رحمه ـ وأفاته هـ27/1/1420وأكانت

مثلما                 أحد بكي وأما ـ الله رحمه ـ الشيخ كجنازة بلدنا في لعالم جنازة تشهد وألم
وألو               ، وأحلمه وأعلمه بخلقه الناس ساد سيد من الله فرحمه المام الشيخ بكي
رحمه             ـ وأمناقابه فضله في كرسات إثر كراسات لسطرت لقلمي العنان تركت

المراجع                من إليه أحلت لما رجع المزيد أراد وأمن غنية الشارة في وألكن ـ  . الله

ما       وأمنها الكثيروأن الشيخ رثى قااله الدكتور أحمد بن عثمان التويجري في وأقاد
رثاء الشيخ :  

رسالة شوق إلى سماحة الشيخ ابن باز

وأتسكب من أعماقانا الدمعة البكر لفقدك يلهى عن بديهته الفكر 

فدتك الدنا يا بهجة العمر وأالعمر وألو أن ميتا يفتدى من مماته 

فلله منا الحمد وأالصبر وأالشكر وألكن أمر الله في الناس بالغ 

تسامت بك المجاد وأاستشرف الفخر ترجلت يا شيخ الفوارس بعدما 
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وأقاد بت عنا اليوم يحجبك الستر وأكنت أبا للمكرمات فمن لها 

وأيذكرك القول المسدد وأالفكر سيذكرك العلم الذي كنت نوره 

وأيذكرك الدرس المبارك وأالذكر سيذكرك الخير العميم نشرته 

وأيذكرك النساك وأالزهد وأالطهر سيذكرك العباد في صلواتهم 

وأكل إمام ملء راحته جمر سيذكرك المستعصمون بدينهم 

وأوأاسيتهم برا فطاب بك البر سيذكرك اليتام كفكفت دمعهم 

وأيذكرك المضطر ما مسه ضر سيذكرك المستضعفون جميعهم 

وأتذكرك الجلى إذا حزب المر سيذكرك الحسان وأالعدل وأالهدى 

وأألف حنين ل يكفكفه صبر رحلت وأفي أعماقانا ألف لوعة 

وأألف مصاب إذ مصائبنا كثر رحلت وأفي ساحاتنا ألف نكبة 

وأيسود طهر عاث في ساحه غدر على قامم الفغان يخزى جهادنا 

وأمنا وأفينا وأيحنا القتل وأالنحر وأتجري دمانا في الجزائر أنهرا 

ُتسبى نساؤنا ُنمحى وأ وأيرهبنا صرب هم الغل وأالكفر وأفي كوسوفا 

وأفي القدس وأيح القدس أين 
صلحها 

أما آن أن يجلو دياجيرها البدر 

ُعرانا وأأردانا بأرزائه الدهر أضعنا الهدى يا سيدي فتقطعت 
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وأإن غردت أطيارنا الخوف وأالقهر وأسلط فينا الظالمون فعيشنا 

ذراه ففيها كل راياتنا الخضر نعيش بسفح للوجود وأدارنا 

وأنحن الوألى فينا انتشى العز وأالفخر وأنمشي وأراء العالمين أذلة 

ُعذر فيا سيدي عذرا إذا فاض بالجوى  فؤاد شجي فالهوى كله 

لمن سيندى بعدك الروأض وأالزهر وأيا سيدي يا دوأحة العلم وأالهدى 

لمن سيرق الغيم وأالطل وأالقطر لمن سيبوح القاحوان بعطره 

لمن سيضوع الطيب وأالند وأالعطر لمن سيهب النسم عذبا متيما 

وأيشرق في أحلى منازله الفجر لمن سيغني الطير في غدوأاته 

وأما ضاق بالشجان من وأله صدر عليك سلم الله ما التاع خافق 

عليك وأما دوّأى بتأبينك الشعر وأما سكبت من أعين الناس أدمع 

المقالتين        :  بهاتين ـ الله رحمه ـ رثيته  وأقاد

عليك  9بالله

مخطئا         : (  ) .      يكون أن راجيا قالت نعم قاال ؟ الشيخ مات هل مهاتفي يا عليك بالله
       (  ) :   (   ) :، العبرات تلو العبرات وأسالت ، فسكُت نعم قاال ؟ عبدالعزيز  الشيخ

قاال         وألكنه أكذبه أوأ الخبر أصدق أن بين ّنا        : وأبقيت إ ، الخبر صحة من متأكد إنه
وألكني                   ، لله البقاء وأأن ، يموت حي كل أن يقين على كنت ، راجعون إليه ّنا وأإ لله
صلة                 كل في وأعل جل الله ُعَو ؤد ُا وأ ، سنوات عدة منذ اليوم هذا من أخشى كنت

      ، الشيخ بحياة يمتعنا أن سنين يعلم          منذ كما أعلم للتـي ، أجله في ينسأ وأأن
وأهناك                  ، الخلق في وأإمام ، علماء وأهناك ، العلم في إمام إنه الشيخ هو من غيري
وأهناك                  ، الحسان في وأإمام ، كرم أهل وأهناك ، الكرم في وأإمام ، خلق ذوأ أناس

اليوم   : 9 هـ3/2/1420جريدة
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                ، ّباد ع وأهناك ، العبادة في وأإمام ، زهاد وأهناك ، الزهد في وأإمام ، محسنون
            ، بالمعروأف آمروأن وأهناك ، المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر في وأإمام

وأإمام   …وأإمام ،…             ، الصفات هذه كل يجمع من يلدن أن النساء عقمن وألكن ،
وأمن                 بالمعروأف وأالمر وأالدعوة للعلم من وألكن ، سيموت أنه أعلم كنت

وأذوأي  وأاليمان          للمساكين العلم وأكمال الخلق بحسن يربها للجيال من ، الحاجات
 .
صاحبي   : لي قاال

؟          النسان على كتبت وأنهاية وأاقاع حق الموت أن أنسيت
؟           فان الميهمن خلق من وأجميع وأحده يبقى الله أن أنسيت

أحزاني           من هربت الرجاء باب إلى لكني وأالله ل ؟ أنسيت
صاحبي  : يا
من                   لكثير موت إنه بل الناس من رجل كموت ليس ـ الله رحمه ـ الشيخ موت إن
تعالى                  الله فإن المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المر من لكثير وأموت العلم
وأجد                ما تهلك ل المة فإن هذا في رأس وأالشيخ العاملين بالعلماء البلد يحفظ
المصلحون .
العاصي              المقصر المسلم يرحم غفوٍر ٍم رحي رٍب على قادم الشيخ أن نعلم ّنا وأإ
أم              كحال نحن حالنا وألكن ، وأالمسلمين للسلم حياته كل عاش برجل فكيف

َلّما                   َف َها َيُزوأُر ـ عنهما الله رضي ـ وأعمر بكر أبو جاءها فقد ـ عنها الله رضي ـ أيمن
ِه                 ؤي َل َع ّلُه ال ّلى َص ـ ِه ِل ِلَرُسو ؤيٌر َخ ِه ّل ال َد ؤن ِع َما ِكيِك ؤب ُي َما َها َل َقال َف ؤت َك َب َها ؤي َل ِإ َنا ؤي َه َت ؤن ا
ّلُه   :                ال ّلى َص ـ ِه ِل ِلَرُسو ؤيٌر َخ ِه ّل ال َد ؤن ِع َما َأّن َلُم ؤع َأ ُكوَن َأ ل ؤن َأ ِكي ؤب َأ َما ؤت َل َقا َف ـ ّلَم َوأَس
ِء               َكا ُب ؤل ا َلى َع ُهَما ؤت ّيَج َه َف ِء الّسَما ؤن ِم َع َط َق ؤن ا ؤد َقا ؤحَي َو ؤل ا َأّن ِكي ؤب َأ ؤن ِك َل َوأ ـ ّلَم َوأَس ِه ؤي َل َع
وأأبقى   )              له خير الله عند فما الشيخ على نبكي ل وأالله وأنحن َعَها َم َياِن ِك ؤب َي َعل َفَج
؟      أنفِسنا على نبكي وألكن
الناس              مع معاملته فتذكرُت وأخلقه الشيخ مآثر من شيئا وأصاحبي أنا نتذاكر بقينا
يرد                فهو منـزله في وأكذلك آخره إلى الدوأام وأقات أوأل من مكتبه يفتح كان فقد

على              وأيسعى الناس حاجات وأيسمع ، المكتوبة الفتاوأى على يرد ثم ، الهاتف على
أنا             : (    شيخ يا فقال منـزله في وأأنا رجل جاءه أنه ذلك وأمن ، لحلها استطاعته قادر

لعلهم            المسؤلة للجهات كتبت فهل زوأجتي َدام ؤق ِت ؤس ِبا يسمح ل وأالنظام عامل
دين  )   : (        ) .    عليه وأهذا خير وأيكون لي اكتب الله شاء إن الشيخ فقال يوافقون
     . ـ           رجل سأله وأقاد كثير وأغيرهم لهم عائل وأل أيتام لديها وأهذه الزوأاج يريد وأهذا
عليك                الناس وأدخول أعمالك كثرة من تتعب ل كيف ـ العجب حاله من رأى بعدما

لم      : (         تعمل كانت إن الروأح إن بني يا إلحاح بعد للسائل فقال لحاجاتهم وأعرضهم
تتعب  )           . ل تبع الجوارح فإن حاضرة الروأح كانت إن أي الجوارح تتعب

الجسام             مرادها في تعبت َباًرا ِك النفوس كانت وأإذا

ًا         .       طعام الشيخ يأكل وألم بحاجته كٌل فيأتيه وأالعشاء الغداء لطعام بيته يفتح وأكان
              ، مستفٍت وأل بسائل صدره يضيق الشيخ كان وأما ، سنة خمسين منذ لوحده
الذين                النفر أوألئك حتى بل ، تحمله الناس أكثر يستطيع ل ما الناس من وأيتحمل
أحد               قاال حتى بهم يترفق بل يهينهم وأل يسبهم كان ما يخالفهم الشيخ كان
ـ  : (               )  ّلَم َوأَس ِه ِل وأآ ِه ؤي َل َع ّلُه ال ّلى َص ـ النبي ير لم صحابي باز ابن الشيخ مخالفي
وأآله                 ِه ؤي َل َع ّلُه ال ّلى َص ـ محمد رباه الذي لوأل ا الرعيل كخلق خلقه أن أراد فالقائل
ـ    .  ّلَم َوأَس
شيخ              : (    يا له يقول رجلً سمعت لقد بل ، ًدا َب َأ لنفسه انتصر الشيخ أن يعرف وأل
مسلم   )       : (     ) !!! .  لكل حلل ظهري ـ الله رحمه ـ الشيخ فقال فحللني اغتبتك لقد
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فما       : (         مبتدع إنك يقول فلن الشيخ أن عامة محاضرة في له قايل لقد بل
مجتهد )         : (    ) !!! .  عالم هو ـ الله رحمه ـ فقال ؟؟ رأيك
بالمعروأف               المر في مثال ـ الله رحمه ـ الشيخ كان فقد بالمعروأف أمره أما

العلم               أهل من طلب إل منكر فيه يحصل بمكان يسمع يكاد فما المنكر عن وأالنهي
عنه               للمسئول كتب ذلك له أكدوأا فإن ؛ له وأالكتابة التحقق المكان ذلك في
هذا               إزالة من ليتأكد خطاباته يتابع وأكان ، إزالته ضروأرة عليه وأأكد بالله وأخّوفه
بعض               وأقاوع من التأكد يطلب خطاب من الدعوة مكتب في جاءنا وأكم ، المنكر
المنكرات .
الحكام             من لعدد برقايات أرسل بل المملكة داخل بالمعروأف بالمر يكتف وألم
المنكر      .  عن وأينههام بالمعروأف فيها يأمرهم
المؤمنين               يسجن وأهو العربية الدوأل حكام بأحد ـ الله رحمه ـ الشيخ سمع وألما
أوأ               يرتدع أن لعله بالله وأيذكره الله عذاب من يخوفه له كتب وأيقهرهم وأيعذبهم
يتوب .
الجهلة                  ّتاب الك أوألئك على يرد الصحف من لكثير ـ الله رحمه ـ الشيخ كتب وأكم
أوألئك              أوأ ، التقوى لباس يلبسون وأهم ، إليه وأالدعوة بالفسق يجاهروأن الذين
بين        .         يفرق ـ الله رحمه ـ وأكان وأالسنة بالكتاب علم غير من يفتون الذين الجهلة
السوء        .  أهل وأبين الحسنة بالعمال له شهد من
أن                   منذ الحج يترك وألم سنة كل في يحج كان فإنه ـ الله رحمه ـ الشيخ عبادة أما
ـ                  ترك وأما ، الحج من الطباء منعه فقد ؛ العام هذا في إل سبيلً إليه استطاع
ـ                  الله رحمه ـ وأكان ، موته مرض في حتى ًا أبد الجماعة في الصلة ـ الله رحمه
فعله              . الشباب يستطع ل بما ربه وأيدعوا الليل يقوم عنده من الناس خرج إذا

على                 يخرجون ل كانوا العلماء من كثيرا أن ـ الله رحمه ـ الشيخ آثار أعظم من وأإن
حسب               وأيفتي ذلك يعارض الشيخ فكان ـ الله رحمه ـ حنبل بن أحمد المام مذهب

وأتجرده             نيته لصدق الله فأظهره عليه وأتكلموا فخالفوه رجحانه الدليل يقتضي ما
للحق . 
من               منعه إبراهيم بن محمد الشيخ الديار مفتي شيخه أن من اشتهر ما وأمنها
               ، بها الفتوى عل ـ الله رحمه ـ الشيخ فأصر البدعي الطلق وأقاوع بعدم الفتوى
مجلس                حضر أنه ـ خير لكل الله وأفقه ـ عقيل بن عبدالله الشيخ شيخنا وأأخبرني

الشيخ              طلب باز ابن عبدالعزيز الشيخ دخول وأقابل ـ الله رحمه ـ عبدالعزيز الملك
الفتوى                 من باز ابن الشيخ يمنع أن الملك من ـ الله رحمه ـ إبراهيم بن محمد
سأفتي            :   الشيخ فقال الفتوى عن يمتنع أن الملك أمره الشيخ دخل فلما بالطلق
ـ           . الجميع الله رحم ـ بها الفتوى على وأأصر بها
صاحبي   :  يا
من                   كثيرا فإن ـ الله رحمه ـ الشيخ أثر عرف من إل المصيبة هذه قادر يعرف ل إنه

وأكثير            ، لسماحته وأيرجعونها المسائل بعض في الفتوى عن يحجمون كانوا العلماء
وأالكفر            الشر من عندهم ما ليظهروأا الشيخ وأفاة ينتظروأن المنافقين من

ِري              ؤم َأ ّوُض َف ُأ َوأ َلك ُقاوُل َأ َما ُكُر ؤذ َت وأَس ِثيًرا َك ًفا ِتل ؤخ ا َيَرى َفَس ِمنا ؤش ِع َي ؤن وأَم ، وأاللحاد
ِد      . َبا ِع ؤل ِبا َبِصيٌر ّلَه ال ِإّن ِه ّل ال َلى ِإ
صاحبي  :  يا
ّلَم                َوأَس ِه ؤي َل َع ّلُه ال ّلى َص ِبّي ّن ال َلى َع ُمّر أنه سمعت فلعلك خلقه في الله شهداء نحن

َشّرا     "  "        َها ؤي َل َع ؤوا َن ؤث َأ َف ؤخَرى ُأ ِب ُمّر ُثّم ؤت َب َوأَج َقاَل َف ؤيًرا َخ َها ؤي َل َع ؤوا َن ؤث َأ َف ٍة َناَز َقاَل  :…ِبَج َف
ؤم"  "           : "    ُت ؤي َن ؤث َأ َذا َه َقااَل ؤت َب َوأَج َذا َه ِل َوأ ؤت َب َوأَج َذا َه ِل ؤلَت ُقا ِه ّل ال َرُسوَل َيا ِقيَل َف ؤت َب َوأَج
ِه                ّل ال ُء َدا َه ُش ؤم ُت ؤن َأ ّناُر ال َلُه ؤت َب َوَج َف َشّرا ِه ؤي َل َع ؤم ُت ؤي َن ؤث َأ َذا َه َوأ ّنُة ؤلَج ا َلُه ؤت َب َوَج َف ؤيًرا َخ ِه ؤي َل َع
              " خيرة  وأأنه عليه ما أدي الشيخ أن معي تشهد وألعلك أشهد أنا وأها ؤرِض ل

َ ا ِفي
ًا         .  أحد الله على نزكي وأل الزمان هذا في العلماء
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قاال      :  من قاول اسمع صاحبي يا
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على              حريصا حياته فترة طوال للعلم ًا معلم ـ الله رحمه ـ الشيخ وأاستمر
تقيا              الشيخ عاش ، وأفاته مرض فيها مرض التي الفترة في حتى الناس تعليم

وأمات              متواضعا وأعلما ، شامخا طودا وأعاش ، ًا محتسب صابرا وأعاش ، نقيا
مستغفرا  . مسبحا
؟              . أوأنصفه ؟ مثله وأيكون غيره يأتي هل عليك بالله صاحبي يا لي فقل
ًبا     . َوا َج يحر وألم صاحبي سكت

الثانية    : المقالة هي وأهذه
 

عليك  10هون

عليك   عليك   …هون للدعاء    !!!.…هون بحاجة الشيخ
عبدالعزيز            المام الشيخ وأفاة على نشيجي يسمع وأهو صاحبي قاالها كلمات
ـ           . الجنة من العلى الفردوأس وأأسكنه الله رحمه ـ باز ابن
خانة               في وأضعتها فقد الن أما الوقات ذلك في معنى لها أجد لم كلمات
المتقاطعة    . وأالكلمات المضحكة العبارات

وألكن              ، وأتعالى تبارك الله مشيئة تحت المسلمين من كغيره الشيخ أن أنكر ل
ربه               .   عند له يشفع ما دنياه في قادم وأمثله ذرة مثقال يظلم ل عدل الله
العلماء               وأفاة عام ، الحزن عام ، وأفاته على عام مضى وأقاد الشيخ تذكرت
العلم  .  وأرفع
أبكي      . كنت لم صاحبي يدري ل
أمتي              على بحق ابكي كنت وألكن ؛ نعم المام للشيخ لحبي أبكي كنت
دوأنها          .  موصدا ًا باب الشيخ كان فتنة من فكم ، المسكينة
المام    . الشيخ مات وأقاد
قاائد              ثمة وأليس يقوده لمن المحتاج الحائر الشباب من كثير على أبكي كنت
الشيخ  . مثل
المام    . الشيخ مات وأقاد
له             يرجع عالم وأل وأيسره يمنة انطلق الذي المتحمس الشباب أبكي كنت
الناس   .  بين ليفصل
المام    . الشيخ مات وأقاد
؟؟            . الشيخ مكان يمل أن استطاع الناس من فمن مر عام هذا
لهم       . أب وأل يتامى كلهم الناس أضحى
لهؤلء               أبا وأيكون ـ المام الشيخ كقيام ـ تعالى الله بأمر يقوم عالم فهل
. ؟؟    المة من الزرافات
للدعاء     !! . بحاجة الشيخ عليك هون
كذلك    الخلق كل
علينا      .     يبكي لمن بحاجة نحن وألكن

اليوم   10 هـ1/2/1421جريدة
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