
ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله

الشيخ محمد رجل عالم و رجل فاضل
ابن باز

1ترجمة الشيخ محمد العثيمين

اسمه ونسبه : 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد بن مقبل من آل مقبل من 
ّيسِّ الوهيبي التميمي ، وجده الرابع عثمان أطلق عليه عثيمين  آل ر
فاشتهر به ، وهو من فخذ وهبه من تميم نزح أجداده من الوشم إلى 
عنيزة . 

ومولده: 
 كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام

هـ، في مدينة عنيزة - إحدى مدن القصيم- بالمملكة العربية 1347
السعودية.

وصفه : 

قصير القامة معتدل الجسد ـ إل في مرضه الخأير فقد هزل جدا ـ ذو لحية 
طويلة إلى صدره بيضاء ـ ما كان يحنيها ـ أبيض البشرة بشوش دائما 
طلق الوجه له نفسِّ شاب وقد بلغ السبعين ،  

نشأته العلمية: 
ًا من الدب والحساب والتحق بإحدى المدارس   تعلم الكتابة وشيئ
وحفظ القرآن عن ظهر قلب في سن مبكرة، وكذا مختصرات المتون 
في الحديث والفقه. 

- فضيلة الشيخ العلمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ثم درس على  
رحمه الله –وقد توسم فيه شيخه النجابة والذكاء وسرعة التحصيل 
ًا في حلقته.  ًا ودفعه إلى التدريسِّ وهو ل يزال طالب فكان به حفي
 ولما فتح المعهد العلمي بالرياض أشار عليه بعض إخأوانه أن يلتحق به

المفردة               :1 من هي عيها وقفت والذي العلماء من غيره مع وتراجم مفردة تراجم الزاهد    للشيخ المام عثيمن  ابن
عثيمن           للدكتور ابن محمد الشيخ حياة في مشرقة صفحات ، الزهراني العلمة        ناصر لحياة الجامع ، العتيبي لحسان

العثمين    صالح بن غيره      محمد مع أما ، الحسن العدد     :42علماؤنا:    لوليد الحكمة مجلة ،2.  
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فاستأذن شيخه عبد الرحمن السعدي فأذن له فالتحق بالمعهد العلمي 
هـ وانتظم في الدراسة سنتين انتفع فيهما 1372في الرياض سنة 

بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك ، ولتقى هناك 
بسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ ويعتبر سماحة الشيخ 
عبد العزيز ابن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به . 
ًا حتى نال  وتخرج من المعهد العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتساب
الشهادة الجامعية من جامعة المام محمد بن سعود السلمية في 
الرياض.

شيوخأه : 

جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ -رحمه الله- .1
درس عليه القران الكريم .

ـ رحمه الله ـفضيلة الشيخ العلمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي .2
ويعتبر الشيخ عبدالرحمن السعدي شيخه الول الذي نهل من معين 
علمه وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه للدليل وطريقة تدريسه .

سماحة المام العلمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- .3
فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
السلم بن تيمية وانتفع منه في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء
المذاهب والمقارنة بينها .

 الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع -رحمه الله- . .4

قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحمه الله- في .5
علم الفرائض حال وليته القضاء في عنيزة. 

قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- في النحو .6
والبلغة أثناء وجوده في عنيزة. 

 المام العلمة الشيخ محمد المين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ .7

الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد ـ رحمه الله ـ .8

الشيخ عبد الرحمن الفريقي..9

قرأ على سماحة الشيخ عبدالله بن عقيل العقيل  في الفقه .10
وغيرهم.
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زواجه : 

تزوج ـ رحمه الله ـ ثلثا مرات الولى : ابنة عمه بنت سليمان بن محمد 
العثيمين التي توفيت أثناء الولدة ، ثم تزوج بعد وفاتها من ابنة الشيخ 
عبدالرحمن بن الزامل العفيسان وظلت معه خأمسِّ سنوات لم ينجب 
منها فطلقها ثم تزوج بنت محمد بن إبراهيم التركي وهي أم أولدة ، 
ولم يجمع بين زوجتين .

أعماله ونشاطه العلمي: 
هـ في الجامع الكبير بعنيزة في عهد 1370* بدأ التدريسِّ منذ عام 

شيخه عبد الرحمن السعدي وبعد أن تخرج من المعهد العلمي في 
ًا في المعهد العلمي بعنيزة عام  هـ. 1374الرياض عين مدرس

هـ توفي شيخه عبدالرحمن السعدي فتولى بعده 1376* وفي سنه 
إمامة المسجد بالجامع الكبير في عنيزة والخطابة فيه والتدريسِّ 

هـ1359بمكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع والتى أسسها شيخه عام 
 .
* ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة ل تكفيهم صار يدرس في المسجد 
الجامع نفسه واجتمع إليه طلب كثيرون من داخأل المملكة وخأارجها 
حتى كانو يبلغون المئات وهؤلء يدرسون دراسة تحصيل ل لمجرد 
ًا حتى توفي  ًا وخأطيب ًا في مسجده وإمام الستماع - ولم يزل مدرس
-رحمه الله-. 

ًا بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام  هـ وشارك 1398* استمر مدرس
في آخأر هذه الفترة في عضوية لجنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية 
في جامعة المام محمد بن سعود السلمية وألف بعض المناهج 
الدراسية. 
ًا بفرع جامعة المام محمد بن سعود السلمية  * ثم لم يزل أستاذ

-1398بالقصيم بكلية الشريعة وأصول الدين منذ العام الدراسي 
هـ حتى توفي -رحمه الله-. 1399

* دّرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر 
رمضان والعطل الصيفية. 
* شارك في عدة لجان علمية متخصصة عديدة داخأل المملكة العربية 
السعودية. 
* ألقى محاضرات علمية داخأل المملكة وخأارجها عن طريق الهاتف. 
* تولى رئاسة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة منذ 

هـ حتى وفاته -رحمه الله- 1405تأسيسها عام 
ًا في المجلسِّ العلمي بجامعة المام محمد بن سعود  * كان عضو
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 هـ. 1400 - 1399 هـ و 1399 - 1398السلمية للعامين الدراسيين 
ًا في مجلسِّ كلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة  * كان عضو
ًا لقسم العقيدة فيها.  بالقصيم ورئيس
ًا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام * كان عضو

هـ حتى وفاته -رحمه الله- 1407

ًا على نفع  وكان بالضافة إلي أعماله الجليلة والمسؤوليات الكبيرة حريص
ًا وفي  ًا وسفر ًا حضر الناس بالتعليم والفتوى وقضاء حوائجهم ليلً ونهار
أيام صحته ومرضه -رحمه الله تعالى رحمة واسعة- 

كما كان يلزم نفسه باللقاءات العلمية والجتماعية النافعة المنتظمة 
المجدولة كما سبق ذكرها .فكان يعقد اللقاءات المنتظمة السبوعية 
مع قضاة منطقة القصيم وأعضاء هيئة المر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في عنيزة ومع خأطباء مدينة عنيزة ومع كبار طلبه ومع الطلبة 
المقيمين في السكن ومع أعضاء مجلسِّ إدارة جمعية تحفيظ القران 
الكريم ومع منسوبي قسم العقيدة بفرع جامعة المام بالقصيم. 

وكان يعقد اللقاءات العامة كاللقاء السبوعي في منزله واللقاء الشهري في
مسجده واللقاءات الموسمية السنوية التي كان يجدولها خأارج مدينته 
فكانت حياته زاخأرة بالعطاء والنشاط والعمل الدؤوب وكان مباركا في
علمه الواسع أينما توجه كالغيث من السماء أينما حل نفع. 

أعلن فوزه بجائزة الملك فيصل العالية لخدمة السلم للعام الهجري
هـ وذكرت لجنة الخأتيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما 1414

يلي:- 
أولً : تحليه بأخألق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة 
الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم 
وعامتهم. 
ًا.  ًا وإفتاًء وتأليف ثانيا  : انتفاع الكثيرين بعلمه تدريس
ًا : إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة.  ثالث
ًا : مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلمية كبيرة.  رابع
ًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة  ًا متميز ًا: اتباعه أسلوب خأامس
ًا.   ًا وسلوك ًا لمنهج السلف الصالح فكر الحسنة وتقديمه مثلً حي

ولقد آتاه الله سبحانه وتعالى ملكة عظيمة لستحضار اليات والحاديث 
لتعزيز الدليل واستنباط الحكام والفوائد فهو في هذا المجال عالم ل 
يشق له غبار في غزارة علمه ودقة استنباطه للفوائد والحكام وسعة 
فقهه ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلغتها. 
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أمضى وقته ـ رحمه الله ـ في التعليم والتربية والفتاء والبحث والتحقيق 
ًا للراحة حتى إذا ولـه اجتهادات واخأتيارات موفقة ، لم يترك لنفسه وقت
سار على قدميه من منزله إلى المسجد وعاد إلى منزله فإن الناس 
ينتظرونه ويسيرون معه يسألونه فيجيبهم ويسجلون إجاباته وفتاواه. 
كان للشيخ -رحمه الله- أسلوب تعليمي رائع فريد فهو يسأل ويناقش 
ليزرع الثقة في نفوس طلبه ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة 
ونشاط وهمة عالية ويمضي الساعات يلقي دروسه ومحاضراته 
وفتاواه بدون ملل ول ضجر بل يجد في ذلك متعته وبغيته من أجل 
نشر العلم وتقريبه للناس. 

ويعتنى بتوجيه طلبة العلم وإرشادهم واستقطابهم والصبر على تعليمهم 
وتحمل أسئلتهم المتعددة والهتمام بأمورهم. 
ًا توجت جهوده العلمية وخأدمته العظيمة التي قدمها للناس في   وأخأير
مؤلفاته العديدة ذات القيمة العلمية من كتب ورسائل وشروح للمتون 
العلمية طبقت شهرتها الفاق وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم 
ًا ورسالة ثم ل ننسى تلك  وقد بلغت مؤلفاته أكثر من تسعين كتاب
الكنوز العلمية الثمينة المحفوظة في أشرطة الدروس والمحاضرات 

 فقد بارك الله تعالى في وقت هذا العالم 2فإنها تقدر بآلف الساعات
الجليل وعمره نسأل الله تعالى أن يجعل كل خأطوة خأطاها في تلك 
الجهود الخيرة النافعة في ميزان حسناته يوم القيامة. 
 

ملمح من مناقبه وصفاته الشخصية: 

ًا فلم يكن علمه مجرد ًا حي كان الشيخ رحمه الله تعالى قدوة صالحة وأنموذج
دروس ومحاضرات تلقى على أسماع الطلبة وإنما كان مثالً يحتذى 
في علمه وتواضعه وحلمه وزهده ونبل أخألقه. 

تميز بالحلم والصبر والجلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته 
ًا عن التكلف وكان قمة  والحفاظ على كل لحظة من عمره كان بعيد
في التواضع والخألق الكريمة والخصال الحميدة وكان بوجهه البشوش
ًا يخالط الناس ويؤثر فيهم ويدخأل السرور إلى قلوبهم ترى  اجتماعي
السعادة تعلو محياه وهو يلقي دروسه ومحاضراته - رحمه الله تعالى -
ًا على تطبيق السنة في جميع أموره.  كان حريص

ًا مع الشباب يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم الوعظ  كان رحمه الله عطوف
والتوجيه بالرفق واللين والقناع . 

2         ، الحسن وليد ، الشيخ لحياة 154الجامع
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 ومن ورعه أنه كان كثير التثبت فيما يفتي ول يتسرع في الفتوى قبل أن 
يظهر له الدليل فكان إذا أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول : 
انتظر حتى أتأمل المسألة، وغير ذلك من العبارات التي توحي بورعه 
وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. 

لم تفتر عزيمته في سبيل نشر العلم حتى أنه في رحلته العلجية إلي 
الوليات المتحدة المريكية قبل ستة أشهر من وفاته نظم العديد من 
المحاضرات في المراكز السلمية والتقى بجموع المسلمين من 
المريكيين وغيرهم ووعظهم وأرشدهم كما أمهم في صلة الجمعة. 
وكان يحمل هم المة السلمية وقضاياها في مشارق الرض ومغاربها 
وقد واصل -رحمه الله تعالى- مسيرته التعليمية والدعوية بعد عودته 
من رحلته العلجية فلم تمنعه شدة المرض من الهتمام بالتوجيه 
والتدريسِّ في الحرم المكي حتى قبيل وفاته بأيام. 

أصابه المرض فتلقى قضاء الله بنفسِّ صابرة راضية محتسبة، وقدم للناس 
ًا يقتدي به لتعامل المؤمن مع المرض المضني، نسأل ًا صالح ًا حي نموذج
الله تعالى أن يكون في هذا رفعة لمنزلته عند رب العالمين. 

كان رحمه الله يستمع إلى شكاوى الناس ويقضي حاجاتهم قدر استطاعته 
ًا في كل يوم لستقبال هذه  ًا محدد وقد خأصص لهذا العمل الخيري وقت
المور وكان يدعم جمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن بل قد من 
ًا  الله عليه ووفقه لجميع أبواب البر والخير ونفع الناس فكان شيخن
بحق مؤسسة خأيرية اجتماعية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

طلبه : 

هم بحمد الله كثيرون سواء من تلقى عنه مباشرة وهؤلء إما طال بهم 
المقام أو قصر سواء في القصيم ـ الجامع والجامعة ـ أو في الحرم المكي
، أو عن طريق الكتب والشرطة ، وكثير من طلب العلم يقدمون كتب 
الشيخ وأشرطته لغزارة ما يلقي من العلم ولتجرده للدليل ، ولحسن 

 . وقد بلغ الشيخ 3أسلوبه في التعليم ول أعرف أحدا يباريه في التدريسِّ
 طالبا وهؤلء أكثر الطلب ملزمة للشيخ ، 74وليد الحسن بطلب الشيخ 

 قاضيا وقرأ فيها : الطرق الحكمية لبن القيم ثم 18وذكر من القضاة 
كتاب الوقف والوصايا من القناع للحجاوي ثم كتاب إعلم الموقعين لبن 
القيم وتمت هذه الكتب إل عشر صفحات من العلم لمرض الشيخ ـ 

 أستاذا وقرأ فيها : حادى 25رحمه الله ـ، وذكر من أساتذة الجامعة 
 خأطيبا وقرأ فيها : زاد 21الرواح لبن القيم ، وذكر من خأطباء الجوامع 

3             ، الشيخ ترجمة في الحسن وليد خأطه ما فليراجع المزيد اراد  .72ومن
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 عضوا وقرأ فيها كتاب الحسبة لشيخ40المعاد ، وذكر من أعضاء الحسبة 
السلم .

ومنهم : 

الدكتور إبراهيم بن علي العبيد ..1

الدكتور أحمد بن عبدالرحمن القاضي ، وهو شيخ نبيل الخلق كريم .2
السجايا .

الدكتور أحمد بن محمد الخليل ..3

الشيخ خأالد بن عبدالله المصلح ، زوج بنت الشيخ ..4

الدكتور خأالد بن عبدالله المشيقح ..5

الشيخ سامي بن محمد الصقير ، وهو زوح بنت الشيخ ..6

المير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير آل سعود ..7

الستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطيار ، كان يطلق عليه سماحة .8
المام عبدالعزيز ابن باز العلمة .

الشيخ محمد بن سليمان السلمان ..9

وليد بن أحمد الحسين ..10

 ، وهو 4شيخنا القاضي الشيخ صالح بن عبدالله بن عبدالكريم الدرويش.11
من خأيرة من رأيت من الناس في بذل نفسه وجاهه ووقته في الدعوة 
إلى الله تعالى ، فنعم العالم والداعية والمربي هو .

 .5الدكتور ناصر بن عبدالله القفاري.12

وهم أكثر بكثير

الحسن                       .4 وليد ذلك وذكر فضيلته لي ذكر كما ، بالقضاة خأاص لقاء عقد ـ الله رحمه ـ الشيخ على اقترح الذ وهو
115 

القصيم    : (              5 منطقة في الحديث بعلم المتخصصين أبرز من العلوان ناصر بن سليمان الشيخ الحسن وليد قال
الشيخ                     وطلب ، الحاديث بعض عن يسأله الشيخ وكان ـ الله رحمه ـ العثيمين عبدالله أبي شيخنا تلميذ من وليسِّ

التوحيد           ) !!!  كتاب شرح ومنها كتبه عن ملحوظاته بكل يوافيه أن مدير .        86منه الفهيد سليمان الشيخ لي وذكر ،
والوقاف    والرشاد الدعوة للشيخ                 مركز الحديث في ـ الله رحمه ـ محمد الشيخ أسئلة بعض حمل أنه الباطن بحفر

الموافق       .       السيت يوم ذكره سليمان الشيخ رد حمل ثم العلوان هـ28/7/1423سليمان
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مؤلفاته : 

 مؤلف بين كتاب صغير ومجلدات كبيرة 115بلغ بها الشيخ وليد الحسن 
وهي : 

مجموع فتاوى الشيخ ، ويحوى المجموع حسبما أمر الشيخ كل مؤلفات.1
الشيخ التي تبلغ مجلدين فأقل ، وبلغت خأمسة عشر مجلد وقد تصل إلى
ثلثين مجلدا  .

تخريج أحاديث الروض المربع . لم يطبع .2

الشرح الممتع على زاد المستقنع ، وهو أكبر مؤلفات الشيخ وأكثرها .3
نفعا وفيها يظهر دقة علم الشيخ وقد يصل إلى ستة عشر مجلد  .

فتاوى منار السلم . ثلثا مجلدات .4

نيل الرب من قواعد ابن رجب . لم يطبع.5

القواعد المثلى . وهو من كتب الصفات الجيدة.6

القول المفيد على كتاب التوحيد . ثلثا مجلدات.7

فتح ذي الجلل والكرام بشرح بلوغ المرام ..8

شرح العقيدة الواسطية . مجلدان.9

شرح رياض الصالحين . سبع مجلدات.10

عقبه : 

الذكور : خأمسة هم 

عبدالله : موظف في جامعة الملك سعود ..1

عبدالرحمن : ضابط في وزارة الدفاع ..2

إبراهيم : ضابط في الحرس الملكي ..3

عبدالعزيز : ضابط في الجوازات ..4

عبدالرحيم : موظف في الخطوط السعودية . .5
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ولم يطلب العلم أحد من أبناءه عليه ـ رحمه الله ـ ، وله ثلثا بنات 
تزوجْت ثنتان منهم باثنين من طلبه وهما الشيخ سامي الصقير 
والشيخ خأالد المصلح .

مواقف للشيخ : 

دخأل على الشيخ ـ رحمه الله ـ  صبي دون السادسة من عمره وهو 
بين طلبه وأمسك بيده وقال : أبي يريد السلم عليك قبل سفره
فلطفه الشيخ والطفل آخأذ بيده حتى بلغ به والده فتعجب من 
هذا الخلق النبيل . 

ركب الشيخ مع أحد محبيه وكانت سيارة الرجل كثيرة العطال 
فتوقفت فيهم أثناء الطريق فنزل الشيخ وقال للرجال : أنت ابق 
مكانك وأنا أدفع السيارة !! فدفعها ـ رحمه الله ـ حتى تحركت 
بهم . 

ويحكي لي مدير المعهد العلمي في عنيزة سابقا فيقول : احتجت مبلغ
من المال فاقترضت من الشيخ ـ رحمه الله ـ وذكرت له أنني 
محتاج المبلغ لنني سأسافر للرياض فقال لي : بي رغبة بالسفر 
للرياض هل تأخأذني معك ؟ ، فأخأذته معي وكانت المواصلت 
صعبة في تلك الفترة ، فلما وصلنا أصر الشيخ على دفع مبلغ 
مقابل السفر ، فرفضت بشدة فقال : لو أنني ما أقرضتك لكان 
المر هينا ولكن أخأشى أن يكون قرضا جر نفعا !! .

لي مع الشيخ ـ رحمه الله ـ موقف واحد وهو عندما طلبت منه الذن بطباعة
هذا الكتاب وكان ذلك في منزل سماحة شيخنا الشيخ عبدالله ابن 
عقيل ، فقال الشيخ ـ رحمه الله ـ : ل مانع لدي سأقدم لك على أن 
تطبعه مفردا ، فقلت له : كما تحب يا شيخ ، فمسك يدي ولفها للخلف
وهو يتبسم ضاحكا وقال : أكيد ، فقلت : أكيد ... أكيد، فرحمه الله من 
أب شفيق ومعلم رحيم ومرب ودود . 

وفاته رحمه الله تعالى: 
رزئت المة السلمية جميعها قبيل مغرب يوم الربعاء الخامسِّ عشر 

هـ بإعلن وفاة الشيخ العلمة محمد بن 1421من شهر شوال سنة 
صالح العثيمين بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وصلى على 
الشيخ في المسجد الحرام بعد صلة العصر يوم الخميسِّ السادس 

هـ اللف المؤلفة وشيعته إلي 1421عشر من شهر شوال سنة 
المقبرة في مشاهد عظيمة ل تكاد توصف ثم صلي عليه من الغد بعد 
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صلة الجمعة صلة الغائب في جميع مدن المملكة و في خأارج المملكة
جموع أخأرى ل يحصيها إل باريها، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة
واسعة . 
نسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة البرار ويسكنه فسيح جناته 
ًا ويعوض  وأن يغفر له و يجزيه عما قدم للسلم والمسلمين خأير
ًا والحمد لله على قضائه وقدره وإنا لله وانا إليه  المسلمين بفقده خأير
راجعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

قيل في الشيخ ـ رحمه الله ـ مراثي كثيرة اخأترت منها هذه المرثية 
سلمان بن زيد الجربوع .وهي : للستاذ 

لحظًة ل تغب,, وجوه الليالي
ًا وثكل كاسفات، تفيض حزن

وحناياك روضة من رياض الذكر
أشهى من أن تمل وأحلى

وفتاواك في شفاه المريدين
اشتياق على المشوقين يملى!

ّوى ومصّلك ضارع يتل
هل تناهى إليك شوق المصلى؟

لو رأيت القصيم في حلة العرس
ًا,, يصيح بالنعش,, مهل كئيب

وحواليه من بنيه جموع
ًا وفل تزرع الفق ياسمين

ًا كان يزدان للقاء بيوت
ًا وكهل وحقولً,, طفلً غرير

ًا وتغنت بك البطاح ربيع
ًا وظل أنت أشهى منه مراح

ًا كلهم كان في انتظارك,, عين
ًا يتسلى تتملى، وخأاطر

يتنادى بك المدى فننادي
طائرات القدوم (أهلً وسهل)ا

القصيم الذي عهدت حنيٌن
يغتلي حرقة ويلتاع وبل

كلنا كان بين مد وجزر
وحبال القضاء تفتل فتل
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ها هنا اصطفت القلوب تناغي
أملً من كوى الغيوب أطل

ًا ًا ونور لفنا باليقين برد
ونمانا لسدرة الحب أصل

ودعانا لعالم من مجالي الخلد
أغلى من أن ينال وأعلى

عالم مبهر، فلم تر عين
ًا وأهل قبله مثله ديار

وتراءى لنا على البعد طيف
أي حسن بدا ونور تجلى؟!

إنه حسنه المهيب ووجه
يستثير الرؤى جللً ونبل

أهنا يرقد الحبيب ملما
بشتات العلم السني مدل؟!

أهنا يرقد الحبيب,, أفيقي
يا يد الحلم، فالجمال تدلى

أهنأ يرقد الحبيب,, فهل
ًا على مغانيه هل طفت شعر

قال: قد ُرمت وصفه قلت: من لي؟
قال: وفيت حقه، قلُت: كل

واستفقنا، فُم الزمان رثاء
ُيقلى ُيهجر النسِّ في ذراه و

والعثيمين رحلة ما توانت
ًا وبذل تمل الخافقين علم

والعثيمين صفحة من كتاب
ّلى في يد الموت قد طواها، وو

ًا ّدنا دمعة تعزي زمان وال
كنت فيه السفر العظيم الجل!

شفك السقم يا طهور السجايا
ًا وسهل واحتوتك الدروب وعر

ًا ًا مطمئن وتساميت راضي
ينبت البؤُس في شفاهك فأل

ثابت القلب في يمينك سيف
من يقين يفل سقمك فلا

ًا ُلحت رياض ياخأدين العلوم 
ًا وتختال نخل تتمشى نهر

ًا ًا ندي كنت تتلو الصباح غض
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ما عرفت الصباح قبلك يتلى
والليالي تنام في صدرك الرحب

ًا وغل فليست تحسِّ حقد
ًا من خأشوع ضمك الليل عالم

يغسل القلب في مجاليه غسل
أين ل اين دمعٌة منك تروي

عطش القلب، كم شكا القلب محل
اين ل أين حلقة منك تشفي

علة العقل، كم شكا العقل جهل
قد فقدناك، والماني انتظار

فالمساءات بالمسرات حبلى
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