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باز

،درجمات واليممان العلم أهل رفع الذي لله الحمد
وأشممرف الخلممق أزكممى علممى والسمملم والصمملة
أولممي وصممحبه آلممه وعلممى محمممد نبينمما ،البريممات
. والكرامات الفضائل

: بعد أما
ًا العمال أشرف العلم وظيفة فإن وأسمماها ،قدر
ًا وأرحبها ،منزلة ًا وأوثقهمما ،تبعممة وأثقلهمما ،أفق ،عهممد

ًا الله عند وأعظمها . أجر
ِءء وّراُث هممم العلممماء وإن بممأهم الخآممذون ،النبيمما

خآلقممه وتوجيه ،الله إلى الدعوة وهي ،النبوة تكاليف
حممتى ؛الحممق على وترويضهم ،بالعلم وتزكيتهم ،إليه

. له ويعملوا ،به ويعملوا ،ويقبلوه ،يفهموه
ممما أعظم لمن الرجال من العظماء سير وإن هذا
َوارهمما ويممذكي زندها، ويقدح ،الهمة يبعث أن ذلممك ؛ُأ
إليممه وتمموحي ،القممارئ أمممام تتمثممل أولئممك حيمماة

. منوالهم على والسير ،بهم بالقتداء
ًا حكايممٌة الجليممل العمممل إلممى النمماس دفع ما وكثير
عنه.  رويت حادثة أو ،عظيم رجل عن قرؤوها

مممن جمموانب سمميتناول الكتمماب هممذا في والحديث
وشمميخ ،السمملف بقيممة العلمممة القممدوة المام سيرة

وشمميخنا والممدنا سممماحة المسلمين ومفتي ،السلم
.باز× بن عبدالله بن عبدالعزيز الشيخ ،عبدالله أبي

ِءخَضممّم، البحممر ذلممك َد الممذي ،الشممم والطممود ال ُعمم َب
ُته . سؤدده وكمل ،فضله وتناهى صي

قل والذي نظير، له يوجد أن قل الذي المام ذلك

ّد مقدمة الُمع



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

اللممه جمع فلقد الخير؛ خآصال من خآصلة عنه تند أن
يجممع ممالم الخصمال وكريمم الخلل، حميمد ممن له

الزمان.  مر على النادر القليل في إل لغيره
الواصممفون يقممول ممماذ

لممممممممممممممممممممممممممممه
ّلمممت وصمممفاته عمممن ج

الحصمممممممممممممممممممممممر فممي وتواضممع ،عممزم فممي وحممزم ،حلممم فممي علممم
،مممدٍح في رغبٌة تكفكفها ل الحق على وغيرة ،َشمم

،ديممن متانممة فممي أخآلقا ووضمماءة ،ذم مممن حممذٌر أو
فممي نفممس وعممزة ،يقيممن صممدقا فممي بيممان وبراعممة
: بقوله يعنيه البحتري لكأن حتى ،طبع سخاوة
ممممن الفضمممائل فلمممك

 محاسممممممٍن فنممممممون
ًا الخلف لفممراط بيضمم

وشممممممممممممممممممممممميما َعممْت ِءم وللنممام عليممك ُج
ٌقا  مفممممممممممممممممممممممر

ِءسممْمَن فممأفراد منهمما ُق
وتومممممممممممممممممممممممممما ِءب ليممُث نال ما إل الغمما

 بعَضممممممممممممممممممممممها
َهممممَج رعممممى حممممتى ُم

ِءس جميممممممما النفممممممو ثممم البأس في شاركته
َتُه ْل  َفَضممممممممممممممممممممم

ًا بممالجود بممذاك محقوقمم
زعيممممممممممممممممممممممممما فمماعلم_ممما شخص في الخصال تلك اجتمعت وإذا

بممرود مممن ذلممك بعممد فانسممج ؛عظمممة ذلممك وراء أن
العظمة لتلك أهدها ثم شطط، دونما شئت ما الثناء

الحقة. 
عمممره مقتبل في يتوهج العظماء أكثر كان ولئن 
ّطرد شيخنا×ل ويذبل_فإن ذلك بعد يذوي ثم هممذه ت

حقه.  في القاعدة
ًء إل اليام تقادم يزيده ل الهندي كالعود هو بل زكا

ًا ً ،وطيب ً ،وكمال تعلممو وهمتممه ،تتجممدد فمآثره ؛وجلل
،سممنة بعممد سممنة وتممزداد تقمموى وذاكرتممه ،وتسمممو
يتضمماعف بالتبعممات وقيممامه ،بالمسممؤوليات وتضلعه

ًا ِءسممّح البيضمماء وأيمماديه ،يمموم بعممد يوم إثممر بالعطمماء َت
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باز
له والقبول ،به والثقة ،ويزداد يزدان وعلمه ،العطاء
ًا فبقي ؛واطراد بازدياد ًا حاضر ًء ،متوهج حممتى معطا

عمره.  من لحظة آخآر
عممامرة وحيمماة ،اليقيممن حممتى لله أكبر! عبادة الله

. للكتب السجل كطّي طويت حتى المجيد بالعمل
،أنفاسممه سممكنت الممذي المممة فقيممد حيمماة تلممك

فلممم ؛الحممق سبيل في الجهاد بدم ُمَخّضب وحسامه
ضممعيف يممموت كما السلح ملقي فراشه على يُمْت

. اليمان مزلزل العزيمة
ً بممالحق لسممانه كممان لقممد بممل ّوال فممي وعزمممه ،قمم

ً الباطممل دحممض ّوال المممة هممموم فممي وفكممره ،صمم
ّوالً.  ومصالحها ج

،غممراء سمميرة لنمما أبقممى الممدنيا عممن رحل أن وبعد
ًا المسك.  ريح من أطيب وذكر

ّذ ِءمثمممل عزيمممُز فممم ال
جمممممممممممممممممممموهُره

ّذا كأنفاس زاٍك الشمم
َبمممممممممممممممممممممممممّر َهجممات علممى غمماٍل الُم

حاليممممممممممممممممممممممٌة
الثمممممماُر بجهمممممماده

ُعْصممممممممممممممممممُر وال ٌد َفممّر ٍر بخلئممٍق ُمت يتفممممماخآر بجمالهممممماُغممَر
الفخممممممممممممممممممممُر لممه صممالحة كممل فممي

خآممممممممممممممممممممممممبٌر
لممه محمممدة ولكممل

ْوُر ُصمممممممممممممممممممممم المممزن كممماء صمماٍف
ظمممممممممممممممممممماهره

وكسمممّره كضمممميره
الجهممممممممممممممممممممر َلممٌم ّذُروات علممى َع المم

كممممممممممممممممممما رّف
وتلممممح السمممنا رف

ْور ّنمممممممممممممممممممممم ال ُء العلمممُم جنمممانه ملممم
ٌق  ُدَفمممممممممممممممممممممم

لسممانه خآلف والعقل
َوْقمممممممممممممممممممممممُر علممى الفصحى تتألق

فمممممممممممممممممممممممممه
ًا يتمممألق كمممما زهمممو

البممممممممممممممممممممممدُر الهممواء علممى عمماٍل
ِءشمممممممممممممممممممممٌح ّت ُم

ًا ِءحَج لمحممه فممي لممه ِءب
ْوُر غممممممممممممممممممممممم
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الفرقمممان مصمممباحه
يتبعمممممممممممممممممممممممه

ُيمممُه أشمممارات أنمممى آ
الّزْهمممممممممممممممممممممُر مممما ويسممملك ينحمممو

تفّهممممممممممممممممممممممه
وصممحبه النممبّي منممه

الُغمممممممممممممممممممممممّر بممه مممالوا مممن ويقيم
ًا جنفممممممممممممممممممممممم

إلمممى يثممموب حمممتى
ْعُر الهممممممدى الُصمممممم مممن السمملم نّزه كم

بممممممممممممممممممممممممدٍع
الشمميطان باضممها قد

والكفمممممممممممممممممممُر ٍة شمماه شوهاء مقبوح
بهممممممممممممممممممممممممما

وتلمموث الهممدى وجممه
الطهممممممممممممممممممممُر ّطممّب الحكيممَم كممان ال

ْلَسممممممممممممممممممممُمُه ب
وفقهُه الحديث رفق

البحمممممممممممممممممممممُر َلممُه ممما النبوة أدُب ُء والحكممممُةتنّخ الزهمممرا
واليسمممممممممممممممممممُر واليسممُر المممدى بلممغ

ممممممممممما يبلممممممممممغ
ِءه ببعممض يعيمما ِءبمم ِءطل

العسممممممممممممممممممممُر لطممممممٌف نظراتممممممه
وبسممممممممممممممممممممتُه

ْذُب ُرْحمى َع حديثه و
َنْشممممممممممممممممممممممُر ُء خآلمممع عليمممه الحيممما

َتمممممممممممممممممممممه ْهَج َب
الّسممممّن جلل ولممممه

ْدُر والقممممممممممممممممممم الكممرام السلف أبقيَة
زهممممممممممممممممممممممت

الحرممممات بجللمممك
والمممممممممممممممممممذكُر ًا وهممى فقد إليك عذر

جلمممممممممممممممممممممدي
وخآانني قواي وخآبت

الصممممممممممممممممممممبُر ممما روحممي بعممد ممما
أذّوبممممممممممممممممممممممه

هممل شممعري يمماليت
)1(العممممممذُر وفممممممى

هممذه سممر ممما :نتسنناءل أن ذلننك بعنند ولنننا
تملكممت الممتي المحبممة تلممك سممر وممما ؟ العظمممة
؟ الناس من الروح مسلك وتخللت ،القلوب

اللممه_عممز فضل لمحض يرجع ذلك أن :والجواب
،عظيمممة فطريممة مممواهب المممام وهممب وجل_حيث

حميدة.  عديدة وخآصال سجايا على وجبله
ّذيت والخصممال والسممجايا المواهب وتلك َلبممان ُغمم ب

العلمممة رثمماء في الثري بهجة محمد العلمة قالها أبيات من) 1( 1
ًا اللممه_وهممي البيطممار_رحمهممما بهجممة محمممد سممماحة علممى تماممم

باز×. بن المام_عبدالعزيز
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باز
؛والتقمموى الخآلصا بإكسير ومزجت ،واليمان العلم
. ضعفين ُأكلها فآتت

ًا_ذلممك ويرجممع ّد إلممى_أيضمم وتشممميره، المممام جمم
الّسممَراة بأولئك اقتدى ومن الصالح، بسلفه واقتدائه

ًا؛ للمتقين صار بعده. ومن معه، من به فاقتدى إمام
إذيَن إإّن[الله:  بقول يتمثل بديع وسّر ّل ُنننوا ا آَم

ُلننوا إم إت َوَع إلَحا َيْجَعُل الّصننا الّرْحَمننُن َلُهننْم َسنن
ًا ّد . 96: مريم] ُو

ًا اللننه أحب إذا=النممبي":  وقممول أوحننى عبنند
ًا أحننب أني جبريل إلى فيحبننه فننأحبه، فلننن

السننماء: أن بأهننل جبريننل فينننادي جبريننل،
ًا يحب الله السماء، أهل فيحبه فأحبوه؛ فلن
+. الرأض في القبول له يطرح ثم

ًا اللممه أحممب وإذا يوممم
عبممممممممممممممممممممممممده

فممي محبممة عليممه ألقممى
النمممممممممممممممممممممممماس ،ووقتممه ،نفسممه المممام بممذل وهممو أل آخآممر، وسممّر

ونفممع ،الخيممر نشر سبيل في وراحته ،وعلمه ،وماله
ًا ،الناس الله.  وجه بذلك مبتغي

،عظممات المممام حيمماة فممي لنمما كممان فلقممد وبعممد
ًا موعظممة أعظممم وإن ،عظممات ممموته فممي_ولنا_أيض

وأنه ،سعى ما إل للنسان ليس أْن ندرك أن نأخآذها
،صممالحات أعمممال مممن قممدمه ما إل النسان ينفع ل

ّيممرات ومممآثر واليمممان العلممم أن نستحضممر وأن ،خآ
. درجات خآلقه وعند الله عند صاحبهما يرفعان
بسمميرته_فلتلهممج معجممبين للمممام محممبين كنا وإن

ًا سيرته من ولنتخذ ،له بالدعاء ألسنتنا نسممير نبراس
باقتممدائه إل إليممه وصممل ممما إلممى يصل لم فهو ؛عليه
رأسهم_رسول وعلى ؛الصالح سلفه من سبقه بمن
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الله". 
المودود واتفمق السمم، وبقمى الرسمم، ممات لقمد

والعلم.  الفضل على والكنود
،والفقيممر والغنممي ،والصغيُر الكبيُر الماَم بكى لقد

والموافممق ،والنسمماء والرجممال ،والميممر والمممأمور
. والمخالف

ومعاهممد ،مشممهودة بوجمموده كممانت مشاهد وتبكيه
،ممممدودة عليهمما وتعهممده رعممايته ظلل فممي كممانت

ومدارس ،معمورة ومواعظه بعلومه كانت ومساجد
،مغممموره الزاهممر ونمموره الزاخآممر بفيضممه كممانت

َي كان ومجالس نزاعها وقائد ،العلم إلى زمرها حاد
والسلم.  الحسان إلى

ّوم رشممادها، أراد الممتي المة بكته لقد َدهمما، وقمم منآ
وحملهمما قيادهمما، بالستحقاقا وملك فسادها، وأصلح
ْعلممم علممى َلممم الواضممح الَم َع أبلغهمما حممتى اللئممح وال

سدادها. 
ّبت أمممم بكتممه ولقد تحممت وتربممت ،يممديه علممى َشمم
فضله.  من وقبست ،علمه من ونهلت ،رعايته

وطمممالبو ،المعممموزون و الفقمممراء بكممماه ولقمممد
ِءطرافممه يحتمون كانوا الذين والمساكين الشفاعات ِءب

ّذرا السامي ؛يضممهد ل الممذي حرمممه إلممى ويممأوون ،ال
ّو عليهممم يحنممو الممذي الرحيممم القلممب فيلقممون حنمم

. الفطيم على المرضعات
،نصمميحها فقممدت حيممث ؛الجهمماد سمماحات وبكتممه

ِءشمممها ورابمممَط ،ونصممميَرها َي ،جأ ،عزائمهممما ومقمممو
. صدعها ورأب ،كلمتها جمع على والحريص

ُثُل وما يطلممع كالمدلجين إل المام بفقد ُبلوا َمْن َم
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باز
ًا القمر عليهم الطريممق أعلم بممه فيستبينون ،ساطع
ًا ُتممه ازدهتهمم إذا حمتى ،رشد حمولهم وتممدفقت ،طلع

ُته_توارى مظلمون.  هم فإذا بالحجاب أشع
ّوح المممل ذلممك ذهممب لقد أَجْل ،القلممب عممن المممر

ًا فتجعلها الحسرات تبعث الذكريات وأصبحت .ركام
تغيممب وهممل ؟ المممام الشمميخ نسيان بالوسع وهل
،رآه من يسله وهل ؟ له محب كل قلب عن ذكراه

؟ به سمع أو ،سمعه أو ،جالسه أو
بكممل لتتمثممل وإنهمما ،مناسبة بكل لتتجدد ذكراه إن

؟ ندع وماذا ؟ نقول فماذا ؛سبيل

+الرواية هذه أهمية=
القمممارئ يمممديك_أيهممما بيمممن المممذي الكتممماب همممذا

المممام سمميرة مممن لجمموانب روايممة هممو الكريم_إنما
. باز× بن عبدالعزيز المجدد
: منها عديدة لمور الرواية هذه أهمية وتأتي

قطمموف لممه دنت لمام سيرة عن تتحدث أنها_ 1
فممي أمممة فهممو ؛الحكمممة نواصممي لممه ودانت ،العلوم
. والتقى الهدى في وقدوة ،الخير

ل المممام هممذا سمميرة فممي العظمة جوانب أن_ 2
ًة تحصى تكاد السمميرة هممذه يجعممل مما_مر كما_كثر

ًا ًا ميدان فممالرئيس ؛والقتداء التأسي أراد لمن فسيح
والوالممد ،ضممالته فيهمما يجممد والعممالم ،بغيتممه فيها يجد

كممل ونحوهم ،والعابد ،والعامي ،والقاضي ،والمربي
ًا يكون قد ما السيرة هذه في يجد . فلحه في سبب
،الصممحيح للسمملم حيممة صممورة تمثممل أنهمما_ 3

المممة هممذه وسمملف ،المرسمملين بسمميد والقتممداء
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. الصالح
ًا عمماش السيرة هذه صاحب أن_ 4 ًا عمممر ،مديممد

ً وشاهد ،طبقممات إثممر طبقات وعاصر ،متباينة أحوال
ّثممر ذلك ومع بحسممن وامتمماز ،وأجمماد وأفمماد ،وأثممرى أ

. الطبقات واخآتلف ،المتغيرات مع التعامل
لفتمماٍت طياتهمما فممي تحمممل الروايممة هممذه أن_ 5

. )1(عظيمة عمليًة تربويًة
من ورحل ،أظهرنا بين عاش رجل صاحبها أن_ 6
القمرون فمي عماش ممن فهو ؛قريب وقت منذ بيننا

،وفضممل ،مجممد مممن مانممال نممال ذلك ومع ؛المتأخآرة
،أوسممع السمميرة هممذه صممدى يجعممل مممما ؛وسممؤدد
إذا َمممْن النمماس ِءمممَن لن ؛أوقع النفوس في وتأثيرها

ّدَث مممن نحممن أيممن: قممال ومممآثرهم السمملف عممن ُحمم
م: ف أولئك

مممع بذكرهم تعرضن ل
ذكرنمممممممممممممممممممممممما

مشى إذا الصحيح ليس
كالمقعمممممممممممممممممممممد ،بممه تحلممى بممما تحلممى وقممد المممام هذا شاهد فإذا

ذلممك قبممس_كممان قممد ممما السمملف سيرة من وقبس
اليممأس شممبح وطممرد ،الكمال في السعي إلى داعيًة

القلوب.  من
ة المكانمة_ 7 الممام سمماحة يحتلهما المتي العالي

كممان فلقممد ؛المسلمين نفوس في عبدالعزيز الشيخ
المكانممة تلك تجلت وقد ،وأبصارهم ،أسماعهم ملء
ّبان وهممز ،القلمموب الخطممُب ذلك زلزل حيث ؛موته إ

نمموع مممن ليسممت بفقده فالمصيبة ؛والداني القاصي
ِءصممُر الممتي المعهممودة المصائب َت ْق فيهمما الحممزن أثممر َي

التربويممة، الدروس عن مفصلة لكتابة الفرصة يسر الله ) لعل( 1
الفقيد.  المام سيرة من المستفادة والعبر
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باز
إن بمل ؛فحسمب البلد وأهل ،والصدقاء ،الهل على

البلممدان فتنمماولت ؛ذلممك تجمماوزت بفقممده المصمميبة
فممي تغلغلت بل ،الكبرى العواصم وسائر ،السلمية

،حمماكم أو ،رئيممس يوجممد أن فقّل ؛الرض بقاع شتى
يعممرف لممم الرض بقاع سائر في ،عالم أو ،كاتب أو

ُه ،الكريمممم باسممممه يسممممع أولمممم ،الفقيمممد ومزايممما
ِءة إعلميممة مؤسسممة أو إذاعة توجد أن وقل ،العظيم

. وفاته خآبر تذع لم
ًا ،أليم بفقده والخطب ،عظيمة به المصيبة إن حق
أخآرى بلدة أي من بالتصبر أحق هي بلدة من وليس

. القطار عامة في
حممزن سممحابة كممأن أعينهممم بممأم الناس شهد ولقد
َيَة غشيت سوداء ْل في فاشترك ؛وصغارهم ،القوم ِءع
،الحكممام من فضله عرف من كل به المصاب تجرع

،والوجهمماء ،والتجممار ،والعلممماء ،والمموزراء ،والمممراء
بممل ،الحممرف وأهممل ،والطفممال ،والنسمماء ،والفقراء

ِءر عن شغل في أصبح لقد َف ْفُر الّس ،وفمماته يمموم الّس
. جنازته لتشييع عددها يحصى يكاد ل أمة واجتمع

،عليمممه بالمممدموع العيمممن انطلقمممت مممموته وبعمممد
الصممحف ومكثممت ،لممه والممدعاء بممذكره واللسممنة

ونظمممت عنممه، تكتممب طويلممة مممدة العلم ووسائل
،محاسممنه وذكممر ،رثممائه فممي القصممائد تلممو القصممائد
؛فيممه بعيممد ومممن قريممب من تتوافد التعازي وصارت
ًى ،به ُمعّز له محب كل وأصبح َعّز به.  وُم
ّنه لما ترجمة كله وهذا العممتراف مممن النفوس تك
علممى أهميممة يضممفي وذلممك ،وتقواه وعلمه، ،بفضله
وشممهرته ،النسممان مكانة قدر فعلى ؛سيرته دراسة
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الحممديث سممماع فممي الرغبة وتلح ،به القتداء يعظم
وذكممر وصممفه مجممرد عنممد نقممف أن ينبغممي فل ؛عنممه

،بممه القتممداء إلممى ذلممك نتجمماوز أن ينبغي بل ،مآثره
بأخآلقه.  والتخلق

محمممد الشمميخ السمميرة_وهممو هممذه راوي أن_ 8
الشمميخ سممماحة عاصممر رجممل_اللممه حفظه الموسى

،بعيممد زمممن منممذ عرفممه عبممدالعزيز×حيممث المممام
فممي معممه وعمماش ،كظله ولزمه ،كثب عن وشاهده
وسمممفره ،مرضمممه و ،وصمممحته ،وضمممرائه ،سمممرائه
فممي وعرفممه ،منزلممه وفممي ،عملممه وفممي ،وحضممره
وسممائر ،أحممواله شممتى وفممي ،دعممابته وفممي عبممادته

. وتعاملته ،تصرفاته
وسمع رأى أنه إل ،المام عن الكثير سمع أنه كما

ثقممة موضممع كممان لقممد بممل ،عنممه سمع مما أكثر منه
هممذه أهميممة يجلممي مما وهذا ،تقديره ومحل ،المام

. الرواية
من كثيرة جوانب على تحتوي الرواية هذه أن_ 9

من الرواية هذه في ما وأكثر ،الشيخ سماحة سيرة
،وإملءات ،ومكاتبممات ،وقصممص ،وأحممداث ،أخآبممار

ك قبمل ينشمر لمم ونحوهما ترجممة أو كتماب فمي ذل
. الشيخ× لسماحة

+الرواية هذه كتابة دوافع=
هممذه راوي أن فهممي الروايممة هممذه كتابة دوافع أما

بممن محمممد الشمميخ الفضمميلة صمماحب هممو السمميرة
وهممو ،الحبممة خآاصممة من وفضيلته ،الموسى موسى

وكنمما_ترجمتممه فممي سمميأتي الزلفممي_كممما أهالي من
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باز
ًا نلتقي فمي إمما ،وعاممة خآاصمة مجمالس فمي كمثير

فممي أو ،أقمماربه لزيارة محمد الشيخ أتى إذا الزلفي
اللممه يّسممر إذا الطممائف في أو ،مكة في أو ،الرياض

عبدالعزيز×.  الشيخ سماحة زيارة
عممن الحممديث مممن تخلممو تكمماد ل مجالسممنا وكانت
من كثير في سيرته كانت بل ،المام الشيخ سماحة

انقضممى ربممما بممل ،الحممديث محمموَر هممي المجممالس
،الشيخ سماحة مآثر عن حديث في ِءبُرّمته المجلس
ّوع المجممالس تلممك فكممانت ،وأخآبمماره َتَضمم ،بممذكره َت
سيرته.  عن والحديث
ًا يلحممظ كممان ومممما تلممك حضممر مممن علممى جليمم

،والتممأثر ،والنممس ،الرتيمماح عليممه يبدو أنه المجالس
سماحة عن الحديث من مزيد سماع إلى والشتياقا

عبدالعزيز×.  الشيخ
علمى المجممالس تلممك يحضمرون ممممن كمثير وكان
ّون أن يتمنون وتوجهاتهم ،طبقاتهم اخآتلف َد تلممك ُتمم
ًا ؛السيرة النفممع عممموم في ورغبة ،ضياعها من خآوف

بها. 
ُظمت المام سماحة وفاة وبعد وتمموجه ،الرغبممة ع
محمممد الشمميخ إلممى سممماحته محممبي مممن الكممثير

عممن يكتممب أن عليه مقترحين_الله حفظه_الموسى
تفرغممه وقلممة ،ارتباطاته بكثرة يعتذر فكان سماحته؛

ولنممه ،حقممه المام الشيخ يوفي أل وخآشيته ،للكتابة
ًا يعتني يكن لم ّبان الشيخ سماحة عن بالكتابة كثير إ

المموقت ولضمميق ،بسممماحته الوثيممق لرتبمماطه ؛حياته
ولكممثرة سممماحته، عن كتب من ولكثرة الكتابة، عن

صممعوبة يسممبب مممما بالتممدوين الجممديرة المواقممف
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أردتها.  إذا أتذكرها يقول: لعلي كان ولنه حصرها،
مممه1420 عممام شمموال شهر من العاشر ليلة وفي

ه_الموسمى محمد الشيخ مع مجلس في كنت حفظ
ّون أن عليه فاقترحت_الله سمميرة مممن يعرفممه ما يد

يممترك ل كله يدرك ل ما له: إن وقلت المام، الشيخ
عرفه، من على المام حقوقا أقل من هذا وإن ،كله
في الكتابة وإن السيرة، هذه إلى بحاجة الناس وإن
الشمميخ فوافممق ؛عظيممم نفع بها سيحصل الصدد هذا

ّكممره وبممدأت ذلك، على محمد سمممعته ممما ببعممض أذ
ّونممه ما ويجمع بذهنه، علق ما يتذكر وبدأ منه، وممما د
الشيخ.  سماحة عن أوراقا من لديه

يتسممع الموضوع وصار ،الكتابة في بدأنا ذلك وبعد
. _ترى صار_كما أن إلى مهاتفة أو لقاء كل إثر

+ الرواية هذه في ورأد ما مجمل=
سممماحة لحيمماة صممادقة صممورة تمثممل الرواية هذه
،وعلمه أخآلقه تصور باز×فهي بن عبدالعزيز الشيخ

،والمممرض ،الصممحة فممي وحمماله ،ودعممابته ،وعبممادته
وقصصممه ،الرائعممة ومممواقفه ،والسممفر ،والحضممر

ومممآثره ،الجليلممة وأعممماله ،البيضاء وأياديه ،المؤثرة
علممى النمماس مممع التعامممل فممي ومنهجممه ،الخالممدة
. طبقاتهم اخآتلف

ومكاتبمات ،وإملءات ،أخآبمار علمى تحتوي أنها كما
تلمك ممن مضمميئة جمموانب علممى الضموء تلقممي نادرة

الغراء.  السيرة
. الرواية هذه في ستجده مما ذلك غير إلى

المممام×لممن سماحة عن يكتب الذي أن والحقيقة
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باز
: اثنين أحد من يسلم

لحممواله، سممابر ،بالمممام فعممارف أحنندهما أمننا
الغرابممة بممه تممذهب لممن فهممذا ؛كثممب عن عليه مطلع
ًا الشمميخ إيفمماء في التقصير على يلوم ربما بل ،بعيد

حقه. 
؛عنممه بعيممد ،الشمميخ بالمممام فجاهممل الخآر وأما

ًا يقممرؤه فيما أن يرى قد فلذا أو المغممالة مممن شمميئ
. يلم ذاك ول يلم، هذا فل ؛المبالغة

ًا أن المممر فممي والعجيممب بهممم يسمممع ممممن كممثير
لفضممل ؛سمممع مما أقل أنهم يرى يراهم ثم النسان
المشهد.  على المغيب

فممإذا ،العجب عنه تسمع الشيخ×فإنك سماحة أما
ممما فمموقا منمه رأيمت قمرب عن حاله وسبرت ،رأيته

عنه.  سمعت
ّير مما وإن مواقممف أن الروايممة هممذه كتابة في يح

ًا كممثيره ومكاتبمماته ،وأخآباره ،وقصصه ،سماحته ّد ،جمم
ْدَت وإذا تحممار فإنك ،تلئمها عنوانات تحت وضعها َأَر

ًا يوضممع لن صممالح الجمموانب تلممك أكممثر أن إذ ؛كممثير
ً ؛عنمموان مممن أكممثَر تحممت وزهممده، تواضممعه، فمثل
؛بعممض فممي بعضممها يتممداخآل للفقممراء وحبممه ،وكرمه
مواقممف أو حممديث من العنوانات تحت ما فإن لذلك
بعضممه يخممدم تقريممبي نسممبي هممو إنممما سماحته عن

ًا . بعض

ّد عمل=  إع + الرواية هذه ُم
هذه كتابة في ينحصر يكاد الرواية لهذه المعد وعمل
مممن المممادة جمممع وفممي ،الراوي ترجمة وفي ،المقدمة
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والشمراف ،الصمياغة وإعادة ،العنوانات واخآتيار ،راويها
. والتصحيح ،الطبع على
راويهمما مممن مأخآوذة فهي ومضمونها الرواية مادة أما

. كتابة أو ،إملء أو ،مشافهة إما الموسى محمد الشيخ
ِءرضت الرواية إعداد تم أن وبعد الشيخ فضيلة على ُع
اللممه فأجازها_جزاه ،احتوته مما للتأكد ؛الموسى محمد
ًا _. خآير

القممارئ أيهمما إليممك الروايممة صمملب في الدخآول وقبل
ننتقممل ذلممك وبعممد ؛راويهمما عن مختصرة ترجمة الكريم

عبدالعزيز×.  المام سيرة من تحتوية وما الرواية إلى
عمممل هممو إنممما الكتمماب هممذا في تراه فما ذلك وبعد

أيهمما_لممديك كان فإن ؛النقص صفته البشر وعمل ،بشر
بهمما فممأتحف_ملحوظممة أو ،اسممتدراك_الكريممم القممارئ
والله ،أخآرى طبعة في يتلفوها أو ،بها ليأخآذوا ؛إخآوانك

التكلن.  وعليه ،المستعان
ًا العلممى وصممفاته ،الحسنى بأسمائه الله نسأل وأخآير

ًا يجعله وأن ،العمل بهذا ينفع أن ،الكريممم لوجهه خآالص
،بمماز بممن عبممدالعزيز للمممام يغفر أن_وجل عز_ونسأله

يجممبر وأن ،الجممزاء خآيممر السمملم أمممة عممن يجزيممه وأن
ًا السلم أمة يعوض وأن ،بفقده مصيبتنا ولممي إنه ،خآير

عليه.  والقادر ذلك
السمميرة هممذه راوي يجممزي أن_وجممل عممز_نسأله كما

فممي ذلممك يجعممل وأن ،بروايتها تفضله على الجزاء خآير
والمثوبة الجر له يعظم وأن ،يلقاه يوم حسناته ميزان

،لممه ومحبتمه ،الشمميخ سماحة خآدمة من به قام ما على
أموره.  تيسير على وحرصه

زاء يضماعف أن_وجمل عمز_أسأله كما ل الج ممن لك
ًا ،مشممورة ،الكتمماب هممذا إخآممراج علممى أعممان ،وتصممحيح
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باز
ذلك.  إلى وما ،ومراجعة

وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

الحمد إبراهيم بن محمد
بجامعة التدريس هيئة عضو

المام
_ السلمية سعود بن محمد

القصيم فرع
 مه19/6/1422 الزلفي

460صا.ب: 
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ترجمممة على يقف أن الكريم القارئ حق من لعل
لممه، يممترجم بممأن يرضممى ل الراوي كان وإن الراوي،

له؛ يترجم أن يستحق ل أنه بحجة ذلك رفض إنه بل
نفسه.  اهتضام في تواضعه في عادته هي إذ

،القممارئ حممق مممن_مممر الترجمممة_كممما ولكممن
ًا_وهممي أهممل فهممو ؛الممراوي حقمموقا أقممل مممن_أيضمم

ّي ،للفضل له.  يترجم بأن وحر
موسننى بننن محمد عبدالله أبو هوفالراوي: 

الدواسر.  قبيلة من الموسى عبدالله بن
مثبت هو كما مه1366 عام الزلفي مدينة في ولد

أن بحكم ذلك قبل ولدته تكون وربما ،الحفيظة في
الولدة.  تاريخ يقيدون ل آنذاك الناس
تربممى وقممد ،وتقممى وصلح فضل بيت في ولد وقد

يممد علممى الكريممم القممرآن وتعلممم ،والممديه كنممف في
ه رحمهما_والدته انت إذ_الل عابمدة صمالحة اممرأة ك
وعلممى ،عليهمما القمرآن فتعلم ،الكريم للقرآن مجيدة

. عبدالله الشيخ أخآيه وعلى_الله والدهرحمهما يد
،الشممظف عيشممة يعيشممون آنممذاك النمماس وكممان

ً محمد الشيخ فكان وبالعمل ،الرزقا بطلب مشغول
وبعممض ،الرعممي حممول تممدور التي والده مصالح في

ذلك.  شاكل وما ،الزراعة
لطلممب الريمماض إلممى سممافر مممه1380 عممام وفممي
عممام وفممي ،الخاصة العمال ببعض فاشتغل ،الرزقا
فكان ،الليلي القسم في العلم بدار التحق مه1382
وكمممان ،الليمممل فمممي ويمممدرس النهمممار فمممي يعممممل

ترجمة الراوي الشيخ محمد الموسى
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باز
ْدُرس العلممم بدار خآاصا فصل في_ذلك على زيادة_َي
ْدُرس كان حيث ،والفقممه ،والتوحيممد ،الحممديث فيممه َي

. والحساب والنحو ،والفرائض
َعّرف وقد العلمممة الشمميخ علممى الفممترة تلك في َت

الشمميخ كممان إذ الدوسممري محمممد بممن عبممدالرحمن
ِءل عند يعمل محمد الشيخ أخآوال ،يحيى وآُل ،يحيى آ

علممى عبدالرحمن×يممتردد الشيخ فكان ؛عبدالرحمن
. معهم ويحّج ،مجالسهم ويغشى أخآواله

َدّرس كان وممن صمماحب آنممذاك العلممم دار فممي ُيمم
عبممدالرحمن بممن عبممدالله الممدكتور الشمميخ الفضمميلة
الشثري×.  سعود الشيخ وفضيلة ،الجبرين

ذلك وبعد سنوات أربع مدة العلم دار في واستمر
لممه أقامته امتحان اجتياز بعد بالبتدائية التحق بفترة
طلب عممداد فممي أدخآممل وبعدها ،المدرسة من لجنة

السادسة.  السنة
العلمممي الريمماض بمعهد التحق مه1390 عام وفي
ًا وكممان إلممى فاحتمماج ،المعهممد لطلب بالنسممبة كممبير

الدوسممري×ممممن عبدالرحمن الشيخ وكان ،شفاعة
الممدكتور الشمميخ الفضمميلة صمماحب وكممذلك ،له شفع
. _الله حفظه_الطرم صالح

الفضمميلة صمماحب الفممترة تلممك فممي دّرس وممممن
د. الشمميخ الفضمميلة وصمماحب ،الحميممن فهممد الشمميخ

،الشممهراني محمممد والشمميخ ،السممدحان عبدالرحمن
والسممتاذ ،الربيممع عبممدالرحمن بممن محمممد والممدكتور

،المحيممذيف إبراهيممم والسممتاذ ،الفنتمموخ عبممدالعزيز
. العطيوي سليمان والشيخ
والتحممق ،المعهممد مممن تخممرج مممه1395 عممام وفي
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تلممك فممي دّرسممه وممممن ،بالريمماض الشممريعة بكليممة
آل عبممدالله بممن عبممدالعزيز الشمميخ سماحة المرحلة

،الحميممن فهممد والشمميخ ،المملكممة عام مفتي الشيخ
والشمميخ ،الممدرويش عبممدالرحمن الممدكتور والشمميخ
المممدكتور والشممميخ ،الربيعمممة عبمممدالعزيز المممدكتور

بممن محمممد الممدكتور والشمميخ ،السدحان عبدالرحمن
والشمميخ ،الرشممود صممالح والشمميخ ،الصممالح أحمممد

بممن عبممدالله الممدكتور والشمميخ ،داود بممن عبممدالعزيز
الركبان.  علي

كليممة فممي تخممرج مممه1400مممه1399 عممام وفممي
السمملمية سمعود بنا محمد المام بجامعة الشريعة

بالرياض. 
ّين مه25/12/1400 وفي ئمةيله العاممة بالمانمة ُع

العلماء.  كبار
الشممميخ سمممماحة طلبمممه ممممه12/6/1404 وفمممي

ًا ليعمممل ؛بمماز بممن عبممدالعزيز ،الممبيت لمكتممب مممدير
/27/1 الشيخ×فممي سماحة توفي أن إلى به وعمل
. مه1420
قبممل فكممانت الشمميخ بسممماحة معرفتممه بدايممة أممما

اللقمماء كممان حيممث سممماحته وفمماة مممن سممنة أربعين
. الول
عشرين و خآمس قبل فكانت الوثيقة المعرفة أما
. الشيخ سماحة وفاة من سنة
12/6/140 تاريممخ منممذ فكانت التامة الملزمة أما

. مه27/1/1420 في سماحته توفي أن إلى مه4
ًا محمد الشيخ كان ًا ،المممام لسممماحة محب مخلصمم

ًا ،له ًا ،خآدمته في متفاني يممدخآل ممما كممل علممى حريص
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باز
ًا ،عليمه السرور ب أو يكمدره مما كمل عمن بعيمد يجل
له.  الضيق

،المممام سممماحة صممحة تعممرف لتكمماد إنممك حممتى
للشمميخ رؤيمماك خآلل مممن وكممدره ،وراحتممه ،ومرضه

عممن المممر شمماهد مممن جّل يلحظه أمر وهذا ،محمد
كثب. 

ًا محمد الشيخ وكان ممما أدري يقممول: =ل ممما كثير
ّية كانت إن مصيري ؛منيممتي قبممل الشمميخ سماحة من

ملممء كممان لقممد ،قلممبي كممل من سماحته أحببت لقد
ّوضت ولقد ،وبصري سمعي الذي والدي رعاية به ُع
تمموفيت الممتي والممدتي وحنممان ،بعيممد زمن منذ توفي
سماحته+.  وفاة من سنوات قبل

ًا وكممان عممن البعممد أطيممق ل إننممي: =يقممول دائممم
الممبيت مكتممب بمغممادرة نفسممي تطيب ول ،سماحته

ً تممأخآر لممو حتى ،منزله داخآل إلى أودعه حتى طممويل
،نفسممي اطمممأنت منزلممه ودخآل جاء فإذا ،الليل في

منزلي+.  إلى وغادرت
سممماحة تمموفي أن فمنممذ ،قال ما صدقا وقع ولقد
وجممه علممى باديممة الحممزن مسممحة تممرى وأنت الشيخ
. محمد الشيخ
ًا إن بل وعامممة ،العلممم وطلبممة ،العلممماء مممن كثير

الشمميخ رأوا إذا الشمميخ سممماحة يتممذكرون النمماس
ًا . محمد

ًا المممام سممماحة كممان ولقممد ،محمممد للشمميخ محبمم
ًا َقّرب ًا ،له ُم ذلمك عمن الحممديث سمميأتي كمما ،به واثق

. الرواية ثنايا في
وهممو ،الناس عند وقبول ،ثقة محل محمد والشيخ
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والخآلصا ،الخلممق ودماثممة ،الجممم بالتواضع معروف
،النمماس حوائممج قضمماء فممي والسممعي ،العمممل فممي

الخير.  عمل على والحرصا
ًا تممرى إنممك بل الشمميخ سممماحة صممفات مممن كممثير

. _الله حفظه_محمد الشيخ في عبدالعزيز×متمثلة
فكيممف ؟ الجليس وتأثير ،الصحبة أثر ينكر ذا وَمْن

وهممو ؟ زمممانه فممي السمملم شيَخ المصاَحُب كان إذا
؟ وتفرده فضله وستعرف ،عرفت من

وقممرأ ،تامممة ملزمة محمد الشيخ لزمه وقد كيف
؟ والمعاملت الكتب من يحصى ل ما عليه

بسننماحة محمنند الشننيخ الننراوي علقاننة
: عبدالعزيز الشيخ
ًا محمد الشيخ يقول بسممماحة علقتممه عممن متحممدث
معرفممتي أممما: =معممه اليممومي نظممامه وعن ،الشيخ

بدايممة مممن سممنة أربعيممن منممذ فهممي المممام بسماحة
المعرفة بدأت سنة وعشرين خآمس ومنذ ،به لقائي

به.  الوثيقة
12/6/140 مممن فهي تامة ملزمة له ملزمتي أما

. الله توفاه أن إلى مه4
كما فهو معه اليومي ونظامي ،دوامي أما

يلي: 
آتممي المسممجد في دروس له ليس التي اليام في

والبحمموث المعمماملت لعممرض ؛الفجممر صلة بعد إليه
. عليه عرضها سماحته يطلب التي والكتب المهمة
الفجممر فممي دروس فيهمما ليممس الممتي اليممام وهذه

فممي آتيممه حيممث ؛والجمعممة ،والثلثمماء ،السممبت: هممي
والثلثاء.  السبت يومي
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باز
العممرض ويتممولى يممأتيه الممذي فإن الجمعة يوم أما
الشويعر.  محمد الدكتور معالي هو عليه

ممما: وهي الفجر دروس فيها تتوقف أوقات وهناك
ًا بأسممبوع رمضان قبل وبعممد ،رمضممان وأيممام ،تقريبمم

الدروس.  تبدأ أن قبل بأيام رمضان
بصممفة الفجممر بعد آتيه مكة في وجوده فترة وفي

أربعممة مدة الطائف في بقائه مدة وكذلك ،مستمرة
ًا أشهر ًا ساعتين مدة معه فأجلس ؛تقريب ثممم ،تقريبمم

أظممل وأنمما ،الراحممة مممن شمميء لخآممذ ؛بيتممه يممدخآل
ركبممت خآممرج فممإذا ،الممدوام إلى يخرج ريثما ،أنتظره

بعممض أو المعاملت بعض لقراءة ؛المكتب إلى معه
مكتممب إلممى يصممل أن وبعممد ،الطريممق فممي الكتممب
إلممى أرجممع والفتمماء العلميممة البحمموث إدارة رئاسممة
مممن سممماحته يممأتي حتى فيه وأتواجد ،البيت مكتب

مكتممب ممموظفي وبعممض أنمما نسممتقبله ثممم ،المكتممب
الحيان أغلب في سماحته مع الغداء ونتناول ،البيت

ًا كنمما إذا أممما ،مكممة أو الطممائف فممي كان إذا خآصوص
فممي منزلممي إلممى أذهممب ربممما فممإنني الريمماض فممي

منممزل إلممى أعممود ثممم ،أكثر أو والربع الثانية الساعة
لصمملة خآروجممه قبممل فألقاه ؛المغرب قبيل سماحته
لعممرض ؛منزله إلى معه أعود الصلة وبعد ،المغرب

موعممد حتى ،وغيره طلقا من عليه المعاملت بعض
سممماحته بيممت إلى أعود الصلة وبعد ،العشاء صلة

فممي منزلممه داخآممل إلممى ينصممرف حممتى معه فأمكث
ًا.  عشرة الحادية الساعة تقريب

ِءعشمماء بعممد سممماحته لدى كان وإذا خآممارج درس ال
اسممتقبلته أتممى فإذا ،يأتي حتى أنتظره فإني المنزل
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ًا العشاء وتناولنا ،المكتب في من وبعض أنا ثممم ،مع
وربممما ،بيتممه إلممى ينصممرف حتى سماحته مع جلسنا

وربممما ،تزيممد أو سمماعة المنممزل دخآمموله بعممد جلست
بعممض لقممراءة ؛العشمماء بعممد سممماحته معنمما جلممس
عليه.  المعاملت أو الكتب

ًا كان إذا وهكذا دعوة أو ،مناسبة أو ،لوليمة مدعو
انتظرته معه أذهب لم وإذا ،معه أذهب فإنني خآاصة

دخآممل وإذا ،اسممتقبلته وصممل فممإذا ،تأخآر ما تأخآر ولو
. منزلي إلى انصرفت منزله

ًة العشمماء بعممد منزلممه دخآل وربما للسمملم مباشممر
لممديه كممان وربممما ،إلينا يعود ثم أقاربه من أحد على

يخرج حتى فننتظره ،منزله مكتبة في خآاصا اجتماع
عممرض أو ،كتمماب لقممراءة معممه نجلس ثم ،عنده َمْن

. منزله داخآل إلى ينصرف أن إلى قضايا
فممي الممبيت مكتممب إلممى آتممي الخميممس يمموم وفي

بعممض لنجمماز العاشممرة أو والنصف التاسعة الساعة
مممن مجيئممه أنتظممر ثممم ،بسممماحته المتعلقة العمال
أو والنصممف العاشممرة السمماعة فممي منزلممه داخآممل
المجلممس فممي للنمماس يجلممس حيث ،عشرة الحادية
المعمماملت بعممض لقممراءة ؛بجممانبه فممأجلس ،العممام
عليه. 

ًا ،المكتبممة فممي خآاصممة جلسممة عنممده يكممون وأحيان
أقممل أو أكممثر أو اجتماعممات خآمسة عنده كان وربما

إلممى الحممال هممذه علممى ويسممتمر ،الواحممد اليوم في
ًا والنصممف الثانيممة الساعة وقممت يحيممن حيممث ظهممر
،لممديه الحاضرين مع الشيخ سماحة فيتناوله ،الغداء
ّذن فممإذا ًا ،منزلممي إلممى انصممرفت بالعصممر ُأ وأحيانمم
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باز
المغرب.  قبيل آتي ثم ،الذان قبل أنصرف
صمملة بعد البيت مكتب إلى آتي الجمعة يوم وفي
ًة الجمعة ،المسجد من سماحته يأتي أن قبل مباشر

فممي يلقيممه الممذي التفسممير درس في شرع جاء فإذا
ًا ،جمعممة كل منزله ًا ،الممدرس أحضممر وأحيانمم وأحيانمم
يممأتون بالممذين المتعلقممة العمال بعض لنجاز أذهب

سماحته.  إلى
مممع الشمميخ فيتناوله ،الغداء طعام يقدم ذلك وبعد
المسممجد إلممى يممذهب الغداء وبعد ،الحاضرين جميع

. منزلي إلى أنصرف ثم
أو ،الجممامع محاضممرة إلى يذهب الخميس ومساء

جممامع فممي سممماحته عليهمما ويعلق تلقى التي الندوة
إلممى وآتممي ،الريمماض فممي عبممدالله بممن تركي المام

أعممال بعمض وإنجمماز المكالممات لسممتقبال المنزل
ًا العشمماء تناولنا أتى فإذا ،يأتي حتى المكتب إن معمم

ًا سممماحته يكممن لممم العشمماء وبعممد ،لمناسممبة مممدعو
ثممم المعمماملت أو الكتممب بعممض لقممراءة نجلممس
. منزله إلى ينصرف
حممتى النحممو هممذا علممى معممه عملي استمر وهكذا

واسعة+.  وفاته×رحمة ليلة
علننى محمنند الشننيخ الننراوي قاننراءة أمننا

ممما أحصممي عنهمما: =ل ×فيقممولالشننيخ سننماحة
ًء المعممماملت ممممن عليمممه قمممرأت بممماب فمممي سممموا

ممما أو ،الخاصممة الرسممائل أو ،الطلقا أو ،الشفاعات
وغيممر ،الصممحف فممي ينشممر ممما أو ،الشيخ بيد يسلم
ذلك. 
والممردود ،الجوبممة مممن علممّي أمله ممما أحصممي ول
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،والقضاة ،للمسؤولين والكتابات ،والكتب ،والبحوث
أممما ،وغيرهممم والمسممتفتين ،الشممفاعات وطممالبي

سممواء أحصمميها فل سماحته على قرأتها التي الكتب
الكتب أو ،العلم أهل كتب من أو ،سماحته كتب من

أو ،همو يطلبهما المتي الكتمب أو ،عليمه تعمرض المتي
غيممر أو ،الكتممب مممن إحضممارها يطلممب التي البحوث

ذلك. 
يلي:  ما عليه قارأتها التي كتبه ومن

َول الثلثممة الجممزاء_ 1 ُل فتمماوى مجممموع مممن ،ا
محمممد الممدكتور معممالي جمممع ،لسممماحته ومقممالت
طبعها.  بعد الشويعر

الممتي السمملمية الفتمماوى مممن الول الجممزء_ 2
ممما منهمما قرأتممه والذي ،المسند محمد الشيخ جمعها
سماحته.  فتاوى يخص

فممي ورد مممما نافعممة جملة ببيان الخآيار تحفة_ 3
. والذكار الدعية من والسنة الكتاب

،والزيممارة والعمرة الحج بأحكام تتعلق فتاوى_ 4
اللجنممة فتمماوى ومممن ،خآاصممة سممماحته إجابممات مممن

الدائمة. 
من أكثر عليه قرأتها ،الصلة في رسائل ثلث_ 5

مرة. 
السلم.  ونواقض ،الصحيحة العقيدة_ 6
خآالفه.  ما ونبذ ،الله شرع تحكيم وجوب_ 7
وسيرته.  دعوته ،عبدالوهاب بن محمد المام_ 8
،والسممفور الحجمماب فممي رسممائل مجموعممة_ 9

وغيره.  لسماحته
الثار.  تعظم هكذا ما_ 10
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باز
بغير استغاث من حكم على البراهين إقامة_ 11
والعرافين.  الكهنة صدقا أو الله

مممن الرسممول"وكفممر بسممنة العمممل وجمموب_ 12
أنكرها. 

الدعاة.  وأخآلقا ،الله إلى الدعوة_ 13
و الحج مسائل من لكثير ،واليضاح التحقيق_ 14

والزيارة.  العمرة
الصلة.  في رسالتان_ 15
علممى نممور فتمماوى مممن ،والثاني الول الجزء_ 16

الدرب. 
الطلقا.  كتاب من ،الول الجزء_ 17
ّتمماب بعممض علممى الرد_ 18 ُك حلممق إباحممة فممي ،ال

اللحى. 
الحممج كتمماب مممن ،والثمماني الول القسممم_ 19

،الطيممار د. عبممدالله الشمميخ لةفضي جمعه. لسماحته
باز.  ابن أحمد والشيخ
سننماحته علننى قارأتهننا الننتي الكتننب ومن
يلي:  ما لغيره

فتاوى مجموع من ،والعشرون الحادي _ المجلد1
تيمية.  ابن السلم شيخ
فتمماوى مجممموع من ،والعشرون الثاني _ المجلد2

تيمية.  ابن السلم شيخ
مجممموع مممن ،والعشرين الثالث المجلد _ نصف3

المجاور المسجد في تيمية ابن السلم شيخ فتاوى
. الفجر صلة بعد الطائف في سماحته لمنزل

لبن المغني كتاب من والبواب الفصول _ بعض4
قدامة. 
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المقنع.  كتاب من والبواب الفصول _ بعض5
لبممن المعمماد زاد كتمماب مممن الفصممول _ بعممض6

القيم. 
كتمماب مممن الثمماني الجممزء ونصف الول _ الجزء7

القيم.  لبن الموقعين إعلم
القيم.  لبن الكافي _ الجواب8
وغيره.  كثير لبن التفسير من كثيرة _ مقاطع9

تيمية.  ابن الدين لمجد المنتقى من فصول_ 10
حجر.  لبن ،الباري فتح من فصول_ 11
مممرات حجممر لبمن ،الممرام بلمموغ من أجزاء_ 12

عديدة. 
وغيممره السمملم بين الخلط لنظرية البطال_ 13

زيد.  أبو د. بكر الشيخ للعلمة ،الديان من
زيد.  أبو د. بكر السنة أهل عن الفتنة درء_ 14
زيد.  أبو د. بكر اليوبيل بدعة_ 15
زيد.  أبو د. بكر الئتمان بطاقة_ 16
زيد.  أبو د. بكر الهاتف أدب_ 17
ولبمماس السممبال وتحريم والزرة الثوب حد_ 18

زيد.  أبو د. بكر الشهرة
أبو د. بكر واليقين الظن بين الناس تصنيف_ 19
زيد. 
الشيخ لسماحة ،والحج العمرة لمريد المنهج_ 20
العثيمين.  صالح بن محمد
البهلل.  فريح الشيخ لفضيلة ،العمرة أحكام_ 21
بمماليمين، التسبيح عقد بتصحيح ،المعين فتح_ 22

البهلل.  فريح للشيخ
الشمميب تغييممر باجتنمماب ،المجمماد إتحمماف_ 23



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
البهلل.  فريح للشيخ بالسواد،

ًا التهليل_ 24 البهلل.  فريح للشيخ ،عشر
التوحيممد كتمماب فممي منتقممدة أحمماديث تخريج_ 25
الشمميخ تممأليف ،عبدالوهاب ابن محمد السلم لشيخ
البهلل.  فريح
للشيخ ،الشرعية بالرقية مريضك تعالج كيف_ 26

السدحان.  محمد بن عبدالله
المدخآلي.  زيد للشيخ ،الرهاب كتاب بعض_ 27
د. إبراهيممم للشمميخ ،التراويممح صمملة عممدد_ 28

الصبيحي. 
العدناني.  سلطان إبراهيم لبي ،القطبية_ 29
محممممد للشممميخ ،الشممميعة عقائمممد بطلن_ 30

التونسوي.  عبدالستار
فيممه وصممل البنمما حسن الشيخ رسائل بعض_ 31

. 200صا إلى
الممدين محممب للشمميخ ،العريضممة الخطمموط_ 32

الخطيب. 
عبممدالله بممن حمممود الشمميخ العلمممة كتممب_ 33

التويجري×تعالى. 
د. الشمميخ لفضمميلة ،مسمممومة العلماء لحوم_ 34
العمر.  ناصر
الحممج مناسممك مممن ،المشممكلة المسممائل_ 35

الصبيحي.  د. إبراهيم الشيخ والعمرة
الفممؤاد شممفاء علممى الممرد في ،البصائر جلء_ 36

والذخآائر. 
بممن د. ربيممع للشمميخ الملحممدين عممدوان صممد_ 37
المدخآلي.  هادي
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عبدالخالق.  عبدالرحمن للشيخ الصراط،_ 38
د. عبممدالله للشمميخ ،المسمملم يحممج كيممف_ 39

الطيار. 
والصممرع السممحر علج فممي ،المممبين الفتممح_ 40

سممامي والشمميخ الطيممار، د. عبممدالله للشمميخ والعين
المبارك. 

ممممن الصمممارم والموقمممف ،الحرميمممن بلد_ 41
الطيار.  د. عبدالله السحرة

العودة. سلمان الشيخ لفضيلة ،الغرباء صفة_ 42
سمملمان الشمميخ لفضمميلة والخلطممة العزلممة_ 43

العودة. 
الشميخ لفضميلة العقيدة في الشاعرة منهج_ 44

الحوالي.  د. سفر
،والذكممار الدعيممة فقممه مممن ،الول الجممزء_ 45

العباد.  د. عبدالرزاقا الشيخ لفضيلة
المهمممة الممدروس شرح في الملمة الحكام_ 46

الفايز.  عبدالعزيز الشيخ لفضيلة
الشيخ لفضيلة السلم نواقض شرح ،التبيان_ 47

العلوان.  سليمان
السممحرة علممى الحكممم فممي ،الئمممة أقمموال_ 48

الحارثي. فريحان ابن جمال الشيخ إعداد ،والشرار
الناصر.  إبراهيم الدكتور على الردود_ 49
سممليمان للشمميخ الجمموزي ابممن علممى الممرد_ 50

العلوان. 
الحمد.  لمحمد والقدر بالقضاء اليمان_ 51
والجماعمممممة السمممممنة أهمممممل عقيمممممدة_ 52

الحمد.  لمحمد أهلها خآصائص_مفهومها_خآصائصها
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باز
لمحمممد ،معوقاتها_ومقوماتهمما ،العالية الهمة_ 53

الحمد. 
الحمد.  محمد الدعاء_ 54
،علجممه ،أسممبابه ،مظمماهره الخلممق، سمموء_ 55

الحمد.  لمحمد
علممى قراءتممه تكممررت قممد بعضممها أن ملحظة مع

الشيخ×.  سماحة
وملزمتممه ،الممراوي سمميرة عممن النبممذة هممذه وبعممد

،المستعان والله ،الرواية إلى ننتقل الشيخ لسماحة
التكلن.  وعليه
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جوانب
سيرةالمام من

ازَبْ نإب زْيإزَالعإدْبَع
×

رواية
موسممممى بممممن محمممممد الشمممميخ
الموسى

الشيخ سماحة بيت مكتب مدير

إعداد
الحمد إبراهيم بن محمد
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باز

المجمممدد العلممممة الممممام الشممميخ سمممماحة همممو
بن محمد بن عبدالرحمن ابن عبدالله بن عبدالعزيز

باز.  آل عبدالله
ممم،ه1330 سممنة الحجممة ذي فممي الريمماض في ولد
ًا وكان . _يقول كما_للعلم طلبه أول في بصير

عممام عينممي فممي المممرض أصممابني ثممم: ويقممول
ذهممب ثممم ذلممك بسممبب بصممري فضممعف مممه1346
والحمد مه1350 عام من محرم مستهل في بالكلية

ذلك.  على لله
فممي البصمميرة يعوضممني وعل_أن جممل_الله وأسأل

وعممد كممما ،الخآممرة فممي الحسممن والجممزاء ،الممدنيا
محمممد"كممما نممبيه لسممان علممى_بممذلك_سممبحانه

الممدنيا فممي حميممدة العاقبة يجعل أسأله_سبحانه_أن
والخآرى. 

،الصممغر منممذ الدراسممة بممدأت وقممد: ويقممول×
يممدي علممى البلمموغ قبممل الكريممم القممرآن فحفظممت

تلقممي فممي بممدأت مفيريممج×ثممم بممن عبممدالله الشيخ
علماء من كثير أيدي على والعربية الشرعية العلوم

: أعلمهم ومن ،الرياض
عبممدالرحمن بن عبداللطيف بن محمد الشيخ_ 1
عبممدالوهاب_رحمهممم بن محمد الشيخ بن حسن بن

. _الله
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الشيخ_ 2

قاضممي عبممدالوهاب بممن محمممد الشمميخ بممن حسممن
. الله_ الرياض_رحمهم

نبذة في سيرة سماحة الشيخ
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عممتيق×قاضممي بممن حمممد بممن سممعد الشمميخ_ 3
الرياض. 

المممال بيممت وكيممل فممارس بممن حمممد الشمميخ_ 4
. بالرياض×

مكممة علممماء مممن البخاري وقاصا سعد الشيخ_ 5
م،ه1355 عام في التجويد علم عنه أخآذت المكرمة

مممدة دكممانه فممي سممعد الشيخ على أتردد كنت حيث
التجويد.  علم عنه آخآذ ،شهرين

بممن إبراهيممم بممن محمممد الشمميخ سممماحة_ 6
ًا حلقماته لزمممت الشيخ×وقممد آل عبداللطيف صممباح

ًء عليممه قممرأت ثم ،عليه يقرأ ما كل وحضرت ،ومسا
،والعقيممدة الحممديث فممي درسممتها الممتي المواد جميع

ًا عليه وقرأت ،والفرائض ،والنحو ،والفقه ًا شيئ كثير
ًا النبويممة والسمميرة ،والتاريخ ،التفسير في مممن نحممو

الشممرعية العلمموم جميممع عنممه وتلقيت سنوات عشر
ًء حيممث مممه1357 سممنة إلممى مه1347 سنة من ابتدا

سماحته.  قبل من للقضاء رشحت
فممي الشيخ سماحة لسيرة بيان مزيد وسيأتي هذا

التالية.  الصفحات
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باز

حيث صغير وهو توفي والده أن صباه في أخآباره من
والده.  يذكر ل إنه

سنة.  وعشرون خآمس وعمره فتوفيت والدته أما
َكر ومما ْذ لممم وأنممه ،البنية ضعيف صباه في كان أنه ُي
ابنممه ذلممك ذكممر ،الثالثممة بلممغ أن بعد إل المشي يستطع
أحمد.  الشيخ

ًا الشيخ سماحة وكان إلى والمسارعة بالتقى معروف
نعومممة منممذ الطاعممات علممى والمواظبممة ،الخيممرات

. أظفاره
وهممو_البمماز عبدالمحسن بن سعد الشيخ لي ذكر وقد
أن ذكممر_سممنوات بعشممر ويكبره الشيخ لسماحة قريب

ًا كان أظفاره نعومة منذ الشيخ سماحة ًا شاب ًا تقي سباق
ًا مكانه وأن ،الخير أفعال إلى المسممجد روضة في دائم

ًا عشر ثلثة وعمره . عام
مممن يممذكره كممان الشمميخ×فيممما سماحة لي ذكر وقد
ًا صباه أخآبار بممن صالح الشيخ شيخه مع ينساه ل موقف

آنذاك.  الرياض قاضي الشيخ آل عبدالعزيز
رآنممي وقممد ،عمممري مقتبممل في كنت: سماحته يقول
ًا الصممف طممرف صممالح×فممي الشمميخ فحممزن ،مسممبوق
ّوف النمماس بعممض: وقممال ،صممالح الشمميخ ويجلممس ،يسمم
وكممأنه×يعنينممي ،الصمملة تفمموته حممتى ويشممرب يأكممل

ُيعّرض ًا وتكممدرت ،منممي كممان مما فخجلت ؛بي و ،كممثير
الن.  حتى الموقف ذلك أنس ولم

كممان لنممه إل ذلممك صممالح×ليقممول الشمميخ يكممن ولممم
المبكر.  نبوغه الشيخ سماحة في ويتفرس يتوسم
صممباه فممي الشيخ سماحة عن المعروفة الخآبار ومن

من أخآبار سماحة الشيخ في صباه
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ًا كان أنه والكرم.  بالجود معروف
البمماز×أن عبدالمحسممن بن سعد الشيخ لي ذكر وقد

إذا_المشممايخ عند طالب وهو عبدالعزيز الشيخ سماحة
يكممن ولممم ،عشممائه أو ،غممدائه إلى دعاه أحد عليه سلم

ًا يحتقر الطعممام فممي اللممه ويجعممل لضمميوفه يقدمه شيئ
ًا ًا.  خآير كثير

ِءلممَف ّوة َأ ْذ المممر نشمما ُممم
فكمممممممممممممممممممممممممأنه

ّلبمماَن ُسممقي ًا بهمما ال صممبي
ويعلممق ويقممرأ ،يكتممب كان أنه صباه في أخآباره ومن )1( ُمْرَضممممممممممممممممممممعا

بصره.  يذهب أن قبل الكتب على
ل أنممك سمممعنا: الشمميخ لسممماحة مممرة ذات قيل وقد
الكتابة.  تعرف

أقممرأ فأنمما ؛بصممحيح ليس هذا: بقوله سماحته فأجاب
بعممض على تعليقات ولي ،بصري يذهب أن قبل وأكتب
فممي الجروميممه مثممل المشايخ على قرأتها التي الكتب
وغيرها.  ،النحو
ًا علّي الشيخ سماحة أملى وإذا ًا أو ،كتاب وكان ،تعليق
َتب: لي ما_قال كلمة في إشكال هناك ْك وأشار ،هكذا ُت
ُتب وهو ،يده راحة إلى ْك الكتابة كيفية ليريني ؛بإصبعه َي

الصحيحة. 
أنممك تتمنى أنك صحيح هل: مرة ذات لسماحته وقيل

؟ الله خآلقها ما على البل رأيت
فأنمما ؛بصممحيح ليممس هممذا: بقمموله سممماحته فأجمماب

عشممرة تسع وعمري إل يذهب لم بصري لن ؛أتصورها
سنة. 

. 2/262 ديوانه انظر للمتنبي ) البيت( 1
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باز

،إسممراف بل بمظهممره الشيخ×يعتني سماحة كان
،شمماربه وقممص ،بممدنه بنظافممة يعتني فهو ،مخيلة ول

ًا بالطيب نفسه ويتعاهد كممل يسممتعمله كان بل ،كثير
،مممرة مممن أكممثر مجلسه في العود بخور ويدار ،يوم
واحدة.  مرة يدار أن من أقل فل وإل

،وزيمماراته ،َصمملته فممي_مشلحة_بشته يلبس وكان
عمله.  إلى وذهابه
يممرى فهممو ؛أصابع أربعة بنحو كعبه يعلو ثوبه وكان

أسممفل المشمملح أو ،السممراويل أو ،الثمموب نزول أن
لغيممر أو للخيلء ذلك كان سواء محرم منكر الكعبين
الخيلء. 
فهممو للخيلء كممان فممإن ؛حرام السبال إن: ويقول

ًا.  أشد تحريم
ًا سماحته لبس اليام من يوم وفي ًا مشلح ،جديممد
سماحة عليه كان ما خآلف على المشلح ذلك وكان

ً المشلح كان حيث ،الشيخ ولممم ،الكعممبين عممن نازل
بذلك.  يعلم سماحته يكن

هممذا مشمملحك الشمميخ سماحة يا: شخص له فقال
فممي رأيكممم تغيممر هممل أدري ول ،الكعممبين عممن نازل

؟ رفعه وجوب
ه أن إل الشميخ سمماحة من كان فما ،ورمماه خآلع
يرفعه.  من إلى به اذهب: لي وقال

فممي المموقت ذلممك فممي سممماحته كممان أن وصادف
وليممس الريمماض إلممى فجمماء ،رمضممان آخآممر في مكة
مشلح.  عليه

عناية سماحة الشيخ بمظهره
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،الشمميب تغييممر ويممرى ،بالحنمماء لحيته يتعاهد وكان
بالسواد.  تغييره وحرمَة

ففيممه الممذقن أممما ،العارضممين شممعر وكممان×قليممل
بعض.  على بعضها ملتف طويلة شعيرات
؟ بمشط سرحتها لو: مرة ذات له وقيل
شيء.  منها يسقط أن أخآشى: فقال
ممما وكذا ،تقصيرها أو اللحية حلق حرمة يرى وهو

الخدين.  على نبت
يمرى فل الرقبمة وفمي ،الممذقن تحممت نبممت مما أما
ًا حلقه.  من مانع
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ل عديممدة عبدالعزيز×بصفات المام سماحة تفرد
النممادر، القليممل فممي إل واحممد رجممل فممي تجتمع تكاد
يلي:  ما الصفات تلك أبرز ومن
ًا الله على نزكي ول_لله _ الخآلصا1 ل فهممو_أحممد

ًا بعمله يبتغي ًء ول أحد من حمد ًا.  ول ،جزا شكور
ومنزلتممه ،العاليممة مكممانته مممع الجممم، _ التواضممع2

العلمية. 
حممد إلممى فيممه يصممل الممذي العجيممب _ الحلممم3

عليه.  رآه من إل ليصدقه
كبر مع حتى العجيبة والطاقة ،والتحمل _ الجلد،4

سنه. 
المرهف.  والذوقا ،المتناهي _ الدب5
فممي أحممد فيممه يممدانيه ل الممذي والسخاء _ الكرم6

الكممرم أنممواع شممتى فممي وذلممك ،أعلممم فيممما زمممانه
أو ،الراحممة أو ،بممالوقت أو بالمممال سممواء ،والسممخاء

أو ،العفممو أو ،الشممفاعات أو ،الحسممان أو ،العلممم
ُلق ذلك.  ونحو ،الُخ

وتغشمممى ،تغشممماه المممتي العجيبمممة _ السمممكينة7
يخالطه.  ومن ،مجلسه

فممي تقممدمه مممع تزيممد الممتي القويممة _ الممذاكرة8
السن. 

ل المممتي القويمممة والعزيممممة ،العاليمممة _ الهممممة9
ًا تستصعب المور.  من أمر يهولها ول ،شيئ

أو ،المخممالفين مع سواء الحكام في العدل_ 10
الموافقين. 

×من أبرز الصفات الخلقية لسماحة المام
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الحق.  وعلى المبدأ، على الثبات_ 11
الفق.  سعة_ 12
ْعد_ 13 النظر.  ُب
ًا_فهو ؛التجدد_ 14 ،الحداث ويواكب ،يتجدد_دائم

المتغيرات.  مع التعامل ويحسن
. _وعل جل_بالله العظيمة الثقة_ 15
أو ،الجمماه أو بالمممال سممواء ،بالممدنيا الزهممد_ 16

ذلك.  غير أو ،الثناء أو ،المنصب
فل ،بحممذافيرها السممنة تطبيق على الحرصا_ 17
بها.  عمل إل ثابتة سنة يعلم يكاد

المحيا.  وطلقة ،الوجه بشاشة_ 18
علممى صممبر مممن المتعممددة بممأنواعه الصممبر_ 19

تحمممل علممى وصممبر ،المممرض علممى وصممبر ،النمماس
ذلك.  غير إلى العباء
،والمجلممس ،الحممديث لدب التامة المراعاة_ 20

الداب.  من ونحوها
،وأصدقائه ،لمشايخه النظير المنقطع الوفاء_ 21

ومعارفه. 
الرحام.  صلة_ 22
الجيران.  بحقوقا القيام_ 23
اللسان.  عفة_ 24
أو ،نفسممه مدح أنه عنه أسمع أو أسمعه لم_ 25

ًا انتقص ًا عاب أو ،أحد ًا استكثر أو ،طعام قدمه شيئ
ًا.  نهر أو ،للناس خآادم
ثقة.  من إل الخبر يقبل ل وكان_ 26
بالناس.  الظن يحسن_ 27
الصمت.  كثير ،الكلم قليل_ 28
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باز
والدعاء.  الذكر كثير_ 29
بالضحك.  صوته يرفع ل_ 30
عليممه قممرئ أو ،القممرآن سمع إذا البكاء كثير_ 31
القممرآن بتعظيممم يتعلق شيء أو ،العلماء لحد سيرة

السنة.  أو
عليها.  ويكافئ ،الهدية يقبل_ 32
بالكل ويتلذذ ،عليهم ويحنو ،المساكين يحب_ 33

معهم. 
المحافظة.  أشد الوقت على يحافظ_ 34
عليه.  ويحض ،الخير على يشجع_ 35
ًا يحسد ل_ 36 إليه.  الله ساقها نعمة على أحد
السمماءة يقابممل بممل أحممد علممى يحقممد ل_ 37

بالحسان. 
ومشربه.  مأكله في معتدل_ 38
المواعيد.  في دقيق_ 39
ً كان_ 40 ًا ،متفائل للفأل.  ومحب
لممذلك تفصيل وسيأتي ،أخآلقه بعض عن نبذة هذه

التالية.  الصفحات في
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،للسممنة التعظيممم الشمميخ×شممديد سممماحة كممان
ًا عنممده تثبممت تكمماد فل ؛أحممواله شممتى في لها مطبق

ثابتممة فعليممة أو ،قولية سنة أعلم ول ،طبقها إل سنة
عليها.  ويحافظ ،يفعلها كان إل

النبمموة قرب عن ينبيك
ُيه همممممممممممممممممممممممممد

بعضممه يخممبر والشمميء
) 1( كلمممممممممه عمممممممممن

سممبيل علممى ذلك على الدالة النماذج بعض وإليك
الصممفحات ثنايمما في سيأتي فالتفصيل وإل الجمال،

التية: 
علممى المسممتمرة والمداومممة التممام الحممرصا_ 1

بحذافيرها.  الصلة بسنن التيان
المطلقممة والذكممار الدعيممة علممى المحافظممة_ 2

الممدخآول ودعمماء ،النهممار طرفممي كأذكممار ،والمقيممدة
أو الكممل قبممل والتسمممية ،منممه والخممروج للمنممزل
ِءد ،الشرب والممدعاء ،المؤذن ومتابعة ،بعده الله وَحْم

كمان إذا الحمديث يقطمع كان بل ،الذان بعد ورد بما
ليفهممم ؛يممؤذن: يهمماتفه أو يحدثه لمن ويقول يتحدث
إذا إنمه بل ،المؤذن يجيب سوف سماحته أن محدثه

ً وقممف المؤذن وسمع ،الخلء دخآول أراد ليتممابع قليل
بالذكممار وأتممى متممابعته مممن انتهممى وإذا ،المممؤذن
الخلء.  دخآل الذان بعد الواردة
الخروج دعاء ؛عليها يحافظ كان التي الذكار ومن

،منممه الخممروج ودعمماء ،دخآمموله ودعمماء ،المسجد إلى
صلته×.  عن الحديث عند هذا تفصيل وسيأتي

. 2/7 البحتري ) ديوان( 1

تعظيمه للسنة، وتطبيقه لها
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باز
ًء شممرب وإذا ،أنفمماس بثلثة الشرب_ 3 نمماول ممما
ًا.  كان ولو يمينه على من صغير
حيممث مممن ،الكممل في الواردة بالسنن العمل_ 4

ولعممق ،بالبسممملة والبممدء ،النعمممة وتقممدير ،الجلوس
مممن الفممراغ بعممد اللممه وَحْمممد ،الكممل بعممد الصممابع
الطعام. 

شيء.  عليه أشكل إذا الستخارة لزوم_ 5
ثيمماب يلبممس فل ؛الملبممس فممي السممنة اتبمماع_ 6

ونحو ،الكعبين أسفل ما يلبس ول ،مخيلة ول سرف
. _قريبا مر كما_ذلك
التحية.  آداب على المحافظة_ 7
والمجالس.  الحديث أدب على المحافظة_ 8
يقدم كان أنه ذلك ومن ،التيمن على الحرصا_ 9

خآلعه.  عند واليسرى ،النعل لبس عند اليمنى رجله
َقّصد_ 10 اللطممائف ومممن ،شمميء كل في الوتر َت

ًا كان أنه ذلك في ًا ،للتمر محب يسألني كان ما وكثير
ًا يتناول كان إذا ؟ تمممرة من تناولُت كم: فيقول تمر

_:المثممال سممبيل علممى_لممه قلممت النمموى عددت فإذا
ًا ًا أو ،ست ًا كممان وإن ،واحدة فيزيد ثماني اكتفممى وتممر
وهكذا. .  اثنتين زاد أو به

السممفر مممن القممدوم بعممد للمسممجد الذهاب_ 11
ًا فيه.  ركعتين وأداء ،أحيان
بحممذافيرها السنة تطبيق على التام الحرصا_ 12

والعمرة.  الحج في
العمماطس وتشميت ،العطاس بعد الله حمد_ 13

الله.  يحمد لم إذا تشميته وترك ،الله حمد إذا
ًا أن وأذكر ،اللممه يحمممد فلممم بجانبه عطس شخص
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سممماحة فقممال ،تشممميته إلى الحاضرين بعض فبادر
؟.  تشمتوه حتى الله حمد وهل: الشيخ×

ذكممر مممن يفممتر لسممانه يكاد فل ؛الذكر كثرة_ 14
ً_وجل عز_الله ًا أو ،تهليل ًا أو ،تكبير حوقلممة أو حمممد

. _قليل قبل مر كما_ذلك نحو أو
كفممارة ويقممول إل المجلممس مممن يقمموم ل_ 15

المجلس. 
يعرف.  ل ومن يعرف من على بالسلم يبدأ_ 16
إذا إل المصافحة التلقي عند السنة أن يرى_ 17
يقممول: ويقممول× ،سممفر مممن المسمملمين أحممد قممدم

تلقمموا اللممه"إذا رسممول أصممحاب أنممس÷: =كممان
تعانقوا+.  سفر من قدموا وإذا ،تصافحوا

ًا رأيت وقد ّلم شخص ،سممماحته×وعممانقه علممى س
ُدم لم وهو ْق :الشميخ سمماحة لمه فقمال ،سمفر من َي

،شمميخ يا أحبك أنا: الشخص فقال ،المصافحة السنة
ّدمة السنة: سماحته فقال َق حبك.  على ُم
ويدعو المطر نزل إذا رأسه عن يحسر كان_ 18

المأثور. بالدعاء
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حيممث ؛القضاء الشيخ×هو سماحة توله عمل أول
ًا عين واسممتمر مممه1357 عام الدلم مدينة في قاضي
. مه1371 عام إلى فيه

،النمماس بإمامممة يقمموم المممدة تلممك طيلممة وكممان
،والنهممار الليممل في الدروس وإلقاء ،الجمعة وخآطبة

ويقمموم ،أحمموالهم وتفقممد ،النمماس بيممن والصمملح
ويعنممى ،العلممم وطلب ،والزائرين ،الوفود باستقبال
والمحتاجين.  بالفقراء

ما كل في الناس مصالح اهتمامه كان×يولي كما
يممراه ممما كممل فممي المسممؤولين إلممى ويكتب ،يهمهم

ًا التجمماوب من لديهم فيجد ،المنطقة لصلح ضروري
العام.  الصلح في الخيرة رغبته يحقق ما

غفيممر جمممع الفممترة تلممك في يديه على تتلمذ وقد
راشممد الشمميخ معممالي فمنهم ؛والقضاة ،العلماء من
البنممات لتعليممم العممام الرئيممس خآنيممن بممن صممالح بن

ًا فممي والمستشممار ،العلممماء كبممار هيئة وعضو ،سابق
الملكي.  الديوان

بن حسن بن عبدالله العلمة الشيخ فضيلة ومنهم
كبممار هيئممة وعضو ،للفتاء الدائمة اللجنة عضو قعود

ًا.  العلماء سابق
عبممدالرحمن بممن عبممدالله الشمميخ فضمميلة ومنهممم

أماكن.  عدة في القضاء تولى وقد ،الكنهل
شممديد×وقممد بن عبداللطيف الشيخ فضيلة ومنهم

أماكن.  عدة في القضاء تولى
عيمماش بن عبدالله بن سعيد الشيخ فضيلة ومنهم

العمال التي تولها سماحة الشيخ
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ًا.  مشيط خآميس محكمة رئيس سابق
بممن عبممدالرحمن الشميخ الفضميلة صماحب ومنهمم

بممالمعروف المممر هيئممة رئيممس ،جلل بن عبدالعزيز
الدلم.  في المنكر عن والنهي

،هليممل بممن صممالح الشمميخ الفضمميلة صاحب ومنهم
العراقممي×ومنهممم حسممين بممن صممالح الشمميخ ومنهم
الفلسطيني×.  الحسن محمد الشيخ

البراك عبدالرحمن الشيخ الفضيلة صاحب ومنهم
سممعود بممن محمممد المممام جامعممة فممي السممتاذ

ٌء حصرهم يصعب كثير وغيرهم ،السلمية مممن سمموا
خآارجها.  أو البلد داخآل كان

التممدريس إلممى سممماحته انتقل مه1371 عام وفي
كليممة إلى انتقل ثم ،الرياض في العلمي المعهد في

. مه1381 عام إلى فيها واستمر الشريعة
جمامع فمي المصملين يممؤم الفممترة تلممك فمي وكان
في الدروس بإلقاء عبدالله×ويقوم بن تركي المام

،الكمثيرة المحاضممرات ويلقممي ،بيتممه وفممي ،المسجد
المناسبات.  في المتنوعة والكلمات

؛النبويممة المدينممة إلممى انتقممل مممه1381 عممام وفي
ًا ليعمل سممماحة وهممو السلمية الجامعة لرئيس نائب
إبراهيم×.  بن محمد الشيخ

المسممجد فممي الممدروس يلقممي المدينممة فممي وكان
الثلثاء.  ليلة عدا والعشاء المغرب بين النبوي
فممي ويكتممب ،والكلمممات ،المحاضرات يلقي وكان

ًا ويلتقي ،والمجلت الصحف بالطلب.  كثير
بتعيينممة الملكممي المممر صممدر مممه1390 عممام وفي
ًا السلمية.  للجامعة رئيس
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وعيممن الريمماض إلممى انتقل مه14/10/1395 وفي
ًا والممدعوة والفتمماء العلميممة البحمموث لدارات رئيسمم

وزير.  برتبة والرشاد
تركممي المممام جممامع إمامة تولى الفترة تلك وفي

،المذكور الجامع هدم حتى فيه واستمر ،عبدالله بن
لممولة سممماحته كتممب جديممد مممن بنمماؤه أعيد وبعدما
ًا المممور الشمميخ سممماحة يعيممن أن عليهممم مقترحمم

للمسممجد إماممما الشمميخ آل عبممدالله بممن عبممدالعزيز
المذكور. 

ًا نفسه الوقت في كان كما رابطممة لمجالس رئيس
ًا ،السممملمي العمممالم ،الفقهمممي للمجممممع ورئيسممم

والمجلممس ،للمسمماجد العممالمي العلممى والمجلممس
للرابطة.  التأسيسي

بتعيينممه السممامي المممر صممدر مممه1414 عام وفي
ًا ًا مفتي ًا ،للمملكممة عام ،العلممماء كبممار لهيئممة ورئيسمم

ًا ّلجنممة ورئىسمم ًا ،الدائمممة ل العممالم لرابطممة ورئيسمم
السلمي. 

ًا أعماله ومن ًا كممان أنه ،أيض الحممديث لممدار رئيسمم
عممام تأسسممت الممتي المكرمممة مكممة فممي الخيريممة

عبدالعزيز×.  الملك من بأمر مه1352
أهممل تبرعات على تقوم أهلية مدرسة الدار وهذه

وقبممل ،الممدنيا أنحمماء من المئات فيها ويدرس ،الخير
،يرعاهمما وهو سماحته وفاة من سنة ثلثين من أكثر

،أجرتهمما ويممدفع المحسممنين مممن الممموال لها ويجمع
وجميممع وموظفيها وطلبها مدرسيها رواتب ويصرف

إليه.  تحتاج ما
يرأسممه كممان أعلممى مجلممس لهمما المممذكورة والدار
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الشيخ×.  سماحة
ًا للدراسممة كافيممة بهمما خآاصة بناية للدار بني وأخآير
بحاجتها.  تقوم كثيرة أوقاف لها وصدر ،والسكن

سماحة إلى ثم ،أسسها من إلى الله بعد والفضل
ويرعاها.  يتعاهدها كان الذي الشيخ
ًا الدار بهذه الله نفع وقد القسممم تضممم فهي ،كثير

اسممتفاد وقممد ،العممالي والقسم ،والثانوي ،المتوسط
وسمميأتي ،والممدعاة الئمة منهم صار ،كثير خآلق منها
عنها.  حديث مزيد
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باز

وهممذه تحصى، تكاد ل كثيرة المام سماحة أعمال
أممما ،اليجمماز سممبيل علممى أعممماله أبممرز مممن جملممة

. _الله شاء بيانه_إن فسيأتي التفصيل
وتعليمه.  بالعلم العظيم الهتمام_ 1
اللممه_عممز إلممى الممدعوة علممى البممالغ الحممرصا_ 2

. _وجل
مكان.  كل من المستفتين على والرد الفتوى_ 3

الفذة.  عبقريته تتجلى الميدان هذا وفي
فممي مكممان كممل فممي العلممم أهممل مممع التعاون_ 4

العقيدة.  وتصحيح ،الدين نشر سبيل
وكفالتهم.  ،الدعاة إرسال_ 5
فممي صمموره شممتى فممي السلمي الجهاد دعم_ 6
مكان.  كل
الصحف.  في الكتابة_ 7
المخالفين.  على الرد_ 8
والندوات.  ،والمحاضرات ،الدروس إلقاء_ 9

،الذاعيممة والبرامج والدروس الكلمات إلقاء_ 10
ًا وأعمها وأشهرها الممذي الدرب على نور برنامج نفع

أيامه×. آخآر إلى مه1392 عام منذ فيه يشارك كان
وغيرها.  العربية باللغة النافعة الكتب طبع_ 11
فممي كالشفاعة ،المتعددة بأنواعها الشفاعة_ 12

الخاصممة المصممالح فممي والشممفاعة ،العامة المصالح
هممذا ثنايمما فممي بيممانه سمميأتي مممما ذلممك غيممر إلممى

. _الله شاء إن_الكتاب

أبرز العمال التي كان يقوم بها
 سماحة المام على سبيل اليجاز
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علممى والحممرصا ،المسملمين أوضماع متابعمة_ 13
ومسممماعدتهم ،عنهمممم الظلمممم ورفمممع ،نصمممرتهم

بالمستطاع. 
عن اليجار وتحمل ،للمحتاجين البيوت شراء_ 14
المستأجرين.  بعض
بحسممب المحتمماجين لبعممض المرتبات إجراء_ 15

أحوالهم. 
المعوزة.  والسر ،اليتام كفالة_ 16
والخارج.  الداخآل في المساجد تعمير_ 17
،المسممملمين لئممممة الصمممادقة النصممميحة_ 18

وعامتهم. 
المسمملمين كلمممة جمممع علممى التام الحرصا_ 19
بينهم.  النظر وجهات وتقريب ،الحق على
والهيئممات والمجامع ،المؤتمرات بعض رئاسة_ 20

العلمية. 
ًا ،المحتممماجين إقمممراض_ 21 ينتهمممي مممما وغالبممم

بالمسامحة. 
ْين.  ذات إصلح_ 22 َب ال
والجمعيات والمدارس والمعاهد المراكز دعم_ 23

وخآارجها.  المملكة داخآل في السلمية
الخآتصار.  سبيل على أعماله بعض هذه

تكمماد ل العمممال هممذه علممى والقصممص والنممماذج،
في_الله شاء إن_لذلك تفصيل وسيأتي كثرة، تحصى

التالية.  الصفحات
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باز

يصممعب كممثيرة، علميممة الشيخ×مؤلفممات ترك لقد
ومنهمما المكتمموب، فمنهمما واستقصمماؤها؛ حصممرها،
يطبمع، لمم المذي ومنهما المطبموع، ومنها المسموع،

الفتمماوى، مممن ككممثير غيممره مممع به يشترك ما ومنها
وآثاره. مؤلفاته من ذلك غير إلى

ًا الكريم القارئ أيها وإليك ذلك: من طرف
من وهو الفرضية، المباحث في الجلية _ الفوائد1

ولعممل أولهمما، كممان أولها كان ربما بل مؤلفاته أوائل
هم.1358 عام كانت الكتاب هذا من الولى الطبعة

الحممج مسممائل مممن لكممثير والغيضمماح _ التحقيممق2
المناسك+. والزيارة=توضيح والعمرة

وأنفعهمما، الشمميخ_أهمهمما، سممماحة يقممول وهو_كما
ًا كممان لممما هممم1363 عام في جمعه وقد فممي قاضممي

طبعممات وطبممع ذلممك، بعممد وبسطه زاده، ثم الخرج،
عديممدة، لغممات إلممى وترجممم تحصممى، تكمماد ل كممثيرة
ًا ان ما وكثير إليمه، فيضميف سمماحته، علمى ُيقمرأ ك

العبد! أضعف ويقول: ما منه ويحذف
اربممع علممى ويشممتمل البممدع، مممن _ التحممذير3

وليلممة النبمموي بالمولممد الحتفممال مقممالت: حكممم
شممعبان، مممن النصممف وليلممة والمعممراج، السممراء
النبويممة الحجممرة خآادم من المزعومة الرؤيا وتكذيب

أحمد. الشيخ المسمى
والصيام. الزكاة في موجزتان _ رسالتان4
يضادها. وما الصحيحة _ العقيدة5
مممن الرسممول"وكفممر بسممنة العمممل _ وجمموب6

مؤلفات سماحة الشيخ وآثاره العلمية
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أنكرها.
الدعاة. وأخآلقا الله، إلى _ الدعوة7
الشغار. ونكاح والحجاب، السفور _ حكم8
يخالفه. ما ونبذ الله، شرع تحكيم _ وجوب9

العربية. القومية _ نقد10
التصوير. حكم في المفيد، _ الجواب11
دعممموته، عبمممدالوهاب، بمممن محممممد _ الشممميخ12

وسيرته.
الصلة: في رسائل _ ثلث13
". النبي صلة ) كيفية أ

جماعة. في الصلة أداء ) وجوب ب
مممن الرفممع حيممن يممديه المصمملي يضع ) أين جم
الركوع.

أو القممرآن، فممي طعن من في السلم، _ حكم14
الله". رسول في

فيهمما وصممل الباري؛ فتح على مفيدة، _ حاشية15
إلممى عهممد سممماحته أيممام آخآر وفي الحج؛ كتاب إلى

عبممدالعزيز بممن علممي الشمميخ الفضمميلة صاحب تلميذ
علممى التعليق من سماحته به شرع ما إكمال الشبل

العقيممدة، فممي تعليممق إلممى تحتمماج الممتي المواضممع
سممماحة اللممه_ وكممان علممي_حفظممه الشمميخ فأكملها
ًا علممي للشيخ خآصص قد الشيخ ممما عليممه يقممرأ وقتمم
تعليقه. من انتهى

الكتاب. ذلك خآرج الشيخ سماحة وفاة وبعد
جريممان علممى والحسية، النقلية الدلة _ رسالة16

إلممى الصممعود وإمكممان الرض، وسممكون الشمممس
الكواكب.
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باز
بغير استغاث من حكم على البراهين، _ إقامة17
والعرافين. الكهنة صدقا أو الله،
الله. سبيل في _ الجهاد18
المة. لعامة المهمة _ الدروس19
والزيارة. والعمرة الحج بأحكام تتعلق _ فتاوى20
البدعة. من والحذر السنة، لزوم _ وجوب21
باركممان تتعلممق مهمممة بأجوبممة الخآوان، _ تحفة22

السلم.
فممي ورد مما نافعة جملة ببيان الخآيار، _ تحفة23

والذكار. الدعية من والسنة الكتاب
محمد الدكتور جمع ومقالت، فتاوى _ مجموع24

ًا.18 منها خآرج وقد الشويعر، سعد بن  مجلد
الثار. تعظم هكذا _ ما25
الدرب. على نور _ فتاوى26
الطلقا. _ كتاب27
جمممع مجلممدان، منممه خآممرج وقممد الحج؛ _ كتاب28

بمممن أحممممد والشممميخ الطيمممار، د. عبمممدالله الشممميخ
باز. بن عبدالعزيز

ّتمماب بعممض علممى _ الممرد29 ُك حلممق إباحممة فممي ال
اللحى.

أعضمماء مممع بالشممتراك الدائمة اللجنة _ فتاوى30
ًا17 منه خآرج وقد اللجنة ًا،  مجلد قيمد والبقيمة كمبير
الطبع.
فممي تنشممر كممانت الممتي الكممثيرة، _ الفتمماوى31

السمملمية، الجامعممة كمجلممة والصممحف، المجلت
الدعوة. ومجلة العربية، والمجلة

بعضمها، نشر التي المكتوبة، الخاصة _ الفتاوى32
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الخآر. بعضها ينشر ولم
حجممر. لبن المرام كتاب: بلوغ على _ تعليقات33

يطبع. لم
الحمماديث مممن كثير بيان في الكريمة _ التحفة34

يطبع. والحسان. لم الصحيحة
ًا، كثيرة تعليقات _ هناك36 الكتب. من كثير على جد

كتاب عليه يقرأ وقلما هذا، بمثل مليئة سماحته ومكتبة
عليه. ويقرأ إل

المكتوبممة الخاصممة الفتمماوى مممن العديممد _ هنمماك37
معينين. لشخاصا

العامممة الدروس في الملءات من العديد _ هناك38
الطلبة. أكثر لدى

العلمية. المتون شرح في المسجلة _ الشرطة39
العامة. للمحاضرات المسجلة _ الشرطة40
وقممد الذاعيممة، للبرامممج المسممجلة _ الشممرطة41

الممدرب علممى نممور ببرنامج الخاصة الشرطة أن علمُت
ًا، وأربعين وسبعة ستمائة بلغت قد وجممد ممما هذا شريط

منها.
علممممى التعليممممق فممممي المسممممجلة _ الشممممؤطة42

والندوات. المحاضرات
المنثممورة، وأجوبته آثاره أما العلمية، آثاره بعض هذه

والخاصممة_ فل العامممة المجممالس فممي يلقيهمما الممتي أو
مناسممبة أو مائممدة، أو مجلس يخلو ل إذ حصرها؛ يمكن

السممئلة، مممن العديممد فيها ويلقى إل سماحته؛ يحضرها
حصره. يمكن ل ما العلمية الفوائد من فيها ويكون
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باز

فممي ومنممزل ،الريمماض فممي منممزل الشيخ لسماحة
،مكممة فممي ومنممزل ،لسممماحته ملممك وهممما الطممائف

ًا وليس مستأجر.  هو وإنما ،له ملك
وسممفره ،عمله تنقل بحسب بينها يتنقل وسماحته

العمرة.  أو للحج
حممي فممي فيقممع الريمماض فممي سممماحته منممزل أما

ْيشة َل ُع ،الريمماض مممن الغربممي الجنمموب فممي وتقع) (
بسممور سممكنية وحممدات أو ،مبان خآمسة من ويتكون
واحد. 
مممن فتتكون الجنوب جهة من المامية الوحدة أما

ومكممان ،ومطبممخ ،ومكتبممة للطعممام، ومكان ،مجلس
البيت.  ومكتب ،مياه ودورات ،القهوة لعداد
وسممكن ،للمكتممب تممابع الغممرف هممذه فمموقا وممما
وطباخآين.  سائقين من للعمال

مسممتودعات علممى يشتمل أرضي دور ذلك وتحت
كبيرة وغرفة ،السائقين لبعض وسكن ،للبيوت تابعة

للضيوف. 
بممموظفي خآمماصا الوحممدة هممذه فممي ممما وجميممع

والعمالة.  ،والضيوف ،المكتب
زوجممة عبممدالله لم سممكن فهي الثانية الوحدة أما

الولى.  الشيخ
زوجممة أحمممد لم سممكن فهممي الثالثممة الوحممدة أما

الخآيرة.  الشيخ
عبدالله.  لبنه سكن فهي الرابعة الوحدة أما
أحمد.  لبنه سكن فهي الخامسة الوحدة أما

وصف منزل سماحة الشيخ
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ويجمعهمما واحممد محيممط فممي الوحدات هذه وجميع
. _مر كما_واحد سور

بعضممها يفصمل وبمماب جدار ووحدة وحدة كل وبين
ِءخآل بعض، عن ْد ُي بعض.  في بعضها و

مممن خآممرج للعمل الخروج الشيخ سماحة أراد فإذا
،الماميممة الوحممدة إلممى عنممدها هو التي الزوجة بيت
قدم وإذا ،البيت ومكتب ،مجلسه على تشتمل التي
،نفسممها الماميممة الوحممدة جهممة مممن دخآل عمله من
أي إلممى الداخآليممة الوحدات دخآل مجلسه انتهى وإذا
زوجتاه.  تسكنهما اللتين الوحدتين من

مقدمممة على يشتمل فهو الطائف في مسكنه أما
ومسمماكن مجممالس، علممى تحتمموي وهممي المنممزل

والمطبخ.  والضيوف ،الموظفين
،سممماحته بأسممرة خآمماصا فهممو المنممزل آخآممر أممما

ويخرج.  الشيخ منه يدخآل باب وبينهما
مكة.  في منزله وهكذا

القممارئ يقممف أن منزلممه صفة ذكر من والمقصود
أو ،الممدوام فممي سواء للعمال سماحته متابعة على
ثنايمما فممي يرد ما معنى يدرك أن ولجل ،المنزل في

دخآممل ثممم ،الممبيت مكتممب دخآممل قيممل إذا الصممفحات
منممازله وصممف هممو فهممذا ،ذلممك ونحممو ،منزلممه داخآل
ًا الثلثة الخآيرة.  العشرين سنواته في خآصوص
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باز

هناك عمله إبان الدلم في الشيخ سماحة كان لما
مقممر الممدلم وكممانت ،للريمماض يأتي القضاء_كان في

إقامته. 
ممممه1371 عمممام الريممماض فمممي اسمممتقر أن إلمممى
. مه1381
مه1381 عام في السلمية الجامعة في كان ولما

ًا ويممتردد ،المدينممة فممي يقيم كان مه1395 إلى كممثير
والمحاضمرات المدروس يستأنف وكان الرياض على
الرياض.  وصوله فور

ًا_كان كما فممي للتممدريس الرياض على يتردد_أيض
للقضاء.  العالي المعهد

يممأتي كممان أنممه يؤكممد الممذي الكتمماب هممذا وإليممك
سممماحة أمممر علممى بنمماء ،المممذكور للغممرض للرياض
إبراهيم×.  بن محمد الشيخ
الرحيم الرحمن الله بسم

لشممؤون المفممتي نممائب الفضمميلة صمماحب حضممرة
آمين الله وفقه العلمية والمعاهد الكليات
: وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

الكليممات رئيس سماحة أمر على بناء الله سلمكم
الريمماض إلممى بممالتوجه بتعميممدي الممبرقي والمعاهممد

تمموجهت للقضاء العالي المعهد في بالتدريس للقيام
سميارة واسمتأجرنا مم،ه3/9/1386 فمي الرياض إلى

بممأجرة مممه1/11/1386 إلى  المذكور4/9 من ابتداء
ريالً.  أربعون قدرها يومية

ًا. 57 إليها المشار اليام وجميع  يوم

نظام سماحة الشيخ السنوي
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المختصممة الجهممة تعميممد فضمميلتكم مممن فممأرجو
أثممابكم ،حمدان بن فهد السيارة صاحب بيد بصرفها

والسلم وتولكم الله
السلمية الجامعة رئيس نائب

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز
مه7/11/1386

والممدعوة الفتمماء رئاسممة إلممى انتقممل أن وبعممد
فممي اسممتقر مممه1395 عممام نهايممة فممي والرشمماد

فممي الربعممة الصمميف أشممهر يقضممي وصممار ،الرياض
ثممم ،هنمماك إلى الرئاسة أعمال تنتقل حيث ؛الطائف

الرياض.  إلى ذلك بعد يعود
ًا عشر خآمسة يمضي وكان ًا عشرين إلى يوم يوم

حيممث ؛شممعبان أو رجب شهر في المكرمة مكة في
الوقت.  ذلك في غيرها أو الرابطة مجالس تنعقد

شهر من عشر التاسع أو عشر الثامن اليوم وفي
إلممى فيها ويمكث ،المكرمة مكة إلى يتوجه رمضان
الرياض. إلى يعود ثم رمضان من والعشرين الثامن
يتمموجه القعممدة ذي مممن والعشممرين الخامس وفي

ة إلمى فيهما ويستمر مكة إلى ة ذي شمهر نهاي الحج
ًا ًا وينجممز الحج، فريضة يؤدي حيث ،تقريب مممن كممثير

غيمممر أو منهممما الرسممممية سمممواء ،هنممماك العممممال
الرسمية. 

حاجات في ينظر كان أنه هناك به يقوم كان ومما
فممي المقيميممن والمحتمماجين ،والمسمماكين الفقممراء

مكة. 
بعممد وذلممك ،مسجده في الدروس كان×يلقي كما

ًا.  الفجر صلة وبعد ،العشاء وقبل ،العصر أحيان
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باز
الحممديث دار فممي المحاضممرات يلقممي كممان كممما
جممدة فممي ويلقممي ،الدبممي مكممة نادي وفي ،الخيرية
متعب.  المير جامع أو ،سعود الملك بجامع
ويجيممب ،هنمماك والدعاة العلم أهل يلتقي كان كما
المزيد بذل على ويحثهم ،وأسئلتهم إشكالتهم على
الجهود.  من

فهممذا ؛الريمماض فممي فيكممون السممنة أيممام بقية أما
مممن الريمماض إلممى عمماد أن منممذ ،السممنوي نظممامه

المدينة. 
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ًا بسمماعة الفجممر الشيخ×قبل سماحة يقوم ؛تقريبمم
ركعممة عشممرة إحدى يصلي حيث ؛التهجد صلة لداء
فممي يكممثر وكممان ،كممثير ودعاء ،وتضرع ،خآشوع كلها
والممدعاء ،القممرآن وقممراءة ،الممذكر مممن المموقت ذلك

بالستغفار.  ويختم ،أمورهم وولة للمسلمين
المسممجد إلممى يممذهب قبلممه أو الفجممر أذان وبعممد
قممال المنممزل من خآرج فإذا ،لله وذل ووقار بسكينة
رجلممه قممدم المسممجد وصممل إذا ثممم ،المممأثور الدعاء

وأكثر ،الراتبة السنة صلى ثم ،ورد بما ودعا اليمنى،
يممأتي وبعممدها ،الفجممر صمملة يممؤدي ثممم ،الدعية من

ً يمكث ثم ،الصلة بعد الواردة بالذكار لممورده طويل
الصباحية.  والذكار الدعية من اليومي
وقتممه زاد ربما الذي المعتاد الدرس يبدأ ذلك وبعد

المتعددة الكتب عليه ُتقرأ حيث ؛ساعات ثلث على
الكممثيرة السممئلة علممى يجيممب ذلممك وبعممد ،المتنوعة

منزله.  إلى ذلك بعد ينصرف ثم ،ودقة عناية بكل
بعممد منزلممه إلممى انصرف درس عنده يكن لم وإذا

الصباحي.  اليومي بورده يأتي أن
حيممث ؛السمماعتين يقارب ما المنزل في يجلس ثم

عليممه تقممرأ أو ،المهمة المعاملت بعض عليه تعرض
ذلمممممك وفمممممي البحممممموث، أو الكتمممممب بعمممممض

ًا فمي والرقيمة بمالنفث سمماحته يقموم_الوقت_أيضم
العسممل أو ،الزيممت قمموارير أو ،الميمماه أوانممي بعممض
سماحته.  فيها ليقرأ ؛أصحابها بها أتى التي

لخآممذ ،منزلممه داخآل إلى سماحته يتوجه ذلك وبعد

النظام اليومي لسماحة الشيخ
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باز
دون سممريره علممى يجلممس وقممد ،الراحممة من قسط

. _هو ذلك يقول كما_نوم
ثممم للفطممار ويتهيممأ ،ينهممض الثامنممة السمماعة وبعد
المكتممب إلممى يتمموجه ثممم ،ركعممتين ويصمملي يتوضممأ
وهمة.  وعزيمة بسكينة
ْعَرض السيارة ركوبه وفور ،القضممايا بعممض عليممه ُت

المكتممب وصممل وإذا ،الكتممب بعممض عليممه تقممرأ أو
َتَرّجل ًا و ًا_عليه عرضت ماشي ،الكتابممات بعممض_أيضمم

مكتبه.  إلى يصل أن إلى القضايا أو
بالعمممال القيممام واصممل مكتبممه فممي اسممتقر وإذا

مممن الكممثيرة الجماعممة بهمما يقمموم ل الممتي العظيمممة
،القضايا عليه تعرض حيث ؛الشداء القوياء الرجال

ويممؤدي ،السممائلين علممى ويجيممب ،الوفممود ويستقبل
المطلقممون ويأتيه ،المكتب في به المنوطة العمال

ذكممره سمميرد مما ،حصره يمكن ل مما ذلك غير إلى
قليل.  بعد

والنصممف الثانيممة الساعة إلى عمله يستمر وهكذا
ممن يخمرج مممن آخآمر يكممون حيمث ،بقليممل بعممدها أو

العمل. 
إلممى الطريممق وفممي ،منزلممه إلممى يتوجه ذلك وبعد
،عليه الكتب قراءة أو القضايا َعْرُض ُيواَصل المنزل
ًا والنصممف الثانيممة أخآبممار إلممى يسممتمع كممان ما وكثير
ًا منزله.  إلى الطريق في وهو المذياع عبر ظهر
الطريممق قطممع عليممه يقممرأ مممن معممه يكن لم وإذا
القرآن.  وقراءة ،بالذكر
مممن الغفيممرة الجممموع وجممد منزله إلى وصل وإذا

المتنوعممة الحاجممات ذوي ومممن المتعممددة الجنمماس
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ٍم، مسممتفت بيممن ما فهم ؛بانتظاره ّل ّلممق وُمَسمم ،ومط
قريممب مممن وزائممر ،ومسؤول ،وفقير ،حاجة وطالب

بعيد.  أو
،عليهمممم السممملم يلقمممي إليهمممم يصمممل أن وبعمممد

ثممم ،مائممدته علممى الغداء طعام تناول إلى ويدعوهم
بينهم سماحته ويجلس ،الغداء إلى الحاضرون يقوم

عممن ويسممأل ،ويباسممطهم ،الغممداء طعممام يتنمماول
مممن انتهممى وإذا ،أسممئلتهم عممن ويجيممب ،أحمموالهم

ً تأنى الغداء كممّل: قممال قممام وإذا ،يعجلهم كيل ؛قليل
تعجلوا.  ل ،براحته
عليممه تلقممى ،السممئلة بممدأت يممديه لغسل قام وإذا

يعممود بعممدها ومممن ،المغسمملة إلممى الطريق في وهو
المجلس.  إلى

ًا الوقت كان وإذا قممد العصممر صمملة ووقممت متأخآر
المسجد.  إلى توجه ثم ،المؤذن وتابع ،توضأ اقترب
،المجلممس إلممى رجممع متسممع المموقت في كان وإذا
توجه ثم ،معهم وتطيب ،الضيوف مع الشاي وتناول

ً المنممزل داخآممل إلممى أذان وقممت يخممرج ثممم ،قليل
العصر. 
وبعد ،الصلة ويؤدي المسجد إلى يتوجه ذلك وبعد

الصالحين رياض كتاب من تيسر ما المام يقرأ ذلك
كتمماب أو ،القيممم لبممن الصمميب الوابممل أو ،للنممووي
مممن غيرهمما أو ،عبدالوهاب بن محمد للشيخ التوحيد
تمموجه ثم ،قرئ ما بشرح سماحته يشرع ثم ،الكتب

؛منزلممه إلممى يرجممع ثممم ،عليهمما فيجيب ،السئلة إليه
يجيممب المنزل إلى الطريق وفي ،الراحة بعض لخآذ
المحيطممة الغفيممرة الجموع أسئلة من تيسر ما على
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باز
به. 

لصمملة ويممذهب ،سممماحته يتوضممأ المغممرب وقبممل
السممنة ويممؤدي ،للمنممزل يأتي الصلة وبعد ،المغرب
لممم إذا المعتممادة جلسممته للنمماس يجلممس ثم ،الراتبة

ندوة.  على تعليق أو ،محاضرة لديه يكن
العظيمممة العمممال من يؤدي المعتاد مجلسه وفي

فممي ذلممك بيممان سيأتي كما بال على يخطر ل قد ما
مجلسه.  صفة

ّذن وإذا قممام ثممم المممؤذن تممابع العشمماء بصمملة ُأ
،المسممجد دخآممل وإذا ،العمممال جميممع وترك ،للصلة
،الحمماديث بعض يقرأ المام بدأ المسجد تحية وأدى

ثممم ،وإيضاحها ،شرحها في الشيخ سماحة يشرع ثم
تيسممر ممما على فيجيب ،ذلك بعد السئلة عليه تنهال
منها. 
يكممن لممم إذا منزلممه إلممى يعممود العشاء صلة وبعد
إجابممة أو ،محاضممرة أو المنممزل خآممارج موعممد لممديه

أو ،مريممض زيممارة أو ،زواج وليمممة أو ،خآاصممة دعمموة
ذلك.  نحو

المعمماملت بعممض لقممراءة جلس للمنزل رجع وإذا
اجتممماع لديه كان وربما ،الكتب بعض راجع أو ،عليه

،ضمميوف لممديه كممان وربممما ،المنممزل داخآممل أكممثر أو
محاضممرة أو ،إذاعممي تسممجيل موعد لديه كان وربما
المملكة.  خآارج لناس الهاتف عبر يلقيها

،ضمميوفه مممع العشمماء طعممام يتنمماول ذلممك وبعممد
ًا.  حضر ومن ،المنزل مكتب وموظفي عموم

مممن فيه شرع ما لكمال يعود ؛العشاء تناول وبعد
أو ،ضمميوفه مع الجلوس يكمل أو ،العشاء قبل عمل
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بعمممض إنهممماء أو ،الكتمممب بعمممض لقمممراءة يجلمممس
عشممرة الحاديممة إما ؛متأخآرة ساعة حتى المعاملت

داخآممل إلممى ذلممك بعممد ينصممرف ثم ،عشرة الثانية أو
سمماعة نصممف مممدة قممدميه علممى ويمشممي ،منزلممه
ًا فراشه.  إلى يأوي ثم ،تقريب

وهمممة عمممل فممي يممومه سحابة يقضي كان وهكذا
حوله.  من إلى منه يسري وأنٍس ونشاط
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باز

ِءته للنمماس الشيخ×يجلس سماحة َة جلسمما المعتمماد
،محاضممرة لممديه يكممن لممم إذا يمموم كممل مغممرب بعممد

أو عشرة الحادية الساعة من الخميس يوم ويجلس
بعممد الجمعممة يمموم ويجلممس ،العصممر قبيل إلى قبلها
مممن مجيئممه بعممد ويجلممس ،العصر إلى الجمعة صلة

فممي كممان إذا العصممر أذان إلى الغداء وتناول الدوام
ًا متسع؛ الوقت المعتمادة جلسمماته همي_فهذه_تقريبمم
أو ،مكممة أو الريمماض فممي كممان سممواء ،عامممة للناس

المدينة.  أو ،الطائف
والتفمموا ،المجلممس بهممم ضمماقا للنمماس جلممس وإذا
،عممالم فهذا ؛وحاجاتهم أجناسهم اخآتلف على حوله

ِءدَم آخآُر وهذا ،سماحته لزيارة جاء كبير مسؤول أو َق
عممن مسممتفٍت وهممذا ،لسماحته قريب وهذا ،للسلم

ّلممق وهممذا ،ممما أمممر ذو وهممذا ،حاجممة ذو وهممذا ،مط
ً ويريممد ،مشكلة مممن لشممفاعة مريممد وهممذا ،لهمما َحل
قممادم وهممذا ،المممور مممن أمر أي في الشيخ سماحة

،النمماس مممع تعممامله وكيفيممة ،الشيخ ورؤية للجلوس
لزيممارة وخآارجها المملكة داخآل من أتت وفود وهذه

بممر مممن ينممال ممما لينممال ؛أتممى فقيممر وهممذا ،سماحته
وهذاإلخ.  وهذا ،وعطفه سماحته
السمملم ألقممى إليهممم الشمميخ سممماحة قممدم فممإذا
فممي مكانه أخآذ فإذا ؛عليه للسلم تتابعوا ثم ،عليهم
،والوقممار ،السممكينة المجلممس عل المجلممس صممدر

والدب. 
كتابه من اثنان وشماله سماحته يمين عن ويكون

وصف ما يدور في مجلس سماحة الشيخ
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كممل مممن تأتيه التي والكتابات القضايا هيعل يعرضان
وهممذان ،عنهمما والجابممة ،عليهمما الممرد فيتممولى ،مكان

مل قممد منهممما احممد و كممل أن إذ ؛يتناوبممان الكاتبممان
والمعاملت.  الرسائل من جعبته

يتوقممف يكمماد ل هاتفممان سممماحته بجممانب ويكممون
رنينهما. 

أو لحاجممة طممالب يتقممدم وأخآرى فينة كل بين وما
قممدم وإذا ،سممماحته علممى يريد ما فيعرض مستفت

عليمه فسملم سمماحته إلى توجه المجلس إلى قادم
اسمممه عممن ويسأله ويلطفه، ،السلم سماحته فيرد

أحممواله عممن سأله يعرفه كان وإن ،يعرفه ل كان إن
ًا كممان إن فيممه العلم وطلبة ،بلده مشايخ وعن قادممم
،الغممداء طعممام بتنمماول عليممه يلممح ثممم ،آخآممر بلممد من

عنده.  بالمبيت عليه ويلح ،والعشاء
قطممع إلى ذلك أدى ولو قادم كل مع الحال وهكذا

ِءب المكالممممة َلممم َط ولمممو ،يهممماتف مممممن النتظمممار و
ًا الكاتبين.  أحد من القراءة إيقاف إلى_أدى_أيض

السماع أو ،هاتفه من مع الحديث يعاود ذلك وبعد
عليه.  يقرأ لمن

وكممثرة النمماس كممثرة مممن المشممهد هذا رأيت فإذا
،الهمماتف مممع الشمميخ حممال ورأيت ،وتنوعها حاجاتهم

ّتممابه مممن عليممه يقممرؤون مممن ومممع كممثرة ورأيممت ،ُك
ّلمين القادمين َفض لن جموعهم أن أيقنت والمس ْن ،َت

مممدة إلممى تحتمماج والمعمماملت الحاجممات تلممك وأن
هممي وما ،بعضها من التخلص ليتم ؛القل في أسبوع

َفممّض ثممم ،يسمميرة مممدة إل ْن بنفمموس الجممموع تلممك َت
منهم واحد كل يأخآذ حيث ؛منشرحة وصدور ،راضية
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بوعممد وإممما ،معيممن بتمموجيه إممما ؛سماحته من نصيبه
باسممتجابة وإممما ،لسممؤال بإجابممة وإممما ،طيب صادقا

لطلب. 
الرجال تبغي الذي كل

تصممممممممممممممممممممممميبه
ّغمممي حمممتى َب تمممرى أن َت

شمممممممممممممممممممممممرواه ُء سممميان ِءه بمممادى ِءلممم ْع ِءف
ّيممممممممممممممممممممممممُه وتل

أخآمممو أقصممماه كمممالبحر
) 1( أدنمممممممممممممممممممممماه

وجممبين ،رحب بصدر يستقبلهم وسماحته ذلك كل
ًا ينهر ل ،كريمة ونفس ،وّضاح مممع ،يكهممره ول ،أحممد

وكممثرة ،أدب وسمموء ،كممزازة مممن سممماحته يلقاه ما
إن حممتى ،المراجعيممن بعممض مممن ومقاطعممة ،إلحمماح
،العجب أشد ليعجب مرة أول المجلس يحضر الذي

ذلممك ولكممن ،بممه يقمموم ما يتكلف سماحته أن ويظن
بقممول المعنممّي هممو لكممأنه حممتى ؛وأدبممه دأبممه هممو

: البحتري
ٌق ُلممم بفضمممله أتيمممت خُآ

وسممممممممممممممممممممممنائه
ًا كممممأنه فجمممماء طبعمممم

مصممممممممممممممممممممممنوع ٍد وحمممديُث منمممك مجممم
ُنه أفمممممممرط حسممممممم

ّنا حتى َن موضمموع أنممه َظ
)2 (

وبقوله: 
احتبى إذا اليدين سمُح

مجلممممممممس فممممممممي
لممذاك صممفًة الندى كان

النممممممممممممممممممممممممادي ٌد َهّجمم َت الصمملة يخفممي ُم
أبممممممممممى وقممممممممممد

َءهمما ِءد أثممُر إخآفا السممجو
البممممممممممممممممممممممممادي ّفممت إذا إليممه انظممر تل

ًا  معطيممممممممممممممممممممم
ً ُقمممْل نيل البحمممر فمممي و

ُوّراد والمممممممممممممممممممممم مممن فاستمع تكلم وإذا
ٍة َبمممممممممممممممممممممم ْط  خُآ

ّيمممر عممممى تجلمممو المتح
المرتممممممممممممممممممممممماد المسلمون إليه أفضى

 فصممممممممممممممممممادفوا
ِءة أدنممى تقممى مممن البريمم

ِءد ) 3( وسمممممممممممممممممممدا
وكممل ،مسرورين انصرفوا عنده من انصرفوا وإذا

. 1/195 البحتري ) ديوان( 1
. 187_1/186 البحتري ) ديوان( 2
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الشيخ.  سماحة عند خآاصة منزلة له أن يظن منهم
ًا العصر أو ،الظهر أو بالعشاء المؤذن أذن وإذا ّيمم أ
الشمميخ سممماحة قطممع المجلممس ذلممك وقممت كممان

يقرأ أو يسأله، أو ،يحادثه أو ،يهاتفه من مع الحديث
إلممى يتمموجه َثممّم ومممن المممؤذن بمتابعة وشرع ،عليه

المسجد. 
بأعمممال قممام وقممد إل المجلس ذلك ينتهي إن وما

مممن القمموة أولممي مممن الجماعممة بها يقوم ل عظيمة
فممي متقممدم ،البصممر كفيف سماحته أن مع ،الرجال
عليها يتوقف التي الفصل هي كلمته أن ومع ،السن
جميممع فممي دأبممه فهممذا ،عامة أو خآاصة عظيمة أمور

مجالسه. 

. 1/108 البحتري ) ديوان( 3
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باز

فممي الفجممر درس من الشيخ سماحة يأتي أن بعد
ً ويرتممماح ،منزلمممه يمممدخآل المسمممجد ويتنممماول ،قليل

فممي المكتممب فممي عملممه إلممى يمضممي ثممم ،الفطممار
فإنه المسجد في درس عنده يكن لم وإن ،الرئاسة

مممدة ويسممتمر ،الممبيت لمكتممب الفجممر بعممد يممأتي
عليه وتقرأ ،المعاملت عليه تعرض أكثر أو ساعتين
منزلممه يممدخآل ثممم ،والمقممالت ،والبحمموث ،الكتممب
ً ويرتاح عملممه إلى ويمضي ،الفطار يتناول ثم ،قليل

الضحى.  صلة يؤدي أن بعد المكتب في
عليممه يقممرأ العمممل إلممى المنزل من الطريق وفي

يصل.  حتى المنزل من خآروجه منذ
العمممل مقممر وصمموله عنممد السيارة من ترّجل وإذا

،وحاجمماتهم طبقمماتهم اخآتلف علممى النمماس استقبله
رئاسممه فممي مكتبممه إلممى السمميارة مممن طريقه وفي

عممن ويجيممب ،كثيرة حاجات يقضي اللجنة أو الفتاء
المعدودة.  القليلة الخطوات تلك في عديدة أسئلة

اللجنممة فممي ،مكتبممه إلممى يممذهب الشمميخ وسماحة
ة للبحموث الدائمة قبمل الحمد يموم ،والفتماء العلمي
الظهر.  قبل الثلثاء ويوم ،الظهر
المعممدة الفتمماوى إلممى استمع اللجنة في كان وإذا

مممع فيها الرأي تداول يتم ذلك وبعد ،اللجنة قبل من
صدورها.  قبل اللجنة أعضاء

يممممذهب السممممبت يمممموم مممممن الظهممممر وبعممممد
ًا الفتمماوى لقممراءة الدائمممة اللجنة إلى_سماحته_أيض

تحممت طبعهمما ثممم لقرارهمما اللجنممة مممن الصممادرة

سماحة الشيخ في العمل الرسمي في المكتب
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عبدالرزاقا بن أحمد الشيخ الفضيلة صاحب إشراف
الدويش. 

مكتبممه فممي وقتممه فيمضي الوقات هذه ماعدا أما
المعمماملت أنممواع عليممه تعرض وهناك ،الرئاسة في
،وشممفاعات ،وبحمموث ،صممحف وأقمموال ،مقالت من

ونحوها. 
عممن ويجيممب ،النمماس طلبممات يسممتقبل وهنمماك
أسئلتهم. 
سماعته. طرح من ويمنع ،الهاتف على يرد وهناك
ّلمين.  ،الزائرين يستقبل وهناك والمس
الخاصة المعاملت الموظفون عليه يعرض وهناك

بها.  إليه يأتون أو ،الهاتف عبر مكاتبهم من
المتعلقممة المعمماملت أنممواع عليممه تعممرض وهنمماك
الرسمممية والمكاتبممات ،للرئاسممة الداريممة بالشممؤون

وكممثير ،الحكوميممة الجهات من سماحته إلى الواردة
الممداخآل فممي اللممه إلممى الممدعوة بشممؤون يتعلق مما

مممن الشخصية والطلبات ،الحسبة وقضايا ،والخارج
المسمملمين جممموع ومممن ،ومغاربهمما الرض مشممارقا

ًا ؛مكتبه إلى يتوافدون الذين ،لهم لمساعدته التماس
،الطلقا قضايا سيما ول ،الستفتاءات عليه وتعرض

بنفسه.  سماحته فيها ينظر التي والرضاع
هممو فيكممون ،الدوام نهاية إلى عمله يستمر وهكذا

ًا الموظفين آخآر آخآرهم.  من أو ،خآروج
كان سواء المكتب خآارج عمل مهمة في كان وإذا

آخآممر، مكان في اجتماع في أو ،الملكي الديوان في
فممي كممان أو ،للمستشممفى مراجعممة فممي كممان أو

مممن انتهممى ثممم ،القطاعممات بعممض فممي محاضممرة
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باز
ً_قيممل فإذا. الساعة عن مهمته_سأل : السماعة_مثل

فإذا ،المكتب إلى نذهب: قال أقل أو أكثر أو الثانية
ول ،القليممل إل بقممي وممما ،المموقت ضمماقا: لممه قيممل

َهب أن يستحق ْذ بعممض ولممو! نقضممي: قممال لجلممه ُيمم
الوقت.  هذا في العمال

إل الريمماض إلى يعود ل فإنه الطائف في كان وإذا
المممر ولممي مممن لممه يممؤذن أن أو ،النتداب نهاية بعد

منه.  طلب دون
ويلقممي ،الممدروس إلقمماء يواصممل الطممائف وفممي

،الجوية كالقاعدة ،عدة أماكن في كثيرة محاضرات
السجن.  وفي ،الشارة سلح ومدارس

المكرمممة مكممة إلى النتداب بدأ الخآير عامه وفي
ولكنممه ممم،ه21/12/1419 حممتى مه1/12/1419 في

لممم لنممه ؛الطبمماء مشورة بسبب الرياض في مكث
للحج.  الذهاب يتحمل
؛الريمماض فممي مكثهمما الممتي المممدة عممن سئل ولما

ًا لممي تحسممب قال: ل ،له لتحسب لممم لننممي ؛انتممداب
!! أذهب
ليممس معممه كممانوا الممذين الموظفين بأن أخآبر ولما
؛جلسمموا ولكنهممم ،مكممة إلممى السفر من مانع لديهم

تلممك انتممداب لهم تحسب أن أبى ،لمصلحته مراعاة
المدة. 
عندنا.  من قال: نعطيهم ،عليه ألحوا فلما
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سممماحة عنممد عظيممم وقممدر ،كممبرى منزلممة للصلة
. الشيخ×
مما سمماحته عنمد الصلة شأن في يحضرني ومما

: يلي
ًا قلبمه كان_ 1 عممن يشممغله فل ،بالمسمماجد معلقم

ُة إليهمما والتبكيممر الصمملة تزايممد ول ،العمممال كممثر
المراجعين. 

ً المؤذن تأخآر إذا_ 2 أخآممذ الذان وقممت عممن قليل
؟ بعد الذان يحن ألم: يتساءل سماحته

،متممابعته إلممى بممادر الذان سممماحته سمممع إذا_ 3
أحممد كممان وإذا ،العمال من يده في ما جميع وترك

أو يحممادثه َمممْن ليشعر ؛يؤذن: قال يهاتفه أو ،يحادثه
المؤذن.  سيتابع بأنه يهاتفه
مممن مهمة مكالمة في وسماحته المؤذن أذن وإذا
انتهممى ثممم الشأن كبير شخص مع أو ،المملكة خآارج
انتهمماء بعممد ولممو الذان متابعممة أعمماد المكالمممة مممن

المؤذن. 
مممن سممماحته وانتهممى ،المممؤذن انتهممى إذا_ 4

حيممث ؛الذان بعممد الممواردة بالذكممار شممرع ،متممابعته
البخمماري فممي ممماورد: النممبي"ويقممول علممى يصمملي

والصننلة ،التامننة النندعوة هننذه رأب اللهننم=
ًا آت القائمننة ،والفضننيلة الوسننيلة محمنند

ًا وابعثننه ًا مقامنن + وزادوعنندته الننذي محمننود
حسن: سماحته: إنه يقول بإسناد آخآره في البيهقي

+. الميعاد تخلف ل إنك=

صلة سماحة الشيخ
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باز
ًا_ويقول أشننهدمسلم: = رواه ما الذان بعد_أيض

وأن لننه، شننريك ل وحننده اللننه إل إلننه ل أن
ًا ًا، بننالله رأضننيت ورأسننوله عبننده محمنند ّبنن رأ
ًا وبالسلما رأسولً، وبمحمد +. دين

إلى فوره من قام الذان بعد ورد بما أتى وإذا_ 5
إلممى يلتفممت ول ،الصمملة وقممال: الصمملة ،المسممجد

المممؤذن وتابع ،الذان سماعه فور قام وربما ،شيء
يسير.  وهو

سممماحته فإن بعيد من أتيُت لقد: أحد له قال وإذا
أو ،المسجد إلى نسير ونحن تريد بما حدثني: يقول
آخآر.  وقت في أو ،الصلة بعد ائت
دعمماء قممال المسممجد إلى منزله من خآرج وإذا_ 6

والترمممذي ،والنسممائي داود أبممو رواه الممذي الخممروج
بسننمالممدعاء: = ونممص ،سممماحته يحسممنه بإسممناد

إل قاننوة ول حننول ل ،الله على توكلت ،الله
+. بالله

ًا_ما_ويقول سمملمة_رضممي أم حممديث في جاء أيض
،والترمممذي داود وأبممو ،أحمممد رواه عنهمما_الممذي الله

إضّل، أن بك أعوذ إني =اللهمماجه:  وابن أو أ
إزّل أو ُأَضننّل، ُيْجَهننل أو أجَهننل أو ُأَزّل، أو أ

كممما صممحيح وإسممناده داود أبممي لفممظ + وهذاعلّي
سماحته.  يقول
ّبحا المسممجد إلممى يسممير ذلممك وبعممد_ 7 ،ُمَسمم

ًا ً ،مستغفر ًا ،مهلل النبي".  على مصلي
وسمملم ،اليمنممى رجله قدم المسجد دخآل وإذا_ 8

أبننواب لنني افتننح اللهننمالنممبي"وقممال: = علممى
داود. لبي واللفظ داود وأبو مسلم + رواهرأحمتك
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وبننوجهه ،العظيننم بننالله أعننوذويقممول: =
الشننيطان مننن القننديم وسننلطانه ،الكريننم
قممال كمما حسممن بإسممناد داود أبو + أخآرجهالرجيم

سماحته×. 
النبي"وقال: على سلم المسجد من خآرج _ وإذا9

وأبممو مسمملم فضمملك+ رواه من أسألك إني =اللهم
له.  واللفظ داود

اللهننمالنممبي"ويقممول: = علممى يسمملم وكممذلك
ابممن + أخآرجممهالرجيم الشيطان من اعصمني

سماحته×.  يقول كما صحيح بإسناد ماجه
بالذكممار بالتيممان شرع الصلة من فرغ وإذا_ 10

فممور فكان ،الفريضة صلة من التسليم بعد الواردة
ًا يسممتغفر تسممليمه أنننت اللهميقممول: = ثممم ،ثلثمم
الجلل ذا يننا تبننارأكت السننلما ومنك السلما

،لننه شننريك ل وحده الله إل إله ل ،والكراما
شننيء كننل علننى وهننو الحمنند وله الملك له

معطي ول ،أعطيت لما مانع ل اللهم ،قادير
ل ،الجنند منننك الجنند ذا ينفننع ول ،منعت لما

ول ،اللننه إل إلننه ل ،بننالله إل قاننوة ول حول
ولنه ،الفضنل ولنه ،النعمنة لنه ،إيناه نعبدإل
لننه مخلصننين اللننه إل إلننه ل ،الحسننن الثناء
+. الكافرون كره ولو الدين
ًا الله يسبح ذلك وبعد مثممل ويحمممده ،وثلثيممن ثلثمم

لالمائممة: = تمممام ويقممول ،ذلممك مثممل ويكبره ،ذلك
ولننه الملك له له شريك ل وحده الله ول إله

+،قاننندير شنننيء كنننل علنننى وهنننو الحمننند
بيمينه.  التسبيح وكان×يعقد
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باز
قال[و ]،أحد الله هو قال[و ،الكرسي آية ويقرأ

الننناس بننرب أعوذ لقا[ و ]،الفلق برب أعوذ
. ]صلة كل بعد

الثلث السممور هممذه يكممرر والفجممر المغممرب وبعد
ل وحننده اللننه إل إلننه لويزيممد: = ،مممرات ثلث

ويميننت يحيي الحمد وله الملك له له شريك
مرات.  + عشرقادير شيء كل على وهو
فممي الثابتة السنن من سنة ترك أنه أعلم ل_ 11

الصلة. 
؛الصمملة فممي جوارحه على الظاهر الخشوع_ 12
مممن شمميء كل نسي الصلة في سماحته دخآل فإذا
يبممدأ حيممث مممودع؛ صمملة يصمملي وكممأنه ،الممدنيا أمممر

رأيتممه فإذا ؛صدره على يديه ويضع ،ويكبر ،بالسواك
ً رأيت ؛ظهممره خآلممف وزخآارفهمما الممدنيا نبممذ قممد رجل
ً يرفممع فل ،جمموارحه تسممكن حيممث ًا ول رجل ول ،يممد

الحاجة.  إليه تدعو ما إل حركة أي يتحرك
صلها كما الصلة أداء على التامة المحافظة_ 13

شممدة ومع ،حياته أيام آخآر في إنه الله"حتى رسول
،المعتممادة صمملته يصمملي عليممه_كممان المممرض وطأة
حممتى ،هممي هممي فصلته ؛قط بأس به يكن لم وكأْن
الدنيا.  فارقا
كممانت فصمملته ؛الصمملة أداء فممي العتممدال_ 14

حممتى ،إخآلل ول ،فيهمما إفممراط ل ،متوازنممة معتدلممة
َقّصدت إنني الظهمر لصملة أدائمه وقمت أحسب أن َت
ول تزيممد ل دقممائق ثمممان فوجممدتها أسممبوعين، مممدة

تنقص. 
تكممبيرة عند منكبيه حذو إلى يديه يرفع كان_ 15
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القيام وبعد ،منه الرفع وعند ،الركوع وعند ،الحرام
والرباعية.  الثلثية في الول التشهد من

ًا الصلة يستفتح كان_ 16 اللهننم: =بصيغة كثير
+ الحديث. خآطاياي وبين بيني باعد
عممن وبطنممه جنممبيه عممن عضديه يجافي كان_ 17

جميممع فممي السمماقين عممن والفخممذين ،الفخممذين
سجداته. 

الرباعيممة مممن الخآير التشهد في يتورك كان_ 18
الثلثية.  أو

،للتشممهد جلوسممه فممي أصممابعه يقبممض كممان_ 19
حيممن مممن والثاني الول التشهد في بالسبابة ويشير
الدعاء.  عند ويحركها ،التشهد نهاية إلى يجلس
بممه ويسمماوي ،الركمموع عنممد ظهممره يمد كان_ 20

رأسه. 
السجود.  في ظهره يمد كان_ 21
علممى ويجلممس ،اليمنممى رجلممه ينصممب كممان_ 22

الصلة.  في الجلوس عند اليسرى
وكممان ،صلة كل عند السواك يستعمل كان_ 23

التراويممح أو ،الليل صلة من تسليمة كل بعد يستاك
أخآرى.  لصلة القيام أراد إذا

الرواتب.  السنن على يحافظ كان_ 24
ًا كممان لما_ 25 يصمملي كممان الكممبير للجممامع إماممم
إلممى يممذهب ثم ،يضطجع ثم ،منزله في الفجر راتبة

الناس.  ليؤم الجامع
ًا وصممار الجممامع إمامة ترك ولما آخآممر فممي مأموممم
المسجد.  في الفجر راتبة يصلي صار عمره
سممنيتها ويرى ،الستراحة جلسة يجلس كان_ 26
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باز
لممم: قممال النافلممة عن سئل وإذا ،فقط الفريضة في
شيء.  النافلة في يرد

ًا المسممجد إلممى يممذهب كان_ 27 كمان لممما ماشممي
ًا منزلممه بيممن والمسممافة ،الكممبير الجممامع فممي إماممم

متر.  الكيلو من تقرب كانت والمسجد
مممن يممذهب كممان ،النبويممة المدينممة فممي كممان ولما
ًا الحممرم إلممى منزلممه عممن يبعممد بيتممه أن مممع ،ماشممي
ًا.  ونصف كيلو مسافة الحرم تقريب
يقوم حيث ؛الليل الشيخ×قيام دأب من كان_ 28

ًا بسمماعة الفجممر قبممل للتهجممد يصمملي فكممان ،تقريبمم
،وبكمماء وخآشوع ،وطمأنينة بتأّن، ركعة عشرة إحدى
،والسممتغفار ،الممذكر من الوقت ذلك في يكثر وكان

كممل علممى والعانممة التسممديد، اللمه وسؤال ،والدعاء
ًا.  التهجد يصلي عمره آخآر في وكان ،خآير متربع

بل ؛السفر في حتى الليل قيام يدع ل وكان_ 29
ُع يكن لم َد بالمزدلفة المبيت ليلة حتى ،الليل قيام َي

،المزدلفممة فممي للتهجممد يقمموم كممان حيث ؛الحج في
ٌء وغيرهمما المزدلفممة: قال ذلك عن سألته فلما سمموا
جابر÷في حديث إن: لسماحته قيل وإذا ،القيام في

َكر النبي"لم حجة صفة ْذ للتهجممد النبي"قام أن فيه ُي
خآفممي ربممما بممأنه سماحته×يعلله المزدلفة_فإن ليلة
جابر÷.  على
لممديه والعمماملين ،أولده ينبممه الذي كان×هو_ 30

الفجر.  لصلة بيته في
ًا عشممر أحممد علممى يتصممل أنممه لممي ذكر وقد ؛رقممم

سمملم منهممم، أحممد عليممه رد وإذا ،للصمملة ليقمماظهم
بعدما أحيانا الذي وقال: الحمد ،الشيخ سماحُة عليه
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النشور.  وإليه أماتنا
الشيخ سماحة عند يكون ؛الحيان بعض في_ 31
قممام المممؤذن أذن فممإذا الشممأن ذوي كبممار من أناس

يسممير وهو موضوعه أحد عليه عرض وإذا ،للمسجد
اسممأل: يقممول بممل ،سممماحته يقممف لم المسجد إلى

نسير.  ونحن
كمممان أو ،أوراقا الحاجمممة صممماحب ممممع كمممان وإذا

لصمماحب قممال طويممل وقممت إلممى يحتمماج موضمموعه
،المكتممب فممي أو ،آخآممر وقممت في إلينا ائت: الحاجة
ًا ،بعيممد مكان من أنا شيخ يا: بعضهم له يقول وأحيان
ً الشيخ عليه فيرد ،أسافر أن وأريد لنمما اكتممب: قممائل
،دينممك اللممه نسممتودع ،سممافر: قممال أو ،نجيبك ونحن

التقوى.  من الله زودك ،أعمالك وخآواتيم ،وأمانتك
ركعممات أربممع العصممر قبممل يصمملي كممان_ 32

بسلمين. 
،الفجممر صلة قبل المسجد إلى جاء إذا كان_ 33

ولممم ،الصمملة تقممام أن إلممى والممدعاء بالذكر يشتغل
قبممل يصممنع كممان وهكذا ،القرآن بقراءة يشتغل يكن

الجمعة.  يوم من المغرب
شمرع القاممة جممل ممن الممؤذن فرغ وإذا_ 34

هننذه رأب اللهننمالممموارد: = بالمممدعاء سمممماحته
+ إلخ. التامة الدعوة

قممراءة وجمموب الصممواب أن سممماحته يممرى_ 35
السممرية الصمملوات جميممع في المأموم على الفاتحة

يقممرأ أن المممأموم حق في المشروع وأن والجهرية،
قممرأ سممكتة لممه يكممن لم فإن المام، سكتات في بها
يقرأ.  المام كان ولو بها
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باز
تحية أو ،الراتبة وصلى المسجد، أتى إذا كان_ 36

علممى سمملم ثممم ،يمينه عن الذي على سلم المسجد
شماله.  عن الذي
يممدنو وكان ،سترة إلى صلى صلى إذا وكان_ 37
ًا منها، ّد ما وكثير َده يم منها.  قربه من يتأكد حتى ؛ي
أل الجمعممة صمملة في للمام السنة أن يرى_ 38
العلممى يقممرأ أن يممرى بل ،ركعتين في الغاشية يقرأ
غيرهما.  يقرأ أو ،ركعة في والغاشية ،ركعة في

الحممرم فممي الجمعممة صمملى ،سممماحته أن وأذكممر
بعممض الحممرم إمممام فقرأ ،اليام من يوم في المكي
فممي وباقيهمما ،الولممى الركعممة فممي الغاشممية سممورة
ّبهه ،الثانية الركعة الولممى: وقممال ،الشيخ سماحة فن

هكذا ،ركعة في والغاشية ،ركعة في العلى تقرأ أن
السنة. 
نظرت لما ولكن ،ذلك أعلم أنا: الحرم إمام فقال

التخفيممف رأيممت الحممر عليهم اشتد وقد ،الناس إلى
عليهم. 
ّنة.  هي ! هذه ولو: الشيخ سماحة فقال الّس

سننماحة حننرص علننى تنندل عجيبة حادثة=
+الصلة على الشيخ

المحافظممة شديد الشيخ×كان سماحة أن مر كما
تؤكممد الممتي الحادثة هذه وإليك ،الجماعة صلة على

ذلك. 
موعممد على الشيخ سماحة كان اليام من يوم في

بعد وذهبنا ،المسجد في يصّل فلم ،الفجر صلة بعد
،عليممه وقلقنمما ،وانتظرناه سماحته منزل إلى الصلة
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بممأن فأخآبرنمماه ،المموقت عممن وسممأل علينمما فخممرج
صلوا.  قد الجماعة

ًا سمماعة فممي إل ينممم ولممم ،الليممل فممي وكان×متعب
،النمموم فأخآذه اضطجع للتهجد قام أن وبعد ،متأخآرة

السمماعة لممه يضممبط أو ،يمموقظه أحممد حوله يكن ولم
المنبهة. 

وقممال ،صمملى صمملوا قممد النمماس أن علممم أن وبعد
والخ ،العممتيق عبممدالرحمن الشيخ الزميلين للخآوين

صملة تفموتني مرة أول هذه: الناصر محمد بن حمد
صمملة عممن خآيممبر غممزوة النممبي"فممي نام وقد ،الفجر
إن: =وقممال ،المكان ذلك من بالنتقال وأمر ،الفجر

ًا+.  فيه شيطان
الشمميخ×كممان سممماحة أن أفادتنمما الحادثممة وهممذه

ل كيممف إذ ؛الجماعممة صمملة علممى المحافظممة شديد
المديممد عمممره طيلة الجماعة مع الفجر صلة تفوته

؟! واحدة مرة إل
 

صنننلة فننني الشنننيخ لسنننماحة كلمنننة=
+الجماعة

الشمميخ سممماحة أوراقا طي في وجدت كلمة هذه
ًا كان لما فيهمما تكلممم حيث ،السلمية للجامعة رئيس

؟ نصها وإليك الجماعة، صلة أهمية على
يممراه مممن إلممى بمماز بممن عبدالله بن عبدالعزيز من

ونظمنممي رضمماه فيممه لما الله وفقهم المسلمين من
ِءك في وإياهم ْل آمين واتقاه خآافه َمْن ِءس
بعد:  أما ،وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
ًا أن بلغني فقد بممأداء يتهاونون قد الناس من كثير
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باز
بعممض بتسممهيل ويحتجممون ،الجماعممة فممي الصمملة
هممذا عظممم أبيممن أن علممّي فمموجب ؛ذلك في العلماء

يتهمماون أن للمسمملم ينبغممي ل وأنممه ،وخآطورته المر
ّظممم بأمر ّظممم ،العظيممم كتممابه فممي شممأنه اللممه ع وع
َنه الصملة أفضمل ربمه ممن عليمه_الكريم رسوله شأ

. _والتسليم
كتممابه في الصلة ذكر الله_سبحانه_من أكثر ولقد

ّظممم ،الكريممم ،عليهمما بالمحافظممة وأمممر ،شممأنها وع
،بهممما التهممماون أن وأخآمممبر ،الجماعمممة فمممي وأدائهممما

؛المنممممافقين صممممفات مممممن عنهمممما والتكاسممممل
ُظوا: [المممبين كتممابه فقال_تعالى_:في إف َلننى َحا َع

إت َلَوا إة الّصنن َطى َوالّصننل ْلُوْسنن إه َوقُاوُمننوا ا ّلنن إل
إتيَن إن . 238البقرة: ] قَاا
لهمما وتعظيمممه العبممدعليها محافظممة تعممرف وكيف

ّلف وقد بشأنها؟ وتهاون إخآوانه مع أدائها عن تخ
إقايُموا[وقال_تعالى_:  َأ َة َو ُتوا الّصل َة َوآ َكننا الّز

َكُعوا إعيَن َمَع َوارْأ إك . 43البقرة: ] الّرا
فممي الصمملة وجمموب فممي نّص الكريمة الية وهذه
كممان ولو صلتهم، في للمصلين والمشاركة جماعة،

في واضحة مناسبة تظهر لم فقط إقامتها المقصود
َكُعنننوا[بقممموله_سمممبحانه_:  اليمممة خآتمممم َمنننَع َوارْأ

إعيَن إك فممي بإقامتهمما أمر قد  لكونه43 البقرة: ]الّرا
الية.  أول

َذا[وقال_تعالى_:  إإ إهْم ُكنَت َو َأقَاْمَت إفي َلُهننْم َف
َة َتُقْم الّصل ْل إئَفٌة َف ْنُهننْم َطا ُذوا َمَعننَك إم ْأخُآنن َي ْل َو

َتُهْم إلَح َذا َأْس إإ ُدوا َف ُنوا َسَج ُكو َي ْل ُكننْم إمْن َف إئ َورَأا
إت ْأ َت ْل إئَفٌة َو ّلوا َلْم ُأخْآَرىَ َطا ّلوا ُيَص ُيَص ْل َمَعَك َف
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ُذوا ْأخُآنن َي ْل ْذرَأُهْم َو َتُهْم إحنن إلَح َأْسنن 102النسمماء: ]َو
حممال فممي جماعممة فممي فممأوجب_سممبحانه_الصمملة

السلم؟ بحال فكيف الحرب
ٌد كان ولو جماعممة فممي الصلة ترك في ُيساَمح أح
ّفون لكان ّو المصا ّددون ،للعممد َهمم عليهممم بهجممومه الُم
يقع لم فلما ؛الجماعة ترك في لهم يسمح بأن أولى
ِءلممم ذلممك أهممم مممن جماعممة فممي الصمملة أداء أن ُع

ّلف لحد ينبغي ل وأنه ،الواجبات ذلك.  عن التخ
النممبي"أنممه هريممرة÷عممن أبي عن الصحيحين وفي

،فتقنناما بالصننلة، آمننر أن هممت لقد: =قال
أنطلننق ثننم ،بالننناس يصلي أن رأجلً آمر ثم

ل قاننوما إلننى حطننب مننن إحَزمٌا معهم برجال
+بيننوتهم عليهننم فننأحرق الصلة، يشهدون
الحديث. 

:مسعود÷قال بن عبدالله عن مسلم صحيح وفي
ِءلممم منممافق إل الصمملة عن يتخلف وما رأيتنا لقد= ُع

ُقه بيممن ليمشممي المريممض كممان إن مريممض؛ أو نفمما
+. الصلة يأتي حتى الرجلين
وإن ،الهممدى سممنن الله"علمنمما رسول إن=وقال: 

يممؤذن الممذي المسممجد فممي الصمملة الهدى سنن من
+. فيه

ًا_عنممه يلقننى أن سننّره من: =قممال وفيه_أيضمم
ًا اللننه ًا غنند هننذه علننى فليحننافظ مسننلم

شننرع اللننه فننإن ؛بهن ينادىَ حيث الصلوات
،الهدىَ سنن من وإنهن الهدىَ سنن لنبيكم

هننذا يصلي كما بيوتكم في صليتم أنكم ولو
ّنة لتركتم بيته في المتخلف ولننو ،نننبيكم سنن
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باز
ّنة تركتم رأجننل مننن ومننا ،لضننللتم نننبيكم س

إلننى يعمنند ثننم الطهننورأ، فيحسننن يتطهننر،
لننه اللننه كتننب إل المسنناجد هننذه من مسجد

بهننا ويرفعننه حسنننة، يخطوهننا خآطننوة بكننل
وما رأأيتنا ولقد ،سيئة بها عنه ويحط ،درأجة

ولقنند ،النفاق معلوما منافق إل عنها يتخلف
الرجليننن بيننن يهننادىَ بننه يننؤتى الرجل كان
+. الصف في يقاما حتى

ًا_عممن صممحيح وفي هريممرة÷أن أبممي مسمملم_أيضمم
ً قائممد لممي ليممس إنممه الله رسول يا: قال أعمى رجل

في أصلي أن رخآصة لي فهل ،المسجد إلى يلئمني
؟ بيتي

؟ بالصمملة النممداء تسمممع النممبي": =هممل لممه فقال
قال: فأجب+.  ،قال: نعم

فمممي الصممملة وجممموب علمممى الدالمممة والحممماديث
الممتي اللممه بيوت في إقامتها وجوب وعلى ،الجماعة

ًا كممثيرة اسمممه فيهمما ويممذكر ،ترفع أن الله أذن ّد ؛جمم
،المممر بهممذا العنايممة مسمملم كممل علممى فممالواجب
،بيتممه وأهممل ،أبنممائه مع به والتواصي ،إليه والمبادرة

ً ،المسلمين إخآوانه وسائر ،وجيرانه اللممه لمر امتثال
ًا ،ورسمموله ،ورسمموله عنممه اللممه نهممى مممما وحممذر

ًا الله وصمهم الذين النفاقا أهل مشابهة عن وابتعاد
،الصمملة عممن تكاسمملهم أخآبثهمما مممن ذميمممة بصممفة

إقيَن إإّن[فقال_تعممالى_:  إف َنا ْلُم إدُعوَن ا ّلننَه ُيَخننا ال
إدُعُهْم َوُهَو َذا خَآا إإ َلى قَااُموا َو إة إإ قَانناُموا الّصننل

َلى ُءوَن ُكَسا ّناَس ُيَرا ُكُروَن َول ال ْذ ّلننَه َينن إإلّ ال
إليلً إبيَن قَا َذ ْبنن َذ ْيننَن ُم إلننَك َب َلننى ل َذ إء إإ َول َهننُؤل
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َلى إء إإ إلْل َوَمننْن َهننُؤل ّلننُه ُيْضنن َلننْن ال َد َف إجنن َلننُه َت
إبيلً . 143 ،142النساء: ] َس
أن لحد َيُجْز لم أدلته واتضحت الحق، ظهر ومتى

لن فلن، أو فلن لقمممممممممول عنمممممممممه يحيمممممممممد
ّيَها َيا: [الله_سبحانه_يقول إذيَن َأ ّل ُنوا ا إطيُعوا آَم َأ

ّلَه إطيُعوا ال َأ إلنني الّرُسننوَل َو ُأْو إر َو َلْمنن ُكننْم ا ْن إم
إإْن ُتْم َف َننناَزْع ٍءْء إفنني َت ُه َشننْي ّدو َلننى َفننُر إه إإ ّلنن ال

إل ُتننْم إإْن َوالّرُسننو ُنننوَن ُكن إم إه ُتْؤ ّل إما إبننال َيننْو ْل َوا
إر إخآ إلَك ال ْيٌر َذ َأْحَسُن خَآ إويلً َو ْأ . 59النساء: ] َت

َذرْأ[ويقممول_سممبحانه_:  َيْح ْل إذيَن َف ّلنن إلُفوَن ا ُيَخننا
إه َعْن إر َبُهْم َأْن َأْم إصي َنٌة ُت ْت َبُهْم َأْو إف إصي َذاٌب ُي َع
إليٌم . 63 النور: ]َأ
الفوائممد من الجماعة في الصلة في ما يخفى ول

ذلمممك أوضمممح وممممن ،الجممممة والمصمممالح ،الكمممثيرة
والتواصممي ،والتقمموى الممبر علممى والتعاون ،التعارف
وتعليممم ،المتخلممف وتشممجيع ،عليممه والصممبر بممالحق
،سمبيلهم عمن والبعمد ،النفماقا أهل وإغاظة ،الجاهل

والمممدعوة ،عبممماده بيمممن اللمممه شمممعائر وإظهمممار
مممن ذلممك غيممر إلممى والعمممل إليه_سممبحانه_بممالقول

الكثيرة.  الفوائد
أمممر وصمملح ،رضمماه فيممه لممما وإيمماكم الله وفقني

ًا وأعاذنمما ،والخآممرة الدنيا أنفسممنا شممرور مممن جميعمم
؛والمنممافقين الكفممار مشابهة ومن ،أعمالنا وسيئات

كريم.  جواد إنه
اللممه وصمملى ،وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

وصحبه.  وآله محمد نبينا على وسلم
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باز
المنورة بالمدنية السلمية الجامعة رئيس
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ُله ،الشيخ سماحة نشاط يتضاعف ،وإحسممانه ،وبذ
ووقممت ،كرمضممان الفاضمملة المواسممم فممي وعبممادته

القرآن قراءة من سماحته يكثر رمضان ففي ؛الحج
وكممل ،والتسممبيح ،والتهليممل ،والذكر والدعاء ،الكريم

،السممحور وجبة بتناول يومه يبدأ فهو ؛أجر فيه عمل
،المسممجد فممي الجماعممة مممع الفجر لصلة يذهب ثم

إلممى يعممود الصممباح بأذكممار والتيممان الصمملة وبعممد
وقممراءة ،المهمممة المعمماملت بعممض لنجمماز ؛المنزل
وغيرها.  والبحوث ،الكتب
المكتممب إلممى ذهب الرسمي الدوام وقت بدأ وإذا

ًا ،الرئاسة في قبممل العمممل مقممر إلممى يأتي ما وكثير
الدوام.  نهاية حتى ويواصل ،الرسمي الدوام بدء

صمملة لداء المسجد إلى اتجه العمل من عاد وإذا
وبعممد ،الصلة تؤدى حتى القرآن يقرأ فيظل ،العصر

،عليهمما يعلممق ثممم الكتممب بعممض عليممه تقممرأ الصمملة
ة السمئلة على ويجيب ه الموجه إلمى يتجمه ثمم ،إلي
الراحة.  لخآذ المنزل داخآل ويدخآل ،منزله

سممماحته يممأتي أكممثر أو دقممائق بعشر الذان وقبل
ًا مجلسممه إلى الثنمماء تلممك وفممي ،للفطممار اسممتعداد

ًة إليممه الموجهممة السممئلة علممى يجيممب مممن مباشممر
ُد الممتي أو ،الحاضرين ِءر اشممتغل وإل ،الهمماتف عممبر َتمم

والدعاء.  بالذكر
مممن كممبير عممدد الفطممار سممماحته مممع ويتنمماول
الحاجممات ذوي أو والمسمماكين ،والفقممراء ،الضمميوف

،المائممة إلممى الخمسين بين ما عددهم يتراوح الذين

حال سماحة الشيخ في رمضان
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باز
فممي مكة في كان إذا أما ،الرياض في كان إذا وهذا
الفطممار معممه يتنمماولون الممذين عدد فإن الشهر آخآر

الثلثمائة.  إلى المائتين بين ما يتراوح
ّذن وإذا علممى الفطار الحاضرون تناول بالمغرب ُأ
بينهم.  وهو سماحته مائدة

الصمملة وبعممد ،المسممجد إلممى يتمموجه الفطار وبعد
على ويرد ،الناس حاجات في وينظر ،بيته إلى يعود

واستفساراتهم.  ،أسئلتهم
طعممام الحاضممرون يتنمماول العشمماء أذان وقبممل
سممماحته يممدخآل ثممم ،سممماحته مأدبممة علممى العشمماء

وبعد ،المسجد إلى ويتجه ،ويتوضأ ،الذان بعد منزله
ًا المام عليه يقرأ المسجد تحية أداء الكتب من كتاب
من الصيام كتاب من إما الصيام بأحكام تتعلق التي
أبممي الدين لمجد المنتقى أو ،حجر لبن المرام بلوغ

للعلمة رمضان شهر مجالس أو ،تيميه ابن البركات
عثيمين×.  ابن محمد الشيخ
ثممم ،قممرئ ممما علممى سممماحته يعلممق القراءة وبعد

الفريضممة يصمملي ثممم عليها، ويجيب السئلة يستقبل
صمملة ويواصممل الراتبممة، السممنة ويممؤدي ،المممام مع

المام.  مع التراويح
،منزلممه إلممى يتمموجه الصمملة مممن النتهمماء وبعممد

السممئلة عممن ويجيممب ،الحاجممات أهممل ويسممتقبل
ممممن العديمممد وينجمممز ،الهممماتف عمممبر أو مشمممافهة
بعممض الوقت ذلك تخلل وربما ،المختلفة المعاملت

برنامممج تسجيل أو ،المنزل مكتبة داخآل الجتماعات
غيره.  أو ،الدرب على نور

ًا كان إذا هذا إلممى يممذهب قممد وإل ،منزلممه في باقي
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بعممد ويمكممث ،الفتاء رئاسة في الدائمة اللجنة مقر
ساعات.  ثلث أو ساعتين هناك التراويح صلة

عشممرة الحادية أو والنصف العاشرة الساعة وفي
الليممل آخآر وفي ،الراحة من نصيب لخآذ ؛بيته يدخآل
وهكذا. .  السحور وجبة لتناول يقوم

أربممع إل رمضممان فممي اليمموم طيلممة ينممام ل وربممما
ساعات. 

،العمرة لداء مكة إلى يتوجه الواخآر العشر وفي
رمضان.  نهاية إلى مكة في والبقاء
وإل ،رمضان شهر في لنظامه مختصرة نبذة هذه

عنممد مضممى قممد مجالسممه في يحدث ما تفصيل فإن
مجلسه.  صفة عن الحديث
يفموقا ممما العممال ممن ينجز رمضان شهر وخآلل
من القوة أولي من الجماعة عنه يعجز وما ،الوصف

الرجال. 
،وأكممثر أكممثر الواخآممر العشممر في عمله ويتضاعف

الناس تزاحم الواخآر العشر في مكة إلى ذهب فإذا
إليه.  وسؤالتهم بحاجاتهم وأقبلوا ،عليه

أن الشنننأن هنننذا فننني يحضنننرني وممنننا
مممن والعشممرين السممابع ليلممة فممي ×ذهبسماحته

الحممرام، المسممجد فممي التراويممح صلة لداء رمضان
ًا هم1412 عام وذلك فممي سممماحته صلى وقد ،تقريب
التراويممح صلة من انتهى ولما ،للحرم العلوي الدور
عليمه أقبلموا هنماك بوجموده وتسمامعوا ،الناس ورآه

ً أرسال.  تلو أرسال
سممتة عممددنا وكممان ،الحممرم سممطح فممي معممه وكنا

النمماس نبعممد أن نسممتطيع ممما بكل وحاولنا ،أشخاصا
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باز
فمممما عليمممه سممملمهم ننظمممم أو نخففهمممم أو ،عنمممه

خآفنمما لننمما ؛النمماس مممع نشممتبك كدنا حتى ،استطعنا
َفمس عليمه ضماقا لقمد بممل ،الشميخ سماحة على ّن ،ال
ِءفع الهواء.  يشم حتى كرسي على َفُر

الكهربممائي السمملم مممع نزولممه صممعوبة رأينمما ولممما
الممذين العمممال يسممتعمله الممذي المصعد عبر أنزلناه

إلممى سممماحته وصممل إن وممما ،الحممرم فممي يعملممون
ًا يتصبب وهو إل المصعد وممما ،الناس زحام من عرق

إل الخارجية الحرم ساحات في الرض إلى نزلنا إن
حوله.  ويلتفون يتسابقون والناس

السمميارة ركمموب من سماحته تمكن واللتيا وبالتي
النمماس، وعممرقا ،عرقممه مممن ثمموبه اسممود أن بعممد

عليه.  وتزاحمهم
يفممارقه لممم الشيخ سماحة أن المر في والعجيب

 سكينته، ول ،هدوؤه
يقمول: همداهم أن علمى يزيمد ول ،يبتسمم كان بل
الله. 

+ مضان في الشيخ لسماحة كلمات= 
كلمممة يوجه الشيخ×أنه سماحة عادة من كان لقد

فيها يحثهم ،رمضان كل بداية في المسلمين لعموم
الممتي الحكممام بعممض لهم ويبين ،الشهر اغتنام على
الحاجة.  إليها تدعو

؛العلم وسممائل إلممى يرسمملها كان الكلمات وهذه
تبثها.  لكي

وجممدت التي الكلمات تلك من النماذج هذه وإليك
سماحته:  أوراقا طي في
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يننوما بعنننوان: =الفطننر كلمننة هننذه_ 1
عنناما×الشيخ سماحة أملها تفطرون+ وقاد

ًا كننان لمننا هننن1385 الجامعننة لرئيننس نائبنن
نصها:  فإليك ؛السلمية

اللممه. أممما رسول على والسلم والصلة الله بسم
بعد: 

شمموال هلل رؤيممة تثبت أن سبحانه الله شاء فقد
مفممتي سممماحة عنممد هممم1385 عممام أعني العام هذا

المممر ولممّي فممأمر ،عممدلين بشممهادة السعودية البلد
فممي النمماس فممأفطر ،بموجبهمما والفطممار ،باعتمادها

الشرعية.  الرؤية بهذه البلد هذه
فممي الهلل منممازل تكممون اللممه_سممبحانه_أن وشاء

ًا ذلك فأوجب ؛ضعيفة شوال أول ّك ،الناس لبعض ش
ًا بعممض سممألني حممتى ،الفطممار مممن وقممع فيممما وريب

عنممد الظاهر لكون يقضى هل: العيد يوم عن الناس
؟ الرؤية صحة عدم السائل
الموضمموع هممذا في الناس بين الخوض رأيت ولما
المممر بيممان تتضمممن ذلممك في كلمة أكتب أن أحببت

اللبممس يممزول أن رجمماء ؛المسألة هذه في الشرعي
المر.  هذا من شيء نفسه في وقع عمن

قممال: اللممه"أنممه رسممول عممن صممح قممد: فممأقول
ُغننّم فننإن لرؤيته، وأفطروا لرؤيته صوموا=

لفننظ وفنني ،= ثلثيننن لننه فاقانندرأوا عليكننم
+. ثلثين العدة  فأكملوا+آخآر

،نكتننب ل ُأّميننة أمننة إنا: =قممال عنه"أنه وصح
+وهكننذا ،وهكننذا ،هكننذا الشهر ،نحسب ول

َنس مرات ثلث بيديه وأشار الثالثممة فممي إبهممامه وخَآ
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باز
+ بأصابعهوهكذا وهكذا هكذا الشهر: =قال ثم

يكممون الشممهر أن إلممى الولممى بإشممارته أراد ،كلهمما
ًا الشممهر أن إلى الثانية بإشارته وأراد وعشرين تسع
ثلثين.  يكون

ول الهلل تننروا حننتى تصوموا لوقممال": =
فننأكملوا عليكم ُغّم فإن تروه حتى تفطروا

+. العدة
تننروا حننتى الشننهر تقنندموا لوقمممال": =

ول صننوموا ثننم العنندة، تكملننوا أو الهلل،
العنندة تكملننوا أو الهلل، تروا حتى تفطروا

+. ثلثين
عممن حسممن بإسممناد والنسممائي ،أحمممد وأخآممرج

اللممه الخطمماب_رضممي بممن زيممد بممن عبممدالرحمن
الرسممول"أن أصممحاب مممن جماعممة عنهممما_عممن
وأفطنننروا ،لرؤيتنننه صنننوموا: =النمممبي"قمممال

عليكننم ُغننّم فننإن ،لهننا وانسننكوا ،لرؤيتننه
فصوموا شاهدان شهد فإن ؛ثلثين فأكملوا

+. وافطروا
للمة تبين وكلها كثيرة المعنى هذا في والحاديث

ول ،للحسمماب المطهممر الشممرع فممي اعتبممار ل أنممه
وإنما ،وصغرها الهلة لكبر ول ،القمر منازل لضعف
ًا العتبار العممدة إكمممال أو ،الشممرعية بالرؤيممة شممرع

في يؤثر مما الهلة صغر أو المنازل ضعف كان ولو
ّبممه الرؤيمة لنممه_عليممه ؛للنمماس النممبي"وبينممه عليممه لن
علممى وأقممدرهم ،النمماس أنصممح والسلم_هممو الصلة
البيان. 
إليهممم نزل ما للناس يبلغ أن عليه الله أوجب وقد
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الصممملة ذلمممك_عليمممه فعمممل وقمممد ،ربهمممم ممممن
وأكمله.  وجه خآير والسلم_على

ًا تختلممف الهلممة أن العقلء عنممد ومعلمموم اخآتلفمم
ًا وحسممب ،وبعممدها الشمممس من قربها بحسب كثير
النمماس أبصممار اخآتلف وحسممب ،وكممدره الجو صفاء

المصطفى"الحكممم أناط ولذلك ؛والضعف القوة في
ولممم ،العممدة وإكمممال ،بالرؤية العظيم المر هذا في

ًا يجعل ّلممق مممن أن بممذلك فعلم ؛آخآر مناط الحكممم ع
لممم ممما الممدين فممي شممرع فقد ثالث بأمر الرؤية في

َأمْا[ذلممك:  إنكار قال_سبحانه_في وقد ،الله به يأذن

ُء َلُهْم َكا إن إمننْن َلُهننْم َشَرُعوا ُشَر ّدي َلننْم َمننا النن
َذْن ْأ إه َي ّلُه إب . 21الشورى: ]ال

مننا هننذا أمرنا في أحدث منالنبي": = وقال
+. رأد فهو منه ليس
آخآممر بنمموع للمة وأوضحه المر النبي"هذا أيد وقد

الصوماوالسلم_: = الصلة فقال_عليه ،البيان من
تفطننرون، يننوما والفطننر تصننومون، يننوما

داود أبممو + أخآرجممهُتَضننّحون يننوما والضننحى
أبمما لكممن حسممن، هريرة÷بإسممناد أبي عن والترمذي

الصوم.  يذكر لم داود
عمممن جيمممد بإسمممناد وغيمممره، الترممممذي وخآمممّرج

:اللممه" رسممول قممال: عنها_قممالت الله عائشة_رضي
يننوما والضننحى ،الناس يفطر يوما الفطر=

+. الناس ُيَضّحي
اللممه عبمماس_رضممي ابممن مسمملم×عممن وخآممّرج
مننده الله إن: =الهلل فممي النبي"قممال عنهما_أن

أمننده قاد الله إنأخآرى: = رواية وفي +،للرؤية
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باز
+. العدة فأكملوا عليكم أغمى فإن ؛لرؤيته

بيممان =بمماب نصه النووي×بما المام عليه وترجم
أمممده اللممه وأن ،وصممغره الهلل بكممبر اعتبممار ل أنممه

ثلثين+.  فليكمل غم فإن للرؤية
كتمماب سمملمة: =أتانمما ابممن شممقيق وائممل أبو وقال

؛بعممض من أكبر بعضها الهلة الخطاب÷أن بن عمر
ًا الهلل رأيتممم فممإذا يشممهد حممتى تفطممروا فل نهممار

بالمس+.  رأياه أنهما مسلمان رجلن
والممبيهقي الممدارقطني النووي×أخآرجه المام قال
. مصحيحأه بإسناد
تيميممة×فممي ابممن العبمماس أبممو السلم شيخ وقال
العلمممة الشمميخ نقلهمما الهلممة فممي كتبهمما رسممالة

الخمممامس المجلمممد فمممي قاسمممم بمممن عبمممدالرحمن
) ممما132( صممفحة الفتمماوى مجممموع من والعشرين

نصه: 
أن السمملم ديممن مممن بالضممطرار نعلممم =فإنمما 

أو ،العممدة أو ،الحج أو ،الصوم هلل رؤية في العمل
بخبر بالهلل المعلقة الحكام من ذلك غير أو اليلء

والنصمموصا يجمموز يممرى_ل ل أو يممرى أنممه الحسمماب
أجمممع وقممد ،كممثيرة النممبي"بممذلك عممن المستفيضممة

أصلً+. قديم خآلف فيه يعرف ول ،عليه المسلمون
): 136( صفحة قال أن إلى

ّين ظاهر بأمر حددت المواقيت أن =فالمقصود  ب
ذلممك فممي الهلل َيْشممُرك ول النمماس، فيممه يشممترك

شيء+. 
حممد للمممواقيت ليممس أنممه فظهممر: =قممال أن إلممى
المقصود.  الهلل+انتهى إل المعرفة عام ظاهر
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فيهمما وأتممى ،وأطاب الرسالة هذه أطال×في وقد
لنقلممت الطالممة خآمموف ولممول العجمماب، بممالعجب
ًا منها للقارىء لمممن اللممه بحمد ميسرة ولكنها ،كثير

عليها.  الوقوف أراد
أهمل بعمض وكلم الدلمة من ذكرناه مما علم وقد

الهلممة وكممبر وقوتهمما ،المنممازل ضممعف أن العلممم
الشممهور دخآممول فممي الحسمماب واعتممماد وصممغرها
ّول ل أممٌر ذلمك كمل ،وخآروجها يلتفمت ول ،عليمه يعم

الجماع.  وخآلف ،الدلة خآلف هو بل ،إليه
كفايممٌة بممذلك يكممون أن وأرجممو المطلمموب هممو وهممذا
ٌع َن َت ْق بعممض بممه يلبممس قممد لما وكشٌف ،الحق لطالب وُم
وهممو ،بممه إل قمموة ول حممول ول المستعان والله ،الناس
علمى وبمارك وسملم اللمه وصملى ،الوكيمل ونعم حسبنا
وصحبه.  وآله محمد وإمامنا نبينا ورسوله عبده

بالمدينة السلمية الجامعة رئيس نائب
المنورة

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز

الشننيخ سننماحة وجههننا كلمننة وهننذه_ 2
شننهر دخآننول بمناسننبة المسننلمين لعمننوما
ًا كمان لممما وذلك ،المبارأك رأمضان لدارات رئيسمم
فإليممك ؛والرشمماد والممدعوة والفتاء العلمية البحوث
نصها: 
يممراه مممن إلممى بمماز بممن عبدالله بن عبدالعزيز من

الخيممرات لغتنممام وإياهم الله وفقني المسلمين من
العمممال إلممى المسممارعين مممن وإيمماهم وجعلنممي

الصالحات. 
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باز
بعد:  أما ،وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

أل مبممارك عظيممم شممهر في إنكم: المسلمون أيها
وتلوة ،والقيممام الصمميام وشممهر ،رمضممان شهر وهو

الصممدقات شممهر ،والغفممران العتممق شممهر القممرآن
وتضمماعف ،الجنات أبواب فيه تفتح شهر ،والحسان

ُتقال ،الحسنات فيه فيممه تجاب شهر ،العثرات فيه و
،السمميئات فيممه وتغفممر ،الممدرجات وترفممع ،الدعوات

بممأنواع عبمماده فيممه_سممبحانه_علممى اللممه يجممود شهر
جعل شهر ،العطيات لوليائه فيه ويجزل ،الكرامات

فصمممامه ؛السممملم أركمممان أحمممد صممميامه اللمممه
الصلة وأخآبر_عليه ،بصيامه الناس المصطفى"وأمر

امه منن أنوالسمملم_: = ًا ص ًا إيمانن واحتسناب
قاننامه ومننن ذنبننه، من تقدما ما له الله غفر

ًا ًا إيمان مننن تقنندما مننا لننه الله غفر واحتساب
+. ذنبه

خآيرها حرم من ،شهر ألف من خآير ليلة فيه شهر
بمممالفرح_اللمممه فاسمممتقبلوه_رحمكمممم ،حمممرم فقمممد

وقيممامه صمميامه علممى ،الصادقة والعزيمة ،والسرور
إلممى فيممه والمبممادرة ،الخيممرات إلممى فيه والمسابقة

،والسمميئات الممذنوب سممائر مممن النصمموح التوبممة
والتواصممي ،والتقمموى الممبر على والتعاون ،والتناصح

إلممى والدعوة ،المنكر عن والنهي ،بالمعروف بالمر
العظيم.  والجر بالكرامة لتفوزوا ؛خآير كل

منهمما ،عظيمممة وحكممم ،كممثيرة فوائممد الصيام وفي
الخآلقا مممن وتزكيتهمما ،وتهممذيبها ،النفممس تطهيممر
ُدها ،والبخممل ،والبطممر كالشممر السمميئة علممى وتعويمم
والكممرم، والجممود، ،والحلم ،كالصبر الكريمة الخآلقا
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لديه.  ويقرب الله، يرضي فيما النفس ومجاهدة
وحاجته، العبدنفسه، يعرف أنه الصوم فوائد ومن
،عليه الله نعم بعظيم ويذكره لربه ،وفقره ،وضعفه

ًا_بحاجممة لمه فيمموجب ؛الفقمراء إخآموانه ويذكره_أيضم
علممى بنعمممه اللممه_سممبحانه_والسممتعانة شممكر ذلممك

إليهم.  والحسان ،الفقراء إخآوانه ومواساة ،طاعته
الفوائممد هممذه وتعالى_إلممى الله_سبحانه أشار وقد

ّيَها َيا[وجل_:  قوله_عز في إذيَن َأ ّل ُنننوا ا إتننَب آَم ُك
ُكنْم ْي َل َيامُا َع إتنَب َكَمنا الّصنن َلننى ُك إذيَن َع ّلنن إمنْن ا
ُكْم إل ْب ُكْم قَا ّل ّتُقوَن َلَع . 183البقرة: ] َت

الصممميام علينممما كتمممب فأوضمممح_سمممبحانه_أنمممه
وسمميلة الصمميام أن علممى ذلممك لنتقيه_سبحانه_فدل

ممما بفعممل ورسمموله الله طاعة هي والتقوى ،للتقوى
للممه_عممز إخآلصا عممن ،عنممه نهممى ممما وتممرك ،به أمر

ورهبة.  ،ورغبة ،وجل_ومحبة
وغضبه.  الله، العبدعذاب يتقي وبذلك

ووسيلة ،التقوى شعب من عظيمة شعبة فالصيام
والدنيا.  الدين شؤون بقية في التقوى إلى قوية

فممي الصمموم فوائممد بعممض النممبي"إلممى أشممار وقممد
منكننم اسننتطاع من الشباب معشر ياقوله"=
وأحصننن للبصننر، أغض فإنه فليتزوج؛ الباءة
فإنه بالصوما؛ فعليه يستطع لم ومن للفرج

+. وجاء له
وسمميلة أي ،للصممائم وجمماء الصمموم النبي"أن فبين

وعفافه.  لطهارته
آدم ابممن مممن يجممري الشمميطان لن إل ذاك وممما
ّكر المجمماري تلممك يضمميق والصموم ،الدم مجرى ويممذ
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باز
ويقمموي ،الشمميطان سلطان فيضعف ؛وعظمته بالله

المؤمن من الطاعات بسببه وتكثر ،اليمان سلطان
المعاصي.  به وتقل

تظهممر تقممدم ممما غيممر كممثيرة فوائممد الصمموم وفممي
البممدن يطهممر أنممه ومنهمما ،البصيرة ذوي من للمتأمل

وقممد ،وقمموة صممحة ويكسممبه ،الرديئممة الخآلط مممن
ًا بممه وعممالجوا ،الطباء من الكثير بذلك اعترف كممثير

المراض.  من
وأحمماديث آيممات وفرضمميته فضممله فممي ورد وقممد
ّيَهننا َيا[الله_تعممالى_:  قال ،كثيرة إذيَن َأ ّلنن ُنننوا ا آَم
إتَب ُكْم ُك ْي َل َيامُا َع إتَب َكَما الّص َلى ُك إذيَن َع ّل إمْن ا

ُكْم إل ْب ُكْم قَا ّل ّتُقوَن َلَع ًا َت ّيام ٍءْت َأ َدا ُدو البقمممرة:] َمْع
َشننْهُر: [وجممل_ قممال_عممز أن  إلممى184 ،183

إذي رَأَمَضاَن ّل إزَل ا إه ُأن ْلُقْرآُن إفي ًدىَ ا إس ُه ّنننا إلل
ٍءْت َنننا ّي َب َدىَ إمننْن َو ْلُهنن إن ا ْلُفْرقَاننا َد َفَمننْن َوا إه َشنن

ُكْم ْن َيُصْمُه الّشْهَر إم ْل ًا َكنناَن َوَمننْن َف إريضنن َأْو َم

َلى ٍءْر َع ٌة َسَف ّد إع ٍءْما إمْن َف ّيا ُد ُأخَآَر َأ إري ّلُه ُي ُكْم ال إب
ُيْسَر ْل ُد َول ا إري ُكْم ُي ْلُعْسننَر إب ُلننوا ا إم ْك ُت إل َة َو ّد إعنن ْل ا

ّبننُروا َك ُت إل ّلننَه َو َلننى ال ُكْم َمننا َع َدا ُكننْم َهنن ّل َلَع َو
ُكُروَن . 185البقرة: ] َتْش

اللممه عمممر_رضممي ابممن عممن الصممحيحين وفممي
السننلما بنني: =اللممه" رسممول عنهما_قال: قممال

وأن ،اللننه إل إلننه ل أن شهادة: خآمس على
ًا وإيتنناء ،الصننلة وإقانناما ،اللننه رأسننول محمد
+. البيت وحج ،رأمضان وصوما ،الزكاة
لننه آدما ابننن عمننل كل: =قممال عنه"أنه وثبت

ضننعف سننبعمائة إلننى أمثالها بعشر الحسنة
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لنني فننإنه ؛الصننياما وجننل_إل الله_عننز يقول
وطعنامه شننهوته تنرك إنننه ؛بننه أجننزىَ وأنننا

فرحننٌة: فرحتننان للصائم ،أجلي من وشرابه
ولخلننوف ،رأبننه لقاء عند وفرحٌة ،فطره عند

رأيننح مننن اللننه عننند أطيننب الصننائم فننم
+. المسك

دخآل إذا: =قممال النبي"أنممه عن الصحيحين وفي
أبننواب وغلقننت ،الجنة أبواب فتحت رأمضان

+. الشياطين وسلسلت ،النارأ
:قممال النممبي"أنممه عن ماجه وابن ،الترمذي وأخآرج

صننفدت رأمضننان مننن ليلننة أول كننان إذا=
أبننواب وفتحننت ،الجننن ومننردة الشننياطين

أبننواب وغلقننت ،بنناب منها يغلق فلم ،الجنة
يننا مننناد وينننادىَ ،بنناب منهننا يفتح فلم النارأ

إصننْر الشننر بنناغي ويننا ،أقابل الخير باغَي ،أقْا
+. ليلة كل وذلك النارأ من عتقاء ولله

:النممبي"قممال هريرة÷أن أبي عن الصحيحين وفي
ًا رأمضننان صنناما من= ًا إيماننن غفننر واحتسنناب

رأمضننان قااما ومن ،ذنبه من تقدما ما له الله
ًا ًا إيمان مننن تقنندما مننا لننه الله غفر واحتساب
ًا القدرأ ليلة قااما ومن ،ذنبه ًا إيماننن واحتسنناب
+. ذنبه من تقدما ما له الله غفر

رمضان في يزيد ل الغالب في كان عنه"أنه وثبت
ًا يصمملي ،ركعة عشرة إحدى عن غيره في ول ،أربعمم
ًا يصلي ثم ،وطولهن ُحسنهن عن تسأْل فل فل ؛أربع

ًا.  يصلي ثم ،وطولهن ُحسنهن عن تسأل ثلث
ثلث يصمملي الليممالي بعممض فممي عنممه"أنممه وثبممت
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باز
ّد رمضممان قيممام في وليس ركعة عشرة ؛محممدود حمم
مثنننىقال: = الليل قيام عن سئل النبي"لما لقول

رأكعننة صلى الصبح أحدكم خآشي فإذا مثنى،
+. صلى قاد ما له توتر واحدة
،محممدودة ركعات الليل قيام في يحدد"للناس ولم

إحمدى يصملي أن أحممب فمممن ؛ذلمك لهمم أطلمق بل
ًا أو ،ركعمممة عشمممرة ثلث أو ،ركعمممة عشمممرة ثلثممم
عليه.  حرج فل أقل أو ذلك من أكثر أو ،وعشرين

فممي عليممه النبي"وداوم فعله ما هو الفضل ولكن
الطمأنينممة مع ركعة عشرة إحدى وهو الليالي أغلب

وترتيممل ،والسممجود ،والركمموع ،والقعممود ،القيممام في
القبممال هممو الصمملة روح لن ؛العجلة وعدم ،التلوة
الله شرع كما وأداؤها فيها، والخشوع ،بالقلب عليها

كممما ،قلب وحضور ،ورهبة ،ورغبة ،وصدقا ،بإخآلصا
ْد[الله_سبحانه_:  قال َلَح قَا ُنننوَن َأْف إم ْلُمْؤ إذيَن ا ّلنن ا
إهْم إفي ُهْم إت إشُعوَن َصل . 2 ،1 المؤمنون: ]خَآا

فنني عيننني قاننرة وجعلننت: =النممبي" وقممال
+. الصلة
إلننى قامت إذا: =صمملته فممي أسمماء للذي وقال
،القبلننة استقبل ثم ،الوضوء فأسبغ الصلة

ثننم ،القرآن من معك تيسر ما اقارأ ثم فكبر
ًا تطمئننن حننتى ارأكننع حننتى ارأفننع ثننم رأاكعنن

تطمئننن حننتى اسننجد ثننم ً، قاائمننا تعتنندل
ًا ًا تطمئننن حننتى ارأفع ثم ،ساجد ثننم ،جالسنن
ًا تطمئن حتى اسجد ذلننك افعننل ثننم ،سنناجد

+. كلها صلتك في
ل صمملة رمضان قيام في يصلي الناس من وكثير
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ًا ينقرهمما بممل ،فيها يطمئن ول ،يعقلها ل وذلممك ،نقممر
فممالواجب ؛الصمملة معممه تصممح ل منكممر هو بل يجوز
ذلك.  من الحذر

الننناس أسوأقممال: = عنممه"أنممه الحممديث وفممي
رسممول يمما: قممالوا +،صلته يسرق الذي سرقاة

رأكوعهننا يتم لقال: = ؟ صلته يسرقا كيف: الله
+. سجودها ول

. يعيدها أن صلته نقر الذي أمر عنه"أنه وثبت
،العظيم الشهر هذا اغتنموا: المسلمين معشر فيا

،والقربممات العبممادة بممأنواع اللممه رحمكممم وعظممموه
جعلممه عظيم شهر فهو ،الطاعات إلى فيه وسارعوا

ًا الله ،بالطاعممات فيممه إليممه يتسممابقون لعبمماده ميدان
فممممأكثروا ،الخيممممرات بممممأنواع فيممممه ويتنافسممممون
وقراءة ،والصدقات ،الصلوات الله_من فيه_رحمكم

،والمسمماكين الفقراء إلى والحسان ،الكريم القرآن
واليتام. 

ممما أجممود وكان ،الناس الله"أجود رسول كان وقد
فممي بممه بنممبيكم"واقتممدوا فتأسوا ؛رمضان في يكون

،رمضممان شممهر فممي والحسممان الجممود مضمماعفة
،والقيممام الصمميام علممى الفقممراء إخآمموانكم وأعينمموا

واحفظمموا ،العلم الملممك عنممد ذلممك أجممر واحتسممبوا
،والثممام الوزار مممن عليكم الله حرمه عما صيامكم

قاننول ينندع لم من: =قال النبي"أنه عن صح فقد
أن فنني حاجننة للننه فليننس به والعمل الزورأ

+. وشرابه طعامه يدع
؛جنننة الصياما: =والسمملم_ الصمملة وقال_عليه

ول يرفننث فل أحنندكم صننوما يننوما كننان فإذا
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باز
إن يفسق ّبه امنرٌؤ ف ا ٌد س إنني: فليقنل أحن

لينس: =قانال عننه"أنننه صنائم+ وجناء امرؤ
الصياما وإنما ،والشراب الطعاما عن الصياما

+. والرفث اللغو عن
صمممت إذا: =النصمماري÷ عبممدالله بن جابر وقال

الكممذب عممن ولسممانك وبصممرك سمممعك فليصممم
وقممار عليممك وليكممن ،الجممار أذى ودع ،والمحممارم

فطممرك ويمموم صممومك يمموم تجعممل ول ،وسممكينة
سواء+. 
بتممدبر القممرآن تلوة مممن الكثممار للصممائم فينبغممي

،والممذكر ،والصدقات ،الصلوات من والكثار ،وتعقل
؛والنهار الليل في القربات أنواع وسائر ،والستغفار

ًا ،الحسممنات مضمماعفة فممي ورغبممة ،للزمممان اغتناممم
رحمكم واحذروا ،والسماوات الرض فاطر ومرضاة

ويغضممب ،الجممر ويضممعف ،الصوم ينقص ما كل الله
كالتهمماون ،المعاصممي سممائر وجممل_مممن الممرب_عممز

اة والبخل بالصلة أمموال وأكمل ،الربما وأكمل ،بالزك
وقطعيممة ،الوالممدين وعقمموقا ،الظلم وأنواع ،اليتامى
،الممزور وشهادة ،والكذب ،والنميمة ،والغيبة ،الرحم

،اللحممى وحلممق ،الكاذبة واليمان ،الباطلة والدعاوى
وإسممبال والتكممبر ،الشمموارب وإطالممة ،وتقصمميرها

وتمممبرج والتمممدخآين المسمممكرات، وشمممرب ،الثيممماب
بنسمماء والتشبه ،الرجال من تسترهن وعدم ،النساء
مممما ذلممك وغيممر ،القصمميرة الثياب لبس في الكفرة

ورسوله.  عنه الله نهى
زمممان كل في محرمة ذكرنا التي المعاصي وهذه
ًا أشممد رمضممان في ولكنها ،ومكان وأعظممم ،تحريممم
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ًا وحرمته.  الزمان لفضل ؛إثم
علمممى وأخآطرهممما المعاصمممي همممذه أقبمممح وممممن

التكاسل من الناس من كثير به ابتلي ما المسلمين
فمي الجماعمة فمي بأدائهما والتهماون ،الصملوات عن

أهممل خآصممال أقبممح مممن هممذا أن شممك ول ،المساجد
قممممال ،والهلك الزيممممغ أسممممباب ومممممن ،النفمممماقا

إقيَن إإّن[اللممه_تعممالى_:  إف َنننا ْلُم إدُعوَن ا ّلننَه ُيَخننا ال
إدُعُهْم َوُهَو َذا خَآا إإ َلى قَااُموا َو إة إإ قَانناُموا الّصننل

َلى . 143 ،142النساء: ] ُكَسا
إت فلم النداء سمع منالنبي": = وقال فل يأ
+. عذرأ من إل له صلة

بعيممد إنممي: اللممه رسممول يمما: أعمى له"رجل وقال
لممي فهل ؛يلئمني قائد لي وليس المسجد عن الدار
النممبي": لممه فقممال ؟ بيممتي في أصلي أن رخآصة من
قاننال: نعننم، ؟ للصننلة النننداء تسننمع هننل=

+. قاال: فأجب
أصممحاب كبممار من مسعود÷وهو بن عبدالله وقال
عننن يتخلننف ومننا رأأيتنننا =لقداللممه":  رسممول

معلننوما منننافٌق إل الجماعننة فنني الصننلة
+. مريض أو ،النفاق

كمننا بيننوتكم فنني صليتم أنكم لووقال÷: =
ّنة لننتركتم بيتننه في المتخلف هذا يصلى سنن
ّنة تركتم ولو ،نبيكم +. لضللتم نبيكم س
ًا اليوم المعاصي أخآطر ومن الكثير به بلي ما أيض

،الطممرب وآلت ،الغمماني اسممتماع مممن النمماس مممن
وغيرها.  السواقا في ذلك وإعلن

مممرض فممي السمباب أعظممم ممن هذا أن ريب ول
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باز
ّدها ،القلوب وعممن ،الصمملة وعممن ،الله ذكر عن وص
أعظممم ومممن ،بممه والنتفمماع ،الكريم القرآن استماع

ًا_فمي النفمماقا بمممرض صماحبه عقوبممة السباب_أيضمم
إمننْن[قممال_تعممالى_:  كممما ،الهممدى عممن والضمملل َو

إس ّنا إري َمْن ال َت إث َلْهَو َيْش إدي ْلَحنن إضننّل ا ُي َعننْن إل
إل إبي إه َس ّل إر ال ْي ٍءْم إبَغ ْل َذَها إع إخنن ّت َي ًا َو إئننَك ُهننُزو َل ُأو

َذاٌب َلُهْم إهيٌن َع . 6لقمان: ] ُم
وآلت ،بالغنمماء الحممديث لهو العلم أهل فسر ولقد

الحق.  عن يصد كلم وكل ،اللهو
أقاننواما أمننتي مننن ليكننوننالنممبي": = وقممال

إحننننَر، يسننننتحلون ،والخمننننر ،والحريننننر ال
+. والمعازف

ِءحممَر ،معممروف والحريممَر ،الحممرام الفممرج هممو وال
وآلت ،الغناء هي والمعازف ،مسكر كل هو والخمر
الطرب.  آلت وسائر ،والكمان ،كالعود ،الملهي

يستحلون قوم الزمان آخآر في يكون أنه والمعنى
،المسمممكرات وشمممرب ،الحريمممر ولبممماس ،الزنممما

الملهي.  وآلت ،الغناء واستعمال
علمات من النبي"وهذا به أخآبر كما ذلك وقع وقد
والسلم_.  الصلة رسالته_عليه ودلئل ،نبوته

ينبممت الغنمماء مسممعود÷: =إن بممن عبممدالله وقممال
الزرع+.  الماء ينبت كما القلب في النفاقا

الله نهاكم ما واحذروا ،المسلمون أيها الله فاتقوا
رمضممان فممي طمماعته على واستقيموا ،ورسوله عنه

لتفمموزوا ؛عليممه وتعمماونوا ،بممذلك وتواصمموا ،وغيممره
الممدنيا فممي والنجمماة ،والعممزة ،والسممعادة ،بالكرامممة
والخآرة. 



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

مممن والمسمملمين يعصمممنا أن المسممؤول واللممه
ًا منا يتقبل وأن غضبه أسباب ،وقيامنا ،صيامنا جميع

،دينه بهم ينصر وأن ،المسلمين أمر ولة يصلح وأن
فممي للفقممه الجميممع يوفممق وأن ،أعداءه بهم ويخذل
فممي إليه والتحاكم ،به والحكم ،عليه والثبات ،الدين

اللممه وصمملى ،قممدير شمميء كممل علممى إنه ،شيء كل
وصحبه.  وآله محمد ورسوله عبده على وبارك وسلم

العام الرئيس
والرشاد والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات
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باز

،سممفره فممي العتممدال الشمميخ×يلممزم سممماحة
يتجممدد أنممه إل وأطواره ،أحواله شتى وفي ،وحضره
الحممج ففممي ؛والطاعممات الخيممر مواسممم في ويقوى

علممى قمموة ويممزداد نشمماطه، ويتضمماعف ،همتممه تعلو
،الزحممام ِءخآَضممّم فممي العظيمة بالعمال فيقوم ،قوة

كممثرة مممع حممتى صممدره وينشممرح ،الوقممات وضمميق
اللمموان شممتى مممن عليممه النمماس وتقمماطر ،النفاس

علممى الحممرصا كممل ويحممرصا ،والطبقممات والبلممدان
كممبر مممع حممتى حجممه فممي بحممذافيرها السممنة تطبيق

عظمه.  ووهن ،سنه
: يلي حجه×ما شأن في يحضرني ومما

إلممى يتوجه الشيخ×أنه سماحة عادة من كان_ 1
شممهر مممن والعشممرين الخامس في الحج لداء مكة
ًا، القعدة ذي ًا مكممة فممي ويمكممث تقريب كمماملً؛ شممهر

المممدروس وإلقممماء بالفتممماء، والقيمممام الحمممج، لداء
ذلك. ونحو بالحج الخاصة العمال وإنجاز والكلمات،

معانمماة يعممانون لممه المرافممق والوفد هو وكان_ 2
والعمممرة الحج إلى الذهاب سماحته أراد إذا شديدة
تفممي تكمماد ل فهممي ؛المقاعممد قلممة بسممبب وذلممك

سيرافقونه.  من بعض عن نقصت وربما ،بالحاجة
بشمميء يخصممه أن مسؤول أي من يطلب وهو×ل

ًا فكان ؛غيره دون المعاناة.  تلك على صابر
المحممبين أحممد اتصممل الخآيممرة السممنوات وفممي

بمممن سممملمان الميمممر الملكمممي السممممو بصممماحب
سمماحة ! هممذا الميممر سممو يا: له وقال ،عبدالعزيز

أحوال سماحة الشيخ في الحج
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أراد إذا عظيمممة مشممقة يلقممي عبممدالعزيز الشمميخ
الجهممد ببممذل تكرمتممم فلممو ؛العمرة أو للحج الذهاب

ّله طائرة تخصيص سبيل في وإيابه.  ذهابه عند تق
مممن لممدينا لمممانع: وقممال الرغبة هذه سموه فلبى

سممموه فاتصممل ؛سممماحته يوافممق أن ونأمممل ،ذلممك
فوافممق ،بممالمر وأخآممبره الشممريفين الحرمين بخادم
طممائرة اللممه_بتخصمميص وأمممر_حفظممه ،الفممور علممى

لسممماحة وقممال: قولمموا ،السممفر أراد إذا لسممماحته
يريممد الممذي المموقت في تأتيه سوف الطائرة: الشيخ
الحمد.  ولله التامة الراحة فحصلت ،فيه السفر

حممّج موسممم كممل في سماحته عادة من وكان_ 3
،والنسمماء الرجممال مممن كممثيرة أعممداد معممه يحممج أنه

فكممّل ؛السممعوديين وغيممر الفقممراء من هؤلء وأغلب
مممن أوصممى أو ،الصممحبة سممماحته مممن طلممب َمممْن

عمممن يسممأل ول ،اللممه حيمماه: قممال فيهمما يسممتأذنه
ضمميق عممن ول ،عممددهم عممن ول ،معممه سمميذهب

سعته.  عن ول ،المكان
،سممماحته مممع يحجممون الممذين عممدد وكممان_ 4

الحممج_يقممدر في إقامته ومقر مخيمه في ويرافقونه
 حاج. 800 مب

لهممم يقممدم الممذين والنساء الرجال عدد وكان_ 5
 إلممى800 بيممن ممما يممتراوح وعرفة منى في الطعام
 حاج. 1000

يكفيهممم أن العجممب وإنممما ،هذا من العجب وليس
البركممة ولكممن ، شممخص500 حساب فيه ُأخآذ طعام

وقممف مممن بممذلك يشممهد ،للعيان ظاهرة طعامه في
ومممع ،يكفيهممم لممن أنممه ظننمما العممدد زاد وكلما ؛عليه
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باز
شيء.  منه ويبقى يكفيهم ذلك
سممماحته مممع الغداء طعام يتناولون الذين عدد أما
. 400  إلى300 بين ما عددهم فيتراوح مكة في

يكفهم.  لم إليهم قدم الذي الطعام أن أعلم ول
ًا يضيقون لسماحته المرافقون كان_ 6 مممن ذرعمم

؛الحرج خآشية ومن ،المكان ضيق ومن ،التين كثرة
يريممدون إذ ؛شممديدة معانمماة ذلممك من يعانون فكانوا

اسممتقبال فممي ومنهجممه الشمميخ رغبممة بيممن التوفيممق
ًا رده وعممدم ،الناس بحممق القيممام وبيممن ،منهممم أحممد

العدد.  وكثرة المكان ضيق مع إليه الوافدين
يرغممب ! كل الشيخ سماحة يا: لسماحته قلنا فإذا

،خآارجهمما أو البلد داخآممل من سواء ،معكم الحج في
المكممان وأن ،تكفممي ل السمميارات أن تعلمممون وأنتم

ممما ،المسممتعان اللممه: يكفممي_قممال ل لكم المخصص
،اصمممبروا ،شممميء كمممل وينتهمممي سممماعات إل همممي

لعلنا يدريكم وما ،الجزيل بالجر وأبشروا ،واحتسبوا
كممل وينتهممي ،المممور ستتيسر ،هذا عامنا بعد نحج ل

يرام.  ما على شيء
مراعاة على الحرصا كل يحرصا سماحته كان_ 7

كمثير ،عنهمم السمؤال كمثير وكمان ،ضميوفه مشماعر
ًا ،بهممم التوصممية :معممه للممموظفين يقممول ممما وكممثير
إليكم.  أتوا ما غيركم وجدوا لو ،ارحموهم

في المائدة فيها تقدم التي الصحون عدد كان_ 8
،وأربعيممن خآمسممة إلى أربعين بين ما يتراوح ،العادة

خآمسين.  إلى تصل وقد
مائممدته إلممى الضمميوف تسابق المائدة وضعت وإذا

أنهممم إل ،غيرهمما عممن تتميممز ل أنهمما مممع الخاصممة
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ويزدحمممون ،سممماحته مممن القممرب علممى يحرصممون
ذلممك مممن منعمموا أو ،ابتعممدوا لهممم قيممل وإذا ،حولهمما

نحممن ،الشمميخ سممماحة مع نأكل أن نحب نحن: قالوا
،بقربمممه ونمممأنس ،كلممممه ونسممممع ،نمممراه أن نريمممد

ًا ترونممه أنتمم ،ارحمونما: ويقولون هممذه ونحممن ،دائممم
. فرصتنا

بممأن يرضمى ول ،بهمم فيرحمب الشمميخ سماحة أما
خآشممية ؛انتهوا هل: يسأل حتى يقوم ول ،إليهم يساء

ًا قممام إذا يعجلهممم أن ًا وكممان ،مبكممر يسممأل دائممم
الممذي عسممى ؟ شيء عليهم مانقص عسى: خآاصته

ِءضع ؟ الصحون عدد كم ؟ كفاهم لهم ُو
:وقممال ،وفممرح تهلممل ،وزيممادة كفاهم: له قيل فإذا

. الطعام بقية وأعطوهم ،الفقراء بعض التمسوا
أو ،الفظاظممة من شيء فيها كلمة منه أسمع ولم

أن مممع ،الفرح والمساكين للفقراء يظهر بل الغلظة
اللحم أخآذوا وربما ،مكانه في الشيخ يزاحم بعضهم

،واحممدة كلمة يتكلم ل وهو ،يديه بين من الفاكهة أو
مممن انتهمموا: لممه يقممال حممتى مكممانه مممن يقمموم ول

. الطعام
يممدعون أيممديهم رفعمموا الطعممام مممن قمماموا وإذا

تأكله يجعلك أن الله نسأل: يقولونه ومما ،لسماحته
ولوالديك.  ،لك الله غفر ،الجنة ثمار من
،والغنممي الفقيممر بيممن سممماحته عنممد فممرقا ل_ 9

فهمممم ؛والممموزير والسمممفير ،والوضممميع والشمممريف
ًا يجتمعون مممع أكممل مممن وكممل ،المائممدة علممى جميع
وجمموه فممي ينظممر وهنمماك هنمما يلتفممت جعل سماحته

،ومراتبهممم ،ألسممنتهم واخآتلف ،تبمماينهم على الناس
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باز
،أسممود وهممذا ،أعجمممي وهممذا ،عربممي فهذا وألوانهم

بعيد.  من وهذا ،قريب من وهذا ،أبيض وهذا
ممممن الحاضممرين أحممد لممه قممال اليممام أحممد وفممي
ل هممؤلء بعممض شمميخ يمما: الشمميخ سممماحة يعممرف
فلممو معهم؛ الجلوس َيْحُسن ول ،الكل أدب يعرفون
فقممال ؛هممؤلء مممن نفسممك وأرحممت ،عنهممم انفممردت
،لهممم الطعممام وضممعت الممذي أنمما: الشمميخ× سماحة
،معهممممم بالكممممل وراحممممتي ،إلممممّي جمممماءوا وهممممم

حممتى الفقممراء ومممع أصحابه مع يأكل والرسول"كان
إلممى هذا على أستمر وسوف ،أسوة فيه ولي ،مات

الجلمموس يرغممب ول يتحمممل ل والممذي ،أممموت أن
غيرنا.  إلى ويذهب ،نسامحه معهم
الكممبيرة العداد هذه أن المر في والعجيب_ 10

المعممد المكممان ويحملهممم ،أمممورهم تنتظممم المتباينة
،لنقلهممم خآصصممت الممتي السمميارات وتنقلهممم ،لهممم

،ووضمموؤهم ،ونممومهم ،وشممربهم ،أكلهممم وينتظممم
ودخآولهم.  ،وخآروجهم ،وصلتهم

الرجممل هممذا نيممة صمملح هو_أعلم والله_ذلك وسر
ًا الله على نزكي ول_المام . _أحد
ًا_أن_ 11 يعيمش بماز ابمن الممام والعجيمب_أيضم
،وبينهم بينه فرقا ل ،منهم واحد وكأنه ،وبينهم معهم

ّلممُه الممتي السمميارة أو ،بالطعممام عنهممم يتميممز ول ِءق ُت
المشاعر.  بين به وتتنقل
أن ،الحممج عممن المسؤولين بعض عليه عرض وقد
رسمممية وسمميارات ،خآمماصا ممموكٌب لسممماحته ُيجعممل
فمممامتنع ،لمممذلك الحاجمممة دعمممت إذا الزحمممام تفمممك

،وقفنمما وقفمموا فإذا الناس مع نسير: وقال ،سماحته
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،بشمميء بتخصيصممنا نسمممح ول ،سممرنا سمماروا وإذا
وهمذا ،التواضمع وهمذا ،الزهد هذا وهبه من فسبحان
الخآلقا.  وهذه ،التحمل

السممنة تطممبيق علممى الشيخ سماحة يحرصا_ 12
ّبسممه إحرامممه بممالنبي"فمنممذ والقتممداء ،الحج في َل َت و

ًا تممراه بالنسممك ً ،متخشممع ًا ،متممذلل ًا ،مطمئنمم ،ملبيمم
ًا ًا ،الله مستغفر . ذكره من مكثر

،فيهمما وممما الممدنيا نسممي الحممرم دخآممل فممإذا_ 13
ْتممُه بممالطواف بممدأ فممإذا ؛ظهممره خآلممف وجعلهمما َل َع

،قلممب بحضممور يطمموف وأخآممذ ،والخشمموع ،السممكينة
ذكر.  وكثرة
تمموجه ركعتيه وأدى ،الطواف من انتهى وإذا_ 14

الممتي العربممة مممن نزل الصفا بلغ فإذا ؛المسعى إلى
ّلممه ِءق ًا السممعي وأصممبح كممبر أن بعممد وهممذا_ُت شمماق
ً يدعو ووقف_عليه وهكممذا ،بالسممعي شرع ثم طويل
شوط.  كل في المروة أو الصفا يبلغ عندما يفعل
،للسلم عليه الناس يتقاطر الثناء تلك وفي_ 15

يممرد فكممان ،يضممجر ول ،يمممل فل ؛الممدعاء وطلممب
الممدعاء منممه طلبوا وإذا ،الله ويقول: حياكم ،السلم

الحال.  في لهم دعا
ِءم الحجة ذي من الثامن اليوم في_ 16 التروية يو

السمماعة فممي منممى إلممى مكممة مممن سممماحته يخممرج
ًا العاشرة ًا صباح ُمْحرم.  وهو تقريب

حممتى المصمملى فممي جلممس منممى إلممى وصممل وإذا
،خآيمتممه يممدخآل ثممم ،كلمممة يلقممي ثممم ،الظهممر يصلي
الصممحف عليممه وتقممرأ ،المعمماملت بعض عليه وتقرأ

العصممر ويصمملي ،يتغممدى ثممم ،اليمموم ذلممك الصممادرة
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باز
يشممرع ممما خآللها يبين توجيهية كلمة ويلقي ،بالناس
اليوم.  ذلك في للحاج
ُيقممرأ خآيمتممه يممدخآل ثممم مممن تيسممر ممما عليممه و

ًا يأخآذ ثم ،والكتب المعاملت حتى الراحة من قسط
وبيممن ،للصمملة فيقمموم ،المغممرب أذان وقممت يحيممن

،كلمممة يلقممي المصمملى في يجلس والعشاء المغرب
فيجيممب والشممفوية ،المكتوبممة السممئلة إليه توجه ثم

يستمعون.  حاضرون والناس ،عليها
موعممد لممديه يكممون اليمموم ذلممك مممن العشمماء وبعد
فممي إممما المخيمممات بعممض فممي محاضممرة للقمماء

فممي أو ،المموطني الحممرس أو ،العممام المممن معسكر
الحج. حملت بعض في أو ،الجاليات مخيمات بعض
في جلس محاضرة للقاء موعد لديه يكن لم وإذا

متعلقممة كتممب مممن تيسممر ممما عليممه وعممرض خآيمته،
السمماعة حممتى المعمماملت مممن شمميء أو بالحممج،
ًا والنصف العاشرة فممي الليلممة تلممك يممبيت ثم ،تقريب

منى. 
ذي من التاسع يوم الفجر بالناس صلى وإذا_ 17

وبيممن ،الصمملة بعممد كلممة ألقممى عرفممة يمموم الحجمة
وأوصمماهم ،اليمموم ذلممك فممي للحمماج يشرع ما خآللها

ِءب ،بالحممج بالعنايممة ّنمم َتَج ينقممص أو ،يبطلممه ممما كممل و
السئلة.  على يجيب ثم ،ثوابه

تعلمموه عرفممة إلممى يتمموجه الشمممس طلمموع وبعممد
ّلمه الممتي الحافلمة في ركب فإذا ،والوقار السكينة ِءق ُت
تلممك فممي معممه الركمموب يريممدون النمماس تزاحممم
ًا يرد ل أنه نفسه طيب من وكان ،الحافلة حممتى أحد

المطلوب.  العدد فوقا وتحمل تضيق السيارة إن
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مممن متجهين كنا السنوات من سنة في أننا وأذكر
الممتي الحافلممة فممي سماحته بصحبة ،عرفة إلى منى
،تفضمملوا: فقممال المشممايخ بعممض عليممه فسلم ،تقله

سممبعة ركممب حيممث ؛السمميارة ازدحمت حتى فركبوا
السمميارة فممي المزدحممم العممدد علممى زيادة أشخاصا

قبل.  من
حفظمممك_النممماس تزاحمممم: لسمممماحته قلنممما وإذا

؟ نعمل ماذا_الله
سمماعات ،للممه الحمممد ،كممثيرة السمميارات: قممال

وأبشروا.  اصبروا ،وتنقضي
يتنقممل السمميارة في وهو سماحته رأيت وإذا_ 18

يلهممج رأيتممه ذلك غير أو الخيمة في أو المشاعر بين
والستغفار.  والدعاء، ،والتلبية ،بالذكر
الخيمممة إلممى اتجممه عرفممة إلممى وصممل وإذا_ 19

وجبمة بعمدها ويتنماول القهمموة، يتناول ثم ،له المعدة
،الفاكهممة على يقتصر الحج في أنه والغالب ،خآفيفة
والتمر.  ،واللبن
والممدعاء والتلبيممة ،بالممذكر يشممرع ذلك وبعد_ 20
ًا أحواله كل على ًا أو ،قائم ًا.  أو ،قاعد مضطجع
ًا بساعة الظهر وقبل_ 21 عرفممة يمموم مممن تقريب
وهناك المصلى فيها التي الكبيرة الخيمة إلى يذهب
يصمملي ثممم ،المممذياع عممبر عرفممة خآطبممة إلى يستمع
ًا والعصر الظهر بالناس ًا جمع الصمملة وبعممد ،وقصممر

خآللها من يوصيهم الحجاج من معه بمن كلمة يلقي
العمممال بعممض لهممم ويممبين ،والممدعاء الممذكر بكممثرة

اليوم.  بذلك المتعلقة
ً ويسممتريح ،خآيمتممه إلممى يعممود ثممم يلهممج وهممو قليل
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باز
الله.  بذكر
في المصلى إلى ذهب العصر قبيل جاء وإذا_ 22

غممروب حممتى للممدعاء تفممرغ ثممم الكممبيرة، الخيمممة
الشمس. 

ًا السمميارة ركممب الشمس غربت وإذا_ 23 متجهمم
والممدعاء الذكر سوى بشيء يتحدث ل المزدلفة إلى

ّذَن بلغهمما فممإذا ؛السممئلة علممى والجابممة والتلبيممة َأ

ًا والعشاء المغرب بهم وصلى ،للصلة بالناس ،جمع
ًا ًا يتناول ثم ،للعشاء وقصر ًا شيئ ،الطعممام من يسير

يممذكر وتسمممعه فراشممه علممى ويتقلممب ،يستلقي ثم
ويلبي.  ،ويدعو ،الله

أن يممرى هو إذ ؛للتهجد يقوم الليل آخآر وفي_ 24
ُته َمْن فممي كممان ولممو تهجممده يصمملي أنممه التهجد عاد

المزدلفة. 
سواء وغيرها المزدلفة: فقال ذلك عن سألته وقد

القيام.  في
حجمة صمفة جمابر÷فمي حمديث هذا: له قلت ولما

ليلممة للتهجممد النممبي"قممام أن فيممه يممذكر النممبي"لممم
علممى خآفممي ربما بأنه الشيخ سماحة علله_المزدلفة
جابر÷. 

كلمممة ألقممى المزدلفممة في الفجر صلى وإذا_ 25
ّيممن ،بهم صلى بمن فممي الممواردة الحكممام خآللهمما وب

حممتى المزدلفممة فممي مكممث ثممم ،اليمموم ذلممك أعمال
ًا يسفر منى.  إلى ذلك بعد يتوجه ثم ،جد
ً فسممتجده العيممد يمموم عملممه بقية أما عنممد مفصممل

العيد.  في عمله عن الحديث
يذبح ومن ،عنه يرمي من يوكل إليها وصوله وبعد
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وهديه.  أضحيته
عنممه يرمممي مممن يوكممل عمممره آخآر في كان_ 26

،بنفسممه يرميهمما حيممث ؛عشممر الثالث يوم إل الجمار
ودعما ،اليميممن ذات أخآممذ الولممى الجممرة رمممى وإذا

ً الثانيممة رمى وإذا ،الساعة ثلث من يقرب بما طويل
ثممم ،الولممى فممي دعمما كممما ودعمما ،الشمال ذات أخآذ

بعدها.  للدعاء يقف ول الثالثة يرمي
الثمالث يموم إل منمى ممن سمماحته يخرج ل_ 27
من الظهر صلة يؤدي ل وكان ،الحجة ذي من عشر
إل مكممة يصممل لممم ولممو ،مكممة فممي إل اليمموم ذلممك

ًا ًا.  الثالثة الساعة في كان ولو ،متأخآر ظهر
ذلك منى في الظهر صلة من معه من يمنع وكان

ه بل ،اليوم ممن ممؤذن أذن اليمام ممن يموم فمي إن
منممى فممي الظهممر وقممت حممان لما سماحته مرافقي

مممن: الشمميخ×وقممال سممماحة عليه فأنكر اليوم ذلك
الثممالث يمموم مممن الظهممر نصلي ل نحن ؛أمرك الذي
فعممل وهكممذا ،السممنة هممي هممذه مكممة؛ فممي إل عشر

الثممالث يمموم الظهممر يممؤد النممبي"لممم أن النبي"يعنممي
مكة.  في إل عشر
إذا عليممه المعاملت وعرض ،وقراءاته عمله_ 28
فممي يكممون عنممدما هممو هممو الحممج أثناء مكة في كان

ه زاد ربمما بمل ،الطمائف أو الرياض الحمج فمي عمل
مممن معممه من يلقي حيث ؛غيره في عمله من أكثر

ًا الممموظفين ًا تعبمم الشمميخ سممماحة أن مممع ،مضمماعف
وعزمه.  نشاطه، يتجدد
سممماحته على تقرأ منى أيام وفي الحج في_ 29

منهمما الكممثير وينهممي ،المختلفممة المطولة المعاملت
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باز
اليام.  تلك في

،النبمماء وكالممة ونشممرة ،الصحف عليه وتقرأ_ 30
الذاعة.  عبر الخآبار لنشرات ويستمع

المناسممك وكتب ،المتعددة الكتب عليه _وتقرأ31
،كممالمغني الكتممب بعممض من الحج كتاب أو الخاصة،
المربع.  الروض وحاشية ،والمقنع

ْقرأ كما عليه يضيف وكان سنة، كل منسكه عليه ُي
العبد! أضعف ويقول: ما ويستدرك،

كممأنه سممماحته مخيممم يصممبح منى أيام وفي_ 32
،والممداخآلين ،والرائحيممن الغادين كثرة من نحل خآلية

ّلمين ،والمسممتفتين ،والخممارجين وطممالبي ،والمسمم
محمد الشيخ قول عليه يصدقا ،ونحوهم ،الشفاعات

يمممدح قصمميدة فممي يقممول الهللي×حيث الدين تقي
الشيخ:  سماحة فيها

موسممم فممي تممره ألممم
ًا الحممممممممج قائممممممممم

نحمممممممٍل كيعسممممممموب
تممممترا لممممه والحشممممود ،والعامممة الخاصممة الجتماعممات يعقممد وفيهمما_ 33

للمسلمين.  كثير خآير ذلك َجّراء من ويحصل
الممماكن مممن الكممثيرة الوفممود يلتقممي وفيهمما_ 34

،أمريكا من القادمين المسلمين من سواء المختلفة
غيرها.  أو ،أفريقيا أو ،آسيا أو ،أوروبا أو

يطلبممون الممذين للمسمملمين يسممتجيب وفيها_ 35
،القامممة فممي الشفاعة منه يطلبون الذين أو ،المنح

ّودوا أن يطلبون الذين أو باللغممة الدينيممة بممالكتب ُيممَز
دعممم منممه يطلبممون الممذين أو ،غيرهمما أو العربيممة
المساجد.  عمارة أو ،السلمية المراكز

الممذين العلممماء يلتقممي الحممج أيممام وفممي_ 36
الممتي الشممكالت عليممه ويمموردون ،عنممده يجتمعممون
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يجيممب فممتراه ،غيرهمما أو المناسممك فممي تسممتجد
َلت عليها_مهما فممي والسممهولة اليسممر بمنتهممى_َعُض

عنممد القبممول محممل وفتمماواه إجابمماته فتكون ؛الغالب
الجميع. 

القممادمون المسمملمون يسممعد الحج أيام في_ 37
،وصممماياه وسمممماع ،عليمممه والسممملم ،برؤيممماه إليمممه

رأيه.  عن والصدور
،والمسمؤولون ،المراء يزوره الحج أيام في_ 38

والوجهاء. 
يتوقممف سممماحته هاتف ليكاد الحج أيام في_ 39
،صممحته علممى يطمئممن وهذا ،عليه يسلم فهذا ؛رنينه
وهكذا يستفتيه، وهذا
،الممدروس سممماحته يلقممي الحممج أيممام فممي_ 40

همممذه وتسمممجل ،ومكمممة ،منمممى فمممي والمحاضمممرت
أو عشممر أربعممة عددها ويبلغ والمحاضرات الدروس

ًا.  عشر ثلثة شريط
بعد مسجده في يلقيها التي الكلمات عدا هذا كل

وعممدا ،الظهر أو ،الفجر بعد أو ،العزيزية في العصر
الخآرى.  المساجد في يلقيها التي الكلمات

المقممابلت معممه تجممرى اليممام تلممك وفممي_ 41
يجيب التي الذاعية السئلة عليه وتعرض ،الصحفية

المتنوعة.  القضايا عن خآللها من
دار إدارة مجلممس يممترأس ،الحممج أيممام فممي_ 42

الحديث. 
،العميممم بممالنفع حجممه أوقممات يعمممر وهكممذا_ 43

يكمماد ل الممتي الجليلممة العظيمممة بالعمممال ويملممؤه
سمعها.  من بها يصدقا
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باز
وقلممة ،والسممهولة ،اليسممر بمنتهممى تتممم ذلممك ومع

التكلف. 
وجوب يرى ل أنه الحج في سماحته آراء من_ 44

ًا ؛للمعتمر الوداع طواف مكممة مممن يخممرج ممما وكثير
للوداع.  يطوف أن دون العمرة بعد

ًا مكة إلى ذهب من أن ويرى_ 45 أو الحج قاصد
السممتقرار وبعممد مكممة إلى يذهب أنه ونوى ،العمرة

ل أنممه يممرى ،منممه ويحرم الميقات إلى يعود والراحة
عليه.  شيء
،حجممة وخآمسممين اثنممتين حج الشيخ سماحة_ 46
بعممدها حممج ثم هم1349 عام كانت حجها حجة وأول
إلممى هممم1372 عممام ومنممذ ،متفرقممة حجممات أربممع

تلممك مممن عممام أي فممي الحممج يممترك لممم هممم1418
العوام. 
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؛دنيمماه علممى ُأخْآممراه آثممر الشمميخ×رجممل سممماحة
وعمممل ،متصممل وكفمماح وتضممحية جهمماد كلهمما فحياته
،الرسمممي الممدوام أيممام بيممن عنممده فممرقا ل ؛دؤوب

الجممازات وأيممام والجمعة ،الخميس أيام من وغيرها
والعياد. 

بالمسممؤوليات قيامه وزاد ،عمله تضاعف ربما بل
الجازات.  أيام في

من نصيبه له اليام من كغيره سماحته عند والعيد
،النممماس واسمممتقبال ،المتواصمممل والجهمممد ،العممممل
ذلك كان سواء ،والعامة الخاصة بمصالحهم والقيام
الهاتف.  عبر أو ،مراسلة أو ،مباشرة

عنناما الفطننر عينند فنني: المثال هذا وإليك
فقممد ؛العيممد ليلممة سممماحته ينممم لم حيث ن؛ه1404

ًا إل العيممد خآبر يأت لم إذ ؛القيام يصلي كان ،متممأخآر
ّذن فلما ،الصلة بعد الناس استقبل ثم قام بالفجر ُأ

ذهممب ثم ،للعيد واستعد ،منزله إلى رجع ثم ،للصلة
حتى كله العيد نهار واصل الصلة وبعد ،العيد لصلة

الهمماتف مممع فتممارة ؛ينقطممع ول ،يفممتر ل العشاء بعد
سممائل مممع وتارة ،وحاجاتهم المتصلين اخآتلف على

مممع وتممارة ،بالعيممد المهنئيممن مممع وتممارة ،مستفٍت أو
،وشممفاعاتهم ،وطلباتهم ،ومشكلتهم الناس شكاوى
وهكذا. 

ينهر.  أو ،يكهر أو ،يمل أو يضجر لنراه ذلك ومع
ول والترحمماب ،بالبشاشممة كلهممم النمماس يقابل بل
أو ،قريب أو ،وزير أو ،أمير بين عنده ذلك في فرقا

سماحة الشيخ في العيد
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باز
يعرفه.  ل أو ،يعرفه من أو ،بعيد

ُق ّف َد بالسممماحة كممّف َت
ٍة َثممممممممممممممممممممممممممّر

ٍه وإسفاُر بالطلقممة وجمم
ِءقا ) 1( مشمممممممممممممممممممر

؛اليمموم ذلممك في نومه وقلة ،سنه كبر مع ذلك كل
رائممع منهممج فهممو ؛وخآلقممه ،وديممدنه ،منهجممه هو فهذا
الصممالحين العمماملين بالعلماء التأسي أراد لمن فريد

ْؤثرين دنياهم.  على أخآراهم الُم
ًا_هذا عيممد ففممي ،الثنناني المثننال وإليك_أيض

صمملة قبممل جلوسه واصل هم1405 عام من الفطر
ًا مجلسه وكان ،ساعة بنصف الفجر ،بالنماس مكتظم

ّده للنممماس، اسمممتقباله علمممى واسمممتمر علمممى وَر
الليل.  إلى_معلوم هو ما نحو الهاتف_على

الشمميخ عنممده كممان ،العشمماء صمملة قبممل جاء ولما
،الكممويت مشممايخ مممن ؛المطمموع علممي بممن عبممدالله

صمملة بعممد آتيكممم ! هممل الشمميخ سممماحة يمما: فقممال
؟ العشاء
نعم.  الشيخ: نعم، سماحة له فقال
،تستريحوا أن تحبون لعلكم: عبدالله الشيخ فقال

فجلسمما ،معكممم الجلوس في الراحة: سماحته فقال
الحاديممة السمماعة مممن قريممب إلممى العشاء صلة بعد

ًا.  الليل منتصف إلى أي ليلً، والنصف عشرة تقريب
ًا.  كثيرة السياقا هذا في والمثلة جد

أمممام ماثلممة المممور هممذه يممرى النسممان أن ولممول
؛فيهمما بولممغ قممد أنممه ظممن أو ،بهمما كذب لربما ؛عينيه

الجهممد هممذا مممن يشاهده ما يصدقا ل يكاد فالنسان
عمله.  وهذا ،حياته فهذه ؛العظيم

. 1/25 البحتري ) ديوان( 1
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أن منممذ حيمماته فممي إجممازة أخآممذ قد أنه أسمع ولم
،عاديممة إجممازة ! ل اللممه توفاه أن إلى العمال تولى

هممي والعمممال الجازة يأخآذ كيف إذ ؛اضطرارية ول
؟ غيرها أو الدوام أيام في سواء هي

،الكرامممات ويهممب ،الجزيممل يعطممي مممن فسبحان
! والوقات العمال في البركات وينزل

أقمماربه يتحممف أنه الفطر عيد في عادته من وكان
مممن أقمماربه علممى يمموزع فكان ،العيد بهدية وأرحامه
ًا الخاصا حسابه  ألف170_160 بين ما يتراوح مبلغ

،وبنمماته ،وأبنممائه ،زوجممتيه علممى يمموزعه وكممان ،ريال
وبعممض ،أخآيممه وأولد ،وأخآيه ،بناته وأزواج ،وأولدهم
أقاربه. 

،حرج ول فحدث الضحى عيد في عمله أما 
ًا الضحى عيد في يكون فسماحته مكممة في موجود

عممن ينقطممع ولممم ،عممام كممل يحممج هو إذ ؛الحج لداء
خآمممس حممج ذلممك وقبممل ،هممم1372 عممام منممذ الحممج
مختلفة.  فترات في مرات

فممي الفجممر سممماحته يصمملي العيممد يمموم وفممي
عليهممم ويلقممي حمموله مممن إلممى يلتفت ثم ،المزدلفة

،العيممد يمموم في للحاج يشرع ما فيها لهم يبين كلمة
يسممفر أن إلممى ،والممدعاء بالممذكر يلهممج ذلممك بعد ثم

ًا.  جد
ًا منى إلى يتجه ذلك وبعد ًا ملبي ًا ،ذاكر وفممي ،داعي

عممبر الحممرم مممن العيممد خآطبممة إلممى يستمع الطريق
المذياع. 

ّكل منى إلى وصوله وبعد ويذبح ،عنه يرمي من يو
وهديه.  أضحيته
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باز
مخيمممه فممي المصمملى في كلمة يلقي الظهر وبعد

عنها.  فيجيب ،السئلة عليه تعرض ثم ،منى في
للسمملم ،لسممماحته الممزوار يكممثر اليمموم هممذا وفي

،والعلممماء ،المراء يزوره حيث ؛بالعيد وتهنئته ،عليه
،والعامممة ،الخممارج مممن القممادمون والوفود ،والدعاة

علممى المتصمملون يكممثر كممما وغيرهممم، ،والقممارب
والخارج.  الداخآل من اليوم ذلك في سماحته

ففممي ؛بأقمماربه يتصل أن اليوم ذلك في ينسى ول
بجميمع ويتصمل ،الكبرمحمممد بأخآيه يتصل اليوم ذلك

أولده. 
يلقممي منممى فممي العيممد يوم من العصر صلة وبعد
بعممض يأخآممذ ثممم ،السئلة بعض عليه وتعرض ،كلمته

المذي المخيمم في كلمة يلقي المغرب وبعد ،الراحة
العشاء.  صلة حتى السئلة إليه وتوجه ،فيه يقيم

بعمض فمي محاضمرة للقمماء يممذهب العشماء وبعمد
الحفممل فممي الممدعاة لجتممماع يممذهب أو ،المخيمممات

السلمية.  الشؤون وزارة تقيمه الذي
اليمموم فممي عملمه يكون اليوم هذا في عمله ومثل
عشر.  والثاني ،عشر الحادي
بنا مر وقد مكة إلى يتجه عشر الثالث اليوم وفي

عممن الحممديث عنممد اليممام تلممك فممي عملممه تفصمميل
حجه×تعالى_. 
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حيممث ؛الفجممر صمملة بعممد الجمعممة يوم نظامه يبدأ
وغيرها.  الفتاوى عليه لتقرأ يجلس

ة يموم عليمه القمراءة ويتمولى سمنواته فمي الجمع
الشويعر.  سعد بن محمد الدكتور معالي الخآيرة

؛منزلممه يممدخآل ثممم ،السمماعتين يقممارب ما ويجلس
الفطار.  طعام وتناول ،الراحة بعض لخآذ

ًا والنصممف العاشممرة السمماعة وفممي يخممرج تقريبمم
ًا ً متطيب صلى وصل وإذا ،الجامع إلى فيتجه ،متجمل
بينهمممما يفصمممل ،ركعمممتين ركعمممتين ركعمممات سمممت

ًا.  فيهما ويطيل ،بالتسليم كثير
،الخطبمة ويسمتمع ،القمرآن ممن تيسمر ما يقرأ ثم

يسمملم ركعممات أربممع بعممدها ويتنفل ،الجمعة ويصلي
ركعتين.  كل من

،بانتظمماره الغفيممرة الجموع وجد بيته إلى عاد وإذا
جمعممة كل السبوعي درسه يبدأ عليهم السلم وبعد
ْقممَرأ ،كممثير ابممن تفسممير فممي ُي السمماعة حممتى عليممه َف

والربع.  الثانية
بممالتعليق ويقمموم ،تيسممر ممما عليممه يقممرأ أن وبعممد
يقممدم إليممه الموجهممة السئلة على والجابة والشرح

الممذين الناس مع سماحته إلىه فيتقدم ،الغداء طعام
حاجاتهم.  عليه ويعرضون ويسألونه ،به يحيطون
ثمانيمة ممن الجمعة يوم تقدم التي الصحون وعدد

كبيرة.  صحون عشرة إلى
إلممى العشممرة بيممن ممما الصممحن علممى ويسممتدير 

رجلً.  عشر الخمسة

سماحة الشيخ في يوم الجمعة
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باز
،المكممان لبعضممهم يتسممع ل الحيممان بعممض وفممي

َمممْن فيممأتي ،الول الفمموج ينتهممي حممتى فينتظممرون
بعدهم. 
،العصممر لصمملة يتوضممأ الطعام من ينتهي أن وبعد
الصلة.  لداء ؛المسجد إلى ويذهب
،الحمماديث بعممض المسممجد إمام يقرأ الصلة وبعد
تيسممر ممما علممى يجيممب ثم ،بشرحها سماحته ويقوم

السئلة.  من
ًا ويأخآذ ،منزله يدخآل ثم وقبممل ،الراحممة من قسط

بسممكينة المسممجد إلممى يتجممه دقممائق بعشر المغرب
والتهليممل، ،والتحميممد التسممبيح مممن ويكممثر ،ووقممار

للنمماس يجلممس المغممرب النممبي"وبعممد على والصلة
،ضيوف لديه يكون وقد العشاء، بعد وكذلك ،كعادته

أو المنممزل داخآممل اجتماع أو ،المنزل خآارج موعد أو
وهكذا.  ،خآارجه
سممماحة أن الصممدد هممذا فممي ذكممره يحسممن ومما
مثممل الجمعممة وعصممر ،الجمعممة ليلممة أن يرى الشيخ
بعممض وقممراءة ،الممدروس إلقمماء فممي اليممام بقيممة

ًا ،الحاديث يتركون حيث ،الناس بعض يراه لما خآلف
صمملة بعممد أو ،الجمعممة ليلممة والتحممديث ،الممدروس

الجمعة.  يوم من العصر



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

فممي منزلممه فممي كممبيرة مكتبممة الشمميخ لسممماحة
فممي ومكتبممة ،الطائف منزل في مكتبة وله ،الرياض

مكة.  منزل
مقممر_الغممالب وهي_في ،أنسه محل هي والمكتبة

وهي ،وغيرهم العلماء مع الخاصة واجتماعاته عمله
الخاصممة المعمماملت بعممض ودراسممة ،بحثممه محممل

عليه.  الواردة
نممور كبرنامممج الذاعة لبرامج التسجيل مكان وهي

بمنمدوبي اللقماءات مكممان وهي ،وغيره الدرب على
الصحف. 

الممتي المسائل وبعض ،ودروسه ،كتبه يراجع وفيها
إليها.  يحتاج

إذ ؛وطرقهممما ،الحممماديث أسمممانيد يتتبمممع وفيهممما
تقريب ككتاب ،الرجال كتب إلى الرجوع كان×كثير
،العتممدال وميممزان ،التهممذيب وتهممذيب التهممذيب،

الكمال.  وتهذيب ،المنفعة وتعجيل
بممن إسماعيل الشيخ الفضيلة صاحب سمعت وقد

يكمماد الشمميخ سممماحة إن: يقممول×النصمماري محمممد
قلب.  ظهر عن التقريب يحفظ

ويلقي ،المكتبة في وهو المكالمات يستقبل وكان
الهاتف.  عبر الخارجية المحاضرات
فممي والتنقممل ،الكتممب بين الجلوس يمل وكان×ل

مممن بالمعمماملت نممأتي الحيممان بعممض ففي ؛رياضها
العشمماء بعممد عليممه عرضممها بممدأنا فإذا ؛ونحوه طلقا
،والنعمماس ،والتعممب العيمماء بعممض عليممه ظهممر ربما

سماحة الشيخ في مكتبة منزله
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باز
نشاط.  عندي ما: فيقول

ِءت فممإذا الكتب بعض يطلب ثم َأ َد ُة َبمم عليممه القممراء
،النعمماس عنممه وذهممب ،وتممأهب ،نشممط الكتممب فممي

الكتب.  أو الكتاب مع وتفاعل
ْأُت اليممام مممن يمموم وفممي َد بعممض عليممه أعممرض َبمم

العياء، منه فلمست ،وغيره الطلقا في المعاملت
عرضها وأرى ،بالعياء أشعر ،نشاط عندي ما: فقال

آخآر.  وقت في
الليممل من التاسعة الساعة في عنده من فخرجت

ًا بعممض لقضمماء ،الريمماض شمممال إلممى وذهبت ،تقريب
بي.  الخاصة العمال
الطريق وفي ،منزلي إلى عدت عملي انتهى ولما
ا ،سمماحته بمنزل مررت سميارة رأيمت حماذيته ولم

سممماحة منممزل مكتبة عثمان_أمين الدين صلح الخ
العاشمممرة بلغمممت قمممد السممماعة وكمممانت _،الشممميخ

والنصف. 
الممذي ممما: نفسممي فممي قلممت السمميارة رأيت فلما
ًا الخ أبقى ًا ،المموقت ذلممك إلممى صمملح وأن خآصوصمم

َهد أنه الشيخ بسماحة عهدي إكمال يستطع ولم ،ُمْج
،سممماحته منممزل عنممد فمموقفت ؛المعمماملت قممراءة
المكتبممة مممن يخممرج بسممماحته وإذا المنممزل ودخآلت
ًا ًا الخ فسممألت بيته؛ داخآل إلى متجه وقلممت ،صمملح

حممتى عنممدكم مممن ذهبت حين من جالسون أنتم: له
؟ الساعة هذه

الكتممب فممي سممماحته علممى أقرأ بدأت لما ؛نعم: قال
الن_كما إل بيته داخآل يذهب ولم ،عزمه واشتد ،نشط
!_ترى
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صمملة بعممد المكتبممة فممي نجلممس الليممالي بعممض وفي
ًا السماعة ونصممف سماعة العشماء علمى ونلحممظ ،تقريبمم
وعمممل ،جهمماد فممي يممومه طيلممة هو إذ ؛العياء سماحته

متواصل. 
وجبممة لتنمماول الطعممام مكممان إلممى نقمموم وعنممدما

إلممى أخآرى مرة ونرجع ،نشاطه للشيخ يعود العشاء
وهممو ،الكممل بعممد يعممود : النشمماط×ويقول ،المكتبة
للسيارة.  البنزين بمثابة

ًا والثلث ،السمماعتين المكتبممة فممي يمضممي وأحيانمم
:وقلنمما السمماعة عممن سممأل فممإذا ؛يشممعر أن دون

،المشممتكى اللممه إلممى: قممال عشممرة الحادية الساعة
نتمنممى ،ُيَمل ل الكتب بين والجلوس ،يمضي الوقت

ل المشمماغل ولكن ،المكتبة هذه في ما كل نقرأ أن
تتركنا. 
قممال هممم1418 عممام فممي اليممام مممن يمموم وفممي
إلممى يتيسممر لممم: المكتبممة أميممن صلح للخ سماحته

،متقطعة فيه قراءتنا ؛أحمد المام مسند إمرار الن
ًا منممه قرأنا كلما شمماء وإن ،القممراءة انقطعممت جممزء
العممال ولكممن ،بقراءتممه فبممدأ ،نقممرؤه سموف اللمه

تتركه.  لم العظيمة
من يتكون كتاب سماحته على عرض أنه أعلم ول
سموف: قمال إل أكمثر أو ،ثلثمة أو مجلممدين أو مجلد
الله.  شاء إن نقرؤه

قبممل أوصممى سممماحته أن بالممذكر جديممد هممو ومما
فممي سماحته مسجد مكتبة إلى مكتبته بإهداء وفاته
المكرمة.  مكة
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باز
الشيخ سماحة بكاء

ًا ،الكريممم القممرآن سممماع عنممد يبكي ما كان×كثير
ًا ّي عدمه.  من ترتيله حسن أو ،التالي صوت كان َأ

ًا سمع إذا يبكي وكان النبوية.  السنة من شيئ
سمميرة يسمع عندما يبكي مرة من أكثر رأيته وقد

ة البدايمة فمي تراجمهمم فمي العلماء أحد أو ،والنهاي
النبلء.  أعلم سير في أو ،التهذيب تهذيب في

ًا_إذا وكممان ،الضممطهاد بأخآبممار سمممع يبكممي_أيضمم
البلد.  بعض في بالمسلمين تمر التي والتعذيب

ًا خآممافت بصوت يبكي فكان بكائه طريقة أما ،جممد
ُيَرى ْهممراقا الممدمع يممرى أو ،وجهه على التأثر و مممن ُي
بالبكاء.  الصوت رفع يحب ل وكان ،عينيه

ًا يبكممي وكممان سمماحة شميخه عممن تكلممم إذا كممثير
ل كممان إنممه بممل_تعممالى×إبراهيممم بممن محمممد الشيخ

عنه.  الكلم مواصلة يستطيع
ًا سمممع إذا البكمماء كثير وكان بتعظيممم يتعلممق شمميئ
فممي عليممه أقمرأ كنمت أنني وأذكر ،السنة أو ،القرآن
حمممود العلمممة القممويم+ للشمميخ =القممول كتمماب

حمممود للشمميخ كلم القممراءة أثنمماء التممويجري×ومممر
سممماحة دممموع فممإذا فممالتفّت السممنة تعظيممم حممول
خآديه.  على تتحادر الشيخ

ِءضمميف إذا الشيخ×أنممه سماحة عادة من وكان ُت اس
يتلممو أن الحاضممرين بعممض مممن طلممب ممما مكان في

سممماحته وليقمموم ،المجلس بها ليعطر ؛اليات بعض
ًا ،بشرحها ،والدمع ،البكاء عليه ألحظ كنت ما وكثير

الصوت.  وتغير
ًا يبكمممي وكمممان العلمممماء أحمممد تممموفي إذا كمممثير
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بكممى حيث ،السلم في بلء لهم من أو المشهورين
الح الشميخ علمى حممود والشميخ ،الناصمر العلمي ص

كممذلك وبكممى ،غصممون بممن صالح والشيخ ،التويجري
الحممق_رحممم ضياء السابق الباكستاني الرئيس على
الجميع_.  الله

المظلممومين أو ،المسمماكين بعض عليه َعَرض وإذا
ّقا تأثر حاله بكى.  وربما ،لحاله ور

ًا سمع وإذا يلقممونه وممما المسلمين أخآبار من شيئ
صوته.  وتغير ،بكى والشدة العنت من

ًا كمان ولكنمه بالنماس صملى إذا يبكمي كان ما وكثير
نفسه.  يغالب

النظممر أدقممق وكنممت ،الدعاء حال يبكي كان وكذلك
الصممفا عنممد أو ،عرفممة فممي الممدعاء أثنمماء وجهممه فممي

ًا وألحظ ،خآديه على تنزل دموعه فأجد ،والمروة تغير
صوته.  في

ًا ً فيتوقممف ،الممدروس أثنمماء يبكي كان ما وكثير قليل
ًا أنه إل ،بنفسه ما يذهب حتى َلُب أحيان ْغ أمره. على ُي

ًا قصممة أو ،الفك حادثة سمع إذا يبكي كان ما وكثير
ّلفوا.  الذين الثلثة خُآ

الكممافي+ لبممن =الجممواب كتمماب عليممه أقرأ وكنت
بعمض فمي يبكممي فكمان ،كممثيرة مجمالس القيم×فمي

الكتاب.  من المؤثرة المواضع
فممي عليه يقرأ الشويعر محمد الدكتور فضيلة وكان
الخآبممار بعممض سمممع إذا يبكممي فكممان ،والنهاية البداية

ًا بالحروب المتصلة كثيرون قتلى فيها كان إذا خآصوص
المسلمين.  من

ًا يبكممي وكممان ًا سمممع إذا أحيانمم ًا شممعر يممدعو مممؤثر
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باز
عنممد سمميأتي المسلمين_كممما مآسي ويصور ،للفضيلة
. _والشعر سماحته عن الحديث
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الظممن حسممن ،بممالله الثقة الشيخ×عظيم سماحة
وجل_.  عز_عليه التوكل قوي ،به

ًا كممثيرة بالله ثقته وجوانب بنصممر واثممق فهممو ؛جممد
مممع مراسمملته خآلل من ذلك ويظهر للمسلمين الله

وغيرهم.  الفغان المجاهدين
ينفممق فهممو ؛المال بذل في بالله الثقة عظيم وهو

ل مممن عطمماء ويعطممي ،يبممالي ول اللممه سممبيل فممي
الفقر.  يخشى
تبعمممات تحممممل فمممي بمممالله الثقمممة عظيمممم وهمممو

التنفيذ.  قيد وهي المشروعات
عممن الممديون سممداد فممي بممالله الثقممة عظيممم وهممو

المعسرين. 
وجل_.  بالله_عز ثقته جوانب من ذلك غير إلى

في أذكرها التي والقصص المواقاف ومن
: يلي ما السياق هذا
مصرف مع يتعامل أنه سماحته عادة من كان_ 1

ِءتممب وإذا ،السممبيعي مشممروع أو ،مسممجد عممن لممه ُك
أو ،ألممف مائممة بمبلممغ التكميممل إلممى يحتاج أنه خآيري

ًا خآمسمممين لمصمممرف أقمممل_كتمممب أو أكمممثر أو ألفممم
إن ثممم ،المطلمموب المبلممغ بممدفع وأمممر ،السممبيعي
الشيخ.  سماحة به يأمر ما يصرف المصرف

سمماحة على كبير مبلغ اجتمع اليام من يوم وفي
؛ريممال ألممف وسممبعمائة ملييممن ثلثممة قممدره الشمميخ
ًا المصرف فأرسل وقممالوا: ،المممذكور بممالمبلغ كشممف

عن نتوقف لن فنحن وإل ،بالمطلوب إخآباركم أحببنا

ثقة سماحة الشيخ بالله
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باز
سماحته.  به يأمر مبلغ أي صرف

! الشمميخ سممماحة يمما: الموظفين بعض فقال
مممدين فالحساب ؛السبيعي على التحويل عن توقف

ترى.  بما
بالخير.  أبشروا: وقال ،الشيخ سماحة فضحك
ُكتممب فهممد_حفظممه الحرميممن_الملممك لخممادم ف
علممم فلممما ،المممذكور المبلممغ بممدفع فأمر ،الله_بذلك

قريب.  الله فرج بأن أخآبركم ألم: قال بذلك الشيخ
الشيخ×حفل سماحة حضر هم1406 عام في_ 2

في المقام الكريم القرآن لتحفيظ الخيرية الجماعة
بالرياض.  الفريان جامع

حممديث هنمماك كممان ،الحفممل فقممرات ضمممن وفممي
الشمممميخ الفضمممميلة صمممماحب ؛الجماعممممة لرئيممممس

اسممتعرض أن الله_وبعد الفريان_حفظه عبدالرحمن
في الجمعية أن إلى أشار_وميزانيتها الجماعة جهود
،ضممعيفه مواردهمما وأن ،دعممم إلممى تحتاج السنة تلك

ًا سممبعين إلممى بحاجممة وأنهم ولكممن ،للقممرآن مدرسمم
لهؤلء.  رواتب لديهم ليس
أن عبممدالعزيز×إل الشمميخ سممماحة مممن كممان فما
وثقتممه ،الكريمممة ونفسممه ،المعروفممة بممأريحيته قممال

حسابي.  على معهم وجل_: اتفقوا بربه_عز
،الرياض في مجلسه الشيخ×في سماحة كان_ 3

،العقيممل عقيل الشيخ فضيلة الحاضرين ضمن وكان
الشمميخ فقممال الخيريممة، الحرميممن مؤسسممة رئيممس

! عنممدنا الشمميخ سممماحة يمما_: اللممه عقيممل_حفظممه
ول ،كممذا_و كممذا بلممد فممي ضممخم دعمموي مشممروع
؟ سماحتكم رأي فما ؛نفقته إيجاد نستطيع
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،مممماترونه لنممما اكتبممموا: الشممميخ سمممماحة فقمممال
واتفقمموا ،المؤسسممات من مجموعة على واعرضوه

ًا.  أقلهم مع عرض
ًا كبير المبلغ إن: عقيل الشيخ فقال سماحة يا جد
الشيخ. 
كان.  ولو: الشيخ سماحة فقال
يمما تتصممورون ممما فمموقا إنممه: عقيممل الشمميخ فقممال
الشيخ.  سماحة
؟ المبلغ سماحته: كم فقال
ريال.  مليين سبعة: عقيل الشيخ فقال
؛ملييممن عشممرة كممان ولممو: الشمميخ سممماحة فقال
!! الله ييسرها
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باز

،والتواضممع ،الحلممم الشمميخ سماحة عن عرف لقد
وليممن ،الخير وحب ،والبساطة ، والشفقة, والعطف
ًا يعنممف يكممن فلممم ؛العريكممة يقابممل يكممن ولممم ،أحممد
السمماءة ويقابل ،ويصفح ،يعفو بل بالساءة الساءة

سممنة عشممرة سممت طيلة منه أسمع ولم ،بالحسان
ُتعاب.  كلمة
وبمممن ،بالنمماس والرحمممة ،الرفممق دأبممه كممان بممل

معه.  يعملون
عظيمممًة هيبممًة الشمميخ لسممماحة فإن كله ذلك ومع

ًء ،الناس قلوب في أو ،المراجعيممن مممن كممانوا سمموا
سماحته.  مع يعملون ممن

ًا رأيت ولقد عنممد الكممبرى المكانممة لهممم ممن كثير
النمماس_إذا بيممن وجاهممة لهممم من أو ،الشيخ سماحة
وارتباك.  ،تلعثم عندهم حصل سماحته عند حضروا

ً ُيبّجممممل َبممممر إجلل ْك ُي و
هيبمممممممممممممممممممممممممًة

تقممًى فيممه الحجمما أصيل
وتواضممممممممممممممممممممممع ًا ارتمممممممد إذا صممممممممت

نممممواكٌس فممممالرؤوس
ْوٌر فالعناقا قال وإن ُص

)1(خآواضممممممممممممممممممممع
علممى بالتصممال سممماحته يممأمر الحيان بعض وفي
ًا الشممخص ذلممك كممان وربممما ،ما شخص ذا أو ،كممبير
الشمميخ سممماحة إن: لممه قيل فإذا ،الناس في مكانة
ظهممر_وكممذا كممذا وقممت فممي إليممه مجيئك في يرغب
،صمموته نممبرات خآلل مممن ذلممك وبممدا الرتبمماك عليممه
ويحاول ؟ الشيخ سماحة مني يريد ماذا: يقول وأخآذ

ذلك.  في السبب يعرف أن

.1/48 البحتري ) ديوان(1

هيبة سماحة الشيخ
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ممممن النمماس بعممض الشمميخ سماحة إلى يأتي وقد
ُعُه ْب فممإذا ،ممما لحاجممة ؛والجفاء ،والقسوة ،الغلظة َط
أحممد مممن وطلممب ،عنممه تباعممد الشمميخ سممماحَة رأى

؛الشمميخ سممماحة علممى موضوعه يعرض أن الكاتبين
مواجهته.  أستطيع قال: ل ،للشيخ تقدم له قلنا فإذا

:قممال سممماحته إلممى قممدم إذا بعضمهم رأيمت ولقد
ًا إشممارتكم وأعممد ،والدي بمنزلة أنتم ومجيئممي ،أمممر

ًا.  إليكم شرف
أو ،نصيحة إبداء إل الشيخ سماحة من يكون وماذا

بأسمملوب ذلممك كممل ،ممما بممأمر تممذكير أو ،ملحوظممة
وتنزيممل ،والمحبممة والرحمممة ،التقدير يصحبه ،لطيف
منازلهم.  الناس
ول ،وكممذا كممذا عنكممم بلغنمما: ذلك في كلماته ومن
واللممه_سممبحانه ،وكممذا كممذا الحكممم أن عليكم يخفى

،وكذا كذا: والرسول"يقول ،وكذا كذا: وتعالى_يقول
إن ،يحصممل بممما الرضا وعدم ،الخير فيكم والمؤمل

ًا كان خآطأ.  أو ،منكر
لكممم اللممه نسممأل: ويقممول لممه سممماحته يممدعو ثممم

يجعلنمما وأن ،والعمل ،النية وصلح ،والتوفيق العانة
الحق.  وأنصار ،الهدى دعاة من وإياكم

. الناس نفوس في الثر أبلغ لها الكلمات وهذه
ِءصَر تكن لم هيبته إن بل َت ْق َت عن بعيد هو من على ِءل

صممباح ويرونممه ،معممه يعملون الذين إن بل ،سماحته
فيقومممون ،حساب ألف له ويحسبون ،يهابونه مساء

تحممري بعممد إل عنده يتكلمون ول ،ينبغي كما بالعمل
مممن منه كان ما مع للمقام الكلم وملئمة ،الصواب

. _مر السماحة_كما
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باز
ً أن وأذكر بعممد السمموفيتي التحمماد مممن قممدم رجل

الشمميخ سممماحة علممى دخآممل فلممما ،الشيوعية تفكك
ّلم الشمميخ سممماحة هممو همما: لمه فقلت ،عنه سأل َسم
ً فتردد ،عليه سممماحة ،وسلم ،أقدم: له فقلت ،قليل

السلم على أجرؤ ل: فقال ،الناس أيسر من الشيخ
ًا به فحاولت ،عليه سماحته.  على سلم حتى مرار
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،المسمملمين أئمممة مممن إماٌم الشيخ سماحة أن مع
،عصممره فممي العلمم أهممل مممن الئمممة رأس على بل

فممي السمملم وشمميخ ،المسمملمين مفممتى أنممه ومممع
،والسممماحة ،المعممالي صمماحب أنممه ومممع ،عصممره

اللجنة ورئيس ،العلماء كبار هيئة ورئيس ،والفضيلة
،السمملمية الجامعممة رئيممس وكممان ،للفتمماء الدائمممة

هو يشرف ل به َتشرف التي اللقاب من ذلك وغير
لممه يعممرف يكمماد فل ؛التواضع في آية كان أنه بها_إل
يممرى ل فهممو ؛الخصمملة هممذه فممي زمممانه فممي مثيممل
ً لنفسه التميممز فممي ول ،المديح في يرغب ول ،فضل
ًا وكممان النمماس، علممى ،والمسمماكين للفقممراء، محبمم

ًا معهم.  والكل ،مجالستهم على حريص
أي مممن الفائممدة يحتقر يكن لم تواضعه×أنه ومن

ًا أحد كان.  من كائن
سننماحته تواضع على والقصص والشواهد

ضمممن ذلممك يؤكد ما مضى وقد ،حصرها يمكن ل
فممي ذلممك مممن شمميء وسمميأتي ،الماضممية الفقممرات
التية.  الفقرات
يلي:  ما الصدد هذا في يذكر ومما

ًا بثلثين وفاته وقبل اليام من يوم في_ 1 حضر عام
ُعر فلممما ،محاضممرة فيممه ليلقممي ؛مسممجد إلممى بممأن َشمم

ًة وأن ،بالحصير مفروش المسجد لممه وضعت قد سجاد
ًا وطرحهمما ،بنفسممه طواها خآاصة أن يريممد ل لنممه ؛جانبمم
غيره.  عن يتميز

تواضع سماحة الشيخ
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باز
في صلى إذا الناس يؤم ل أنه تواضعه صور ومن_ 2

عليه.  المام إلحاح مع حتى راتب إمام فيه مسجد
مممن ولمثمماله لممه الممنوحة السيارة أن ذلك _ومن3
بأحممدث تغييرهمما وأرادوا ،مممدتها انتهممت إذا الدولممة قبل
ُتهما ومما: قال منها ّل فمماذا ؛ممدتها انتهمت: لمه فيقمال ِءع

ً تريدون َأل ؟ الشيخ سماحة يا عنها بدل َيْس أنواع وما: ف
،والمرسممميدس ،الكممماديلك لمممه فيمممذكر ؟ السممميارات

فيقممال ؟ والكممابرس: فيقول وغيرها ،والبيوك ،والفورد
ًا القبر أليس ؟ فيقول: لماذا ،بمقامك يليق ل: له واحد
؟!

مكة في بيته أثاث تغيير الشيخ سماحة من ُطلب_ 4
هممذا فممي لنمما: ويقممول ،يسممتجيب ل وهو ،مرة من أكثر

مممن بقممي ممماذا نممدري ول ،سممنة عشممرة سممتة الممبيت
أعمارنا!. 

المجلممس أثمماث إن: لممه وقيل ،اللحاح عليه كثر ولما
توقممف ضممروري تغييممره وإن ،مناسب وغير ،صالح غير

ًا خآماسممية لجنممة بتشممكيل أمممر شممديد إلحاح وبعد. كثير
،ذلك وحصل ،ترونه ما واكتبوا ،اجتمعوا: وقال ،ذكرهم

آخآممر فممي وذلممك ،إصمملح إلممى يحتمماج ممما إصمملح وتممم
أيامه×. 

ُطلب_ 5 ًا_تغيير من و فممي الممذي بيتممه سماحته_أيض
زيادة إلى ويحتاج ،صغير ومجلسه ،صغير لنه ؛الطائف

يوافممق فلممم الممبيت مكتممب ولممموظفي للضيوف منازل
بركة.  فيه: وقال ،ذلك على

إلممى الحاجممة دعممت الريمماض في الذي بيته وفي_ 6
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! الممبيوت شمميخ يمما لممه فقلممت ،الغممرف بعممض إيجمماد
يشترى أن وأرى ،كثيرة الحي هذا في للبيع المعروضة

،وللضمميوف ،لديكم الموجودة العمالة لبعض يكون بيٌت
!!.  مسافرون نحن: وقال ،سماحته وجه فتغير

الخآرة.  الدار إلى السفر يعني

ِءه صور ومن_ 7 ِءع ُعُه تواُض والمسكين للمرأة تواُض
أننممي وفمماته مممن سممنة ثلثيممن قبممل وأذكر ،والسائل

ًا رأيته هنمماك لممه فقيممل ،الجممامع المسممجد من خآارج
ان فمما ،أسمئلتها عن إجابة تريد امرأة أن إل منمه ك

أسممئلتها عممن وأجمماب ،لهمما وأصغى ،عصاه على اتكأ
!. انصرفت حتى

كممل علممى السمملم يرد أنه تواضعه صور ومن_ 8
الذي السائل إن حتى ،بالسلم لقيه من ويبادر ،أحد

لممم سمملم إذا الصمملة بعممد يسألهم الناس أمام يقف
الغالب.  في أحد عليه يرد

ًا.  عليه الرد يدع يكن فلم الشيخ سماحة أما أبد

فممي دونه لمن يتواضع أنه تواضعه صور ومن_ 9
علممى المثلممة ومممن ؛طلبه من كان ولو حتى ،العلم
إلممى المدينممة مممن جمماء هممم1386 عممام فممي أنه ذلك

انتهممى ولما ،العلم دار في محاضرة وألقى ،الرياض
سماحته فالتفت ،السئلة له وجهت ؛المحاضرة من
،تفضل: وقال تلميذه من وهو ،العلم طلبة أحد إلى

الرجل.  ذلك فامتنع ،السئلة عن أجب
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باز
أن يرضمى ل كمان أنمه تواضممعه صممور وممن_ 10

هممذه علممى والشممواهد ،غيممره دون بشمميء يخممص
ٌة الصورة ًا كثير . جد
بمرض أصيب لما هم1402 عام في أنه ذلك ومن
المستشمممفى فمممي الفمممراش ولزم ،القلمممب فمممي

الفحوصممات لممه وأجريممت ،أيممام عممدة التخصصممي
ومنعوه ،الشياء بعض بتناول الطباء اللزمة_أوصاه

لممه وضممعوا ثممم ،والملممح ،الممدهن ككممثير بعضممها من
ًا ًا.  طعام خآاص
لغيممري يوضممع وقممال: الممذي ،أبممى بذلك علم فلما
!.  الخير إل يحصل وما ،لي يوضع

ًا كان هم1418 عام حج في عرفة وفي فممي جالس
بفاكهممة لممه فجيممء ،حمموله النمماس ومئممات ،المصلى
ل أنممه الحممج فممي المشمماعر فممي عادته لن ؛مقطعة

واللبن.  والتمر، الفاكهة، إل الغالب في يأكل
ُكّل أمامه وضع فلما لهممم وضممع الحاضممرين قال: أ

؟ هذا مثل
وغضب.  ،أبعدوه: فقال ل،: قالوا

كممان لممما الممدلم في معه عاش من بعض وحدثني
ًا لبممن جيرانممه بعممض مممن إليممه يهممدى أنممه فيها قاضي
ًا كممان إن: سماحته فيقول ،للضمميوف فقممدموه كممثير

ً كان وإن ًا.  منه أريد فل قليل شيئ

الهمموينى يمشممي كممان أنممه تواضممعه صممور ومن_ 11
ًا والبطممر، والشممر والزهممو، والتمايممل، التكبر، عن بعيد

والغرور. 
سمممة والتواضممع والخضمموع، الخشمموع، تممرى بممل
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لمشيته. 
َيَة ومشيت خآاشممٍع ِءمْش

متواضمممممممممممممممممممممٍع
يتكممبر ول ُيزهممى ل للممه

قممول: ل مممن يأنف ل أنه تواضعه صور ومن_ 12
ًا ؛أتوقف ،أعلم ل ،أدري حيممن ذلممك يقممول ممما فكثير
مجالسممه فممي ذلممك كممان سممواء يعلممم ل وهممو يسأل

أو ،المحاضممممرات فممممي أو ،العامممممة أو ،الخاصممممة
الذاعة.  في أو ،المساجد

ًا يلقي كان هم1402 عام وفي ،الحممرم فممي درسمم
،ويمموزن رأسممها، يحلق الذكر مثل النثى هل: فسئل

ُيتَصدقا ًا بوزنه و ؟ ورق
َأُل علم عندي فأجاب×بقوله: ما طلبة إخآواني َأْس

الله.  شاء إن وأخآبركم العلم،
ّد ما أحصي ول سممنبحث: يقممول أو ،هممذا بمثممل َيممُر
العممام الميممن لمعالي يكتب أو ،العلم أهل كلم في

َعّمممد أو ،المسممألة لبحممث ؛العلماء كبار لهيئة بعممض ُي
بذلك.  الباحثين بعض أو ،طلبته

أو ،النصيحة يحتقر ل أنه تواضعه صور ومن_ 13
. أحد أي من الفائدة
صممغير شمماب اتصممل اليممام من يوم في أنه وأذكر
! النمماس الشمميخ سممماحة يمما: وقال ،الشيخ بسماحة

ُتممونهم، علممماء إلممى الحاجممة بأشممد علممى وأقممترح ُيف
ًا مدينممة كل في تجعلوا أن سماحتكم ليسممهل ؛مفتيمم
التصال. 

ه، شماء مما: الشميخ سمماحة له فقال لحك الل أص
ًا.  عشر ثلثة: فقال ؟ عمرك كم ،الله عام
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باز
،طيممب اقممتراح هممذا: الشمميخ سممماحة لممي فقممال
كبممار لهيئة العام المين إلى اكتب ،الدراسة يستحق
فممي جمماء ومممما ،بممه أملممى ممما فكتبممُت ،بهذا العلماء

:وقال ،الناصحين بعض بي اتصل فقد بعد أما: كتابه
عرضممه ونممرى ،بلممد كممل فممي مفتين وضع يقترح إنه

الموضوع.  في الرأي لنتبادل ؛الدائمة اللجنة على

،نفسممه يهتضممم كممان أنه تواضعه صور ومن_ 14
يممذكره الذي الثناء من به يوصف مما أقل أنه ويرى

فيه.  الخآرون
العالميممة فيصممل الملممك جممائرة ُمنح لما أنه وأذكر
أحمممد الشمميخ الفاضل الستاذ كتب ،السلم لخدمة
فممي الحممدث هذا بمناسبة رائعة جمال×كلمة محمد
فيهمما أثنممى وقممد هممم،27/3/1402 في عكاظ جريدة

أهله.  هو بما الشيخ سماحة على
إلممى الشيخ×كتب سماحة على المقال قرئ فلما
ًا أحمد الستاذ ًا جمال×كتاب ُطر رقيق ْق ًا َي ًا لطف ،وأدبمم
حسممن علممى وشممكره ،أحمممد للستاذ شكره وضمنه

مممن به يقوم ما واحتقار ،بالتقصير واعترف ،به ظنه
عمل. 

بنفسك. المر على لتقف ؛الرسالتين هاتين وإليك
حممديث بعنمموان زاويتممة جمال×في أحمد الشيخ كتب
ً الجمعة : عنوان تحت مقال

الملممك وجممائزة بمماز ابن عبدالعزيز الشيخ سماحة
السلم.  لخدمة فيصل

: يلي ما العنوان هذا تحت وقال
الممتي السمملم لخدمممة فيصممل الملممك =جممائزة 
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ولسممانه بقلمممه المجاهممد العلمممة لسممماحة منحممت
لسممماحته طيبة تحية كانت_باز بن عبدالعزيز الشيخ

ًا ،الجممائزة لجنممة مممن السمملمي للمجتمممع وإشممعار
ِءم ،الكبير سماحته لمقام الموقرة اللجنة بإدراك مقا
ِءم ،الرائممع والعمممل ،النافع العلم بممالقلم الجهمماد مقمما

ِءم ،والمال ،واللسان يعلممن الممذي الميممن الناصح مقا
الخاصممة وبين ،والرعية الرعاة أيدي بين الحق كلمة

والعامة. 
ًا ميممدانه فممي فريد عبدالعزيز الشيخ إن أجل علممم
ً ًا مقممامه فممي ونممادر ،وعمل واللسممان بممالقلم جهمماد

والمال. 
مشممغولٌة عملممه مقممر وفممي ،بيتممه فممي أيممامه كممل

،المشممكلت وحملممة ،الحاجممات طلب مممن بممالزوار
المسائل.  وطارحي

لممذلك ويحممل ،حمماجته لهممذا يقضممي بينهممم وهممو
للرابممع ويبممذل ،مسألته على الخآر ويجيب ،مشكلته
ًا ليعطممى أو ،كليممة أو معهد في ليقبل ؛شفاعته عونمم

ًا مركز إقامة أو ،مدرسة إنشاء أو ،مسجد لبناء مالي
السلمية.  للدعوة
اللوان مختلفو ،الجنسيات متعددو سماحته وزوار

،وآسمميا ،أفريقيمما ومممن ،العربية البلد من ،والوطان
ًا يجدوا لم ،وأوروبا أمريكا ومن ًا بابه غير باب ،مفتوح

ًا ول ًا صدره غير صدر والممترحيب ،لستقبالهم متسع
أو ،مممادي عممون مممن يريممدون بممما إمدادهم ثم ،بهم

لقضمماء ؛كممبير مسممؤول لممدى شفاعة أو ،دينية فتوى
الكثيرة.  الدنيا حاجات من حاجة
،مجتمع أو جماعة في يحدث بمنكر يسمع ل هو ثم
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باز
لممولة فكتممب ،سممارع كممبير_إل أو ،صممغير فرد حتى أو

إلممى ويمموجه ،المنكممر هممذا مخمماطر إلممى ينبممه المممر
فممي وبمماؤه فيممزداد ؛يفشممو لئل ؛عليممه القضاء ضرورة

والمصير.  العاقبة فتسوء ،المجتمع
،والحممماديث ،المؤلفمممات: ذلمممك جمممانب وإلمممى

والذاعمممة ،والمجلت ،الصمممحف عمممبر والمقمممالت
ًا ًا ،تعليممم ًا ،وتممذكير ًا ،بممالمعروف وأمممر عممن ونهيمم
ًا ،المنكممر ًا ،الخيممر إلممى وتوجيهمم ،للباطممل ودحضمم
ًا . للحق وانتصار

تخلممو ل والدينيممة العلميممة والنممدوات ،والمؤتمرات
ًا ،القيمممة وأحمماديثه ،محاضممراته مممن بماضممي مممذكر

ًا ،السلم ،الصالح السلف سيرة إلى بالعودة مطالب
رسمموله وسممنة ،الكريممم اللممه كتمماب إلممى ذلك وقبل

التسليم. وأزكى الصلة أفضل عليه الرحيم الرؤوف
لسممماحة منحممت فيصممل×الممتي الملممك جممائزة إن

تممذكير مجممرد إل ليسممت بمماز بممن عبممدالعزيز الشمميخ
ًا ،والمممديني والجتمممماعي العلممممي بجهممماده ورممممز
الجليل.  بمقامه والتعريف ،لتقديره

علممماء يمثممل_وتمموفيقه بعونه الله وسماحته_أمده
العلممم إلممى يجمعممون كممانوا الممذين الصممالح السمملف

الشممفاعة السلطة وإلى ،التقوى الجاه وإلى ،العمل
،المشممكلت وحملممة ،الحاجممات لصممحاب ،الحسممنة

المظالم.  وذوي
منمماطق مممن منطقممة كممل فممي علماؤنمما كممان ولممو

عبممدالعزيز الشميخ علممم مثل الخمس_على المملكة
ً_اليوم السعودي المجتمع لكان وعمله باز بن طممول

ًا ،والتعليممم الثقافممة مجالت في نرى ما غير_وعرض
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بين العامة والعلقات ،الجتماعي والسلوك والتربية
والعامة.  السادة
العامممل العممالم لسممماحة سممريعة تحية فهذه وبعد
منهمما وأهممم ،باز بن عبدالعزيز الشيخ المين الناصح

ًا اللممه أسممأل أنني وتمموفيقه بعممونه يمممده أن مخلصمم
وعممل علمم ممن يبمذل مما علمى ويجزيمه ،وتيسيره
وأكرمه+.  الجزاء أعظم ونصيحة

رد الشمميخ سممماحة علممى الكلمممة هذه قرئت ولما
هم: 7/4/1402 في المحررة التالية بالكلمة عليها
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

الفاضممل والديممب الجليممل السممتاذ فضمميله الكريممم
ًا لزال ،جمممال محمممد أحمممد الشمميخ لجميممل موفقمم

ً ،الخصال آمين.  المال غاية نائل
بعد أما. وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
تاريخ عكاظ جريدة في كلمتكم على اطلعت فقد

الملممك جممائزة أخآيكممم منممح حممول هممم27/3/1402
،الجميممل الثنمماء مممن بممه تفضمملتم فيصممل×وممما

،محبكممم نحممو النبيممل والشممعور ،الطيبممة والممدعوات
ظنهممم حسممن علممى إخآممواني وجميع لشكركم وإني
ًا يجعلنممي أن اللممه وأسممأل ،بممي ،يظنممون مممما خآيممر

،بالتقصممير معممترف وإنممي ،يعلمممون ل ممما ويغفرلممي
مممن بممه أقمموم وممما ،والمسممامحة العفممو الله وأسأل
فممي المسمملمين إخآممواني ومسمماعدة ،القليممل العمل

للمسمملم الممواجب ومممن ،المقممل جهد فهو حوائجهم
أمثممالي وعلممى علي الواجب بل ،المسلم أخآيه على
أن الله وأسأل ،وأكثر ذلك من أكثر العلم طلبة من

فممي والنشمماط القمموة إخآواننمما وسممائر وإياكم يمنحنا
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باز
إنممه والعمممال ،القمموال جميممع فممي والصلح ،الخير
ورحمة عليكم والسلم ،مجيب وأكرم ،مسؤول خآير
وبركاته الله

والفتاء العلمية البحوث لدارة العام يسالرئ
والرشاد والدعوة

بتسمممية يعبأ يكن لم أنه تواضعه صور ومن_ 15
،ذلممك رفممض ربما بل ،باسمه الشوارع أو المدارس

منه.  أولى أنها يرى أسماء واقترح
أرسممله كتمماب فممي جمماء ما ذلك على المثلة ومن

الكتمماب وهممذا ،الشمميخ سممماحة إلممى المشممايخ أحممد
،أهليممة مدارس افتتاح على معه ومن عزمه يتضمن

سممماحة اسممم المممدارس هممذه تحمممل بأن ويرغبون
الشيخ×. 

: سماحته إلى ُوّجه الذي الكتاب نص وإليك
الرحيم الرحمن الله بسم

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز الشيخ الوالد سماحة
آمين الله حفظه

: وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
ًا سماحتكم نحيط افتتمماح علممى عممازمون بأننا علم

المراحممل تضممم والبنممات للبنيممن أهليممة مممدارس
المسممتقبل وفممي ،والبنات للبنين والروضة البتدائية
بمشيئة والثانوية ،المتوسطة المراحل تضم القريب

الله. 
ِءلَما ،القلمموب فممي ومكانممة منزلة من لسماحتكم و

ًا ّلمه بما لكم وعرفان سمميكون ولما ،منكم أبناؤكم تع
بممالقرآن مزيممدة عنايممة مممن المممدارس وضممع عليممه
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فممي نسممتأذنكم فإننمما_الشممرعية والممدروس الكريممم
باسممم غيرهمما سمي كما ؛باسمكم المدارس تسمية
الشمميخ وسممماحة ،إبراهيم بن محمد العلمة سماحة
. _الله رحمهما_حميد بن عبدالله
المدارس هذه تسمية في موافقتكم نلتمس عليه

فممي وجعلممه ،والثواب الجر الله حرمكم ل باسمكم
يحفظكم.  والله ،أعمالكم موازين

هم5/9/1412
الشمميخ سممماحة علممى الكتمماب هممذا عممرض ولممما

: يلي بما عبدالعزيز×أجاب
أنصممح: بعممده وبركاته الله ورحمة السلم وعليكم

ابن السلم كشيخ مني أفضل هو بمن تسموها بأن
ابممن محمممد والشمميخ ،القيممم ابممن والعلمممة ،تيميممة

آل حسممن بممن عبممدالرحمن والشمميخ ،عبممدالوهاب
لقوا الذين والفضل العلم أهل من وأمثالهم ،الشيخ

. _عليهم الله ربهم_رحمة
وأن ،جهممودكم فممي يبممارك وأسممأله_سممبحانه_أن

كريم.  جواد إنه ،الجر وعظيم التوفيق يمنحكم
وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم

بممن عبممدالله بن عبدالعزيز
باز

هم5/9/1412

أنممه مممع للمديممح كراهيته تواضعه صور ومن_ 16
له.  وأهل لذلك مستحق
وشممرع ،رسممالة النمماس بعممض لممه كتممب إذا ولهممذا

الشمميخ سممماحة جعممل أهلممه هممو بممما الشمميخ بمممدح
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باز
اللممه المسممتعان، اللممه: ويقممول ،ويتحممرك ،يتملمممل

ماذا ،المقصود اقرأ ،الكلم هذا اترك بالعفو، يعاملنا
؟.  يريد
يقممال ممما لبعممض وإنكاره ،امتعاضه كان×يبدي بل
كتابًة.  ذلك حرر وربما ،فيه

الشيخ الفضيلة صاحب أن الصدد هذا في يذكر ومما
يكممبر المغربي×وهممو الهللي الدين تقي محمد الدكتور
فممي ماتعممة طويلة قصيدة بسنوات_قال الشيخ سماحة
الشيخ×.  سماحة
ِءشرت أن وبعد الجامعممة مجلممة في القصيدة تلك ُن

ًا سممماحته كتب الهند في السلفية تلممك علممى تعقيبمم
ًا القصيدة القصمميدة فممإليكم ؛وامتعاضممه تكدره مبدي

ً الشيخ.  سماحة تعقيب ثم ،أول
شممهر أول الهللممي×فممي الممدكتور الشمميخ يقممول
هم: 1397 شعبان
ْوَجممابي خآليلي لنغتنمَم ُع

الجممممممممممممممممممممممممرا
بالعلى إنهم باز آل على

أحمممممممممممممممممممممممممرى كريممم إل منهمممو فممما
ٌد وماجممممممممممممممممممممممم

فممي زرتممه ممما إذا تممراه
بحمممممممممرا النمممممممممدى ّلممى فعممالمهم بعلممم َج

ٍة وحكممممممممممممممممممممممم
عممداة أولممى وفارسممهم

قهمممممممممرا الهمممممممممدى القمماموَس عنهممُم فسل
ُتممممممممَب الممممممممتي والك

المصممطفى حممديث بعلم
قمممممدرا سممممممت قمممممد ُعّمهممموا ًا أ وإنممي مممدح

مقصمممممممممممممممممممممممٌر
حمممماز مممممن وأخآتممممص

والفخممممممرا المعممممممالي َدالعزيز الهدى أماَم عبمم
بممممممممممدا الممممممممممذي

أممممممام وأخآلقا بعلمممممم
بمممممممممدرا المممممممممورى ً جئته ما إذا تراه ًا ينيلممكمتهلل ويمنحممك ترحيبمم

ِءبْشممممممممممممممممممممممرى ال ِءف ِءقممرى وأممما الضمميا
إمممممممممماُمه فهمممممممممو

ْترك لم فحاتم فممي لممه ي
ذكمممممممممرا المممممممممورى إذا الجمماني عممن حليممٌم

بالخنمممممممممما فمممممممممماه
وجللممه أرداه شمماء ولممو

خُآسمممممممممممممممممممممممممرا
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المسمميء بممالعفو يقابل
ًا تكرممممممممممممممممممممممممم

بالحسممممممنى ويبممممممدل
ُغفممممممممرا مسمممممممماءته آن لو الدنيا في وزهده

أدهممممممممممم ابممممممممممن
المشممقة فيممه ارتأى رآه

والعسمممممممممممممممممممممرا تحممّل الممدنيا رامت وكم
فممممممممممممممممممممممممؤاده

ًا فأبممدلها ْكممر وأوسممعها ُن
َهْجممممممممممممممممممممممممممرا ّفك له: دعني فقالت بك

إننممممممممممممممممممممممممممي
أطمممممع لممممم بقلبممممك

ْكممممرا بممممه فحسممممبي َو أدنممى دون بليغ خآطيب
تلعثمممممممممممممممممممممممممم

حيممن لحممن دون ومممن
يقممممممممرا أو يكتممممممممب ٍر َعْصممم ُقمممراؤه يمممرى ب

ًا اللحممممممممَن واجبمممممممم
ًا عليهممم ولممو ومحتوممم

سممممممممطرا قممممممممرأوا وسممنة قممرآٍن بتفسممير
ٍد أحمممممممممممممممممممممممممم

وينشممرها أوقاتمما ُيعّمممر
دّرا ًا وينصممممممر مظلوممممممم

ًا ويسمممممممعف طالبممممممم
ّيممب إن ممما بحاجمماته يخ

مضممممممممممممممممممممممطرا ًا القضا في قضى دهممر
ُشمممممممريَحه فكمممممممان

الظلمممممم أزال بخمممممرج
والقسمممممرا والحيمممممف ِءع وكليَة كممان قد التشري

َبهمممممممممممممممممممممممم ْط اُق
ًا فأفعمها بممه فنممال علم

شمممممممممممممممممممممممممكرا أطلممع السمملم وجامعة
شمَسمممممممممممممممممممممها

َعّمممممت أنواُرهمممما بممممه َف
ْهَل والرعممممممرا الّسمممممم كل من الطلُب تيّمَمها

ٍة ُوْجَهمممممممممممممممممممممممم
ًا بهمما ونممالوا وكممان علممم

ذخآممممممممممرا لهممممممممممم ذا منهمممم كمممان فممممن
فخاسمممممممر خآمممممممداع

ًا منهم كان ومن مخلصمم
البشممممممممرى فلممممممممه الزمممان هذا في أر ولم

نظيمممممممممممممممممممممممره
ًا وآتممماك ًا شممميخ صمممالح

ًا َبممممممممممّرا عالممممممممممم ًا الفتا في وأصبح إماممم
ًا َقممممممممممممممممممممممم ّق ُمَح

ُفهمما بدا وأخآلقا بعلم َعْر
َنْشممممممممممممممممممممممممممرا فهممو العلممم بحوث وأما

ُبهممممممممممممممممممممممما طبي
بممه العسممرى مشمماكله

يسمممممممممرا ُأبمممممممممدلت ًا ويعرف وينكممر معروف
ًا منكممممممممممممممممممممممممر

النكممار فممي يخممش ولممم
ًا عمممممممممرا ول زيممممممممد

الممدعوى فممي زال وممما
ًا ًا سمممممممراج ّور منممممممم

والشممراك الجهممل ُدَجممى
دحمممممممممرا يمممممممممدحره ٌع أضممحت بدعوته جمممو

ٌة كممممممممممممممممممممممممثير
تنصره الحق دين تحقق

نصممممممممممممممممممممممممممرا موسممم فممي رهنمم ألممم
ًا الحمممممممممج قائمممممممممم

نحمممممممٍل كيعسممممممموب
ُد تممممترا لممممه والحشممممو
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باز
التوحيممد فممي زال وممما

كممممممممممماله بممممممممممدر
للسمممممامعين يحققمممممه

ُقممممممممممممممممممممممممرا ولل كمممل للرحممممن ويثبمممت
صمممممممممممممممممممممممفاته

جهمممممي رغممممم علممممى
جهممممممممرا يعطلهمممممممما ًا ويعلن فيممه ليممس حرب

همممممممممممممممممممممممموادة
ومممن إلحمماد أهممل علممى

عبممممممممممممممممممممدالقبرا أو رغبممة هممذا قلت وما
ًا تملقمممممممممممممممممممممممم

قلتممه بالممذي قلبي ولكن
أدرى َنمما فيممارب ْع ّت بطممول َم

حيممممممممممممممممممممممممماته
ًا ممما كممل مممن له وحفظ

ضمممممممممّرا أو سممممممممماء الممدنيا فممي كممان فلممو
كمثلممممممممه أنمممممممماس

بهمممم إسممملم بأقطمممار
الضمممممممّرا تكشمممممممف ْلُك أيها فيا المعظممم الَم

ٌد خآالممممممممممممممممممممممممم
تحممرز اعمممل بإرشمماده

والنصممممممممرا الفتممممممممح الرحممممن خآّصمممه فقمممد
والمنممممممى بمممممماليمن

ًا وآتمماك ًا شخصمم صممالح
ًا بممممممممممّرا عالممممممممممم الكفمممر لهمممل فمممأنت

ضمممممميغم والشممممممرك
ًا تمممممممذيقهموا صممممممماب

الُممممممرا وتسمممممقيهموا تنصممر للسلم زلت فل
أهلممممممممممممممممممممممممممه

الكفمممر بأهمممل وتمممردي
كسمممممممرا ترديهمممممممموا ّببك للنمماس الرحمُن وح

ّلهمممممممممممممممممممممممممم ك
مشممرك أو حاسد سوى

الكفممممممممرا أضمممممممممر أكَرَم الكفاُر أبغض وقد
ُمرسممممممممممممممممممممممٍل

الخلممق خآيممر كممان وإن
الكممممممبرى والنعمممممممة ثممم اللممه صمملة عليممه

سممممممممممممممممممممممملمه
وفممي الدنيا في يدومان

الخآمممممممرى النشمممممممأة والصممممحب الل كممممذا
 بكت بكتما الجلء

ُء مطوقمممٌة فمممي ورقممما
خآضمممممممممرا دوحمممممممممة بمممالبيت طممماف ومممما

ًا العممممممممتيق تقربمممممممم
المثوبممة ُيَرّجممون حجيممج

والجمممممممممممممممممممممممرا وقممد مشممتاقا قممال وما
إلفممممممممممه بممممممممممان

لنغتنممم بي عوجا خآليلي
الجمممممممممممممممممممممممممرا خآممذها السممتاذ أيهمما فيا

ظعينمممممممممممممممممممممممًة
تلتمممس شممعثاء مقنعممًة

العمممممممممممممممممممممممممذرا بممالقبول جفاهمما فقابممْل
وأولهمممممممممممممممممممممممما

ًا العفو من يكممون جلبابمم
سمممممممممممترا لهممممممممممما الجامعممة مجلممة في القصيدة تلك نشرت أن وبعد

الشمميخ سممماحة أرسمملد_الهنمم_بنممارس في السلفية
ًا هم23/3/1398 عبدالعزيز×في : نصه إليك تعقيب
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الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من
مممدير الرحممماني عبدالوحيممد الشمميخ فضيلة المكرم

للخير الله بنارس_وفقه في السلفية الجامعة مجلة
آمين. 

بعد:  أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
التاسع العدد في ُنشرت قصيدة على اطلعت فقد

الهللممي الممدين تقممي الممدكتور لفضمميلة مجلتكممم من
وقممد قبيلممتي، ولعممموم ،لي المدح في الغلو تتضمن

ًا كممدرتني ًا أكتممب أن فرأيممت ،كممثير ،للقممراء تنبيهمم
به.  رضائي وعدم لذلك باستنكاري

ًا برفقه كتبت ما وإليك فممي بنشممره المبادرة راجي
المجلة.  في يصدر عدد أول

سعيكم.  وشكر الله أثابكم
العام الرئيس

،والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات
والرشاد والدعوة

التنبيه:  ذلك َنّص القارأئ أيها وإليكم
اللممه رسممول علممى والسمملم والصلة لله الحمد=

وأصحابه.  آله وعلى
فممي نشممرت قصمميدة علممى اطلعممت فقممد بعممد أما

فممي السمملفية الجامعممة مجلممة مممن التاسممع العممدد
،الهللممي الممدين تقممي الدكتور لفضيلة_بنارس_الهند

ًا كممدرتني وقد ،مثلممه مممن تصممدر أن وأسممفت ،كممثير
ولعممموم لممي المدح في الغلو من تضمنته لما وذلك

ِءصممه ،قبيلممتي ّق َن َت بممن إبراهيممم المشممهور للزاهممد و
فمي حماتم وعلمى ،الزهممد في عليه أدهم×وتفضيلي
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باز
ذلممك غيممر إلممى القضاء في بشريح وتسويتي ،الكرم
الرسممول"بحممثي أمممر الممذي المممذموم المممدح مممن

يستعمله.  من وجوه في التراب
اللممه ويعلممم ،بممذلك الرضمما من الله إلى أبرأ وإني

سمممعت لممما القصمميدة مممن وامتعاضي ،له كراهيتي
سمعت.  ما فيها

ْود من فضيلته أنصح وإني َع وأن ،ذلممك مثممل إلى ال
يحفظنمما أن الله ونسأل ،منه صدر مما الله يستغفر

ووسمماوس اللسممان، زلت مممن إخآواننمما وسائر وإياه
ًا يعاملنا وأن ،الشيطان وأن ،ورحمتممه ،بعفمموه جميع

مسؤول.  خآير إنه ؛الحسنة بالخاتمة للجميع يختم
بعممدم ذلممك علمى اطلمع من وإشعار الحقيقة ولعلن

وسلم الله وصلى ،نشره جرى المذكور بالمدح رضائي
إلمى بهمداه اهتمدى وممن ،وصحبه وآله محمد نبينا على
.الدين يوم

العام الرئيس
والدعوة والفتاء العملية البحوث لدارات

والرشاد
باز بن عبدالله بن عبدالعزيز

الشننيخ كتبهننا رأائعننة قاصننيدة وهننذه_ 17
بمجلممة العلمممي البمماحث شلباية أبو محمد أحمد

بعنمموان هممم2/1/1399 في وذلك. السلمية البحوث
باز+.  بن عبدالعزيز الشيخ لسماحة وفاء =كلمة
وضمممنها ،القصمميدة أورد ثممم بمقدمة لها قدم وقد
الشيخ.  سماحة على وثناءه ،محبته
ًا كتب عليها الشيخ سماحة اطلع أن وبعد على رد
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بالتقصير.  واعترافه ،شكره ضمنه الرسالة
والرد.  والقصيدة الرسالة وإليك
الرحيم الرحمن الله بسم

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز الشيخ الوالد سماحة
 له الله كان

: وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
أرفممع حينممما السممعداء مممن نفسممي أعتممبر فممإنني

بعممض عممن تعممبر المتواضعة الكلمة هذه لسماحتكم
،اللممه إلممى الممدعوة سممبيل فممي وجهممادكم ،جهممودكم
الباطل.  وإزهاقا ،الحق وإحقاقا

ّد حتى ،قوة على قوة وزادكم ،عمركم في الله أم
وعزها.  مجدها الله لشريعة تعيدوا

ًا يجعلني وتعالى_أن إليه_سبحانه وأبتهل من جندي
بيممان مممن أعطمماني وما ،لساني يجعل وأن ،جنودكم

ًا رضمماكم اللممه ورزقني سبيله، في الدعوة على وقف
ًا.  عني دائم

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
ووالممده لشمميخه المخلممص

ًا دائم
شلباية أبو محمد أحمد

هم1399 المحرم  من2
: نصها وإليك القصيدة أورد ثم

الرحيم الرحمن الله بسم
عبنندالعزيز الشننيخ لسننماحة وفاء كلمة= 
+ باز بن

ِءخ شممميَخ تحيمممة الشممميو
البنممممممممممممممممممممممماء

ُتهممما بمحبمممة ّطر ِءء ع وول
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باز
ْفممَت مممن يمما َق الممروَح و

الممممممممذي للممممممممدين
سممائر فممي ذكرنمما هممو

ِءء الحيممممممممممممممممممممممما المممدنيا فمممي والمممدين
ُة ٍه منمممممممممار تمممممممممائ

ظلمممة مممن بممه خآرجت
ِءء لضمممممممممممممممممممممممميا علمممى وقفمممت ذا كمممم

ًا المنمممممممابر داعيممممممم
ِءء للجمماه ل للممه والغممرا

َد كممان إذ والحق المممرا
لنفممممممممممممممممممممممس

طوع والموال فالنفس
ِءء فممممممممممممممممممممممممممدا فممي اللممه إل تخممش ل

أحكمممممممممممممممممممممامه
فممي يكفيممك الممذي فهو

ِءء أعمممممممممممممممممممممممممدا ٌد فالسيف يممد فممي ُعممو
إْن الشممممممممممممممجعان

َتجَب لمممم لدعايمممة َيْسممم
ِءء الحكمممممممممممممممممممممما ِءة من قوٌل نال كم كنانمم

عمممممممممممممممممممممممممالم
ْلمممُه لمممم مممما َن أسممميُف َت

ِءء الكفممممممممممممممممممممممما ٍد فسلوا ّدد عن بنج ُمج
دعمممممممممممممممممممممممموة

شممممائب ينسممممخ للممممه
ِءء الخآطممممممممممممممممممممما أم جاهممل منها نال هل

أنهمممممممممممممممممممممممممما
َد صمدت الصخرة صمو

ِءء الّصممممممممممممممممممممممّما أنفممس اسممتنارت حتى
وبصمممممممممممممممممممممائٌر

بحوممممة تهيمممم كمممانت
ِءء الجهل فممي الخيممَر تظّن كانت

أو الشمممممممممممممممممجار
َطٍع فممي الحجممار مممن ِءق

ِءء الرمضممممممممممممممممممممما ّيممٍت أو المقممابر بيممن م
ْد وهممممممممممي قمممممممممم

ٍء ُيْرجممى بطممول لحيمما
ِءء بقممممممممممممممممممممممممممما ٌء والجهل تعاصى إن دا

ّبمممممممممممممممممممممممممُه ِءط
خآيممر فيممه ربممك فكتمماب

ِءء شمممممممممممممممممممممممممفا النممماس رّب قمممال مممما
 للناس: اسجدوا

فممي والقمممار للشمس
ِءء الظلمممممممممممممممممممممما قممال: للممه قممد لكنممه

اسمممممممممممممممممممممجدوا
وزانهممما النجممموم خآلمممق

ِءء بسمممممممممممممممممممممممما َدالعزيز دعمموَت لقممد عب
ًا مجاهمممممممممممممممممممممد

دنممى فيممما الممورى بيممن
والنممممممممممممممممممممممائي قمممومي وتقمممول: يممما

لكتممممممابكم ارجعمممممموا
سممائر فممي ورسممولكم

ِءء الشمممممممممممممممممممممميا َد ما َد بع نممبّي مممن أحم
مرسممممممممممممممممممممممٍل

منطمممممق نتبمممممع فعلم
ِءء الهممممممممممممممممممممممموا إلممممى تممممرون ممممما أو

أينعممممممت الجزيممممممرة
ُتهممما قسممموة ممممع خآيرا

ِءء الحيممممممممممممممممممممممما اللمممه بشمممرع حكممممت
الممممد لهمممما فانقممممادت

ِءء خآير الله وعند نيا جممزا
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بيممن للمممن تممرى ما أو
ربوعهمممممممممممممممممممممما

َع بيممن ممما ْنبمم ربممى أو َي
ِءء الحسممممممممممممممممممممما ممما غّربممْن أو بها شّرقا

أو شممممممممممممممممممممئت
جمممائَز وأيممممْن أشممممْل

ِءء الصممممممممممممممممممممحرا اللمممممه إل تخشمممممى ل
ّذئباَن فمممممممي والممممممم

ٍة ٍم أو سيار ُع ْن ِءء أو أ شمما

ُللممممى قممممل تركمممموا ل
كفمممممماكم الكتمممممماب

شممدة مممن ذقتممُم ممما
ِءء الّضمممممممممممممممممممممممّرا َغممدت ُنكم بكممم َف أوطمما

وديمممممممممممممممممممماركم
ومنتممدى اللصمموصا ُعّن

ِءء البؤسمممممممممممممممممممممما فممي العممراض ومذابح
أرجائهمممممممممممممممممممممما

بغيممر وجمموهكُم فغممدت
ِءء حيمممممممممممممممممممممممممما َدالعزيز اصمممممدع عبممممم

فممممي اللممممه بشممممرع
حومممة فممي بغمموا قمموم

ِءء الفحشمممممممممممممممممممما عنممد اللممه وقمماك أصلح
فسممممممممممممممممممممادهم

مممن أضحى لمن طوبى
ِءء الغربممممممممممممممممممممممما جنممدكم مممن ليتنممي يمما

ودعمممممممممممممممممممماتكم
حسممَن اللممه عنممد فأنال

ِءء ثنممممممممممممممممممممممممممما الكريم ربه عفو إلى الفقير ولدكم كتبها
شلباية أبو محمد بن أحمد

العلمية البحوث بمجلة العلمي الباحث

عبممدالعزيز×علممى الشمميخ سممماحة اطلممع أن وبعممد
: يلي ما كتب والقصيدة المقدمة

الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من
زاده ،شمملباية أبو محمد أحمد الشيخ فضيلة المكرم

ًا وجعلممه ،واليمممان العلم من الله كممان أينممما مباركمم
آمين. 

بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
2/1 المؤرخآممة الرقيقة رسالتكم على اطلعت فقد

المعممبرة المرفقممة والقصيدة ،هم7/5/99 في هم99/
أخآيكم.  لعمال وتقديركم ،ونصحكم ،إخآلصكم عن

ًا لشممكركم وإنممي ،النبيلممة مشمماعركم علممى كممثير
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باز
الذاعممة فممي المفيممدة وأحمماديثكم ،الطيبممة وأعمممالكم

مممع التوفيممق مممن المزيد ولكم لي الله وأسأل ،وغيرها
والعمل.  النية صلح
ًا أننا شك ول القيممام وعممدم ،التقصممير محممل جميع

ًا_أن ،بممالواجب ،اليمموم العممالم حممال ولشممك_أيضمم
علممم، طممالب كممل علممى تمموجب المسلمون ولسيما

إلممممممى الممممممدعوة فممممممي الجهممممممود مضمممممماعفة
المموعي وبممث ،الحممق كلمممة اللممه_سممبحانه_ونشممر

والرسممائل الكتممب ونشممر ،الجميممع بيممن السمملمي
الباطل.  وإزهاقا ،بأدلته الحق ليضاح المناسبة

عنممد والعفممو ،ذلممك علممى العممون اللممه فنسممأل
أحمموال يصمملح نسممأله_سممبحانه_أن كممما ،التقصممير

دعمماة فيهممم يكممثر وأن ،مكممان كممل فممي المسمملمين
الجميممع ويمنممح ،خآيممارهم عليهممم يممولي وأن ،الهممدى
عليه.  والقادر ،ذلك ولي إنه ؛الدين في الفقه

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم
العام الرئيس

والدعوة والفتاء العملية البحوث لدارات
والرشاد

هم14/5/1399
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،القلممب غنممي ،النفممس عزيممز الشمميخ سماحة كان
ًا ًا ،الدنايا عن مترفع يتشمموف ل ،الممدنيا عممن معرضمم

نفسممه تستشممرف ول ،الفاني متاعها من شيء إلى
ذلك.  من شيء إلى

َبل ،إليه ترسل التي الموال إن حتى ْق َي َذها و لم أخآ
وإنممما ،بسببها ثروته تزداد أو ،بها ليتكثر يأخآذها يكن

المتنوعة.  الخير وجوه في يصرفها
نفسه.  وعزة ،وزهده ،ورعه عن ناتج ذلك وكل

وزهننده نفسننه، عننزة علننى الشواهد ومن
مايلي:  وورأعه

ّبممان النبويممة المدينة في كان لما أنه_ 1 رئاسممته إ
بيممت فيصممل×بشممراء الملك أمر السلمية للجامعة

لسماحته. 
عممن امتنع باسمه وتسجيله الفراغ وقت جاء ولما
رئيممس باسممم يجعممل الصممك: وقممال ،باسمممه جعلممه

ًا مممادمت أسكنه وأنا ،الجامعة انتقلممت وإذا ،موجممود
بعدي.  َمْن يسكنه

اللممه المسؤولين_جممزاه أحد إليه أرسل ومرة_ 2
ًا ًا_خآير ًا مبلغ لسماحتكم مني هدية هذه: وقال ،كبير

مممن وعجبممت ،الكراهممة وجهممه فممي ورأيممت ،فأخآممذه
من يوزع فشرع ؛عادته من ذلك ليس إذ ؛إياه أخآذه
المبلغ.  ذلك

يعمممل بفلن_وهممو اتصممل: لممي قال الغد كان ولما
؛يأتي له وقل_المبلغ أهدى الذي المسؤول ذاك عند

المبلغ.  هذا كرهت لنني

عزة نفس سماحة الشيخ
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باز
الشمميخ سممماحة إلى جاء وأخآبرته ،به اتصلت فلما
ّلممغ: سممماحته لممه فقال ًا ب ،لممه ودعممائي شممكري فلنمم

المبلممغ، ذلممك إلممى بحاجة ولست ،بخير أنني وأخآبره
الفقممراء خآواصا بين بتوزيعه يسمح كان إن: له وقل

ًا.  الله وجزاه ؛المبلغ أعطيناه وإل ،بأس فل خآير
المبلغ أهدى الذي المسؤول إلى الخبر وصل فلما

سماحته.  نظر على بتوزيعه أذن
ًا عشرين قرابة وقبل_ 3 سممماحته وفمماة من عام
ُء انتهى لما إليممه أرسممل الطممائف فممي الممذي بيتممه بنا

ًا الله جزاه_كبير مسؤول ًا_مبلغ هدية هذه وقال خآير
المنزل.  لتأثيث ؛لسماحتكم مني

إلممى نحتماج ول ،بخيمر نحممن: وقال ،سماحته فرده
ًا.  الله وجزاك ؛شيء خآير
ولكنممه ،بحاجممة وأنممه ،مدين سماحته أن أعلم وأنا
أيدي في ما إلى ينظر ل ،النفس عزيز ،القلب غني

الناس. 
ًا ثلثين يقارب ما وقبل_ 4 سماحته وفاة من عام
بعممض بممذلك فعلممم ؛ديممونه كممثرت لممما بيتممه ببيع َهّم

بلغنممي: وقال ،المال بعض إليه وأرسل ،المسؤولين
وهممذا ،يممدك فممي ممما ضيق بسبب بيتك بيع تريد أنك
بممإبلغ لممي والذن ،هممديتي قبممول فآمل ؛كدرني مما

. الشأن هذا في الملك جللة
:لممه وقممال ،والدعاء بالشكر الشيخ سماحة فأجابه

كثرة من يخفى ل كما صحيح الحاجة من سمعتم ما
ل ولكن ،والمدينة الرياض في والمحتاجين الضيوف

ًء له ودعا وشكره ،الملك بإبلغ أسمح ًا.  دعا كثير
ًا سنة أربعين وقبل_ 5 لوزير كتب وفاته من تقريب
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كممثرة بسممبب شممديدة حاجممة علممي: له وقال المالية
أعيممده وأنمما وكممذا كذا مبلغ إقراضي فآمل ؛الضيوف

ذلك.  وتم ،راتبي من تحسم ،شهرية أقساط على
،له الناس محبة في السرار أعظم من هذا ولعل

واجتممماع ،وتمموجيهه ،نصممحه وقبممول ،عليممه وإقبالهم
النمماس ماعنممد إلممى ينظر يكن لم لنه ؛عليه القلوب

المال.  من
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باز

سممماحة مممن أزهممد هممذا زماننمما فممي يعممرف ليكاد
،عليممه تقبممل الممدنيا أن باز×مع بن عبدالعزيز الشيخ
عنها.  بوجهه مشيح ،بها زاهد أنه إل ،له وتتزين

ول ،راتبه عن سأل أنه اليام من يوم في أذكر فل
،مجيئممه وقممت عممن ول ،زيممادته عن ول ،مقداره عن
أو رصمميده عممن أو ،انتممدابه عممن سممأل أنممه أذكممر ول

به.  يعبأ ول ذلك عن يسأل ل ،حسابه
أمممور من أمر أو ،شراء أو ،ببيع تكلم أنه أذكر ول

أو ،أحممد حاجممة عممن السممؤال سممبيل علممى إل الممدنيا
مممن بالتحممذير الوصممية كممثير كممان بممل ،لممه الشفاعة
بالدنيا.  الغترار

،القناعممة عيشممة يعيممش كممان الشمميخ وسممماحة
ًا يمسك يكن فلم ؛والكفاف والزهد حطممام مممن شيئ

منصب.  أو ،جاه أو ،مال إلى يتطلع يكن ولم ،الدنيا
وكممان ،الفقممر يخشممى ل مممن انفمماقا ينفق كان بل
ًا الذكر.  وحب ،والمديح ،والمراتب ،بالجاه زاهد
اليممام من يوم في َماَل أنه عنه أو منه أسمع ولم

ًا طلب أو ،الدنيا إلى ِءعها.  من شيئ َت ُم
أو ،منزلممه أثمماث تغييممر فممي الحممديث يكممره وكممان
وكذا.  كذا عندك: له يقال أن أو ،سيارته
البحتممة الدنيويممة الحاديث في الخوض يكره وكان
أو ،للمسمملمين مصمملحة ورائهمما مممن ليممس الممتي

للدعوة. 
وإسممقاطه ،إنفمماقه كممثرة زهممده علممى يممدل ومممما

ًا كان ولو منه اقترض عمن الدين أحصممي فل ؛كممثير

زهد سماحة الشيخ
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منه.  اقترضوا أناس عن الديون من طرحه ما كثرة
ًا علممّي أملممى سممنوات عشممر قبممل أنممه وأذكممر كتبمم

يفمماجئني أن وقممال: =أخآشممى ،أقرضممهم من لبعض
،سممامحتكم قممد أننممي أخآممبركم أن وأحممب ،الجممل

شيء+.  عليكم لي يبق ولم ،وأبرأتكم
ًا طالَب أنه أذكر ول عليه.  حق له أحد

ًا أقرض سنوات بثلث وفاته قبل أنه وأذكر شخص
قممد بممأنه يخممبره إليممه أرسل ثم ،ريال ألف سبعمائة
فممي ورغبممة ،عليممه شممفقة ؛لمه فقلمت ،عنممه طرحممه
الحساب_أعنممي هذا أجر الله أعظم: عنده ما سماع

يا: وقال إلّي الخاصا_فالتفت الشيخ سماحة حساب
ًا العمممر مممن بلغممت أنمما ،الدنيا تهمك ! ل ولدي سممبع

ًا إل ربممي مممن أر ولممم ،وثمممانين تممذهب الممدنيا ،خآيممر
ٌقا ،وتجيء َفْر ،مليممون مائممة وعنممده يتوفى من بين و
ثقيممل فممالول ؛شمميء لممديه وليممس يتمموفى ومممن

كله.  ذلك بعكس والثاني ،والتبعة الحساب
النمماس كلم ثنمماك وما

كممممممممممرم عممممممممممن
ّد وممممن طريمممق يسممم

ِءل العممممممارض ِءطمممممم اله ؛والطمراء المديمح فمي زهمده: زهده× صور ومن
ًا تفيممض الممتي الرسممائل بعممض عليممه تقممرأ ممما فكثير
بممدأنا فممإذا ؛سممماحته علممى والثنمماء والممدعاء ،بالحب

؛المقصممود اقممرؤوا ،المقدمممة اتركمموا: قممال بقراءتها
هممذا مثممل أسمممع أن أحممب ل أنا ؟ صاحبها يريد ماذا

. الكلم
ًا على الثناء من ويكثر ،الناس بعض يأتي ما وكثير
ويتغيممر يتملمممل وهو ،أوصافه بعض ويذكر ،سماحته

علممى يتمموب اللممه ،المسممتعان اللممه: ويقممول ،وجهممه
يرضيه.  فيما وإياكم يستعملنا الله ،الجميع
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باز
رأيممت: ويقممول النمماس بعممض سممماحته إلى ويأتي

. _الله شاء صالحة_إن منامية رؤيا فيك
الرائممي مممن يطلممب ول ،الصمممت سممماحته فيلزم

وسممماحة ،بممذكرها يبممدأ الشخص ذلك ولكن ،ذكرها
ولكممن ا؛ سممماعه فممي الرغبممة عليممه تظهر ل الشيخ

ِءكَت أن عليه يأبى أدبه :قممال انتهى فإذا ،المتكلم ُيْس
ّول ،الله شاء إن خآير َع الله.  عفو على والُم

ًا منه أسمع ولم ًا سأل أنه اليام من يوم عممن أحد
ممتلكاته.  عن أو ،الوظيفي دخآله

المعروفيممن النمماس أحممد جاءه اليام من يوم وفي
الشيخ سماحة يا: وقال الدنيا أمور في وخآاض ،لديه

ًا اشممتريت وقممد ،وكذا كذا وعندنا ،بخير ! نحن أرضمم
مليون وأربعين خآمسة تساوي هي والن ،وكذا بكذا

ريال. 
أنهمما مممادام: وقممال الشمميخ سممماحة إليممه فممالتفت

فممي واصممرفها ،تنتظممر ممماذا ،فبعها المبلغ هذا بلغت
لك.  نصرفها إياها أعطنا أو ،الخير وجوه

ًا.  يحر ولم ،الرجل ذلك فسكت جواب
أرض فممي مساهمة ساهم سماحته أن أسمع ولم

شراكة.  أو
ًا يضع بأن عليه أقترح أن حاولت وقد ممماله مممن شمميئ

ّفي لعلها ،مساهمة في َو لم لهيبته ولكن ،نفقاته بعض ُت
،الممدنيا عممن البعممد مممن عنه أعلمه لما ؛ذلك على أجرؤ

وزخآارفها.  ،وزينتها
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يعرفممه أمممر فهممو للمشممتبهات وتجنبممه ،ورعممه أممما
والداني.  القاصي
يلي:  ما الشأن ذلك في يحضرني ومما

إليممه وشممكى ،الفقممراء بعض إليه تقدم إذا أنه_ 1
المدينممة أو ،مكممة إلممى السممفر أريممد: قممال أو ،حاجة

ًا يحمممل ول ،شمميء معممه وليممس مشممايخ مممن إثباتمم
:قال الشيخ سماحة يعرفهم أناس من أو ،معروفين

مائة.  ثلث أو مائتين أو مائة أعطوه
فممإني ريممال ثلثمائة إلى المبلغ حددُت إذا: ويقول

الخاصا.  حسابي أعني
مممن إليممه الواردة والزكوات الصدقات حساب أما
ًا منممه يصممرف فل المحسنين بعض إذا إل لحممد شمميئ
الشرعية.  بالبينة الحاجة لديه ثبتت
لنمه ؛أحمد ممن هديمة يقبل ل ورعه×أنه ومن_ 2
وكممان ،عليهمما كافممأ قبلهمما وإذا ،حكممومي عمممل فممي

وإذا مممائتين، فممأعطوه مائممة تساوي كانت إذا: يقول
بأل وأخآبروه أربعمائة، فأعطوه مائتين تساوي كانت
ًا لنا يقدم أخآرى.  مرة شيئ
ًا أعطي وإذا_ 3 طيب من الهدية سبيل على شيئ

أحممد بجممانبه وكممان ،ذلممك نحو أو بشت أو ،سواك أو
إليك.  مني وقال: هدية ،إياه أعطاه

ً ،والهممدايا ،للعطايا يستشرف يكن ولم_ 4 فضممل
يطلبها.  أن عن

الملممك الحصممين×أن إبراهيممم الشيخ أخآبرني وقد
الشمميخ سممماحة أراد ولممما ،المدينة إلى فيصلً×جاء

ورع سماحة الشيخ
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باز
كممانت إذ ؛سمميارة لممديه يكممن لممم ،لزيممارته الممذهاب
سممماحته فممأخآبروا ،الصلح بعض إلى تحتاج سيارته

،لممه فاسممتأجروا ،أجممرة سمميارة خآممذوا: فقممال ،بذلك
الملك.  إلى وذهبوا
الملممك ُأخآممبر منزلممه إلممى الشيخ سماحة عاد ولما
الملممك فتكممدر ،أجممرة بسيارة جاء الشيخ بأن فيصل
ًا وأخآممبره ،سمميارة الشمميخ سماحة إلى وأرسل ،كثير

بتكدره. 
ل ،ردوهمما: قممال بممذلك الشمميخ سممماحة أخآممبر ولما
تكفينا.  سيارتنا ،بها لنا حاجة

الشمميخ سممماحة يمما: فقلممت: إبراهيممم الشيخ يقول
بعمممل تقمموم فممأنت ،تستحقها وأنت ،الملك من هذه

،المممر ولممي أرسملها والممذي ،عامة ومصلحة ،عظيم
أن أراه والممذي ،نفسممه فممي سممتكون رددتهمما وإذا

تقبلها. 
،السممتخارة أصمملي دعنممي: الشمميخ سممماحة فقال
وكتممب ،نأخآممذها بممأس ل: قممال الصمملة وبعد فصلى،
له.  ودعا للملك

؛وقبله شيء إليه أهدي إذا الحيان بعض وفي_ 5
ًا المهدي يناسب ما يعرف ولم ،المهدي لقلب تطييب

منه وطلب ؛له ودعا وشكره، ،إليه الهدايا_كتب من
والشمكر ،المحبمة ذلمك وضّمن ،وصل بما يكتفي أن

َع يكممون مما َقمم ْو هديممة أي مممن المهممدي نفممس فممي أ
أخآرى. 
15/9/140 بتاريممخ بعثممه الممذي الكتمماب هذا وإليك

آنذاك:  الباكستان في المملكة سفير إلى هم1
الرحيم الرحمن الله بسم
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الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من
جللمة سمفير ،الشهابي سمير الشيخ معالي المكرم
ًا الله جعله ،الباكستان في الملك ،كممان أينممما مبارك
.آمين واليمان العلم من وزاده

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
وهممداياكم ،الكريممم كتممابكم تلقيممت محممب يا بعده
مممن اللممه أكممثر والعسممل ،والعممود ،العطممور: الثمينة
ًا.  عنا وجزاكم ،سعيكم وشكر ،خآيركم خآير

تتكلفمموا أن بممودي ليممس أنه المحب أيها والحقيقة
مممن ليممس أنممه :أحدهما: لمريممن شمميء بإرسممال

ً لكوني ؛الهدايا قبول عادتي عليكم يخفى ول ،عامل
ذلك.  في ما

لعممدم وذلممك ؛بالمكافممأة قيممامي عممدم :والثاني
معاليكم.  يناسب لما معرفتي

لمعاليكم بالدعاء ذلك نقابل المكافأة عن وللعجز
اللممه ونشهد ،لكم فذلك_والله_مبذول ؛الغيب بظهر
بالتوفيق لكم الدعاء نواصل نزال ول ،محبتكم على

ُحّملتم.  ما أداء على والمعونة ،والسداد
ً إلينمما وصممل بممما الله_الكتفاء وأرجو_حفظكم أول

ًا علممى يكممافئكم أن الله ونسأل ،الكفاية ففيه ؛وآخآر
بعنممايته، يتمولكم وأن ،عليممه مكمافئتكم عن نعجز ما

مجيب.  وأكرم ،مسؤول خآير إنه ؛ورعايته
اللممه ونسممأل ،المبارك بالشهر نهنئكم الختام وفي

؛والنصمميب الحممظ أوفر أجره من ولكم لنا يجعل أن
قريب.  سميع إنه

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
العام الرئيس
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باز
والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات

والرشاد
ً يأخآذ يكن لم ورعه×أنه ومن_ 6 مما علمى مقابل

إذاعية.  أحاديث من يلقيه
عممن عبارة وهو ،الشأن هذا في المثال هذا وإليك
20/5/13 في ،العلم وزارة من له أرسلت مكافأة

؛الشمميخ لسممماحة إذاعية أحاديث مقابل وذلك هم84
ًا لممه فأرسمملوا ،سممماحته فردها يشممكرونه آخآممر كتابمم
كتمماب فإليك المكافأة؛ قبوله وعدم مشاركاته، على

الحجيلن:  جميل آنذاك، العلم وزير معالي
الرحيم الرحمن الله بسم

بمماز بممن عبممدالعزيز الشيخ الفضيلة صاحب حضرة
. الله سلمه

وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
المسحوبين الشيكين ،لفضيلتكم أرفق أن يسرني

 ورقممم165298 رقممم، التجمماري الهلممي البنك على
قممدره لمبلغ الممثلين هم16/5/1384  في165323

ً وعشمممرين وأربعمممة وخآمسممممائة آلف ثلثمممة ريمممال
وقرشان. 

من الفترة في المذاعة القيمة أحاديثكم عن وهما
تفضمملتم الممتي هممم29/4/1384 لغايممة هم1/3/1384

الذاعة.  إلى بإرسالها
ًا تقممديري لفضمميلتكم لؤكممد الفرصممة هممذه منتهممز

ًا ،المجممال هممذا فممي لسممهامكم أن اللممه مممن راجيمم
التقدير.  خآالص مع الخير فيه لما يوفقكم
العلم وزير

الحجيلن جميل
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وصمملته الشمميخ×إذا سممماحة عممادة مممن وكممان
ًا العلم وزير إليه فيرسل ،يردها أنه المكافأة شكر

بذلك. 
وشكره.  ،العلم وزير رد من نماذج وإليك

: الول النموذج
الرحيم الرحمن الله بسم

خ/م/632 الرقم
هم2/9/84 التاريخ
بمماز بممن عبممدالعزيز الشيخ الفضيلة صاحب حضرة

. الله حفظه
: وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

،هممم18/8/84  بتاريممخ662 المرقم خآطابكم تلقينا
نقممدر كممما ،لنمما بتمموجيهه تكرمكم لفضيلتكم ونشكر
عدم فضيلتكم على أْملت التي العالية الدينية الروح
ًا فأنتم ؛الدينية للحاديث المعتادة القيمة قبول دائممم
ًا به.  يحتذى الذي المثل وأبد

كممل حريصة الذاعة بأن لفضيلتكم نبين أن ويهمنا
لممما مسممتمعيها؛ إلممى أحاديثكم إيصال على الحرصا

الكبير.  النفع من فيها
هممذا مممن بصممورة الذاعممة مديريممة زودت وقممد

بكممم، بالتصممال لتقمموم لفضمميلتكم، الموجه الخطاب
المعتادة.  بالطريقة أحاديثكم وتسجل
دوام لكممم نرجممو ثانيممة مممرة الشممكر نكرر إذ وإننا
يحفظكم.  والله والتوفيق، الصحة
العلم وزير

الحجيلن جميل
الثاني:  النموذج
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باز
الرحيم الرحمن الله بسم

خ/م/828 الرقم
هم16/11/84 التاريخ
بمماز بممن عبممدالعزيز الشيخ الفضيلة صاحب حضرة

. الله حفظه
وبركاته:  الله ورحمة عليكم السلم
هممم،2/11/84  فممي1013 رقممم خآطممابكم تلقينمما
،هممم15/10/84  فممي165413 رقممم الشيك وبرفقه

1/5/1 رقم بخطابي لفضيلتكم بعثته أن سبق الذي
الممتي القيمة أحاديثكم عن هم24/10/84  في3889
ورغبممة ،هممم84 ورمضان شعبان شهري خآلل أذيعت

أي إرسممال عممدم المختصممة الجهمة إشمعار فضيلتكم
المستقبل.  في مكافأة

الهيئممة وشممكر ،شممكري أقممدم المناسممبة وبهممذه
فممي بالسممهام فضمميلتكم تواضع على كاملة الذاعية

ًا ،مكافأة أي قبول دون المجال هذا لفضمميلتكم راجي
الخير.  فيه لما التوفيق

العلم وزير المخلص
الحجيلن جميل

مقابممل له يقدم ما يرفض كان أنه ورعه ومن_ 7
مقالت.  من ينشره ما

ًا المثال هذا وإليك ذلك:  على شاهد
ً سممماحة كتممب =خآطممر بعنمموان الشمميخ×مقممال
لمجلممة عملممه+ وذلممك فممي للرجممل المرأة مشاركة

والشممؤون العممدل وزارة عممن الصممادرة السلم منار
المتحدة.  العربية المارات دولة في السلمية

ًا أرسمملوا المقال نشر أن وبعد سممماحة إلممى كتابمم
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تلممك مقابل بشيك وشفعوه ،شكرهم ضمنوه الشيخ
ًا الشمميخ سماحة إليهم فأرسل ،المشاركة وذلممك رد

رد وإليممممك هممممم،11/1/1399  بتاريممممخ2/1 برقممممم
: سماحته×

الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

آمين.  الله وفقه المنار مجلة مدير المكرم
: بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
27/11/139 فممي م183 برقم كتابكم لكم فأعيد

الممذي  بالمبلغ110262 رقم الشيك ومشفوعه هم8
فمي مقمال مممن ننشمره فيممما لنمما مكافممأة جعلتممموه

مكافممأة أخآممذ عادتنمما مممن ليممس أنممه وأخآبركم ،الحق
،الحق إلى الدعوة في المقالت من ننشره ما على
ذلك.  في مسامحتنا أرجو

وأعممانكم ،أعمممالكم في وبارك ،سعيكم الله شكر
مسؤول.  خآير إنه ؛خآير كل على

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم
العام الرئيس

والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات
.والرشاد



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز

فهممو ؛كممبرى منزلممة الشمميخ سممماحة عنممد للمموقت
مما بأقصمى لغتنمامه سمعيه ويسمعى ،أهميتممه يدرك
قصممر أو قممل مهما وقت عليه يفوت يكاد فل ؛يمكن

ممما فمموقته ،النمماس وينفع الله يرضي فيما اغتنمه إل
سممماع أو ،لشممفاعة إملء أو ،كتمماب فممي قراءة بين

أومهاتفة ،لسائل إجابة أو ،لمعضلة حّل أو ،لشكوى
تعليممق أو ،محاضممرة أو ،دروس إلقمماء أو ،لمسممتفت

بإلطمماف أو ،نممدوة فممي مشمماركة أو كلمممة علممى
الله.  بذكر بلهج أو ،للضيوف

يلي:  ما به وعنايته ،الوقت مع حاله مظاهر ومن
سبيل على ذلك فمن :المواعيد في دقاته_ 1

أول مممن كممان_ممما لمناسممبة دعممي إذا أنممه المثممال
فممي معين لجتماع موعد هناك كان وإذا ،الحاضرين

هنمماك كممان وإذا ،يممأتي مممن أول كممان محممدد وقممت
أو ،الرابطممة أو ،العلممماء كبممار هيئممة مجلممس انعقمماد
يممأتي كممان بممل ،الحاضممرين أول كممان الدائمة اللجنة

فممي يبممدأ الجتممماع كممان فممإذا ،المحممدد الموعد قبل
فممي حضممر المثممال سممبيل علممى التاسممعة السمماعة
وأربعين وخآمس الثامنة أو ،والنصف الثامنة الساعة
دقيقة. 
،إليهمما يممدعى الممتي المناسبات بعض في أتى ربما

يكتممممل ريثمممما السممماعة ونصمممف سممماعة ومكمممث
الحاضرون. 

ل فسماحته :للرأتباطات العجيب ضبطه_ 2
ًا ينسى يكاد يممأتون لمممن سممواء لحممد ضممربه موعممد

محافظته على الوقت



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

ًا ،إليهممم يأتي من أو ،إليه عنممدنا هممل يسممألنا وأحيانمم
رجعنمما فممإذا ،تأكممدوا ،بلى: فيقول ،ل: فنقول: موعد

سماحته.  قال كما وجدناه المواعيد سجل إلى
وبممأي ،بالوقات ملم فهو :بالوقات معرفته_ 3
يدخآل.  ومتى ،الفلني النجم يخرج ومتى ،نحن نجم

يحمممل يكممن لمم أنمه مممع للمموقت ضمابط أنمه كمما
أكممثر أو دقيقممة الذان عممن المؤذن تأخآر فإذا ؛ساعة
؟ الوقت يحن ألم ؟ يؤذن لم له قال: ما ،بقليل
كممذا السمماعة: وقلنمما السمماعة عممن سممألنا وإذا

بالغروبي.  كذا توافق: قال الزوالي بالتوقيت
العام طيلة اليومي فنظامه :الوقات تنظيم_ 4
ًا يكممون يكاد ،وعممارفيه مرتمماديه جميممع عنممد معروفمم

،معممروف الفجممر بعممد الممدرس مممن خآروجممه فنظممام
َله دخآوله ونظام للدوام خآروجه ونظام ،معروف منز
يمموم للنمماس جلوسممه ونظممام ،معممروف منه ومجيئه

ذلممك ونحممو المغممرب وبعممد ،والجمعممة الخميممس
أو ،الطممائف فممي أو ،الحممج فممي كان سواء ،معروف
المدينة.  أو ،الرياض
حيممث ،معممروف وقممت كممل فممي عملممه أن كممما

المموقت وذلممك ،العمممل لممذلك المموقت هممذا يخصممص
آخآر.  لعمل

ُته الممذي البيممان هممذا وإليكممم ْد أوراقا ضمممن وَجمم
تقف لكي ،السلمية الجامعة في كان لما لسماحته

للمموقت الشمميخ سممماحة تنظيممم علممى خآللممه مممن
النافع.  بالمفيد ملئه على وحرصه
وجمماء هممم25/11/1388 بتاريممخ رخمؤ البيان وهذا

يلي:  ما فيه
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باز
+ الليلية أوقااتنا بتوزيع بيان= 

الذي العصر مع للجامعة والربعاء السبت _ ليلة1
العشاء.  صلة بعد إلى قبلهما

لرسممائل العشممائين بيممن والخميممس الحد _ ليلة2
البيت. 

البيت.  لرسائل الحد ليلة من العشاء بعد_ 3
الجامعممة لطلبة الخميس ليلة من العشاء بعد_ 4
الجامعة.  في
البيت.  لمكتبة الثنين ليلة من العشاء بعد_ 5
مممن العشاء وبعد السبت ليلة من العشاء بعد_ 6
إجابتها+.  =أعني للفتاوى الربعاء ليلة
إذا الجمعة وليلة ،الثلثاء ليلة من العشاء بعد_ 7
ٍد هناك يكن لم جامعة مجلس ول ،محاضرات ول نوا

الصممحف فممي المسمملمين لصالح الكتابة في تصرف
. وغيرهما والمجلة
هممو إذ ؛النهمماري وعملممه دوامممه خآلف البيان فهذا

وبعممد ،الممدوام نهايممة إلممى الصممباح مممن الجامعة في
فممي المممدني الحرم في دروس عنده يكون المغرب

السبوع.  أيام بعض
ًا لسماحته إن ثم سميأتي وأولده ،أهلمه ممع نظاممم

عنه.  الحديث
مننن اليسننير الجننزء اغتننناما يحتقننر ل_ 5

،والكتممب ،المعمماملت عليممه تقممرأ ولهممذا :الننوقات
،الطعام على وهو السئلة من العشرات إليه وتوجه

ويقرأ ،منه مجيئه وفي ،الدوام إلى طريقه في وهو
،الطعام من انتهائه بعد يديه يغسل وهو ويفتي عليه

مجيئممه أو ،المسممجد إلممى طريقممه في يكون حين أو
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يفممارقا أن بعممد منزلممه لممدخآول طريقممه فممي أو ،منه
مجلسه. 

؛مكتبه إلى سيارته من نزل إذا عليه يقرأ إنه حتى
ًا يقضممي فممإنه المسممافة أن مممع الحوائممج مممن كممثير

قصيرة. 
العامممة الرئاسممة فممي المسممؤولين بعض أراد ولما

يفتممح أن والرشاد والدعوة والفتاء العملية للبحوث
ًا لمه يختصممر بحيمث الشمميخ سمميارة موقممف عنمد بابم

الممرأي ذلممك سماحته عمله_رفض مقر إلى الطريق
بيممن الممتي المسممافة هممذه إن: وقممال ،اسممتأذنوه لما

فممإذا ،للنمماس حاجمماٍت فيها أقضي والمكتب السيارة
بعممض في بل ،المصلحة هذه ذهبت الطريق اخآتصر
مضممطجع وهممو الكتب أو المعاملت له نقرأ الحيان

فراشه.  على
طريممق عممن عليممه تقممرأ الطلقا معمماملت وأكممثر
الهاتف. 

يأخآممذ فسممماحته×لممم :الجازات يعرف ل_ 6
ًا سممتين على تزيد التي عمله فترة طيلة إجازة عاممم

!
والجمعمممة الخميمممس يممموم فمممي عملمممه إن بمممل

الممدوام في عمله على زاد ربما الرسمية والجازات
الرسمي. 

فلممم :البرية والرحلت النزهة يعرف ل_ 7
السممفر أو الممرحلت كممثرة أو ،التنممزه أهممل من يكن

ًا وقتممه كممان بممل ،والسممتجمام للمتعة ،بالجممد عممامر
المسلمين.  مصالح في والسعي
علممى عممرض الكبممار المسممؤولين أحممد أن وأذكممر
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باز
فقمال الربيمع، وقمت فمي للنزهمة الخمروج سمماحته
مممن وليممس ،الخممروج أرغممب ل أنمما: الشمميخ سماحة
عادتي. 
الراحممة، إلممى تحتمماج النفممس: المسممؤول له فقال
الهواء.  وشم الجو، وتغيير

ًا_ سماحة فقال تغييممر يرغب الذي: الشيخ_ممازح
السممطح إلممى يخممرج النظيممف الهممواء وشممم ،الجممو

ذلك.  ويكفيه
دخآل فإذا :النافع بالمفيد المجالس ملء_ 8

ًا مل_ممما مناسممبة إلى دعي أو ،المجالس من مجلس
بل يمضممي المموقت يدع ولم ،النافع بالمفيد المجلس

ً ،والقممال بالقيل يمضي أو ،فائدة الغيبممة عممن فضممل
شاكلها.  وما

الحاضممرين بعممض مممن يطلممب كمان أنمه ذلك ومن
فممي سممماحته يشممرع ثممم ،اليممات بعممض قممراءة

للسئلة.  المجال يفتح ثم ،تفسيرها
سممماحة وقممت فممي فالبركممةالوقات:  بركة_ 9

فممي العظيمممة العمممال ينجممز حيممث ؛ظاهرة الشيخ
ِءرف فهو ،القليلة اليسيرة الوقات من كثير على ُيْش

ًا ويممدير ،الكممبيرة المشممروعات العمممال مممن كممثير
،مؤونممة وأخآممف ،كلفممة بأيسممر المتفرقممة المختلفممة

وقت.  وأقل
الكممثيرة التوجيهممات يمموجه إنممه: قلممت إذا أبالغ ول
ضممخمة وأممموال ،عظيمممة أعمممال عليها يترتب التي

الواحدة. الدقيقة تتجاوز ل ربما بل ،معدودة بدقائق
اليممام مممن يمموم فممي المغممرب بعد له حسبت وقد
ً لستين إجابة ستين بعممد جلسممة في ذلك كل ،سؤال
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ًا يكن لم أنه مع ،المغرب بممل ،وحدها للجابة متفرغ
يتعاقبممان الكتمماب مممن اثنممان وشممماله يمينممه عممن

،عليممه للسمملم يتوالممون والنمماس ،عليممه القممراءة
ذكممره مممر مممما ذلممك غير إلى رنينه يقف ل والهاتف

مجلسه.  وصف في
إحممدى فممي أننممي السممياقا هذا في يحضرني ومما
بعممد مممن طلقا معمماملت عشممر عليه أنهيت الليالي

الخآممر بجانبه وكان ،العشاء أذان إلى المغرب صلة
أو مثلممي قممرأ وربممما الشويعر محمد الدكتور معالي

مني.  أكثر
الفجممر صمملة بعممد عليه قرأت اليام من يوم وفي
الساعة.  ونصف ساعة في معاملة أربعين
عنممده يكممن ولممم ،الفجر صلى إذا عادته من وكان
يممأتي أن بعممد يسألونه حوله الناس يلتف أن دروس
لهم جلس وربما ،اليومي ورده من المعتادة بالذكار

أقل.  أو أكثر أو ساعة نصف
بعممض فممي رافقته أنني وقته بركة على يدل ومما

مممن الطممائرة طريممق عممن السممفر فممي السممنوات
إعلم كتمماب مممن عليممه فقرأت الرياض إلى الطائف

عليممه وقممرأت ،صممفحة القيم×ستين لبن الموقعين
حيممن إلممى الريمماض مطممار مممن خآروجممه حيممن مممن

ًا الرياض في منزله وصوله فممي الممدعوة حول تقرير
عشممرة سممبع مممن يتكممون والتقريممر ،البلد بعممض

صفحة. 
:قاننل ولو عمل أي بإنجاز يستهين ل_ 10

عليهمما يممترتب عظيمممة بأعمممال وقتممه قضممى فربممما
،الهيئممة كاجتماعممات ،بعامممة للمممة كممبيرة مصممالح
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باز
وغيرها.  ،والرابطة ،واللجنة
وقتممه فيقضممي ،كممبيرة أعمال عنده يكن لم وربما

إجابممة أو ،لضمميف مسممامرة أو ،الهمماتف على رد في
علممى للممرد بممل ،العمموام مممن أحممد أو ،امممرأة لسئلة
الفتيات أو الشباب بعض من ترد التي السئلة بعض
وهممو عليممه فيممرد ،الثقافيممة المسممابقات بعممض حول

ويعنيممه ،وكبارهمما المممور لصغار فهو ؛الصدر منشرح
ًا ولممو مصمملحة أو فائممدة فممي إل وقتممه يَضيع أل كثير

ّلت.  َق
:المننرض حننال فنني الننوقات اغتننناما_ 11

ّيع الشميخ×ل فسمماحة حمال فمي حمتى الموقت ُيَضم
إلممى ونقممل ،المممرض عليممه اشممتد فربممما ،المممرض

رقمموده أو ،المستشفى دخآوله وبمجرد ،المستشفى
صممحته فممي تحسممن بممأدنى شعوره أو ،سريره على
عممن إجابممة أو ،المعمماملت أو الكتممب بطلممب يبممدأ

علممى الكلمممات يلقممي أن أو ،الهمماتف عممبر السممئلة
وهكذا.  ،المستشفى منسوبي

ًا وسترى فممي حاله عن الحديث عند ذلك من عجب
المرض. 

:الحرجة المواقاف في الوقات اغتناما_ 12
سممماحته×علممى يحممرصا المواقممف هممذه فحممتى
بالنافع.  وملئها ،اغتنامها
بممن نممايف المير الملكي السمو صاحب أن وأذكر

ّكر الداخآلية وزير عبدالعزيز بموقف الشيخ سماحة ذ
الملممك جللممة تمموفي حيممن سممماحته مممن حصممل

ًا نايف_حفظه المير عبدالعزيز×يقول اللممه_مخاطبمم
ًا.  بسنتين سماحته وفاة قبل الشيخ سماحة تقريب
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عبممدالعزيز×وهممو الملممك جللممة توفي حين: يقول
خآممرج_الريمماض فممي ونحن الخبر وبلغنا ،الطائف في

جثمانه.  لستقبال ؛المطار إلى والعلماء ،المراء
ُتكم اسممتأذن الطائرة تأخآرت ولما سممماحة سممماح
اغتنممام الشمميخ×فممي آل إبراهيممم بممن محمممد الشيخ
ً ،الكريمم القمرآن من شيء بقراءة الوقت ممن بمدل

فممأذن ،المجلممس ذلممك علممى خآيممم الممذي السممكوت
بذلك.  محمد الشيخ
:السننفر حننال فنني الننوقات اغتننناما_ 13

يلتفت ،السفر لدعاء وذكره السيارة ركوبه فبمجرد
ّتاب من بجانبه من إلى ُك ؟ معممك ممما: لممه ويقممول ،ال

،الكتممب بعض قراءة أو ،الصحف أخآبار بسماع فيبدأ
والمعاملت.  القضايا بعض عرض أو

وبعد ،الطائرة إقلع موعد ينتظر وهو حاله وهكذا
اتب معمه يكون حيث تقلع أن ،أكمثر أو كاتبمان أو ،ك

الطممائرة وصممول حيممن إلممى عليه القراءة فيتعاقبون
أو ،الطممائف أو ،الريمماض فممي هبوطهمما مكممان إلممى

غيرهما. 
هننذا فنني القصننص مننن يحضننرني وممننا
دايل_وهممو ابن عبدالرحمن الشيخ ذكره ما القبيل

مممن قريممب وعمره الشيخ سماحة كتاب قدامى من
هممم1332 مواليممد مممن فهممو ،الشمميخ سممماحة عمممر
ًا أربعيمن يقممارب مما سمماحته مممع عمماش وقد ،تقريب
ّبان المدينة في كنا: يقول ؛سنة فممي سماحته عمل إ

إلممى سممماحته سممافر يوم وذات ،السلمية الجامعة
والمدينممة جممده بين الطريق على تقع التي بدر قرية
يلقي دعوة لمهمة ذهب حيث ،القديم الطريق على
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باز
بممن ابراهيممم والشمميخ أنمما وكنممت محاضممرة خآللهمما

بممدأ فلممما ؛السمميارة فممي الحصين×معه عبدالرحمن
:التفممت×وقممال السممفر بممدعاء سماحته ودعا سيرنا
،المعمماملت بقممراءة ابممدؤا يعنممي ،اللممه علممى توكلوا
ًا نحممن_لممك اللممه شيخ_غفر يا: فقلنا ول ،نقممرأ دائممم

هممي وهممذه ،المدينممة خآممارج الخممروج مممن نتمكممن
الجبممال إلممى وننظممر ،بالرحلممة نستمتع دعنا ؛فرصتنا
الله.  مخلوقات في ونتفكر ،والودية

،هممديت فيمممن اهدنا اللهم: وقال سماحته فضحك
،إبراهيممم الشمميخ ليقممرأ ؛هممديت فيمممن اهممدنا اللهممم
أن وبعممد ،تقممول كممما الله مخلوقات في تفكر وأنت
الشمميخ وينظممر ،عليممك أملممي ،إبراهيممم الشيخ ينتهي

وهكذا. .  ،الملء وقت ويتفكر إبراهيم
ممما أنتممم: دايممل بممن عبممدالرحمن الشمميخ ويقممول

ينممام ل المدينممة فممي كان إذ ؛سماحته نشاط أدركتم
ًا إل العشاء بعد ول ،الفجممر بعممد ينام ل وكان ،متأخآر

العصر.  ول ،الظهر
عنممد للمموقت اغتنامه عن حديث مزيد وسيأتي هذا

السفر.  في حاله عن الحديث
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ًا سماحة كان ،جلسه ملطفة على الشيخ×حريص
عليهم السرور وإدخآال
ًا ويمممازحهم ،يداعبهم وكان فيممه إسممراف ل مزاحمم

إسفاف.  ول
ِءهممممّر ل َف ْك انحمممماز إذا ي

بممممممممممه الوقممممممممممار
إذا نممواحيه تطيممش ول

َمزحممممممممممممممممممممممممما مايلي:  الباب هذا في يحضرني ومما
مممن نمماول المغسلة من الوضوء أراد أنه×إذا_ 1

ًا قممال ثممم مشمملحه أو غترته بجانبه ًا ممازحمم :مممداعب
بها.  تطمع ل ،المانة سبيل على فلن يا هذه
ًا المكتبممة من قام إذا أنه ذلك ومن_ 2 مممن متعبمم

سممنعود: العشاء_قال تناول ثم ،والمعاملت القراءة
وتزودنمما ،البنزيممن ملنا لننا ؛أخآرى مرة المكتبة إلى

ّبينمما يقممول أو بممالوقود، َع ويعنممي بنزيممن،) بعبممارته: (
الطعام.  تناول بعد نشط أنه بذلك
أن إحساسممه وبمجرد ؛الشعور وكان×مرهف_ 3
ًا بما يلطفه فإنه ما أمر من متضايق معه ممن أحد

:معممه لمممن قممال فربما ؛همه وينسيه ،صدره يشرح
ًا: له قال وربما ،ترغب ماذا ،عندك ماذا ممما: ممازحمم
ِءضر وإذا ،الزواج تريد :جلسممه لبعض قال الطعام ُأْح

مممن يخمماف_يعنممي ل الممذي ؛تعشمموا أو معنمما، تغممدوا
معنا.  يتفضل_أهله
ًا_أنه هذا ومن_ 4 أحممد عليممه سلم إذا القبيل_أيض

أو غرابممة السممم فممي كمان فممإذا ،اسمممه عممن سمأله
ُته حسن_داعب أو غريب معنى ذلممك صمماحب سماح
إذا الطيار متعب الشيخ فضيلة أن ذلك فمن ،السم

دعابة سماحة الشيخ ومزاحه
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باز
؟ مممن: سممماحته لممه قممال الشيخ سماحة على سلم

:فيقممول ؟ مممن متعب: فيقول ،الطيار متعب فيقول
نعم.  نعم،: سماحته فيقول ،الله أعداء متعب

ّلق جاءه مرة وذات_ 5 ؟ اسمك ما: له فقال مط
فقممال ؛ذيبممة: قال زوجتك اسم قال: وما ،ذيب: قال

ًا سماحته ،ذيممب ! أنممت العافيممة اللممه أسممأل: مممداعب
؟ أولد بينكما يعيش كيف ،ذيبة وهي
أثنمماء وفممي ،يقممرأ الخآمموة أحد كان يوم وذات_ 6

لممم أي ،عنهمما يفصممح ولممم كلمممة فممي تممردد قراءتممه
يقرأها.  أن يستطع
د. الشمميخ المجلممس فممي الحاضممرين ضمممن وكان
ّلممي محمممد بن عبدالله :الشمميخ سممماحة فقممال الُمَج
ّلي ابن أعطها ّليها.  لعله ؛ُمج يج

ًا_أن ومما_ 7 ًا كممان سماحته يحضرني_أيض كممثير
،دايممل بممن حمممد بممن عبممدالرحمن الشمميخ يمممازح ما

كتمماب قممدامى الله_من عبدالرحمن_حفظه والشيخ
قضايا تحرير في طويل باع له وممن الشيخ سماحة
،العمممال إنجمماز بسممرعة معممروف وهممو ،الطلقا

وهممو ،المدينة في الشيخ سماحة مع وكان ،وضبطها
سممماحته بيممت إلممى ترد التي الوراقا عن المسؤول

ًا ًا ورود ،أوقاته جل سماحته مع يعمل وكان ،وصدور
وإتقمممان ،عاليمممة هممممة وذو ،للخيمممر محمممّب وهمممو

. _ذكره مر للعمل_كما
ّد وكان ِءع باسممم ،الطلقا معمماملت علممى الفتاوى ُي
ًا فيهمما سممماحته يجد أن ويندر ،الشيخ سماحة ،نقصمم

ًأ.  أو خآط
أو مكة إلى سافر إذا الشيخ سماحة يرافق ل وهو
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معمماملت يسممتقبل الريمماض في يمكث بل ،الطائف
ثم ،عليها ويعد ،الرياض مكتب إلى ترد التي الطلقا
الطائف.  أو مكة في سماحته إلى يرسلها

أو معاملممة ثلثيممن يرسممل الحيممان بعممض وفممي
الممموظفين بيممن وتمموزع ،أقممل أو أكممثر أو ،أربعيممن
:الشيخ سماحة قال عرضها وقت جاء فإذا ؛لقراءتها

ًا: قال ثم ،لعمله ضابط حمد أبو نختممبر ،ولو ،ممازح
غايممة في هو وإذا قرؤوه فإذا ،ماكتبه اقرؤا ،حمد أبا

والتقان.  الضبط
،الشمميخ بسممماحة يتصممل عبدالرحمن الشيخ وكان

بكل القضايا وقراءة ،العمال بسرد ويبدأ ،يقابله أو
: قال هكذا الشيخ سماحة رآه فإذا ،وهمة نشاط

الشمميخ فيقممول ؟ تممتزوج أن تريممد حمممد! أل أبمما يا
ٍد في أنا الشيخ سماحة يا: عبدالرحمن فممي وأنت وا

ٍد ًا الشيخ سماحة فيقول ،والزواج أنا أين ،وا :مممداعب
صدرك.  وسع ،صدرك وسع

أجريمت إذا: دايمل بمن عبمدالرحمن الشميخ ويقول
،سممماحته علممى قرأتهمما ثممم ،ممما معاملة على اللزم

:يعنممي ،قممالون ،قالون: قال ،عليه قرىء ما وأعجبه
بالفارسية.  ؛جيد
أنممه الشمميخ سممماحة دعابة على النماذج ومن_ 8
ًا واحممد بعام وفاته قبل كان بمناسممبة ،عنممدي مممدعو

ًا المجلس وكان ،الجديد بيتي سكناي بالمشممايخ مليئ
الشممميخ سمممماحة رأسمممهم وعلمممى ،العلمممم وطلب

عبدالله العلمة الشيخ الفضيلة عبدالعزيز×وصاحب
عبممدالله الشمميخ الفضمميلة وصمماحب ،جممبرين بممن

عبمممدالعزيز الشممميخ الفضممميلة وصممماحب ،الفنتممموخ
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باز
الزلفي.  من المشايخ من وجمع السدحان
،بالفوائممد المجلممس يعمممر الشمميخ سممماحة وكممان
ًا أّن وحصل ،السئلة على والجابة ً حممديث دار طممويل

بالنسي.  الجني وتلبس ،الرقية حول
عبممدالعزيز الشمميخ أن المجلس ذلك في دار ومما

نصممر بممن أحمممد ترجمممة فممي ورد أنه ذكر السدحان
ً رقممى الخزاعممي×أنممه الجممن، مممن مممس فيممه رجل

يا: نصر بن لحمد فقالت ،جنية لسانه على فتكلمت
القممول يممدع حممتى الرجممل هممذا مممن أخآممرج لن شيخ
القرآن.  بخلق

جنيممة هممذه ،اللممه شمماء ما: سماحته×وقال فتبسم
والجماعة.  السنة أهل من هذه ،سنية
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جم وأدب ،مرهفة شفافة نفس ذو الشيخ سماحة
عممن الحمديث عنممد ذلمك مممن شميء ممر وقممد ،رفيع

النمماس يممواجه ول ،أحد شعور يجرح فهو×ل ،صفاته
بيتممه فممي سممواء يفارقه ل أدبه أن كما ،يكرهون بما
،مراجعيه أو ،زائريه مع أو ،موظفيه مع أو ،أهله مع
ذلك كان وسواء ،الهاتف عبر معه يتحدث من مع أو

المممرض أو الصممحة حالمة أو ،الحضممر أو السممفر في
ًا وإليك  :القبيل هذا من ونماذج طرف

من بضيق شعر إذا أنه حسه ورهافة ذوقه من_ 1
مر_.  ومباسطته_كما إيناسه حاول معه يعمل

قممراءة موعممد علممى وهممو أحد عليه دخآل وإذا_ 2
غيرنما أو الشممويعر محممد للممدكتور أو ،لممي مخصص

ول ،وإكرامممه التممي اسممتقبال في يرغب الشيخ فإن
المخصص الوقت يضيع أن_نفسه الوقت يرغب_في

ممماذا يممدري ل يتحفممز أراه فممإنني لممذا ،لغيري أو لي
ول ،لممي المموقت بممأن يشممعرني أن يريممد لنممه ؛يصنع
خآصممص ممممن غيممري إذن أو بإذني إل يؤخآذ أن يريد

الوقت.  له
المعمماملت أن ومممع ،الجميممع علممى يممأمر أنممه مممع

عمله.  ضمن داخآلة كلها والكتب ،والوراقا
تفضممل: للقممادم قممال أو ،المموقت صاحب أذن فإذا
أرضممى لنممه ؛سممرور أيممما بممذلك سممماحته ُسممّر

الطرفين. 
؛الخآريممن مشمماعر يراعممي ذوقممه×أنممه ومممن_ 3

قلوبهم.  وتطييب لرضائهم سعيه ويسعى

الذوقا المرهف والدب الجم عند سماحة الشيخ



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
توجه التي الكثيرة الدعوات من ذلك على أدل ول
العمممال مممن عنممده كان ما مع أصحابها فيجيب إليه

لكممي أعمممار بممل أوقممات إلممى تحتمماج الممتي العظيمة
عممن الحممديث عنممد ذلممك من طرف وسيأتي ،تقضى
للدعوات.  إجابته

حممال فممي حممتى سممماحته تفممارقا ل السجية وهذه
أيامه.  آخآر في بل ،مرضه

بمنندة وفنناته وقابننل ،الخآيننر مرضننه ففنني
ًا يسيرة اسمممه الريماض أهممل ممن رجممل توفي جد
ًا الرجممل هممذا وكممان الغنيم، سليمان ّن ِءسمم ًا، ،ُم محسممن
ًا، ًا صممالح عنممد مكانممة ولممه ،الشمميخ لسممماحة محبمم

الشيخ بسماحة الرجل ذلك أبناء أحد فاتصل ؛الشيخ
ّلوا أن ونأمممل ،تمموفي قممد أبممي إن: وقال ،عليممه ُتَصمم

نفعل.  الله شاء إن: الشيخ فقال ،جنازته وتحضروا
بممن صممالح الشيخ وفاة خآبر جاءه بقليل ذلك وبعد

مممع غصممون ابممن جنازة على للصلة غصون×فذهب
وكممان ،الخآيممر مرضممه وطممأة تحت كان سماحته أن

ًا ًا متعب ،بجانبه من على السيارة في سقط وقد ،جد
الطريق.  في وهو وتقيأ

ابمممن الشممميخ جنمممازة علمممى صممملى أن وبعمممد
الرجممل ينممس لممم ،أهلممه لتعزيممة غصممون×وذهممب

إلممى ذهممب بممل ؛اليوم ذلك في توفي الذي المذكور
عليممه وصمملى ،العياء من الحال تلك على وهو قبره
،المتمموفى أهممل إلى ذهب المغرب وبعد ،العصر بعد

ّبرهم وعزاهم !! وص
في سماحته كان لما ،الياما من يوما وفي

وذلممك ،زواج حفل إلى المشايخ أحد دعاه الطائف
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جنمموب الحفممل موقممع وكممان ،عاشمموراء يمموم مسمماء
الحفممل مكممان إلممى والطريممق ،الطائف مطار شرقا

ً أربعيممن سممماحته منممزل عممن ويبعد ،معبدة غير كيل
ًا ًا الشيخ سماحة وكان ،تقريب اليوم.  ذلك صائم
الحفممل، مقممر إلممى وذهممب ،الممدعوة لبى ذلك ومع
ً العاشرة الساعة في إليه ووصل ًا ليل وألقممى ،تقريب

علممى وسمملم ،السممئلة عشممرات على وأجاب ،كلمة
عشممرة الحادية الساعة كانت فلما ،الناس من كثير

لممه فقممال ،للنصممراف الداعي من استأذن والنصف
طعممام تتنمماولوا حممتى لكم نأذن ما والله ،ل: الداعي

العشاء. 
وقد ،اليوم صائمون نحن: الشيخ سماحة له فقال
فممأرجو ،بشمميء لنمما ولحاجممة ،المغممرب بعممد تعشينا

لنا.  السماح
سممماحته فجلممس ،لكممم نسمممح ل: الممداعي فقممال

إلممى ورجممع اسممتأذن ثممم ،العشمماء مممن انتهمموا حممتى
ِءصممْل ولممم ،منزلممه عشممرة الثانيممة السمماعة فممي إل َي

والنصف. 
بسمماعة الفجممر صلة قبل يتهجد أنه المعلوم ومن
ًا أكمممثر أو سممماعتين الفجمممر بعمممد ويجلمممس ،تقريبممم

اليومية.  أعبائه من ذلك غير إلى ،للمعاملت
ّيممب حممتى الحفل مقر يغادر لم ذلك ومع نفممس ط

الداعي. 
يممأتون مممن يلطممف كممان ذوقممه×أنممه ومممن_ 4

عممن يسممألهم حيممث ؛أيممامه آخآممر فممي حممتى ،لزيارته
عليهم السرور ليدخآل ؛أهليهم وعن ،أحوالهم

،أهلينمما الممموظفين_عممن يسممألنا_نحممن كممان بممل
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باز
لننمما ؛عليهم وتطمئنون ،بهم تتصلون لعلكم: ويقول

هممذه تكممن فلممم ؛الريمماض فممي وأهلينمما ،الطائف في
سماحته×.  على لتفوت المور
مرضممه فممي المستشممفى فممي كممان لممما إنممه حتى
رسممالة أي يهمممل يكممن لممم بأيممام وفاته وقبل الخآير
رسممالة سماحته إلى كتب الناس أحد إن حتى ،تأتيه

ودعممواته ،للشمميخ محبتممه عظيممم عممن فيهمما أبممان
لسماحته.  المسلمين ودعوات
َضممّمنه ،مناسممب جممواب بإعممداد سممماحته فممأمر

بالتوفيق.  له والدعاء ،ومحبته ،شكره
أنممه المرهممف سممماحته ذوقا علممى يممدل ومما_ 5

وهيئممماتهم ،المختلفمممة بمممألوانهم النممماس يتحممممل
ًا تممروقا ل التي وروائحهم ،المتنوعة إن حيممث ،أحيانمم

ًا يقترب بعضهم ضمميق ربممما بممل ،سممماحته من كثير
َفس عليه ّن بممل ،يوبخه ول ينهره ل الشيخ وسماحة ال

ابتعممد: لممه يقممول أن سممماحته مممن يكون ما قصارى
قليلً. 

،الخآريممن لشممعور مراعمماته عجممائب ومممن_ 6
ليلممة آخآممر في أنه صفوهم تكدير عدم على وحرصه
بمماب مممن النمماس علممى يممدخآل لممم للنمماس جلسممها

معه.  عليهم يدخآل أن اعتاد الذي المجلس
المجلممس إلى النافذ المجلس باب من دخآل وإنما

منزله داخآل من أتى أنه ذلك ؛الطعام فيه يعد الذي
إلى وصل ولما ؛أحمد الشيخ ابنه يقوده العربة على
ليممري ؛ومشممى العربممة مممن ترّجممل المجلممس بمماب

ويطمئنمموا ،بممذلك ليفرحمموا ؛وعافيممة بخير أنه الناس
صحته.  على
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أيما وفرحوا ،وجوههم تهللت الناس رآه لما ولهذا
آخآممر عممن الحممديث عند ذلك وصف سيأتي فرح_كما

الشيخ_.  أيام
يمممد ل أنممه الجممم وأدبممه المرهممف ذوقه ومن_ 7

مممع ،مرافقيممه مممن كانوا ولو حتى ،أحد وعنده رجله
ًا يجعممل بممأن أوصوه قد الطباء أن َكئم ّت عليممه يضممع م

هم. 1414 عام عليها سقوطه إثر إصابته بعد ،رجله
يممديه غسممل مممن انتهممى إذا أنممه ذوقممه ومممن_ 8

بعض عليها أراقا المغسلة على الموجودة بالصابونة
؛عليهمما تطفممو رغمموة مممن عليها ما يزيل حتى ؛الماء
نظيفة.  وجدها غيره استعمالها أراد إذا حتى
ًء شممرب إذا أنممه وذوقممه أدبه ومن_ 9 أعطممى ممما

ًا، كان ولو يمينه عن الذي يعرفه. يكن لم ولو صغير
ًا يناول أن أراد وإذا_ 10 ٍد شيئ ،بيمينممه نمماوله لح
أو ،ورقممة يناولنمما أن أراد إذا معممه الممموظفين ونحن

،بمماليمين إياه ناولنا آخآر شيء أي أو الهاتف سماعة
أنممه واحممدة مرة ولو نذكر ل له معاشرتنا طول ومع

ًا ناولنا بشماله.  شيئ
لممه يمممد أن عليممه وشممق شماله عن أحد كان وإذا

معه.  ما وناول الشمال على اليمين وضع باليمين
الفجر، درس بعد بيته دخآل إذا أنه أدبه ومن_ 11

اسممتعراض بعممد الممبيت مكتممب يغممادر أن بعممد أو
وهممدوء، ورفممق، بسممكينة، بيتممه يدخآل أنه المعاملت

ًا.  يزعج لئل نائم
البمماب فتممح وحمماول ،السممرة منممزل وصممل وإذا

ًا ووجممده جلممس وربممما ،وليممن برفممق طرقممه مغلقمم
ولطف.  بسكينة ويطرقه ،يحركه وهو الدقائق
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باز
نائم أنه وظن بأحد مر إذا أنه أدبه من وكان_ 12
ورفق.  بهدوء مشى
ًا سمع أو ،بأحد مر إذا لكنه دخآممل قد والصلة أحد
ويقممول: ،صمموته يرفممع فممتراه ،طريقته تغيرت وقتها

الله. على توكلوا ،الذان سمعتم أما ،الصلة الصلة
ه أدبمه ومن_ 13 ة منمه تسممع ل أنمك وذوق كلم
أدب.  سوء على مشتملة أو ،غليظة أو ،نابية

الحديث ُهْجَر مطلق ل
 احتمممممممممممممممممبى إذا

شممممممرس ول فيهممممممم
جممممممماس السمممممممجية
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َلم يكاد ل ْع ،أسخى أحد الشيخ سماحة زمان في ُي
عبممدالعزيز الشمميخ سممماحة مممن أكممرم ول ،أجود ول
؛المتعددة وصوره ،السخاء وجوه في وذلك ،باز ابن

،وعفوه صفحه في جواد ،خآلقه في كريم فسماحته
لممماله متلف ،ونممومه ،وراحتممه ووقتممه ،بعلمه سخي

،وصممدقات ،بممذل مممن ؛المتعممددة الخيممر وجمموه فممي
ًا ينتهي وإقراض بالمسامحة.  غالب
فربممما ؛سممئل ممما سممئل ولممو لممه ليس بيده والذي

ً سئل المجلممس فممي الهدية أتته وربما ،فأعطاه مال
ًا بل ،إياه فأعطاها إياها الحاضرين أحد فسأله كممثير

بممل ،لسماحته تقدم التي بالهدية بجانبه من يبتدر ما
ِءئل ربما سممأله مممن فأعطاهمما يلسممبها التي عباءته ُس

إياها. 
ول يبممدأ وجمموده وسممخائه كرمممه عممن والحممديث

الحديث يكون أن التالية السطر في وحسبنا ،ينتهي
،ضمميافته كممرم وهممي أل ،الصور هذه من صورة عن

ًا يقدمون بمن البالغة وعنايته عليه.  ضيوف
مننا علننى الصدد_زيننادة هذا في يذكر ومما
يلي:  ماضية_ما صفحات في مضى

1 _ً في والرغبة ،الضيوف حب على كان×مجبول
صغره.  منذ استضافتهم

سممعد بممن عبدالمحسممن الشمميخ لممي ذكممر وقممد
سممماحته ويكممبر ،الشمميخ سممماحة أقممارب الباز_أحممد

وهممو ،الشمميخ سممماحة أن سممنوات_ذكرلممي بعشممر
إذا عمره_كان مقتبل في المشايخ عند العلم يطلب

السخاء والجود وكرم الضيافة
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باز
يحتقر ول ،عشائه أو غدائه إلى دعاه أحد عليه سلم

ًا طعممامه فممي اللممه ويجعممل ،للنمماس يضممعه ممما خآيممر
ًا.  كثير

مممن السمموقا مافي أحسن بشراء يوصي كان_ 2
الممتي الطعمممة وسممائر ،والخضممار ،والتمممر ،الفاكهة

لضيوفه.  تقدم
يعملممون كممانوا ممن شخص من أكثر أخآبرني وقد
:ويقولممون ،بممذلك الممبيت مشتريات شؤون في لديه
ويعتممب ،الشممياء أحسممن بشراء يأمرنا سماحته كان

ًا اشممترينا إذا علينمما ًا شمميئ بممأحوال لعلمنمما ؛متوسممط
،يطيممق مممال نحّملممه أن نحممب فل ؛الماديممة سماحته

،نفوسممكم َتممدُن ل: ويقممول ،بممذلك يرضممى ل ولكنممه
لممذة زواره يلحممظ ولهممذا ،نفوسممكم تممدنو أن إيمماكم

والكلفة.  البذخ من خآلوه مع عنده الطعام
ًا يلح وكان_ 3 ًا إلحاح أو أحممد عليه قدم إذا شديد

ّلوا بأن عليهم يلح فكان ،عليه سلم ًا َيُح عنممده ضيوف
ممدة طمالت ولمو ،والممبيت ،والعشماء ،الغمداء على

إقامتهم. 
وجهد. ْلي بعد إل إليه القادم منه يتخلص يكاد ول
ّغُب وكان_ 4 معممه يتواصمملوا بأن إليه القادمين ُيَر
ّكرهم ،الزيارة في فممي والمحبممة ،الزيارة بفضل فيذ

مممما ؛ذلممك فممي الممواردة الثممار لهممم ويسمموقا ،اللممه
يرغممب ل بعضممهم لن ؛الزيارة من مزيد إلى يبعثهم

فممإذا ؛وقته وإضاعة الشيخ سماحة على الثقال في
الزيارات.  من مزيد إلى انبعث ذلك منه سمع

مممن أو ،العلممم أهممل مممن أحممد يقممدم يكاد ل ولهذا
أو مكممة أو ،الريمماض أو الطممائف إلى الشيخ معارف
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،ويمممزوره إل هنممماك سمممماحته أن ويعلمممم ،المدينمممة
غيممره إن حتى ،يمكث أن الله شاء ما عنده ويمكث

يكممون الممتي البلممدان مممن بلد أي في العلم أهل من
ًا سماحته اعتممذر إذا قممادم كممل يعممذرون فيها موجود

سممماحة عنممد إنمه: لهممم وقممال ،دعمموتهم قبممول عممن
الشيخ. 
:القممادمين لحد العلماء أحد توفي×قال لما ولهذا

! الشيخ سماحة وفاة بعد الن نعذركم ل
التي المواعيد على الحرصا أشد يحرصا وكان_ 5

ًا يعطينا فكان ،لضيوفه يضربها :ويقممول ،بممذلك خآممبر
مممن فلن أو ،النمماس مممن فلن اليمموم علينمما سيقدم

فممي ليكممون ؛ضيفه قبل للمجيء ويتقدم ،العلم أهل
استقباله. 

إل أنسممه يجممد ل بممل ،وحممده بالكممل يتلممذذ ل_ 6
سممماحته يكاد ل ولهذا ،والفقراء الضيوف مع بالكل

علممى أنمماس ومعممه إل عشمماءه أو غممداءه يتنمماول
المائدة. 

ولطيف ،كلمه بمحاسن ،ضيوفه يلطف وكان_ 7
ترحيبه. 

،اللممه حيمماكم: قمموله لضيوفه المعتادة كلماته ومن
الكلفة.  ترك اللفة من ،الجميع الله حيا
عممن يسممأل حممتى المائممدة مممن يقمموم ل وكان_ 8

كيل ؛قممام قمماموا لممه قيممل فممإذا ؟ قاموا هل: ضيوفه
ل ،براحتممه كممل: قال قام وإذا ،قبلهم بقيامه يعجلهم

تستعجلوا. 
تضمميق ول ،الضمميوف كممثرة من يتبرم ل وكان_ 9

،حسممابهم يحسب لم وهو الزائرون فاجأه إذا نفسه
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باز
،اللممه حيمماكم: ويقممول ،ويلطفهممم ،بهممم يرحممب بممل

يؤخآممذ لممم ولممو ،يقممدم الذي الطعام في الله ويبارك
فممي زيممادة يحضممر بممأن أمر وربما ،القادمين حساب

الطعام. 
اللئممام ضمماقا إذا كريممم

فممممممممممممممممممممممممممممإنه
فممي الرحممب الفضمماء يضيق
) 1( الرحب صدره

،تحصننى تكاد ل السياق هذا في والقصص
أيممام مممن يمموم فممي أنممه ذلممك فممي يحضممرني ومممما

الفطممار قبيممل المموقت وكممان هم1404 عام رمضان
وسممتين ثمانيممة تحملن كبيرتممان سمميارتان جمماءت
ًا فممي وذلممك سممماحته علممى للسمملم قممدموا شخصمم

:قممال بممل ضمماقا ول بهم برم فما ؛الطائف محافظة
الله.  حياكم تفضلوا
وينندل ،سننماحته مننناقاب في يسجل ومما

فممي أنممه الصنندد هننذا في العجيب كرمه على
الشمميخ سممماحة مجلممس كممان هممم28/9/1406 يمموم

،ولغمماتهم جنسممياتهم اخآتلف علممى بالنمماس يغممص
نحمن وبينممما ،الفطمار وقممت بانتظممار وكنا ،وألوانهم

ًا خآمسون متنها وعلى حافلة جاءت إذا كذلك شخص
ّدر وكنت ،سماحته على فدخآلوا فممي كممانوا الممذين ُأق
:سماحته لهم فقال ،شخص بمائتي سماحته مجلس
الله.  حياكم تفضلوا
ثمممانين بكفايممة يقممدر المعممد الطعممام كممان ولقممد
ًا باديممة طعممامه في تحضر التي البركة ولكن ،شخص

ظاهرة. 
سممماحته بيممت فممي العمماملين بعممض ذهممب ولقممد

. 2/6 ديوانه انظر للبحتري، ) البيت( 1
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؛الضيوف يكفي لن أنه وظننا ،الطعام بعض وأحضر
الطعام.  من بقية تركوا انتهوا فلما

ًا.  كثيرة هذا على والمثلة جد
علممى يقمموم مممن ينيممب أنممه عادته من وكان_ 10
موعممد لديه كان إذا بشأنهم والقيام ،الضيوف إكرام

وليمة.  أو ،مناسبة  أومحاضرة,
وعممن الضيوف عن سأل موعده من جاء إذا وكان
إليهم.  قدم وعما ،راحتهم
ًا لحظ وإذا وغضب.  تكدر حقهم في تقصير
باز بن ناصر بن عبدالعزيز الشيخ معالي ذكر وقد

عملممه إبممان المدينممة في كان لما الشيخ سماحة أن
،الضمميوف بعممض إليممه قممدم ،السمملمية الجامعة في

بعممد البيت خآارج محاضرة موعد سماحته لدى وكان
العشاء.  صلة

شممؤون عممن المسممؤول أوصممى الخممروج أراد ولما
العشاء.  لهم يقدم وأن ،بالضيوف يعتني بأن البيت
إنهممم: لممه فقيممل عنهممم، سممأل سممماحته رجع ولما
في رغبوا إنهم ؛له قالوا ؟ تعشوا هل: فسأل ،ناموا

فغضممب ،السممفر مممن متعبممون أنهممم بسممبب النمموم
،بإيقمماظهم وأمممر ،لهممم عشاء بشراء وأمر ،سماحته
لممم الممذي الشممخص بإبعاد وأمر ،لهم العشاء وإعداد

ينبغي.  كما الضيوف تجاه بواجبه يقم
ًا وكان_ 11 عليهممم مممانقص عسممى: يسممأل دائممم
الله.  وحمد ،وتهلل فرح ،ل: له قيل وإن ،شيء
استضممافهم ثممم ،بعيد من الضيوف قدم وإذا_ 12

،يمكثمموا بممأن عليهممم تمموديعه_ألممح وأرادوا ،وأكرمهم
فل ؛عنممده يممبيتوا وأن ،أخآممرى وجبممة يتنمماولوا وأن
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باز
أو مسممافرون بممأنهم يتأكممد أن بعممد إل منممه يخلصمموا

مرتبطون. 
أن يمكممن أل: قممال ،مرتبطممون إنهممم: قالوا إذا بل

صممماحب تهممماتفون أل ؟ ارتبممماطكم ممممن تتخلصممموا
؟ منه وتعتذروا ،الرتباط

ًا كان وإذا_ 13 فممي رغبممة لممه يكممن لممم أو ،ُمْجهد
ًا ؛ضمميوفه مممع الطعممام_جلممس ًا ،لهممم إيناسمم وتطييبمم

ًا ؛لنفوسهم ذلك.  في رغبوا إذا خآصوص
قصممة الشممأن هممذا فممي العجيبممة القصممص ومممن
كممان لممما أي سممماحته وفاة من سنتين قبل حصلت
ًا عمره سنة.  وثمانين ثماني

المسممجد مممن سممماحته يممأت لم خآميس يوم ففي
ًا التاسعة الساعة في إل الفجر درس من أي ،صباح
،تزيممد أو سمماعات ثلث مممدة اسممتمر قد الدرس أن

عشممرة الحاديممة السمماعة مممن كعادته للناس وجلس
يخفممى ول ،الظهممر بعممد والنصف الثانية الساعة إلى

ْنَجممز وممما مجلسه صفة القارئ أيها عليك مممن فيممه ُي
َتقبل ،العظيمة العمال ُيْسمم المختلفممي البشممر مممن و

المطالب. 
ًا اليوم ذلك في الشيخ سماحة وكان ًا مجهد ،متعبمم

َع فلما ِءض :واقممف وهممو وقال ،تقدمهم الغداء طعاُم ُو
أنا أما: قال جلسوا فلما ،الله حياكم ،للغداء تفضلوا

فقممال ،الطعممام فممي لممي رغبممة ل لنني فسامحوني
نممأت لممم ! نحممن شمميخ يمما: مرتفممع وبصمموت أحممدهم

والتحدث ،معكم الجلوس أجل من أتينا وإنما ،للكل
نأكل.  فلن وإل تجلس أن فإما ؛إليكم

يقممرب الطعممام علممى والنمماس ،سمممع×ذلممك فلما
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،الحممديث يباسممطهم معهم جلس المائة من عددهم
ًا يأكل ولم ،أسئلتهم عن ويجيب ،الطعممام مممن شمميئ

المنزل.  ودخآل ،استأذنهم انتهوا فلما
مممن يعرفممه لممم ولممو إليه بالقادم يفرح _ وكان14
ًا ،قبل عامة.  لمصلحة أو ،بعيد من قدم إذا خآصوص

عنناما الخآوان وبعض أنا ذهبت أنني وأذكر
يكممن ولممم ،ممما موضمموع فممي سماحته إلى هم1395

،آنمذاك المدينمة فمي وكان ،قبل من يعرفنا سماحته
أحممد وأمممر ،الجمعممة صمملة بعممد الغممداء إلممى فدعانا

نحممن: لممه فقلنا ،المطار في لنا يحجز أن الموظفين
وإنممما ،شمميء إلممى نحتمماج ول ،بخير ونحن ،حاجزون

بممأي نسمممح ل: فقممال× ،معنا موضوع أجل من جئنا
ثممم ،معممه الغممداء طعممام وتناولنمما ،لممه فوافقنمما ،عذر

وقممال: ،بنمما وانفممرد المجلممس، فممي جانب إلى أخآذنا
،منا فسمع ،أجله من جئنا بما فأخآبرناه ،عندكم ماذا

فيممما سمعيه وسمعى ،التجمماوب غايمة معنمما وتجمماوب
منه.  طلبناه
مممن ويعلممي ،ضمميوفه شممأن مممن يرفع وكان_ 15

ًا يكونمموا لممم ولو ،منزلتهم لهممم تكممن لممم ولممو ،كبممار
اجتماعية.  مكانة

كممانت الحميدة الخصال من وغيرها الخصلة وهذه
فضمميلة لممي ذكممر وقممد ،عمره أول من عنه معروفة

حفممر محكمة رئيس الفراج حمود بن عبدالله الشيخ
محكمممة السحيباني×رئيس علي الشيخ أن: الباطن

ًا الباطن حفر ًا أن لممه ذكممر قممد سممابق يممدعى شخصمم
ّول ،المملكممة إلممى الحبشي+ جاء =عبدالكريم وتجمم

ُدّل ،الحممديث علممماء يلتمممس ،فيها سممماحة علممى َفمم



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
ًا كان لما عبدالعزيز الشيخ فممذهب ؛الخرج في قاضي

سممماحة بعلممم فممأعجب عنممده، فممترة ومكممث ،إليممه
بممن عبممدالعزيز الشمميخ أخآلقا: وقال ،وخآلقه ،الشيخ

نبوة.  أخآلقا باز
فنني كان وفاته من سنتين قابل أنه وأذكر
وكممانوا ،الزلفممي من الشباب بعض وزاره ،الطائف

ًا قبل الشيخ ير لم وبعضهم ،الشريعة كلية في طلب
فممي سممماحته يممروا أن يتمنممون ممما غاية وكان ،ذلك

تلك.  زيارتهم
وأدنمماهم، ،حياهم المغرب بعد مجلسه دخآلوا فلما

سمموى نريممد ل نحممن: فقممالوا ،بالعشمماء عليهممم وألح
عليك.  والسلم رؤياك

فوافقوا.  العشاء، من لبد: فقال
،إليهممم يلتفممت المغممرب بعممد مجلسممه فممي وكممان

،الزلفممي فممي المشممايخ عممن ويسممألهم ،ويباسممطهم
فممي سممماحته مممع دخآلممت العشمماء صمملينا فلممما

والمعمماملت الوراقا بعممض عليممه لقممرأ ؛المختصممر
العشاء.  إعداد يتم ريثما

ينتظرون.  المجلس في الزائرون الشباب وكان
رأيتممه سممماحته علممى بممالقراءة شممرعت فلممما
ًا ،نعممم: ! فقلممت موسممى أبمما: قممال ثم ،عني منصرف

هممؤلء ،عنممك الله عفا: فقلت ،الضيوف تركنا: فقال
وسيجلسون ،المغرب بعد معك جلسوا وقد ،كؤأبنا

ذلك غير يريدون فماذا ؛العشاء على قليل بعد معك
بقراءته.  شرعنا ما بإكمال لي ائذن ؟

؟ ضمميوفنا ،موسى أبا: فقال ،بالقراءة شرعت ثم
أبمما يمما ذمتممك فممي: فقممال ،عليهممم بممأس فقلممت: ل
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شمماء إن شمميء ذمممتي يلحممق لممن: فقلممت ؟ موسى
،المجلممس إلممى هيمما ،الن القممراءة لندع: فقال ،الله

عن ويجيب ،يباسطهم معهم وجلس ،القراءة فتركنا
. أسئلتهم

اء طعام تناولوا فلما اسمتأذنوا سمماحته ممع العش
:فقممالوا ،عنممدنا تممبيتوا أن لبد ،لكم نسمح ما: فقال
وقممال: نحجممز ،عليهم فألح ،فيه سنبيت مكان عندنا
أنهممم لنممه×ظممن ؛أردتممم إن ،الفنممدقا فممي لكممم

وغفمر ،الجمزاء خآيمر اللمه جمزاك: فقالوا ،مستحيون
ًا وجعلك ،لك أعطيتنما لقد ،والمسلمين للسلم ذخآر
ممما وفمموقا ،نسممتحق ممما فمموقا ومجلسممك وقتممك من

أمامهم.  لمن السلم وحّملهم ،فودعهم ؛تصورنا
قممادم عليممه قممدم إذا أنه كرمه لطائف ومن_ 16
القممادم ويدعو ويتحرك يتحفز، أخآذ السيارة في وهو

ًا، المكان كان ولو معه، للركوب سممماحته لكن ضيق
السممائقين أحممد يممأمر أن أو لصممحبته، محب أنه يريه

للجرة؛ سيارة يأخآذ أن أو ليوصله، للرئاسة التابعين
ُقل ْن كثيرين.  كانوا إذا إليه يأتون من لت
أن يرضممى ول ،ضيوفه مشاعر يراعي وكان_ 17
بحضرته.  يهانوا

المرافقيممن أحممد أن الصممدد هممذا فممي يممذكر ومممما
ًا رأى الشمميخ لسممماحة ول ،الكممل يحسممن ل شخصمم

في تأدب: وقال ،فنهره ،المائدة على الجلوس أدب
ًا عليممه وتكلم ،يليك مما وكل ،أكلك ،هممذا نحممو كلممم
مائممدة علممى أنمما: وقممال الشممخص، ذلممك عليممه فممرد

ِءت ولم ،الشيخ سماحة إليك.  آ
عممن سأل كلمهما بعض الشيخ سماحة سمع فلما
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باز
ُأخْآبَر ،السبب أرضممى ل أنمما: سممماحته فقممال ،بذلك ف

ًا يتنقص أن لحد ؛منهممم ينممال أو ،ضمميوفي مممن أحممد
وإل ،الوضممع هممذا على معنا يجلس أن يرضى فالذي
،بيتي وهذا ،يريد من إلى يذهب بأن له نسمح فنحن

إلي.  أتوا وهؤلء
الرياض في الشيخ سماحة أسرة منزل كان_ 18

ًا ،إليممه القممادمين الضمميوف لكثرة يتسع ل ممما وكممثير
ُأَسرهم أناس يأتيه إممما ؛غيرهمما أو المدينممة مممن إما ب

ًا فكممانوا ،ذلممك نحممو أو ،مسمماعدة أو لشممفاعة طلبمم
المنزل.  في الشيخ سماحة عند يسكنون

معممه أخآممذ الصممباح فممي الشمميخ سممماحة خآرج وإذا
فيها.  ما اقرؤا: ويقول ،وطلباتهم أوراقهم
يقممال أن تممرون أل: الشمميخ لسممماحة أقمول وكنت

الوراقا فممي ننظممر ونحممن ،بلممدكم إلى اذهبوا لهؤلء
؟ نخبركم ثم ،المناسب الوقت في

ً سماحته فيرد ونتحمممل نصممبر ،ذلممك نرى ما: قائل
!. موضوعهم ينتهي حتى عندنا إقامتهم

ٌأ مكممان الشمميخ سماحة لدى_ 19 ّيمم َه ،للضمميوف ُم
الرياض.  بيت بدروم في المكان وهذا

خآمسممة أو ،أشممخاصا عشممرة فيممه اجتمممع وربممما
ًا جلسوا وربما ،عشر ًا وربما ،أيام !! شهور

ًا إن: الشيخ لسماحة قلت اليام من يوم وفي فلن
اسممتغنى لممو: فقممال ،طويممل وقممت منذ عندنا ساكٌن
! عندكم جلس ما عنكم
سماحته منزل يرتادون الناس من عدد هناك_ 20
. مستمرة بصورة الغداء وقت
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فهممو ؛المواسمماة: الشيخ سماحة به يجود كان مما
علممى الحممرصا كل ويحرصا ،أحزانهم الناس يشاطر
كممانوا سممواء ،كربمماتهم وتنفيممس ،معانمماتهم تخفيممف
ًا أم ممموافقين كممانوا وسممواء ،جماعممات أم ،أفممراد

له.  مخالفين
ل أو يعرفهممم ممممن بأحممد مصمميبة نزلممت فممإذا
تممأثرهم وشممدة مصممابهم بعظم أخآبر ولكنه ،يعرفهم
ًا وخآفممف ،وواسمماهم ،زارهممم إذا مصممابهم_خآصوصمم

لهم_.  قريب بموت مصيبتهم كانت
عممبر بالتصممال بممادر الزيممارة مممن يتمكن لم وإن 

ًا أرسممل أو ،الهمماتف وتممبيين ،مواسمماته يضمممنه كتابمم
الفقيد.  لهل الحكام بعض
17/2/1 في أرسله لكتاب النموذج هذا وإليك_ 1

والدهم.  توفي أناس إلى هم392
حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من

اللممه وفممق بيتهممم وأهممل =فلن+ وإخآمموانه الكممرام
مصيبتهم.  وجبر ،رضاه فيه لما الجميع

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
: بعد أما

أحسن: =فلن+×وأقول والدكم وفاة بلغني فقد
وتغمده ،للفقيد وغفر ،مصيبتكم وجبر ،عزاءكم الله

ًا.  ذريته وأصلح ،ورضوانه برحمته جميع
،مسلوك طريق الموت أن الجميع على يخفى ول

أشممرف وهممم الرسممل مممات وقممد ،مممورود ومنهممل

مواساة سماحة الشيخ للناس
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باز
مممن أحممد سملم والسمملم_فلممو الصلة الخلق_عليهم

ٍءْس ُكننّل[اللممه_سممبحانه_:  قال لسلموا، الموت َنْفنن
إئَقننُة إت َذا ْلَمننْو ّنَمننا ا إإ ُكْم ُتَوّفننْوَن َو َيننْومَا ُأُجننورَأ

إة َياَم إق ْل إزَح َفَمْن ا إرأ َعْن ُزْح ّنا إخآننَل ال ْد ُأ ّنننَة َو ْلَج ا
ْد ُة َوَما َفاَز َفَق َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َتنناُع إإلّ ال إرأ َم ْلُغننُرو ]ا

. 185عمران:  آل
هممو المصممائب نممزول عنممد للمسمملمين والمشروع

ّنا: [الصابرون قال كما والقول والحتساب، الصبر إإ
إه ّل ّنا إل إإ إه َو ْي َل إجُعوَن إإ . 156 البقرة: ]رَأا

ًا ذلممك علممى وعممدهم وقممد ًا خآيممر فقممال: عظيممم
إئننَك[ َل إهننْم ُأْو ْي َل َلَواٌت َع إهننْم إمننْن َصنن ّب َورَأْحَمننٌة رَأ

إئَك َل ُأْو ُدوَن ُهْم َو َت ْلُمْه . 157البقرة: ] ا
عبديصمماب مممن قممال: (ممما النممبي"أنممه عممن وصممح
اللهممم راجعممون، إليممه وإنمما للممه فيقممول: إنمما بمصيبة
ًا واخآلفنممي مصمميبتي في أجرني أجممره إل منهمما خآيممر

ًا وأخآلفه مصيبته، في الله منها).  خآير
ًا، مصيبتكم يجبر أن الله فنسأل يحسممن وأن جميع

والعاقبمممة ،الصممملح يعوضمممكم وأن ،الخلمممف لكمممم
والتعمماون ،والحتسمماب ،بالصممبر ونوصيكم ،الحميدة

لممه والدعاء ،لوالدكم والستغفار ،والتقوى البر على
لقضمماء والمسارعة ،النار من والنجاة ،بالجنة بالفوز

ُته ُتوصممى كممما ،دين عليه كان إن دينه ًا زوجمما جميعمم
،العمممدة تنتهمممي حمممتى بيممموتهن فمممي يبقيمممن أن

ُكْم َوَمننا: [واللممه_سممبحانه_يقممول َتننا الّرُسننوُل آ
ُه ُذو ُكْم َوَما َفُخ ْنُه َنَها َتُهوا َع ْن ّتُقننوا َفا ّلننَه َوا ال

ّلَه إإّن ُد ال إدي إب َش إعَقا ْل الحشر. ] ا
ًا لكممم وضمماعف ،الجميممع مصمميبة اللممه جممبر جميعمم



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

فسمميح وأسممكنه =فلن+، لوالممدكم وغفممر ،الجممر
قريب.  سميع إنه ؛جنته

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
السلمية الجامعة رئيس

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز
بعثهمما برقية عن عبارة وهو ،آخآر نموذج وهذا_ 2
ًا فيها يواسي هم6/2/1418 في ،والممدهم توفي أناس

نّصها:  وإليك
الرحيم الرحمن الله بسم

فيممه لممما الله الشيخوفقهم أبناء الكرام البناء حضرة
آمين.  مصيبتهم وجبر ،رضاه

: بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
اللممه أحسممن الوالممد×فممأقول وفمماة نبممأ بلغنممي فقممد

،برحمته وتغمده ،للوالد وغفر ،مصيبتكم وجبر عزاءكم
،وإيمماكم وجمعنمما ،ذريتممه وأصمملح ،جنتممه فسمميح وأسكنه

مسؤول.  خآير إنه ،كرامته دار في وإياه
هممو المصمميبة عند مسلم لكل المشروع أن يخفى ول

ّنننا: [الصممابرون قممال كما والقول ،والحتساب ،الصبر إإ
إه ّل ّنا إل إإ إه َو ْي َل إجُعوَن إإ ًا الله وعدهم وقد] رَأا ًا خآير كممثير

إئَك: [فقال َل إهْم ُأْو ْي َل َلَواٌت َع إهننْم إمْن َص ّب َورَأْحَمننٌة رَأ
إئَك َل ُأْو ُدوَن ُهْم َو َت ْلُمْه ]. ا
،كريممم جممواد إنممه ،منهممم وإياكم يجعلنا أن الله نسأل
وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز
المملكة عام مفتي
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باز

والفتقار الله إلى اللجوء كثير الشيخ سماحة كان
يديه.  بين والتذلل ،إليه

كل وسؤاله ،الله إلى والتضرع ،الدعاء كثير وكان
وكبيرة.  صغيرة

،سمميوفقه اللممه أن أيقممن يممدعو وهو سمعه ومن 
ويسدده.  ،ويعينه
أسألك إني اللهم: بها يدعو كان التي الدعية ومن

ل اللهممم ،وتسممديدك عونممك ويالله ،والعانة التوفيق
لممي اشممرح اللهممم ،عيممن طرفممة نفسممي إلممى تكلني

،نفسممي شممر وقنممي ،رشممدي ألهمنممي اللهم ،صدري
اللهممم ،مبمماركين يجعلنا الله ،الجميع على يتوب الله

،الهممدى دعمماة من اجعلنا اللهم ،وعملي قلبي أصلح
الحق.  وأنصار

ًا نسي إذا أنه عليه ألحظ وكنت يفكممر وجعل ،شيئ
ممما ،الله إل إله ل: وردد ،برأسه طأطأ ويتذكره ،فيه
يريد.  ما يتذكر حتى ،الله شاء

كتبممه الممذي الكتمماب هذا الكريم القارئ أيها وإليك
ًا الشيخ سماحة فضمميلة إليممه أرسممله كتمماب على رد
الشمميخ كتممب حيث ،صوفان عبدالله بن علي الشيخ

ًا الشيخ لسماحة علي سممماحة رأى أنه فيه أفاد كتاب
وهو هم23/8/1406 الخميس ليلة المنام في الشيخ
ويممدعو الولممى، السجدة في بدعاء الله يدعو ساجد

حفممظ قد وأنه ،الول غير بدعاء الثانية السجدة في
يطلممب الشيخ سماحة إلى فأرسل ،نسيه ثم الدعاء

سممماحة فأجممابه ،الممدعاء ذلممك إلممى يرشممده أن منه

لجوؤه إلى الله وافتقاره إليه، وأدعية كان يكثر منها
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جملة سماحته فيه وضح الذي التالي بالكتاب الشيخ
وإليمك ،سمجوده فمي بها يدعو كان التي الدعية من

،بنصه علي الشيخ على سماحته به رد الذي الكتاب
خ. /995 ورقم هم4/9/1406 بتاريخ

الرحيم الرحمن الله بسم
حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من

زاده صوفان عبدالله بن علي الشيخ فضيلة المكرم
آمين.  واليمان العلم من الله

وبركاته.  الله ورحمة عليكم سلم
،برضمماه اللممه وصلكم ،وصل كتابكم محّب يا بعده

لمحبكممم رأيتموها التي الرؤيا عن ذكرتم ما وفهمت
في ورغبتكم ،أنسيتموه بدعاء السجود في يدعو أنه

بها.  أدعو التي بالدعوات الفادة
لنمما خآير رؤيا تكون أن نرجو الرؤيا هذه: والجواب

المرفمموع: الصممحيح الحممديث فممي ثبممت وقممد ،ولكممم
المبشنرات: الرؤينا وبقينت النبنوة ذهبنت=

+. له ُترىَ أو المسلم يراها الصالحة
عبممماده ممممن وإيممماكم يجعلنممما أن اللمممه فنسمممأل
علممى وإياكم يثبتنا وأن المفلحين، وحزبه الصالحين،

مسؤول.  خآير وجل_إنه نلقاه_عز حتى دينه
أجمعهمما: ومن فكثيرة، بها أدعو التي الدعوات أما

علننى قالننبي ثبننت القلننوب مقلب يا اللهم=
على قالبي صرف القلوب مصرف ويا ،دينك

+. طاعتك
هننو الننذي ديننني لنني أصننلح اللهمومنهمما: =

فيهننا الننتي دنينناي لي وأصلح ،أمري عصمة
فيهننا الننتي آخآرتنني لنني وأصننلح ،معاشنني
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باز
كننل مننن لنني زيننادة الحينناة واجعننل ،معادي

+. شر كل من لي رأاحة الموت واجعل ،خآير
،وعملنني ،قالننبي أصننلح اللهننمومنهممما: =
زدننني رأب ،دينننك فنني الفقننه وارأزقاننني

ًا +. علم
،والصنندق ،للخآلص وفقني اللهمومنها: =

اللهننم ،والعمنل القنول فنني الحنق وإصنابة
إلننى والنندعاة ،دينننك أنصننارأ مننن اجعلننني

+. بصيرة على سبيلك
كننل في والنشاط القوة، ارأزقاني اللهم=
+. خآير

أجمعهمما ممن ،السمنة بهمما جمماءت كممثيرة أدعية في
صممحيح بإسممناد النسممائي عممن ياسر بن عمار حديث

،الغيب بعلمك اللهميقول: = كان النبي"أنه عن
الحياة علمت ما أحيني الخلق على وقادرأتك

ًا خآيننر الوفنناة كننانت إذا وتننوفني ،لنني خآيننر
+. الحديث. لي

جملة عشرة ثلث على اشتمل طويل حديث وهو
عظيم.  دعاء على مشتملة جملة كل

الجامعممات الممدعوات يختممار أن للمسمملم وينبغممي
الطيبات. 

عليكممم والسمملم ،يرضمميه لممما الجميممع اللممه وفممق
وبركاته. .  الله ورحمة

العام الرئيس
والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات

والرشاد
باز بن عبدالله بن عبدالعزيز
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سممماحة أملهمما الممتي الدعيممة مممن نبممذة وهممذه
بعمض طلمب علممى بنمماء هممم9/9/1406 الشيخ×فممي

الشمميخ سممماحة أوراقا ضمممن وجممدت وقد ،الخآوان
بعنوان: 

+مهمة فائدة=
وأذكممار جامعممة دعمموات هممذه: سممماحته فيهمما قال
منممي اللممه"طلممب رسممول عممن الحمماديث بها صحت
إلممى فممأجبته ،ليسممتعملها ؛بهمما تزويده الخآوان بعض
خآيممر إنممه ،مسمملم كممل بها ينفع أن الله وأسأل ،ذلك

مسؤول. 
بممن عبممدالعزيز ربممه عفممو إلممى الفقيممر ذلممك أملى
بيانها.  وهذا باز بن عبدالله
فمي وإسمرافي وجهلمي خآطيئمتي لمي اغفمر اللهم

جممدي لممي اغفممر اللهم ،مني به أعلم أنت وما أمري
اللهممم ،عنممدي ذلممك وكممل وعمممدي وخآطممأي وهزلي

وممما أسممررت وممما أخآممرت وممما قممدمت ممما لي اغفر
ّدم أنممت منممي بممه أعلممم أنت وما أعلنت وأنممت المقمم

إنممي اللهممم ،قممدير شمميء كممل علممى وأنممت المممؤخّآر
أسممألك إني اللهم ،والخآرة الدنيا في العافية أسألك
،ومممالي وأهلممي ودنيمماي دينممي فممي والعافيممة العفممو
مممن واحفظنممي روعمماتي وآمممن عوراتي استر اللهم

ومممن شمالي وعن يميني وعن خآلفي ومن يدي بين
اللهممم ،تحممتي مممن أغتال أن بعظمتك وأعوذ ،فوقي
لممي وأصمملح ،أمممري عصمة هو الذي ديني لي أصلح
الممتي آخآرتممي لممي وأصمملح ،معاشممي فيها التي دنياي
،خآيممر كممل فممي لي زيادة الحياة واجعل ،معادي فيها

إنممي اللهممم ،شممر كممل مممن لممي راحة الموت واجعل
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باز
وشممماتة ،العممدو وغلبممة ،الممدين غلبممة مممن بممك أعوذ

ودرك ،البلء جهممد مممن بممك أعوذ إني اللهم ،العداء
إنممي اللهممم ،العداء وشماتة ،القضاء وسوء ،الشقاء
،والكسممل ،والعجممز ،والحممزن ،الهممم مممن بممك أعمموذ

،والمغممرم ،المممأثم ومممن ،والبخل ،والجبن ،والجذام
بممك أعوذ إني اللهم ،الرجال وقهر ،الدين غلبة ومن
الهممرم ومممن ،والبخممل ،والجبن ،والكسل ،العجز من

وزكهمما ،تقواها نفسي أعط اللهم ،القبر عذاب ومن
لممك اللهممم ،ومولهمما وليهمما أنممت زكاها من خآير أنت

،أنبممت وإليممك ،تمموكلت وعليممك آمنممت وبك ،أسلمت
إل إلممه ل ،تضمملني أن بعزتممك أعمموذ ،خآاصمممت وبممك
والنممس والجممن ،يممموت ل الممذي الحممي أنممت ،أنممت

ومممن ،ينفممع ل علم من بك أعوذ إني اللهم ،يموتون
ل دعمموة ومممن تشممبع ل نفممس ومممن ،يخشع ل قلب

علممى وقممدرتك الغيممب بعلمممك اللهممم ،لهمما يستجاب
ًا الحياة علمت ما أحيني الخلق إذا وتوفني ،لي خآير
ًا الوفاة كانت خآشمميتك أسممألك إنممي اللهممم ،لممي خآير
الغضممب فممي الحممق وكلمممة ،والشممهادة الغيممب فممي

ًا وأسألك ،والغنى الفقر في والقصد ،والرضا ل نعيم
بعممد الرضمما وأسممألك تنقطممع ل عيممن وقممرة ،ينفممد

النظممر لذة وأسألك الموت بعد العيش وبرد القضاء
غيممر فممي ،لقائممك إلممى والشمموقا ،الكريم وجهك إلى

ِءضممّرة، ضممراء بزينممة زينمما اللهممم ،مضمملة فتنممة ول ُم
اللممه بكلمممات أعمموذ ،مهتممدين هداة واجعلنا ،اليمان

ًا خآلممق ممما شممر مممن التامممات أمسممى إذا =ثلثمم
ًا_عند ًا_ أي نزول ويقولها_أيض :منزل+ ويقول_أيضمم

الرض فممي شمميء اسمه مع يضر ل الذي الله باسم
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مممرات =ثلث العليممم السممميع وهممو السماء في ول
المسمماء+ أعمموذ فممي مممرات وثلث الصممباح فممي

ومممن ،وهاّمممة شميطان كمل من ،التامة الله بكلمات
لّمة.  عين كل

اللممه إل إلممه ل: والشممدة الكممرب عنممد وكان"يقول
،العظيممم العممرش رب الله إل إله ل ،الحليم العظيم

العممرش ورب والرض السممموات رب اللممه إل إله ل
المناسممبة الممدعوات مممن شمماء بما يدعو ثم ،الكريم

للمقام. 
الننننون_علينننه ذي دعنننوةالنمممبي": = وقمممال

إل شننيء فنني مسننلم بهننا دعننا السننلما_مننا
إننني سننبحانك أنننت إل إلننه ل: لننه اسننتجيب

+. الظالمين من كنت
الكلما أحننبوالسمملم_: = الصمملة وقممال_عليممه

ول ،للننه والحمنند ،الله سبحان أرأبع الله إلى
+. أكبر والله ،الله إل إله

الباقاينناتوالسممملم_: = الصممملة وقمممال_عليمممه
إله ول ،لله والحمد ،الله الصالحات: سبحان

إل قاننوة ول حننول ول ،أكننبر واللننه ،اللننه إل
+. بالله

ًا_عليممه كلمتانوالسمملم_: = الصمملة وقال_أيضمم
الميزان في ثقيلتان اللسان على خآفيفتان
،وبحمننده الله سبحان ؛الرحمن إلى حبيبتان
+. العظيم الله سبحان

ل وحننده اللننه إل إلنه ل قانال مننوقال": =
علننى وهننو ،الحمنند وله الملك له ،له شريك

لننه كانت مرة مائة يوما في ،قادير شيء كل



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
مائننة بهننا لننه اللننه وكتننب ،رأقااب عشر عدل

لننه وكننانت ،سننيئة مائننة عنننه ومحي ،حسنة
ًا حننتى ذلننك يننومه فنني الشننيطان مننن حرز

إل ،به جاء مما بأفضل أحد يأت ولم ،يمسي
+. عمله من أكثر عمل رأجل

علممى وسلم الله وصلى ،العالمين رب لله والحمد
وصحبه.  وآله محمد نبينا

العام الرئيس
والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات

والرشاد
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ًا الشيخ لسماحة الله جمع لقد حممتى ؛شممتى علوم
أنممه ظننممت العلمموم من علم عن يتكلم رأيته إذا إنك

غيره.  يحسن ل وأنه ،تخصصه
ومعرفممة ،وعلممومه ،الحممديث فممي إمممام فسماحته

ممممن الصمممحيح ومعرفمممة ،رواتمممه وأحممموال ،رجممماله
ًا وسممترى ،والموضمموع ،الضممعيف ًا طرفمم مممن وعجبمم

الشيخ.  سماحة ذاكرة عن الحديث عند ذلك
فقهممه ويتجلممى ،الول الطممراز من فقيه وسماحته

الكثيرة.  ورسائله فتاواه في
شيء عن سئل أو تكلم أو ،نوقش أو ،ناقش وإذا
يحسممن ل سممماحته أن السممامع ظن بالعقيدة يتعلق

الفن.  هذا إل
هممو هممذا: قلت اليات بعض تفسير على تكلم وإذا

،الفجمر سمماحته صملى إذا الحيمان بعض ففي ؛فنه
ًا كممان لممما بالمصمملين اليممات بعممض وقممرأ أو ،إماممم

ًا كمان لمما المام من سمعها إلممى رجممع ثممم ،مأموممم
قمماله ممما علممى ليقممف ؛تفاسممير عممدة بيتممه_طلممب
اليات.  أو الية معنى في المفسرون

،بعممض علممى التفاسممير بعض يرجح تراه ذلك وبعد
قيممده وربممما ،بالبممال يخطممر ل معنى إلى مال وربما
التفاسير.  بعض حاشية على

وإن ،ميممدانه فممارس فهممو الفرائممض علممم وهكممذا
َيْحُضممر حين الضرير الرجل هذا من ليعجب النسان
َطه ويرى ،دروسه ْب وقسمممة ،الفرائممض لمسممائل َضمم

كتاب.  من يقرؤها لكأنه حتى التركات

تفنن سماحة الشيخ في العلوم
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وهكممذا ،عممالمه هذا قلت ،النحو في تلكم إذا وكذا

الخآرى.  الفنون سائر في
،ذلممك يؤكممد ممما الكتمماب ثنايا في وسيمر ،مر وقد

عليه.  ويبرهن
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الشمميخ سممماحة بها تميز التي الصفات أعجب من
ليحصى ما تستوعب العجيبة فذاكرته ؛الذاكرة قوة
والتممذكر ،بالشممخاصا والمعرفممة ،المعلومممات مممن

والحداث.  ،للتواريخ
وعشممت ،سممنة أربعيممن منممذ سممماحته عرفت وقد

ًا عشمر سمتة قمرب عن معه م عامم عليمه ألحمظ ول
ًا حافظته.  في ول ،فكره في نقص
ًا أكون ل بل ،وهمتممه عزيمتممه إن: قلممت إذا مبالغمم
ًا قوة تزداد حافظته وقوة فكلممما ؛عممام كممل ونشاط
ذاكرته.  وقويت ،قريحته زكت السن به تقدم

ًا ًا ؛ذلك على يدل ما بنا يمر ما وكثير يمذكر فأحيانم
ًا ،صباه في أخآباره بعض لنا سممماحته ُيممدعى وأحيانمم

وليمممة حضممور أو ،افتتاح مناسبة أو ،عشاء أو لغداء
ونحممن ،ذلممك نحممو أو ،نممدوة أو ،محاضممرة أو ،زواج

أهلهمما يعطممي أن بعممد سممماحته مواعيممد نسممجل
َلنا الموعممد قممرب فممإذا ،الموافقة َأ هممل سممماحتُه َسمم

؟ وكذا كذا مكان في كذا موعد عندنا
ًا فيقممول ،نممدري ل: نقممول أو ،ل: فنقممول: أحيانمم

تأكدوا.  بلى،: سماحته
قال.  كما وجدناه المواعيد سجل إلى رجعنا فإذا

ًا ،ينسمماه يكاد ل الدرس في موقفه وكذلك وأحيانمم
أو الممدرس انتهممى إذا الصممفحة رقممم عممن يسممأل
القممراءة موعمد أو الممدرس وقممت جمماء فإذا ،القراءة

ضممبط وربممما ،كممذا صممفحة افتحمموا: قممال جديممد من

ذاكرة سماحة الشيخ



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
). 1( الُجّمل حساب من حرفين أو بكلمة الصفحة

السممرة مممن أحممد أتمماه إذا أنه ذاكرته عجيب ومن
السرة عن الحديث ودار ،الحيان بعض في المالكة
ًا أن يسممرد سماحته أخآذ وأوائلها فلن ابممن هممو فلنمم

كممذا عممام فممي وتمموفيت ،فلنة وأخآته ،فلنة أمه وأن
وكذا. 

وعمتك فلنة، منهم: خآالتك يزوره لمن قال وربما
وكذاإلخ.  كذا إلى يرجع وهذا فلنة،

منا.  بأسرتنا أعلم يقول: أنت بعضهم إن حتى
وتاريممخ المالكممة، السممرة أسممماء وكممان×يحفممظ

الحيممان، بعمض فممي عنهمم كتبه ما ويراجع ميلدهم،
عبممدالعزيز، الملك أبناء المراء من الشقاء ويحفظ
عنايممة ولممه منهممم، كممل وأخآوال لب، الخآوة ويعرف
بذلك.  خآاصة

كبممارهم، ويعممرف الشمميخ، بممآل يعتنممي وكممذلك
يوليهم حيث منهم؛ العلماء لسيما منهم؛ والسابقين

ًا ًا.  اهتمام كبير

يعتمممد النمموع وهممذا الحسمماب، أنممواع من نوع الُجّمل ) حساب( 1
الهجمماء حممروف ترتيممب علممى يعتمممد وهممو العممداد، ل الحروف على

والممترتيب نسممتخدمه الممذي، بممائيفالل الممترتيب ل البجدي، الترتيب
يلي:  كما البجدي
ضظغ.  ، ثخذ، قرشت عفص،س كلمن، حطي، هوز، أبجد،
ثمم حماد،آبال تبمدأ عدديمة، قيممة لمه الحروف هذه من حرف وكل

يلي:  كما وذلك اللف، ثم المئات، ثم العشرات،
،20ك ،10 ي ،9 ط ،8 ح ،7 ز ،6 و ،5 هم ،4 د ،3 ج ،2 ب ،1أ 
ر ،100 قا ،90 صا ،80 ف ،70ع ،60 س ،50 ن ،40 م ،30 ل

ظ ،800 ض ،700 ذ ،600خ ،500ث ،400 ت ،300 ش ،200
. 1000 غ ،900

ً أراد فإذا 30ًصا إلى يشير أن مثل ذلك.  نحو أو قال: يك،  مثل
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ه الشميخ سمماحة ذاكمرة لطمائف وممن أراد إذا أن
ومعرفممة الحممديث رجال من رجل عدالة في البحث
صمماحب أن أعرفممه قممال: الممذي_فيممه قيل وما حاله،

قال: يخطئ، أو قال: ثقة، أو قال: صدوقا، التقريب
التأكد.  باب من ولكن

ًا الشميخ كلم يكمون البحث وعند فمي لمما مطابقم
الفضمميلة صمماحب سمممعت الغلب. وقممد في الكتاب
النصاري×يقول: الشيخ محمد بن إسماعيل الشيخ

قلب.  ظهر عن التقريب يحفظ يكاد عبدالعزيز
الحممديث فممي يتكلم الشيخ سماحة رأيت إذا ولهذا
حفممظ مممن عليممه كممان لممما غيره؛ يعلم ل أنه ظننت

والضممعيف، والصممحيح، والرجممال، والسانيد، للمتون
والموضوع. 

اليام من يوم في أنه ذلك؛ في العجائب ومن
فهمد بمن سمعود المير الملكي السمو صاحب أهدى

جميع فيه خُآّزن قد كمبيوتر جهاز الشيخ سماحة إلى
والمسانيد.  والسنن الصحيحين، في ما

نظام على سماحته لطلع المختص حضر وعندما
والبحممث المممراد، الحممديث استخراج وكيفية الجهاز،
البمممواب أي وفمممي ورد، روايمممة كمممم وفمممي عنمممه،

ُتُه يوجد_سأل كمم فمي الحمماديث بعمض عمن سمماح
يبحث المختص فجعل البواب؟ أي وفي ورد؟ رواية

ويقممول: صممحيح، يسممأل والشيخ الحاديث بعض عن
وكممذا، كممذا بلفممظ ورد الشيخ: بل يقول بعضها وفي

فلن.  ورواه
وعند الجهاز، في يجده لم عنه المختص بحث وإذا

يحفظه كان ما طبق يوجد الكتاب أصل إلى الرجوع
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الشيخ! سماحة
ّوب وصممار أسممئلة عدة سماحته سأل أن وبعد ُيَصمم

ّطئ علممى بالجهمماز شمميخ! أتينمما المختص: يا قال ويخ
قممد الجهمماز هممذا وأن شمميء، كممل فيه حفظنا قد أننا

شيخ يا بأنك فوجئنا ولكننا المعلومات بإدخآاله اعتني
الكمبيوتر! من أحفظ

النصمموصا يحفممظ أنممه ذاكرتممه قوة على يدل ومما
منهمما، الستشممهاد ومممواطن والسممنة، الكتمماب مممن

خآلممط دون مظانهمما إلممى المتشممابهة اليممات ويعممزو
بينها. 

ًا وأورد نصيحة، أو كلمة، أملى إذا وكان قال: حديث
قممال: رواه أو مسمملم، لفظ وهذا صحته، على متفق
داود.  أبي لفظ وهذا داود، وأبو مسلم
المتحممدث واسممتدل أحممد، مممن كلمممة سمممع وإذا

فلن، رواية الشيخ: هذه سماحة قال وعزاه بحديث
ًا_الترمممذي، كممذا، قال: لفظممه أو ابممن أو ورواه_أيضمم

وهكذا أحمد أو ماجه،
سممماحته_فممي يكممون مظممانه إلممى الرجمموع وعنممد

ًا.  الغلب_مصيب
سمممعود بمممن محممممد الممممام جامعمممة أن وأذكمممر
الملكممي السمممو صاحب بين ندوة أقامت السلمية،

الداخآليممة وزيممر نممائب عبممدالعزيز بممن أحمممد الميممر
ًا، الشيخ سماحة وكان العلم، ووزير فممأورد حاضممر
ًا العلم وزير على وعلق الشيخ، سماحة فقام حديث

العلم وزيممر معممالي ذكممره ممما وقممال: أممما النممدوة،
وقممد باطل، حديث فهو وكذا كذا بحديث باستشهاده

ًا، عشرين قبل عليه نبهت قمموة علممى يممدل مممما عام
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ذاكرته. 
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ًة، صممفاٍت يحمممل الشمميخ سممماحة ًا حميممد وأخآلقمم
أو مكممان، أو زمممان، يغيرهمما ل صممغره، منممذ كريمممًة
مستمرة هي بل ضراء؛ أو سراء، أو حضر، أو سفر،
ًء تزيد بل معه، ًء.  زكا ونقا

يعرفممون شممبابه أيام منذ سماحته يعرفون فالذين
وحممب والصممدقا، والشممجاعة، والكممرم الزهممد، فيممه

الخآلقا.  مرذول عن والترفع للناس، الخير
فممي الريمماض فممي معممه عمماش مممن حممدثني وقممد
مجيئممه بعممد الريمماض وفي القضاء، أيام وفي شبابه،

وبعممد الكليممة، ثم المعهد في للتدريس الرياض؛ إلى
رئاسممته فممترة فممي ثممم السمملمية الجامعة في ذلك

والممممدعوة والفتمممماء، العلميممممة البحمممموث لدارات
ول منهجممه، يتغيممر لممم سماحته أن والرشاد_حدثني

جلوسممه وأوقممات ثابتممة، الممدروس فأوقممات ثبمماته،
ًا كان حين من حالها على للناس توفمماه حممتى قاضممي
الله. 
شيء.  منهما يتغير لم وهمته ذاكرته، إن ثم

سممنة ثلثيممن منممذ معه عاش من بعض سألت وقد
أكممثر أو سممنة ثلثيممن منذ الشيخ حال أربعين: هل أو

الن؟ كحاله
قاعدته.  هي وهذه نشاطه، هو فأجاب: هذا

تامممة ملزمة ولزمته سنة، أربعين منذ عرفته وأنا
ونشمماطه، ثبمماته مممن فرأيممت سنة، عشرة ستة منذ

ًا، ذاكرته وقوة ومممع أحممداث، مممن به يمر ما مع عجب
وأعاصممير وفتممن ومتمماعب، مصمماعب، مممن يلقيه ما

ثبات سماحة الشيخ وشجاعته
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ًا كان أنه إل بالمة تمر عممن يمتزحزح ل كمالطود ثابتم
العمممل فممي اليممومي نظممامه ول خآلئقممه، ول مبادئه،

كممان مما ذلك غير ول وجهه، بشاشة ول والدروس،
عليه. 

ْد لم الحق له تبين إنه×إذا ثم ِءح أنملممة، قيممد عنه َي
ممما خآلف الدلممة فممي النظممر خآلل مممن له تبين وإذا

َتَحّرج.  دونما إليه رجع يرى،
أعلم ول والصدقا، الحق، بقول معروف وسماحته

ممن صممدر لكونه منكر؛ إنكار عن توقف أو اهتز، أنه
فلن.  أو فلن
بالسمماليب ولكممن أحممد، أي علممى المنكممر ينكر بل

فممي جمماء لممما الموافقممة الناجحة، الناجعة، الحكيمة،
المطهر.  الشرع

وقممموة الجمممأش، برباطمممة معمممروف وسمممماحته
عامممة ومصممائب عظيمة، فتن به تمر فقد الشكيمة؛

وإنما ذعر، أو خآور، أو جزع، عليه يظهر فل وخآاصة؛
والحتسمماب، والرضمما، والصممبر، بالثبممات، يقابلهمما

وضممرائه؛ سممرائه فممي دأبممه فهممذا بممالله، والستعانة
الطرائق.  واستواء العتدال، يلزم حيث

ّلممه، الممتي السمميارة فممي حممادث عليه وقع وربما ِءق ُت
ثممابت وهممو الضرر بعض بها ويحصل السيارة، فتهتز

ِءد الممدعاء، علممى يزيممد ل السمملمة، علممى اللممه وَحْممم
السممتماع فممي يسممتمر ذلك وبعد حصل وقول: ماذا

ُأ لما ْقر عليه.  ُي
السممنة لداء بيتممه داخآممل مجلممس فممي دخآممل ومرة
ّبممر ولما للمغرب، الراتبة جمماء الصمملة فممي ودخآممل َك

فممانفجرت النممور وفتممح لسممماحته، المرافقيممن أحممد
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منها وتطاير شديد، صوت منها وصدر الثريات إحدى
يتغيممر، لممم بممه وإذا سممماحته إلى أنظر وكنت شرر،

ببعممض وإتيممانه الصلة، من فراغه وبعد يتحرك، ولم
على يزد ولم الصوت؟ هذا قال: ما والذكار الدعية
ذلك. 

العراقيممة الصممواريخ كممانت أيممام الخليج أزمة وفي
ًا الريمماض إلممى تصممل يصممابون النمماس كممان أحيانمم

 المنذرة، الصفارة أصوات سمعوا إذا بالرعب،
حالهمما، على ودروُسه حاله، على فهو سماحته أما
تتضعضع.  ل بالله وثقته
ًا إن بممل نشممعر يقولممون: إننمما الطلب مممن كممثير

درسه.  حضرنا إذا والطمأنينة بالمان
عممام منممى، فممي الكممبير الحريممق اشممتعل ولممما
الممذعر مممن أصممابهم، ممما النمماس أصمماب مممه1417

والخوف. 
والممدعاء، بالحوقلممة، فشممرع×الشمميخ سممماحة أما
يكفممي أن اللممه وسممأل قنممت، الظهممر، صمملى ولممما

الحريق.  هذا شر المسلمين
يصنندق أطوارأه، شتى في حاله هي فهذه

القائل:  قاول عليه
الممدهر فممي عشممت قممد

ًا ُطُرقٍا على أطوار
منمممه فصمممادفت شمممتى

ْيممممممممَن ّل والبشممممممممعا ال ً النعمممماء فل بلممموت ُكل
ِءطُرنممممممممممممممممممممممي ْب ُت

ْعُت ول لوائهمما مممن َتَخّش
جزعممممممممممممممممممممممممممما قبممل قلبي الهول يمل ل

وقعتمممممممممممممممممممممممممه
ًا بممه أضمميق ول إذا ذرعمم

وقعمممممممممممممممممممممممممممما في يتكلم أنه جأشه، ورباطة وشجاعته ثباته ومن
ّيممده فل وصممغارهم كبارهم الناس وأمام المحافل تق

بكممل يتكلممم بممل أمامه، من عظمة يهوله ول حبسة،
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وسكينة.  ،وراحة ،طمأنينة
المنكممر، ينكممر أنممه الحق في وقوته شجاعته ومن
ًا أخآطأ من على ويرد الحق، ويبين كان.  من كائن

ًا، كثيرة ذلك على والمثلة معممروف المر وهذا جد
طعن أن وبعد ،عمره مقتبل في الشيخ سماحة عند
السن.  في

صممحيفة نشممرت لممما أنممه ذلممك علممى المثلة ومن
ًا السورية الجيش ًا كلم وجممود إنكممار يتضمممن ،كفري

للرئيممس الشمميخ سممماحة كتب_وتعالى الله_سبحانه
لممه وبيممن التاسممي، الممدين نور وهو آنذاك، السوري

فممي وإعلنهمما التوبممة، الممواجب وأن ،ذلك في الحكم
الصحف. 

الخارجيممة الصحف بعض نشرت لما أنه ذلك ومن
أنممه وذكممر ،القممرآن فممي طعممن الرؤسمماء بعممض أن

إليممه الرسممول"كتممب شممخص فممي وتكلممم متنمماقض،
لممه وأوضممح ،قممال ما فداحة له وبين الشيخ، سماحة

التوبممة إعلن عليممه الواجب وأن وردة، كفر ذلك أن
كلمه.  نشرت التي الصحف في

سممماحة بممه أشممار ما الشخص ذلك ينشر لم ولما
ً سماحته كتب ورجوعه توبته يعلن ولم ،الشيخ مقال
ً ونشممرت وردته، الشخص، ذلك كفر فيه بين مطول

الصحف.  بعض ذلك
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عبممدالعزيز المممام سماحة سيرة في العجائب من
وتتسممامى تزكو التي المتجددة، العالية همته باز ابن
العمر.  في تقدمه مع

فبممأي تحممار؛ فإنممك همتممه عممن الحديث أردت وإذا
تتحدث؟ مجال أي وعن تبدأ، شيء
معيممن، مجممال على تقتصر ل العالية همته أن ذلك

 محدد، عمل أو
بهمما؛ يقمموم الممتي العمممال لشممتى شمماملة هممي بل

يمممل ل فهممو الكتب؛ قراءة في تتجلى العالية فهمته
ًا بل قراءتها، مطولممة كتب قراءة في يشرع ما كثير

أعماله.  كثرة من ُيرى لما يتمها؛ أن بالبال يخطر ل
قراءتها.  يتم ثم مدة إل هي وما

المعممماملت، علمممى الطلع فمممي همتمممه وتتجلمممى
ممما كممثرة مممن يكممل ول يمممل فل يلزم؛ بما والتوجيه

عليه.  يعرض
شممتى فممي السممنة وتطممبيق العبممادة، فممي وتتجلى
شؤونه. 

عممن وترفعهمما وطهارتهمما، نفسه، زكاء في وتتجلى
والمحقرات.  السفاسف،

تممرى نفٍس ذا كان ومن
جولممممممممممممممممًة الرَض

ًا بممد فل للسممماوات يوممم
يرتقمممممممممممممممممممممممممي شممتى فممي وكرمممه، وجمموده، سممخائه، في وتتجلى

والكرم.  والجود السخاء، صور
بالمشروعات والقيام الوقات، اغتنام في وتتجلى
عقبات.  دونها تقف التي العظيمة، والعمال

همته.  مجالت من ذلك غير إلى

 همتممممه العاليممممة
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دلممت الممتي همتممه وعلممو
علمممممممممممممممممممممممممممى

َغر وقلممممة الكممممبير ِءصمممم
َثر ْك َت الُمْسممممممممممممممممممممم العجممب أشممد ليعجممب ويرافقه معه، يعمل الذي وإن

همته×.  من يراه مما
سماحته، يرافقون بمن مبلغه يبلغ العياء لترى وإنك

أنهم ومع ونشاطهم، قوتهم في أنهم مع معه ويعملون
القممراءة علممى ويتنمماوبون العمممل، يتعمماقبون مجموعممة

فممي ولممذة متعممة يجممدون أنهممم ومممع ومرافقتممه، عليممه،
سممماحته أن ومممع لممه، متفرغون أنهم ومع معه، العمل

كثيرة.  متنوعة بأعمال ويقوم السن، في كبير
بالعمممال يقوم الشيخ سماحة أن تجد كله؛ ذلك ومع

والسمممرور، والسمممهولة، اليسمممر، بمنتهمممى العظيممممة
أو الحضر، أو السفر، في حاله بذلك يستوى والسكينة،

المرض.  أو الصحة،
يمكممن ل السممياقا هممذا فممي والقصممص والشممواهد

والممتي مممرت الممتي القصممص معظممم إن بممل حصممرها،
وتؤيده.  المعنى هذا تؤكد ستمر

ّقممٌل َن َت ٍد فممي ُم مممن سممؤد
ٍد سمممممممممممممممممممممممممؤد

إلممى جممرى الهلل مثممل
اسمممممممممممممممممممممتكماله يصنندق يكنناد ل الننتي الحادثننة هننذه وإليننك

وقاوعها: 
مكممة فممي الشمميخ سممماحة كممان مممه1413 عممام فممي

فممي الدعويممة المراكممز أحد افتتاح إلى ودعي المكرمة،
صمملة بعممد الحضممور يكممون أن عليممه وألحمموا جممدة،

سمماعات إلممى الحفممل أمممد يطممول ل حممتى المغممرب؛
متأخآرة. 
صمملى وعنممدما الخيممر، إل يكممون سممماحته: ممما فقممال
جدة؟ إلى الن له: نذهب قلنا المغرب
بعممد المجلممس بترك نفسه تطب لم سماحته لكن

المعتمماد، مجلسممنا إلممى نممذهب فقممال: بممل المغرب،
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باز
الناس.  حاجات في وننظر

ًا فقلنمما فممي ونتممأخآر الحضممور، فممي نتممأخآر لممه: إذ
الرجوع. 

الله.  فقال: ولو! يعين
حاجممات فممي ونظممر المعتمماد، مجلسممه في فجلس

وأجمماب ُيقممرأ، أن اللممه شمماء ممما عليه وقرئ الناس،
لمه حسممبت إننممي حممتى إليمه، الموجهة السئلة على

المغرب.  ذلك بعد سؤالً، ستين على إجابة ستين
العشمماء، لصمملة قممام المجلممس انتهممى أن وبعممد
ًا يتهلل ووجهه ًا؛ فرح للناس.  جلوسه بسبب وبشر

ومعممالي أنمما صحبته في وكنت جده، إلى توّجه ثم
نتنمماوب وكنما صملح، والخ الشمويعر، محمد الدكتور
جدة.  إلى وصلنا حتى القراءة
الكماثرة، بجممموعهم النمماس اسمتقبله وصملنا ولمما
شممرح إلممى واستمع المشروع، ودخآل عليهم، فسلم
قاعممة دخآل ثم وأهدافه، نشاطاته وعن عنه، مفصل

جميممع إلممى واسممتمع بالنمماس، المكتظة المحاضرات
وقصممائد، كلمممات مممن فيممه ألقى وما الحفل فقرات

طعممام تناول الحفل، انتهى أن وبعد كلمته، ألقى ثم
فكنمما مكممة، إلممى وعمماد هنمماك، الناس وودع العشاء،
وصمملنا فممما الطريممق؛ طمموال القممراءة عليممه نتناوب
ليلً!! الثانية الساعة إل مكة في منزله

فممي للتهجممد يقمموم أنممه سممماحته عممادة مممن وكان
لقيممام معممه من ينبه وكان ليلً، الثالثة الساعة حدود
ناصممر بن عبدالعزيز والشيخ أنا، ينبهني وكان الليل،

ممما بسممبب الليلممة، تلك يقوم لن أنه فجزمنا باز؛ بن
فممي تممأخآره وبسممبب الليممل، أول مممن تعب من لقيه
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بممه إذا قيممامه وقممت جمماء فلممما مكممة، إلممى المجيممء
يصمملي وبقممي بالقيممام، شممرع ثممم للقيممام، يوقظنمما
ّذن حتى ويقرأ ويدعو، مسممجد إلممى فذهبنا بالفجر، ُأ

بنمما فصمملى المممام فتممأخآر لنمما، المجمماور القطممان
ّي بصوت اليات وتل سماحته سمملم فلممما خآاشممع، ند
كلمة.  فيهم وألقى بوجهه، الناس استقبل
سممماحته أن قلنمما: لبممد المنممزل إلممى عممدنا ولممما
والنصب؟ العياء هذا بعد فماذا سينام؛
ًا، وطمماقيته غممترته ألقى المجلس وصلنا فلما جانبمم
عندكم؟ ماذا الله، وقال: بسم وجلس

مممن عليممه أرى وأنمما المعاملت، عليه أقرأ فأخآذت
عليممه أقرأ فبقيت اللب؛ يبهر ما والنشراح، السرور

ًا، والثلممث السممابعة حممتى أنممه بعممدها فظننممت تقريبمم
الساعة منبه يقول: ضع به فإذا طويلة؛ نومة سينام
نهممض المموقت ذلممك جمماء فلممما والثلث، الثامنة على
النممدوات، لحضممور السمملمي؛ العممالم رابطممة إلممى

ولممم آنداك، تعقد كانت التي المطولة، والجتماعات
بعممد والنصممف الثانيممة السمماعة إل منزلممه إلممى يرجع

فممي الحاضممرين مممع الجلمموس أكمممل ثممم الظهممر،
وهممو العصممر وصمملى الغداء، معهم وتناول المجلس،

نسممقط نكمماد ونحممن والنشممراح، النشاط، تمام في
النوم. .  وقلة الرهاقا، جراء من وجوهنا على
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سمميرته، ولطممائف عظمتممه، أسممرار مممن وهممذا
وسممويداء العيون، سواد في وحلوله تميزه، وأسباب

بجلئممل فيممه يقمموم الممذي المموقت ففممي القلمموب؛
ومناصممحة المسؤولين لكبار مراسلت من العمال،
أعلمممى ممممن للوفمممود واسمممتقبال المممدول، لرؤسممماء

على والردود والفتوى، بالدروس وقيام المستويات،
الرابطممة في الجتماعات ورئاسة المتتابعة، السئلة

ك ونحمو غيرهما، أو الهيئة، أو المتي العممال ممن ذل
ل كلممه ذلممك مممع للمممة العامة المصالح عليها يترتب

اشممتغاله بحجممة وصمغارها؛ المور، دقائق يهمل تراه
ويستقبل المرأة، سؤال يسمع تراه بل أهم، هو بما

ولممو الهمماتف سممؤال علممى ويجيب المسكين، الفقير
ًا، كان والعمماملين سيارته، قائد يداعب تراه بل يسير

ل بممل ذويهممم، وأحمموال أحوالهم، عن ويسألهم معه،
ِءفل ْغ الممتي الوجبممات علممى المنزل طباخ على الثناء ُي

بحقمموقا والقيممام الصممغار، مداعبممة ينسى ول يعدها،
يعطيممه فكممل النمماس؛ مممع حمماله كانت وهكذا الهل،
منزلته.  وينزله حقه،
ٌد يكممن ولممم يلهيممه أحمم

ٍد عممممممممممن أحمممممممممم
ٌد كمممأنه والنممماُس والممم

أطفممممممممممممممممممممممماُل

القيام بصغار المور وكبارها
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رئيس وسبب عظمته، أسرار من عظيم سر وهذا
فسمممماحة وثبممماته؛ وتحملمممه قممموته، أسمممباب ممممن

ول المنممزل، إلممى العمممل هممموم يحمممل الشمميخ×ل
وإذا للزائريممن، العامممة والقضممايا المشممكلت يحمممل

المكتممب، داخآممل وقضاياه مشكلته، ترك مكتبه ترك
البيت.  في البيت شؤون ترك بيته من خآرج وإذا

معممه، تتحرك ل القضايا تلك أن ذلك، معنى وليس
َبه ل أنممه أو أ

ْ مشممكلة كممل يعطممي كممان وإنممما لهمما، يمم
ًا يحّمل ول قدرها، أحممد جلممس فممإذا أحممد؛ ذنممب أحد

ِءلّي أنه ظن سماحته إلى والشممواغل؛ الهموم، من خَآ
ّليته يقبل لنه ُك وجليسه.  محدثه، على ِءب

ّطممن ولقممد الخلممق هممذا علممى نفسممه سممماحته و
القيممام علممى يعينه ما أعظم من ذلك فكان العظيم؛

بالمسؤوليات. 
ّدر إذا تراهممم حيممث النمماس؛ أكممثر حممال بخلف كمم

إلممى وامتممدت مناله، منهم الغضب نال ُمكدٌر عليهم
زملء، مممن بهممم يتصممل مممن كممل وإلممى حولهم، من

يممومهم الحالمة تلممك معهممم واستمرت وأولد، وأهل،
التكدر.  مدة زادت وربما ذلك،
الحممال هممذه مثممل علممى الشمميخ سممماحة كممان ولو

ْنهدم، همته.  وفترت قناته، ولتصدعت ل
وتعممود العمموادي، بممه تصممطدم كالجبممل كان ولكنه
يتزحزح.  ل ثابت وهو أدراجها،
مممن كممثير ففممي العجممب؛ أشممد منممه نعجممب ولهذا
تشمميب مشممكلت عليه وتعرض قضايا، تأتيه الحيان

ًا ذنب أحد، ول يشغله شيء عما هو بصدده ل يحّمل أحد
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علممى اجتماعممات ويحضممر الولممدان، نواصممي لهولهمما
كالجبممال، أعممال لمديه وتجتمممع المسممتويات، أعلمى

ِءطم بشمميء يومه بقية يقوم ولن سماحته، فنقول: ُح
اجتممماع، مممن خآرج إذا أنه إل يروعنا فما العمل؛ من
يممراه ما اتخذ ثم مشكلت، أو قضايا، إلى استمع أو

سممواء ونشمماط بهمة الجديد عمله على حيالها_أقبل
ًا كان ًا، أو صغير فسامره ضيف إليه قدم فربما كبير

الفلنممي؛ الكتمماب قممال: أعطونمما وربممما ولطفممه،
ابحثوا أو بفلن، قال: اتصلوا وربما بقراءته، فنشرع

الفلنية.  المسألة عن
عنممده كممانت وإن إليممه، ذهب موعد لديه كان وإذا

ًا نتوقع أننا مع للقائها، ذهب محاضرة ذهنه أن أحيان
ّوش، قممد ولكننمما عليممه، تكممدرت قممد نفسممه وأن َتَشمم

ًا.  ذلك بخلف نفاجأ تمام
كممما المرض إبان حاله من ذلك على أدل وليس 

موضعه.  في ذلك بيان سيأتي
عمممانى ممممن والشمممهم

وراضمممممها الخطممممموب
ّقا فغدت النسمميم من أر

مسيسممممممممممممممممممممممما بغيممر الممدنيا في فخر ل
عزائممممممممممممممممممممممممم

تهمماب ول الحديممد تفري
وطيسممممممممممممممممممممممما ّيمممُة وإذا أيقظمممت الرو

الفمممممممممتى عمممممممممزَم
الفخممماُم معممماليه ملت

) 1( طروسمممممممممممممممممما

. 139_138صا حسين الخضر لمحمد الحياة ) خآواطر( 1
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ًا كان أنه الشيخ سماحة عن ُعرف لقد ً رمز ومثال
ًا والنصمماف؛ للعممدل، هممي كلمتممه تكممون ممما فكممثير
مممن كممثير فممي المتنازعممة، الطممراف بيممن الفصممل

الشؤون. 
بحكمممه؛ يرضممون طبقمماتهم اخآتلف علممى والناس

وتقواه.  بتجرده لعلمهم
كتمماب، عليه قرئ إذا أنه عنده العدل مظاهر ومن

ًا سمع أو أحد أي عن سمع أو الناس، من لحد كلم
ًا_سمعه ذلممك معرفممة عممن الممذهن خآممالي وكممأنه شيئ

ًا، يسممتحق بما عليه فحكم الكاتب؛ أو القائل أو ثنمماء
ًا، وقربممه النسممان معرفة تأخآذه فل ذلك؛ غير أو نقد
أغلطممه، عممن والتغاضممي مجاملته، إلى سماحته من
كممثرة أو بعممده، أو مخممالفته أو بممه، الجهل يأخآذه ول

صواب.  من عنده ما رد إلى_فيه الناس كلم
أبعممد مممن كممان ولممو عليممه ويثنممي الحممق، يقبل بل

البعدين. 
ًا قريممبين لناس كتب في عليه أقرأ كنت ما وكثير

ربما ذلك ومع محبيه، خآاصة من كانوا ربما بل إليه،
ًا الكتمماب علممى كتممب ًا عممدد الملحوظممات مممن كممثير

والستدراكات. 
فممي الحيان بعض عليه أقرأ حيث ذلك؛ من والعكس

تجممرد قرأهمما فإذا مخالفين، لناس قراءتها يطلب كتب
ِءبل هوى، كل من َق أثنممى ربممما بممل حممق، مممن فيهمما ما و

أشممار ملحوظممة رأى وإذا فيهمما، المواضمميع بعممض علممى
أو يممراه، ممما سمماقا أو خآطئهمما، علممى الدليل ونقل إليها،

العممدل في الحمكام
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باز
ْولممى المموجه أبممدى َل حولهمما تممدور الممتي المسممألة فممي ا

الملحوظة. 
ّد ربما بل فممي ناقشممه أو النمماس، مممن أحد عليه ر

يرد لمن يستمع بل لذلك يغضب تراه ما_فل مسأله
إذا قمموله عممن رجممع وربممما وارتيمماح، هدوء بكل عليه
ّتهممم وربممما الممرد، وجاهممة رأى َن نراجممع رأينمما، قممال: 

أخآرى.  مرة المسألة أو الموضوع،
وغممرور، وجهل، بصلف، الناس بعض ناقشه وربما

بمممن يتلطممف بممل سممكينته، تفممارقه ل وسممماحته
أرفق.  هي بالتي ويأخآذه يناقشه،
َقبيل هذا في يحضرني ومما خآميس يوم في أنه ال

رجمل جماء الطمائف، مدينمة وفمي مه1418 عام من
العجلة، الرجل هذا على ويظهر الشيخ، سماحة إلى

حممافظ أنممه نفسممه فممي واعتقاده بالنفس، والعتداد
الكبار.  العلم طلبة على ُيْحَسب وأنه للنصوصا،

يسممأل جعممل الشمميخ سممماحة أمممام جلممس فلممما
َته بالحاضرين، مليء والمجلس كثيرة، أسئلًة سماح

هو الرجل: هذا ذلك قال الشيخ سماحة أجابه وكلما
والشميخ يسمأل فكمان عنمدي، مما يوافمق هذا رأيي،
ثممم بال، وانشراح صدر برحابة النحو هذا على يجيبه
وذلممك للغممداء، الطعممام مجلممس إلممى الجميممع انتقل

وهممو يجيبممه والشمميخ السممئلة، عن ينقطع لم الرجل
وجممموه علمممى والمتعممماض التكمممدر فظهمممر يأكمممل؛

الحاضرين. 
طمأنينته.  ول سكينته تفارقه لم الشيخ ولكن
ذلممك جمماء الرياض إلى الشيخ سماحة انتقال وبعد

أمرنممي وقممال: قممد الشمميخ، سممماحة إلممى الرجممل
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سممماحتكم، مخالفممة وعممدم الفتمماء، بعممدم مرجعممي
ثبممت لمرجعممي: إذا قلممت وقممد المعتبرين، والمفتين

لممي يجمموز ول بممه، أفممتي فأنمما الشيخ يخالف ما لدي
سماحتكم؟ رأي فما الشيخ، تقليد

تقلممدني، ل الصحيح، هو الشيخ: هذا سماحة فقال
ِءجد إذا غيري تقلد ول يخالف.  دليل ُو

ًا لي تكتب أن أرجو شيخ قال: يا المعنى. بهذا كتاب
بممن عبممدالعزيز يملممي: (مممن الشمميخ سممماحة فبدأ

الفضمميلة صمماحب المكممرم الخ إلممى بمماز بن عبدالله
تقليمد ول تقليمدي يجموز بعمد: فل أمما فلن بن فلن

ممما يخممالف ممما لممديك ثبت إذا العلم طلبة من غيري
) . غيري أو به أفتي

حضممرت أنمما شمميخ الرجممل: يمما ذلك قال ذلك وبعد
كممذا عممن ُسئلَت وقد الفجر، صلة بعد اليوم درسك
فممي وأخآطممأَت وكممذا، بكممذا السممائل وأجبممَت وكممذا،

ممما الشمميخ×وقممال: دليممل سممماحة فابتسممم الجابة،
فسممكت نصممه، وهذا مسلم، صحيح في حديث قلُت
طلبممة أحممد الشمميخ سممماحة عنممد وكان الرجل، ذلك

الرجل.  ذلك ينهر وكاد وغضب، فتغير، العلم،
أو لعممالم عليمه قرىمء إذا أنمه وتجمرده عدله ومن
ًا، القارىء من وأحس ما، كاتب منممه سمممع أو تممذمر
المقممروء حممق في تقال غلظة أو فضاضة فيها كلمة

ُته أظهر_له وأثنممى لممه، المقممروء ذلمك احترام سماح
وليممس كممثير، خآيممر وقممال: فيممه أهلممه، هممو بممما عليه

ًا، وهممذه خآطممأ، ذوو وكلنمما معصومين، ولسنا معصوم
البشر.  صفات
قممال مممن علممى يممثّرُب ل أنممه وإنصممافه عدله ومن
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باز
الخلف، لهممذا صدره يتسع بل يراه؛ ما يخالف بقول

ِءزم ول خآالف، لما العذر ويلتمس ْل يأخآممذ بممأن غيممره ُي
يخالفه من على الرد عناء نفسه يكلف ول يراه، بما
ًا وجمماهته، لممه قممول أو مسممألة في كممان إذا خآصوصمم

مكانته.  له عالم بذلك القائل
سممماحة مممن صممدر قد أنه الصدد هذا في يذكر ومما
أن تتضمممن العممثيمين×فتمموى صممالح بممن محمممد الشيخ

ممما مكممث ولممو الّسممفر، برخآممص يأخآممذ أن لممه المسممافر
السفر.  لزمن تحديد دون مكث،

الشممميخ سمممماحة عمممن القمممول ذلمممك اشمممتهر ولمممما
الشمميخ سممماحة علممى المشممايخ مممن كممثير محمد×ألممح

مخالفممة الفتمموى هممذه وقممالوا: إن يممرد، بممأن عبدالعزيز
عليها.  تردوا أن سماحتكم على الواجب وإن للصواب،
طلممب وإنممما يرد، لم عبدالعزيز الشيخ سماحة ولكن
المسممألة لهممذه بحممث لمزيممد الكتممب مممن عممدد إحضممار

تيميممة، ابممن السمملم شمميخ فتمماوى ومجممموع كممالمغني،
مممن وغيرهمما السممنية، والممدرر القيممم، ابممن كتب وبعض
وسممماحة المسممألة، بهذه يتعلق ما منها فقرأُت الكتب؛
فلممما وتجممرد، بممال، بهممدوء القممراءة إلممى يستمع الشيخ
عليممه، أرد فلممن أنمما سممماحته: أممما قممال القراءة انتهت
وجاهته.  له ورأيه

ًا الصممبيحي، إبراهيممم الدكتور كتب ولما مفصمملً؛ بحثمم
عممثيمين ابممن الشمميخ إليممه ذهب الذي الرأي فيه ناقش
أن عبدالعزيز الشيخ سماحة من إبراهيم الدكتور طلب
بحثه.  على يطلع

سممماحة علممى إبراهيممم الممدكتور بحممث قممرأت ولممما
لممه المخممالف رأي ولكممن مفيممد؛ بحممث قال: هذا الشيخ

رأي هممو فيه أفتي فالذي أنا وقال: أما النظر، من حقه
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أيام.  بأربعة التحديد وهو الجمهور،
عممن الحممديث عنممد لممذلك، بيممان مزيممد وسمميأتي هممذا
المخالفين.  من موقفه



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز

رآها من إل بها يصدقا يكاد فل وسكينته؛ حلمه أما
أنممه تظممن ربما ذلك، عنه سمعت إذا لنك عينه؛ بأم
همو وإنمما الخيال، نسج من وماهو الخيال، نسج من

ّلٌة ِءب ِءبَل ِءج ُد عليها ُج َوْحده.  ونسيُج دهره، فري
ْلممممٌم حلمممممك لن ل ِءح

ُفمممممممممممممممممممممممه ّل َك َت
َكّحمممل ليمممس ّت فمممي ال

ِءل العينيممممممن َكَحمممممم كال أطممواره، شممتى فممي يلزمممانه والسممكينة والحلممم
الصحة وفي والحضر، السفر في حاله بذلك يستوى

القريممب ومممع والوحممدة، الزحممام وفممي والمممرض،
والبعيد. 

هممذا ثنايمما فممي ذلممك من شيء وسيمر مربك، وقد
صممفة عممن أو الحج، عن الحديث عند سواء الكتاب،
ذلك.  غير عن أو مجلسه،

مممن علممى ويحلممم عليه، يجهل من على يحلم فهو
يسمميء مممن علممى ويحلممم بحضممرته، الصمموت يرفممع
بالباطل.  عليه يرد من على ويحلم فهمه،

ًا.  كثيرة السياقا هذا في والقصص جد
وفمماة مممن سنتين قبل أنه ذلك في يحضرني ومما

جاء اليام من يوم وفي الطائف، في سماحته×كان
ًا الممدوام مممن سماحته إل الثالثممة السمماعة مممن قريبمم

ًا، الليممل آخآممر فممي قممام قممد أنمه عليممك يخفى ول ربع
ًا، الثامنة حتى للدرس يجلس وأنه للتهجد، ثممم صباح
العمممال مممن بممه يقمموم بممما ويقمموم للممدوام يممذهب

دخآممل اليمموم ذلممك في الدوام من قدم فلما العظام،
إليه، كالعادة تأتي كانت التي الجموع فحيا مجلسه،

رنينه.  يستأنف والهاتف تترى، السئلة وبدأت

حلم سماحة الشيخ وسكينته
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ثممائر، رجممل سممماحته علممى دخآممل الثناء هذه وفي
ليحصممل الشمميخ؛ شممفاعة فيهمما يطلممب أوراقا ومعممه
بصمموت يتكلممم الرجممل فشممرع ليممتزوج، مممال؛ علممى

فمموجهه المجلممس، فممي الحاضممرين أزعممج مرتفممع
في فلن إلى وقال: اذهب يلزم، بما الشيخ سماحة
ب الفلني، بلدكم تزكيمة، لكمم يكتمب أن منمه واطل
اللزم، نكمممل ونحممن إلينمما، يرفعه ثم باللزم، ويقوم
شأنك.  في المحسنين أحد إلى ونرفع

المسممؤول إلممى ارفعهمما شمميخ الرجممل: يمما فقممال
سممماحة الكبار_فقال المسؤولين أحد الفلني_يعني

وأخآممذ صمموته، الرجل فرفع خآير، إل يكون الشيخ: ما
وممما يممردد، زال وما فلن، إلى ترفعها أن يكرر: لبد

حممتى بممالخير، ويعده به، ويرفق يلطفه، الشيخ زال
علممى مممن الغضممب وبممدا تكممدروا، الحاضممرين إن

ولكنهممم الرجل، بإخآراج َهّم بعضهم إن بل وجوههم،
. يديه بين بالتقدم يرغبوا الشيخ. ولم بحضرة تأدبوا

الخمسين، على يزيد عمري شيخ الرجل: يا فقال
القليممل، إل عمممري مممن بقممي وممما زوجممة، وماعندي

اللمه شماء إن وقال: ياولمدي الشيخ، سماحة فتبسم
التسعين، الله_على شاء عمرك_إن ويزيد ستتزوج،
طلبك.  تلبية في نستطيع ما وسنعمل

أن إل المسممتوفز الثممائر الرجممل ذاك من كان فما
ّلجت وأخآممذ الشمميخ، سماحة على وأقبل أساريره، َتب
ّبله، الشيخ برأس َق له.  ويدعو ُي

لمممه فقمممال الشممميخ، ودع بالنصمممراف همممّم فلمممما
شمميخ فقال: يمما معنا، غداؤك لك؛ نسمح سماحته: ل

اعتممذر، الهمماتف الشيخ: هذا له فقال موعد، على أنا
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الشمميخ سممماحة زال وممما التخلممص، يحاول زال فما
العتممذار سممماحته يقبل ولم الغداء، بتناول عليه يلح
ْهد.  ْلٍي بعد إل وَج

ٍذ الشمميخ، تحمممل مممن الحاضممرون تعجممب حينئمم
فكممأنه وجمموههم، علممى بادية الدهشة ترى وأصبحت
ًا أعطمماهم ًا درسمم وحميممد الحلممم، فضممل فممي عمليمم

عاقبته.
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الرجمممال، أعقمممل ممممن الشممميخ سمممماحة أن ممممع
كممان أنه إل وحكمة وأناة، روية، وأكثرهم وأحزمهم،

سممواء الشممورى، بمبمدأ الخآمذ كمثير المشاورة، كثير
ًا العامممة المممور فممي أو الخاصممة، أموره في منطلقمم

إورْأُهْم_[قوله_تعالى من بذلك إر إفي َوَشا َلْم  آل]ا
َأْمُرُهننْم[ وقوله_159عمران:  َنُهننْم ُشننورَأىَ َو ْي ]َب

كممثير كممان بممالنبي"حيممث  ومقتممديا38الشممورى: 
الشممميخ سمممماحة إن حمممتى لصمممحابه، المشممماورة

الممتي العملية كإجراء به الخاصة أموره في يستشير
للخممارج سممفره وكموضمموع مرة، من أكثر له قررت
المور.  من ذلك وغير للعلج،
ّون السمملمية الجامعممة فممي كممان ولما ًا كمم مجلسمم

ًا واجتممماع دراسة، إلى يحتاج ما إليه يحيل استشاري
فممي مجالسممه عممن الحممديث وسمميأتي الممرأي، فممي

عممن الحممديث عنممد وذلممك يممديرها، وكيممف الجامعممة
الشيخ.  لسماحة المجذوب محمد الشيخ ترجمة
ّين ولما ًا سماحته ُع العلميممة البحمموث لدارة رئيس

ّون والرشاد والدعوة والفتاء ًا كمم ًا مجلسمم استشمماري
إلممى يحيل وصار الرئاسة، في الموظفين كبار يضم

كممل مسمماء ذلممك وكان المهمة، المعاملت المجلس
أسبوع.  كل من الثلثاء ليلة اثنين

ًا أحد أي من الرأي يحقر وكان×ل كممان، مممن كائن
ّناه وربما يقبله، كان بل َب كممان ولو وجاهته، رأى إذا َت
شأن.  له ليس ممن أو صغير، من

ثممم موضمموع، أو مسممألة فممي رأي لممه كممان وإذا

سماحة الشيخ ومبدأ الشورى
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باز
كممان ولو به أخآذ الصواب وجه له وتبين فيها، نوقش
ًا ًا.  رآه لما مخالف سالف
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ًا سماحة كان صمملة علممى الحرصا كل الشيخ×حريص
لممو يلومونه ل أنهم ومع مشاغله، تكاثرت مهما أرحامه

وبالمسممؤوليات المسمملمين، بمصالح لقيامه يصلهم؛ لم
ّق له ولن الجسام، يوصل.  أن الح

والسممؤال المسممتمر، بالتصال يبادرهم كان ذلك ومع
وجيرانهم وأولدهم، أحوالهم عن

أو مكممة فممي سممماحته كممان إذا: المثممال سبيل فعلى
الثانيممة السمماعة فممي العمممل مممن يممأتي كممان ،الطممائف
ًا والنصف ًا المموقت هذا بعد أو ،ظهر ًا منهكمم إذ ؛مكممدود

ًا بسمماعة الفجممر صلة قبل من قام قد هو وبعممد ،تقريبمم
ويقمموم ،للعمممل يممذهب ثممم ،دروس لممه يكممون الصمملة
بالنمماس وإذا العمممل مممن جمماء فممإذا ؛عظيمممة بأعمممال
ّفون َت ْل ّلم بين ما حوله َي كممما ذلممك وغيممر ومستفت ،مس

. المجلس في العادة هي
،الحاضممرين علممى وسمملمه ،المجلممس وصمموله وفممور

سممماعة أنفاسممه_يأخآممذ والتقمماطه ،مكممانه أخآممذه وبعممد
محمممد محمممد_وأخآمموه أخآي على اتصل: ويقول الهاتف

ضممعيف_فيتصممل وسمممعه سممنوات بسممت منه أكبر هذا
بيممن مممن كلمممة إل منممه يسمع ل وأخآوه ،بأخآيه سماحته

. كلمات عدة
ويسممأله ،أخآمماه يصممابر الشمميخ سممماحة فإن ذلك ومع

،جيرانممه عممن ويسممأله بممل ،وصممحته ،وأولده ،حاله عن
،لممه يممدعو ثم ،جيرانك من وفلن فلن حال ما: ويقول

،قرابتممه مممن ويعممدد وفلن ،فلن عنممدنا مممن: ويقممول
. عليك يسلمون حوله والموظفين

عنهم ويسأل عبدالله أم زوجته بيت إلى ينتقل ثم

صلة سماحة الشيخ لرحامه
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باز
ًا ًا واحد ويسمملم أحمممد أم بيممت إلممى ينتقل ثم ،واحد
بممابنه يتصممل ثم ،والبنات البنين من عندهم من على

ًا بهم يتصل حتى الكبيرة ابنته ثم عبدالله، أو ،جميعمم
والنمماس ،نجممدكم ولممم البارحة بكم اتصلنا قال ربما

!! البال رضّي ،الصدر منشرح وهو ،واقفون حوله
ًا كما ًا ،أقاربه لبقية كان×محب نفعهممم علممى حريص

واستضافتهم. 
ًا يخصص كان أنه لرحامه صلته عظيم ومن مبلغمم

ًا وستين مائة على يزيد المال من فممي فيمموزعه ألفمم
علممى الفطممر عيممد فممي وذلممك ،رمضممان شممهر نهاية

،بنمماته وأولد ،أولده وأولد وبنمماته ،وأولده ،زوجممتيه
أقاربه.  وبعض ،أخآيه وأولد ،وأخآيه ،بناته وأزواج
به.  الخاصا ماله من يقتطعه المبلغ وهذا
ًا أنه×اشترى كما ًا لممه ورتب محمد، لخآيه بيت راتبمم

ًا، ًا واشترى شهري ممماله من وذلك أقاربه، لبعض بيوت
الخاصا. 

أسممرته، جميممع يدعو أنه أرحامه بصلة عنايته ومن
فممي معه الفطار طعام لتناول المئات؛ يبلغون وهم
.سنة كل واحدة مرة رمضان شهر
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منهمما ولممه ،عبممدالله أم: الشيخ×زوجتممان لسماحة
وثلث ابنممان منهمما وله ،أحمد وأم ،بنات وثلث ابنان

بنات. 
أن إل قبلهمما تممزوج وقممد ،الولممى هممي عبدالله وأم
معه.  تستمر لم قبلها التي زوجته
عنهما×.  مات وقد ،الخآيرة هي أحمد وأم

مممع تعممامله فممي ويتحممراه العممدل وكممان×يلممزم
ًا وكان ،زوجتيه ًا ،بهممما بممر ًا ،رحيممم ًا ،عطوفمم حريصمم

بحقهما.  القيام على
ًا بهممن يتصممل وكممان أو مكممة فممي كممان إذا يوميمم
مممر_فممي منهممن_كممما أحممد معممه يكن لم إن الطائف
الكلم في يتلطف وكان ،بأرحامه صلته عن الحديث

فربممما ،ذلممك يممومه فعممل بممما أخآبرهن وربما ،معهن
ًا_إن ،الرابطممة فممي اليمموم اجتمعنمما: قممال شمماء وغممد

ذلك.  ونحو وكذا كذا إلى الله_سنذهب
ًا ًا ،لسممرتيه وكممان×محبمم ًا ،بهممما رفيقمم عممن بعيممد

العتاب.  وكثرة ،الزجر
فممي السفر يريد كان أنه اليام من يوم في وأذكر
معممه ستسافر التي أسرتيه إحدى وتأخآرت ،الطائرة

بسممبب وتممأخآرت ،سمماعة مممن أكممثر الرحلة تلك في
ّله.  التي الطائرة ذلك ِءق ُت

ُد لممم ذلممك ومممع ْبمم أو تضممجر أي سممماحته علممى َي
،انقطمماع دون المعمماملت عليممه نقممرأ كنا بل ،سآمة
هممل: سممأل سمماعة ربممع أو دقائق عشر مضى وكلما
الستماع.  واَصَل ،ل: له قيل فإن ،جاءوا

تعامل سماحة الشيخ مع زوجاته
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باز
ِءد لم وصلوا ولما ْب ّي ُي ّي منممه تبممدر ولممم ،تضممجر أ أ
لممم أنهممم ويعلممم ،المعمماذير لهممم يلتمممس لنه ؛كلمة

لعارض.  إل يتأخآروا
مممن التحممذير كممثير ،بالهممل الوصمماية وكان×كممثير

حقوقهم.  في والتقصير ،معهم الجفاء
سممماحته مممع كنممت أنني ذلك في الطرائف ومن

المعتمماد مجلسممه في وكنت م،ه1418 عام الطائف في
وكنممت_علممى ،المعمماملت بعممض عليه أقرأ ،يساره عن

نمماولته سماحته طلبوا وإذا ،المكالمات على العادة_أرد
. الهاتف سماعة
سممماحته فأخآممذ الهمماتف رن اليممام مممن يمموم وفممي

،يطلبممونني أهلممي هممم وإذا ،العممادة غيممر على السماعة
أفممرغ حممتى ينتظرني وأخآذ ،السماعة سماحته فناولني

المكالمة.  من
ًا وكنممت سممماحة وقممت لن ؛الخآتصممار علممى حريصمم

،بالحاضمرين مليء والمجلس ،بالطالة يسمح ل الشيخ
ذلك.  يعلمون وأهلي

معنمما سممتتغدى هممل: سممألوني أهلي أن حصل والذي
ل. : فقلت ؟ اليوم هذا

الهاتف.  سماعة ووضعت ،الغرض انتهى وبذلك
؟ المكالمممة مممن انتهيممت: الشمميخ سممماحة لممي فقال

قلت: نعم. 
؟ أهليكممم تكلمممون أهكممذا ؟ الجفمماء هممذا ما: فقال×

العافية.  الله أسأل
ول ،انتهممى قممد ! المقصممود الشمميخ سماحة يا: فقلت

يسمح.  ل فالوقت ؛الطالة أريد
لهله. خآيركم خآيركم ،بالله إل قوة ول حول ل: فقال
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،أولد أربعممة ،الولممد مممن الشيخ×عشممرة لسماحة
بنات.  وست

يعملن وهممما عبدالرحمن ثم عبدالله أولده وأكبر
بهما خآاصة بأعمال

خآالممد ثممم ،الشممريعة كليممة فممي معيد وهو أحمد ثم
ًا.  يزال ل وهو طالب

،وورعممه ،زهممده فممي إمام الشيخ سماحة أن وكما
،وشمممجاعته ،وحلممممه ،وأخآلقمممه ،وكرممممه ،وعلممممه

أبنممائه؛ مممع تعممامله فممي إمممام كممذلك ونصممحه_فهممو
والمربممي ،الرحيممم الوالممد معاملممة فهممو×يعمماملهم

،ويحممترمهم ،عليهممم يحنو كان حيث ؛الكبير الشفيق
ًا ويممدعو ،ويقممدرهم ،بينهممم فيممما ويعممدل ،لهممم كممثير
لدعوتهم.  ويستجيب

كممل قدم إذا أنه بواجبهم وإكباره لهم تقديره ومن
يمموم أول غممداؤه الرياض_كان إلى الطائف من سنة
يكممون الثمماني اليمموم وفممي ،عبممدالله الكممبر ابنه عند

الثممالث اليمموم وفممي ،عبممدالرحمن ابنممه عنممد غممداؤه
أحمد.  ابنه عند غداؤه يكون
،لممه دعمما منهممم واحممد عنممد الغممداء من انتهى وإذا
الواحد وكأن ،الله وأكرمكم ،عليكم الله أنعم: وقال
أبنائه.  من ل ،أصدقائه من واحد منهم

مممن لكممّل جعل أنه وزوجاته أولده بين عدله ومن
ًا وزوجمماته أولده ًا حسمماب منهممم احتمماج فمممن ؛خآاصمم
ًا وممما ،الضممرورية واللمموازم المصمماريف خآلف مبلغمم

ّيد البيت يحتاجه علممى المحتمماج حسمماب فممي ذلممك ق

تعامل سماحة الشيخ مع أولده
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باز
ًا أن لممو وكذا ،القرض سبيل احتمماج أولده مممن أحممد

ّيممد ،المبلممغ دفممع غيرهمما أو ،سيارة إلى فممي ذلممك وق
الخاصا.  حسابه
بمموقت يخصممهم أنممه بهممم عنممايته علممى يممدل ومما
أشممكل عممما ويسممألونه ،منه ويسمعون منهم يسمع

ًا وزوجممتيه وبنمماته لبنممائه خآصممص وقممد ،عليهممم وقتمم
ًا الممتي الحانية البوية الكلمة هذه وإليك ؛كذلك معين

: مه5/6/1415 بتاريخ إليهم وجهها

الرحيم الرحمن الله بسم
آمين يرضيه لما الله وفقهم وبناتي أبنائي حضرة
وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
السمبوع ممن الربعمماء ليلمة تكمون أن رأيممت فقمد
اجتممماع وقممت شممهر كل من الرابع والسبوع الثاني
القممرآن مممن تيسممر ممما لقممراءة ؛البنمماء أيهمما بكممم

مممما ذلممك وغيممر الدينية المور بعض في والمذاكرة
محممل فممي العشمماء صمملة بعممد إليممه الحاجممة تممدعو

البركة. 
السممبوع مممن الخميممس ليلممة الربعمماء مسمماء أممما

ليلممة الرابممع السممبوع مممن الربعمماء ومسمماء ،الثمماني
مممع ،القممرآن من تيسر ما لقراءة ؛فللبنات الخميس
الحاجة تدعو وما ،الدينية المور بعض في المذاكرة

ذلك.  اعتماد فأرجو ؛إليه
وسائر وإياكم وجعلنا ،يرضيه لما الجميع الله وفق
إنممه ؛المفلحيممن وحزبه ،الصالحين عباده من إخآواننا
قريب.  سميع

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
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باز بن عبدالله عبدالعزيزبن
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باز

ًا الشميخ سمماحة كان التفقممد كمثير ،لجيرانممه محبمم
قممدموا إذا بهم يفرح وكان ،عنهم السؤال كثير ،لهم
مممن يسممتحيون لعلهممم ،ادعمموهم: يقممول وكممان ،إليه

إلينا.  المجيء
كممل يحممرصا كممان أنممه لجيرانممه وفممائه صممور ومن

؛السممفر أراد إذا المسجد في توديعهم على الحرصا
فممي معهممم يصممليها صمملة آخآممر فممي يممودعهم حيممث

جيرانممه كممانوا سممواء الله بتقوى ويوصيهم ،المسجد
مكة.  أو ،الطائف أو ،الرياض في

ففممي ،يسممافر أن قبممل مساجد ثلثة ودع ربما بل
،القريمممب مسمممجده جماعمممة الريممماض_مثلً_يمممودع

سممارة، جممامع القريممب الجممامع المسممجد وجماعممة
الرئاسة.  ومسجد
والمسممجد ،مسممجده جماعممة يممودع مكممة وفممي
التوعية.  ومسجد ،القطري

سماحة الشيخ مع جيرانه
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أو معممه يعملممون مممن مممع الشيخ×يتعامل سماحة
سمواء ،وتقمدير ،واحمترام ،ممودة بكمل رئاسته تحت
أو ،الخممدم أو ،الممموظفين أو ،الكتمماب من ذلك كان

وإعممداد والشمماي القهمموة مسممؤولي أو ،السممائقين
ذلك.  غير أو ،الطعام
،يعنفهم أو ،ينهرهم أو ،يكهرهم سماحته يكن فلم

يطيقون.  مال يحملهم أو
ًا كممان بممل ،أحمموالهم وتفقممد ،نفعهممم علممى حريصمم

أحممد إليممه جلممس فممإذا ،عليهممم السممرور وإدخآممال
،أهلممه عممن وسممأله ،بممالكلم لطفممه لممديه العمماملين

ًا يكممن لممم وإن ،أولد لممه كممان إن وأولده متزوجمم
،تمزوج: لمه قممال وربما ،الزواج إلى بالمبادرة أوصاه
ًا.  كنت إذا نساعدك ونحن محتاج
لممه دعا طيب أو ،ماء أو بقهوة منهم أحد أتاه وإذا

وشكره. 
وشممكره ،لممه ودعمما ،عليممه أثنممى الطباخ قابل وإذا
الطهي.  إجادة على

ْقممه لم وإذا ْبممه لممم الطعممام َيُر ِءع ممما قصممارى بممل ،َي
اليوم.  هذا صنعته يحسنوا لم إنهم: يقول

المعتمماد موعممده عممن تممأخآر إذا السممائق إن حممتى
أن دون ،يمأتي حممتى ينتظممره الشميخ سمماحة جلس
ًا سماحته على ترى ًا.  أو تضجر تبرم

ًا ولو السائق أتى فإذا أن دون معممه ركممب متممأخآر
ِءت لمم واذ ،عتاب أو سب بكلمة يتلفظ مممع ركممب يممأ

مراده.  ليوصله ؛أحد أي

 تعامل سماحة الشيخ مع من يعملون معه أو تحت 
رئاسته
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باز
ًا ،والعطيممات بالهممدايا اتحافهم على وكان×حريص

الترقيات.  في لهم الشفاعة وعلى
علممى ويحممرصا ،منممازلهم تحتممه مممن وكان×ينممزل

ّقه.  منهم واحد كل وإعطاء بينهم العدل ح
كممل وقممت يحممترم أنممه ذلممك علممى المثلممة ومممن
ْدخآل فل ،ممموظفيه مممن موظممف ًا ُيمم فممي منهممم أحممد

الوقت. ذلك له خآصص الذي بإذن إل آخآر أحد وقت
وقتممه أخآممذ الممذي عوض ذلك من شيء حصل ولو
ًا ًا يعطيه بأن وعده أو ،آخآر وقت ًا.  وقت كافي

الممموظفين مممن واحد من أكثر عليه يقرأ كان وإذا
معاملممة هممذا مممن يسممتمع بحيممث ؛بينهممم العدل لزم
ربممع منكممم واحممد يقول: لكل أو ،معاملة الخآر ومن

ثانيممة مممرة بهممم بدأ انتهوا وإذا ،ساعة ثلث أو ساعة
وهكذا. 

بهممم سممار السمميارة أو الطائرة في معه كانوا وإذا
المنوال.  هذا على

يعملممون مممن فممإن العظيمممة السممماحة همذه وممع
ًا يحبونه يده تحت ًا حبمم وافممرة، هيبممة ويهممابونه ،جممم

ّلمممونه ِءج ُي ً و ًا إجلل ،خآمممدمته فمممي ويتفمممانون ،عظيمممم
عليه.  السرور إدخآال على ويحرصون

ً يعملون إنهم بل ًا عمل ًا مضاعف العمممل على زائد
لهم.  المقرر الرسمي

حممتى منزلممه بمغممادرة أكثرهم نفوس تطيب ل بل
بعممض وإليممك ،الراحممة أو للنمموم الممبيت داخآممل يدخآل

معه:  يعملون من مع تعامله تصور التي المثلة
اليممام مممن يمموم فممي :موسى أبا يا _نرضيك1

أوراقا معممي كممان قليلممة بأشهر سماحته وفاة وقبل
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علممى تعممرض أن إلى تحتاج مهمة ومعاملت ،كثيرة
ًا وكنت ،سماحته صمملة بعممد عليممه لعرضممها مسممتعد
العشاء. 
:وقممال ،تونسي شاب جاء بعرضها أشرع أن وقبل

علممى قراءتممه أريممد بحممث يدي بين الشيخ سماحة يا
؟ بذلك لي تأذنون فهل سماحتكم

الشمماب ذلممك فشرع ،بأس ل: الشيخ سماحة قال
ِءضممع حممتى واسممتمر ،بحثه بقراءة فممذهب ،العشمماء ُو
بيممدي، مممما واحممدة ورقممة أقممرأ أن دون كله الوقت

،العشمماء إلممى الحاضرين ودعا ،الشيخ سماحة فقام
مممن تمكنممي لعممدم ؛صممدري ضمماقا قممد بممأنني وشعر
ًا فقال ،المعاملت بعض عرض موسممى أبمما يا مداعب

:لممه فقلممت ،معنمما فتعممش أهلممك مممن تخممف لممم إذا
فيمن اهدنا فقال×اللهم الشيخ، سماحة يا عشيتني
فهممل ،العشمماء بعممد موسممى أبمما يمما نرضمميك ،هممديت
ساعة؟ نصف تكفيك

ًا للعشاء ذهبنا ثم أمسممكت العشمماء بعممد و ،جميعمم
ًا وكان سماحته بيد وقبممل ،منزله دخآول ويريد مجهد
ً وابتسممم إلممّي نظممر يممدخآل أن أبمما يمما زعلممت: قممائل

تريممد أو ،المنممزل أدخآممل أن لي تسمح هل ؟ موسى
ًا أعطيك أن ؟ للقراءة وقت

تعتممذر حممتى أنمما ومممن: قلممت أن إل منممي كان فما
ّتابممك من واحد إل أنا ما ؟ مني تحممت هممم وممممن ،ُك
تابعممة إل معممي الممتي والمعمماملت الوراقا وما ،يدك

ًا، منزلممه داخآممل إلممى فانصممرف لعملممك؛ مبتسممم
ًا عينممي؛ مممن تهممراقا والممدموع وانصرفت بتلممك تممأثر
مثلها.  أر لم التي السماحة
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باز
منممي طلممب اليممام مممن يوم  فيارأحموهم:_ 2
عممبر يتصممل أن الشمميخ، سممماحة لدى السائقين أحد

مممن التصممال يريد أنه أي البلد، خآارج بأهله الهاتف
:لممه فقلممت ؛الشمميخ سماحة منزل في الذي الهاتف

سممماحة إلى فأتيت ،سماحته من الستئذان من لبد
لممه الذن منمممي طلممب فلن: لمممه وقلمممت ،الشممميخ
بأهله.  بالتصال
إذن مممن لبممد: فقلت ،منعته لعلك: سماحته فقال

،تمنعممموهم ل ،يتصمممل فقمممال: اتركمممه سمممماحتكم،
،بمممممالله أعممممموذ ،أولد لكمممممم أمممممما ،ارحمممممموهم

ُيْرَحم+.  ل َيْرَحْم ل الرسول"يقول: =من
ًا عشر ستة وقبل ،اليام من يوم في_ 3 من عام

علممى أتيممت ،لممه ملزمممتي قبممل أي ،سممماحته وفمماة
منزلممه أمممام واقممٌف الشمميخ بسممماحة وإذا ،سمميارت

عمله.  مقر إلى توصله سيارة ينتظر
الحصممين×والشمميخ إبراهيممم الشمميخ معممه وكممان
تممأخآر قممد والسمائق ،السمميارة يقممود يكن لم إبراهيم

المجيء.  في
سمميارتي أخآفيممت ،الحممال هممذه علممى رأيتهما فلما
سممميارتي أن أرى لننمممي ؛أخآمممرى سممميارة خآلمممف

؛الشممميخ سمممماحة مقمممام تناسمممب =الممممازدا+ ل
فيها.  معي يركب أن فاستحييت
إلممّي فمماتجه ،الحصممين ابراهيممم الشمميخ فرآنممي
:فقلممت ،السمميارة فطلممب ،معممه الشمميخ وسممماحة
فقممال ،الشمميخ سممماحة بمقممام تليممق ل سمميارتي
ْبها: سماحته سمميارة نريد نحن واحد، القبر بني يا َقّر
ًا المكتممب توصلنا ّيمم مممن فخامتهمما يهمنمما ول ،كممانت َأ
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بكلمممة تلفممظ وممما لممي، يممدعو وجعممل فركبا عدمها،
سماحته.  عن تأخآر الذي السائق حق في واحدة
البحمموث لدارات العامة الرئاسة مقر وصلت فلما

كبممار ببعممض والرشاد_إذا والدعوة ،والفتاء العلمية
سممماحته يممأتي أن ينتظممرون بالرئاسممة المسممؤولين

أن إل راعهممم فممما ،الرئاسممة بمماب عند سيارته على
المتواضعة.  السيارة تلك من سماحته نزل
مكتبممة أمين عثمان الدين صلح الخ  =وحدثني4

:السممودان_يقممول مممن الشيخ_وهو لسماحة المنزل
ًا الشيخ سماحة كان ِءديه بيدي ممسك ْه في الطريق َأ
هممذا ما: قال ؛خآفيف ثوبي بأن أحس فلما بارد، يوم

؟ ترى كما شديد والبرد الثوب هذا تلبس كيف ؟
ً قال×: انتظرني ثم وأحضممر منزله دخآل ثم ،قليل
ًا لي إلّي.  وأهداه بشت
ًا_يقول الخ ويحدثني_ 5 يوم في كنت: صلح_أيض
الشمميخ صممحبة فممي وكنممت ،البمماردة الشتاء أيام من
خآفيممف ثمموبي وبأن ،بالبرد أحس فلما ،الطريق أدله

ودخآممل انتظرني: قال ثم ؟ هذا قال: ما باردة ويدى
ًا لممي وأحضر ،منزله ًا ثوبمم ،الشممتاء ثيمماب مممن غليظمم

إلّي.  وأهداه
ًا_ 6 دايل بن عبدالرحمن الشيخ يحدثني ما وكثير

ًا سمميرته مممن ويممذكر ،الشمميخ سممماحة عممن ،عجبمم
الشمميخ سممماحة لزم ممممن عبممدالرحمن والشمميخ

ًا سماحته:  عن يقوله ومما ،كثير
،وبخنممي أو ،أحرجنمي الشمميخ سماحة أن أذكر ل_أ
كممثرة علممى جارحممة كلمة منه سمعت أنني أذكر ول
أممما يمموجهني قد نعم ،المعاملت من وأعد ،أكتب ما
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باز
فل.  يحرجني أو يجرحني، أن

لممي، وتبسممط إل الشمميخ سممماحة رأيممت ب_ممما
أهلي.  عن وسألني
منممذ وأذهممب ،نهممار ليممل معممه أعمممل كنممت ج_لقد
حممتى فيممه وأمكممث المكتممب، إلممى البمماكر الصممباح
،صممدر بانشممراح أشممعر فأنا ذلك ومع الليل منتصف
عملنمما أن مع المزيد في ورغبة العمل، على وإقبال

ًا مرهممق معممه إعممداد أو ،كتابممة أو ،قممراءة إممما ،جممد
مع كنت إجازتي_لما أن ومع ،ذلك نحو أو ،معاملت
بعممد الثلثمماء يمموم إل تكممن المدينممة_لممم في سماحته
الحيان.  بعض في تحصل ل وقد العصر،

فلممم ،الشمميخ لسممماحة أهلينمما اللممه سممّخر لقممد_د
مممن تممذمرت زوجممتي أن اليممام مممن يوم في أسمع
تبرمت أنها أو ،سماحته مع البيت خآارج مكثي طول

قممد أنه مع ،وقت أي في اتصل إذا إليه خآروجي من
فممي أو ،الغممداء وقممت المكتممب مممن التصممال يأتيني
ذلك.  نحو أو ،الليل

هممذا ولعممل ،شكوى أو تبرم أي أسمع لم هذا ومع
لسماحته.  الله توفيق من
عليممه يظهممر ول ،النمماس كممثرة مممن يتعممب لممم_ه

التذمر. 
فممي عملممه المدينممة_إبممان فممي مجلسممه كممان_و

لطلب يجلممس حيث ،العصر السلمية_بعد الجامعة
والفتاوى.  ،الحاجات وذوي ،البادية وأهل ،الجامعة

فيها.  يجارى ل نفسه وعزة كرمه،_ز
ًا كممان_ح وشممجاعته لئممم، لومممة يخمماف ل شممجاع

وروية.  بحكمة مقرونة
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قلبه.  إلى طريقه يعرف اليأس يكن لم_ط
الحق.  في سواء عنده وأصغرهم الناس، أكبر_ي
اتصممالي، وكممثرة الشيخ، سماحة من قربي مع_ك

فممإذا ؛قلممبي مممن تممزول ل هيبتممه عليممه_فممإن ودالتي
هممو ممما مممع ،جبممل علممى مقبممل فكممأنني عليه أقبلت
والرحمة.  اللين من سماحته عن معلوم

ول ،أممموره شممتى فممي موفممق الشمميخ سممماحة_ل
ِءذل أنه أعلم عليممه ضمماقت قممد الدنيا أن أعلم ول ،خُآ

ِءة ،يممأتيه من كثرة مع فممالتوفيق ،يممده فممي ذات وقلمم
يصاحبه.  واليسر ،حليفه

ضمماقا أنممه أو يممأتيه، من بكثرة تبرم أنه أعلم ل_م
ًا بهم السرور.  غاية بالقادمين يسر إنه بل ،ذرع
حممتى سممؤال عممن سممئل إذا ينصممرف يكممن لممم_ن

الجواب.  سائله يعطي
المموقت فممي أنممه إل وقربممه الشيخ، وضوح مع_س
ْور بعيد كان نفسه َغ ممما أشممبه فهممو غايته، تدرك ل ال
المظلم.  بالغار يكون

ًا أسمع أو أر لم_ع عمره أول في سيرته في فرق
وقممد ،هممي هممي وشممهامته ،وعزته ،فكرمه ؛آخآره أو

:فممارس×يقممول بممن عبممدالرحمن الشيخ أن سمعت
ًا كان لما عبدالعزيز الشيخ إن فممي يأخآممذنا كان طالب

شممدة مممع ،التمممر ويطعمنمما ،منزلممه إلممى الضممحى
اليام.  تلك في العيشة

يظهممر يكممن ولم الشيخ، سماحة بمرض تشعر فل
متعب. بأنه معه من يشعر ول يتأوه، يكن ولم ،ألمه
مجلسه.  في أحد يهان أن يسمح ل_صا
الجامعممة لطلب الحمماني الب مممن أشممد كممان_قا
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باز
السلمية. 

ًا رأيت وما جالست ما_ر ،الهمة علو في مثله أحد
الخآلقا.  ومكارم ،والغيرة والدين ،والشهامة

إل فراشممه إلممى يممأوي فل ،النمموم قليل الشيخ_ش
بعممد ينممام يكممن ولممم ،فمموقا فممما الليممل منتصف بعد

بعممد يرتاح وربما ،الفجر بعد نام أنه أعلم ول ،الفجر
قليلً.  الشمس

والسممكينة، ،الكممرم إل منممه ترى ل السفر في_ت
الوقت.  وحفظ ،والنس ،والحلم

فيه.  أحرج أو ،أمر من تحرج أنه أذكر ل_ث
أموره.  من أمر أي على ندم أنه أذكر ل_خ
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ًا سممماحة كممان ًا ،للفقممراء الشمميخ×محبمم عطوفمم
ًا ،عليهممم ًا ،لهممم متواضممع ،مممؤاكلتهم علممى حريصمم

ًا ًا ،لحمموالهم متفقممد مممن يلقمماه ممما علممى صممبور
حاجاتهم.  وكثرة إلحاحهم،

ولممم ،حضممرته فممي يهممانوا بممأن يرضممى يكممن ولممم
ًا يقبل_كذلك_يكن ًا أو كلم إقصاءهم يتضمن اقتراح

ومائدته.  مجلسه من إبعادهم أو
عنممد ومستفيض ،سماحته عن معروف المر وهذا

مممن ومجالسممه مائممدته تخلممو ول والممداني، القاصممي
ًا.  والمساكين الفقراء أبد

يزدحمممون وكانوا ،عنهم السؤال كثير كان لقد بل
وكمان ،معممه الطعمام تنماول فمي رغبمة مائممدته على

ًا_ويسأل يدنيهم، شيء؟ عليهم نقص ما عسى_دائم
ًا نردهممم وكنمما تردوهممم، يقول: ل وكان لن ؛أحيانمم
تجهيزه، يكتمل أن قبل الطعام على يجلس بعضهم

يقول: ل كان ذلك ومع ،الباب لهم فتحنا اكتمل فإذا
يحتقممر ول سممائلً، يممرد وكان×ل ،ارحموهم تردوهم،

كان.  مهما للناس يقدمه ما
ما الفقراء مع وأخآباره مواقفه من يحضرني ومما
يلي: 

ًا أن العتيق حمد بن علي الشيخ حدثني_ 1 شخص
سممنة، بممأربعين وفمماته قبممل الشمميخ سماحة إلى جاء

بخمسين الشيخ سماحة له فأمر ،الحال عليه وشكا
،المر فيها كتب التي الورقة الرجل ذلك فأخآذ ريالً،
ّيممر ريممال، خآمسمممائة إلممى خآمسممين مممن الكتابممة وغ

سماحة الشيخ والفقراء
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باز
بسممرعة عليممه وألممح ،الصممرف مممأمور إلممى وذهممب
ّدعممى صرفها، مممأمور فممتردد ،يسممافر سمموف أنممه وا
ولممم ،الطلب بهذا يفي مبلغ يوجد وقال: ل ،الصرف

في السيولة لن ؛المبلغ هذا بمثل بالمر العادة تجر
ًا.  قليلة الوقت ذلك جد

آمممر لممم: قممال ،الشيخ سماحة المأمور راجع فلما
ً خآمسين بمبلغ إل رأسممه سممماحته أطممرقا ثممم ،ريال

ًا محتاج.  لعله له؛ وقال: اصرفوها ،ملي
لممما سنة وعشرين خآمس على يزيد ما قبل_ 2 

ًا سمماحته كان ممن قمدم السملمية للجامعمة رئيسم
مممن خآممرج ولممما فصمملى، الريمماض، إلممى المدينممة
يسممألون الفقممراء مممن ثلثة الباب عند كان المسجد

ً منهم واحد كل سماحته فأعطى ،الناس ولمم ،ريممال
سمموى المموقت ذلممك فممي سممماحته جيممب فممي يكممن

وقممال: أعطنممي منهممم الول فلحقممه ريالت، خآمسة
ً فأعطاه فأعطاه أعطني: ل وقا الثاني فلحقه ،ريال

ً بقممي ممما: فقال ،أعطني: فقال الثالث ولحقه ،ريال
واللممه وقممال: انظممر ،محفظته أخآرج ثم ،شيء معي

لعطيتممك شمميء معي بقي ولو ،شيء معي بقي ما
نفسه.  طابت وقد السائل ذلك فذهب ،إياه

ًا يستكثر ول يستقل ل فسماحته ًا، يعطيه شيئ أحد
 القائل: قاول عليه وينطبق

مممن الفتيان جود ليس
ممممممممممال فضمممممممممل

للمقمممّل الجمممود إنمممما
المواسممممممممممممممممممممي الخآر:  وقاول

المعطممي الفممتى وليممس
وحمممده اليسمممر علمممى

علممى المعطممي ولكنممه
واليسممممممممر العسممممممممر على ينفقه ما مقدار الناس بعض يصدقا ل قد_ 3
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عممدد بالبممال يخطر ول ،واليتام المساكين و الفقراء
المرتبممات، لهم يجري والذي كفالته، تحت هم الذين

مممن عنهمم ويسمدد المقطوعممات، مممن لهم ويصرف
الديون. 

حسماباته عممن الحمديث عنممد لممذلك نماذج وسيأتي
الخيرية.  بالعمال الخاصة

إلممى المشممايخ بعممض تقدم اليام من يوم في_ 4
بعممض الشمميخ! لممدي سماحة قائلً: يا الشيخ سماحة

فيهمما أرى لممما بإبممدائها؛ لي تسمح فهل القتراحات؛
؟ المصلحة من

الشيخ: تفضل.  سماحة له فقال
المغممرب بعممد مجلسممكم تجعممل أن فقممال: أرى

يممأتون فهممم والزائريممن؛ المراجعيممن لدى ما لسماع
وفيهمممم معمممك، التحمممدث فمممي ويرغبمممون إليمممك،

وفيهممم المموزارات، وكلء وفيهممم الكبار، المسؤولون
الشمميخ! سماحة يا وأنتم المحاكم، ورؤساء القضاة،

تقممرأ الممتي المعمماملت مع أو الهاتف، مع مشغولون
القممادمين، لهممؤلء المجال تفسحوا أن فأرى عليكم؛
ُعوا َد َت أن عليكممم خآمماف غير لنه الهاتف؛ على الرد و
ًا، ثمين وقتكم ًا وأن جد يسممألون المتصلين من كثير
عنهمما الجابممة ويسممتطيع يسمميرة، كممانت ربممما أسئلة
العلم.  طلبة من غيركم
يتكلممم إلممّي يممأتي الشمميخ: الممذي سممماحة له فقال
أضممع وأنمما لممديه، ممما ويقممول حمماجته، ويعرض معي،

منه.  وأسمع الهاتف، سماعة
ليممس فهممذا البتممة الهمماتف علممى الرد أترك أن أما

هممذه أن يممرون ويسممألون يتصمملون والممذين بصحيح،
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باز
اقممتراح لممديكم فهممل لممديهم؛ شيء أهم هي السئلة

آخآر؟
إذا بيتممك إلممى تممأتي أن أرى المقمترح: نعمم فقمال

ًا وتأخآذ أهلك، عند وتدخآل الظهر، صليت مممن قسط
وبيممن أولدك مممع وقتممه فممي غممداؤك ويكون الراحة،
تنتهي.  ل حاجاتهم فالناس أهلك؛
أترك أن علي الشيخ×قائلً: تقترح سماحة عليه فرد

أصممحابه مممع يأكممل والرسول"كممان الناس، مع الجلوس
الفقراء؟ ومع
ولممن أسممتطيع، دمممت ممما هممذا على استمر سوف أنا
عادتي.  أغير
أن لممو_القممتراح سممبيل علممى_الناس بعض وقال_ 5

خآاصا، مكان في دخآل عمله من جاء إذا الشيخ سماحة
وتممرك الممموظفين، خآممواصا الغممداء علممى معممه وجلممس
يتعبونه.  لنهم الناس؛ عامة مع الجلوس
كممذا يقممترح النمماس بعممض الشيخ: إن لسماحة فقلت

وكذا. 
بالكممل يتلممذذ لممم سممماحته×: مسممكين! هممذا فقممال

نسممتمر سمموف نحن والمساكين؛ الفقراء مع والجلوس
والذي الله، حياه معنا يجلس أن يحب والذي هذا، على

نسامحه.  فنحن يريد ل أو يستطيع ل
أحمد أتمى العيمد إجمازة وفمي اليمام من يوم في_ 6

فأسمماء القامممة، بشممأن معاملممة لممه وكممانت الوافممدين
بمعاملتي؟ فعلتم وقال: ماذا الصوت، ورفع الدب،
فممي الكلم: نحممن هممذا إليممه ُوّجممه الذي الكاتب فقال

إلممى الكمماتب التفممت ثممم تعمممل، ل والدوائر عيد، إجازة
ًا الوافد هذا له: إن وقال الشيخ سماحة يستعجل، دائم
المخاطبة.  يحسن ول غضبه، ويشتد
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ًا الكمماتب إلممى الشمميخ سممماحة فالتفت لممذلك معتممذر
ول مصمممطلحاتكم، يعرفمممون ل وقمممال: همممؤلء الوافمممد
فممارحموهم الممدوائر؛ وإغلقا العيد إجازة معنى يعرفون
فالرسممول"يقممول: الصبر، على وتعودوا منهم، وتحملوا
ًا أمتي أمر من ولي من =اللهم فارفق بهم فرفق شيئ

ًا أمتي أمر من ولي ومن به، فاشقق عليهم فشق شيئ
عليه+. 

أن عممام كممل الحممج فممي سماحته عادة من وكان_ 7
ًا معه يصطحب مممن سممواء ،الفقممراء مممن كممثيرة أعداد

حمماج ثمانمائة إلى عددهم يصل وقد النساء، أو الرجال
مختلفة.  جنسيات من

الممتي السمميارة على يقتتلون يكادون هؤلء من وكثير
ِءقّل منها.  وإيابه عرفة إلى ذهابه عند سماحته ُت

ول يتممبرم ول معممه، الذهاب في رغب من يرد ل وهو
،والدعاء ،الذكر في مستمر هو بل زحامهم، من يضجر

أحممد ُيَمممّس أن الحمموال مممن بحممال يرضى ول ،والتلبية
بسوء.  هؤلء من

الطعممام لهممم يقممدم الذين والنساء الرجال عدد وكان
ومائتين.  ألف إلى ثمانمائة بين ما يتراوح مأدبته على

يكفيهممم أن العجممب وإنممما ،هممذا مممن العجممب وليممس
ّدر طعام فالبركممة شممخص؛ خآمسمممائة يكفممي أن فيممه ُق

رآه.  من كل بذلك يشهد ظاهرة طعامه في
مممن منعوا وإذا مائدته، على يزدحمون الفقراء وكان

نممراه، حممتى الشمميخ؛ مممع نأكممل أن قممالوا: نحممب ذلممك
ترونممه أنتم فارحمونا، أكله، كيفية ونرى كلمه، ونسمع

ًا بهمم يرحمب الشيخ ! وسماحة فرصتنا هذه ونحن دائم
ًا ويتهلل انتهوا؟ يسأل: هل حتى يقوم ول وطلقة، بشر
يعجلهم!! أن خآشية
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باز
بالنممدى الدسيعة ضخم

ًا متمممممممممممممممممممممدفق
وغايمممة اليمممتيم ممممأوى

) 1( المنتمممممممممممممممممماب

والمنتمماب الكممبيرة، والجفنممة ة،لممالجزي ) الدسمميعة: العطيممة( 1
للخنساء.  والبيت القاصد،
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،الصممغير مممع بالتواضممع مشممتهر الشمميخ سممماحة
الناس.  وسائر ،والفقير

وعطممف ورحمممة تقممدير السممن وصغار ،وللطفال
ويممأنس بهممم، يتلطممف فهممو سممماحته؛ لممدن مممن

بمحادثتهم. 
ّلم فإذا أحممد ومعممه أحممد الشمميخ سممماحة علممى سمم

يممده علممى وشد الصغير، على سماحته سلم أطفاله
؟.  تدرس وأين ؟ اسمك وقال: ما

السممئلة بعممض إليممه وّجممه مسممتواه عممرف فممإذا
شيء يقول: لي كأن ،بيده ممسك وهو له الملئمة
خآلقت؟

ثممم ،اللممه لعبممادة: قل: بقوله لقنه وإل ؛أجاب فإن
قممال: وإل أجمماب فممإن ؟ الممدليل ممما: سماحته يقول

َلْقننُت َوَما[: ى_قل: قوله_تعال إجننّن خَآ ْل إلنننَس ا َوا
إن إإلّ ُدو ُب َيْع . 56: الذاريات] إل

ًا ؟ القرآن تحفظ هل: فيقول الصغيَر َيْسأل وأحيان
؟ القرآن من تحفظ كم: أو

ًا كممأن النحممو فممي السممئلة بعممض إليه يوجه وأحيان
أكبر.  يقول: أعرب: الله

ربممك؟ مممن أو اللممه؟ إل إلممه معنى: ل يقول: ما أو
نبيك؟ ومن دينك، وما

وهكذا.  بلطف، علمه وإل أجاب فإن
سممماحته: لممه قممال النصممراف الطفممل أراد إذا ثم

سماحة الشيخ مع الصغار
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باز
ِءدي وربما فيك، وبارك الله، أصلحك َع ْب ) . 1( قال: ا

مممن اليات بعض يقرأ أن الصغير من طلب وربما
باللتحمماقا وأوصاه ،دراسته عن سأله وربما ،القرآن
الشريعة.  وكلية العلمي بالمعهد
قريبممه أو والممده مع يأتي الذي الصغير سأل وربما
واقفون.  والناس

،الوالممد قلممب اسممتمالة ذلممك مممن وسماحته×يريد
الثقمة وعلمى ،الدبيمة الشمجاعة على الصغار وتربية

الناس.  أمام والحديث ،بالنفس
الممتي العمليممة، التربية من الصنيع هذا أن ريب ول
ووالممديهم النشممء نفمموس فممي الكبير الثر لها يبقى

والحاضرين. 
وجمموه علممى باديممة والفرح ،آثارالتعجب ترى ولهذا

العمل.  بهذا يقوم سماحته يرون وهم الحاضرين
ّثممرت سممماحته من نصيحة أو كلمة من وكم فممي أ
ًا فكانت الصغير؛ هذا نفس حياته.  في له نبراس

ًا أعممرف وإني سممبب كممان العلممم طلب مممن عممدد
سممماحة أن الشممرعي العلممم طلممب إلممى تمموجههم
العلممماء، وملزمممة العلممم، بطلممب نصممحه الشمميخ
أو الشممريعة، بكليمة واللتحماقا المدين، فمي والتفقمه
فلن.  بالشيخ أو العالي، المعهد

العمر، بطول ومعناها: الدعاء نجد أهل عند جةدار كلمة ) هذه( 1
المحبممة إظهممار منهمما ويقصممد بعممدي، وتعيممش يطول عمرك لعل أي

والشفقة. 
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خآاصممة منزلممة والمعاصرين ،السابقين العلم لهل
حممق ويقممدرهم كان×يحبهم، إذ الشيخ؛ سماحة عند

بهم.  اللئقة منازلهم وينزلهم قدرهم،
مننع سماحته طريقة في ذكره يمكن ومما

يلي:  ما العلماء،
سماحته فكان :العلماء على ترحمه كثرة_ 1

ًا يذكر يكاد ل يممذكرهم أو ،السمملف علممماء مممن أحممد
العلممماء سممواء لهم ودعا ،عليهم ترحم إل عنده أحد

بعممدهم جمماء مممن أو والتابعين، كالصحابة، السابقين
بممن وسممفيان ،الثمموري وسممفيان ،سممعد بممن كممالليث

وشمميخ الربعة، والئمة المبارك، بن وعبدالله ،عيينه
وسائر ،الدعوة وأئمة القيم، وابن تيمية ابن السلم
أجمعين_.  الله السلم_رحمهم علماء

بننذلك: وتننأثره سننيرهم، لقننراءة حبننه_ 2
ًا فكان سممير مممن شمميء عليه قرئ إذا يبكي ما كثير

بممه قمماموا وممما العلممم، سبيل في لقوه وما العلماء،
والجهاد.  الدعوة من
 فكممانمعهننم: وتننأدبه لمشننايخه _ إجللننه3

ً ِءجل ًا ،لمشمممايخه ُم المممذكر كمممثير ،بفضممملهم معترفممم
ًا فكممان ؛لهمم والدعاء شميخه علمى يمترحم ممما كمثير
عبممدالعزيز بن صالح وشيخه عتيق، بن سعد العلمة

بن حمد وشيخه ،وقته في الرياض قاضي الشيخ آل
الله_.  وغيرهم_رحمهم فارس
ًا وأعظمهم ،قلبه إلى مشايخه أقرب أما فممي أثممر
بممن محمممد العلمممة المام الشيخ سماحة فهو نفسه

سماحة الشيخ مع أهل العلم
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باز
فممي السممعودية الممديار مفممتي الشمميخ آل إبراهيممم
وقته×. 

ويقممدره ،المممام هذا يجل الشيخ سماحة كان فقد
ًا الحممديث يسممتطيع ول ،قممدره يغلبممه إذ ؛عنممه كممثير
ذلك.  أراد إذا البكاء

أعمممى، أن قبممل عينمماي رأت ممما: عنه يقول وكان
لممه وكممان مثلممه، عميممت أن بعممد أذنمماي سمممعت ول

علّي.  كبير فضل
وإذا ،الدب غايممة محمممد شمميخه مممع وكان×يتأدب

،معممه تلطف الشؤون من شأن أي في مكاتبته أراد
بغايممة الموضمموع لممه وعممرض ،خآطممابه فممي وتممأدب
له.  بالدعاء وخآتمه التأدب،

فممي محمممد الشمميخ سممماحة مممع يتعمماون وكممان
المنكرات.  على والقضاء ،المناصحات

زود المسمممؤولين إلمممى نصممميحة كتمممب إذا وكمممان
منها.  بصورة محمد الشيخ سماحة
الشمميخ لسممماحة مكاتباته من النماذج بعض وإليك

الله_.  حمهما_رإبراهيم بن محمد
فيه:  جاء مه23/2/1384 في كتب كتاب أ_هذا
الرحيم الرحمن الله بسم

حضممرة إلممى بمماز بن عبدالله عبدالعزيزبن =من 
بممن محمممد الشمميخ شمميخنا الجليممل الوالممد سممماحة
آمين.  خآير لكل الله وفقه إبراهيم
وبركاته.  الله ورحمة عليكم سلم
ًا لسماحتكم أرسلت أن سبق بعده أيممام منممذ كتابمم
نشممرته ممما بخصمموصا المشممايخ، بعممض ومممن منممي

 حممول19/2/84  وتاريممخ85 بالعممدد المدينممة جريدة
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.+...وكذا كذا
أن الموضمموع: =ونرجممو عممرض قال×بعد أن إلى

قام سماحتكم وأن ،إليكم وصل قد المذكور الكتاب
المنكر.  العمل هذا تجاه يلزم بما

أمممر وصمملح رضمماه، فيممه لما سماحتكم الله وفق
،شممريعته بكممم وحمممى ،دينممه بكم ونصر المسلمين،

إنممه رائممدكم؛ والخآلصا ،حليفكممم التوفيممق وجعممل
قريب.  سميع
فممي ونشممره الخممبر، تكممذيب سممماحتكم رأى وإذا

وصممده ،بمنعممه بممالمر الفادة يتضمن أوما ،الصحف
وأغلبيممة وذاع، شمماع، قممد الخممبر لكون ؛مناسب فهو

همممذا فمممي المشمممايخ رأي ممممن يعلممممون ل النممماس
ًا الموضوع ،سماحتكم إلى رفعه أحببت ما هذا ؛شيئ

لكم+  ثم لله والنظر
الشمميخ سممماحة كتابممات مممن آخآر نموذج ب_وهذا

اللممه_وقممد محمد_رحمهما الشيخ عبدالعزيزلسماحة
إبممان المدينممة فممي كممان لممما عبممدالعزيز الشيخ كتبه

فيه:  وجاء ،السلمية الجامعة في عمله
الرحيم الرحمن الله بسم
حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من

بممن محمممد الشمميخ شمميخنا المكممرم الوالممد سممماحة
التوفيممق وجعممل ،خآير لكل الله وفقه إبراهيم الشيخ
آمين.  والعمل القول في حليفه

وبركاته.  الله ورحمة عليكم سلم
ليلممة المدينممة وصمملت أنممي سممماحتكم أفيممد بعممده
بحال المدينة بتوقيت وخآمس الثانية الساعة السبت

َع وأسممأله_سممبحانه_أن ،الحمممد وللممه الصممحة ِءز ْو ُيمم
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باز
ويخممذل وحزبممه، دينممه ينصر وأن نعمه، شكر الجميع
والقمموة النشاط سماحتكم يمنح وأن وحربه، أعداءه

ممما كل على ويعينكم ،خآطاكم يسدد وأن الحق، في
كريم.  جواد إنه ؛عباده وصلح ،رضاه فيه

بعممض مممن كتمماب وردنممي أنممه الوالممد أفيممد ثممم
وهو عليكم، عرضه نسيت قاضيهم حول الزهرانيين

عليه.  للشراف بطيه إليكم
أولممى عنممدهم قاضمميهم ترك أن ابنكم يراه والذي

جهممة مممن لنقلممه ممموجب هناك يكن لم إذا ،نقله من
حممل فممي ونشمماطه عليممه، ثنمماءهم لن ؛البلممد أعيان

وقممل ،أهميتممه لممه أمر بينهم ذات وإصلح مشاكلهم،
القضاة.  من له يوفق من

وإن ،أصملح عنممدهم فبقماؤه هكمذا الممر كان وإذا
أعلم.  به فسماحتكم ذلك خآلف الواقع كان

ذلممك أن أرى فل إليممه الحساء محكمة حاجة وأما
المحكمممة حاجة سد ويمكن محله، عن لنقله مسوغ
لكم.  ثم لله والنظر بغيره،
عسممير؛ أمممر كممل لكم ويسر عونكم، في الله كان

قريب.  سميع إنه
والخآمموين البنمماء، السمملم بممإبلغ التكممرم والرجاء

أن كمممما ،عبمممداللطيف والشممميخ عبمممدالله الشممميخ
يبلغممونكم الجامعممة فممي الخآمموان وعيممال المشممايخ
السلم. 
والسلم يتولكم والله

هادئمممة، الجامعمممة فمممي  =الحممموالملحظنننة:
الحمد+.  ولله يرام ما على سائرة والدراسة

ًا بممن محمممد الشمميخ سممماحة وكان إبراهيممم×محبمم
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ًا عبدالعزيز، الشيخ لسماحة وعلمه.  بفضله، عالم
منممه طلممب أو عبممدالعزيز، الشمميخ كمماتبه إذا وكان

ًا ًا أمر باقتراحه.  أخآذ وربما وأجابه، عليه، رد معين
أن يقمممول: ونبشمممركم كمممان أنمممه عبممماراته وممممن

يرام.  ما على الفلني المر أو الفلني، الموضوع
ًا إليممه ويسممند عبممدالعزيز، بالشمميخ يثق وكان كممثير

فممي القضممايا بعمض في للنظر ويوجهه العمال، من
عبمممدالعزيز الشممميخ كمممان أن بعمممد حمممتى ،القضممماء
السلمية.  بالجامعة

مممن وذلك ذكر، ما يؤيد الذي المثال هذا ج_وإليك
الشمميخ سممماحة وجهممه الممذي التممي الكتمماب خآلل

جمماء حيممث محمممد، الشمميخ سممماحة إلى ،عبدالعزيز
فيه: 

الرحيم الرحمن الله بسم
حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من

محمممد الشمميخ القضمماة رئيس الكريم الوالد سماحة
آمين.  يرضيه لما الله وفقه إبراهيم بن

حفظكممم بعممده وبركمماته اللممه ورحمة عليكم سلم
ً الله، في توجهت وتاريخ رقم سماحتكم لمر امتثال

إلممى مممه18/8/1385 الموافممق السممبت يمموم صممباح
فاضممل فممي فلن آل دعمموى فممي للنظممر الدلم بلدة

محمد الشيخ وفضيلة ،النظر هيئة وبصحبتي ،السيل
بممن محمممد الشمميخ وفضمميلة ،المهيممزع عبدالعزيز بن

وعلي ،عبدالعزيزالفارس بن وفارس ،البدر سليمان
بممن حمممد بممن وعبممدالعزيز ،عواد بن عبدالرحمن بن

مممن وطلبممت الرويتع، عبدالرحمن بن وصالح ،حمود
ردن بممن محمممد الشيخ ،الدلم محكمة رئيس فضيلة
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باز
المعنيةإلخ+  الثلثة الطراف إحضار

إلممى محمممد الشمميخ سممماحة وجهممه كتمماب د_وهذا
/23  وتاريممخ1638 برقم، عبدالعزيز الشيخ سماحة

فيه:  جاء مه4/1385
الرحيم الرحمن الله بسم
الفضيلة صاحب حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

باز ابن عبدالله بن عبدالعزيز
وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
 الجمماري،12 تاريممخ خآطممابكم وصمملني فقممد وبعممد

له المرفقة الصور على واطلعت
،الجزاء خآير الله جزاكم بابه، في سديد كتاب وهو
بممما وأمثالهمما المممور هذه حول للقيام الجميع ووفق
الذمة.  براءة فيه وما ،يجب
ويعينهممم ،المممور ولة توفيق يتولى أن نسأله كما
والسلم.  رضاه فيه ما على
ًا_مممن_كتاب _وهذامه محمممد الشمميخ سممماحة أيضمم
 وتاريخ1 ،/503 برقم عبدالعزيز الشيخ سماحة إلى

فيه:  جاء م،ه11/2/1386
بالجامعممة نائبنمما حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز الشمميخ السمملمية
الله سلمه

وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
،مممه8/9/1385 المممؤرخ الكريممم خآطممابكم تلقينمما
المكتبممات بعممض فممي يوجممد أنممه بممه ذكرتممم والممذي

للعقائد المفسدة والصحف الكتب من كثير التجارية
الممذكر آنمممف خآطمممابكم فمممي وتقمممترحون ،والخآلقا
أعضاء ومن ،القضاء رئاسة أعضاء من لجنة تشكيل
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التفتيش موضوع لدراسة ؛غيرهم من أو ،الفتاء دار
ّوه الكتب مثل عن المكتباتمإلى ومراقبممة ،عنهما المنمم
خآطابكم.  في ورد ما آخآر

والمجلت ،الكتممب موضمموع بممأن نشممعركم ؛وعليه
زمممن منذ اهتمامنا محل ؛والخآلقا للعقائد المفسدة

ولة مممع عديممدة بحمموث بشممأنه جممرى وقممد ،طويممل
وظممائف تسممع إحداث على بالموافقة انتهت ،المور
بالمرتبممة جميعهمما ،الماضممي العممام ميزانيممة فممي

ًا بالصحف؛ عنها أعلن كما ،الخامسة لشممغلها تمهيممد
أكفاء.  بمراقبين

والسلم.  لحاطتكم،
السعودية البلد مفتي

العلميممن هممذين بيممن العلقممة اسممتمرت وهكممذا
،إبراهيممم بممن محمد الشيخ توفي أن إلى ،الكريمين

الشممميخ سمممماحة عليمممه بالصممملة النممماس أّم وقمممد
الله_.  عبدالعزيز_رحمهما

بيممممن المكاتبممممات مممممن مزيممممد وسمممميأتي هممممذا
عنممد آتيممة صممفحات اللممه_فممي الشمميخين_رحمهممما

عبممدالعزيز الشمميخ سممماحة مكاتبممات عممن الحممديث
العلم.  لهل

ترجمتين عبدالعزيز الشيخ سماحة كتب وقد هذا 
بعد.  فيما ذكرهما وسيأتي وفاته، بعد محمد لشيخه

مننن ومعاصننريه لقارانننه وإجللننه حبه_ 4
ومعاصممريه أقرانممه وبين بينه يكن  فلمالعلم: أهل
ولممم وإجلل، وتقممدير، محبممة، كل إل العلم أهل من
ًا يحسد يكن نحممو أو يذمه، أو ،ينتقصه أو منهم، أحد

ذلك. 
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باز
ً كان بل ِءجل ً ،ُم ًا ،لهم ومبّجل علممى معهممم ومتعاونمم
المسلمين.  ومصلحة الخير

العلمننة سننماحة هننؤلء رأأس علننى ويأتي
حمينند_رأحمهننم بنن محمد بن عبدالله الشيخ
.الله_

عبممدالعزيز الشيخ سماحة وبين بينه انعقدت فلقد
ّنمماء وتعمماون خآاصممة، محبة سممماحة تمموفي أن إلممى ب

. مه1402 عام عبدالله الشيخ
فيممه يتدارسممان ،خآمماصا أسبوعي لقاء بينهما وكان
والمستجدات.  الوضاع
أو ،نصيحة كتب عبدالعزيزإذا الشيخ سماحة وكان

ّود في كلمة بصممورة عبدالله الشيخ سماحة أمرما_ز
الشمميخ إلممى الكتمماب ذلممك وصممل فممإذا ؛كتممب مممما

ًا وأرسممل ،وأيده ،به ُسّر عبدالله الشمميخ إلممى شممكر
عبدالعزيز. 

عن كتب إذا عبدالله للشيخ بالنسبة الحال وكذلك
منه.  بصورة عبدالعزيز الشيخ يزود فإنه ؛ما أمر

ًا ًا، باسميهما الموضوع يحرر ما وكثير وسمميأتي مع
سممماحة مكاتبممات عممن الحممديث عند ذلك من نماذج
العلم.  لهل الشيخ
محبممة بكممل إل الخآممر يممذكر منهممما أحممد يكممن ولم

أو ردود بينهممما حصممل أنممه يممذكر ولم ،وثناء ،وتقدير
خآلف. 

بينهمننا ينندورأ كننان مما النموذج هذا وإليك
مكاتبات:  من

الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلممى حميممد بن محمد بن عبدالله من
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سمملمه بمماز بممن عبدالله بن عبدالعزيز الشيخ فضيلة
وتوله.  الله

وبعد.  وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
بممدخآول للتهنئممة المتضمممن المكرم كتابكم وصلني

ًا ووفقنمما ،ومنكممم منا الله تقبل ،الصيام شهر جميعمم
رضاه.  فيه لما

ّيمة نصيحتكم ّثر ،لكم الله شكر ،وصلت الق من وك
الحممرم الله_في شاء وستقرأ_إن ،بها ونفع ،أمثالكم

ًا العام الميكرفون في غد.  بعد أو غد
،الخآمموان كافممة سمملمنا أبلغمموا ،لممزم ممما هممذا

والمشايخ. 
عليكم.  والسلم
حميد بن عبدالله

مه8/9/1388

الشمميخ يممزور عبممدالعزيز الشمميخ سممماحة وكممان
مستشممفى في الخآير مرضه في كان ولما ،عبدالله

وتعانقمما ،عبممدالعزيز الشمميخ زاره الطممائف في الهدا
ً بينهممما ودار ،عبممدالعزيز الشيخ ورقاه ،وبكيا ،طويل
مثوبتهما_.  وأجزل الله خآاصا_رحمهما حديث

سماحة عند مكانة لهم الذين العلماء ومن
بن عبدالعزيز الشيخ الفضيلة صاحب الشيخ
بينهما_رحمهممما فكانحبيب_ الشثري_أبو محمد

وكانمما ،والتقوى البر على وتعاون ،حميمة الله_مودة
الشيخ سماحة وكان ،المكاتبات بعض في يشتركان
ًا، الشممثري عبممدالعزيز الشميخ يراسمل للسملم كمثير

والدعوة.  العلم، أمور من ذلك لغير أو ،والطمئنان
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باز
وسمميأتي ،بالوالممد رسممائله بعممض فممي يلقبممه وكان
مكاتبممات عن الحديث عند المكاتبات تلك من نماذج

للعلماء.  الشيخ سماحة
سماحة عند منزلة لهم الذين العلماء ومن
الشننيخ السنماحة عبنندالعزيز_صناحب الشيخ

لممه ×فكممانالشنننقيطي المين محمد العلمة
كليممة فممي تدريسممهما إبممان وذلممك بممه، متينممة علقممة

الجامعممة إلممى انتقالهممما ثممم ،الريمماض فممي الشريعة
عام المين الشيخ وفاة حتى افتتاحها منذ السلمية

. مه1393
سممماحة عنممد كممبيرة منزلممة الميممن للشمميخ وكممان

ًا كممان حيث ،عبدالعزيز الشيخ الميممن، للشمميخ محبمم
إلممى الرجمموع كممثير عليممه، الثناء كثير له، الذكر كثير

. _البيان تفسيره_أضواء
ًا كتممب إذا كممان أنممه له محبته على يدل ومما كتابمم

طمممأنهم المدينممة فممي كممان لممما المشممايخ من لحد
الشيخ منهم وخآص ،المدينة في المشايخ صحة على

مممع الشمميخ سممماحة رسممائل في سترى المين_كما
الشثري_.  عبدالعزيز حبيب أبي الشيخ

ًا المين الشيخ وكان ّب ًا عبدالعزيز، للشيخ مح عالم
ًا ،بفضله بالخير.  له ذاكر
بممأمور يهتممم العممالم في رجل يوجد يقول: ل وكان

اللممه رحمهما_عبدالعزيز الشيخ كسماحة المسلمين
. _واسعة رحمة

عند وتقدير إجلل لهم الذين العلماء ومن
الشننيخ فضننيلة: عبنندالعزيز الشننيخ سننماحة

×. عفيفي عبدالرزاق



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

عنممد عظيمممة منزلممة عبممدالعزيز للشيخ فإن كذلك
أن الشأن هذا في يحضرني ومما عبدالرزاقا الشيخ
 في عبدالرزاقا الشيخ
عبممدالعزيز، بالشمميخ اتصممل حيمماته مممن سممنة آخآممر

،معكممم العممام هممذا الحممج أريممد إننممي شمميخ وقال: يا
الله.  حياكم الله، حياكم: الشيخ سماحة له فقال

بالشممميخ خآاصمممة خآيممممة بوضمممع سمممماحته فمممأمر
به.  بالعناية وأمر ،عبدالرزاقا

ًا كانا عرفه يوم وفي وإذا ،واحممدة خآيمممة فممي معمم
قممال شمميء أي أو شمماي أو قهمموة أو فاكهممة قممدم

،أحمممد أبمما يمما تفضممل عبممدالعزيز الشمميخ سممماحة
ه جزاك: يقول عبدالرزاقا والشيخ ًا الل ويمدعو ،خآيمر
للشيخ. 

عبممدالرزاقا الشمميخ أن اليمموم ذلممك فممي لحظت وقد
يكمماد ول ،الشمميخ سممماحة نحممو ويصمموبه بصممره يصممعد
اليوم.  ذلك طيلة يسرة أو يمنة عنه يلتفت

المحنندث للعلمننة بالنسننبة الحننال وكننذلك
النننندين ناصننننر محمنننند الشننننيخ سننننماحة

ًا عبممدالعزيز الشمميخ سماحة كان ×حيثاللباني محبمم
ًا ،له ،عنممه السممؤال كثير ،عليه الثناء كثير بفضله، عالم

وكتبه.  تحقيقاته إلى الرجوع كثير
وكممان ،خآيممر بكممل إل عنممده يممذكر أن يرضممى ل وكان
مممن لمه تجممرى المتي مسممتحقاته صممرف علممى يشمرف
بنفسه.  ويتابعها ،السلمية الجامعة
إخآواننا.  خآواصا من ناصر يقول: الشيخ وكان
العلمممة للشمميخ يكممّن عبدالعزيز الشيخ سماحة وكان
منممذ وعلمممه فضممله ويعممرف ،والمودة ،التقدير اللباني

ومما ،البعد على إليه السلم يرسل وكان ،طويل زمن
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باز
سممماحة وأرسمملها كتبهمما رسالة في جاء ما لذلك يشهد
مممن المممام عبدالفتاح للشيخ مه2/5/1377 في الشيخ
قممول آخآرهمما فممي جمماء حيممث_الشممام فممي العلممم أهممل

مممن حممولكم لمممن سمملمي إبلغ وأرجممو: =سممماحته
،أخآينمما فضمميلة منهم وأخآص ،والخآوان المشايخ خآواصا

الممدين ناصممر محمممد العلمممة الشمميخ الله في ومحبوبنا
اللباني+. 
نممص علممى الكريممم القممارىء أيهمما تطلممع وسمموف

عممن الحديث عند وذلك صفحات بعد كاملة الرسالة
العلم.  لهل الشيخ سماحة مكاتبات
الشمميباني إبراهيممم بممن محمممد الشمميخ عممزم ولممما
للشمميخ موسممعة ترجمممة كتابممة علممى اللممه حفظممه

يخممبره عبممدالعزيز الشمميخ لسممماحة اللباني×وكتب
برقم التالي بالكتاب أجابه فيه رأيه بيان ويريد بذلك
. مه27/2/1406في خ/240

الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

وفقممه الشمميباني إبراهيممم بممن محمممد الشيخ المكرم
.آمين للخير الله

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
اللممه وصمملكم ،وصل الكريم كتابكم محب، يا بعده
كتابممة علممى عزمكممم مممن تضمممنه ما وفهمت ،بهداه

العلمممة الشمميخ الفضمميلة لصمماحب موسممعة ترجمممة
فضيلته. في رأينا وكتابة ،اللباني الدين ناصر محمد

بحسممن لدينا معروف المذكور الشيخ أن ونفيدكم
إلممممى الممممدعوة ومواصمممملة ،والسمممميرة العقيممممدة

المشممكورة الجهممود مممن يبممذله ممما الله_سبحانه_مع
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الحممديث وبيممان ،الشممريف بالحممديث العنايممة فممي
فممي كتبممه وممما الموضوع، من الضعيف من الصحيح

ونافع ،مشكور عمل كله الواسعة الكتابات من ذلك
ويعينممه ،مثمموبته يضمماعف أن اللممه نسأل للمسلمين،

وأن ،الطيممب السممبيل هممذا في السير مواصلة على
والنجاح.  بالتوفيق جهوده يكلل

ترجمممة كتابممة مممن عليه عزمتم فيما أحسنتم وقد
فجزاكممم ؛الجليلة وأعماله ،جهوده فيها توضحون له

ًا الله فيممما التوفيممق ومنحكممم ،خآطمماكم وسممدد ،خآير
وصمماحبنا ،أخآينمما جهممود فممي وبممارك ،عليممه عزمتممم
العلممم مممن وزاده ،الدين ناصر محمد الشيخ العلمة
مممن وإيمماه وإيمماكم وجعلنمما ،الحممق به ونصر ،والهدى
كريم.  جواد إنه ؛المهتدين الهداة

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم
العام الرئيس

والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات
والرشاد

ًا مه1410 عام وفي إلممى اللباني الشيخ جاء تقريب
الجمعمة، صمملة بعمد الشمميخ بسمماحة واجتممع ،مكة

لممه يكممون أن الجمعممة يمموم الشمميخ عممادة مممن وكان
إلممى الممدرس كممثير×ويسممتمر ابن تفسير في درس

ًا الثانيممة السمماعة أخآممذ الممدرس انتهممى فلممما تقريبمم
مممن ناحيممة فممي وجلسا ،اللباني الشيخ بيد سماحته

ًا الشمميخ ينمماقش وأخآممذ المجلممس، بعممض فممي ناصممر
متمأدب ،لسمماحته منصمت ناصمر والشيخ ،المسائل

لممه قممال الحممديث انتهممى أن وبعممد ،الدب غايممة معه
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باز
أحممب ل إننممي ناصر شيخ يا والله: عبدالعزيز الشيخ

بممما ناصممر الشيخ ففرح ،يسر ما إل عنكم أسمع أن
اللممه للشمميخ_رحمهممما ودعمما سممماحته، مممن سمممع
ًا . _جميع

الشننيخ، سماحة يجلهم الذين العلماء ومن
الفضيلة صاحب والتقدير المحبة لهم ويكن

محمننند بنننن عبننندالرحمن العلمنننة الشنننيخ
ًا الشمميخ كممان ×فلقممدالدوسننري ًا لممه، محبمم عالممم

بينهممما وكممان وغيرتممه، اطلعممه، وسممعة بفضممله،
المحاضرات، بعض في واشتراك ولقاءات مكاتبات،

الشمميخ يلقيه ما بعض عبدالعزيزعلى للشيخ وتعليق
عبدالرحمن×. 

الشمميخ، سممماحة يجممل عبممدالرحمن الشمميخ وكممان
والتقدير.  المودة، له ويكن

ًا كمان لمما الشمميخ سماحة أن وأذكر للجامعمة نائبمم
،اليممام مممن يمموم فممي الريمماض إلممى قممدم السلمية

فممي وجموده فمترة وفمي ،ممه1388 عمام فمي وذلك
دار في الفائدة عظيمة قيمة محاضرة ألقى الرياض
سممماحة المنممام فممي رأيممت الليلممة تلممك وفي العلم،
وسممماحته لمعان، له سيف وبيده عبدالعزيز، الشيخ

واد فممي يمشممي وكان اليمنى، بيده بالسيف ممسك
ّدر فسيح ًا المموادي وكان متر، بمائة عرضه أق ممتلئمم

ّيات، بمممتر، يقممدر الرض عن ارتفاعها أن وأرى بالح
ّق وقد ،بها يمر وسماحته يضممرب وهو ،طريق له ش
عممن وممما ،يمينممه عممن وممما ،منهمما أمممامه ما بالسيف
ًا يخطىممء ل وهممو ،منه تهرب والحيات ،شماله شمميئ

ضرب.  مما
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الشمميخ قممابلت ثلثممة أو بيممومين الرؤيمما هممذه وبعد
ففممرح، بالرؤيمما، الدوسممري×فممأخآبرته عبممدالرحمن

بممالخير، يبشممرك اللممه للممه، وقال: الحمد واستبشر،
الباطل أهل الحيات فهذه وتأييد؛ الله، من نصر هذا

ّق والسيف والزنادقة، َنْصٌر، ح أن علممى يممدل وهذا و
ُيعان الشيخ سماحة أمامه.  يقفوا ولن عليهم، َس

عننند منزلننة لهننم الننذين العلمنناء ومننن
الشننيخ العلمننة الفضننيلة صنناحب سننماحته؛

عبممدالعزيز الشمميخ كممان ×حيممثالتويجري حمود
ًا ًا ،له محب عليهمما ويكتممب ،يقرضممها وكان ،لكتبه قارئ

المقدمات. 
الشمميخ كممان حمممود الشمميخ مممرض لممما أنممه وأذكر

فممراش على وهو زاره يوم وذات ،يزوره عبدالعزيز
،المموطني الحممرس مستشممفى فممي الخآيممر مرضممه
حمممود الشمميخ علممى النفممث فممي سممماحته فشممرع
صممدره؛ وفتممح ،للرقيممة حمممود الشيخ فارتاح ؛للرقية
عنده.  من خآرج حتى الشيخ فرقاه

عبممدالعزيز الشمميخ أّم حمممود الشمميخ تمموفى ولممما
ًا الله رحمهما_عليه للصلة المصلين . _جميع

الفضننيلة لصنناحب بالنسننبة الحننال وكذلك
الشمميخ كممان حيممث×غصننون بننن صننالح الشيخ

مرضممه إبممان ويممزوره ،ويقممدره ،يجلممه عبممدالعزيز
الخآير. 
عبممدالعزيز الشمميخ ذهممب صممالح الشيخ توفي ولما
المممرض وطممأة شممدة مع ،أهله وتعزية ،عليه للصلة

ووفمماة وفاته بين يكن لم إذ ؛عبدالعزيز الشيخ على
قليلً.  تزيد أو شهر مدة صالح الشيخ
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باز
ًا تعممب صممالح الشمميخ أهل تعزية من عاد ولما تعبمم
ًا السمميارة فممي وسممقط ،الطريممق فممي وتقيممأ ،شديد

المرض.  شدة من بجانبه من على
عننند عاليننة منزلننة لهم الذين العلماء ومن

،الخريصي صالح الشيخ الفضيلة صاحب ،سماحته
،الناصممر العلممي صممالح الشمميخ الفضمميلة وصمماحب
وصمماحب البليهممي، صممالح الشمميخ الفضمميلة وصاحب
ًا الله فياض_رحمهم بن زيد الشيخ الفضيلة . _جميع

عننن حفنناوة لهننم الننذين العلمنناء ومننن
الحسنننن أبنننو الشنننيخ فضنننيلة سنننماحته

عبممدالعزيز الشمميخ سممماحة ن كمما ×حيممثالننندوي
الشمميخ : سممماحةمممب مكاتباته بعض في ويلقبه ،يجله

العالم.  الناصح ،العلمة
،ومنزلننة ،حظننوة لهننم الذين العلماء ومن

محمنند الشيخ سماحة_سماحته عند وتقريب
×. العثيمين صالح بن

ًا الشيخ سماحة كان فلقد للشمميخ عبدالعزيز×محب
ًا ،محمد ،الشمميخ بسممماحة يلقبممه وكان ،بفضله عالم
،رمضممان مجممالس ككتمماب كتبممه بعممض يشرح وكان

ويسممتمع ،لممه ويقممرأ ،كتبممه بعممض لممه يقممدم وكممان
لفتاواه. 
فتوانمما تكممون أن أود: محمممد للشمميخ يقممول وكممان

المكان.  قدر تختلف وأل ،واحدة
ّدر مسممألة فممي محمممد الشمميخ خآممالفه وإذا لممه قمم

واجتهاده.  رأيه الشيخ سماحة
الفقمرة فمي سميأتي كمما بمه الحفماوة كمثير وكان
التالية. 
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ًا محمد الشيخ سماحة وكان سممماحة لشمميخه محب
ًا ،عبدالعزيز الشيخ وعلممى عليممه بالفضممل لممه معترف
صممدر كمماتبه وإذا الوالممد، بسماحة يلقبه وكان المة،
إلممى العممثيمين الصممالح محمد البن بقوله: من كتابه

باز.  بن عبدالله بن عبدالعزيز المكرم شيخنا
الحممديث عنممد المكاتبممات تلممك من نموذج وسيأتي

العلم.  لهل الشيخ سماحة مكاتبات عن
 حيممثالعلننم: لهننل استشننارأته كننثرة_ 5

الخآممذ كممثير ،العلممم لهممل المشمماورة كممان×كممثير
ًا ،بممآرائهم والعتممداد كبممار هيئممة أعضمماء وخآصوصمم

الدائمة.  اللجنة وأعضاء العلماء،
أن فقممل :العلننم لهننل استضافته كثرة_ 6
الوفود تلو الوفود ويأتيه إل يوم من أقل أو يوم يمر
الماكن.  شتى من العلم أهل من
كممان×عظيممم حيممث :العلم بأهل حفاوته_ 7

فممإذا ؛بمقممدمهم الفممرح عظيممم ،العلم بأهل الحفاوة
العلممة الشميخ سمماحة_المثممال سممبيل قمدم_علممى

الطممائف أو الريمماض إلممى العممثيمين صالح بن محمد
إن إذ ؛به وفرح ،عبدالعزيز الشيخ سماحة استضافه

سممماحة عنممد وحظوة منزلة لهم ممن محمد الشيخ
الشيخ. 

ًا الشيخ استضاف فإذا بنا اتصل الغداء على محمد
،محمممد الشمميخ اليمموم سمميأتينا: وقممال ،المكتممب من

إلممى العمممل مممن يممأتي ثممم ،الغممداء بزيممادة ويأمرنمما
حممتى ،كمماٍف بوقت محمد الشيخ مجيء قبل المنزل

فممإذا ؛سممماحته منممزل وصممل إذا استقباله في يكون
،وحيمماه ،بممه سممماحته فممرح محمممد الشمميخ وصممل
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باز
الحديث.  أطراف معه وتجاذب
ًا العلممماء، مممع حمماله كممان وهكذا أنممه_وأذكممر_أيضمم

ًا يفرح الفضميلة صماحب بمه التقمى أو زاره إذا كمثير
عبممدالرحمن بممن عبممدالله الممدكتور العلمممة الشمميخ

عبممدالرحمن الشمميخ الفضمميلة صمماحب أو ،الجممبرين
ًا كممان فلقممد_الله حفظهما_البراك كممثير ،لهممما محبمم

معهما.  التبسط
ًا كممذلك وكممان الشمميخ الفضمميلة لصمماحب محبمم

له.  والدعاء عليه، الثناء كثير الفريان عبدالرحمن
:العلنننم أهنننل عنننن السنننؤال كنننثرة_ 8

فممإذا ؛بهممم والتصممال عنهممم، السممؤال فكممان×كممثير
عممن سممأله الردن من أحد_المثال سبيل على_جاءه

المدينممة أهممل مممن أحممد جمماء اللبمماني×وإذا الشمميخ
الشمميخ أو العبمماد، عبدالمحسممن الشمميخ عممن سألهم
رحمهممما_فلتممه عمممر الشمميخ أو ،النصمماري حممماد

المدينة.  في العلم أهل من وغيرهم_الله
أهممل عممن سمأله بلممد أي مممن أحممد عليممه قدم وإذا
أهممل عممن يسممأله أو ،سممماحته يعرفهممم الذين العلم
عندهم.  الموجودين العلم

البلد؛ خآارج من يأتون لمن بالنسبة الحال وكذلك
السمملم بنقممل ويوصممي ،العلممم أهل عن يسأل حيث
وربممما ،إليهممم رسممالة يممأتيه مممن حّمممل وربما ،إليهم

نشمماطهم ومما العلمم، أهممل ممن عندكم من: سألهم
؟ والدعوة العلم في

ويوصمميهم ويراسمملهم، عنوانمماتهم، يأخآممذ وكممان
مسممتعدون ويقممول: نحممن ،الله إلى بالدعوة بالعناية
الدعوة.  يخدم بما معكم للتعاون
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،والجمعيممات ،المممدارس فتممح فممي يتوانى ل وكان
أو السممنوية المخصصممات تخصمميص أو ،والمراكممز

خآارجها.  أو المملكة داخآل الدعوة لهل الشهرية
ًا وكممان والنصممائح ،النافعممة بممالكتب يمممدهم دائممم
القيمة. 
،لحممموالهم والتفقمممد ،لهمممم المممدعاء كمممثير وكمممان

الدروس.  بإلقاء وتوصيتهم
مكاتبمماته عن الحديث عند ذلك من نماذج وسيأتي

العلم.  لهل
،العلننم لهننل السننتماع علننى حرصننه_ 9

ًا فكممان :وتشننجيعهم ،لهننم والقراءة ممما كممثير
علممى نور وبرنامج ،الكريم القرآن إذاعة إلى يستمع
كممل أيممام يعممرف وكان_الخصوصا وجه على_الدرب

:يقممول فكممان ،البرنامممج ذلممك في العلماء من عالم
الشمميخ ليلة وهذه ،غصون بن صالح الشيخ ليلة هذه

بمن محممد الشميخ ليلمة وهمذه ،غمديان بمن عبمدالله
وهممذه ،اللحيممدان صممالح الشمميخ ليلممة وهذه ،عثيمين

الشمميخ ليلممة وهممذه ،الفمموزان صممالح الشمميخ ليلممة
عبدالله.  ابن عبدالعزيز
بفتمماواهم ويفممرح للعلممم، بنشممرهم يسممر وكممان

المسددة. 
،الشممرطة عممبر المحاضممرات لبعض يستمع وكان

الجامع.  محاضرات على أسبوع كل يعلق وكان
العلممم أهل من أحد على ملحوظة لحظ إذا وكان
وأدب.  لطف بكل له أبداها

ويكتممب ،المعاصممرين العلممم لهممل يقممرأ وكممان
ُذكممر وقممد ،ذلك منه طلب إذا كتبهم على المقدمات
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باز
عليه.  قرأتها التي الكتب من جملة المقدمة في

،عليممه يقممرأ مممما كممثير علممى يعلممق كان أنه وأذكر
ًا يعجممب وكان المعممالي صمماحب أسمماليب مممن كممثير

يقممول وكممان ،زيممد أبممو بكممر الممدكتور الشمميخ العلمة
ًا ،السمماليب بهممذه بكممر الشمميخ يأتي أين من: متعجب

؟! والتراكيب
،قممرأه تقممديمه أو ،كتمماب قممراءة منممه طلممب وإذا
،أبداها ملحوظات من هناك كان وإن ،له قدم وربما
ملحوظة.  أي يبد ولم الكتاب قرأ وربما
فممي بمماع لهممم ممممن العلم أهل من أحد زاره وإذا
ممما على وأثنى ،ماكتب على شكره والتأليف الكتابة

الكتابة ينوي وعما ،يكتب عما وسأله ،ذلك من قرأه
الكتابة.  من مزيد على وشجعه ،عنه

المعاصممرين لبعممض الكتممب بعممض هو طلب وربما
لذلك.  الحاجة دعت إذا لقراءتها
الخآمموان جماعممة عممن الكلم كممثر لممما أنممه وأذكممر

أرغممب كنممت: سماحته لي قال ،وكبارهم المسلمين
بإحضار أمرني ثم ،عليها والطلع ،كتبهم قراءة في

حسممن الشمميخ رسممائل لممي أحضر: وقال منها جملة
إننممي حممتى ؛قراءتهمما في وشرعت ،البنا×فأحضرتها

وهممي ،صممفحة مممائتي علممى يزيد ما منه عليه قرأت
كتممب عليممه رسممالة قممرأت وكلما ،رسائل هيئة على
ًا عليها ًا تعليق يكتممب لممم وربما ،لها قراءته بعد يسير

ببعضها.  إعجابه أبدى وربما ،ملحظة أي
الظن وإحسان ،العلم أهل عن الذب_ 10
ًا العلم بأهل الظن يحسن فكان: بهم ويحمل ،كثير

ُينممالوا أن يرضممى ول ،المحامممل أحسن على كلمهم
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ويحفممظ ،عنهممم يممدافع وكممان ،مكممروه أو سمموء بأي
حممتى سمموء مممن فيهم يقال ما يصدقا ول ،أعراضهم

المر.  حقيقة على يقف
فلن الشمميخ إن: وقممال ،الناس من أحد جاءه وإذا

نهممره_يليممق ل مممما وكممذا كممذا: قممال قممد فلن بممن
،منممك عنممدنا أوثممق هممو: وقممال ،الشمميخ سممماحة

ًا الشيخ ونكذب أفنصدقك ذلك.  ونحو ؟ فلن
ّبت وإذا أهممل مممن فلن عممن يقممال ما صحة من تث
،نصمميحة إليممه أرسل_ما أمر في أخآطأ أنه من العلم

وجممه له يبدي ذلك وبعد ،حضوره طلب أو ،هاتفه أو
يفيممض بأسمملوب قممال ممما علممى الدلة ويورد ،الخطأ

إل الشممخص ذلممك مممن يكون فما ؛والنصح ،بالرحمة
له.  ويدعو سماحته كلم يقبل أن

:العلننم أهننل كلمة جمع على الحرص_ 11
ًا سممبيل في ،وعلمه ،وشفاعته ،جاهه يبذل ما فكثير

ْأب ،العلممم أهممل كلمة جمع مممن بينهممم يكممون ممما ور
فكممم ؛خآلف مممن بينهممم يحصممل ممما وتضممييق ،صدع
صدع.  به رأب وكم ،كلمة من به الله جمع

ًا وكان نختلف أن نود ل: العلماء لبعض يقول ما كثير
واحدة.  وفتوانا كلمتنا تكون أن ونود ،مسألة أي في

ِءلف إذا ولكنه ًا صممدره اتسممع مسممألة أي في خُآو كممثير
للمخالف. 

،عنهم السؤال كثير  فهوالعلم: لهل الوفاء_ 12
مر_. جنائزهم_كما وتشييع ،واستضافتهم ،لهم والزيارة
لهمممم يجمممري كمممان أنمممه لهمممم وفمممائه صمممور وممممن

احتاجوا.  إذا لهم ويشفع ،المخصصات
،بعممدهم مممن بأهليهم يعتني كان أنه وفائه صور ومن
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باز
،أهلممه عن سماحته سأل العلم أهل من أحد توفى فإذا
ًا لهممم خآصممص وربممما أمدهم، محتاجين كانوا فإن مرتبمم

عليهم.  يجري
ًا وكممان وجممه علممى_العلممم أهممل مممن لزملئممه وفيمم

الخصوصا_. 
إل الهممل لزيممارة الزلفممي إلممى ذهبممت أننممي أذكر ول

الشمميخ الفضيلة صاحب عن والسؤال السلم ويحملني
كممان علممي بممن أحمد فالشيخ الحميدان؛ علي بن أحمد

ومحبيه.  الشيخ سماحة زملء من
عنه.  بالسؤال ويبادره إل الزلفي من أحد يأتي ل بل

يفممرح سممماحته كممان فلقد :بالطلب الفرح_ 13
ًا أو ،القممدامى سممواء طلبممه من أحد عليه قدم إذا كثير

الخارج.  أو الداخآل من كانوا سواء المتأخآرين
الفضمميلة صمماحب: الخصوصا سبيل على منهم وأذكر

الشمميخ الفضمميلة وصمماحب ،الراجحي عبدالعزيز الشيخ
الشممميخ الفضممميلة وصممماحب ،جلل بمممن عبمممدالرحمن

الممدكتور الشمميخ الفضمميلة وصمماحب ،القاسم عبدالعزيز
الشمميخ الفضمميلة وصمماحب ،العيممد سممعود بممن عمممر

كثير.  وغيرهم ،السدحان عبدالعزيز
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وفممق علممى المممور ولة مع الشيخ سماحة يتعامل
ذلممك يلخممص أن ويمكن ،المطهر الشرع في جاء ما

التالية:  النقاط في
بالسمع المور لولة يدين الشيخ سماحة كان_ 1

والمكره.  المنشط في والطاعة
على معهم ويتعاون بالنصيحة، لهم يدين وكان_ 2
والتقوى.  البر
لهم ويبين ،فيه ويرغبهم الحق، لهم يبين وكان_ 3

طرقه.  من ويحذرهم الباطل
ًا وكممان_ 4 وتحممبيب ،الكلمممة جمممع علممى حريصمم

بالرعاة.  والرعية ،بالرعية الرعاة
المجالت شتى في للولة المكاتبة كثير وكان_ 5
الضر.  دفع أو ،النفع جلب ورائها من يرجى التي
فممي ،الممولة عنممد لشممفاعته البممذل كثير وكان_ 6

الشفاعات.  أنواع سائر
،والبطانممة ،النية بصلح لهم الدعاء كثير وكان_ 7

والعمل.  ،والقول
يطمع أو ،الولة عند ما إلى يتشوف يكن ولم_ 8
المنصب.  أو ،المال أو ،الجاه من لديهم بما
فممي المممور ولة مع نختلف يقول: ربما وكان_ 9

نصممطلح ولكننمما ،النقمماش يشممتد وربما ،المور بعض
هممو الهممدف لن ؛النفمموس فممي ممما ويممزول ،معهممم
وللمسلمين.  لهم النصح
،لهم نراه ما بيان علينا الواجب: يقول وكان_ 10

حممتى توقممف دون النصممح بممذل فممي والسممتمرار

منهج سماحة الشيخ في التعامل مع ولة المور
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باز
فمي الممذي فهمذا ؛يتغيممر ل ذلك في وموقفنا ،الموت
واستطاعتنا.  وسعنا
ويحسن ،منازلهم وينزلهم معهم، يتأدب كان_ 11

ومكاتبتهم.  مخاطبتهم
قممرار منهم صدر إذا للولة الشكر كثير كان_ 12

ذلك.  نحو أو طيبة مبادرة أو ،صائب
لممدن مممن تحصممى؛ تكاد ل القبيل هذا في والمثلة

الحرميمممن خآمممادم عهمممد إلمممى×عبمممدالعزيز الملمممك
. الله حفظه الشريفين

الشمميخ سممماحة بعثه كتاب وهو المثال، هذا وإليك
ماليممة مكرمممة علممى سممعود×يشممكره الملممك إلممى

ًا كان لما أجراها الشمميخ، سممماحة لطلب_للعهممد ولي
الكتاب:  ذلك نص وإليك

الرحيم الرحمن الله بسم
حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من

بممن المكممرم: سممعود العهممد ولممي المقممام محممترم
بممه اللممه رفممع ،الفيصممل عبممدالرحمن بممن عبدالعزيز

النممام بيممن النممافع العلمم بمه ونشممر السملم، كعممب
آمين. 

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
وصممل، مممه3/9/1370 المممؤرخ الكريممم كتممابكم

والتوفيق.  الرضى بحبل الله وصلكم
الماليممة بممأمر تفضلكم عن الفادة من تضمنه وما

كالممذي سممنوية قاعممدة بطرفنمما للطلبممة تجممري أن
ًا، كمان_وإيمماكم اللمه حفظمه_الوالد به تفضل معلومم
ًا بذلك سررت ولقد الكريممم لسموكم ودعوت ،كثير
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يحجبممه ول يجيبممه، أن_سبحانه_المولى من أرجو بما
بالذنوب. 

تأييد في الكريم سموكم من مباركة لخطوة وإنها
قممّل الممذي الزمممان هذا في طالبيه ومساعدة العلم،

إليممه، يممدعو مممن فيممه وقممّل النافع، العلم طلب فيه
طلبه.  ويساعد
جممودكم بحممور مممن يسممير نممزر_الحقيقة في_وهي

،خآير كل في للمساهمة موفقين زلتم ل ،وإحسانكم
سممموكم يممزل ولممم ،حممق كممل علممى والمسمماعدة

ًا_اللمممه الكريمممم_بحممممد العلمممم، بتشمممجيع معروفممم
،ينشممطهم بممما عليهممم والعطممف ،طلبممه ومسمماعدة

دراسته.  تكميل في ويرغبهم
التشممجيع مممن الكريممم لسممموكم لرجممو وإنممي

أنحمماء جميممع فممي النممافع العلممم لطلب والمسمماعدة
؛وأشمممل ،وأظهممر ،الواقممع مممن أكبر هو ما المملكة
الكممثر رغبممة وانصممراف ،ذلممك إلى الحاجة لمسيس

الشممرعي النممافع العلممم طلممب عممن القطار كل في
مممن الخآيممر علممى يممترتب لممما ؛غيممره طلممب إلممى

المادية.  الكثيرة المساعدات
أيممن المممادة وراء تسممعى إنممما النفمموس وأكممثر

مضمماعفة يمموجب كلممه وهممذا ،وجممدت وكيف ،وجدت
ومساعدة ،الشرعي النافع العلم تشجيع في الجهود
كممل فممي الوسممائل بشممتى بتعليمه والقائمين ،طلبه

فممي وأهلممه للسمملم قوام ل لنه ؛السلمية القطار
العممداء غوائممل مممن سمملمة ول ،والممدنيا الممدين أمر

العمل من عليه يترتب وما ،النافع بالعلم إل وكيدهم
،العمداء مكائمد مممن والحمذر بمالله، والثقمة ،الصالح
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باز
القمموة مممن يسممتطاع ممما كل إعداد في الوسع وبذل

عنممد وإيقممافهم ،عممدوانهم لصممد والمعنويممة الحسممية
الحقمموقا مممن للمسلمين عليهم ما واستيفاء ،حدهم
والقوة.  بالعلم إل منهم استحصالها يستطاع ل التي

والممدكم وجللة سموكم يجعل أن المسؤول والله
الزمممان هممذا فممي للعلممم ومؤيممد ،للحق ناصر أعظم

،حزبممه بكم وينصر ،بالسلم يحفظكم وأن ،المظلم
بأعبمماء القيممام على يعينكم وأن أعداءه، بكم ويخذل

،وأتمممه ،قيام أكمل عليكم وجب ما وأداء ،حملتم ما
عنكممم يصممرف وأن وتسممديده، ،بمعونته يمدكم وأن
والعمممال، القمموال لكممم يصمملح وأن كائممد، كممل كيد

خآمماتمته، عملكم وأفضل آخآرها، حياتكم خآير ويجعل
قريممب الممدعاء، سممميع إنممه لقمماه؛ يمموم أيامكم وخآير

والسلم.  يتولكم، والله الجابة،
مه12/9/1370

المور ولة إليه يسنده عمل بكل يقوم كان_ 13
وأكمله.  وجه أتم على
ًا كممان_ 14 أو لنصممحهم، ؛الممولة يممزور ممما كممثير

ذلك.  نحو أو ،الوصول أو ،المرض حال في زيارتهم
بسمملمة الولة تهنئة في المبادرة كثير وكان_ 15

حلول بمناسبة أو المرض، من بالشفاء أو الوصول،
نحممو أو العيممد حلممول أو انقضممائه، أو رمضممان، شهر
يزورهم.  أو يكاتبهم أو يهاتفهم فكان ذلك،

ًا، كممثيرة السياقا هذا في والمثلة هممذا وإليممك جممد
لخممادم سممماحته كتبها برقية عن عبارة وهو المثال،

،رمضممان شممهر بإكمممال يهنئممه الشممريفين الحرميممن
وإليك ،مه2/10/1408 في وذلك الفطر عيد وحلول
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البرقية.  نص
الرحيم الرحمن الله بسم

الكريممم الملممك الشممريفين الحرميممن خآادم حضرة
ونصممر ،سمموء كل من الله حفظه عبدالعزيز بن فهد

آمين الحق به
وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

عيد وحلول ،والقيام الصيام شهر إكمال فبمناسبة
مقممامكم إلممى أرفممع أن يسممرني_المبممارك الفطممر
بهممذه التبريكممات وأكمممل ،التهمماني أصممدقا الكريممم

المباركة.  المناسبة
جميممع وعلممى عليكممم، وأعمماده منكممم، اللممه تقبممل

ًا المسلمين وصممحة ،وعافيممة خآيممر فممي كثيرة أعوام
وإيمماكم وجعلنمما ،المثوبممة لكممم وضمماعف ،واسممتقامة

النار.  من فيه العتقاء من إخآواننا وسائر
المسمملمين، شمممل يجمممع أن_أسأله_سممبحانه كما

لممما أمرهممم ولة ويوفممق وأعمممالهم، قلوبهم ويصلح
كريم.  جواد إنه ؛ودنياهم دينهم أمر صلح فيه

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم
باز بن عبدالله بن عبدالعزيز 

العام الرئيس
والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات

والرشاد
+الولة عند الشيخ سماحة منزلة= 

المملكممة فممي المممر ولة كممان ذلممك مقابممل وفممي
ّلون السعودية العربية ِءج ،عبممدالعزيز الشيخ سماحة ُي

المة. في ومكانته ونصحه، وفضله، علمه، ويقدرون
ُته عاصممر ولقد الدولممة ملمموك مممن خآمسممة سممماح
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باز
الملممك وهممو أولهممم عاصممر حيممث ؛الثالثممة السعودية
والملممك ،فيصممل والملممك ،سعود والملك ،عبدالعزيز

ًا الله خآالد_رحمهم . _جميع
الحرميمممن خآمممادم منهمممم عاصمممر ممممن وآخآمممر
فممي سممماحته تمموفي حيممث_اللممه حفظممه_الشريفين

الحرمين.  خآادم عهد
كممل_ذكرهممم النممف_الملمموك مممن يلقى كان ولقد
خآممادم إلى عبدالعزيز الملك لدن من ،وتقدير حفاوة

يستشمميرونه فكانوا ؛فهد الملك الشريفين الحرمين
،وإرشمماده لنصممحه ويسممتمعون المور، من كثير في

السممؤال علممى يحرصممون وكممانوا شممفاعاته ويقبلون
ًا ،وزيارته ،عنه أيممام في أو ،مرضه أيام في خآصوص

وغيرها.  كالعياد المناسبات
الخآيممر مرضممه إبممان العظيمممة مكممانته تجلت ولقد
المواقممف بعممض وإليك_ذلك ذكر سيأتي كما_ووفاته

الولة.  عند منزلته عظم على تدل التي ،اليسيرة
ًا كممان لما أنه الشيخ سماحة يذكر_ 1 فممي قاضممي

ّدلم في الخرج في وهو عبدالعزيز الملك إلى قدم ال
عليه.  والسلم لزيارته ؛الوقت ذلك

مدينممة إلممى لعممود اسممتأذنته، سماحته: ولما يقول
فممي لممك نسمممح ما: عبدالعزيز الملك لي قال الدلم

وادي أنمما هممل عنممدنا، جلوسممك نرغب نحن ؛الذهاب
؟ السرعة بهذه علينا تمر حتى ،ُمحّسر

الملممك عنممد سممماحته مكانممة علممى يممدل وهممذا
. _الله عبدالعزيز_رحمهما

الشمميخ لسماحة سعود×كان الملك عهد وفي_ 2
ذلممك فممي عين أنه ذلك على يدل ومما ،عنده منزلة
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ًا الممموقت عنمممد السممملمية الجامعمممة لرئيمممس نائبممم
أكفممأ هممو مممن يوجممد لعلممه: وقممال فاعتذر ،تأسيسها

ًا ذلك في وكتب ،مني يعتمذر سمعود الملمك إلى كتاب
الجامعة.  في تعيينه عن فيه

بممن محمممد الشمميخ سممماحة عليممه ألممّح أن وبعممد
ًا سممعود الملممك لممه فكتممب إبراهيممم×وافممق، كتابمم

ذلممك عممن الشمميخ سممماحة يعتممذر أن فيممه يسممتغرب
،سممماحته علممى واجممب أنممه ويممبين ،العظيممم العمممل
مكانممة عظيممم علممى يممدل الذي الخطاب نص وإليك

. _الله سعود_رحمهما الملك عند الشيخ سماحة
الرحيم الرحمن الله بسم
16/2/577 رقم

هم24/1/1381 تاريخ
المكممرم حضممرة إلممى عبممدالعزيز بممن سممعود مممن
الله سلمه باز بن عبدالعزيز الشيخ فضيلة

وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
،هممم20/1/1381 فممي المممؤرخ كتممابكم إلينمما وصل

ولكممن ،الجامعممة عممن اعتممذاركم منكم استغربنا وقد
بممأنه محمممد الشيخ سماحة من برقية ذلك بعد وردنا

ًا، لكونه المر بضرورة أقنعكم منكم واجب وأنه ديني
اعتذاركم.  عن فعدلتم به؛ القيام
فيكم.  الله بارك بكم، الظن هو وهذا
خآطانمما وسدد ويرضاه، يحبه لما وإياكم الله وفقنا
ًا بيممانه، لممزم ممما هممذا ،والسممداد الخير فيه لما جميع

والسلم. 
ً الملك كان_ 3 ِءجل ًا الشيخ لسماحة فيصل×ُم ّب ِءح ُم
ًا_ب ،الكممبر الخممم: ب يلقبممه وكممان لممه، :مممويلقبممه_أيضمم
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باز
سنوات.  بست الشيخ سماحة يكبر أنه مع ،الوالد

وأن ،عالية مكانة ذو الشيخ سماحة أن يرى وكان
والمسلمين.  السلم لخدمة كبرى مسؤولية عليه

مخلصممة جهممود مممن يبممذله ممما علممى يشكره وكان
مشكورة. 

ذلك:  على يدلن اللذين المثالين هذين وإليك
ًا كممان لممما فيصممل، الملممك كتبممه كتمماب هممذا_أ وليمم

،الشممثري محمممد بممن عبممدالعزيز للشمميخ ،للعهممد
اللممه بمماز_رحممم بممن عبممدالعزيز الشمميخ وسممماحة

نصه:  وإليك_الجميع
الرحيم الرحمن الله بسم

141/2/42 الرقم
هم16/11/1380 التاريخ
بمن عبممدالعزيز المشممايخ الفضمميلة أصحاب حضرة

الله حفظهما باز ابن وعبدالعزيز الشثري، محمد
وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

: وبعد والسعادة الصحة دوام الله من نرجو
13/11/138 فممي المؤرخآة رسالتكم استلمنا فقد

،صممادقا شممعور مممن تضمممنته ممما لكممم شاكرين هم0
مخلصة جهود من وتبذلونه بذلتموه ما لكم مقدرين

فيه ما يقدر وجل_أن المولى_عز سائلين مشكورة،
والصلح.  الخير
وصمملت فقممد ،وخآالممد محمممد ؛الخآمموان رسممالة أما

عليها.  أجاباكما أنهما ولبد ،إليهما
ويرضمماه، يحبممه لممما الجميممع يوفممق أن اللممه نرجو

الموفق والله
توقيع: فيصل
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الملممك ألقمماه خآطمماب فممي وردت فقرة وهذه_ ب
عممام زارهمما لممما السلمية الجامعة حفل في فيصل
ُنشممر ،هممم1384 صممحيفة فممي الخطمماب ذلممك نممص و

يمموم فممي الولممى  السممنة179 العممدد فممي المدينممة
فممي البلد صممحيفة وفممي هممم،10/6/1384 الجمعممة

صممحيفة وفممي هممم،10/6/1384  فممي1736 العممدد
11/6/138 السممبت  يمموم1736 عممددها فممي الندوة

هم. 4
ك قمول التماريخي الخطاب ذلك في جاء وقد المل

الكممبر الخ لوجممود الفرصممة هذه وأنتهز: =فيصل×
بممن عبممدالعزيز الشمميخ الوالد أقول أن أتحاشى وأنا
السن.  كبير أنه أعتقد أنني يظن لئل ؛باز

ًا أعتممبره فممإني أخآممرى جهة من ولكنني ،لممي والممد
مهمممة بمماز بممن عبممدالعزيز الشمميخ عمماتق علممى وأن

؛أعمممال مممن بممه يقوم فيما كبيرة ومسؤولية ،جليلة
البلد هممذه فممي ليممس ،والمسمملمين السمملم لخدمة
أجمع.  السلمي العالم بلد جميع في ولكن فقط،

ًا إليه أتقدم وإنني بكلمممتين ولممو يتحفنمما، أن راجيمم
التوفيممق اللممه وأرجممو ،السممعيدة المناسممبة هذه في

وبركاته+.  الله ورحمة عليكم والسلم للجميع
الشمميخ سممماحة خآالممد×كممان الملك عهد وفي_ 4

وإجلله.  ،وتقديره ،خآالد الملك حفاوة محل
بنقممل أمممره أصممدر خآالممد الملممك عهممد أوائل وفي
السمملمية الجامعممة مممن عبممدالعزيز الشمميخ سماحة

والدعوة والفتاء العلمية البحوث إدارات رئاسة إلى
والرشاد. 

الملممك جممائزة ،الوقت ذلك سماحته×في نال كما
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باز
السلم.  لخدمة ،العالمية فيصل

الملممك الشممريفين الحرميممن خآممادم عهد وفي_ 5
عبممدالعزيز الشمميخ لسممماحة اللممه_كممان فهد_حفظه

سممماحة يخمماطب وكممان ،كممبيٌر وإجلٌل ،عالية مكانة
بالوالد.  الشيخ

الشمميخ فضمميلة كتبممه الممذي المقممال هممذا وإليممك
فممي الممدعوة مجلممة فممي المجلممي عبممدالله الممدكتور
زار لممما وذلممك هم،1/3/1407  وتاريخ1064 عددها،

المجلممس وافتتممح المدينة، الشريفين الحرمين خآادم
فضيلته:  فيه يقول السلمية، للجامعة التأسيسي

الملمك الشمريفين الحرميمن خآمادم خآماطب لقد( 
افتتمماحه خآلل بالوالممد باز ابن عبدالعزيز الشيخ فهد

بالمدينمممة السممملمية للجامعمممة العلمممى للمجلمممس
ًا ؛المنورة نحسممبه_واللممه لرجممل التكريممم فممي إمعان
،زماننمما فممي وأجلهم الرض علماء خآيرة من_حسيبه
ًا للمسمملمين الخيممر حبممه النمماس عنممه يعرف ،جميعمم
،المحتمماج ويساعد ،المظلوم ويناصر الجميع، يناصح
الخير. عمل في وجهده وقته ويبذل ،الضيف ويكرم

علممى وهممو_الحرمين خآادم من التكريم هذا وليس
ًا،_ومكانته منزلته عظم مممرة أول هذه وليست غريب
ًا التكريم هذا فيها يظهر ًا+إلخ.  واضح جلي

عنممد الشمميخ سممماحة منزلممة عظم على يدل ومما
منزلممه في سماحته يزور كان الملك أن ،فهد الملك

مرضه.  حال وفي ،المناسبات في
ًا وكان شممفاعته يقبممل وكممان ،وصحته براحته معني

الحيان.  أكثر في
الشمميخ، سممماحة مممرض إبممان ذلممك تجلممى ولقممد
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العهممد ولي وسمو الحرمين خآادم اهتم حيث الخآير؛
ممما علممى الشمميخ صممحة سممبيل فممي الهتمممام أشممد

الشمميخ أيممام عممن الحممديث عنممد تفصمميله سمميأتي
الخآيرة. 
؛الشمميخ سممماحة تمموفي لممما المكانممة هذه وتجلت

مكممة إلممى الشممريفين الحرميممن خآممادم قممدم حيممث
علمممى المصممملين رأس علمممى ليكمممون ؛المكرممممة

. ×سماحته
مممع الشمميخ سممماحة تعامممل عممن يسيرة نبذة هذه

المممر لهممذا بيان مزيد وسيأتي ،بلده في المر ولة
التية.  الصفحات من أخآرى مواضع في

ًا فكممان ؛السمملمية الممدول حكممام أممما ممما كممثير
لهممم ويممبين ،الشممريعة بتطممبيق ويناصممحهم ،يكاتبهم
ممما بغيممر والحكم ،الظلم من ويحذرهم ،ذلك فضائل

الله.  أنزل
ًا يناصممحهم وكممان كإقامممة ،شممتى أمممور فممي كممثير

عمن الظلمم وكرفمع ،الجمدب حمال الستسقاء صلة
المضطهدين. 

ونحو الدعاة، لبعض الشفاعة بشأن يكاتبهم وكان
بشأنها.  يكاتبهم كان التي المور من ذلك

،خآيممر مممن_المنهممج يديه_بهذا على الله حقق وكم
وأجممزل ،اللمه فرحممه ؛فتنمة مممن بمه اللمه درأ وكممم

مثوبته. 
+المخالفين مع الشيخ سماحة منهج=

،المخممالفين مممع متميممز الشمميخ×منهممج لسممماحة
،الممرة ،المطهمر الشمرع نصموصا ممن فيمه ينطلق

بالحسممنة، السمميئة ودفممع العفممو، وأخآممذ ،بالصممفح
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باز
ينافي ما كل عن والبعد بالحسان، الساءة ومقابلة

الخصومة.  وشرف والنصاف العدل
لممه المخممالفين مممع الشيخ سماحة منهج من فكان

ّول ول ،يحتمممل ل ما كلمهم ُيَحّمل ل أنه َتقمم عليهممم َي
تجريح.  أو بسوء، يذكرهم يكن ولم يقولوه، مالم

ويتناسممى ،ويقممدرهم ،يحممترمهم كممان لقممد بممل
،منهممم إليممه المعتذر عذر ويقبل ،حقه في أخآطاءهم
ًا وفضل.  ،سابقة لهم من خآصوص

الفممرح، لممه أظهممر مخممالفيه مممن أحممد زاره وإذا
،المحبممة لممه وأظهممر ،العنايممة ومزيممد والتسممامح،

قلبه.  وتطييب ،دعوته سبيل على والحفاوة
وليمممة أو مناسممبة إلممى المخممالف ذلممك دعمماه وإذا
مافي ليزيل ؛تردد بل الدعوة وأجاب ،سماحته وافق
الداعي.  نفس
ًا أن بلغه وإذا أو ،بسمموء رممماه المخالفين من أحد
،اللممه سممامحه: يقممول أن علممى يممزد لممم بممذم ذكممره

الله.  سامحه
اتصممل أو ،سماحته زاره المخالف ذلك مرض وإذا

له.  ويدعو ليواسيه، الهاتف؛ عبر به
سممماحته، عممّزاه المخممالف لممذلك قريب مات وإذا
منزله.  في وزاره
،أهلمممه وزار لمممه، دعممما لمممه المخمممالف ممممات وإذا

إن زوجتممه إلممى العممزاء يوصل من وأوصى ،وعزاهم
الحياة.  قيد على كانت
ّيممن أمممر في وعاتبه الناس، بعض خآالفه وإذا ممما_ب

ّبل ،موقفه للمخالف َق َت رحب.  بصدر العتاب و
َلّقاَهننا َوَما[ مخالفيه، مع أخآلقه بعض هذه إإلّ ُي
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إذيَن ّل َبُروا ا َلّقاَها َوَما َص ٍءْم َحّظ ُذو إإلّ ُي إظينن ]َع
. 35فصلت: 

مممن الحقممد يحمممل ل
الرتممممب بممممه تعلممممو

طبعه من العل ينال ول
الغضممممممممممممممممممممممب وكممم عممداوة، مممن السممديد النهممج بممذلك وأد فكممم

حقد.  نار من أطفأ وكم ،قلب من استمال
ًا، كننثيرة المعنناني هننذه علننى والمثلة جنند

ًا وإليك  منها: شيئ
الممدعاة الكتمماب أحممد كتممب سممنوات بضع قبل_ 1
ًا العلممم طلبممة بعممض فكتممب ،السممواقا في وزع كتاب

علممى يحتوي الكتاب ذلك بأن وأفاد الشيخ، لسماحة
ذلممك تنممبيه سماحتكم من ونرجو ،عديدة ملحوظات

ًا يصمملحها لعلممه ؛عليهمما الكمماتب ذلممك وأن خآصوصمم
متعددة موضوعات في طيبة جهود له كانت الكاتب
َقها َأْحَسَن وعلجها.  ،َطْر

وهي ،المختصة الجهة إلى الكتاب سماحته فأحال
الفتاء.  رئاسة في المطبوعات مراقبة
المممذكور الكتمماب علممى الجهممة تلممك اطلعممت فلما
اطلع فلما ،الملحوظات من رأته ما لسماحته كتبت

،الملحوظممات وأرفممق للمؤلممف، كتب عليها سماحته
الخآطاء.  تلك يصلح وأن ،فيها النظر يعيد أن ورجاه
غضب ،له المؤلف×وغفر إلى لكتاب ا وصل فلما

ًا وأرسل ،الغضب أشد جممام وصممب ،لسممماحته جواب
نظرتكممم بممأن واتهمه ،عبدالعزيز الشيخ على غضبه

أحممد كان لو وأنه ،النصاف عن بعيدة وأنها ،متحيزة
هممذه عليممه لمموحظت لممما الكتمماب هممذا كتممب غيممري

سممت العنيممف المممرد ذلممك بلممغ وهكذا ،الملحوظات
أن مممع المنمموال هممذا علممى كلهمما صممفحة عشممرة
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باز
كممانت الكتمماب علممى لمموحظت الممتي الملحوظممات

ًا الكتماب فمي أن إذ ؛جوهرية واضحة لبعمض تسممويغ
اجتهممد المنكممرات مممن جملممة إلممى ودعمموة ،البممدع
صواب.  أنها ورأى ،الكاتب
َله علممى الممرد قرىممء ولممما ْو بعممض سممماحته_وَحمم

ًا والتغيممر والتممذمر ،الغضممب الناس_رأيت علممى باديمم
وشممدة قسوة من الرد في لما ؛وحركاتهم ،وجوههم

الشيخ.  سماحة على وتهجم
يواصممل والقممارئ الشمميخ سماحة إلى أنظر وكنت
،امتعمماض أو تذمر، أدنى عليه حظت ل فما ؛القراءة

ورحابة سكينة بكل الملحوظات إلى يستمع كان بل
صدر. 
،سماحته تبسم الرد قراءة من القارئ انتهى ولما

،الكتمماب إلممى ونرجممع ،رأينمما نتهممم ،الله وقال: هداه
المذكورة.  الملحوظات من ونتأكد
الشمميخ سممماحة علممى المممذكور الكتاُب قرئ ولما

ًا المؤلممف إلممى سماحته كتب ًا كتابمم وخآمماطبه ،لطيفمم
،والنصممح والمحبممة، ،الممود عممن تنممم رقيقممة بعبارات
الكلممات ممن المؤلمف ذكمره عما سماحته وأعرض

،بنفسممي الكتمماب علممى اطلعممت لقممد: وقممال ،النابية
علممى الممواجب أن وأرى ،الملحوظممات مممن وتأكدت
وخآتممم ،الكتمماب وإصمملح ،ذكرتم عما الرجوع مثلكم

للكاتب.  بالدعاء
ًا يرد لم الشيخ سماحة كتاب وصله أن وبعد ،جواب

ُد ولم ْب اعتراض.  أي منه َي
الشيخ وسماحة ،المؤلف هذا أخآو توفي مدة وبعد

إلممى اتجممه الخممبر ذلممك سممماحته بلممغ فلما ،مكة في
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،المتمموفى بيت ودخآل ،بأخآيه لتعزيته ؛المؤلف منزل
وعممزى ،والدهم في وواساهم ،فعزاهم أبناءه ووجد
وكممان المؤلممف الشمميخ عممن وسممأل ،المتوفى زوجة

بأخآيه.  له تعزيتي بلغوه: فقال ،موجود غير
،المتمموفى أهممل على الثر أبلغ الموقف لهذا وكان
بذلك.  علم من وجميع

النحو.  هذا على تتكرر التي المواقف أحصي ول
؛الرياض الغزالي×إلى محمد الشيخ قدم لما_ 2

الملمك جممائزة لجنممة مممن المقدمممة جممائزته لسممتلم
منزله.  في الشيخ سماحة العالمية_زار فيصل

الشمميخ كتمماب حممول ضجة الوقت ذلك في وكانت
وأهممل الفقممه، أهممل بيممن النبويممة السممنة: =الغزالممي

الحديث+ 
فلممما ،الشمميخ سماحة على الكتاب ذلك قرئ وقد
وسممأله ،ولطفممه وأكرمممه ،بممه احتفممى الغزالي زاره
بممأنه وأخآممبر ،حاجتهم وعن ،الجزائر في الدعوة عن

الغزالممي الشمميخ وكممان ،لدعمهم الستعداد أتم على
ًا آنذاك الجزائر.  في لجامعة رئيس

ًا مجلس وكان ،بممالزائرين سماحته_كالعادة_عممامر
ل الهمماتف وكممان والضيوف ،والمحتاجين ،والسائلين

ّتمماب وكان ،رنينه يتوقف يقمرؤون، حمموله سممماحته ُك
وهكذا

الشمميخ إلممى التفت فرصة لسماحته سنحت وكلما
ولطفه.  وحياه الغزالي

ِءجَب ْع ُأ ًا ذلممك وكان ،رأى بما الغزالي الشيخ َف باديمم
عليه. 
لقد: الغزالي للشيخ سماحته قال الثناء تلك وفي
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باز
البشممر أن عليكممم يخفى ول ،المذكور كتابكم قرأت

وقممد ،لممذلك عرضممة وغيرنمما ونحممن ،للخطممأ عرضممة
ًا قرأت الملحوظات.  بعض وعليه كتابكم، من شيئ

تكملمموا أن يسممعدني أنمما الغزالممي الشمميخ فقممال
شمماء إن وأنمما تلحظممونه، بممما توافمموني وأن ،قراءته

ًا وذكر أصلحه، الله هذا.  نحو كلم
هاتفية مكالمة على يرد الشيخ سماحة كان وبينما

المشممايخ أحممد وبيممن الغزالممي الشيخ بين حديث دار
سمموريا، من وانلي الدين خآير الشيخ وهو الحاضرين

وكممذا، قلتممم: كممذا الممدين: أنتممم خآيممر الشمميخ فقممال
النقاش.  واشتد عليه، الغزالي فانقض
الغزالمي إلممى التفممت كلمهمما سماحته سمع ولما
وكذا.  قال: كذا ؟ اعندكم ماذ: وقال

ًا فخاطبهممما أن ينبغممي المسممائل هممذه بممأن جميعمم
علممى الحممرصا كممل نحممرصا وأن ،إطارهمما في توضع
أمممور أمممام فنحممن ،الخلف عممن والبعممد كلمتنا جمع
ّكن ،المسائل بأصول تتعلق كبار غضممبهما، مممن وسمم

الجدال.  وانتهى
ًا الغزالي الشيخ وكان تممأخآر ولكنممه للغممداء، مدعو

وتنمماول الشمميخ، سماحة عند وجلس ،دعاه من على
الغداء.  معه

الشيخ سماحة على نظرة ألقى بالخروج هم ولما
الرجل.  هذا فينا مادام بخير نحن: وقال

له: لممماذ قالوا دعاه من إلى وصل لما أنه وبلغني
! ثاٍن عالم في كنا: قال ؟ تأخآرت

العلممم أهل بعض من حصل اليام من يوم _ في3
مممذهب إلممى وجنح والتأليف_زلة بالكتابة المعروفين
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ّلم غير سممماحة فاستدعاه ،الحكام بعض في به ُمس
بهمما، المنصمموح فتممأثر أبوية، نصيحة له وقدم ،الشيخ

ًا ؛الشيخ سماحة عن فترة وانقطع سممماحته أن ظان
ًا نفسه في وأن ،لقياه ول مقابلته في يرغب ل شمميئ

عليه. 
للقمماء الشمميخ سممماحة دعممي اليممام من يوم وفي

؛الرجممل ذلك فيه يصلي الذي المسجد في محاضرة
المسجد.  جماعة من إنه حيث

فممي محاضرة سيلقي الشيخ سماحة أن علم فلما
لبعمض وأوعممز ،استضممافته فممي رغممب المسجد ذلك

،الرغبممة تلك الشيخ سماحة على يعرض بأن الخآوة
علممى الشمميخ سممماحة يوافممق أن يسممتبعد وكممان

ًا لما ؛إليه المجيء ،الخلف مممن بينهممما_جرى_سابق
مممن وافممق الشمميخ سممماحة علممى المممر عرض فلما
تردد.  دون الدعوة وأجاب ،فوره

فممرح الشمميخ سممماحة بموافقممة الممداعي علم ولما
ًا ًا، فرح رأيممت ولقممد ،الشمميخ لموافقممة وانبهممر شديد
ذلممك منممزل سممماحته دخآممل لممما باديممة الفممرح آثممار

نفممس وفممي ،نفسممه فممي الثر أكبر له وصار ،الشيخ
بذلك.  علم من

سماحته.  على يستغرب ل المر وهذا
الشيخ سماحة وفاة اليام_وقبل من يوم وفي_ 4

ًا عشر بستة بممأنه يعمماتبه الناس بعض إليه كتب_عام
ًا لممه يقممدم لممم وأنممه ،الولة يناصح ل ًا معروفمم واحممد

ذلممك فممي جاء مما ذلك غير إلى سنة خآمسين طيلة
العتاب.  من الكتاب
عليه وقرئ الشيخ سماحة إلى الكتاب وصل ولما
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باز
هممم24/6/1404 في كتبه الذي التالي بالكتاب أجابه
نصه:  وهذا

الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

ه فلنوفقه بن فلن الشيخ فضيلة المكرم للخيمر الل
آمين

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
اللمه وصمملكم وصل، الكريم كتابكم: محب يا بعده
والعتاب.  المناصحة، من تضمنه ما وفهمت برضاه،

حول المر لولة بذلنا أنا الله فيعلم المناصحة أما
أن اللممه ونسممأل ،الكفايممة فيممه ممما وغيممره العلم
والفساد، الشر على والقضاء ،النصح لقبول يوفقهم

قريب.  سميع إنه ؛الخير في أعوانهم يكثر وأن
ممما سممنة خآمسممين فممي أنكممم وذكركممم العتاب أما
ًا معكم فعلنا ًا معروفمم لكممم قمممت ممما وأننممي ،واحممد

اعمممترافي فممممع ،أمركمممم بتفريمممج حممماجتكم وقمممت
عبمماده اللممه_سممبحانه_وحممق حق تأدية في بتقصيري

الغيبممة دفممع وجممه علممى أننممي إل الكمل الوجه على
ًا ل نفسي عن ّن ًا ول م اللممه ممما معكم بذلت قد فخر
فهممل ؛علممّي لخآممواني واجممب أنممه وأعتقممد ،عليممم به

بشمممأن وغيمممره خآالمممد للملمممك كتبمممت كمممم نسممميتم
المطلمموب ويحصممل بأمريكمما كنتممم لممما مسمماعدتكم

الله.  بحمد
فيممه التوسممط محبكم من طلبتم الذي القرض أما

الشمميخ الجميممع لمحممب كتبت كتابكم وصلني فحينما
ًا أو ،المطلمموب بالمبلغ إقراضكم منه =فلن+ طالب

بممالمبلغ يتممبرع لعله =فلن+، على الموضوع عرض
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لممه: لعممل وقلممت ريممال، مليممون وهممو المطلمموب،
ًا+ يسمماعد ًا الخ =فلن وأرى ،المممذكور بممالمبلغ فلنمم

علمممى تخفمممى ل لسمممباب مناسمممبة مسممماعدته أن
معاليكم على ول =فلن+،

علممّي تسمملم =فلٌن+ إنك الخ لي قال مدة وبعد
فجزمممت حصممل؛ المطلمموب أن الخ ويذكر وتشكر،

ذلمممك، علمممى اللمممه وحممممدت حصمممل، القمممرض أن
هممذا، كتممابكم مممن إل شيء يحصل لم أنه وماعلمت
الله.  إلى والشكوى

يسممعى أن المرء على
جهممممده الخيممممر إلممممى

تتمممم أن عليمممه وليمممس
المقاصممممممممممممممممممممد فنحممن عتمماب مممن منكم جاءنا فما حال كل وعلى

ّثر ولممن ،نتحملممه ّيممر أو ،محبتكممم فممي يممؤ صممفاء يغ
المسممامحة ونطلبكممم ،مسممامحون وأنتممم ،صداقتكم

فيه.  قصرنا فيما
ولكممم لنا ويختم ،الجميع عن يعفو أن الله ونسأل
مجيب.  وأكرم ،مسؤول خآير إنه ؛الحسنة بالخاتمة

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
ًا أن ،الفالممح زيد الشيخ لي وذكر_ 5 مممن شخصمم

أنممت: الشمميخ× لسممماحة قممال الرئاسممة ممموظفي
فترة. منذ مستحقها وأنا ،الوظيفة جهة من ظلمتني
،الموضوع في لجنة لدينا: الشيخ سماحة له فقال

موظف.  كل استحقاقا تدرس وهي
علممى وتكلم ،أبيحكم ل أنا: الشخص ذلك له فقال
ّد لم ذلك ومع ،يليق ل بكلم الشيخ سماحة عليممه ير
الشيخ.  سماحة
ّدم ولما يمما الشيخ: تفضل سماحة له قال الغداء ُق

للغداء.  فلن



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
ًا.  وخآرج غداءك، أريد قال: ل مغضب
ِءد الشمميخ: اللهممم سممماحة فقممال ًا اهمم ّثممر فلنمم وك
ذلك.  على يزد ولم ،دريهماته

بينه حصل بسنوات الشيخ سماحة وفاة وقبل_ 6
الظمماهري عقيممل بممن عبممدالرحمن أبممي الشيخ وبين

سممماحته فكممان ،الغنمماء إباحممة مسممألة حممول خآلف
المسممألة، هممذه فممي عبممدالرحمن أبمما الشمميخ يناصح

ً عبممدالرحمن أبممو الشمميخ فكتممب ،به ويتلطف مقممال
ًا بعنمموان تباريح صفحته في العربية المجلة في رائع

ّيممن باز+ حيث ابن الشيخ وبين =بيني حسممن فيممه ب
وحرصه ،نيته وصدقا ،ونصحه الشيخ، سماحة تعامل
الممذي المقممال ذلممك نممص فإليممك ؛الناس هداية على
ًا كممانت: =عبممدالرحمن أبممو الشمميخ فيه يقول وقممود

ُفممّت ولممم ،لي الممتي التثممبيط عبمماراُت عضممدي فممي َت
ًا مني أحسوا ما إذا أساتذتي بعض بها يلذعني ،صلف

ًا.  واستفزاز
ّيار.  عاتَي وطموحي اندفاعي كان بل ّت ال

قلممبي في مكانتهم إلى إضافة التقريع كثرة ولكن
ووجداني.  فكري من الميزان أعدل جعلتني

عبممدالوهاب محمممد شمميخي موعظة أذكر أزال ول
ّتعممه_بحيممري كممان عنممدما_والعافيممة بالصممحة اللممه م
قممال فقممد ؛عنهمما عممدلت الممتي رسالتي على يشرف

ّنك مثممل فممي حممزم ابممن علممى تتلمذ من إن: لي سمم
ًا يكمممون نفعمممه_وأوصممماني ،المسممملمين علمممى نمممار

العلم.  قبل الله_بالورع
الشيخ سماحة لشيخي قدمت سنوات عشر ومنذ

ًا الصلة =تارك عن كتابي من نسختي باز ابن عمممد
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ل+.  أم يقضي هل
بممما وأوصمماني ،والعنممف الصمملف مممن فحممذرني

القلوب.  به تستأنس
ّلى+ أبدى في جادلته وعندما تركمه أنه لي =الُمح

ًا ثلثين من أزيد منذ عنف.  من فيه لما ؛عام
إل الشمميخ، مجلممس فممي الحضممور أتهيممب وكنممت
وقممد ،نفسممي ذات فممي تخصممني ضممرورية لحاجممة

فممي اللممه بعممد والمعيممن الب الله_نعممم كان_حفظه
المسلمين.  حوائج قضاء

شممددة مممع مجلسممه أتحاشممى ذلممك سمموى وفيممما
يعنفني.  ما لكثرة ؛إليه الشوقا

يشممينني ممما إل عنممي لممه ينقلون ل الحباب وبعض
عنده. 

فممراش فممي والممدي×وهممو اسممتفتاني مممرة وذات
احتقممار غير ! من بني يا: لي فقال ،فأفتيته ،الموت

ّقعممة بفتوى إل أقنع ل ،لك ؛بمماز ابممن الشمميخ مممن مو
ُحمل كان وقد ،به أفتيت بما وأفتى ،سماحته فأتيت
ٌد إليمه فيهمما كتبممت والفنممون الثقافممة مجلممة مممن عممد

ًا ول عنهمما الكتابممة تسر ل مما صفحة وأربعين خآمس
النصممح يكون بأن أحاوله وأنا ،ينهرني فصار ،ُتَشّرف

ًا ًا ل ستر الشمميخ يسمممعه أن أخآمماف وكنممت ،تشممهير
وأستحي ،بالبتدائي لي أستاذ وهو ،الحصين إبراهيم

منه. 
الله+ عند مصيبتك أعظم يردد: =ما الشيخ وكان

وقممد لممي ويممدعو ،غممترته أطممراف يممبرم صممار ثممم
،نفسممي مممن الُموجممدة فزالممت ؛عينمماه اغرورقممت

ًا قلممبي وتمممزقا فممي النسممان هممذا لصممدقا ؛حزنمم
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باز
حسممن وطلب الناس، هداية على وحرصه ،موعظته
لهم.  العقبى
اللممه فتممح وقممد المجادلة، في لكابرت جادلني ولو
تقلممص بشممهور اللحظة تلك ومنذ ،نيته لحسن قلبي
عنممدي وتولممدت ،وجممداني مممن والطممرب الغناء حب

؛قممط حممدوثها أتصممور كنممت ممما كراهممًة الغناء كراهُة
القلوب.  مقلب فسبحان

ذلممك فإنما سنتين أو سنة بعد الحنين عاودني فإن
والصممعيد الريممف أغمماني أو ،الشممعبية الغاني لبعض

فممي أتمممادى ل أننممي علممى المحببممة المعمماني ذات
وليسممت بالوحشممة، أحسست تماديت فإن ،السماع

،ذهنممي فممي انقممدح شرعي برهان عن الكراهة هذه
أعلم ول ،قلبي في ُقذفت ووحشة كراهة هي وإنما
وكنممت ،أربممى للقممرآن تلوتي كانت بل جاءت، كيف
ً ندر.  فيما أو رمضان، في إل أتعهده ل قبل

الصممور عنممي ينقلممون الحبمماب بعممض ظممل وهكذا
لهمم فموهبت ،بخيمر يممذكروني يكادون ول ،المظلمة
وأبقيمممت ،لمممدي مجلمممس أعمممز وهجمممرت عرضمممي،
كممان فقممد ؛ذكرتممه كلممما الصممالح الممدعاء لسممماحته

وآخآرة.  دنيا لي خآير فاتحة
أو أنشممره فيممما سممماحته علممّي يلحظممه ممما وأممما

كتمّسممكي اجتهمماد عن حققته فقسمان: قسم أذيعه
كان أن بعد عنه أُحوَل لن فهذا ؛الظاهر أهل بأصول

ًا ًا أو يقين َقا ألقمماه أن اللممه وأرجممو ،عندي راجح صمماد
َهُه.  الجتهاد ْي ِءز َن

منه.  أولى أو منه، خآير غيره وقسم
ًا، أتمناه شيء وهذا ًا.  عنه وأعجز فكر سلوك
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المممام وورع الصممحابة، سمميرة يرتسممم وسممماحته
وأعممانه ،ذلممك على نفسه راض وقد ،حنبل بن أحمد
ِءعب راشد سلوك عليه ْت َذه؛ ،معاصممريه أكممثر ُي وتلميمم

ًا ًا واللهم له، فهنيئ ًا+.  لنا غفر جميع
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باز

ولممه ،الطلقا فممي متميممز الشمميخ×منهممج لسماحة
مممن أكممثر فمنمذ ؛ثاقبممة ونظممرات ،كمثيرة اجتهمادات

حيممث ؛بممالطلقا يفممتي وهممو وفمماته قبممل سنة ستين
وخآارجها.  المملكة داخآل بذلك اشتهر

رجممل عبدالعزيز×: =جاءني الشيخ سماحة يقول
،الخممرج فممي قمماٍض وأنمما هممم1362 عممام فممي مطلق
فممي تنظممر أن فآمممل ؛زوجممتي طلقممت أنمما: وقممال

موضوعي. 
؟ طلقت كيف: له فقلت

بالثلث.  طالق فلنة زوجتي: بقولي طلقت: قال
؟ كلمات أو ،بكلمة: له فقلت

طلقا لحقممه أو سبقه له: هل فقلت ،فقال: بكلمة
طلقا.  أول هو هذا ؛ل: قال ؟

واحممدة، طلقممة الطلقا بهممذا عليهمما فقلممت: وقممع
ن.  طلقتا لها ويبقى
أحممد أفتمماه قممد الرجممل هممذا بممأن أعلممم أكممن ولممم
ًا_بممأنه ولم أجبه، لم وإل ،الكبار العلماء يخبرني_أيض
ًا استفتى قبلي.  أحد
إلممّي عبممدالعزيز×فكتممب الملممك المممر ذلممك وبلممغ
ًا ً معاتب أفتاه أن سبق فلن والشيخ تفتي كيف: قائل

؟
ذلممك أن أعلممم لممم بممأنني وأخآممبرته للملك، فكتبت

أقل هو من أو هو أفتاه أنه علمت ولو ،أفتاه الشيخ
ًا_لما منه أفتيته.  علم

بيممن خآلف فيهمما المسممألة هممذه أن المعلمموم ومن

منهج سماحة الشيخ في التعامل من قضايا الطلقا



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

ًا وقمموعه يممرون فممالجمهور ؛العلممماء وبعممض ،ثلثمم
هممو وهممذا واحممدة، طلقممة بممه يقممع أنممه يرون العلماء

السمملم شمميخ إليه ذهب ما وهو صحته، أعتقد الذي
صممح الله_لما القيم_رحمهما ابن وتلميذه ،تيميه ابن
النمبي"أن عنهمما_عمن اللمه عبماس_رضمي ابمن عن

أبممي اللممه"وخآلفممة رسممول عهممد في بالثلث الطلقا
ًا يعممد واحممدة عمممر÷بكلمممة خآلفممة مممن بكر÷وصدر

واحدة.  طلقة
صحيحه.  في مسلم رواه والحديث

والنمماس التاريممخ ذلممك سممماحته×: =منممذ يقممول
يممبرئ أن اللممه ونسممأل مكممان، كممل مممن إلممّي يأتون

الذمة+. 
قال×.  هكذا
بسممماحته نفع وجل_قد الله_عز أن المعلوم ومن

جمممع اللممه وأن غيره، في به نفع كما الباب هذا في
ًا به والحزن والغم الهم من به وأزاح ،تحصى ل أسر

الله.  إل يحصيه مال
ًا تعين أن ومنذ يكمماد ل وهممو وفمماته ليلة إلى قاضي

تتعلمق معمماملت عمدة فمي ويفممتي إل يوم عليه يمر
بعممد واحممد مجلممس فممي منهمما ينهي قد بل بالطلقا،
معاملت.  عشر على يزيد ما نحوه أو المغرب

تلقنني الننتي اليسننيرة النبننذة هننذه وإليننك
فنني الشننيخ سننماحة منهننج علننى الضننوء
: فيه آرأائه وبعض الطلق،

الطلقا وهممو: يقممع ل البممدعي الطلقا أن _ يممرى1
فيممه حصممل طهممر فممي أو ،والنفمماس ،الحيممض فممي

اتفممق إذا آيسممة ول ،حبلممى المطلقة وليست ،جماع
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باز
الزوجان.  عليه

طلق عنهما_أنه الله عمر_رضي ابن حديث ودليله
عمر الله"فسأل رسول عهد في حائض وهي امرأته
ُهفقممال: = ذلك، الله"عن رسول فليراجعهننا، ُمْر

ثنم ،تحينض ثنم ،تطهنر حنتى ليمسنكها ثنم
شنناء وإن بعنند، أمسننك شنناء إن ثننم ،تطهننر

ّدة فتلك يمّس، أن قابل طلق إعنن أمننر الننتي ال
عليه.  + متفقالنساء لها تطلق أن الله
أو ،طالق ،طالق ،طالق :بلفظ الطلق _ أن2

إيقمماع الممزوج به ينو لم إذا مطلقة، ،مطلقة ،مطلقة
الثمماني اللفممظ ويعممد ،واحممدة طلقممة بممه يقممع الثلث

ول الول، للفظ مؤكدين الطلقا ألفاظ من والثالث
إنمنناالنبي"يقول: = لن نيته؛ لعدم شيء؛ بهما يقع

+ الحديث. بالنيات العمال
ّلننق: قاننال _ إذا3 طممالق طممالق  طممالقالمط

يسممأل ول طلقممات، ثلث بممه يقممع بممالثلث_فممإنه
بقول: بالثلث.  فسره لنه نيته؛ عن المطلق

ّلق قاال _ إذا4 بممالثلث  طممالقلزوجته: المط
طالق أنت: مثل معناه في ما وكذلك واحدة، أوقعها

يمموقعه ذلممك كممل بممالمليون أو ،بالمائممة أو ،بالعشممر
واحدة. 

ّلننق قاال _ إذا5 ثممم ،طممالق ثممم ،طممالق :المط
؛نيتممه عممن يسممأله ول ،طلقممات ثلث بممه وقع ،طالق

جمل.  ثلث لنه
،طممالق هي ،طالق هي ،طالق قال: هي لو ومثله

وطالق.  وطالق، قال: طالق، أو
حننال فنني الننزوج مننن الطلق صدرأ _ إذا6
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أو الزوجممان به واعترف ،أسبابه واتضحت ،الغضب
الطلقا.  يوقع حضره_لم من

وابممن ،داود وأبممو أحمممد، المممام رواه بما ويستدل
اللممه عائشممة_رضممي عممن الحمماكم وصممححه ،ممماجه

فنني لعتاق و لطلق: =النممبي"قممال عنهمما_أن
+. إغلق
المممام ومنهممم العلممم، أهممل مممن جمممع فسممر وقد

الشديد.  والغضب ،بالكراه أحمد×الغلقا
الزوجممة تقممول أن عنممده الغضممب بممه يقممع ومممما
أو ،والممدتك أو ،والممدك لعممن أو ،اللممه لعنممك: لزوجها
ممما أو ،كلممب يا أو ،حمار يا أو ،ياسربوت أو ،والديك
؛مجممراه جممرى وممما ذلممك، نحممو أو ،برجممل أنممت

الرجل.  تغضب اللفاظ هذه مثل: فسماحته×يقول
وادعننى ،الننزوج مننن الطلق صنندرأ _ إذا7

لممه_أوقممع الموجبممة أسممبابه تتضممح ولممم ،الغضننب
الطلقا. 

أرسلها طلقا معاملة المثال_أن سبيل على_أذكر
قرأتهمما فلممما ،فيهمما القمموال أخآذ أن بعد القضاة أحد

أمممر قممد الممزوج فيهمما: أن الشيخ×وإذا سماحة على
وتركممت بالقهوة فجاءت ،وتمر قهوة بإحضار زوجته
فأفتمماه ،طلقممات ثلث وطلقها الزوج فغضب ،التمر

دعوى إلى يلتفت ولم ،الثلث بوقوع الشيخ سماحة
،الرجممل يغضممب ل سممبب وقممال: هممذا الغضممب،
ًا.  ليست والمسألة لعب

الممزوج أن فيهمما وذكممر ،ثانيممة معاملممة وجمماءت
فهممو ؛المروحممة لممون اخآتيممار فممي اخآتلفمما والزوجممة

عليهمما فغضب زرقاء، تريدها والزوجة ،بيضاء يريدها
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باز
ًا وطلقها الطلقا الشيخ×بوقمموع سماحة فأفتاه ؛ثلث

ًا، ل سممبب سممماحته: هممذا فقممال ،الزوج فراجعه ثلث
الغضب.  يوجب

دأب الشممديد: فهممذا والتحممري الفائقممة، _ العناية8
حيممث ؛الطلقا قضممايا فممي ومنهجممه الشمميخ سماحة

مممن وهممذا ،عظيمممة عناية الطلقا بقضايا يعتني كان
ًا ؛وتسمديده ،تمموفيقه أسمباب إحضممار يطلمب فأحيانم

ْقرأ ،الكتب بعض ُي م أهل كلم عليه و يملمي فل ؛العل
يطمئن.  حتى الفتوى

طويلمممة المعاملمممة تكمممون الحيمممان بعمممض وفمممي
،فيهمما النظر فيؤجل ؛كثيرة إشكالت وفيها متداخآلة،
ًا، ومرتيممن، مممرة، عليه ونقرؤها قرأتهمما وكلممما وثلثمم

يصممدر ذلممك وبعممد ،شمميء النفممس قممال: فممي عليممه
إليها.  يلتفت ول فيها، يفكر ل ثم ،الفتوى
ّلق يفتي ل أنه وتحريه عنايته على يدل ومما المط

علقممة لممه من كل بإحضار يأمر بل ،كلمه على بناء
لممدى والممولي الزوجيممن، بإحضممار فيممأمر ،بالقضممية
المشممايخ، أحممد لممدى أو الدعوة، مركز أو المحكمة،
لحقممه أو سممبقه وهممل ،الطلقا صمميغة عن وسؤالهم

ذلك.  غير إلى طلقا
اسممتخار ربما أنه تحريه وشدة عنايته مظاهر ومن
علممى المثلممة ومممن ؛مممرة من أكثر الواحدة للقضية

معاملممة عليممه الحصين×قرأ إبراهيم الشيخ أن ذلك
سممماحة فأّجممل ورقممة، خآمسممين علممى تزيممد طلقا

الشمميخ لممه قممال أيممام وبعممد ،فيهمما الحكممم الشمميخ
معاملممة تممأملتم لعلكممم الشمميخ سممماحة يمما: إبراهيم

الفجممر جلسممة بعممد بيده أخآذ قد وكان ؟ فلن طلقا
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وقممال: اكتممب؛ ،سممماحته فوقممف بيتممه؛ داخآممل إلممى
ًا، تأملتهمما وقممال: لقممد الفتمموى عليممه فممأملى كممثير

وانشممرح ،مممرات ثلث السممتخارة صمملة وصممليت
الفتوى.  لهذه صدري

َلد9 التضجر وعدما ،والتحمل ،العظيم _ الَج
إذ :الطلق قاضننننننننايا كننننننننثرة مننننننننن

ًا_كعادته َلممّم ،النمماس نفع على_كان×حريص شممتات و
فممي سممماحته يلحقون المطلقين ترى ولهذا ؛السر

كممان إذا أو ،المنممزل أو ،العمل في سواء ،مكان كل
الرياض.  أو ،الطائف أو مكة أو ،المدينة في

ًا أو ،الطممائف إلممى الرياض من يأتي كان ما وكثير
إل منزلممه إلممى يصممل إن وممما الريمماض إلممى أو ،مكة

ًا ويجممد ّلقمم َط بمماب عنممد ينتظرونممه وهممم ،أكممثر أو ُم
ًا المنزل، الغممداء، على وهو سماحته يشغلون وأحيان

مرضممه فممي دوامممه أيممام مممن يوم آخآر في إنه حتى
السمماعة إل المكتممب مممن يممأت لممم فيممه توفي الذي

ًا، دقائق عشر إل الثالثة شممدة مممن يعمماني وهو ظهر
ًا إل يتنمماول ل حيممث ،الكل وقلة ،المرض مممن كأسمم

سمممماحة يممما: لمممه فقلمممت ،الفجمممر بعمممد الحليمممب
عشممر إل الثالثمة الن اللممه_السمماعة الشيخ_حفظممك

بعد من ؟ الطلقا بأصحاب نعمل فقال: ماذا ؛دقائق
من يسمع حيث ؛طلقا قضايا أربع في نظرنا الظهر
يراه.  بما يفتيهم ثم والولي والزوجة الزوج

َعممْت ولقممد ِءم بتوقيممع الصممادرة الطلقا فتمماوى ُج
ًا وبلغت ،سماحته طلقا فتمموى ألممف وعشممرين سبع
ًا.  تقريب

كفتمماواه ،تسمجل لمم المتي فتمماواه على زيادة هذا
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باز
ًا كممان لممما ذهممابه قبممل وفتمماواه ،الممدلم فممي قاضممي

الخاصممة أو ،الشممفوية وفتمماواه السمملمية، للجامعممة
تسجل.  لم التي

وهممو بممه، النمماس وثقة وقته، بركة على دليل وهذا
ًا_على ورحمتممه باله، وسعة العظيم، جلده دليل_أيض

بالناس. 
ًا ولهذا ِءطب كممان ممما كثير ،معممه يعملممون َمممْن ُيَخمما
ًا ًا مسلي ّلقيممن هممؤلء ارحممموا: فيقممول ،ومصبر المط

واعتممبروا ،عافمماكم الممذي اللممه واحمممدوا ،المساكين
ّلقوا.  ل حتى تط

والنصنننح الصنننلح، علنننى الحنننرص_ 10
سممماحته فممإن الطلقا يقممع لممم فممإذا :للمطلقين

مممن ويحممذرهما ،بممالله ويممذكرهما ،الزوجيممن يعممظ
ذلك.  ونحو ،الغضب أسباب
ًا الطلقا يكن لم وإذا ،يتراجعمما بممأن نصممحهما بائنمم
الشيء.  ببعض أرضها: للزوج ويقول

ًا لكما أعقد أن تريد ويقول: أل ًا عقد وذلممك ،جديد
أعطهمما: للممزوج قممال وربممما ،منتهيممة العدة كانت إذا

ًا ألفين.  أو ،ألف
ّكرهما الزوجين بين بالبينونة حكم وإذا بممالعوض، ذ

إإْن: [وبقوله_تعالى_ َتَفّرقَاا َو إن َي ّلُه ُيْغ إمْن ُكلّ ال
إه إت . 130النساء: ] َسَع
ًا لحظ وإذا ّدها: قال الزوج من تأثر ماتت.  ُع
:الفتنننوىَ إصننندارأ بعننند ينننندما ل_ 11

أصممدر مممر_فممإذا التحري_كما شديد فسماحته×كان
،أخآممرى مممرة يراجعهمما ولممم ،عليهمما ينممدم لم الفتوى
علممى ندم أنه أعلم ل سماحته مع بقائي مدة وطيلة



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

الطلقا.  فتاوى من فتوى
ّثر ل_ 12 فممإذا :الزوجيننن عواطننف فيه تؤ
لممم فيهمما حكمممه أصدر ثم ،التأمل حق القضية تأمل
ِءنممه ْث ،عنممده الزوجممان بكممى فربممما ؛شمميء عنهمما َي

شممأن إلى وينصرف ،فيصرفهم ،قدميه عند وتمسحوا
آخآر. 

قبلكم الموتى: فيقول ،الزوجة: سأموت قالت وربما
مقدم.  وحكمه الله، طاعة ،كثير

كانوا ولو: فيقول ،أولد عندنا: الزوجان قال وربما
ولو ،تربيتهم أحسنوا تضيعوهم، ل ،يضيعوا لن ،مائة
اللمه أسمأل ؟ الحممرام تريممدون همل ،مفممترقين كنتم

العافية. 
وهننم إل عنننده مننن الننناس يخننرج ل_ 13

أن_الطلقا قضممايا كممثرة أذكممر_علممى فل :رأاضون
ًا ًا سممماحته عنممد مممن خآرج أحد ليتنمما: قممال أو ،نادممم
يلهجون وهم عنده من يخرجون بل غيره، إلى ذهبنا

بحكمه.  والرضى له، بالدعاء
ًا الطلق حكم كان إذا_ 14 أحنند من صادرأ

عنممه النظممر يصممرف بممل :فيه ينظر لم القضاة
مممانع ل: الحكممم أصدر الذي القاضي قال وإذا ،كليًة
إذا إل ،ذلممك إلممى يلتفت لم سماحتكم نظر من لدي

ًا حكمممه عممن القاضممي رجممع ًا رجوعمم وكتممب ،صممريح
بذلك.  الشيخ لسماحة
ًا مدة الزواج بعض بين الطلقا على يمر ما وكثير
قممد الطلقا أن لعتقممادهم يسممألون؛ ل وهم طويلة،
فيأتيهم ؛زوجته إلى يرجع أن الزوج يمكن ول حصل

؛بمماز عبممدالعزيزبن الشيخ سماحة يقول: اسألوا من
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باز
أنممه رأى فممإن ،سممماحته تممأمله صك لديهم كان فإن

ًا لكونه ؛فيه النظر يمكن الممذي للقاضممي وجممه قديم
مممع الموضمموع فممي النظر في يستأذنه الطلقا أثبت

طلقا.  لحقه أو سبقه هل: بسؤالهم القاضي توجيه
ًا الصممك فممي ُذكممر ممما كممان فممإن أخآممبر للطلقا منهيمم

إلممى سممبيل ول انتهممى، قممد الموضمموع بممأن المطلممق
ٍر العمل وأن ،الرجعة أعمماد وإل ،الصممك فممي ما على جا
أخآرى.  مرة فيه النظر
الننزوج يننأتي الحيننان مننن كننثير في_ 15
ًا يحمننل وهو ًا هّمنن علممى نممدم قممد لنممه ؛عظيمنن

زوجتممه أن يظممن وأنممه تشممردوا أولده ولن ،الطلقا
أنهمما ورأى ،سممماحته فيهمما نظممر فممإذا ؛منممه بانت قد

لم أو ،طلقتين أو طلقة، عليها وقع قد إنه إما ؛تعود
مممن أو ،الزوجممان أو الممزوج أصلً_أصمميب شيء يقع

وفممرح عظيممم، بممذهول والوليمماء الولد مممن معهممما
هممو ممما العممارم الفرح من منهما حصل وربما شديد،
أمممام زوجتممه المزوج ضمم فربمما ،إرادتهم عن خآارج

منممذ فأنمما ،العيممن قرير أنام الن: قال وربما ،الناس
ًا للنمموم أذقا لم وكذا كذا أو بأكممل أتلممذذ ولممم ،طعممم

الزوجات.  بعض تقول وهكذا ،شرب
في المتلعبين مع والشدة ،الصرامة_ 16
الشمميخ أن فمممع :الطلق فنني الستفتاء شأن

ّين ينقلممب ممما سممرعان أنه إل هين ،سمح ،العريكة َل
ًا ًا أسد أن علممم إذا وذلك ،شيء على يلوي ل هصور

ّلق َط الحكم.  نقض يريد الُم
َطلقين بعض أن له تبين إذا غضبه ويشتد يريممدون الُم
كحممال ؛الطلقا في صادرة فتوى في والتلعب التحايل
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،بالبينونة فتوى حقهم في تصدر الذين المطلقين بعض
فيغيممر ،المشممايخ أحممد إلممى أو ،آخآممر قمماض إلى فيذهب

عليممه ويخفي ،جديدة إفادة القاضي ويفيد ،الول كلمه
الصادرة.  السابقة الفتوى
يرسلها إفادته المشايخ أحد أو القاضي يأخآذ أن وبعد

فيها.  للنظر الشيخ سماحة إلى
الصممادرة الولى الفتوى نقض يريد المطلق وذلك

حقه.  في
بنمماء فيها ينظر الشيخ سماحة إلى ترسل أن وبعد
الفتمموى عممن علمممه دون الجديممدة الفممادة علممى

صك.  فيها صدر قد أنه أو ،السابقة
وكتممب غضممبه، استشمماط لسماحته ذلك تبين فإذا

إحالتهممما_إذا أو ،بإحممالته وأمممر ،للمير أو ،للمحكمة
،عليهممما والحكممم ،المحكمة إلى_الكذب على تواطآ

،الكممذب علممى لتواطئهممما ؛يردعهممما بممما وتأديبهممما
الصك.  أو السابقة الفتوى وإخآفائهما

ذلممك_علممى مممن وأذكممر ،كثيرة مرات يحصل وهذا
موضمموع فممي أفتى الشيخ سماحة أن_المثال سبيل
ذلممك فممذهب ؛له تحل ل وأنها ،الزوجة ببينونة طلقٍا

الكلم، وغيممروا أخآممر قمماٍض إلممى والمطلقة المطلق
َلت ُأْرس وقممع قممد بممأنه فأفتى سماحته؛ إلى الفادة و

الفممادة علممى بناء طلقتان وبقي واحدة طلقة عليها
الجديدة. 

،المحكمممة إلممى كتممب بممذلك سممماحته علممم فلممما
َفممّرقا أن المحكمممة من وطلب يعملمموا وأن ،بينهممما ُي

وأن كممذا، وتاريخ كذا، برقم السابقة الفتوى بموجب
الزوجممة ولممي وتأديب بذلك، قام من تأديب الواجب
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باز
ًا كان إن بذلك.  عالم

فصممار اخآتفممى، أن إل المتلعممب ذلممك مممن كممان فما
ّفممات بلغت أن وبعد ،محاكم عدة يكاتب سماحته تلممك َل

مممن القضممية جمماءت_ورقممة وسممتين اثنممتين المكاتبممات
،المطلممق عممن سممماحته إلممى يعتذر المراء أحد طريق

الفتمموى بعممد بممالمرأة يممدخآل لممم المطلممق ويقممول: إن
العفو.  يرجو وأنه ،السابقة

،تأديبهممما مممن لبد أنه أرى: بقوله سماحته عليه فرد
عذر.  أي منه يقبل ول ،المطلق عذر إلى يلتفت وأل



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

ً سماحة كان وجممه كممل فممي شفاعته الشيخ×باذل
،ممماله السبيل ذلك في يبذل فكان ،الخير وجوه من

ًا وعلممممه؛ ووقتمممه، ،وجممماهه ممممن بمممذلك منطلقممم
َنًة َشَفاَعًة َيْشَفْع َمْن[قوله_تعالى_:  ُكننْن َحَسنن َي

إصيٌب َلُه ْنَها َن . 85النساء: ]إم
عليه.  + متفقتؤجروا اشفعواوقوله": =

يممرد ول ،شفاعته بذل من يمل ول ،يكل وكان×ل
ًا ًا الحسنة الشفاعة منه يطلب أحد كان.  من كائن

ًا وغيرهممم المسممؤولين مممن محبمموه كممان ما وكثير
هممذه عنمماء نفسممه عممن يخفممف بممأن عليممه يشمميرون

يثنيه.  من إلى يلتفت ل ولكنه ،الشفاعات
أن لممه: نممرى وقال المسؤولين أحد إليه كتب وقد

جعلممت فالدولممة ؛الشممفاعات بكثرة نفسك تشغل ل
يتبعها.  التي الجهة إلى يرجع وكّل كثيرة، دوائر

أشممفع؛ بقمموله: أنمما الشمميخ سممماحة عليممه فممرد
َشننَفاَعًة َيْشننَفْع َمننْن[لقوله_سممبحانه_:  استجابة
َنًة ُكننْن َحَسنن إصننيٌب َلننُه َي ْنَهننا َن ،85النسمماء: ] إم

+. تؤجروا اشفعواوقوله": =
من الجر وأرجو الخير، على أدلكم بشفاعتي وأنا
لممم وإن ،بممالخير فأبشممروا اسممتجبتم فممإن اللممه؛

ًا.  ألزم ل وأنا علّي، ما أديت فقد تستجيبوا أحد
شاء.  لمن يشفع المسؤول: اتركوه ذلك فقال

إل النمماس من لحد يشفع الشيخ سماحة كان وما
حسيبه_.  والله نحسبه الله_فيما وجه بذلك ويريد

مممن أكممثر بحضممرة اليممام مممن يمموم في قال ولقد

شفاعات سماحة الشيخ
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باز
واللممه ثممم واللممه، ثم العلم: والله طلبة من عشرين

ًا حياتي في أكتب لم إنني وجممه بممذلك وأريممد إل كتاب
الله. 

الننتي الشفاعة أنواع بعض عن نبذة وإليك
بها:  يقوما×سماحته كان
المظلممومين عممن الظلممم رفممع فممي الشممفاعة_ 1

الخارج.  أو الداخآل في سواء
النظامية.  القامة منح في الشفاعة_ 2
َنح في الشفاعة_ 3 ِءم الدراسية.  ال
فيهممم توافرت إذا الطلب قبول في الشفاعة_ 4

الشروط. 
المدينين.  عن الديون قضاء في الشفاعة_ 5
الئمممة وبيمموت ،المسمماجد تعميممر في _الشفاعة6

والخارج.  الداخآل في والمؤذنين
العامة. والمرافق الطرقا إصلح في الشفاعة_ 7
بيممن سممواء ،الممبين ذات إصمملح فممي الشفاعة_ 8

هممذا في وشفاعاته ،الدول أو ،الجماعات أو ،الفراد
تحصى.  تكاد ل المضمار

والمدرسات.  المدرسين نقل في الشفاعة_ 9 
والجمعيممات المراكممز دعممم فممي الشممفاعة_ 01

السلمية. 
الممداخآل فممي المسممجونين لبعممض الشممفاعة_ 11

والخارج. 
،والمعاهممد ،المممدارس فتممح فممي الشممفاعة_ 12

السلمية.  والكليات
والرشاد. الدعوة مراكز افتتاح في الشفاعة_ 13
لمممن الحكوميممة الوظممائف فممي الشممفاعات_ 14
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الشروط.  فيهم تتوافر
الكتممب بطباعممة التكفممل فممي الشممفاعات_ 15

وتوزيعها.  النافعة
الخيرية.  المدارس بناء في الشفاعة_ 16
المرضى.  علج في الشفاعة_ 17
السعودية.  الرعوية منح في الشفاعة_ 18
،الدراسممية المناهممج إصمملح فممي الشممفاعة_ 19
المصمملحة تقتضممي بما وإبداله ،فيه فائدة مال وإبعاد

وجوده. 
القممرى وسممقي البممار، حفممر فممي الشممفاعة_ 20

والهجر. 
الممماء، لنقممل سمميارات تممأمين فممي الشفاعة_ 21

إليه.  المحتاجين وسقي
للبيوت الكهرباء مكائن تركيب في الشفاعة_ 23

والمساجد. 
مممن وحفظهمما ،المقابر تسوير في الشفاعة_ 24

المتهان. 
بعممض إلممى الكهربمماء إيصممال فممي الشممفاعة_ 25

والهجر.  القرى
خآممارج للممدعاة سمميارات تأمين في الشفاعة_ 26

المملكة. 
المموظفين مممن الكفياء تعيين في الشفاعة_ 27

المجالت.  جميع في
ًا كان لما سماحته×أنه ذكر وقد لبعض كتب قاضي

ًا ليكون شخص تعيين يطلب المسؤولين علممى أميممر
هممذا المسؤول: بأن ذلك عليه فرد ،القرى من قرية
وأنممت ،معينممة جهممة لممه وهممذا ،اخآتصاصممك من ليس
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باز
المور.  هذه مثل تترك أن وينبغي ،قاٍض
القضمماة كممان إذا: وقممال الشمميخ سماحة عليه فرد

الذي فمن ،المور هذه مثل في يدخآلون ل والعلماء
؟ يدخآل

،المسمؤول ذلك فسكت ،غيرهم من أولى القضاة
الشيخ.  سماحة لشفاعة واستجاب

رأى أو شمميء، عليممه ُعرض أنه أعلم فل وبالجملة
ًا إليه.  بادر إل كبر أو صغر شفاعته يستدعي أمر
ًا يسممن يمموم كممل مجممد

ًا بممممممممممممممممممممممممديع
المكرمممات فممي بفعممال

)1(بممممممممممممممممممممممممديع
بهمما يقوم كان التي للشفاعات مجملة صورة هذه

سماحته×. 
فشممرح ؛لممذكره المقممام يتسممع فل تفصمميلها أممما
،مفممرد كتمماب إلى يحتاج الشفاعات هذه من واحدة

مممن لجلممه منحممت وكم ،الظلم من بسببه رفع فكم
شممفاعته قبلت التي الدراسية المنح من وكم ،إقامة

ّدد قد الريالت مليين من وكم ،بها عممن ديون بها ُس
وجهممزت عمممرت الممتي المسمماجد مممن وكم ،طريقه
ًا مممن وكممم ،وشمفاعته جهمده ثمم اللمه بفضممل تمامم

وكممم بسممببه، أصمملحت قد العامة والمرافق ،الطرقا
ِءت من مممن وكممم بسممببه، ُفرقتها بعد اجتمعت بين ذا

اللممه توفيق بعد تقوم السلمية والمراكز الجمعيات
ممممن بسمممببه أفمممرج وكمممم وتأييمممده، دعممممه علمممى

تدع؟ وماذا تقول فماذا وكم، وكم، المسجونين،

.2/17 البحتري ) ديوان(1
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+الشفاعة في منهجه= 
ًا يممرد الشمميخ×ل سممماحة ،الشممفاعة يطلممب أحممد

إليممه تقممدم فممإذا يشممفع، أن قبممل يتثبممت ولكنممه
ِءدين_علممى مممن الشممفاعة المثممال_وطلممب سممبيل َممم

َنممه يثبممت أن الشمميخ سممماحة منممه طلممب سماحته ْي َد
وأن ،دينممه َيْحُصممر أن منممه فيطلب ،الشرعية بالبينة
وأن ،شمممهادتهما يكتبمممان عمممدلين بشممماهدين يمممأتي

يكممون أن أو ،سماحته لدى معروف شخص يزكيهما
يقبممل ول ،العممدول من غيره أو البلد قاضي المزكي

كثروا.  ولو والفضل بالعلم معروف غير أحد تزكية
المحسممنين لممدى سماحته شفع ذلك استوفى فإذا
فهممذه ،الريالت مليين بلغ لو حتى ،الدين كان مهما

والبعيد.  القريب مع سماحته طريقة
ًا أن معممارفه أو ،أقمماربه بعممُض يطلممب ممما وكممثير

فيطلممب ،سممكن تأمين أو ،دين قضاء في لهم يشفع
بالبينمممة الحاجممة أو الممدين إثبمممات كغيرهممم منهممم

الشرعية. 
ًا أن ولممو منممه طلممب ممموظفيه خآاصممة مممن أحممد

ولو ،الشرعية بالبينة ذلك إثبات منه طلب الشفاعة
ًا سماحته مع عاش ممن ذلك كان أو عديممدة، أعوام
مممن سممّر فهممذا ؛والممورع بالصممدقا يعرفممه ممن كان

لشفاعته.  وقبولهم به، الناس ثقة أسرار
ًا ولهذا الممديون وتسدد ،شفاعته تقبل ماكانت كثير

ّلتممه ول الممدين بكممثرة يبممالي ل فهممو ؛طريقممه عممن ،ِءق
الله.  بيد والتوفيق ،الشفاعة علينا الذي: ويقول
ًا ،المملكممة في المقيمين أحد إليه تقدم وإذا طالبمم

منممه طلممب السممعودية الرعويممة بمنحممة الشممفاعة
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باز
المعروفيممن العلممماء بعممض معممه يكتممب أن سماحته
يممبينوا أن سممماحته منهممم ويطلممب والعلممم، بالفضل

معروف بأنه تزكيته ويطلب له، بالمشفوع معرفتهم
الحميدة.  والسيرة ،السليمة بالعقيدة

عقيممدته، وسمملمة حمماله، حسن من يتأكد أن وبعد
الجهات لدى له الشفاعة_يشفع طلب أسباب وبيان

المختصة. 
لبعممض النظاميممة القامة منح في الشفاعة وهكذا

اللممه فنفعهم الناس، من للف شفع فقد ؛المقيمين
وأبنمماؤهم، هممم العلممم طلممب واصمملوا حيممث بممذلك؛
َفْت والعلم ،الصحيحة العقيدة وتعلموا ،عقائدهم وَص

المرحلممة أكمممل أن إلى درس من فمنهم الشرعي؛
ممن ومنهممم دراسممته، واصممل ممن ومنهممم الجامعية،

الصممحيح، العلممم يحملممون وهممم بلدهممم إلى يذهبون
ًا أسس من ومنهم ،قومهم فينفعون ًا مركممز إسمملمي

ًا، أو مدرسة أو تقلممد أو علممم، حلقممة أنشممأ أو معهممد
ًا تقلد من ومنهم ،وخآطابته جامع إمامة ًا منصب كممبير

بلده.  في
أن يرجممى الممتي العمممال تلممك مممن ذلممك غير إلى
إلى لسماحته وتبقى تمتد، التي الحسنات من تكون

القيامة.  يوم

+الشفاعة في طريقته من نماذج=
حريممص للشممفاعة، مر_محممب الشيخ_كما سماحة

البينممة إثبممات فممي التحممري شممديد ،النمماس نفع على
الشرعية. 

ًا يكن×يجامل ولم يكممن ولم ،البينة إثبات في أحد
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ً فممإذا ؛الشممفاعات أصحاب يكاتب ما كثرة من ملول
،الشفاعة طالب كاتب الشرعية البينة لديه تثبت لم
أن لهممم وأوضممح ،سممماحته عند للناس يشفع من أو

الشممهود أن أو ،ناقصممة البينممة أن أو ،ناقصة الوراقا
ْين غير ّك يكفي.  ل الواحد الشاهد أن أو ،ُمَز

ًا أن وأذكر بواسممطة الشمميخ لسممماحة كتب شخص
إلمممى الشممميخ سمممماحة فأعادهممما ،المحممماكم بعمممض

ذلممك بيممان يطلممب أنممه إممما ،مممرات خآمس المحكمة
أسممباب بيممان أو المزكيممن، تعممديل أو عدول، بشهود
ذلك.  غير إلى الدين
إلممى بممادر الشممرعية بالبينممة الممدين عنده ثبت فإذا

فممي سممعى مممن وشممكر ،قضممائه فممي الشممفاعة
الشفاعة. 
الشأن:  هذا في مكاتباته من نماذج وإليك

الشمميخ لسممماحة المحمماكم رؤسمماء أحممد كتب_ 1
ًا وسمبعون سمتة قمدره ديمن عليمه رجمل بشمأن ألفم

المرفقة.  الوراقا معه وأرسل ،ريال وسبعمائة
بقوله:  الشيخ سماحة فأجابه

بعده وبركاته الله ورحمة السلم وعليكم
ّلممف المممذكور هممل الفادة أرجو أن يمكممن تركمة خآ
؟ منها الدين يوفى

أجركم.  وضاعف سعيكم، الله شكر
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز
هم20/5/1418

الشميخ لسمماحة المحماكم إحمدى رئيمس وكتمب_ 2
وسممبعون وأربعممة ثمانمائممة قدره دين عليه رجل بشأن
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باز
ًا الدين.  له وشرح ،ريال وثلثمائة ألف

بقوله:  الشيخ سماحة فأجابه
تسممديده عممن والعجممز ،وأسممبابه ،الممدين إثبممات نممرى

شمماء إن لممه نشممفع حممتى ،الفادة ثم ،عدلين بشاهدين
الخير.  أهل بعض لدى الله

عنمما وأوفممى أجركممم، وضمماعف سممعيكم، اللممه شممكر
كريم.  جواد إنه حق؛ كل مسلم كل وعن وعنه وعنكم

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز

باز
هم20/8/1418

لدى المعروفين المشهورين المشايخ أحد وكتب_ 3
يقارب دين ركبه الناس من واحد بشأن الشيخ سماحة
أبمموا غرمممائه بعممض لن ،محبوس وهو ريال ألف مائتي

وهو أجرة بيت في ويسكن ،فقير بأنه وأفاد ،السداد إل
بممالجرة، يطممالبه المنممزل وصمماحب ،السممداد عن عاجز
بسممبب ضممائعون وأولده مهممددة، وظيفتممه بممأن وأفمماد

سجنه. 
الشفاعة.  الشيخ سماحة من طلب ذلك وبعد
السمملم بقمموله: وعليكممم الشمميخ سممماحة عليممه فممرد
وبركاته. بعده الله ورحمة
التسممديد عممن وعجممزه بالتفصمميل، دينممه إثبممات نممرى
الشرعية.  بالبينة
ذلممك إثبات فأرجو بذلك علم لديه فضيلتكم كان وإذا
،النجمماح إلممى أقممرب ذلممك يكممون حتى ثقة؛ آخآر بشاهد
ْعون الخير.  أهل من المطلوب تحصيل على وأ
،أممره ويسمر ،أجركمم وضماعف ،سمعيكم اللمه شكر

قريب.  سميع إنه مسلم كل وأمر
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وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
باز ابن عبدالله بن عبدالعزيز

هم30/9/1418
المقربيممن المشممهورين الدعاة أحد إليه وكتب_ 4
ًا الشيخ سماحة من فيه:  قال كتاب

بممن عبممدالعزيز الوالممد الشمميخ السممماحة صمماحب
ورعاه الله حفظه باز بن عبدالله

وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
سماحتكم لدى نشفع أن الفضلء بعض إلينا طلب

أودع حيممث ؛دينه قضاء في لمساعدته للمواطنوذلك
ولممه عليممه، ما تسديد يستطع ولم ،عام منذ السجن
،أطفممال وتسممعة ،زوجممة مممن مكونممة كممبيرة عائلممة
وقممد ،السن في الكبيرين ووالدته ،والده إلى إضافة
سممتة الممديون الشمميخومجموع فضمميلة معممه كتممب

ًا وسبعون يكسممب سممماحتكم فلعل ؛ريال ومائة ألف
َلممق ،أجره ْط ُي مممن ليتمكممن ؛أيممديكم علممى سممراحه و

عائلته.  شؤون على القيام
كممل مممن وحفظكم ،بعلمكم ونفع ،فيكم الله بارك

مكروه. 
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

هم20/9/1418
بقوله:  الشيخ سماحة فأجابه

بعده وبركاته الله ورحمة السلم وعليكم
عممن والعجممز ،للممدين المتضمممن الصممك إرفمماقا نممرى
شمماء إن المر في أنظر ذلك وبعد ،صورته أو ،التسديد

الله. 
مسلم.  كل وأمر أمره ويسر ،سعيكم الله شكر
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باز
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

باز ابن عبدالله بن عبدالعزيز
هم26/9/1418

الشمميخ لسممماحة الممذكر النممف الداعية وكتب_ 5
التالي:  الكتاب

عبممدالعزيز الشمميخ الوالممد الشيخ السماحة صاحب
ورعاه الله حفظه باز بن عبدالله بن

:وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
سممماحتكم لدى نشفع أن الفضلء بعض منا طلب

ًا  لمسمماعدته...للشمماب إعانممة تخصمميص أو ،ماليمم
ّيممة، إعاقممة معاقا لنه وذلك ،له سنوية أو شهرية ُمخ

طممول إليممه يحتمماج متحممرك كرسممّي علممى ويتحممرك
علمممى موضممموعه نعمممرض فقيمممر، ووالمممده حيممماته،

لكم.  ييسر بما لمساعدته الله حفظكم سماحتكم
بكممم ونفممع ،جزاءكممم وأحسممن ،فيكممم اللممه بممارك

المسلمين. 
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

هم22/9/1418
يلي:  بما الشيخ سماحة فأجابه

وبعد وبركاته الله ورحمة السلم وعليكم
ثممم ،الشممرعية بالبينممة وعجممزه فقممره إثبممات نممرى

الفادة. 
أجركم.  وضاعف ،سعيكم الله شكر

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
باز ابن عبدالله بن عبدالعزيز

هم24/9/1418
فممرد ،المحتمماجين لبعممض يشفع أحدهم وكتب_ 6
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بقوله:  الشيخ سماحة عليه
وبعد وبركاته الله ورحمة السلم وعليكم

لممدى الشممرعية بالبينممة المممذكور حاجة إثبات نرى
،الجممبرين عبممدالرحمن ابممن عبممدالله الشميخ فضميلة
عبممدالعزيز الشمميخ فضمميلة لممدى أو ،الفتمماء عضممو

السمملمية الشممؤون وزارة فرع عام مدير الحمدان،
الموضمموع، فممي أنظممر ذلممك وبعممد الرياض، بمنطقة

يرضيه.  لما الجميع الله وفق
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

باز ابن عبدالله بن عبدالعزيز
هم21/6/1418

الشمميخ مسمماعدة يطلممب الوافدين أحد وكتب_ 7
سممماحة فأجممابه ،طويممل كتمماب فممي ابنتممه علج في

بقوله:  الشيخ
وبعد وبركاته الله ورحمة السلم وعليكم

فمممي برغبتمممك المتعلقمممة المعاملمممة إليكمممم نعيمممد
إثبممات ونممرى أمريكمما، فممي ابنتك علج في الشفاعة
مممن عممدلين بشمماهدين العلج نفقممة عممن عجممزك
محمممد بممن عمر الشيخ فضيلة لدى بحالك العارفين

شمماء إن لممك نشفع ونحن ،المعاملة إعادة ثم ،فلته
الله. 

ابنتممك علممى ومممّن يرضمميه، لممما الجميممع الله وفق
كريم.  جواد إنه والعافية؛ بالشفاء

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
باز ابن عبدالله بن عبدالعزيز

هم27/6/1418
ًا، كثيرة القبيل هذا من والمثلة اسممتوفى وإذا جممد
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باز
البينمة إثبممات ممن منممه يطلمب مما الشمفاعة طمالب

عنممد لممه بالشممفاعة سممماحته بممادر ونحوها الشرعية
والحسان.  الخير أهل

كممانت سممواء الشفاعة على الموافقة حصلت وإذا
إلممى سممماحته ذلممك_كتممب نحممو أو ،علجيممة أو مالية

كتب الذي القاضي أو الشيخ إلى أو الطلب، صاحب
الموافقة.  أو المبلغ، وأرسل معه،

ً الطلممب كممان وإذا إلممى كتممب ذلممك نحممو أو منممزل
بنمماء يعممرض أن منممه وطلممب الطلممب، فممي الساعي
يكلممف ثممم المقمماولين، من الخبرة أهل على المنزل

وهكذا. .  أنسبهم، به
كممثير وأمثالهمما ذلمك؛ ممن نماذج القارئ أيها وإليك

ًا يحصر.  يكاد ل جد
حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من_ 1
لممما اللممه الشمميخوفقه الفضمميلة صاحب المكرم الخ
آمين رضاه فيه

بعده وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
رسممالتكم فممي فضمميلتكم ذكممره ممما علممى بنمماء

وفلن+ =فلن الشميخ ذكمره وما ،صورتها المرفقة
فممي الممذي الممدين مممن صورتها المرفقة الوثيقة في
فلن الله في الخ ذمة

وسممبعين وواحممد وسممتمائة وألف مائتين مبلغ وهو
الشممريفين الحرميممن لخممادم  كتبممُت201671 ريممال

فممي عبممدالعزيز الميممر سمممو بواسممطة اللممه حفظه
بشمميك إليكم وهو المذكور، بالمبلغ وتبرع الموضوع،

ًا بيممن تمموزيعه في الجر احتساب فضيلتكم من راجي
سرية.  بطريقة الغرماء
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ولخممادم ولكممم لنمما وضمماعف سممعيكم، اللممه شممكر
الجر. عبدالعزيز المير ولسمو الشريفين، الحرمين

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
السعودية العربية المملكة عام مفتي

هم26/3/1417
حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من_ 2
رضمماه فيممه لما الله الشيخوفقه فضيلة المكرم الخ

آمين
بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
كتممابكم فممي فضمميلتكم إلممّي كتبممه ممما علممى فبنمماء
اللهالبممالغ في الخ ذمة في الذي الدين عن المرفق

لكممم  أشفع193000 ريال ألف وتسعين وثلثة مائة
ًا ًا المذكور بالمبلغ شيك الغرممماء، بيممن تمموزيعه راجيمم
سممعيكم، اللممه شممكر المحسممنين، بعممض مممن وهممو

الجر.  وللمتبرع ولكم لنا وضاعف
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم 

السعودية العربية المملكة عام مفتي
هم25/1/1416

حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من_ 3
اللممه والشمميخوفقهما الشمميخ. . .، الكريمين الخآوين

آمين رضاه فيه لما
بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
حول منكما إلّي الموجه الكتاب على اطلعت فقد
شممراؤه تممم الممذي الممبيت اللهممإلى فممي الخآت حاجة
علممى  وبنمماء160000 ريال، ألف وستين مائة بمبلغ
ًا لكممم أشفع ذلك بعمض مممن المممذكور بمالمبلغ شمميك

ًا المحسنين اللزم.  إكمال راجي
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باز
جممواد إنمه أجركممم؛ وضماعف سمعيكم، اللمه شمكر
كريم. 

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم 
السعودية العربية المملكة عام مفتي

هم20/12/1417
أن الشممافع فيممه يطلممب لكتمماب جممواب وهممذا_ 4

سماحته فأجاب الخآوان؛ لحد شهري راتب ُيَخّصص
بقوله: 

بعده وبركاته الله ورحمة السلم وعليكم
للمممذكور شممهر كممل ريممال ألممف تعييممن رأينمما قممد

المحممرم مممن ابتممداء خآيممر فاعممل مممن بواسممطتكم
عنها.  الله يغنيه أن إلى هم1415

ًا برفقه وإليكم 4000 ريال آلف أربعة بمبلغ شيك
بيده.  تسليمها أرجو ،المنصرمة الربعة الشهور عن

وجعلنمما ،مثمموبتكم وضمماعف ،سممعيكم اللممه شممكر
فممي وبممارك ،الحممق نمموائب علممى يعيممن ممن وإياكم

المسلمين.  به ونفع ،أمره ويسر ،الخآالمذكور
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

السعودية العربية المملكة عام مفتي
هم25/5/1415

حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من_ 5
رضمماه فيممه لما الله الشيخوفقه فضيلة المكرم الخ

آمين
بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
ًا لكم نشفع 40000 ريممال ألف أربعين بمبلغ شيك
الكتممب، بعممض لطبممع صرفتموه أنكم ذكرتم ما مقابل

بالممدعوة تتعلممق وأشممياء ،الشممرطة بعممض مع وتوزيعها
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الله_سبحانه_.  إلى
يرضيه.  لما الجميع الله وفق

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
السعودية العربية المملكة عام مفتي

+شفاعاته من تنسى ل مواقاف=
يمكممن ل المتعممددة بأنواعهمما الشمميخ سممماحة شفاعة
دون مجلممس بممل يمموم، عليممه يمممر أن وقممل ،حصممرها
لحد.  شفاعة

لسممماحته الشممفاعة بمماب فممي العظيمممة والمواقممف
ًا كثيرة ًا العظيمة المواقف هذه وإليك ،جد علممى شاهد
ذلك. 
عممام ففممي :الصننومال في لدعاة شفاعته_ 1

سممياد رئاسممة إبممان الصممومال دولممة في ُحكم هم1409
،للرابطممة التممابعين الممدعاة مممن عشممرة علممى بممري

والفتمماء العلميممة البحمموث لدارات العامممة والرئاسممة
إلممى العلممماء بعممض فجمماء بالعممدام؛ والرشاد والدعوة
لممدى أمرهممم في الشفاعة منه وطلبوا الشيخ، سماحة

ً المملكممة؛ حكومممة حكومممة لممدى التوسممط فممي أمل
أولئك.  دماء لحقن الصومال؛

السمممو بصمماحب اتصممل أن إل سممماحته من كان فما
ونممائب العهد ولي عبدالعزيز بن عبدالله المير الملكي
وطلب الوطني، الحرس ورئيس الوزراء مجلس رئيس

واتصممل ،الشيخ لطلب سموه فاستجاب الشفاعة؛ منه
أولئممك عممن العفممو منهممم وطلممب ،الصممومال بحكومممة

يكتفممى أن علممى الصممومال حكومممة فاستجابت ،الدعاة
العدام.  ويلغى ،بالسجن
َكّرة أعادوا مدة وبعد الشمميخ سممماحة مممن وطلبوا ،ال
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باز
حصمل إنمه: وقالوا ،السجن من إخآراجهم في يشفع أن

مممدة مكثمموا وقد ،سجنهم جراء من أولدهم على ضرر
السجن.  في طويلة

ًا العهممد بممولي أخآممرى مممرة سممماحته فاتصممل مجممدد
على الصومالية بالحكومة العهد ولي فاتصل الشفاعة،

وأفممرج شممفاعته، فقبلت ،الفطر عيد ليلة وذلك الفور،
الممدعوات وارتفعممت ،بيمموتهم في الفرحة وحلت عنهم،
إخآراجهم.  في تسبب لمن ذويهم ومن منهم

الشمميخ سممماحة بعممث أولئك عن الفراج تم أن وبعد
ًا ًا كتاب عبممدالله الميممر الملكممي السمو صاحب إلى رائع
وشممفاعته النبيممل، ممموقفه علممى يشممكره عبدالعزيز بن

الحسنة. 
الكتاب:  ذلك نص وإليك
الرحيم الرحمن الله بسم

خ/1732الرقم: 
هم5/12/1409التاريخ: 

حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من
بممن عبممدالله المكممرم الميممر الملكي السمو صاحب

الحرميمممن خآمممادم ونمممائب العهمممد ولمممي عبمممدالعزيز
الحممق به ونصر سوء، كل من الله حفظه الشريفين

آمين. 
بعد:  أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
/30 فممي المؤرخآة الكريمة رسالتكم وصلتني فقد

،والتوفيممق الهمممدى بحبممل الله وصلكم هم11/1409
الرسممالة من صورة وهي مشفوعاتها على واطلعت
محمممد الرئيممس فخامممة إلممى سممموكم من الموجهة

المتضمممنة هممم12/9/1409 تاريممخ فممي بممري زيمماد
إطلقا فممي فخممامته لممدى سممموكم مممن الشممفاعة
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محمممد الشممافعي الشمميخ السممجناء الممدعاة سممراح
20/1 فممي المؤرخ لسموكم جوابه وصورة ورفقاه،

لشممفاعة بالسممتجابة الفممادة المتضمممن هم0/1409
تممم قممد ذلممك وأن سممراحهم بممإطلقا والمر سموكم

سممموكم جممواب وصممورة ،الفطممر عيممد عشممية فممي
المتضمممن هممم29/11/1409 فممي المممؤرخ لفخممامته

الستجابة.  على لفخامته سموكم شكر
ًا سرني وقد وحمممدت الرسممائل تضمممنته ممما كممثير
مممن سممموكم علممى بممه مممّن ممما علممى سممبحانه اللممه

عليهممم بممه مممّن وممما ،المسمماكين لهممؤلء الشممفاعة
اللممه جممزاه الرئيممس فخامة من العفو من بأسبابكم

ًا، إطلقهم.  تم حتى وعمله قلبه وأصلح خآير
ًا سرني كما جبلكم مما إليه سموكم أشار ما كثير
الغيمر إلممى والحسممان العفممو محبممة ممن عليمه اللمه

والعفممو الشفاعة، بذل على والحرصا ،الغيظ وكظم
ًا يعطل ل فيما ًا، يحممل ول اللممه، حدود من حد حراممم
حللًإلخ.  م يحر ول

تفضممممل عظيمممممة اللممممه مممممن لنعمممممة إنهمممما
،لهمما صممدركم وشممرح سممموكم بهمما_سممبحانه_علممى

يجعلكممم وأن فضممله، مممن يزيممدكم أن اللممه فأسممأل
الحممق بكممم ينصممر وأن ،شممر ومغمماليق خآيممر، مفاتيح
علممى يعينكممم وأن ،وأهله الباطل بكم ويخذل وأهله
الصالحة.  البطانة ويمنحكم ،بقيتم ما ذلك

الميممن رسمموله وسممنة ،العزيممز اللممه كتمماب وإن
وكلهما أهله، بفضل ويشيد العفو، إلى يدعو كلهما
فممي والشممفاعة الغيظ، وكظم الحسان، على يحث

َأْن[وجممل_:  اللممه_عممز قممال كممما الخيممر، َتْعُفننوا َو
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باز
ّتْقَوىَ َأقْاَرُب وقال_سبحانه_في ،237البقرة: ] إلل
إميَن[المتقين:  وصف إظ َكا ْل ْيننَظ َوا ْلَغ إفيَن ا ْلَعننا َوا

إس َعْن ّنا ّلُه ال إحّب َوال إنيَن ُي إس ْلُمْح عمران: آل] ا
ُنوا[وجممل_:   ويقممول_عممز134 َتَعاَو َلننى َو إبننّر َع ْل ا

ّتْقَوىَ ُنوا َول َوال َلننى َتَعاَو إم َع ْثنن إل إن ا ْدَوا ْلُعنن َوا
ّتُقوا ّلَه َوا ّلَه إإّن ال ُد ال إدي إب َش إعَقا ْل . 2المائدة: ]ا
ًا الله زاد ماعنه: = صح النبي"فيما ويقول عبنند

ًا، إل بعفو +.رأفعه إل لله أحد تواضع وما عز
والسلم_لصحابه_رضممي الصلة يقول_عليه وكان

اشننفعوا: (حاجممة طممالب جمماءه عنهممم_إذا اللممه
مننا نننبيه لسننان علننى اللننه ويقننض تننؤجروا

). شاء
أن العلممى وصممفاته الحسممنى بأسمممائه اللممه أسأل
يعينكممم وأن ،خآيممر لكممل التوفيق من المزيد يمنحكم

طممول يمنحكم وأن ،والبلد العباد صلح فيه ما على
كريم.  جواد إنه ؛العمل حسن في العمر

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم
العام الرئيس

والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات
والرشاد

شننأن في تونس حكومة لدىَ شفاعته_ 2
حكممم إبممان تممونس ففممي :والعلماء الدعاة بعض

ِءكممم ،رقيبممة أبممو السممبق الرئيممس علممى بالعممدام ُح
ودعمماة، علممماء، بينهممم مممن المسمملمين مممن جماعة

يمنممة والتفتمموا الحيممل، بالنمماس فضمماقت وغيرهممم؛
اللمه_إل بمابه_بعمد يطرقمون من يجدوا ولم ويسرة،
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سممماحة وقممالوا: يمما إليممه، فجمماءوا الشمميخ؛ سممماحة
لحقممن بمه تقومممون ممما ينتظممرون الشمميخ! إخآمموانكم

حكومممة لممدى الشممفاعة منكممم ويممأملون دمممائهم،
حكومممة لممدى بالشممفاعة التكممرم رجمماء المملكممة؛

مممن فيسمملموا دممماءهم، يحقممن أن الله لعل تونس؛
العدام. 

فوره_كعادته_وقال: نشممفع_إن من سماحته فهب
فاتصممل لهممم؛ الخيممر يكتممب اللممه اللممه_ولعممل شمماء

ابممن عبدالله المير الملكي السمو بصاحب سماحته
واتصممل سممموه، فاسممتجاب العهممد، ولممي عبدالعزيز

ٍذ وبعد تونس، بحكومة ،سممموه شفاعة قبلوا ورد أخآ
بالسجن.  والكتفاء ،العدام إلغاء على ووافقوا

،السممابق الحمماكم حكممم زال ثممم أيممام إل هممي وما
المسمماجين عممن الفممراج وتممم ،بعممده الممذي وحكممم

فرحيممن أهليهممم إلممى فخرجمموا ،عممام عفممو بممموجب
اللممه ضمماعف ،والعممدام السممجن مممن بالسمملمة

والمثوبة.  الجر العهد ولي ولسمو الشيخ، لسماحة
:رأوسنني مسننلم مسننّن لشيخ شفاعته_ 3
ة فمي الممؤتمر انعقماد أيمام هم1411 عام في رابط

عممدوان بمناسبة المكرمة مكة في السلمي العالم
السن في كبير رجل جاء_الكويت دولة على العراقا

ظاهرة.  عليه الصلح وعلمات ،ووقار هيبة ذو
ًا عليه، أقبل الشيخ سماحة رأى فلما وقممال: أحقمم

وسمملم فتقممدم ،نعم: فقلت ؟ باز ابن الشيخ هو هذا
سممماحة يمما رأيتممك أننممي للممه الحمممد: وقممال ،عليممه

مممن أنمما ،نممراك أن ونتمنممى ،بممك نسمع نحن الشيخ،
العربيممة المملكممة إلممى جئممت ،السمموفييتي التحمماد
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باز
الشمميخ سممماحة يمما وأنممت ،الهجممرة بقصد السعودية

هناك.  بيننا تعيش
سممماحة عممن تعممرف الرجممل: ممماذا ذلممك فسممألُت

؟ السوفييتي التحاد في وأنت ،الشيخ
؟ الشمميخ عممن أعمرف اللمه! ممماذا فقمال: سمبحان

،مثلممه يممأتي ول السنين مئات تمر وقد إمام، الشيخ
ًا عشر خآمسة منذ أنا على نور برنامج أتابع وأنا عام

ًا.  منه استفدت وقد ،الدرب كثير
مهمماجر قممائلً: إننممي الشمميخ سممماحة إلى تقدم ثم

بيممت بجمموار عمممري بقيممة أقضممي أن وأرغب بديني،
سماحتكم من فآمل ؛المكرمة مكة في الحرام الله

النظامية.  القامة ُأمنح كي لي؛ بالشفاعة التكرم
وأنا ،بتعريف ائت ،لبأس: الشيخ× فقال: سماحة

،الشمميخ سممماحة منممه طلبممه بممما فممأتى ،لممك أشممفع
ًا لممه ورتممب ،لممه فشممفع ًا، مقممرر بممه، واعتنممى شممهري
:الشمميخ سممماحة لممه ويقممول عنه، سأل ذكره وكلما

زوجمة لن ؛بممالزواج لممك نسعى وسوف ،هنا ستبقى
الشمميخ سماحة كنف في ومازال تركته، الرجل ذلك
المثوبة_.  له سماحته×وأجزل توفي حتى
المجاهنندين بين الصلح في شفاعاته_ 4

لذلك.  ذكر وسيأتي ،الفعان
مصننر بيننن الصننلح فنني شننفاعته_ 5

؛فيهمما والخلف ،حليب مسألة حول والسودان
حسممني المصممري الرئىممس إلممى سممماحته كتب فقد

رفيممع مسممتوى علممى لجنممة تكون أن واقترح مبارك،
بممما الموضمموع فممي ليحكموا بالشرع العلم أهل من

محكمممة إلممى التحمماكم أن لممه وبيممن الشرع، يقتضيه
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إلممى التحمماكم الممواجب وأن يجمموز، ل الدوليممة العدل
المطهر.  الشرع
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باز

فممي المجاهممدين طليعممة الشيخ×فممي سماحة يعد
؛وأنممواعه الجهاد ميادين شتى في وذلك ،العصر هذا

أم ،الممدعوة جهمماد أم الكلمممة، جهمماد ذلك كان سواء
جهمماد أم ،والبممدع المنكممرات جهمماد أم ،التعليم جهاد
الوغى.  حومات في السلم أعداء

النمموع على يقتصر الفقرة هذه في الحديث ولعل
سممبيل فممي الجهمماد وهممو أل الجهمماد أنواع من الخآير

المعارك.  ميادين في الله
ْدُح الشيخ×له فسماحة ِءق ؛الباب هذا في المعلى ال

ًا كان فهو_وإن وليممس أعمى هو إذ ؛الله عند معذور
قلممب فممي يعيممش كمان أنمه إل_حممرج العمممى علممى

،وحضممه ،وبممذله ،ونصممحه ،وتأييممده ،بممدعمه المعامع
،الصممدع رأب علممى وحرصممه ،الهمم وتحريكه ،وحثه
الممدعاء وبممذله ،الجهمماد أخآبار ومتابعة ،الكلمة وجمع

المفروضة. الصلوات في لهم والقنوت ،للمجاهدين
يقمموم جهمماد كممل مممع وديممدنه دأبممه، ذلممك فكممان

فممإذا الرض؛ أصممقاع مممن صممقع أي فممي للمسلمين
ًا هناك بأن سمع وحمث ونصمرته بتأييمده، قمام جهماد

ذلك.  على الناس
ٍد اعتمممدى وإذا بلمممدان ممممن بلمممد أي علمممى معتممم

ًة هّب المسلمين ًء لله، غير مممن أحممد يضممام لن وإبا
؛عممدو قهممر أو ،ضمميم بلفحة ُيَمّس أن أو ،المسلمين

والتنديد.  النكار بيانات فأصدر
الجهمماد نصرة في تخاذلوا قد الناس بأن شعر وإذا

وحممذرهم ،الجهمماد فضممل لهممم وبيممن ،وحثهم حركهم

سماحة الشيخ والجهاد في سبيل الله
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المسلمين.  وخآذلن ،الرض إلى الخآلد عاقبة من
ًا رأى وإذا ًا ،المجاهممدين صممفوف في خآلف وتفرقمم

ًا إليهم الكتابة إلى بادر كلمتهم في ًا ،مناصح ،مشفق
ًا ًا ،والئتلف الجتماع فضل لهم مبين مممن لهم محذر
والخآتلف.  الفرقة شر

المشممرفة مممواقفه يتممذكرون المسلمون يزال ول
والبوسممنة ،وكشمممير ،أفغانسممتان فممي الجهمماد مممن

وغيرها.  والفلبين ،والشيشان ،وكوسوفا ،والهرسك
وبيانمماته ،المتواصممل دعمممه يتممذكرون يزالممون ول

للمجاهدين.  القوية
تممدعو الممتي الحانيممة كلممماته يتممذكرون يزالممون ول

الصممممدع، ورأب الصممممفوف لتوحيممممد المجاهممممدين
المشممرفة، وبيانمماته الصممادقة، دعممواته ويتممذكرون

المتواصل.  ودعمه
ً وإليك_ 1 اجتممماع علممى حرصممه علممى يممدل مثال

كلمممة عممن عبممارة المثممال فهممذا ؛المجاهممدين كلمممة
25/7/1 تاريممخ في الفغان المجاهدين لقادة وجهها
هم. 406

أن وقبممل ،القادة بين فجوة بوجود شعر لما وذلك
أن وقممرر بهمما، واجتمع لجنة، رشح الكلمة تلك يوجه

القممادة، مممع للجتممماع أفغانسممتان؛ إلممى تسممافر
بينهم.  النظر وجهات تقريب على والحرصا

وقمد همم19/7/1406 فمي الجتمماع ذلك كان وقد
جاءت التي التالية المذكرة عن الجتماع ذلك أسفر
يلي:  ما تحتها مهمة) وجاء عنوان: (مذكرة تحمل

عبدالمجيممد الشمميخ الفضمميلة بأصحاب =اجتمعنا 
سممعد والشمميخ ،الحصممين صممالح والشمميخ ،الزنممداني
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باز
وصممباح ،هممم19/7/1406 السبت صباح في الحصين

،خآاصممة وسعد عبدالمجيد هم20/7/1406 الحد يوم
فممي باكستان إلى وفد يسافر أن على الرأي واتفق

الفعمماني الجهمماد بقادة للتصال هم1406  شوال15
للتوفيممق ؛الدين وبرهان ،الدين وقلب ،سياف المشايخ

مممع كلمتهممم وجمممع ،الرحمممن جميل الشيخ وبين بينهم
واهتمام ،المهاجرين في والتعليم الدعوة، بأمور العناية

يخالفهمما مممما والتحممذير ،الصممحيحة بالعقيممدة الجميممع
اللممه شمماء إن عليهمما يممترتب ل الممتي المناسممبة بالطرقا

خآلف.  ول ،تصدع
عبدالمجيممد الشمميخ مممن الوفممد تكمموين علممى واتفقنمما
نممزار والشمميخ ،الحصممين صممالح والشمميخ ،الزنممداني

عممتيق ابممن عبممدالعزيز الشمميخ إليهممم وينضممم ،الجربوع
بممما ويعينهممم ،باكسممتان فممي الممدعوة مكتممب مممدير

إعممداد علممى واتفقنمما ،وغيرهمما سيارة من إليه يحتاجون
وقلمب سمياف المشمايخ الخآموة ممن لكمل رسائل أربع

علممى تشممتمل الرحمممن وجميممل ،الممدين وبرهان ،الدين
يشممجع بممما منهممم لكممل والنصمميحة ،الوفممد أهداف بيان
لتكممون ؛والجهمماد الصممحيحة، العقيممدة إلممى التوجه على
العليا.  هي الله كلمة

نبينمما علممى وسمملم اللممه وصمملى ،التوفيممق ولممي والله
وصحبه.  وآله محمد

ًا: ملحظة الجربوع نزار الشيخ توجه تيسر لعدم نظر
صممالح بممن عبممدالله الشمميخ فضمميلة إرسممال رأينمما فقممد

الممداخآل في والرشاد الدعوة إدارة في العضو القصير،
ً عنه.  بدل

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز
والفتاء العلمية البحوث لدارات العام الرئيس
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والرشاد والدعوة

الوفممد حملهمما التي التالية ذلك×الرسالة بعد وجه ثم
هم. 25/7/1406 في الربعة القادة إلى

الممود، معمماني تحمممل الرسممالة هممذه أن وسممترى
َبممر علممى وتدل والشفقة، والنصح، ،صمماحبها قلممب ِءك

ْعد ُب ْفقه.  وسعة ،نظره و ُأ

عبممدرب: مممن كممل إلممى أرسمملها الرسممالة وهممذه
الممدين وقلب ،رباني الدين وبرهان ،سياف الرسول
. ×الرحمن وجميل ،حكمتيار

تحمممل خآاصممة رسممالة منهم واحد لكل أرسل وقد
وحده.  القائد اسم

ّدر وقد بقوله:  رسالة كل ص
فضمميلة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من

. رباني الدين برهان الشيخ
فضمميلة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من

. الرحمن جميل الشيخ
فضمميلة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من

. سياف الرسول عبدرب الشيخ
فضمميلة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من

. حكمتيار الدين قلب الشيخ
ذلك:  يقول: بعد ثم

بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
ًا كنت فلقد وإخآموانكم جهمادكم متابعة على حريص

قمموى علممى المتتابعممة وانتصمماراتكم أفغانسممتان، في
لكممم النصيحة بذل وعلى والستعباد، والكفر الظلم،
ًا، دعوة وعلى والتأييد، بالنصر للجميع والدعاء جميع
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باز
وغيرهمما السممعودية، العربيممة المملكة في المسلمين

بحسممب كممل بممالعون والمهمماجرين المجاهممدين لمممد
قدرته. 
سممبيله، في للمجاهدين الله بنصر ثقة على وكنت

ًا نعرفه ما بالنصر ثقتي في يؤثر ولم قموة من جميع
بالنصممر اللممه فمعيممة وعممدته؛ عممدده وكممثرة العممدو،
وأقوى.  أعظم المؤمنين لعباده والتأييد

المممة هممذه علممى أخآممافه كنممت ممما أخآمموف ولكممن
طممول مممع الجهمماد عممن عزمهمما يضعف أن المسلمة

طمع.  أو هوى، أو يأس، عن قادتها يتفرقا أو المد،
خآممواصا مممن غيممري حممرصا كممما حرصممت ولقممد
قيممادة لممه تعرضممت الذي الصدع رأب على إخآوانكم

علممى الشمممل وجمممع عديدة، مرات الفغاني الجهاد
سواء.  كلمة

ًا بينكممم نشممأ الذي الخلف آلمني وقد وبيممن أخآيممر
ًا عرفنمماه الممذي وهممو الرحمممن، جميل الشيخ شممريك
فممي الصممحيحة العقيممدة لنشممر الجتهمماد فممي لكممم

والعمممل، القممول في السنة واتباع الفغاني، الشعب
الفغاني.  الشعب في ونشرها

فممي شممركاء بيممن الخلف ينشممأ وأعجممب! كيممف
اللممه صممدقا ولكممن والغايممة، والمسمملك، المنهممج،

إدي َوقُاننْل[العظيممم:  َبننا إع ُلننوا إل إتنني َيُقو ّل إهننَي ا
َطاَن إإّن َأْحَسننننُن ْي َنُهننننْم َينننننَزُغ الّشنننن ْي إإّن َب
َطاَن ْي إن َكاَن الّش إلنَسا ًا إل ُدّو ًا َع إبين  السممراء:]ُم

53 .
اللممه، فممي لزيممارتكم وفممد إرسممال رأيممت وقممد

بينكمم للصملح والسمعي ،أحموالكم علمى والتعمرف
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ًا ّنَمننا[قمموله:  وجممل_فممي اللممه_عممز لمممر تنفيممذ إإ
ُنننوَن إم ْلُمْؤ ٌة ا إلُحوا إإخْآننَو َأْصنن ْيننَن َف ُكْم َب ْي ]َأخَآننَو

ُنوا[وقوله_تعممالى_:  ،10الحجرات:  َتَعاَو َلننى َو َع
إبّر ْل ّتْقَوىَ ا . 2المائدة: ] َوال

ًا التصممال علممى الوفد هذا بمساعدة التفضل راجي
ّيين أسممباب وإزالممة ،النظممر وجهممات لتبممادل ؛بممالَمعن

اليمانيممة الخآمموة ظممل في الموقف وتوحيد ،الخلف
الشممرعي، والعلممم الصممافية، العقيممدة علممى القائمة

كلمممة لتكممون سبيله؛ في والجهاد الله، إلى والدعوة
السفلى.  كفروا الذين وكلمة العليا هي الله

عبدالمجيممد: الشمميخ فضيلة من الوفد هذا ويتكون
وفضمميلة الحصممين، صممالح الشمميخ ومعالي ،الزنداني

الشمميخ فضمميلة إليهممم وينضممم الجربمموع، نزار الشيخ
فممي الممدعوة مكتممب مممدير عممتيق بممن عبممدالعزيز
الباكستان. 

ًا النمماس أكممثر من نحسبهم من وهم بهممذا اهتماممم
ًا ،المر ًا ،واقعه على واطلع التعصب.  عن وبعد

فيممه لممما الجميممع يوفممق وجل_أن الله_عز وأسأل
علممى وقممادتهم ،المجاهممدين كلمممة يجمع وأن رضاه،
بهممم ويعلممي دينممه، بهممم ينصممر وأن والهممدى، الحممق

ينممزل وأن شمممله، ويفممرقا عممدوهم، ويممذل كلمتممه،
قريب.  سميع إنه وأفراده؛ قادته قلوب في الرعب

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
العام الرئيس

والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات
والرشاد

الشيخ سماحة خآتم
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باز

بالجهمماد عنممايته علممى يممدل آخآممر مثممال وهممذا_ 2
القائممد إلممى بعثممه كتمماب عممن عبممارة وهممو ،الفغاني
هممم،8/10/1402 فممي ربمماني الممدين برهان الفغاني

قممادة بيممن الفجمموة ببدايات سماحته شعر لما وذلك
المجاهدين. 

الكتاب:  نص وإليك
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

الممدين برهممان الشيخ المجاهد القائد فضيلة المكرم
آمين دينه به ونصر ،رضاه فيه لما الله وفقه رباني

: بعدو وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
ًا، كدرني ما بلغني لقد مممن أشممياء ظهور وهو كثير

عممن النفصممال تحمماولون أنكممم منها يؤخآذ ،فضيلتكم
التحاد. 

وغيممظ ،وقمموة ،خآيممر التحمماد أن أخآممي يا يخفى ول
وتعمماون ،للكلمممة وجمممع ،للمسمملمين وتأييد ،للعداء

تنقضمموا ول ،ذلك في الله فاتقوا ؛والتقوى البر على
اللممه بيممت وفممي ،الجهمماد مقممر في عليه اجتمعتم ما

إصُموا[قوله_سبحانه_ واذكروا الحرام، َت إل َواْع ْب إبَح
إه ّلنن ًا ال إميعنن ،103عممممران:  آل] َتَفّرقُاننوا َول َج

َننناَزُعوا َول[وجمممل_:  وقممموله_عمممز ُلوا َت َتْفَشنن َف
ْذَهَب َت ُكْم َو معنممى في جاء وما ،46 النفال: ]إرأيُح

علممى وتعمماونوا ،واصبروا ،والحاديث اليات من ذلك
والتقوى.  البر

ًا رأيتم وإذا فاجتهممدوا التحمماد فممي الخلممل من شيئ
واستمراره. ،التحاد ببقاء الكاملة والعناية ،رأبه في

ّلغنا وقد واتحادكم ،الله_باجتماعكم الحكومة_وفقها ب
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ًا ذلك فسرها َغُه مسلم كل سر كما ،كثير َل ذلك.  َب
التحمماد عممن انفصمملتم إذا أنكممم الكريممم الخ وليعلممم

ممن ول ،الرابطمة ول أنما ل معكمم، نتعماون لن فسوف
مممع التعمماون يكممون وسمموف ،ذلممك فممي يستشمميرني

الله.  شاء إن المتحدين
اتفقتممم الممتي العقممدة تحلمموا أن بفضمميلتكم أربأ وإني
ًا تهممدموا وأن ،عليهمما ًا صممرح شمميدتموه للجهمماد شممامخ
ًا ًا تنقضوا وأن ،جميع بيممت فممي عليممه اتفقتممم قممد ميثاق

الحرام.  الله
ًا ذكرتممه مممما عنكممم بلغني ما يكون أن وأرجو آنفمم

لممزوم فممي يكممون ممما أقمموى تكونوا وأن ،صحيح غير
أعضائه.  إخآوانكم مع والتعاون التحاد

العامممة المصمملحة إيثممار الممواجب أن يخفممى؛ ول
الخآممرى المصممالح جميممع علممى والجهمماد للمجاهممدين

ّهُمهمما قممد الممتي َو َت إيثممار الممواجب أن كممما ،النسممان َي
والمنممازل المقيممم، النعيممم من الله عند وما الخآرة،
ّيممد لمممن العالية ّيممد ،الجهمماد فممي وصممدقا الحممق، أ وأ

ّثر ما كل عن وابتعد ،المجاهدين َؤ أو نشمماطهم في ُي
ًا يضع طريقهم.  في العقبات من شيئ

بكم ونصر ،بلء كل من وصانكم رأيكم، الله سدد
التحمماد_وسممائر وإخآمموانكم_أعضمماء وجعلكممم ،الحممق

ولممي إنه الحق؛ وأنصار الهدى، دعاة من المجاهدين
عليه.  والقادر ذلك
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم 

العام الرئيس
والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات

والرشاد
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باز
معمالي الشميخ×إلمى سماحة بعثه كتاب وهذا_ 3

أئمممة تشممجيع عليممه يقممترح والوقمماف الحممج وزيممر
فإليممك الفغممان، للمجاهممدين القنوت على المساجد

الكتاب:  نص
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

اللممه وفقممه والوقمماف الحممج وزيممر معممالي المكممرم
آمين.  للخير

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
المجاهممدين حممال معاليكم على يخفى فل. بعد أما

أشممد فممي وأنهممم ،منهممم المهمماجرين وحال ،الفغان
لهممم المسمملمين إخآمموانهم مسمماعدة إلممى الحاجممة
،بالممال الممدعم إلممى حاجممة فممي أنهممم كمما بالدعاء،
الحاضر.  وقتهم في ولسيما والرجال

القنمموت علممى المسمماجد أئمممة تشممجيع رأينمما وقممد
وأن ،العاقبممة وحسممن ،والتأييممد ،بالنصر لهم بالدعاء

،سممهامهم ويسممدد ،أقممدامهم وعل_يثبممت اللممه_جممل
الممدعاء يشممرع كممما وأعمممالهم ،قلمموبهم ويصمملح

،بالنصممر مكممان كممل فممي الله سبيل في للمجاهدين
،الكممافرين علممى والممدعاء ،العاقبممة وحسن ،والتأييد

وسمممائر ،والنصمممارى ،واليهمممود ،الشممميوعيين ممممن
،جمعهم ويفرقا ،شملهم الله يشتت بأن المشركين

،شرهم من المسلمين وينجي عليهم الدائرة ويجعل
مممن للمستضممعفين الممدعاء يشممرع كممما ومكايممدهم

ينجيهممم بممأن لهممم ويممدعى مكممان، كل في المؤمنين
وأن الممدين فممي يفقههم وأن العداء، مكائد من الله

ويولي ،أحوالهم يصلح وأن ،وأعمالهم قلوبهم يصلح
وتكراره ،الدعاء في اللحاح ويشرع ،خآيارهم عليهم
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ًا الصمملة فممي كممثيرة أوقات في النبي"قنت لن ،ثلث
ويممممدعو ،الكممممافرين ويلعممممن ،للمممممؤمنين يممممدعو

ّيممن وربممما بالنجمماة، المممؤمنين مممن للمستضممعفين ع
وكممان عليهممم، الممدعاء أو لهممم، بالدعاء الناس بعض
ًا الدعاء يكرر كممرره وربما الحيان، من كثير في ثلث
ذلك.  من أكثر

صمملة فممي القنمموت يكممون أن الفضممل أن ونممرى
مممن الرفممع بعد الخآيرة الركعة في والمغرب الفجر

نمممزل إذا ذلمممك يفعمممل النمممبي"كمممان لن ؛الركممموع
العممرب من أحياء على مرة وقنت نازلة بالمسلمين

ًا الكفممار ،للمممؤمنين قنمموته"يممدعو فممي وكممان ،شممهر
علممى التعميممم فممأرجو_تقممدم كممما_الكممافرين ويلعن

يكمون أن علممى بممذلك المملكممة فمي المسمماجد أئمة
ذلك.  بعد المر في ينظر ثم شهر لمدة ذلك

ينصممر وأن ،المسمملمين مممن يتقبل أن الله وأسأل
الفغممان بلد فممي اللممه سبيل في المجاهدين إخآواننا

ويوحممد ،الحممق علممى ،شممملهم يجمممع وأن ،وغيرهمما
يجعممل وأن ،العاقبة لهم ويحسن وصفوفهم ،كلمتهم

وأن ،مكممان كممل فممي اللممه أعممداء على السوء دائرة
الهممدى، دعمماة مممن إخآواننمما وسممائر ،وإيمماكم يجعلنمما
عليه.  والقادر ذلك ولي إنه الحق؛ وأنصار

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم
العام الرئيس

والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات
والرشاد

ًا_هذا_ 4 عنايته على يدل الذي المثال وإليك_أيض
فهممذا ؛بممه والقيممام ،دعمممه على وحثهم ،الجهاد بأمر
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باز
وسممائل عممبر سماحته وجهها كلمة عن عبارة المثال

ِءشرت العلم، ُن تتضمممن الكلمممة وهممذه حينهمما، في و
تسلط حينما كوسوفا مسلمي مساعدة إلى الدعوة
الفاعيل.  بهم وفعلوا ،الصرب عليهم
27/12/14 فممي الكلمة سماحته×هذه كتب ولقد

ًا واحد بشهر وفاته قبل أي ،هم19 إبممان وذلممك ،تمام
الكلمة:  نص وإليك ،الخآير مرضه
الرحيم الرحمن الله بسم
يطلممع مممن إلممى بمماز بن عبدالله بن عبدالعزيز من
،والرؤسمماء ،الملمموك مممن المسمملمين مممن عليممه

ممممن وإيمماهم وجعلنا ،خآير لكل الله وفقهم والغنياء
ورحمممة عليكممم آمين. سلم الحق نوائب على يعين
بعد أما وبركاته الله

الشممعب بممه أصمميب ما الجميع على يخفى ل فمما
والتشممريد والقتممل والعممدوان الظلم من الكوسوفي

المعتدين.  الصرب من
ًا المسمملمين علممى يمموجب ذلك أن شك ول عموممم

،كوسمموفا فممي المسمملمين إخآمموانهم مممع التعمماون
المسمماعدة بممأنواع وإمممدادهم ،صفهم في والوقوف
بالمملكممة العالميممة السمملمية الغاثممة هيئة بواسطة
الحرميممن مؤسسممة وبواسممطة ،السممعودية العربيممة
ًا_لن الخيريممة المممذكورتين الجهممتين بالمملكممة_أيضمم
فممي إخآمموانهم نصممر فممي متواصممل بنشمماط قائمتممان
المساعدة.  بأنواع وإمدادهم ،كوسوفا
ُننننوَن[وجمممل_ اللمممه_عمممز قمممال وقمممد إم ْلُمْؤ َوا

َناُت إم ْلُمْؤ ُء َبْعُضُهْم َوا َيا إل ٍءْض َأْو ،71التوبممة: ] َبْعنن
ُنوا[سبحانه_: _وقال َتَعاَو َلى َو إبّر َع ْل ّتْقَوىَ ا ]َوال
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إإْن[وجل_:  عز_وقال ،2المائدة:  ُكْم َو َتنَصُرو اْس
إن إفنني ّدي ُكننْم النن ْي َل ّنْصننُر َفَع َلننى إإلّ ال ٍءْما َع قَاننْو

ُكنننننْم َن ْي َنُهنننننْم َب ْي َب ٌق َو َثنننننا ،72 النفمممممال: ]إمي
ّلننَه َتنُصننُروا إإْن[سممبحانه_: _وقممال ُكْم ال َينُصننْر

ّبْت َث ُي ُكْم َو َداَم . 7محمد: ] َأقْا
المننؤمنين مثلوالسلم_: = الصلة عليه_وقال

مثننل ،وتعنناطفهم ،وتراحمهننم ،توادهم في
سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الجسد
+. والحمى بالسهر الجسد

اللننه كان أخآيه حاجة في كان منوقال": =
+. حاجته في

وأسممأل ،كثيرة المعنى هذا في والحاديث واليات
فمي كيمدهم ويجعمل ،السملم أعمداء يخمذل أن الله

على كلمتهم ويجمع ،المسلمين ينصر وأن ،نحورهم
علممى يعينهممم وأن ،أعممدائهم شممر ويكفيهممم ،الحممق

شممر يكفيهممم وأن ،عليممه والثبممات بممدينهم التمسممك
عليه.  والقادر ذلك ولي إنه ،العداء

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم 
السعودية العربية المملكة عام مفتي

العلماء كبار هيئة ورئيس
والفتاء العلمية البحوث وإدارات 
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باز

ًا المسلمين قضية فلسطين قضية أرض فهممي ؛جميع
جمماء مممما ذلك غير محمد"إلى نبينا ومسرى ،الرسالت

وقداستها.  ،فضلها في
علمممى الغاشمممم الصمممهيوني العمممدوان أن ريمممب ول

مسلم.  كل قلب على الوقع شديد فلسطين
سممماحة قلممب فممي وزنهمما لهمما الكممبيرة القضية وهذه
فممي جهده قصارى كان×يبذل فلقد ؛ومشاعره ،الشيخ

،فلسممطين بقضممية النهمموض علممى المسمملمين تحريممض
؛هنمماك المسمملمين من المستضعفين نصرة سبيل وفي
ويصممدر ،مسمماعدتهم إلممى ويممدعو ،بتأييدهم يفتي فكان

باليهود.  وتندد ،تؤيدهم التي البيانات
هذا في الشيخ سماحة من يصدر كان ما بعض وإليك
الصدد. 

فممي نشرت فلسطين في الجهاد عن فتوى هذه_ 1
فممي وهممي ،هممم9/8/1409 فممي الصممادرة الدعوة مجلة

جمممع الشمميخ لسممماحة متنوعة ومقالت فتاوى مجموع
الممموجه السممؤال نممص فإليممك ؛الشويعر محمد الدكتور

وجوابه:  ،الشيخ سماحة إلى
الفلسممطينيين جهمماد في السلمية الشريعة تقول ما

فممي جهمماد أم ،اللممه سممبيل فممي جهمماد هممو هل ،الحالي
أجممل مممن الجهمماد يعتممبر وهممل ؟ والحرية الرض سبيل

ًا الرض تخليص ؟ الله سبيل في جهاد
أن الثقممات العممدول بشممهادة لممدينا ثبت لقد: الجواب
خآممواصّا مممن بهمما والقممائمين ،الفلسممطينية النتفاضممة

لنهمممم ؛إسممملمي جهمممادهم وأن ،هنممماك المسممملمين
عممن الدفاع عليهم الواجب ولن ،اليهود من مظلومون

سماحة الشيخ وقضية فلسطين
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مممن عممدوهم وإخآراج وأولدهم وأهليهم وأنفسهم دينهم
قوة.  من استطاعوا ما بكل أرضهم
،جهممادهم فممي خآممالطوهم الممذين الثقممات أخآبرنمما وقد

وحرصهم ،السلمي حماسهم عن ذلك في وشاركوهم
فممالواجب ؛بينهممم فيممما السلمية الشريعة تطبيق على
تأييممدهم المسمملمين بقيممة وعلممى السلمية الدول على

بلدهممم إلممى وليرجعمموا عممدوهم من ليتخلصوا ودعمهم
ً ّيَهننا َيا[وجممل_:  الله_عممز بقول عمل إذيَن َأ ّلنن ُنننوا ا آَم

ُلوا إت إذيَن قَاا ّل ُكْم ا َن ُلو إرأ إمْن َي ُكّفا ْل ُدوا ا إج َي ْل ُكننْم َو إفي
َظننًة ْل َلُمننوا إغ ّلننَه َأّن َواْع إقيننَن َمننَع ال ّت ْلُم  التوبممة:]ا

123 .
إفنننُروا[وقممموله_سمممبحانه_:  ًا ان إثَقنننالً إخآَفافننن َو

ُدوا إه ُكْم َوَجا إل َأْمَوا ُكْم إب إسن َأنُف إل إفني َو إبي إه َسن ّلن ال
ُكْم إل ْيٌر َذ ُكْم خَآ ُتننْم إإْن َل َلُمننوَن ُكن .41 التوبممة: ]َتْع  .

ّيَها َيا[وجل_ وقوله_عز إذيَن َأ ّل ُنننوا ا ُكننْم َهننْل َآَم ّل ُد َأ

َلننى ٍءْة َع ُكننْم إتَجننارَأ إجي ٍءْب إمننْن ُتن َذا ٍءْم َعنن إلينن )10( َأ
ُنوَن إم إه ُتْؤ ّل إه إبال إل ُدوَن َورَأُسو إهنن ُتَجا إل إفنني َو إبي َسنن

إه ّلنن ُكْم ال إل َأْمَوا ُكْم إبنن إسنن َأنُف ُكننْم َو إل ْيننٌر َذ ُكننْم خَآ إإْن َل
ُتْم َلُموَن ُكن إفْر11( َتْع َيْغ ُكْم )  ُكْم َل َب ُنو ُكْم ُذ ْل إخآ ْد ُي َو
ٍءْت ّنا إري َج إتَها إمْن َتْج ْنَهارُأ َتْح َل إكَن ا َبننًة َوَمَسننا ّي َط
إت إفنني ّنننا ٍءْن َج ْد إلننَك َعنن ْلَفننْوُز َذ إظيننُم ا ْلَع )12( ا

ُأخْآننَرىَ َنَهننا َو ّبو إح إه إمننَن َنْصننٌر ُت ّلنن ْتننٌح ال إريننٌب َوَف قَا
َبّشْر إنيَن َو إم ْلُمْؤ هممذا في واليات ،13_10الصف: ] ا

قممال: اللممه"أنممه رسممول عممن وصممح ،كممثيرة المعنممى
وأنفسنننكم بنننأموالكم المشنننركين جاهننندوا=

+. وألسنتكم
المسلمين إخآوانهم على فالواجب ،مظلومون ولنهم
المسلمالنممبي": = لقممول ظلمهممم مممن على نصرهم
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باز
علممى + متفممقيسلمه ول يظلمه ل المسلم أخآو

ًا أخآاك انصروقوله": = ،صحته ًا أو ظالم +مظلوم
ًا نصممرته: اللممه رسول يا: قالوا أنصممره فكيممف مظلوممم

ًا نصننرك فننذلك الظلم عن تحجزه: =قال ؟ ظالم
+. إياه

ونصمر ،اللمه سمبيل في الجهاد وجوب في والحاديث
ًا.  كثيرة الظالم وردع المظلوم جد
سممبيل فممي المجاهممدين إخآواننا ينصر أن الله فنسأل

يجمممع وأن ،عدوهم على غيرها وفي فلسطين في الله
ًا المسمملمين يوفممق وأن ،الحممق علممى كلمتهممم جميعمم

اعدتهم وأن ،عمدوهم ضمد صمفهم فمي والوقموف لمس
الممذي بأسممه بهم وينزل كانوا أينما السلم أعداء يخذل

قريب.  سميع إنه المجرمين القوم عن ُيرد ل
فيه يطالب الشيخ سماحة أصدره مهم بيان وهذا_ 2

المبعممدين الفلسطينيين إخآواننا مع بالوقوف المسلمين
،بمماليهود فيممه وينممدد ،لبنممان جنمموب إلممى فلسممطين من

،والتشممريد التعممذيب مممن إخآواننمما لممه يتعممرض ما ويبين
ذلممك فإلى ،اليهود على ويدعو ،هناك للمسلمين ويدعو
18/8/141 الشمميخ×فممي سممماحة أصممدره الذي البيان

. هم3

فننني إخآوانننننا مناصنننرة حنننول مهنننم بينننان
وأنصارأهم اليهود ظلم من فلسطين

الرحيم الرحمن الله بسم
عليممه يطلع من إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

مكان كل في المسلمين إخآواننا من
: وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

فممي المسمملمين لخآواننمما يحصممل ما عليكم يخفى فل
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وممما ،اليهود الله أعداء من والظلم الذى من فلسطين
،والخطبماء العلمماء، ممن منهم المبعدين لخآواننا حصل

بغيممر ديممارهم مممن إخآراجهممم تم الذين وغيرهم والدعاة
ممممن الشمممديد الذى ممممن إليمممه تعرضممموا ومممما ،حمممق

،بممرد مممن الن لممه يتعرضممون وممما_اللممه اليهممود_أعممداء
لبنان.  حدود في منفاهم في وأذى ،ومرض ،وجوع

بممموالة المممؤمنين اللممه_تعممالى_:عبمماده أمممر ولقممد
ًا، بعضممممهم ظلمهممممم مممممن علممممى ونصممممرهم بعضمممم

ُنوَن[بقمموله_تعممالى_ إم ْلُمْؤ َننناُت َوا إم ْلُمْؤ َبْعُضننُهْم َوا
ُء َيا إل ٍءْض َأْو . 71التوبة: ] َبْع

تننوادهم فنني المننؤمنين مثلالنممبي": = وقممول
اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم ،وتراحمهم

بننالحمى الجسنند سننائر لننه تننداعى عضننٌو منننه
+. والسهر

،العظيممم الظلممم مممن الخآمموة هممؤلء إبعمماد كممان ولما
البيممان وجممب اللممه ربنمما يقولوا أن إل حق بغير والتعدي

ًا المسمملمين كافممة علممى يجممب بممأنه بالتممذكير حكاممم
ُة ومحكممومين ،الجهممود وبممذل ،هممؤلء إخآمموانهم مناصممر

وإعممادتهم ،لنصممرتهم ؛الشممرعية الممكنة السبل وكافة
هممذه ضممد للوقمموف والسممعي ،وأهلهممم ،بلدهممم إلممى

والمؤمنين.  ورسوله، الله، أعداء من الخبيثة العمال
ُأسممرهم ،هؤلء لدعم المسلمين بإخآواننا نهيب كما ،و

،بالسممملح فلسمممطين أرض فمممي المسممملمين وسمممائر
،المواقمممف وصمممدقا ،والمممدعاء ،والممممال ،والرجمممال

فممي والمجاهممدين ،الحاجممة لممذوي والبممذل ،والمناصممرة
بممه تجممود بممما وغيرهممم ،فلسممطين أهمل من الله سبيل

جهمماد مممن ذلممك فممي لمما وغيرهما؛ ،زكمماة من ،أنفسهم
ممن فيمه ولمما المظلمومين، المسملمين ونْصمر الكفار،
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باز
فممي المممؤمنين عباده به الله وعد الذي العظيم الثواب
إفننُروا[قممموله_تعمممالى_:  مثمممل ًا ان إثَقننالً إخآَفافنن َو

ُدوا إه ُكْم َوَجا إل َأْمَوا ُكْم إب إسن َأنُف إل إفني َو إبي إه َسن ّلن ال
ُكْم إل ْيٌر َذ ُكْم خَآ ُتْم إإْن َل َلُموَن ُكن . 41التوبة: ] َتْع

ّيَها َيا[وقوله_سبحانه_:  إذيَن َأ ّل ُنوا ا ُكْم َهْل َآَم ّل ُد َأ

َلننى ٍءْة َع ُكننْم إتَجننارَأ إجي ٍءْب إمننْن ُتن َذا ٍءْم َعنن إلينن )10( َأ
ُنوَن إم إه ُتْؤ ّل إه إبال إل ُدوَن َورَأُسو إهنن ُتَجا إل إفنني َو إبي َسنن

إه ّلنن ُكْم ال إل َأْمَوا ُكْم إبنن إسنن َأنُف ُكننْم َو إل ْيننٌر َذ ُكننْم خَآ إإْن َل
ُتْم َلُموَن ُكن إفْر11( َتْع َيْغ ُكْم )  ُكْم َل َب ُنو ُكْم ُذ ْل إخآ ْد ُي َو
ٍءْت ّنا إري َج إتَها إمْن َتْج ْنَهارُأ َتْح َل إكَن ا َبننًة َوَمَسننا ّي َط
إت إفنني ّنننا ٍءْن َج ْد إلننَك َعنن ْلَفننْوُز َذ إظيننُم ا ْلَع )12( ا

ُأخْآننَرىَ َنَهننا َو ّبو إح إه إمننَن َنْصننٌر ُت ّلنن ْتننٌح ال إريننٌب َوَف قَا
َبّشْر إنيَن َو إم ْلُمْؤ . 13_10: الصف] ا

ُنوا[وقوله_سبحانه_:  إم إه آ ّل إه إبال إل إفُقننوا َورَأُسو ْن َأ َو
ُكْم إمّما َل إفيَن َجَع َل َتْخ إه ُمْس إذيَن إفي ّل ُنوا َفا ُكْم آَم ْن إم

ْنَفُقوا َأ إبيٌر َأْجٌر َلُهْم َو . 7:  الحديد]َك
ُكننْم َوَمننا[وقمموله_سممبحانه_:  إفُقننوا َألّ َل ْن إفنني ُت

إل إبي إه َسنن ّلنن إه ال ّلنن إل إت إميننَراُث َو إض الّسننَمَوا َلرْأ ]َوا
. 10الحديد: 

كرب من كربة مؤمن عن نّفس منوقوله": =
يننوما كننرب مننن كربننة عنننه اللننه نّفننس النندنيا

+. القيامة
ول ،يظلمننه ل المسلم أخآو المسلموقول": =

في الله كان أخآيه حاجة في كان ومن ،يسلمه
صحته.  على + متفقحاجته
فممي المظلممومين بنصممر اللممه_سممبحانه_أمممر ولن

ِءإْن[وجممل_ قمموله_عممز ُكْم َو َتنَصننُرو إن إفنني اْس ّدي النن
ُكننْم ْي َل ّنْصننُر َفَع َلننى إإلّ ال ٍءْما َع ُكننْم قَاننْو َن ْي َنُهننْم َب ْي َب َو
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ٌق َثا ّلُه إمي ُلوَن إبَما َوال إصيٌر َتْعَم . 72: النفال]  َب
يممد علممى والخآذ ،المظلوم بنصر الرسول"أمر وهكذا
مممن بشمميء الثقممات مممن جماعة لنا أرسل وقد الظالم
ومممع ،فلسممطين في إخآواننا مع الوحشية اليهود أعمال

منها:  شيء بيان وهذا ،لبنان إلى منهم المبعدين
َبّرح الضرب_ 1 مممما الجسد وسائر ،الرأس على الُم

العظام.  وكسر ،الدماء نزيف إلى يؤدي
بالبول.  بعضهم ورشق اللحى، على البصق_ 2
في وجودهم طيلة العينين وعصب اليدي، تكتيف_ 3

مممع يممومين من أكثر استمر والذي لبعادهم، الحافلت؛
من وأنواع الحاجة، وقضاء والشرب، الكل، من منعهم
الذى. 

وأسمموأ الظلممم، أقبممح مممن العمممال هممذه أن شك ول
المعاملة. 

،كلمتممه ويعلي ،دينه يعز المسؤول_سبحانه_أن والله
سممبيل فممي المجاهممدين المممؤمنين مممن أوليمماءه وينصر

،مكان كل وفي ،فلسطين في الحق إلى والدعاة ،الله
وأن ،منممه بممروح يؤيممدهم وأن ،الحق على يجمعهم وأن

يفممرقا وأن ،مكممان كممل فممي المسمملمين أعممداء يخممذل
عليهمم، الممدائرة يجعمل وأن ،كلمتهمم ويشمتت ،جمعهم

مممن فلسممطين أرض وسممائر المقممدس، بيت يطهر وأن
الجابة.  قريب الدعاء، سميع إنه الكافرين؛ رجس

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم
آلممه وعلممى محمممد، نبينمما علممى وسمملم اللممه وصمملى
وصحبه. 

العام الرئيس
السلمي العالم لرابطة

المكرمة بمكة
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باز
هم1413  شعبان18 الثلثاء

الشمميخ×إلممى سممماحة بعثهمما برقيممة وهممذه_ 3
ّبرهم لبنممان إلممى فلسممطين مممن المبعممدين ،بهمما يصمم
والنصر، المل باب لهم ويفتح الله، بفضل ويذكرهم

البرقية:  تلك فإلى
ةننبرقاي

حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من
جنمموب إلممى فلسطين من المبعدين الكرام الخآوان

معهممم ومممن والممدعاة والخطبمماء العلممماء مممن لبنان
الحق على وثبتهم الله وفقهم
بعد:  أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
ديمماركم مممن إخآممراج من لكم حصل ما بلغني فقد

الذى مممن لممه تتعرضممون وممما ،حممق بغيممر وأممموالكم
الن ينممالكم وما ،ورسوله الله أعداء اليهود من الشديد

والمممرض والجوع والمطر البرد من شديدة مشقة من
بأيممدكم يأخآممذ اللممه_تعممالى_:أن نسأل إذ وإننا ،لبعضكم

ويعظم ،عدوكم على وينصركم أقدامكم، ويثبت ،للحق
بممه اللممه وعممد بممما الحق_نذكركم على ويثبتكم ،أجركم
ممممع سمممبيله فمممي المجاهمممدين ممممن طممماعته أهمممل

العظيممم الثممواب مممن المحتسممبين رسمموله"والصممابرين
إلنَك[تعممالى:  قوله في المذكور ّنُهْم َذ َأ ُبُهْم ل إبن إصني ُي

ٌأ إل إفي َمْخَمَصٌة َول َنَصٌب َول َظَم إبي إه َس ّلنن َول ال
ُئوَن َط ًا َي إطئنن إغيننُظ َمْو ُكّفننارَأ َي ْل ُلوَن َول ا َنننا إمننْن َي

ُدّو ْيلً َع إتَب إإلّ َن إه َلُهْم ُك إلٌح َعَمٌل إب ّلَه إإّن َصا ل ال
إضيُع إنيَن َأْجَر ُي إس ْلُمْح . 120: التوبة] ا

َبّشْر[وقوله_تعالى_:  إريَن َو إب إذيَن155( الّصا ّلنن ) ا
َذا ْتُهْم إإ َب َبٌة َأَصننا إصنني ُلوا ُم ّنننا قَاننا إه إإ ّلنن ّنننا إل إإ إه َو ْينن َل إإ

إجُعوَن إئَك156( رَأا َل ُأْو إهْم )  ْي َل َلَواٌت َع إهْم إمْن َص ّب رَأ
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إئننَك َورَأْحَمننٌة َل ُأْو ُدوَن ُهننْم َو َتنن ْلُمْه _155:  البقممرة]ا
157 .

ّنَما[وقوله_تعالى_:  إبُروَن ُيننَوّفى إإ َأْجَرُهننْم الّصننا

إر ْي ٍءْب إبَغ قممدوة هذا بموقفكم وإنكم.مم 10الزمر: ] إحَسا
فممي وغيرهممم فلسممطين أهممل من المسلمين لخآوانكم

الحممق علممى والثبات ،الله مع والصدقا ،والصبر الجهاد،
وغيرهم.  اليهود من الله أعداء مواجهة في

،والحتسمماب ،الله_تعممالى_:والصممبر بتقوى فنوصيكم
بممأن ونبشممركم ،الحق على والستقامة ،الكلمة ووحدة

العاقبممة ويجعممل ،عممدوكم علممى الله_تعالى_:سينصركم
كممما الحممق علممى وثبتممم صممبرتم إذا لكممم الحميممدة

إإْن[قال_سممبحانه_:  ُكْم َو ْب إص َئٌة ُت ّي إبَهننا َيْفَرُحننوا َسنن
إإْن إبُروا َو ّتُقوا َتْص َت ُكْم ل َو ُدُهْم َيُضّر ْي ًا َك ْيئ إإّن َشنن
ّلَه ُلوَن إبَما ال إحيٌط َيْعَم عمران.  آل]ُم

إبْر[نبيه":  وقال_سبحانه_يخاطب َبننَة إإّن َفاْص إقا ْلعا ا
إقيَن ّت ْلُم هود. ] إل

َكنناَن[وجممل_:  وقممال_عممز ًا َو َنننا َحّقنن ْي َل َنْصننُر َع
إنيَن إم ْلُمْؤ  الروم. ]ا

العاقبة وأحسن أمركم، ويسر الحق، على الله ثبتكم
المسلمين.  ولجميع ،ولكم لنا

،نصركم المسلمين إخآوانكم على الواجب أن ولشك
مممن مظلومون مسلمون لنكم ؛عدوكم على وإعانتكم

اللممه_سممبحانه_جهمماد أوجممب وقممد وظممالم، ،كممافر عممدو
الستطاعة.  حسب الكافرين

ً لنصممركم المسلمين إخآوانكم الله وفق ً قممول ،وعمل
كريم.  جواد إنه ؛للجميع العاقبة وأحسن

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم
العام الرئيس
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باز
المكرمة بمكة السلمي العالم لرابطة

مممؤتمر إلممى الشمميخ سممماحة بعثهمما برقيممة وهذه_ 4
يلقمماه ممما بشممأن ،طهران في المنعقد السلمي القمة

وقد ،عليهم اليهود تسلط من فلسطين في المسلمون
التأسيسممي للمجلممس رئاسته إبان الشيخ سماحة بعثها

خآلل المكرمممة مكممة فممي السمملمي العممالم لرابطممة
والثلثين.  الخامسة دورته فعاليات

العممدد عكمماظ جريممدة فممي البرقيممة هممذه نشرت وقد
الجريممدة عنموان كمان هممم. وقمد10/8/1418 ،11438
الكبير: 

+ السلمية للقمة عاجلة برقاية في= 
وسننيلة بالسننلما إسننرائيل باز: تلويننح ابن

العرب لتخدير
مايلي:  العنوان هذا تحت جاء ثم
العممالم لرابطممة التأسيسممي المجلممس =أعممرب 

دورتممه فعاليممات خآلل المكرمممة مكممة في السلمي
المانة مقر في اليوم تختتم التي والثلثين الخامسة

القمممة مممؤتمر لهتمممام تقممديره عن للرابطة العامة
الشممعب وحقوقا ،الشريف القدس بقضية السلمي

،العدائيمة إسمرائيل لسماليب ومتمابعته ،الفلسطيني
وطمممرد الفلسمممطينية الراضمممي علمممى واسمممتيلئها
ًا ديارهم من المواطنين للحتلل.  تثبيت

مممؤتمر رئيممس إلممى وجههمما برقيممة فممي ذلممك جمماء
بن عبدالعزيز الشيخ سماحة الثامن السلمي القمة

للرابطممة التأسيسممي المجلس رئيس باز بن عبدالله
يمثلممون الممذين المجلممس أعضمماء وباسممم ،باسمممه

يلممي وفيما العالم في السلمية والقليات الشعوب
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البرقية:  نص
الثممامن السمملمي القمممة مممؤتمر رئيممس فخامممة
طهرانالموقر, 
وبركاته:  الله ورحمة عليكم السلم
العمممالم لرابطمممة التأسيسمممي المجلمممس يتقمممدم
ًا المنعقد السلمي العممتيق الله بيت رحاب في حالي

،فخممامتكم إلممى التحيممات بأصممدقا المكرمممة بمكممة
ورؤسمماء ملوك والفخامة والسمو الجللة، وأصحاب

اللممه_سممبحانه ويسممأل وممثليهممم ،السمملمية الدول
نصممرة فممي خآطاه ويسدد المؤتمر يوفق وتعالى_أن

المجلس يعبر كما ،المسلمين قضايا ودعم السلم،
بقضممية القمة مؤتمر لهتمام تقديره عن التأسيسي

الفلسممطيني، الشممعب وحقمموقا الشممريف، القممدس
السمماليب، بكممل عممدوانها إسممرائيل تواصممل حيممث
الراضي على بالستيلء الحتلل تثبيت على وتعمل

وطممرد فيهمما، المسممتعمرات وإقامممة الفلسممطينية،
الشممعوب اقتنمماع يؤكممد مممما ،ديارهم من المواطنين
ًا تشمكل إسرائيل بأن الثابت السلمية ًا تحمدي ،كمبير

ًا ًا وخآطر دعمماوى وأن السمملمية، المممة علممى داهممم
لتخممدير وسمميلة إل ليسممت بهمما تلمموح الممتي السمملم
وإثارة الستعداد، عن وصرفهم والمسلمين، العرب

بينهم.  الخلفات
العمممالم لرابطمممة التأسيسمممي المجلمممس ويمممرى

وسممائر القضممية لهممذه العمممل تبعممات أن السمملمي
ًا المسمملمين علممى تحتممم السمملمية القضممايا حكاممم
ًا وتحكيممم اللممه، كلمممة علممى يجتمعمموا أن وشممعوب
وتوحيممد الخلفممات، لنهمماء الجمماد والعمممل شممريعته؛
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باز
ًا المة صفوف َأْن: [القائل الله بأمر التزام ُكْم َو اْح
َنُهننْم ْي ّلننُه َأنننَزَل إبَمننا َب إبننْع َول ال ّت َءُهْم َت ]َأْهننَوا

ّلّه إّن  والقائل49المائدة:  ٌذيّن ٍيٌحٍَب ب ٍلوّن ّب ٌت ّقا ٌفممي ٍي
ٌلٌه ٌبي َْفا ّسمم ٍهم ّصمم ّن أ

ّ ِءن ّكمم ّيمما ًن ِءصا ٍب ،4الصممف:  ّمًرٍصممو
إصننُموا[والقائممل:  َت إل َواْع ْبنن إه إبَح ّلنن ًا ال إميعنن َول َج
. 103عمران:   آل]َتَفّرقُاوا
لما ويوفقكم خآطاكم يسدد الله_تعالى_:أن نسأل

المسلمين.  ومصلحة السلم خآير فيه
ويرعاكم يحفظكم والله

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
المجلممس وأعضمماء رئيممس

التأسيسي
السلمي العالم  لرابطة

عنهم

بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز
باز
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بممالمعروف المممر فممي عصره إمام الشيخ سماحة
فل ؛حيمماته ومنهممج ،دأبممه فهممذا ؛المنكممر عممن والنهي

ه، لصمماحب ودعمما ،أيممده إل معممروف لممه يممذكر يكاد
يستطيع.  ما بكل ودعمه

ًا منكر له يذكر يكاد ول ًا أم كان صغير ًا، كبير خآاص
ًا أم بادر إل جماعة من أو فرد من كان وسواء ،عام

يستطيع.  بما وتغييره ،إنكاره إلى
مممن منكممر بشممأن بممه اتصممل أو أحممد، زاره وإذا

ومشمماركته الشمميخ سماحة من يفلس لم المنكرات
الصادقة، والغيرة الكبير، القلب يجد بل النكار، في

النظير.  المنقطع والخآلصا
ًئا يتعمماظم مممر_ل وسماحته_كممما ينكممره، مممما شممي

ًا يحتقممر ل نفسممه المموقت وفي ،بإنكمماره يقمموم شمميئ
المة.  مستوى على الكبيرة المنكرات ينكر فتراه

مممن تقممع الممتي المنكرات نفسه الوقت في وينكر
وحلق ،الثياب وإسبال ،الصلوات كترك الناس بعض

اللحى. 
صحيفة أو ،دولة أو ،ما مكان في بمنكر سمع فإذا

النكار.  إلى بادر
ًا أن بلغه وإذا فممي ممما مكممان فممي يجتمعممون شباب
هممذا حممول المختصممة الجهات إلى كتب الصلة وقت

المر. 
ثمموب بممأن سممماحته وشممعر ،أحممد بجانبه سار وإذا

عباءته_أنكر يجر أنه أو ،طويل معه يسير الذي ذلك
عليه. 

سماحة الشيخ والمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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باز
منكممر فيهمما يشمميع الفلنيممة الممدائرة أن سمممع وإذا
تغييممر على يحثهم ،فيها المسؤولين إلى كتب ؛معين
المنكر.  ذلك

فممي العقيممدة ينممافي عمل أو ،بدعة عن سمع وإذا
ِءبممر وإذا إنكمماره، إلى بادر_ما مكان ًا أن ُأخْآ مممن فلنمم
أو ،ونصممحه ،اسممتدعاه معيممن بمنكممر متلبس الناس
راسله.  أو ،هاتفه

عممن والنهي بالمعروف المر في منهجه من وكان
البينة.  ويطلب ،ويتحرى ،يتثبت أنه المنكر
جهممة أو شممخص مممن منكممر وقمموع لممديه ثبت وإذا
مممن اسممتدعى أو ،مشممافهة وخآمماطبهم ،إليهممم كتممب
ّيمن بلطممف، عليمه أنكمر ثم ،المر يعنيه الدلمة لمه وب
ّغبه ،يقول ما على ؛الشممر مممن وحذره ،الخير في ور
القبمممول، ويجمممد إل الممممر بهمممذا يقممموم يكممماد فمممما

وكممم مفسممدة، مممن بممه اللممه درأ فكممم ؛والسممتجابة
مممن بمه أحيمما وكممم ،منكممر ممن يديه على الله قضى
بدعة.  من به وقمع ،سنة

ًا وكان ،الشممعيرة هممذه إحيمماء علممى يحممث ما كثير
الرسممائل ويكتممب بهمما، التواصي ضرورة على ويؤكد

طيلممة دأبممه ذلممك وكممان ،المممر هممذا على الحث في
حياته. 

سبق:  لما المثلة لبعض ذكر يلي وفيما
فممي وجممدت الممتي النممادرة الرسالة هذه إليك_ 1
لممما نعجممان بلممدة أهممل إلى كتبها رسائله×وقد طي
ًا كان أي هم14/7/1361 في وذلك ،الدلم في قاضي
سنة:  وثلثين إحدى عمره كان لما
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الرحيم الرحمن الله بسم
يممراه مممن إلممى بمماز بممن عبدالله بن عبدالعزيز من

سممبيل وبهممم بممي اللممه سلك نعجان أهل إخآواننا من
ما على المتعاونين من وإياهم وجعلني ،اليمان أهل

آمين.  الرحمن يرضي
بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

اللممه_سممبحانه_قممد بممأن إخآبمماركم لهممذا فممالموجب
،المنكمر عممن والنهممي بمالمعروف الممر علينا أوجب

للسمملم قمموام ول ،والتقمموى الممبر علممى والتعمماون
قممال ،بممذلك إل ودنيمماهم دينهممم أمر في والمسلمين

ُكْن[الله_تعممالى_: َت ْل ُكننْم َو ْن ْدُعوَن ُأّمننٌة إم َلننى َينن إإ
إر ْينن ْلَخ ْأُمُروَن ا َينن إف َو ْلَمْعُرو ْنَهننْوَن إبننا َي َعننْن َو

إر َكنن ْن ْلُم إئننَك ا َل ُأْو إلُحننوَن ُهننْم َو ْلُمْف عمممران:  آل]ا
ُتْم[وقال_تعممالى_: ،104 ْن ْيننَر ُك ٍءْة خَآ إرَجننْت ُأّمنن ُأخْآ

إس ّنننا ْأُمُروَن إلل إف َتنن ْلَمْعُرو ْنَهننْوَن إبننا َت َعننْن َو
إر َك ْلُمن ُنوَن ا إم ُتْؤ إه َو ّل 110عمران:   آل]إبال

ُنوا[وقال_تعالى_:  َتَعاَو َلى َو إبّر َع ْل ّتْقننَوىَ ا َوال
ُنوا َول َلى َتَعاَو إم َع ْث إل إن ا ْدَوا ْلُع . 2 المائدة: ]َوا

إعَن[وقال_تعالى_:  إذيَن ُل ّلنن إننني إمننْن َكَفننُروا ا َب
إئيَل َلننى إإْسننَرا إن َع َد إلَسننا إعيَسننى َداُوو إن َو ْبنن ا

َيَم إلَك َمْر ُنوا َعَصننْوا إبَمننا َذ َكننا ُدوَن َو َتنن )78( َيْع
ُنوا َناَهْوَن ل َكا َت ٍءْر َعْن َي َك ُه ُمن ُلو ْئننَس َفَع إب َمننا َل
ُنوا ُلوَن َكا . 79 ،78 :المائدة] َيْفَع

،بننالمعروف لتننأمرن: =قممال عنممه"أنممه وثبممت
ينند علننى ولتأخآننذن المنكننر، عننن ولتنهننون
ًا الحننق علننى ولتننأطرنه ،السننفيه أو ،أطننر
ثننم ،بعض على بعضكم بقلوب الله ليضربن
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+. لعنهم كما يلعنكم
ًا منكنم رأأىَ منننقممال: = عنه"أنممه وجاء منكنر

فإن ،فبلسانه يستطع لم فإن بيده فليغيره
+. اليمان أضعف وذلك ،فبقلبه يستطع لم

المممر وجمموب علممى والحمماديث اليات هذه فدلت
الممبر علممى والتعمماون المنكممر عن والنهي بالمعروف

إل ومعممادهم ،معاشهم في للعباد صلح ول والتقوى
وتممم ،سعدوا عليهم الله أوجب بما قاموا فإذا ،بذلك
الشر.  وقل ،الخير وكثر ،ودنياهم دينهم أمر لهم

،اللممه مممن المقممت اسممتحقوا وأهملمموا ،غفلوا وإذا
وقل ،الشر فيهم وفشا ،العقوبة وحلول ،منه والبعد

الخير. 
بممالمر التسمماهل اليوم الناس أكثر على غلب وقد

عممن والتكاسممل ،المنكممر عممن والنهممي بممالمعروف
والوقمموف ،الجماعممة فممي عنهمما والتخلممف ،الصلوات

،الجممانب النسمماء علممى والدخآول التهم، مواقف في
،اليمان ضعف بسبب وأشباهها المنكرات هذه وكل

،الخآممرة بممأمر الهتمممام وعممدم ،الممدنيا فممي والرغبة
الممبر علممى والتعمماون ،المسلمين بين التناصح وعدم

الله.  رحم من إل والتقوى
،غربتممه وعظمممت ،الممدين نقممص ذلممك أجممل فمممن

راجعمممون، إليمممه وإنممما للمممه فإنممما الهمممواء وغلبمممت
ًا يردنا ونسأله_تعالى_أن ،الصممادقة التوبة إلى جميع

لمين وجميمع يوفقنما وأن ،يرضميه بمما للقيمام المس
آمين.  يسخطه ما واجتناب

ّينا وقد عممن والنهممي بممالمعروف للمممر البلد في َع
المطمموع وهممم ،الجماعممة خآممواصا مممن سممتة المنكر



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

،فهيممد بممن وحمممد ،إبراهيممم وابنممه ،عممتيق بممن محمد
وأمرنمماهم ،الزيممد وزيد ،سيف بن وحمد فهد، وأخآوه

ومممن ،بالليممل ويمشممون ،الجماعممة أحمموال يتفقدون
،يزجرونممه الجماعممة فممي الصلة عن بالتخلف عرف

عممرف ومممن ،وأمثمماله هممو يرتممدع حممتى ويؤدبممونه
ًا يقضي وكونه ،الصلة عن بالكسل ،ينصممحونه دائممم
غلممب وإن ،للممه فالحمد ذلك فيه نفع فإن ،ويعظونه

فممي وقممف مممن كممذلك ،ويممؤدب ،يزجر الكسل عليه
النسمماء علممى بالممدخآول عممرف أو ،التهممم مواقممف
،ينصممحونه المممذكورين النممواب أمرنمما فقممد الجممانب

ًا فيؤدب ذلك مثل إلى عاد فإن ويزجرونه يردعه أدب
ويممؤدب يزجممر الممدخآان بشممرب عرف ومن ،وأمثاله

ًا ًا أدبمم ِءئث مممن الممدخآان لن ؛بليغمم المضممرة الخبمما
،بيتممه خآممارج بممالمبيت عممرف مممن كممذلك ،المحرمممة

ويلممزم ،ذلممك عممن يزجممر ومحممارمه نسممائه وتممرك
فيؤدب ذلك مثل إلى عاد فإن محارمه عند بالمبيت

أو ،المممذكورين النممواب عممارض ومممن ،يرتممدع حممتى
إل يلممومن فل الرديممء بممالكلم وجمموههم فممي وقممف
يكممره. وفقنمما اللممه_ممما شمماء إن_منا وسيرى ،نفسه

ونصممر ،والعمممل القممول فممي يرضمميه لما وإياكم الله
،بطاعته المسلمين إمام وحفظ ،كلمته وأعلى ،دينه

عليه.  والقادر ذلك ولي إنه برعايته ورعاه
،وبركمماته الله ورحمة عليكم والسلم ،لزم ما هذا

وسلم.  وصحبه وآله محمد على الله وصلى
هم14/7/1361

سممماحة علممى الذكر النف الكتاب قرأت وقد هذا
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هم. 9/1/1420 الحد يوم صباح في الشيخ

،النصيحة الشيخ×تلك سماحة أرسل أن وبعد_ 2
عممن والنهممي بممالمعروف المممر أهمية فيها بين التي

هيئممة أعضاء النواب_وهم أسماء فيها وعين ،المنكر
ضمممنها المنكممر_أرسممل عن والنهي بالمعروف المر
ًا فيهمما عتيق×يحثه بن عبدالله بن محمد للشيخ كتاب
ويوصمميه ،المنكممر عممن والنهي بالمعروف المر على
الممذين النممواب علممى الممذكر النفة الرسالة يقرأ بأن

سماحته×.  عينهم
الكتاب:  ذلك نص وإليك
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ جنمماب إلممى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

اللممه وفقممه عممتيق بممن عبممدالله بممن محمممد المكممرم
آمين وهداه تعالى،
ذلك بعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
أمممر عممن النمماس غفلممة يخفممى ل ،فيممك الله بارك
المنكرات وكثرة ،الخآرة أمر عن وإعراضهم ،دينهم
المممر المسمملمين علممى اللممه أوجممب وقممد ،فيهممم

فممي لهممم قمموام ول ،المنكممر عممن والنهي بالمعروف
بينهممم فيممما التناصح مع بذلك إل ودنياهم دينهم أمر

عليه.  والصبر ،بالحق والتواصي
ّنا وقد ّي بممالمعروف للمممر الجماعممة خآواصا بعض ع

ًا وإيمماهم أنممت لتكون ؛المنكر عن والنهي واحممدة يممد
عليك.  يخفى قد بما ويخبرونك ،ذلك في

ّنمما ،للجماعة مختصرة نصيحة كتبنا وقد ّي أسممماء وب
،بهمما ينفممع الله_سممبحانه_أن من راجين ،فيها النواب

الذمة.  ويبرىء ،الجميع أحوال يصلح وأن
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فممأنت_إن ،)1( الخممط هممذا طّي في واصلتكم وهي
أن قبممل عليهممم وتقرؤهمما ،النممواب الله_تحضممر شاء
َأ ْقَر عليهممم ملممّزم) 2( أنممي وأخآممبرهم ،الجماعة على ُت
لزم المممر هممذا لن ،عنهممم أسمممح ول ،ذلممك فممي

الممبر علممى التعمماون الجميممع علممى والواجب ،الجميع
وينفممع ،اللممه يرضممي فيممما الوسممع وبممذل ،والتقمموى

ًا منكم والمطلوب ،المسلمين بهذه العمل هو جميع
الطاقة.  حسب على ذلك في والجتهاد ،النصيحة
ينبغممي ل بممما عليكممم يتكلممم أو ،يعارضممكم ومممن
بممما عليممه اللممه_نقمموم شمماء ونحن_إن ،عنه فأفيدونا

والدب.  الزجر من يردعه
لي وأصلح ،يرضيه لما وإياكم ووفقنا ،الله أعانكم

والعمل.  النية ولكم
والنممواب ،الميممر السمملم إبلغ مممع ،لممزم ممما هممذا

ُء ،الممممذكورين ،يسممملمون الخآممموان وكافمممُة والبنممما
يسلم والكاتب ،وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

.الجميع على
هم15/7/1361

+نعجان أهالي على الرسالة أثر=
بمممن محممممد بمممن عبمممدالرحمن الشممميخ يقمممول

الممبيت مكتممب مممدير مساعد الله_وهو عتيق_حفظه
بممن عبممدالله بن محمد الشيخ وابن ،الشيخ لسماحة

النممف الكتاب الشيخ سماحة إليه أرسل الذي عتيق
،الشمميخ سممماحة نصمميحة وصمملت لممما: يقول ،الذكر

نجممد أهممل عنممد معممروف وهممذا الرسممالة، أو الطتمماب ) يعنممي( 1
ًا ًا.  الرسالة يسمون فهم الماضي القرن في خآصوص ّط خآ

مؤكد.  ) ملّزم: يعني( 2
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على وقرئت ،النصيحة عليهم وقرئت ،النواب وعين

الثممر؛ أبلممغ لهمما فكممان ،بموجبها العمل بدأ ،الجماعة
يحافظون الناس وصار ،الشر وقّل ،الخير عم حيث
وصممارت ،الممبيوت خآممارج السممهر وقممّل ،الصلة على

اسممتقرت حيممث ؛الشمميخ لسممماحة تممدعو النسمماء
منازلهم.  في يبيتون الزواج وصار ،بيوتهم

المممر أهميممة فيهمما لسماحته×يبين كلمة _ وهذه3
خآللهمما يوضممح و ،المنكممر عممن والنهممي ،بممالمعروف

ويحممدد ،العظيمممة الشممعيرة هممذه ضمميع مممن عقوبممة
الكلمممة تلممك فإليممك والمنكممر؛ بممالمعروف المممراد
بنصها: 
أممما الله رسول على والسلم والصلة ،لله الحمد

بعد: 
يممترتب الممتي السمملمية الواجبممات أهممم مممن فممإن
الممدنيا فممي ونجمماته وسمملمته المجتمممع صمملح عليهمما

المنكر.  عن والنهَي ،بالمعروف والخآرة_المَر
صممحيح فممي ثبممت كممما النجمماة سممفينة هممو وذلممك
بشممير÷قممال: سمممعت بممن النعمممان عممن البخمماري

حنندود علننى القننائم مثلالله"يقممول: = رسول
اسننتهموا قاننوما كمثننل فيهننا والواقاننع ،اللننه

،أعلهنننا بعضنننهم فأصننناب ،سنننفينة علنننى
أسننفلها في الذين فكان ،أسفلها وبعضهم

،فوقاهم من على مروا الماء من استقوا إذا
ًا نصيبنا في خآرقانا أنا لو: فقالوا ولننم خآرقانن

+. فوقانا من نؤذ
هلكوا أرأادوا وما يتركوهم فإنالنبي"= قال

ًا ونجننوا ،نجننو أيديهم على أخآذوا وإن ،جميع
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ًا +. جميع
سمميد مممن العظيممم المثممل هذا المسلم أيها فتأمل

الخلممق وأعلممم ،العممالمين رب ورسممول ،آدم ولممد
ْده_وفسمماده ،صمملحه وأسممباب ،المجتمع بأحوال ِءجمم َت
بممالمعروف المممر شممأن عظممم علممى الدللممة واضممح

وطريممق النجمماة، سممبيل وأنممه المنكممر، عممن والنهممي
المجتمع.  صلح

ًا_أنه من ويتضح ،المسمملمين على واجب ذلك_أيض
إلممى الوسمميلة هممو لنممه ؛بممه القيممام عليهممم وفممرض

الهلك.  أسباب من سلمتهم
ذكممر مممن الكريم كتابه الله_سبحانه_في أكثر وقد
أمممة أن وذكممر ،المنكممر عن والنهي بالمعروف المر

المتي الحميممدة صمفاتها بسبب المم خآير محمد"هي
عممن والنهممي بممالمعروف بممالمر قيامهمما أهمهمما مممن

ُتْم[قال_تعالى_: كما المنكر ْن ْيَر ُك ٍءْة خَآ إرَجننْت ُأّم ُأخْآ

إس ّنننا ْأُمُروَن إلل إف َتنن ْلَمْعُرو ْنَهننْوَن إبننا َت َعننْن َو
إر َك ْلُمن ُنوَن ا إم ُتْؤ إه َو ّل . 110عمران:  آل] إبال

وصمملح دينممه يهمممه الممذي المسمملم أيهمما وتأمممل
بممذكر اليممة هذه الله_سبحانه_في بدأ كيف مجتمعه

اليمان كون مع المنكر عن والنهي بالمعروف المر
ًا شممأن عظممم لك العبادات_يتبيْن جميع لصحة شرط

يترتب لما ذكره قدم وأنه_سبحانه_إنما الواجب هذا
العام.  الصلح من عليه

ُنننوَن[وجممل_:  وقممال_عممز إم ْلُمْؤ َننناُت َوا إم ْلُمْؤ َوا
ُء َبْعُضننُهْم َيننا إل ٍءْض َأْو ْأُمُروَن َبْعنن إف َينن ْلَمْعُرو إبننا

ْنَهنننْوَن َي إر َعنننْن َو َكننن ْلُمن إقيُمنننوَن ا ُي َة َو الّصنننل
ُتننوَن ُيْؤ َة َو َكننا إطيُعننوَن الّز ُي ّلننَه َو َلُه ال َورَأُسننو



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
إئَك َل َيْرَحُمُهْم ُأْو ّلُه َس ّلَه إإّن ال إزيننٌز ال إكيننٌم َع ]َح
. 71التوبة: 

المممر بممذكر اليممة هممذه في بدأ كيف_فانظر_أخآي
والزكاة.  الصلة قبل المنكر عن والنهي بالمعروف

،شممأنه عظممم مممن بيممانه تقممدم لممما إل ذلممك وممما
المجتمع.  في وتأثيره ،منفعته وعموم
ًا_على وتدل والنهي بالمعروف المر أن الية_أيض

والمؤمنممات، المممؤمنين أخآلقا أخآص من المنكر عن
أو عنهمما، التخلي لهم يجوز ل التي الواجبة وصفاتهم
كثيرة.  المعنى بهذا واليات ،بها التساهل

مممن الممواجب هممذا تممرك الله_سبحانه_من ذم وقد
ذلممممك علممممى ولعنهممممم ،إسممممرائيل بنممممي كفممممار

:المائممدة سورة من المبين كتابه فقال_سبحانه_في
إعَن[ إذيَن ُل ّل إننني إمْن َكَفُروا ا إئيَل َب َلننى إإْسننَرا َع

إن َد إلَسننا إعيَسننى َداُوو إن َو ْبنن َيننَم ا إلننَك َمْر إبَمننا َذ
ُنوا َعَصْوا َكا ُدوَن َو َت ُنوا78( َيْع َكا َناَهْوَن ل )  َت َي
ٍءْر َعنننْن َكننن ُه ُمن ُلنننو ْئنننَس َفَع إب ُنوا َمنننا َل َكنننا

ُلون . 78،79 :المائدة]َيْفَع
اللمه_سممبحانه_لمممة مممن إرشماد اليممة هممذه وفممي

وذمهممم اسرائيل بني كفار لعن سبب أن محمد"إلى
واعتداؤهم.  عصيانهم هو

؛بينهم فيما المنكر عن تناهيهم عدم ذلك من وإن
هممذا عممن ويبتعدوا ،الوخآيم سبيلهم المة هذه لتحذر
الذميم.  الخلق

تخلقممت مممتى المممة هممذه أن ذلممك، مممن ويتضممح
ممما اسممتحقت المذمومممة إسممرائيل بني كفار بأخآلقا

بيممن لصمملة لنممه ؛واللعممن الممذم مممن أولئك استحقه
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فمممن ؛والطاعممة العبممادة صمملة إل ربهممم وبين العباد
،أوامممره وامتثممال ،وحممده اللممه عبممادة علممى استقام

ً الكرامممة اللممه من نواهيه_استحق وترك منممه فضممل
ًا، الحميدة.  والعاقبة ،الحسن بالثناء وفاز وإحسان

،واللعممن الممذم اسممتحق الحق سبيل عن حاد ومن
والخسران.  بالخيبة وباء

منكننم رأأىَ مننقممال: = النبي"أنه عن صح وقد
ًا يسننتطع لننم فننإن ،بيننده فليغيننره منكننر

وذلننك ،فبقلبننه يسننتطع لننم فننإن ،فبلسانه
صحيحه.  مسلم×في + رواهاليمان أضعف
ًا_عن وروى قممال: مسممعود÷قممال ابممن مسلم_أيض
أمننة فنني اللننه بعثه نبي مامنالله": = رسول

حوارأينننون أمتنننه منننن لنننه كنننان إل قابلننني
،بننأمره ويهتنندون ،بسنته يأخآذون ،وأصحاب

ُلف إنها ثم مننا يقولون خُآلوف بعدهم من َتْخ
فمننن ،يننؤمرون مننال ويفعلننون ،يفعلننون ل

جاهنندهم ومننن ،مننؤمن فهننو بيننده جاهدهم
بقلبننه جاهنندهم ومننن ،مننؤمن فهننو بلسانه

ك ورأاء ولينس ،منؤمن فهو ان منن ذل اليم
+. خآردل حبة

،للممه وجاهممدها ،نفسك في المسلم أيها الله فاتق
مممن يممديك تحممت مممن وجاهممد ،أمممره علممى واستقم

عممن وانممه ،بالمعروف وأمر ،وغيرهم ،والذرية الهل
ً ؛وزمممان مكممان كممل في طاقتك حسب المنكر عمل

ًا لممك ذكرتها التي الشرعية الدلة بهذه وتخلممق ،آنفمم
الكممافرين، أخآلقا مممن واحممذر ،المممؤمنين بممأخآلقا

ونجمماة ،نجاتممك واحممرصا_جهممدك_علممى والمجرمين،
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باز
وجممل قممال_عممز كممما المسمملمين، وإخآوانممك أهلممك

ْأُمْر[ َلننَك َو إة َأْه إبْر إبالّصننل َط ْيَهننا َواْصنن َل طممه:] َع
132 .

ّيَهننا َيا[وقممال_سممبحانه_:  إذيَن َأ ّلنن ُنننوا ا قُاننوا آَم
ُكْم ُكننْم َأنُفَسنن إلي َأْه ًا َو ُدَهننا َنننارأ ّننناُس َوقُاو ال

ُة إحَجنننارَأ ْل ْيَهنننا َوا َل َكنننٌة َع إئ ٌد إغلٌظ َمل َدا ل إشننن
ّلنننَه َيْعُصنننوَن ُلنننوَن َأَمَرُهنننْم َمنننا ال َيْفَع َمنننا َو
. 6 التحريم: ]ُيْؤَمُروَن

،اللممه فحمممد المنممبر صممعد النممبي"أنممه عممن وروي
اللننه إن الننناس أيهننا ينناوقممال: = عليممه وأثنممى

عنن وانهننوا ،بنالمعروف منروا: لكننم يقنول
،أجيبكنننم فل تننندعوني أن قابنننل المنكنننر

فل وتستنصننروني ،أعطيكننم فل وتسألوني
فممي حبممان وابممن ،ممماجه ابممن + أخآرجممهأنصننركم

حبان.  ابن لفظ وهذا ،صحيحة
بممه اللممه أمممر ممما كممل أخآممي_هممو والمعممروف_يمما

؛ورسمموله عنه الله نهى ما كل هو والمنكر ،ورسوله
القوليممة الطاعممات جميممع المعممروف فممي فيممدخآل
القولية المعاصي جميع المنكر في ويدخآل ،والفعلية
الفعلية. 

تحممت من على راع مسلم كل أن أخآي يا اعلم ثم
صممحيح فممي ثبممت كمما ،رعيتممه عمن ومسممؤول ،يديه

قممال: النممبي"أنممه عمممر÷عممن ابممن البخمماري×عممن
ٍءْع كلكننم= ؛رأعيتننه عننن مسننؤول وكلكننم رأا

ٍءْع فالماما والرجنل ،رأعيتنه عنن ومسؤول رأا
،رأعيتننه عننن ومسننؤول بيتننه أهننل فنني رأاع

ومسننؤولة زوجهننا بيننت فنني رأاعية والمرأة
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ٍءْع ،رأعيتهننا عننن سننيده مننال فنني والعبنندرأا
+. رأعيته عن ومسؤول

ٍءْع فكلكننم ألقممال": = ثممم عننن ومسننؤول رأا
+. رأعيته
ّد ،عبدالله يا الله فاتق ِءع ًا وأ قبممل السممؤال لهممذا جواب

َبممل ل ممما اللممه أمممر مممن بممك ينزل أن واللممه ،بممه لممك ِءق
ًا يهممدينا أن المسممؤول وأن ،المسممتقيم صممراطه جميعمم

علممى والثبممات ،بممأمره للقيممام المسلمين وسائر يوفقنا
،المنكمممر عمممن والتنممماهي ،بمممالمعروف والممممر ،دينمممه

ولي إنه ؛وإخآلصا بصدقا عليه والصبر بالحق والتواصي
عليه.  والقادر ذلك

محمممد نبينمما ورسمموله عبممده علممى وسلم الله وصلى
بهداه.  اهتدى ومن وصحبه وآله

هيئممة ورئيممس ،السعودية العربية المملكة عام مفتى
والفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء، كبار

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز

علممى أثنممى الشمميخ سممماحة أن مممرة وأذكممر_ 4
أحممد فسمممعه ،شمميخ يمما: بقوله يدعوه وكان ،شخص

سممماحة يمما: الشخص ذلك خآرج لما فقال ،الزائرين
،مكانممة يعطممى أن يسممتحق ل الشممخص هذا: الشيخ

ُق ،مسبل لنه ؛شيخ يام: ب وينادى يلقب أن ول وحممال
َتُه َي لشاربه.  ومطيل ،ِءلْح

،ل: فقممال ؟ نصممحته وهممل: الشمميخ سممماحة فقال
؟ تنصممحه لممم لممماذا: وقممال ،الشيخ سماحة فغضب

؟ تنكره ولم المنكر رأيت قد وأنت ربك تقابل كيف
القيامة.  يوم ربك تقابل سوف ؟ الناس أتخشى

مممرة جمماء إذا بممه ذكروني: الشيخ سماحة قال ثم



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
سممماحة إليممه التفممت الرجممل ذلممك جمماء فلما ؛أخآرى
ًا.  ينصحه وجعل ،الشيخ سّر

ًا أن الشمميخ لسممماحة ُذكر ومرة_ 5 ُيحسممب فلنمم
لحيته.  يحلق ولكنه ،والعلماء العلم على

شاء إن نصحناه إلينا جاء إذا: الشيخ سماحة فقال
الله. 

يممرد الشمميخ كممان أن وافممق الرجممل ذلك جاء فلما
،اللحية حلق حكم عن سماحته فسئل ؛الهاتف على

ّين ،مفصل بجواب فأجاب وكممان ،الحكممم للسائل وب
يحلممق الممذي الرجممل بحممال أخآممبره الذي الرجل ذلك

ًا لحيته هممذا: وقممال ،الشمميخ سممماحة فأخآبره ؛حاضر
مفصممل بجممواب أجبتممه وقممد ،وقتممه في جاء السؤال

الحاضر.  هذا أجل من
هممم22/7/1377 في سماحته بعثه كتاب وهذا_ 6
فيها كتب ما حول اليمامة صحيفة تحرير رئيس إلى
ًا عممام كل من  شعبان15 يوم جعل عن ًا عيممد قوميمم

ًا وهممذا ،الجزائممر فممي لخآواننمما التبرعممات لجمع خآالد
ًا سماحته كتاب نص كتب:  ما على رد

الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من
اللممه وفقممه اليمامة صحيفة تحرير رئيس رم=المك
آمين

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
فممي الصممادرة اليمامممة صممحيفة فممي قممرأت بعممده
نصه:  ما العربي الخليج فتى بإمضاء رجب عشرين

ًا =تقرر  عام كل من  شعبان15 يكون أن رسمي
ًا ًا عيد ًا قومي إخآواننمما أجممل من التبرعات لجمع خآالد



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

آخآره.  النامية+ إلى العربية وقوميتنا ،الجزائريين
علممى التنممبيه أن ورأيت ،التسمية هذه فاستغربت

متعين.  نحوها يجب ما
التي العياد سوى أعياد للمسلمين ليس أنه وذلك
ونحوهمما ،والجمعة ،الضحى كعيد لعباده الله شرعها

ًا.  الشارع سماه مما عيد
أن المسمملمين مممن لحممد يجمموز ل ذلممك سوى وما
ًا، يتخذه ًا يسميه أن ول عيد مممن ذلممك فممي لما ؛عيد

اللممه، بهمما يممأذن لممم أعيمماد وتشممريع الشممرع مخالفة
السلم.  هدمها التي أعيادها في الجاهلية ومشابهة

ًا قال وقد َأمْا: [البممدع أهل على الله_تعالى_:ُمنكر

ُء َلُهْم َكا إن إمننْن َلُهننْم َشَرُعوا ُشَر ّدي َلننْم َمننا النن
َذْن ْأ إه َي ّلُه إب . 21 الشورى: ]ال

مننا هننذا أمرنا في أحدث منالنبي": = وقال
+. رأد فهو منه ليس

ًا سممماه الكاتب وكون ًا عيممد عممن يخرجممه ل قوميمم
ًا ،بدعممة كممونه الشممياء فممي العتبممار لن ؛ومنكممر

منكممر والمنكممر ،بدعة فالبدعة ؛بأسمائها ل بحقائقها
حسنة.  بأسماء الناس سماها وإن

تعظيم إلى يفضي عنه والسكوت ،هذا مثل ونشر
إحممداث إلممى ويفضي ،الله يشرعه لم بما اليوم هذا
أخآرى.  بدع

ًا تقممرر إنممه: اليمموم فممي يقال أن ويكفي أو موعممد
ًا الجزائر.  لمساعدة وقت

وأدعممو ،الحسن مقصده على الكاتب لشكر وإني
وأهيمب ،والعممل القمول فمي والسمداد بمالتوفيق له

ًا بالثرياء إخآمموانهم مسمماعدة فممي يساهموا أن جميع
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باز
إلممى الحاجممة أمممّس فممي هممم الممذين الجزائرييممن

وأسأل ،الظالم المستعمر ضد والتشجيع المساعدة
وأن ،أعمداءه ويخمذل ،دينمه ينصمر الله_سمبحانه_أن

يوفممق وأن ،أقممدامهم ويثبت الجزائريين إخآواننا يؤيد
ًا المسلمين صفهم في والوقوف ،لمساعدتهم جميع

قريب.  سميع إنه ؛الغاشم الجميع عدو ضد
الغممراء؛ صممحيفتكم فممي الكتمماب هممذا نشممر وأرجو

يتولكم.  والله والنصيحة، للتنبيه
والسلم. 

هم22/7/1377
الذاعممة مممدير إلممى سممماحته وجهمه كتاب _وهذا7

بعممض علممى ينبهممه هممم12/1/1380 فممي السممعودية
ّلم= عنمموانه إذاعممي برنامممج حممول الملحوظممات تع

الكتمماب إلممى الرجمموع أهميممة لممه + ويممبينواسأل
والسنة. 
الكتاب.  نص وإليك
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

الذاعممة مممدير الشممورى إبراهيممم الشمميخ المكممرم
آمين وتوله ،الله وفقه السعودية

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
عممن الخآمموان مممن كممثير أبلغنممي محممب يمما بعممده
أوقممات فممي الذاعممة فممي بممه تقومون الذي حديثكم

ّلم بعنوان معينة من عليه يشتمل واسأل+ وما =تع
وبيممان ،الفقهيممة المسممائل فممي المممذاهب تفصمميل
فضيلتكم يتولى مسألة كل في مذهب كل خآصائص
فحرصممت ؛تعممديل إلى يحتاج وأنه للجمهور، شرحها
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ّدر ،بصيرة على أكون حتى ذلك أسمع أن ُق أن لي ف
علممى المسممح حكممم فممي ليمماٍل منممذ حديثكم سمعت

الربعمممة، للممممذاهب نقلكمممم وسممممعت ،الخفيمممن
؛المسممألة هممذه فممي مممذهب كممل يراه ما وتحريركم
إفهام في واجتهادكم ،بذلك عنايتكم على فشكرتكم
السامع. 
مناسممب غيممر هممذا مثممل إذاعممة أن لي ظهر ولكن

وجوه:  من وذلك للجمهور،
تضمنه ما الجمهور إسماع هو ينبغي الذي أن_ 1

علممى ومعمماملتهم ،دينهممم بمسممائل والسممنة الكتاب
وينتفع ،والمبتدئ العامي يفهمه مختصر ،واضح وجه
به. 
،تبليغممه الممداعي علممى يجممب الذي هو هذا أن_ 2

؛المممذاهب بخلف ،بممه والعمممل ،قبوله العامة وعلى
والصواَب.  الخطأ فيها فإن

إلممى يفضممي قممد ترجيممح دون مممن عنها والتحديُث
الممقوت.  والتقليد التعصب،

النبي"في لسيرة الموافق هو المسلك هذا أن_ 3
ْد[يقول:  والله ،وإرشادها المة تعليم ُكْم َكاَن َلَق َل
إل إفي إه رَأُسو ّل ٌة ال َنٌة ُأْسَو . 21 الحزاب: ]َحَس
وأشممباههم العامممة يجعل المذاهب تفضيل أن_ 4
؛يأخآممذون مممذهب بممأي يممدرون ل وارتبمماك حيرة في

بممل ،ورفضه الحديث هذا استثقال إلى ذلك فيفضي
وغيممر ،متشممعب بممأنه ورميممه ،الممدين اسممتثقال وإلى

الخآتلف.  بسبب ؛واضح
الممدرس، بهممذا النتفاع عدم هذا وراء من والنتيجة

أو العامممة إلممى بالنسبة والحيرة الضرر وحصول بل
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باز
أكثرهم. 

فيممه وضممبطها المممذاهب تحريممر أن يخفممى _ل5
شديدة.  صعوبة

فيهمما لن ؛يليممق ل المتممأخآرين كتب على والعتماد
ًا ًا شيئ ً ،الئمة نصوصا يخالف كثير نصوصا عن فضل

الشارع. 
الطريقممة أن لفضيلتكم اتضح هكذا المر كان وإذا

السممير هممي للمسملمين النافعمة السمليمة المرضممية
تعليممم هممو وذلممك ،الولممى الفقممرة فممي ذكر ما على

رسمموله_عليممه وسممنة الله، كتاب عليه دل ما الناس
فممي جلية وعبارات ،واضح والسلم_بأسلوب الصلة
. المسلمون يحتاجها التي المسائل جميع

ُق ،بذلك الله_كفيلن والسنة_بحمد والكتاب ودقائ
تمممّس ل أو ،عليهمما دليل ل التي والشروط المسائل

النمموادر_ينبغممي مممن لكونهمما ؛الجمهممور حاجممُة لهمما
المصممطفى"وصممحابته كممان كممما عنهمما العممراض
ّيون ،الممدين مهمات إلى المة بتوجيه يهتمون الَمرض

ل الممتي والتفريعممات النوادر دون البلوى به تعم وما
بها.  الجهل يضر

ّيمموا أن فضيلتكم على أقترح فإني كله هذا وبعد َع ُت
ًا البرنامج لهمذا ًا أو شخص أهممل خآيممرة مممن أشخاصمم
إرشاد تحبون التي بالموضوعات إليهم تكتبون العلم

عليمه قمام مما إيضماح منهم وتطلبون إليها، الجمهور
غيره.  دون الدليل

ّبكممم أن وأرى ذلممك، ببعممض للقيممام مسممتعد ومح
الشمميخ ومممن ببعضممه، يقمموم أن المفممتي من تطلبوا

حركممان آل محمممد والشيخ ،ببريدة حميد بن عبدالله
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ذلك.  ببعض يقوم أن جدة في
ًا_إن أنهممم واعتقممادي سمميلبون_اللممه شمماء جميعمم

العظيمممة المهمممة هممذه علممى ويساعدونكم ،الطلب
النفع. 

بموضموعات واحمد كمل تخصموا أن يحسمن ولكمن
بسممهولة عنهمما، الجممواب لممه يتسممنى حممتى معينممة؛

السممؤال كممان إذا الجممواب يختلف ل وحتى وسرعة،
ًا.  مشترك

ترغبممون موضوع كل في الجوبة اتحاد والمطلوب
السممبوع فممي ذلك يحصل لم ولو به، الجمهور إفادة

مرتين.  أو مرة إل
الطلممب تلبيممة المممذكورين مممن يتيسممر لممم وإذا

ّبكم ِءح القدرة.  حسب بذلك بالقيام مستعد فُم
تكون وأن المسلمين، نصح ذلك وراء من والهدف

ًة الفائدة رسوله_عليه كلم أو الله، كلم من مستقا
يقعمموا ول السامعون، به ينتفع والسلم_حتى الصلة

الخآتلف.  بسبب وارتباك؛ حيرة في
اتبمماع العبمماد علممى أوجممب واللممه_سممبحانه_إنممما

المممذاهب، اتبمماع والسمملم_ل الصمملة الرسول_عليه
علممى بهمما يستعان الهمية ذات المذاهب كتب وإنما

الصممملة رسممموله_عليمممه وكلم اللمممه، كلم فهمممم
واللغممة، التفسممير، بكتممب يسممتعان والسمملم_كممما

الحاديث.  لمتون والشروح
ًا وهممدانا والعمممل، النية ولكم لي الله أصلح جميعمم
واللممه قممدير، شيء كل على إنه المستقيم؛ صراطه
والسلم.  يتولكم،

هم12/1/1380
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باز

َة_الشمميخ سماحة أعمال أبرز من أن بنا مر عمممار
ًا حيممث المسمماجد؛ علممى الحممرصا كممل كمان×حريصم

ّيد وقد ،الله بيوت عمارة المسماجد من يديه على ُش
أممما ؛الخممارج أو الممداخآل فممي سممواء يحصممى مممال

ّبت المساجد_فكان عمارة في طريقته َث َت مممدى من َي
مممن أحممد إليممه رفممع فممإذا ؛المسممجد لقامممة الحاجممة
المراكز أو ،الجمعيات أو ،المحاكم من سواء الناس

إلممى وكتممب ،ذلممك مممن غيرهمما_تثبممت أو السمملمية
جهممة أي إلممى أو ،الدعوة مركز إلى أو ،البلد قاضي
مممن فيطلممب ،بممه ويثممق يعرفممه مممن إلى أو ،رسمية

وعممن ،المسممجد إلممى الحاجممة عممن يفيدوه أن هؤلء
المواصممفات وضممع يطلممب ثممم ،الكافيممة المسمماحة

علممى المناقصممة عممرض يطلممب ثم ،لعمارته اللزمة
المعنيين من ثلثة على أو ،معمارية مؤسسات ثلث

َقدم ثم ،بالبناء ُع ،العروض إليه ُت ِءق ُيو علممى الخآتيممار ف
أنسبهم. 

خآممادم رأسهم على و ،للمحسنين يكتب ذلك وبعد
،الموسمممرين أحمممد أو ،الممممراء أحمممد أو ،الحرميمممن

البناء.  بتكلفة التبرع منهم فيطلب
الممتي الجهممة إلى أحاله المطلوب المبلغ وإذاجاءه

؛غيرهمما أو محكمممة مممن وبينهمما بينممه المكاتبممة تمممت
إشرافها.  تحت للمشروع التنفيذ متابعة ليكون
مممن الكممثير إعمممار سممماحته يممد علممى تممم وقممد

مناسممبة بأسعار ،والمؤذنين الئمة وبيوت المساجد،
رحمه_الثقات بواسطة والتثبت ،الدقيق التحري بعد

سماحة الشيخ وعمارة المساجد
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. _حسناته موازين في ذلك وجعل الله،
وليممممس المسمممماجد تلممممك آخآممممر مممممن ولعممممل

،المكرمممة مكممة فممي أقيممم الممذي آخآرهمما_مسممجده
ًا وأصبح ًا معلم الذي المسجد ذلك ،معالمها من بارز

ًا سممماحته فيه بذل ًا جهممد واسممتوى قممام حممتى كممبير
سوقه.  على

المسممجد بممه قممام الممذي والدور بنائه، قصة وإليك
بعد.  فيما

كممل يممذهب مكممة فممي كان إذا الشيخ سماحة كان
،السلمية للتوعية المجاور المسجد إلى صلة وقت

القطان.  مسجد المسجد ذلك ويسمى
حديقممة تسمممى حديقممة سممماحته منزل أمام وكان
تلممك فممي مسجد يوجد ول ،منها يستفاد ول الطفل،
الجهة. 
فممي للممدعاة كبيرة عمارة الرئاسة استأجرت وقد
الحج.  وقت منزله جوار

قطعمموا المسممجد فممي الصمملة أرادوا إذا وكممانوا
مسممجد إلممى أو ،القطممان مسممجد إلى العام الشارع
بعيدان.  المسجدان وهذان ،القطري الجامع

ليممس سممماحته فيممه يسممكن الممذي الحممي وأهممل
قريب.  مسجد عندهم

ِءبَر ُأخْآ ُته فممم ،مسمممجد إلمممى الحمممي بحاجمممة سمممماح
وبممالخطر ،المسممجد بعممد علممى المترتبممة وبالمشممقة

،العزيزيممة شممارع العممام الشممارع تجاوز من المتوقع
ِءبر ُأخْآ ،الجممدوى قليلممة منزلممه أمام التي الحديقة أن و
عمممارة سممبيل في سعى سماحتكم أن لو: له وقيل

الحممي_لراح لخدمممة الحديقممة تلك مكان في مسجد
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باز
ونممأى ،المسممجد فممي الصمملة علممى وأعانهم ،الناس

الشممارع قطممع علممى يممترتب الممذي الخطممر عممن بهم
العام. 
وأمممر ،الفكممرة استحسممن سممماحته ذلممك بلغ ولما

علممى للوقمموف المشممايخ بعممض مممن لجنممة بتكمموين
،الكافيممة المسمماحة واقممتراح ،المممذكورة الحديقممة
الشأن.  هذا في والكتابة

فكتممب ؛ماتراه وقررت ،المر على اللجنة فوقفت
المقدسممة العاصمممة أميممن معممالي إلممى سممماحته
مممن جزء اقتطاع موضوع في قاضي عمر المهندس
ًا اللممه فتجاوب_جممزاه الحديقة، ،التجمماوب كممل_خآيممر

المتضمممن المشممروع دراسممة فبممدأت ،الرغبممة ولبى
وتمممت ،والمممام المممؤذن وبيممتي ،المسممجد إقامممة

وسمماهم ،المعممماريين المهندسين بواسطة الدراسة
وكتممب ،المممال ببعممض المحسممنين من كثير ذلك في

وولممي ،الشممريفين الحرميممن خآممادم إلممى سممماحته
ًا وصممار والبيتين المسجد بناء وتم ،العهد مممن معلممم
هم. 1418 عام وذلك مكة معالم

ودور وسممفلي ،أرضممي دور مممن يتكممون والمسجد
لتحفيممظ الحلقممات فيه وأقيمت ،للنساء خآصص ثاٍن

باسممم عممامرة مكتبممة فيممه ووضممع ،الكريممم القممرآن
ًا المسممجد وصممار ،سممماحته ،بالمحاضممرات عممامر

سممكان بممه وانتفممع ،والسممبوعية اليوميممة والممدروس
فممي والمعتمممرون الحجاج به وانتفع ،وغيرهم ،الحي

الميمماه دورات لتمموافر ؛رمضممان وفممي الحممج موسم
المبردة.  المياه ووجود ،فيه

،للصممائمين إفطممار مائممدة فيممه يوجد رمضان وفي
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الناس.  من المئات فيه يتجمع حيث
ممما بكممل ويقمموم ،المسممجد شممؤون يتممولى والممذي

بممن ناصر الدكتور الشيخ الفضيلة صاحب إليه يحتاج
ًا صار الذي الزهراني مسفر ًا إمام ،للمسممجد وخآطيب

يحتاجه ما جميع في الشيخ سماحة عن الوكيل وهو
جعلممت الممتي السممباب أعظممم مممن وهممو ،المسممجد
المشممروع تممابع حيث ؛النحو هذا على يقوم المسجد

،تحسممينه يتممابع يممزال ول انتهممى، أن إلممى بدايته منذ
حاجاته.  وسد ،وإكماله

بممذلك يشهد عظيم وعمل مشكور، بجهد قام وقد
المشممروع، علممى وقفمموا ممن الحي وأهل المشايخ،

إنشائه.  مراحل وتابعوا
الزهرانممي ناصممر الممدكتور ذكر هم1419 عام وفي

،المسممجد جنمموبي أرض يوجممد أنمه الشمميخ لسممماحة
الشمميخ سممماحة باسممم عمارة عليها يقام أن واقترح

،ممموتى ومغسمملة ،سممماحته باسممم عامة مكتبة تضم
مممن تتكممون العمممارة وهممذه ،قرآن تحفيظ ومدرسة

ًا عشممر أحممد الفقممراء علممى يصممرف وريعهمما ،دور
ونحوهم.  ،والدعاة ،والمساكين

الجهممات وخآمماطب ،القممتراح بهممذا سماحته فرحب
المعاملة.  يتابع ناصر الدكتور وصار ،المسؤولة

الشمميخ سممماحة فممأمر ،الموافقممة تمممت ذلك وبعد
ًا الدكتور علممى المشممروع مناقصممة يعممرض أن ناصر

،التقممديرات وتمممت ،المقمماولين من الخآتصاصا أهل
ًا عشر ثلثة أقلها أن وتبين ريال ألف وثلثمائة مليون
ًا الشريفين الحرمين خآادم إلى سماحته فرفع ،تقريب

اللممه فهممد_حفظهممما بممن عبممدالعزيز المير بواسطة
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باز
بممالمبلغ الحرميممن خآادم الجزاء_فتبرع خآير وجزاهما
سماحته.  حياة في العمل وبدأ المذكور،

الشمميخ علممى يثنممي الشمميخ سممماحة سمممعت وقممد
ًا، ناصر ممما ناصممر الشمميخ ثممم اللممه لممول: ويقول خآير
الن.  عليه هو الذي الوضع هذا إلى المسجد وصل

المشممروع بممذلك سمماهم مممن كل أجر الله ضاعف
كريم.  جواد إنه حسناتهم؛ ميزان في وجعله
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شممباب بعفممة كمممبيرة الشممميخ×عنايممة لسمممماحة
سممبيل فممي سعيه يسعى ولهذا ،ونسائهم المسلمين
فممي فممتراه ؛لهممم الممزواج أمممور وتيسممير ،تزويجهممم

ًا كلماته تعسممير عممن وينهى ،ذلك على يحث ما كثير
،الكفممء الخاطب ورد ،المهور غلء من الزواج أمور
ذلك.  ونحو

مشممروع تبنممى أنممه السممبيل ذلك في به قام ومما
عممن العمماجزين الممزواج فممي الراغممبين مسمماعدة
تكاليفه. 

وهممذا هممم،1400 عممام فممي المشروع ذلك بدأ وقد
من:  كل وعضوية سماحته، برئاسة المشروع

بممن حسن بن عبدالله الشيخ الفضيلة صاحب_ 1
قعود. 

بمممن عبمممدالله الشممميخ الفضممميلة صممماحب_ 2
الغديان عبدالرحمن

خآنين بن محمد بن راشد الشيخ معالي_ 3
محمد بن عبداللطيف الشيخ الفضيلة صاحب_ 4
×. شديد بن

عبدالعزيز بن عبدالله الشيخ الفضيلة صاحب_ 5
عقيل.  بن

الراغممب مسمماعدة المشممروع ذلك نظام كان وقد
ريال.  ألف وعشرين خآمسة بمبلغ الزواج في

التالية:  الشروط عليه انطبقت إذا وذلك
كذلك.  والزوجة الجنسية، سعودي يكون أن_ 1
زواج.  أول يكون أن_ 2

سماحة الشيخ ومساعدة راغبي الزواج
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باز
الممذي المسممجد إمممام مممن بشممهادة يممأتي أن_ 3

الصلة.  على محافظ بأنه تفيد منزله من يقرب
بالزوجة.  يدخآل أن قبل ذلك يكون أن_ 4
عن وعجزه حاجته المحكمة بواسطة يثبت أن_ 5

المهر. 
المسمماعدة صممرفت الشممروط هممذه تمموافرت وإذا

قاضممي المعتممق مسمماعد الشمميخ فضمميلة بواسممطة
الرياض.  في والنكحة الضمان محكمة
الميممن معممالي إلى المشروع هذا أسند ذلك وبعد
الممدكتور الشمميخ فضمميلة العلممماء كبممار لهيئممة العممام

العبدالمنعم.  محمد بن عبدالعزيز
عممام المحممرم اللممه شهر إلى الصرف استمر وقد
فممي الممبر جمعيممة إلممى نقلهمما تممم حيممث هممم؛1420

مسمممى: تحممت مسممتقلة إدارة لهمما وجعممل الرياض،
الخيري.  باز ابن مشروع
عشممرات الماضممية العمموام خآلل صممرف وقممد

ممممن كمممثير خآلمممق بالمشمممروع وانتفمممع ،الملييمممن
تكاليفه.  عن العاجزين الزواج إلى المحتاجين

وما الزواج، حول الشيخ لسماحة كلمة= 
+ الفراح في منكرات من يقع

الرحيم الرحمن الله بسم
يممراه مممن إلممى بمماز بممن عبدالله بن عبدالعزيز من

يحبممه لممما وإياهم الله وفقني المسلمين إخآواننا من
ًا وجنبنا ،ويرضاه ونهممى حرمممه ممما في الوقوع جميع

آمين عنه
بعد:  وبركاته. . أما الله ورحمة عليكم سلم
ُد إلّي شكا فقد ممما والصمملح الغيرة أهل من العدي
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،المهممور فممي المغالة ظاهرة من المجتمع في فشا
فممي النمماس وتنافس ،الزواج حفلت في والسراف

فممي يقع وما ،ذلك في الطائلة الموال وإنفاقا البذخ
ًا الحفلت المنكمممرة المحرممممة الممممور ممممن غالبممم

أصوات وإعلن ،بالنساء الرجال واخآتلط ،كالتصوير
واسممتعمال ،الصمموت بمكممبرات والمغنيممات المغنيممن

همذه فمي الكممثيرة المموال وصمرف ،الملهممي آلت
المحرمات. 

إلممى الشممباب مممن بكممثير أدى مممما ذلممك وكممل
دفممع علممى قممدرتهم لعممدم ،الممزواج عممن النصممراف

الباهظة.  تكاليفه
ضممرب خآاصممة للنسمماء العممراس في الجائز وإنما
ًا ؛بينهن العادي والغناء ،الدف ًا ،للنكمماح إعلن وتمييممز

إعلن بدون بذلك السنة جاءت كما ،السفاح عن له
الصوت.  بمكبرات ذلك

المممور تلممك يفعلممون النمماس من الكثير إن وحيث
ًا ،المحرمة الوليممن سيد وجهلً_بسنة ،للخآرين تقليد

ًا الكلمممة هممذه كتابممة رأيممت_والخآريممن ،للممه نصممح
،وعممامتهم ،المسمملمين ولئمممة ولرسمموله ،ولكتممابه

: _المستعان والله_فأقول
وقممد ،المرسمملين سنن من النكاح أن المعلوم من

إكُحوا[قممال_تعممالى_:  ،به ورسوله الله أمر َمننا َفان
ُكْم َطاَب إء إمننَن َل ّنَسننا َنننى ال ْث ُثلَث َم َبنناَع َو ]َورُأ

 الية. 3النساء: 
إكُحننوا[وقمممال_تعمممالى_:  َأن َينناَمى َو َل ُكننْم ا ْن إم

إحيَن إل ُكْم إمْن َوالّصا إد َبا ُكْم إع إئ إإَما . 32النور: ]َو
اسننتطاع مننن الشننباب معشننر ياوقممال": =
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باز
،للبصننر أغننض فننإنه فليننتزوج البنناءة منكننم

فعليننه يسننتطع لننم ومننن ،للفننرج وأحصننن
+. وجاء له فإنه بالصوما

،وأفطننر ،أصوما لكنيآخآر: = حديث في وقال
رأغننب فمننن ؛النساء وأتزوج ،وأناما ،وأصلي

+. مني فليس سنتي عن
خآاصممة أمممورهم وولة ،عامة المسلمين على وإن

ّنة هممذه تحقيممق علممى يعملمموا أن ،وتيسمميرها ،السمم
ًا منن أتناكم إذاقممال: = عنممه"أنممه روي لما تحقيق

تفعلننوا إل ،فزوجننوه وخآلقننه دينننه ترضننون
+. كبير وفساد الرأض في فتنة تكن

والنسممائي ،داود وأبممو ،صممحيحه فممي مسلم وروى
قممال: =سممألت عبممدالرحمن ابممن سمملمة أبممي عممن

رسممول صممداقا كممان عنهمما_كممم اللممه عائشة_رضممي
أوقيممة عشرة اثنتي لزواجه صداقه كان: الله"قالت

ًا قممالت: ،له: قلممت ؟ النممش ممما قالت: أتدري ،ونّش
درهم+.  خآمسمائة فذلك أوقية نصف

ًا اللمه"نكممح رسول علمت عمر÷: =ما وقال شمميئ
ًا أنكح ول ،نسائه من مممن أكممثر علممى بنمماته من شيئ

حسممن حممديث الترمممذي أوقيممة+ قممال عشرة اثنتي
صحيح. 

بممن سممهل عممن وغيرهممما الصحيحين في ثبت وقد
ّوج النصمماري÷أن سعد رجممل علممى امممرأة النممبي"َز
مممن معممه بممما المممال مممن شمميء عنممده ليممس فقير

القرآن. 
ِءن ِءمممْن والحمماكم: =أن والبيهقي، أحمد، وروى ُيْممم
صداقها+.  وتيسير خآطبتها تيسير المرأة
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أقمموال مممن الصممريحة الواضممحة السممنة هممذه ومع
فيممما النمماس مممن كممثير وقممع فقممد الرسممول"وفعلممه

إنفمماقا فممي ورسمموله اللمه أمممر خآممالفوا كممما يخالفها
كتممابه فممي اللممه حممذر فقممد ،وجههمما غير في الموال
ّذرْأ َول[فقممال:  والتبممذير السممراف مممن العزيممز َبنن ُت

ًا إذير ْبننن إإّن26( َت إرأيَن )  ّذ َبننن ْلُم ُنوا ا إإخْآنننَواَن َكنننا
إن إطي َيا َكنناَن الّشنن َطاُن َو ْي إه الّشنن ّبنن ًا إلَر ]َكُفننورأ

. 27_26: السراء
َدَك َتْجَعْل َول[وقال_سبحانه_:  َلًة َي ُلو َلننى َمْغ إإ

إقَك ُن ْطَها َول ُع ْبُس إط ُكّل َت َبْس ْل َد ا َتْقُع ًا َف ُلوم َم
ًا . 29:  السراء]َمْحُسورأ

التوسط المؤمنين صفات من وجل_أن وأخآبر_عز
إذيَن[فقال_تعالى_:  النفاقا، في والعتدال ّلنن َذا َوا إإ
إرُفوا َلْم َأنَفُقوا َلننْم ُيْس ُتننُروا َو َكنناَن َيْق ْيننَن َو َب

إلَك ًا َذ . 67: الفرقان]قَاَوام
إكُحننوا[وقمممال_تعمممالى_:  َأن َينناَمى َو َل ُكننْم ا ْن إم

إحيَن إل ُكْم إمْن َوالّصا إد َبا ُكْم إع إئ إإَمننا ُنننوا إإْن َو ُكو َي
َء إهْم ُفَقَرا إن ّلننُه ُيْغ إه إمننْن ال إل ّلننُه َفْضنن إسننٌع َوال َوا
إليٌم . 32:  النور]َع

ًا اليممامى بإنكمماح فمأمر ًا أممر الغنمي ليعممم ،مطلقمم
ّين ،والفقير َب الرزاقا لن ؛التزويج يمنع ل الفقر أن و

حتى الفقير حال تغيير على قادر بيده_سبحانه_وهو
ًا.  يصبح غني
فممي رغبممت قممد السمملمية الشممريعة كممانت وإذا
يبممادروا أن المسلمين على فإن عليه وحثت ،الزواج

الممزواج، رسمموله"بتيسممير وأمر ،الله أمر امتثال إلى
ّلف وعدم وعدهم. ما لهم الله ينجز وبذلك ،فيه التك
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باز
أمركم فيما الله الصديق÷: =أطيعوا بكر أبو قال

ِءجْز النكاح من به ْن الغنى+.  من وعدكم ما لكم ُي
ولكم وفيمن ،أنفسكم في الله اتقوا الله عباد فيا
وفممي ،وغيرهممن ،والخآمموات ،البنممات من عليهن الله

ًا واسممعوا ،المسمملمين إخآمموانكم تحقيممق إلممى جميعمم
،وتكمماثره نممموه سممبل وتيسممير المجتمممع فممي الخير
تجعلمموا ول ،والجرائممم ،الفسمماد انتشار أسباب ودفع
ًا عليكم الله نعمة ّلم ًا وتممذكروا ،عصيانه إلى ُس دائممم
كممما تصممرفاتكم علممى ومحاسممبون ،مسؤولون أنكم
ّبَك:[تعالى_ قال ّنُهْم َفَورَأ َل َأ َنْسن إعينَن َل )92( َأْجَم
ُنوا َعّما ُلوَن َكا . 93_92:  الحجر]َيْعَم

عبننديوما قادما تزول لنقال: = عنه"أنه وروي
عمننره عننن: أرأبننع عننن يسننأل حتى القيامة

وعننن أبله، فيمننا شننبابه وعننن ،أفننناه فيما
وعننن أنفقننه، وفيمننا اكتسننبه، أين من ماله

+. به عمل ماذا علمه
،بنبيكم مقتدين وبناتكم أبنائكم تزويج إلى وبادروا
،وطريقته ،هديهم على والسائرين ،الكرام وصحابته
،والممدين المانممة ذوي التقيمماء تزويج على واحرصوا
في تغالوا ول ،ووليمته الزواج تكاليف في واقتصدوا

،الممزوج كاهممل تثقل أشياء دفع تشترطوا أو ،المهور
وجموه فمي فانفقوها أموال فضول لديكم كانت وإذا
وفممي ،واليتممام الفقممراء ومسمماعدة ،والحسممان البر

خآيممر فممذلك ؛المسمماجد وإقامممة ،اللممه إلممى الممدعوة
فممي صممرفها مممن والخآممرة الممدنيا في وأسلم وأبقى

هممذه مثممل فممي النمماس ومباهمماة ،الكممبيرة الممولئم
ّكممر مممن كممل وليتممذكر ،المناسممبات إقامممة فممي ف
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ممما_لها والمغنيات المغنين وإحضار الكبيرة الحفلت
عليممه يخشممى وأنممه ،العظيممم الخطممر مممن ذلممك في

،يشكرهممما ولممم ،الله نعمة كفر ممن يكون أن بذلك
؛عمممل ممما كممل عممن ويسممأله ،اللممه يلقممى وسمموف

العممراس حفلت فممي وليتحممّر ؛ذلممك فممي فليقتصممد
حرم.  ما دون الله أباح ما وغيرها

أن وأعيممانهم ،وأمرائهم ،المسلمين لعلماء وينبغي
َنوا ْع أسموة يكونمموا أن فمي يجتهدوا وأن ،المر بهذا ُي

ويسمميرون ،بهممم يتأسممون الناس لن ؛لغيرهم حسنة
ًأ الله فرحم ؛والشر الخير في وراءهم من جعل امر

هذا في للمسلمين طيبة وقدوة ،حسنة أسوة نفسه
النممبي"أنممه عممن الصحيح الحديث ففي ؛وغيره الباب

ّنة السلم في سّن قال: =من أجرهمما فله حسنة س
أجره من ذلك ينقص ل بعده من بها عمل من وأجر

ًا+ الحديث.  شيئ
بالتوبممة المسمملمين علممى يمممّن أن اللممه وأسممأل

والعمل ،الدين في والفقه الصالح والعمل ،الصادقة
تسممتقيم حممتى ؛شؤونهم كل في المطهرة بالشريعة

،مجتمعهمممم ويسمممعد ،أحممموالهم وتصممملح أممممورهم،
واللممه ،عقممابه وأسممباب اللممه، غضممب مممن ويسمملموا

السبيل.  سواء إلى الهادي
محمممد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى

أجمعين.  وصحبه وآله
العلمية البحوث لدارات العام الرئيس

والرشاد والدعوة والفتاء
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باز

علممى الكلم عنممد الحممديث دار عممن حممديث سممبق
.الشيخ× سماحة تولها التي العمال

مممن شمميء فيممه الفقرة_سيكون هذه والكلم_في
فممي الشمميخ سماحة وجهود ،الدار هذه عن التفصيل

تحتممل أنهمما ذلممك ؛بهمما والنهمموض اسممتمرارها سممبيل
فممي ذلممك ستلحظ كما_سماحته عند عظيمة مكانة

دار عممن نبممذة هممذه ذلممك وقبممل_التممي الحديث ثنايا
الحديث. 

+ الحديث دارأ إنشاء= 
فكمرة وكمانت همم1352 عمام أنشمئت المدار همذه

بعلمموم النهمموض فممي الرغبممة علممى قائمممة إنشممائها
دراسممة ضعف ظاهرة أن ذلك ؛بها والعناية ،الحديث
ّبممت قد الحديث فكممر لممذا ؛المتممأخآرة العصممور فممي د
الشمميخ سممماحة برئاسممة الحممديث علماء من جماعة

المسممجد وخآطيممب إمممام السمممح أبممو عبممدالظاهر
الشممريف للحممديث دار إنشمماء آنممذاك×فممي الحممرام

وعلومه. 
الشممميخ سمممماحة العلمممماء أولئمممك فممموض وقمممد

الملممك أنظممار علممى الفكممرة هذه بعرض عبدالظاهر
. عبدالعزيز×

بالموافقممة عبممدالعزيز الملممك أجمماب ذلممك وبعممد
هم. 1/2/1352  وبتاريخ62 رقم بالكتاب
صممدرت المدرسممة نظممام علممى اطلعممه وبعممد

،65 رقممم بالكتاب المدرسة بفتح السامية الموافقة
هم. 3/2/1352 وتاريخ

سماحة الشيخ ودار الحديث الخيرية
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+ الحديث دارأ أهداف= 
التاليممة الهممداف علممى الممدار هممذه قممامت ولقممد

نظامها:  في المذكورة
والسممنة، القممرآن فممي مثقفيممن رجممال _ تخريممج1

الشرعية.  والعلوم
السممت المهممات وخآاصة الحديث، كتب _ دراسة2

ًا ًا لزوم علوم تلقي في المحدثين طريقة ولزوم ،أبد
السنة. 

علممى إسمملمي جيممل تربيممة فممي المسمماهمة_ 3
الصمممحيحة، والعبمممادة ،السمممليمة العقيمممدة أسممماس
الحسن.  والخلق

الشممرعية، الكتممب وتحقيممق بنشممر الهتمممام_ 4
النافعة.  البحوث وإعداد

بيممن الشممرعي العلممم نشممر فممي المشمماركة_ 5
طريممق عممن دينهممم بممأمر وتبصمميرهم المسمملمين،
العامة.  واللقاءات والندوات، المحاضرات

+ الدارأ هذه آثارأ= 
فممي سممواء نفممع أيممما الممدار بهممذه اللمه نفممع ولقممد
بتعليممم تعنى وهي تأسيسها فمنذ ؛الخارج أو الداخآل
خآممارج مممن الوافممدين لسيما ،الشريعة علوم طلبها

ًا من سواء المملكة، أو ،أوروبمما أو ،آسمميا أو ،أفريقيمم
غيرها. 

تضممم صممارت حممتى تتطممور تممزال ل الممدار وهممذه
والقسممم ،والثممانوي ،المتوسممط: الثلثممة القسممام

ًا بلده إلممى سممافر فيهمما تخممرج ومممن ،العالي ،معلممم
ًا، ًا ومرشد ًا، وداعي ًا. هممذه وإمام غالبيممة حممال وخآطيب

يتخرجون.  من
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+ الحديث دارأ في الشيخ سماحة جهود= 
كممانت الممتي عبممدالعزيز الشمميخ سممماحة جهود أما
اطلع أدنممى لممه مممن علممى تخفممى فل الحممديث لدار
يقممارب ممما منممذ مبذولة فجهوده الدار؛ مسيرة على

ًا؛ أربعين الشيخ.  عروقا في تجري الدار فهذه عام
لهممذه سممماحته جهممود مممن يذكر ما أبرز من ولعل

يلي:  ما الدار
ًا كان سماحته×لما كتب_ 1 الجامعممة لرئيس نائب

ًا السمملمية ،212 ورقممم هممم7/5/1381 بتاريممخ كتابمم
الشمميخ المكرمة بمكة الحديث دار مدير إلى ووجهه
بممأن يقضممي الكتمماب وهممذا عبممدالهادي، عمممر محمد
السمملمية الجامعممة فممي يقبلممون الحديث دار طلب

قبول.  اخآتبار لهم يجر أن دون
الحممديث دار لجنممة رأت هممم1386 عممام فممي_ 2

حمممزة×انتخمماب عبممدالرزاقا محمممد الشمميخ برئاسة
ًا للممدار شممرف عضو عبدالعزيز الشيخ سماحة نظممر

سممبيل فممي جليلممة أعمممال من سماحته به يقوم لما
جميمممع فمممي ومسممماعدتها بيمممدها، والخآمممذ ترقيتهممما

المجالت. 
هم16/8/1386 في الكتاب هذا حرر وقد

الشمميخ مؤسسها هو للمدرسة مدير أول كان_ 3
أن إلممى إدارتها في السمح×واستمر أبو عبدالظاهر

هم. 1370 عام الله توفاه
المممام حمممزه عبممدالرزاقا محمممد الشيخ خآلفه ثم

وبالمدرسممة ،بممه والمدرس ،الحرام بالمسجد الثاني
عممام إلممى إدارتهمما فممي واسممتمر ،تأسيسممها منممذ
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وتمموفى×عممام المممرض، عليممه زاد حيممث هممم1389
الشمميخ بعممده مممن الممدار إدارة تممولى ثممم هممم1391
منصممب يشممغل كممان الممذي عبممدالهادي عمممر محمد
الدارة فمي واسمتمر همم1365 عمام منذ الدار وكيل
هم. 1397 عام إلى
بممن عممامر بممن علممي الشمميخ بعده الدارة تولى ثم

السدي×.  عقلن
بمثابممة إدارة لهمما كممان الممدار تأسسممت أن ومنممذ
أسسمت ممما نحمو على الدار لسير والمرشد الموجه

له. 
ّون وقممد َكمم برئاسممة تأسيسممها عنممد مجلممس أول َت
آخآر مجلس خآلفه السمح×ثم أبو عبدالظاهر الشيخ

خآيمماط عبممدالغني بممن عبدالله الشيخ فضيلة برئاسة
الحرام×.  المسجد وخآطيب إمام

إلى المجلس من التماس رفع هم1390 عام وفي
فممي السلمية الجامعة إلى الدار بضم فيصل الملك

أعمممال آخآممر مممن العمممل هذا فوافق×وكان المدينة
المجالس. 

الدار إدارة مجلس تكوين أعيد هم1405 عام وفي
ّون أن إلممى َكمم بمشممورة الحممالي العلممى المجلممس َت

باز×.  بن عبدالعزيز الشيخ سماحة
أسماؤهم:  التالية من المجلس تكون وقد

بمماز بممن عبممدالله بممن عبدالعزيز الشيخ _سماحة1
ًا.  رئيس

محمممد بممن صممالح الشمميخ الفضمميلة _صمماحب2
ًا التويجري للرئيس.  نائب

عبممدالله بممن محمممد الشمميخ الفضمميلة _صمماحب3
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باز
ًا.  السبيل عضو

عبدالرحمن بن عبدالله الشيخ الفضيلة _صاحب4
ًا.  البسام عضو

سممليمان بممن عبممدالله الشمميخ الفضمميلة صاحب_5
ًا.  المنيع عضو

عبدالرحمن بن عبدالله الشيخ الفضيلة _صاحب6
ًا.  العقل عضو

بممن عبممدالله بممن صممالح الشيخ الفضيلة _صاحب7
ًا.  حميد بن محمد عضو

عبممدالهادي عمممر محمد الشيخ الفضيلة _صاحب8
ًا عضو

يوسممف بممن صممالح الشمميخ الفضمميلة _صمماحب9
ًا.  الزهراني عضو

عقلن عممامر علممي الشمميخ الفضمميلة _صمماحب10
ًا.  عضو

الشممممممميخ سمممممممماحة تمممممممولى أن _ منمممممممذ4
الممذي وهو للدار العلى المجلس عبدالعزيز×رئاسة

مدرسمميها ورواتممب ،أجرتهمما ويجمممع ،لهمما يسممعى
بها.  يتعلق ما وكل وطلبتها،

علممى الصممدقات تمموزع الممدار هممذه _ وبواسممطة5
يرسممل حيممث ؛ونساء رجال من والمساكين الفقراء
ابممن علممي الشيخ الدار مدير إلى الصدقات سماحته

حاجممات مممن التأكممد وبعممد ،السممدي عقلن عممامر
لهم.  تدفع مستحقيها

عممامر×عممام بممن علممي الشمميخ وفمماة وبعممد_ 6
ِءكل هم1418 إلممى والرواتممب الصممدقات توزيممع أمر ُو
الميممن المممدخآلي محمممد بممن بممر جمما الشمميخ فضيلة
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الحج.  في السلمية للتوعية العام
أو مرتين السنة في يجتمع الدار إدارة مجلس_ 7

ًا ويممرأس ،ذلممك إلممى الحاجممة دعممت إذا أكممثر أو ثلثمم
وأحمموال أحوالهمما لدراسممة الشمميخ سممماحة الجتماع

بها.  يتصل ما وجميع ،وأوقافها ،ومناهجها طلبها
نفقممات علممى تقمموم_معلمموم هممو الممدار_كممما_ 8

سممماحة وفمماة مممن أعمموام عشرة وقبل ،المحسنين
،الحممديث لممدار أجيمماد شارع في مبان أقيمت الشيخ
،والدارة ،الدراسممة لقاعممات كافيممة المبمماني وهممذه
برئاسممة الممدار مجلممس رشممح وقممد ،الطلب وسكن

ًا التممويجري وائل بن سليمان الدكتور سماحته مممدير
ًا.  بن علي والشيخ لها، عامر×مساعد

الممدار اكتفممت الكممبيرة المبمماني هممذه تمممت ولممما
ًا.  بنفسها تقريب
مليممون عشر خآمسة مبلغ المباني هذه كلفت وقد
ًا ريال مممن المبلممغ هممذا جمممع اللممه يسممر وقممد ،تقريب

الشيخ×.  سماحة يد على المحسنين
وهذه ،النبوية المدينة في شعبة الحديث لدار_ 9

صمماحب ويممديرها السمملمية للجامعممة تابعممة الشعبة
سماحة قبل توفي فلته×الذي عمر الشيخ الفضيلة

ًا.  بشهرين الشيخ تقريب
أن الشيخ سماحة من طلب قد عمر الشيخ وكان
الممتي المممذكورة الحممديث دار شممعبة بنمماء في يشفع
ًا ،كبيرة ومكتبة ،الدراسة فصول تضم للطلبة وسكن

فكتممب ،ريممال مليممون عشممر أحممد قممدرها بتكلفممة
هممذا فممي فهممد الملممك الحرمين خآادم سماحته×إلى

بممالمبلغ_مثمموبته وأجممزل الله، حفظه_فتبرع ،الشأن
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باز
،الشمميخ سممماحة حيمماة فممي البنمماء وتممم ،المممذكور

_. الله رحمهما_عمر والشيخ
ًا عمر×كممان الشيخ أن بالذكر الجدير فممي مدرسمم
ونفممع ،كممثير خآيممر وفيممه ،فضل وله ،النبوي المسجد
،واحتسمماب ،وصممبر ،بصمممت يعمممل وكممان ،للنمماس

والنفقممات المسمماعدات يرسل الشيخ سماحة وكان
علممي الشمميخ طريممق عن المدينة لفقراء المقطوعة

سممنه، كممبر ولممما النبمموي، بالمسممجد المدرس سنان
الشمميخ إلممى المهمممة هممذه أسممند الضممعف إليه ودب
كممان ممما مممع قيممام، خآيممر بالعمممل فقممام فلتممه، عمر

المراض.  من يعانيه
بعنايممة تحظممى الحممديث دار فممإن وبالجملممة_ 10

توفيممق من وإن ،المستمرة ورعايته ،الشيخ سماحة
علممى سممماحته يكممون أن الممدار وجل_لهذه الله_عز

علممى القممائمون يقممول فهممو_كممما ،الممدار هممذه رأس
أولده.  على يحنو كالب_الدار

احتمماجت إن_وتعممالى تبممارك_اللممه بعممد لهمما وكممان
بعسرة أصيبت وإن ،بيدها أخآذ عجزت وإن ،أعطاها

ّكرها ضائقة أو فرحمممه فرجممه؛ وقرب ،الله بحفظ ذ
ميممزان فممي بممه قممام ممما وجعل مثوبته، وأجزل الله،

حسناته. 
عنممد الحممديث دار منزلممة عظيممم علممى يممدل ومما

الملممك لجائزة هم1402 عام رشح أنه×لما سماحته
ذلممك في كلمة ألقى_السلم لخدمة العالمية فيصل

،المممراء مممن العديممد ضممم الممذي الكممبير الحتفممال
،فهممد الملك رعاية تحت الحفل ذلك وكان ،والعلماء

إنممه حيممث الحممديث، دار الكلمممة تلممك في ينس ولم
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،الحممديث بممدار إشممادة الحفل ذلك في كلمته َضّمن
تممبرع قممد أنممه الكلمممة تلممك في وأعلن ،بدورها ونوه

بمكممة الخيريممة الحممديث لممدار بهمما فمماز التي بجائزته
ريال.  ألف ثلثمائة الجائرة مقدار وكان ،المكرمة
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باز

وحممب ،والكممرم ،بالبممذل الشيخ×معممروف سماحة
نشأته.  منذ الناس إلى الحسان

ل حيمماته طيلممة قممدمها الممتي المالية والمساعدات
في وبعضها ،متنوعة ،متشعبة هي إذ حصرها؛ يمكن
مفقودة.  تكون ربما أوراقا

المسمماعدات تلممك من شيء على تقف أن ولجل
بعممد أعد الذي البيان هذا إليك سماحته يقدمها التي
المفممتي مكتممب عممام مممدير أعده حيث ،الشيخ وفاة

مكتممب ومممدير ،الحكمممي د. عبممدالله الشمميخ العممام
المساعد البيت مكتب ومدير ،الموسى محمد البيت
العتيق.  محمد بن عبدالرحمن الشيخ
ّد وقد أحمممد الشمميخ رغبممة علممى بناء البيان هذا ُأع

ذلك في جاء ومما ،باز بن عبدالله بن عبدالعزيز بن
يلي:  ما البيان

منننن المقدمنننة المسننناعدات أننننواع_ 1
×: سماحته

الوالممد×هممي سممماحة مممن المقدمممة المسمماعدات
والمسمماكين، ،الفقممراء مممن للمسممتحقين إعانممات
وطلبممة ،واليتممام والرامممل ،والمنقطعيممن ،والغربمماء

يفممي ل دخآممل لهممم أو ،لهممم دخآممل ل ممممن العلممم
إيجممارات دفممع عممن يعجممزون أو ،الضرورية بحاجتهم

َلّمت أو ،مساكنهم ،مممرض من طارئة، ظروف بهم َأ
،والعممون المساعدة يستدعى مما غيرها أو سفر، أو

عفاء ممن غيرهمم أو السمعوديين ممن كانوا سواء ض
المختلفة.  الجنسيات من المسلمين

أنواع المساعدات المالية المقدمة من سماحة 
الشيخ



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

لهممم سممماحته مممن المقدمة المساعدات وتتلخص
ًا ًا أسر فئات:  ثلث في وأفراد

وهممي :الشننهرية المساعدات: الولى الفئة
اللجممان مممن أو ،سممماحته مممن محممددة مسمماعدة

شممهر كممل يصممرف معيممن بمبلممغ ،ذلممك إليها الموكل
معينة.  لسر أو ،للفقراء

وقممد ، ريمال1000_500 بيممن ممما أغلبهمما ويممتراوح
عممدد وكممثرة ،الحاجممة شممدة حسممب تنقممص أو تزيممد

أخآرى.  واعتبارات ،السرة
وهممي :السنننوية الثانية: المسنناعدات الفئة

اللجممان مممن أو سممماحته، مممن محممددة مسمماعدة
أو ،للفممرد يصممرف معيممن بمبلممغ ذلممك إليهمما الموكل
السنة.  في واحدة مرة المعينة السرة
ًا فممي بالعانممات المسمماعدات هذه تختص ما وغالب

وبعضممهم ،عنهمما للعمماجزين المسمماكن إيجممارات دفع
،الولممى الفئممة مممن شممهرية رواتب لهم قررت ممن

ًا  ريال10000_5000 بين ما أغلبها ويتراوح ،سممنوي
أخآرى.  لعتبارات تزيد وقد

:المقطوعننة المسنناعدات: الثالثننة الفئننة
يوكممل من أو ،سماحته بأمر تصرف مساعدات وهي
اللجممان مممن إليممه المقدمممة الطلبات في النظر إليه

تممموافر عنمممد واحمممدة ممممرة وتصمممرف ،المختصمممة
أو ،بهمما ارتبمماط غيممر مممن سممماحته لممدى مساعداٍت

بممأمر إل صممرفها يتكممرر ول ،سنوي أو شهري التزام
ما أضعاف أضعاف والمقطوعات ،سماحته من آخآر

والسنوية.  الشهرية المساعدات من سيذكر
المساعدات:  تقديم _ جهات2
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باز
:سننماحته منننزل فنني الخنناص المكتننب_أ

الشمممهرية المسممماعدات بتقمممديم المكتمممب ويقممموم
مممن الصممادرة الوامممر حسب والمقطوعة والسنوية
الصممرف يتممم وبيانممات جممداول، ولممديه ،سممماحته

بموجبها.  للمستفيدين
:الرئاسننة فنني العنناما المفننتى مكتننب_ب

المقطوعممة المسمماعدات بتقممديم المكتممب ويقمموم
اللجممان من أو ،سماحته من الصادرة الوامر حسب

مممن المسمماعدة لطالبي بذلك سماحته من المكلفة
المستحقين. 

الصممرف تكممرار عمدم المكتممب فممي يراعممى وممما
العام.  خآلل مرة من أكثر الواحد للشخص

فنني الشننيخ سننماحة مسنناعدات مكتبن_ج
عمممل هممو المكتممب هممذا وأسمماس :المكرمنة مكة

دار وكيممل عقلن عممامر بممن علممي الشمميخ فضمميلة
ً كممان المكرمممة×حيممث بمكممة الخيرية الحديث وكيل

،الشمممهرية المسممماعدات صمممرف فمممي لسمممماحته
مكممة فممي والغربمماء ،للفقراء والمقطوعة ،والسنوية

المكرمة. 
فضمميلة تكليممف علممي×جممرى الشمميخ وفمماة وبعممد
العممام الميممن المممدخآلي محمممد ابممن جممابر الشمميخ
فأسممس ،المكرمة بمكة الحج في السلمية للتوعية
ًا العمممال وتنظيممم ،لمسمماعدته الغممرض لهممذا مكتبمم

،المتفرغين الموظفين بعض فيه وعين ،به المتعلقة
ابممن عبممدالعزيز سماحة مساعدات =مكتب وسماه
المكرمة+.  بمكة باز بن عبدالله

أو الشممهرية العانممات صممرف المكتب هذا ويتولى
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مكمممة فمممي للمقيميمممن المقطوعمممة أو ،السمممنوية
المدن.  من منها يقرب وما المكرمة،
أو سممماحته، بممأمر العانممات هممذه تحديممد ويجممري

فممي ذلممك إليهمما يفمموض الممتي اللجنممة رأي حسممب
المذكور.  المكتب

المدينننة فنني الشننيخ سننماحة وكيننل_ د
صممرف المدينة في سماحته وكيل ويتولى :النبوية

والمقطوعمممة والسمممنوية الشمممهرية المسممماعدات
المدينة.  في المقيمين المستحقين لبعض المقررة
بممن عمممر الشمميخ فضمميلة العمممل هممذا تممولى وقممد
ومممدير النبمموي، المسممجد فممي المدرس فلته محمد

بالمدينة×.  الحديث دار
هممم1419 عام آخآر في هذا عمله ُوكَل وفاته وبعد

دار شممعبة وكيممل فلتممه عيسممى بن عمر الشيخ إلى
المدينة.  في الحديث

المساعدات:  من المستفيدين حصر_ 3
ًا ،مستمرة غير المقطوعة المساعدات لكون نظر
المتمموافرة والمبممالغ ،المتقممدمين لعممدد تخضع وربما
ارتبمماط وجممود ولعممدم ،مناسممبة أو ،سممنة كممل فممي

ْعَرض ُي َفَس َتَصممُر ،البيممان هممذا فممي ذكرها عن بها_ ْق ُي و
كالتالي:  وهي المستمرة المساعدات على

الشهرية:  أولً: المساعدات
فممي الخمماصا المكتب بواسطة المستفيدين عدد_أ

ًا385( عممددهم يبلممغ الداخآل في: المنزل ) مسممتفيد
أسممماء فممي ويلحممظ ،الممداخآل أو الخممارج في سواء

ًا فيهم أن المستفيدين الممدعاة من والدهم كان أسر
مختلفممة أممماكن فممي السماء أن ويلحظ ،العلماء أو
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باز
متفرقة. 

،556( الواحد الشهر في المستحق إجمالي ويبلغ
) ريال. 200

ويبلممغ السممنة، شممهور طيلممة الصممرف ويسممتمر
)12 ،55620( السممنة طيلممة المسممتحق إجمممالي

ريال. 
المسمماعدات مكتب بواسطة المستفيدين عدد_ب
ًا. 452( المكرمة مكة في ) مستفيد

،4( الواحممد الشممهر فممي المستحق المبلغ إجمالي
) ريال. 600 ،914
)78المدينة: ( وكيل بواسطة المستفيدين عدد_ج

ًا مستفيد
،67( الواحممد الشممهر في المستحق المبلغ إجمال

) ريال. 400
) ريال.800 ،808السنة: ( في المستحق إجمالي

ًا السنوية:  المساعدات: ثاني
فممي الخمماصا المكتب بواسطة المستفيدين عدد_أ

ًا. 38( الداخآل في عددهم البيت ) مستفيد
) ريال. 247800( المستحق وإجمالي

ًا الخممارج فممي وعممددهم ًا،12( أفممراد ) مسممتفيد
) ريال. 000 ،100( المستحق وإجمالي
المممدارس مممن الخممارج فممي المسممتفيدين وعممدد
) . 20( السلمية والمراكز

فممي ) ريممال000 ،516( المسممتحق وإجمممالي
السنة. 

مممن يصممدر الممذي المسممتحق السممنوي وإجمممالي
( يبلممغ الخممارج أو الممداخآل فممي سممواء الممبيت مكتب
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) ريال. 800 ،863
مممن المسممتفيدة المراكز بعض لسماء ذكر وإليك

الخارج.  في السنوية المساعدات
 ريال. 15000: بعلواقا الروضة مدرسة_ 1
ريال. 000 ،12: كينيا في النجاح مدرسة_ 2
 ريال000 ،36: كينيا في أوجير _ معهد3
 ريال. 000 ،20: أوجير معهد طلبة إعاشة_ 4
 ريال. 12000الشيخ: _ 5
 ريال. 5000: المغربي_ 6
 ريال. 20000باليمن:  خآولن _ معهد7
 ريال. 30000: كينيا في السلم نور مدرسة_ 8
 ريال. .36000: أستراليا في الثقافي المركز_ 9

:العممماج بسممماحل الحمممديث دار مدرسمممة_ 10
 ريال. 120000

 ريال. 10000: المغرب في النور صحيفة_ 11
:سمموريا فممي القممرآن لتحفيممظ السممد معهد_ 12

 ريال. 10000
 ريال. 50000: صنعاء في الصديق معهد_ 13
50000: موريتانيمما فممي عممامر بني مدارس_ 14

ريال. 
 ريال. 10000: بأستراليا الفيصل مدرسة_ 15
 ريال. 20000: جيبوتي في الرشاد مدرسة_ 16
 ريال. 20000: كينيا في السلم مدرسة_ 17
20000: كينيمما فممي السمملمي منديرا مركز_ 18

ريال. 
 ريال. 20000: الخيرية العلوم مدرسة_ 19
فمممي والسمممنة للقمممرآن المممدعوة جماعمممة_ 20
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باز
 ريال. 20000أفغانستان: 

لكمثير تصمرف المتي المقطوعات غير من هذا كل
لرواتممب أو ،لتأسيسممها إممما والجمعيات المراكز من

كممثيرة المقطوعممات ومبممالغ ،ذلممك غير أو ،موظفيها
ًا.  ّد ج
المسمماعدات مكتب بواسطة المستفيدين عدد_ب
ًا. 94( المكرمة مكة في ) مستفيد

) ريال.700 ،854السنة: ( في المستحق إجمالي
المدينممة فممي الوكيل بواسطة المستفيدين عدد_ج

ًا. 17( ) مستفيد
) ريال. 000 ،136( السنة في المستحق إجمالي
أن الصمممدد همممذا فمممي يلحمممظ أن ينبغمممي وممممما

كانت وربما أسرة، لديه يكون الغالب في المستفيد
بممه يتضمملع الذي العمل هذا عظم إلى فانظر كبيرة؛

العمممل لهذا متفرغ أنه تحسب ول العلم، المام هذا
ًا يسير جزء هو بل وحده، إنممه بممل بممه يقمموم مما جد
محدود.  يسير وقت في به يقوم

نممائله، مممن تسممتفيد الممتي المممم هممذه إلممى وانظر
وبره.  وجوده،
ّكنت التي السرار من كبير سر هذا ولعل محبته َم

كمأي ليمس بفقمده المصمماب وجعلممت القلمموب، فمي
مصاب. 
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ًا الكريممم القممارىء أيهمما إليممك بالحسممابات بيانمم
الخاصممة ،الشمميخ سماحة باسم المسجلة المصرفية
تحممت تصممرف الممتي والمانممات ،الخيريممة بالعمممال
مكتممب أو ،الرئاسممة فممي سممماحته مكتممب إشممراف
الرئاسة أقسام بعض أو ،البيت في الخاصا سماحته

المختصة: 
تحننت الننتي المصننرفية أولً: الحسننابات

العاما المفتي مكتب إشراف
مصممممممرف ،4299 رقممممممم _ الحسمممممماب1

السبيعي_الرياض
المعينيممن المملكممة خآممارج الممدعاة برواتممب خآمماصا

البيت.  مكتب حساب على
محممممد الشممميخ إشمممراف تحمممت يتمممم الصمممرف

العام.  القرعاوي_المكتب
 مصممممممرف4296 رقممممممم الحسمممممماب_ 2

السبيعي_الرياض. 
فممي والمممترجمين اللممه، إلى الدعاة برواتب خآاصا

المملكة.  داخآل التعاونية المكاتب
الراجحممي  شممركة3/6279 رقممم الحسمماب_ 3

الحجاز_الرياض.  طريق المصرفية_فرع
الجمعيمممات بإعانمممة الخاصمممة بالمانمممات خآممماصا
بأسممماء وهممي العتمماقا، ومبالغ السلمية، والمراكز
محددة. 

محممممد الشممميخ إشمممراف تحمممت يتمممم الصمممرف

الحسابات الخاصة بالعمال الخيرية
 المسجلة باسم سماحة الشيخ
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باز
العام.  القرعاوي_المكتب

فممرع ،الراجحممي  شركة14103 رقم _ الحساب4
الطائف.  ،العزيزية

،القرعمماوي محمممد الشمميخ إشممراف تحت الصرف
العام.  المكتب

المصرفية الراجحي  شركة2/6414 الحساب_ 5
السابق.  للحساب فرع المكرمة مكة العزيزية فرع

محمممممد الشمممميخ إشممممراف تحممممت الصممممرف
. _العام القرعاوي_المكتب

السممبيعي،  مصممرف4584 رقممم الحسمماب_ 6
الديرة.  فرع الرياض
لبعممض يصممرف ،بالهنممد تيميممة ابممن جامعممة باسممم

مشاريعها. 
القرعمماوي، محمممد الشمميخ إشممراف تحت الصرف

العام.  المكتب
فممرع الراجحممي  شممركة26134 رقممم الحساب_7

الطائف.  العزيزية،
الممذين للفممراد المقطوعممة بالمسمماعدات خآمماصا
المكتب.  يراجعون

الناجم.  عبدالعزيز الشيخ إشراف تحت الصرف
ًا: الحسننابات تحننت الننتي المصننرفية ثانينن

سماحته:  بيت في الخاص المكتب إشراف
السممبيعي  مصممرف940)مم 2( رقممم الحسمماب_ 1
الديرة.  فرع

إلممى تممرد الممتي والزكمموات للصممدقات، مخصممص
وصممرف الفقممراء علممى التوزيممع منممه يتممم سممماحته
وغيرها.  ،والسنوية ،الشهرية العانات
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بممن عبممدالرحمن الشمميخ إشممراف تحممت الصممرف
عتيق. 

فرع الراجحي  شركة5_ 2673 رقم الحساب_ 2
الطائف.  ،العزيزية

نفسه.  للغرض السابق للحساب فرع
بممن عبممدالرحمن الشمميخ إشممراف تحممت الصممرف

الخاصا.  المكتب عتيق،
فرع الراجحي،  شركة7048/5 رقم الحساب_ 4

الرياض.  سلطانة،
نفسه.  للغرض السابق للحساب فرع

بممن عبممدالرحمن الشمميخ إشممراف تحممت الصممرف
الخاصا.  المكتب عتيق،

السممبيعي  مصممرف2421)مم 3( رقممم الحسمماب_5
الرياض.  ،الديرة فرع

المملكة.  داخآل المساجد لتعمير بالتبرعات خآاصا
فممرع الراجحممي،  شممركة90/4 رقممم الحسمماب_6

الرياض.  سلطانه،
نفسه.  للغرض السابق للحساب فرع

بممن عبممدالرحمن الشمميخ إشممراف تحممت الصممرف
الخاصا.  المكتب ،عتيق
فممرع السممبيعي، ) مصممرف17( رقم الحساب_ 7

كسابقه.  المساجد بتعمير خآاصا ،الرياض ،الناصرية
بممن عبممدالرحمن الشمميخ إشممراف تحممت الصممرف

الخاصا.  المكتب ،عتيق
فممرع ،السبيعي  مصرف4285 رقم الحساب_ 8

الرياض.  ،الديرة
إشممراف تحممت والصممرف الحممديث، بممدار خآمماصا
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باز
الخاصا.  المكتب عتيق، بن عبدالرحمن الشيخ

ًا: الحسننابات تحننت الننتي المصننرفية ثالثنن
الرئاسة:  في أخآرىَ إدارأات إشراف

،الراجحممي  شممركة47860/8 رقممم الحسمماب_ 1
الرياض.  ،الديرة فرع

مؤنته. عن للعاجزين الزواج إعانة بمشروع خآاصا
الممدكتور الشمميخ معممالي إشممراف تحممت الصممرف
لهيئممة العام المين العبدالمنعم محمد بن عبدالعزيز

مكتممب علممى بالشممراف والمكلممف العلممماء، كبممار
معاليه.  بتوقيع منه السحب ويجري الزواج، إعانات

الشممميخ لسمممماحة موافقمممة صمممدرت تنمممبيه: قمممد
هممذ ضممم علممى وفمماته بمماز×قبممل بممن عبممدالعزيز

الممزواج علممى الشممباب مساعدة لجنة إلى المشروع
سمملمان المير الملكي السمو صاحب اقتراح حسب

بكتمماب وذلممك ،الريمماض منطقممة أميممر عبدالعزيز بن
8/1/142  وتاريممخ159/2 رقممم سموه إلى سماحته

هم. 0
فرع السبيعي مصرف ،4330 رقم الحساب_ 2

الرياض.  الديرة،
طريمق عن للتوزيع وشرائها ،الكتب بطباعة خآاصا
المحسنين.  تبرعات من الرئاسة

العاممممة الدارة ممممدير إشمممراف تحمممت الصمممرف
بالرئاسة.  الدينية المطبوعات لمراجعة

وهممي ،سممماحته باسممم الممتي الحسممابات هي هذه
مممع ،حسمماب كممل تحممت المممذكورة الخيرية للعمال

مممن هممي الحسممابات هممذه تمويممل مصممادر أن العلم
المملكة.  داخآل والحسان ،الخير أهل تبرعات
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مممن معينممة لجهممات مخصص الرصدة هذه وبعض
خآيريممة ومممدارس ،جمعيممات أو ،معروفممة مسمماجد

ومعاملتهمما ،الرقمماب عتممق مقابممل أمانات أو ،معينة
الخمماصا المكتب أو الرئاسة في جهاتها في موجودة

المنزل.  في
الشمميخ سممماحة بتوقيممع يتممم منهمما الصممرف وكممان

على المشرف الموظف توقيع مع باز بن عبدالعزيز
مسممؤولي مممن بممذلك مخممول هممو مممن أو ،الحسمماب
المكتب. 

علممى المثوبممة لممه وأجممزل ،سممماحته اللممه رحممم
ماقدم. 
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باز

+ معهم التعامل في طريقته=
ًا يغفل ل الشيخ سماحة ،المجتمع طبقات من أحد

اللئقممة منزلتممه وينزله ،حقه أحد كل يعطي تراه بل
به. 

،ووجاهممة مكانممة والمحسممنين للتجممار أن ريممب ول
النافعة.  الخيرية المشروعات لقيام سبب وأنهم

،بالحسنى الطبقة هذه مع يتعامل الشيخ وسماحة
ذلممك من يريد ول ،والتقوى البر على معهم ويتعاون
نفممع ذلممك وراء مممن يريممد بممل ،شخصممية مصمملحة

،والمحسممنين التجممار إلممى والحسممان ،المسمملمين
،عليمه وحضمهم وحثهممم ،الخيمر علمى بدللتهم وذلك

كممثير ،بهممؤلء التصممال كممثير سممماحته تممرى ولهممذا
علممى معهم والتواصي التعاون كثير ،لهم الستضافة

والصبر.  الحق
بفضممل ويممذكرهم ،أنفسممهم علممى أنه×يعينهم كما

والدعاء شكرهم من ويكثر ،الخير وجوه في النفاقا
. نافع بعمل قاموا إذا لهم

يحبممون والمحسممنين التجممار فممإن المقابممل وفممي
كممما ،والجلل والمحبة التقدير له ويكنون ،سماحته

ويستجيبون ،وآرائه لنصحه ويصغون ،به يثقون أنهم
والنفاقا.  البذل في لنداءاته

سمبيل علمى للنفماقا يدعوهم تارة سماحته إن ثم
وتممارة ،الخصمموصا وجه على يدعوهم وتارة ،العموم

لطباعممة يممدعوهم وتممارة ،المجاهدين لدعم يدعوهم
تحفيممظ لجميعممات للمساهمة يدعوهم وتارة ،الكتب

تعامل سماحة الشيخ مع التجار والمحسنين
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وتممارة ،الفقممراء ديون لسداد يدعوهم وتارة ،القرآن
لممدعم يممدعوهم وتممارة ،البر جميعات لدعم يدعوهم
والخممارج الممداخآل في الخيرية والمؤسسات الهيئات
وهكذا
في لما ؛ندائه لجابة_الغالب هبوا_في دعاهم وإذا

،الشمميخ بسممماحة ولثقتهممم ،الخيممر مممن نفوسممهم
ولعلمهممم ،موضممعه في الشيء سيضع بأنه ولعلمهم

ونظامه.  ،وتحريه ،بدقته
توفاه أن إلى قديم من سماحته دأب هذا كان لقد
الله. 

الصدد.  هذا في كتاباته من المثلة هذه وإليك
رئيمس الشميخ×إلمى سمماحته بعثه كتاب هذا_ 1

لسممكان طلممب حول هم1382 عام الملكية القصور
فمممي السممملفية المدرسمممة فمممي الغربممماء الطلب

الكتاب.  نص وإليك ،بلجرشي
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

وتمموله اللممه وفقممه الملكيممة القصممور رئيس المكرم
آمين. 

كتممابكم بعممده وبركمماته اللممه وحمممة عليكممم سمملم
،وصممل هممم19/5/1382  وتاريممخ791/1 رقم الكريم
بهداه.  الله وصلكم

المبلغممة السممامية الموافقممة حول إليه أشرتم وما
المبلغ صرف على الملكية الخاصة رئيس من إليكم

ذكرنمماه ما لدراسة المشكلة اللجنة قبل من المقرر
عممن إليممه خآطابنمما فممي رفعنمماه فيممما الملممك لجللممة

المدرسمممة فمممي الغربممماء الطلب حاجمممة مسممميس
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باز
لهممم مسمماكن عمممارة إلممى بلجرشممي فممي السمملفية

الممتي الجهممة عممن الفممادة ورغبتكم ،المدرسة بقرب
ًا.  كان إليهإلخ المشار المبلغ إليها يحول معلوم

،المممذكورة المدرسممة مممدير إلى كتبنا أنا ونفيدكم
لعمارة المقرر المبلغ صرف على بالموافقة وأجاب

ابممن سعيد الشيخ فضيلة إلى إليها المشار المساكن
الخاسممكية حلممة فممي المعممروف الممدعجاني عبممدالله

ونحممن ،المعروفيممن الخآمموان ثقممات مممن وهو ،بجدة
محمممد الشمميخ المدرسممة مدير ذكره ما على نوافق
سممعيد الشمميخ إلممى المبلممغ تحويممل مممن جممماح علي

ًا الشيخ وسنعمد ،ذلك اعتماد فنأمل ،المذكور سعيد
علممى بالتعمماون جممماح علي محمد والشيخ ،المذكور
المموجه علممى المممذكورة المسمماكن بعمممارة القيممام

الملك.  لجللة رفعناه فيما الموضح
ًا الشيخ أبلغنا وقد ،ذلممك الجممماح والشمميخ ،سممعيد

أن اللممه ونسممأل ،الكتمماب هذا صورة إليهما وأرسلنا
كمل ممن يشمفيه وأن ،خآيمر لكمل الملك جللة يوفق
،يتممولكم واللممه ،آميممن الجممر لممه ويضمماعف ،سمموء

والسلم. 
مممن عممدد إلى الشيخ سماحة بعثه كتاب وهذا_ 2

ًا المحسنين تحفيممظ لجماعممة التممبرع علممى لهممم حاث
مممن واحممد نممص وهممذا ،الريمماض فممي الكريم القرآن

الكتابات. 
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

الله الشيخسلمه
: بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
رئاسممتها يتممولى الممتي القممرآن تحفيظ جماعة فإن
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آل عبممدالله بممن عبدالرحمن الشيخ الفضيلة صاحب
اللممه كتمماب تحفيممظ فممي عظيمة بجهود تقوم فريان

مدينممة فممي والنمماث الممذكور مممن والكبممار للصممغار
المحسممنين نفقممات علممى وذلممك ،وملحقاتها الرياض

خآممادم المحسممنين رأس وعلى ،والطلب للمدرسين
سمموء كممل مممن اللممه حفظممه الشممريفين الحرميممن

مثوبته.  وضاعف ،ومكروه
ميزانيممة بلغت وقد ،مليونين تبلغ المساعدة وهذه

الشمميخ فضيلة الجماعة رئيس لي ذكر كما الجماعة
أنتجت وقد ،مليين ثمانية فوقا المذكور عبدالرحمن

عنممدهم فيحفممظ ،مباركممة نتائج الحمد ولله الجماعة
ً الكريم القرآن سنة كل في ًا كامل ًا غيب ممما وتجويممد
،والنمماث الممذكور من مائتين إلى وخآمسين مائة بين

ألممف بيممن ممما سممنة كل فأكثر أجزاء خآمسة ويحفظ
ألفين.  إلى طالب وخآمسمائة

مممن ومعلمممون ،وقضاة ،مساجد أئمة منهم وصار
،وكرمه ،الله فضل من وذلك ،الكريم القرآن حفاظ

السبيل.  هذا في تبذل التي الطيبة بالجهود ثم
الخيممر يحممب وممممن ،الخيممر أهممل مممن كنتممم ولممما
اجتماع إلى دعوتكم رأينا تشجيعه في ويبذل ،وأهله

؛الجماعممة لهممذه للتممبرع ؛للخيممر المحممبين وبيممن بيننا
،مليممون بسممبعين للممبيع سمموقا عليهمما عممرض حيممث

هممذه لعممل ؛ملييممن ثمانيممة ذكممروا حسممبما ودخآلممه
التممبرع ناسال سؤال عن ويغنيها ،تستثمره الجماعة

سنة.  كل في
،عبممدالعزيز بممن سمملمان الميممر لسمممو كتبت وقد
،الخصمموصا بهمذا لكمم وكتمب ،الجتماع على فوافق
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باز
هممذا فممي وتشممتركون ،الجممر تحتسممبون فلعلكممم
هممذا فممي اللممه أعطمماكم مممما للمسمماهمة ؛الجتممماع
ًا ذلك ليكون ؛المشروع ًا وقف ،بممه الله ينفعكم منجز

المسلمين.  وينفع
وجعلنمما ،مثمموبتكم وضمماعف ،سممعيكم اللممه شممكر
كريم. جواد إنه ؛الحق نوائب على يعين ممن وإياكم
الحممد يمموم مسماء الحضمور موعد يكون أن رأينا وقد

السمماعة في العشاء صلة بعد هم5/11/1416 الموافق
البديعة.  حي في منزلنا في والنصف الثامنة

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
السعودية العربية المملكة عام مفتي

العلميممة البحمموث وإدارات العلممماء كبار هيئة ورئيس
والفتاء
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الكتممب بطباعممة عظيمممة الشمميخ×عنايممة لسممماحة
ًا كانت سواء النافعة ،مطويات أو ،صغيرة أو ،كبيرة كتب
نحو أو ،الحديث أو ،الفقه أو ،العقيدة في كانت وسواء
ذلك. 

كتبممت الممتي الكتممب يشمممل ،وطبعهمما بالكتب وعنايته
الخآرى.  اللغات من غيرها أو ،العربية باللغة
،وخآارجهمما المملكممة داخآممل نشرها في يسعى أنه كما
لمما سمماحته لرئاسمة التابعمة المكماتب بواسطة وذلك
له.  تابعتان والخارج الداخآل في الدعوة كانت
وزارة إلى الدعوة نقل بعد حتى ذلك عن ينقطع ولم

السلمية.  الشؤون
،طبعممه تبنممى المممؤلفين لحد كتاب أعجبه إذا أنه كما

وإهداءه.  ونشره
،مكممان بكممل وتتممداول ،بكممثرة تطبممع كتبممه أن كممما
شتى.  لغات إلى وتترجم
لطباعممة المحسممنين مممن الممموال أنممه×يجمممع كممما
ًا سممماحته فتح وقد ،الكتب ًا حسمماب مصممرف فممي خآاصمم

وشرائها الكتب بطباعة خآاصا الحساب وهذا ،السبيعي
للتوزيع. 
الطريقة هذه على واستمر ،قديم من دأبه هذا وكان

الحياة.  فارقا أن إلى
هننن1382 عاما كتبها التي الرسالة هذه وإليك
ًا متضمممنة ،رسممائله إحممدى طباعممة مبلممغ لتسممديد طلبمم

الرسالة.  هذه نص وإليك
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بن عبدالعزيز من

عناية سماحة الشيخ بطباعة الكتب النافعة
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باز
،آميممن وتوله الله وفقه الملكية الخاصة رئيس المكرم

وبركاته.  الله ورحمة عليكم سلم
18/7/1 بتاريممخ إلينا الوارد الكتاب برفقه إليكم بعده

الممذي الحكومممة مطبعممة مدير  من1965 ورقم هم382
،والحجمماب السممفور فممي رسممالتنا طبع على معه اتفقنا

أرجممو ،المممذكور المبلممغ نفقممة حسمماب كشممف وبرفقممه
ًا وذلك ،المذكورة للمطبعة تسديده المممر علممى اعتماد
16/11/81 بتاريممخ الصممدد هذا في لكم المبلغ الملكي

رقممم بممبرقيتكم منكممم لنمما  المبلممغ15842 ورقممم هممم،
المطبعممة موافمماة نرجممو  هم23/11/81 وتاريخ ،1539
واللممه ،اللممه أثممابكم ،بممذلك وإفادتنمما ،المذكورة بالجرة
والسلم.  يتولكم
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سماحة عروقا في الله_تعالى_:تجرى إلى الدعوة
وتعممامله ،والعامة الخاصة ومجالسه ،فحياته ،الشيخ

،ومكاتبممماته ،طبقممماتهم اخآتلف علمممى النممماس ممممع
فممي يصممب ذلك كل ودروسه ،ومؤلفاته ،ومراسلته

المدين علمى النماس وتربيمة ،اللمه إلى الدعوة قالب
الحق. 

ذلك.  على شاهد والتية الماضية والصفحات
ًا نشأته كان×منذ ولقد إلممى الممدعوة علممى حريصمم

ً ،الله ذلممك فممي وجمماهه ،وعلمممه ،وممماله وقتممه بمماذل
السبيل. 

أحممد يكمماد فل ،والممداني القاصي يعرفه المر وهذا
الممدعاة إمام فهو ؛الشأن ذلك في يدانيه عصره في

الممذي وهممو ،لهممم الول المرجممع وهممو ،عصممره فممي
وتعيينهممم ،الممدعاة مممن الكممثير إرسممال على يشرف

ممما بكممل وإمدادهم ،لهم الرواتب وإجراء ،ومتابعتهم
إليه.  يحتاجون

بثلث وفاته قبل كتبه الذي الكتاب هذا وإليك_ 1
،السمملمية الجامعة في كان لما وذلك ،سنة وثلثين

في والدعوة التعليم على القائمين بشأن كتبه حيث
الممذي الكتمماب نممص فإليك ،هلل بني بلد من مرخآة
آنذاك.  والوقاف الحج وزارة لوكيل سماحته وجهه

الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

الشمميخ والوقمماف الحج وزارة وكيل سعادة المكرم
آمين وتوله الله سلمه مجاهد أحمد

عناية سماحة الشيخ بالدعوة إلى الله
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باز
وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

10/4  في5439 رقم سعادتكم برقية إلى إشارة
المسمميرات عمممل لزم أجرينمما أننا أفيدكم هم1387/

فممي اللممه_سممبحانه_والتعليممم إلممى بالدعوة للقائمين
برفقه.  إليكم وهي ،هلل بني بلد من مرخآة
بالممدعوة القائمين أن هنا لسعادتكم أذكر أن وأود
ًء المدينممة من أرسلناهم أربعة كانوا هناك مممن ابتممدا

يعقوب الشيخ أحدهم ،هم1386 سنة الولى جمادى
ًا راتبممه ،معممولي حسممين بممن ،ريممال ثمانمائممة شممهري

راتبممه الهنممدي اللممه عطمماء محمممد الشمميخ والثمماني
مرشممد بممن علممي والثممالث ،ريممال أربعمائة الشهري

راتبممه السمملمية الجامعممة طلبممة مممن اليممماني قائممد
محمممد بممن علممي بممن مرشممد والرابع ،ريال أربعمائة
راتبممه بالمدينممة الحممديث دار طلب مممن اليممماني
ريال.  أربعمائة

تقدم شيوخآها بعض أن مرخآة إلى لبعثهم والداعي
مممن إرسممال اللممه_بطلممب الملممك_حفظمه جللة إلى

فممي لهم فشفعت ذلك، في بي وتوسطوا ،يرشدهم
مممن إلممى البلد تلممك سممكان حاجة لشدة ؛الموضوع
إرسممال تم حتى ،شبابهم ويعلم ،ويوجههم ،يرشدهم

المذكورين.  الشخاصا
،الجديممدة الحضممارة وسممائل عممن بعيممدة والبلد

صممعوبة فيممه إليهمما والطريممق ،باديممة شممبه وسممكانها
القائمة الحرب بسبب نجران وبين بينها فيما وخآطر

اليمن.  في
الميسممور بالمر إليها الدعاة وصول يكن لم ولهذا

مممن والرابممع الثالث رجع وقد ،الخآيرة السنوات في
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همم1386 سمنة رجب أول في المذكورين الشخاصا
صممفر نهايممة إلممى الول واسممتمر ،الدراسة لمباشرة

عطمماء محمممد الشمميخ وهو الثاني أما ،هم1387 سنة
ًا يزل فلم الله ه فمي مسمتمر حيمن إلمى هنماك عمل

المسيرات.  من ذلك يتضح كما التاريخ
ّينا وقد ًا مرخآة في ع ًا شخص ً خآامس أحممد مممن بدل

هم1386 سنة رجب أول في رجعا الذين الشخصين
،البلممد أهممل مممن وهممو ،هناك والتعليم بالدعوة يقوم
وعينمما ،هناك وصوله بعد يعقوب الشيخ به أشار وقد

ً وخآمسين مائتين له ًا شهر كل ريال رجب من اعتبار
هم. 1386 سنة

ممممن وغيرهممم ،الشباب تعليم منه المقصود وجل
العلمموم ومبممادىء ،الكريممم القممرآَن معهممم يحضممر

حسمب الكريممة الخآلقا إلمى وتموجيههم ،الشمرعية
وأهلها.  البلد حال وحسب ،معلوماته

بممن علي الخآوين مقام يقوم من نلتمس نزل ولم
والتعليممم الممدعوة فممي علممي ابممن ومرشممد ،مرشممد

إلممى السممفر علممى يوافممق مممن نجد لم ولكن ،هناك
ذكرناهمما الممتي للصممعوبات ؛راتبهممما بمثممل البلد تلك
ًا ويوافمق ،لمذلك يصملح ممن يتيسمر أن ونرجمو ،آنفم
اليممام في عليها والصبر ،البلد تلك إلى السفر على

الله.  شاء إن القريبة
المقممررة الرواتممب جميممع ترسلوا أن أرى فإني ولهذا
؛السممامي المممر حسممب الثمماني ربيممع نهاية إلى للربعة

ّلم حتى أسممماؤهم الموضممحة الثلثة للشخاصا منها نس
نحتفممظ والبمماقي ،اسممتحقاقهم المرفقة المسيرات في
حيممن مممن هنمماك للممدعوة يصمملح من به نساعد حتى به
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باز
المطلوبة.  الشروط فيه توافر من وجود من نتمكن

وإن ،ننقصمها لمم نزدهما لمم إن_اللمه شماء ونحن_إن
معممالي على الموضوع عرض فأرجو ذلك عليكم أشكل
شماء إن_بركمة وسمعادتكم معماليه يمراه وفيمما ،الوزير

_.الله
وتسممهيل والتقمموى، الممبر على التعاون هو والقصد

البلد هممذه فممي والتعليممم الممدعوة يتولى من إرسال
ًا نكون أن ونرجو ،ذلك إلى المضطرة شممركاء جميع

الجر.  في
وإيمماكم وجعلنمما ،رضمماه فيممه لممما الجميع الله وفق

صمملح فيممه ما لكل حكومتنا ووفق ،الهدى دعاة من
الدنيا في وسعادتهم ،وفقههم ،ويقظتهم ،المسلمين

قدير.  شيء كل على إنه ؛والخآرة
وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم

اللممه إلى الدعوة على حرصه على يدل ومما_ 2
ًا السلمية الجامعة في كان لما أنه ثم ،للرئيس نائب

ًا ًا يممأتي كممان لهمما رئيس فممي إممما الريمماض إلممى كممثير
المعهممد فممي التممدريس فممي دورة لجممل أو ،العطممل
المناسبات.  من مناسبة أي في أو ،للقضاء العالي

،والكلمممات الممدروس بإلقمماء بممدأ أتممى وكممان×إذا
والمحاضرات. 

لقصر المجاور الكبير الجامع في الناس يؤم وكان
عبدالله.  بن تركي المام بجامع المسمى الحكم
درسممه يبممدأ الريمماض إلى فيه يقدم يوم أول وفي

صمملى إذا مممرة من أكثر أنه وأذكر ،العصر صلة بعد
ًا وقف العصر ل وكان ،كلمة يلقي عصاه على متوكئ
يسمممع أن أجمل مممن فيقمموم ،للصوت مكبرات يوجد
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عليه.  يتقاطرون الناس وكان ،صوته الناس
فممي الصمملة بعممد قممام الجمع إحدى في أنه وأذكر

يحممذر نصمميحة يلقممي اليسممار جهة من الصف طرف
بحسمبه وقمال: كمل ،والشمراء المبيع فمي الغش من

يغممش ول ،اللممه يتقممي أن يجممب الفحممم بممائع حممتى
المسلمين.  إخآوانه
سممماحة اليمموم ذلك في بالناس خآطب الذي وكان
مفممتي الشمميخ آل إبراهيممم ابممن محمد المام الشيخ
. _الجميع الله وقته_رحم في السعودية الديار

فضمميلة إلممى الشمميخ سممماحة بعثه كتاب وهذا_ 3
محكمممة رئيممس الحقيممل إبراهيممم بممن عثمان الشيخ

ويوصمميه ،اللممه إلى الدعوة على فيها يحثه الظهران
ذلك.  على العلم طلب وحث ،الدروس بإلقاء
وهممذا هممم،29/3/1383 فممي الكتاب هذا كتب وقد
نصه: 
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

الحقيممل إبراهيممم بممن عثمممان الشمميخ فضيلة المكرم
آمين خآير لكل الله وفقه الظهران محكمة رئيس

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
المشايخ من لديكم ومن والعائلة أنكم أرجو بعده

وجميممع محبكممم، أن كممما ،وعافيممة بخيممر والخآمموان
.د_الحم لله_وعافية بخير بطرفنا والخآوان المشايخ
يثبتنمما وأن ،نعمه شكر الجميع يوزع أن الله نسأل

قريب.  سميع إنه ؛دينه على
بطرفكم الناس حاجة شدة يخفاكم ل محب يا ثم
إلممى والممدعوة والرشمماد والوعظ الذكر حلقات إلى
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باز
ًا الحسممنة بالموعظة سبيله وإلى ،الله فممي خآصوصمم
وغلممب ،اللممه إلى الدعاة فيها قل التي الوقات هذه
والقبممال ،الشممرعية بالمور الجهل فيها الناس على
،الممدين عممن البعيممدة الّصممْرفة الماديممة العلمموم على
العالمين.  رب إلى يقرب ما كل وعن

العلممم طلبممة من إخآوانكم وعلى ،عليكم فالواجب
،دينهم بأمور وتبصيرهم ،الله إلى بالدعوة القيام هو

همم فالعلمماء ؛وأخآمرى دنيما يضمرهم مما وتحذيرهم
اللممه عهممد وقد ،الرض في الله وسرج ،النبياء ورثة
فقمال_سمبحانه_: بهما وكلفهمم ،المهممة بهممذه إليهم

ْذ[ إإ َذ َو ّلننُه َأخَآنن َق ال َثننا إذيَن إمي ّلنن ُتننوا ا َتنناَب ُأو إك ْل ا
ّنُه ُن ّي َب ُت إس َل ّنا َنُه َول إلل ُتُمو ْك . 187عمران:   آل]َت

أمانممة وأمممانتهم ،خآطيممرة مهمممة العلممماء فمهمممة
علممى والعمممل ،بهمما القيممام عليهممم واجممب عظيمممة

وإخآلصا+  أمانة بكل تأديتها
ممن أرجمو ذكمر مما علمى قمال×: =وبنماء أن إلى

،لمديكم المسمجد فمي دروس عمدة تعييمن فضيلتكم
والعلن ،السممتطاعة حسب وشرحها عليها والتكلم

ممكممن عممدد أكممبر يحضممرها لكي ؛الدروس هذه عن
أثرها.  ويعظم ،الفائدة تعم حتى ؛المستمعين من

ًا_بتشجيع كما فممي القضمماة زملئكممم أوصيكم_أيض
بهممذا بالقيممام ووصمميتهم ،إليهم والكتابة ،الناحية هذه

أو ،درسممين بتعييممن ولو القدرة حسب العظيم المر
المناسبة.  الوقات في السبوع في ثلثة

وجعلنمما ،مسمماعيكم فممي وبارك ،خآطاكم الله سدد
كريم.  جواد إنه ؛بقينا ما الحق أنصار من وإياكم
ولبعممض لكم إبداءه أحببت نفسي في شيء وهذا
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،بممالحق التواصممي بمماب مممن العلم أهل من الخآوان
ه ،والتقموى المبر علمى والتعماون أن المسمؤول والل

قدير.  شيء كل على إنه ،للجميع العاقبة يحسن
والسلم ،يتولكم والله
هم29/3/1383 حرر

الممدمام محكمممة رئيممس الشمميخ لفضمميلة صممورة
سليمان الشيخ

الخبر قاضي الشيخ لفضيلة صورة
تنورة رأس قاضي الشيخ لفضيلة صورة

بممن ناصممر الشمميخ بقيممق قاضممي لفضمميلة صممورة
عبدالله
عبممدالعزيز الشمميخ المحابدة قاضي لفضيلة صورة

مبارك آل
واحد.  يوم في كلها المذكورة الصور أرسلت وقد

ًا كممان لما الشيخ سماحة بعثه كتاب وهذا_ 4 نائبمم
المحكمممة رئيممس إلممى السمملمية الجامعممة لرئيممس

بمممن سمممليمان الشممميخ فضممميلة بالمممدمام الكمممبرى
،اللمه إلمى ،المدعوة علمى يحثه السليمان عبدالعزيز

من لديه من ِءبَحّث ويوصيه ،العلمية الدروس وإقامة
ذلك.  على العلم طلبة

الكتاب:  نص وهذا
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

عبممدالعزيز بممن سممليمان الشمميخ فضمميلة المكممرم
وفقممه بالممدمام الكممبرى المحكمممة رئيممس السليمان

آمين بجهوده المسلمين ونفع خآير، لكل الله
وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
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باز
والمشممايخ والعائلممة أنكممم أرجممو ،محممب يمما بعممده

ومممن أنمما كممما ،والعافيممة الصممحة بتمممام والخآمموان
شممكر وإيمماكم اللممه أوزعنمما ،كممذلك_اللممه لدينا_بحمد

ونقمه.  سخطه، أسباب الجميع عن وصرف ،نعمه
إلممى الشممديدة الناس حاجة يخفاكم ل محّب يا ثم

أقممترح لهممذا ؛جهتكممم في سيما ول ،والرشاد التعلم
الوقممات فممي بالتممدريس تهتممموا أن فضمميلتكم على

ًا ولو ،لكم المناسبة ًا درس بيممن أو ،العصممر بعد واحد
فممي ولممو ،الوقممتين هذين بين ولو ،والعشاء المغرب

ّغبمموا ،السممبوع أيام بعض ُتَر أئمممة مممن لممديكم مممن و
اللممه لعممل ؛الممدرس لحضممور العلم وطلبة ،المساجد

بذلك.  ينفع
والميممول ،بالممذكاء يعرف لمن الترغيب تيسر وإذا

،الثانويممة المممدارس طلب مممن الدينيممة العلمموم إلى
،مناسب فهو البتدائية والسادسة ،الخامسة وطلب

السبوع.  في درسين ولو
في الوسع وبذل ،المر هذا في النظر هو والقصد

مممن يحضممرها السممبوع فممي أكممثر أو درسممين إيجمماد
والعامة.  ،والطلبة الئمة من حضوره أمكن

؛الحممديث فممي أو ،التفسممير فممي إممما ذلممك ويكون
للجميع.  النفع ليعم

الصممغار للطلبممة خآمماصا درس إيجمماد رأيتممم وإذا
،الصمملة وشممروط ،الصممول ثلثممة فممي والعامممة
والعقيمدة ،التوحيمد كتماب فمي ثمم الربمع والقواعمد
فممي السمملفية والعقيممدة ،التوحيد لتثبيت ؛الواسطية

والعامة_فحسن.  الناشئة قلوب
دروس فممي ذلممك ملحظممة كفممى يتيسممر لممم وإن
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المممواد بجميممع مليئممان لنهممما ؛والحممديث التفسممير
وغيرها.  بالعقائد يتعلق فيما العلمية
فيممه ممما كممل علممى وأعممانكم ،خآطمماكم اللممه سممدد

،الوقمات فمي ولكمم لنما وبمارك ،عباده ونفع ،رضاه
واللممه ،قممدير شمميء كممل علممى إنممه ؛والعمل ،والعلم
والسلم.  ،يتولكم

ملحظة: 
صلة بعد إعلنه فينبغي المر هذا على عزمتم إذا

مممن يحضممر حممتى ؛للنمماس الوقات وإيضاح ،الجمعة
لكم الله يسر ،بذلك الناس يتعالم وحتى ،رغبة لديه

خآير.  كل وبكم
هممم6/9/1394 فممي سممماحته بعثه كتاب وهذا_ 5
عبممداللطيف بممن حممافظ ابممن عبممدالودود الشيخ إلى

وبالعنايممة ،بالممدعوة ويوصمميه ،والممده فممي يعزيممه
العلممم أهل كتب من وغيرها الحديث وكتب ،بالقرآن

المعتبرين. 
الكتاب:  نص وهذا
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

وفقممه عبداللطيف بن حافظ ابن عبدالودود المكرم
الله

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
1/7/13 في المؤرخ الكريم كتابكم ،محّب يا بعده

مممن تضمممنه وممما ،بهممداه اللممه وصمملكم ،وصل هم94
الله أحسن: فأقول ،الوالد×فهمته وفاة عن الفادة

دار وأسكنه ،له وغفر ،برحمته وتغمده ،فيه عزائكم
كرامته. 
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باز
محمممد. إليكممم الشمميخ الخ تمموجه فممي رغبتكم أما
ًا.  يصلكم أن ونرجو ،ذلك لزم أجرينا فقد قريب

إلممى حاجممة فممي أنكممم محمممد الشمميخ لنا ذكر وقد
ًا ذلممك ليكممون ؛الماديممة المسمماعدة علممى لكممم عونمم
شمماء وسممنجتهد_إن ،الله إلى الدعوة في الستمرار

ً ثممم يسمماعدكم ممما استحصممال فممي اللممه_مسممتقبل
إليكم.  إرساله ليتولى ؛محمد للشيخ نسلمه

وسمممممؤال ،والمصمممممابرة ،بالصمممممبر وأوصممممميكم
ًا فيممه ممما كممل علممى يعينكممم أن اللممه_سممبحانه_دائممم

بالعنايممة أوصمميكم كممما ،المسمملمين وصمملح ،رضمماه
ًا ،تلوة الكريمممم بمممالقرآن ً ،وتمممدبر والعنايمممة ،وعمل
الصمملة أفضممل صمماحبها النبويممة_علممى بالسمميرة

ثممم_عنهممم اللممه رضممي_أصممحابه والسمملم_وبسمميرة
وبلوغ ،المنتقى مثل الحديث بكتب بالعناية أوصيكم
،قراءتهمما مممن تكممثرون ،الحممديث وعمممدة ،المممرام
إليها.  والرجوع

ًا_بمطالعممة شمميخ: الشمميخين كتممب وأوصيكم_أيضمم
مممن لكونهمما ؛القيممم ابن والعلمة ،تيمية ابن السلم

كما والحكام، العقيدة جهة من وأنفعها ،الكتب خآير
ًا_بمراجعة نجد في الدعوة أئمة فتاوى أوصيكم_أيض

الفائدة.  عظيمة لنها ؛الّسنية الدرر مب المسماة
والعافيممة التوفيق من المزيد ولكم لنا الله ونسأل

الفتن.  مضلت من
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

السلمية الجامعة رئيس
أحممد الشمميخ×إلممى سممماحة مممن كتمماب وهممذا_ 6

صممالح عبممدالرحمن يوسف الشيخ واسمه ،المشايخ
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ذلممك علممى والسممتمرار ،بالممدعوة سممماحته يوصمميه
ذلك.  فضل له ويبين ،والمصابرة والصبر
23/10/139 فممي الكتمماب ذلك سماحته كتب وقد

نصه:  وهذا هم،4
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

صمالح عبمدالرحمن يوسمف الشميخ فضميلة المكمرم
آمين الله وفقه

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
3/8/13 فممي المؤرخ الكريم كتابكم محّب يا بعده

،والتوفيممق الهممدى بحبممل اللممه وصمملكم وصممل هم94
ذكرتممم ممما سممرني ولقممد ،فهمته ذكرتموه ما وجميع

،السمملمية الممدعوة صممالح فممي الطيبممة الجهممود من
،حليفكممم للحممق التوفيممق وجعممل ،فيكممم اللممه بممارك

والعمل.  القول في الحق إلى داعية كل وحليف
فممي ُينفممق ممما جميممع أن المحممب علممى يخفممى ول

أفضممل وجممل_مممن اللممه_عممز إلممى الممدعوة سممبيل
فالممذي ؛والخلممف ،بممالجر موعممود وصاحبه ،النفقات
اللممه_سممبحانه_والصممبر تقمموى ونفسممي بممه أوصيكم

؛الله سبيل في الجهماد من ذلك واعتبار ،والمصابرة
الصممملة الرسمممل_عليهمممم وظيفمممة هممممو همممذا لن

بإحسان.  والسلم_وأتباعهم
والنصممر ،الجزيل والثواب ،العظيم بالجر وأبشروا

،النيمممة صممملحت إذا الحميمممدة والعاقبمممة ،الممممبين
الحال.  واستقامت

وأن ،يهممديه أن اللممه فلنفنسممأل عن ذكرتم ما أما
يرضيه.  لما وإياه وإياكم يوفقنا
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باز
المفيممدة الكتممب بعممض فممي الشممديدة رغبتكم أما
محمممد بن إبراهيم الشيخ لفضيلة ذلك في كتبنا فقد

23/10  وتاريممخ3038 برقم، البحوث إدارات رئيس
علممى توزع التي الكتب بصرف وأوصيناه ،هم1394/

أمثالكم. 
السممئلة بعممض على المشتمل السابق الكتاب أما
أن اللممه ونسممأل ،برفقممه جوابهمما إليكممم وصممل فقممد

وأن ،عبمماده وصمملح ،رضماه فيممه لممما وإيمماكم يوفقنا
فممي والصممدقا ،عليممه والثبات ،دينه في الفقه يمنحنا

كريم.  جواد إنه ؛إليه الدعوة
،العبوشمي عبدالرؤوف الشيخ سلمي إبلغ وأرجو
عبممدالعزيز والممدكتور ،سممردانة أبممو محمممد والشمميخ

المشممايخ وخآممواصّا ،غوشممة عبممدالله والشمميخ ،خآياط
المشممايخ وخآواصا ،البناء من لكم هو كما ،والخآوان
وعافية.  بخير كلهم والخآوان

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
السلمية الجامعة رئيس

القممائم الشمميخ×إلممى سماحة بعثه كتاب وهذا_ 7
أحمد الشيخ جيبوتي في السعودية السفارة بأعمال
ويوصمميه ،عملممه فممي بالتوفيق له يدعو بياري محمد

َبممل مممن المنتممدبين الممدعاة مممع بالوقوف سممماحته ِءق
/24/6 بتاريممخ الكتاب ذلك سماحته بعث وقد ،هناك

نصه:  وهذا ،هم1404
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

السممعودية السممفارة بأعمممال القممائم سعادة المكرم
ه بيماري محممد أحممد الشميخ جيبوتي في اللمه وفق
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آمين.  للخير
وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

فممي الجديممد العمل إلى انتقالكم بلغنا فقد بعد أما
وأن ،والسممداد التوفيممق لكممم اللممه فأسممأل ؛جيبوتي

؛كنتممم أينممما مباركين ويجعلكم ،المسلمين بكم ينفع
قريب.  سميع إنه

ِءقبلنمما مممن المنتممدبين الممدعاة أن بلغنممي إنممه ثممم
للضممطهاد يتعرضممون جيبمموتي فممي الله إلى للدعوة

،جيبوتي أهل من المغرضين بعض من والمضايقات
علممي وإسممماعيل ،الهممرري علممي جبريل الشيخ وأن

السمملطات قبممل مممن والهانممة للتوقيممف تعرضمما
،موضمموعهما فممي السممفارة تتممدخآل ولممم ،الجيبوتيممة
الوقمموف السممفارة علممى الواجب أن مع ،وحمايتهما

ًا الممدعاة بجانب ،عنهممم والممدفاع ،وحمممايتهم ،عموممم
،بهممم بالعناية سعادتكم فنوصي ؛سلفها دأب هو كما

،المسممتطاع بقممدر عنهممم والممدفاع ،أمممورهم وتيسير
مممن يراجعكممم أو يزوركم بمن بالعناية نوصيكم كما

صممورة عنكممم يؤخآممذ ل حممتى ؛بطرفكممم الدين رجال
الممتي الحكومممة وسمممعة سمممعتكم، إلممى تسمميء

،والصممبر ،بالتواضممع تتحلمموا أن ويجممب ،تمثلونهمما
العواقب.  في والنظر ،للمور والتفهم ،والحلم

،وأعمممالكم أقمموالكم فممي يسممددكم أن اللممه وأسممأل
كريم.  جواد إنه ؛خآير كل على ويعينكم

وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
العام الرئيس

والرشاد والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات
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باز

ُيَحّضر سماحة كان ؛الغممالب في للدروس الشيخ×
مممن الصممباح بممدرس يتعلممق ممما عليممه يقممرأ فكممان

،المهممذب شممرح والمجممموع ،البمماري كفتممح الشروح
المتعلقة الكتب من وغيرها والمنتقى ،الوطار ونيل

بلمموغ وبممدرس ،الفجممر بعممد يلقيممه الممذي بالممدرس
المرام. 
؛القديمممة شممروحه فممي تعليقمماته إلممى رجممع وربما

معلوماته.  يسترجع لكي
يكمماد فل المحاضممرات أممما ،للممدروس بالنسبة هذا
الوصممول قبيممل عنوانهمما عن يسألنا وإنما ،لها يحّضر

المحاضرة.  مكان إلى
مكممان إلممى نصممل أن قبل لنا يقول أن النادر ومن

قليلً.  أتأمل دعوني: المحاضرة
طلممب ،الستسممقاء صمملة إقامممة عممن أعلممن وإذا
وكممان ،الموضمموع هممذا فممي تبحث التي الكتب بعض

عليه فيقرأ ،المقنع كتاب إحضار_في_الغالب يطلب
الستسقاء.  باب

حيممث ؛والكسمموف للعيممدين بالنسبة الحال وكذلك
الشأن.  بهذا المتعلقة الكتب يطلب

تحضير سماحة الشيخ للدروس
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بصمميٌر للشممعر عبممدالعزيز×متممذوقا الشيخ سماحة
الممتي البيممات لبعممض منتقممد ،لحسممنه محممّب ،بممه

يسمعها. 
تمممر كمانت الكتممب بعمض فممي عليه قراءتي وأثناء

بعضممها عنمد يقممف سماحته فكان ،كثيرة شعر أبيات
ًا مممن وهممو وكممذا، كذا وزنه البيت هذا: ويقول ،أحيان
ًا ،وكذا كذا بحر ،منكسممر الممبيت هممذا: يقممول وأحيانمم

وكذا.  كذا: قال لو وصوابه
ًا حيمث ،الشمعر ممن البيمات بعمض ينتقد ما وكثير

كممان: ويقممول ،قراءتهمما إعممادة ويطلممب ،عندها يقف
ِءدَل أن ينبغممي أو ،وكممذا كممذا يقول أن ينبغي ْعمم إلممى َي

اللفظة. . وهكذا هذه بدل الفلنية اللفظة
ًا تقل ألم: يوم ذات وسألته الشيخ سماحة يا شعر

؟
ًا أقممل ولممم ،ونسمميته ،مرة فقال: قلت بعممد شممعر

ذلك. 
ًا ،الشممعرية البيممات بعممض وكان×يممردد ممما وكممثير

النونية:  في القيم ابن قول يردد أسمعه
ممتحممممممن والحممممممق

فل ومنصمممممممممممممممور
سمممنة فهمممذي تجمممزع

الرحممممممممممممممممممممممن شوقي:  أحمد بيت يردد كان وكذلك
الممممرء قلمممب دقمممات

: لمممممممممه قائلمممممممممة
دقمممممائق الحيممممماة إن

وثمممممممممممممممممممممممواني ًا يحمممل الممذي الحسممن الشعر لسماع وكان×محب
وتنهممض ،الخيممر علممى تحممث الممتي السممامية المعاني
المسلمين.  أحوال وتصور ،بالهمة

سماحة الشيخ والّشعر
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باز
مممدعو سممماحته×كممان أن الصممدد هممذا في وأذكر

سمممو مسممجد فممي محاضممرة للقمماء هممم1410 عممام
وبعد ،عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن المير
،عبدالرحمن المير منزل إلى توجه المحاضرة إلقاء
العشاء.  طعام إلى دعاه قد المير إن حيث

الشمميخ المأدبممة تلممك فممي الحاضممرين ضمن وكان
المانع×.  حسن

ًا كان حسن والشيخ الممدعوة إمممام معهد في معلم
ًا وكان ،العلمي ًا ،كفيفمم ،الشممعر مممن لكممثير وحافظمم

شجي.  ندي صوت ذا وكان
الشمميخ هذا: الشيخ لسماحة عبدالرحمن المير فقال
بعممض ويحفممظ ،جميممل صمموته الشمميخ سماحة يا حسن

بعممض بإلقمماء لممه تممأذنوا أن فآمممل ،المممؤثرة القصممائد
ِءق ،بممأس ل: سممماحته فقممال ،القصممائد ،شمماء ممما فليلمم
بيممن أتقدم أن بي يليق ل: وقال ،حسن الشيخ فاستحيا

وقممال: الشمميخ، سممماحة عليممه فألممح ،سممماحتكم يممدي
عندك.  ما أسمعنا
قاصننيدة بإلقنناء×حسننن الشيخ شرع ذلك بعد
والننتي الننندلس رأثنناء فنني الّرننندي البقاء أبي

مطلعها: 
ٍء لكممل تممم ممما إذا شممي

نقصممممممممممممممممممممممممان
َغممّر فل العيممش بطيممب ُي

إنسمممممممممممممممممممممممممان ًا الشمميخ سممماحة تممأثر ،إلقائها في استمر فلما ،كممثير
ًا بكمماء وبكممى علممى مممر بممما ذكرتممه أنهمما إذ ؛شممديد

المسمملمين بممأحوال وذكرتممه البلد، تلممك في المسلمين
البلد.  من كثير في المعاصرة

حيممث ؛كتابمماته بعممض فممي بالشممعر يستشممهد وكممان
ًا يضمنها ًا أو بيت بصدده.  هو ما تناسب الشعر من أبيات
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فممتراه ؛الكلم بفصمماحة معممروف الشمميخ سممماحة
علممى يجيممب أو ،الكتمماب يملممي أو ،الكلمممة يلقممي

،بالنحو عارف هو إذ ة، لحن منه تسمع فل ؛السؤال
فممي الدقممة يتحممرى ،عبممارته سمملمة علممى حريممص
وتراكيبه.  أساليبه
ًا هممذا فهممل وكممذا كممذا قلت إنك: له يقال ما وكثير
؟ صحيح السلوب
بآيممة ذلممك على يستشهد ثم ،ماقال بصحة فيجيب

إليه.  ذهب ما صحة تؤيد القرآن من
خآطممأ أو ،لحن القراءة في كان ثم عليه قرأنا وإذا

َنُه الخطأ فيها وقع التي الكلمة أعاد ْي ،نفسممه وبيممن َب
ً الصمموت ويرفممع لممم فممإذا ؛القممارئ ينبممه حممتى ؛قليل
،أخآرى مرة الكلمة سماحته أعاد ذلك القارئ يسمع

وكذا.  كذا الصواب: قال يسمعها لم فإذا
ًا ً سممماحته يطممرح وأحيان ًا سممؤال والمجلممس نحويمم

ّلممة ،بالممدكاترة مليء :فيقممول ،العلممم أهممل مممن والُج
؟ الفلنية الكلمة نصبت شيء أي على

علممى نصممبت: يقول كأن ،أجاب أحد يجب لم فإذا
ذلك.  غير على أو ،الشتغال
ًا الممتي الدارجممة الكلمممات يصمموب كممان ممما وكممثير
ًا ،القممراء بعمض من يسمعها يصموب كمان مما وكمثير

أو الخطبمماء بعممض من يسمعها التي الساليب بعض
المتحدثين. 

: يلي ما تصويباته على المثلة ومن
طبعي. : الصواب: يقول ،طبيعي: _ كلمة1

فصاحة سماحة الشيخ، وتصويبه للخآطاء، وطريقته في 
ذلك
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باز
ّهي. : الصواب: يقول ،_ بديهي2 َد َب
ُدْربة،3 ََبة: الصواب: يقول _  َدَر
ِءجب_ 4 يقممال كممأن ،ممموَجب: الصواب: يقول ،مو

الجيممم بكسممر الصممواب يكممون وقممد ،بموَجبه للعمل
ِءجب لن ؛السياقا حسب والممموَجب ،السبب هو المو

ّبب.  هو الُمَس
ِءكلى،5 َلى: الصواب: يقول _  ْلية.  جمع ُك ُك
الفهام.  ِءجلء: الصواب: يقول الفهام َجلء_ 6
المعجممم: الصممواب: يقممول الُمفهممَرس _ المعجم7

ِءرس ْه َف فاعل اسم فيكون ،بفتحها ل الراء بكسر الُم
مفعول.  اسم ل

ِءقعممدة وذي ،الحمماء بفتممح الَحّجممة _ ذي8 بكسممر ال
ِءحّجمة ذي: العكمس الصمواب يقمول القماف بكسمر ال

َقعدة وذي ،الحاء القاف.  بفتح ال
إنممه: الممدعاء بعممد مكاتبمماته نهايممة فممي _ ويقممول9

مممن أولممى السمملوب هممذا إن: ويقممول قريممب سميع
مجيب سميع
ًا سمع _ إذا10 كان كلما كذا كان يقول: كلما أحد

؛كممذا كان كذا كان كلما: يقول أن الصحيح: قال كذا
ّدوا َمننا ُكّل[قال_تعالى_: ،كلما لتكرار مسوغ فل رُأ

َلى إة إإ َن ْت إف ْل إكُسوا ا . 91 النساء: ]إفيَها ُأرْأ
سمموء كممل من الله بين: حفظه يجمع ل كان_ 11

َتفممى يقول بل ،ومكروه ْك :يقممال أن فإممما ،بواحممدة ُي
مكروه.  كل من أو ،سوء كل من
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ًا ًا ،للسنة كان×معظم أحواله، شتى في لها مطبق
. _مر كما_

السمملم تحيممة علممى محممافظته ذلممك مظاهر ومن
ْفممق علممى ،الشممأن هممذا فممي السممنة فممي جمماء ممما َو

إذا يسمملم وكممان ،لقيه من على بالسلم فكان×يبدأ
ًا دخآل المجلس.  من قام إذا ويسلم ،مجلس

فكممان ؛ونهايتهمما مكاتبمماته بدايممة فممي يسمملم وكان
عليكممم اللممه فسمملم بعممد أممما المقدمممة بعممد يقممول

اللممه ورحمممة عليكممم سمملم أو ،وبركمماته ورحمتممه
وبركاته. 
اللممه ورحمممة عليكممم والسمملم: النهاية في ويقول
وبركاته. 

ّلم علممى السمملم يممرد وكان المكاتبممات فممي المسمم
ّيي ما بمثل وغيرها أحسن.  أو به ُح

مممن كممل علممى السمملم يممرد أنه عليه ألحظ وكنت
وهممو جماعممة على سلم أو ،بعينه قصده سواء سلم
بمسممألة يقومممون الممذين بعممض إن حممتى ،بينهم من

فممألحظ ،بالسمملم كلمممه يبممدأ المسمماجد فممي الناس
ًا ×. الشيخ سماحة إل عليه يرد ل أنه كثير

إلممى ذهبممت ثممم السمميارة في سماحته أركبت وإذا
فهممو ؟ سلمت هل: يسألني كان الخآر السيارة باب
حائل.  الثنين بين حال إذا السلم يرى

الحفمماوة فممي يزيممد السمملم تحيممة بعممد وكممان
الستقبال.  وحسن ،والسؤال

ًا سمع إذا وكان يقممول: السمملم الذاعة في متحدث

طريقة سماحة الشيخ في التحية وردها
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باز
وعليكممم: بقوله عليه رد ؛وبركاته الله ورحمة عليكم
وبركاته.  الله ورحمة السلم
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فئممات إلممى المراسمملت كممثير الشمميخ سماحة كان
،والرؤسمماء الملمموك، يراسممل فهو ؛الناس من كثيرة

،العلمممم وطلب ،والقضممماة ،والعلمممماء ،والممممراء
وسمممائر ،المراكمممز ورؤسممماء ،الجمعيمممات ورؤسممماء
الدعاة. 
وأقاربه.  ،وأحباءه ،الله في إخآوانه يراسل وكان

،والمحسممنين ،والعيممان الوجهمماء، يراسممل وكممان
الشأن.  وذوي

وغيرهم.  ،والمتنازعين ،المخالفين يراسل وكان
ُد ممما جميع على يرد وكان ِءر الرسممائل مممن عليممه َيمم

أو ،الملمموك مممن كممان سممواء ،كممان شممخص أي مممن
عامة أو ،القضاة أو ،العلماء أو ،المراء أو ،الرؤساء

ًا ذكممروا مممن سممائر أو ،الناس يراسمملون ممممن ،آنفمم
سماحته. 

بالبسممملة يبدأها أن رسالة أنشأ إذا دأبه من وكان
يقول:  ثم

يوجههمما حيممث ؛بمماز بممن عبدالله بن عبدالعزيز من
منزلتممه ينزلممه أن بعد ،الرسالة إليه أرسلت من إلى

يشمرع ثمم ،عليمه يسملم ثمم ،له يدعو ثم ،به اللئقة
. الرسالة مضمون في

: يقول أنه الرسائل في أساليبه فمن
الخ حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بن عبدالعزيز من

فلن.  الشيخ الفضيلة صاحب المكرم
حضممرة إلممى الشمميخ. . أو المكرم الخ حضرة إلى أو
الشيخ. .  المكرم البن

منهج سماحة الشيخ في الرسائل والرد عليها
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باز
ذلك.  نحو أو
يقول: أو ،آمين رضاه فيه لما الله يقول: وفقه ثم

لكممل اللممه وفقممه أو آميممن واليمان العلم من وزاده
خآير. 
ومكانممة وسمملطة شممأن ذا إليممه المرَسل كان وإن

جعلممه و ،دينممه بممه ونصممر ،خآيممر لكل الله وفقه: قال
ًا كان.  أينما مبارك

حيممث: وبركاته الله ورحمة عليكم سلم: يقول ثم
آخآممر في يختمه و ،عادته فهذه ؛بالتنكير السلم يبدأ

بالتعريف.  الكلم
،إليكممم فممأرفع بعد أما: الول السلم بعد يقول ثم

ًا كممذا أو ،نسخة أو ،رسالة إليكم فأشفع أو خآصوصمم
كبير.  مسؤول إلى موجهة الرسالة كانت إذا

كممذا عليكممم يخفممى فل أو ،محّب يا بعده: يقول أو
مممن أحصممي ل ممما بممي اتصممل فقممد: يقممول أو ،وكذا

ًا وكممذا كممذا لممي وذكروا ،الناصحين بعممد منكممم راجيمم
وكذا بكذا تقوموا أن الموضوع على الطلع

والسنة.  الكتاب من الدلة بذكر يشرع ثم
بأسمممائه اللممه أسممأل: يقممول كأن بالدعاء يختم ثم

ويعلممي ،دينممه بكم ينصر أن العلى وصفاته ،الحسنى
إنممه ،المهتممدين الهداة من وإياكم يجعلنا وأن ،كلمته
قريب.  سميع أو. كريم جواد

سممميع مممن أولممى قريممب سممميع: وكممان×يقممول
مجيب. 

عليكم والسلم: ويقول المعرف بالسلم يختم ثم
وبركاته.  الله ورحمة

حضرة. . أو إلى البسملة بعد: فيقول الرد في أما
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هذا.  نحو
الكريممم كتممابكم وصمملني فقممد بعممد أممما: يقممول ثم

الهممدى بحبممل اللممه وصمملكم كممذا وتاريممخ كممذا برقممم
والتوفيق. 
سممممممماءني_بحسمممممممب أو سمممممممرني وقمممممممد
الموضوع.  في يشرع ثم ،ماذكرتم_الموضوع

بل ،وآخآره الكتاب بداية في السم يكرر وكان×ل
سمبيل قمال_علمى فمإذا ؛الخآمر عمن بأحدهما يكتفي

عبممدالله بممن عبدالعزيز من: الكتاب أول المثال_في
المملكممة عممام مفممتي: الكتمماب آخآممر في قال باز بن

يممذكر لمم وإذا ،اسممه ذكمر دون السممعودية العربيممة
الختام.  في ذكره الول في السم
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باز

سممفره حممال فممي العتممدال يلممزم الشمميخ سماحة
إذا الهتمممام كثرة أو القلق عليه يظهر فل ؛وحضره

. _الناس أكثر حال هي كما_السفر أراد
ًا سممماحته خآممرج السممفر موعممد جمماء وإذا متأنيمم

ًا ً ،مطمئن ًا ،مهلل ًا ،مسبح . مستغفر
السمفر بدعاء دعا الطائرة أو السيارة استقل فإذا

ّتمماب مممن بجممانبه من إلى التفت ثم ُك ممماذا: وقممال ال
أو الكتممب بعممض أو ،الصممحف بقممراءة فبممدأ ؟ معممك

أو سمميارة يركممب ل الشمميخ سممماحة لن ؛المعاملت
ّتمماب أو كمماتب ومعه إل طائرة ممما عليممه يعرضممون ك
غيرها.  أو ،الكتب أو ،المعاملت من تيسر
سممبيل الطممائرة_علممى علممى السفر يريد كان فإذا

إلممى ستوصمله التي السيارة ركوبه فور المثال_فإنه
إلممى يصممل حممتى عليه يعرض ما بسماع يبدأ المطار
موعممد علممى وبقممي المطممار إلى وصل فإذا ،المطار

ًا_جلممس كممان وقت_ولو الطائرة إقلع بجممانبه يسممير
المعمماملت مممن الكممثير ومعهممم ،كاتبممان أو كمماتب
إلممى الصممعود وقممت جاء فإذا ،سماحته على يقرآنها

سممماع اسممتأنف الطممائرة فممي مكممانه وأخآذ الطائرة
البلممد إلممى يصممل حممتى ،المعاملت وعرض ،القراءة
أو ،الريمماض كممان سممواء إليممه السممفر يريممد الممذي

الطائف. 
سمفره؛ فمي السممكينة يلمزم الشيخ سماحة إن ثم

حممتى ،معممه من على يكدر ول ،يضجر ول ،يضيق فل
ينتظممر سمماعة مممن أكممثر الطائرة في مكث ربما إنه

حال سماحة الشيخ في السفر
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غيمره أو لعمارض يتمأخآرون قمد مممن معه من بعض
ِءقممّل الممتي الخاصممة الطممائرة فممي القلع موعد عن ُت

،تكممدر أي سممماحته علممى ترى ل ذلك ومع ،سماحته
يصل حتى عليه يعرض ما سماع يواصل بل ،تغير أو

تأخآر.  من
ل بممل ،نحوه أو بعتاب الشيخ يبادره لم وصل وإذا
البتة.  تأخآره سبب عن يسأله
الممذي البلممد مطممار إلممى وصممل إذا سماحته إن ثم
الطممائف_نممزل أو الريمماض كمطممار إليممه السفر يريد

ّذن ،الهمموينى ومشى ،وتؤدة بسكينة فممي بالصمملة وأ
يممدرك لممم إذا بنا وصلى ،صلة وقت كان إن المطار

الصلية.  الجماعة
مممع قدمنا هم1418 عام في اليام من يوم وفي 

فلممما ،الريمماض إلممى الطممائف مممن الشمميخ سممماحة
ًا الرياض مطار إلى وصلنا فممي معممه من رغب ظهر
إلممى شمموقا فممي لنهممم ؛بيمموتهم إلى الذهاب سرعة

مممممن كممممان فممممما ؛وأهليهممممم أولدهممممم رؤيممممة
،الظهممر لصلة للوضوء ذهب أن إل_سماحته_كعادته

كلهمما ركعممتين بنا وصلى ،وأقام ،واستاك ،بنا أذن ثم
حسممبنا فلما ؛سفر في تصليها أنك تشعر ل طمأنينة

ًا وجممدناه المطممار فممي مكثنمما وقممت وأربعيممن خآمسمم
دقيقة. 
سممتقل الممتي السمميارة إلممى توجهنمما ذلممك وبعممد
التفممت حممتى اسممتقلها إن وممما ،منزلممه إلى سماحته

حممتى عليممه نقممرأ فشممرعنا ؟ عنممدكم ممما: وقال إلينا
فممي مكممانه وأخآممذ ،وصمملناه فلممما منزلممه، وصمملنا

،البنمماء مممن ينتظممره مممن علممى سمملم المجلممس
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باز
وأصمممحاب ،والمحمممبين ،العلمممم وطلبمممة ،والقمممارب

ّد ذلك وبعد ،الحاجات ؛الهمماتف سممماعة إلممى يممده َم
قممد إذ ،أول المكالمممات يسممتقبل هممو هممل يتأكممد كي

ًا الهاتف يكون ؛فيقول: افتحمموه ،المجلس عن مغلق
هذا كل ،واستفساراتهم ،الناس أسئلة يستقبل لكي
فممي دأبممه هممو ! فهذا بعد منزله داخآل يدخآل لم وهو

السفر. 
وأهلممه ،الطممائف أو مكممة إلممى وصمموله كممان وإذا
فممور عليهممم ويسمملم ،بهم يتصل فإنه بصحبته ليسوا

بالسلمة.  وصل قد بأنه ويخبرهم ،وصوله
فممي حمماله عممن الحممديث مممن شمميء مر وقد ،هذا
،الوقممات علممى محممافظته عممن الحممديث عند سفره
الحج.  في أحواله عن الحديث وعند
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ًا الشيخ×يدّرس سماحة ُيقممرأ ،عديممدة كتبمم عليممه و
وفممي ،التفسممير فممي عليممه فيقرأ ؛متنوعة فنون في

وفمممي ،الصمممول وفمممي ،العقيمممدة وفمممي ،الحمممديث
الكتممب وفممي ،النحو وفي ،السلوك وفي ،المصطلح

الجامعة.  العامة
ْقَرأ ومما َدّرسه عليه، ُي ُي يلي:  ما للطلب و

أحمد.  المام مسند_ 1
البخاري.  صحيح_ 2
مسلم.  صحيح_ 3
داود.  أبي سنن_ 4
الترمذي.  سنن_ 5
النسائي.  سنن_ 6
ماجة.  ابن سنن_ 7
الدارمي.  سنن_ 8
البيهقي.  سنن_ 9

للنووي.  الصالحين رياض_ 10
تيمية ابن البركات أبي الدين لمجد المنتقى_ 11

الحراني. 
حجر.  لبن المرام بلوغ_ 12
كثير تفسيرابن_ 13
القرطبي.  تفسير_ 14
تيمية.  لبن التدمرية_ 15
تيمية.  لبن الواسطية العقيدة_ 16
تيمية.  لبن والوسيلة التوسل_ 17
تيمية.  لبن الفتاوى مجموع_ 18

كتب كانت تقرأ على سماحته
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باز
الحنفي.  العز أبي لبن الطحاوية العقيدة_ 19
عبدالوهاب.  بن محمد للشيخ الصول ثلثة_ 20
عبدالوهاب.  بن محمد للشيخ التوحيد كتاب_ 21
بمممن محممممد للشممميخ الشمممبهات كشمممف_ 22

عبدالوهاب. 
حسن.  بن عبدالرحمن للشيخ المجيد فتح_ 23
التثريب طرح_ 24
حجر.  لبن الفكر نخبة_ 25
كثير.  لبن الحثيث الباعث_ 26
للجويني.  الفقه أصول في الورقات_ 27
الفقه.  أصول_ 28
العمدة.  شرح العدة_ 29
المقنع. _ 30
قدامة.  لبن المغني_ 33
للنووي.  المهذب شرح المجموع_ 32
المستقنع.  زاد_ 33
المربع.  الروض_ 34
القناع.  كشاف_ 35
الفرائض. _ 36
القيم.  لبن الموقعين إعلم_ 37
القيم.  لبن المعاد زاد_ 38
القيم.  لبن الكافي الجواب_ 39
القيم.  لبن الصيب الوابل_ 40
كثير.  لبن والنهاية البداية_ 41
هشام.  لبن النحو في الندى قطر_ 42
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،الخآلقا مكممارم على طلبه الشيخ×يربي سماحة
وتنزيلهممم ،العلماء احترام وعلى ،الدليل اتباع وعلى

منازلهم. 
ًا وكممان سممواء بهممم الحتفمماء شممديد ،لطلبممه محبمم

بعدهم.  من أو ،القدامى طلبه
الدلة.  في والنظر ،البحث على وكان×يدربهم

صممحة عممن أو ،مسممألة عن الدرس أثناء سئل وإذا
كممان وإذا ،الحممال فممي السممؤال علممى أجاب ،حديث
عممن أو ،الحممديث درجممة مممن والتأكممد التثبت يتطلب

أهممل كلم بجمممع تلميممذه أحممد المسألة_كلممف حكم
سماحته.  على يعرضه ثم ،المسألة في العلم
سممماحة على قرأه منه طلب ما الطالب أعد فإذا
ويممدعو ،بممذلك سممماحته فيفممرح ،الدرس في الشيخ

للطالب. 
:قال منها علم عنده وليس ،مسألة عن سئل وإذا

سممأله العلممم أهممل مممن أحد عنده كان وإذا ،أدري ل
أقل المسؤول كان ولو ،يعلمها ل التي المسألة عن

ًا بكثير.  سماحته من علم
إذا وينهرهم ،يزجرهم كان أنه ،لطلبه تربيته ومن

بعممُض سأله إذا أنه ذلك فمن ؛ذلك المقام استدعى
ً الطلب :الشمميخ لممه قال تكلف أو ،تعنت فيه سؤال

العلم.  أهل كلم إلى وارجع ،المسألة ابحث
أن شممعر إذا السممائل علممى الشمميخ غضممب وربممما
تنقص أو ،حكم على اعتراض أو ،تشدد فيه السؤال

العلم.  أهل من لحد

تربية سماحة الشيخ لطلبه
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باز
الشمميخ سممماحة سممأل الطلب أحد أن مرة وأذكر

فيهمما الن الديممة شمميخ يمما: وقال ،الديات مقادير عن
مائممة وأصمملها ،ألممف بمائة تحدد فإنها ؛للمسلم ظلم
المسملم ديمة فمي المذكورة البل أن فلو ؛البل من

مممن أكممثر قيمتهمما لبلغممت للممبيع السوقا في عرضت
الدية.  تقدير في النظر أعيد فلو ؛ألف مائة

قممدر الممذي: وقال ،بشدة الشيخ سماحة عليه فرد
فممي وأنممت ،تعممترض وأنت ،منك أعرف علماء الدية
الكلم وتممترك تتأدب أن عليك فيجب ؛الطريق بداية
يعنيك.  ل الذي

،الشمميخ دأب هممو والتحمممل الرفممق فممإن ذلك ومع
منهممج علممى يكونوا حتى الطلب تربية يتقصد ولكنه
فاضل.  وخآلق ،سوي

ًا زجممر إذا الشيخ سماحة فإن ولهذا نهممره أو طالبمم
ًا الطالب على نفسه في يحمل لم ينتهي وإنما ،شيئ

المجلس.  انتهاء بمجرد المر
الشيخ سماحة فإن الحق يريد السائل كان إذا أما
بممه يتلطممف بممل ،ينهممره ول ،يزجممره ول ،عليممه يصبر
سماحته.  من بغيته ينال حتى

والتمموجيه ،النصممح الشمميخ×كممثير سممماحة وكممان
فممي كتبهمما الممتي النصمميحة هذه وإليك ،العلم لطلب

ًا كممان لممما هممم12/3/1389 الجامعممة لرئيممس نائبمم
العلم+.  لطلبة بعنوان: =نصيحة السلمية

نصها:  وهذا

+العلم لطلبة نصيحة=
نبينمما ،رسمموله علممى والسمملم والصلة ،لله الحمد
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بعد:  أما وصحبه وآله محمد
ومن ،القربات أفضل من العلم طلب أن ريب فل

به.  عمل لمن والكرامة بالجنة الفوز أسباب
بممأن وذلممك طلبه في الخآلصُا المهمات أهم ومن
سممبيل هممو ذلممك لن ؛آخآر لغرض ل ،لله طلبه يكون

،العاليممة المراتممب لبلوغ التوفيق وسبب ،به النتفاع
والخآرة.  الدنيا في

منننقممال: = النبي"أنممه عن الحديث في جاء وقد
ًا تعلم يتعلمه ل ،الله وجه به ُيبتغى مما علم

ًا به ليصيب إل َعننْرَف يجد لم الدنيا من غرض
أبممو أخآرجممه ،ريحهمما + يعنمميالقيامننة يوما الجنة

حسن.  بإسناد داود
قممال: عنممه"أنممه ضعف فيه بإسناد الترمذي وأخآرج

أو ،العلمنناء بننه ليجننارأي العلننم طلننب مننن=
وجننوه بننه ليصننرف أو ؛السننفهاء به ليمارأىَ
+. النارأ الله أدخآله إليه الناس

علممى يطلممع مسمملم وكل ،علم طالب كل فأوصي
ً العمممال جميممع فممي لله بالخآلصا الكلمة هذه عمل

َيْرُجننوا َكنناَن َفَمْن: [وتعممالى_ الله_سبحانه بقول
َء إه إلَقننا ّبنن َيْعَمننْل رَأ ْل ًا َعَملً َف إلح إرْك َول َصننا ُيْشنن

إة َد َبا إع إه إب ّب ًا رَأ . 110 الكهف: ]َأَحد
يقولقممال: = النبي"أنممه عن مسلم صحيح وفي

عننن الشننركاء أغنننى أنننا: وجننل_ اللننه_عننز
فيننه معنني أشننرك عملً عمننل مننن الشننرك

+. وشركه تركته غيري
بخشممية مسمملم وكممل علممم طممالب كل أوصي كما

ً المممور جميممع فممي اللممه_سممبحانه_ومراقبتممه عمل
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باز
إذيَن إإّن[وجممل_:  بقمموله_عممز ّلنن ّبُهننْم َيْخَشننْوَن ا رَأ

إب ْي ْلَغ ٌة َلُهْم إبا إفَر َأْجٌر َمْغ إبيٌر َو . 12الملك: ] َك
إلَمننْن: [وقمموله_سممبحانه_ إه َمَقننامَا خَآنناَف َو ّبنن رَأ

إن َتا ّن . 46الرحمن: ] َج
خآشننية العلننم رأأس: =السممملف بعمممض قمممال

+. الله
بخشننية كفىمسممعود÷: = بممن عبممدالله وقممال

ًا الله +. جهل به بالغترارأ وكفى ،علم
كممان أعممرف بممالله كان السلف: =من بعض وقال

أخآوف+.  منه
النبي"لصحابه: قول المعنى هذا صحة على ويدل

وأتقنناكم ،للننه لخآشنناكم إننني_واللننه_أمننا=
+. . له

ًا ذلك كان العبدبالله علم قوي فكلما لكمممال سممبب
ِءره ،الحممدود عند ووقوفه ،وإخآلصه ،تقواه َذ مممن وَحمم

المعاصي. 
ّنَمننا[وتعالى_:  الله_سبحانه قال ولهذا َيْخَشننى إإ

ّلَه إه إمْن ال إد َبا ُء إع َلَما ْلُع ّلَه إإّن ا إزيننٌز ال ]َغُفننورٌأ َع
. 28فاطر: 

،للممه النمماس أخآشممى هممم وبممدينه ،بممالله فالعلممماء
الرسممل رأسممهم وعلممى ،بدينه وأقومهم ،له وأتقاهم

اتبممماعهم والسممملم_ثمممم الصممملة والنبيممماء_عليهمممم
بإحسان. 
أن السممعادة علمممات مممن النممبي"أن أخآممبر ولهممذا

الصمملة فقممال_عليممه ،اللممه ديممن العبممدفي يفقممه
ًا به الله يرد منوالسلم_: = فنني يفقهه خآير

حممديث مممن الصممحيحين فممي + أخآرجمماهالنندين
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معاوية÷. 
ِءفمْز المدين في الفقه لن إل ذاك وما العبمدعلى َيْح
والحممذر ،فرائضممه وأداء ،وخآشمميته ،اللممه بأمر القيام
،الخآلقا مكمممارم إلمممى ويمممدعوه ،مسممماخآطه ممممن

ولعباده.  لله والنصح ،العمال ومحاسن
أل ة وجميمع يمنحنما وجمل_أن اللمه_عمز فأس طلب

والسممتقامة ،دينه في الفقه المسلمين وسائر العلم
ًا يعيذنا وأن عليه وسمميئات أنفسممنا شممرور من جميع

عليه.  والقادر ذلك ولي إنه ؛أعمالنا
محمممد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى

وصحبه.  وآله
ة رئيس نائب السملمية الجامع

المنورة بالمدينة
باز بن عبدالله بن عبدالعزيز
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باز

ًا كثيرة الشيخ سماحة وصايا باخآتلف وتختلف ،جد
والشخاصا.  الحوال

بهمما يوصممي سماحته كان معينة وصايا هناك أن إل
ًا ،مكاتبمماته أو ،محاضممراته أو ،كلماته في سواء كثير

ممما الوصممايا تلممك ومممن ،للفراد الشفوية نصائحه أو
يلي: 

الله_سبحانه_.  بتقوى الوصية_ 1
ًا الكريممم بممالقرآن العنايممة_ 2 ًا ،حفظمم ،وتممدبر

ًا وعملً.  ،وتحاكم
ما بحفظ والوصية ،بها والعمل بالسنة، العناية_ 3

منها.  تيسر
والمممر ،اللممه إلممى الممدعوة علممى الحممرصا_ 4

ذلك.  على والصبر ،المنكر عن والنهي بالمعروف
تيسر ما بحفظ والوصية ،العقيدة بكتب _العناية5
مممن وغيرهمما والتدمريممة ،الواسممطية كالعقيممدة ،منها
،التوحيممد تيميممة×وككتمماب ابممن السمملم شمميخ كتب

السمملم لشمميخ الشممبهات وكشممف ،الصممول وثلثممة
عبدالوهاب×.  بن محمد

،ومسمملم كالبخمماري الحممديث بكتممب الوصممية_ 6
ممما حفممظ مع ،وغيرها ،والمسانيد السنة كتب وبقية
للمقدسي× الحكام كعمدة الحديث كتب من تيسر
للنممووي النوويممة حجر×والربعين لبن المرام وبلوغ

. _الله رجب_رحمهما لبن تتمتها مع
التفرقا من والتحذير ،الكلمة باجتماع الوصية_ 7

والخآتلف. 

وصايا كان سماحة الشيخ يكثر منها
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وذلممك ،كممثرة تحصممى تكمماد الشيخ×ل سماحة نصائح
،والعامممة الخاصممة يناصممح فهممو ؛المجممالت شممتى فممي

والقريممب ،والجماعممات والفممراد ،والكبممار والصممغار
مممن ذلممك غيممر إلممى ومشممافهة ،كتابممة ويناصح ،والبعيد

فممترة منممذ بهمما يقمموم كان التي المتعددة نصائحه أنواع
شبابه. 

ُينسممخ ،النصميحة يملي شبابه فترة وكان×في منهما و
،المشممايخ خآاصممة علممى تمموزع ثممم ،نسممخة مممن أكممثر

ذلك.  بعد تنتشر ثم ،والخآوان
التصممال وسممهل ،الطباعممة وسممائل توافرت أن وبعد

،الصممحف إلممى بها ويبعث ،النصائح يملي سماحته صار
فممي تنتشممر ذلممك وبعممد ،المختلفممة العلم وسممائل أو

الفاقا. 
،وتطبممع ،كتممب فممي تجمممع قممد النصممائح تلممك أن كما

الناس.  بين وتنتشر
الممتي لنصممائحه النادرة النماذج من شيء مضى ولقد

ذلممك مممن لشمميء ذكر وسيأتي هذا، قبل تنشر لم ربما
التالية.  الصفحات في
طنني في وجدت النادرأة النصيحة هذه_ 1

16/2/13 فنني حررأها حيث×سماحته أورأاق
عنوان:  تحت هن73
+للمسلمين عامة نصيحة=

: نصها وإليك
الرحيم الرحمن الله بسم
يممراه مممن إلممى بمماز بممن عبدالله بن عبدالعزيز من

سممبيل وبهممم بممي اللممه سمملك المسلمين إخآواننا من

نصائح سماحة الشيخ



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
بممالحق للتمسممك وإيمماهم ووفقنممي ،المممؤمنين عباده

طريمممق وإيممماهم وأعممماذني ،المممدين فمممي والفقمممه
آمين.  والضالين عليهم المغضوب

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
ً والتذكير النصيحة هو لهذا فالموجب بعد أما عمل

ّكننْر[بقمموله_سممبحانه_:  َذ إإّن َو ْكَرىَ َفنن ّذ َتنَفننُع النن
إنيَن إم ْلُمنننْؤ  وقمممموله_تعممممالى_:55الممممذاريات: ] ا

ُنوا[ َتَعنناَو َلننى َو إبننّر َع ْل ّتْقننَوىَ ا ُنوا َول َوال َتَعنناَو
َلى إم َع ْثنن إل إن ا ْدَوا ْلُعنن ّتُقننوا َوا ّلننَه َوا ّلننَه إإّن ال ال

ُد إدي إب َش إعَقا ْل الدينالنبي": = وقول ،2المائدة: ]ا
:قاننال ؟ اللننه رأسننول يا قايل: لمن ،النصيحة

،المسننلمين ولئمننة ،ولرسننوله ،ولكتابه لله
+. وعامتهم

للمننؤمن المننؤمنالسمملم_: = وقمموله_عليممه
ًا بعضننه يشنند كالبنيننان بيننن وشننبك ،بعضنن

+. أصابعه
فنني المسننلمين مثلالسلم_: = وقوله_عليه

كمثنننل وتعننناطفهم ،وتراحمهنننم ،تنننوادهم
لننه تننداعى عضننو منننه اشننتكى إذا ؛الجسنند

+. والسهر بالحمى الجسد سائر
أصمماب قممد ممما عليكممم يخفممى فل ذلممك عممرف إذا

،لممه خآلقمموا عممما والعممراض الغفلممة مممن المسلمين
والتمتمممع ،المممدنيا عممممارة علمممى أكثرهممممم وإقبمممال

،فيهمما الحيمماة بوسممائل المموقت وإشممغال ،بشممهواتها
بهممم أفضممى حممتى ،لهمما والسممتعداد الخآممرة ونسيان

،والخآتلف ،التفممرقا مممن وقممع قممد ممما إلممى ذلممك
لجممل والمعمماداة ،والممموالة ،والتبمماغض ،والشممحناء
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بممأمر الممرأس رفممع وعدم ،العاجلة وحظوظها ،الدنيا
مممن أنممواع ذلممك عممن فنتممج ؛لهمما والممتزود ،الخآممرة
؛منهمما الكممثير وممموت ،القلمموب مرض منها ،الشرور

والسممتعداد ،اللممه بممذكر وصممحتها ،القلوب حياة لن
،ومحبتممه ،وخآشمميته ،أمممره علممى والستقامة ،للقائه

قممال_تعممالى_: كما عنده فيما والرغبة ،منه والخوف
ّيَها َيا[ إذيَن َأ ّل ُنوا ا ُبوا آَم إجي َت إه اْس ّل إل إل إللّرُسننو َو

َذا ُكْم إإ ُكْم إلَما َدَعا إيي . 24 النفال: ]ُيْح
إلَك[وقال_تعالى_:  َذ َك َنا َو ْي ْيَك َأْوَح َل ًا إإ إمْن رُأوح

َنا إر ْنَت َما َأْم إرأي ُك ْد َتنناُب َمننا َتن إك ْل إليَمناُن َول ا ا
إكْن َل ُه َو َنا ْل ًا َجَع إدي ُنورأ إه َنْه ُء َمننْن إبنن إمننْن َنَشننا
َنا إد َبا ّنَك إع إإ إدي َو َتْهنن َلننى َل ٍءْط إإ ٍءْم إصننَرا إقي َت ]ُمْسنن

. 52الشورى: 
ًا َكنناَن َأَوَمننْن[وقممال_تعممالى_: ْيتنن ُه َم َنننا ْي َي َأْح َف

َنا ْل ًا َلُه َوَجَع إشي ُنورأ إه َيْم إس إفنني إب ّنننا َكَمننْن ال
ُلُه َث إت إفي َم ُلَما ّظ ْيَس ال ٍءْج َل إرأ ْنَها إبَخا  النعام:]إم
122 .

ِءصممّحتها، القلمموب، فحيمماة ،وإشممراقها ،ونورهمما و
ُقوتها ومحبتهمما ،بممالله إيمانهمما حسممب وثباتها_على ،و

ولرسوله.  ،له وطاعتها ،لقائه إلى وشوقها ،له
ُتها حسممب علممى وحيرتها ،وظلمتها ،ومرُضها ،ومو

ِءدها ،وبحقممه ،بممالله جهلها ْعمم ُب وطاعممة ،طمماعته عممن و
كتابه.  وتلوة ،ذكره عن وإعراضها ،رسوله

؛القلمموب علممى الشمميطان يسممتولي ذلممك وبسممبب
ُدها ِءعمم َي ّنيهمما ،َف الممتي الضممارة البممذور فيهمما ويبممذر ،ويم
خآيممر، كممل مممن وتبعممدها ،ونورهمما حياتها على تقضي

َوَمْن[الله_تعالى_:  قال كما ،شر كل إلى وتسوقها
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باز
إر َعْن َيْعُش ْك إن إذ ّيننْض الّرْحَمنن ًا َلننُه ُنَق َطان ْي َشنن
إريننٌن َلُه َفُهَو ّنُهننْم36( قَا إإ َنُهْم ) َو ّدو َيُصنن َعننْن َل

إل إبي ُبوَن الّس َيْحَس ّنُهْم َو ُدوَن َأ َتنن  الزخآممرف:،]ُمْه
36 37 .

إر َعْن َيْعُش َوَمْن[وقال_تعالى_:  ْك إن إذ الّرْحَمنن
ّيْض ًا َلُه ُنَق َطان ْي إريٌن َلُه َفُهَو َش ّنُهْم36( قَا إإ ) َو

َنُهْم ّدو َيُصنن إل َعننْن َل إبي ُبوَن الّسنن َيْحَسنن ّنُهننْم َو َأ

ُدوَن َت . 53الحج: ] ُمْه
َطاُن[وقممال_تعممالى_:  ْي ُكْم الّشنن ُد إعنن ْلَفْقننَر َي ا

ُكْم ْأُمُر َي إء َو ْلَفْحَشا . 268 البقرة: ]إبا
ُدُهْم[وقال_تعالى_:  إع إهْم َي ّني ُيَم ُدُهْم َوَمننا َو إعنن َي

َطاُن ْي ًا إإلّ الّش . 120النساء: ] ُغُرورأ
ًا علينمممما فممممالواجب إلممممى التوبممممة هممممو جميعمممم

بمحبتممه، القلوب وعمارة ،إليه الله_سبحانه_والنابة
والقبممال ،إليممه والشمموقا ،ورجممائه ،وخآوفه وخآشيته،

،ذلممك فممي والحممب ،رسمموله وطاعممة ،طمماعته علممى
،ومحبتهمممم ،الممممؤمنين ومممموالة ،فيمممه والبغمممض

،الكمممافرين وبغمممض ،الحمممق علمممى ومسممماعدتهم
،خآممداعهم مممن والحممذر ،ومعمماداتهم ،والمنممافقين

ّتعمموا ما إلى النظر ومن ،إليهم والركون ،ومكرهم ُم
قريب.  عن الزائلة الدنيا الحياة زهرة من به

ُبنننوا[اللمممه_تعمممالى_:  قمممال إني َأ َلنننى َو ُكنننْم إإ ّب رَأ
إلُموا َأْس إل إمْن َلُه َو ْب ُكْم َأْن قَا َي إت ْأ َذاُب َي ْلَع ل ُثّم ا
ْنَصُروَن إبُعوا54( ُت ّت إزَل َما َأْحَسَن ) َوا ْن ُكْم ُأ ْي َل إإ

ُكْم إمْن ّب إل إمْن رَأ ْبنن ُكْم َأْن قَا َي إت ْأ َذاُب َينن َتننًة الَعنن َبْغ
ُتْم ْن َأ َأْن55( َتْشُعُروَن ل َو َيننا َنْفننٌس َتُقننوَل ) 

َتا َلى َحْسَر ْطُت َما َع إب إفنني َفّر ْننن إه َج ّلنن إإْن ال َو
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ْنُت إمْن ُك إريَن َل إخآ َأْو56( الّسننا َأّن َلننْو َتُقننوَل ) 

ّلننَه إني ال َدا ْنننُت َهنن ُك إقيننَن إمننْن َل ّت ْلُم َأْو57( ا  (
َذاَب َتننَرىَ إحيننَن َتُقننوَل ْلَعنن ًة إلنني َأّن َلننْو ا َكننّر
ُكوَن َأ إنيَن إمْن َف إس ْلُمْح . 56_54الزمر: ] ا

إطننْع َوَمننْن[وقممال_تعممالى_: ّلننَه ُي َلُه ال َورَأُسننو
َيْخَش ّلَه َو إه ال إقي ّت َي إئننَك َو َل ُأْو إئُزوَن ُهننْم َف ْلَفننا ]ا
. 52النور: 

ّنُهننْم[وقال_تعممالى_:  ُنوا إإ إرأُعوَن َكننا إفنني ُيَسننا
إت ْيَرا ْلَخ َنا ا َن ْدُعو َينن ًا َو ًا رَأَغبنن ُنوا َورَأَهبنن َكننا َنننا َو َل
إعيَن إش . 90 النبياء: ]خَآا

ٌد[وقال_تعالى_: إه رَأُسوُل ُمَحّم ّل إذيَن ال ّل َمَعُه َوا
ُء ّدا إش َلى َأ إرأ َع ُكّفا ْل ُء ا َنُهْم رُأَحَما ْي ًا َتَراُهْم َب ّكع رُأ

ًا َتُغننوَن ُسننّجد ْب إه إمننْن َفْضننلً َي ّلنن ًا ال إرأْضننَوان َو
إهْم إفنني إسننيَماُهْم إه إر إمننْن ُوُجننو َثنن إد َأ ]الّسننُجو

. 29الفتح: 
عننرىَ أوثننققممال: = عنممه"أنممه الحممديث وفممي

+.الله في والبغض ،الله في اليمان: الحب
،اللننه فنني أحننب منقممال: = عنممه"أنممه وجمماء
للننه ومنننع ،للننه وأعطننى ،اللننه فنني وأبغض

+. اليمان استكمل فقد
سالف من إليه وتابوا ،ربهم إلى العباد أناب ومتى

وطاعممممة ،طمممماعته علممممى واسممممتقاموا ،ذنمممموبهم
،الهممدى علممى وشممملهم قلمموبهم اللممه رسوله_جمممع

وصرف ،يحبون ما وأعطاهم ،العداء على ونصرهم
فممي والكرامممة العممزة لهم وجعل ،يكرهون ما عنهم
ّلننَه َتنُصُروا إإْن [قال_تعالى_: كما والخآرة الدنيا ال

ُكْم ّبْت َينُصْر َث ُي ُكْم َو َداَم . 7 محمد: ]َأقْا
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باز
إق َوَمْن[قال_تعالى_: ّت ّلَه َي ًا َلُه َيْجَعْل ال َمْخَرج

َيْرُزقْاننُه2( ْيننُث إمننْن ) َو إسننُب ل َح َت َوَمننْن َيْح
ّكننْل َتَو َلننى َي إه َع ّلنن ُبُه َفُهننَو ال 3_2 الطلقا: ]َحْسنن

إق َوَمْن[ ّت ّلَه َي إه إمننْن َلننُه َيْجَعننْل ال إر ًا َأْمنن ]ُيْسننر
. 4الطلقا: 
إه [اللممه_تعممالى_: وقممال ّلنن إل ُة َو إعننّز ْل إه ا إل إلَرُسننو َو

إنيَن إم ْلُمْؤ إل . 8المنافقون: ] َو
َينُصَرّن [وقال_تعالى_: َل ّلُه َو ُه َمْن ال إإّن َينُصُر

ّلَه إوّي ال إزيٌز َلَق إذيَن40( َع ّل ّناُهْم إإْن ) ا ّك إفي َم
إض َلرْأ َة َأقَااُموا ا َتننْوا الّصل َة َوآ َكننا َأَمننُروا الّز َو

إف ْلَمْعُرو َنَهننْوا إبا إر َعننْن َو َكنن ْن ْلُم إه ا ّلنن إل َبننُة َو إقا َعا
إرأ ُلُمو . 41 40 الحج:،] ا

كثيرة.  المعنى هذا في والحاديث واليات
بأمور:  ونفسي وأوصيكم أنصحكم وإني

الننذي المننر فنني والتفكننر الول: النظننر
لجله:  خآلقنا
ّنَمننا قُاْل[الله_تعالى_:  قال ُكننْم إإ ُظ إع ٍءْة َأ َد إحنن إبَوا

إه َتُقوُموا َأْن ّل َنى إل ْث َدىَ َم ّكننُروا ُثننّم َوُفننَرا َتَف ]َت
. 46سبأ: 

إق إفنني إإّن [وقمممال_تعمممالى_: ْلنن إت خَآ الّسننَمَوا
إض َلرْأ إف َوا إتل إل َواخْآ ْي ّل إرأ ال ّنَها ٍءْت َوال َيا إلي ل ُلو

إب َبننا ْل َل إذيَن190( ا ّلنن ُكُروَن ) ا ْذ ّلننَه َينن ًا ال َيامنن إقا
ًا َلى َوقُاُعود إهْم َوَع إب ُنو ّكُروَن ُج َتَف َي إق إفي َو ْلنن خَآ

إت إض الّسَمَوا َلرْأ َنا َوا ّب َلْقَت َما رَأ َذا خَآ إطلً َه َبننا
َنَك ْبَحا َنا ُس إق َذاَب َف إرأ َعنن ّنننا _190عمممران:  آل]ال

191 .
َيْحَسُب [وقممال_تعممالى_: إلنَسنناُن َأ ْتننَرَك َأْن ا ُي
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ًدىَ ً  أي36 القيامة: ]ُس ينهى.  ول يؤمر ل مهمل
ًا يخلق لم أنه يعلم مسلم كل أن شك ول بل ،عبث
ِءلق رسوله".  وطاعة وطاعته، ،وحده الله لعبادة خُآ

َلْقننُت َوَما[الله_تعالى_:  قال إجننّن خَآ ْل إلنننَس ا َوا
إن إإلّ ُدو ُب َيْع . 56 الذاريات: ]إل

ّيَهننا َيا [وقال_تعممالى_: ّننناُس َأ ُدوا ال ُبنن ُكننْم اْع ّب رَأ
إذي ّلنن ُكننْم ا َلَق إذيَن خَآ ّلنن ُكننْم إمننْن َوا إل ْب ُكننْم قَا ّل َلَع
ّتُقوَن . 21البقرة: ] َت

خآلقهممم بممما الثقليممن اللممه_سممبحانه_جميممع أمر وقد
،ذلممك لبيممان الكتممب وأنممزل ،الرسممل وأرسممل ،لجلممه

إمننُروا َوَما[قممال_تعممالى_:  كممما إليممه والممدعوة إإلّ ُأ
ُدوا ُبنن َيْع ّلننَه إل إصننيَن ال إل ّديَن َلننُه ُمْخ َء النن َنَفننا ُح
إقيُموا ُي َة َو ُتوا الّصل ُيْؤ َة َو َكا . 5البينة: ] الّز

ْد[وقال_تعالى_: َلَق َنا َو ْث ٍءْة ُكّل إفي َبَع رَأُسننولً ُأّم
ُدوا َأْن ُب ّلَه ُاْع ُبوا ال إن َت ّطاُغوَت َواْج .36 النحل: ]ال

َذا[وقال_تعالى_:  إس َبلٌغ َه ّنننا َذرُأوا إلل ُيننن إل إه َو إبنن
َلُمننوا َيْع إل ّنَمننا َو َلننٌه ُهننَو َأ ٌد إإ إحنن ّكَر َوا ّذ َينن إل ُلننوا َو ُأْو

إب َبا ْل َل . 52 إبراهيم: ]ا
ُدوا[وقال_سبحانه_:  ُب ّلَه َواْع ُكوا َول ال إر إه ُتْش إبنن

ًا ْيئ . 36النساء: ]َش
الممذي بالمر يهتم أن نفسه نصح من على فالواجب

،شيء كل على يقدمه وأن ،اهتمام أعظم لجله خآلق
الهمموى وتقديم ،الخآرة على الدنيا إيثار من يحذر وأن
طاعممة علممى والشمميطان النفممس وطاعة ،الهدى على

الرحمن.  الملك
قمال ،تحمذير أشمد ذلمك ممن عبماده اللمه حمذر وقد

َأّما[الله_تعالى_:  َثَر37( َطَغى َمْن َف َة ) َوآ َيننا ْلَح ا
َيا ْن ّد إإّن38( ال إحيننَم ) َفنن ْلَج ْأَوىَ إهننَي ا ْلَمنن )39( ا
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باز
َأّما إه َمَقامَا خَآاَف َمْن َو ّب َنَهننى رَأ ّنْفننَس َو َعننْن ال

ْلَهَوىَ إإّن40( ا ّنَة ) َف ْلَج ْأَوىَ إهَي ا ْلَم النازعممات:]ا
37_44 .

أوصننيكم الننتي المننورأ مننن الثنناني المننر
،العظيم القرآن تلوة على القبال هو :بها ونفسي

ً منها والكثار ًا ليل والتعقممل ،والتفكر التدبر مع ،ونهار
ّهممرة العظيمممة لمعممانيه َط ّذرة ،للقلمموب الُم مممن الُمحمم

اللممه_سممبحانه_أنممزل فممإن ؛والشمميطان الهمموى متابعة
ًا ،وموعظممة ،هدايممة القرآن ًا وبشممير ًا ،ونممذير ّلممم ،ومع

ًا بممه تمسممك فمممن ؛العبمماد لجميممع ورحمممة ،ومرشممد
الناجي.  السعيد فهو بهداه واهتدى
قممال ،الهالممك الشممقي فهممو عنممه أعممرض ومممن

َذا ِءإّن[اللممه_تعممالى_:  ُقممْرآَن َهمم ْل ِءدي ا ْهمم ِءتممي َي ّل ِءهممَي ِءل
َوُم ْق . 9السراء: ]َأ

إحننَي [وقممال_تعممالى_: ُأو َلننّي َو َذا إإ ْلُقننْرآُن َهنن ا
ُكْم إذرَأ إه ُلن َلَغ َوَمْن إب . 19النعام: ]َب

ّيَهننا َيننا [وقممال_تعممالى_: ّننناُس َأ ْد ال ُكْم قَانن ْت َء َجننا
َظٌة إع ُكننْم إمْن َمْو ّب ٌء رَأ إشننَفا إرأ إفنني إلَمننا َو ُدو الّصنن

ًدىَ إنيَن َورَأْحَمٌة َوُه إم ْلُمْؤ . 57 يونس: ]إل
إذيَن ُهننَو قُاننْل [وقممال_تعممالى_: ّلنن ُنننوا إل ًدىَ آَم ُهنن

ٌء إشَفا . 44فصلت: ] َو
إننني: =قممال النبي"أنممه عن الصحيح الحديث وفي
فيننه اللننه كتنناب أولهمننا: ثقليننن فيكننم تارأك

وتمسننكوا اللننه بكتنناب فخننذوا ؛والنورأ الهدىَ
ّغب الله كتاب على +. فحّثبه فيه.  ور

تننارأك إني: =المموداع حجممة في خآطبته وقال"في
كتنناب: بننه اعتصننمتم إن تضننلوا لننن ما فيكم

+. الله
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ّلمه القرآن تعلم من خآيركم: =وقال" +. وع
ّيكنم: =وقممال"لصممحابه إلنى يغندوا أن يحنب أ

ْطحان ،كومنناوين بناقاتين فيأتي ،العقيق أو ُب
كلنننا: فقننالوا ؟ رأحم قاطيعة ول إثم غير في

يغنندو أفل: قاننال ،ذلننك نحننب ؛اللننه رأسننول يا
مننن آيتين ويقرأ فيتعلم المسجد إلى أحدكم
لننه خآيننر وثلث ،ناقاتين من له خآير الله كتاب
ومننن أرأبننع مننن لننه خآيننر وأرأبننع ،ثلث مننن

+. البل من أعدادهن
النبي".  عن صحيحة أحاديث الحاديث هذه وكل

فممي والترغيب القرآن فضل في والحاديث والياُت
معلومة.  كثيرة وتعليمه وتعلمه تلوته

ّقممل التدبر هو التلوة من والمقصود ،للمعمماني والتع
ذلك.  بمقتضى العمل ثم

ّبُروَن َأَفل [قال_تعالى_: َد َتنن ْلُقننْرآَن َي َلننى َأمْا ا َع
ٍءْب ُلو ُلَها قُا . 24محمد: ]َأقْاَفا

َتنناٌب [وقممال_تعممالى_: ُه إك َنننا ْل ْيننَك َأنَز َل َبننارَأٌك إإ ُم
ّبُروا ّد َي إه إل إت َيا ّكَر آ َذ َت َي إل ُلوا َو إب ُأْو َبا ْل َل . 29صا: ]ا

وتدبر ،ربكم كتاب تلوة الله_إلى فبادروا_رحمكم
بذلك.  والمجالس الوقات وعمارة ،معانيه

وصمممراطه ،الممممتين اللمممه حبمممل همممو والقمممرآن
دار وإلممى ،اللممه إلى وصل به تمسك من ،المستقيم

والخآرة.  الدنيا في شقي عنه أعرض ومن ،كرامته
ويشمغلكم اللمه كتماب عن يصدكم ما كل واحذروا

مممن أشممبهها وممما ،والمجلت الصحف من ذكره عن
نفعها.  من أكثر ضررها التي الكتب
ذلممك مممن شمميء مطالعممة إلممى الحاجة دعته ومن
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باز
ًا لذلك فليجعل ًا وقت قمدر علمى وليقتصمر ،مخصوصم
ممممن وسممماعه ربممه كتمماب لتلوة وليجعممل ،الحاجممة

ًا يتلوه ًا وقت ويتداوى ،ربه كلم فيه يستمع ،مخصوص
طاعممة علممى بممه ويسممتعين ،قلبممه أمممراض من بذلك
،والمنممع والعطاء والنفع للضر المالك ومربيه خآالقه

سواه.  رب ول ،غيره إله ل
اللهممو مجممالس حضمموُر منممه الحممذر ينبغممي ومممما
القيممل ومجممالس ،الضممارة الذاعات وسماع ،والغناء
الناس.  أعراض في والخوض ،والقال
،السممينما مجممالس حضممور وأضممر ذلممك من وأشد

الممرضممة ،الخليعممة الفلم ومشمماهدة ،وأشممباهها
ّدة ،للقلوب ِءة ،الله ذكر عن الصا ِءة ،كتابه وتلو الباعثمم
الخآلقا وهجممممر ،الرذيلممممة الخآلقا اعتنمممماقا علممممى

الحميدة. 
ًا اللهممو آلت أشد إنها_والله_من وأعظمهمما ،ضممرر

ًا فاحممممذروها_رحمكممممم ؛عاقبممممة وأخآبثهمممما ،قبحمممم
؛القبيح بعملهم والرضا ،أهلها مجالسة الله_واحذروا

مممن آثممام ومثممل ،إثمهمما فعليممه إليها الناس دعا ومن
بها.  ضل

ّهممد أو ،باطممل إلممى دعا من كل وهكذا حممق فممي ز
ذلممك علممى تبعه من آثام ومثل ،ذلك إثم عليه يكون

النبي".  عن الحديُث بذلك صح قد كما
َطه المسمملمين وجميممع يهدينا أن الله ونسأل صممرا

قريب.  سميع إنه ؛المستقيم
سممنة تعظيممم هممو :المننورأ مننن الثننالث المر

علممى والحممرصا ،سممماعها فممي الرسممول"والرغبممة
،اللممه كتمماب فيهمما يتلممى الممتي الذكر مجالس حضور
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،القمرآن شمقيقة همي السمنة رسوله"فممإن وأحاديث
،لحكمممامه والموضمممحة ،لمعمممانيه المفّسمممرة وهمممي
فيجممب ؛لعبمماده الله شرعه ما تفاصيل على والدالة

الرسممول"وأن أحمماديث يعظممم أن مسملم كممل علممى
لممه وينبغممي ،منهمما تيسر ما وفهم حفظ على يحرصا

ل القمموم هممم فممإنهم ؛أهلهمما مجالسممة مممن يكممثر أن
إطننْع َمْن[قال_تعالى_:  وقد ،جليسهم بهم يشقى ُي

ْد الّرُسوَل َطاَع َفَق ّلَه َأ . 80النساء: ] ال
ُكْم َوَما[وقال_تعالى_: َتا ُه الّرُسوُل آ ُذو َوَمننا َفُخ

ُكْم ْنُه َنَها َتُهوا َع ْن . 7الحشر: ] َفا
الجنننة برينناض مررأتننم إذاالنممبي": = وقممال
+. فارأتعوا
؟ الجنة رياض وما: الله رسول قيل: يا
َلققال: = +. الذكر إح

الممتي المجممالس هممي الممذكر حلق: العلم أهل قال
رسمموله_عليممه وأحمماديث ،اللممه كتمماب فيهمما يتلممى

ّين ُيب حّرمممه وممما لعبمماده اللمه أحممّل ما فيها السلم_و
ّتصممل وممما ،عليهممم أحكممام تفاصمميل مممن بممذلك ي

؛ومتعلقاتهمممممما أنواعهمممممما وبيممممممان ،الشممممممريعة
،الممذكر مجممالس اللممه_حضممور فمماغتنموا_رحمكممم

تستفيدون بما واعملوا ،والحاديث ،القرآن وعظموا
الحممق لتعرفمموا ؛عليكممم أشممكل عممما واسممألوا ،منها

بمممدليله الباطمممل وتعرفممموا ،بمممه فتعملممموا ؛بمممدليله
وقد ،الدين في الفقهاء من بذلك وتكونوا ،فتحذروه

ًا بننه اللننه يننرد منالنبي": = قال يفقهننه خآيننر
+. الدين في

أمرنننا عليننه ليننس عملً عمل منوقال": =
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باز
ّد فهو +. رأ

ًا سننلك منننوقممال": = فيننه يلتمننس طريقنن
ًا ًا بننه لننه الله سهل علم ،الجنننة إلننى طريقنن
اللننه بيننوت مننن بيننت فنني قاننوما اجتمع وما

إل بينهننم ويتدارأسننونه اللننه كتنناب يتلننون
،الرحمننة وغشننيتهم ،السننكينة عليهم نزلت

،عنده فيمن الله وذكرهم الملئكة وحّفتهم
ّطأ ومن +. نسبه به يسرع لم عمله به َب

وأن ،يرضمميه لما وإياكم يوفقنا أن المسؤول والله
بحممق والقيممام ،الممدين فممي بالفقه الجميع على يمن
وأن ،كلمتممه ويعلممي ،دينممه ينصممر وأن ،العالمين رب

؛الشمميطان ومكائد ،الفتن مضلت من وإياكم يعيذنا
الجابة.  قريب ،الدعاء سميع إنه

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم
وسلم.  وصحبه وآله محمد على الله وصلى

هم16/2/1373 في حرر
13/7/1 الثلثاء يوم في سماحته على قرأتها وقد
هم408
المسننلم هننو مننن= بعنمموان كلمممة وهممذه_ 2

ًا ًا كممان لما أنشأها + وقدحّق الجامعممة لرئيممس نائبمم
نصها:  فإليك ،السلمية

الرحيم الرحمن الله بسم
رسممول عممن الصممحيح الحممديث فممي ثبممت لقممد

المسلم: =قممال والسمملم_أنممه الصمملة الله_عليممه
ويننده، لسننانه مننن المسننلمون سننلم مننن

+. عنه الله نهى ما هجر من والمهاجر
ًا النمماس علممى التعممدي كممان لممما يكممون إنممما غالبمم
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الصممملة النمممبي_عليمممه أخآمممبر الفعمممل أو ،بمممالقول
ًا المسممملم والسممملم_أن يسممملم المممذي همممو حقممم

النممبي"باللسممان وعممبر ،ويده ،لسانه من المسلمون
باليممد وعممبر ،الكلم آلممة هممو اللسممان لن القول عن
ًا آلتممه لنهمما الفعل عن هممو الكامممل فالمسمملم ؛غالبمم

إخآمموانه علممى التعممدي عممن لسممانه يحفممظ الممذي
شممهادة أو ،ِءسممباب أو ،نميمممة أو بغيبممة ،المسمملمين

العممدوان مممن ذلممك نحممو أو ،كافيممة دعمموة أو ،زور
القولي. 
،بقتل المسلمين إخآوانه ظلم من جوارحه ويحفظ

مممن ذلممك نحممو أو ،خآيانممة أو ،سممرقة أو ،ضممرب أو
الفعلي.  العدوان

هممذه مممن شمميء علممى المسمملم أقممدم ومممتى
ًا ذلك كان المعاصي ًا ،إسمملمه في نقص فممي وضممعف

َعّرض ،إيمانه َت من الله_سبحانه_وبعده لمقت بذلك و
نفسممه يحاسممب أن المسمملم على فالواجب ؛رحمته
ًا ،الممواجب لداء تخضممع حممتى ؛يجاهممدها وأن ،دائممم
عنممه اللممه نهممى عممما تكممف وحتى ،لها سجية ويكون

ذلك.  عن وتبتعد ،والفعلية القولية المحرمات من
لهمما وجهمماده ،نفسه محاسبة العبدفي صدقا ومتى

قال_عممز كما ،القويم سبيله وهداه ،عليها الله أعانه
إق َوَمننْن[وجممل_ ّتنن ّلننَه َي إه إمننْن َلننُه َيْجَعننْل ال إر َأْمنن

ًا إذيَن[وقمممال_تعمممالى_:  ،4الطلقا: ] ُيْسننر ّلنن َوا
ُدوا َنا َجاَه ّنُهْم إفي َي إد َنْه َنا َل َل ُب إإّن ُسنن ّلننَه َو َلَمننَع ال

إنيَن إس ْلُمْح . 69 العنكبوت: ]ا
التقوى خآصال أهم من للنفس الجهاد أن ريب ول
النجمماة أسممباب أعظم ومن ،عباده بها الله أمر التي
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باز
إق َوَمْن[الله_سممبحانه_:  قال كما ّتنن ّلننَه َي َكّفننْر ال ُي
ْنُه إه َع إت َئا ّي إظْم َس ُيْع ًا َلُه َو . 5 الطلقا: ]َأْجر

ّيَها َيا[وقال_تعالى_: إذيَن َأ ّل ُنننوا ا ّتُقننوا إإْن آَم َت
ّلنننَه ُكنننْم َيْجَعنننْل ال ًا َل َكّفنننْر ُفْرقَاانننن ُي ُكنننْم َو َعن

ُكْم إت َئا ّي إفننْر َسنن َيْغ ُكننْم َو ّلننُه َل إل ُذو َوال ْلَفْضنن ا
إم إظي ْلَع . 29 النفال: ]ا

ورضمميه لعباده، شرعه الذي الله دين هو والسلم
قال_تعالى_: كما كتبه به وأنزل ،رسله به وبعث ،لهم

ّديَن إإّن[ َد ال ْن إه إع ّل إلْسلمُا ال . 19عمران:  آل]ا
َيننْومَا [وقممال_تعممالى_: ْل ْلننُت ا ْكَم ُكننْم َأ ُكننْم َل َن إدي

ْتَمْمُت َأ ُكْم َو ْي َل إتي َع إضيُت إنْعَم ُكْم َورَأ إلْسلمَا َل ا
ًا . 3المائدة: ]إدين

إغ َوَمْن: [وقال_سبحانه_ َت ْب ْيَر َي إما َغ إلْسل ًا ا إدين
َلننْن َبننَل َف ْنننُه ُيْق إة إفنني َوُهننَو إم إخآننَر إمننْن ال

إريَن إس ْلَخا . 85عمران:  آل]ا
َبه إسمملم هممو السمملم وحقيقمة ْل َق وجموارَحه العبممد

،إليممه وينيب ،_سبحانه_بالعبادة لله_سبحانه_فيخصه
عنممد ويقممف ،نممواهيه عممن ويبتعممد ،لوامممره وينقمماد
لممه_عممز إخآلصا عممن لعبمماده رسمممها الممتي حممدوده

ٍة وعن ،وبرسله به صادقا إيمان وجل_وعن فممي رغب
ٍر ،ثوابه َذ عقابه.  من وَح

إإْن[قمموله_ المعنممى هممذا إلممى ويرشد َحنناّجوَك َف
َلْمُت َفُقْل إهنني َأْس إه َوْج ّلنن إننني َوَمننْن إل َبَع ّت  آل]ا

. 20عمران: 
هممذا فممي الكتمماب أهل محمد يا حاّجك فإن: والمعنى

نفسممي أسمملمت ،للممه وجهممي أسمملمت: فقممل الممدين
ًا ،لوامممره وطاعممة ،لممه عبممادة ،وإلههمما لخالقهمما وتركمم
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ًا ،لنواهيه ْتبمماعي وهكذا ،لعظمته وخآضوع أسمملموا قممد َأ
ًا ،لله نفوسهم ًا توحيد وطاعًة.  ،وتعظيم
العضمماء أشممرف لكممونه النفممس عن بالوجه وعبر

ِءبل للعظيم المنقاد ولن ،الظاهرة ْق ،وقلبممه ،بوجهه ُي
بمموجهه يعممرض فممإنه المسممتكبر بخلف ،عليه وقالبه

به.  يؤثر ما يمتثل ول
الصممحيحة الحمماديث فممي النبي"السلم فسر وقد

إل إلممه ل أن شهادة وهي ،الخمسة الظاهرة بأركانه
ه رسول محمد وأن ،الله وإيتماء ،الصملة وإقمام ،الل

البيت.  وحج ،رمضان وصوم ،الزكاة
الركممان هذه أدى من لن أعلم_إل ذاك_والله وما

ممما أدى وإيمممان ،إخآلصا عممن الظمماهرة الخمسممة
اللممه نهممى عممما وكممف ،عليممه الله أوجب مما سواها
اللممذين لربممه وإخآلصممه ،الصممادقا إيمممانه لن ،عنممه

أن لبممد الظمماهرة الركممان بهممذه التيممان عن حمله
وحقوقه. السلم فروض من سواها ما على يحمله

ًا ذلممك كممان ذلك من بشيء أخآل ومتى فممي ضممعف
ًا ،إخآلصه العبدبهممذه قيممام ولن ،إيمممانه فممي ونقصمم
وانقيمماده ،لله استسلمه على يدل الظاهرة الركان

ًا كممان فإن ؛لمره القيممام علممى إيمممانه حملممه صممادق
ًا كممان وإن ،بهمما والتزامه ،السلم حقوقا ببقية كاذبمم
ًا كممان السمملم أعمممال مممن أظهممر فيممما لممه منافقمم

فممي المذكور الشديد الوعيد من المنافقين ولخآوانه
ِءقيَن ِءإّن[وعل_:  قوله_جل ِءف َنا ْلُم ِءك ِءفي ا ّدْر ِءل ال َلْسممَف ا

ِءر ِءمْن ّنا َلْن ال َد َو ِءج ُهْم َت ًا َل ِءصير . 145 النساء: ]َن
النممبي": قممول معنممى للمسمملم يتضممح ذكرناه وبما

لسننانه مننن المسننلمون سلم من المسلم=
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باز
+. ويده

ًا_وجه ويتضح بالسلم.  الدين تسمية له_أيض
نهننى مننا هجننر مننن والمهاجرقوله": = وأما
ليممس الهجرة وصف أن على يدل +. فإنهعنه الله

ًا ،السمملم بلد إلممى الشممرك بلد مممن بالنتقال خآاص
نهممى ممما هجممر الممذي المسمملم وعلى عليه يطلق بل

إلممى عنهمما والمنتقممل الشرك لبلد فالتارك ؛عنه الله
ًا السمملم بلد لخآمموانه وتقويممة ،دينممه علممى حفاظمم

ًا ،المسلمين ًا.  يسمى لسوادهم وتكثير مهاجر
اللممه نهى ما هجر من الوصف هذا في منه وأكمل

السلم.  وبلد الشرك بلد في المعاصي من عنه
بلد إلممى الشممرك بلد مممن الهجممرة أن ولشممك

بممل وحده ذلك يكفي ل ولكن ،الفرائض من السلم
السمملم بلد إلممى الشممرك بلد مممن النتقال مع لبد
ِءره ،عنممه اللممه نهممى لما المسلم هجر ِءمْن َذ ؛منممه وَحمم

ويستحق ،الكمال على الهجرة وصف له يكون حتى
،المثوبممة جزيل من المهاجرين به الله وعد ما بذلك

الكرامة.  وعظيم
ليننسقمموله": = المعنممى فممي هممذا مممن وقريممب
يملننك الننذي الشننديد إنمننا بالّصننرعة الشديد
+. الغضب عند نفسه

بممأن ويوصممف الرجممال يصممرع الممذي أن والمعنممى
،الوصممف بهممذا منممه أولممى وقمموته ،لشممدته ؛ُصممَرعه
ُع المممدح_الممذي بهممذا منممه وأحممق عنممد نفسممه َيْصممَر

فيممما الغضممب بسممبب يقع ل حتى ؛ويملكها ،الغضب
ِءضُب فيما أو يضره ْغ عليه.  الله ُي

بهننذا المسننكين ليننسقمموله": = ذلممك ومممن
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ّطننّواف ّلقمننة تننرده الننذي ال ،واللقمتننان ال
هننو المسننكين ولكننن ،والتمرتننان والتمننرة

َطننَن ول ،ُيْغنيننه إغنننًى يجنند ل الننذي لننه ُيْف
ّدق َتَص ُي +. الناس فيسأل يقوما ول ،عليه َف

فممي للفقممه والمسلمين يوفقنا أن المسؤول والله
ًا علينمما ويمن ،عليه والستقامة ،دينه بتحقيممق جميعمم

نهممى ممما لكممل والهجر ،إيماننا في والصدقا ،إسلمنا
وبممارك وسمملم اللممه وصلى كريم جواد إنه ؛عنه الله
وسلم.  وصحبه وآله محمد ورسوله عبده على

ة رئيس نائب السملمية الجامع
المنورة بالمدينة

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز

لهممل الشمميخ سممماحة وجههمما نصمميحة وهممذه_ 3
ًا ،حكومممة باكسممتان ًا كممان لممما وذلممك وشممعب رئيسمم
نصها:  وإليك ،السلمية للجامعة

الرحيم الرحمن الله بسم
وعلممى اللممه رسول على والسلم والصلة لله الحمد

وصحبه.  آله
حكومممة الباكسممتان في إخآواني أوصي فإني: بعد أما

ًا لنهمما ؛المممور جميممع اللممه_سممبحانه_فممي بتقمموى وشعب
محمد_عليممه المين رسوله الله_سبحانه_ووصية وصية

ْد[: وجممل_ اللممه_عممز قممال والسمملم_كممما الصلة َلَق َو
َنا ْي إذيَن َوّص ّل ُتوا ا َتاَب ُأو إك ْل ُكْم إمْن ا إل ْب ُكْم قَا ّيا إإ َو

ّتُقوا َأْن ّلَه ا َيا: [ وقال_سمممبحانه_131 النساء: ]ال
ّيَها ّنناُس َأ ّتُقنوا ال ُكنْم ا ّب إذي رَأ ّلن ُكنْم ا َلَق إمنْن خَآ

ٍءْس ٍءْة َنْف َد إح  الية. 1 النساء: ]َوا
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باز
،اللممه بتقمموى خآطبممه فممي أمته النبي"يوصي وكان

وتشمممل ،كلممه الممدين تجمممع جامعممة كلمممة والتقمموى
،كلمه الممدين وهممي والخآممرة، الممدنيا بمصممالح العنايممة
،والهممدى ،والسمملم ،اليمممان وهممي ،الممبر وهممي

مممن لن ؛تقمموى الله_سبحانه_دينه وسمى ،والصلح
الممدنيا شممر اللممه وقمماه ،عليممه وحافظ ،عليه استقام

والخآرة. 
والصممدقا ،وحممده للمه العبادة إخآلصا التقوى وأهم

المور جميع في شريعته رسوله"وتحكيم متابعة في
َوَمنا[اللممه_سممبحانه_:  قال كما يخالفها مما والحذر
إمُروا ُدوا إإلّ ُأ ُبنن َيْع ّلننَه إل إصننيَن ال إل ّديَن َلننُه ُمْخ النن
َء َنَفا ّيَهننا َيا[وقممال_سممبحانه_:  ، الية5البينة: ] ُح َأ

ّناُس ُدوا ال ُب ُكْم اْع ّب إذي رَأ ّل ُكْم ا َلَق إذيَن خَآ ّل إمْن َوا
ُكْم إل ْب ُكْم قَا ّل ّتُقننوَن َلَع وقممال_عممز ،21 البقممرة: ]َت
ْكَم[وجل_:  إة َأَفُح ّي إل إه ْلَجا ْبُغوَن ا َأْحَسننُن َوَمننْن َي

إه إمْن ّل ًا ال ْكمنن ٍءْما ُح ُنننوَن إلَقننْو إقا ،50 المائممدة: ]ُيو
ّبننَك َفل[وقممال_سممبحانه_:  ُنننوَن ل َورَأ إم ّتننى ُيْؤ َح

ّكُموَك َنُهْم َشَجَر إفيَما ُيَح ْي ُدوا ل ُثّم َب إجنن إفنني َي
إهْم إسننن ًا َأنُف ْيَت إمّمنننا َحَرجننن ّلُموا قَاَضننن ُيَسننن َو

ًا إليم . 65النساء: ] َتْس
تحكيمممم فمممي أن اللبممماب ذوي علمممى يخفمممى ول

َع فيها أن كما ،والخآرة الدنيا أمر صلح الشريعة جم
الفساد.  على والقضاء الحق، على الكلمة
والتقمموى، الممبر علممى التعمماون التقمموى أهممم ومممن

،العلممماء واتحمماد عليممه والصممبر بممالحق والتواصممي
إلممى العامة وإرشادهم ،الحق على كلمتهم واجتماع
الهلك، أسممباب مممن وتحممذيرهم النجمماة، أسممباب
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كممما الخيممر علممى وإعانتهم ،المور ولة ومناصحتهم
ًا لكنم يرضنى اللنه إنالنممبي": = قال أن: ثلثن

ًا به تشركوا ول تعبدوه تعتصننموا وأن ،شننيئ
ًا الله بحبل تناصننحوا وأن ،تفرقاننوا ول جميع

+. أمركم الله وله من
،الشرك أنواع جميع من بالحذر الجميع أوصي كما

سممبب المجتمممع فممي ظهورها لن ؛والمعاصي ،والبدع
أعظم من بتركها والتواصي منها والحذر ،الجميع لهلك

النجاة.  أسباب
الممبر علممى بالتعمماون إل السمملمي للمجتمع صلح ول

المنكر.  عن والنهي بالمعروف والمر ،والتقوى
قممال كممما وصممفاتهم المممؤمنين أخآلقا هممي وهممذه

ُننوَن[الله_سبحانه_:  إم ْلُمْؤ َنناُت َوا إم ْلُمْؤ َبْعُضنُهْم َوا
ُء َيا إل ٍءْض َأْو ْأُمُروَن َبْع إف َينن ْلَمْعُرو ْنَهننْوَن إبننا َي َعننْن َو

إر َكننن ْلُمن إقيُمنننوَن ا ُي َة َو ُتنننوَن الّصنننل ُيْؤ َة َو َكنننا الّز
إطيُعوَن ُي ّلَه َو َلُه ال إئَك َورَأُسو َل َيْرَحُمُهْم ُأْو ّلننُه َسنن ال

ّلَه إإّن إزيٌز ال إكيٌم َع . 71 التوبة: ]َح
منكننم رأأىَ منقممال: = الله"أنممه رسول عن وصح
ًا فبلسننانه يسننتطع لم فإن بيده فليغيره منكر
أضنننعف وذلنننك فبقلبنننه يسنننتطع لنننم فنننإن

+. اليمان
،النصننيحة النندينوالسمملم_: = الصلة وقال_عليه

،ولكتننابه ،للننه: قاننال ؟ الله رأسول يا لمن قايل
+وعنننامتهم ،المسنننلمين ولئمنننة ،ولرسنننوله

صحيحه.  في مسلم المام خآرجهما
وأسممأل ،كممثيرة المعنممى هممذا فممي والحاديث واليات
،الباكستان في إخآواننا وجميع يوفقنا وجل_أن الله_عز
وأن ،عبمماده وصمملح ،رضمماه فيممه لما المسلمين وجميع
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باز
ًا وأعمالنمما قلوبنا يصلح الجميممع علممى يمممن وأن ،جميعمم

علممى إليممه والممدعوة ،عليممه والثبممات ،دينممه فممي بممالفقه
وسمملم اللممه وصمملى ،عليه والقادر ذلك ولّي إنه بصيرة

عبممدالله بممن محمممد وسمميدنا نبينمما ورسمموله عبممده على
بهداه.  اهتدى ومن وصحبه آله وعلى

بالمدينة السلمية الجامعة رئيس
المنورة

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز
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ًا يملممي الشيخ سماحة كان لقد الفوائممد مممن كممثير
ِءشر وقد ،والتراجم ينشممر لممم وبعضممها ،منها الكثير ُن

بعد. 
ّيممد سماحته كان ولقد ًا يق الممتي الفوائممد مممن كممثير

ّون عديممدة أوراقا ولممديه ،بمه تمر ممما بعمض فيهمما يممد
رحلته.  خآلل يستفيده أو ،عنه يقرأ أو ،يسمعه
ًا وإليك ذلك.  من شيئ

فنني الشننيخ سماحة استفاده لما بيان_ 1
هن: 1363 عاما حج

سممماحته×وقممد أوراقا ضمممن وجممدت الورقة هذه
يلي:  ما فيها جاء

الرحيم الرحمن الله بسم
سممنة فممي الحجممة هممذه فممي اسممتفدته ممما بيممان
ومممن ،الكتممب مممن عليه اطلعت ما وبيان ،هم1363
المشايخ.  من به اتفقت
بممن إبراهيممم الشمميخ بممالخ اتفقممت أنممي ذلممك مممن
سامطة قاضي وهو ،الخيل أبا آل من العمود محمد

محمممد بممن عبممدالله الشمميخ عممن أخآممبرني وقد ،الن
وفتحممه ،اجتهاده جهة من القلب يسر بما القرعاوي
تلمذته.  وكثرة المدارس،

،سممامطة مدرسة منها كثيرة، المدارس أن ويذكر
منهما تخمرج وقمد ،ثممانين نحمو التلممذة ممن وفيهما

وحسممن ،الحكمممي أحمممد بممن حممافظ منهممم جماعممة
عثمممان بممن وعثمممان ،النجمممي محمممد ابنمما وحسممين
ومحمممد ،حملممي ومحسممن ،حملممي وحسن ،الحملي

من نوادر تراجم سماحة الشيخ وإملءاته
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باز
وغيرهم.  ،نجار عثمان

وكتممب ،التوحيممد فممي الشيخ على التلمذة وترتيب
،بالتجويممد والقممرآن ،والواسممطية ،كالتدمرية العقائد

طلح والحمديث، ،والحسماب والخمط، وكمثير ،والمص
والفرائض.  ،الفقه وأصول ،المشايخ رسائل من

،مممذكورة طبقممات المممذكور التعليممم فممي وهممم
حمافظ الممذكورة المدرسمة في للتدريس والمتولي

التلمممذة كبممار مممن سممتة ومعممه ،شمميخه عممن نيابممة
وفتمممح ،الممممذكورة المدرسمممة فمممي معمممه يعملمممون

ًا_في المممدارس غير مدارس ثلث سامطة فيها_أيض
مممن أشممخاصا فيهمما للتممدريس والمتممولي ،المذكورة

ّلم تلمذته كبار ومبممادىء ،والتوحيممد ،القممرآن فيها ُيع
والخط.  ،الحساب

،سممامطة تبع من النجامية قرية في مدرسة وفتح
المممدارس الثلث وهممي والجاضممع، الجراديممة وفممي

ًا.  إليها المشار آنف
ًا_مدرسممة أم فممي بيممش مخلف فممي وفتممح_أيضمم

،مدرسممة المحلممة وفممي المركممز، هممي التي الخشب
وفممي ،مدرسممة الملحمما وفي ،مدرسة السلمة وفي

والقممرى ،مدرسممة صممبيا وفممي ،مدرسممة العممدايا
صبيا.  تبع المذكورة

أعنممي السممنة هممذه فممي الخآيممرة المممدارس وفتممح
المممذكورة المممدارس في المعلمين وجميع هم1363

المممدارس يممزور والشيخ ،عبدالله الشيخ تلمذة من
،المعلميممن ويحممرض ،دروسممها ويلحممظ ،المممذكورة
الجد.  على والتلمذة

البلد حالة أن ويذكر ،إبراهيم الشيخ أخآبرني هكذا
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التعليم.  هذا بسبب تحسنت قد
الخمسممين عشر في قرأ أنه إبراهيم الشيخ ويذكر

سممنة فممي الهنمد إلمى سمافر ثمم  ))1 (( الشمميخ علمى
أحسممنهم  ))2 (( علممى وقممرأ دهلممي وقصممد هممم1345
فقممرأ ،الحجمماز إلى رجع ثم ،السورتي محمد الشيخ

محمممد والشمميخ ،الشمماوي الشمميخ علممى المعهممد في
بممن سممليمان الشمميخ وعلممى ،الممبيز والشمميخ ،حامممد

والتويجري.  ،حمدان
قضمماء ثممم ،جيممزان جممامع خآطابممة تولى ذلك وبعد

سامطة. 
عممودة بممن عبممدالله الن جيممزان قاضممي أن ويذكر

،محيميممد بممن عبممدالرحمن صممبيا وقاضممي ،السممعوي
،عقيل بن عبدالعزيز بن عبدالله عريش أبو وقاضي
المذكور.  عبدالله أخآو عقيل العارضة وقاضي

ًا_بالشمميخ ،الخطيممب عبدالحميممد واتفقممت_أيضمم
عبممدالرزاقا بن بهجة والشيخ ،عقيدته ظاهر وسرني
بعممض وسمممعت ،حامممد محمممد والشمميخ ،البيطممار

،القصمميمي علممي بممن عبممدالله والشمميخ تممذكيرهما،
الممدين جمال الشيخ تلمذة من التقي حامد والشيخ

عبممدالعزيز والشمميخ ،دمشممق مدرسي من القاسمي
عكمماس بممن علممي الشيخ عم بن عكاس بن عمر بن
الحساء+.  سكان من
إبراهيم×:  محمد الشيخ لسماحة ترجمة_ 2

ًا كممان عبممدالعزيز×لممما الشيخ سماحة كتب رئيسمم
الشمميخ سممماحة لشمميخه ترجمممة السمملمية للجامعة

الورقة.  في خآرم بسبب ) سقط( 1
) سقط. ( 2
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باز
وفاته×.  بعد إبراهيم بن محمد

الترجمة:  نص وإليك
الرحيم الرحمن الله بسم

ل مممن علممى والسمملم والصمملة ،وحممده لله الحمد
بعد وصحبهأما آله وعلى بعده، نبي

بممن عبممدالعزيز الشمميخ الفضمميلة صاحب كان فلما
العمام الرئيممس نممائب الشميخ آل إبراهيممم بممن محمد

كتاب تأليف على عزم قد العلمية والمعاهد للكليات
إبراهيممم بن محمد العلمة شيخنا والده بحياة يتعلق

الحكيمممة وسياسممته ،العمليممة ومممواقفه ،الشمميخ آل
،عليممه تخرجوا الذين لبنائه تربيته وحسن ،الشرعية

صممفات مممن بممه يتمتع كان ما بيان من ذلك غير إلى
ه والنصمح ،الحكمماء ومواقمف ،العلماء ،ولعبماده ،لل
محارم انتهاك عند الشديد وغضبه العظيمة، وغيرته

درجاته ورفع ،واسعة ذلك×رحمة في وصلبته ،الله
،سمميئاته وغفممر ،حسناته وضاعف ،الجنات أعلى في

وأقممام ،المسمملمين بهممم ونفع ،وأقاربه ذريته وأصلح
الغيورين.  والنصار المهتدين الئمة منهم

مممن الكممثير وحضممر ،عليممه تخممرج ممممن كنت ولما
بتوجيهممماته وحظمممي ،النافعمممة العلميمممة مجالسمممه
ّيمة وإرشاداته أكتممب أن الثمينة_رأيت ونصائحه ،الق

ًء ؛الموضوع هذا في أمكنني ما ذلك في ببعممض وفمما
ًا حقه، ًا ،فضله لبعض وبيان الحاضممرة للجيممال وتنبيه

،خآاصممة العلممم لطممالب ينبغممي ممما علممى والمنتظممرة
الخآلقا مممن بممه يتخلممق أن عممام بمموجه مسلم ولكل

،الصمممالح والدب ،الحميمممدة والصمممفات ،الفاضممملة
سممواء إلى الهادي وهو ،التوفيق والله_سبحانه_ولي
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السبيل. 
اللممه_سممبحانه_وتفضممل أكرمنممي فممأقول: لقممد

تلميممذ أخآممص مممن كنت والمنة_بأن الحمد علي_وله
عممام مممن سممنين عشر نحو ولزمته ،المذكور شيخنا
القضمماء فممي تعينممت ثم هم،1357 عام إلى هم1347

عمام إلمى الخممرج منطقممة فممي وباشممرته ،ذلمك بعمد
،بممه التصممال عممن أنقطممع لممم ولكننممي ،هممم1371

علممومه مممن والسممتفادة ،يشكل ما كل عن وسؤاله
عممام مممن  رمضان24 توفي×في أن إلى وتوجيهاته

هم. 1389
منممه وشمماهدت ،مشممرفة مواقممف له حضرت وقد
ً ،للسمملم والغيرة ،المسلمين نفع في موفقة أعمال
،ذلممك عن المثوبة له الله أجزل خآصومه على والرد
الكرامة.  دار في الدرجات به له ورفع

ًا ًا ،بالطالب وكان×رفيق العلممم إيصال على حريص
ًا ،والتنممبيه التوجيه حسن ،إليه ًا ،مهيبمم ًا ،محترممم قويمم

،الطلب في التكاسل من شيء منه يظهر من على
،لمه والغلظ بزجمره تمارة ،زملئممه مع أدب سوء أو

ًا ،الوقت بعض الدرس بحرمانه وتارة بإبعمماده وطور
بالمشاركة.  له السماح وعدم ،الطلب من

فهمهممم بهمما يمتحن السئلة من الكثير يلقي وكان
والتعليل.  الدليل عن ويسألهم ،وحفظهم

ويرجح ،أهمية له الذي الخلف بذكر وكان×يعتني
علمى الطلبمة ويممّرن ،ترجيحمه علمى المدليل دل ما

لهممم ويممذكر ذلممك، على ويحثهم ،الصل بهذا العناية
ًا الكتمماب هممو الخلف مسممائل فممي المرجممع أن دائم

ًا عليهم ويتلو ،والسنة َيا[الله_سمممبحانه_:  قول كثير
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باز
ّيَهننا إذيَن َأ ّلنن ُنننوا ا إطيُعننوا آَم ّلننَه َأ إطيُعننوا ال َأ َو

إلني الّرُسوَل ُأْو إر َو َلْمن ُكنْم ا ْن إإْن إم ُتْم َفن َنناَزْع َت
ٍءْء إفنني ُه َشننْي ّدو َلننى َفننُر إه إإ ّلنن إل ال إإْن َوالّرُسننو
ُتْم ُنوَن ُكن إم إه ُتْؤ ّل إما إبال َيْو ْل إر َوا إخآنن إلننَك ال ْيننٌر َذ خَآ

َأْحَسُن إويلً َو ْأ . 59:  النساء]َت
ًا يهتم وكان طريممق مممن الطممالب بمسمماعدة كممثير
الطلب.  لمهمة يتفرغ حتى ؛المادة

الصممحيحة، العقيممدة بتعليمهممم الطلبممة يبممدأ وكممان
ّين توحيممد فممي المممة سمملف عليممه كممان ممما لهممم ويب

ًا لهم ويذكر ،والصفات السماء وتوحيد ،العبادة كثير
،والعمممال الخآلقا مممن الجاهلية أهل عليه كان مما
ّين ،عنها والنهي ،عليها بالقضاء جاء السلم وأن ويممب

ِءعمممث المممذين المشمممركين إقمممرار للطمممالب فيهمممم ُب
بأفعمممال القمممرار وهمممو ،الربوبيمممة النمممبي"بتوحيمممد

،والتمممدبير والمممرزقا الخلمممق المممرب_سمممبحانه_ممممن
يممدخآلهم لممم ذلك وأن ،ذلك ونحو ،والماتة ،والحياء

وهممو ،اللوهيممة بتوحيممد يقممروا لم لنهم ؛السلم في
مممن كممل دون بهمما وتخصيصممه ،بالعبممادة اللممه إفممراد

سواه. 
ْبسط وكان ًا َي ويجيبهممم ،الممدرس هممذا للطلبة كثير

،بانشممراح الشممبه عنهممم ويكشممف ،أسممئلتهم عممن
ألفهمما التي المتون حفظ على ويحثهم ،صدر ورحابة

الشميخ عشمر الثماني القمرن ومجمدد ،السملم شيخ
هممذا مثواه_في وأكرم×عبدالوهاب بن محمد المام

،الربممع والقواعممد ،الصممول كثلثممة ،العظيممم الصممل
،اليمممان وكتمماب ،الشممبهات وكشف ،التوحيد وكتاب
السلم.  فضل وكتاب
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ألفها التي المختصرات حفظ على يحثهم كان كما
كالعقيممدة العقيممدة، تيميممة×فممي ابممن السمملم شيخ

هممذه فممي لممما ؛والتدمريممة ،والحمويممة ،الواسممطية
علممى والممرد ،السمملفية العقيممدة بيممان مممن الكتممب

المقنعة.  بالدلة خآصومها
ًا الطلبممة يحممث وكممان القممرآن حفممظ علممى كممثير
مممن والكثممار معممانيه، وتممدبر بممه، والعنايممة الكريممم،

والعنايممة السممنة، مممن تيسممر ممما حفظ وعلى تلوته،
ًا ويرغبهم بذلك، النبويممة، السمميرة دراسممة فممي كثير

عنهم_.  الله الصحابة_رضي وسيرة
ًا الطلبة يشجع وكان شمميخ كتممب قممراءة على كثير
القيم_رحمة ابن العلمة وتلميذه ،تيمية ابن السلم

منهما.  عليهما_والستفادة الله
ًا ينبههم وكان العلممم مممن المقصممود أن علممى كثير

أعظممم مممن العمممل أن لهممم ويوضممح ،العمممل هممو
،منه والمزيد ،العلم من الحاصل تثبيت في السباب

ويممذكر ،والخآممرة الممدنيا سممعادة في السبب أنه كما
عمممل السمملف: =مممن بعض عن المشهور الثر لهم
ِءلم بما ْلم الله أورثه َع يعلم+.  لم ما ِءع

ًا الطلبة يحذر وكان لهم ويبين ،المعاصي من كثير
،العلممم حرمممان أسممباب مممن وأنهمما ،عاقبتهمما سمموء

ًا ذلك على ويستشهد عممن المشهورين بالبيتين كثير
الشافعي÷: 

سوء وكيع إلى شكوت
حفظمممممممممممممممممممممي

تممرك إلممى فارشممدني
المعاصممممممممممممممممممممي العلممم بأن اعلم: وقال

نمممممممممممممممممممممممممممور
يؤتممماه ل اللمممه ونمممور

عاصمممممممممممممممممممممممي ًا لهم ويذكر مالممك×أنممه عممن المشممهور الثممر كثير
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باز
،العلممم طلممب فممي نشمماطه رأى لممما للشافعي قال

ألقى قد الله أن أرى التحصيل: =إني على وحرصه
بالمعاصممي+ أو تطفئممه أن فاحممذر ؛نمموره من عليك

الثر.  في قال كما
ًا وبالجملة ًا ،التعليم لمجالس فكان×ملزم حريصمم

ً ،الطلبة نفع على ،تمموجيههم في وأوقاته وسعه باذل
النقيممة، السمملمية التربيممة وتربيتهممم ،وإرشممادهم

ًا ،وسيلة بكل لهم الخير وإيصال نفعهم، على حريص
ًا ،الحميدة والصفات ،الفاضلة الخآلقا في لهم مرغب

مممما والحممذر ،الله لدين والغيرة ،علموا بما والعمل
ويضاده.  ذلك، يضعف
ًا وكان ًا ،وقته حافظ ،حفظممه علممى للطلبة محرض
ًا ًا ،ولعباده لله ناصح المور ولة مناصحة في مجتهد
ًا ًا ،سممر ّثمم بممالرفق نصممحهم علممى الخيممر لهممل حا

والحكمة. 
ًا الطلبممة يوصممي وكممان ،اللممه إلممى بالممدعوة كممثير
بالحكمممة المنكممر عممن والنهممي ،بممالمعروف والمممر

أحسن.  هي بالتي والجدال ،الحسنة والموعظة
مممممن الخمممموف كممممثير ،العلممممم واسممممع وكممممان

الفهم.  الله_سبحانه_دقيق
:بقمموله السممائلين مممن الكثير يجيب كان ذلك ومع

فممي التسممرع عممدم علممى الطلبممة أدري) ويحممث ل(
أدري) نصممف ل( كلمممة إن: لهممم ويقممول ،الجابممة
تممرك إذا: العلممماء بعممض قممول لهممم ويممذكر العلممم،
مقاتله.  أصيبت أدري ل العالم

ًا كممثيرة وفضممائله ومنمماقبه ،واسممعة رحمممة× ،جممد
المسمملمين على وخآلفه ،المهديين في درجاته ورفع
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والعلممم ،والبركممة ،الخيممر وأكممثر ،الخلممف بأحسممن
يمموم إلممى وأقاربه ،ذريته في الصالح والعمل ،النافع
اللممه وصمملى ،عليممه والقممادر ذلممك ولممي إنممه ؛الممدين
وصحبه.  وآله ،محمد نبينا على وسلم

السلمية الجامعة رئيس
بممن عبممدالله بن عبدالعزيز

باز
سننماحة بترجمننة تتعلننق فائنندة وهننذه_ 3

الشيخ سماحة ×أملهاإبراهيم بن محمد الشيخ
بترجممة تتعلمق عنموان: =فائمدة عبمدالعزيز×تحمت

الشممميخ آل إبراهيمممم بمممن محممممد الشممميخ شممميخنا
ووفاته×+. 

هممم1389 عممام مممن شممعبان ذلك: =في بعد وقال
َلّم  يزل ولم ،المعدة في به×مرض أ

بالريمماض؛ المركممزي المستشممفى أدخآممل حممتى به
(4 فممي ثم رمضان أول في والعلج للفحص منممه)مم 1 

،هنمماك المممرض بممه واشممتد ،للعلج ؛لندن إلى سافر
؛العمليممة إجممراء فممي مصمملحة ل أنممه الطبمماء ورأى
/19/9 الموافق الجمعة ليلة في الرياض إلى فرجع

ًا ثقيل وهو هم1389 يممزل ولم ،الشعور وضعيف جد
يموم ضممحوة فممي المنيممة وافتممه أن إلمى غيبوبممة في

واسعة.  هم×رحمة24/9/1389 الموافق الربعاء
ُته وقممد ْد ، رمضممان20 الموافممق السممبت يمموم ُعمم

ًا علي فرد عليه وسلمت ّد ًا َر فممي يزل لم ثم ،ضعيف
عبممدالملك الشمميخ فضمميلة أخآمموه وأخآممبرني ،غيبوبممة

إبراهيممم والشمميخ عبممدالعزيز الشيخ الفاضلن وابناه

المذكور.  رمضان شهر من الرابع في ) أي( 1
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باز
إلى لندن من وصل حين من غيبوبة في يزل لم أنه
مضمممونها قليلممة بكلمممات يتكلممم قد أنه إل توفي أن

ذلك.  ونحو والمسامحة والعفو المغفرة طلُب
نفمموس فممي العظيم موته×الثر ثم ،لمرضه وكان

حمممزن وقمممد ،وغيرهممما المملكمممة فمممي المسممملمين
ًا عليه المسلمون ًا حزنمم ّلي ،عظيممم عليممه×بعممد وصمم

الكممبير الجممامع فممي المذكور اليوم من الظهر صلة
ُتهم الذي أنا وكنت ،بالرياض ،عليممه الصمملة فممي أَمْم

والعيممان ،فيصممل الملممك جللممة عليه الصلة وحضر
المسممجد وامتل ،وغيرهممم والعلممماء المممراء مممن

َعته على بالناس الجامع فممي عليممه الناس وصلى ،َس
الجممّم المقممبرة إلممى جنممازته وتبممع ،المسممجد خآممارج
،ورضمموانه برحمتممه يتغمممده أن اللممه نسممأل ،الغفيممر
ِءقبمه ويصملح ،جنمانه فسيح ويسكنه َيْجمبر َع مصميبة و

الخلف.  لهم ويحسن ،فيه المسلمين
ً الشمميخ عمممه مممات حيممن مممن وسممعه وكان×باذل

التعليممم فممي هم1339 عبداللطيف×عام بن عبدالله
فممي كممبيرة حلقممات لممديه وكممان ،والفتمموى والتوجيه
جممع عليمه وتخممرج ،الفنون أنواع في وبيته مسجده

غيرة ذا وكان ،وغيرهم القضاة من العلماء من كثير
ًا وكان ،رفيعة عالية وهمة ،عظيمة ًا كهف لهممل منيع

وقمموة وصممبر حممزم ذا وكممان ،الهدى دعاة من الحق
. لئم لومة الله في تأخآذه ل الحق في

مشمماكل فممي والنظممر القضمماء رئاسممة تممولى ثممم
ْأُل فلم ،والمسلمين الدولة ًا َي المممور إجراء في جهد

المشاكل حل في الوسع وبذل ،والخير السداد على
مستحقه.  إلى الحق وإيصال
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بأعبائهمما فقممام ،الفتوى الحكومة إليه أسندت وقد
بيممن وقتممه قسم قد وكان ،القضاء برئاسة قيامه مع

ممما علممى علوة الفتمماء ودار القضمماء رئاسممة محممل
يعتنمي وكمان ،المبيت فمي المشماكل ممن فيمه ينظر

مممن العلممماء فيممه اخآتلممف ممما بممه ويرجممح ،بالممدليل
المسائل. 

وكممان وتعليمهم، الطلبة توجيه في حكمة ذا وكان
محل في عليهم ويقوى الرفق، محل في بهم يرفق

والخآلقا الصمممالحة الداب إلمممى ويممموجههم القممموة،
ًا اللممه فجممزاه ؛المرضية ورفممع ،مثممواه وأكممرم ،خآيممر

كريم.  جواد إنه ؛الكرامة دار في منزلته
َتَخممّرج ،طويلة مدة لزمه ممن وكنت فممي عليممه و
العربيممة والعلوم والحديث ،والفقه ،السلفية العقيدة

الحممديث ومصممطلح ،الفقممه وأصممول الفرائض وعلم
العلممم طلبممة سممائر وعممن عني الله جزاه ،والتفسير

،المثوبممة لممه وضمماعف ،الجممزاء أفضممل والمسمملمين
ًا وبوالممدينا بممه وجمعنممي مشممايخنا وسممائر جميعمم

جمموار فممي العلممى الفممردوس فممي وأحبابنا وإخآواننا
قدير.  شيء كل على إنه ؛الكريم الرب

مممن عشممر السممابع الثنيممن يوم مولده×في وكان
أخآممذ بذلك×وقممد أخآبرني كما هم1311 سنة المحرم

العلمممة عمه أشهرهم العلماء من جماعة عن العلم
ابممن عبممدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله الشيخ

بمممممن محممممممد الممممممام الشممممميخ بمممممن حسمممممن
ًا_والشمميخ اللممه عبدالوهاب_رحمهم بممن سممعد جميعمم

،فممارس بممن حمممد والشمميخ ،عممتيق بن علي بن حمد
راشد.  بن عبدالله الشيخ عن الفرائض علم وأخآذ
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باز
ًا تمموفي عمممره×حيممن وكممان سممنة وسممبعين ثمانمم
أيام.  وثمانية أشهر وثمانية
الحممي عممدا ممما حممي كممل ومصممير الدنيا مآل وهذا
إليممه وإنمما للممه وإنا العالمين رب لله والحمد ،القيوم

ًا واخآلفنمما ،مصمميبتنا فممي أجرنمما اللهممم ،راجعون خآيممر
وآلممه محمممد نبينمما علممى وسمملم اللممه وصمملى ،منهمما

هم. 4/11/1389 في وصحبه
باز بن عبدالله بن عبدالعزيز
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وعممالم ،المسمملمين أئمممة من إمام الشيخ سماحة
. _مر زمانه_كما علماء مقدمة في يأتي كبير

ًا سماحته كان ولقد ،مشايخه من سواء ،للعلماء محب
. _مر طلبه_كما أو ،أقرانه أو

مممن إخآمموانه تجمماه واجممب مممن به يقوم كان ومما
،مكاتبمماتهم علممى ويممرد ،يكاتبهم كان العلم_أنه أهل

بممذل علممى ويحثهممم ،والصممبر بالحق معهم ويتواصى
،المممور كممثيرمن فممي ويستشيرهم ،الجهد من مزيد

الكتابممات مممن كممثير تحريممر فممي معهممم ويشممترك
؛الخطممأ بعممض عليممه يلحممظ مممن ويكمماتب ،والنصائح
والسممؤال ،للسمملم ويكمماتبهم ،فيه وقع ما ليستدرك

ذلك.  ونحو ،الحال عن
ًا المكاتبات لهذه أن ريب ول ،الدعوة قوة في أثر
ًا.  بعضهم ومحبة ،أهلها وتآزر بعض

القبيممل هممذا مممن النممماذج لبعممض ذكر مضى ولقد
العلممم+ أهممل مع الشيخ =سماحة عن الحديث عند

النماذج.  لبعض ذكر يلي وفيما
والمحبممة ،اللممه لدين الصادقة الغيرة فيها وسترى
شممتى فممي العلممم لهممل والنصممح والتقممدير والوفمماء

المصار. 
ًا فيها وسترى ًا نموذجمم الممذي العامممل للعممالم رائعمم

بمأدب ويتمأدب ،منمازلهم وينزلهمم ،العلمم أهمل يجل
وكبارها.  المور بصغار ويقوم ،العلماء

أهممل عند الشيخ سماحة مكانة عظم فيها وسترى

نماذج من نوادر مكاتبات سماحة الشيخ 
لهل العلم، ومع أهل العلم
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باز
الراقيممة الكتابيممة السمماليب فيهمما العلممم. وسممترى

المهذبة. 
ِءصممر وقممد ُت ْق المكاتبممات علممى النممماذج هممذه فممي ا

سمميرته مممن شمميء على الغالب_لتقف القديمة_في
الخآيرة.  سيرته عن تختلف ل التي الولى

فممي بممه يقمموم كان مما يسير نزر المكاتبات وهذه
الصدد.  هذا

كفى.  لما الباب هذا في مجلدات كتب ولو
ممن الصمادرة المكاتبمات ممن النمماذج هذه وإليك
إليه.  والوادرة الشيخ، سماحة

إلممى عبممدالعزيز الشيخ سماحة من كتاب هذا_ 1
إبراهيمممم_رحمهمممما ابمممن محممممد الشممميخ سمممماحة

بعممض مممن تحصممل التي المنكرات بعض الله_بشأن
ّوار ّورين الز الحرمين.  في والمز
سممماحته أن ويظهر تاريخ عليه ليس الكتاب وهذا

ًا كان لما كتبه نصه:  وإليك السلمية، للجامعة نائب
حضممرة إلممى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز =من 

بممن محمممد الشمميخ شمميخنا الكريممم الوالممد سممماحة
اللممه وفقممه السعودية البلد مفتي الشيخ آل إبراهيم

آمين.  دينه به ونصر خآير، لكل
وبعده.  وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

،السمملم غربممة استحكام سماحتكم على يخفى ل
العصر هذا في والمنكرات البدع من ظهر ما وكثرة

وحممول مسممجده الرسممول"وفممي بلممدة في سيما ول
بمل ،والمنكمرات البمدع ممن كمثير ظهمر قمبره"فقممد

ّورين ،الزوار من كثير من الشرك من وأنواع ،والمز
وغيرهم. 
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البلد أولممى هممما الشممريفين الحرمين أن ريب ول
ومطلممع ،المموحي مهبممط لنهممما ؛والعنايممة بممالتطهير

الممدني آفمماقا عم الذي النور ومنبع ،الرسالة شمس
ولنهممما ،السممعادة لممه سممبقت مممن به الله وهدى ا،

فممي الممدنيا أقطار سائر من المسلمين اجتماع محل
شممرك كممل مممن يطهممرا أن فيجممب ؛الحممج مواسممم

اللممه بيممت وفممود يتأسممى حممتى ؛ظاهر ومنكر وبدعة
ويتأسمموا ،رسمموله"بسممكانهما مسممجد وزوار ،الحرام

،المممور عليهممم تلتبممس ل حممتى ،وأخآلقهم بسيرتهم
أو الحرميممن فممي سمممعوه أو رأوه ممما أن ويظنمموا
ٍة شرٍك من أحدهما ٍر وبدع يسوغ أو ،جائٌز أمٌر ومنك
ذلممك أشممبه ممما أو ،فيممه التشديد ينبغي ل أو ،إقراره

ِءبممس ،المجتمممع تضممر الممتي الفاسدة الظنون من ْل ُت و
دينه.  عليه
عاصمممة هممي الممتي المدينممة فممي يقممع ما سيما ول

َهمماجر ،الولممى السمملم جسممده الرسممول"ومحممل وُم
والغمممزاة المهمممديين الهمممداة ومنطلمممق ،الشمممريف
الفاتحين. 

السممنوات فممي المصمميبة واشتدت المر عظم وقد
والمنكممرات والبممدع الشرك من كثير بظهور الخآيرة

،المدينممة أنحاء في الرسول"أو مسجد في الخطيرة
،وقبمماء ،والشممهداء ،كالبقيع الزيارة مواضع سيما ول

المحدثة.  المزارات وكذا
هممذه يراقممب مممن النبمموي المسممجد فممي وليممس
،أخآمرى بأعممال مشمغولين شخصممين سوى الشرور

المراقبممة بعمل القيام يستطيعا لم مفرغين كانا ولو
أن علممي الممواجب من أن فرأيت الشرور؛ هذه لكل



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
،غيرتكممم مممن أعلمممه لممما ؛لسماحتكم الواقع أشرح

التعمماون مممن علي يجب ولما ،ولعباده لله ونصحكم
يجممب ولممما ،العظيممم المممر هممذا فممي سماحتكم مع

ه_ممن الحكومة_وفقها على ،الممر بهمذا العنايمة الل
،الشممرور علممى تقضي التي الوسائل بجميع والقيام

عنممد الباطممل أهممل وتوقممف ،نصممابه إلى الحق وتعيد
منه.  بروح وأيدها ،خآطاها الله سدد حدهم

ّين أن أقترح المناسبة بهذه وإني فممي للمراقبة يع
مممن القممل علممى أشممخاصا الرسممول"ثمانيممة مسجد
،المكممان حسممب والتممزان والحلممم العلم أهل خآيرة

الحاجممة عنممد وبالجتممماع ،بالتنمماوب المراقبة يتولون
،وغيرهممم الممزوار لرشمماد ؛وغيممره الحممج موسم في

،أيممديهم علممى والخآممذ الحممق، إلى المزورين وتوجيه
بطريقممة وإلزامهممم ،منهم الفصل يستحق ما وفصل
أو ويممؤدب ،عليهمما يسمميرون الشريعة توافق للتزوير
خآممارج فممي يقممع ممما ويراقبممون ،خآالفهمما مممن يفصممل

غيممر أو قبمماء أو ،الشممهداء أو ،البقيممع فممي المسممجد
تدعو فيما بالمعروف المر هيئة مع ويتعاونون ،ذلك

محكمممة رئيممس ويكممون ،فيممه الشتراك إلى الحاجة
صممالح بممن عبدالعزيز الشيخ فضيلة وتوابعها المدينة
ًا ًا ،لهم مرجع الجليل.  المر هذا في ومعين

تمممألم ولقمممد ،وخآطيمممر عظيمممم_والممممر_واللمممه
ًا_منه ّورارهمما ،المدينممة سكان من الغيورون_كثير وز
الصممدد هممذا فممي إلممّي ووصممل ،والخارج الداخآل من

مضمممونها والخممارج الممداخآل مممن كممثيرة رسممائل
البمممدع ممممن المدينمممة فمممي شممماهدوا مممما اسمممتنكار

هممذا في المر ولة بمناصحة والمطالبة ،والمنكرات
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كعممادتكم_سممماحتكم يقوم أن فأرجو ؛الخطير المر
الملممك_وفقممه جللة على المر هذا الكريمة_بعرض
تعيين في سماحتكم إلى جللته أمر الله_واستصدار

بإنكممار والعنايممة ،للمراقبممة مفرغممة العلماء من نخبة
والهيئممة والمارة المحكمة مع والتعاون ،المور هذه

مسمممجد إلمممى يعمممود حمممتى ؛السمممبيل همممذا فمممي
مممن اللممه أوجممب ممما الطمماهرة الرسممول"ومممدينته

وتطهيرهما.  تعظيمهما
ونصممر ،مسمماعيكم فممي وبممارك ،خآطاكم الله سدد

حكومتنمما ووفق ،شريعته علئم بكم ورفع ،دينه بكم
وأكممثر ،المسمملمين أمممر وصمملح ،رضمماه فيه ما لكل

حليممف للحممق التوفيممق وجعممل ،الخيممر فممي أعوانهمما
والسلم.  يتولكم والله ،قريب سميع إنه ؛الجميع

السلمية الجامعة في نائبكم
المنورة المدينة في

بممن عبدالله بن عبدالعزيز البن
باز

الماضي للكتاب مماثل كتاب من صورة وهذه_ 2
الشمميخ سممماحة إلممى عبدالعزيز الشيخ سماحة كتبه

إبراهيم:  بن محمد
الرحيم الرحمن الله بسم
حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من

ورئيمممس السمممعودية البلد مفمممتي الوالمممد سمممماحة
الشمميخ_سممدد آل إبراهيممم بن محمد الشيخ ،القضاة

خآطاه_آمين.  الله
وبعده.  وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
ًا أن كممثيرة طممرقا مممن بلغنممي فقممد مممن كممثير
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باز
يمثلممون ل بالمدينممة والمزوريممن بمكممة المطمموفين

ً المهنممة ًا تمممثيل وانحممراف ،بعضممهم لجهممل ؛صممالح
الممذين وهممم ،والخآلقا العقيممدة فممي الخآممر البعممض
الشريفين.  الحرمين في الحجيج توجيه يتولون

الخطممر من ذلك في ما سماحتكم على يخفى ول
ه يفضمي ومما ،الحجيمج علمى العظيمم ك إلي ممن ذل

لممما ؛وأهلهمما البلد عممن سمميئة بسمعة الحجاج رجوع
بعممض ومممن المطوفين بعض من وسمعوه شاهدوه

ممما أن يعتقممد الجهممال مممن وكممثير لسمميما المزورين
َتفممت ول ،الصممواب هممو فعلمموه أو قالوه ْل غيممر إلممى ُي
ذلك. 
ًء فيسممتاؤون الحجمماج مممن المثقفممون أممما اسممتيا
ًا بعممض أخآلقا مممن ويلمسممون يشمماهدونه لممما شديد

فممي البعممض وانحراف المزورين، وبعض المطوفين
هممو من المهنة هذه يتولى ل فيتساءلونلماذا عقيدته

ًا لها صالح ًا ،علم ؟ وأمانة ،وخآلق
أهمممم ممممن الموضممموع همممذا علج أن ريمممب ول

المهمات. 
أهممل مممن لجنممة تكوين ذلك في ابنكم يراه والذي

ً يرونممه ممما وتقريممر ،الموضمموع لدراسممة العلممم كفيل
من مكونة اللجنة تكون أن ابنكم ويقترح ،بالمصلحة

بممن عبممدالله والشمميخ ،إبراهيممم بن عبدالملك الشيخ
علمموي والشمميخ ،حميممد ابممن عبممدالله والشمميخ ،جابر

ليمان والشميخ ،خآيماط عبمدالله والشميخ ،ممالكي س
) . 1(العبيد

كتبه السابقين الكتابين من قريب كتاب وهمذا_ 3

بقيته.  الكتاب هذا من يوجد ) لم( 1
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محمممد الشيخ سماحة إلى عبدالعزيز الشيخ سماحة
هم: 13/10/1385 الله_بتاريخ إبراهيم_رحمهما بن

الرحيم الرحمن الله بسم
حضممرة إلممى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز =من 

بممن محمممد الشمميخ شمميخنا الكريممم الوالممد سممماحة
خآير_آمين.  لكل الله إبراهيم_وفقه

برقممم لسممماحتكم كتبممت أن سممبق حفظكممم بعده
النبوي المسجد حاجة عن هم17/2/1385  في186
،والبصمميرة العلممم، أهممل مممن مفرغيممن مراقبين إلى

يتنمماوبون ؛السممليمة والعقيممدة ،الفاضمملة والخآلقا
إلممى الليل آخآر يفتح حين من المسجد في المراقبة

إلممى وغيرهممم الممزوار ليوجهوا ؛العشاء بعد يغلق أن
أنممواع مممن يخالفه مما ويحذروهم ،الشرع يوافق ما

يضممللوا ل حممتى المزوريممن ويراقبوا ،والبدع الشرك
والدعيممة البممدع، مممن يليممق ل ممما بتلقينهممم الممزوار

ًا، قليلممون الحمماليين المراقممبين لن ؛الشممركية جممد
ذو أثممر لهممم وليممس ،أخآممرى بوظممائف ومشممغولون

المسجد.  في أهمية
المشممار الخطمماب فممي سممماحتكم من طلبت وقد

وشممرح ،الموضمموع فممي الملممك بجللممة التصال إليه
جللتممه أن واعتقممادي ،لممذلك المقتضممية السممباب
،العامممة المصممالح الطلممب_كعممادته_فممي سمميلبي

. _المفيدة الهامة والمطالب
،الكثيرة مشاغلكم بأسباب وذلك ؛المد طال وقد

الهتممممام فالرجممماء ؛تمممذكيركم بعمممدم وتقصممميري
إليه.  الضرورة لشدة ؛جديد من بالموضوع
فممي وبممارك ،مسمماعيكم وشممكر ،اللممه أعممانكم
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باز
،قممدير شمميء كممل علممى إنممه ؛وجهممودكم أوقمماتكم
وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم

ِءه المراقممبين عمممل مممن وسمميكون: ملحظة ّو َنمم الُم
،المسممجد فممي والوعمماظ المدرسممين مراقبممة لهممم

،والشممهداء ،البقيممع فممي والمزوريممن الزوار ومراقبة
مشممروعية عممدم علممى النمماس وتنممبيه ،قباء ومسجد

،السممبعة كالمساجد المزارات من ذكر ما غير زيارة
الجهمال زيممارته ابتمدع مما وغيرها ،القبلتين ومسجد

المادة.  لطلب حرفة وجعلوه ،وأشباههم
إلمى عبدالعزيز الشيخ سماحة من كتاب وهذا_ 4

ه_بشمأن محممد_رحمهمما الشيخ سماحة تلعمب الل
القممرآن بطبممع المملكممة خآممارج فممي المطممابع بعممض

الكريم. 
19/11  وتاريممخ1933 برقم الكتاب هذا كتب وقد

نصه:  وهذا هم1388/
الرحيم الرحمن الله بسم

حضممرة إلممى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز =من 
محمممد الشيخ شيخنا الكريم الوالد السماحة صاحب

وبمارك خآيمر لكمل اللمه الشيخ_وفقمه آل إبراهيم بن
آمين.  حياته في

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
سممماحتكم علممى بخمماٍف ليممس اللممه حفظكم بعده
القممرآن بطبممع الخممارج فممي المطممابع بعممض تلعممب
فيهمما كممثيرة مصاحف المملكة إلى ورد وقد ،الكريم
عمممد عممن ذلممك يكممون وقد ،وتأخآير وتقديم ،تحريف

للسلم.  المعادية الجهات بعض من
لممذلك ؛عظيممم بخطممر ينذر العمل هذا أن ومعلوم
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الموضمموع هممذا الله_عن الملك_حفظه لجللة كتبت
ًا هم. 14/11/1388  وتاريخ1888 برقم كتاب

الكتممماب ممممن صمممورة برفقمممه سمممماحتكم وإلمممى
ًا ،المذكور جممانبكم مممن ترونممه ما بعمل التكرم راجي
إلممى يفضممي قممد الممذي ،التلعممب هممذا علممى للقضاء

كبير.  فساد
علممى حياتكم في وأمد ،رضاه فيه لما الله وفقكم

ورحمممة عليكممم والسمملم ،كريم جواد إنه ؛عمل خآير
وبركاته.  الله
إلمى عبدالعزيز الشيخ سماحة من كتاب وهذا_ 5

الخطيممب_رحمهممما الممدين محممب العلمممة الشمميخ
فممي وردت ملحوظممة حممول سممماحته فيه الله_ينبهه

ة فمي نشمر مقال محمب يصمدرها كمان المتي المجل
الخطيب.  الدين

نّصها:  فإليك
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

رئيممس الخطيب الدين محب الشيخ العلمة المكرم
آمين.  الله وفقه الغراء) 1( الزهر مجلة تحرير

 وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
فممي المنشممورة الكلمممة على اطلعت فقد بعد أما

354  صفحة76 سنة ثاني ربيع عدد الغراء مجلتكم
والرشمماد الوعظ عام مدير الطنينحي محمد للشيخ

نصممه ما آخآرها في يقول حيث ؛المصرية للجمهورية
هممو المحققيممن جمهممور عند اليمان أن علمت =قد

منمماط هممو التصديق النبي"وهذا به جاء بما التصديق

الممدين محممب الشمميخ يصدرها كان التي مجلة: الزهراء ) لعلها( 1
الخطيب. 
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باز
من المقصود هو لنه ،أكثرهم عند الخآروية الحكام

،بقلبممه صممدقا فمممن ؛غيممره أو إقممرار إلى حاجة غير
م ،بلسمانه يقر ولم ًا كمان بجموارحه يعممل ول مؤمنم

ًا الله+ شاء إن الجنة الله_تعالى_:ومقره عند شرع
انتهى. 

مجلتكم في ونشره ،الكلم هذا صدور فاستغربت
النافعممة والدبيممة العلميممة بالمقممالت الحافلة الغراء

جهتين:  من
الوعظ تمثل كبيرة شخصية من صدوره: إحداهما
السكان.  كثيرة الرجاء واسعة بلد في والرشاد
عممن وسكوتكم مجلتكم في نشره: الثانية والجهة

تفريممط يخفممى_فيممه ل كلم_كممما وهو ،عليه التعليق
إلممى ودعمموة ،الممدين جممانب فممي تفريممط ؛وإفممراط

،بأحكممامه التقيممد وعممدم ،شممرائعه مممن النسمملخ
،هممدى علممى أنممه صمماحبه يظممن الرجاء في وإفراط
فممي الممذروة بلممغ قممد التصممديق بمجممرد أنممه ويزعممم
أبمي كإيممان إيممانه إن: بعضمهم قممال حتى ،اليمان

ًء وعمر بكر أن وهممو ،الفاسممد الصممل هممذا علممى بنمما
! يتفاضل ل وأنه التصديق مجرد اليمان

القمممرآن عليمممه دل مممما خآلف همممذا أن شمممك ول
المة.  سلف عليه وأجمع ،والسنة
مختصممرة كلمممة الباطممل هممذا رد فممي كتبممت وقممد
أن وأرجو ،مجلتكم في نشرها فأرجو ،بطيه تصلكم

ة فمي ينشمر ما تلحظوا المتي المقمالت ممن المجل
مممن النمماس فتريح ؛السلم هدم نشرها من يخشى
لمرين:  عليها والرد شرها

نمموع عليه تعليق غير من الباطل نشر أن: أحدهما
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إليه.  والدعوة ترويجه من
الممرد يسمممع ل مممن الباطل يسمع قد أنه: والثاني

َتّر عليه َيغ ّتبممع ،بممه ف ًا سمممعها وربممما ،قممائله وي جميعمم
َو ولم ،قلبه من وتمكن الباطل فعشق ّد يق علممى الر

ًا للباطممل الناشممر فيبقى ؛قلبه من ذلك إزالة شممريك
به.  ضل من إثم في لقائله

أسممباب مممن إخآواننمما وسممائر وإيمماكم الله عصمني
الهمممداة ممممن وإيممماكم وجعلنممما ،والضممملل الضممملل
فممي ثبممت ممما فضمميلتكم بممال على وليكن ،المهتدين
هممدى إلممى دعمما مممن: =قممال النبي"أنه عن الصحيح

ذلممك ينقممص ل تبعه من أجور مثل الجر من له كان
ًا، أجورهم من عليممه كممان ضممللة إلممى دعا ومن شيئ
مممن ذلممك ينقممص ل تبعممه مممن آثممام مثممل الثممم مممن

ًا+.  آثامهم شيئ
وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم ،أعلم والله

الشيخ الشيخ×إلى سماحة بعثها رسالة وهذه_ 6
بعثهمما الشممام×وقممد علممماء مممن ،المممام عبممدالفتاح

،أشمواقه ضممنها وقممد ؛هم25/5/1377 في سماحته
الفضممل مممن عنممه سمممع لممما ؛العممالم لممذلك ومحبته
ّثممه ،والعلممم الخيممر مممن مزيممد بممذل علممى فيهمما وَح

فمي معمه بالتعماون اسمتعداده لمه وأبمدى ،والمدعوة
نممص فإليممك ،ذلمك ونحممو ،الكتب وطبع ،الخير سبيل

الرسالة: 
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

إلممممى الممممداعي الفاضممممل والعلمممممة ،المكممممرم
لممما الله وفقه المام عبدالفتاح الله_سبحانه_الشيخ
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باز
آمين.  يرضيه

وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
هممو إل إلممه ل الممذي اللممه لكممم أحمد فإني بعد أما
وإيمماكم يوزعني وأسأله_تعالى_أن نعمه، جميع على

ًا علينمما يمممن وأن شممكرها، ،دينممه فممي بممالفقه جميعمم
كممل علممى إنممه ؛ولعبمماده ،لممه والنصممح ،بحقه والقيام

قدير.  شيء
الخآمموان أن الله في المحبوب أخآي أشعر إني ثم

ّبممان محمود أبناؤكم وهم ،طرفكم من القادمين ،الج
والخ ،ناصممر محمممد والخ ،اللممه ضمميف صممالح والخ

ًا بلغمموني وغيرهممم_قممد علمموش عبممدالله مممن كممثير
بذلك فسررت ؛المبارك وجهادكم ،الحميدة صفاتكم

ًا ُته ،عليه الله وشكرت ،كثير َعو َد و
،والهدايممة ،التوفيممق مممن بالمزيممد _سممبحانه_لكممم

ذلممك ولممي إنممه ؛الحممق إلممى الممدعوة فممي والنشمماط
عليه.  والقادر

ًا الصممغير كتممابكم بعض مرة لول قرأت ثم ،حجممم
ًا الكمممبير ًا شمممأن =المشمممكلت الموسممموم وقمممدر

الشممأن العظيممم الثمماني كتممابكم وجوابهمما+ وبعممض
ًا بهما السلم+ فأعجبت : =حكممب الموسوم ،كممثير

وبيممان ،السمملم إلى الدعوة من تضمناه ما وسرني
قواعممده مممن وكممثير ،وأسممراره ،حكمممه مممن كممثير

ّدي ،العظيمة ِءم وتح ينمماقض بممما يممأتوا أن أجمع العال
ويثبممت ،فضممله مممن يزيممدكم أن اللممه فأسممأل ؛ذلممك

الجليلة بكتبكم عباده ينفع وأن ،الحق على أقدامكم
إنممه ؛عمممل خآير على أجلكم في يفسح وأن ،النافعة
مجيب.  سميع
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غربممة فيه استحكمت قد عصر أخآي_في ونحن_يا
فيممه وكممثر ،إليه والدعاة ،ناصروه فيه وقّل ،السلم
ّدون أعداؤه حياتكم بقية محّب يا فاغتنم ؛عنه والصا

بالذكر وأبشر ،وصابر واصبر ،الحق إلى الدعوة في
دممت ممما الحميدة والعاقبة ،الجزيل والجر ،الجميل

وسممائر وإيمماك، اللممه ثبتنممي ،القممويم النهممج هذا على
نلقاه_سبحانه_.  حتى دينه على إخآواننا

خآيممر على دل من: =الصحيح الحديث يخفاكم ول
دعمما مممن: =الثاني والحديث فاعله+، أجر مثل فله
ل تبعممه مممن أجممور مثممل الجر من له كان هدى إلى

ًا+ الحممديث، أجورهم من ذلك ينقص والحممديث شيئ
مممن إل عملممه انقطممع آدم ابممن مممات الثممالث: =إذا

ثلث+ الحديث. 
ًا اشتقت وقد إتحممافي فممأرجو ؛مؤلفاتكم إلى كثير

جملممة منهمما عندكم كان وإذا ،نسخة نوع كل من بها
تسممديد فممي أسممعى حممتى وبقيمتهمما بهمما فممأخآبروني

الطلبممة بيممن وتوزيعهمما فضيلتكم من وأخآذها قيمتها،
بطرفنا. 

جمممع قممد فضمميلتكم أن الخآمموان بعض أبلغني وقد
ًا ًا تفسممير بممه لينتفممع ؛طبعممه وترغبممون ،مختصممر

مثوبتكم الله أجزل ،مشكور عمل وهذا ،المسلمون
ورأيتممم ،بلغنممي كممما طبعممه ترغبممون كنتم وإذا عليه،

طبعممه فممي والتوسممط ،عليممه للشراف ؛إلي إرساله
مانع فل غيرهما أو ،الحكومة أو ،الشربتلي بواسطة

مممن ذلممك فممي أرجممو لما ؛ذلك أحبذ أنا بل ،ذلك من
العلم.  لطلبة النفع

إخآواننمما وسائر ،وإياكم يجعلني أن المسؤول والله
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باز
ًا يزيدنا وأن ،والتقوى البر على المتعاونين من جميع
الجميممع علممى يمّن وأن ،به والعمل النافع العلم من

،دينممه علممى والسممتقامة ،معمماملته فممي بالصممدقا
كريم.  جواد إنه ؛بصيرة على إليه والدعوة

خآممواصّا مممن حممولكم لمممن سمملمي إبلغ وأرجممو
أخآينمما فضمميلة منهمممم وأخآممص ،والخآمموان المشممايخ
الممدين ناصر محمد العلمة الشيخ الله في ومحبوبنا
بخيممر والخآمموان ،والمشايخ ،الولد منا كما اللباني،
وعافية. 

اللممه وصمملى ،وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم
ومن وأصحابه وآله محمد ورسوله عبده على وسلم
بإحسان.  تبعهم
هم25/5/1377 في حرر

بممن عبممدالعزيز الشيخ سماحة من كتاب وهذا_ 7
حمممبيب أبمممي الشممميخ الفضممميلة صممماحب إلمممى بممماز

علممى بممه الشممثري×يطمئممن محمممد بممن عبممدالعزيز
ويوصمميه أخآبمماره آخآممر عن ويفيده له، ويدعو صحته،
ذلمك فمي جماء ممما ذلمك غيمر إلمى ،الوصمايا ببعض

ًا هممم12/12/1381 فممي كتبممه الذي الكتاب ّد علممى ر
نصه:  فإليك. الشتري عبدالعزيز الشيخ بعثه كتاب

الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

محمممد بممن عبممدالعزيز الفاضممل الشمميخ المكممرم
مممن وكسمماه ،والباس الضر عنه الله كشف الشثري
آمين.  ،لباس أكمل العافية
وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

هممم30/11/1381 المممؤرخ الكريممم كتممابكم بعممده،
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ْلممُم منممه وسممرني ،بهممداه اللممه وصمملكم ،وصممل ِءع
،اللممم مممن وسمملمتكم ،عمليتكممم ونجمماح ،صممحتكم
تتممم بنعمتممه الممذي للممه فالحمممد ؛والسهمممر ،والضجر

شممكر وإيمماكم يوزعنمما تعالى_أن_ونسأله ،الصالحات
،ونقمممه سممخطه أسممباب الجميع عن ويصرف ،نعمه

وغفلممة ،الدينيممة المصممائب مممن ذكممرَت ممما وفهمممُت
؛تفضمملت كممما فممالمر ؛اللممه شاء من إل عنها الناس

راجعون.  إليه وإنا لله فإنا
يستسمملم أن للمممرء ينبغممي ل أنه يخفاكم ل ولكن
،ويممدافع ،ويناضممل ،يجاهممد أن عليممه بممل ،للواقممع

يسممتطيع ممما ويفعممل ،ذلك في الجهود من ويضاعف
بيمممد والتوفيمممق والهدايمممُة ،النافعمممة السمممباب ممممن

الله_سبحانه_. 
الهممدى ودعاة ،الحق أنصار من وإياكم الله جعلني

قريب.  سميع إنه ؛بقينا ما
إلممى المدينممة مممن توجهنمما وقممت عممن سؤالكم أما

،محممرم من النصف في نتوجه أننا فالعزيمة الرياض
أنتظركممم أني ترغبون كنتم وإذا ،منه تبقى لعشر أو

المشممايخ السمملم إبلغ والرجمماء ،مممانع عندي فليس
بخيممر والخآمموان المشممايخ لممدينا ومممن ،والخآمموان

والسلم.  ،يتولكم والله ،وعافية
=ملحوظة+  

منممذ كتبناهممما رسممالتين مممن نسممختان بطيه إليكم
ووجمموب ،السمملم محاسممن فممي إحممداهما ،أيممام

اسممتهزأ مممن حكممم في والثانية ،به والعمل ،تحكيمه
ًا استحل بالرسول"أو ،الشممرع مممن حممرم مممما شمميئ

مسؤول.  خآير إنه ؛بهما ينفع أن الله نسأل
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باز
ّنا نفيدكم ثم ّدينا والمسلمين أ بحال الحج مناسك أ

مممن أيسممر أعلممم ول ،ذلممك علممى الله نحمد ،الصحة
للممه كثيرة وجوه من منه أسهل ول ،العام هذا الحج

ومن ،ومنكم منا يتقبل وجل_أن ونسأله_عز الحمد،
وأن ،نعمه شكر الجميع يوزع وأن ،المسلمين سائر
لهمما ويصمملح ،خآيممر كممل مممن ويزيدها ،حكومتنا يصلح

قريب.  سميع إنه ؛البطانة
أعيممانهم مممن رأينمما من وصحة بخير الدول وحجاج

الخآوان.  وخآواصا ،المشايخ من
يجعممل وأل ،والعمال القلوب يصلح أن الله نسأل

ًا النعممم مممن يّسممر ما ،مسممؤول خآيممر إنممه ؛اسممتدراج
ًا العائلممة وأن ،الصممحة مممن بمزيد أنكم وأرجو جميعمم
وعافية.  بخير

محمد على وسلم الله وصلى
هم12/12/1381

ًا_كتبه وهذا_ 8 للشمميخ الشمميخ سماحة كتاب_أيض
الشممثري×بمناسممبة محمد ابن عبدالعزيز حبيب أبي

،وأشممواقه محبتممه ضمممنها وقممد ،رمضان شهر حلول
حول سماحته كتبها التي النسخ بعض بطيها وأرسل

رمضان.  شهر
نصه.  فإليك هم؛2/9/1382 الكتاب هذا وتاريخ

الرحيم الرحمن الله بسم
حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من
وفقمه الشمثري محممد ابن عبدالعزيز المكرم الوالد

ثممم الله ربي: قال ممن وإياه وجعلني ،للسلم الله
آمين.  ،استقام
وبركاته:  الله ورحمة عليكم سلم
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هممو إل إلممه ل الممذي الله إليكم أحمد فإني بعد أما
وأن ،شممكرها وإياكم يوزعني أن وأسأله ،نعمه على

ًا يعيذنا إنممه ؛الفتممن مضمملت مممن والمسمملمين جميع
قريب.  سميع

فضمميلتكم إلممى أرفع الصيام شهر دخآول وبمناسبة
يجعلنمما وجممل_أن اللممه_عممز وأسممأل ،ببلمموغه تهنئممة

ًا والمسمملمين ّوامه ،صمموامه مممن جميعمم ًا وقمم إيمانمم
ًا ًا المسلمين على يعيده وأن ،واحتساب ،كثيرة أعوام

مجيب. سميع إنه ؛أكثر وصلح أحسن حال في وهم
إلى ،الصيام شهر حول كلمة كتبت اليام هذه في

علممى وتوزيعهما ،للطلع منهمما نسخ خآمس فضيلتكم
ترون.  من

و لنمما العاقبممة يحسممن وأن ،بها ينفع أن الله نسأل
ًا للمسمملمين فيممه لممما حكومتنمما يوفممق وأن ،جميعمم

مسؤول.  خآير إنه ؛عباده وصلح ،رضاه
الميممن محمممد الشمميخ مممع الممذي الكريممم وكتابكم

ّلمُت وصمملت، والنسخ ،بهداه الله وصلكم وصل وسمم
التابع الوطني وللحرس ،نصيبه المين محمد للشيخ
ّتوم للواء الذي أما ،نصيبه سلف للمير حين فإلى ال
شاء إن له نسلمه قريب وعن ،له نسلمه لم التاريخ

وبماقي شمفلوت، بمن محممد الجديمد أميمره بيد الله
اللممه أثابكم ،والخآوان المشايخ على وزعناها النسخ
منكم.  وتقبل

ًا إليكممم أرسمملت وقممد أنممه أرجممو هممذا قبممل كتابمم
ًا بطيممه وإليكممم ،وصمملكم ،الشممثري صممالح للخ كتابمم

إبلغ والرجمماء ،لممه تسليمه فأرجو ؛سفره بعد وصلنا
ًا البنمماء السمملم الولد منمما كممما والمشممايخ، ،جميعمم
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باز
واللممه ،وعافيممة بخيممر كلهممم والخآمموان ،والمشممايخ

والسلم.  يتولكم
،والولد يبلغكممم الحصممين إبراهيممم ابنكممم وكمماتبه
والسلم.  والده، ومن ،منه السلم جزيل والمشايخ

أبممي للشمميخ الشمميخ سممماحة مممن كتاب وهذا_ 9
الله_. الشثري_رحمهما محمد ابن عبدالعزيز حبيب
ووصمماياه ،سمملمه الكتاب هذا سماحته ضمن وقد
/23 في كتب الذي الكتاب نص وهذا ؛أخآباره وبعض

هم. 2/1386
الرحيم الرحمن الله بسم
حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من
محمممد بممن عبممدالعزيز الشمميخ فضيلة المكرم الوالد

أمر وله لي وأصلح ،السواء من الله سلمه الشثري
آمين.  ،والدنيا الدين

وبركاته:  الله ورحمة عليكم سلم
هممو إل إلممه ل الممذي الله إليكم أحمد فإني بعد أما
يمموزعني وأسممأله_سممبحانه_أن نعمممه، جميممع علممى
ًا يعيذنا وأن ،شكرها وإياكم المسمملمين وسائر جميع

يصمملح وأن ،نقمتممه وأسممباب ،غضممبه موجبممات مممن
كريم.  جواد إنه ؛وأعمالنا ،قلوبنا
ًا سرني لقد مممع وتعاونهم ،الخآوان نشاط نبأ كثير
؛المنكممر عممن والنهممي ،بممالمعروف المممر فممي الهيئة

وجممل_أن عزى_المول وأسأل ،ذلك على لله فالحمد
ًا يزيدهم يكلممل وأن ،بممالحق وبصمميرة وقمموة، نشمماط

القممائمين يوفق وأن والنجاح، بالصلح، الجميع جهود
أمممر صمملح فيممه لممما مكممان كل في الهيئة أمر على

بينهممم، الحممق وانتصممار ،دينهممم وسمملمة المسلمين،
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كريم.  جواد إنه ؛وأهله الباطل وخآذلن
اللممه أجممراه وما ،بريدة إلى سفري بلغكم أنه لبد

حمممد بن عبدالرحمن الخ بنت على النكاح عقد من
،مبممارك الله_سفر شاء إن_أنه وأبشركم ،خآضير بن

الحمد.  لله تحبون ما على والمر ،مبارك وزواج
،نعمتممه شممكر وإياكم يمنحني وأسأله_سبحانه_أن

ًا يصممملحنا وأن ،بحقمممه والقيمممام وسمممائر ،جميعممم
قريب.  سميع إنه ؛المسلمين

تممم حيممن مممن إليكممم الكتابممة عزمممي فممي وكممان
التأخآير.  أوجبت المشاغل كثرة ولكن ،الزواج

وسممائر ،وإيمماكم وأعاذنمما ،الجميممع نيممة اللممه أصمملح
والقممادر ذلممك ولممي إنممه ؛الفتممن مضمملت من إخآواننا

،عبدالرحمن والخ ،البناء سلمي إبلغ وأرجو ،عليه
والشمميخ ،عبممدالرحمن بممن عبممدالله والميممر ،وابنيممه

وخآمممواصا ،عبمممدالعزيز وابنمممه ،عيممماف بمممن محممممد
والخآمموان المشممايخ منمما كممما ،والخآمموان ،المشممايخ

م الميمن محممد الشميخ لسميما ،وعافيمة بخيمر كله
والسلم.  ،يتولكم والله
ًا_من وهذا_ 10 للشمميخ الشيخ سماحة كتاب_أيض

كتبممه الشثري×وقممد محمد بن عبدالعزيز حبيب أبي
نصه:  وهذا هم22/11/1386 بتاريخ سماحته
الرحيم الرحمن الله بسم
حضممرة إلممى بمماز بممن عبممدالله بممن عبممدالعزيز من
الشممثري محمد ابن عبدالعزيز الشيخ المكرم الوالد
آمين.  وتوله الله سلمه

وبركاته:  الله ورحمة عليكم سلم
هممو إل إلممه ل الممذي الله إليكم أحمد فإني بعد أما
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باز
يمموزعني وأسممأله_سممبحانه_أن نعمممه، جميممع علممى
ًا يثبتنا وأن ،شكرها وإياكم جواد إنه دينه؛ على جميع
كريم. 

،الحمممد للممه السمملمة مممن بحممال المدينممة وصمملنا
َأخّآَرْت َتمم ُكم و ؛الشممغل زحمممة أجممل مممن بممذلك إفممادت

المسامحة.  فأرجو
ًا والخآمموان المشممايخ صممحة للممه تسممركم جميعمم

هممذه تممزوج وقممد ،طيب المين محمد الشيخ ،الحمد
الله.  شاء إن جميلة وأموره ،اليام

المسممجد وفممي ،السمملمية الجامعممة في الدراسة
للحجمماج اليممام هممذه فممي والمموعظ والتذكير ،النبوي

ًا الله_يسير كله_بحمد ًا سممير أن اللممه نسممأل ،حسممن
فيممه ممما كممل علممى بممه القممائمين ويعيممن ،بممذلك ينفع

مسؤول.  خآير إنه ؛عباده ونجاة ،رضاه
الله وصلكم  وصل9/1/86 المؤرخ الكريم كتابكم

لله.  فالحمد صحتكم، علم منه وسرني ،بهداه
مممن بمه أثمق مممن عليهمما اطلمع إليهقمد أشرتم وما

الخآوان
الوالممد سممماحة أخآممبرت قممال×: =وقممد أن إلممى
فممي لممديكم كنممت حيممن بالموضمموع محمممد الشمميخ
صلح فيه لما الجميع يوفق أن الله وأسأل ،الرياض

وسممنبحث_إن ،الذمة وبراءة ،وسلمتهم ،المسلمين
،مكممة فممي بممه اجتمعنمما إذا ذلممك فممي الله_معه شاء

الموضوع.  في معه يبحث فضيلتكم ولعل
ًا وإليكممم الجميممع، خآطمما الله سدد الخ مممن خآطابمم
،الجامعممة بمعهممد المممدرس الشبل عبدالعزيز الشيخ

،الجامعممة معهممد مممدير القممويفلي عبدالعزيز والشيخ
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ّيممد بممن محمممد والخ فممي المدينممة سممكان مممن حم
الموضوع. 

ًا أخآبروني الذين هم المذكورون والثلثة بممما سابق
ًا.  ذكرته آنف

وأن ،أعممداءه ويخممذل دينممه، ينصممر أن اللممه نسأل
إنممه ؛الحممق وأنصممار الهممدى، دعاة من وإياكم يجعلنا
كريم.  جواد
عبممدالعزيز الشمميخ سممماحة كتبه كتاب وهذا_ 11

إلممى وأرسممله ،الشممثري عبممدالعزيز الشمميخ وفضيلة
آل عبممدالله بممن حسممن الشيخ المعارف وزير معالي

المموزير معالي فيه الجميع_يطالبان الله الشيخ_رحم
بعض في التعليم عن المسؤولين من اثنين ينقل أن

نممص مممن صممورة وهذه ،أخآرى منطقة إلى المناطق
تاريخ.  فيها وليس ،الكتاب
الرحيم الرحمن الله بسم
بممن وعبدالعزيز الشثري، محمد بن عبدالعزيز من

المكممرم الشمميخ فضمميلة حضممرة إلى باز بن عبدالله
وفقممه المعممارف وزيممر الشمميخ آل عبدالله بن حسن

آمين.  دينه به ونصر خآير، لكل الله
وبركاته:  الله ورحمة عليكم سلم
أن كممثيرة طممرقا من عندنا ثبت لقد محب يا بعده

للبقمماء صالح غير منطقة في التعليم على المشرف
،أخآلقممه انحممراف بسممبب المممذكورة المنطقممة فممي

تصرفه.  وسوء
آخآر مكان إلى نقله فضيلتكم على به نشير والذي

ًا ًء ،للنزاع قطع مممن للمنطقممة وحماية ،للفتنة وإطفا
والنزاع.  الشغب
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باز
نفممس فممي المعلميممن معهممد =فلن+ مممدير وكذا

غيممر أنممه كممثيرة طممرقا مممن عنممدنا ثبت قد المنطقة
ًا_بسبب في للبقاء صالح أخآلقه، انحراف البلد_أيض

ممممن فنرجمممو الممممذكورة؛ للدارة صممملحيته وعمممدم
لعممممل أخآممممرى؛ جهممممة إلممممى نقلهممممما معمممماليكم

ًا نقلهما في ويجعل حالهما، الله_سبحانه_يصلح خآير
وللمسلمين.  لهما

،الصلح في السعي هو عليكم الواجب أن ولشك
،دينهممم وصمملح ،البلد أهممل طمأنينممة على والحرصا

والفرقة.  الشحناء من وسلمتهم
المممذكورين الشخصممين نقممل أن نعتقممده والممذي

يبممدل أن اللممه وعسممى ،الله شاء إن ذلك به يحصل
منهما.  بخير المنطقة

،المممذكورين وللشخصممين ،لكممم النصممح والممواجب
أهمممل ولطلمممب ؛وللمسممملمين ،المنطقمممة ولهمممل

جرى.  ذلك في الفلنية+ التوسط =المنطقة
عليكممم والسمملم ،خآطمماكم ويسممدد ،يتممولكم والله
وبركاته.  الله ورحمة
صمماحب إلى الشيخ سماحة بعثه كتاب وهذا_ 12

رد الحميد×حيممث السليمان عبدالله الشيخ الفضيلة
نص فإليك ؛عبدالله الشيخ من سؤال على سماحته
الكتاب: 

الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من
الله سلمه الحميد السليمان عبدالله الشيخ المكرم
وتوله

وبعده وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
وصمملكم  وصممل23/3/86 المممؤرخ الكريممم كتابكم
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بعممض قمماله عما السؤال من تضمنه وما ،بهداه الله
التصاف على الحّث من الجمعة خآطبة في الخطباء
وهل ؟ محمل لها هل بأخآلقه والتخلق ،الله بصفات

ًا.  كان أحد. . إلخ؟ قالها أن سبق معلوم
َمْحَمممٌل لممه ولكممْن ،لئممق غير التعبير هذا والجواب

ِءق علممى الحممّث وهو ،صحيٌح ّلمم صممفات بمقتضممى التخ
الصممفات إلممى بممالنظر وذلممك وموجبها وأسمائه الله

،بمقتضمماها يتصممف أن المخلمموقا مممن يحسممن الممتي
والممرزاقا ،كممالخلقا ،بممالله المختصة الصفات بخلف
يتصف أن يمكن ل شيء هذا لن ؛ذلك ونحو ،والله

أشممبه ممما وهكممذا ،يممدعيه أن يجمموز ول ،المخلوقا به
السماء.  هذه

عباده من الله يحّب التي المقصود_الصفات وإنما
،والرحمممة ،والقمموة ،كممالعلم ،بمقتضمماها يتصممفوا أن

ذلك.  وأشباه ،والعفو والجود، ،والكرم ،والحلم
يحممب قمموي ،العلممماء يحممب فهممو_سممبحانه_عليممم

كريممم ،الضعيف للمؤمن حبه من أكثر القوي المؤمن
ّو الرحممماء يحب رحيم ،الكرماء يحب ،العفممو يحممب عفمم
إلخ. 

وغيرهمما الصممفات هذه لله_سبحانه_من الذي لكن
)1(مقابممة ل بممل للمخلمموقا الممذي مممن وأعظم ،أكمل

صممفاته فممي شمميء كمثله لنه_سبحانه_ليس ؛بينهما
َحْسممُب وإنممما ،ذاتممه فممي له مثل ل أنه كما ،وأفعاله

هممذه معمماني مممن نصمميب لممه يكممون أن المخلمموقا
فلممو ؛الشرعي الحد على ويناسبه ،به يليق الصفات

ًا صار الحد الكرم في تجاوز فممي تجمماوز ولو ،مسرف

) لعلها: مقاربة. ( 1
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باز
ّطل الحد الرحمة ،الشممرعية والتعزيممرات الحممدود ع
وضممعه الشممرعي الحد على العفو في زاد لو وهكذا

موضعه.  غير في
العلمممة نممص وقممد ،سواها على تدل المثلة وهذه

=عممدة كتممابيه فممي المعنممى هممذا القيممم×علممى ابممن
علممى نممّص الصمميب+ ولعلممه =الوابل الصابرين+ و

وغيرهممما، ،المعمماد وزاد ،كالمدارج ،غيرهما في ذلك
والوابل.  العدة في كلمه نص وإليك

ِءعمممممدة فمممممي قمممممال : =ولمممممما31 صمممممفحة ال
أحممب كممان الحقيقممة على الشكور كان_سبحانه_هو

أبغممض أن كممما ،الشممكر بصفة اتصف من إليه خآلقه
ّطلها من إليه خآلقه شممأن وهممذا ،بضدها اتصف أو ،ع

اتصممف مممن إليممه خآلقممه أحممب الحسممنى أسمممائه
ِءبها ولهممذا ؛بأضممدادها اتصف من إليه وأبغضهم ،بُموَج

،القلب والقاسي ،والجاهل ،والظالم ،الكفور يبغض
،واللئيممممممم ،والمهيممممممن ،والجبممممممان والبخيممممممل

يحممب عليممم ،الجمممال يحممب وهممو_سممبحانه_جميممل
يحممب محسممن ،الراحميممن يحممب رحيممم ،العلممماء

ّتير ،المحسنين علممى يلوم قادر ،الستر أهل يحب س
العجز. 

،الضممعيف المممؤمن من إليه أحب القوي والمؤمن
ّو مممن يحبممه وكلممما ،المموتر يحب وتر ،العفو يحب عف
مما يبغضه_فهو وكلما وموجبها وصفاته أسمائه آثار

ا. هم+.  وينافيها يضادها
 ممممن543 صمممفحة الصممميب الوابمممل فمممي وقمممال
الممرب_جممل صفات من الحديث: =والجود مجموعة

وهممو ُيطعم، ول ويطعم ،يأخآذ ول ،يعطي فإنه_جلله
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إليممه الخلق وأحب ،الكرمين وأكرم ،الجودين أجود
يحممب كريممم فممإنه ؛صممفاته بمقتضمميات اتصممف مممن

يحب وقادر ،العلماء يحب وعالم ،عباده من الكرماء
الجمال+ انتهى.  يحب وجميل ،الشجعان
وحصمموٌل كفايممة ذكرنمماه فيممما يكممون أن وأرجممو

ًا يوفقنا الله_سبحانه_أن وأسأل للفائدة للفقه جميع
والسمملم قريممب سممميع إنه ؛بحقه والقيام ،دينه في

وبركاته.  الله ورحمة عليكم
السلمية الجامعة رئيس نائب

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز

الشمميخ الفضمميلة صمماحب بعثممه كتمماب وهممذا_ 13
الشرعية المحاكم رئيس محمود آل زيد بن عبدالله
الشممممميخ سمممممماحة إلمممممى قطمممممر دولمممممة فمممممي

الله.  عبدالعزيز_رحمهما
،الشيخ لسماحة العميقة محبته عن فيه أبان ولقد
إلممى زيممارته فممي الحفمماوة مممن لقيممه ممما لممه وشرح

،المدينة زيارة من تمكنه عدم عن واعتذر ،المملكة
وبيممن بينممه دار ما وَشَرَح ،الشيخ بسماحة والجتماع

الله_إلممى إبراهيم_رحمهما بن محمد الشيخ سماحة
5/6/13 في كتب الذي الكتاب ذلك في جاء ما آخآر
نصه.  وهذا ،هم86

الرحيم الرحمن الله بسم
ِءفّي المحب إلى محمود آل زيد بن عبدالله من الَح

عبممدالعزيز الشمميخ السممتاذ فضيلة الصفي والصديق
وأسممدل ،بالسمملم اللممه حفظممه بمماز بممن عبدالله بن

والحسان.  النعم سوابغ عليه
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باز
،الممدوام علممى وبركمماته اللممه ورحمممة عليكم سلم

فممي الدنيا في وبينك بيني يجمع أن الله أسأل وإني
. بال وسرور ،حال وصحة ،وإسلم ،سلمة

عممن اعتممذاري أقممدم فممإنني الشمميخ أيهمما وبعممد
اقتضممت لسباب ؛وعدي وإنفاذ ،حقك بأداء تقصيري

ترضى.  حتى العتبى ولك ،ذلك
ًا رحلتي ابتداء في كنت فممي زيارتممك علممى ُمصمم
؛أيممام ثلثممة عممن تقممل ل مممدة بهمما والقامة ،المدينة
شمميء كممل أنممَس إن لننممي ؛العممالي بحممديثك للتمتع
،منادمتممك طيممب أنسممى فلممن سممفري فممي مضممى
هذا وفي قبل من حديثك وجميل ،معاشرتك وحسن
ًا لك أحمل صرت حتى ،السفر ّد ًا.  و مكين
ّنٌة بالمحبة الخآبار أن ولول ،تعممبيره أبممديت لممما ُس

محبتنا زالت ل ،عبيره ريح البعد على تشم قد وأنت
المزيد.  بيوم الزلفى جزاءها وجعل ،ولله الله في
ًا الطممائف فممي مكثممت ! لقد محب يا ً شممهر كممامل

ممممن والصممحاب المشايخ مع بالمجالسة فيه أتمتع
محمممد الشمميخ فضمميلة عند وجدت وقد ،ونحبه يحبنا

المنزلممة ورفممع ،والمودة ،الحفاوة جميل إبراهيم بن
والحترام.  الكرام في

عبممدالملك  والشمميخ, عبممداللطيف الشمميخ وكممذلك
كلهممم وإبراهيممم عبممدالعزيز: الشيخ وأولد ،وعبدالله

حممتى والكرامة الحفاوة في الجهد غاية لي بذلوا قد
ًا قلبي امتل وقد عنهم انصرفت لهممم ومحبممة سممرور

ًا.  عنا جزاهم خآير
ولممم ،العشمماء صمملة بعممد محمد الشيخ استدعاني

ظريممف لطيممف بكلم معممي فتكلممم أحممد عنممده يكن
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في الناس أوقعه ما وإزالة ،والمحبة ،النصح حاصله
الوحشة.  من نفسي
والتنممبيه ،النصممح باسممتدعائك قصممدت إنممما: وقال

أو الممرد من مواضع ثلثة في تكلم ثم ،يلزم ما على
أربعة. 
ً بنننني ينننا: =بحمممديث استشمممهادك: قمممال: أول

ًا تمنعننوا ل عبنندالمطلب بهننذا طنناف أحنند
أو ليننل مننن شنناء سنناعة أيننة وصلى ،البيت
بالموضوع.  له علقة ل + وأنهنهارأ
ًا فلممم ،الحجممر بهممذا السيل ذهب لو إنه قولي: ثاني

شمميء بذلك يتغير لن فإنه خآبر أو عين على له يعثر
ً ؛الطممواف ركعتي صلة مشروعية من :بقمموله عمل

ُذوا[ إخ ّت إما إمْن َوا إهيَم َمَقا ْبَرا ّلى إإ البقممرة:] ُمَصنن
125 .

الحمممترام عمممدم يعطمممي الكلم همممذا إن: وقمممال
بالمقام. 

قممال إنممما: وقممال ،الممزوال قبممل الرمممي: والثالثممة
بهم.  يعتد ل العلماء من أناس بجوازه

برمي نأمرهم ولعلنا ،المر في أنظر وأنا: قال ثم
واحد.  وقت في الجمار جميع

أن أردت وحينممما ،فيه الحديث دار ما حاصل فهذا
معممك بممالبحث قصممدت إنماي: ل قال يلزم بما أتكلم
،الكلم انقطممع ثممم ،غيممر ل النصمميحة سممبيل علممى

ملطفته.  وجميل ،ملحظته حسن له وشكرت
مصمميف فممي السفرة بهذه استأنست لقد محب يا

وأحسن ،الطائف
الميممر منادمممة هممو فيهمما السممرور علممي أدخآممل ما
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باز
اللممه_فهممو فيصل_حفظه آل عبدالرحمن بن عبدالله
حسممن أجممل مممن ؛وبهجتممه ،المصمميف زينممة عنممدي

ًا.  عنا الله جزاه ،محبته وصريح ،منادمته خآير
يجممب شمميء فيهمما يجممر ولممم ،هادئممة البلد أحمموال

البممن فضمميلة السمملم إبلغ مممع لممزم ممما هذا ،ذكره
،الخآمموان وكافممة ،ناصممر بممن عبممدالعزيز والمحممب
يحفظكم.  والباري ،والمشايخ
محبكم
الشرعية المحاكم رئيس

بممن عبممدالله الشمميخ سماحة من كتاب وهذا_ 14
الشمممميخ سممممماحة إلممممى حميممممد بممممن محمممممد

،علم بغير يفتي رجل الله_بشأن عبدالعزيز_رحمهما
يمراه مما عبمدالعزيز الشميخ سمماحة يتخذ أن ويأمل
ًا : الكتاب نص وهذا ،الرجل ذلك حيال مناسب
الرحيم الرحمن الله بسم

قا/م/648 الرقم
هم1/5/1397 التاريخ

المكممرم الخ إلممى حميد بن محمد بن عبدالله من
بمماز، بممن عبممدالله ابممن عبممدالعزيز الشمميخ سممماحة
والفتمماء العلميممة البحمموث لدارات العممام الرئيممس
الله.  سلمه والرشاد والدعوة
وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
وردنممي الممذي الكتاب من صورة لسماحتكم أرفق

مممن جماعممة به اتصل أنه فيه يفيد والذي .،الخ من
ًا يدعىيعمل رجل أتاهم أنه قريةوذكروا أهالي مدرس

مخالفممة بأشممياء وأفتمماهم ،جمعممة يوم فيهم ووعظمب
بعدم: قوله مثل ،المسلمين عمل عليه ولما ،للسنة
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إذا والحامممل المرضع على والطعام القضاء وجوب
صمملة سممقوط ومنهمما ،رمضممان شممهر فممي أفطرتمما
الجمعممة يمموم العيد صلة شهد عمن والظهر الجمعة

ًا ًا.  أو كان إمام مأموم
فممي حممتى النساء على الجمعة صلة وجوب ومنها

بيوتهن. 
وأنهمما ،الباديممة علممى الجمعممة صمملة وجمموب ومنها

صمملة يقيممم أنممه يعنممي وزوجتممه الرجممل علممى تجممب
فقط.  وزوجته هو الجمعة
من الصحيح بيان منا وطلبوا ،الهالي استنكر وقد
ذلك. 
منممع نحممو ترونممه ممما واتخمماذ ،الطلع نأمممل لممذا

وبصممفة ،والفتمماء والرشمماد ،المموعظ مممن المممذكور
ًا ؛عاجلممة أهليتممه وعممدم ،معلوممماته لضممعف نظممر
عليهممم ويفسممد ،العامممة علممى يشوش ولئل ،للفتوى

شممماء بالصمممحيح_إن نجيبهمممم وسممموف ،عبممماداتهم
فممي وبممارك ،خآطمماكم وسممدد ،اللممه اللممه_وفقكممم

جهودكم. 
عليكم.  والسلم

العلى القضاء مجلس رئيس
حميد بن محمد بن عبدالله

الشمميخ سممماحة كتبممه مشممترك كتمماب وهممذا_ 15
بممن عبممدالعزيز الشمميخ وسممماحة ،حميممد بن عبدالله

الشممرع يرخآصممه ممما بخصمموصا فتمموى مضمممونه ،باز
والصمملب الحديممد مركبممات معامممل فممي للعمماملين
الممتي الفتمموى نممص وهممذا ،رمضممان فممي بالفطممار

هم. 7/1397_11 في صدرت
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باز
الرحيم الرحمن الله بسم
بمن وعبمدالعزيز ،حميمد بمن محمد بن عبدالله من

رئاسممة ديمموان رئيممس معممالي إلممى بمماز بممن عبدالله
الله_تعالى_:آمين.  حفظه الوزراء مجلس
وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

هممم24/11/1396  وتاريممخ28523 رقممم، كتممابكم
للفكممر العاشممر الملتقممى توصمميات وبرفقممه ،وصممل

فممي النظممر منمما طلبتممم وقممد ،بممالجزائر السمملمي
مما بخصموصا التوصميات ضممن جماءت التي الفتوى
الحديد مركبات معامل في للعاملين الشرع يرخآصه

رمضان.  في بالفطار والصلب
وتممبييت ،رمضان صوم وجوب الصل بأن ونفيدكم

وأن المسمملمين مممن المكلفيممن جميممع مممن لممه النية
بممأن الشممارع لهممم رخّآممص مممن إل صممائمين يصممبحوا
والمسممافرون ،المرضممى وهممم ،مفطريممن يصممبحوا

معناهم.  في ومن
عممموم فممي داخآلممون الشمماقة العمممال وأصممحاب

؛والمسافرين المرضى معنى في وليسوا ،المكلفين
يصممبحوا وأن ،رمضان صوم نية تبييت عليهم فيجب

صائمين. 
أن لممه فيجوز النهار أثناء للفطر منهم اضطر ومن
،يممومه بقيممة يمسممك ثممم ،اضممطراره يدفع بما يفطر

المناسب.  الوقت في ويقضيه
السممتمرار عليممه وجب ضرورة له تحصل لم ومن

الصيام.  في
الكتمماب مممن الشممرعية الدلممة تقتضمميه ممما هممذا
العلم أهل من المحققين كلم عليه دل وما ،والسنة
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المذاهب.  جميع من
عنممدهم يوجممد الممذين المسمملمين أمور ولة وعلى
أن عنهمما المسممؤول كالمسألة شاقة أعمال أصحاب
يكلفمموهم فل ،رمضممان جمماء إذا أمرهممم فممي ينظروا

فممي الفطممر إلممى يضطرهم أمكن_ما العمل_إن من
ً العمممل يجعممل بممأن ،رمضممان نهممار تمموزع أو ،ليل

ًا العمال بين النهار في العمل ساعات ً توزيع ،عممادل
والصيام.  العمل بين الجمع من به يتمكنون

أفتمموا فرديممة قضممية فهي إليها المشار الفتوى أما
القيود ذكر فاتهم أنهم إل مشكورين باجتهادهم فيها
العلممم أهممل من المحققون قررها والتي ،ذكرنا التي
مذهب.  كل في

الخير.  فيه لما الجميع يوفق أن الله نسأل
وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم

العلى القضاء مجلس رئيس العام الرئيس
للشراف العام والرئيس العلمية البحوث لدارات
لمسجدا على والرشاد والدعوة والفتاء الديني

.الحرام
باز بن عبدالله بن عبدالعزيز

حميد بن محمد بن عبدالله

بممن محمممد الشمميخ سممماحة مممن كتاب وهذا_ 16
الشممممميخ سمممممماحة إلمممممى العمممممثيمين صمممممالح

الكتمماب هممذا أن اللممه_ويظهممر عبممدالعزيز_رحمهممما
فكلف ،الشيخين بين النقاش فيها دار علمية مسألة
ًا الشمميخ عبممدالعزيز الشيخ سماحة بممالرجوع محمممد

الكتاب:  نص وإليك ،العلم أهل كتب في إليها
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باز
الرحيم الرحمن الله بسم
هم27/11/1398 في عنيزة من

شمميخنا إلممى العممثيمين الصممالح محمممد البممن مممن
الله.  حفظه باز ابن عبدالله بن عبدالعزيز المكرم

وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
مممن الميممت ديممن قضمماء مسألة: الفروع راجعت فقد
يلي:  كما نصه فوجدت ،الزكاة

ْيُن منها ُيقضى ول=  نفسه لمصلحة َغَرَمُه ميٍت َد
ًا عبدالبر وابن ،عبيد أبو حكاه غيره، أو لعدم ؛إجماع

ّفنه لو كما لقبولها أهليته ًا.  منها ك إجماع
مالممك وعممن ،يجوز ثور أبي عن المنذر ابن وحكى

التبيممان صمماحب وأطلممق ،مثلممه أصممحابه بعممض أو
إحممدى وذكممره شمميخنا واخآتمماره ،وجهيممن الشممافعي
؛تمليكممه يشممترط ل الغارم لن ؛أحمد عن الروايتين

وللغارمين+.: يقل ولم]والغارأمين: [قال الله لن
2ج619/620 صفحتي من أ_هم
ثاني آل ط
يقضى ل أنه على أحمد نص فذكر المغني في أما
ًا يكممون ل الميممت لن ؛الميت دين الزكاة من ،غارممم
خآلفه.  يذكر ولم

يقضممى هممل الخآتلف تفسيره في القرطبي وذكر
؟ الميت دين منها

ديممن منهمما يقضممى وغيرهممم علماؤنمما قال: =وقال
بكننل أولى أناقال": = ،الغارمين من لنه ؛الميت
،فلهلننه مننالً تننرك مننن ،نفسننه مننن مؤمن
ًا ترك ومن ًا أو دين + أ_هم. وعلّي فإلّي ضياع

حكممى البيممان صمماحب أن المجممموع فممي وذكممر
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ًا يرجح لم وأنه ،وجهين الجمواز وعلمل ،منهمما واحمد
كالحي.  دينه بقضاء التبرع وبصحة ،الية بعموم
،المممذكورة الكتممب مراجعة في لي تحّصل ما هذا

النممافع العلممم وإيمماكم يرزقنا الله_تعالى_:أن ونسأل
الصالح.  والعمل

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم
الشمممميخ سممممماحة مممممن كتمممماب وهممممذا_ 17

الشمممميخ السممممماحة صمممماحب عبممممدالعزيز×إلممممى
ويطلممب اللممه_يستشمميره العباد_حفظه عبدالمحسن

مسممجد في الجمعة صلة بإقامة الذن بشأن إفادته
: الكتاب نص وهذا ،المدينة في

الرحيم الرحمن الله بسم
2998/2 الرقم

هم10/10/1408التاريخ: 
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

العبمماد حمممد بممن عبدالمحسن الشيخ فضيلة المكرم
الله.  سلمه

وبعد وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
لنمما المقدمة الرسالة من نسخة لفضيلتكم فأشفع

سممكان عممن نيابممة سممعد يوسممف ابن عبدالناصر من
في الجمعة صلة إقامة بشأن ،وتوابعها العنابية حي

أوضممحوها التي للسباب الحج موسم في مسجدهم
رسالتهم.  في

تقام الجمعة صلة أن الرسالة صاحب أفاد وحيث
15 منممذ الحممج موسممم فممي المممذكور المسممجد فممي
ًا فيه إقامتها على اعترضت الوقاف إدارة وأن ،عام
منا.  إذن صدور لعدم ؛العام هذا
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باز
المممذكور المسممجد جماعممة مممن أنكممم ُذكممر وحيث

ًا ترونممه عممما الفممادة فضيلتكم من أرجو فإني سابق
إقامة إلى الحاجة من ذكروه ما وهل ،الموضوع في

صحيح.  الحج موسم في فيه الجمعة صلة
عليكممم والسمملم ،رضمماه فيه لما الجميع الله وفق
وبركاته.  الله ورحمة

العام الرئيس
والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات

والرشاد
من بزرة مختار أحمد الشيخ من كتاب وهذا_ 18
7/6/139 فممي الشيخ سماحة إلى بعثه دمشق أهل

،الشمميخ لسممماحة وأشممواقه ،محبتممه فيممه يبممث هممم5
كتممابه بممدأ حيممث ؛حقممه فممي تقصمميره عممن ويعتممذر
تعممبر جميلممة بقصمميدة خآتمه ثم ،رائعة أدبية بمقدمة

سممماحة فضممائل بعض وتذكر ،السابقة المعاني عن
الكتاب:  ذلك في جاء ما نص فإليك ؛الشيخ
الرحيم الرحمن الله بسم

هم7/6/1395 في دمشق
م15/6/1975

رئيممس بمماز بممن عبممدالعزيز الوالممد الشمميخ فضمميلة
ورعاه الله حفظه المكرم السلمية الجامعة

وبركاته الله ورحمة عليكم السلم
ّوة المؤمنين بين ما جعل الذي الله إليك أحمد ،ُأخآ
ّبممب تقصممير عممن والتغاضممي المواصمملة إليهممم وح
إخآوانه.  بحق منهم المقّصر
ّق ،علممي بحقممك بتقصيري معترف وإني الوالممد حمم

المربي.  والشيخ والخ
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ُته وممما ،عنممدكم أيممامي أنس ل أنَس وإن ْد َفمم مممن أ
وخآلممق ،جممّم وأدب ،ثممّر علممم مممن الكريممم شخصكم

سمح. 
شممعوري مممن يخفممف بتسممامحكم طمعممي وإن

تباطممأ فممما القلم أبطأ الله_إن ولكْن_يشهد ،بالذنب
ُشغل:  وما ،عنكم القلب
شمس طلعت ما والله

غربمممممممممممممممممممت ول
جادت لكم ذكر غير من

بإسمممممممممممممممممممممعادي ُفكممممُم ولح ًا طي نممممور
وعافيممممممممممممممممممممممًة

للسممارين البممدُر عل كما
والحممممممممممممممممممممممادي منكمممم نعمممرف نظمممّل

ًا بسمممممممممًة ُلقمممممممم ُط
الممبّر كممثير قلممٍب عنمموان

ِءد ُممممممممممممممممممممممممممزدا ًا لممي كممان كممم مممورد
ًا ِءلممممممّم عممممممذب بممممممه ُأ

غيممر لعلممم ظمئممت إذا
ُصمممممممممممممممممممممممممّراد والتقمموى والممبّر الحممّب

ُنه ِءئ بطممممممممممممممممممممممما
ُيْحَجممْب لممم اللممه مخافة

لمممممممممممممممممممممممممموّراد النمماس لفيف إليه يأوي
سممممممممممألوا ممممممممممما

ٌع رأس ثبت العلم من نب
أطمممممممممممممممممممممممممواد ُدْر لم السجية سمح ْكمم َت

ُبه نقممممممممممممممممممممممممائ
ّهممممر َعمممّف المممذيل ُمط

والممممممممزاد الصممممممممدر دومممي اللممه نعمممَة يمما
ًا عنممممممممممده أبممممممممممد

ٍد يمممدوم حمممتى لمرتممما
ُقّصمممممممممممممممممممممممماد و طمماب رجممال مممن بقية

منبتهمممممممممممممممممممممممم
ِءث صمممدقٍا أسممملف ليمممو

ِءد الممممممممممممممممممدين ّوا ُذ ِءلممُك كنممُت لممو مممن َأْم
مجممممممماريه أممممممممري

عليهممم نفسممي حبسممت
َع ِءد طمممممممممو منقممممممممما ُنعمممى ظفممرت إذْن ل ب

لهممممممممممما نديمممممممممممد
مممن النصمميحة حسممبي
وأعضمممممممادي أهمممممممل البعممد أن أعلم كنت لو

يقطعنمممممممممممممممممممممي
ْعممدي قطعممت ٍم ُب باتهمما

ِءد وإنجمممممممممممممممممممممممما َعكممُم وجئممت ًا رب سممعي
ٍم علممممممممممى قممممممممممد

ْدُت ولممو آلو ولست ُأْجهمم

إجهمممممممممممممممممممممممادي اليممام علممى قلبي لكن
مشممممممممممممممممممممممتعٌل

كالممماء أنكممم ينممس لممم
للصممممممممممممممممممممممادي وإخآممواني وأهلي قومي

َقمممممممممتي لهمممممممممم ِءم
السممّر منممي اللممه ويعلم

والبمممممممممممممممممممممممادي
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باز
عهممود حممماكم فممي لي

ِءفرهممممممما لسمممممممت ُأخآ
ّيع ول ربممي صممدقي ُيضمم

الهممممممممممممممممممممممممادي يضمميق ومحبتكممم ،الصممدر في بما السطر يفي ول
فممي عليممه اللممه أعممان ممما بعممض ولكنه ،الشعر عنها

ّوة موقممف ُلخآمم ًا، لنمما اللممه أدامكممم ،ا والسمملم ذخآممر
وبركاته.  الله ورحمة عليكم

ولدكم
بزرة مختار أحمد

سممماحة إلممى الكتمماب ذلممك وصممل أن وبعممد_ 19
هم،19/8/1395 في التالي بالكتاب عليه الشيخ. رد

نصه:  وإليك
الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

لكممل اللممه وفقممه بممزره مختممار أحمد الشيخ المكرم
آمين خآير

وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
ُبكم إلّي وصل محّب يا بعده فممي المممؤرخ الكريممم كتا

ممما علممى وأشممكركم ،بهممداه الله وصلكم هم7/6/1395
وممما ،النبيلممة والعواطف ،الكريمة المشاعر من تضمنه

ذلمك عمن اللمه جزاكمم ،الصمادقة المحبمة من عنه عبر
ًا وثبتنمما ،جللممه فممي المتحممابين مممن وإياكم وجعلنا ،خآير

ًا . مسئول خآير إنه ؛دينه على جميع
،لئزا والشك ،مقبول المراسلة انقطاع عن وعذركم

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم ،فيكم الله بارك
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يكاد ل ،النفس سمح ،العريكة لين الشيخ سماحة
ًا يممرد يجيممب أنممه ذلممك مظمماهر ومممن ،لحممد طلبمم

أو زواج، ولئممم كممانت سممواء إليه الموجهة الدعوات
أو نممدوة، على تعليق أو محاضرة للقاء دعوة كانت
كمانت أو ،الهماتف عبر تلقى محاضرة أو كلمة كانت
الناس.  من أحد أي من خآاصة دعوة

دعي وإذا ،الوليمة دعوة إجابة وجوب يرى×وكان
دخآممل وإذا ،الحاضممرين أول مممن كممان مناسممبة إلممى

ًا ومله المجلممس، ذلممك مسممتوى مممن رفممع مجلسمم
ًا ًا ،علم السئلة.  من يرد ما على وإجابة ،وتذكير

يطلمب ما_أن مجلس في كان إذا عادته من وكان
ثم الحكيم؛ الذكر من آيات تلوة الحاضرين أحد من

علممى ذلممك بعممد ويجيممب ،بتفسمميرها سممماحته يقمموم
السئلة. 
ممما علممى للممدعوة_زيممادة إجممابته أهممداف ومممن

علممى الحاضممرين فيهمما يحممث كلمممة يوجه أنه_مضى
علممى كالمحافظممة الممدين شممعائر علممى المحافظممة

وتيسممير ،والسممنة بالكتاب والتمسك جماعة، الصلة
الممزواج إلممى المبممادرة علممى والحث ،الزواج تكاليف

َبل من إذا الكفممء إعطمماء وعلممى ،والنمماث الذكور ِءق
بممالمر الحاضممرين ويوصممي ،البنممت لخطبممة تقممدم

المنكر.  عن والنهي بالمعروف
الرجممال من السئلة عشرات إليه توجه ذلك وبعد

وارتياح.  ،وضوح بكل عليها ويجيب ،والنساء
ًا سيارته يركب أن إلى يدخآل حين ومن والكلم راجع

إجابة سماحة الشيخ للدعوات
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باز
تتوالى.  والسئلة متصل
أقممام إذا الكريممم وكممذا

ببلممممممممممممممممممممممممدة
وقام  بها)1(النضار سال

المممممممممممممممممممممممممماء ٌة عيممٍن ولكممّل فممي ُقممّر
ِءه ُقْربممممممممممممممممممممممممم

القذاء مغيبه كأن حتى

تكمماد ل العام طيلة أصحابها يجيب التي والدعوات
كثرة.  تحصى

إجممابته مممدى يوضممح الممذي المثممال هممذا وإليممك
وتطييممب ،الفائممدة نشممر علممى وحرصممه ،للممدعوات

الداعين.  نفوس
الممتي للمناسممبات رصممد عممن عبممارة المثممال وهممذا
عممام آخآر في وذلك ،أصحابها دعوة وأجاب ،حضرها
لممم إن أنممه ملحظممة مممع ،هممم1419 عام وهو عاشه
مواعيممده فممإن منزلممه خآممارج موعممد لممديه يكممن

ًا تتوقممف ل المنممزل داخآممل وارتباطاته هممذا وأن ،أبممد
ٌد ،المواعيممد سممجل فممي تسممجيله تممم لما البيان_رص

لتقممف ؛البيممان هممذا فإليممك ؛ذلممك من أكثر فهي وإل
: الباب هذا في سيرته من شيء على
بواسطة محاضرة هم22/1419 المحرم مساء_ 1

حائل.  منطقة في جبة لهالي الهاتف
محاضممرة هممم1419 صفر من السادس مساء_ 2

الهاتف.  عبر بريطانيا في المراكز لبعض لسماحته
محاضممرة هممم1419 صممفر مممن العاشر مساء_ 3

الطائف.  في الحفائر قرية في لسماحته
هممم1419 صممفر مممن عشممر الحممادي مسمماء_ 4

عممبر بريطانيا في المراكز لبعض لسماحته محاضرة
الهاتف. 

للمتنبي. والبيت ) النضار: الذهب،(1
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عشمماء هممم1419 الول ربيع من الثامن مساء_ 5
الطائف.  في الهبيلي ناصر ابن صالح الشريف عند
هممم1419 الول ربيممع مممن عشر الثالث مساء_ 6
مكممة في الخيرية الحديث لدار العلى المجلس في

المكرمة. 
هممم1419 الول ربيمع مممن عشر التاسع مساء_ 7
الستشاري.  المجلس في
هممم1419 الول ربيممع مممن العشممرين مسمماء_ 8

الخيريممة ثقيممف فتمماة جميعة في لسماحته محاضرة
بالطائف. 

اجتممماع هم1419 الخآر ربيع من الثاني مساء_ 9
فممي والرشمماد للممدعوة التعمماوني بممالمكتب سماحته

الطائف. 
هممم1419 الثمماني ربيممع مممن العاشممر مسمماء_ 10

لبعممض الهمماتف عبر الطائف في لسماحته محاضرة
بريطانيا.  في المراكز

هممم1419 الخآر ربيع من عشر الثاني مساء_ 11
باز.  ابن عبدالرحمن بن عبدالله عند

هممم1419 الخآر ربيع من عشر الثالث مساء_ 12
سمممعد بمممن محممممد المممدكتور كريممممة زواج حضمممور

الشويعر. 
هممم1419 الخآممر ربيع من عشر الرابع مساء_ 13
الزير.  صالح الشيخ عند عشاء دعوة
الخآممر ربيممع مممن عشممر السممادس مسمماء_ 14

الزوري.  عابد الشيخ كريمة زواج هم1419
هممم1419 الخآر ربيع من عشر الثامن مساء_ 15

فارع.  أبو ناصر الشيخ عند
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باز
همم1419 الخآر ربيع من عشر التاسع مساء_ 16

الطائف. في الجوية القاعدة في لسماحته محاضرة
الخآمر ربيممع ممن والعشممرين الحممادي مسماء_ 17

رويشد.  بن سعد الشيخ عند عشاء هم1419
الخآممر ربيممع مممن والعشممرين الثمماني مسمماء_ 18

لقمان.  محمد الدكتور كريمة زواج حضور هم1419
الخآممر ربيممع مممن والعشممرين الثممالث مسمماء_ 19

بعممد العهد ولي والدة مسجد في محاضرة هم1419
المغرب. 

الخآممر ربيممع مممن والعشممرين الثممالث مسمماء_ 20
ّيش.  بن علي الشيخ عند عشاء هم1419 مد
الخآممر ربيممع مممن والعشرين السادس مساء_ 21

الحممديث لممدار العلممى المجلممس اجتممماع هممم1419
الخيرية. 

هممم1419 الولممى جمممادى مممن الثاني مساء_ 22
الباز.  عثمان بن محمد كريمة زواج حضور
هم1419 الولى جمادى من الخامس مساء_ 23
العرفج.  أحمد الشيخ عند عشاء
هممم1419 الولممى جمادى من العاشر مساء_ 24
عتيق.  بن إبراهيم بن عبدالله عند عشاء
الولممى جمممادى مممن عشممر الثمماني مسمماء_ 25

باز.  بن إبراهيم ابن محمد عند عشاء هم1419
الولممى جمممادى مممن عشممر الرابممع مسمماء_ 26

في عبدالسلم بن العز جامع في محاضرة هم1419
المغرب.  بعد الرياض

الولممى جمممادى مممن عشممر السممابع مسمماء_ 27
سممعود بممن خآالد المير جامع في محاضرة هم1419
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المغرب.  بعد الرياض في
الولممى جمممادى مممن عشممر السممابع مسمماء_ 28

البريك.  سعد الشيخ عند عشاء هم1419
الولممى جمممادى مممن عشممر الثممامن مسمماء_ 29

البشر.  عبدالله الدكتور عند عشاء هم1419
جمممادى مممن والعشممرين الخممامس مسمماء_ 30

أحمممد بن محمد الدكتور عند عشاء هم1419 الولى
الصالح. 

الولممى جمادى من والعشرين الثامن مساء_ 31
بممن عبممدالله الميممر جممامع فممي محاضممرة هممم1419
المغرب.  بعد عبدالرحمن بن محمد
الولممى جمادى من والعشرين الثامن مساء_ 32

علممي بممن خآالممد عنممد العشمماء بعممد عشمماء هممم1419
الرزوقا. 

هممم1419 الخآممرة جمممادي مممن الثاني مساء_ 33
المير.  بن محمد الشيخ عند

هممم1419 الخآممرة جمممادي من الثالث مساء_ 34
العشاء.  بعد عياف بن عبدالعزيز عند

هم1419 الخآرة جمادي من الخامس مساء_ 35
بحممي القيممم ابممن بجممامع سممماحته مممع مفتمموح لقمماء

الرياض.  في المنار
هم1419 الخآرة جمادي من السادس مساء_ 36

،المغممرب بعد الحديثي جامع في لسماحته محاضرة
المسجد.  جماعة عند العشاء وبعد
هممم1419 الخآممرة جمممادي من التاسع مساء_ 37

بممن عبممدالله الميممر جممامع فممي لسممماحته محاضممرة
المغرب.  بعد السويدي في سعود
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باز
هممم1419 الخآممرة جمادي من العاشر مساء_ 38
السدلن.  صالح الشيخ الدكتور عند عشاء
الخآممرة جمممادي مممن عشممر الثممالث مسمماء_ 39

في الراجحي جامع في لسماحته محاضرة هم1419
سممليمان عنممد العشمماء وبعممد ،الرياض في شبرا حي

اليحيى. 
الخآممرة جمممادي مممن عشممر الخممامس مساء_ 40

إسمكان مشمروع لعضماء اجتمماع حضمور همم1419
سلمان.  المير
الخآممرة جمممادي مممن عشممر السادس مساء_ 41

بعممد المديني بن علي مسجد في محاضرة هم1419
المغرب. 

الخآممرة جمممادي مممن عشممر السممابع مسمماء_ 42
ردن.  بن محمد الشيخ عند عشاء هم1419
هم1419 الخآرة جمادي من العشرين مساء_ 43

وبعممد ،المغمرب بعممد الحكيممر مسمجد فمي محاضمرة
سحمان.  بن صالح بن عبدالعزيز عند العشاء

الخآممرة جمممادي من والعشرين الثاني مساء_ 44
الجمامع فمي المحاضممرات لتنظيمم اجتمماع هم1419

الكبير. 
الخآممرة جمادي من والعشرين الثالث مساء_ 45

بحممي جممبرين ابممن جممامع فممي محاضممرة هممم1419
النزهة. 

الخآممرة جمممادي من والعشرين الرابع مساء_ 46
الباز.  عبدالله بن سلمان عند عشاء هم1419
الخآممرة جمادي من والعشرين السابع مساء_ 47

الشمميخ جممامع فممي لسممماحته محاضممرة هممم1419
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العريجاء.  ضاحية في الله الجار عبدالله
هممم1419 الخآممرة جمادي من الثلثين مساء_ 48
عياف.  بن محمد الشيخ بن مشاري عند عشاء
سماحة عند هم1419 رجب من الول مساء_ 49

الشيخ.  آل عبدالله ابن عبدالعزيز الشيخ
هممم1419 رجممب مممن عشممر الثممامن مسمماء_ 50

للجنممة الثامنممة الممدورة أعمممال افتتمماح حفممل حضممور
العدل.  وزير معالي من بدعوة الهجري التقويم

رجممب مممن والعشممرين الخممامس مسمماء_ 51
وبعممد ،زيممد بممن سممعيد جممامع في محاضرة هم1419
البقماء.  عبدالمحسن الشيخ عند العشاء

هم1419 رجب من والعشرين التاسع مساء_ 52
الجميح.  عند عشاء
عند عشاء هم1419 رجب من الثلثين مساء_ 53

خآنين.  بن راشد الشيخ معالي
محاضممرة هم1419 شعبان من الثاني مساء_ 54

العشمماء وبعممد ،سممعود بممن عبممدالله المير جامع في
المهنا.  سليمان بن عبدالله الشيخ عند

شممعبان مممن شممعبان مممن الخممامس مسمماء_ 55
الميممرة جامع في سماحته مع مفتوح لقاء هم1419
المغرب.  بعد السديري أحمد بنت موضي

عشمماء هم1419 شعبان من السادس مساء_ 56
الشثري.  عبدالعزيز بن ناصر الشيخ عند

لقمماء هممم1419 شممعبان مممن التاسممع مسمماء_ 57
العليا.  في سويلم آل جامع في مفتوح
عشمماء هممم1419 شممعبان من العاشر مساء_ 58

العريض.  صالح عندالستاذ
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باز
هممم1419 شممعبان مممن عشممر الحادي مساء_ 59

الرياض.  جنوب الحائر في محاضرة
هممم1419 شممعبان مممن عشممر الثمماني مسمماء_ 60

الستشاري.  المجلس حضور
عند هم1419 شعبان من عشر الثالث مساء_ 61
الدرعية.  في الناصر عبدالرحمن بن محمد
عند هم1419 شعبان من عشر الرابع مساء_ 62

الصغير.  محمد بن فالح الدكتور الشيخ
هممم1419 شممعبان من عشر السادس مساء_ 63

بعممد النسمميم شممرقا اليمممان جممامع فممي محاضممرة
المغرب. 

هممم1419 شممعبان مممن عشممر التاسممع مساء_ 64
الحممرس بإسممكان اليرممموك جممامع فممي محاضممرة

مفتوح.  لقاء المغرب بعد الوطني
عشمماء هم1419 شعبان من العشرين مساء_ 65

الصرامي.  عبدالعزيز عند
هم1419 شعبان من والعشرين الثاني مساء_ 66

فريان.  ابن عبدالرحمن الشيخ عند
شمممعبان ممممن والعشمممرين الثمممالث مسممماء_ 67

بعممد فهممد الملممك حممي بجممامع محاضممرة هممم1419
المغرب. 

حضممور هممم1419 شمموال مممن العاشر مساء_ 68
باز.  آل إبراهيم بن عبدالمحسن كريمة زواج
هممم1419 شمموال مممن عشممر الحممادي مساء_ 69

ردن.  بن عبدالله الشيخ ابن زواج حضور
هم1419 شوال من والعشرين التاسع مساء_ 70

حسين.  بن عبدالعزيز ابن محمد زواج حضور
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هم1419 القعدة ذي من عشر الحادي مساء_ 71
بممن عبممدالله بممن محمممد الميممر جممامع في محاضرة

المغرب.  بعد جلوي
هم1419 القعدة ذي من عشر الثالث مساء_ 72

الجامع.  ندوة في المشتركين اجتماع
هممم1419 القعدة ذي من عشر الرابع مساء_ 73

المغرب.  بعد النصر نادي في محاضرة
هم1419 القعدة ذي من عشر الثامن مساء_ 74

فممي الممتراث إحيمماء لجميعممة الهمماتف عممبر محاضممرة
الكويت. 

القعممدة ذي مممن والعشممرين الحممادي مسمماء_ 75
العشاء.  بعد خآريص طريق في محاضرة هم1419
القعممدة ذي مممن والعشممرين الثمماني مسمماء_ 76

عبدالمحسممن بممن محمد ابن عبدالله زواج هم1419
الباز. 
القعممدة ذي مممن والعشرين لخامس ا مساء_ 77

بممن سمملمان الميممر جممائزة انعقمماد موعممد هممم1419
والبنات. الكريم+ للبنين القرآن =لحفظ عبدالعزيز

وإجاباته ،وارتباطاته ،مواعيده بعض عن نبذة هذه
مممع عمممره مممن سممنة آخآممر فممي المختلفممة للدعوات
شممهر فممي بممه بممدأ قممد الخآيممر مرضممه أن ملحظممة

كمل أنمه ملحظمة وممع ،همم1419 عمام مممن شعبان
كان إذا الكبير الجامع ندوة على يعلق خآميس مساء

المغممرب، قبممل الجامع إلى يذهب حيث الرياض في
وبعمد ،النمدوة أو للمحاضمرة يسمتمع العشائين وبين
وبعد ،المحاضرة أو ،الندوة على يعلق العشاء صلة
أو ،العمممال لبعممض ويجلممس منزلممه إلممى يممأتي ذلك
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باز
شهر في أعماله أن ملحظة ومع ،الجتماعات بعض

قممارب قممد أنه ومع ،البيان هذا في تذكر لم رمضان
بمواعيممد ارتبمماطه عليممه زد ،عمممره مممن التسممعين
ًا ،مرضه إبان للمستشفى المراجعة ذلك إلى مضاف

مدة الصباحية ودروسه ،ودوامه ،اليومية أعماله كله
مسمماء المسائية ودروسه أسبوع، كل من أيام أربعة
المغممرب، بعممد الربعمماء ومسمماء المغممرب، بعد الحد
ذلك.  ونحو
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ل سممامية ومنزلة ،عظمى الشيخ×مكانة لسماحة
مكانممة فلممه ،عصممره أهل من أحد فيها يشاركه يكاد
والرئيمس ،والقريمب والبعيمد ،والداني ،القاصي عند

والصغار.  والكبار ،والنساء والرجال ،والمرؤوس
شمماهد إيراد إلى يحتاج ول ،فيه ُيمارى ل أمر وهذا
عليه. 

يمممولي اممممرئ وكمممل
محبممممممٌب الجميممممممل

العممّز ينبممت مكممان وكل
) 1( طيمممممممممممممممممممممُب

تممدل التي المواقف من الصدد هذا في يذكر ومما
يلي:  ما مكانته على
سننماحة إلننى يننأتون مننن أحصننى _ ل1

كممانت لممو أن العظيممم بممالله ويقسمممون الشننيخ،
أعمارنا.  من الشيخ لوهبنا وتوهب ،تهدى العمار

حيمماة أن العظيممم بممالله يقسممم مممن أحصممى ول
أنفسنا.  من أغلى الشيخ سماحة

ًا إلينا يأتي من أحصى ول سممماحة مرض إبان باكي
الشيخ. 

إحدىَ لهداء قادما الذي البلجيكي _ قاصة2
قممدم هممم1410 عام ففي ؛الشيخ لسماحة عينيه

مسمملم رجممل الطممائف في وهو الشيخ سماحة على
ُثممل فلممما ،الصممل مغربممي وهممو بلجيكمما مممن أمممام َم

قال:  سماحته
جئتممك وقد ،محبيك من ،فلن أنا الشيخ سماحة يا

ًا ألت ولقمد ،عيني إحدى لك مهدي ًا س ًا طبيبم مختصم
المستشممفى إلممى أذهممب وسوف ،مانع ل: لي فقال

. 1/183المتنبي ) ديوان( 1

مكانة سماحة الشيخ عند الناس
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باز
لك.  وإهدائها لنزعها المختص الطبيب وإلى

في لك الله بارك أخآي يا: الشيخ سماحة له فقال
لنا.  الله كتب بما راضون نحن ،بهما ونفعك ،عينيك

لهننداء قانندما الننذي السننوداني قاصننة_ 3
عممام ففممي :الشننيخ لسننماحة عينيننه إحنندىَ
ً رأيممت هممم1418 بيممن يتجممول السممودان مممن رجل

لمم: يقول وهو الرياض، في الفتاء دار في المكاتب
سماحة على يدخآلني من ول ،معي يتجاوب من أجد

؟ سماحته من تريد وماذا: له فقلت ،الشيخ
ًا سممماحته إلممى أتيممت أنا: فقال إحممدى إليممه مهممدي
،بيممده فأخآممذت ؛سممماحته علممى أدخآلمموني ،عينممي

سممماحة يا: قال عليه وسلم رآه فلما عليه، وأدخآلته
ًا إليممك جئممت ،السممودان بلد مممن ! أنمما الشيخ مهممدي
إحداهما.  وخآذ ،بقبولها فتفضل ،عيني إحدى

:وقممال ،ومحبتممه ،صممنيعه الشيخ سماحة له فشكر
اللممه كتبه بما راضون نحن ،عينيك في لك الله بارك
لنا. 
عننن الحق عرف الذي السوداني قاصة_ 4

إلى كتب حيث :الدرأب على نورأ برنامج طريق
يقممول رسممالة السممودان مممن رجممل الشمميخ سممماحة

ًا العمر من أبلغ أنا: فيها ولمم ،سممنة وعشممرين سممبع
المنهممج أعممرف ل وكنممت ،المملكة أرض قدماي تطأ

لممم لننممي ؛الصوفية الطرقا أهل مع وكنت ،الصحيح
ابممن أن أسمممع وكنت ،قبل من السلف منهج أعرف

فممي وأقممول السممابع القرن في السلم تيمية×شيخ
؟ الحاضر عصرنا في السلم شيخ َمْن: نفسي
ما يوم في المذياع فتحت أنني حظي حسن ومن
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أسممئلة علممى يجيممب بمماز ابممن الشمميخ بسممماحة وإذا
الممدرب+ فلممما علممى =نور برنامج عبر المستمعين

ًا له وارتحت ،قلبي دخآل كلمه سمعت وقلممت ،كثير
،العصممر هممذا فممي السمملم شيخ هو هذا: نفسي في

عرفممت خآللممه وممن ،البرناممج ذلمك أتممابع وأصبحت
الصحيح.  المنهج
يقممدم مممن وأغبط الشيخ، سماحة رؤية أتمنى وأنا

سممماحته برؤيممة يحظممى مممن وأغبممط البرنامممج، هذا
وغيرهم.  موظفين من يجالسه ومن
مننن ينندنو كننان الننذي المصننري قاصننة_ 5

سممماحة كممان اليام من يوم ففي :الشيخ سماحة
ًا الشيخ مصممري برجل وإذا الناس إلى يتحدث جالس
ًا يقترب ً ابتعممد لممه قلنمما فكلما ،الشيخ من كثير قليل
ًا ذلك وحصل ،اقترب دمعت عليه ألححنا فلما ،مرار
لممن ،الشمميخ سممماحة عممن أبتعممد لممن: وقممال ،عينمماه
ًا ترونه أنتم ،فرصتي هذه ،تلوموني ل ،أفارقه ،دائم

مممن نمماظري أمل دعمموني ؛ذلممك قبل أره فلم أنا أما
وحاله.  وتركناه عليه فأشفقنا ؛سماحته

السننوفيتي التحنناد مسننلمي فرحننة_ 6
تفكممك الممذي العممام ففممي :الشيخ سماحة برؤية

للمسمملمين النفممراج حصممل السمموفيتي التحمماد فيه
وفممي ،العمممرة أو ،الحج لداء منهم كثير وأتى ،هناك
سممماحة علممى للسمملم منهممم كممثير قممدم العام ذلك

أن قبل الشيخ رؤية نتمنى كنا كم: ويقولون ،الشيخ
تفيمض وعيمونهم ممرة ممن أكثر رأيتهم ولقد ،نموت

ًا الدمع من برؤياه×.  فرح
الممتي رؤيمماك يجممدون

بهمممممممممما فممممممممممازوا
ل الممتي اللممه أنعممم مممن

) 1( تكفمممممممممممممممممممممر
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باز
لسننماحة لزيننارأتهم المرضننى ارأتينناح_ 7

ًا المرضممى مممن فكثير :الشيخ المصممابين وخآصوصمم
:ويقولممون ،الشمميخ زيارة يكثرون النفسية بالمراض

والطمأنينة والسعادة والنس بالراحة يشعرون إنهم
مممع وتعممامله ،أدبممه وحسن ،سماحته سكينة رأوا إذا

الناس. 
،كممثرة تحصممى لتكمماد محبتممه فقصممص وبالجملممة

سممماحة رأى مممن جممل علممى تبممدو الصادقة ومظاهرها
مممن يؤتيه الله فضل وذلك ،خآالطه أو ،عرفه أو ،الشيخ
يشاء. 
المحبممة أعطمماك اللممه

المممممممممورى فمممممممممي
ل الذي بالفضل وحباك

ينكممممممممممممممممممممممممممر للعيممممون أمل ولنممممت
لمممممممممممممممممممممممديهم

الصدور في قدرا وأجل
) 1( وأكمممممممممممممممممممممبر

:عليننه والسننلما لرؤيتننه الناس تزاحم_ 8
فمي أو ،الحمرم فمي سمواء ؛مما مكمان في كان فإذا

مما_رأيمت مناسمبة أي أو ،محاضرة في أو ،المسجد
عليه.  للسلم ويتزاحمون ،عليه يتقاطرون الناس

بحي الراجحي جامع في محاضرة ألقى أنه وأذكر
بثلثممة يقممدرون الحضممور وكممان ،الرياض في الربوة
إلقمماء وبعممد ،والنسمماء الرجممال مممن شممخص آلف

ًا كممثيرة أسممئلة عليه ألقيت المحاضرة فأجمماب ،جممد
وقممد ،وقتممه بممه سمممح ممما حسب منها تيسر ما على

ْعُت المحاضرة تلك في إليه قدمت التي السئلة َجَم
1850ً فألفيتها يشهد السئلة هذه من وكثير ، سؤال
الشيخ.  سماحة محبة على الله أصحابها
بعضممهم يحطممم النمماس كمماد المحاضرة نهاية وبعد

. 1/14 البحتري ) ديوان( 1
. 1/23 البحتري ) ديوان( 1



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

ًا وسؤاله. وهذا سماحته على السلم أجل من ؛بعض
له.  ومحبتهم ،به الناس ثقة على يدل مما

محاضمممراته جميمممع فمممي يتكمممرر المشمممهد وهمممذا
ودروسه. 

مكانننة أن عليننه التنننبيه يحسننن وممننا_ 9
تكننن لم ومحبتهم الناس عند الشيخ سماحة

بل ،فحسب عمره آخآر في تكن ولم ،اليوما وليدة
مختلممف وفممي ،شبابه أيام منذ ومحبة مكانة له كان

ًا ولهذا ؛عمره أطوار أوراقممه طممي فممي نجد ما كثير
معاني تحمل ،إليه بها ُبعث كلمات والحديثة القديمة

ممن كمانوا وربممما ،كممثيرين أنماس من والتقدير ،الود
ذلك.  من شيء مضى وقد ؛مختلفة مشارب

ًا_هذه : الشواهد وإليك_أيض
: التالي العنوان تحمل قصيدة أ_ هذه
بمماز بن عبدالعزيز الشيخ مديح في الممتاز الشعر

ًا الله حفظه والمسلمين.  للعرب ذخآر
،ولقبممه ،اسمممه آخآرهمما فممي ذكممر شاعر كتبها وقد
القصيدة.  وتاريخ
شمماعر سمملم فرحممان الحمماج فهو ولقبه اسمه أما

الحكومممات أوسمممة حامممل ،الفلسممطينية الثممورات
هممم30/12/1389 فممي فكممان تاريخهمما وأممما ،العربية
 القصيدة: نص وإليك

اللممه حبمماك عبممدالعزيز
منزلممممممممممممممممممممممممة

بمممإذن فيهممما سمممموت
الحممممممممد الواحممممممممد وأخآلقا وعلممممٌم ِءحلممممٌم

مكرمممممممممممممممممممممممة
ّلدت الخلق بين ذكرك خآ

للبمممممممممممممممممممممممممممد قممول في العصر علمة
عممممممممممل وفمممممممممي

يمماخآير النهى أهل نادوك
مجتهممممممممممممممممممممممممد
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باز
فممي بمماز بممن عبدالعزيز

بلغتممممممممممممممممممممممممه
ل كالشمممس صممار قممد

أحممممد علممممى يخفممممى بالصمممممدقا والممممموعظ
ديمممممممممممدنه والخآلصا

من يخشى ل البرية بين
الحسممممممممممممممممممممممممد حسن البرايا بين يكفيه

سممممممممممممممممممممممميرته
تشممفي فواحة كالمسك

النكممممممممممد مممممممممممن لقيمما فممي يفرح فرحان
سممممممممممممممممممممممماحة

الدر كمثل المديح يهدي
كبممممممممممممد مممممممممممممن للخيممرات اللممه أدامممه

فارسممممممممممممممممممممممها
والرشمممماد وللفضممممائل

والرشممممممممممممممممممممممد

الشننناعر منننن أخآنننرىَ قاصنننيدة وهنننذه_ب
ّدرأها ،سلما فرحان المذكورأ بقوله: ص

+الوفاء تحية=
الجليممل العلمممة فضمميلة إلممى التقممدير مممع مهممداة

ًا،= بمماز بممن عبممدالعزيز الشمميخ ًا، تقدير واحترامنن
ًء + ووفا

فممي بشممعرك اصممدح
ِءن أَجممممممممممّل بيمممممممممما

ْاهمممممديه للعلمممممماء) 1( و
والخآمممممممممممممممممممموان العزيممز الشمميخ هو هذا

بعلممممممممممممممممممممممممه
الصممممادقا عبممممدالعزيز

اليممممممممممممممممممممممممان يميممل فل الضمممير حممّر
لغايممممممممممممممممممممممممة

إممممرة مممممن شممممّريرة
الشممممممممممممممممممميطان عممّز والرشمماد بممالعلم

مممممممممممممممممممممممممثيله
عمممن جلمممت بمنممماقب

التبيمممممممممممممممممممممممان ًا أعطمماه واللممه مقاممم
ًا سمممممممممممممممممممممممامي

كل ورعم الحسود رغم
جبمممممممممممممممممممممممممان عاش والصلح للصلح

ًا مجنمممممممممممممممممممممممد
بالسمممممممر ومنممممممماظل

والعلن عنممه اللممه يكممون حممتى
ًا راضمممممممممممممممممممممممي

رضمما فممي دوما مسعاه
الرحممممممممممممممممممممممن أعطمماه مممن سممبحان

ًا ْلقمممممممم ًا خُآ سممممممممامي
والحلمممم النمممدى رممممز

والحسمممممممممممممممممممان

يستقيم حتى للحن اضطر ولكنه واهده، والصحيح، لحن، ) هذا( 1
البيت.  وزن
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العبمماد خآير إلى يسعى
ًا مجاهمممممممممممممممممممممد

يسممتحق بمماز ابممن فهممو
) 2( تهممممممممممممممممممممممان

بخيمممر يحفظمممه فمممالله
دائمممممممممممممممممممممممممم

علممى يسممو علممه في
القممممممممممممممممممممممران الفضيلة صاحب نظمها قاصيدة وهذه _ نج

محمنننننند السننننننتاذ الديننننننب الشننننننيخ
وقاننند ،هنننن22/5/1389 المجنننذوب×بتارأينننخ

ّدرأها : بقوله ص
السننتاذ الجليل شيخنا إلى مرفوعة تهنئة

إلننى النتقننال بمناسننبة بنناز بننن عبنندالعزيز
الجامعة.  في الجديد المقر

ٍز ُقْل َع ل يصمميد لبا ُب َسمم
ّطي مممممممممممممممممممممممممال

أهممل قلمموَب ولكممن مممر
الكرامممممممممممممممممممممممْه ّدُم أنت دهر طاب َق الُم

فيممممممممممممممممممممممممممه
أيمماَمه فتمموُحه وأطممابت

ول المقممّر ذا الفممن آية
غمممممممممممممممممممممممممممر

ْبسممم َوففممي العلممي َم
ْشممممممممماَمه أنمممممممممت ِءن بهجممممُة إنممممه العيممممو

وأرجمممممممممممممممممممممممو
ًا لممك بممدار منممه خآيممر

الُمقمممممممممممممممممممممماَمه ًا ّيد فهنيئمم الصممرح بسمم
للصممممممممممممممممممممممممر

أقممامْه الذي وللحاذقا ِءح

ْنك َيُصمم ْل بممراك الممذي و
ّد لصمممممممممرح الممممممممم

ْلمممق يمممن والبيمممان والُخ
ِءدعمممممممممممممممممممممممماَمْه الحق إذا الذي أولست

نمممممممممممممممممممممممممادى
َعممممه كنممممت جنممممده ِءدْر

وحسمممممممممممممممممممماَمه يفخممر راح المجممد وإذا
ًا يومممممممممممممممممممممممممم

ْالماَمه إليك كانت ببنيه

ُدم َي ُدك َفل ُد عهمم السممعي
فكمممممممممممممممممممممممممّل

ّده اللممممه يسممممأل شمممم
ودواَمممممممممممممممممممممممْه ِءعش ْلت ًا و ُء كوكبمم يضممي

فيهممممممممممممممممممممممدي
ّلمممي ُيَج الوجممموه عمممن و

ظلممممممممممممممممممممممممْه هم22/5/1389 المنورة المدينة
حمننزة عبنندالله السننتاذ قاصننيدة د_وهننذه

السننلمية، الجامعننة تحيننة: بعنننوان غننوث
) الصحيح: تهانيا. ( 2
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باز
فيها:  قاال ،المنورأة بالمدينة

(جامعممة) أخآمما حممّي قم
العرفممممممممممممممممممممان

ِءرز ُولممدت ْأ (بطيبممة) َممم
اليممممممممممممممممممممممممان العلمموم أسمممى بها دار

مقممممممممممممممممممممممممرر
مممماحوى علمممم وأجمممل

الَوحيمممممممممممممممممممممان ُة وآداٌب لغممممٌة وسممممير
ٍد أحممممممممممممممممممممممممم

ٌة القممرآن لتلوة وإجمماد

فمممممي ومحاضمممممراٌت
ٍة شممممممممؤون َجّممممممممم

َهمممب َة الشمممباَب َت إنمممار
الذهممممممممممممممممممممممان الشممميخ إلمممى أنصمممت

ًا الجليمممممل محاضمممممر
لعبمممممادة المل يمممممدعو

الرحممممممممممممممممممممممن للمكرممممات ويحثهمممم
وللعل

هدايممممَة اللممممه يرجممممو
النسمممممممممممممممممممممان القلممموب أوتمممار ويهمممز

بمممممممممممممممممممممموعظه
بقممممموة الكلم يمممممزن

البرهممممممممممممممممممممممان عممن َتسممل ل أكبُر الله
فضمممممممممممممممممممممممله

ٌق ُلمممم منبممممت كريممممم خُآ
الحسممممممممممممممممممممان بممل العلممم عميممد هممذا

نبراسمممممممممممممممممممممه
ْكمممُره القاصمممي عمممّم ِءذ

والممممممممممممممممممممممداني ُد (عبدالعزيز  الباز) قائ
ٍة نهضمممممممممممممممممممممممم

وفممي حضممر فممي للدين
بممممممممممممممممممممممممدوان خآيمممرة ممممن جلسممماؤهنممافع وعلٌم آداٌب ناديه
الخآمممممممممممممممممممممموان ّله أتيَت وإذا ٍة َمح رهبممممَة و الجلَل تجممممدلزيار
اليممممممممممممممممممممممموان َتممه إذا لكممن ْي ّي وحسن بشر في يلقاكبتحيممة َح
بيممممممممممممممممممممممممممان ّتمممابه) أصمممحاب  (ك

فممممممممائق ظممممممممرف
ّين) مثممل ول كل (الحصمم

ثمممممممممممممممممممممممممممان (الرؤسمماء) علممى عممّرج
 مكاتب وسط

ِءد بغايمممة النظمممام َتجممم
التقمممممممممممممممممممممممان (الساتذة) الكممرام أما

فمممممممممممممممممممممممإنهم
ُمرشممممدو علممممم أعلم

الحيمممممممممممممممممممممران الصلح على متكاتفون
وهمهممممممممممممممممممممممم

المممدين أصمممل تمممبيين
واليممممممممممممممممممممممان ْلممٌم ويزينهممم ٌي ح وهممد

صممممممممممممممممممممممممالح
بممممدون واجبهممممم وأداء

تمممممممممممممممممممممممممموان قطر كل (طلبها) من 
مسممممممممممممممممممممممملم

ّثمممل ُنَخمممٌب معظمممم َُُتَم
البلممممممممممممممممممممممدان
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ّد أمل له كّل رضمما الكممبرى والوجهممةلنيلممه يجمم
المنمممممممممممممممممممممممان مممن (سعودي) وذا هذا

تركيممممممممممممممممممممما) (
المعممممروف والثممممالث

(باليونممممممممممممممممماني)  (واليممافعْي) ورفيقممه 
(كوريمممممممما)  مممممممممن

الخ ممممممع يتمممممذاكران
(السممممممممممممممموداني)  مممن (فالردنّي) وثلمة 

(سممممممممممممممممممموريا) 
(الهنممممدي) و وافمممماهم

(اليرانممممممممممممممممممي)  (الممممممالْي) ويليهمممممم
(مليسممممميا)  وركمممممب

صممممحبة أحبممممو قمممموم
(البيحممممممممممممممممماني)  ّي) ومممن  (فالزنجبممار

(أثيوبيممممممممممممممممممما) 
ّدث  ّي) يحمم (فممالنيجر

(اللبنمممممممممممممممممماني)  خآمسممممين وزد سممممبع
جنسممممممممممممممممممياتهم

ِءفلو تمنممان بل بجامعة ُك

ّيٌة فمنممممممازٌل صممممممّح
ومضمممممممممممممممممممماءة

فتممان كلؤلممؤ بالكهربمماء

السممرة تعلممو ومراقممد
بهجممممممممممممممممممممممممة

فممي يبسممطن وعبمماقر
الركممممممممممممممممممممممان ْطُر ِءقَم ْتٍب و ْتُب بل ُك ُك و

فنونهممممممممممممممممممممممما
ول عممموض بل تعطمممي

أثمممممممممممممممممممممممممان وادي ممممممن والمممممماء
َتُزّجمممممممه العقيمممممممق

الطلب لمنممممممممممممازل
رافعتمممممممممممممممممممممان شهر كل شخص ولكل

راتممممممممممممممممممممممممب
الممممائتين علمممى يربمممو

بالحسمممممممممممممممممممبان ووقممت المممأوى ليمموفر
دروسمممممممممممممممممممممه

ِءغذا ِءغممذا كممذا العقممول و
البمممممممممممممممممممممممدان تعممد أخآممرى ومرافممق

َكمممممممممممممممممممممٍب ِءلَمْر
ذا فمممممممي ولرحلمممممممة

وللوطمممممممممممممممممممان بمممذلت مممما بعمممض ذا
شمممممممعبنا حكوممممممممة

وصممممالح للمسمممملمين
النسمممممممممممممممممممممان ضممارعتها ممما ِءخآّصيصممة

دولمممممممممممممممممممممممممة
سممالف أو عصممرنا فممي

الزمممممممممممممممممممممممان الحيمماة فممي مممآثر ولها
جليلممممممممممممممممممممممممة

و الفمماقا بهمما شممهدت
الحرمممممممممممممممممممممان قممممدرها يرفممممع اللممممه

ويحوطهممممممممممممممممممما
وأمممان وسممعادة بعنايممة

(الملممممممك ويوفممممممق
الهممدى الكريممم) إلممى

ًا عمماش ممما هممدى متبعمم
الفرقمممممممممممممممممممممان وبعضممه القريممض تممم

خآمممممممماطري فممممممممي
صمماحب أذكممر مممازلت

الحسممممممممممممممممممممان
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باز
يحممدث شمميخي وكأنما

ً قمممممممممممممممممممممممممائل
قمممد اللهمممم غفرانمممك

أطرانممممممممممممممممممممممي النممبي علممى الصلة ثم
محممممممممممممممممممممممممد

وسمممميد النممممام خآيممممر
الكمممممممممممممممممممممموان جريممدة فممي القصمميدة هممذه نشممرت وقممد هممذا

15/8/140  والتاريممخ3564 رقممم، العممدد الجزيممرة،
هم. 2

بقوله: =لم الصالح عثمان الشيخ عليها علق وقد
كممما ،والكممرم والخلقيممة العلميممة المممواهب تجتمممع

ابممن عبممدالعزيز الشيخ سماحة شخص في اجتمعت
وتممرى إل مجلسممه في تقابله ل الذي باز بن عبدالله

ًا به تحظى ول ،وجهه في والبشاشة السماحة ّدث ُمح
ًا أو فقهممه خآلل مممن يتفّجممر العلممم وترى إل محاضر

ً تسمممأله ول ،ووعيمممه والمممدليل ويجيبمممك إل سمممؤال
لسانه.  على رسوله سنة أو الله كتاب من والشاهد
الكتمماب لن ؛يمممانع ول يتممأبى ل ،الممداعي يلممبي

الداعي.  وبمجلس النادي في معه هما والقارىء
يممزال ديممدنه_ل والمممروءة ،طممبيعته ولكنه_والكرم

وصوب.  حدب كل من للضيف مأوى بيته
ًا رأيممت وما كمثممل مممآثره ووصممف ،مممدحه شمماعر
غوث.  حمزة عبدالله الستاذ هو مواطن شاعر
الملممك مممع العمماملين كأحممد أبمماه نعممرف كنمما وإذا

جادت الذي هو الفاضل الرجل هذا عبدالعزيز×فإن
فيهمما نجممد لمم والتي ،الرقيقة القصيدة بهذه قريحته

ًا ًا ول ،َملق ًا َوصَف هو وإنما ،إطراء ًا وذكر ،واقع شيئ
القصمميدة هممذه فممي سممواه حصممره إلممى يوفممق لممم

الحممب وإنممما فيهمما، مجممال للملق ما التي المسبوكة
وإليمممك ،شممماعرنا علمممى أملياهممما ولرسممموله ،للمممه
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القصيدة+. 
تعليقممه خآتم القصيدة عثمان الشيخ ساقا أن وبعد

عثممور هممو القصمميدة هممذه علممى عثوري بقوله: =إن
ٍو شاعر على ٍو وأديمب ،منمز ْنطم أبمواب طمرقا لمو ،ُم

السممباحَة لجمماد بحمماره فممي الخمموض وزاول ،الدب
أمواجه.  تلطم في والعوَم ،فيه

العممالم هممذا علممى والثنمماء المممدح إلى اتجاهه وإن
ثممواب إل يريممد ل وأنممه ،للعلممم محبتممه لدليل الجليل

ً يريد ل ،عنده ما ورجاء الله ًا+ أ_هم.  ول مال جاه
القصممائد من القبيل هذا من شيء مضى وقد هذا

ذلك.  لبعض ذكر وسيأتي ،الشيخ سماحة مدح في
،سماحته مدح في قيل الذي الشعر فإن وبالجملة

بعممد أو ،حياته في سواء ،يحصى يكاد ل مآثره وذكر
وفاته. 
ًا_أن التنننبيه يحسننن ومما_ 10 عليننه_أيضنن

المملكننة داخآل تكن لم الشيخ سماحة مكانة
مكممانته إن بممل ،العربيممة البلد داخآممل ول ،فحسب
العالم.  بقاع شتى إلى ذلك تعدت وشهرته
ذلك كان وإنما ،فحسب حياته آخآر في ذلك وليس

بعيد.  بزمن وفاته قبل
عممن لحممديث والتلخيممص الترجمممة هممذه وإليممك
باللغممة =وفاقا+ الباكستانية جريدة نشرته سماحته
ترجمه الذي والتلخيص الترجمة تلك فإلى ؛الوردية

لقممممممان محممممممد المممممدكتور الشممممميخ ولخصمممممه
وهمذا ،المممذكورة الجريمدة الله_من السلفي_حفظه

نصه: 
وتلخيص ترجمة
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باز
العام الرئيس سماحة مع صحفية مقابلة
الوردية.  باللغة =وفاقا+ الباكستانية جريدة
روى ،=لهور واحد وقت في مدن أربع من تصدر
يارخآان+  ورحيم ،سرجودها ،البندي
 صادقا تحريرها: مصطفى مدير
9 الموافممق الثلثمماء يمموم في صادر المرفق العدد

هم. 1399 رجب
الشمميخ سممماحة مممع شخصممية مقابلة يتضمن وهو

مممن السممادس فممي بمماز ابممن عبممدالله بن عبدالعزيز
التوعيمة مقمر فمي همم،1399 الولمى جممادى شمهر

تحريممر مممدير هممو المقابلممة أجممرى والذي السلمية،
الجريدة. 

قبممل سممماحته زار حديثه: =إنممه مقدمة في يقول
،السمملمية الجامعممة فممي مممرات عممدة المممرة هممذه
فممي الثانيممة والمرة ،م1966 عام في الولى المرة

موجهممة رسممالة لسماحته َسّجل عندما م1972 عام
لمحاربة يستعد أن الباكستاني المسلم الشعب إلى

باكستان.  في والعلمانية ،والقاديانية ،الشتراكية
المفممتي مولنا مع م1975 عام في الثالثة والمرة

المكرمة+.  مكة في المتوفي شفيع محمد
ًا القصيرة الخاطفة اللقاءات هذه تركت وقد آثممار
مقابلممة إجراء فكرة عنده وأوجدت ،قلبه في عجيبة

يعتبرهمما الممتي المقابلة هذه فجاءت ،مفّصلة صحفية
ًا ،لنفسه مفخرة المذكور كممان إذ ؛لمعنويته وارتفاع

ًا العصر.  هذا في عظيم لنسان ضيف
مجلممس فممي عممادة يجممري ما إلى قلمه يلتفت ثم

واحد لكل والستماع ،المراجعين كثرة من سماحته
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أغراضهم.  وتأدية ،عناية بكل
فيقممول: =إن ،الظهممر صمملة بعممد اللقمماء وكممان
ًا يدع لم سماحته يتغممدى أن قبممل يخممرج منهممم أحممد
عنده+. 

ضميفه دعمما سممماحته ويقممول: =إن يسممتطرد، ثمم
يشممرح وهكممذا ،يمينممه عممن وأجلسممه ،للغداء باسمه

المعتاد+.  سماحته مجلس تفاصيل
المجلمس فمي دار مما بيمان في الكاتب يستمر ثم
الممدعوة حممول المثمممر ،المفيممد الطويل الحديث من

الملممك وجهممود ،السمملمي العممالم واتحاد ،السلمية
فممي وتجممواله ،عبدالعزيز بن فيصل الملك المرحوم

إلممى للممدعوة وأوربمما ،وأمريكا ،وأفريقيا ،آسيا بلدان
السلمي.  العالم وتوحيد ،السلم

شممؤون علممى ُتشممرف الممتي الممدوائر إلى يشير ثم
رئاسة من المملكة في الموجودة السلمية الدعوة

والمممؤتمرات ،السمملمي العممالم ورابطممة ،البحمموث
العظيممة ونتائجهما ،السلمية والجامعات ،السلمية

العالم.  في تظهر أخآذت التي
َبممل مممن المبتعممثين الدعاة وكذلك إلممى الرئاسممة ِءق

وإخآممراج ،السلمية الدعوة لنشر ؛العالم أنحاء كافة
والهدى.  اليمان نور إلى الكفر ظلم من البشرية

الممتي بممالجهود أشاد الرئيس سماحة يقول: إن ثم
المير سمو العهد وولي ،خآالد الملك جللة بها يقوم
السلمية.  الدعوة سبيل في فهد
،أفغانسممتان فممي الوضمماع إلممى الحممديث انتقل ثم

،أفغانسمممتان فمممي الشممميوعية وأخآطمممار ،وإيمممران
الفغمماني الشممعب إن: سممماحته فقممال ،وباكسممتان
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باز
وهممو ،الشمميوعية يقبممل لممم دينممه في الغيور المسلم

وكممذلك ،الوسممائل مممن لممديه ممما بكممل يحاربهمما الن
السلم.  إل أبى إيران شعب
اليرانممي الشممعب يوفممق أن سممماحته دعمما ثممم

ُشعب جميع في وتنفيذه ،الصحيح بالسلم للتمسك
لوصول وسيلًة كانوا الذين الصحابة واحترام ،الحياة

ُته القوَل فّصل وقد ،إلينا السلم عقائممد حول سماح
الصحيح.  السلم إلى ودعاهم ،الشيعة

؛المسمملمين العلماء اجتماع إلى الحديث انتقل ثم
ّكد الشممارة مممع القصمموى ضممرورته على سماحته فأ
الرابطة.  في اجتماعهم إلى

أن كلممه السمملمي العممالم فممي العلممماء دعمما ثممم
لتوحيممد جهممدهم ويسممعوا ،أوسمماطهم فممي يعملمموا
والسلم ،التوحيد إلى ودعوتهم ،المسلمين صفوف

الصحيح. 
ُته دعا كما تأييممد إلممى الباكسممتاني الشممعب سممماح

حتى ؛أمكن ما بكل ومساعدته ،الحق ضياء الرئيس
خآتممم ثممم ،السمملمية الشممريعة تحكيممم مممن يتمكممن
،وآله عبدالله بن محمد سيدنا على بالصلة الحديث

أجمعين.  عليهم والتسليم
مايلي:  منها ،البارزة العناوين الصفحة ضمن وقد

ممممن السممملمية الحركمممات تبمممدأ أن ينبغمممي_ 1
وفيهمما ،الوحي ومهبط ،السلم مركز فهي ؛المملكة

=سممماحة الخآيرة السماوية الرسالة شمس بزغت
الشيخ+. 

العلماء يتبع أن الباكستاني الشعب على يجب_ 2
ّلمونهم الذين ُيرشممدونهم, الصممحيح الممدين يع إلممى  و
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والسنة.  الكتاب
يسممعوا أن كممانوا_مسممؤوليتهم العلممماء_أينممما_ 3

الحكمممام ويمممدعو ،المسممملمين صمممفوف لتوحيمممد
ففيممه ،السمملمية الشممريعة تنفيممذ إلممى المسمملمين

الخآرة.  في ونجاحهم ،الدنيا في عزتهم
،ومتواضع ،الدنيا في زاهد عالم باز ابن الشيخ_ 4

ْلَممه ولكّن ْد فلممم ؛رعممٌب لمه وزهممده جلل، لمه ِءع َكم أ
الحديث.  في معه أتجرؤ

ّكر رؤيتممه بمماز ابممن الشمميخ_ 5 بممالله، النسممان تممذ
ًا ُيْصبح أن إلى وتدعوه ًا مسلم ،إسمملمه فممي صممادق

ُلممق صممحبته إّن للقيممام الكفمماءة النسممان فممي َتْخ
الله.  إلى بالدعوة

الممدعاة آلف يقممود الممذي الجليممل العممالم هذا_ 6
للقناعممة، مظهممر وهممو ،سممكندري جلٌل له_والعلماء

،والعمممل العلممم ومجمممع ،العممالم عممن والسممتغناء
والتقوى.  والزهد

السلفي لقمان محمد كتبه
هم14/2/1400

حمزن تمرى تمزال ل أنك مكانته على يدل ومما_ 11
التي المواقف أحصي فل ؛وفاته بعد عليه يتجدد الناس

ًا ؛القبيل هذا من تمر الممدعاة من المئات أرى ما فكثير
ًا أو المملكممة داخآممل سممواء وغيرهممم ممما خآارجهمما_كممثير

كممانوا ممممن لحد رؤيتهم بمجرد ويبكون يتأثرون أراهم
الشيخ.  سماحة مع يعملون
مممن قممدم الممدعاة أحممد أن ذلممك فممي أذكممره ومممما
ًء بكى قابلته فلما ،أفريقيا ًا بكا سممماحة تذكر لما شديد

الشيخ×. 
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باز
لممما: قممال الشيخ بوفاة مصيبته مدى عن سألته ولما

ّنا الخبر بلغنا ِءز ًا َح ًا ُحْزن النمماس أصوات وارتفعت ،شديد
مممن أم الشمميخ سممماحة رأوا ممممن سممواء بالبكاء هناك
يروه.  لم الذين
هممذه بعممد مرضممت فقد أنا أما: نفسه عن قال ثم

اللمه بقضماء مؤمنممون ونحممن. أشممهر سمتة المصميبة
معممه عشممنا فقممد ؛نملكمه ل شيء هذا ولكن ،وقدره
ًا ّنما ،فيهما وتخرجنما ،السلمية الجامعة في طلب ّي َع َت و
،يتعاهممدنا ،الحمماني كممالب لنا وكان ،بلداننا في دعاة

فممي والممدعاة ،أسممرنا أحمموال ويتفقممد ،عنمما ويسممأل
ممما منممه نر لم الله توفاه أن إلى عرفته ومنذ ،بلدنا

علممى نلم فهممل ؛موقممف أي في يخذلنا ولم ،يكدرنا
له.  حبنا
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وكممان ،المشممي رياضممة يحممب الشيخ سماحة كان
ًا ًا يمشي ما كثير شهر في قدمه إصابة قبل خآصوص

هم. 1414 عام شعبان
بعممدت ولممو المسممجد إلممى بيته من فكان×يمشي

المسافة. 
الحممرم عممن يبعممد بيتممه كممان المدينة في كان ولما

إلممى يسممير وكممان ،مممتر الكيلممو علممى تزيممد مسممافة
الوقت.  فوات خآاف إذا إل قدميه على المسجد
نهايممة فممي المدينممة مممن جمماء ما بعد الرياض وفي
ًا صار هم3951 ُقْرَب الرياض في الكبير للجامع إمام

محمممد الشيخ سماحة بيت في وسكن ،الحكم قصر
مممع المسجد إلى بيته من يمشي إبراهيم×وكان بن
ًا.  متر كيلو كانت المسافة أن تقريب

فممي البديعممة حممي فممي يقممع الممذي بيته سكن ولما
يقمع المذي المسمجد إلى بيته من يسير كان الرياض

قدميه.  على بيته غربي
يقممع الذي بيته من يمشي كان المكرمة مكة وفي

الجهممة فممي يقممع الممذي المسممجد إلممى العزيزيممة في
الحيان.  أغلب في الشرقية

ًا رتبت ويقول×إنني ممما تممترواح مممدة للمشي وقت
قبل وذلك ،يوم كل ساعة نصف إلى ساعة ربع بين

وبعممد ،الممدرس من المجيء بعد الصباح وفي ،النوم
كممان حيممث ؛الصممباح فممي الممبيت مكتممب مممن القيام

البيوت.  بين أو ،الغرفة في يمشي سماحته

سماحة الشيخ ورياضة المشي 
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باز

،يسممتطيع بممما جممواد ،النفس كريم الشيخ سماحة
السخاء.  أنواع بكل سخي

علمممى والقمممراءة ،بالرقيمممة سمممخاؤه ذلمممك وممممن
المرضى. 

الرقيممة منممه طلممب مممن علممى يقرأ سماحته وكان
زارهم.  إذا المرضى على ويقرأ ،مباشرة

،المريممض بيد أمسك يرقيه بأن أحد عليه ألح وإذا
ثممم ،المسلمين وجميع بالشفاء له ودعا ،عليه ونفث
بممذلك وجممه كممما ،نفسممه يرقممي بممأن المريممض يوجه

بهما ويمسح ،فيهما وينفث ،يديه يجمع الرسول"بأن
منه.  يشكو الذي الموضع
،الميمماه أوعيممة مممن يخلممو ل الممبيت مكتممب وكممان
؛أصممحابها بهمما يممأتي الممتي العسل أو الزيت وقوارير

الشيخ.  بقراءة منهم رغبة
تلممك من العشرات وجدت البيت مكتب أتيت وإذا

والقوارير.  الواني
مممن قليل يؤخآذ فإنه فيها القراءة في طريقته أما
فيأخآممذ ،واحممد إنمماء فممي يوضع ثم ،إناء كل من الماء

وكممان ،ورد بممما ويممدعو فيممه وينفممث ،الناء سماحته
يقرؤه:  مما

،والخآلصا ،والكممافرون ،الكرسممي وآيممة الفاتحممة،
أذهممب الناس رب اللهم: أيضا_: ويقول ،والمعوذتان

،شممفاءك إل شممفاء ل الشممافي أنممت واشف ،الباس
ًء ًا.  يغادر ل شفا سقم

ًا_غير الله شفانا: بقوله يختم ثم ،ذلك ويقول_أيض

سماحةالشيخ والرقية
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المسلمين.  الحاضرين_وجميع وإياكم_يعني
له.  ُيْحَضر الذي للزيت بالنسبة الحال وكذا

ًا.  عسل فيه إناء بكل فيقرأ العسل أما منفرد
ًا سماحته وكان علممى وينفث ،نفسه يرقي ما كثير
جسده.  من اللم موضع

مممن كممثير مممن معافمماته أسممرار مممن هممذا ولعممل
طيلممة عملية أي إجراء عن استغنائه ومن ،المراض

حياته. 
اشممتداد ممع حممتى أحممد ممن الرقية يطلب ل وكان
سممماحة يمما لممي ائممذن: وقال ،أحد جاءه فإذا ؛مرضه
مانع.  ل: قال أرقيك بأن الشيخ
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باز

ًا سماحة كان شممتى فممي الخيممر إلى الشيخ×سباق
ِءقه ومن ،الميادين ْب كان أنه الخير في ومسارعته ،َس

إلممى فيهمما فيبادر ،الناس على تمر مناسبة كل يغتنم
الحال.  تلك يناسب بما التوجيه

ًا وإليك المبارأكننة المبننادرأات تلننك لبعض ذكر
: ×بها يقوما كان التي

عممموم إلممى كلمممة وجممه رمضممان شممهر أقبممل _ إذا1
بالتوبة رمضان شهر اغتنام على فيها يحثهم المسلمين

كممثرة مممن ،القربات بشتى الله على وبالقبال ،النصوح
ٍة ،ليممل وقيممام ،قممرآن وقراءة ،ذكر مممن للصمميام وصمميان

مممع ،أجره ينقص أو ،الصوم يفسد وما ،والنميمة الغيبة
والمممر ،الطاعممات أنممواع علممى بالمحافظممة توصمميته

أحكممام بعممض بيممانه مع ،المنكر عن والنهي ،بالمعروف
والسمتماع ،بماللهو الوقت إضاعة من وتحذيره ،الصيام

عمن الحمديث عنمد ممر ذلمك_كمما ونحمو ،الغماني إلمى
. _رمضان في سماحته

،كلمممات أو كلمممة كتممب الحممج موسممم جمماء وإذا_ 2
أهمية فيها يبين العلم وسائل في تنشر كثيرة وفتاوى

،بممه المتعلقة الحكام بعض ويوضح ،العظيم الركن هذا
،الحجاج بعض فيها يقع التي والخآطاء البدع من ويحذر
وهكذا

ًا هنمماك أن النمماس بعض من بلغه وإذا_ 3 فممي تهاونمم
،الشممأن هممذا فممي نصمميحة كتممب جماعممة الصمملة أداء

ًا تتضمن ،الممدين من منزلتها وعظم ،الصلة بأهمية بيان
هذه يرسل ثم ،وهكذا ،بها تهاون أو ،تركها من وعقوبة
لتبثها.  ؛العلم وسائل إلى الكلمة

مبادرات سماحة الشيخ في المناسبات
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بممالمعروف بممالمر تهاونوا الناس أن بلغه وإذا_ 4
وأن ،كممثرت قممد المنكممرات وأن ،المنكر عن والنهي
يحثهممم عامة نصيحة َوّجه_إنكارها في تهاونوا الناس

ويمبين ،المنكمر عمن والنهمي ،بمالمعروف المر على
مممر وقممد ،ذلممك ومغبممة ،المنكممرات شيوع خآطر لهم

القبيل.  هذا من نماذج
نزولممه وتممأخآر ،الناس عن المطر احتبس وإذا_ 5
للمسمملمين نصمميحة وجممه إليه الناس حاجة شدة مع

لهممم ويممبين ،النصمموح التوبة إلى خآللها من يدعوهم
،المطممر حبممس أسممباب أعظممم مممن المعاصممي أن

الزكممموات وإخآمممراج ،الصمممدقات علمممى ويحضمممهم
أنممواع وسممائر الظلممم مممن ويحممذرهم ،المفروضممة

الذنوب. 
،وإتمممامه ،رمضممان ببلمموغ التهاني يوجه وكان_ 6

وقممد ،العهممد وولي كالملك المسؤولين لكبار وبالعيد
ذلك.  من نماذج مر

ًا يكتممب وكممان_ 7 أو ،الوصممول بسمملمة مهنئمم
المسؤولين.  لكبار لسيما المرض من السلمة

المموزراء أو المراء بعض بتعيين أمر صدر وإذا_ 8
علممى وحثهممم ،ونصمميحتهم لتهنئتهم ؛إليهم كلمة وجه

ذلك.  من نماذج مر وقد ،الجهود مضاعفة
مممن غيممره أو الملممك مممن أمممر صممدر وإذا_ 9

دفممع أو ،للمسمملمين مصمملحة فيه وكان ،المسؤولين
والدعاء.  الشكر تتضمن كلمة وجه عنهم ضرر
بقمماع مممن بقعممة أي فممي الجهمماد قممام وإذا_ 10

ٍد اعتممدى أو ،الرض أي فممي المسمملمين علممى معتمم
المسمملمين فيهمما يسممتنفر كلمة سماحته مكان_وجه
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باز
يتمموجب ممما لهممم ويبين ،بالمستطاع إخآوانهم لنصرة
خآللهمما ويسممتنكر ،عليهممم إخآمموانهم حممق مممن عليهم

يناسب مما ذلك ونحو ،المسلمين بلد على العدوان
الحدث. 

المسمملمين بعممض بين خآلف هناك كان وإذا_ 11
وظهرذلممك ،نحمموهم أو ،علم طلبة أو ،مجاهدين من

َوّجه الطممراف فيهمما يحممث الصممدد بهممذا كلمة المر_
مممن ويحممذرهم ،واللفممة ،الجتممماع علممى المختلفممة
ذلك.  من نماذج مر وقد ،والعداوات الفتراقا

العامممة المناسممبات مممن مناسممبة حضر وإذا_ 12
بالنممافع اغتنمهمما الخاصممة والممدعوات الممزواج كولئم
ًا المجلس ومل المفيد، وفائدة.  ،وحكمة ،علم

ًا_ 13 علممى تشممتمل عامممة كلمات يوجه ما وكثير
مممن تحممذر أو ،الصمملة كأذكممار معيممن بممأمر تممذكير

والمعمماملت الربمما، مممن كالتحممذير بعينهمما معصممية
ونحوها.  ،الربوية

والمتعلميممن للمعلميممن كلمممة وجممه وربممما_ 14
النية.  وإخآلصا ،الجهد بذل على فيها يحثهم
،المحمماكم لرؤسمماء الكتابممات يمموجه وكممان_ 15

الممدروس إقامممة علممى يحثهممم ،ونحمموهم ،والقضمماة
العلمية. 

مممن لكممثر وفمماته×كتممب من سنوات خآمس وقبل
وقاٍض ،محكمة ورئيس ،محاكم رئيس بين ما ثلثين
النمماس وتعليممم العلميممة، الدروس إقامة على يحثهم

،العقيممدة فممي ودروس كتممب، مممن إليممه يحتاجون ما
والحديث.  ،والتفسير

مممن أمممر إصلح في الدخآول منه ُطلب وإذا_ 16
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تردد.  دون بادر المور
بممن علي الشيخ يحدثني ،قديم من دأبه ذلك وكان

مممن سممنة أربعيممن قبل حدثت بحادثة عتيق بن حمد
ً أن مفادهمما الشمميخ سممماحة وفمماة سممائق كممان رجل
،مرتفع بصوت وتكلم ،الشيخ سماحة إلى جاء أجرة
،أحبهمما زوجممة لممي إن ؟ أعمممل ممماذا شمميخ يا: وقال

ّي ولكممن ،وتحبنممي ِءنهمما والممد َها ْكَر فقممال حممق، بغيممر َي
وسمموف ،كممذا وقممت فممي إلممي تأتي: الشيخ سماحة

وذهممب ،الرجل فجاء ،وننصحهما ،إليهما معك أذهب
،المذكورين الوالدين إلى فذهبا ،الشيخ سماحة معه

ّين ،بالله وذكرهما ،الشيخ سماحة فنصحهما لهممما وب
لممن بممأنه ووعممداه ،النصمميحة فقبل ؛عليهممما يجممب ما

لسماحة ودعا ،الرجل ففرح ،الخير إل منهما يحصل
الشيخ. 

الحكممم زمممام الزعممماء من زعيم تولى وإذا_ 17
إليممه الشمميخ سممماحة كتممب السلمية البلد أحد في

الرعية.  في والعدل ،الشريعة بتحكيم يوصيه
/18/9 في سماحته كتبها التي البرقية هذه وإليك
ًا كان لما هم1382 ،السمملمية الجامعممة لرئاسممة نائب
محمممد عبدالسمملم العراقممي للرئيممس بعثهمما حيممث
البرقية:  نص وإليك ،عارف

رئيمممس عمممارف محممممد عبدالسممملم الخ سممميادة
بغداد العراقية الجمهورية

أعداء والشيوعيين الملحدين على انتصاركم سرنا
النعمممة لهممذه شممكركم مممن أن ونرجممو ،السمملم
هممدي علممى والسمميَر ،اللممه كتمماب تحكيممَم العظيمممة
المجتمعممات بسممعادة كفيلن اللممه"فهممما رسممول
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باز
والفراد. 
وتحصممل ،العممدل يسممود السمملم تعمماليم وباتبمماع
المواطنين.  لجميع والستقرار ،الطمأنينة
رفعممة فيممه لممما معكممم والعمماملين ،اللممه وفقكممم

الشعب.  وسعادة ،والمسلمين السلم
السلمية الجامعة رئيس نائب

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز
إلممى المبتدعممة أو الضممالين بعممض رجممع وإذا_ 18

وربممما ،بممذلك الشمميخ سممماحة فممرح والسممنة الحممق
،بممأمره واعتنممى وأكرمممه ،الشممخص ذلممك استضمماف

ًا إليممه بعممث وربما ،وشجعه ويوصمميه ،بممه يهنئممه كتابمم
الحق.  على بالثبات
إلممى الشمميخ سممماحة بعثه الذي الكتاب هذا وإليك

عليه كان عما ورجع ،السنة أهل مذهب اعتنق رجل
الضلل:  من قومه

الرحيم الرحمن الله بسم
الخ حضممرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من

بممه ونصممر ،رضمماه فيممه لما الله الشيخوفقه المكرم
آمين ،دينه

بعد:  أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
ًا سممرني فقممد السممنة أهممل مممذهب اعتناقممك كممثير

َتْرُك ،والجماعة ؛والهممواء البدع من قومك عليه ما و
الثبات يمنحك أن الله وأسأل ،ذلك على لله فالحمد

والثبممات ،الممدين فممي للفقه يوفقك وأن الحق، على
الهممداة مممن إخآواننمما وسائر وإياكم يجعلنا وأن ،عليه

المهتدين. 



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

ًا سررت وقد ليلممة الطممائف فممي لنمما بزيارتك كثير
الممواجب بممأن أخآبرتممك وقممد ،هممم14/1/1419 الحممد
عليممه كممان بممما التمسممك هممو مسمملم كممل علممى

،اللممه ديممن عنهممم_مممن اللممه النبي"وأصممحابه_رضممي
والممدعوة ،ذلممك علممى والثبممات ،لممه العبادة وإخآلصا

إليه. 
رسممول أصمحاب عليمه درج الذي الحق الدين وهو

السممنة أهممل عليه الذي وهو ،بإحسان الله"وأتباعهم
هذا.  يومنا إلى والجماعة
ورسمموله"وإخآلصا بالله، اليمان هي ذلك وخآلصة

ممما كل من والحذر سواه، ما دون وحده لله العبادة
ًا اللممه_عممز قممال كممما اللممه شممرع يخالف وجممل_آمممر

ُتممْم ِءإْن ُقممْل[النمماس:  يبلممغ نممبيه"أن ْن ّبمموَن ُك ِءح ّلممَه ُت ال
ِءني ُعو ِءب ّت ُكممْم َفمما ْب ِءب ّلممُه ُيْح ِءفممْر ال ْغ َي ُكممْم َو ُكْم َل َب ُنممو آل] ُذ
. 31عمران: 

إه قُاْل[وجل_:  وقال_عز إذ إلي َه إبي ْدُعو َس َلننى َأ إإ
إه ّل َلى ال ٍءْة َع إصيَر َنا َب إننني َوَمننْن َأ َبَع ّت ْبَحاَن ا َوُسنن
إه ّل َنا َوَما ال إكيَن إمْن َأ إر ْلُمْش . 108يوسف: ]ا

َأّن[وقال_سبحانه_:  َذا َو إطي َه ًا إصَرا إقيم َت ُمْس
ُه إبُعو ّت إبُعوا َول َفا ّت ُبَل َت َق الّس َتَفّر ُكننْم َف َعننْن إب

إه إل إبي ُكْم َس إل ُكْم َذ إه َوّصا ُكْم إب ّل ّتُقوَن َلَع  النعام:]َت
153 .

أن الفاتحممة سممورة عبمماده_سممبحانه_فممي وأمممر
المسممتقيم، الصممراط هممذا إلممى الهدايممة يسممألوه

نمبيه"يهممدي أن الشممورى سمورة وأخآبر_سبحانه_في
ّنَك[فقممال_سممبحانه_:  والبيان، البلغ، هداية إليه إإ َو

إدي َتْه َلى َل ٍءْط إإ ٍءْم إصَرا إقي َت . 52الشورى: ] ُمْس
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باز
إبُقوَن[وجممل_:  وقال_عز ُلننوَن َوالّسا َلّو إمننْن ا

إريَن إج ْلُمَهنننا إرأ ا َلنَصنننا إذيَن َوا ّلننن َبُعنننوُهْم َوا ّت ا
ٍءْن إإْحَسا إضَي إب ّلُه رَأ ْنُهْم ال ْنننُه َورَأُضوا َع ّد َع َأَعنن َو

ٍءْت َلُهْم ّنا إري َج َتَها َتْج ْنَهارُأ َتْح َل إديَن ا إل إفيَهننا خَآا
ًا َبد إلَك َأ ْلَفْوُز َذ إظيُم ا ْلَع . 100التوبة: ] ا

الننناس خآير: =الصحيح الحديث النبي"في وقال
+. يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم قارني

بسنننتي عليكموالسلم_: = الصلة وقال_عليه
مننن المهننديين الراشنندين الخلفنناء وسنننة

،بالنواجننذ عليها وعضوا ،بها تمسكوا ،بعدي
محدثننة كننل فننإن المننورأ ومحنندثات وإينناكم

+. ضللة بدعة وكل ،بدعة
وعثمممان وعمممر بكممر أبممو هممم الراشممدون والخلفمماء

. _أجمعين عنهم الله وعلي_رضي
كثيرة.  المعنى هذا في والحاديث واليات

فممي عنهمما سممألت الممتي أسممئلتك عممن أجبنمما وقممد
إليممك وهممي ،سنوات منذ طبعت قد مختصرة رسالة
ّطلع ؛الرسالة هذه برفق مممن على وتقرأها ،عليها لت
ويجعلك ،السنة خآالف من بها يهدي الله لعل ؛شئت

هدايتهم.  أسباب من
بعثممه طالب÷لما أبي بن لعلي قال عنه"أنه صح وقد
،السننلما إلننى ادعهننم: =خآيممبر فممي اليهممود إلممى

حنننق منننن عليهنننم يجنننب بمنننا وأخآنننبرهم
بننك اللننه يهنندي لن فننوالله ؛الله_تعالى_:فيننه

ًا رأجلً على + متفقالنعم ُحْمر من لك خآير واحد
. صحته

ًا يجعلممك وجممل_أن اللممه_عممز وأسممأل وأن ،مباركمم
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ًا يجعلمممك ًا هاديممم إخآوانمممك بمممك ينفمممع وأن ،مهمممدي
جممواد إنممه ؛الهممدى على وإياك يثبتنا وأن ،المسلمين

كريم. 
وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

السعودية العربية المملكة عام مفتي
العلماء كبار هيئة ورئيس

والفتاء العلمية البحوث وإدارات



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز

سممواء الشمميخ سممماحة سيرة عن الكثيرون كتب لقد
بعدها.  أو وفاته قبل

؛الممتراجم مممن كممثير عممن متميزة ترجمة هناك أن بيد
علممى يزيممد بما الشيخ سماحة وفاة قبل كتبت أنها ذلك

سممماحة عاصممر قممد كاتبهمما وأن ،سممنة وعشرين خآمس
؛السمملمية الجامعممة في عمله إبان طويلة فترة الشيخ

ًا ُتلقي فهي الشمميخ سممماحة حياة على الضوء من كثير
حياته.  من الخصبة الفترة تلك في

ًا طويلممة ليست الترجمة إن ثم أتممت ذلممك ومممع ،جممد
سممماحة سمميرة فممي المهمممة الجمموانب مممن كممثير على

رائع.  ممتع بأسلوب ذلك كل ،الشيخ

محمممد الشمميخ الفضمميلة صمماحب كتبها الترجمة وهذه
السلمية.  الجامعة في المجذوب×المدرس

الشيخ سماحة أوراقا ضمن الترجمة هذه وجدت وقد
نشممرت أنها بعد فيما لي تبين ثم ،الكاتبة باللة مكتوبة

عنوانه:  ،المجذوب محمد للشيخ كتاب في
+عرفتهم ومفكرون علماء=

النممف الكتمماب  مممن1/77/106فممي الترجمممة وهممذه
الذكر. 
الترجمة.  تلك من مقتطفات القارئ أيها وإليك

أبممو عبممدالعزيز الترجمممة: =الشمميخ بداية يقول×في
باز.  بن عبدالرحمن بن عبدالله ابن عبدالله
السلمية، الشريعة علوم في المقدمين الثلة أحد

العممالم أنحمماء مختلممف فممي المسممتفتين ومرجممع

ترجمة رائعة للشيخ محمد المجذوب
عن مجملت سيرة سماحة الشيخ
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السلمي+. 
سننيرته مننن شننيء عننن تحنندث أن وبعنند
الحننديث إلى انتقل العلمية ونشأته الولى،

فممي القضاء فقال: =ولي القضاء في عمله عن
حيممث هممم1371هم_1357 عام بين ما الخرج منطقة
ًا سممنة عشممرة أربع ذاك عمله في مكث ّيفمم كممان ،ون
وبركممة خآيممر مصممدر ،مكممان كممل فممي كشممأنه خآللها

حوله+.  ومن ،حوله ما لكل وإصلح
،هننناك أعمنناله بعننض عننن تحنندث أن وبعد

الحديث إلى انتقل التدرأيس في عمله وعن
،السننلمية الجامعننة في الشيخ سماحة عن

عننن تحنندث ثننم ،السننلمي العننالم وفنني
فإلى ،الشيخ سماحة حياة من أخآرىَ جوانب

يقننول حيننث المنناتع الرائننع الحننديث ذلننك
: المجذوب الشيخ

أثممره بمماز بممن للشمميخ أن عليممه خآلف ل =ومممما 
إشرافه تحت الجامعة أحرزته تقدم كل في العميق

ًا ًا ثممم ،لرئيسممها نائبمم ً رئيسمم وفمماة بعممد لهمما مسممتقل
آل إبراهيمممم بمممن محممممد الشممميخ الول رئيسمممها

. _بعفوه الله الشيخ_تغمده
فيسممتمع ،والخآمر الحيمن بيممن الفصممول ليتفقد إنه
هنمما الحكيمممة توجيهاته ويلقي ،المشايخ دروس إلى

يممأتلف ل ممما بعضممهم دروس في يلحظ وقد ،وهناك
يممؤدي بممما سمع ما على فيعقب ،الوثيقة أفكاره مع

والتقدير.  الكياسة منتهى في الغرض
عممن فيسممألهم المدرسممين قاعممات علممى ويممتردد

،التعليممم شممؤون فممي ويحمماورهم ،وراحتهممم صحتهم
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الطلبممة خآدمة في الجهد من المزيد على ويشجعهم

الله.  عند ما ابتغاء
دراسممي عممام كممل مطلممع فممي المدرسممين ويممدعو
وأسمماتذة ،مممرة المعاهممد أسمماتذة يضم عام لجتماع

،الجامعممة أمممور معهممم فيتممداول ،الخآممرى الكليممات
ًا ،الماضية الخبرات من النتفاع وضرورة على مؤكد

الشيخ يعتبرها التي ،العقيدة بأصول الهتمام وجوب
العنايممة ثممم ،الطالب شخصية لتكوين العمل منطلق

عن الفهم في نجاحه يتوقف عليها التي القرآن بلغة
معظم التي الجامعة هذه في وبخاصة. ورسوله الله

في العربية لتثبيت سبيل فل ،العرب غير من طلبها
،والمحاكمماة القدوة طريق عن إل وأقلمهم ألسنتهم

،ملحونممة لغممة كممل يجتنممب المممدرس_إذن_أن فعلى
مممع حمموار كممل فممي وحممدها الفصممحى يلممتزم وأن

الطلب. 
يعقممد إذ ؛الدراسممي العممام نهاية في الشأن وهكذا

ًا المدرسين مع ًا اجتماع وإيمماهم فيتدارس ،آخآر عاّم
فممي ورأيهممم ،عليهمما وملحظمماتهم المقررات شؤون

قممد وممما الطلب سمملوك وفممي ،الممدروس مسمميرة
علممى ويحثهممم ،العممام أثنمماء النطباعممات من جمعوه
ًا يرونممه ممما كل عن الكتابة ْعممَرَض ؛للجامعممة مفيممد ُي ِءل
بكممل والنتفمماع ،لدراسممتها ؛الجامعممة مجلممس علممى
منها.  صالح

تلقممى للجامعممة الحممديث+ التابعممة =دار وفممي
فممي السمماتذة ِءقبممل مممن السممبوعية المحاضممرات

إل الدراسممي العام مدار على ،الموضوعات مختلف
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علممى بنفسممه الشمميخ ويشممرف ،)1(المممذاكرة فممترة
إحممداها عممن يغيممب يكاد ل ،هذه الموسم محاضرات

ًا المحاضرة تعدم ول ،الضرورة ضغط تحت إل تعقيب
قممدر علممى جوانبها بعض ويوسع ،غامضها يوضح منه
الهمية.  من لها يرى ما

الممذي الموضوع لها اخآتار له المحاضرة كانت فإذا
موعممد جمماء إذا حممتى ،والعقممول القلمموب بممه يمممس

بما مستمعيه على أفاض النقاط بعض حول السئلة
ويشفي.  يكفي

ًا فيوردون ،الفرصة هذه السامعون ينتهز ما وكثير
صممفة تحمممل الممتي الستيضاحات ألوان الشيخ على

ل مانعممة جامعممة عليهمما أجمموبته فتممأتي ،الستفتاءات
الفواه.  على تتردد أن تلبث

محاضممرة مقدمممة في الساتذة أحد عنه كتب وقد
الشمميخ السمملمي المصمملح سمميرة عن الشيخ ألقاها
كممان العقائممد عبدالوهاب×فقممال: =وفممي بن محمد

أولئممك مممن هممو ل ،العتممدال مثممال بمماز ابممن الشمميخ
كممل على الشرك عبارات يطلقون الذي المتطرفين

الممذي المتسمماهلين مممن هممو ول ،وكممبيرة صممغيرة
علممى لينبممه إنممه بل ،المور صغار عن النظر يغضون

موضعه+.  في شيء كل ويضع ،والكبيرة الصغيرة
يممدركون كثممب عممن مثلنمما الشمميخ يعرفون والذين

إلممى نممرى فيما ذلك ومرد ،أسلوبه في الخاصة هذه
بممروح ،المخممالفين حتى تعامل التي السمحة سجيته

أسممباب أول بممه المريض ثقة أن يعلم الذي الطبيب

ًا المحاضرات ) تحولت(1 الجامعممة فممي الخاصممة القاعممة إلى أخآير
نفسها.



3
بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

باز
الشفاء+. 

سننماحة نشنناط إلننى×المجذوب انتقل ثم
فقممرة فممي فقممال ،السلمي العالم في الشيخ
بعنوان

: السلمي العالم وفي= 
الجامعممة حدود عند العلمي الشيخ نشاط يقف ول

إن بممل ،أعبائهمما عظممم مممن الرغممم علممى وحممدها،
وطممن مممن البعيممدة القاصممي إلى ليمتد هذا نشاطه
الذي المدرسون فهناك ،المسلمين ومهاجر السلم
مممن أكممثر فممي للتممدريس الجامعممة باسممم ينتممدبهم
وإفريقيممة الهنممد فممي وبخاصممة ،وجامعممة مدرسممة

متخرجمممي ممممن المتفوقمممون وهنممماك. . وباكسمممتان
الممدعوة مجلممس إلممى الشيخ يقدمهم الذين الجامعة

الممدعوة لخدمة انتدابهم أجل من بالرياض السلمية
حممتى عممددهم تجمماوز وقممد ،بلدهممم وغير بلدهم في

تعليممم فممي نهممار ليممل يعملممون وهممم ،المائممة اليمموم
التيممارات مممن وتحصممينهم ،الحممق دينهممم المسمملمين

القاديانيممة أو ،الضممالة الطرقيممة منها سواء ،الهدامة
وقمممممد. . الخادعمممممة التبشممممميرية أو ،المرتمممممدة

والمعممادلت القبممول لجنممة في عملي اطلعت_بحكم
يشممكرون أفارقة مشايخ من رسائل على_بالجامعة
عممن الخممالص للتوحيممد الله هداهم أن على الجامعة
خآريجيها.  من المجاهدين المبعوثين أولئك طريق
المسمملمين لمداد جهده قصارى الشيخ بذل ولقد
أو التممدريس نطاقا في إليها بحاجة هم التي بالكتب

الحكوميمممة المؤسسمممات واسمممتجابت ،المطالعمممة
ًا الكتممب لتوزيممع فوضممعت ،لقتراحاته ً نظاممم شممامل
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بالقسمط المضممار هذا في تسهم أن منها لكل يتيح
المناسب. 

بجممدة السمملمية للجامعممة التممابع الطلبة دار وفي
والمطبوعممات الكتممب يتلقممى ،خآمماصا مركممز اليمموم

فممي بالممدعوة المعنيممة الدوائر مختلف من السلمية
فممي المحتاجة الجهات على بتوزيعه ليقوم ؛المملكة
العالم.  أنحاء مختلف
ثممم_الله السلمية_بفضل الجامعة أصبحت وهكذا

علممى ل إشممعاٍع الصممالح_مركممَز الداعيممة هممذا بجهود
مسممتوى علممى بممل ،وحممدها المنممورة المدينممة نطاقا
كله.  السلمي العالم

ُلممه ذلممك إلى يضاف ّد عم نشمماطات مممد فممي الجمما
مهممما حممد عنممد بهمما الوقوف يرضى ل فهو ،الجامعة

ًا لهمما يريممد بممل ،الجلل مممن يبلممغ ً تحركمم فممي متصممل
النمو+.  طريق
سماحة جهود عن المجذوب الشيخ تحدث ثم

فقال:  السلمية الجامعة في الشيخ
: وكليات أقاساما= 

ذات وثمممانين واحممد عممام الجامعممة بممدأت لقممد
العداديممة للدراسممة معهممد جممانب ففممي ،مرحلممتين
الشممريعة. لعلمموم كلية الخآر الجانب وفي ،والثانوية

لتعليممم خآاصممة شممعبة المعهممدين مع تضم الن وهي
،أربع الشريعة كلية جانب وإلى ،العرب لغير العربية

لخدمممة والثانيممة ،والممدعوة الممدين لصممول إحممداهن
والدراسممات القممرآن =كليممة باسممم الكريممم القممرآن

،كله العالم في نوعها من الوحيدة هيوالسلمية+ 
ْقبل وقد ُت فممي الستبشممار مممن بموجممة افتتاحهمما اسمم
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باز
تهماني فيهمما الجامعمة وتلقت ،السلمي العالم أنحاء
،وآدابهمما للعربيممة ثالثممة ثممم ،السمملم علممماء أكممابر
الخماصا القسمم غيممر همذا ،الشريف للحديث ورابعة

العليا.  بالدراسات
انتقمال بعمد تمم قمد المنشمآت همذه بعض أن ومع
أن إل ،الريمماض في الضخم الجديد عمله إلى الشيخ

فممي البعيممد الثر له وكان ،انتقاله سبق له التخطيط
علميممة رسممالة للجامعممة يممرى أنه ذلك ؛إليه التوجيه

تسمماعدها الممتي المكانممات بكممل تجهيزهمما تسممتدعي
أدائها.  على

تشمماركه بممإدارة الخطممة هممذه على الله أعانه وقد
المسؤولين من وبتقدير الجامعة، رسالة إلى نظرته

ممما كممل إلممى للسممتجابة يممدفعهم وفضممله، لخآلصممه
همممذا لتحقيمممق الماليمممة العتممممادات ممممن يطلمممب

الطموح+. 
ترجمننة جننوانب مننن جننانب إلننى انتقل ثم

الشننيخ، أخآلق وهنني أل ،الشننيخ سننماحة
فقال: 

+: السلف =بقية
َتْرَجممم عن والحديث إذا مسممتوفى يكممون ل لممه الُم

حقه.  عنه الخلقي الجانب يوف لم
الممتي السمممحة سممجيته إلى قليل قبل أشرت لقد
لبد عابرة إشارة وكانت ،المخالفين حتى بها يعامل

الرجممل لن ذلمك ؛لحظممات ولممو عنممدها الوقوف من
ّون يكمماد أنمماته وبعيممد ،وحلمممه ،بسجاحته صممورة يكمم
العلننم تعلمننواالقائل: = النبوي للتوجيه أنموذجية
لمن وتواضعوا ،والوقاارأ السكينة له وتعلموا
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+. العلماء جبابرة تكونوا ول ،منه تتعلمون
أول وهما ،الشيخ صفات أبرز والوقار السكينة إن

جلسمماءه ،والبعممداء منهم القرباء الناس به يواجه ما
العابرين.  زواره أو ،الدنين
له:  ممدوح في الشعراء أحد يقول

لممه َمممْن يمما
خآمممّل ألمممُف

عاشممٍق مممن
ِءق وصممممممممدي خآليممت أراك

للنممممممممممممما
ً س منممممممزل
الطريممق في ًا أعلم وما ّق أحد ابممن الشمميخ من الوصف بهذا أح

فممي ،وجممد أينممما حمموله ليتكبكبممون النمماس إن ،بمماز
ليصممغي وإنممه ،الجامعممة فممي ،المنممزل في ،المسجد

ّيممل إقبممال فممي منهممم لكممل المختممص أنممه إليممه ُيَخ
هو.  ينصرف حتى عنه ينصرف فل ،برعايته

مختلممف ومممن ،الطبقممات مختلممف مممن ومراجعوه
أطممراف مممن إليممه يقصممد هذا ،حاجته ولكل ،الرجاء

،العلممماء بممه ضمماقا أمممر فممي الفتيمما يسممأله المملكة
الحلممماء سوى فيها يغني ل بحاجة إليه يفضي وذلك

يسممتحق ل َمممْن وذاك هممذا بيممن كان وربما ،الكرماء
ًا ًء ول اهتمام الممتي الرعايممة منه يعدم ل ولكنه ،إصغا

قلبه.  تجبر
الحمق عليمه يغلمب َممْن المراجعين بين يكون وقد

حلممم من ذلك يغير فل ،ضرورة لغير ويغلو فيسخط
ودعمموته ،بالهدايممة لممه الممدعاء علممى يزيد ول ،الشيخ

الناة.  إلى
ل حممتى هممؤلء عليممه يزدحممم أن بالنممادر وليممس
ًا لممه يممدعون يحمماول ل ذلممك ومممع ،لراحممة متسممع
لحاجممة يصممغي تممراه بل ،الضنك مقامه من التخلص
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باز
ً ويجيب ،المعهود بهدوئه منهم كل أنممه يممرى بممما ُكل

الحق. 
هممو فممإذا ،يمموم ذات ِءمنممى في سرادقه دخآلت لقد

كممل مممن بممه أحاطت قد ،الناس من بهجمة محاصر
ِءكممّب بعضممها ،صمموب ينتظممر قممائم وبعضممها ،عليممه ُم

عليممه يبممدو أن دون ،ويجيب يسمع راض وهو ،دوره
تذّمر.  أي

حقممه ومراجممع زائممر كممل يعطممي الشمميخ أن ومممع
لممه أن فممالملحظ ،وإقبمماله مجلسممه مممن المناسممب

رأيممت لقممد حممتى ،والضممعفاء بممالفقراء خآاصممًة عنايًة
مممن يجممده بممما ؛العممتزاز نشمموة تأخآممذه مممن منهممم

واحممد كأنه الخاصة بشؤونه واهتمامه ،إليه انبساطه
إليه.  الناس أقرب من

ًا أذيع ول الشيخ من هؤلء نصيب إن: قلت إذا ِءسّر
ِءبه على يقتصر ل َد ّطفه َح ًا بممل ،وتل يتجمماوز ممما كممثير

ذلممك كلفممه ولممو ،الحاجممة يسد الذي العون إلى ذلك
ميزانيته.  على الحيَف
عممارفوه يتنمماقله ممما بروايممة لنفسممي سمحت وإذا
ًا ذلك إن: قلت ل ممما بتحميلممه الشمميخ يرهق ما كثير

يطيق. 
الشمميخ أخآلقا مممن النطمماقا هممذا فممي ينممدرج ومما
ً ول تغييممرا لهمما يملممك ل الممتي الكممرم طبيعة ؛تعممديل
والغريممب ،والكممبير الصممغير يلتقممي مائممدته فعلممى

ًا أحسممب وممما ،والقريممب عديممد مممن خَآل لممه طعاممم
: القائل هو لكأنه حتى ،الضيفان

ِءت ممما إذا َد صممنع الممزا
لمممممممه فالتمسمممممممي

آكلممه لسممت فممإني أكيل
وحممممممممممممممممممممممممدي
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ٍر أخآا بيممٍت جممار أو سف
فمممممممممممممممممممممممإنني

الحاديث مذمات أخآاف
بعممممممممممدي مممممممممممن لممدعوات الشمميخ يسممتجيب الرضية الخلئق وبهذه

،قمماهر لعممذر إل حضممورها عن يستنكف فل ،الخآرين
ًا الداعي يكون وقد ًا أو ،لممه تلميممذ غمممار مممن واحممد

الناس. 
ًا ضمميافته فممي حللممت أنممي وأذكممر بمدينممة أياممم
غيره مائدة على إل معه الغداء لنا يتح فلم ،الرياض

مممن عليممه تتوالى الدعوات كانت إذ ؛له الداعين من
فممي منهمما إجممابته يمكن ما بتحديد فيأمر ،صوب كل

زادت كلمممما بمممه يعتمممذر ينفمممك فل ،خآممماصا جمممدول
المشمماهد مممن واحد وذلك ،اليام عدد عن الدعوات
الرجل.  لهذا الناس حب مدى أرتني التي الكثيرة
ًا وقتممه_يممزال كممان_وممما وقممد للمراجعيممن مباحمم
منهممم ولكممل ،يشمماؤون كما يشاؤون ما منه يأخآذون
أعممماله علممى يحيممف قممد مممما ،الخاصممة حمماجته

لهممذه أفضممل تنظيممم مممن لبممد فكممان ،الرسمممية
الجوانب. 

فجممزء ،المكممان حسممب الشيخ وقت قسم وهكذا
،والمراجعيممن للمسممتفتين وآخآممر ،الرسمممي للعمممل
والمالي.  للمراسلت وثالث

المسمماعدين من عدد للشيخ الكتابة على ويتناوب
يممرد وممما ،المراجممع نصمموصا من يريد ما له يقرؤون

ل الممتي المممالي منممه يتلقممون ثم ،الرسائل من إليه
يوم.  منها يخلو يكاد

ّتابه كان وإذا ْفرة ؛الشممفاقا يسممتحقون هؤلء ك َو ِءلمم
منهممم أحممق إذن المتاعب_فهو هذه من يتحملون ما

تنمموء يعممانيه الممذي الجهد أن لعلمهم ؛محبيه بإشفاقا
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باز
القوة.  أولو العصبة به

كيممف: دهشممة فممي ليتسمماءل أحممدنا أن والحممق
؟ العباء هذه بكل النهوض الرجل هذا يستطيع

يشاء من الله بها يختص التي البركة أنها يتذكر ثم
الواحممد اليوم أعمال من لحدهم فتحقق ،عباده من
أعمممار مممن الشممهر بممل ،السممابيع بممه تضمميق ممما

الخآرين. 
الشمميخ حياة من الملموس الواقع هذا ضوء وعلى

الممذي الضممخم النتمماج لممذلك المعقممول التفسير نجد
ّلفممه ابممن أمثممال مممن ،السممابقون أولئممك للجيممال خَآ
صممالحي مممن والكممثيرين ،الجمموزي وابممن ،تيميممة

المؤمنين+. 

الحننديث إلننى المجننذوب الشننيخ انتقل ثم
فقال:  اليومي الشيخ سماحة عمل عن
: والليلة اليوما عمل= 

لعبمماء المقاربممة الصممورة للقممارئ تتمموافر ولكممي
تكمماد الممتي القائمممة هممذه يممديه بيممن أضممع الشمميخ

يوشك الذي واقعه من والليلة اليوم عمل تستوعب
يتغير.  أل

التاسممعة السمماعة قرابة الرسمي الشيخ دوام يبدأ
وجد الرئاسة مقر وافى ما فإذا ،يوم كل ضحى من

ّدة المكنممة يملؤون المراجعين َعمم ،بانتظمماره لهممم الُم
ّييهم ُيَح ثممم ،منهممم ومعممانقيه مصممافحيه ويسممتقبل ،َف

منهممما كممل مممع ،كاتبممان جممانبيه وإلممى مجلسممه يأخآذ
َدس منهممم وكممثير ،هؤلء من المقدمة الوراقا من ِءك

فيبمممدأ ،الشمممفهي بمممالعرض الكتابمممة عمممن يجمممترئ
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،حممدة علممى معممروض كممل مضمممون إلممى بالستماع
أملى المهموسة التلوة من الكاتب فرغ ما إذا حتى

ممما فممإذا ،يممراه التعليممق_الممذي التوقيممع_أي عليممه
،ليسممتريح تركممه أوراقممه بعممض الكمماتب اسممتوفى

،لممديه ممما عممرض في يشرع الذي الخآر إلى والتفت
ّقي عليه.  يملى ما وتل

صمملة وقممت يحيممن أو ،العرائممض تنفذ حتى وهكذا
الظهر. 
اللجمممان لبعمممض اجتماعمممات هنممماك تكمممون وقمممد

ليسممتقبل يعممود ثممم ،إليها فينهض ،حضوره تستدعي
ًا ،المشافهين المراجعين بقية دوامممه يمتممد ما وكثير
ومن هو فيظل ،الموظفين انصراف بعد ما إلى هذا

إلممى ينصممرف حممتى مسمماعديه مممن بقممائه مممن لبممد
عشمماء ول لممه غممداء يخلممو ل الذين ضيوفه مع البيت

بعضهم.  من
،والطيمب ،فالشماي ،بممالقهوة يممدعو الطعمام وبعد

فممي والمنتظريممن المرافقيممن جلسممائه إلى ويتحدث
أخآممذ العصممر صمملة موعممد وافى إذا حتى ،مصالحهم

المممام_فممي وراء فصمملى ،المسممجد إلممى سممبيله
الكبير.  الرياض مسجد في بالناس صلى المدينة_أو

ًا ِءقب رأيته ما وكثير ْع ثم ،قصيرة بموعظة الصلة ُي
أو ،حممديث مممن انقطع ما لمواصلة المنزل إلى يعود

المموقت ذلممك يخلممو وقلممما ،جدد مراجعين لستقبال
بعض عليه يتلوها القيمة الكتب بعض في قراءة من

،المغممرب ميعمماد إلممى طلبتممه خآاصممة مممن المشممايخ
إلممى معهممم يعممود ثممم المسممجد إلممى معهممم فيمضي
حممتى ،النمماس شممؤون فممي والنظممر للقراءة المنزل
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باز
الحضممور مممع يتناول الصلة أداء وبعد ،العشاء وقت

مسممماعديه أحمممد عليمممه يقبمممل ثمممم ،الليمممل طعمممام
فيسممتمع ،ونحوهمما بالمسمماجد الخاصممة بالمعمماملت

نممافع وحممديث وإملء قممراءة بيممن يممزال ول ،ويملممي
النمموم إلممى الخآلد لممه يتاح وقلما ،متأخآر وقت حتى
الليل.  منتصف قبل

فيتهيممأ التممالي اليوم في الفجر صلة موعد ويحين
ما فإذا ،مرافقه مع المسجد إلى سمته يأخآذ ثم ،لها
السمتفتاءات فممي للنظمر جلمس المسممكن إلمى عاد

الرجمماء مختلممف مممن الممبيت مكتممب إلممى الممواردة
طلبممات فممي نظممر منهمما فممرغ ممما فممإذا ،والقطممار

فأوردهمما ،الحاجممات أصممحاب مممن المستشممفعين
الرسمممي الدوام موعد يوافيه وهنا ،اللزمة مواردها
وصفنا.  التي عادته على إليه فينهض
نقلنمما الشمميخ ليوميممات المقاربممة الصورة هي تلك
طويل كريم أخ عن ومعظمها ،مشاهداتنا من بعضها

له.  الصحبة
هممذه بممإزاء العجممب يستشعر أن القارئ حق ومن
حقيقممة ذلممك مممع ولكنها ،تصدقا ل تكاد التي الوقائع
كثممب. كممان عممن خآممالطه مممن كل الشيخ عن يعرفها

به+.  وأمتع ،حياته في وبارك ،عونه في الله
فنني آخآننر جننانب إلننى المجننذوب انتقل ثم

،الشننورأىَ وهننو أل ،الشننيخ سننماحة سننيرة
: فقال

الشيخ:  حياة في الشورأىَ=
َأْمُرُهننْم[ الحممق بقمموله المممؤمنين اللممه وصممف َو
َنُهْم ُشورَأىَ ْي ّيه وألممزم ،38 الشممورى: ]َب وهممو نممب
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شممأن كممل فممي الشممورى يفممارقا ل أن بوحيه المؤيد
إورْأُهْم[لممه:  فقممال ،هممام إر إفنني َوَشننا َلْمنن  آل]ا

. 159عمران: 
،صعد في المسلم المجتمع مسيرة استمرت وقد
عرضممة فبمماتوا ،حياتهم من المبدأ هذا أسقطوا حتى

مطايممما المسمممتبدون يتخمممذهم ،الهمممواء لتقلبمممات
َء في فيمضون لشهواتهم، حممتى ،لهمما هممادي ل عميمما

للخمابطين عنمه مندوحمة ل المذي المصير إلى انتهوا
الظلمات.  في

ِءمممه السمملم بممأدب نفسممه أخآذ والشيخ_الذي عزائ
ِءصه_ما في الشورى مبدأ عن يتخلى أن له كان ورخآ

يقتضيه.  شأن أي
عدد الجامعة مجلس في أصحبه أن الله شاء وقد
ّيض ،سنين ُق وبخاصممة ،فضممائله مممن أشممهد أن لي ف

أي مممن إغفاله يصح ل ما خآلقه من الجانب هذا في
عنه.  تكتب ترجمة
المجالس هذه في الشيخ شيم من نواجهه ما أول
،العضمماء نفمموس فممي يشمميعه الممذي النممس ذلممك

ً بسؤاله ما على ووقوفه ،وصحته حاله عن منهم ُكل
ما فإذا ،المسلمين وأحوال العالمية النباء من سمع

علممى منهمما بكممل أخآذ ،العمال جدول في النظر بدأ
رأيممه عضممو كممل وأعطممى ،للمناقشة ُفعرضت ،حدة
الجممماع منهمما وجممه علممى انعقممد فإذا ،بصراحة فيها
ً َطممرح وإل ،المحضر في ذلك ُأثبت الوجمموه مممن ُكل

الجمممع الوجه شأنها في وتقرر ،للتصويت المختلفة
للصوات. 

ًا ًا الترجيح هذا يكون ما وكثير ،الشمميخ لرأي مخالف
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باز
الشورى مبدأ والتزامه ،المجلس بأعضاء ثقته ولكن

تم.  ما بكل التام الرضى إلى به ينتهيان
القضممايا إحممدى حممول النقمماش احتممدم ليلممة وذات

قممد بالشمميخ وكممأني ،فيها الراء وتباينت ،المطروحة
إحممراج نظممره وجهممة إبممدائه فممي يكممون أن خآشممي

أن إخآمموان يمما أرى: الود ملؤها بلهجة فقال للخآرين
غير في يكون لئل ؛الراء آخآر نائبي ورأي رأيي يأتي
لكم.  حرج ذلك

،الرجممل سمماحة علمى الدللمة عميقمة كلمة وهي
فممي الصادقة ورغبته ،معه للعاملين النبيل واحترامه

الحدود.  أقصى إلى بخبراتهم النتفاع
بممل ،فقممط الجامعممة مجلس في شأنه ذلك وليس

،للتشمماور يتسممع شممأن كل في الطبيعي مسلكه هو
صممميم مممن وهي ،الفقه في بها يسأل القضية حتى

النصمموصا ضمموء علممى الرأي بها يطارحنا اخآتصاصه،
الموجه إلمى قلبمه يطمئمن حمتى ،شمأنها في الواردة
ًا فيطممرقا ،البهام فيه المر يعترضه وقد المثل ّيمم ِءل َم
لمممن يقممول أو ،برأيممه يممدلي ثممم ،صمممت في يتأمله
علّي+.  أشيروا: به يثق ممن حوله

،الشننيخ سننماحة شننجاعة عننن تحنندث ثننم
فقال: 

: الحق في الشيخ شجاعة= 
،الفقممراء محممب الحليم السمح السهل الرجل هذا

ًا ينقلب ما سرعان شمميء إقممدامه عممن يرده ل أسد
علممى عممدوان أو ،المسلمين على يقع بظلم علم إذا

الله.  شريعة
مسمملك هممو الناحيممة هممذه فممي الشمميخ مسمملك إن
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ِءلم أنممه جمموارحه ملممء يمموقن الممذي السمملمي العمما
حقمموقا عن والدفاع ،الله محارم حماية عن مسؤول

طاقة.  من يملك ما بكل السلم أهل
يتتبممع المسؤولية بهذه الكامل الشعور من وبدافع

إل خآيممر المسلمين ينال فل ،السلمي العالم أحوال
ويرتفممع ،لممه اضممطرب إل سمموء مسممهم ول ،به فرح

لممذلك ؛اللممه بدين المر يتعلق حين القمة إلى غضبه
؛البممممدع إنكممممار إلممممى العلممممماء أسممممرع تممممراه

وتغييممر ،المموحي حقممائق علممى لنها_بنظممره_عممدوان
عممن للمسمملمين إبعمماد هممي النهايممة وفي ،الله لدين
السلم.  جادة

سمميد بإعدام قرارها البغي محكمة أصدرت عندما
مممؤمن كممل يعممتري ممما الشيخ اعترى وإخآوانه قطب

تسمتهدف ل الممتي ،النازلمة همذه مثمل فمي الغم من
الضعاف تستهدف ما بقدر ،المحكومين البرآء حياة
؛بممه المعتصمممين بإرهمماب ،نفسه السلم منزلة من

عنه.  لتخذيلهم
المناسممبة البرقيممة صممياغة يومئممذ الشمميخ وكلفنممي

ًا يقطممر بقلممم فكتبتهمما ،الموقممف لهممذا ًا نممار وكرهمم
ْلئَي بها وجئته ،وغيرة ِءم علممى سمميدخآل بممأنه اليقين و

لغممة إلممى أقممرب يجعلهمما ممما التعممديل مممن لهجتهمما
كل حطم ولكنه ،المنذرين لغة إلى منها المسؤولين

أضمماف حتى يكتف ولم ً، جميعا أقرها حين توقعاتي
َوَمننْن[النسمماء:  سممورة الله_تعالى_:فممي قول إليها

ُتْل ًا َيْق إمنن ًا ُمْؤ َتَعّمند ُه ُم ّننُم َفَجننَزاُؤ ًا َجَه إلند خَآا
إضَب إفيَها ّلُه َوَغ إه ال ْي َل َنُه َع َلَع ّد َو َأَع ًا َلُه َو َذاب َعنن

ًا إظيم . 93النساء: ] َع
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باز
َلْت ِءسممم ُأْر كمممانت_فيمممما المممتي البرقيمممة يومئمممذ و

بهممذه السمملمي العممالم أنحمماء مممن أظممن_الوحيممدة
الطغمماة علممى أشد عبارات من تحمله بما ،المناسبة

السياط.  لذع من
فيعلمن ،الحكمام أحمد َسمْحر فمي الشميطان وينفخ
،رسمموله وعلممى اللممه كتمماب علممى بممالطعن ُتّرهمماته

عممام للمعلميممن مممؤتمر فممي تقيأهمما الممتي بتوجيهاته
يضممم الستشمماري_الممذي المجلممس وكان ،هم1394

السمملمي_يواصممل العممالم علممماء كبممار مممن ثلممة
المناهممج لدراسممة السمملمية بالجامعممة اجتماعمماته
الممتي الحممداثات بشأن توصياته ولصدار ،وتطويرها

ًا المجلس فوجه ،الجديدة المرحلة تتطلبها مممن عدد
،الطاغيممة لمزاعممم والسممتنكار الحتجمماج برقيممات

ًا العضاء توقيعات حملت ًا ماعدا جميع اكتفممى واحد
عليه! بالدعاء
إلى فخل بذلك الكتفاء يستطع لم الشيخ أن على
ً عليممه يملممي كمماتبه الباطيممل تلممك تفنيممد فممي مقممال
الجهممل منتهى عن تنم التي ،الطاغية مزاعم وفضح

العرب.  ولغة بالسلم
الممذي البيممان ذلممك والمجلت الصحف نشرت وقد

وغيرتممه ،وأدبممه ،الشمميخ فقممه مممن بارعة قطعة كان
الله.  دين على اللهبة

طممواغيت عممدوان الطائشممة الهجمممة تلممك ويتلممو
إذ ،السمملم شممريعة علممى الشيوعيين من الصومال

والحيمماة الرث موضمموع فممي العادلممة أحكامهمما ألغوا
الماركسية.  الجاهلية أحكام مكانها ليحلوا ،السرية
عممدوانهم في الله حكم مقديشو علماء أعلن ولما
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عشممرة فممأحرقوا ،بالثم العزة الظالمين هذا_أخآذت
فممي الخآريممن بالعشممرات وزجمموا ،أحيمماء وهممم منهم

العميممق أثممره الرهيب الطغيان لهذا فكان ؛السجون
الممذي القلممم سوى بإزائه يملك لم ،الشيخ قلب في

مثله.  من يتلقوه أن يجب ما البغاة إلى حمل
العممالم رابطممة فممي صممولة للشمميخ كان ذلك وقبل

بمممالقرار منهممما خآمممرج المكرممممة بمكمممة السممملمي
الممذين الشمميوعيين طغمممة يممدين الممذي ،التمماريخي
وطمواغيت والنمار الحديمد بقموة وجمودهم يفرضمون

لمم المذي ،العربمي الجنموب مسملمي علمى موسكو
العصممابة هممذه اسممتيلء منممذ الدم حمامات فيه تقف

وحضرموت.  عدن في السلطة زمام على الحاقدة
مواجهممة فممي الشمميخ يمضممي الغممرار هممذا وعلممى
مسممتوى علممى وأهلممه بالسمملم تلممم الممتي الحممداث

كله+.  السلمي العالم
لسماحة موقاف عن الحديث إلى انتقل ثم

،السننلمية الجامعننة فنني كننان لمننا الشننيخ
فنني فقننال×فيصننل الملننك زارأها لما وذلك
عنوان:  تحت فقرة

+وكتاب خآطاب=
السمملمية الجامعممة اسممتقبلت هم1393 العام في

بممن فيصممل الملممك لممه المغفممور العلممى رئيسممها
لها.  الثانية زيارته أثناء عبدالعزيز

وقممف الداريممة المباني أمام الكبرى المظلة وفي
تاريممخ فيها أوجز ،جامعة ،ضافية بكلمة يحييه الشيخ

وعممرض ،ذاك يومهمما حممتى نشممأتها منممذ الجامعممة
وعمممدد ،طلبهممما وجنسممميات ،المختلفمممة لطوارهممما
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باز
انطلقمموا حيممث ،التخممرج بعممد ومصممايرهم ،خآريجيهمما

العمممالم أنحممماء مختلمممف فمممي رسمممالتها يحققمممون
،المؤسسممة هممذه أهميممة بممذلك فممأبرز ،السمملمي

والوقمموف ،السلم معاني تركيز في البعيدة وآثارها
ثممم ،والغرب الشرقا من له المعادية الزحوف بوجه
نحممو المسمملمين حكممام واجممب علممى هناك من َعّرج

شريعته.  وتنفيذ حمايته في السلم
عليهما ركممز المتي المباركمة اللفتمة تلممك أروع ومما

فممي الحممديث العلم لهميممة عممرض عنممدما الشمميخ
والنمماظرين للسممامعين محاسنها وإبراز الدعوة تبليغ

ّكر وراَح والقارئين، َذ معممه الممذين والمممراء الملممك ُيمم
م ،الصمدد هذا في الضخمة بمسؤوليتهم يكتمهمم ول
ِءته العلم صممون واجممب حممول الصممريحَة ملحظمما
سممبق الممتي المزالممق فممي النجمراف ممن السعودي

مسممؤولية أي يستشممعرون ل الممذين ،الخآممرون إليها
السلم.  نحو

توحي حرارة في المعاني بهذه يتدفق الشيخ كان
وكأنممما ،ذمممة ويممبرئ ،أمانة يؤدي أنه السامعين إلى

كممل ُيسممأل حيممث الحشر مشهد ضميره في انتصب
أضممخم العلممماء مسممؤولية وتكون ،عمل عما إنسان

المسؤوليات. 
فممي الثممر أروع ساعتئذ الشيخ لسلوب كان ولقد
فجمممع المسالك أحكم غرضه إلى سلك إذ ،القلوب

ونصممائحه مممواعظه وقممدم ،والقمموة اللطممف بيممن
نور.  من بظروف ملفوفة

اللممه الراحممل_غفممر الملممك وجممه ألحممظ وكنممت
،الشمميخ كلمممات إلممى عميممق بانتبمماه يصممغي وهو_له
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والقبول.  الرضا انطباعات عليه فألمح
فيصممل_فيممما الملممك كممان فقد ذلك في غرابة ول

إخآلصممه وعظيم الشيخ فضائل من يقين نعلم_على
نصمميحة لكممل التقممدير كممبير الملممك وكممان ،للحممق

مخلصة×. 
فلممه الكتمماب أممما ،الخطمماب عن ذكرياتي هي تلك
أخآرى.  ذكرى

إحممدى فممي الشمميخ علممى قريممء يمموم ذلممك وكممان
ًا أهمممه حممدث نبممأ الصحف يجممر أن خآشممي إذ ،كممثير

عقباه.  تحمد ل ما وراءه
علممى الموضمموع عممرض الشممورى فممي دأبه وعلى
واسممتقر ،توقعمماته عممن يخممرج فلممم الجامعة مجلس
ينبغمي ممما العليمما المقامات إلى يرفع أن على الرأي

الحال.  هذه مثل في به تذكيرهم
ْطلع تاٍل اجتماع وفي النص على المجلَس الشيُخ أ

إذ ؛كممبير الصراحة من جانب على وكان ،أعده الذي
ّكممر ،يتصممورها الممتي الذيول كل الشيخ فيه أوضح وذ

،السممملم عمممالم ممممن بمممموقعهم الممممر أولمممي
نحوه.  ومسؤوليتهم

ًا أن أتمالممك فلم الصراحة تلك أدهشتني لقد وحق
يقممول مممن للسمملم حفممظ الممذي لله الحمد: =قلت
الكلم+.  هذا مثل

مممن الممردود وردت حممتى أيممام سمموى هممي وممما
مممن نفيسممة قطعة منها كل كان وقد ،العليا الجهات

علممماء من العلم مخاطبة في الحكام مؤمني أدب
السلم. 

اقتضممت الممتي البممواعث الممردود هذه أوضحت لقد
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باز
تممدع ل حازمممة تممدابير مممن بممه أحيط وما ،المر ذلك

ً صلحيته.  في للشك مجال
ل ضممرورة بأنهمما التامممة القناعممة إلى انتهينا وبذلك
صممارت الذي النحو على تحقيقها وأن ،عنها مندوحة

السداد.  منتهى بالغ إليه
إلممى يعمممد حيممن المتممدبر المفكممر إن اللممه ولعمر

أيهما في ليحار ،عليه والردود الكتاب من كل تقويم
ًا يظل أنه على ،الخير موازين في الرجح هو مقتنعمم
بقممي ما بخير ستظل المملكة أن الحوال سائر في
الصممنف وذلممك ،العلم من الشجاع الضرب هذا لها

الحكام.  من النادر
: فقال الشيخ خآطابة عن تحدث ثم

: الخطيب الشيخ= 
إلممى الشممارات بعممض أسمملفت ممما تضمماعيف فممي
تلممك إلممى أضمميف وهنا ،الدبية الشيخ مميزات بعض

عممن مصممغرة ولممو صورة للقارئ يوفر ما الشارات
شخصيته.  من الجانب هذا

الشمميخ ثقافممة القممارئ يقدر أن المور نوافل ومن
فممي الرئيسممية السس من لنهما ،والدب اللغة في

ٍد كّل أن إلى ذلك ومرد ،السلمي التعليم نظام جهمم
الحكممم اسممتنباط أو الحممديث أو اليممة لفهممم يبممذل

في مماثل بتعمق يدعم لم إذا سدى الفقهي_ذاهب
وذاك هذا يستتبع وما ،وغريبها وآدابها العربية قواعد

والشعر.  والنقد البلغة علوم من
لجممادة المموافرة الكافيممة أدواتممه للشيخ كان وبهذا
والخطابة.  الكتابة

ُيحرمممون الممذين أن السمملم عممالم في والمألوف
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الدبيممة قممدرتهم تنمو ما أكثر العلم أهل من بصرهم
فممي عليها اعتمادهم معظم لن ؛الخطابة نطاقا في

والدعوة.  والوعظ الدرس
ًا يتجلى ما وهذا باز. ابن الشيخ مواهب في واضح

ٌع َلخطيب إنه َق ،الكممثيرة محاضممراته في سواء ِءمْص
توجيهمماته فممي أو ،غيممره محاضرات على تعقيباته أو

السماع.  إليها تشرئب التي الحكيمة
ترتيممب علممى قممدرته الخطابيممة خآصائصممه ومممن
ل حمتى لعمواطفه وضمبطه ،تتشمتت ل حمتى أفكاره
يعممتريه يكاد ل الذي ،أسلوبه سلمة ثم ،عقله تغلب
ًا ،كبير أو القول من صغير في اللحن تحممرره وأخآيممر

للتكلف.  أثر كل من
مممواعظه عرض في البليغة لباقته إلى أشرت لقد
المممر ،عبممدالعزيز بن فيصل الملك له المغفور أمام
مخاطبممة فممي الموهمموبين مممن لكثيرين يتاح ل الذي

الملوك. 
،محاضرة كل في ديدنه ذلك إن: القول وأستطيع

بدعة.  نقد أو ،خآطأ تقويم به يريد تعقيب أو
غيممرة وقممرأت عرفت من أشد من الرجل هذا إن
كممل مممن سممليمة واسممتمرارها المموحي حقممائق على

هممذا عممن شممذوذ كممل مممن النفور طبعه وفي ،شائبة
أن يلبث لم ذلك من شيء أي سمع ما فإذا ،السنن
ل ولكمن الحمق، وجمه يمبين بما عليه للتعقيب ينهض
والموعظممة الحكمممة نطمماقا لممه كلم أي فممي يتجاوز

الجمممانب لمشممماعر المراعممماة أتمممم ممممع ،الحسمممنة
المخالف. 
يعممرف ل فهممو ؛الصممميم فممي نجممد مممن والشمميخ
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باز
ْهيع عن شذوذ لي المهادنة يخممالف ولكممن ،الحممق َم

حممديثه ففممي ،التبليممغ أسمملوب فممي منهممم الكممثيرين
وهممي تنفيممر، كممل عن والبعد والتقدير واليسر اللين

البليغ.  الخطيب صفات
الحممديث دار فممي المحاضممرات لحدى التمهيد في

ورش طريقممة علممى =البلد+ وقرأ سورة مقرئ تل
َتَحَم َفل[تعالى:  قوله ْق َبَة ا َق َع ْل َوَممما11( ا ْدَراَك )  َممما َأ

َبُة َق َع ْل َفّك12( ا ٍة )  َب َق ْو13( َر َأ َعاٌم )  ْط ٍم ِءفممي ِءإ ْو ِءذي َيمم
ٍة َب َغ ًا14( َمْس ِءتيم َي الشمميخ  فقمماطعه15_11: البلد] ) 
ًا مصمممحف فمممي همممي كمممما يتلوهممما أن منمممه طالبممم

لممما يتنبه لم ولعله ،يفعل لم المقرئ عثمان÷ولكن
السورة.  أتم حتى ،الشيخ قاله

طلبنمما نوابغ أحد وهو ،الحفل معّرف وقف وهناك
طلمب علممى يعقممب ،الشمريعة كليمة في المتخرجين

أنهمما على القراءة صحة به يؤكد ،جميل ببيان الشيخ
النمماس إشممعار وضممرورة ،السممبع المتممواترات إحدى

يكونمموا ل كممي ،المناسممبة هذه مثل في وبخاصة ،بها
العممادة فممي يسمممعونها ل التي بالقراءات جهل على
َتممُه للشمميخ_لممو أن ومع عنممد الوقمموف فممي شمماء_ُحّج

قممرر كممما ،التشممويش خآشممية ؛المشممهورة القممراءة
تلقممى ذلممك_فقممد مممع القمماهرة فممي البحمموث مجمع

وإنهمما ،سمممع عما الراضي بصمت تلميذه ملحظات
ّقاهمما ل التي المزايا لحدى َل وممما ،صممبروا الممذين إل ُي
عظيم+.  حظ ذو إل يلقاها
الشننيخ منهننج عننن الحننديث إلى انتقل ثم
فقال:  ،البحث في
+البحث في الشيخ منهج=
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والسممجاحة النصمماف مممن الخلق بهذا يتصل ومما
ومناقشممماته الرض، دوران موضممموع فمممي مقمممالته

لفكاره.  المعارضين من الجديدة الهيئة لنصار
ذلممك فممي وألممف ،هؤلء وبين بينه التراجع كثر لقد
ًا ًا كتاب هممذا فممي رأي من إليه وصل ما به يدعم خآاص
والنقلية.  الحسية بالدلة المر

إل مخممالفيه فممي يقممل لم إليه ذهب بما يقينه ومع
مخطئون.  مجتهدون أنهم

يممرون ول ،رأيممه يممرون الممذين مممن غيممره بخلف
والتكفير.  واللعن السب بغير للحوار وسيلة
ومنماظريه الشميخ موقمف فصملت أنمي سبق وقد

فممي الجيل =مشكلت كتابي في الموضوع هذا من
يعتمممد الممذي منهجممه إلممى السمملم+ ونبهممت ضمموء

،يخممالفه اجتهمماد لكممل احترامه مع ،النصوصا ظواهر
ًا دام ما دليل.  من شبهة أو دليل على قائم

سألته الشيخ عن الفصل هذا لكتابة أتهيأ أن وقبل
ألت فيما ه غيمر قمد كمان إذا عمما س شمأن فمي رأي

بممأن ذكرته عليه إصراره علمت ولما ،الرض دوران
أنه وذلك الله، كتاب في قاطعة شبه دلئل للدوران
ُكّل[ يقل لم سبحانه ٍءْك إفي َو َل َبُحوَن َف  يممس:]َيْس

مممن ذكممر فيممما ذلممك قبممل الرض ذكممر وقممد  إل40
جمموابه: أن فكممان فيهممن، داخآلممة فهممي السممابحات،

مممذكورة اللممه كتمماب مممن الموضعين كل في الرض
فيه.  لدخآالها مناسبة يرى فل ،السبح من بعد على

اللغويمة المدللت فمي ينحصمر يكمماد إذن فالخلف
،اجتهمماد مممن لكممثر تتسممع أنهمما الشيخ يرى لنصوصا

ًا أحمدها اخآتار وقد ّد بمأنه منمه اقتناعم أن دون ،السم
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باز
ّهر مذهبه.  غير فهمها في ذهب بمن ُيَش

قائم البحث في الشيخ منهج أن يتضح تقدم ومما
به.  يتصل ما كل في النص التزام على

فممي تتفمماوت قد القطعي ثبوتها مع النصوصا أن وبما
لغيممره كممما الدللممة فهممم فممي الجتهاد حق دللتها_فله

العلم.  أولي عند عليه غبار ل منهج وهو ذلك،
موضمموع مممن الشمميخ موقممف القبيممل هممذا مممن ولعل
فيممه فيذهب الدليل ضوء على إليه ينظر هو إذ ،الطلقا
وبممذلك ،بشممروطه إل به التفريق يرون ل الذين مذهب
شمميخ إليه ذهب بما لقتناعه المذاهب اجتهادات يخالف

قضمماة لممه عممرف وقممد ،وأشممباهه تيميممة ابممن السمملم
تقيممد دون بممه يأخآممذون فهممم ؛الجتهمماد هممذا المملكممة

بالمذهب. 
ًء أن حدث وقد على عرض الشأن هذا في استفتا
َق فيه جوابه فكتب الشيخ ْف قممد يكن ولم ،اجتهاده َو

مممن بالموضمموع صممدرت مخالفة فتوى ثمة بأن علم
مفممتي إبراهيممم بممن محمممد الشمميخ المرحوم أستاذه

الملممك لممه المغفممور إلممى المممر رفممع فلما ،المملكة
ًا الشمميخ إلى وجه ،عبدالعزيز اللهجممة قاسممي خآطابمم

بممما الملكممي الخطمماب على الشيخ ورد ،ذلك بسبب
أن علمممه إلممى يسبق لم وأنه ،لشيخه احترامه يؤكد

فقائمممة فتممواه فممي حجتممه أممما ،فتيمما القضية في له
،رسمموله وسممنة اللمه كتمماب مممن الثابتممة الدلمة على

إلممى لممه سممبيل ول ،العلم أئمة من الكثيرين وفهوم
قناعته.  مخالفة

مممن كممل بتقممدير الفقهممي الخلف انتهممى وهكممذا
الخآر.  الطرف موقف الطراف
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ًا نممواجه وهكممذا الحيمماة صممور مممن آخآممر مشممهد
ل بصممورة الحكممم مممع العلممم فيها يتعاون ،السلمية

المملكممة حممدود خآممارج بلد أي في مثلها بلقاء تطمع
السعودية.  العربية

+العلمي والنشاط الشيخ=
بإجماع العلم أهل كبار من واحد المترَجم والشيخ

لممديه يكممون أن بممد فل ،المسلمين علماء من الكبار
بممه والنتفاع عنه نقله يمكن ما المواهب فيوض من

علممى بممأن القممول إلممى ونسرع ،وزمانه مكانه خآارج
ًا، الشمميخ مممن ينتظممر أل القممارئ كممما_لنممه شممعر

ً جربه_أخآبرنا العلم.  عليه غلب ثم قليل
إلممى بالنسممبة قليل مؤلفاته من المنشور أن على
العلمية.  ذخآائره
وأبعمماد الشيخ جهود عن الحديث من أسلفنا وفيما

مممن تممواليفه قلممة فممي السممبب يفسر ما مسؤولياته
الخاصة.  الكتب
خآلل ممن العلمي نشاطه إلى ننظر حين أننا على
هممذه مممن أكممبر مسمماحة تلقمماء أنفسممنا نجممد الواقممع

فقهيممة وردود ،علميممة بحمموث فللشمميخ ،المؤلفممات
المجلت ممممن العديمممد فمممي نشمممرت واجتماعيمممة

وخآارجها.  المملكة داخآل والصحف
رد الممتي الفتمماوى مممن الضممخمة المقادير إلى هذا

أنحمماء مختلممف فممي المنتشممرين مسممتفتيه علممى بها
العالم. 
بعضممها ضممم لو المكتوبة الثار هذه أن ظني وفي

ًا المذكورة مؤلفاته إلى لضافت بعض إلى غير عدد
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باز
ًا ذلك يتم أن والمتوقع ،المجلدات من قليل أو ،قريب
ًا الله.  شاء إن بعيد

مكتوبة:  غير تآليف
المتعممذر فمممن المكتوبممة غيممر الشمميخ آثممار أممما

المسممجلت تحفظممه الممذي هممو وأقلهمما ،إحصمماؤها
والتتبممع ،الطويل الوقت نسخه يتطلب مما ،الحديثة

كذلك.  المملكة حدود خآارج إلى يمتد الذي
إليممه كتبممه أحممب عممن الشمميخ سممماحة سممألنا وقد
بعموم ذلك واليضاح+ وعلل =التحقيق إلى فأشار
إليه.  الناس حاجة وشدة ،نفعه

طبيعممة علممى دللة بالذات الكتاب هذا تعيينه وفي
ّوم الممذي والميممزان ،الشيخ أن ذلممك ؛العمممل بممه يقمم
خآممدمته مممدى إلممى عائممدة بنظممره النتمماج قيمممة

=تحقيقه+ هممذا تأليف إلى عمد إنما وهو للشريعة،
الممتي المموفيرة والبدع ،الكثيرة الخآطاء من رأى لما

؛رسمموله مدينممة وزوار ،اللممه بيممت حجاج لها يتعرض
المحجممة علممى النمماس دللممة هممو_منممه_إذن فالهدف
مممن عبادتهم الله"وصيانة رسول عمل من الواضحة
نفسه وهو ،والمتاجرين والدجالين الجاهلية مؤثرات
ينفممك ول ،أعممماله سائر في إليه يرمي الذي الهدف

ّدث ما كل في التزامه عن ّلم.  ويكتب يح ويع
أثره الكتاب لهذا بالمملكة المسؤولون عرف وقد
منممه نسخة ألف مئة طبع السلمية الجامعة فتولت
ً هممذا ،العام للتوزيع طبعمماته مممن العديممد عممن فضممل

السابقة+. 
سماحة مجالت عن الحديث إلى انتقل ثم

فقال:  العلمية، الشيخ
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أحممب عممن الشمميخ سممماحة استوضممحنا =وحيممن 
خآلل مممن عنممه نعرفممه ممما على يزدنا لم إليه العلوم
الكتمماب مممن المسممتمدة فالعقيممدة ،وآثمماره حيمماته

وتعليمها بها والعلم ،العلوم رأس في السنة وصحيح
السممليمة العقيدة على إذ ؛لديه المفضل العمل هما

،وراءهمما ما لصحة سبيل فصحتها ؛العلوم بقية تنبني
الممذي الفسمماد معظممم إلممى المنزلممق هممو وفسممادها

العقيممدة أن الخآرى. ومعلوم الدين علوم له تتعرض
مناسممبة كممل فممي إليهمما ويدعو الشيخ بها يؤمن التي

صممماحب عمممن الول الرعيمممل تلقاهممما المممتي همممي
كممل لسممان علممى العظيممم القممرآن الرسالة"وقررها

عممن انحممراف فكممل ،الخلممق لهدايممة الله أرسله نبي
الله.  نور عن وصارف ،للعمل محبط حقائقها
علممى اللممه صفات إمرار العقيدة هذه أسس ومن

ليممس إذ ،تعطيممل أو لتأويممل تكلممف دون وردت ممما
؛البصممير السممميع أنممه مممع ،كمثلممه_سممبحانه_شمميء

أثبتهمما الممتي ،العلى والصفات والبصر السمع فإثبات
قرينممة هممما الصممحيحة والسنة القرآن في لذاته الله

خآلقممه_سممبحانه_فهممو وبيممن بينه مشابهة لكل النفي
ولكن ،بصير وهو سمع، سمعه يشبه ل ولكن ،سميع

صممفاته وسممائر وبصره وسمعه ،بصر بصره يشبه ل
كما بها انفرد التي بكمالته يليق مما هي إنما العلى
بوحدانيته.  انفرد

الصممحيحة العقيمدة لتثممبيت وسمميلة يرى ل والشيخ
يجب فعليها ،والسنة الكتاب من الحاسمة كالدللت
المحاولت.  تقف وعندها ،العتماد
علممماء إليممه ذهممب مممما سممواها علممى تعويممل وكل
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باز
ّد الكلم ل أنممه إل ،والتشممويش الضممطراب إلممى مؤ

ًا يرى الممذين العلم لهل الكلم بعلم اللمام في بأس
ذلممك مممن يصممونهم ممما العقليممة الحصممانة من لديهم

التشويش. 
الشممميخ تقمممويم العقيمممدة_فمممي علمممم يلمممي ثمممم

والفقه.  والحديث التفسير علوم_واخآتصاصه
بأصممول يأخآممذ إنممه: يقممول بخاصممة الفقممه وفممي

الممدليل له ظهر إذا بالمذهب يتقيد ل أنه أحمد×غير
خآلفه.  على

الدلممة تقصممي فممي الجتهمماد إن: الشمميخ ويقممول
بالممدليل الخآممذ العلممم أهممل واجممب لن ؛لديه مفضل

إليهممما، الناس فيه تنازع ما ورد ،والسنة الكتاب من
ليمممان ؛الضمممير وراحممة القلممب طمأنينممة ذلك ففي

ل ورسمموله اللممه عممن الحكممم يأخآذ بأنه العلم طالب
الرجال+.  عن

سنماحة رأأي عنن الحنديث إلنى انتقنل ثم
فقال:  الجيل مستقبل في الشيخ

السمملمي الجيممل مستقبل في رأيه الشيخ وسألنا
علينمما فممأملى ،العممالم أنحمماء وسممائر المملكممة فممي

خآلصته:  ما سماحته
يتعرض السلم شباب من المعاصر الجيل =إن 

والمعلمممون العلممماء ينشممط لممم إن عظيممم لخطممر
لتداركه+.  والحكام

عنوان: تحت فقرة في تحدث ثم
:  فقال+وسنة بدعة=
وحماسته ،البدع من الشيخ موقف عن =والكلم 
ذكممرى إلممى يشممدني التوحيممد حقممائق عن الذود في



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

ذات إليممه أصغي كنت أنني ذلك ؛نسيانها علّي يتعذر
،النبمموي المسممجد مممن المتقدمممة الصفوف في يوم

ومنهممج ،العقيممدة أمممور فممي المصمملين إلممى يتحممدث
ًا ،العبادة في السلف مممن بشمماهده حكممم كممل مؤيد

رسوله".  وسنة الله آيات
إليممه بوجمموههم تحولمموا الذين الناس سيل وتوقف

بعض أحرج قد المشهد هذا وكأن. موعظته يتابعون
بمممن يهيممب فجعممل المدينة نزلء =الطرقيين+ من

سخطه.  يترجم بما يتمتم وهو للخروج حوله
أن أتمالممك فلممم مشمماعري المشممهد هممذا هممز لقد

وسممنة+ =بدعممة عنوانهمما جعلممت أبيات في أصوغها
التالية:  التذكرة ذيلها في وأثبت

للشيخ موعظة سماع عقب البيات هذه =ولدت 
بيممن مممن انسممحب وقممد ،النبمموي الحممرم في باز ابن

المخرفين+.  بعض المستمعين
واقعممة بممذلك أسممجل إنممما يلي فيما أوردها إذ وأنا

خآدمممة فممي الشمميخ مواقممف من أشباهها إلى تضاف
: عليه نفسه وقف الذي الحق

ّبك أرضيَت والرسوَل ر
َمممممممممممْن وكممممممممممّل

وبالكتمماب الضمملل نبممذ
تقيمممممممممممممممممممممممممدا البتممداع أسممرى لكممّن

تنكمممممممممممممممممممممممروا
علممممى أغممممرت لممممما

بالهممممممدى الخرافممممممة ُهمممُم جعلممموا ّف ُك علمممى أ
آذانهمممممممممممممممممممممممم

هنممماك مثنمممى وتسمممللو
وموحممممممممممممممممممممممدا ِءن احممذروا يتخممافتون: أ

ُتممممممممممممممممممممذهبوا ل
عمممن ورثتمممم قمممد مممما

سممممممدى شمممممميوخآكم ْلمممُك الحقيقمممة سمممر ُم
وممممممممما سممممممممادتنا،

الخآريممن الممدعاة عنممد
الصمممممممدى سممممممموى الحديث وردوا هم فإذا

فحسمممممممممممممممممممممبنا
المشمممممممايخ قمممممممرب

مممممموردا والمسمممممابح
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باز
بالكتمماب تنذر ومضيَت

ممممممممممممممممممممممممذكرا
تهتممف المختممار وبسممنة

مرشمممممممممممممممممممممممدا قممال الله والدين: قال
رسمممممممممممممممممممممموله

الغمممواة يرقشمممه لمممما
المممممممممدى علممممممممى الشمممس مثممل والحق

ضممممممموؤه يجممممممممل
يممممروقا ول للنمممماظرين

لرمممممممممممممممممممممممممدا عمممن ربمممك فجمممزاك
وحيممممممممه حقممممممممائق

وعمممن الثمممواب أسمممنى
احممممممممدا شمممممممريعة ًا ترجمتننه المجننذوب الشننيخ خآتننم وأخآيننر

عنوان:  تحت رأائعة بفقرة
+ فقال: ينسى ل مشهد= 
الصممورة بتلممك الشمميخ مممع الرحلممة هذه =ونختم 

ًا أحسممب ما التي علممى بقممادر شممهدوها ممممن واحممد
نسيانها. 

الريمماض فممي الجديممد منصممبه إلممى الشيخ انتقال كان
ًا مدرسممين الجامعممة فممي مممن لكممل مفاجممأة وطلبمم

الحليممم راعيهمما أسممرة فقممدان إل يشبهها ل ،وموظفين
الرحيم. 
فكممانت ،عممابرة زيارة في المدينة إلى عاد يوم وذات
وداعه.  على للجتماع مرموقة فرصة

عممن ليعممبروا ؛هممؤلء احتشممد الجامعممة مسممجد وفممي
ّبه خآالط الذي للرجل تقديرهم هناك فكانت ،دماءهم ُح
دور جمماء حممتى ،إعممداد دون الخآلصا أملهمما كلمممات

إذ ؛التعممبير فممي يتعممثر هممو فممإذا ،عليهمما للتعقيب الشيخ
يبكي.  أن يتمالك فلم ،التأثر غلبه

َغ الحارة الدموع تلك كانت لقد سمممعته خآطاب أبل
ّد ،للشمميخ َطبممه وأشمم ًا المبينممة خُآ لمشمماعر تحريكمم
،المسممجد فممي مممن كل التفاعل غمر حتى ،سامعيه

ُوٍل ،صمت في باٍك بين فهم ْع نشيج.  في وُم
ًا ثمممة أحسممب وممما الممترابط مممدى علممى أدل بيانمم
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ذلممك مثممل مممن الجمممع وهممذا الشمميخ بيممن الروحممي
الموقف. 
ًا نفسي في ووجدت فممي الكلم إلممى ُيدفع ل دافع

بممه جممرى مممما فكممان ،المممثير المشممهد هممذا أعقاب
البيتان:  هذان لساني
ًء بكينا قممل لمممرئ وفا

ُيمممممممممممممممممممممرى أن
العاملين الدعاة في له

نظيمممممممممممممممممممممممممُر ألممّح إن ملمممي فخلمموا
البكمممممممممما بممممممممممي

الصممالحين فممراقا فممإن
عسممممممممممممممممممممممممير ًا للجامعممة بمماز ابممن الشمميخ فممراقا كممان لقممد وحقمم

ًا السلمية الممذي الرجل وبين بينها فرقا لنه ؛عسير
ذوب يسقيها مضى ثم ،أيامها أول من غرسها باشر
الم سهر إل يضاهيه ل ما الجهد من لها ويبذل ،قلبه

الجامعممة عممن اللممه فجممزاه ؛الحممبيب طفلهمما علممى
خآير ،له كلها نفسه وهب الذي السلم وعن ،وأهلها

المصلحون+.  العاملون الدعاة ُيجزى ما
لسممماحة المجممذوب ترجمة نهاية إلى نصل وبهمذا

. _الله الشيخ_رحمهما
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باز

فممي جيممدة بصممحة الشمميخ×يتمتممع سممماحة كممان
الممتي المممراض من كثير من يعاني يكن فلم الجملة

مكمانته فمي أو ،سمنه فمي همو ممن منهما يعاني كان
؛بكممثير منممه أقممل هممم من بل ،للناس يتصدون ممن

ًا يكممن لممم فسممماحته ّكر بمممرض مصمماب ول ،الّسمم
عن يمتنع يكن ولم =بالكوليسترول+، ول ،بالضغط

مزمن.  مرض معه يوجد ول ،طعام
يحب فكان ،الحلو الطعام كبره_يحب كان_مع بل

،الطحينيممة حلوة عشممائه ضمن وكان و،الحل الشاي
ًا.  خآبز بل منفردة يأكلها كان بل أحيان

أنهمما إل به تمر فقد بالناس تمر التي العراض أما
فالشمميخ×عمماش ،الفممراش تلزمه أو ،تعوقه تكن لم

ًا المممراض عممدا ،الجملممة في والعافية بالصحة ممتع
عنهمما الحممديث سمميمر والتي ،به مرت التي العارضة

قادمة.  فقرة في
ً صممحته فممي والسممبب ًا_يعممود وعممافيته_أول وآخآممر

،ربممه علممى سممماحته لقبممال ثممم ،الله فضل لمحض
عليممه والقبممال ،وعبادته ،وشكره ،ذكره من وإكثاره
،الحوائممج قضمماء علممى وحرصممه ،القربممات بشممتى

أن في الثر أبلغ المور لهذه فإن ؛الكربات وتنفيس
بالعافية.  النسان يمتع

ًا هنمماك إن ثممم ًا سممبب بالصممحة تمتعممه فممي مباشممر
فسممماحته ؛المعتممدل الشمميخ مممزاج وهو أل والعافية

المور.  تعظيم في والمبالغة ،الوهم أهل من ليس
ًا_وهممو وهنمماك فممي سممماحته اعتممدال سممبب_أيضمم

صحة سماحة الشيخ
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ومشربه.  مطعمه
فترات في شديدة أمراض به مرت فقد ذلك ومع

ّتممْت ول ،سكينته ول ،حلمه يفارقه فلم ؛عمره من َف
ول همتممه مممن نممالت ول ،عضممده مممن المراض تلك

خآلقه. 
وفمماة مممن سممت أو سممنوات خآمممس قبممل وأذكممر
فيصممل الملممك مستشممفى راجممع أنممه الشيخ سماحة

رأى ولممما الفحوصممات، بعممض لجممراء ؛التخصصممي
سنه_أوعزوا وكبر ،قواه وضعف الشيخ حال الطباء

وهو نفَسه منهٌك الشيخ إن: بقولهم أبنائه بعض إلى
،نفسممه علممى يخفممف بممأن إبلغه فنرجو ؛السن بهذا
ًا يعطيها وأن ذلك.  إلى محتاج فهو ؛الراحة من شيئ

فممي الفجممر صمملة بعممد الشيخ سماحة جلس ولما
مضى بما الطباء أوصاه الذي ابنه جاء البيت مكتب
يوصممون الطبمماء: الوالممد سممماحة وقممال: يمما ،ذكممره

وأن ،بتمموجيههم الخآممذ ونرجممو ،وكذا بكذا سماحتكم
والعمل.  الحديث من تقللوا وأن ،بأنفسكم ترفقوا

إلممى يسممتمع وهو ،الشيخ سماحة إلى أنظر وكنت
ممما: سممماحته قممال كلمممه مممن فممرغ فلما ،ابنه كلم

ًا يغيممر ولممم ،حمماله على واستمر ،خآير إل يكون شمميئ
تفصمميل سمميأتي كممما ،عليممه زاد ربما بل ،نظامه من
التالية.  الفقرة في ذلك
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باز

ًا الجملممة فممي عمماش الشمميخ سماحة أن مع ممتعمم
بممأمراض أصمميب أنمه إل_مممر والعافيممة_كممما بالصحة
عمره.  في متفرقة أوقات في شديدة
ْطمه في كفيلة المراض وهذه وقطعه ،وإنهاكه ،َح

بمصالح والقيام ،والتعليم ،العلم من بصدده هو عما
المسلمين. 

ًا ذلك بعكس كان المر أن إل ْذكر ،تمام ُي فيممما وَس
فممترات فممي بممه مممرت الممتي المراض من نبذة يلي

ًا السممياقا خآلل وسممترى ،حيمماته ،عقلممك يبهممر عجبمم
ِءه فممي وسممتجد ،بلبممك ويأخآممذ ّيمم فممي رائعممة أمثلممة َط
،الطرائممق واسممتواء ،التحمممل وقوة ،والرضا ،الصبر

وسممترى ،الحمموال جميممع فممي العتممدال ولممزوم
فممترات فممي بها الله خآصه التي والعانات الكرامات
مرضه. 
يلي:  ما أصابته التي المراض تلك فمن

يذكر حيث :هن1383 عاما المرارأة حصى_ 1
هممم1383 عممام أصيب أنه لسماحته المرافقين بعض

ًا كان لما فممي بحصى السلمية الجامعة لرئيس نائب
جراحية، عملية له وقرروا الطباء، فاجتمع المرارة؛
العملية.  لجراء الصباح في سيأتي أنه ووعدهم

ّوى ،فكر الصباح في جاء فلما ًا وتممر وصمملى ،كممثير
إجممراء عممن وعممدل ،رأيممه فتغيممر ،السممتخارة صمملة

الجامعة.  في عمله إلى واتجه ،العملية
لهممم: فقال تأخآره، عن يسألونه الطباء به فاتصل

إل يحصممل لممن اللمه شماء وإن العمليمة، تمرك رأيمت

حال سماحة الشيخ في المرض
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الخير. 
عممام الحجممة ذي آخآممر إلممى التاريممخ ذلممك ومنممذ
ِءن لم هم1417 البتة.  المرض ذلك من يعا

ذي آخآممر وفممي هممم1417 أعنممي العممام ذلممك وفممي
به نعلم لم شديد ومغص بألم سماحته أحس الحجة

ًا يخممبر ولممم ،يخبرنمما لممم إذ ؛بعممد فيممما إل مممن أحممد
فممي آنممذاك سممماحته وكممان ،غيرهممم ول الممموظفين

المكرمة.  مكة
،الغممداء طعممام السممبت يوم اليوم ذلك يتناول ولم
واتجه المغرب صلة من جاء اليوم ذلك مغرب وبعد
لذلك.  فدهشنا ؛منزله داخآل إلى

المجلممس إلممى جمماء العشاء أذان وقت قرب فلما
وذوي ،السمئلة واسمتقبل ،الناس عليه وسلم ،العام

ًا نعممرف لممم ونحممن ،كالعممادة الحاجممات عممن شمميئ
الموضوع. 

الحديث على وعلق ،الصلة إلى ذهب الذان وبعد
الصمملة وبعد ،السئلة بعض عن وأجاب ،الصلة قبل
الشمميخ معممالي مع اجتماع عنده وكان ،بيته إلى عاد

الدكتور الشيخ ومعالي ،سبيل بن عبدالله بن محمد
المشممايخ مممن وجماعممة حميممد بن عبدالله ابن صالح

أعضاء وهؤلء ؛الخيرية الحديث دار عن المسؤولين
،بخصوصممها الجتممماع وكممان ،للدار العلى المجلس

ًا_بعممض وحضممر الرئيممس هممو وسممماحته عنممده_أيضمم
مممع الجلسممة وأتممم ،معمماملتهم فممأنهى ،المطلقيممن

ًا نعلم ل ونحن المشايخ الن.  إلى أمره من شيئ
قممال سماحته إليه ودعي ،العشاء طعام قدم ولما

العشمماء فممي رغبممة لي ليس أنا ،تفضلوا: للحاضرين
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باز
العاشرة الساعة في العشاء من انتهوا حتى وجلس

ً المنزل.  داخآل إلى وانصرف ودعهم ثم ،ليل
الفجممر الحد_صلى صباح الغد_أي صباح جاء فلما

يكممن لممم إذ كعممادته المنممزل إلى وجاء ،المسجد في
؛المعمماملت مممن جملممة عليممه فقممرأت ،درس عنممده
منزله.  داخآل دخآل المعتادة الجلسة انتهت فلما

ًا التاسممعة السمماعة جمماءت فلما مممن نزلممت صممباح
فاستغربت المجلس في جالس بالشيخ وإذا غرفتي

ًا يكون أن عادته لن ؛لذلك فممي مكتبممه فممي موجممود
الممدكتور معممالي وكممان ،الوقت ذلك في العمل مقر

ًا الشويعر سعد بن محمد إلممى فجئت ،بجواره جالس
المعمماملت بعممض أقلممب وبممدأت ،سممماحته جمموار

ًا :سممماحته فقممال ،سممماحته علممى لعرضممها استعداد
التخصصممي النممور مستشممفى إلممى تممذهب أن أريممد

ًا إلممّي يرسل للمدير وتقول أمممس مممن لننممي ؛طبيبمم
ّد ولممم ،شممديد بمغص أشعر وأنا السبت ،أمممس أتغمم

تنمماول أسممتطع لممم الصباح وهذا ،البارحة أتعّش ولم
قليلً.  إل أنم ولم ،الطعام من شيء

،الشممويعر محمممد الممدكتور نممزل الثنمماء هممذه وفي
،المستشممفى إلممى تذهب أنك أرى: لسماحته فقلت
الكلم.  هذا الشويعر الدكتور له قال وكذا

نرغبمه ل المستشمفى إلى الذهاب: سماحته فقال
المستشممفى إلممى فممذهبت ؛الضممرورة دعممت إذا إل

المستشمفى دخآلمت فلمما ،الخاصمة الشميخ بسميارة
المممدكتور أن وأظمممن ،المستشمممفى ممممدير وجمممدت
الهاتف.  عبر بالخبر أعلمه غيره أو الشويعر

ومعممي الله_أنمما شاء سنأتي_إن: قال أخآبرته فلما
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بعممض بتوجيه بدأوا حضروا فلما ،الطباء من خآمسة
موضممع وتحسسمموا ،المممرض حول لسماحته السئلة

إلممى الممذهاب سممماحته علممى وعرضمموا ،المممرض
العاشرة الساعة وكانت بأس ل: فقال ،المستشفى

ًا الحد.  يوم من صباح
عليه بالكشف وبدأوا ،المستشفى إلى وصل فلما
وأنممه ،مرارتممه في بحصى مصاب سماحته أن قرروا

ًا، أعطوه ثم ،العملية إجراء من لبد ًا مسممكن ،ومغممذي
ونشط.  سماحته فارتاح

ًا الشمويعر_وكمان محممد الدكتور يقول لمه مرافقم
:قممال الظهممر أذان سممماحته سمممع هنمماك_: =لممما

محمممد: الممدكتور لممه فقممال للمسممجد، نممذهب سوف
ِءعممٌب َدَرٌج ويوجممد ،كممذا الممدور فممي نحممن ْت وبيممن ،ُم

للشمس.  بارز طريق والمستشفى المسجد
سممبيل في ،فرصتنا هذه ،كان ولو: سماحته فقال

يذكرهم.  أحد يأتيهم ل ولعله ،الله
كممبير عدد فيها ويجتمع كبيرة صالة هناك: له فقلنا

الناس.  من
ًا: فقال× الصممالة فممي النمماس فمماجتمع ؛بأس ل إذ
نصمميحة بهممم وألقى ،سماحته بهم وصلى ،المذكورة

اهم. . + ووعظهم ،وذكرهم ،قيمة
ًا الثانية الساعة جاءت ولما زيممارة إلممى ذهبنا ظهر

تطيممب ل الشمميخ سممماحة أن أعلممم وكنت ،سماحته
فممآثرت ؛المعاملت أو الكتب عليه نقرأ أن إل نفسه
تلممك فممي وكنممت ،أنممس أيممما بهمما يأنس لنه ؛الكتب
لبمممن المممموقعين إعلم كتممماب عليمممه أقمممرأ اليمممام

ًء لن ؛معي فأحضرته ،سماحته رغبة على القيم×بنا
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باز
ْقرأ.  مما يدي في عما سيسأل الشيخ سماحة ُي
وقال: ممماذا ،السلم رد وسلمت عليه دخآلت فلما
الممموقعين إعلم: فقلممت ؟ موسممى أبمما يمما بيممدك

حمتى ،عليمه أقرأ فبدأت ،الله سم ،)1( ونعم: فقال×
عليه.  عديدة صفحات قراءة أتممت
دخآممول عممن الدولممة فممي المسممؤولون علممم ولممما

عممن ويسألون ،يتصلون صاروا المستشفى سماحته
والخآرى.  الفينة بين حاله

قررهمما الممتي العمليممة إجراء على وافق وكان×قد
الميممر الملكممي السمو صاحب علم ولما ،الطباء له

تؤجممل: وقممال اتصممل بممذلك عبممدالعزيز بممن سمملمان
ًا نرسمممل حمممتى العمليمممة المستشمممفى ممممن طبيبممم

النور.  مستشفى أطباء مع ليشترك ؛التخصصي
الحممد يمموم مسمماء رحلتممه وصممول موعممد وكممان
ًا.  المذكور آنف
بمن سملطان المير الملكي السمو صاحب واتصل

مممن جماعممة يرسممل سمموف أنممه وأفمماد ،عبممدالعزيز
فممي المسمملحة القمموات مستشممفى مممن الطبمماء
إلممى سممماحته ينتقممل بممأن سممموه ورغممب ،الريمماض

مممدير إليممه وأرسممل ،الطممائف فممي الهممدا مستشفى
اللنجاوي.  عبدالرحمن الدكتور الهدا مستشفى

معممالي فجمماء ،الشيخ سماحة عند العصر بعد وكنا
مجلممس رئيممس اللحيممدان محمممد بممن صممالح الشمميخ

وقممال ،العلممماء كبممار هيئممة وعضممو العلممى القضمماء
،سمملطان المير رغبة تلبي أن أرى: الشيخ لسماحة
ًا الهممدا مستشممفى إلممى وتخرج علممى وأنممك خآصوصمم

به.  وأكرم نعمأ ) أي( 1
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فممترة مممن والنتهمماء ،الطممائف إلممى الخممروج وشممك
مكة.  في عملك

ًا: قلممت ،بممأس ل الشمميخ سممماحة فقممال أذهممب إذ
الشمميخ فقممال ،بسمميارتك يممأتي حممتى ؛السائق وأخآبر
بسيارتي.  سماحته أوصل الذي أنا: صالح

إلممى هو وغادر ،مكة في سماحته بيت إلى فعدت
أبنمماء أخآبرنمما قممد وكنا ،صالح الشيخ بسيارة الطائف
وإذا الممبيت وصلت فلما ،لوالدهم جرى بما سماحته

إلمى ذهمب قد والده بأن فأخآبرته ،أحمد الشيخ بابنه
فلممما ،المستشممفى إلممى فممذهبنا ،الهممدا مستشممفى

المسمماجد أحد في المغرب صلينا المستشفى قاربنا
،المسممجد مممن خآرجنا ولما ،المستشفى من القريبة
الشمميخ سماحة صوت نسمع بنا وإذا السيارة وركبنا

وهممو المستشفى مسجد من الصوت مكبر بواسطة
المغرب.  صلة بعد نصيحة يلقي

ُفممّرغ قممد أنممه وجممدنا المستشممفى وصمملنا فلممما
مما بالنمماس امتل قممد ووجدناه ،خآاصا جناح لسماحته

ّلم بين ونحوهم.  ،وطبيب ،وسائل ،ُمَس
الميممر أرسمملهم الذين الطباء وصول موعد وكان

ً التاسممعة السمماعة فممي سمملطان موعممد وكممان ،ليل
ًا.  التاسعة الساعة في العملية إجراء صباح

لجممراء الطبمماء اجتمممع العمليممة وقممت حممان فلممما
،الحصمماة عممن بحثمموا فلممما ؛الخآيممرة الفحوصممات

ًا يجدوا لم وتلمسوها ًا قرروا أنهم مع ،البتة شيئ آنفمم
موجودة.  الحصاة أن

لقممد ،توجممد ل ! الحصمماة الشيخ سماحة يا: فقالوا
ّلمك ،خَآَرَجْت ًا: فقممال× عملية بدون منها الله وس إذ
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باز
المقصود. انتهى ،ننتظر ماذا ،المستشفى من نخرج

والجممراءات ،التحاليممل بعممض بقي شيخ يا: فقالوا
ولممو المموقت بعممض تنتظممر أن فحبذا ،منها بد ل التي
العصر.  صلة إلى
ًا المستشفى من ذلك بعد خآرج ثم ،معممافى سليم
الحمد.  ولله ذلك بعد المرارة من َيْشُك ولم

لممم خآروجممه حيممن إلممى المستشممفى دخآمموله ومنذ
،صممممحته عممممن والسممممؤالت ،الزيممممارات تتوقممممف

،محممبيه مممن عليممه للطمئنممان الهاتفيممة والمكالمات
فهد، الملك الشريفين الحرمين خآادم رأسهم وعلى

الناس.  وسائر ،والعيان ،والعلماء ،والمراء
:هنن1402 عناما القلنب بمنرض إصابته_ 2

فممي الشيخ×بمممرض سماحة أصيب العام ذلك ففي
ًا فطلممب ،القلممب ِءف ،بيتممه فممي لزيممارته طبيبمم وَصممْر
له.  المناسب العلج
:قممال الشمميخ حالة على واطلع ،الطبيب جاء فلما

ليطلممع ؛المستشفى تدخآل أن الشيخ سماحة يا أرى
العلج لممك يصممرف ثم ومن ،حالتك على المختصون

منه.  لبد أمر فهذا ؛المناسب
تراه ما لي تصرف أن أرى. : سماحةالشيخ فقال

حاجممة أرى فل المستشممفى دخآممول أممما ،العلج مممن
الخير.  إل يكون ما الله شاء وإن ،لذلك

ًا بممأمره اهتممموا المسممؤولون علممم فلممما اهتماممم
ًا الميممر الملكممي السمممو صمماحب إليممه وجمماء ،كممبير

:الشمميخ سممماحة يمما: وقممال عبممدالعزيز بممن سمملمان
يحممب ل الشمميخ أن نعممرف نحممن: يقممول فهممد الملك

ُغ أنممه أخآبروه ولكن ،الناس عن النقطاع َفّر ُي لممه َسمم
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،التخصصي فيصل الملك مستشفى في خآاصا جناح
ذلك.  شاء متى عليه يدخآلون للناس المجال ويفتح

ًا سممماحة فقممال إلممى وذهممب ،لبممأس الشمميخ: إذ
،أيممام عممدة فيممه ومكممث ،المممذكور المستشممفى

العلج لممه وصممرف ،اللزمممة الفحوصات له وأجريت
وجل_.  الله_عز وشفاه ،المناسب

المستشممفى فممي وجمموده فممترة طيلة عمله وكان
،للكتممب قممراءة مممن المعتمماد الممترتيب علممى يسممير

وزيارتهم ،بالهاتف عليه الناس واتصال ،والمعاملت
ذلك.  ونحو ،عليه والسلم ،له

:لممه قممال الشمميخ سممماحة إن: المشايخ أحد يقول
وحدي جلست المستشفى فيه دخآلت يوم أول إنني
؛ملممل عنممدي وصممار ،الوقت علّي فطال ،الفجر بعد

والقراءة.  ،الدرس في لرغبته
وأتممذكر ،القممران من تيسر ما أقرأ فجعلت: يقول

وغيممر مالممك ابممن ألفية ومن ،السنة من محفوظاتي
ذلك. 
رئاسممة فممي المسممؤولين بعممض عليممه اتصممل ولما
،المعمماملت مممن عنممدكم ممما همماتوا: لهم قال الفتاء

الموظفين.  وبعض ،والكتب
اجتمممع وقممد ،المغممرب صمملة بعد عليه دخآلت وقد
صمملى وقممد ،المستشفى في صالة في حوله الناس
،نصمميحة تتضمممن الصمملة بعممد كلمممة وألقممى ،بهممم

ًا.  وتوجيه
حالممة يتممابع الممذي الطبيب جاء الكلمة إلقاء وأثناء

لممه أبممرز حمموله الطممبيب أن أحممس ولممما ،سممماحته
،القلب وظائف لمتابعة رقبته في وضع الذي الجهاز
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باز
يتوقف.  لم حديثه في مستمر وهو

؛الكتممب عشممرات المستشممفى فممي غرفتممه وفممي
ّيأه من فسبحان ،ذلك على وأعانه ،المهمات لهذه َه

وهممو تلزمممه العمممال هممذه وجعل ،حياته في وبارك
المستشفى.  في سريره على
عام شعبان شهر وفي: الشيخ رأكبة إصابة_ 3

،بيتممه داخآممل درجممة مممن سممماحته سممقط هممم1414
ًا وتعب ،ركبته فتأثرت ًا تعب آلم معممه وصممار ،عظيممم

شديدة. 
الرياض في المن قوى مستشفى إلى ذهب ولما

سممماحته لركبممة جراحيممة عمليممة إجممراء الطباء قرر
،لجرائهمما النهائيممة الموافقممة يعممط لممم الشيخ ولكن
ًا يستشممير الثنمماء تلممك فممي وكممان والغلممب ،كممثير

ًا فاستمر ؛العملية بإجراء عليه يشيرون فممي متوقفمم
عليه.  يشتد واللم ،إجرائها
الشمميخ بشممأن الشريفين الحرمين خآادم علم ولما

وأوصممى ،المختصممين الطبمماء من لجنة بتشكيل أمر
ذلك وبعد العملية شأن في ويتشاوروا ،يجتمعوا بأن

،فمماجتمعوا ؛الشيخ سماحة على الموضوع يعرضون
من لبد وأنه ،العميلة إجراء وقرروا ،الحالة ودرسوا

ذلك. 
ولممم ويستشممير ،يسممتخير الشمميخ سممماحة ولكممن
العملية.  لجراء صدره ينشرح

خآممادم رأسممهم وعلممى المسممؤولين كبممار وكممان
والنممائب ،العهممد ولممي وسمممو ،الشممريفين الحرميممن

المسممؤولين مممن وغيرهممم سمملمان والميممر ،الثمماني
الموضوع.  يتابعون
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الشمميخ سممماحة لممزم رمضممان شممهر دخآممل ولممما
ً إل بيتممه مممن يخممرج ولممم ،منزلممه اللممم وكممان ،قليل
قليلً.  إل ينام ل وكان ،عليه يشتد

الراحة إلى خآلد وهل ،العمل عن انقطع هل ولكن
؟

داخآممل وهممو عليممه تعممرض المعمماملت كانت بل ،ل
،بالرئاسممة تتصل التي المعاملت كانت سواء البيت

التي أو ،البيت مكتب طريق عن تأتي كانت التي أو
غيرهما.  من تأتي كانت
،الظهمر وبعمد ،الصمباح فمي البيت مكتب في وكنا
،سماحته اتصال بانتظار العشاء وبعد ،المغرب وبعد
ممماذا: ويقمول ،والخآممرى الفينمة بيممن بنا يتصل فكان

بقممراءة فنبدأ ؟ مهمة معاملت عندكم هل ؟ عندكم
ًا ،المعاملت من تيسر ما ،اللممم عليممه يشممتد وأحيان
أسممتطيع ل ؛آخآممر وقممت فممي: فيقممول ،نتمهمما فل

مممرة يتصممل ثممم ،الهماتف سمماعة فيضممع ،المواصلة
اللممم بممه اشممتد وإذا ،عنممدكم ممماذا: ويقممول أخآممرى
ًا يتصل وهكذا ،توقف ًا كثيرة مرار إنجمماز على حرص
المسلمين.  أعمال

الشمميخ معممالي بممه يتصممل الرئاسممة مكتممب ومممن
مكتممب فممي المستشممار بمماز بممن ناصر بن عبدالعزيز

معممالي بممه ويتصممل ،تيسممر ممما عليه ويقرأ ،سماحته
،سماحته مستشار الشويعر سعد بن محمد الدكتور
فيعممرض السمملمية البحمموث مجلممة تحريممر ورئيممس

عبممدالله الممدكتور عليممه ويتصممل ،تيسممر ممما عليممه
ما عليه فيعرض ،سماحته مكتب عام مدير الحكمي

المموقت ذلك في الخاصا المكتب مدير وهكذا ،تيسر
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باز
يتعاقبون فكانوا ؛الراشد عبدالعزيز بن محمد الشيخ

عليه.  المعاملت عرض في
بممن صممالح الشيخ معالي زاره اليام من يوم وفي
،للقضمماء العلممى المجلممس رئيممس اللحيممدان محمد
ّتمماب مممن ثلثممة فوجممد العلممماء كبممار هيئة وعضو ُك ال
شماله.  وعن ،يمينه وعن أمامه

سممماحة يا الله شاء ما: صالح الشيخ معالي فقال
؟ الراحة هذه وما ،الجازة هذه ! ما الشيخ

؟ رأيت ماذا: الشيخ سماحة له فقال
الممموظفين مممن ثلثممة رأيممت: صممالح الشمميخ قممال

! مرتمماح إنممك: ويقممال ،المعمماملت عليممك يعرضممون
فممي أمضمميت أنمما ،راحتي هذه: الشيخ سماحة فقال

ًا العمل ول إجممازة أخآممذت وممما ،سممنة وخآمسين سبع
ًا ًا.  يوم واحد

شممهر طيلممة منزلممه فممي سممماحته اسممتمر وهكممذا
،عنممه بالسممؤال ينقطممع ل التصممال وكممان ،رمضممان

. طبقاتهم اخآتلف على عليه يتوافدون الزوار وكان
ذلممك فممي الشممريفين الحرميممن خآممادم زاره وقممد
ذلمك فممي عبممدالله الميمر العهمد ولي وزاره ،الشهر
والميممر ،الثمماني النممائب وكممان ،مممرات سممت الشهر
والميممر ،أحمممد والميممر ،سمملمان والميممر نممايف

،سممماحته يممزورون وغيرهممم ،فهممد بممن عبممدالعزيز
حالته.  ويتابعون به ويتصلون

العمليممة إجراء موعد الطباء حدد رمضان نهاية وبعد
سممماحته تمموجه التاريممخ ذلك وفي ؛هم6/10/1414 في

اللممه ولكممن ،العمليممة لجممراء واستسمملم للمستشممفى
وبحثمموا ،اجتمعمموا لممما الطبمماء أن ذلممك و ؛منهمما سلمه
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الكشممف سممماحته علممى وكشممفوا ،جديد من الموضوع
إلممى تحتمماج ل وأنهمما ،سممليمة ركبتممه أن وجممدوا النهائي
يشمتكي ل صمار حممتى للشممفاء بعد فيما فتماثل ؛عملية

الحياة.  فارقا أن إلى منها
المسلمين.  دعوات وجل_ثم الله_عز فضل وهذا
ًا فيحمممل الخآيممر مرضممه أممما ،العجممب مممن ضممروب

ً عليممه الكلم وسيكون َفّصممل أيممام عممن الحممديث عنممد ُم
الخآيرة.  الشيخ سماحة
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باز

هننن1419 عنناما شننعبان شننهر أواخآننر فنني
لنني قاننال هننن26/8/1419 فنني وبالتحدينند

بألم أشعر وأنا فترة منذ أنا: الشيخ سماحة
الصدرأي.  التجويف تحت ما إلى وأشارأ ،هنا

استمر ولكنه ،يزول لعله عليه صبرت لقد: ويقول
معي. 

ل ! مثلكممم الشمميخ سممماحة يمما: لسممماحته فقلممت
ّلم ُكْم ؛ُيع َت ْي َل بالسباب.  أخآذتم َف

التخصصي المستشفى يراجع بدأ اليوم ذلك ومنذ
الرياض.  في

الكل عند اللم من يعاني كان رمضان شهر وفي
إذا اللم من يعاني كان اليام بعض وفي ،والشرب

،الطعممام بلممع يسممتطيع ل فكممان ،الفطممار وقت جاء
ك من ويلقي ًا ذل ًا، تعبم ؛تقيمؤ معمه ويحصمل عظيمم

منزله.  إلى الدخآول إلى فيضطر
ّذن وإذا يصممب لممم وكممأنه للصمملة خآممرج بالعشمماء ُأ
للحممديث ويستمع المسجد، إلى فيذهب ؛قط بشيء
،يسمممع ممما علممى بالتعليق يقوم ثم ،عليه يقرأ الذي

،العشمماء صلة ويؤدي ،السائلين أسئلة على ويجيب
ه ويجلمس ،منزلمه إلمى يرجمع ثمم ،والتراويح مجلس
،طبقمماتهم اخآتلف علممى النمماس ويسممتقبل ،المعتمماد

لممم وهممو الثلث أو السمماعتين ويمضممي ،وحاجمماتهم
الطعام.  من القليل إل يأكل

بعممض إل يتنمماول يكممن لممم الشممهر آخآممر وفممي
،عممادته مممن شمميء يتغيممر لممم ذلممك ومممع ،السمموائل

سماحة الشيخ في أيامه الخآيرة
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وبعممد ،المغممرب وبعممد ،الفجر وبعد النهار في فعمله
هو.  هو العشاء
ذلممك ومممع ،طعممام أي يتنمماول ل كان رمضان وبعد

قممدم إذا فكممان ؛بضمميوفه عنممايته من شيء يتغير لم
ًا والنصممف الثانية الساعة في العمل من يمممر ظهممر

فيسمملم ،الضمميوف عشممرات يضممم الممذي بممالمجلس
أخآممذوا فممإذا ،الطعممام مكممان إلممى ويممدعوهم ،عليهم

عنممدي أنمما وسممامحوني ،تفضمملوا: لهممم قال أماكنهم
بيته.  ويدخآل ،الحمية بعض

حصممل بممما الشممريفين الحرميممن خآممادم علممم ولما
عليه.  واطمأن ،به اتصل لسماحته
بممن عبممدالله المير الملكي السمو صاحب وكذلك

ًا كان عبدالعزيز ولقممد ،الشمميخ سممماحة علممى حريص
ًا عليه عرض ولكممن ،للعلج للخممارج يسافر أن مرار

للسفر.  صدره ينشرح لم سماحته
مممن عممدد بإحضممار اللممه_أمممر سموه_حفظممه إن ثم

،سممماحته علممى للكشممف المملكممة خآممارج من الطباء
ِءف َوْص مممن اثنيممن اخآتيممار فتممم ،لممه المناسممب العلج َو
ولما بلجيكا من واثنين ،أمريكا من المختصين الطباء

َكممّي أوصمموا الشيخ حالة وفحصوا ،اجتمعوا ،المريممء ِءب
مممن خآممرج إذا المستشممفى إلممى يممتردد الشمميخ فصممار
فيأخآممذ والنصممف السممابعة السمماعة فممي الفجممر درس
عملممه إلممى يممذهب ثم ،بيته إلى يعود ثم ،طبية جلسة

الرئاسة.  في
ًا اليام تلك في يتأخآر ولم ًا يومم ،المدوام عممن واحمد

ل التصممالت فكممانت ؛مممدة الحممال هذه على واستمر
،سماحته صحة عن تسأل والخارج الداخآل في تنقطع
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باز
والسممؤال ،بزيممارته يقومممون المسممؤولين كبممار وكممان
سممماحة وكممان ،عليممه يتوافممدون العلممماء وكممان ،عنممه

آل عبممدالله ابممن عبممدالعزيز الشمميخ الحممالي المفممتي
بمماز×فيقمموم بممن عبدالعزيز الشيخ لزيارة يأتي الشيخ
ًا ويبكي ،عليه بالنفث لحاله.  تأثر

مممن جمعممة يمموم فممي بممه اشممتد المرض أن وأذكر
،الريمماض فممي كممان لممما ،هممم1419 عام شوال شهر
،اليوم ذلك في تقيأ وقد ،شديدة معاناة يعاني فكان
،العصر ول ،الجمعة ل الناس مع الصلة يستطع ولم
إلممممى نقلممممه فممممرأوا ؛العشمممماء ول ،المغممممرب ول

سماحة بينهم ومن ،له المحبون فجاءه ،المستشفى
الشمميخ_حفظممه آل عبممدالله بممن عبممدالعزيز الشمميخ

والمممر ،مسممتقرة حممالتي أبشممركم: لهممم الله_فقال
بممإذن وسممأعود المستشممفى إلممى وسممأذهب ،يسممير
الله. 
مممن حممال فممي وهممو المستشممفى إلممى ذهممب ثممم

ًا لممه فعملمموا ،والرهمماقا ،واللممم ،العيمماء ،منظممار
فاسممتقرت ،والعلجممات ،المغممذيات بعممض وأعطمموه

حالته. 
ْلُت ولما ّتَص عممن وسممألتهم ،لممه المرافقين ببعض ا
عليممه ُتقممرأ أن يحممب ولكنممه ،بخيممر إنه: قالوا ،حالته

لممه المرافقيممن أحممد فقممام ،الكتممب أو المعمماملت
ًا فقرأ ،بالقراءة جمماء فلممما ،ناموا ثم ،به بأس ل قدر

ممما فصمملى ،عممادته علممى سممماحته قام التهجد وقت
،الفجممر أذان وقممت حان أن إلى يصلي أن الله شاء

وألقممى بوجهه استقبلهم ثم ،معه بمن الفجر فصلى
كاملة.  بالذكار أتى ثم ،كلمة عليهم
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ة: ممماذا المكتممب أميممن صلح الخ سأل ذلك وبعد
وفتممح ،البمماري فتممح معممي: قممال ؟ صمملح يمما معممك

المجيد. 
حمموالي إلممى عليممه فقممرأ ،اقرأ ،الله سّم: له فقال
والنصف.  السابعة

سممماحته على لطمئن ؛المستشفى إلى ذهبت ثم
والنصف.  الثامنة الساعة في

أظنمممه سمممماحته_وكنمممت علمممى دخآلمممت فلمممما
ًا_وجممدته ًا نائممم ،القممرآن يقممرأ كرسممي علممى جالسمم

؟ معممك ممماذا: وقممال ،السمملم فممرد عليممه فسمملمت
الثمماني الجممزء ومعممي ،كممثيرة معاملت معي: فقلت
ًا صمدر حيمث الدائممة اللجنمة فتاوى من عشر حمديث

من تتكون طويلة معاملة عليه فقرأت ،المطابع من
اللجنممة فتمماوى بكتاب بدأت ثم ،صفحة عشرة اثنتي

فبممدأ عبدالله ابنه فجاء ،صفحة أربعين عليه فقرأت
الخمسين.  الصفحة بلغ أن إلى القراءة يكمل
صممحة علممى ليطمئنمموا ؛الطبمماء ذلممك بعممد جاء ثم

الحمد، ولله حالتك تحسنت لقد: له وقالوا ،سماحته
ًا: فقال ؟ بممالخروج لممي تمأذنون أل ؟ ننتظمر ممماذا إذ
لممه فقممال ،المستشممفى مممن فخرجنا ،بأس ل: قالوا
،الله شاء إن المنزل إلى والدي يا سنتجه أحمد ابنه

ًا: أحمممد له فقال ،المكتب إلى بل: سماحته فقال إذ
ًة الظهر بعد ننتظركم نأتيكم بل: قال ،للغداء مباشر

الثانيممة السمماعة فممي أي ،المعممروف الموعممد فممي
الدوام.  نهاية بعد أي ،الظهر بعد والنصف
ذي شهر حتى تتدنى الشيخ صحة استمرت وهكذا
فممي يبقممى بممأن الطبمماء أوصممى حيممث ؛القعممدة
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قلبه كان إذ ؛يوافق لم ولكنه ،أيام عدة المستشفى

ًا ًا وكان ،بالحج متعلق بالطبمماء حممدا مما ؛عليه عازم
ليقنعمموه أبنممائه وعلممى ،عليممه اللحاح يكثروا أن إلى

ًا ؛العام ذلك الحج بترك صحته.  على حفاظ
رأفممة ؛الحممج بممترك نصممحه عبممدالله المير أن كما

بحاله. 
الحممج تممرك علممى وافممق طويممل شديد إلحاح وبعد

آل عبممدالعزيز الشيخ سماحة نائبه ووجه ،العام ذلك
إلى الخبر وصل ولما ،بالحج مقامه يقوم بأن الشيخ

تأثر.  أيما وتأثر ،بكى نائبه سماحة
يعتصممر والسممى ،الحممج عممن سماحته عدل وهكذا

وأربعممون سممبع المسممتعان اللممه: يقممول وكممان ،قلبه
الحج.  أترك لم متتابعة سنة

حججممه عممدد هممذا بممل ،حججممه عممدد هممذا وليممس
ًا عددها أما ،المتتابعة وخآمسممين اثنممتين فتبلممغ جميع

حجة. 
،مكممة إلممى سممماحته تمموجه هم22/12/1419 وفي
،الحجة ذي نهاية إلى مكة في ومكث ،العمرة وأدى

الطائف.  إلى ذهب ثم
إليممه الناس جاء الرياض في قضاها ليلة آخآر وفي
ًا جمماء حيممث ؛وتوديعه ه،علي للسلم أفواج تلو أفواج
ّلمين من المئات ْبُت وقد ،والمودعين المس َمممْن َحَس
ثمممانون هممم وإذا واحممد آن فممي المجلممس َضممّمهم
ًا علممى وجلسمموا ،المقاعممد بهممم امتلت قممد شخصمم
منهم.  أكثر قبلهم خآرجوا والذين ،الرض

+الشيخ سماحة صحة تدني=
ا ،بالتمدني صمحته بمدأت الطمائف إلمى وصمل ولم
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ومزاجممه ،وعملممه ،ونشمماطه ،وعزيمتممه ،همته ولكن
لمم ذلمك كممل ،بضمميوفه وعنمايته ،وذاكرتمه وتفكيمره

أنه ومع ،المعاناة أشد يعاني أنه مع شيء منه يتغير
أو تمممرة إل يتنمماول أن يسممتطيع ل رمضممان في كان

إل يتنمماول يكممن لممم رمضان وبعد ،اليوم في تمرتين
ًا قليلة سوائل شاكل ما أو شوربة أو ،حليب من جد

شوال.  في وهكذا ،ذلك
يكن فلم والمحرم الحجة وذي القعدة ذي في أما

إل اليمموم في يتناول يكن لم بل ،السوائل إل يتناول
ًا حليب كأس أحممب كممان الممذي التمممر حممتى ،صممغير

فلم ؛تناوله يستطيع يكن يقول_لم إليه_كما الطعام
ًا إل يتنمماول يكممن ًا كأسمم وكممان ،الحليممب مممن صممغير

ٍه يشربه َكممّر َت ًا شممرب عليممه اللحمماح كممثر وإذا ،ب ثانيمم
،الشممرب جممّراء مممن يعمماني كممان لنممه ؛مضض على

ًا تناول إذا التأثر عليه ويظهر وكان ،تقيأه وربما ،ثاني
يتنمماول أن يسممتطيع ل فكممان ،الجزر بعصير له يؤتى

فممارقا حتى الحال تلك على واستمر ،الكأس ربع إل
الحياة. 

هو.  هو سماحته عمل فإن كله هذا ومع
+ألقاها التي درأوسه خآر=آ

البممدء على سماحته عزم الطائف إلى وصلنا ولما
إن: بحمماله رأفممة ؛لممه فقلت ؛المعتادة دروسه بإلقاء
ًا يحضممرون الممذين والمدرسممين الطلب مممن كممثير

،بالمتحانمممات اليمممام همممذه مشمممغولون دورسمممكم
الفائدة.  لتعم ؛الدروس تؤجلوا أن ويرغبون
أول فممي التي الثنين يوم سيبدأ الدرس: فقال×

ولممن ،اللممه حيمماه يحضممر والممذي ،المحممرم الله شهر
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باز
ولممم إلقائهمما فممي واسممتمر ،دروسممه فبدأت ؛نتوقف

بدايته.  من ساعتين بعد إل الدرس من يأتي يكن
+هألقا درأس آخآر=

17/1/142 الثنين يوم في كان ألقاه درس وآخآر
الثامنممة السمماعة حممتى الدرس في استمر وقد ،هم0

ًا ًا استمرت الدرس مدة أن أي صباح ثلث مممن قريب
ساعات. 
:فقلممت الساعة عن الدرس بعد سألني أنه وأذكر
؛السممابعة لعلهمما تأكممد: فقممال ،الثامنممة الن السمماعة

ممما: فقممال ،الشمميخ سماحة يا الثامنة هي بل: فقلت
يمضمي والموقت ،كمثيرون القمراء ،ثممان أنها ظننت

ألقاه×.  درس آخآر فهذا ؛ندري أن دون

+ماالدوا في يوما خآرآ=
ًا فكان الرسمي الدوام أما يمموم إلممى فيممه مستمر

؛الطممائف فممي كان لما وذلك هم18/1/1420 الثلثاء
الرسمي.  دوامه في يوم آخآر فذلك

+ الخآيرة أيامه بقية= 
،النمماس يسممتقبل فيهمما فاسممتمر أيممامه بقيممة أممما
الربعمماء يمموم وفممي ،كعممادته الخآممرى بأعماله ويقوم

وبعممد ،الجماعممة مممع الفجممر صمملى هممم19/1/1420
،المعمماملت بعممض لعممرض معممه جلسممت الصمملة
ثلث عممتيق بممن عبممدالرحمن الشمميخ عليممه وعممرض
،معي كان مما أقرأ فبدأت إلّي التفت ثم ،معاملت

ًا وكممان ،الراحممة وأريممد بممالتعب أحممس: فقال مرهقمم
ًا :قممال المنممزل داخآل لدخآله بيده أمسكت فلما ؛جد
إلى يصل النسان أن أظن كنت ما ؛العبد أضعف ما
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الحد.  هذا
ول ،للعمممل ل اليمموم ذلممك بيتممه مممن يخممرج ولممم

للمسجد. 
ابناه حضر هم20/1/1420 الخميس يوم كان ولما

الهممدا مستشممفى إلممى ونقله ،وأحمممد عبممدالرحمن
مممن اللزم لممه أجممري المستشممفى وفممي ،بالطممائف
ومممع ،عليممه يشممتد اللممم ولكممن ،والدويممة المغذيات

مرافقممون وغيرنمما الممبيت مكتب موظفي فنحن ذلك
وأوراقنمما ،معاملتنمما ومعنمما ،المستشممفى فممي لممه

ًا_مممن ترسل والمعاملت ،الرئاسممة مكتممب إليه_أيض
،بمماز بممن ناصممر بممن عبممدالعزيز الشمميخ معالي ويأتيه

عبممدالله والممدكتور ،الشممويعر محمد الدكتور ومعالي
عندهم. ما لعرض ؛راشد بن محمد والشيخ الحكمي
طريممق مممن الهمماتف عممبر عليممه المعمماملت وتقرأ
،الزيممد حمممود بممن محمممد بممن عبدالله الشيخ فضيلة

السئلة.  عن يتوقفون ل الهاتف عبر والمستفتون
،ووجهمماء ،وأعيممان ،وعلممماء ،أمممراء مممن والممزوار

يحصون.  ل وعامة
وتهلممل ،ترحمماب بكممل يسممتقبلهم الشمميخ وسماحة

يوم إلى الحال تلك على واستمر ،بال وسعة ،وفرح
هم. 25/1/1420 الثلثاء

الشنيخ سنماحة علنى عجيبنة ملحوظات( 
)أيامه آخآر في

الخآيره أيامه في الشيخ سماحة على لحظت لقد
منها:  غريبة عجيبة ملحوظات

لفممراقا يستعد كأنه كان رمضان شهر منذ أنه_ 1
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باز
معينممة كلمممات ترداد من يكثر كان حيث ؛الدنيا هذه

علينمما، يتمموب اللممه ،الختممام لنمما يحسممن اللممه: كقوله
السلم.  على ويميتنا

بذمته.  يتعلق ما كل أوفى قد وأنه_ 2
،لسممماحته حممق لممديه مممن كل سامح قد وأنه_ 3
ذلك.  غير أو ديون من
ًا كان وأنه_ 4 كممل إنجمماز على الحرصا كل حريص
ونمرى ،وغيرهما والمعماملت ،العممال ممن لمديه ما

حاجات وقضاء ،المعاملت من ينجز بما الفرح عليه
الناس. 

وتقوى.  تزداد، ذاكرته وأن_ 5
،صممدره وانشممراح نفسممه، وطيممب خآلقممه _وأن6

،عليممه كممان ممما مثممل على كان أقول ل تحمله وقوة
وطيممب ،الخلممق مممن عليه مما وأعظم أكثر كان بل

التحمل.  وقوة ،الصدر وانشراح ،النفس
أيممامه فممي المستشممفى فممي كممان لممما وأنممه_ 7

شممدة برغممم تممأتيه رسممالة أي يهمل يكن لم الخآيرة
إلممى أرسل الناس أحد إن حتى ،عليه المرض وطأة

ومحبة محبته عظيم عن خآللها أبان رسالة سماحته
ّلغممه ،عظيمممة دعمموات لممه ودعمما ،لسماحته الناس َب و

له.  الناس دعوات
ضمنه حيث ،له مناسب بجواب سماحته عليه فرد
يميتممه أن اللممه وسؤال ،بالتوفيق له والدعاء ،شكره
السلم.  على وإياه
ل فكان ؛حوله عمن المرض يلهيه ل كان وأنه_ 8

ًا يترك ،أهلممه عممن ويسممأله إل معممه كممانوا ممممن أحد
عسمماكم: لهممم ويقممول ،أحمموالهم وعممن ،أولده وعن
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ًا ،أهليكم على تتصلون فممي مممن بعممض وأن خآصوص
الرياض.  في أهلوهم كان سماحته مع الطائف

وعن أحوالهم، عن يسألهم إليه التون وكذلك_ 9
المسلمين.  أحوال
القبلية الراتبة السنن من سنة يترك لم وأنه_ 10

ًا يترك ولم ،والبعدية مممن سممنة أو ،الذكممار مممن ذكر
صحته.  إبان بها يقوم كان التي السنن

فممي الخآيممرة أيممامه فممي مراقبتممه تقّصممدت ولقممد
فممي ويجلممس ،عضممديه بيممن يجممافي فكممان ؛صمملته
عليممه سمملم وإذا ،بالذكممار ليممأتي الصمملة بعد مصله

قليلً.  انتظر أن إليه أشار يؤديها وهو أحد
اهدته لقد بل يموم كاملمة الصملة سمنن يطبمق ش

وقممد ،بيممومين وفماته قبل أي هم25/1/1420 الثلثاء
السنة.  بتطبيق عنايته انتباهي لفت
هممم20/1/1420 فممي المستشفى دخآل ولما_ 11

ْنَحممل ،بجوفه وفتك ،المرض أنهكه أن بعد َأ جسمممه و
ًا نراه كنا هممذا ومع ،اللم موضع على يده يضع أحيان
شدة من يعاني أنه يظهر ول ،أحد إلى يشكو تراه ل

المرض. 
لممه وأعطيممت نشمماطه اسممتعاد كلممما تممراه بممل

المعمماملت عرض يستقبل بدأ والمهدئات المغذيات
أو ظهمره علمى مسمتلٍق وهمو إممما سريره على وهو

جنبه. 

)للعلج للخارأج إرأساله محاولت(
المستشممفى فممي مكث سماحته أن قليل قبل مر
اليمموم ذلممك وفممي هممم25/1/1420 الثلثمماء يمموم إلى
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باز
فمي وجموده ممن فائمدة يجمد لم لنه الخروج؛ طلب

المستشفى. 
الكبمار المسؤولين من التصالت توالت ذلك وبعد
فخممرج ؛للعلج الخممارج إلممى بالسممفر إقنمماعه لجممل

،مبلغممه العياء به بلغ وقد ،المستشفى من سماحته
ًا مشيه وصار ،قدماه تورمت حيث م ،ضمعيف ينمم ول
وكممأنه ،المستشممفى مممن فيهمما خآرج التي الليلة تلك
إلممى للسممفر صممدره انشممرح قممد الثنمماء تلممك فممي

سممفره فممي الخيممرة يلتمسون حوله والذين ،الخارج
بقائه.  أو

والممدي يمما ليتممك: أحمممد الشمميخ ابنه له قال هنالك
السفر.  موضوع في وأكثر أكثر تتأمل

الملكممي السمممو صمماحب اتصممل الثنمماء تلممك وفي
الشمميخ سممماحة رأي يريممد العهد ولي عبدالله المير

سماحته: نتأمل.  فقال ؛السفر في

) لشيخ سماحة حياة في يوما آخآر( 
سممماحته أخآممذ هممم26/1/1420 الربعمماء يوم وفي
ًا اليوم ذلك ضحى ينممم لممم لنممه ؛الراحممة مممن قسط

قبلها.  التي الليلة في
،الشممويعر محمممد والممدكتور أنمما كنممت الظهر وبعد

،الممبيت مكتممب فممي عممتيق ابممن عبدالرحمن والشيخ
داخآل جالس الوالد: وقال ،أحمد الشيخ علينا فخرج

ممما عرض في يرغب لنه ؛إليه تأتون لعلكم ؛المنزل
ًا عنممده فحضممرنا ،عليممه المعاملت من لديكم جميعمم
ًا_ابنمماه وكان فلممما ،وعبممدالرحمن عبممدالله معنا_أيض

،الصممدر منشممرح ،البممال مرتمماح وجممدناه إليه جلسنا
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ًا فاستبشرنا سلمته.  على الله وحمدنا كثير
ًا السممفر موضمموع تممأملت لقممد: لنمما وقممال ،كممثير
إلممى بعضممهم يممذهب أنممه علممى والبنمماء أنمما واتفقت
المستشمممفيات علمممى التقمممارير ويعمممرض ،أمريكممما

ننتظممر ذلممك وبعممد ،رأيهممم ويؤخآممذ ،هناك المشهورة
لنا.  الله يختار ماذا

البلد يغممادر ل أن الشيخ لسماحة الله كتب وهكذا
ًا حياته.  طيلة جراحية عملية أي له ُتْجرى وأل ،أبد

وكممان ،اليمموم ذلممك أخآبممار عممن سممأل ذلممك وبعممد
اليمموم ذلممك صممحف معممه الشممويعر محمممد الممدكتور

شرعنا ثم ،الخآبارية النشرة وقرأ ،عليه فاستعرضها
،وغيممره طلقا مممن المعمماملت مممن معنمما ما بقراءة
فقرأنمما ،محمممد الممدكتور معممالي مممع أتناوب وأخآذت

ًا يقممارب ممما الجلسة تلك في عليه وعشممرين خآمسمم
أو صممفحات ثلث تبلممغ المعمماملت وبعممض ،معاملممة

صممفحة ثلثين قرأناه ما مجموع ويقدر ،أقل أو أكثر
ًا ،تزيد أو ،القراءة سريع محمد الدكتور وأن خآصوص

اللزم.  عليها سماحته فأجرى ،العرض حسن
إحممدى من جاءت رسالة المعاملت تلك بين ومن

فيهمما ذكممروا حيممث ،الفمماكس بواسطة الوربية البلد
ًا+ مممن أن الشميخ سمماحة لممدى المعروفيمن =فلنمم

ُدم ْق َي وكممانوا ،منه نستفيد الذي الوحيد وهو ،علينا س
أمممور فممي للبحممث واجتممماع ،كبير للقاء استعدوا قد

=لفلن+ الشرطة بعض وصلنا إنه: وقالوا ،الدعوة
،حزبي إنه: ويقول ،الرجل هذا من يحذر الناس من
نرغممب ونحممن =الفلنية+، الجماعة إلى ينتمي وإنه
ممما أن أو ؟ نقبلممه هممل ،عنممه إفادتنمما سممماحتكم من
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باز
؟ نرده وحينئذ ،صحيح القائل ذلك عنه قاله

فيه المقدوح الشخص ذلك بأن: سماحته فأجابهم
فلن عنه قاله وما ،الطيبة والعقيدة السنة أهل من

ُأرسممل ،صممحيح غيممر بواسممطة سممماحته جممواُب و
الفتنة.  وانتهت ،الجتماع وتم ،الفاكس
:فقلنمما الساعة عن الشيخ سماحة سأل ذلك وبعد

:فقمال ؛دقيقمة عشرة خآمس إل الثالثة الن الساعة
المغممرب بعممد أجلس سوف وأنا ،الضيوف مع تغدوا

وبشممرنا ،بممذلك واستبشممرنا ،للضيوف فقمنا ؛للناس
ممممممرض وتمممممذكرنا ،الشممممميخ بسممممملمة النممممماس

للناس.  الرسول"وخآروجه
،الشمميخ بسلمة البشرى يتناقلون الناس أصبح ثم
لم ومن ،الطائف إلى حضر المجيء على قدر ومن
بالهاتف.  اتصل يقدر

منممزل إلممى النمماس جمماء المغممرب صمملة وبعممد
للسمملم وانتظممموا ،المجلممس بهممم واكتظ ،سماحته

ًا ؛الجمممر من أحر على وهم عليه ثممم ،لرؤيمماه شمموق
ابنممه يقمموده العربممة على المجلس إلى سماحته جاء

ًا الناس على ودخآل ،أحمد الشيخ طريممق مممن قادممم
طريق من المجلس دخآل حيث ؛المعتاد طريقه غير

ذلممك كممان وربممما ،الطعممام فيهمما يوضممع التي الغرفة
علممى يسممير وهممو النمماس يممراه ل حممتى ؛منه بتوجيه
ترّجممل المجلممس مممن اقترب ولما ،فيتكدروا ؛العربة

بخيممر أنممه ليريهممم ؛قممدميه علممى وسممار ،العربممة من
وعافية. 

ًا المجلممس دخآممل ثم ًا وجهممه يتهلممل مبتسممم ،بشممر
ًا ،وسكينة فممي كممأنه شمميخنا هممو هذا: فقلنا ؛وسرور
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،السمملم عليهممم ألقى الناس على أقبل فلما ؛شبابه
النمماس فبممدأ ،المجلممس فممي مكممانه وأخآممذ ،وحيمماهم
ً عليه يسلمون ّلم مممن وكممل ،أرسممال تلممو أرسال سمم

مكممان يبممق لممم حيممث ؛المجلممس مممن خآممرج عليممه
الناس.  كثرة من للجلوس

عبممدالعزيز والشمميخ ،يساره عن جلست ذلك وبعد
مممن جملممة وبأيممدينا ،يمينممه عممن بمماز بممن ناصممر بممن

عرضممها وبممدأنا ،كالعادة وغيره طلقا من المعاملت
بيممن يرن والهاتف ،يتوافدون يزالوا ل والناس ،عليه

والخآرى.  الفينة
سممماعة تحسممس جلوسممه مممن دقممائق عشر وبعد
ًا ووضعها رفعها عادته غير وعلى الهاتف حممتى ؛جانب
،الحاضممرين علممى أقبممل ثممم ،الهمماتف رنيممن يتوقممف

فيما وإياكم يستعملنا الله ،الخآوان حال كيف: وقال
وأطال ،لهم دعا ثم ،الجميع على يتوب الله ،يرضيه

،اللممه بتقمموى النمماس وتوصممية ،والممدعاء الحممديث
والسنة.  بالكتاب والتمسك

،الول وضعها إلى الهاتف سماعة أرجع ذلك وبعد
عممرض إلممى ويسممتمع ،المتصمملين علممى يممرد وبممدأ

السلم يواصلون الثناء تلك في والناس ،المعاملت
المجلممس ذلك في عليه قرأنا ما مجموع وبلغ ،عليه

علممى أحالهمما المعمماملت وبعممض ،معمماملت ثمممان
المكتب.  إلى وبعضها ،اللجنة
ثممم ،كعممادته المممؤذن أجمماب الذان سمممع أن وبعد

بيته.  ودخآل وودعهم ،الحاضرين على سلم
فممي بنمما مممرت ليلممة أسممعد عشممنا الليلة تلك وفي

هممذه علممى الشمميخ سممماحة رأينمما أن بعممد ،الطممائف
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باز
الحال. 
أقاربه وبعض أسرته مع جلس بيته إلى دخآل ولما
،والمدينممة الريمماض مممن عليممه للسمملم قدموا الذين
وهممو ،عشممرة الثانيممة الساعة إلى معهم مكث حيث
انصممرفوا ثممم ،تامممة بممال وراحممة ،وسرور ،أنس في
ويسبحه.  الله يذكر فأخآذ ،لينام ؛عنه

ذلممك بعممد معه وجلست: =أحمد الشيخ ابنه يقول
عممن وسممألني ،والنصممف الواحممدة السمماعة حممتى

،َنممْم ،اللممه علممى توكممل: فقممال ،فممأخآبرته ،السمماعة
علممى واضممطجع ،يصمملي أن اللممه شمماء ممما وصمملى
عنده.  جالسة كانت والوالدة ،فراشه

والنصمممممف الثانيمممممة السممممماعة كمممممانت ولمممممما
ارتفممع ذلممك وبعممد ،اضممطجع ثممم ،جلممس×وضممحك

،تنبهممه أن الوالممدة وحمماولت ،صدره وحشرج ،نفسه
يرد.  ل ولكنه

ه جئمت ذلك وبعد علمى واسمتمر ،وإخآموتي أنما إلي
،فيصممل الملممك بمستشممفى فاتصمملنا ،الحممال هممذه

ِءمممل ،إسممعاف سمميارة فأرسمملوا إلممى سممماحته وُح
بارئها+. إلى روحه فاضت حمله وعند ،المستشفى

،سممماحته منممزل فممي الليلممة تلممك بممّت فقد أنا أما
بأحمممد وإذا ،الفجمممر أذان ممممع اسمممتيقظت فلمممما

إن: ويقممول ،ويحوقممل ،يبكممي واقممف الممموظفين
ًا متعممب الشيخ سماحة سمميارة لممه ُطلممب وقممد ،جممد

إسعاف. 
ورأيتهممم السممعاف سمميارة جاءت بقليل ذلك وبعد

الفجر لصلة المسجد إلى فذهبت سماحته يحملون
أن عنممدي ترجممح وقممد ،قلممبي يقطممع يكمماد والسممى
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الحياة.  سيفارقا سماحته
صمملح بممالخ اتصمملت المنممزل إلممى عممدت أن وبعد
الهمماتف عممبر الشمميخ مكتبممة أميممن عثمممان الممدين
إلممى نقلمموه لممما ،الشمميخ أبنمماء مع كان لنه ؛الجوال

البكمماء من الرد يستطع لم كلمته فلما ،المستشفى
توفي.  قد سماحته أن فأيقنت
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إلمى الشمميخ سممماحة أبنمماء جمماء قصممير وقت وبعد
وكممان ،الحيمماة فارقا قد والدهم بأن وأفادوا ،المنزل

هم. 27/1/1420 الخميس فجر قبيل ذلك
فممي الممموتى ثلجممة فممي وضممع تمموفي أن وبعممد

إلممى نقممل ثممم ،الطائف في فيصل الملك مستشفى
فممي ووضممع ،الهممدا في المسلحة القوات مستشفى

تغسيله.  وقت جاء أن إلى الثلجة
 
)الوفاة خآبر انتشارأ(

أقطار وعم ،الخبر ذاع وفاته من قصير وقت وبعد
ل ممما والسممى اللوعممة مممن بالمسلمين وحل ،الدنيا
الله.  إل مداه يعلم

،عليننه الصننلة وقاننت فنني المننداولت( 
 )دفنه ومكان ،ومكانها

بيممن المممداولت بممدأت الوفمماة خآممبر ذاع أن وبعممد
الصمملة وقت حول الشيخ سماحة وأبناء المسؤولين

أن على الرأي فاستقر ؛دفنه ومكان ،ومكانها ،عليها
الجمعممة صمملة بعد الحرام المسجد في عليه يصلى

فممي العممدل مقممبرة فممي يدفن وأن ،هم28/1/1420
خآممبر الملكممي الممديوان أعلممن حيممث ؛المكرمممة مكممة

ووقتها.  ،سماحته على الصلة ومكان ،الوفاة
 
)مكة إلى الناس توافد(

تتقاطر الناس وفود بدأت النبأ ذلك أعلن أن وبعد

وفاة سماحة الشيخ
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مممن النمماس وأقبممل ،وصوب حدب كل من مكة إلى
المملكممة داخآممل ،والممبر الجممو عبر بعيد، ومن ،قريب

وخآارجها. 

)وتكفينه الشيخ سماحة تغسيل(
سممماحة جثمممان نقممل الجمعممة يمموم صممبيحة وفممي
سمميارة عممبر الهممدا مستشممفى ثلجممة مممن الشمميخ

؛المكرمممة مكممة فممي سممماحته منممزل إلى السعاف
هناك.  وتكفينه ،تغسيله تم حيث

احب ممن كمل بمذلك قام وقد الشميخ الفضميلة ص
إدارة مممدير الزيممد الحمممود بممن محمممد بممن عبممدالله
الشمميخ الفضمميلة وصمماحب ،والفتاء العلمية البحوث

الفضمميلة وصمماحب ،الغيممث عبممدالله بن عبدالرحمن
الوهيبي.  محمد ابن عبدالعزيز الشيخ

تغسننيل وقاننت فنني والمشننايخ العلمنناء حضننورأ(
)وتكفينه سماحته
يجهممز الشمميخ سممماحة كممان الممذي المموقت وفممي

كممبير جمممع مكممة فممي سماحته منزل إلى فيه_حضر
والمشايخ.  العلماء من

آل عبممدالله بممن عبممدالعزيز الشيخ سماحة: ومنهم
الفضمميلة وأصممحاب ،المملكممة عممام مفممتي ،الشمميخ
عبدالمحسممن والشمميخ ،قعممود بممن عبممدالله الشمميخ

الشمميخ ومعممالي ،البراك عبدالرحمن والشيخ ،العباد
وزيممر الممتركي عبدالمحسممن بممن عبممدالله الممدكتور
بممن صممالح الشيخ ومعالي ،آنذاك السلمية الشؤون

ًا السلمية الشؤون وزير الشيخ آل عبدالعزيز ،حاليمم
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باز
والشمميخ ،العيممد سممعود بممن عمممر الممدكتور والشمميخ
والشمميخ ،العبمماد عبدالمحسن بن عبدالرزاقا الدكتور
بممن عبممدالعزيز والشمميخ الطيممار سممليمان بممن متعب

تحضممرني ل ممممن كممثير وغيرهممم ،القاسممم إبراهيممم
أسماؤهم. 

)تجهيزه بعد عليه الدخآول(
ّفممن غسممل أن وبعممد مممن جمممع عليممه دخآممل وك

،لتقممبيله تقممدموا حيممث ،المموقت ذلك في الحاضرين
عليه.  للصلة به الذهاب قبل ورؤيته

بعممد وبعضممهم رأسه، يغطى أن قبل قبله وبعضهم
تغطيته.  تم أن

عممام مفممتي سممماحة عليه دخآلوا الذين هؤلء ومن
وصمماحب الشمميخ، آل عبممدالعزيز الشمميخ المملكممة
الشمميخ وابنممه ،العبمماد عبدالمحسممن الشمميخ الفضيلة

الشممميخ الفضممميلة وصممماحب ،عبمممدالرزاقا المممدكتور
وغيرهم.  القاسم إبراهيم بن عبدالعزيز

)منزله في عليه بيته أهل صلة(
الشمميخ×مممن سممماحة بيممت أهممل جمماء ذلممك وبعممد
الشمميخ سممماحة وتقممدم ،وغيرهممن ،وبنمماته ،زوجمماته

عمممام مفمممتي الشممميخ آل عبمممدالله بمممن عبمممدالعزيز
صمملى حيممث ؛الشمميخ سممماحة أبنمماء ومعممه ،المملكة
الشيخ×.  سماحة على بالنساء

)الحرما في عليه الصلة( 
للصمملة ؛الحممرام المسممجد إلممى نقله تم ذلك وبعد

حممدود فممي حممرملا إلممى جثمممانه وصممل حيممث ؛عليه
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ًا.  عشرة الحادية الساعة تقريب
وقممت فممي الحممرام المسممجد إلى الناس جاء ولقد

ًا إل تممرى ول ،الحرم جنبات بهم فامتلت ؛مبكر باكيمم
ًا ًا ،حزين ًا ،دموعه مكفكف نفسه.  على منطوي

لصمملة الخآر الذان وأذن ،الخطبة وقت حان ولما
بممن محمممد الشمميخ سممماحة الجمعممة خآطممب الجمعة

،الحممرام المسممجد وخآطيممب إمممام السممبيل عبممدالله
فممي تكلممم وقممد ،آنممذاك الحرميممن شممؤون ورئيممس
مممآثر بعض وذكر ،والعلماء العلم فضل على خآطبته
ّبر ،به المة وعزى ،الفقيد لسماحة ودعا ،الناس وص

الشيخ. 
تصل كادت وما الجنازة قدمت الجمعة صلة وبعد

صممارت حيممث ،المممام قممرب هممو الممذي المكان إلى
بالنمماس فصمملى ،المممام أمممام وضعت أن إلى تموج
محمممد الشمميخ الحممرم إمممام الشمميخ سممماحة علممى

السبيل. 
الشمميخ سممماحة علممى المصمملين رأس علممى وكان

عهممده وولممي ،فهممد الملك الشريفين الحرمين خآادم
،سلطان المير ،الثاني النائب وسمو ،عبدالله المير
الميممر وسمممو ،نممايف الميممر الداخآليممة وزيممر وسمو

المراء.  من كبير وجمع ،سلمان

)الشيخ سماحة دفن(
إلممى الجنممازة حملممت سممماحته علممى صلةال وبعد
سممميارة فمممي ووضمممعت ،الحممرام المسمممجد خآممارج

إلممى الجممموع وسممط السيارة بها وسارت ،السعاف
المقممبرة إلى يسيرة مجموع دخآل العدل. ثم مقبرة
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العثيمين×. صالح بن محمد الشيخ سماحة يتقدمهم

المقممبرة الجنممازة دخآول بداية في الناس منع وقد
مممدة لطممالت ذلممك في دخآلوا لو لنهم ؛الدخآول من

الدفن. 
فتحممت ثممم ،قصممير وقممت فممي دفنممه تم ذلك وبعد
ًا الناس فدخآل ؛المقبرة أبواب ثممم ،أفممواج تلو أفواج
التثبيت له وسألوا ،لصاحبه ودعوا ،القبر على وقفوا

المقبرة.  من خآرجوا ثم ،السؤال عند
الجنازة+  دفن يوم في =ملحوظات 

النمماس أن اليوم ذلك في الغريبة الملحوظات من
ًا قصممير وقممت فممي مكممة إلممى توافدوا أن فمممع ؛جممد
ًا كان الوقت ًا يعلن لم حيث ضيق مكممان عممن رسمممي
مممن متممأخآر وقممت في إل وزمانه ودفنه عليه الصلة

كثير وبين مكة بين المسافة ُبعد ومع ،الخميس يوم
المموقت أن ومممع ،النمماس منها قدم التي البلدان من
بممأي يسمع لم أنه المدارس_إل امتحانات وقت كان

كمما المممور سمارت بممل ،اليمموم ذلمك مروري حادث
دقممائق فممي الحممرم مممن الجنممازة وسممارت ،ينبغممي

،جممانب كممل مممن بهمما محيطممة الناس أن مع معدودة
ًا أن الملحوظات ومن قصير وقت في ودفنت كممثير

حضممرنا إننمما: يقولممون ذلممك حضروا ممن الناس من
نظممن نكممن ولم ،كبيرة العياء من درجة على ونحن

وقد إل الجنازة على ونصلي ،مكة إلى وصلنا إذا أننا
التعب.  من الفراش لزمنا

ّنمما ولكننا_بحمممد ِءع ُأ ّدنا ،ذلممك علممى اللممه_ اللممه وأممم
بالقوة. 
الشيخ.  سماحة كرمات من ذلك ولعل
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قالهمما كلمممة تممذكرُت العظيممم المشممهد ذلممك وفي
سممنة عشممرة بخمممس وفمماته قبممل الشمميخ سممماحة

ًا وحمدثوه ،الغيمورين بعمض جماءه لمما وذلمك ،تقريبم
،بممالقول عليممه وأغلظمموا ،ولممموه ،الوضمماع علممى
إمممام لنممك ؛به تقوم مما أكبر عليك الواجب: وقالوا
الجميع.  عند مكانتك ولك ،وقدوة
ِءعظم أولئك علم وما به.  يقوم الذي الدور ب

تممأثر الكلم ذلممك منهممم الشمميخ سماحة سمع ولما
ًا ًا تأثر ْد ولم ،كبير ِءر ،بممه يقمموم ممما على يطلعهم أن ُي

الشمميخ عرف كما عرفتموني مّت أنا إذا: قال ولكنه
وفاته.  بعد إبراهيم بن محمد
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=التعازي+ 
المعزيممن وفممود الشيخ×تمموالت سماحة دفن وبعد

شممتى مممن وغيرهممم ،ووجهمماء ،وعلممماء ،رؤسمماء من
مممن ومنهممم ،بنفسممه يممأتي مممن فمنهم ؛الرض بقاع

،الرسممالة عممبر يعممزي من ومنهم ،الهاتف عبر يعزي
المقالة.  عبر يعزي من ومنهم

ًا بعضهم يعزي الناس أن والغريب فالواحممد ،بعضمم
ُيعّزى ،بالشيخ يعّزي به.  و

)سماحته في والمقالت المؤلفات(
والعشرات ،المقالت من المئات خآرج وفاته وبعد

ومكانته.  ،سيرته عن تتحدث التي المؤلفات من
،عنممه تكتممب طويلممة مممدة الصحف استمرت ولقد
ِءرد ُتف به.  الخاصة الملحق و

،مممآثره بممذكر مليئممة والمقممالت المؤلفممات وهممذه
سيرته.  عن والحديث ،وأخآلقه

فممي تسممجل الجامعيممة العلميممة الرسائل زالت ول
سيرته.  جوانب بعض

)لمراثيا(
،الشممعراء قرائممح جممادت الشمميخ سماحة وفاة بعد
فممي اللوعممة عظيممم وبيان ،رثاته في القصائد وكتبوا
تركها.  التي العظيمة الثغرة وإيضاح ،فقده

يمكممن ل فيممه قيلممت الممتي القصممائد فإن وبالجملة
حصرها. 

أصداء وفاة سماحة الشيخ بعد دفنه
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بعممد أحممد يممرَث لممم إنممه: يقممول مممن يبممالغ ول
الشيخ.  سماحة به رثي ما بمثل النبي"وأصحابه

ذلك.  من نماذج وسيأتي

)المرائي(
ل الشميخ سمماحة في رؤيت التي المرائي وكذلك

كثرتها.  من تحصى تكاد
إل سممماحته وفاة أيام مجلس في تجلس أن وقل
ًا يذكر من وتسمع الرؤى.  من طرف

)والعلم الفضل على الناس إجماع(
علممى طبقمماتهم_أجمعمموا اخآتلف فالنمماس_علممى

ومممآثره ،وتقممواه ،وعممدله ،وعلمممه ،سممماحته فضممل
الحميدة. 
القصممائد في رثوه أو ،عنه تحدثوا أو ،كتبوا والذين

ومنهممم ،العلماء ومنهم ،المراء منهم ،مختلفة فئات
،الدبمماء ومنهممم ،الصممحافة رجممال ومنهممم ،الوجهمماء

النساء.  ومنهم ،الرجال ومنهم
ًا ذكرنا ولو أن أردنمما ولممما ،بنا لطال ذلك من شيئ
فممما ؛والحرج الحيرة في وقعنا ذلك من نماذج نذكر
ندع.  ماذا ندري وما ،نأخآذ ماذا ندري
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باز

للمة خآسارأة باز ابن وفاة: فهد الملك_ 1
السلمية: 

بممن فهممد الملممك الشممريفين الحرميممن خآممادم عممبر
سممماحة لوفمماة وألمممه حزنممه عميممق عممن عبدالعزيز

العممام المفممتي بمماز بن عبدالله بن عبدالعزيز الشيخ
واعتممبر ،الماضممي الخميممس تمموفي الذي ،للسعودية

أمممس جدة في الوزراء مجلس جلسة ترؤسه خآلل
حيمماته كرس الذي باز بن عبدالعزيز الشيخ وفاة أن

فادحممة خآسممارة والمسمملمين السلم وخآدمة ،للعلم
بعلمه.  استفادت طالما التي السلمية للمة

العلم وزيممر عممن السممعودية النبمماء وكالة ونقلت
الفارسممي عبدالسمملم بممن فممؤاد الممدكتور السممعودي

للشمميخ الطيبة السيرة تناول فهد الملك قوله: =إن
صممفات من به تحلى وما ،ومناقبه باز بن عبدالعزيز

ّيممرة جهممود مممن بذله وما ،حميدة علممى ومممواقفه ،خآ
،السمملمية والممدعوة ،السمملم وخآدمممة ،العلم صعيد

الشرعية+.  والعلوم
هم3/2/1420 الحياة جريدة

الفقيد على الغائب بصلة يوجه الملك_ 2
الملكممي: الممديوان بيان نص ،المساجد جميع في

الشممميخ سمممماحة أممممس تممموفي: واس الريممماض
يلممي وفيممما ،السممعودية عام مفتي باز بن عبدالعزيز

الملكي:  الديوان عن الصادر البيان نص
الخميممس الله_تعالى_:صممباح رحمة إلى =انتقل 

نماذج لبعض عنوانات الصحف
 التي كتبت عن وفاة سماحة الشيخ
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عبممدالعزيز الشمميخ سماحة هم27/1/1420 الموافق
العربيمة للمملكمة العمام المفمتي بماز بن عبدالله بن

وإدارة ،العلمممماء كبمممار هيئمممة ورئيمممس السمممعودية،
المجلمممس ورئيمممس ،والفتممماء العلميمممة البحممموث
ينمماهز عمممر عن السلمي العالم لرابطة التأسيسي

ًا وثمانين تسعة وسيصمملى ،بممه ألممّم مممرض إثممر عام
ًا سماحته على الشريف.  المكي الحرم في حاضر

عليممه تقممام بممأن الشممريفين الحرميممن خآادم ووجه
ًا_فممي صلة الشممريف النبمموي المسممجد الغائب_أيضمم

الجمعممة_إن صلة بعد اليوم المملكة مساجد وجميع
الله.  شاء

خآسممارة سممماحته بوفمماة المسمملمون خآسممر ولقممد
ًا بفقممده فقممدوا حيث ،كبيرة ً عالممم كممل كممّرس جليل
والمسمملمين السلم وخآدمة ،العلم سبيل في حياته
المعمورة.  أنحاء جميع في أوطانهم اخآتلف على

عهممده ولي وسمو ،الشريفين الحرمين خآادم وإن
الفقيممد أسممرة يعزون إذ الثاني النائب وسمو ،المير

بوفمماته السمملمي والعممالم ،السممعودي والشممعب
،رحمتممه بواسممع يتغمممده وعل_أن الله_جل ليسألون
إنه ؛الشهداء منازل وينزله ،جناته ويسكنه ،ومغفرته

إنمما ،وقممدره قضممائه علممى لله والحمد ،مجيب سميع
راجعون+  إليه وإنا لله

2060 عدد القتصادية
سننماحة فقيدها تودع السلمية المة_ 3

وسمممو المليكباز بن عبدالعزيز الشيخ العلمة
الجنمماة صمملة يؤدون الثاني النائب وسمو العهد ولي
المة.  فقيد على
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باز
هم29/1/1420 المدينة

ابننن لبننناء الشننريفين الحرمين خآادما_ 4
فنني وأصنندقاهم ،الننناس أعننز فقنندنا: بنناز

: الخير إلى والدعوة النصح
بعمممق مفعمممة وبعبممارات ،مممؤثرة أبويممة بكلمممات
عنممد الشريفين الحرمين خآادم قال والتأثر المشاعر
لبنمماء المكرمممة بمكممة الصممفا قصممر فممي اسممتقباله

بمماز: =والممدكم_رحمممة بن عبدالعزيز الشيخ سماحة
بالنسممبة ذلك من أشد ربما بل ،والدنا عليه_هو الله
ًا لي كأسممرته أنتممم مصممابكم ليممس وفقممده ،شخصممي

ًا_مصابنا بل ،وأبنائه ًا ،كشعب هو_أيض للعممالم وأيضمم
المسلمين+.  ولكل ،السلمي
ًا والممدكم بوفمماة فقممدنا قائلً: =لقد وأضاف إنسممان

،معنا الناس أصدقا ومن ،لنا بالنسبة الناس أعز من
الخير إلى والدعوة ،نصحنا على الناس أحرصا ومن

وتوجيههم+.  للناس والنصح
هم29/1/1420 عكاظ

ابن جثمان حملوا مسلم ألف خآمسين_ 5
السننعودية الطننوارأئ قاننوات مثننواه، إلى باز

الشريف.  الحرما إلى الجنازة دخآول تنظم
هم5/2/1420 عكاظ

المصننلين تقنندموا المننناطق أمننراء_ 6
باز.  ابن الفقيد سماحة
هم29/1/1420 عكاظ

:المنننراء الملكننني السنننمو أصنننحاب_ 7
ًا فقد السلما النندين في البارأزين من عالم
: والعلم
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والميممر ،عبممدالعزيز بممن عبممدالله الميممر كلمممات
بن محمد بن فيصل والمير ،عبدالمحسن بن سعود

ماجممد بممن مشممعل والميممر ،عبممدالعزيز بممن سممعود
ثامر.  بن فيصل والمير

هم5/2/1420 عكاظ
والميننر ،طلل والمير ،مشعل المير_ 8

باز.  ابن الشيخ وفاة في يعزون أحمد
هم4/2/1420 الرياض

فقينند ينعننون مننازالوا المننة علمنناء_ 9
باز.  ابن السلما
هم10/2/1420 المدينة

ودورأ السننلمية الجمعيننات رأؤسنناء_ 10
أمريكننا ومسلمو ونيوزلندا بأستراليا الفتاء
المة.  فقيد في يعزون
هم5/2/1420 عكاظ

والباحثون والكاديميون الدين علماء_ 11
العلمية.  باز ابن الشيخ مجاهدات يثمنون
7473 عدد الوسط الشرقا

مسنناحات أفننردت العربيننة الصننحف_ 12
علننى وإجمنناع ،مننناقابه عننن للحننديث واسننعة
،عظمننى خآسننارأة ووفنناته ،المعتنندل المنهننج

وكويتية.  مصرية صحف من قاصاصات
هم3/2/1420 الرياض

رأئيسنننها تبكننني السنننلمية الجامعنننة_ 13
الجامعننة بناء في باز ابن أسهم هكذا ،السبق

السلمية. 
هم14/5/1420 القتصادية
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باز
ابن الشيخ أماما بكت إسلمية شخصيات_ 14

. تواضعه رأأوا عندما باز
7473 عدد الوسط الشرقا

:والفعننل والقننول الفكننر بيننن توافننق_ 15
بنناز ابننن حياة في والثقافية الفكرية الجوانب
ول ،وفعلً قاننولً اليمننان ،ومتعننددة متنوعننة

،الننندعوة ووجوبينننة ،اللنننه لشنننرع إل حكنننم
الفكري.  الغزو ومواجهة
هم29/1/1420 الرياض

بنناز ابننن السودانية: الراحننل الخرطوما_ 16
ًا شننكل ًا حضننورأ الفكننارأ مواجهننة فنني متميننز

والمناهننج ،الفاسنندة والمعتقنندات ،الهدامننة
المضللة. 
2109 عدد الخرطوم

،الكويت في باز ابن لرحيل حزينة أصاء_ 17
ًا فقنندنا: عكنناظننن: ل والنندعاة والعلمنناء نبراسنن

ًا الله.  إلى الدعوة في منير
1947 عكاظ

بالفتننناء المنننوظفين شنننؤون مننندير_ 18
منننذ بإجننازة يتمتننع لم باز ابن الشيخ: للرياض

عمله.  في ُعين أن
هم1/2/1420 الرياض

بننالدب اتسمت مواقافه باز ابن الشيخ_ 19
تقننوما الفتننوىَ في متميزة مدرأسة ،والعتدال

تعصب.  دون الدليل اتباع على
هم4/2/1420 الربعاء

13178 عدد
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السمو صاحب بقلم: شيخنا يا الله رأحمك_ 1
. فهد ابن عبدالعزيز المير الملكي

هم4/2/1420 السلمي العالم
بن خآالد المير لله: بقلم أوقافت حياة_ 2

. الفيصل فهد بن عبدالله
هم3/2/1420 الرياض

آل بنندرأ الميننر بقلننم: الخلنند جنة إلى_ 3
. سعود

هم3/2/1420 الرياض
:عليكننم وأخآلننف قالننوبكم اللننه جمننع_ 4

آل عبنندالله بننن عبنندالعزيز الشننيخ سننماحة
. الشيخ

هم1/2/1420 الرياض
:الزمان هذا فجائع إحدىَ باز ابن وفاة_ 5

رأئيننس ،اللحينندان صننالح الشننيخ سننماحة
. العلى القضاء مجلس

هم28/1/1420 عكاظ
بقلننم: عظيننم وخآطننب ،جلننل مصنناب_ 6

بننن عبنندالله الدكتورأ الشيخ المعالي صاحب
. العدل وزير الشيخ آل محمد

هم4/2/1420 عكاظ
الشننريعة: علمنناء مقدمننة في باز ابن_ 7

الننندكتورأ الشنننيخ المعنننالي صننناحب بقلنننم
وزيننر الننتركي عبدالمحسننن بننن عبنندالله

نماذج لعنوانات بعض المقالت
 التي كتبت عن سماحة الشيخ
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باز
. السلمية الشؤون

هم4/2/1420 المدينة
صنناحب بقلم: الزمان يذكرك ولسوف_ 8

عبنندالله ابننن صننالح الدكتورأ الشيخ المعالي
الحننراما، المسننجد وخآطيننب إمنناما: حميد بن

. الشورأىَ مجلس وعضو
13191 عدد المدينة

معالي عبدالله: بقلم أبا يا الله رأحمك_ 9
العبينند صننالح بننن عبنندالله النندكتورأ الشننيخ

. السلمي العالم رأابطة عاما أمين
دنيانننا: عننن واستغنى لعلمه، احتجنا_ 10

محمنند بننن النندكتورأ: محمننود معننالي بقلننم
. الحج وزير سفر

477 عدد الوسط الشرقا
بقلننم: المضننيء المصننباح وانطفننأ_ 11

.السالم عبدالله بن عبدالعزيز الشيخ معالي
هم1420_ 2_ 7 الرياض

:بنناز بننن عبنندالعزيز بالوالنند علقاتي_ 12
ابننن عبنندالله النندكتورأ الشننيخ معننالي بقلننم
. الشورأىَ مجلس عضو نصيف عمر

هم2/2/1420 المدينة
بقلننم: علمنك نفقند ولم جسدك فقدنا_ 13

العنناما الميننن ،البنندرأ حمننود النندكتورأ معننالي
. الشورأىَ لمجلس

هم24/2/1420 
:القلننب سننليم السيرة محمود عاش_ 14

مرشنند بننن علنني النندكتورأ معننالي بقلننم
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. البنات لتعليم العاما الرئيس المرشد
هم29/2/1420 الجزيرة

بقلننم: المننة وفقيد ،الجزيرة علمة_ 15
. القرضاوي يوسف الدكتورأ الشيخ

هم3/2/1420 المجتمع 
بقلننم: عرفتننه كمننا بنناز ابننن الشننيخ_ 16

. الجاسر حمد الشيخ
هم29/2/1420 الرياض 

بننن عبنندالعزيز الشننيخ المننة عننالم_ 17
.الصالح عثمان الشيخ بقلم: باز بن عبدالله

هم3/2/1420 الجزيرة
:باز ابن الشيخ سماحة العالم الماما_ 18

عقيننل بننن عبنندالرحمن أبنني الشننيخ بقلننم
. الظاهري

هم5/2/1420 الجزيرة 
الجليننل: بقلننم الشننيخ مننناقاب مننن_ 19

. الركابي العابدين زين الشيخ الدكتورأ
هم1/2/1420 المدينة

النندكتورأ بقلننم: والتكريننم الرحيننل_ 20
. الثنيان عبدالعزيز

هم2/2/1420 الرياض 
:النندموع تننذرأف عبنندالله أبي مثل على_ 21
سننعود بننن صننالح النندكتورأ الشيخ معالي بقلم

الشورأىَ مجلس عضو العلي
هم28/1/1420 الرياض

د. الخآننرة: بقلننم صيد طالب باز ابن_ 22
. الجبرتي عبدالمجيد بن أنورأ
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باز
هم28/1/1420 الحياة

الشننيخ بازية: بقلننم ومواقاف لفتات_ 23
. الشبل عبدالعزيز بن علي

هم7/2/1420 اليمامة
الشننيخ بقلم: عبدالله أبا الله رأحمك_ 24

منندير الحكمنني حننافظ بننن عبنندالله الدكتورأ
. للمملكة العاما المفتي مكتب

هم1/2/1420 الرياض
معالي عبدالله: بقلم أبا يا الجنة إلى_ 25

. الحارأثي العرابي فهد الدكتورأ
مصننابها علننى المننة تحننزن ل كيننف_ 26

محمنند بننن عبنندالله الشننيخ الجليننل: بقلننم
العدل.  وزارأة وكيل اليحيى

هم4/2/1420
وكيننف ودللته الحدث: اللف الرجل_ 27

بننن سننليمان النندكتورأ الشيخ بقلم: نحفظه
. العودة حمد

هم6/2/1420 الجزيرة
الشننيخ السننلمي: بقلننم العننالم فقيد_ 28

هيئننة عضننو العليننوي أحمنند بننن رأاشد الدكتورأ
. بالقصيم الشريعة بكلية التدرأيس

هم10/2/1420 الجزيرة
ًا طبت_ 29 ًا حينن :العلمننة الشنيخ أيهننا وميتن
. الشايع عبدالرحمن بن خآالد الشيخ بقلم

هم3/2/1420 الجزيرة
الشيخ فضيلة الكبير: بقلم القلب رأحل_ 30

محكمننة رأئيننس الحميننن حميننن بننن عبدالعزيز
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. الرس
هم2/2/1420 الرياض 

بننن فهنند الشننيخ مننؤثر: بقلننم وداع_ 31
. السنيدي عبدالعزيز

هم6/2/1420 الرياض
عبنندالله الشننيخ بقلننم: الحننق نننورأ_ 32

. العبيلن
هم6/2/1420 الجزيرة

ًا_ 33 توفيننق الدكتورأ بقلم: باز ابن وداع
. السديري عبدالعزيز بن

11473 عدد الوسط الشرقا
بقلننم: ثلمننة وأيننة ،الثلمننة هنني هذه_ 34

. طرهوني رأزق محمد الشيخ
هم29/1/1420 المدينة

بقلننم: التصننرف إلننى الفاجعننة مننن_ 35
. الهويمل فهد بن حسن الدكتورأ

هم1/2/1420 الجزيرة
الجليننل: بقلننم الشننيخ تجنناه واجبنننا_ 36

الهننابس، عبنندالعزيز بننن عبنندالله النندكتورأ
. السلمية سعود بن محمد الماما جامعة

هم16/2/1420 الجزيرة
بننن يوسننف هننوىَ: للشننيخ طننود_ 37

الثنيان عبدالعزيز
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باز

،بمماز ابممن الشمميخ سممماحة إلممى شمموقا رسالة_ 1
التممويجري عثمممان ابن أحمد الدكتور لمعالي قصيدة

: مطلعها في يقول ،الشورى مجلس عضو
ِءدك ْلهمممى ِءلفقممم عمممن ُي

الفكمممممممُر بمممممممديهته
أعماقنمما فممي وتسممكب

البكممممممممر الدمعممممممممة زاهممر للدكتور قصيدة عنوان الغائب، الحاضر_ 2
مطلعها:  في يقول ،اللمعي عواض بن

الحمممزن وبممماب رحلمممت
ُمشمممممممرع للنممممممماس

يفمممري السمممى وجمممرح
ويصمممممممدع القلممممممموب ٌقا النحريممَر العممالَم بكى_ 3 عنمموان ،ومغممرب شممر

الشمماعر للممدكتور ،الشمميخ لسماحة رثاء في قصيدة
مطلعها:  يقول ،الدبل سعد بن محمد

الرحمممن إلممى فزعنمما
وننمممممممدب نشمممممممكوا

لشممممممميخ ونمممممممدعوا
تعممممرب والمحمممماريب ًا عز قد الذي الكهف بيته_ 4 قصيدة عنوان ،صرح

،خآفمماجي عبممدالمنعم محمممد الممدكتور الكممبير للديب
مطلعها:  يقول

في ذكُره َمْن يمت لم
العممممممممممممممممممممالمين

فممي إسمه من يمت لم
الخالممممممممممممممممممممدين البحممر الرائممد بمماز ابممن

الممممممممممممممممممممممممذي
بمممممممزاد المممممممدنيا مل

الصمممممممممممممممممممالحين قصيدة عنوان ،قبر يوسعها الشّم الجبال كيف_ 5
يقممول ،الرشمميد سممعد ابممن ناصممر الممدكتور للسممتاذ

مطلعها: 
ًا أنهنهها لهمما وأنى صبر

الصمممممممممممممممممممممممبر
لها لكان دما ذرفت ولو

العمممممممممممممممممممممممممذر للشمميخ قصيدة عنوان ،الخلود سفر من ورقة_ 6
مطلعها:  يقول ،الزهراني مسفر بن ناصر الدكتور

نماذج لبعض مطالع القصائد التي قيلت
 في سماحة الشيخ بعد وفاته
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بممدرها فيها غاب أمة يا
السممممممممممممممممممممماري

سلسا أرضها في وجف
الجممممممممماري لهممممممممما الممدكتور للشاعر قصيدة عنوان باز، ابن مات_ 7

مطلعها:  يقول ،العشماوي عبدالرحمن
يظممل أن بعدك للشعر

ًا حزينمممممممممممممممممممممممم
يممذوب أن قلبي ولنبض

جنينمممممممممممممممممممممممممما عنوان باز، ابن الفقيد ضريح على الحجاز وبل_ 8
ًا_للشممماعر عبمممدالرحمن المممدكتور قصممميدة_أيضممم

مطلعها:  يقول العشماوي،
أم الشعر قلب خآفقان

خآفقممممممممممممممممممممممان
مممممن لهممممب أنممممه أم

الحممممممممممممممممممممممزان قصمميدة عنمموان ،الجفان وأدمع القلوب حزن_ 9
إممام ،الشمريم إبراهيمم بمنا سمعود الشميخ لفضيلة

: مطلعها يقول ،الحرام المسجد وخآطيب
وزاد المصمممماب جممممل

الخممممممممبر همممممممممَي
والغممم بنا المشيب حل

والسممممممممممممممممممممممهر عبممدالله للشاعر قصيدة عنوان ،التقى أمير_ 10
: مطلعها يقول ،الصيخان

الصمملة سممجادة اطممو
ففيهمممممممممممممممممممممممما

ركعممممة بقايمممماه مممممن
وسممممممممممممممممممممممجود قصمميدة عنمموان ،عممبراتكم كفكفمموا باز آل يا_ 11

: مطلعها يقول ،الربيعة عبدالعزيز بن بدر للدكتور
حين ولت العزاء قالوا

عممممممممممممممممممممممممزاء
وأجهممش الملمموك بكت

العلنممممممممممممممممممممممماء ًا_ 12 عنوان ،الملة عالم ويا ،المة مفتي يا وداع
يقممول ،الحميممد محمممد ابممن عبدالله للدكتور قصيدة
: مطلعها
فتكمممدر هممموى جبمممل

الخآيممممممممممممممممممممممار
مسمماجد عليممه وبكممت

وديمممممممممممممممممممممممممار موسى للشاعر قصيدة عنوان المر، الرحيل_ 13
: مطلعها يقول ،الزهراني هجاد بن محمد بن
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باز
حتى القلب دهى خآطب

القلممممممممم اسممممممممتعبر
الخلممق ظهممور منممه تكمماد

تنفصمممممممممممممممممممممممممم قسمميدة عنمموان رداء، منقبممة كممل مممن لممه_ 14
يقممول ،العبيممد عبممدالرحمن بممن د. سممليمان للشاعر
: مطلعها

نممزل قممد واللممه بلممى
القضمممممممممممممممممممممماء

واشممتد الخطممب وهممال
البلء السمممتاذ للشممماعر قصممميدة مطلمممع وهمممذا_ 15

: الجاسر عبدالرحمن بن عبدالعزيز
ّدم ُد ته انهممد حين المج

ركنمممممممممممممممممممممممماه
فمممي الفكمممر وزلمممزل

معنمممممممماه الفمممممممماقا الشيخ للشاعر قصيدة عنوان عظيم، مصاب_ 16
: مطلعها يقول الفيفي قاسم بن علي

بمممالغ عظيمممم مصممماب
فممممممممادحه الممممممممرزء

غممائر جسمميم وخآطممب
بممممممممارحه الجممممممممرح الديممب للشاعر قصيدة عنوان ،الوداع حزن_ 17

: مطلعها يقول ،صديق محمود محمد
علمممى يجمممري المممدمع

رقممممممراقا الخممممممدين
والحممزن يأسرني والهم

دفممممممممممممممممممممممممماقا د. للشمماعر قصمميدة عنمموان العلممم، كمموكب_ 18
: مطلعها يقول ،باشراحيل محمد بن عبدالله

ذكرانمما فيك تمت لم ل
البممممممممممد إلممممممممممى

بيمممن العلمممم يممماكوكب
والسمممممممند المتمممممممن قصمميدة عنمموان العلممماء وشمميخ ،العلمم سيد_ 19

القممرآن إذاعة مدير ،الصفار سعيد بن محمد للشيخ
: مطلعها يقول ،الكريم
ِءح ً صا يمما تلمنممي ل مهل

ُأخآمممممممممممممممممممممممممي
أي لممي تقل ل تلمني ل

شممممممممممممممممممممممممميء للشمميخ قصمميدة عنمموان باز، ابن عليك سلم_ 20
: مطلعها يقول ،الخرعان عبدالله بن محمد الدكتور
الشممميخ علمممى سممملم

فسممممملموا الجليمممممل
متمألم قلبه محّب سلَم
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ًا_ 21 يقول ،العمري صالح للشاعر ،لشيخنا وداع
: مطلعها

فسممممار أراع صمممموٌت
جسمممدي فمممي الممموهن

فممممي ياأمممممة نعمممماك
الحمممممممد شخصمممممممك صممالح بممن زكممي للشمماعر ،البمماز أيهمما َنممْم_ 22

: مطلعها يقول ،الحريول
حممب ممما إذا قلب لكل

أسمممممممممممممممممممممممرار
اللممه لغيممر حممب وكممل

ينهممممممممممممممممممممممممممار بممن محمممد للشاعر قصيدة عنوان ،سما باز_ 23
: مطلعها يقول ،الفهد حمين بن فهد

الهممم فأثممار دعا خآطب
واللممممممممممممممممممممممما

بيممض قممد ولكنممه جممون
اللمممممممممممممممممممممممممما قصمميدة عنمموان ،المضمميء الكمموكب رحيممل_ 24

: مطلعها يقول ،الحميد سالم بن عبدالله للشاعر
مل كممممموكٌب ترّحمممممل

الوجمممممممممممممممممممممودا
التواضممممممع وعلمنمممممما

والخلمممممممممممممممممممممودا ،رشممدان بممن نممايف للشمماعر قصمميدة وهممذه_ 25
: مطلعها يقول

والمنايمما عفمموك هممم ل
تمممممممممممممممممممممممممزأر

وفيهممما خآمممبر تجوالهممما
المخمممممممممممممممممممممممبر ودممموع حممروف: عنوانهمما قصمميدة وهممذه_ 26

: مطلعها يقول ،مكي صديق حسين للشاعر
فأشمجانا النعمّي وافمى

وأبكانمممممممممممممممممممممما
فممممي وأوقممممد حزنمممما

نيرانممممممما الحشممممممماء للدكتور قصيدة ،المجد ضريح على نجد صبا_ 27
: مطلعها يقول ،السعدي محمد بن عبدالله

معّزي يا ليلك كان هل
سممممممممممممممممممممممرمدا

حقممما عينممماك كانتممما أو
أرممممممممممممممممممممممممممدا علي بن ظافر للدكتور قصيدة ،بفقده رزئت_ 28

: مطلعها يقول ،القرني
أفكيممف بفقممده رزئممت

أن لممممممممممممممممممممممي
وأن الكلهمم فممي أنمممق

ّبممممممممممممممممممممممممممج أد
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باز
عبدالله للشاعر قصيدة ،ومنارة قلعة فقدنا_ 29

: مطلعها يقول ،السمري حسن بن
مممن وأيهمما خآطممب أي

خآسممممممممممممممممممممماره
ومنمماره قلعة فقدناه إذ

معل بن حبيب الدكتور للشاعر قصيدة ،روع_ 30
سممماحة فممي قيلممت مرثيممة أول ولعلهمما ،المطيممري

: مطلعها يقول ،الشيخ
ًا المام ذاك طوى أحق

 المبجممممممممممممممممممممل
ليمممل فمممي وأطفيمممء

مشممممممعل الخليقممممممة قصمميدة ،بمماز ابممن علممى الجفممون تقرحممت_ 31
: مطلعها يقول ،الشعبي حسن بن إبراهيم للشاعر

خآطممب أرجاءهمما دهمما
جسمممممممممممممممممممممميم

الممممدنيا هممممذه وغممممادر
الزعيمممممممممممممممممممممممم إبراهيممم للشمماعر قصمميدة ،لغممتين تصممارع_ 32

: مطلعها يقول ،الفوزان
يلهممم المصممائب وقممع

التعمممممممممممممممممممممبيرا
يظمممل شممماعره أن أم

أسمممممممممممممممممممممممميرا الشمميخ للشمماعر قصمميدة ،الوداع موكب في_ 33
يقممول ،العسكر عبدالعزيز ابن عبدالمحسن الدكتور
: مطلعها
صمممروح تركمممَت لممممن

والخطممممممب العلممممممم
فممي بنمما يسممير ومممن

الكممممممممرب مهمممممممممة للشمماعر قصمميدة ،القبور أهل بنا عّز شيخ يا_ 34
: مطلعها يقول ،المشيقح فهد بن إبراهيم

ول يجمممدي الشمممعر ل
أوزان تجمممممممممممممديك

فللحممزان الفقيممد مات
ميممممممممممممممممممممممممدان أحمممد للشاعر قصيدة ،المة عين في دمعة_ 35

: مطلعها يقول حسبو،
الممدمع ممماذا سمماءلت

والحمممممممممممممممممممزان
اخآتمماره بمماز ابممن قممالو

الرحممممممممممممممممممممممن الممدكتور للشمماعر: الزاهممد المممام اللممه رحم_ 36
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: ومطلعها ،السالم عبدالله بن أحمد
ّدعتمممه قمممد مودعنممما و

المسممممممممممممممممممماجد
الناس من جمع وودعه

حاشممممممممممممممممممممممممد ،بمماز ابممن الشمميخ رثمماء في والمجاز الحقيقة_ 37
: ومطلعها القرني، علي بن أحمد شعر

لممه خآير والله به ُفجعنا
منممممممممممممممممممممممممممما

قلبمه بكى إل مسلم فل
حزنمممممممممممممممممممممممممما الممدكتور شممعر يممزول ل ذكممرك طيممب ولكن_ 38

،الشممورى مجلممس عضممو الضممبيب محمممد بممن أحمد
: ومطلعها

يغيبممممه أن لجسمممممك
الرحيمممممممممممممممممممممل

ل ذكمممر طيمممب ولكمممن
يمممممممممممممممممممممممممزول : ومطلعها ،فهد بن رسمية شعر شيخاه،_ 39

ّدع بممممالحزن عليممممك و
الجلممممممممد سممممممممابق

يمماقلب مثلممه على وهل
جلمممممممممممد ممممممممممممن عطيممة سممعد الممدكتور شممعر ،عممالم ممموت_ 40

: ومطلعها ،الغامدي
ُد النمماس في العلم فقي

الفقيمممممممممممممممممممممممد
المغيمممممب وحاضمممممره

والشمممممممممممممممممممممهيد سممعد شممعر ،تواضممع كريممم فممي وحلممم زهد_ 41
: ومطلعها ،البراهيم عبدالرحيم

وتممماهت الفمممؤاد حمممار
البصمممممممممممممممممممممار

الريمماض وفي يقال مما
يثمممممممممممممممممممممممممممار بممن سممعيد شممعر ،العلمموم شمممس وكسفت_ 42

: ومطلعها ،القرني عبدالله
المليين وأرواح دخآلت

تعصمممممممممممممممممممممممر
حمممزن ممممن وأجفاننممما

تمطممممممممر فقممممممممدك سممليمان شمعر ،الممدموعا تسكبان لعينيك ما_ 43
: ومطلعها ،الشريف عبدالعزيز بن

تسمممكبان لعينيمممك مممما
الممممممممممممممممممممدموعا

علممممى صممممبرا لسمممت
مسمممممتطيعا السمممممى عبممدالرحمن الشمميخ شممعر السممبيل، كيممف_ 44
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: ومطلعها ،المساعد المنير
من تموج كم أكبر الله

المممممممممممممممممممممممورى
اعتراهمما قممد إليممك زمر

اعممممممممممترى ممممممممممما ًا المجمممالس زان_ 45 شمممعر برفقتمممه، محفوفممم
: ومطلعها ،سمارة محمد شكري الدكتور

وأحممزان ألممم خآطممب
نعانيهممممممممممممممممممممممما

العمممرب مممموطن فمممي
ناعيهمممممما والسمممممملم حمممد بممن صممالح شممعر السلمية المة فقيد_ 46

: ومطلعها ،المالك
يسممميل أن للمممدمع آن

انسمممممممممممممممممممممكابا
وغابمما المام ودع حينما

الممدكتور السممتاذ شممعر ،الشيوخ شيخ رحيل_ 47
: ومطلعها ،حسين بن سعد بن محمد
بعممدما مممن النمموى طوتك

الصممممممممحب أجمممممممممل
لهمما فحممن أتممراب وغيممب

تممممممممممممممممممممممممممممممرب
صممالح الممدكتور شممعر ،القحمموان رحيممل_ 48

: ومطلعها ،الزهراني
ًا هممماج وسمممافر عطمممر

القحممممممممممممممممممموان
الراك فبكممممممممممممممماه

والسممممممممممممممممممنديان ،الحمممد عبممدالرزاقا الممدكتور ،يغممب لم فقيد_ 49
: ومطلعها

وفممي الحيمماة فممي علو
المعممممممممممممممممممممممماد

الحواضمممر فمممي وذكمممر
والبمممممممممممممممممممموادي الممدكتور شممعر العممزاء، عنممه يعممز بمماز ابممن_ 50

ومطلعها:  العروسي، عبدالشكور
ُظممَم حيممن الخطممُب َع

القضمممممممماء حممممممممم
النبمماء آذاننمما وأصمممت

عبدالعزيز شعر ،المة الرجل القمة، الرجل_ 51
: ومطلعها ،الحريشي

واكتممب العلياء إلى قم
قلممممممممممممممممممممممممي

سطر المجد سجل في
دمممممممممممي مممممممممممن عبممدالعزيز شممعر ،العظممام يرحممل هكممذا_ 52
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: القصيدة ومطلع ،المقحم
والممدموع الحممزن هكذا

تسممممممممممممممممممممممميل
والفقيممد الفقممد هكممذا

الجليمممممممممممممممممممممممل ًا الباز يابن كنت_ 53 ًا طود محمممد شممعر ،شممامخ
: ومطلعها ،العمري حسن
فجممر فممي الجممو اكفهر

الخميمممممممممممممممممممس
علممممى وجممممدا وبكممممى

الشمممممموس شممممممس عبدالله الشاعر الكبير للديب ،العصور نجم_ 54
: ومطلعها ،إدريس بن

خآيلممممممك أسممممممرجت
ًا بمممممالعزائم صممممماعد

الوجود في وتزرع تبني
محامممممممممممممممممممممممدا بممن عبدالله الدكتور شعر ،الواه العالم رثاء_ 55

: القصيدة ومطلع ،اللحياني سعاف
بالعمممدل جمممدُث لممممن

ًا ضممممممماح ّنم مسممممممم
العيمممن دمممموع عليمممه

سمممممممجما أهرقمممممممن للشمميخ ،نعممي قممد اليوم بكرة باز ابن سليل_ 56
: ومطلعها ،القصير صالح بن عبدالله

قلمممبي دهمممى مصممماب
ّيل أدمعمممممممي فسممممممم

بيممن للسممى نممارا وأجج
أضمممممممممممممممممممممملعي ًا_ 57 غممالب بن عبدالله شعر ،السلم جبل وداع

: ومطلعها ،الحميري
بالدموع سحي عين أيا

السمممممممممممممممممممواجم
ّكممي العل ركممن علممى وب

والمكممممممممممممممممممممارم بممن عبممدالله الشمميخ شممعر ،الحزينممة الدمعة_ 58
: ومطلعها ،المعتاز محمد

الصممادحات للطيممور ما
تنممممممممممممممممممممممممموح

بالعويمممل لليتمممامى مممما
تصممممممممممممممممممممممممميح ،المسممعود د_عبممدالله ،الطهممر نفحممة يمما_ 59

: ومطلعها
صمموب أي مممن إليممك

السمممممممبل تهتمممممممدي
وصممموت تقمممول مممماذا

ينخمممممممزل الشمممممممعر حسممن بممن علممي شممعر ،العينممان فاضممت_ 60
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باز
: ومطلعها ،الرديني
ممما وجرحممه يئن قلمي

زال
شلل هنا فجرها والحبر

بن محمد الشاعر للديب ،اليات لك شهدت_ 61
: ومطلعها ،المشعان سعد

حيممن اليام لك عبست
رأيتهمممممممممممممممممممممممما

ًا واسممتعتبت فممما دهممر
أعتبتهممممممممممممممممممممممما بممن محمممد الشمميخ شممعر ،اللممه سمملم عليك_ 62

: ومطلعها ،المهنا سليمان
فممي النبمماء من عظيم

جلجل الكممممممممممممممون
لممو المممرء قلممب يصممدع

جنممممممممممدل كممممممممممان ًا_ 63 سممعد بممن محمممد شممعر ،الحسان أبا سلم
: ومطلعها ،العجلن
الجفممان علممى أريقممت

المممممممذوارف منممممممما
الممدهر صممروف من لها

واكممممممممف بممممممممالعين ومطلممع ،عبممدالله بنممت وفاء شعر ،النوى نبأ_ 64
: القصيدة

الحشممماء رممممى نبمممأ
بمممممممممممممممممممممممماللم

بممالظلم للفاقا وانساقا

عبممدالرحمن بن محمد للشاعر ،العزاء لمن_ 65
: ومطلعها ،المقرن

واللمممه وكلنممما رحلمممت
راحممممممممممممممممممممممممل

فمممي وحبكمممم رحلمممت
نممممممممازل القلممممممممب فرح بن فواز: الشاعر للديب ،الرحيل غصة_ 66

: ومطلعها ،العبدلي
الغمممممموادي سممممممقتك
الهواطممممل والمممممزون

الصمميبات عليك وجادت
الثواقممممممممممممممممممممممل مممد شممعر ،محتممم النفمموس في حق الموت_ 67

: ومطلعها ،المديد عبدالكريم بن الله
وأطفئممت الضممياء غاب

أنممممممممممممممممممممممممموار
الفضمماء وسممط لنا وبدا

قتمممممممممممممممممممممممممممار صالح بن أحمد الشاعر الديب شعر الوافد،_ 68
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: ومطلعها ،الصالح
لنممما تكمممون أن كمممبير

المصمممممممممممممممممممممابا
ًا حججا متعتنا لقد عممذاب

بممن عبممدالله الشمميخ شممعر ،الطود هوى هل_ 69
: ومطلعها الشبانة، حمد

واصطبر الدمع كفكف
صمممممممممديقي يممممممممما

فممي واقممف الموت فهو
طريقممممممممممممممممممممممي عبممدالرحمن بن عبدالله للشاعر ،عام حزن_ 70

: ومطلعها ،المنيع
أفئمممدت شمممل وحمممزنالبلد أرجمماء عممم ظلم

العبممممممممممممممممممممممممماد تقييمده تيسمر مما وهذا ،القصائد مطالع بعض هذه
،المقممام بنمما لطممال تعدادها في استرسلنا ولو ،منها

تبممالغ ول ،بممالعنق أحاط ما القلدة من حسبك ولكن
فممي وقممال إل شمماعر يبقممى يكممد لممم إنممه: قلممَت إذا

ًا الشيخ سماحة وفاته.  بعد شعر
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باز

المبممارك المام ذلك سيرة في التطواف هذا وبعد
همممذه جمممع يسر أن على الله نشكر أن إل يسعنا ل

_عممزهونسممأل ،القممارئ متنمماول فممي وجعلهمما ،المادة
ًا العمممل هذا يجعل وجل_أن ،الكريممم لمموجهه خآالصمم

كريم.  جواد إنه ؛به ينفع وأن
هممذا سمميرة إبممراز علممى الحممرصا كل حرصنا ولقد
ًا نمأل ولمم ،هي كما المام ،الدقمة تحممري فممي جهممد
والتهوين.  التهويل عن والبعد ،العدل ولزوم
ًا جوانب هناك إن بل لممم المممام سيرة من وأخآبار
فيهمما أن النمماس بعممض ظممن لربممما ذكرت ولو ،تذكر

مبالغة. 
أن وعسممى ،وعممبرة عظممة السيرة هذه في فلعل

هو بما جدير فهو وإل ،حقه بعض الشيخ وفينا نكون
وإذا ،يشمماء مممن يممؤتيه اللممه فضممل وذلممك ،هذا فوقا

لها.  ممسك فل رحمة الله أرسل
،بشممر عمممل هممذا فممإن شمميء مممن يممك ومهممما
،تمموجيه كلمممة أحبتنمما من نعدم ول ،يلزمه والتقصير

وتسديد.  ،ونصح
ًا ثم ،إعانته وجل_على لله_عز بالشكر نثني وأخآير

هممذا إخآراج في أسهم من لكل الشكر ونكرر نزجي
صورة.  وبأية ،نوع بأي الصورة بهذه الكتاب
،ودائعه تضيع ل الذي الله نستودعكم الختام وفي

وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلم

الخمممماتممممة
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الفهرس
ّد مقدمة_  إع 3الُم

9الرواية هذه _ أهمية
12الرواية هذه كتابة _ دوافع
13الرواية هذه في ورد ما _ مجمل
ّد _ عمل ِءع 15الرواية هذه ُم

17الموسى محمد الشيخ الراوي _ ترجمة
20عبدالعزيز الشيخ بسماحة الراوي _ علقة
سممماحة مممع اليممومي ونظممامه الممراوي _ دوام
21الشيخ

23الشيخ سماحة على الراوي _ قراءة
الرواية

باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب
الموسى موسى بن محمد رواية: الشيخ

الحمد إبراهيم بن إعداد: محمد
30الشيخ سماحة سيرة في _ نبذة
32صباه في الشيخ سماحة أخآبار _ من

34بمظهره الشيخ سماحة _ عناية
ُلقية الصفات أبرز _ من 36المام لسماحة الُخ

39لها وتطبيقه للسنة، _ تعظيمه
42الشيخ سماحة تولها التي _ العمال

المممام سممماحة بهمما يقوم كان التي العمال _ أبرز
46اليجاز سبيل على

48العلمية وآثاره الشيخ سماحة _ مؤلفات
52الشيخ سماحة منزل _ وصف
54السنوي الشيخ سماحة _ نظام

57الشيخ لسماحة اليومي _ النظام
62الشيخ سماحة مجلس في يدور ما _ وصف
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باز
66المكتب في الرسمي العمل في الشيخ _ سماحة

69الشيخ سماحة _ صلة
علممى سممماحته حمرصا علممى تممدل عجيبممة _ حادثمة

76الصلة
76الجماعة صلة في الشيخ لسماحة كلمة
81رمضان في الشيخ سماحة حال

84رمضان في الشيخ لسماحة كلمات
تفطممرون+ كتبهمما يمموم بعنوان: =الفطر _ كلمة1

84هم1385 عام
88رمضان شهر دخآول بمناسبة _ كلمة2

98الحج في الشيخ سماحة _ أحوال
في ومنهجه وأخآباره، الشيخ، أحوال تبين  فقرة46

98الحج

العيد في الشيخ _ سماحة
11
0

الجمعة يوم في الشيخ _ سماحة
11
4

منزله مكتبة في الشيخ _ سماحة
11
6

الشيخ سماحة _ بكاء
11
8

بالله الشيخ سماحة _ ثقة
12
1

السياقا هذا في وقصص مواقف ثلثة
12
1

الشيخ سماحة _ هيبة
12
4

12الشيخ سماحة _ تواضع



628
باز بن عبدالعزيز المام سيرة من جوانب

7

تواضعه على والقصص الشواهد من  صورة17
12
7

أحممد فممي خآاصممة سممجادة لممه وضممع لممما _ قصممته1
المساجد

12
7

راتب إمام له مسجد في صلى إذا الناس _ ليؤم2
12
7

الدولة من له الممنوحة السيارة بنوع يأبه _ ل3
12
8

المنزل أو الثاث بتغيير يأبه _ ل6_5_4
12
8

 والسائل والمسكين، للمرأة، _ يتواضع8_7
12
9

سنة بثلثين وفاته قبل هذا في قصة
12
9

العلم، في دونه لمن _ يتواضع9
12
9

 هم1386 عام حصلت هذا في قصة 
12
9

غيره دون بشيء يخص بأن يرضى _ ل10
13
0

السياقا هذا في _ قصتان 
13
1

ًا الهوينى يمشي _ كان11 التكبر عن بعيد
13
1

أدري) (ل قول من يأنف _ ل12
13
1

140213 عممام المحرم في حصلت ذلك في _ قصة 
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باز
1هم

أحد أي من الفائدة أو النصيحة، يحتقر _ ل13
13
1

ًا قممدم صممغير شمماب مع _ قصة  لسممماحة اقتراحمم
 الشيخ

13
1

يوصممف مما أقل أنه ويرى نفسه، يهتضم _ كان14
به:

13
2

محمد أحمد للستاذ رائعة هذا: كلمة على _ مثال 
جممائزة علممى الشيخ سماحة حصول بمناسبة جمال
العالمية فيصل الملك

13
2

أحمممد، للسممتاذ وشممكره الشمميخ، سممماحة _ رد
بالتقصير واعترافه

13
4

الشمموارع أو المممدارس، بتسمممية يعبأ يكن _ لم15
باسمه

13
5

للمديح _ كراهيته16
13
7

الممدكتور للشمميخ رائعممة ذلك: قصيدة على _ مثال 
. الشيخ سماحة مدح في الهللي الدين تقي محمد

13
7

الممدكتور للشمميخ رائعممة ذلك: قصيدة على _ مثال 
الشيخ سماحة مدح في الهللي الدين تقي محمد

المذكورة القصيدة على الشيخ سماحة _ تعقيب 
14
0

فممي شمملباية أبممو أحمد للشيخ وقصيدة _ كتاب،17
الشيخ سماحة مدح

14
1

الشيخ سماحة نفس _ عزة
14
6

نفسه عزة على وشواهد  قصص5
14
6
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الشيخ سماحة _ زهد
14
9

الشيخ سماحة _ ورع
15
2

ورعه من  نماذج7
15
2

الوقت على _ محافظته
15
9

به وعنايته الوقت، مع حاله مظاهر من
15
9

المواعيد في _ دقته1
15
9

للرتباطات العجيب _ ضبطه2
15
9

بالوقت _ معرفته3
16
0

الوقت _ تنظيم4
16
0

الجامعممة فممي كممان لممما الليليممة أوقمماته بتوزيع بيان
السلمية

16
0

الوقت من اليسير الجزء اغتنام يحتقر _ ل5
16
1

الجازات يعرف _ ل6
16
2

البرية والرحلت النزهة يعرف _ ل7
16
2

النافع بالمفيد المجالس _ ملء8
16
3
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باز

الوقت _ بركة9
16
3

قل ولو عمل أي بإنجاز يستهين _ ل10
16
4

المرض حال في الوقت _ اغتنام11
16
4

الحرجة المواطن في الوقت _ اغتنام12
16
5

الصدد هذا في قصة 
16
5

السفر حال في الوقت _ اغتنام13
16
5

القبيل هذا في قصة 
16
5

ومزاحه الشيخ سماحة _ دعابة
16
7

دعابته من  شواهد8
16
7

الشيخ سماحة عند الجم والدب المرهف _ الذوقا
17
1

وأدبه: ذوقه من نماذج
17
1

إيناسممه، حمماول معممه يعمممل من بضيق شعر _ إذا1
ومباسطته

17
1

معه يعمل من إرضاء على _ يحرصا2
17
1

ويسمممممعى الخآريمممممن، مشممممماعر _ يراعمممممي3
قلوبهم لرضائهم،وتطييب

17
1
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القبيل هذا من قصتان 
17
2

أيامه آخآر في حتى لزيارته يأتون من _ يلطف4
17
3

ينهرهم أن دون الناس أذى _ يتحمل5
17
4

ليلممة آخآر في حتى السرور إدخآال على _ يحرصا6
عاشها

17
4

أحد وعنده رجله يمد _ ل7
17
4

عليهمما أراقا بالصممابونة يديه غسل من انتهى _ إذا8
رغوة من عليها ما ليزيل الماء؛ بعض

17
4

كممان ولممو يمينممه عممن الممذي أعطممى شممرب _ إذا9
ًا، يعرفه يكن لم ولو صغير

17
5

بيمينه ناوله شيء مناولة أراد _ إذا10
17
5

دخآممل نمموم وقممت وكممان منزلممه دخآممل _ إذا12_11
ًا يزعج ل حتى وسكينة بهدوء نائم

17
5

نابية كلمة منه تسمع _ ل13
17
5

الضيافة وكرم والجود _ السخاء
17
6

ذلك: مظاهر من
ً _ كان1 فممي والرغبممة الضمميوف حممب على مجبول

صغره منذ استضافتهم
17
6

مممن السمموقا فممي ما أحسن بشراء يوصي _ كان2
الطعمة وسائر والخضار والتمر الفاكهة

17
7

ًا يلح _ كان3 ًا إلحاح 17أو أحممد، عليممه قممدم إذا شممديد
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باز
ًا ليحلوا عليه؛ سلم 7عنده ضيوف

ّغ _ كان4 فممي معممه يتواصمملوا بأن إليه القادمين ير
الزيارة

17
7

الممتي المواعيممد علممى الحرصا أشد يحرصا _ كان5
لضيوفه يضربها

17
8

وحده بالكل يتلذذ _ ل6
17
8

ضيوفه يلطف _ كان7
17
8

ضيوفه عن يسأل حتى المائدة من يقوم ل _ كان8
قاموا؟ هل

17
8

الضيوف بكثرة يتبرم ل _ كان9
17
8

السياقا هذا في قصتان 
17
8

إكممرام على يقوم من ينيب أنه عادته من _ كان10
غاب إذا الضيوف

17
9

الشأن هذا في قصة 
17
9

ًا _ كممان11 عليهممم نقممص ممما يسممأل: عسممى دائممم
شيء؟

18
0

المكث بزيادة الضيوف على يلح _ كان12
18
0

ًا كان _ إذا13 الطعمام فمي رغبممة لممه وليممس مجهد
ًا مع جلس لهم الضيوف؛إيناس

18
0

الشأن هذا في قصة 
18
0

18يعرفه لم ولو إليه بالقادم يفرح _ كان14
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1

الشأن هذا في قصة 
18
1

ضيوفه شأن من يرفع _ كان15
18
1

الشأن هذا في قصة 
18
2

فممي وهو قادم عليه قدم إذا أنه كرمه _ لطائف16
معه للركوب القادم ويدعو يتحفز أخآذ السيارة

18
3

بحضرته ضيوفه يهان أن يرضى ل _ كان17
18
3

الشأن هذا في قصة 
18
3

عنممده ومكثوا أسرهم، مع الضيوف، أتاه _ ربما18
طلباتهم ينهي حتى

18
4

ّيأ مكان سماحته _ لدى19 ربممما الذين للضيوف مه
ًا عنده مكثوا شهور

18
4

سممماحته منزل يرتادون الناس من عدد _ هناك20
مستمرة بصورة الغداء وقت

18
4

للناس الشيخ سماحة _ مواساة
18
6

فممي يعزيهممم أنمماس إلممى أرسممله لكتاب _ نموذج1
والدهم

18
6

بهمما يواسممي برقيممة عممن عبارة وهو آخآر _ نموذج2
ًا والدهم توفي أناس

18
8

يكممثر كان وأدعية إليه، وافتقاره الله، إلى _ لجوؤه
منها

18
9

18وقممد بهمما، يممدعو السمميخ سماحة كان لدعية نموذج
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باز
9المشايخ أحد إلى بها بعث

عنمموان تحممت الشمميخ سممماحة أملها لدعية نموذج
مهمة) (فائدة

19
2

العلوم في الشيخ سماحة _ تفنن
19
5

الشيخ سماحة _ ذاكرة
19
7

الشيخ سماحة ذاكرة على تدل عجيبة قصة
19
9

وشجاعته الشيخ سماحة _ ثبات
20
1

العالية _ همته
20
5

ذلك من نموذج
20
6

وكبارها المور بصغار _ القيام
20
9

ًا ُيحّمل _ ل هو عما شيء يشغله ول أحد، ذنب أحد
بصدده

21
0

الحكام في _ العدل
21
2

القبيل هذا في أمثلة
21
2

وسكينته الشيخ سماحة _ حلم
21
6

ذلك على مثال
21
6

21الشورى ومبدأ الشيخ _ سماحة
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9

لرحامه الشيخ سماحة _ صلة
22
0

زوجاته مع الشيخ سماحة _ تعامل
22
2

علممى الحممث حممول هممم1418 عممام حصمملت طريفة
الزوجات معاملة حسن

22
3

أولده مع الشيخ سماحة _ تعامل
22
4

بتاريممخ لولده الشمميخ سممماحة مممن موجهممة كلمممة
معهممم الجتممماع موعممد تحديممد حول هم5/6/1415

للتدارس
22
5

جيرانه مع الشيخ _ سماحة
22
6

أو معممه يعملممون مممن مممع الشمميخ سماحة _ تعامل
رئاسته تحت

22
7

معه: يعملون من مع تعامله تصور أمثلة
22
8

موسى أبا يا _ نرضيك1
22
8

_ ارحموهم2
22
9

يده تحت من يعاتب يكن لم أنه تبين _ قصة3
23
0

المكتبة أمين مع _ قصة4
23
1

الكتبة أمين مع أخآرى _ قصة5
23
1
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باز
سماحة عن دايل بن عبدالرحمن للشيخ _ حديث6

عبدالعزيز الشيخ
23
1

والفقراء الشيخ _ سماحة
23
5

الفقراء مع وأخآباره مواقفه من
23
5

الصغار مع الشيخ _ سماحة
24
0

العلم أهل مع الشيخ _ سماحة
24
2

العلماء مع طريقته من
24
2

العلماء على ترحمه _ كثرة1
24
2

بذلك وتأثره سيرهم، لقراءة _ حبه2
24
2

معهم وتأدبه لمشايخه _ إجلله3
24
2

بممن محمممد الشمميخ لسممماحة مكاتبمماته مممن نممماذج
إبراهيم

24
3

سماحة إلى عبدالعزيز الشيخ سماحة من أ_ كتاب
هم23/2/1384 في إبراهيم بن محمد الشيخ

24
3

تاريخ بدون ثاٍن ب_ نموذج
24
4

هم1385 عام في كتب ثالث ج_ نموذج
24
6

سممماحة إلممى محمممد الشمميخ سممماحة من د_ كتاب
هم11/2/1386 في عبدالعزيز الشيخ

24
6
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إلممى محمممد الشمميخ سممماحة مممن آخآممر _ كتمماب هممم
هم11/2/1386 في عبدالعزيز الشيخ سماحة

24
7

العلم أهل من ومعاصريه لقرانه وإجلله _ حبه4
24
8

حميد بن عبدالله الشيخ بسماحة علقته في نبذة
24
8

مكاتبممات: كتمماب ممن بينهممما يممدور كان مما نموذج
عبدالعزيز الشيخ إلى عبدالله الشيخ من

24
9

الشمميخ بفضمميلة عبممدالعزيز الشمميخ سممماحة علقة
_ حبيب _ أبو الشتري عبدالعزيز

25
0

المين محمد الشيخ بسماحة الشيخ سماحة علقة
الشنقيطي

25
0

عبممدالرزاقا الشمميخ بسممماحة الشيخ سماحة علقة
عفيفي

25
1

ناصممر محمممد الشيخ بسماحة الشيخ سماحة علقة
اللباني الدين

25
1

عبمممدالرحمن الشممميخ بالعلممممة سمممماحته علقمممة
الدوسري

25
4

التويجري حمود الشيخ بالعلمة سماحته علقة
25
5

له معاصرين آخآرين بعلماء سماحته علقة
25
5

العثيمين محمد الشيخ بسماحة سماحته علقة
25
6

العلم لهل استشارته _ كثرة5
25
6

العلم لهل استضافته _ كثرة6
25
7
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باز

العلم لهل _ حفاوته7
25
7

العلم أهل عن السؤال _ كثرة8
25
7

والقممراءة العلممم، لهممل السممتماع على _ حرصه9
وتشجيعهم لهم،

25
8

بهم الظن وإحسان العم، أهل عن _ الذب10
26
0

العلم أهل كلمة جمع على _ الحرصا11
26
0

العلم لهل _ الوفاء12
26
1

بالطلب _ الفرح13
26
1

المور ولة مع التعامل في الشيخ سماحة _ منهج
26
2

لهم مكاتباته ونماذج معهم، طريقته ملخص
26
2

الولة عند الشيخ سماحة منزلة
26
6

عبدالعزيز الملك عند _ منزلته1
26
7

سعود الملك عند _ منزلته2
26
7

فممي عبممدالعزيز للشمميخ سممعود الملممك مممن كتاب 
هم24/1/1381

26
8

فيصل الملك عند _ منزلته3
26
8
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فممي عبممدالعزيز للشيخ فيصل الملك من أ_ كتاب 
هم16/11/1380

26
9

فممي عبدالعزيز الشيخ على فيصل الملك ب_ ثناء 
السلمية الجامعة حفل في ألقاها التي كلمته

26
9

خآالد الملك عند الشيخ سماحة _ منزلة4
27
0

الحرميممن خآممادم عنممد الشمميخ سممماحة _ منزلممة5
فهد الملك

27
0

وتسميته الشيخ لسماحة الحرمين خآادم مخاطبة 
بالوالد

27
0

المخالفين مع الشيخ سماحة _ منهج
27
2

المخالفين مع تعامله حسن على  أمثلة6
27
3

قضممايا مممع التعامممل فممي الشمميخ سممماحة _ منهممج
الطلقا

28
3

الطلقا في إفتائه _ بداية
28
3

وبعممض الطلقا فممي منهجممه على الضوء تلقي نبذة
فيه: آرائه

يقع ل البدعّي الطلقا أن _يرى1
28
4

أو طممالق، طممالق، بلفممظ: طممالق، الطلقا _ أن2
إيقمماع الممزوج ينوبه لم إذا مطلقة مطلقة، مطلقة،
واحدة طلقة به يقع الثلث

28
5

ّلق: طالق، قال _ إذا3 بالثلث طالق ، طالق المط
عن المطلق يسأل ول طلقات، ثلث به يقع _ فإنه

بقوله: بالثلث فسره لنه نيته؛
28
5
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باز
ّلق قال _ إذا4 أوقعهمما بالثلث لزوجته: طالق المط

طمالق مثمل: أنمت معنماه فمي مما وكمذلك واحمدة،
بالمليون أو بالمائة أو بالعشر،

28
5

ّلق: طالق، قال _ إذا5 _ طممالق ثم طالق، ثم المط
ثلث لنممه نيته؛ عن يسأل ول طلقات، ثلث به وقع

جمل
28
5

الغضممب، حالممة في الزوج من الطلقا صدر _ إذا6
مممن أو الزوجممان، بممه واعممترف أسممبابه، واتضممحت

الطلقا يقع لم حضره
28
5

الغضممب، وادعممى الممزوج، مممن الطلقا صدر _ إذا7
الطلقا أوقع لهم الموجبة أسبابه تتضح ولم

28
6

الشديد والتحري الفائقة، _ العناية8
28
6

مممن التضممجر وعممدم والتحّمممل، العظيم، _ الجلد9
الطلقا قضايا كثرة

28
7

للمطلقين والنصح الصلح على _ الحرصا10
28
8

الفتوى إصدار بعد يندم _ ل11
28
9

ّثر _ ل12 الزوجين عواطف فيه تؤ
28
9

راضون وهم إل عنده من الناس َيْخُرج _ ل13
28
9

ًا الطلقا حكم كان _ إذا14 القضمماة أحممد من صادر
أذن أو عنممه، القاضممي رجممع إذا إل فيممه ينظممر لممم

فيه بالنظر الشيخ لسماحة
29
0

ًا15 ًا يحمل وهو الزوج يأتيه ما _ كثير ًا؛ هممم عظيممم
ًا يفتيه ثم  إليه،9زوجته رجعة في إمكان ل أنه ظان

29
0
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ًا همه فينقلب ذلك، بإمكان الشيخ سماحة فرح
شممأن فممي المتلعممبين مممع والشممدة _ الصرامة16

الطلقا في ءالستفتا
29
1

ذلك في قصة 
29
1

الشيخ سماحة _ شفاعات
29
3

ًا27 سممماحته كممان الممتي الشممفاعة أنممواع من  نوع
بها يقوم

29
4

الشفاعة في منهجه
29
7

الشفاعة في طريقته من نماذج
29
8

ومكاتبمماته إليممه، المقدمممة الطلبممات مممن  نممماذج7
الشفاعة أوراقا إكمال بشأن للشافعين

29
9

شفاعاته: من تنسى ل _ مواقف
30
7

عليهممم حكممم الممذي الصممومال لممدعاة _ شممفاعته1
الميممر العهممد لولي وكتابته هم،1409 عام بالعدام
لممدى بالتوسممط يقمموم كممي عبممدالعزيز بممن عبدالله

قبلممت أن بعممد لممه وشممكره الصممومال، حكومممة
الشفاعة

30
7

بعممض شممأن فممي تممونس حكومممة لدى _ شفاعته2
المير العهد لولي سماحته وكتاب والعلماء، الدعاة

ذلك في للتوسط عبدالله
31
0

روسي مسّن لشيخ _ شفاعته3
31
1

31الفغان المجاهدين بين الصلح في _ شفاعته4
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باز
2

حول والسودان مصر بين الصلح في _ شفاعته5
حليب مسألة

31
2

الله سبيل في والجهاد الشيخ _ سماحة
31
3

كلمممة وجمممع الجهمماد، علممى حرصه على تدل أمثلة
المجاهدين:

31
4

فممي الفغممان المجاهممدين لقممادة موجهممة _ كلمممة1
الكلمممة، جمممع علممى فيممه يحثهممم هممم25/7/1406

الفرقة من ويحذرهم
31
4

فممي ربمماني الممدين برهان للقائد موجهة _ نصيحة2
هم8/2/1402

31
8

يقممترح الحممج وزير إلى الشيخ سماحة من _كتاب3
القنممموت علمممى المسممماجد أئممممة تشمممجيع عليمممه

الفغان للمجاهدين
32
0

العلم وسممائل عممبر الشمميخ سممماحة من _ كلمة4
كوسمموفا مسمملمي مسمماعدة إلممى الممدعوة تتضمن

الصرب عليهم تسلط حينما
32
2

فلسطين وقضية الشيخ _ سماحة
32
4

سماحته عند فلسطين قضية _ مكانة
32
4

ذلك: في الشيخ سماحة من يصدر كان ما بعض
32
4

فممي النتفاضممة جهمماد مشممروعية عممن _ فتمموى1
فلسطين

32
4

فيممه يطالب الشيخ سماحة من صادر مهم _ بيان2
32المبعممدين الفلسممطينيين مممع بممالوقوف المسلمين
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6لبنان جنوب إلى
مممن المبعممدين إلممى الشيخ سماحة بعثها _ برقية3

ّبرهم لبنان إلى فلسطين بفضممل ويممذكرهم بها، يص
المل باب لهم ويفتح الله،

32
9

القمممة مممؤتمر إلممى الشمميخ سماحة بعثها _ برقية4
يلقمماه ممما بشممأن طهممران فممي المنعقممد السمملمي
اضطهاد من فلسطين في المسلمون

33
1

عممن والنهممي بممالمعروف، والمممر الشيخ _ سماحة
المنكر

33
4

ذلك في طريقته
33
4

ذلك: في كتاباته من أمثلة
33
5

كممان لممما نعجممان أهممالي إلى كتبها نادرة _ رسالة1
ًا هم14/7/1461 في قاضي

33
5

بممن محمممد للشمميخ الشمميخ سممماحة من _ رسالة2
السممابقة الرسممالة بقراءة يوصيه عتيق بن عبدالله

هم15/7/1361 في وذلك الجماعة، على
33
8

نعجان أهالي على الرسالة أثر
34
0

المممر أهميممة حممول الشمميخ لسممماحة _ كلمممة3
المنكر عن والنهي بالمعروف

34
0

مقّصر شخص مع الشيخ لسماحة _ موقف4
34
5

آخآر _ موقف5
34
5

هممم22/7/1377 فممي الشيخ سماحة بعثة _ كتاب6
ُكتممب ممما حممول اليمامممة صممحيفة تحرير رئيس إلى

34
6
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باز
ًا عممام كممل مممن  شعبان15 يوم جعل عن فيها عيممد

ًا ًا قومي الجزائر في لخآواننا التبرعات لجمع خآالد
الذاعمممة مممدير إلممى سممماحته وجهمممه _ كتممماب7

بعممض علممى ينبهممه هممم12/1/1380 فممي السعودية
(تعلممم اسمممه إذاعممي برنامممج حممول الملحوظممات

واسأل)
34
8

المساجد وعمارة الشيخ سماحة 
35
2

الزواج راغبي ومساعدة الشيخ _ سماحة
35
6

مممن يقممع وممما الممزواج، حممول الشيخ لسماحة كلمة
الفراح في منكرات

35
7

الحديث ودار الشيخ _ سماحة
36
3

الحديث دار إنشاء
36
3

الحديث دار أهداف
36
4
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	أ1، ب 2، ج 3، د 4، هـ 5، و 6، ز 7، ح 8، ط 9، ي 10، ك20، ل 30، م 40، ن 50، س 60، ع70، ف 80، ص 90، ق 100، ر 200، ش 300، ت 400، ث500، خ600، ذ 700، ض 800، ظ 900، غ 1000.
	فإذا أراد مثلاً أن يشير إلى ص30 مثلاً قال: يك، أو نحو ذلك.
	(�) خواطر الحياة لمحمد الخضر حسين ص138_139.
	(�) الدسيعة: العطية الجزيلة، والجفنة الكبيرة، والمنتاب القاصد، والبيت للخنساء.
	(�) هذه كلمة دارجة عند أهل نجد ومعناها: الدعاء بطول العمر، أي لعل عمرك يطول وتعيش بعدي، ويقصد منها إظهار المحبة والشفقة.
	(�) ديوان البحتري 2/17.
	(�) يعني الطتاب أو الرسالة، وهذا معروف عند أهل نجد خصوصاً في القرن الماضي فهم يسمون الرسالة خطَّاً.
	(�) ملزِّم: يعني مؤكد.
	(�) سقط بسبب خرم في الورقة.
	(�) سقط.
	(�) أي في الرابع من شهر رمضان المذكور.
	(�) لم يوجد من هذا الكتاب بقيته.
	(�) لعلها مجلة: الزهراء التي كان يصدرها الشيخ محب الدين الخطيب.
	(�) لعلها: مقاربة.
	(�) النضار: الذهب، والبيت للمتنبي.
	(�) ديوان المتنبي1/183.
	(�) ديوان البحتري 1/14.
	(�) ديوان البحتري 1/23.
	(�) هذا لحن، والصحيح، واهده، ولكنه اضطر للحن حتى يستقيم وزن البيت.
	(�) الصحيح: تهانيا.
	(�) تحولت المحاضرات أخيراً إلى القاعة الخاصة في الجامعة نفسها.
	(�) أي أنعم وأكرم به.
	مقدمة المُعدِّ
	الحمد لله الذي رفع أهل العلم والإيمان درجات، والصلاة والسلام على أزكى الخلق وأشرف البريات، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والكرامات.
	أما بعد:
	فإن وظيفة العلم أشرف الأعمال قدراً، وأسماها منزلة، وأرحبها أفقاً، وأثقلها تبعة، وأوثقها عهداً، وأعظمها عند الله أجراً.
	وإن العلماء هم ورَّاثُ الأنبياءِ، الآخذون بأهم تكاليف النبوة، وهي الدعوة إلى الله، وتوجيه خلقه إليه، وتزكيتهم بالعلم، وترويضهم على الحق؛ حتى يفهموه، ويقبلوه، ويعملوا به، ويعملوا له.
	هذا وإن سير العظماء من الرجال لمن أعظم ما يبعث الهمة، ويقدح زندها، ويذكي أُوَارها؛ ذلك أن حياة أولئك تتمثل أمام القارئ، وتوحي إليه بالاقتداء بهم، والسير على منوالهم.
	وكثيراً ما دفع الناس إلى العمل الجليل حكايةٌ قرؤوها عن رجل عظيم، أو حادثة رويت عنه.
	والحديث في هذا الكتاب سيتناول جوانب من سيرة الإمام القدوة العلامة بقية السلف، وشيخ الإسلام، ومفتي المسلمين سماحة والدنا وشيخنا أبي عبدالله، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز×.
	ذلك البحر الخِضَمُّ، والطود الأشم، الذي بَعُدَ صيتُه وتناهى فضله، وكمل سؤدده.
	ذلك الإمام الذي قل أن يوجد له نظير، والذي قل أن تند عنه خصلة من خصال الخير؛ فلقد جمع الله له من حميد الخلال، وكريم الخصال مالم يجمع لغيره إلا في القليل النادر على مر الأزمان.
	ماذ يقول الواصفون له
	وصفاته جلَّت عن الحصر
	علم في حلم، وحزم في عزم، وتواضع في شَمم، وغيرة على الحق لا تكفكفها رغبةٌ في مدحٍ، أو حذرٌ من ذم، ووضاءة أخلاق في متانة دين، وبراعة بيان في صدق يقين، وعزة نفس في سخاوة طبع، حتى لكأن البحتري يعنيه بقوله:
	فلك الفضائل من فنون محاسنٍ
	بيضاً لأفراط الخلاف وشيما
	جُمِعَتْ عليك وللأنام مفرقٌ
	منها فأفراد قُسِمْنَ وتوما
	ما نال ليثُ الغابِ إلا بعضَها
	حتى رعى مُهَجَ النفوسِ جميما
	شاركته في البأس ثم فَضَلْتَهُ
	بالجود محقوقاً بذاك زعيما
	وإذا اجتمعت تلك الخصال في شخص ما_فاعلم أن وراء ذلك عظمة؛ فانسج بعد ذلك من برود الثناء ما شئت دونما شطط، ثم أهدها لتلك العظمة الحقة.
	ولئن كان أكثر العظماء يتوهج في مقتبل عمره ثم يذوي بعد ذلك ويذبل_فإن شيخنا×لا تطّرد هذه القاعدة في حقه.
	بل هو كالعود الهندي لا يزيده تقادم الأيام إلا زكاءً وطيباً، وكمالاً، وجلالاً؛ فمآثره تتجدد، وهمته تعلو وتسمو، وذاكرته تقوى وتزداد سنة بعد سنة، وتضلعه بالمسؤوليات، وقيامه بالتبعات يتضاعف يوماً بعد يوم، وأياديه البيضاء تَسِحُّ بالعطاء إثر العطاء، وعلمه يزدان ويزداد، والثقة به، والقبول له بازدياد واطراد؛ فبقي حاضراً متوهجاً، معطاءً حتى آخر لحظة من عمره.
	الله أكبر! عبادة لله حتى اليقين، وحياة عامرة بالعمل المجيد حتى طويت كطيِّ السجل للكتب.
	تلك حياة فقيد الأمة الذي سكنت أنفاسه، وحسامه مُخَضَّب بدم الجهاد في سبيل الحق؛ فلم يمُتْ على فراشه ملقي السلاح كما يموت ضعيف العزيمة مزلزل الإيمان.
	بل لقد كان لسانه بالحق قوَّالاً، وعزمه في دحض الباطل صوّالاً، وفكره في هموم الأمة ومصالحها جوَّالاً.
	وبعد أن رحل عن الدنيا أبقى لنا سيرة غراء، وذكراً أطيب من ريح المسك.
	فذٌّ عزيزُ المِثل جوهرُه
	زاكٍ كأنفاس الشذَّا بَرُّ
	غالٍ على المُهَجات حاليةٌ
	بجهاده الآثارُ والعُصْرُ
	مُتفَرِّدٌ بخلائقٍ غُرَرٍ
	بجمالها يتفاخر الفخرُ
	في كل صالحة له خبرٌ
	ولكل محمدة له صُوْرُ
	صافٍ كماء المزن ظاهره
	كضميره وكسرِّه الجهر
	عَلَمٌ على الذُّرُوات رفَّ كما
	رف السنا وتلامح النُّوْر
	العلمُ ملءُ جنانه دُفَقٌ
	والعقل خلف لسانه وَقْرُ
	تتألق الفصحى على فمه
	زهواً كما يتألق البدرُ
	عالٍ على الأهواء مُتِّشِحٌ
	بِحِجَاً له في لمحه غوْرُ
	مصباحه الفرقان يتبعه
	أنى أشارات آيُهُ الزُّهْرُ
	ينحو ويسلك ما تفهَّمه
	منه النبيُّ وصحبه الغُرُّ
	ويقيم من مالوا به جنفاً
	حتى يثوب إلى الهدى الصُعْرُ
	كم نزَّه الإسلام من بدعٍ
	قد باضها الشيطان والكفرُ
	مقبوحةٍ شوهاء شاه بهاً
	وجه الهدى وتلوث الطهرُ
	كان الحكيمَ الطَّبَّ بلْسَمُهُ
	رفق الحديث وفقههُ البحرُ
	أدبُ النبوة ما تنخَّلَهُ
	والحكمةُ الزهراءُ واليسرُ
	بلغ المدى واليسرُ يبلغ ما
	يعيا ببعض طِلابِهِ العسرُ
	نظراته لطفٌ وبسمتهُ
	رُحْمى وعَذْبُ حديثه نَشْرُ
	خلع الحياءُ عليه بَهْجَتَه
	وله جلال السِّنِّ والقدْرُ
	أبقيةَ السلف الكرام زهت
	بجلالك الحرمات والذكرُ
	عذراً إليك فقد وهى جلدي
	وخبت قواي وخانني الصبرُ
	ما بعد روحي ما أذوِّبه
	ياليت شعري هل وفى العذرُ()
	ولنا بعد ذلك أن نتساءل: ما سر هذه العظمة ؟ وما سر تلك المحبة التي تملكت القلوب، وتخللت مسلك الروح من الناس ؟
	والجواب: أن ذلك يرجع لمحض فضل الله_عز وجل_حيث وهب الإمام مواهب فطرية عظيمة، وجبله على سجايا وخصال عديدة حميدة.
	وتلك المواهب والسجايا والخصال غُذِّيت بلَبان العلم والإيمان، ومزجت بإكسير الإخلاص والتقوى؛ فآتت أُكلها ضعفين.
	ويرجع ذلك_أيضاً_إلى جدِّ الإمام وتشميره، واقتدائه بسلفه الصالح، ومن اقتدى بأولئك السَّرَاة صار للمتقين إماماً؛ فاقتدى به من معه، ومن بعده.
	وسرٌّ بديع يتمثل بقول الله: [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدّاً] مريم: 96.
	وقول النبي": =إذا أحب الله عبداً أوحى إلى جبريل أني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل بأهل السماء: أن الله يحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض+.
	وإذا أحب الله يوماً عبده
	ألقى عليه محبة في الناس
	وسرٌّ آخر، ألا وهو بذل الإمام نفسه، ووقته، وماله، وعلمه، وراحته في سبيل نشر الخير، ونفع الناس، مبتغياً بذلك وجه الله.
	وبعد فلقد كان لنا في حياة الإمام عظات، ولنا_أيضاً_في موته عظات، وإن أعظم موعظة نأخذها أن ندرك أنْ ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه لا ينفع الإنسان إلا ما قدمه من أعمال صالحات، ومآثر خيِّرات، وأن نستحضر أن العلم والإيمان يرفعان صاحبهما عند الله وعند خلقه درجات.
	وإن كنا محبين للإمام معجبين بسيرته_فلتلهج ألسنتنا بالدعاء له، ولنتخذ من سيرته نبراساً نسير عليه؛ فهو لم يصل إلى ما وصل إليه إلا باقتدائه بمن سبقه من سلفه الصالح؛ وعلى رأسهم_رسول الله".
	لقد مات الرسم، وبقى الاسم، واتفق الودود والكنود على الفضل والعلم.
	لقد بكى الإمامَ الكبيرُ والصغيرُ، والغني والفقير، والمأمور والأمير، والرجال والنساء، والموافق والمخالف.
	وتبكيه مشاهد كانت بوجوده مشهودة، ومعاهد كانت في ظلال رعايته وتعهده عليها ممدودة، ومساجد كانت بعلومه ومواعظه معمورة، ومدارس كانت بفيضه الزاخر ونوره الزاهر مغموره، ومجالس كان حاديَ زمرها إلى العلم، وقائد نزاعها إلى الإحسان والسلم.
	لقد بكته الأمة التي أراد رشادها، وقوَّم منآدَها، وأصلح فسادها، وملك بالاستحقاق قيادها، وحملها على المَعْلم الواضح والعَلَم اللائح حتى أبلغها سدادها.
	ولقد بكته أمم شَبَّت على يديه، وتربت تحت رعايته، ونهلت من علمه، وقبست من فضله.
	ولقد بكاه الفقراء و المعوزون، وطالبو الشفاعات والمساكين الذين كانوا يحتمون بِطِرافه السامي الذُّرا، ويأوون إلى حرمه الذي لا يضهد؛ فيلقون القلب الرحيم الذي يحنو عليهم حنوَّ المرضعات على الفطيم.
	وبكته ساحات الجهاد؛ حيث فقدت نصيحها، ونصيرَها، ورابطَ جأشِها، ومقويَ عزائمها، والحريص على جمع كلمتها، ورأب صدعها.
	وما مَثُلُ مَنْ بُلوا بفقد الإمام إلا كالمدلجين يطلع عليهم القمر ساطعاً، فيستبينون به أعلام الطريق رشداً، حتى إذا ازدهتهم طلعتُه، وتدفقت حولهم أشعتُه_توارى بالحجاب فإذا هم مظلمون.
	أجَلْ لقد ذهب ذلك الأمل المروِّح عن القلب، وأصبحت الذكريات تبعث الحسرات فتجعلها ركاماً.
	وهل بالوسع نسيان الشيخ الإمام ؟ وهل تغيب ذكراه عن قلب كل محب له ؟ وهل يسلاه من رآه، أو جالسه، أو سمعه، أو سمع به ؟
	إن ذكراه لتتجدد بكل مناسبة، وإنها لتتمثل بكل سبيل؛ فماذا نقول ؟ وماذا ندع ؟
	=أهمية هذه الرواية+
	هذا الكتاب الذي بين يديك_أيها القارئ الكريم_إنما هو رواية لجوانب من سيرة الإمام المجدد عبدالعزيز بن باز×.
	وتأتي أهمية هذه الرواية لأمور عديدة منها:
	1_ أنها تتحدث عن سيرة لإمام دنت له قطوف العلوم، ودانت له نواصي الحكمة؛ فهو أمة في الخير، وقدوة في الهدى والتقى.
	2_ أن جوانب العظمة في سيرة هذا الإمام لا تكاد تحصى كثرةً_كما مر_مما يجعل هذه السيرة ميداناً فسيحاً لمن أراد التأسي والاقتداء؛ فالرئيس يجد فيها بغيته، والعالم يجد فيها ضالته، والوالد والمربي، والقاضي، والعامي، والعابد، ونحوهم كل يجد في هذه السيرة ما قد يكون سبباً في فلاحه.
	3_ أنها تمثل صورة حية للإسلام الصحيح، والاقتداء بسيد المرسلين، وسلف هذه الأمة الصالح.
	4_ أن صاحب هذه السيرة عاش عمراً مديداً، وشاهد أحوالاً متباينة، وعاصر طبقات إثر طبقات، ومع ذلك أثَّر وأثرى، وأفاد وأجاد، وامتاز بحسن التعامل مع المتغيرات، واختلاف الطبقات.
	5_ أن هذه الرواية تحمل في طياتها لفتاتٍ تربويةً عمليةً عظيمة().
	6_ أن صاحبها رجل عاش بين أظهرنا، ورحل من بيننا منذ وقت قريب؛ فهو ممن عاش في القرون المتأخرة؛ ومع ذلك نال مانال من مجد، وفضل، وسؤدد؛ مما يجعل صدى هذه السيرة أوسع، وتأثيرها في النفوس أوقع؛ لأن مِنَ الناس مَنْ إذا حُدِّثَ عن السلف ومآثرهم قال: أين نحن من أولئك فـ:
	لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا
	ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد
	فإذا شاهد هذا الإمام وقد تحلى بما تحلى به، وقبس من سيرة السلف ما قد قبس_كان ذلك داعيةً إلى السعي في الكمال، وطرد شبح اليأس من القلوب.
	7_ المكانة العالية التي يحتلها سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز في نفوس المسلمين؛ فلقد كان ملء أسماعهم، وأبصارهم، وقد تجلت تلك المكانة إبَّان موته؛ حيث زلزل ذلك الخطبُ القلوب، وهز القاصي والداني؛ فالمصيبة بفقده ليست من نوع المصائب المعهودة التي يَقْتَصِرُ أثر الحزن فيها على الأهل، والأصدقاء، وأهل البلد فحسب؛ بل إن المصيبة بفقده تجاوزت ذلك؛ فتناولت البلدان الإسلامية، وسائر العواصم الكبرى، بل تغلغلت في شتى بقاع الأرض؛ فقلَّ أن يوجد رئيس، أو حاكم، أو كاتب، أو عالم، في سائر بقاع الأرض لم يعرف الفقيد، أولم يسمع باسمه الكريم، ومزاياهُ العظيمةِ، وقل أن توجد إذاعة أو مؤسسة إعلامية لم تذع خبر وفاته.
	حقاً إن المصيبة به عظيمة، والخطب بفقده أليم، وليس من بلدة هي أحق بالتصبر من أي بلدة أخرى في عامة الأقطار.
	ولقد شهد الناس بأم أعينهم كأن سحابة حزن سوداء غشيت عِلْيَةَ القوم، وصغارهم؛ فاشترك في تجرع المصاب به كل من عرف فضله من الحكام، والأمراء، والوزراء، والعلماء، والتجار، والوجهاء، والفقراء، والنساء، والأطفال، وأهل الحرف، بل لقد أصبح في شغل عن السَّفَرِ السَّفْرُ يوم وفاته، واجتمع أمة لا يكاد يحصى عددها لتشييع جنازته.
	وبعد موته انطلقت الأعين بالدموع عليه، والألسنة بذكره والدعاء له، ومكثت الصحف ووسائل الإعلام مدة طويلة تكتب عنه، ونظمت القصائد تلو القصائد في رثائه، وذكر محاسنه، وصارت التعازي تتوافد من قريب ومن بعيد فيه؛ وأصبح كل محب له مُعزٍّ به، ومُعَزَّىً به.
	وهذا كله ترجمة لما تكنِّه النفوس من الاعتراف بفضله، وعلمه، وتقواه، وذلك يضفي أهمية على دراسة سيرته؛ فعلى قدر مكانة الإنسان، وشهرته يعظم الاقتداء به، وتلح الرغبة في سماع الحديث عنه؛ فلا ينبغي أن نقف عند مجرد وصفه وذكر مآثره، بل ينبغي أن نتجاوز ذلك إلى الاقتداء به، والتخلق بأخلاقه.
	8_ أن راوي هذه السيرة_وهو الشيخ محمد الموسى حفظه الله_رجل عاصر سماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز×حيث عرفه منذ زمن بعيد، وشاهده عن كثب، ولازمه كظله، وعاش معه في سرائه، وضرائه، وصحته، و مرضه، وسفره وحضره، وفي عمله، وفي منزله، وعرفه في عبادته وفي دعابته، وفي شتى أحواله، وسائر تصرفاته، وتعاملاته.
	كما أنه سمع الكثير عن الإمام، إلا أنه رأى وسمع منه أكثر مما سمع عنه، بل لقد كان موضع ثقة الإمام، ومحل تقديره، وهذا مما يجلي أهمية هذه الرواية.
	9_ أن هذه الرواية تحتوي على جوانب كثيرة من سيرة سماحة الشيخ، وأكثر ما في هذه الرواية من أخبار، وأحداث، وقصص، ومكاتبات، وإملاءات، ونحوها لم ينشر قبل ذلك في كتاب أو ترجمة لسماحة الشيخ×.
	=دوافع كتابة هذه الرواية+
	أما دوافع كتابة هذه الرواية فهي أن راوي هذه السيرة هو صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن موسى الموسى، وفضيلته من خاصة الأحبة، وهو من أهالي الزلفي_كما سيأتي في ترجمته_وكنا نلتقي كثيراً في مجالس خاصة وعامة، إما في الزلفي إذا أتى الشيخ محمد لزيارة أقاربه، أو في الرياض، أو في مكة، أو في الطائف إذا يسَّر الله زيارة سماحة الشيخ عبدالعزيز×.
	وكانت مجالسنا لا تكاد تخلو من الحديث عن سماحة الشيخ الإمام، بل كانت سيرته في كثير من المجالس هي محورَ الحديث، بل ربما انقضى المجلس بِرُمَّته في حديث عن مآثر سماحة الشيخ، وأخباره، فكانت تلك المجالس تَتَضَوَّع بذكره، والحديث عن سيرته.
	ومما كان يلحظ جلياً على من حضر تلك المجالس أنه يبدو عليه الارتياح، والأنس، والتأثر، والاشتياق إلى سماع مزيد من الحديث عن سماحة الشيخ عبدالعزيز×.
	وكان كثير ممن يحضرون تلك المجالس على اختلاف طبقاتهم، وتوجهاتهم يتمنون أن تُدَوَّن تلك السيرة؛ خوفاً من ضياعها، ورغبة في عموم النفع بها.
	وبعد وفاة سماحة الإمام عظُمت الرغبة، وتوجه الكثير من محبي سماحته إلى الشيخ محمد الموسى_حفظه الله_مقترحين عليه أن يكتب عن سماحته؛ فكان يعتذر بكثرة ارتباطاته، وقلة تفرغه للكتابة، وخشيته ألا يوفي الشيخ الإمام حقه، ولأنه لم يكن يعتني كثيراً بالكتابة عن سماحة الشيخ إبَّان حياته؛ لارتباطه الوثيق بسماحته، ولضيق الوقت عن الكتابة، ولكثرة من كتب عن سماحته، ولكثرة المواقف الجديرة بالتدوين مما يسبب صعوبة حصرها، ولأنه كان يقول: لعلي أتذكرها إذا أردتها.
	وفي ليلة العاشر من شهر شوال عام 1420هـ كنت في مجلس مع الشيخ محمد الموسى_حفظه الله_فاقترحت عليه أن يدوِّن ما يعرفه من سيرة الشيخ الإمام، وقلت له: إن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإن هذا من أقل حقوق الإمام على من عرفه، وإن الناس بحاجة إلى هذه السيرة، وإن الكتابة في هذا الصدد سيحصل بها نفع عظيم؛ فوافق الشيخ محمد على ذلك، وبدأت أذكِّره ببعض ما سمعته منه، وبدأ يتذكر ما علق بذهنه، ويجمع ما دوّنه وما لديه من أوراق عن سماحة الشيخ.
	وبعد ذلك بدأنا في الكتابة، وصار الموضوع يتسع إثر كل لقاء أو مهاتفة إلى أن صار_كما ترى_.
	=مجمل ما ورد في هذه الرواية +
	هذه الرواية تمثل صورة صادقة لحياة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز×فهي تصور أخلاقه وعلمه، وعبادته، ودعابته، وحاله في الصحة، والمرض، والحضر، والسفر، ومواقفه الرائعة، وقصصه المؤثرة، وأياديه البيضاء، وأعماله الجليلة، ومآثره الخالدة، ومنهجه في التعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم.
	كما أنها تحتوي على أخبار، وإملاءات، ومكاتبات نادرة تلقي الضوء على جوانب مضيئة من تلك السيرة الغراء.
	إلى غير ذلك مما ستجده في هذه الرواية.
	والحقيقة أن الذي يكتب عن سماحة الإمام×لن يسلم من أحد اثنين:
	أما أحدهما فعارف بالإمام، سابر لأحواله، مطلع عليه عن كثب؛ فهذا لن تذهب به الغرابة بعيداً، بل ربما يلوم على التقصير في إيفاء الشيخ حقه.
	وأما الآخر فجاهل بالإمام الشيخ، بعيد عنه؛ فلذا قد يرى أن فيما يقرؤه شيئاً من المغالاة أو المبالغة؛ فلا هذا يلام، ولا ذاك يلام.
	والعجيب في الأمر أن كثيراً ممن يسمع بهم الإنسان ثم يراهم يرى أنهم أقل مما سمع؛ لفضل المغيب على المشهد.
	أما سماحة الشيخ×فإنك تسمع عنه العجب، فإذا رأيته، وسبرت حاله عن قرب رأيت منه فوق ما سمعت عنه.
	وإن مما يحيِّر في كتابة هذه الرواية أن مواقف سماحته، وقصصه، وأخباره، ومكاتباته كثيره جدَّاً، وإذا أَرَدْتَ وضعها تحت عنوانات تلائمها، فإنك تحار كثيراً؛ إذ أن أكثر تلك الجوانب صالح لأن يوضع تحت أكثرَ من عنوان؛ فمثلاً تواضعه، وزهده، وكرمه، وحبه للفقراء يتداخل بعضها في بعض؛ لذلك فإن ما تحت العنوانات من حديث أو مواقف عن سماحته إنما هو نسبي تقريبي يخدم بعضه بعضاً.
	= عمل مُعِدِّ هذه الرواية +
	وعمل المعد لهذه الرواية يكاد ينحصر في كتابة هذه المقدمة، وفي ترجمة الراوي، وفي جمع المادة من راويها، واختيار العنوانات، وإعادة الصياغة، والإشراف على الطبع، والتصحيح.
	أما مادة الرواية ومضمونها فهي مأخوذة من راويها الشيخ محمد الموسى إما مشافهة، أو إملاء، أو كتابة.
	وبعد أن تم إعداد الرواية عُرِضت على فضيلة الشيخ محمد الموسى؛ للتأكد مما احتوته، فأجازها_جزاه الله خيراً_.
	وقبل الدخول في صلب الرواية إليك أيها القارئ الكريم ترجمة مختصرة عن راويها؛ وبعد ذلك ننتقل إلى الرواية وما تحتوية من سيرة الإمام عبدالعزيز×.
	وبعد ذلك فما تراه في هذا الكتاب إنما هو عمل بشر، وعمل البشر صفته النقص؛ فإن كان لديك_أيها القارئ الكريم_استدراك، أو ملحوظة_فأتحف بها إخوانك؛ ليأخذوا بها، أو يتلافوها في طبعة أخرى، والله المستعان، وعليه التكلان.
	وأخيراً نسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، ونسأله_عز وجل_أن يغفر للإمام عبدالعزيز بن باز، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء، وأن يجبر مصيبتنا بفقده، وأن يعوض أمة الإسلام خيراً، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
	كما نسأله_عز وجل_أن يجزي راوي هذه السيرة خير الجزاء على تفضله بروايتها، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه، وأن يعظم له الأجر والمثوبة على ما قام به من خدمة سماحة الشيخ، ومحبته له، وحرصه على تيسير أموره.
	كما أسأله_عز وجل_أن يضاعف الجزاء لكل من أعان على إخراج هذا الكتاب، مشورة، وتصحيحاً، ومراجعة، وما إلى ذلك.
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	لعل من حق القارئ الكريم أن يقف على ترجمة الراوي، وإن كان الراوي لا يرضى بأن يترجم له، بل إنه رفض ذلك بحجة أنه لا يستحق أن يترجم له؛ إذ هي عادته في تواضعه في اهتضام نفسه.
	ولكن الترجمة_كما مر_من حق القارئ، وهي_أيضاً_من أقل حقوق الراوي؛ فهو أهل للفضل، وحريٌّ بأن يترجم له.
	فالراوي: هو أبو عبدالله محمد بن موسى بن عبدالله الموسى من قبيلة الدواسر.
	ولد في مدينة الزلفي عام 1366هـ كما هو مثبت في الحفيظة، وربما تكون ولادته قبل ذلك بحكم أن الناس آنذاك لا يقيدون تاريخ الولادة.
	وقد ولد في بيت فضل وصلاح وتقى، وقد تربى في كنف والديه، وتعلم القرآن الكريم على يد والدته_رحمها الله_إذ كانت امرأة صالحة عابدة مجيدة للقرآن الكريم، فتعلم القرآن عليها، وعلى يد والدهرحمهما الله_وعلى أخيه الشيخ عبدالله.
	وكان الناس آنذاك يعيشون عيشة الشظف، فكان الشيخ محمد مشغولاً بطلب الرزق، وبالعمل في مصالح والده التي تدور حول الرعي، وبعض الزراعة، وما شاكل ذلك.
	وفي عام 1380هـ سافر إلى الرياض لطلب الرزق، فاشتغل ببعض الأعمال الخاصة، وفي عام 1382هـ التحق بدار العلم في القسم الليلي، فكان يعمل في النهار ويدرس في الليل، وكان يَدْرُس_زيادة على ذلك_في فصل خاص بدار العلم حيث كان يَدْرُس فيه الحديث، والتوحيد، والفقه، والفرائض، والنحو والحساب.
	وقد تَعَرَّف في تلك الفترة على الشيخ العلامة عبدالرحمن بن محمد الدوسري إذ كان الشيخ محمد يعمل عند آلِ يحيى، وآلُ يحيى، أخوال الشيخ عبدالرحمن؛ فكان الشيخ عبدالرحمن×يتردد على أخواله ويغشى مجالسهم، ويحجُّ معهم.
	وممن كان يُدَرِّس في دار العلم آنذاك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، وفضيلة الشيخ سعود الشثري×.
	واستمر في دار العلم مدة أربع سنوات وبعد ذلك بفترة التحق بالابتدائية بعد اجتياز امتحان أقامته له لجنة من المدرسة، وبعدها أدخل في عداد طلاب السنة السادسة.
	وفي عام 1390هـ التحق بمعهد الرياض العلمي وكان كبيراً بالنسبة لطلاب المعهد، فاحتاج إلى شفاعة، وكان الشيخ عبدالرحمن الدوسري×ممن شفع له، وكذلك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح الأطرم_حفظه الله_.
	وممن درَّس في تلك الفترة صاحب الفضيلة الشيخ فهد الحمين، وصاحب الفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن السدحان، والشيخ محمد الشهراني، والدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيع، والأستاذ عبدالعزيز الفنتوخ، والأستاذ إبراهيم المحيذيف، والشيخ سليمان العطيوي.
	وفي عام 1395هـ تخرج من المعهد، والتحق بكلية الشريعة بالرياض، وممن درَّسه في تلك المرحلة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، والشيخ فهد الحمين، والشيخ الدكتور عبدالرحمن الدرويش، والشيخ الدكتور عبدالعزيز الربيعة، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السدحان، والشيخ الدكتور محمد بن أحمد الصالح، والشيخ صالح الرشود، والشيخ عبدالعزيز بن داود، والشيخ الدكتور عبدالله بن علي الركبان.
	وفي عام 1399هـ1400هـ تخرج في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض.
	وفي 25/12/1400هـ عُيِّن بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.
	وفي 12/6/1404هـ طلبه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز؛ ليعمل مديراً لمكتب البيت، وعمل به إلى أن توفي سماحة الشيخ×في 27/1/1420هـ.
	أما بداية معرفته بسماحة الشيخ فكانت قبل أربعين سنة من وفاة سماحته حيث كان اللقاء الأول.
	أما المعرفة الوثيقة فكانت قبل خمس و عشرين سنة من وفاة سماحة الشيخ.
	أما الملازمة التامة فكانت منذ تاريخ 12/6/1404هـ إلى أن توفي سماحته في 27/1/1420هـ.
	كان الشيخ محمد محباً لسماحة الإمام، مخلصاً له، متفانياً في خدمته، حريصاً على كل ما يدخل السرور عليه، بعيداً عن كل ما يكدره أو يجلب الضيق له.
	حتى إنك لتكاد تعرف صحة سماحة الإمام، ومرضه، وراحته، وكدره من خلال رؤياك للشيخ محمد، وهذا أمر يلحظه جلُّ من شاهد الأمر عن كثب.
	وكان الشيخ محمد كثيراً ما يقول: =لا أدري ما مصيري إن كانت منيَّة سماحة الشيخ قبل منيتي؛ لقد أحببت سماحته من كل قلبي، لقد كان ملء سمعي وبصري، ولقد عُوِّضت به رعاية والدي الذي توفي منذ زمن بعيد، وحنان والدتي التي توفيت قبل سنوات من وفاة سماحته+.
	وكان دائماً يقول: =إنني لا أطيق البعد عن سماحته، ولا تطيب نفسي بمغادرة مكتب البيت حتى أودعه إلى داخل منزله، حتى لو تأخر طويلاً في الليل، فإذا جاء ودخل منزله اطمأنت نفسي، وغادرت إلى منزلي+.
	ولقد وقع صدق ما قال، فمنذ أن توفي سماحة الشيخ وأنت ترى مسحة الحزن بادية على وجه الشيخ محمد.
	بل إن كثيراً من العلماء، وطلبة العلم، وعامة الناس يتذكرون سماحة الشيخ إذا رأوا الشيخ محمداً.
	ولقد كان سماحة الإمام محباً للشيخ محمد، مُقَرِّباً له، واثقاً به، كما سيأتي الحديث عن ذلك في ثنايا الرواية.
	والشيخ محمد محل ثقة، وقبول عند الناس، وهو معروف بالتواضع الجم، ودماثة الخلق، والإخلاص في العمل، والسعي في قضاء حوائج الناس، والحرص على عمل الخير.
	بل إنك ترى كثيراً من صفات سماحة الشيخ عبدالعزيز×متمثلة في الشيخ محمد_حفظه الله_.
	ومَنْ ذا ينكر أثر الصحبة، وتأثير الجليس ؟ فكيف إذا كان المصاحَبُ شيخَ الإسلام في زمانه ؟ وهو من عرفت، وستعرف فضله وتفرده ؟
	كيف وقد لازمه الشيخ محمد ملازمة تامة، وقرأ عليه ما لا يحصى من الكتب والمعاملات ؟
	علاقة الراوي الشيخ محمد بسماحة الشيخ عبدالعزيز:
	يقول الشيخ محمد متحدثاً عن علاقته بسماحة الشيخ، وعن نظامه اليومي معه: =أما معرفتي بسماحة الإمام فهي منذ أربعين سنة من بداية لقائي به، ومنذ خمس وعشرين سنة بدأت المعرفة الوثيقة به.
	أما ملازمتي له ملازمة تامة فهي من 12/6/1404هـ إلى أن توفاه الله.
	أما دوامي، ونظامي اليومي معه فهو كما يلي:
	في الأيام التي ليس له دروس في المسجد آتي إليه بعد صلاة الفجر؛ لعرض المعاملات والبحوث المهمة والكتب التي يطلب سماحته عرضها عليه.
	وهذه الأيام التي ليس فيها دروس في الفجر هي: السبت، والثلاثاء، والجمعة؛ حيث آتيه في يومي السبت والثلاثاء.
	أما يوم الجمعة فإن الذي يأتيه ويتولى العرض عليه هو معالي الدكتور محمد الشويعر.
	وهناك أوقات تتوقف فيها دروس الفجر وهي: ما قبل رمضان بأسبوع تقريباً، وأيام رمضان، وبعد رمضان بأيام قبل أن تبدأ الدروس.
	وفي فترة وجوده في مكة آتيه بعد الفجر بصفة مستمرة، وكذلك مدة بقائه في الطائف مدة أربعة أشهر تقريباً؛ فأجلس معه مدة ساعتين تقريباً، ثم يدخل بيته؛ لأخذ شيء من الراحة، وأنا أظل أنتظره، ريثما يخرج إلى الدوام، فإذا خرج ركبت معه إلى المكتب؛ لقراءة بعض المعاملات أو بعض الكتب في الطريق، وبعد أن يصل إلى مكتب رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء أرجع إلى مكتب البيت، وأتواجد فيه حتى يأتي سماحته من المكتب، ثم نستقبله أنا وبعض موظفي مكتب البيت، ونتناول الغداء مع سماحته في أغلب الأحيان خصوصاً إذا كان في الطائف أو مكة، أما إذا كنا في الرياض فإنني ربما أذهب إلى منزلي في الساعة الثانية والربع أو أكثر، ثم أعود إلى منزل سماحته قبيل المغرب؛ فألقاه قبل خروجه لصلاة المغرب، وبعد الصلاة أعود معه إلى منزله؛ لعرض بعض المعاملات عليه من طلاق وغيره، حتى موعد صلاة العشاء، وبعد الصلاة أعود إلى بيت سماحته فأمكث معه حتى ينصرف إلى داخل منزله في الساعة الحادية عشرة تقريباً.
	وإذا كان لدى سماحته بعد العِشاء درس خارج المنزل فإني أنتظره حتى يأتي، فإذا أتى استقبلته أنا وبعض من في المكتب، وتناولنا العشاء معاً، ثم جلسنا مع سماحته حتى ينصرف إلى بيته، وربما جلست بعد دخوله المنزل ساعة أو تزيد، وربما جلس معنا سماحته بعد العشاء؛ لقراءة بعض الكتب أو المعاملات عليه.
	وهكذا إذا كان مدعواً لوليمة، أو مناسبة، أو دعوة خاصة فإنني أذهب معه، وإذا لم أذهب معه انتظرته ولو تأخر ما تأخر، فإذا وصل استقبلته، وإذا دخل منزله انصرفت إلى منزلي.
	وربما دخل منزله بعد العشاء مباشرةً للسلام على أحد من أقاربه ثم يعود إلينا، وربما كان لديه اجتماع خاص في مكتبة منزله، فننتظره حتى يخرج مَنْ عنده، ثم نجلس معه لقراءة كتاب، أو عرض قضايا إلى أن ينصرف إلى داخل منزله.
	وفي يوم الخميس آتي إلى مكتب البيت في الساعة التاسعة والنصف أو العاشرة لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بسماحته، ثم أنتظر مجيئه من داخل منزله في الساعة العاشرة والنصف أو الحادية عشرة، حيث يجلس للناس في المجلس العام، فأجلس بجانبه؛ لقراءة بعض المعاملات عليه.
	وأحياناً يكون عنده جلسة خاصة في المكتبة، وربما كان عنده خمسة اجتماعات أو أكثر أو أقل في اليوم الواحد، ويستمر على هذه الحال إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً حيث يحين وقت الغداء، فيتناوله سماحة الشيخ مع الحاضرين لديه، فإذا أُذِّن بالعصر انصرفت إلى منزلي، وأحياناً أنصرف قبل الأذان، ثم آتي قبيل المغرب.
	وفي يوم الجمعة آتي إلى مكتب البيت بعد صلاة الجمعة مباشرةً قبل أن يأتي سماحته من المسجد، فإذا جاء شرع في درس التفسير الذي يلقيه في منزله كل جمعة، وأحياناً أحضر الدرس، وأحياناً أذهب لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بالذين يأتون إلى سماحته.
	وبعد ذلك يقدم طعام الغداء، فيتناوله الشيخ مع جميع الحاضرين، وبعد الغداء يذهب إلى المسجد ثم أنصرف إلى منزلي.
	ومساء الخميس يذهب إلى محاضرة الجامع، أو الندوة التي تلقى ويعلق عليها سماحته في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، وآتي إلى المنزل لاستقبال المكالمات وإنجاز بعض أعمال المكتب حتى يأتي، فإذا أتى تناولنا العشاء معاً إن لم يكن سماحته مدعواً لمناسبة، وبعد العشاء نجلس لقراءة بعض الكتب أو المعاملات ثم ينصرف إلى منزله.
	وهكذا استمر عملي معه على هذا النحو حتى ليلة وفاته×رحمة واسعة+.
	أما قراءة الراوي الشيخ محمد على سماحة الشيخ×فيقول عنها: =لا أحصي ما قرأت عليه من المعاملات سواءً في باب الشفاعات، أو الطلاق، أو الرسائل الخاصة، أو ما يسلم بيد الشيخ، أو ما ينشر في الصحف، وغير ذلك.
	ولا أحصي ما أملاه عليَّ من الأجوبة، والردود والبحوث، والكتب، والكتابات للمسؤولين، والقضاة، وطالبي الشفاعات، والمستفتين وغيرهم، أما الكتب التي قرأتها على سماحته فلا أحصيها سواء من كتب سماحته، أو من كتب أهل العلم، أو الكتب التي تعرض عليه، أو الكتب التي يطلبها هو، أو البحوث التي يطلب إحضارها من الكتب، أو غير ذلك.
	ومن كتبه التي قرأتها عليه ما يلي:
	1_ الأجزاء الثلاثة الأُوَل، من مجموع فتاوى ومقالات لسماحته، جمع معالي الدكتور محمد الشويعر بعد طبعها.
	2_ الجزء الأول من الفتاوى الإسلامية التي جمعها الشيخ محمد المسند، والذي قرأته منها ما يخص فتاوى سماحته.
	3_ تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار.
	4_ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، من إجابات سماحته خاصة، ومن فتاوى اللجنة الدائمة.
	5_ ثلاث رسائل في الصلاة، قرأتها عليه أكثر من مرة.
	6_ العقيدة الصحيحة، ونواقض الإسلام.
	7_ وجوب تحكيم شرع الله، ونبذ ما خالفه.
	8_ الإمام محمد بن عبدالوهاب، دعوته وسيرته.
	9_ مجموعة رسائل في الحجاب والسفور، لسماحته وغيره.
	10_ ما هكذا تعظم الآثار.
	11_ إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين.
	12_ وجوب العمل بسنة الرسول"وكفر من أنكرها.
	13_ الدعوة إلى الله، وأخلاق الدعاة.
	14_ التحقيق والإيضاح، لكثير من مسائل الحج و العمرة والزيارة.
	15_ رسالتان في الصلاة.
	16_ الجزء الأول والثاني، من فتاوى نور على الدرب.
	17_ الجزء الأول، من كتاب الطلاق.
	18_ الرد على بعض الكُتَّاب، في إباحة حلق اللحى.
	19_ القسم الأول والثاني، من كتاب الحج لسماحته. جمعه فضيلة الشيخ د. عبدالله الطيار، والشيخ أحمد ابن باز.
	ومن الكتب التي قرأتها على سماحته لغيره ما يلي:
	1_ المجلد الحادي والعشرون، من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
	2_ المجلد الثاني والعشرون، من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
	3_ نصف المجلد الثالث والعشرين، من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد المجاور لمنزل سماحته في الطائف بعد صلاة الفجر.
	4_ بعض الفصول والأبواب من كتاب المغني لابن قدامة.
	5_ بعض الفصول والأبواب من كتاب المقنع.
	6_ بعض الفصول من كتاب زاد المعاد لابن القيم.
	7_ الجزء الأول ونصف الجزء الثاني من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم.
	8_ الجواب الكافي لابن القيم.
	9_ مقاطع كثيرة من التفسير لابن كثير وغيره.
	10_ فصول من المنتقى لمجد الدين ابن تيمية.
	11_ فصول من فتح الباري، لابن حجر.
	12_ أجزاء من بلوغ المرام، لابن حجر مرات عديدة.
	13_ الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان، للعلامة الشيخ د. بكر أبو زيد.
	14_ درء الفتنة عن أهل السنة د. بكر أبو زيد.
	15_ بدعة اليوبيل د. بكر أبو زيد.
	16_ بطاقة الائتمان د. بكر أبو زيد.
	17_ أدب الهاتف د. بكر أبو زيد.
	18_ حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة د. بكر أبو زيد.
	19_ تصنيف الناس بين الظن واليقين د. بكر أبو زيد.
	20_ المنهج لمريد العمرة والحج، لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
	21_ أحكام العمرة، لفضيلة الشيخ فريح البهلال.
	22_ فتح المعين، بتصحيح عقد التسبيح باليمين، للشيخ فريح البهلال.
	23_ إتحاف الأمجاد، باجتناب تغيير الشيب بالسواد، للشيخ فريح البهلال.
	24_ التهليل عشراً، للشيخ فريح البهلال.
	25_ تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبدالوهاب، تأليف الشيخ فريح البهلال.
	26_ كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية، للشيخ عبدالله بن محمد السدحان.
	27_ بعض كتاب الإرهاب، للشيخ زيد المدخلي.
	28_ عدد صلاة التراويح، للشيخ د. إبراهيم الصبيحي.
	29_ القطبية، لأبي إبراهيم سلطان العدناني.
	30_ بطلان عقائد الشيعة، للشيخ محمد عبدالستار التونسوي.
	31_ بعض رسائل الشيخ حسن البنا وصل فيه إلى ص200.
	32_ الخطوط العريضة، للشيخ محب الدين الخطيب.
	33_ كتب العلامة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري×تعالى.
	34_ لحوم العلماء مسمومة، لفضيلة الشيخ د. ناصر العمر.
	35_ المسائل المشكلة، من مناسك الحج والعمرة الشيخ د. إبراهيم الصبيحي.
	36_ جلاء البصائر، في الرد على شفاء الفؤاد والذخائر.
	37_ صد عدوان الملحدين للشيخ د. ربيع بن هادي المدخلي.
	38_ الصراط، للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق.
	39_ كيف يحج المسلم، للشيخ د. عبدالله الطيار.
	40_ الفتح المبين، في علاج السحر والصرع والعين للشيخ د. عبدالله الطيار، والشيخ سامي المبارك.
	41_ بلاد الحرمين، والموقف الصارم من السحرة د. عبدالله الطيار.
	42_ صفة الغرباء، لفضيلة الشيخ سلمان العودة.
	43_ العزلة والخلطة لفضيلة الشيخ سلمان العودة.
	44_ منهج الأشاعرة في العقيدة لفضيلة الشيخ د. سفر الحوالي.
	45_ الجزء الأول، من فقه الأدعية والأذكار، لفضيلة الشيخ د. عبدالرزاق العباد.
	46_ الأحكام الملمة في شرح الدروس المهمة لفضيلة الشيخ عبدالعزيز الفايز.
	47_ التبيان، شرح نواقض الإسلام لفضيلة الشيخ سليمان العلوان.
	48_ أقوال الأئمة، في الحكم على السحرة والأشرار، إعداد الشيخ جمال ابن فريحان الحارثي.
	49_ الردود على الدكتور إبراهيم الناصر.
	50_ الرد على ابن الجوزي للشيخ سليمان العلوان.
	51_ الإيمان بالقضاء والقدر لمحمد الحمد.
	52_ عقيدة أهل السنة والجماعة مفهومها_خصائصها_خصائص أهلها لمحمد الحمد.
	53_ الهمة العالية، معوقاتها_ومقوماتها، لمحمد الحمد.
	54_ الدعاء محمد الحمد.
	55_ سوء الخلق، مظاهره، أسبابه، علاجه، لمحمد الحمد.
	مع ملاحظة أن بعضها قد تكررت قراءته على سماحة الشيخ×.
	وبعد هذه النبذة عن سيرة الراوي، وملازمته لسماحة الشيخ ننتقل إلى الرواية، والله المستعان، وعليه التكلان.
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	مدير مكتب بيت سماحة الشيخ
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	هو سماحة الشيخ الإمام العلامة المجدد عبدالعزيز بن عبدالله ابن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز.
	ولد في الرياض في ذي الحجة سنة 1330هـ، وكان بصيراً في أول طلبه للعلم_كما يقول_.
	ويقول: ثم أصابني المرض في عيني عام 1346هـ فضعف بصري بسبب ذلك ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام 1350هـ والحمد لله على ذلك.
	وأسأل الله_جل وعلا_أن يعوضني البصيرة في الدنيا، والجزاء الحسن في الآخرة، كما وعد بذلك_سبحانه_على لسان نبيه محمد"كما أسأله_سبحانه_أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والأخرى.
	ويقول×: وقد بدأت الدراسة منذ الصغر، فحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ على يدي الشيخ عبدالله بن مفيريج×ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، ومن أعلامهم:
	1_ الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب_رحمهم الله_.
	2_ الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قاضي الرياض_رحمهم الله_.
	3_ الشيخ سعد بن حمد بن عتيق×قاضي الرياض.
	4_ الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض×.
	5_ الشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة أخذت عنه علم التجويد في عام 1355هـ، حيث كنت أتردد على الشيخ سعد في دكانه مدة شهرين، آخذ عنه علم التجويد.
	6_ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ×وقد لزمت حلقاته صباحاً ومساءً، وحضرت كل ما يقرأ عليه، ثم قرأت عليه جميع المواد التي درستها في الحديث والعقيدة، والفقه، والنحو، والفرائض، وقرأت عليه شيئاً كثيراً في التفسير، والتاريخ، والسيرة النبوية نحواً من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداءً من سنة 1347هـ إلى سنة 1357هـ حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته.
	هذا وسيأتي مزيد بيان لسيرة سماحة الشيخ في الصفحات التالية.
	من أخباره في صباه أن والده توفي وهو صغير حيث إنه لا يذكر والده.
	أما والدته فتوفيت وعمره خمس وعشرون سنة.
	ومما يُذْكَر أنه كان في صباه ضعيف البنية، وأنه لم يستطع المشي إلا بعد أن بلغ الثالثة، ذكر ذلك ابنه الشيخ أحمد.
	وكان سماحة الشيخ معروفاً بالتقى والمسارعة إلى الخيرات، والمواظبة على الطاعات منذ نعومة أظفاره.
	وقد ذكر لي الشيخ سعد بن عبدالمحسن الباز_وهو قريب لسماحة الشيخ ويكبره بعشر سنوات_ذكر أن سماحة الشيخ منذ نعومة أظفاره كان شاباً تقياً سباقاً إلى أفعال الخير، وأن مكانه دائماً في روضة المسجد وعمره ثلاثة عشر عاماً.
	وقد ذكر لي سماحة الشيخ×فيما كان يذكره من أخبار صباه موقفاً لا ينساه مع شيخه الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ قاضي الرياض آنذاك.
	يقول سماحته: كنت في مقتبل عمري، وقد رآني الشيخ صالح×في طرف الصف مسبوقاً، فحزن الشيخ صالح، وقال: بعض الناس يسوِّف، ويجلس يأكل ويشرب حتى تفوته الصلاة، وكأنه×يعنيني ويُعرِّض بي؛ فخجلت مما كان مني، وتكدرت كثيراً، ولم أنس ذلك الموقف حتى الآن.
	ولم يكن الشيخ صالح×ليقول ذلك إلا لأنه كان يتوسم ويتفرس في سماحة الشيخ نبوغه المبكر.
	ومن الأخبار المعروفة عن سماحة الشيخ في صباه أنه كان معروفاً بالجود والكرم.
	وقد ذكر لي الشيخ سعد بن عبدالمحسن الباز×أن سماحة الشيخ عبدالعزيز وهو طالب عند المشايخ_إذا سلم عليه أحد دعاه إلى غدائه، أو عشائه، ولم يكن يحتقر شيئاً يقدمه لضيوفه ويجعل الله في الطعام خيراً كثيراً.
	أَلِفَ المروَّة مُذْ نشا فكأنه
	سُقي اللَّبانَ بها صبياً مُرْضَعا ()
	ومن أخباره في صباه أنه كان يكتب، ويقرأ ويعلق على الكتب قبل أن يذهب بصره.
	وقد قيل ذات مرة لسماحة الشيخ: سمعنا أنك لا تعرف الكتابة.
	فأجاب سماحته بقوله: هذا ليس بصحيح؛ فأنا أقرأ وأكتب قبل أن يذهب بصري، ولي تعليقات على بعض الكتب التي قرأتها على المشايخ مثل الآجروميه في النحو، وغيرها.
	وإذا أملى سماحة الشيخ عليَّ كتاباً، أو تعليقاً، وكان هناك إشكال في كلمة ما_قال لي: تُكْتَب هكذا، وأشار إلى راحة يده، وهو يَكْتُب بإصبعه؛ ليريني كيفية الكتابة الصحيحة.
	وقيل لسماحته ذات مرة: هل صحيح أنك تتمنى أنك رأيت الإبل على ما خلقها الله ؟
	فأجاب سماحته بقوله: هذا ليس بصحيح؛ فأنا أتصورها؛ لأن بصري لم يذهب إلا وعمري تسع عشرة سنة.
	كان سماحة الشيخ×يعتني بمظهره بلا إسراف، ولا مخيلة، فهو يعتني بنظافة بدنه، وقص شاربه، ويتعاهد نفسه بالطيب كثيراً، بل كان يستعمله كل يوم، ويدار بخور العود في مجلسه أكثر من مرة، وإلا فلا أقل من أن يدار مرة واحدة.
	وكان يلبس مشلحة_بشته_في صَلاته، وزياراته، وذهابه إلى عمله.
	وكان ثوبه يعلو كعبه بنحو أربعة أصابع؛ فهو يرى أن نزول الثوب، أو السراويل، أو المشلح أسفل الكعبين منكر محرم سواء كان ذلك للخيلاء أو لغير الخيلاء.
	ويقول: إن الإسبال حرام؛ فإن كان للخيلاء فهو أشد تحريماً.
	وفي يوم من الأيام لبس سماحته مشلحاً جديداً، وكان ذلك المشلح على خلاف ما كان عليه سماحة الشيخ، حيث كان المشلح نازلاً عن الكعبين، ولم يكن سماحته يعلم بذلك.
	فقال له شخص: يا سماحة الشيخ مشلحك هذا نازل عن الكعبين، ولا أدري هل تغير رأيكم في وجوب رفعه ؟
	فما كان من سماحة الشيخ إلا أن خلعه ورماه، وقال لي: اذهب به إلى من يرفعه.
	وصادف أن كان سماحته في ذلك الوقت في مكة في آخر رمضان، فجاء إلى الرياض وليس عليه مشلح.
	وكان يتعاهد لحيته بالحناء، ويرى تغيير الشيب، وحرمةَ تغييره بالسواد.
	وكان×قليل شعر العارضين، أما الذقن ففيه شعيرات طويلة ملتف بعضها على بعض.
	وقيل له ذات مرة: لو سرحتها بمشط ؟
	فقال: أخشى أن يسقط منها شيء.
	وهو يرى حرمة حلق اللحية أو تقصيرها، وكذا ما نبت على الخدين.
	أما ما نبت تحت الذقن، وفي الرقبة فلا يرى مانعاً من حلقه.
	تفرد سماحة الإمام عبدالعزيز×بصفات عديدة لا تكاد تجتمع في رجل واحد إلا في القليل النادر، ومن أبرز تلك الصفات ما يلي:
	1_ الإخلاص لله_ولا نزكي على الله أحداً_فهو لا يبتغي بعمله حمداً من أحد ولا جزاءً، ولا شكوراً.
	2_ التواضع الجم، مع مكانته العالية، ومنزلته العلمية.
	3_ الحلم العجيب الذي يصل فيه إلى حد لايصدقه إلا من رآه عليه.
	4_ الجلد، والتحمل، والطاقة العجيبة حتى مع كبر سنه.
	5_ الأدب المتناهي، والذوق المرهف.
	6_ الكرم والسخاء الذي لا يدانيه فيه أحد في زمانه فيما أعلم، وذلك في شتى أنواع الكرم والسخاء، سواء بالمال أو بالوقت، أو الراحة، أو العلم، أو الإحسان، أو الشفاعات، أو العفو، أو الخُلُق، ونحو ذلك.
	7_ السكينة العجيبة التي تغشاه، وتغشى مجلسه، ومن يخالطه.
	8_ الذاكرة القوية التي تزيد مع تقدمه في السن.
	9_ الهمة العالية، والعزيمة القوية التي لا تستصعب شيئاً، ولا يهولها أمر من الأمور.
	10_ العدل في الأحكام سواء مع المخالفين، أو الموافقين.
	11_ الثبات على المبدأ، وعلى الحق.
	12_ سعة الأفق.
	13_ بُعْد النظر.
	14_ التجدد؛ فهو_دائماً_يتجدد، ويواكب الأحداث، ويحسن التعامل مع المتغيرات.
	15_ الثقة العظيمة بالله_جل وعل_.
	16_ الزهد بالدنيا، سواء بالمال أو الجاه، أو المنصب، أو الثناء، أو غير ذلك.
	17_ الحرص على تطبيق السنة بحذافيرها، فلا يكاد يعلم سنة ثابتة إلا عمل بها.
	18_ بشاشة الوجه، وطلاقة المحيا.
	19_ الصبر بأنواعه المتعددة من صبر على الناس، وصبر على المرض، وصبر على تحمل الأعباء إلى غير ذلك.
	20_ المراعاة التامة لأدب الحديث، والمجلس، ونحوها من الآداب.
	21_ الوفاء المنقطع النظير لمشايخه، وأصدقائه، ومعارفه.
	22_ صلة الأرحام.
	23_ القيام بحقوق الجيران.
	24_ عفة اللسان.
	25_ لم أسمعه أو أسمع عنه أنه مدح نفسه، أو انتقص أحداً، أو عاب طعاماً، أو استكثر شيئاً قدمه للناس، أو نهر خادماً.
	26_ وكان لا يقبل الخبر إلا من ثقة.
	27_ يحسن الظن بالناس.
	28_ قليل الكلام، كثير الصمت.
	29_ كثير الذكر والدعاء.
	30_ لا يرفع صوته بالضحك.
	31_ كثير البكاء إذا سمع القرآن، أو قرئ عليه سيرة لأحد العلماء، أو شيء يتعلق بتعظيم القرآن أو السنة.
	32_ يقبل الهدية، ويكافئ عليها.
	33_ يحب المساكين، ويحنو عليهم، ويتلذذ بالأكل معهم.
	34_ يحافظ على الوقت أشد المحافظة.
	35_ يشجع على الخير، ويحض عليه.
	36_ لا يحسد أحداً على نعمة ساقها الله إليه.
	37_ لا يحقد على أحد بل يقابل الإساءة بالإحسان.
	38_ معتدل في مأكله ومشربه.
	39_ دقيق في المواعيد.
	40_ كان متفائلاً، ومحباً للفأل.
	هذه نبذة عن بعض أخلاقه، وسيأتي تفصيل لذلك في الصفحات التالية.
	كان سماحة الشيخ×شديد التعظيم للسنة، مطبقاً لها في شتى أحواله؛ فلا تكاد تثبت عنده سنة إلا طبقها، ولا أعلم سنة قولية، أو فعلية ثابتة إلا كان يفعلها، ويحافظ عليها.
	ينبيك عن قرب النبوة هديُه
	والشيء يخبر بعضه عن كله ()
	وإليك بعض النماذج الدالة على ذلك على سبيل الإجمال، وإلا فالتفصيل سيأتي في ثنايا الصفحات الآتية:
	1_ الحرص التام والمداومة المستمرة على الإتيان بسنن الصلاة بحذافيرها.
	2_ المحافظة على الأدعية والأذكار المطلقة والمقيدة، كأذكار طرفي النهار، ودعاء الدخول للمنزل والخروج منه، والتسمية قبل الأكل أو الشرب، وحَمْدِ الله بعده، ومتابعة المؤذن، والدعاء بما ورد بعد الأذان، بل كان يقطع الحديث إذا كان يتحدث ويقول لمن يحدثه أو يهاتفه: يؤذن؛ ليفهم محدثه أن سماحته سوف يجيب المؤذن، بل إنه إذا أراد دخول الخلاء، وسمع المؤذن وقف قليلاً ليتابع المؤذن، وإذا انتهى من متابعته وأتى بالأذكار الواردة بعد الأذان دخل الخلاء.
	ومن الأذكار التي كان يحافظ عليها؛ دعاء الخروج إلى المسجد، ودعاء دخوله، ودعاء الخروج منه، وسيأتي تفصيل هذا عند الحديث عن صلاته×.
	3_ الشرب بثلاثة أنفاس، وإذا شرب ماءً ناول من على يمينه ولو كان صغيراً.
	4_ العمل بالسنن الواردة في الأكل، من حيث الجلوس، وتقدير النعمة، والبدء بالبسملة، ولعق الأصابع بعد الأكل، وحَمْد الله بعد الفراغ من الطعام.
	5_ لزوم الاستخارة إذا أشكل عليه شيء.
	6_ اتباع السنة في الملبس؛ فلا يلبس ثياب سرف ولا مخيلة، ولا يلبس ما أسفل الكعبين، ونحو ذلك_كما مر قريبا_.
	7_ المحافظة على آداب التحية.
	8_ المحافظة على أدب الحديث والمجالس.
	9_ الحرص على التيمن، ومن ذلك أنه كان يقدم رجله اليمنى عند لبس النعل، واليسرى عند خلعه.
	10_ تَقَصُّد الوتر في كل شيء، ومن اللطائف في ذلك أنه كان محباً للتمر، وكثيراً ما كان يسألني إذا كان يتناول تمراً فيقول: كم تناولتُ من تمرة ؟ فإذا عددت النوى قلت له_على سبيل المثال_: ستاً، أو ثمانياً فيزيد واحدة، وإن كان وتراً اكتفى به أو زاد اثنتين وهكذا. .
	11_ الذهاب للمسجد بعد القدوم من السفر أحياناً، وأداء ركعتين فيه.
	12_ الحرص التام على تطبيق السنة بحذافيرها في الحج والعمرة.
	13_ حمد الله بعد العطاس، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وترك تشميته إذا لم يحمد الله.
	وأذكر أن شخصاً عطس بجانبه فلم يحمد الله، فبادر بعض الحاضرين إلى تشميته، فقال سماحة الشيخ×: وهل حمد الله حتى تشمتوه ؟.
	14_ كثرة الذكر؛ فلا يكاد لسانه يفتر من ذكر الله_عز وجل_تهليلاً، أو تكبيراً، أو حمداً أو حوقلة أو نحو ذلك_كما مر قبل قليل_.
	15_ لا يقوم من المجلس إلا ويقول كفارة المجلس.
	16_ يبدأ بالسلام على من يعرف ومن لا يعرف.
	17_ يرى أن السنة عند التلاقي المصافحة إلا إذا قدم أحد المسلمين من سفر، ويقول×: يقول أنس÷: =كان أصحاب رسول الله"إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا+.
	وقد رأيت شخصاً سلَّم على سماحته×وعانقه، وهو لم يَقْدُم من سفر، فقال له سماحة الشيخ: السنة المصافحة، فقال الشخص: أنا أحبك يا شيخ، فقال سماحته: السنة مُقَدَّمة على حبك.
	18_ كان يحسر عن رأسه إذا نزل المطر ويدعو بالدعاء المأثور.
	
	أول عمل تولاه سماحة الشيخ×هو القضاء؛ حيث عين قاضياً في مدينة الدلم عام 1357هـ واستمر فيه إلى عام 1371هـ.
	وكان طيلة تلك المدة يقوم بإمامة الناس، وخطبة الجمعة، وإلقاء الدروس في الليل والنهار، والإصلاح بين الناس، وتفقد أحوالهم، ويقوم باستقبال الوفود، والزائرين، وطلاب العلم، ويعنى بالفقراء والمحتاجين.
	كما كان×يولي اهتمامه مصالح الناس في كل ما يهمهم، ويكتب إلى المسؤولين في كل ما يراه ضرورياً لإصلاح المنطقة، فيجد لديهم من التجاوب ما يحقق رغبته الخيرة في الإصلاح العام.
	وقد تتلمذ على يديه في تلك الفترة جمع غفير من العلماء، والقضاة؛ فمنهم معالي الشيخ راشد بن صالح بن خنين الرئيس العام لتعليم البنات سابقاً، وعضو هيئة كبار العلماء، والمستشار في الديوان الملكي.
	ومنهم فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن حسن بن قعود عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء سابقاً.
	ومنهم فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل، وقد تولى القضاء في عدة أماكن.
	ومنهم فضيلة الشيخ عبداللطيف بن شديد×وقد تولى القضاء في عدة أماكن.
	ومنهم فضيلة الشيخ سعيد بن عبدالله بن عياش رئيس محكمة خميس مشيط سابقاً.
	ومنهم صاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن جلال، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدلم.
	ومنهم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن هليل، ومنهم الشيخ صالح بن حسين العراقي×ومنهم الشيخ محمد الحسن الفلسطيني×.
	ومنهم صاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وغيرهم كثير يصعب حصرهم سواءٌ من كان داخل البلاد أو خارجها.
	وفي عام 1371هـ انتقل سماحته إلى التدريس في المعهد العلمي في الرياض، ثم انتقل إلى كلية الشريعة واستمر فيها إلى عام 1381هـ.
	وكان في تلك الفترة يؤم المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله×ويقوم بإلقاء الدروس في المسجد، وفي بيته، ويلقي المحاضرات الكثيرة، والكلمات المتنوعة في المناسبات.
	وفي عام 1381هـ انتقل إلى المدينة النبوية؛ ليعمل نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية وهو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم×.
	وكان في المدينة يلقي الدروس في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء عدا ليلة الثلاثاء.
	وكان يلقي المحاضرات، والكلمات، ويكتب في الصحف والمجلات، ويلتقي كثيراً بالطلاب.
	وفي عام 1390هـ صدر الأمر الملكي بتعيينة رئيساً للجامعة الإسلامية.
	وفي 14/10/1395هـ انتقل إلى الرياض وعين رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة وزير.
	وفي تلك الفترة تولى إمامة جامع الإمام تركي بن عبدالله، واستمر فيه حتى هدم الجامع المذكور، وبعدما أعيد بناؤه من جديد كتب سماحته لولاة الأمور مقترحاً عليهم أن يعين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ إماما للمسجد المذكور.
	كما كان في الوقت نفسه رئيساً لمجالس رابطة العالم الإسلامي، ورئيساً للمجمع الفقهي، والمجلس الأعلى العالمي للمساجد، والمجلس التأسيسي للرابطة.
	وفي عام 1414هـ صدر الأمر السامي بتعيينه مفتياً عاماً للمملكة، ورئيساً لهيئة كبار العلماء، ورئىساً للّجنة الدائمة، ورئيساً لرابطة العالم الإسلامي.
	ومن أعماله أيضاً، أنه كان رئيساً لدار الحديث الخيرية في مكة المكرمة التي تأسست عام 1352هـ بأمر من الملك عبدالعزيز×.
	وهذه الدار مدرسة أهلية تقوم على تبرعات أهل الخير، ويدرس فيها المئات من أنحاء الدنيا، وقبل أكثر من ثلاثين سنة من وفاة سماحته وهو يرعاها، ويجمع لها الأموال من المحسنين ويدفع أجرتها، ويصرف رواتب مدرسيها وطلابها وموظفيها وجميع ما تحتاج إليه.
	والدار المذكورة لها مجلس أعلى كان يرأسه سماحة الشيخ×.
	وأخيراً بني للدار بناية خاصة بها كافية للدراسة والسكن، وصدر لها أوقاف كثيرة تقوم بحاجتها.
	والفضل بعد الله إلى من أسسها، ثم إلى سماحة الشيخ الذي كان يتعاهدها ويرعاها.
	وقد نفع الله بهذه الدار كثيراً، فهي تضم القسم المتوسط، والثانوي، والقسم العالي، وقد استفاد منها خلق كثير، صار منهم الأئمة والدعاة، وسيأتي مزيد حديث عنها.
	أعمال سماحة الإمام كثيرة لا تكاد تحصى، وهذه جملة من أبرز أعماله على سبيل الإيجاز، أما التفصيل فسيأتي بيانه_إن شاء الله_.
	1_ الاهتمام العظيم بالعلم وتعليمه.
	2_ الحرص البالغ على الدعوة إلى الله_عز وجل_.
	3_ الفتوى والرد على المستفتين من كل مكان.
	وفي هذا الميدان تتجلى عبقريته الفذة.
	4_ التعاون مع أهل العلم في كل مكان في سبيل نشر الدين، وتصحيح العقيدة.
	5_ إرسال الدعاة، وكفالتهم.
	6_ دعم الجهاد الإسلامي في شتى صوره في كل مكان.
	7_ الكتابة في الصحف.
	8_ الرد على المخالفين.
	9_ إلقاء الدروس، والمحاضرات، والندوات.
	10_ إلقاء الكلمات والدروس والبرامج الإذاعية، وأشهرها وأعمها نفعاً برنامج نور على الدرب الذي كان يشارك فيه منذ عام 1392هـ إلى آخر أيامه×.
	11_ طبع الكتب النافعة باللغة العربية وغيرها.
	12_ الشفاعة بأنواعها المتعددة، كالشفاعة في المصالح العامة، والشفاعة في المصالح الخاصة إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه في ثنايا هذا الكتاب_إن شاء الله_.
	13_ متابعة أوضاع المسلمين، والحرص على نصرتهم، ورفع الظلم عنهم، ومساعدتهم بالمستطاع.
	14_ شراء البيوت للمحتاجين، وتحمل الإيجار عن بعض المستأجرين.
	15_ إجراء المرتبات لبعض المحتاجين بحسب أحوالهم.
	16_ كفالة الأيتام، والأسر المعوزة.
	17_ تعمير المساجد في الداخل والخارج.
	18_ النصيحة الصادقة لأئمة المسلمين، وعامتهم.
	19_ الحرص التام على جمع كلمة المسلمين على الحق، وتقريب وجهات النظر بينهم.
	20_ رئاسة بعض المؤتمرات، والمجامع والهيئات العلمية.
	21_ إقراض المحتاجين، وغالباً ما ينتهي بالمسامحة.
	22_ إصلاح ذات البَيْن.
	23_ دعم المراكز والمعاهد والمدارس والجمعيات الإسلامية في داخل المملكة وخارجها.
	هذه بعض أعماله على سبيل الاختصار.
	والنماذج، والقصص على هذه الأعمال لا تكاد تحصى كثرة، وسيأتي تفصيل لذلك_إن شاء الله_في الصفحات التالية.
	لقد ترك الشيخ×مؤلفات علمية كثيرة، يصعب حصرها، واستقصاؤها؛ فمنها المكتوب، ومنها المسموع، ومنها المطبوع، ومنها الذي لم يطبع، ومنها ما يشترك به مع غيره ككثير من الفتاوى، إلى غير ذلك من مؤلفاته وآثاره.
	وإليك أيها القارئ الكريم طرفاً من ذلك:
	1_ الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، وهو من أوائل مؤلفاته بل ربما كان أولها كان أولها، ولعل الطبعة الأولى من هذا الكتاب كانت عام 1358هـ.
	2_ التحقيق والغيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة=توضيح المناسك+.
	وهو_كما يقول سماحة الشيخ_أهمها، وأنفعها، وقد جمعه في عام 1363هـ لما كان قاضياً في الخرج، ثم زاده، وبسطه بعد ذلك، وطبع طبعات كثيرة لا تكاد تحصى، وترجم إلى لغات عديدة، وكثيراً ما كان يُقرأ على سماحته، فيضيف إليه، ويحذف منه ويقول: ما أضعف العبد!
	3_ التحذير من البدع، ويشتمل على اربع مقالات: حكم الاحتفال بالمولد النبوي وليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد.
	4_ رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام.
	5_ العقيدة الصحيحة وما يضادها.
	6_ وجوب العمل بسنة الرسول"وكفر من أنكرها.
	7_ الدعوة إلى الله، وأخلاق الدعاة.
	8_ حكم السفور والحجاب، ونكاح الشغار.
	9_ وجوب تحكيم شرع الله، ونبذ ما يخالفه.
	10_ نقد القومية العربية.
	11_ الجواب المفيد، في حكم التصوير.
	12_ الشيخ محمد بن عبدالوهاب، دعوته، وسيرته.
	13_ ثلاث رسائل في الصلاة:
	أ ) كيفية صلاة النبي ".
	ب ) وجوب أداء الصلاة في جماعة.
	جـ ) أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع.
	14_ حكم الإسلام، في من طعن في القرآن، أو في رسول الله".
	15_ حاشية مفيدة، على فتح الباري؛ وصل فيها إلى كتاب الحج؛ وفي آخر أيام سماحته عهد إلى تلميذ صاحب الفضيلة الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل إكمال ما شرع به سماحته من التعليق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق في العقيدة، فأكملها الشيخ علي_حفظه الله_ وكان سماحة الشيخ قد خصص للشيخ علي وقتاً يقرأ عليه ما انتهى من تعليقه.
	وبعد وفاة سماحة الشيخ خرج ذلك الكتاب.
	16_ رسالة الأدلة النقلية والحسية، على جريان الشمس وسكون الأرض، وإمكان الصعود إلى الكواكب.
	17_ إقامة البراهين، على حكم من استغاث بغير الله، أو صدق الكهنة والعرافين.
	18_ الجهاد في سبيل الله.
	19_ الدروس المهمة لعامة الأمة.
	20_ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة.
	21_ وجوب لزوم السنة، والحذر من البدعة.
	22_ تحفة الإخوان، بأجوبة مهمة تتعلق باركان الإسلام.
	23_ تحفة الأخيار، ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار.
	24_ مجموع فتاوى ومقالات، جمع الدكتور محمد بن سعد الشويعر، وقد خرج منها 18 مجلداً.
	25_ ما هكذا تعظم الآثار.
	26_ فتاوى نور على الدرب.
	27_ كتاب الطلاق.
	28_ كتاب الحج؛ وقد خرج منه مجلدان، جمع الشيخ د. عبدالله الطيار، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن باز.
	29_ الرد على بعض الكُتَّاب في إباحة حلق اللحى.
	30_ فتاوى اللجنة الدائمة بالاشتراك مع أعضاء اللجنة وقد خرج منه 17 مجلداً كبيراً، والبقية قيد الطبع.
	31_ الفتاوى الكثيرة، التي كانت تنشر في المجلات والصحف، كمجلة الجامعة الإسلامية، والمجلة العربية، ومجلة الدعوة.
	32_ الفتاوى الخاصة المكتوبة، التي نشر بعضها، ولم ينشر بعضها الآخر.
	33_ تعليقات على كتاب: بلوغ المرام لابن حجر. لم يطبع.
	34_ التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الصحيحة والحسان. لم يطبع.
	36_ هناك تعليقات كثيرة جداً، على كثير من الكتب. ومكتبة سماحته مليئة بمثل هذا، وقلما يقرأ عليه كتاب إلا ويقرأ عليه.
	37_ هناك العديد من الفتاوى الخاصة المكتوبة لأشخاص معينين.
	38_ هناك العديد من الإملاءات في الدروس العامة لدى أكثر الطلبة.
	39_ الأشرطة المسجلة في شرح المتون العلمية.
	40_ الأشرطة المسجلة للمحاضرات العامة.
	41_ الأشرطة المسجلة للبرامج الإذاعية، وقد علمتُ أن الأشرطة الخاصة ببرنامج نور على الدرب قد بلغت ستمائة وسبعة وأربعين شريطاً، هذا ما وجد منها.
	42_ الأشؤطة المسجلة في التعليق على المحاضرات والندوات.
	هذه بعض آثاره العلمية، أما آثاره وأجوبته المنثورة، أو التي يلقيها في المجالس العامة والخاصة_ فلا يمكن حصرها؛ إذ لا يخلو مجلس أو مائدة، أو مناسبة يحضرها سماحته؛ إلا ويلقى فيها العديد من الأسئلة، ويكون فيها من الفوائد العلمية ما لا يمكن حصره.
	لسماحة الشيخ منزل في الرياض، ومنزل في الطائف وهما ملك لسماحته، ومنزل في مكة، وليس ملكاً له، وإنما هو مستأجر.
	وسماحته يتنقل بينها بحسب تنقل عمله، وسفره للحج أو العمرة.
	أما منزل سماحته في الرياض فيقع في حي (عُلَيْشة) وتقع في الجنوب الغربي من الرياض، ويتكون من خمسة مبان، أو وحدات سكنية بسور واحد.
	أما الوحدة الأمامية من جهة الجنوب فتتكون من مجلس، ومكان للطعام، ومكتبة، ومطبخ، ومكان لإعداد القهوة، ودورات مياه، ومكتب البيت.
	وما فوق هذه الغرف تابع للمكتب، وسكن للعمال من سائقين وطباخين.
	وتحت ذلك دور أرضي يشتمل على مستودعات تابعة للبيوت، وسكن لبعض السائقين، وغرفة كبيرة للضيوف.
	وجميع ما في هذه الوحدة خاص بموظفي المكتب، والضيوف، والعمالة.
	أما الوحدة الثانية فهي سكن لأم عبدالله زوجة الشيخ الأولى.
	أما الوحدة الثالثة فهي سكن لأم أحمد زوجة الشيخ الأخيرة.
	أما الوحدة الرابعة فهي سكن لابنه عبدالله.
	أما الوحدة الخامسة فهي سكن لابنه أحمد.
	وجميع هذه الوحدات في محيط واحد ويجمعها سور واحد_كما مر_.
	وبين كل وحدة ووحدة جدار وباب يفصل بعضها عن بعض، ويُدْخِل بعضها في بعض.
	فإذا أراد سماحة الشيخ الخروج للعمل خرج من بيت الزوجة التي هو عندها إلى الوحدة الأمامية، التي تشتمل على مجلسه، ومكتب البيت، وإذا قدم من عمله دخل من جهة الوحدة الأمامية نفسها، وإذا انتهى مجلسه دخل الوحدات الداخلية إلى أي من الوحدتين اللتين تسكنهما زوجتاه.
	أما مسكنه في الطائف فهو يشتمل على مقدمة المنزل وهي تحتوي على مجالس، ومساكن الموظفين، والضيوف والمطبخ.
	أما آخر المنزل فهو خاص بأسرة سماحته، وبينهما باب يدخل منه الشيخ ويخرج.
	وهكذا منزله في مكة.
	والمقصود من ذكر صفة منزله أن يقف القارئ على متابعة سماحته للأعمال سواء في الدوام، أو في المنزل، ولأجل أن يدرك معنى ما يرد في ثنايا الصفحات إذا قيل دخل مكتب البيت، ثم دخل داخل منزله، ونحو ذلك، فهذا هو وصف منازله الثلاثة خصوصاً في سنواته العشرين الأخيرة.
	لما كان سماحة الشيخ في الدلم إبان عمله هناك في القضاء_كان يأتي للرياض، وكانت الدلم مقر إقامته.
	إلى أن استقر في الرياض عام 1371هـ 1381هـ.
	ولما كان في الجامعة الإسلامية في عام 1381هـ إلى 1395هـ كان يقيم في المدينة، ويتردد كثيراً على الرياض وكان يستأنف الدروس والمحاضرات فور وصوله الرياض.
	كما كان_أيضاً_يتردد على الرياض للتدريس في المعهد العالي للقضاء.
	وإليك هذا الكتاب الذي يؤكد أنه كان يأتي للرياض للغرض المذكور، بناء على أمر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم×.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	حضرة صاحب الفضيلة نائب المفتي لشؤون الكليات والمعاهد العلمية وفقه الله آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
	سلمكم الله بناء على أمر سماحة رئيس الكليات والمعاهد البرقي بتعميدي بالتوجه إلى الرياض للقيام بالتدريس في المعهد العالي للقضاء توجهت إلى الرياض في 3/9/1386هـ، واستأجرنا سيارة ابتداء من 4/9 المذكور إلى 1/11/1386هـ بأجرة يومية قدرها أربعون ريالاً.
	وجميع الأيام المشار إليها 57 يوماً.
	فأرجو من فضيلتكم تعميد الجهة المختصة بصرفها بيد صاحب السيارة فهد بن حمدان، أثابكم الله وتولاكم والسلام
	نائب رئيس الجامعة الإسلامية
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	7/11/1386هـ
	وبعد أن انتقل إلى رئاسة الإفتاء والدعوة والإرشاد في نهاية عام 1395هـ استقر في الرياض، وصار يقضي أشهر الصيف الأربعة في الطائف؛ حيث تنتقل أعمال الرئاسة إلى هناك، ثم يعود بعد ذلك إلى الرياض.
	وكان يمضي خمسة عشر يوماً إلى عشرين يوماً في مكة المكرمة في شهر رجب أو شعبان؛ حيث تنعقد مجالس الرابطة أو غيرها في ذلك الوقت.
	وفي اليوم الثامن عشر أو التاسع عشر من شهر رمضان يتوجه إلى مكة المكرمة، ويمكث فيها إلى الثامن والعشرين من رمضان ثم يعود إلى الرياض.
	وفي الخامس والعشرين من ذي القعدة يتوجه إلى مكة ويستمر فيها إلى نهاية شهر ذي الحجة تقريباً، حيث يؤدي فريضة الحج، وينجز كثيراً من الأعمال هناك، سواء الرسمية منها أو غير الرسمية.
	ومما كان يقوم به هناك أنه كان ينظر في حاجات الفقراء والمساكين، والمحتاجين المقيمين في مكة.
	كما كان×يلقي الدروس في مسجده، وذلك بعد العصر، وقبل العشاء، وبعد صلاة الفجر أحياناً.
	كما كان يلقي المحاضرات في دار الحديث الخيرية، وفي نادي مكة الأدبي، ويلقي في جدة بجامع الملك سعود، أو جامع الأمير متعب.
	كما كان يلتقي أهل العلم والدعاة هناك، ويجيب على إشكالاتهم وأسئلتهم، ويحثهم على بذل المزيد من الجهود.
	أما بقية أيام السنة فيكون في الرياض؛ فهذا نظامه السنوي، منذ أن عاد إلى الرياض من المدينة.
	يقوم سماحة الشيخ×قبل الفجر بساعة تقريباً؛ لأداء صلاة التهجد؛ حيث يصلي إحدى عشرة ركعة كلها خشوع، وتضرع، ودعاء كثير، وكان يكثر في ذلك الوقت من الذكر، وقراءة القرآن، والدعاء للمسلمين وولاة أمورهم، ويختم بالاستغفار.
	وبعد أذان الفجر أو قبله يذهب إلى المسجد بسكينة ووقار وذل لله، فإذا خرج من المنزل قال الدعاء المأثور، ثم إذا وصل المسجد قدم رجله اليمنى، ودعا بما ورد، ثم صلى السنة الراتبة، وأكثر من الأدعية، ثم يؤدي صلاة الفجر، وبعدها يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم يمكث طويلاً لورده اليومي من الأدعية والأذكار الصباحية.
	وبعد ذلك يبدأ الدرس المعتاد الذي ربما زاد وقته على ثلاث ساعات؛ حيث تُقرأ عليه الكتب المتعددة المتنوعة، وبعد ذلك يجيب على الأسئلة الكثيرة بكل عناية ودقة، ثم ينصرف بعد ذلك إلى منزله.
	وإذا لم يكن عنده درس انصرف إلى منزله بعد أن يأتي بورده اليومي الصباحي.
	ثم يجلس في المنزل ما يقارب الساعتين؛ حيث تعرض عليه بعض المعاملات المهمة، أو تقرأ عليه بعض الكتب أو البحوث، وفي ذلك الوقت_أيضاً_يقوم سماحته بالنفث والرقية في بعض أواني المياه، أو قوارير الزيت، أو العسل التي أتى بها أصحابها؛ ليقرأ فيها سماحته.
	وبعد ذلك يتوجه سماحته إلى داخل منزله، لأخذ قسط من الراحة، وقد يجلس على سريره دون نوم_كما يقول ذلك هو_.
	وبعد الساعة الثامنة ينهض، ويتهيأ للإفطار ثم يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يتوجه إلى المكتب بسكينة وعزيمة وهمة.
	وفور ركوبه السيارة تُعْرَض عليه بعض القضايا، أو تقرأ عليه بعض الكتب، وإذا وصل المكتب وتَرَجَّل ماشياً عرضت عليه_أيضاً_بعض الكتابات، أو القضايا إلى أن يصل إلى مكتبه.
	وإذا استقر في مكتبه واصل القيام بالأعمال العظيمة التي لا يقوم بها الجماعة الكثيرة من الرجال الأقوياء الأشداء؛ حيث تعرض عليه القضايا، ويستقبل الوفود، ويجيب على السائلين، ويؤدي الأعمال المنوطة به في المكتب، ويأتيه المطلقون إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره، مما سيرد ذكره بعد قليل.
	وهكذا يستمر عمله إلى الساعة الثانية والنصف أو بعدها بقليل، حيث يكون آخر من يخرج من العمل.
	وبعد ذلك يتوجه إلى منزله، وفي الطريق إلى المنزل يُواصَل عَرْضُ القضايا أو قراءة الكتب عليه، وكثيراً ما كان يستمع إلى أخبار الثانية والنصف ظهراً عبر المذياع وهو في الطريق إلى منزله.
	وإذا لم يكن معه من يقرأ عليه قطع الطريق بالذكر، وقراءة القرآن.
	وإذا وصل إلى منزله وجد الجموع الغفيرة من الأجناس المتعددة ومن ذوي الحاجات المتنوعة بانتظاره؛ فهم ما بين مستفت ومُسَلِّمٍ، ومطلِّق، وطالب حاجة، وفقير، ومسؤول، وزائر من قريب أو بعيد.
	وبعد أن يصل إليهم يلقي السلام عليهم، ويدعوهم إلى تناول طعام الغداء على مائدته، ثم يقوم الحاضرون إلى الغداء، ويجلس سماحته بينهم يتناول طعام الغداء، ويباسطهم، ويسأل عن أحوالهم، ويجيب عن أسئلتهم، وإذا انتهى من الغداء تأنى قليلاً؛ كيلا يعجلهم، وإذا قام قال: كلٌّ براحته، لا تعجلوا.
	وإذا قام لغسل يديه بدأت الأسئلة، تلقى عليه وهو في الطريق إلى المغسلة، ومن بعدها يعود إلى المجلس.
	وإذا كان الوقت متأخراً ووقت صلاة العصر قد اقترب توضأ، وتابع المؤذن، ثم توجه إلى المسجد.
	وإذا كان في الوقت متسع رجع إلى المجلس، وتناول الشاي مع الضيوف، وتطيب معهم، ثم توجه إلى داخل المنزل قليلاً، ثم يخرج وقت أذان العصر.
	وبعد ذلك يتوجه إلى المسجد ويؤدي الصلاة، وبعد ذلك يقرأ الإمام ما تيسر من كتاب رياض الصالحين للنووي، أو الوابل الصيب لابن القيم، أو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب، أو غيرها من الكتب، ثم يشرع سماحته بشرح ما قرئ، ثم توجه إليه الأسئلة، فيجيب عليها، ثم يرجع إلى منزله؛ لأخذ بعض الراحة، وفي الطريق إلى المنزل يجيب على ما تيسر من أسئلة الجموع الغفيرة المحيطة به.
	وقبل المغرب يتوضأ سماحته، ويذهب لصلاة المغرب، وبعد الصلاة يأتي للمنزل، ويؤدي السنة الراتبة، ثم يجلس للناس جلسته المعتادة إذا لم يكن لديه محاضرة، أو تعليق على ندوة.
	وفي مجلسه المعتاد يؤدي من الأعمال العظيمة ما قد لا يخطر على بال كما سيأتي بيان ذلك في صفة مجلسه.
	وإذا أُذِّن بصلاة العشاء تابع المؤذن ثم قام للصلاة، وترك جميع الأعمال، وإذا دخل المسجد، وأدى تحية المسجد بدأ الإمام يقرأ بعض الأحاديث، ثم يشرع سماحة الشيخ في شرحها، وإيضاحها، ثم تنهال عليه الأسئلة بعد ذلك، فيجيب على ما تيسر منها.
	وبعد صلاة العشاء يعود إلى منزله إذا لم يكن لديه موعد خارج المنزل أو محاضرة، أو إجابة دعوة خاصة، أو وليمة زواج، أو زيارة مريض، أو نحو ذلك.
	وإذا رجع للمنزل جلس لقراءة بعض المعاملات عليه، أو راجع بعض الكتب، وربما كان لديه اجتماع أو أكثر داخل المنزل، وربما كان لديه ضيوف، وربما كان لديه موعد تسجيل إذاعي، أو محاضرة يلقيها عبر الهاتف لأناس خارج المملكة.
	وبعد ذلك يتناول طعام العشاء مع ضيوفه، وموظفي مكتب المنزل، ومن حضر عموماً.
	وبعد تناول العشاء؛ يعود لإكمال ما شرع فيه من عمل قبل العشاء، أو يكمل الجلوس مع ضيوفه، أو يجلس لقراءة بعض الكتب، أو إنهاء بعض المعاملات حتى ساعة متأخرة؛ إما الحادية عشرة أو الثانية عشرة، ثم ينصرف بعد ذلك إلى داخل منزله، ويمشي على قدميه مدة نصف ساعة تقريباً، ثم يأوي إلى فراشه.
	وهكذا كان يقضي سحابة يومه في عمل وهمة ونشاط وأنسٍ يسري منه إلى من حوله.
	سماحة الشيخ×يجلس للناس جلساتِه المعتادةَ بعد مغرب كل يوم إذا لم يكن لديه محاضرة، ويجلس يوم الخميس من الساعة الحادية عشرة أو قبلها إلى قبيل العصر، ويجلس يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إلى العصر، ويجلس بعد مجيئه من الدوام وتناول الغداء إلى أذان العصر إذا كان في الوقت متسع؛ فهذه_تقريباً_هي جلساته المعتادة للناس عامة، سواء كان في الرياض أو مكة، أو الطائف، أو المدينة.
	وإذا جلس للناس ضاق بهم المجلس، والتفوا حوله على اختلاف أجناسهم وحاجاتهم؛ فهذا عالم، أو مسؤول كبير جاء لزيارة سماحته، وهذا آخرُ قَدِمَ للسلام، وهذا قريب لسماحته، وهذا مستفتٍ عن أمر ما، وهذا مطلِّق، وهذا ذو حاجة، وهذا ذو مشكلة، ويريد حَلاً لها، وهذا مريد لشفاعة من سماحة الشيخ في أي أمر من الأمور، وهذا قادم للجلوس ورؤية الشيخ، وكيفية تعامله مع الناس، وهذه وفود أتت من داخل المملكة وخارجها لزيارة سماحته، وهذا فقير أتى؛ لينال ما ينال من بر سماحته وعطفه، وهذا وهذاإلخ.
	فإذا قدم سماحة الشيخ إليهم ألقى السلام عليهم، ثم تتابعوا للسلام عليه؛ فإذا أخذ مكانه في صدر المجلس علا المجلس السكينة، والوقار، والأدب.
	ويكون عن يمين سماحته وشماله اثنان من كتابه يعرضان عليه القضايا والكتابات التي تأتيه من كل مكان، فيتولى الرد عليها، والإجابة عنها، وهذان الكاتبان يتناوبان؛ إذ أن كل و احد منهما قد ملأ جعبته من الرسائل والمعاملات.
	ويكون بجانب سماحته هاتفان لا يكاد يتوقف رنينهما.
	وما بين كل فينة وأخرى يتقدم طالب لحاجة أو مستفت فيعرض ما يريد على سماحته، وإذا قدم قادم إلى المجلس توجه إلى سماحته فسلم عليه فيرد سماحته السلام، ويلاطفه، ويسأله عن اسمه إن كان لا يعرفه، وإن كان يعرفه سأله عن أحواله وعن مشايخ بلده، وطلبة العلم فيه إن كان قادماً من بلد آخر، ثم يلح عليه بتناول طعام الغداء، والعشاء، ويلح عليه بالمبيت عنده.
	وهكذا الحال مع كل قادم ولو أدى ذلك إلى قطع المكالمة وطَلَبِ الانتظار ممن يهاتف، ولو أدى_أيضاً_إلى إيقاف القراءة من أحد الكاتبين.
	وبعد ذلك يعاود الحديث مع من هاتفه، أو السماع لمن يقرأ عليه.
	فإذا رأيت هذا المشهد من كثرة الناس وكثرة حاجاتهم وتنوعها، ورأيت حال الشيخ مع الهاتف، ومع من يقرؤون عليه من كُتَّابه، ورأيت كثرة القادمين والمسلِّمين أيقنت أن جموعهم لن تَنْفَض، وأن تلك الحاجات والمعاملات تحتاج إلى مدة أسبوع في الأقل؛ ليتم التخلص من بعضها، وما هي إلا مدة يسيرة، ثم تَنْفَضُّ تلك الجموع بنفوس راضية، وصدور منشرحة؛ حيث يأخذ كل واحد منهم نصيبه من سماحته؛ إما بتوجيه معين، وإما بوعد صادق طيب، وإما بإجابة لسؤال، وإما باستجابة لطلب.
	كل الذي تبغي الرجال تصيبه
	حتى تَبَغِّي أن ترى شرواه
	سيان بادىءُ فِعْلِهِ وتليُّهُ
	كالبحر أقصاه أخو أدناه ()
	كل ذلك وسماحته يستقبلهم بصدر رحب، وجبين وضَّاح، ونفس كريمة، لا ينهر أحداً، ولا يكهره، مع ما يلقاه سماحته من كزازة، وسوء أدب، وكثرة إلحاح، ومقاطعة من بعض المراجعين، حتى إن الذي يحضر المجلس أول مرة ليعجب أشد العجب، ويظن أن سماحته يتكلف ما يقوم به، ولكن ذلك هو دأبه وأدبه؛ حتى لكأنه هو المعنيُّ بقول البحتري:
	خُلُقٌ أتيت بفضله وسنائه
	طبعاً فجاء كأنه مصنوع
	وحديثُ مجدٍ منك أفرط حسنُه
	حتى ظَنَنَّا أنه موضوع ()
	وبقوله:
	سمحُ اليدين إذا احتبى في مجلس
	كان الندى صفةً لذاك النادي
	مُتَهَجِّدٌ يخفي الصلاة وقد أبى
	إخفاءَها أثرُ السجودِ البادي
	انظر إليه إذا تلفَّت معطياً
	نيلاً وقُلْ في البحر والوُرَّاد
	وإذا تكلم فاستمع من خُطْبَةٍ
	تجلو عمى المتحيِّر المرتاد
	أفضى إليه المسلمون فصادفوا
	أدنى البريةِ من تقى وسدادِ ()
	وإذا انصرفوا من عنده انصرفوا مسرورين، وكل منهم يظن أن له منزلة خاصة عند سماحة الشيخ.
	وإذا أذن المؤذن بالعشاء أو الظهر، أو العصر أيَّاً كان وقت ذلك المجلس قطع سماحة الشيخ الحديث مع من يهاتفه، أو يحادثه، أو يسأله، أو يقرأ عليه، وشرع بمتابعة المؤذن ومن ثَمَّ يتوجه إلى المسجد.
	وما إن ينتهي ذلك المجلس إلا وقد قام بأعمال عظيمة لا يقوم بها الجماعة من أولي القوة من الرجال، مع أن سماحته كفيف البصر، متقدم في السن، ومع أن كلمته هي الفصل التي يتوقف عليها أمور عظيمة خاصة أو عامة، فهذا دأبه في جميع مجالسه.
	بعد أن يأتي سماحة الشيخ من درس الفجر في المسجد يدخل منزله، ويرتاح قليلاً، ويتناول الإفطار، ثم يمضي إلى عمله في المكتب في الرئاسة، وإن لم يكن عنده درس في المسجد فإنه يأتي بعد الفجر لمكتب البيت، ويستمر مدة ساعتين أو أكثر تعرض عليه المعاملات، وتقرأ عليه الكتب، والبحوث، والمقالات، ثم يدخل منزله ويرتاح قليلاً، ثم يتناول الإفطار، ويمضي إلى عمله في المكتب بعد أن يؤدي صلاة الضحى.
	وفي الطريق من المنزل إلى العمل يقرأ عليه منذ خروجه من المنزل حتى يصل.
	وإذا ترجَّل من السيارة عند وصوله مقر العمل استقبله الناس على اختلاف طبقاتهم وحاجاتهم، وفي طريقه من السيارة إلى مكتبه في رئاسه الإفتاء أو اللجنة يقضي حاجات كثيرة، ويجيب عن أسئلة عديدة في تلك الخطوات القليلة المعدودة.
	وسماحة الشيخ يذهب إلى مكتبه، في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يوم الأحد قبل الظهر، ويوم الثلاثاء قبل الظهر.
	وإذا كان في اللجنة استمع إلى الفتاوى المعدة من قبل اللجنة، وبعد ذلك يتم تداول الرأي فيها مع أعضاء اللجنة قبل صدورها.
	وبعد الظهر من يوم السبت يذهب سماحته_أيضاً_إلى اللجنة الدائمة لقراءة الفتاوى الصادرة من اللجنة لإقرارها ثم طبعها تحت إشراف صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدويش.
	أما ماعدا هذه الأوقات فيمضي وقته في مكتبه في الرئاسة، وهناك تعرض عليه أنواع المعاملات من مقالات، وأقوال صحف، وبحوث، وشفاعات، ونحوها.
	وهناك يستقبل طلبات الناس، ويجيب عن أسئلتهم.
	وهناك يرد على الهاتف، ويمنع من طرح سماعته.
	وهناك يستقبل الزائرين، والمسلِّمين.
	وهناك يعرض عليه الموظفون المعاملات الخاصة من مكاتبهم عبر الهاتف، أو يأتون إليه بها.
	وهناك تعرض عليه أنواع المعاملات المتعلقة بالشؤون الإدارية للرئاسة، والمكاتبات الرسمية الواردة إلى سماحته من الجهات الحكومية، وكثير مما يتعلق بشؤون الدعوة إلى الله في الداخل والخارج، وقضايا الحسبة، والطلبات الشخصية من مشارق الأرض ومغاربها، ومن جموع المسلمين الذين يتوافدون إلى مكتبه؛ التماساً لمساعدته لهم، وتعرض عليه الاستفتاءات، ولا سيما قضايا الطلاق، والرضاع التي ينظر فيها سماحته بنفسه.
	وهكذا يستمر عمله إلى نهاية الدوام، فيكون هو آخر الموظفين خروجاً، أو من آخرهم.
	وإذا كان في مهمة عمل خارج المكتب سواء كان في الديوان الملكي، أو في اجتماع في مكان آخر، أو كان في مراجعة للمستشفى، أو كان في محاضرة في بعض القطاعات، ثم انتهى من مهمته_سأل عن الساعة. فإذا قيل_مثلاً_: الساعة الثانية أو أكثر أو أقل قال: نذهب إلى المكتب، فإذا قيل له: ضاق الوقت، وما بقي إلا القليل، ولا يستحق أن يُذْهَب لأجله قال: ولو! نقضي بعض الأعمال في هذا الوقت.
	وإذا كان في الطائف فإنه لا يعود إلى الرياض إلا بعد نهاية الانتداب، أو أن يؤذن له من ولي الأمر دون طلب منه.
	وفي الطائف يواصل إلقاء الدروس، ويلقي محاضرات كثيرة في أماكن عدة، كالقاعدة الجوية، ومدارس سلاح الإشارة، وفي السجن.
	وفي عامه الأخير بدأ الانتداب إلى مكة المكرمة في 1/12/1419هـ حتى 21/12/1419هـ، ولكنه مكث في الرياض بسبب مشورة الأطباء؛ لأنه لم يتحمل الذهاب للحج.
	ولما سئل عن المدة التي مكثها في الرياض؛ لتحسب له، قال: لا تحسب لي انتداباً؛ لأنني لم أذهب !!
	ولما أخبر بأن الموظفين الذين كانوا معه ليس لديهم مانع من السفر إلى مكة، ولكنهم جلسوا؛ مراعاة لمصلحته، أبى أن تحسب لهم انتداب تلك المدة.
	فلما ألحوا عليه، قال: نعطيهم من عندنا.
	للصلاة منزلة كبرى، وقدر عظيم عند سماحة الشيخ×.
	ومما يحضرني في شأن الصلاة عند سماحته ما يلي:
	1_ كان قلبه معلقاً بالمساجد، فلا يشغله عن الصلاة والتبكير إليها كثرةُ الأعمال، ولا تزايد المراجعين.
	2_ إذا تأخر المؤذن قليلاً عن وقت الأذان أخذ سماحته يتساءل: ألم يحن الأذان بعد ؟
	3_ إذا سمع سماحته الأذان بادر إلى متابعته، وترك جميع ما في يده من الأعمال، وإذا كان أحد يحادثه، أو يهاتفه قال: يؤذن؛ ليشعر مَنْ يحادثه أو يهاتفه بأنه سيتابع المؤذن.
	وإذا أذن المؤذن وسماحته في مكالمة مهمة من خارج المملكة، أو مع شخص كبير الشأن ثم انتهى من المكالمة أعاد متابعة الأذان ولو بعد انتهاء المؤذن.
	4_ إذا انتهى المؤذن، وانتهى سماحته من متابعته، شرع بالأذكار الواردة بعد الأذان؛ حيث يصلي على النبي"ويقول: ماورد في البخاري =اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته+ وزاد البيهقي في آخره بإسناد يقول سماحته: إنه حسن: =إنك لا تخلف الميعاد+.
	ويقول_أيضاً_بعد الأذان ما رواه مسلم: =أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربَّاً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً+.
	5_ وإذا أتى بما ورد بعد الأذان قام من فوره إلى المسجد، وقال: الصلاة الصلاة، ولا يلتفت إلى شيء، وربما قام فور سماعه الأذان، وتابع المؤذن وهو يسير.
	وإذا قال له أحد: لقد أتيتُ من بعيد فإن سماحته يقول: حدثني بما تريد ونحن نسير إلى المسجد، أو ائت بعد الصلاة، أو في وقت آخر.
	6_ وإذا خرج من منزله إلى المسجد قال دعاء الخروج الذي رواه أبو داود والنسائي، والترمذي بإسناد يحسنه سماحته، ونص الدعاء: =بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله+.
	ويقول_أيضاً_ما جاء في حديث أم سلمة_رضي الله عنها_الذي رواه أحمد، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه: =اللهم إني أعوذ بك أن أضِلَّ، أو أُضَلَّ، أو أزِلَّ أو أُزَلَّ، أو أجهَل أو يُجْهَل عليّ+ وهذا لفظ أبي داود وإسناده صحيح كما يقول سماحته.
	7_ وبعد ذلك يسير إلى المسجد مُسَبِّحا، مستغفراً، مهللاً، مصلياً على النبي".
	8_ وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وسلم على النبي"وقال: =اللهم افتح لي أبواب رحمتك+ رواه مسلم وأبو داود واللفظ لأبي داود.
	ويقول: =أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم+ أخرجه أبو داود بإسناد حسن كما قال سماحته×.
	9_ وإذا خرج من المسجد سلم على النبي"وقال: =اللهم إني أسألك من فضلك+ رواه مسلم وأبو داود واللفظ له.
	وكذلك يسلم على النبي"ويقول: =اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم+ أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح كما يقول سماحته×.
	10_ وإذا فرغ من الصلاة شرع بالإتيان بالأذكار الواردة بعد التسليم من صلاة الفريضة، فكان فور تسليمه يستغفر ثلاثاً، ثم يقول: =اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون+.
	وبعد ذلك يسبح الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمده مثل ذلك، ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المائة: =لا إله ولا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير+، وكان×يعقد التسبيح بيمينه.
	ويقرأ آية الكرسي، و[قل هو الله أحد]، و[قل أعوذ برب الفلق]، و [قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة].
	وبعد المغرب والفجر يكرر هذه السور الثلاث ثلاث مرات، ويزيد: =لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير+ عشر مرات.
	11_ لا أعلم أنه ترك سنة من السنن الثابتة في الصلاة.
	12_ الخشوع الظاهر على جوارحه في الصلاة؛ فإذا دخل سماحته في الصلاة نسي كل شيء من أمر الدنيا، وكأنه يصلي صلاة مودع؛ حيث يبدأ بالسواك، ويكبر، ويضع يديه على صدره؛ فإذا رأيته رأيت رجلاً قد نبذ الدنيا وزخارفها خلف ظهره؛ حيث تسكن جوارحه، فلا يرفع رجلاً ولا يداً، ولا يتحرك أي حركة إلا ما تدعو إليه الحاجة.
	13_ المحافظة التامة على أداء الصلاة كما صلاها رسول الله"حتى إنه في آخر أيام حياته، ومع شدة وطأة المرض عليه_كان يصلي صلاته المعتادة، وكأنْ لم يكن به بأس قط؛ فصلاته هي هي، حتى فارق الدنيا.
	14_ الاعتدال في أداء الصلاة؛ فصلاته كانت معتدلة متوازنة، لا إفراط فيها، ولا إخلال، حتى إنني تَقَصَّدت أن أحسب وقت أدائه لصلاة الظهر مدة أسبوعين، فوجدتها ثمان دقائق لا تزيد ولا تنقص.
	15_ كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وبعد القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية.
	16_ كان يستفتح الصلاة كثيراً بصيغة: =اللهم باعد بيني وبين خطاياي+ الحديث.
	17_ كان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في جميع سجداته.
	18_ كان يتورك في التشهد الأخير من الرباعية أو الثلاثية.
	19_ كان يقبض أصابعه في جلوسه للتشهد، ويشير بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد، ويحركها عند الدعاء.
	20_ كان يمد ظهره عند الركوع، ويساوي به رأسه.
	21_ كان يمد ظهره في السجود.
	22_ كان ينصب رجله اليمنى، ويجلس على اليسرى عند الجلوس في الصلاة.
	23_ كان يستعمل السواك عند كل صلاة، وكان يستاك بعد كل تسليمة من صلاة الليل، أو التراويح إذا أراد القيام لصلاة أخرى.
	24_ كان يحافظ على السنن الرواتب.
	25_ لما كان إماماً للجامع الكبير كان يصلي راتبة الفجر في منزله، ثم يضطجع، ثم يذهب إلى الجامع ليؤم الناس.
	ولما ترك إمامة الجامع وصار مأموماً في آخر عمره صار يصلي راتبة الفجر في المسجد.
	26_ كان يجلس جلسة الاستراحة، ويرى سنيتها في الفريضة فقط، وإذا سئل عن النافلة قال: لم يرد في النافلة شيء.
	27_ كان يذهب إلى المسجد ماشياً لما كان إماماً في الجامع الكبير، والمسافة بين منزله والمسجد كانت تقرب من الكيلو متر.
	ولما كان في المدينة النبوية، كان يذهب من منزله إلى الحرم ماشياً، مع أن بيته يبعد عن الحرم مسافة كيلو ونصف تقريباً.
	28_ كان من دأب الشيخ×قيام الليل؛ حيث يقوم للتهجد قبل الفجر بساعة تقريباً، فكان يصلي إحدى عشرة ركعة بتأنٍّ، وطمأنينة، وخشوع وبكاء، وكان يكثر في ذلك الوقت من الذكر، والاستغفار، والدعاء، وسؤال الله التسديد، والإعانة على كل خير، وكان في آخر عمره يصلي التهجد متربعاً.
	29_ وكان لا يدع قيام الليل حتى في السفر؛ بل لم يكن يَدَعُ قيام الليل، حتى ليلة المبيت بالمزدلفة في الحج؛ حيث كان يقوم للتهجد في المزدلفة، فلما سألته عن ذلك قال: المزدلفة وغيرها سواءٌ في القيام، وإذا قيل لسماحته: إن حديث جابر÷في صفة حجة النبي"لم يُذْكَر فيه أن النبي"قام للتهجد ليلة المزدلفة_فإن سماحته×يعلله بأنه ربما خفي على جابر÷.
	30_ كان×هو الذي ينبه أولاده، والعاملين لديه في بيته لصلاة الفجر.
	وقد ذكر لي أنه يتصل على أحد عشر رقماً؛ لإيقاظهم للصلاة، وإذا رد عليه أحد منهم، سلم عليه سماحةُ الشيخ، وقال: الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
	31_ في بعض الأحيان؛ يكون عند سماحة الشيخ أناس من كبار ذوي الشأن فإذا أذن المؤذن قام للمسجد، وإذا عرض عليه أحد موضوعه وهو يسير إلى المسجد لم يقف سماحته، بل يقول: اسأل ونحن نسير.
	وإذا كان مع صاحب الحاجة أوراق، أو كان موضوعه يحتاج إلى وقت طويل قال لصاحب الحاجة: ائت إلينا في وقت آخر، أو في المكتب، وأحياناً يقول له بعضهم: يا شيخ أنا من مكان بعيد، وأريد أن أسافر، فيرد عليه الشيخ قائلاً: اكتب لنا ونحن نجيبك، أو قال: سافر، نستودع الله دينك، وأمانتك، وخواتيم أعمالك، زودك الله من التقوى.
	32_ كان يصلي قبل العصر أربع ركعات بسلامين.
	33_ كان إذا جاء إلى المسجد قبل صلاة الفجر، يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن تقام الصلاة، ولم يكن يشتغل بقراءة القرآن، وهكذا كان يصنع قبل المغرب من يوم الجمعة.
	34_ وإذا فرغ المؤذن من جمل الإقامة شرع سماحته بالدعاء الوارد: =اللهم رب هذه الدعوة التامة+ إلخ.
	35_ يرى سماحته أن الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية، وأن المشروع في حق المأموم أن يقرأ بها في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ.
	36_ كان إذا أتى المسجد، وصلى الراتبة، أو تحية المسجد سلم على الذي عن يمينه، ثم سلم على الذي عن شماله.
	37_ وكان إذا صلى صلى إلى سترة، وكان يدنو منها، وكثيراً ما يمدُّ يدَه؛ حتى يتأكد من قربه منها.
	38_ يرى أن السنة للإمام في صلاة الجمعة ألا يقرأ الغاشية في ركعتين، بل يرى أن يقرأ الأعلى في ركعة، والغاشية في ركعة، أو يقرأ غيرهما.
	وأذكر أن سماحته، صلى الجمعة في الحرم المكي في يوم من الأيام، فقرأ إمام الحرم بعض سورة الغاشية في الركعة الأولى، وباقيها في الركعة الثانية، فنبَّهه سماحة الشيخ، وقال: الأولى أن تقرأ الأعلى في ركعة، والغاشية في ركعة، هكذا السنة.
	فقال إمام الحرم: أنا أعلم ذلك، ولكن لما نظرت إلى الناس، وقد اشتد عليهم الحر رأيت التخفيف عليهم.
	فقال سماحة الشيخ: ولو ! هذه هي السُّنَّة.
	=حادثة عجيبة تدل على حرص سماحة الشيخ على الصلاة+
	كما مر أن سماحة الشيخ×كان شديد المحافظة على صلاة الجماعة، وإليك هذه الحادثة التي تؤكد ذلك.
	في يوم من الأيام كان سماحة الشيخ على موعد بعد صلاة الفجر، فلم يصلِّ في المسجد، وذهبنا بعد الصلاة إلى منزل سماحته وانتظرناه، وقلقنا عليه، فخرج علينا وسأل عن الوقت، فأخبرناه بأن الجماعة قد صلوا.
	وكان×متعباً في الليل، ولم ينم إلا في ساعة متأخرة، وبعد أن قام للتهجد اضطجع فأخذه النوم، ولم يكن حوله أحد يوقظه، أو يضبط له الساعة المنبهة.
	وبعد أن علم أن الناس قد صلوا صلى، وقال للأخوين الزميلين الشيخ عبدالرحمن العتيق، والأخ حمد بن محمد الناصر: هذه أول مرة تفوتني صلاة الفجر، وقد نام النبي"في غزوة خيبر عن صلاة الفجر، وأمر بالانتقال من ذلك المكان، وقال: =إن فيه شيطاناً+.
	وهذه الحادثة أفادتنا أن سماحة الشيخ×كان شديد المحافظة على صلاة الجماعة؛ إذ كيف لا تفوته صلاة الفجر مع الجماعة طيلة عمره المديد إلا مرة واحدة ؟!
	
	=كلمة لسماحة الشيخ في صلاة الجماعة+
	هذه كلمة وجدت في طي أوراق سماحة الشيخ لما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، حيث تكلم فيها على أهمية صلاة الجماعة، وإليك نصها ؟
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه ونظمني وإياهم في سِلْكِ مَنْ خافه واتقاه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
	فقد بلغني أن كثيراً من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة، ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك؛ فوجب عليّ أن أبين عظم هذا الأمر وخطورته، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظّم الله شأنه في كتابه العظيم، وعظّم شأنَه رسوله الكريم_عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم_.
	ولقد أكثر الله_سبحانه_من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وعظّم شأنها، وأمر بالمحافظة عليها، وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها، والتكاسل عنها من صفات المنافقين؛ فقال_تعالى_:في كتابه المبين: [حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ] البقرة: 238.
	وكيف تعرف محافظة العبدعليها وتعظيمه لها وقد تخلّف عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها؟
	وقال_تعالى_: [وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ] البقرة: 43.
	وهذه الآية الكريمة نصٌّ في وجوب الصلاة في جماعة، والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله_سبحانه_: [وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ] البقرة: 43 لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية.
	وقال_تعالى_: [وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ]النساء: 102 فأوجب_سبحانه_الصلاة في جماعة في حال الحرب فكيف بحال السلم؟
	ولو كان أحدٌ يُسامَح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافُّون للعدوِّ، المُهَدَّدون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة؛ فلما لم يقع ذلك عُلِم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا ينبغي لأحد التخلّف عن ذلك.
	وفي الصحيحين عن أبي هريرة÷عن النبي"أنه قال: =لقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلاً أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حِزَمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم+ الحديث.
	وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود÷قال: =لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق عُلِم نفاقُه أو مريض؛ إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة+.
	وقال: =إن رسول الله"علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه+.
	وفيه_أيضاً_عنه قال: =من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنّة نبيكم، ولو تركتم سنّة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر، فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف+.
	وفي صحيح مسلم_أيضاً_عن أبي هريرة÷أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟
	فقال له النبي": =هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال: نعم، قال: فأجب+.
	والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة، وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع، ويذكر فيها اسمه كثيرة جدَّاً؛ فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر، والمبادرة إليه، والتواصي به مع أبنائه، وأهل بيته، وجيرانه، وسائر إخوانه المسلمين، امتثالاً لأمر الله ورسوله، وحذراً مما نهى الله عنه ورسوله، وابتعاداً عن مشابهة أهل النفاق الذين وصمهم الله بصفة ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة، فقال_تعالى_: [إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً] النساء: 142، 143.
	ومتى ظهر الحق، واتضحت أدلته لم يَجُزْ لأحد أن يحيد عنه لقول فلان أو فلان، لأن الله_سبحانه_يقول: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً] النساء: 59.
	ويقول_سبحانه_: [فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] النور: 63.
	ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة، والمصالح الجمة، ومن أوضح ذلك التعارف، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، وتشجيع المتخلف، وتعليم الجاهل، وإغاظة أهل النفاق، والبعد عن سبيلهم، وإظهار شعائر الله بين عباده، والدعوة إليه_سبحانه_بالقول والعمل إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.
	وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، وصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن مشابهة الكفار والمنافقين؛ إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
	رئيس الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة
	يتضاعف نشاط سماحة الشيخ، وبذلُه، وإحسانه، وعبادته في المواسم الفاضلة كرمضان، ووقت الحج؛ ففي رمضان يكثر سماحته من قراءة القرآن الكريم، والدعاء والذكر، والتهليل، والتسبيح، وكل عمل فيه أجر؛ فهو يبدأ يومه بتناول وجبة السحور، ثم يذهب لصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، وبعد الصلاة والإتيان بأذكار الصباح يعود إلى المنزل؛ لإنجاز بعض المعاملات المهمة، وقراءة الكتب، والبحوث وغيرها.
	وإذا بدأ وقت الدوام الرسمي ذهب إلى المكتب في الرئاسة، وكثيراً ما يأتي إلى مقر العمل قبل بدء الدوام الرسمي، ويواصل حتى نهاية الدوام.
	وإذا عاد من العمل اتجه إلى المسجد لأداء صلاة العصر، فيظل يقرأ القرآن حتى تؤدى الصلاة، وبعد الصلاة تقرأ عليه بعض الكتب ثم يعلق عليها، ويجيب على الأسئلة الموجهة إليه، ثم يتجه إلى منزله، ويدخل داخل المنزل لأخذ الراحة.
	وقبل الأذان بعشر دقائق أو أكثر يأتي سماحته إلى مجلسه استعداداً للإفطار، وفي تلك الأثناء يجيب على الأسئلة الموجهة إليه مباشرةً من الحاضرين، أو التي تَرِدُ عبر الهاتف، وإلا اشتغل بالذكر والدعاء.
	ويتناول مع سماحته الإفطار عدد كبير من الضيوف، والفقراء، والمساكين أو ذوي الحاجات الذين يتراوح عددهم ما بين الخمسين إلى المائة، وهذا إذا كان في الرياض، أما إذا كان في مكة في آخر الشهر فإن عدد الذين يتناولون معه الإفطار يتراوح ما بين المائتين إلى الثلاثمائة.
	وإذا أُذِّن بالمغرب تناول الحاضرون الإفطار على مائدة سماحته وهو بينهم.
	وبعد الإفطار يتوجه إلى المسجد، وبعد الصلاة يعود إلى بيته، وينظر في حاجات الناس، ويرد على أسئلتهم، واستفساراتهم.
	وقبل أذان العشاء يتناول الحاضرون طعام العشاء على مأدبة سماحته، ثم يدخل سماحته منزله بعد الأذان، ويتوضأ، ويتجه إلى المسجد، وبعد أداء تحية المسجد يقرأ عليه الإمام كتاباً من الكتب التي تتعلق بأحكام الصيام إما من كتاب الصيام من بلوغ المرام لابن حجر، أو المنتقى لمجد الدين أبي البركات ابن تيميه، أو مجالس شهر رمضان للعلامة الشيخ محمد ابن عثيمين×.
	وبعد القراءة يعلق سماحته على ما قرئ، ثم يستقبل الأسئلة ويجيب عليها، ثم يصلي الفريضة مع الإمام، ويؤدي السنة الراتبة، ويواصل صلاة التراويح مع الإمام.
	وبعد الانتهاء من الصلاة يتوجه إلى منزله، ويستقبل أهل الحاجات، ويجيب عن الأسئلة مشافهة أو عبر الهاتف، وينجز العديد من المعاملات المختلفة، وربما تخلل ذلك الوقت بعض الاجتماعات داخل مكتبة المنزل، أو تسجيل برنامج نور على الدرب، أو غيره.
	هذا إذا كان باقياً في منزله، وإلا قد يذهب إلى مقر اللجنة الدائمة في رئاسة الإفتاء، ويمكث بعد صلاة التراويح هناك ساعتين أو ثلاث ساعات.
	وفي الساعة العاشرة والنصف أو الحادية عشرة يدخل بيته؛ لأخذ نصيب من الراحة، وفي آخر الليل يقوم لتناول وجبة السحور وهكذا. .
	وربما لا ينام طيلة اليوم في رمضان إلا أربع ساعات.
	وفي العشر الأواخر يتوجه إلى مكة لأداء العمرة، والبقاء في مكة إلى نهاية رمضان.
	هذه نبذة مختصرة لنظامه في شهر رمضان، وإلا فإن تفصيل ما يحدث في مجالسه قد مضى عند الحديث عن صفة مجلسه.
	وخلال شهر رمضان ينجز من الأعمال ما يفوق الوصف، وما يعجز عنه الجماعة من أولي القوة من الرجال.
	ويتضاعف عمله في العشر الأواخر أكثر وأكثر، فإذا ذهب إلى مكة في العشر الأواخر تزاحم الناس عليه، وأقبلوا بحاجاتهم وسؤالاتهم إليه.
	ومما يحضرني في هذا الشأن أن سماحته×ذهب في ليلة السابع والعشرين من رمضان لأداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وذلك عام 1412هـ تقريباً، وقد صلى سماحته في الدور العلوي للحرم، ولما انتهى من صلاة التراويح ورآه الناس، وتسامعوا بوجوده هناك أقبلوا عليه أرسالاً تلو أرسال.
	وكنا معه في سطح الحرم، وكان عددنا ستة أشخاص، وحاولنا بكل ما نستطيع أن نبعد الناس عنه، أو نخففهم أو ننظم سلامهم عليه فما استطعنا، حتى كدنا نشتبك مع الناس؛ لأننا خفنا على سماحة الشيخ، بل لقد ضاق عليه النَّفَس، فَرُفِع على كرسي حتى يشم الهواء.
	ولما رأينا صعوبة نزوله مع السلم الكهربائي أنزلناه عبر المصعد الذي يستعمله العمال الذين يعملون في الحرم، وما إن وصل سماحته إلى المصعد إلا وهو يتصبب عرقاً من زحام الناس، وما إن نزلنا إلى الأرض في ساحات الحرم الخارجية إلا والناس يتسابقون ويلتفون حوله.
	وبالتي واللتيا تمكن سماحته من ركوب السيارة بعد أن اسود ثوبه من عرقه، وعرق الناس، وتزاحمهم عليه.
	والعجيب في الأمر أن سماحة الشيخ لم يفارقه هدوؤه، ولا سكينته،
	بل كان يبتسم، ولا يزيد على أن يقول: هداهم الله.
	= كلمات لسماحة الشيخ في مضان +
	لقد كان من عادة سماحة الشيخ×أنه يوجه كلمة لعموم المسلمين في بداية كل رمضان، يحثهم فيها على اغتنام الشهر، ويبين لهم بعض الأحكام التي تدعو إليها الحاجة.
	وهذه الكلمات كان يرسلها إلى وسائل الإعلام؛ لكي تبثها.
	وإليك هذه النماذج من تلك الكلمات التي وجدت في طي أوراق سماحته:
	1_ هذه كلمة بعنوان: =الفطر يوم تفطرون+ وقد أملاها سماحة الشيخ×عام 1385هـ لما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية؛ فإليك نصها:
	بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
	فقد شاء الله سبحانه أن تثبت رؤية هلال شوال هذا العام أعني عام 1385هـ عند سماحة مفتي البلاد السعودية بشهادة عدلين، فأمر وليُّ الأمر باعتمادها، والإفطار بموجبها، فأفطر الناس في هذه البلاد بهذه الرؤية الشرعية.
	وشاء الله_سبحانه_أن تكون منازل الهلال في أول شوال ضعيفة؛ فأوجب ذلك شكَّاً لبعض الناس، وريباً فيما وقع من الإفطار، حتى سألني بعض الناس عن يوم العيد: هل يقضى لكون الظاهر عند السائل عدم صحة الرؤية ؟
	ولما رأيت الخوض بين الناس في هذا الموضوع أحببت أن أكتب كلمة في ذلك تتضمن بيان الأمر الشرعي في هذه المسألة؛ رجاء أن يزول اللبس عمن وقع في نفسه شيء من هذا الأمر.
	فأقول: قد صح عن رسول الله"أنه قال: =صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين =، وفي لفظ آخر+ فأكملوا العدة ثلاثين+.
	وصح عنه"أنه قال: =إنا أمة أُمِّية لا نكتب، ولا نحسب، الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا+ وأشار بيديه ثلاث مرات وخَنَس إبهامه في الثالثة ثم قال: =الشهر هكذا وهكذا وهكذا+ بأصابعه كلها، أراد بإشارته الأولى إلى أن الشهر يكون تسعاً وعشرين وأراد بإشارته الثانية إلى أن الشهر يكون ثلاثين.
	وقال": =لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة+.
	وقال": =لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة ثلاثين+.
	وأخرج أحمد، والنسائي بإسناد حسن عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب_رضي الله عنهما_عن جماعة من أصحاب الرسول"أن النبي"قال: =صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين؛ فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا+.
	والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكلها تبين للأمة أنه لا اعتبار في الشرع المطهر للحساب، ولا لضعف منازل القمر، ولا لكبر الأهلة وصغرها، وإنما الاعتبار شرعاً بالرؤية الشرعية، أو إكمال العدة ولو كان ضعف المنازل أو صغر الأهلة مما يؤثر في الرؤية لنبَّه عليه النبي"وبينه للناس؛ لأنه_عليه الصلاة والسلام_هو أنصح الناس، وأقدرهم على البيان.
	وقد أوجب الله عليه أن يبلغ للناس ما نزل إليهم من ربهم، وقد فعل ذلك_عليه الصلاة والسلام_على خير وجه وأكمله.
	ومعلوم عند العقلاء أن الأهلة تختلف اختلافاً كثيراً بحسب قربها من الشمس وبعدها، وحسب صفاء الجو وكدره، وحسب اختلاف أبصار الناس في القوة والضعف؛ ولذلك أناط المصطفى"الحكم في هذا الأمر العظيم بالرؤية، وإكمال العدة، ولم يجعل مناطاً آخر؛ فعلم بذلك أن من علّق الحكم في الرؤية بأمر ثالث فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقد قال_سبحانه_في إنكار ذلك: [أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ]الشورى: 21.
	وقال النبي": =من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد+.
	وقد أيد النبي"هذا الأمر وأوضحه للأمة بنوع آخر من البيان، فقال_عليه الصلاة والسلام_: =الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تُضَحُّون+ أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة÷بإسناد حسن، لكن أبا داود لم يذكر الصوم.
	وخرَّج الترمذي وغيره، بإسناد جيد عن عائشة_رضي الله عنها_قالت: قال رسول الله": =الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يُضَحّي الناس+.
	وخرَّج مسلم×عن ابن عباس_رضي الله عنهما_أن النبي"قال في الهلال: =إن الله مده للرؤية+، وفي رواية أخرى: =إن الله قد أمده لرؤيته؛ فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة+.
	وترجم عليه الإمام النووي×بما نصه =باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثين+.
	وقال أبو وائل شقيق ابن سلمة: =أتانا كتاب عمر بن الخطاب÷أن الأهلة بعضها أكبر من بعض؛ فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس+.
	قال الإمام النووي×أخرجه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيحأهـ.
	وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية×في رسالة كتبها في الأهلة نقلها الشيخ العلامة عبدالرحمن بن قاسم في المجلد الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى صفحة (132) ما نصه:
	=فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم، أو الحج، أو العدة، أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحساب أنه يرى أو لا يرى_لا يجوز والنصوص المستفيضة عن النبي"بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً+.
	إلى أن قال صفحة (136):
	=فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بيّن يشترك فيه الناس، ولا يَشْرُك الهلال في ذلك شيء+.
	إلى أن قال: =فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال+انتهى المقصود.
	وقد أطال×في هذه الرسالة وأطاب، وأتى فيها بالعجب العجاب، ولولا خوف الإطالة لنقلت للقارىء منها كثيراً، ولكنها ميسرة بحمد الله لمن أراد الوقوف عليها.
	وقد علم مما ذكرناه من الأدلة وكلام بعض أهل العلم أن ضعف المنازل، وقوتها وكبر الأهلة وصغرها واعتماد الحساب في دخول الشهور وخروجها، كل ذلك أمرٌ لا يعوّل عليه، ولا يلتفت إليه، بل هو خلاف الأدلة، وخلاف الإجماع.
	وهذا هو المطلوب وأرجو أن يكون بذلك كفايةٌ ومُقْتَنَعٌ لطالب الحق، وكشفٌ لما قد يلبس به بعض الناس، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وآله وصحبه.
	نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	2_ وهذه كلمة وجهها سماحة الشيخ لعموم المسلمين بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، وذلك لما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ فإليك نصها:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقني الله وإياهم لاغتنام الخيرات وجعلني وإياهم من المسارعين إلى الأعمال الصالحات.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
	أيها المسلمون: إنكم في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان، وشهر الصيام والقيام، وتلاوة القرآن شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتُقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه_سبحانه_على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام؛ فصامه المصطفى"وأمر الناس بصيامه، وأخبر_عليه الصلاة والسلام_: =أن من صامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه+.
	شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فاستقبلوه_رحمكم الله_بالفرح والسرور، والعزيمة الصادقة، على صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات، والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات، والتناصح، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى كل خير؛ لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم.
	وفي الصيام فوائد كثيرة، وحكم عظيمة، منها تطهير النفس، وتهذيبها، وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر والبطر، والبخل، وتعويدُها على الأخلاق الكريمة كالصبر، والحلم، والجود، والكرم، ومجاهدة النفس فيما يرضي الله، ويقرب لديه.
	ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبدنفسه، وحاجته، وضعفه، وفقره، لربه ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره_أيضاً_بحاجة إخوانه الفقراء؛ فيوجب له ذلك شكر الله_سبحانه_والاستعانة بنعمه على طاعته، ومواساة إخوانه الفقراء، والإحسان إليهم.
	وقد أشار الله_سبحانه وتعالى_إلى هذه الفوائد في قوله_عز وجل_: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] البقرة: 183.
	فأوضح_سبحانه_أنه كتب علينا الصيام لنتقيه_سبحانه_فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، عن إخلاص لله_عز وجل_ومحبة، ورغبة، ورهبة.
	وبذلك يتقي العبدعذاب الله، وغضبه.
	فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا.
	وقد أشار النبي"إلى بعض فوائد الصوم في قوله"=يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء+.
	فبين النبي"أن الصوم وجاء للصائم، أي وسيلة لطهارته وعفافه.
	وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق تلك المجاري ويذكِّر بالله وعظمته؛ فيضعف سلطان الشيطان، ويقوي سلطان الإيمان، وتكثر بسببه الطاعات من المؤمن وتقل به المعاصي.
	وفي الصوم فوائد كثيرة غير ما تقدم تظهر للمتأمل من ذوي البصيرة، ومنها أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة، ويكسبه صحة وقوة، وقد اعترف بذلك الكثير من الأطباء، وعالجوا به كثيراً من الأمراض.
	وقد ورد في فضله وفرضيته آيات وأحاديث كثيرة، قال الله_تعالى_: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ] البقرة: 183، 184 إلى أن قال_عز وجل_: [شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] البقرة: 185.
	وفي الصحيحين عن ابن عمر_رضي الله عنهما_قال: قال رسول الله": =بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت+.
	وثبت عنه"أنه قال: =كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف يقول الله_عز وجل_إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزى به؛ إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فطره، وفرحةٌ عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك+.
	وفي الصحيحين عن النبي"أنه قال: =إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشياطين+.
	وأخرج الترمذي، وابن ماجه عن النبي"أنه قال: =إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادى مناد يا باغيَ الخير أقبل، ويا باغي الشر أقْصِرْ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة+.
	وفي الصحيحين عن أبي هريرة÷أن النبي"قال: =من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه+.
	وثبت عنه"أنه كان في الغالب لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، فلا تسألْ عن حُسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً؛ فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً.
	وثبت عنه"أنه في بعض الليالي يصلي ثلاث عشرة ركعة وليس في قيام رمضان حدٌّ محدود؛ لقول النبي"لما سئل عن قيام الليل قال: =مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى+.
	ولم يحدد"للناس في قيام الليل ركعات محدودة، بل أطلق لهم ذلك؛ فمن أحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، أو ثلاثاً وعشرين، أو أكثر من ذلك أو أقل فلا حرج عليه.
	ولكن الأفضل هو ما فعله النبي"وداوم عليه في أغلب الليالي وهو إحدى عشرة ركعة مع الطمأنينة في القيام، والقعود، والركوع، والسجود، وترتيل التلاوة، وعدم العجلة؛ لأن روح الصلاة هو الإقبال عليها بالقلب، والخشوع فيها، وأداؤها كما شرع الله بإخلاص، وصدق، ورغبة، ورهبة، وحضور قلب، كما قال الله_سبحانه_: [قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ] المؤمنون: 1، 2.
	وقال النبي": =وجعلت قرة عيني في الصلاة+.
	وقال للذي أساء في صلاته: =إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائما ً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها+.
	وكثير من الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها، ولا يطمئن فيها، بل ينقرها نقراً، وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاة؛ فالواجب الحذر من ذلك.
	وفي الحديث عنه"أنه قال: =أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته+، قالوا: يا رسول الله: كيف يسرق صلاته ؟ قال: =لا يتم ركوعها ولا سجودها+.
	وثبت عنه"أنه أمر الذي نقر صلاته أن يعيدها.
	فيا معشر المسلمين: اغتنموا هذا الشهر العظيم، وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادة والقربات، وسارعوا فيه إلى الطاعات، فهو شهر عظيم جعله الله ميداناً لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات، ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات، فأكثروا فيه_رحمكم الله_من الصلوات، والصدقات، وقراءة القرآن الكريم، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، والأيتام.
	وقد كان رسول الله"أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان؛ فتأسوا بنبيكم"واقتدوا به في مضاعفة الجود والإحسان في شهر رمضان، وأعينوا إخوانكم الفقراء على الصيام والقيام، واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام، واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام، فقد صح عن النبي"أنه قال: =من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه+.
	وقال_عليه الصلاة والسلام_: =الصيام جنة؛ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن امرؤٌ سابَّه أحدٌ فليقل: إني امرؤ صائم+ وجاء عنه"أنه قال: =ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث+.
	وقال جابر بن عبدالله الأنصاري÷: =إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء+.
	فينبغي للصائم الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وتعقل، والإكثار من الصلوات، والصدقات، والذكر، والاستغفار، وسائر أنواع القربات في الليل والنهار؛ اغتناماً للزمان، ورغبة في مضاعفة الحسنات، ومرضاة فاطر الأرض والسماوات، واحذروا رحمكم الله كل ما ينقص الصوم، ويضعف الأجر، ويغضب الرب_عز وجل_من سائر المعاصي، كالتهاون بالصلاة والبخل بالزكاة، وأكل الربا، وأكل أموال اليتامى، وأنواع الظلم، وعقوق الوالدين، وقطعية الرحم، والغيبة، والنميمة، والكذب، وشهادة الزور، والدعاوى الباطلة، والأيمان الكاذبة، وحلق اللحى، وتقصيرها، وإطالة الشوارب، والتكبر وإسبال الثياب، وشرب المسكرات، والتدخين وتبرج النساء، وعدم تسترهن من الرجال، والتشبه بنساء الكفرة في لبس الثياب القصيرة، وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله.
	وهذه المعاصي التي ذكرنا محرمة في كل زمان ومكان، ولكنها في رمضان أشد تحريماً، وأعظم إثماً؛ لفضل الزمان وحرمته.
	ومن أقبح هذه المعاصي وأخطرها على المسلمين ما ابتلي به كثير من الناس من التكاسل عن الصلوات، والتهاون بأدائها في الجماعة في المساجد، ولا شك أن هذا من أقبح خصال أهل النفاق، ومن أسباب الزيغ والهلاك، قال الله_تعالى_: [إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى] النساء: 142، 143.
	وقال النبي": =من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر+.
	وقال له"رجل أعمى: يا رسول الله: إني بعيد الدار عن المسجد وليس لي قائد يلائمني؛ فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له النبي": =هل تسمع النداء للصلاة ؟ قال: نعم، قال: فأجب+.
	وقال عبدالله بن مسعود÷وهو من كبار أصحاب رسول الله": =لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافقٌ معلوم النفاق، أو مريض+.
	وقال÷: =لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنّة نبيكم، ولو تركتم سنّة نبيكم لضللتم+.
	ومن أخطر المعاصي اليوم أيضاً ما بلي به الكثير من الناس من استماع الأغاني، وآلات الطرب، وإعلان ذلك في الأسواق وغيرها.
	ولا ريب أن هذا من أعظم الأسباب في مرض القلوب، وصدِّها عن ذكر الله، وعن الصلاة، وعن استماع القرآن الكريم، والانتفاع به، ومن أعظم الأسباب_أيضاً_في عقوبة صاحبه بمرض النفاق والضلال عن الهدى، كما قال_تعالى_: [وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ] لقمان: 6.
	ولقد فسر أهل العلم لهو الحديث بالغناء، وآلات اللهو، وكل كلام يصد عن الحق.
	وقال النبي": =ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ، والحرير، والخمر، والمعازف+.
	والحِرَ هو الفرج الحرام، والحريرَ معروف، والخمر هو كل مسكر، والمعازف هي الغناء، وآلات الملاهي، كالعود، والكمان، وسائر آلات الطرب.
	والمعنى أنه يكون في آخر الزمان قوم يستحلون الزنا، ولباس الحرير، وشرب المسكرات، واستعمال الغناء، وآلات الملاهي.
	وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي"وهذا من علامات نبوته، ودلائل رسالته_عليه الصلاة والسلام_.
	وقال عبدالله بن مسعود÷: =إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع+.
	فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا ما نهاكم الله عنه ورسوله، واستقيموا على طاعته في رمضان وغيره، وتواصوا بذلك، وتعاونوا عليه؛ لتفوزوا بالكرامة، والسعادة، والعزة، والنجاة في الدنيا والآخرة.
	والله المسؤول أن يعصمنا والمسلمين من أسباب غضبه وأن يتقبل منا جميعاً صيامنا، وقيامنا، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن ينصر بهم دينه، ويخذل بهم أعداءه، وأن يوفق الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه، والحكم به، والتحاكم إليه في كل شيء، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	سماحة الشيخ×يلزم الاعتدال في سفره، وحضره، وفي شتى أحواله، وأطواره إلا أنه يتجدد ويقوى في مواسم الخير والطاعات؛ ففي الحج تعلو همته، ويتضاعف نشاطه، ويزداد قوة على قوة، فيقوم بالأعمال العظيمة في خِضَمِّ الزحام، وضيق الأوقات، وينشرح صدره حتى مع كثرة الأنفاس، وتقاطر الناس عليه من شتى الألوان والبلدان والطبقات، ويحرص كل الحرص على تطبيق السنة بحذافيرها في حجه حتى مع كبر سنه، ووهن عظمه.
	ومما يحضرني في شأن حجه×ما يلي:
	1_ كان من عادة سماحة الشيخ×أنه يتوجه إلى مكة لأداء الحج في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة تقريباً، ويمكث في مكة شهراً كاملاً؛ لأداء الحج، والقيام بالإفتاء، وإلقاء الدروس والكلمات، وإنجاز الأعمال الخاصة بالحج ونحو ذلك.
	2_ وكان هو والوفد المرافق له يعانون معاناة شديدة إذا أراد سماحته الذهاب إلى الحج والعمرة وذلك بسبب قلة المقاعد؛ فهي لا تكاد تفي بالحاجة، وربما نقصت عن بعض من سيرافقونه.
	وهو×لا يطلب من أي مسؤول أن يخصه بشيء دون غيره؛ فكان صابراً على تلك المعاناة.
	وفي السنوات الأخيرة اتصل أحد المحبين بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وقال له: يا سمو الأمير ! هذا سماحة الشيخ عبدالعزيز يلاقي مشقة عظيمة إذا أراد الذهاب للحج أو العمرة؛ فلو تكرمتم ببذل الجهد في سبيل تخصيص طائرة تقلُّه عند ذهابه وإيابه.
	فلبى سموه هذه الرغبة وقال: لامانع لدينا من ذلك، ونأمل أن يوافق سماحته؛ فاتصل سموه بخادم الحرمين الشريفين وأخبره بالأمر، فوافق على الفور، وأمر_حفظه الله_بتخصيص طائرة لسماحته إذا أراد السفر، وقال: قولوا لسماحة الشيخ: الطائرة سوف تأتيه في الوقت الذي يريد السفر فيه، فحصلت الراحة التامة ولله الحمد.
	3_ وكان من عادة سماحته في كل موسم حجٍّ أنه يحج معه أعداد كثيرة من الرجال والنساء، وأغلب هؤلاء من الفقراء وغير السعوديين؛ فكلُّ مَنْ طلب من سماحته الصحبة، أو أوصى من يستأذنه فيها قال: حياه الله، ولا يسأل عمن سيذهب معه، ولا عن عددهم، ولا عن ضيق المكان، ولا عن سعته.
	4_ وكان عدد الذين يحجون مع سماحته، ويرافقونه في مخيمه ومقر إقامته في الحج_يقدر بـ 800 حاج.
	5_ وكان عدد الرجال والنساء الذين يقدم لهم الطعام في منى وعرفة يتراوح ما بين 800 إلى 1000 حاج.
	وليس العجب من هذا، وإنما العجب أن يكفيهم طعام أُخذ فيه حساب 500 شخص، ولكن البركة في طعامه ظاهرة للعيان، يشهد بذلك من وقف عليه؛ وكلما زاد العدد ظننا أنه لن يكفيهم، ومع ذلك يكفيهم ويبقى منه شيء.
	أما عدد الذين يتناولون طعام الغداء مع سماحته في مكة فيتراوح عددهم ما بين 300 إلى 400.
	ولا أعلم أن الطعام الذي قدم إليهم لم يكفهم.
	6_ كان المرافقون لسماحته يضيقون ذرعاً من كثرة الآتين، ومن ضيق المكان، ومن خشية الحرج؛ فكانوا يعانون من ذلك معاناة شديدة؛ إذ يريدون التوفيق بين رغبة الشيخ ومنهجه في استقبال الناس، وعدم رده أحداً منهم، وبين القيام بحق الوافدين إليه مع ضيق المكان وكثرة العدد.
	فإذا قلنا لسماحته: يا سماحة الشيخ ! كل يرغب في الحج معكم، سواء من داخل البلاد أو خارجها، وأنتم تعلمون أن السيارات لا تكفي، وأن المكان المخصص لكم لا يكفي_قال: الله المستعان، ما هي إلا ساعات وينتهي كل شيء، اصبروا، واحتسبوا، وأبشروا بالأجر الجزيل، وما يدريكم لعلنا لا نحج بعد عامنا هذا، ستتيسر الأمور، وينتهي كل شيء على ما يرام.
	7_ كان سماحته يحرص كل الحرص على مراعاة مشاعر ضيوفه، وكان كثير السؤال عنهم، كثير التوصية بهم، وكثيراً ما يقول للموظفين معه: ارحموهم، لو وجدوا غيركم ما أتوا إليكم.
	8_ كان عدد الصحون التي تقدم فيها المائدة في العادة، يتراوح ما بين أربعين إلى خمسة وأربعين، وقد تصل إلى خمسين.
	وإذا وضعت المائدة تسابق الضيوف إلى مائدته الخاصة مع أنها لا تتميز عن غيرها، إلا أنهم يحرصون على القرب من سماحته، ويزدحمون حولها، وإذا قيل لهم ابتعدوا، أو منعوا من ذلك قالوا: نحن نحب أن نأكل مع سماحة الشيخ، نحن نريد أن نراه، ونسمع كلامه، ونأنس بقربه، ويقولون: ارحمونا، أنتم ترونه دائماً، ونحن هذه فرصتنا.
	أما سماحة الشيخ فيرحب بهم، ولا يرضى بأن يساء إليهم، ولا يقوم حتى يسأل: هل انتهوا؛ خشية أن يعجلهم إذا قام مبكراً، وكان دائماً يسأل خاصته: عسى مانقص عليهم شيء ؟ عسى الذي وُضِع لهم كفاهم ؟ كم عدد الصحون ؟
	فإذا قيل له: كفاهم وزيادة، تهلل وفرح، وقال: التمسوا بعض الفقراء، وأعطوهم بقية الطعام.
	ولم أسمع منه كلمة فيها شيء من الفظاظة، أو الغلظة بل يظهر للفقراء والمساكين الفرح، مع أن بعضهم يزاحم الشيخ في مكانه، وربما أخذوا اللحم أو الفاكهة من بين يديه، وهو لا يتكلم كلمة واحدة، ولا يقوم من مكانه حتى يقال له: انتهوا من الطعام.
	وإذا قاموا من الطعام رفعوا أيديهم يدعون لسماحته، ومما يقولونه: نسأل الله أن يجعلك تأكله من ثمار الجنة، غفر الله لك، ولوالديك.
	9_ لا فرق عند سماحته بين الفقير والغني، والشريف والوضيع، والسفير والوزير؛ فهم يجتمعون جميعاً على المائدة، وكل من أكل مع سماحته جعل يلتفت هنا وهناك ينظر في وجوه الناس على تباينهم، واختلاف ألسنتهم، ومراتبهم، وألوانهم فهذا عربي، وهذا أعجمي، وهذا أسود، وهذا أبيض، وهذا من قريب، وهذا من بعيد.
	وفي أحد الأيام قال له أحد الحاضرين ممن يعرف سماحة الشيخ: يا شيخ بعض هؤلاء لا يعرفون أدب الأكل، ولا يَحْسُن الجلوس معهم؛ فلو انفردت عنهم، وأرحت نفسك من هؤلاء؛ فقال سماحة الشيخ×: أنا الذي وضعت الطعام لهم، وهم جاءوا إليَّ، وراحتي بالأكل معهم، والرسول"كان يأكل مع أصحابه ومع الفقراء حتى مات، ولي فيه أسوة، وسوف أستمر على هذا إلى أن أموت، والذي لا يتحمل ولا يرغب الجلوس معهم نسامحه، ويذهب إلى غيرنا.
	10_ والعجيب في الأمر أن هذه الأعداد الكبيرة المتباينة تنتظم أمورهم، ويحملهم المكان المعد لهم، وتنقلهم السيارات التي خصصت لنقلهم، وينتظم أكلهم، وشربهم، ونومهم، ووضوؤهم، وصلاتهم، وخروجهم، ودخولهم.
	وسر ذلك_والله أعلم_هو صلاح نية هذا الرجل الإمام_ولا نزكي على الله أحداً_.
	11_ والعجيب_أيضاً_أن الإمام ابن باز يعيش معهم وبينهم، وكأنه واحد منهم، لا فرق بينه وبينهم، ولا يتميز عنهم بالطعام، أو السيارة التي تُقِلُّهُ وتتنقل به بين المشاعر.
	وقد عرض عليه بعض المسؤولين عن الحج، أن يُجعل لسماحته موكبٌ خاص، وسيارات رسمية تفك الزحام إذا دعت الحاجة لذلك، فامتنع سماحته، وقال: نسير مع الناس فإذا وقفوا وقفنا، وإذا ساروا سرنا، ولا نسمح بتخصيصنا بشيء، فسبحان من وهبه هذا الزهد، وهذا التواضع، وهذا التحمل، وهذه الأخلاق.
	12_ يحرص سماحة الشيخ على تطبيق السنة في الحج، والاقتداء بالنبي"فمنذ إحرامه وتَلَبُّسه بالنسك تراه متخشعاً، متذللاً، مطمئناً، ملبياً، مستغفراً الله، مكثراً من ذكره.
	13_ فإذا دخل الحرم نسي الدنيا وما فيها، وجعلها خلف ظهره؛ فإذا بدأ بالطواف عَلَتْهُ السكينة، والخشوع، وأخذ يطوف بحضور قلب، وكثرة ذكر.
	14_ وإذا انتهى من الطواف، وأدى ركعتيه توجه إلى المسعى؛ فإذا بلغ الصفا نزل من العربة التي تُقِلُّه_وهذا بعد أن كبر وأصبح السعي شاقاً عليه_ووقف يدعو طويلاً ثم شرع بالسعي، وهكذا يفعل عندما يبلغ الصفا أو المروة في كل شوط.
	15_ وفي تلك الأثناء يتقاطر الناس عليه للسلام، وطلب الدعاء؛ فلا يمل، ولا يضجر، فكان يرد السلام، ويقول: حياكم الله، وإذا طلبوا منه الدعاء دعا لهم في الحال.
	16_ في اليوم الثامن من ذي الحجة يومِ التروية يخرج سماحته من مكة إلى منى في الساعة العاشرة صباحاً تقريباً وهو مُحْرم.
	وإذا وصل إلى منى جلس في المصلى حتى يصلي الظهر، ثم يلقي كلمة، ثم يدخل خيمته، وتقرأ عليه بعض المعاملات، وتقرأ عليه الصحف الصادرة ذلك اليوم، ثم يتغدى، ويصلي العصر بالناس، ويلقي كلمة توجيهية يبين خلالها ما يشرع للحاج في ذلك اليوم.
	ثم يدخل خيمته ويُقرأ عليه ما تيسر من المعاملات والكتب، ثم يأخذ قسطاً من الراحة حتى يحين وقت أذان المغرب، فيقوم للصلاة، وبين المغرب والعشاء يجلس في المصلى يلقي كلمة، ثم توجه إليه الأسئلة المكتوبة، والشفوية فيجيب عليها، والناس حاضرون يستمعون.
	وبعد العشاء من ذلك اليوم يكون لديه موعد لإلقاء محاضرة في بعض المخيمات إما في معسكر الأمن العام، أو الحرس الوطني، أو في بعض مخيمات الجاليات، أو في بعض حملات الحج.
	وإذا لم يكن لديه موعد لإلقاء محاضرة جلس في خيمته، وعرض عليه ما تيسر من كتب متعلقة بالحج، أو شيء من المعاملات حتى الساعة العاشرة والنصف تقريباً، ثم يبيت تلك الليلة في منى.
	17_ وإذا صلى بالناس الفجر يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة ألقى كلمة بعد الصلاة، وبين خلالها ما يشرع للحاج في ذلك اليوم، وأوصاهم بالعناية بالحج، وتَجَنُّبِ كل ما يبطله، أو ينقص ثوابه، ثم يجيب على الأسئلة.
	وبعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة تعلوه السكينة والوقار، فإذا ركب في الحافلة التي تُقِلِّه تزاحم الناس يريدون الركوب معه في تلك الحافلة، وكان من طيب نفسه أنه لا يرد أحداً حتى إن السيارة تضيق وتحمل فوق العدد المطلوب.
	وأذكر أننا في سنة من السنوات كنا متجهين من منى إلى عرفة، بصحبة سماحته في الحافلة التي تقله، فسلم عليه بعض المشايخ فقال: تفضلوا، فركبوا حتى ازدحمت السيارة؛ حيث ركب سبعة أشخاص زيادة على العدد المزدحم في السيارة من قبل.
	وإذا قلنا لسماحته: تزاحم الناس_حفظك الله_ماذا نعمل ؟
	قال: السيارات كثيرة، الحمد لله، ساعات وتنقضي، اصبروا وأبشروا.
	18_ وإذا رأيت سماحته وهو في السيارة يتنقل بين المشاعر أو في الخيمة أو غير ذلك رأيته يلهج بالذكر، والتلبية، والدعاء، والاستغفار.
	19_ وإذا وصل إلى عرفة اتجه إلى الخيمة المعدة له، ثم يتناول القهوة، ويتناول بعدها وجبة خفيفة، والغالب أنه في الحج يقتصر على الفاكهة، واللبن، والتمر.
	20_ وبعد ذلك يشرع بالذكر، والتلبية والدعاء على كل أحواله قائماً، أو قاعداً، أو مضطجعاً.
	21_ وقبل الظهر بساعة تقريباً من يوم عرفة يذهب إلى الخيمة الكبيرة التي فيها المصلى وهناك يستمع إلى خطبة عرفة عبر المذياع، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعاً وقصراً، وبعد الصلاة يلقي كلمة بمن معه من الحجاج يوصيهم من خلالها بكثرة الذكر والدعاء، ويبين لهم بعض الأعمال المتعلقة بذلك اليوم.
	ثم يعود إلى خيمته، ويستريح قليلاً وهو يلهج بذكر الله.
	22_ وإذا جاء قبيل العصر ذهب إلى المصلى في الخيمة الكبيرة، ثم تفرغ للدعاء حتى غروب الشمس.
	23_ وإذا غربت الشمس ركب السيارة متجهاً إلى المزدلفة لا يتحدث بشيء سوى الذكر والدعاء والتلبية والإجابة على الأسئلة؛ فإذا بلغها أَذَّنَ بالناس للصلاة، وصلى بهم المغرب والعشاء جمعاً، وقصراً للعشاء، ثم يتناول شيئاً يسيراً من الطعام، ثم يستلقي، ويتقلب على فراشه وتسمعه يذكر الله، ويدعو، ويلبي.
	24_ وفي آخر الليل يقوم للتهجد؛ إذ هو يرى أن مَنْ عادتُه التهجد أنه يصلي تهجده ولو كان في المزدلفة.
	وقد سألته عن ذلك فقال: المزدلفة وغيرها سواء في القيام.
	ولما قلت له: هذا حديث جابر÷في صفة حجة النبي"لم يذكر فيه أن النبي"قام للتهجد ليلة المزدلفة_علله سماحة الشيخ بأنه ربما خفي على جابر÷.
	25_ وإذا صلى الفجر في المزدلفة ألقى كلمة بمن صلى بهم، وبيَّن خلالها الأحكام الواردة في أعمال ذلك اليوم، ثم مكث في المزدلفة حتى يسفر جداً، ثم يتوجه بعد ذلك إلى منى.
	أما بقية عمله يوم العيد فستجده مفصلاً عند الحديث عن عمله في العيد.
	وبعد وصوله إليها يوكل من يرمي عنه، ومن يذبح أضحيته وهديه.
	26_ كان في آخر عمره يوكل من يرمي عنه الجمار إلا يوم الثالث عشر؛ حيث يرميها بنفسه، وإذا رمى الجمرة الأولى أخذ ذات اليمين، ودعا طويلاً بما يقرب من ثلث الساعة، وإذا رمى الثانية أخذ ذات الشمال، ودعا كما دعا في الأولى، ثم يرمي الثالثة ولا يقف للدعاء بعدها.
	27_ لا يخرج سماحته من منى إلا يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وكان لا يؤدي صلاة الظهر من ذلك اليوم إلا في مكة، ولو لم يصل مكة إلا متأخراً، ولو كان في الساعة الثالثة ظهراً.
	وكان يمنع من معه من صلاة الظهر في منى ذلك اليوم، بل إنه في يوم من الأيام أذن مؤذن من مرافقي سماحته لما حان وقت الظهر في منى ذلك اليوم فأنكر عليه سماحة الشيخ×وقال: من الذي أمرك؛ نحن لا نصلي الظهر من يوم الثالث عشر إلا في مكة؛ هذه هي السنة، وهكذا فعل النبي"يعني أن النبي"لم يؤد الظهر يوم الثالث عشر إلا في مكة.
	28_ عمله وقراءاته، وعرض المعاملات عليه إذا كان في مكة أثناء الحج هو هو عندما يكون في الرياض أو الطائف، بل ربما زاد عمله في الحج أكثر من عمله في غيره؛ حيث يلاقي من معه من الموظفين تعباً مضاعفاً، مع أن سماحة الشيخ يتجدد نشاطه، وعزمه.
	29_ في الحج وفي أيام منى تقرأ على سماحته المعاملات المطولة المختلفة، وينهي الكثير منها في تلك الأيام.
	30_ وتقرأ عليه الصحف، ونشرة وكالة الأنباء، ويستمع لنشرات الأخبار عبر الإذاعة.
	31_وتقرأ عليه الكتب المتعددة، وكتب المناسك الخاصة، أو كتاب الحج من بعض الكتب كالمغني، والمقنع، وحاشية الروض المربع.
	كما يُقْرأ عليه منسكه كل سنة، وكان يضيف عليه ويستدرك، ويقول: ما أضعف العبد!
	32_ وفي أيام منى يصبح مخيم سماحته كأنه خلية نحل من كثرة الغادين والرائحين، والداخلين، والخارجين، والمستفتين، والمسلِّمين، وطالبي الشفاعات، ونحوهم، يصدق عليه قول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي×حيث يقول في قصيدة يمدح فيها سماحة الشيخ:
	ألم تره في موسم الحج قائماً
	كيعسوب نحلٍ والحشود له تترا
	33_ وفيها يعقد الاجتماعات الخاصة والعامة، ويحصل من جَرَّاء ذلك خير كثير للمسلمين.
	34_ وفيها يلتقي الوفود الكثيرة من الأماكن المختلفة سواء من المسلمين القادمين من أمريكا، أو أوروبا، أو آسيا، أو أفريقيا، أو غيرها.
	35_ وفيها يستجيب للمسلمين الذين يطلبون المنح، أو الذين يطلبون منه الشفاعة في الإقامة، أو الذين يطلبون أن يُزَوَّدوا بالكتب الدينية باللغة العربية أو غيرها، أو الذين يطلبون منه دعم المراكز الإسلامية، أو عمارة المساجد.
	36_ وفي أيام الحج يلتقي العلماء الذين يجتمعون عنده، ويوردون عليه الإشكالات التي تستجد في المناسك أو غيرها، فتراه يجيب عليها_مهما عَضُلَت_بمنتهى اليسر والسهولة في الغالب؛ فتكون إجاباته وفتاواه محل القبول عند الجميع.
	37_ في أيام الحج يسعد المسلمون القادمون إليه برؤياه، والسلام عليه، وسماع وصاياه، والصدور عن رأيه.
	38_ في أيام الحج يزوره الأمراء، والمسؤولون، والوجهاء.
	39_ في أيام الحج لايكاد هاتف سماحته يتوقف رنينه؛ فهذا يسلم عليه، وهذا يطمئن على صحته، وهذا يستفتيه، وهكذا
	40_ في أيام الحج يلقي سماحته الدروس، والمحاضرت في منى، ومكة، وتسجل هذه الدروس والمحاضرات ويبلغ عددها أربعة عشر أو ثلاثة عشر شريطاً.
	كل هذا عدا الكلمات التي يلقيها في مسجده بعد العصر في العزيزية، أو بعد الفجر، أو الظهر، وعدا الكلمات التي يلقيها في المساجد الأخرى.
	41_ وفي تلك الأيام تجرى معه المقابلات الصحفية، وتعرض عليه الأسئلة الإذاعية التي يجيب من خلالها عن القضايا المتنوعة.
	42_ في أيام الحج، يترأس مجلس إدارة دار الحديث.
	43_ وهكذا يعمر أوقات حجه بالنفع العميم، ويملؤه بالأعمال العظيمة الجليلة التي لا يكاد يصدق بها من سمعها.
	ومع ذلك تتم بمنتهى اليسر، والسهولة، وقلة التكلف.
	44_ من آراء سماحته في الحج أنه لا يرى وجوب طواف الوداع للمعتمر؛ وكثيراً ما يخرج من مكة بعد العمرة دون أن يطوف للوداع.
	45_ ويرى أن من ذهب إلى مكة قاصداً الحج أو العمرة، ونوى أنه يذهب إلى مكة وبعد الاستقرار والراحة يعود إلى الميقات ويحرم منه، يرى أنه لا شيء عليه.
	46_ سماحة الشيخ حج اثنتين وخمسين حجة، وأول حجة حجها كانت عام 1349هـ ثم حج بعدها أربع حجات متفرقة، ومنذ عام 1372هـ إلى 1418هـ لم يترك الحج في أي عام من تلك الأعوام.
	سماحة الشيخ×رجل آثر أُخْراه على دنياه؛ فحياته كلها جهاد وتضحية وكفاح متصل، وعمل دؤوب؛ لا فرق عنده بين أيام الدوام الرسمي، وغيرها من أيام الخميس، والجمعة وأيام الإجازات والأعياد.
	بل ربما تضاعف عمله، وزاد قيامه بالمسؤوليات في أيام الإجازات.
	والعيد عند سماحته كغيره من الأيام له نصيبه من العمل، والجهد المتواصل، واستقبال الناس، والقيام بمصالحهم الخاصة والعامة، سواء كان ذلك مباشرة، أو مراسلة، أو عبر الهاتف.
	وإليك هذا المثال: في عيد الفطر عام 1404هـ؛ حيث لم ينم سماحته ليلة العيد؛ فقد كان يصلي القيام؛ إذ لم يأت خبر العيد إلا متأخراً، ثم استقبل الناس بعد الصلاة، فلما أُذِّن بالفجر قام للصلاة، ثم رجع إلى منزله، واستعد للعيد، ثم ذهب لصلاة العيد، وبعد الصلاة واصل نهار العيد كله حتى بعد العشاء لا يفتر، ولا ينقطع؛ فتارة مع الهاتف على اختلاف المتصلين وحاجاتهم، وتارة مع سائل أو مستفتٍ، وتارة مع المهنئين بالعيد، وتارة مع شكاوى الناس ومشكلاتهم، وطلباتهم، وشفاعاتهم، وهكذا.
	ومع ذلك لانراه يضجر أو يمل، أو يكهر، أو ينهر.
	بل يقابل الناس كلهم بالبشاشة، والترحاب ولا فرق في ذلك عنده بين أمير، أو وزير، أو قريب، أو بعيد، أو من يعرفه، أو لا يعرفه.
	تَدَفُّقُ كفٍّ بالسماحة ثَرَّةٍ
	وإسفارُ وجهٍ بالطلاقة مشرقِ ()
	كل ذلك مع كبر سنه، وقلة نومه في ذلك اليوم؛ فهذا هو منهجه، وديدنه، وخلقه؛ فهو منهج رائع فريد لمن أراد التأسي بالعلماء العاملين الصالحين المُؤْثرين أخراهم على دنياهم.
	وإليك_أيضاً_هذا المثال الثاني، ففي عيد الفطر من عام 1405هـ واصل جلوسه قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، وكان مجلسه مكتظاً بالناس، واستمر على استقباله للناس، ورَدِّه على الهاتف_على نحو ما هو معلوم_إلى الليل.
	ولما جاء قبل صلاة العشاء، كان عنده الشيخ عبدالله بن علي المطوع؛ من مشايخ الكويت، فقال: يا سماحة الشيخ ! هل آتيكم بعد صلاة العشاء ؟
	فقال له سماحة الشيخ: نعم، نعم.
	فقال الشيخ عبدالله: لعلكم تحبون أن تستريحوا، فقال سماحته: الراحة في الجلوس معكم، فجلسا بعد صلاة العشاء إلى قريب من الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً، أي إلى منتصف الليل تقريباً.
	والأمثلة في هذا السياق كثيرة جداً.
	ولولا أن الإنسان يرى هذه الأمور ماثلة أمام عينيه؛ لربما كذب بها، أو ظن أنه قد بولغ فيها؛ فالإنسان يكاد لا يصدق ما يشاهده من هذا الجهد العظيم؛ فهذه حياته، وهذا عمله.
	ولم أسمع أنه قد أخذ إجازة في حياته منذ أن تولى الأعمال إلى أن توفاه الله ! لا إجازة عادية، ولا اضطرارية؛ إذ كيف يأخذ الإجازة والأعمال هي هي سواء في أيام الدوام أو غيرها ؟
	فسبحان من يعطي الجزيل، ويهب الكرامات، وينزل البركات في الأعمال والأوقات !
	وكان من عادته في عيد الفطر أنه يتحف أقاربه وأرحامه بهدية العيد، فكان يوزع على أقاربه من حسابه الخاص مبلغاً يتراوح ما بين 160_170 ألف ريال، وكان يوزعه على زوجتيه، وأبنائه، وبناته، وأولادهم، وأزواج بناته، وأخيه، وأولاد أخيه، وبعض أقاربه.
	أما عمله في عيد الأضحى فحدث ولا حرج، فسماحته يكون في عيد الأضحى موجوداً في مكة لأداء الحج؛ إذ هو يحج كل عام، ولم ينقطع عن الحج منذ عام 1372هـ، وقبل ذلك حج خمس مرات في فترات مختلفة.
	وفي يوم العيد يصلي سماحته الفجر في المزدلفة، ثم يلتفت إلى من حوله ويلقي عليهم كلمة يبين لهم فيها ما يشرع للحاج في يوم العيد، ثم بعد ذلك يلهج بالذكر والدعاء، إلى أن يسفر جداً.
	وبعد ذلك يتجه إلى منى ملبياً ذاكراً، داعياً، وفي الطريق يستمع إلى خطبة العيد من الحرم عبر المذياع.
	وبعد وصوله إلى منى يوكِّل من يرمي عنه، ويذبح أضحيته وهديه.
	وبعد الظهر يلقي كلمة في المصلى في مخيمه في منى، ثم تعرض عليه الأسئلة، فيجيب عنها.
	وفي هذا اليوم يكثر الزوار لسماحته، للسلام عليه، وتهنئته بالعيد؛ حيث يزوره الأمراء، والعلماء، والدعاة، والوفود القادمون من الخارج، والعامة، والأقارب، وغيرهم، كما يكثر المتصلون على سماحته في ذلك اليوم من الداخل والخارج.
	ولا ينسى في ذلك اليوم أن يتصل بأقاربه؛ ففي ذلك اليوم يتصل بأخيه الأكبرمحمد، ويتصل بجميع أولاده.
	وبعد صلاة العصر من يوم العيد في منى يلقي كلمته، وتعرض عليه بعض الأسئلة، ثم يأخذ بعض الراحة، وبعد المغرب يلقي كلمة في المخيم الذي يقيم فيه، وتوجه إليه الأسئلة حتى صلاة العشاء.
	وبعد العشاء يذهب لإلقاء محاضرة في بعض المخيمات، أو يذهب لاجتماع الدعاة في الحفل الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية.
	ومثل عمله في هذا اليوم يكون عمله في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر.
	وفي اليوم الثالث عشر يتجه إلى مكة وقد مر بنا تفصيل عمله في تلك الأيام عند الحديث عن حجه×تعالى_.
	يبدأ نظامه يوم الجمعة بعد صلاة الفجر؛ حيث يجلس لتقرأ عليه الفتاوى وغيرها.
	ويتولى القراءة عليه يوم الجمعة في سنواته الأخيرة معالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر.
	ويجلس ما يقارب الساعتين، ثم يدخل منزله؛ لأخذ بعض الراحة، وتناول طعام الإفطار.
	وفي الساعة العاشرة والنصف تقريباً يخرج متطيباً متجملاً، فيتجه إلى الجامع، وإذا وصل صلى ست ركعات ركعتين ركعتين، يفصل بينهما بالتسليم، ويطيل فيهما كثيراً.
	ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ويستمع الخطبة، ويصلي الجمعة، ويتنفل بعدها أربع ركعات يسلم من كل ركعتين.
	وإذا عاد إلى بيته وجد الجموع الغفيرة بانتظاره، وبعد السلام عليهم يبدأ درسه الأسبوعي كل جمعة في تفسير ابن كثير، فَيُقْرَأ عليه حتى الساعة الثانية والربع.
	وبعد أن يقرأ عليه ما تيسر، ويقوم بالتعليق والشرح والإجابة على الأسئلة الموجهة إليه يقدم طعام الغداء، فيتقدم إلىه سماحته مع الناس الذين يحيطون به، ويسألونه ويعرضون عليه حاجاتهم.
	وعدد الصحون التي تقدم يوم الجمعة من ثمانية إلى عشرة صحون كبيرة.
	ويستدير على الصحن ما بين العشرة إلى الخمسة عشر رجلاً.
	وفي بعض الأحيان لا يتسع لبعضهم المكان، فينتظرون حتى ينتهي الفوج الأول، فيأتي مَنْ بعدهم.
	وبعد أن ينتهي من الطعام يتوضأ لصلاة العصر، ويذهب إلى المسجد؛ لأداء الصلاة.
	وبعد الصلاة يقرأ إمام المسجد بعض الأحاديث، ويقوم سماحته بشرحها، ثم يجيب على ما تيسر من الأسئلة.
	ثم يدخل منزله، ويأخذ قسطاً من الراحة، وقبل المغرب بعشر دقائق يتجه إلى المسجد بسكينة ووقار، ويكثر من التسبيح والتحميد، والتهليل، والصلاة على النبي"وبعد المغرب يجلس للناس كعادته، وكذلك بعد العشاء، وقد يكون لديه ضيوف، أو موعد خارج المنزل، أو اجتماع داخل المنزل أو خارجه، وهكذا.
	ومما يحسن ذكره في هذا الصدد أن سماحة الشيخ يرى أن ليلة الجمعة، وعصر الجمعة مثل بقية الأيام في إلقاء الدروس، وقراءة بعض الأحاديث، خلافاً لما يراه بعض الناس، حيث يتركون الدروس، والتحديث ليلة الجمعة، أو بعد صلاة العصر من يوم الجمعة.
	لسماحة الشيخ مكتبة كبيرة في منزله في الرياض، وله مكتبة في منزل الطائف، ومكتبة في منزل مكة.
	والمكتبة هي محل أنسه، وهي_في الغالب_مقر عمله واجتماعاته الخاصة مع العلماء وغيرهم، وهي محل بحثه، ودراسة بعض المعاملات الخاصة الواردة عليه.
	وهي مكان التسجيل لبرامج الإذاعة كبرنامج نور على الدرب وغيره، وهي مكان اللقاءات بمندوبي الصحف.
	وفيها يراجع كتبه، ودروسه، وبعض المسائل التي يحتاج إليها.
	وفيها يتتبع أسانيد الأحاديث، وطرقها؛ إذ كان×كثير الرجوع إلى كتب الرجال، ككتاب تقريب التهذيب، وتهذيب التهذيب، وميزان الاعتدال، وتعجيل المنفعة، وتهذيب الكمال.
	وقد سمعت صاحب الفضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري×يقول: إن سماحة الشيخ يكاد يحفظ التقريب عن ظهر قلب.
	وكان يستقبل المكالمات وهو في المكتبة، ويلقي المحاضرات الخارجية عبر الهاتف.
	وكان×لا يمل الجلوس بين الكتب، والتنقل في رياضها؛ ففي بعض الأحيان نأتي بالمعاملات من طلاق ونحوه؛ فإذا بدأنا عرضها عليه بعد العشاء ربما ظهر عليه بعض الإعياء والتعب، والنعاس، فيقول: ما عندي نشاط.
	ثم يطلب بعض الكتب فإذا بَدَأَتِ القراءةُ عليه في الكتب نشط، وتأهب، وذهب عنه النعاس، وتفاعل مع الكتاب أو الكتب.
	وفي يوم من الأيام بَدَأْتُ أعرض عليه بعض المعاملات في الطلاق وغيره، فلمست منه الإعياء، فقال: ما عندي نشاط، أشعر بالإعياء، وأرى عرضها في وقت آخر.
	فخرجت من عنده في الساعة التاسعة من الليل تقريباً، وذهبت إلى شمال الرياض، لقضاء بعض الأعمال الخاصة بي.
	ولما انتهى عملي عدت إلى منزلي، وفي الطريق مررت بمنزل سماحته، ولما حاذيته رأيت سيارة الأخ صلاح الدين عثمان_أمين مكتبة منزل سماحة الشيخ_، وكانت الساعة قد بلغت العاشرة والنصف.
	فلما رأيت السيارة قلت في نفسي: ما الذي أبقى الأخ صلاحاً إلى ذلك الوقت، خصوصاً وأن عهدي بسماحة الشيخ أنه مُجْهَد، ولم يستطع إكمال قراءة المعاملات؛ فوقفت عند منزل سماحته، ودخلت المنزل وإذا بسماحته يخرج من المكتبة متجهاً إلى داخل بيته؛ فسألت الأخ صلاحاً، وقلت له: أنتم جالسون من حين ذهبت من عندكم حتى هذه الساعة ؟
	قال: نعم؛ لما بدأت أقرأ على سماحته في الكتب نشط، واشتد عزمه، ولم يذهب داخل بيته إلا الآن_كما ترى_!
	وفي بعض الليالي نجلس في المكتبة بعد صلاة العشاء ساعة ونصف الساعة تقريباً، ونلحظ على سماحته الإعياء؛ إذ هو طيلة يومه في جهاد، وعمل متواصل.
	وعندما نقوم إلى مكان الطعام لتناول وجبة العشاء يعود للشيخ نشاطه، ونرجع مرة أخرى إلى المكتبة، ويقول×: النشاط يعود بعد الأكل، وهو بمثابة البنزين للسيارة.
	وأحياناً يمضي في المكتبة الساعتين، والثلاث دون أن يشعر؛ فإذا سأل عن الساعة وقلنا: الساعة الحادية عشرة قال: إلى الله المشتكى، الوقت يمضي، والجلوس بين الكتب لا يُمَل، نتمنى أن نقرأ كل ما في هذه المكتبة، ولكن المشاغل لا تتركنا.
	وفي يوم من الأيام في عام 1418هـ قال سماحته للأخ صلاح أمين المكتبة: لم يتيسر إلى الآن إمرار مسند الإمام أحمد؛ قراءتنا فيه متقطعة، كلما قرأنا منه جزءاً انقطعت القراءة، وإن شاء الله سوف نقرؤه، فبدأ بقراءته، ولكن الأعمال العظيمة لم تتركه.
	ولا أعلم أنه عرض على سماحته كتاب يتكون من مجلد أو مجلدين أو ثلاثة، أو أكثر إلا قال: سوف نقرؤه إن شاء الله.
	ومما هو جديد بالذكر أن سماحته أوصى قبل وفاته بإهداء مكتبته إلى مكتبة مسجد سماحته في مكة المكرمة.
	بكاء سماحة الشيخ
	كان×كثيراً ما يبكي عند سماع القرآن الكريم، أَيَّاً كان صوت التالي، أو حسن ترتيله من عدمه.
	وكان يبكي إذا سمع شيئاً من السنة النبوية.
	وقد رأيته أكثر من مرة يبكي عندما يسمع سيرة أحد العلماء في تراجمهم في البداية والنهاية، أو في تهذيب التهذيب، أو في سير أعلام النبلاء.
	وكان يبكي_أيضاً_إذا سمع بأخبار الاضطهاد، والتعذيب التي تمر بالمسلمين في بعض البلاد.
	أما طريقة بكائه فكان يبكي بصوت خافت جداً، ويُرَى التأثر على وجهه، أو يرى الدمع يُهْراق من عينيه، وكان لا يحب رفع الصوت بالبكاء.
	وكان يبكي كثيراً إذا تكلم عن شيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم×تعالى_بل إنه كان لا يستطيع مواصلة الكلام عنه.
	وكان كثير البكاء إذا سمع شيئاً يتعلق بتعظيم القرآن، أو السنة، وأذكر أنني كنت أقرأ عليه في كتاب =القول القويم+ للشيخ العلامة حمود التويجري×ومر أثناء القراءة كلام للشيخ حمود حول تعظيم السنة فالتفتُّ فإذا دموع سماحة الشيخ تتحادر على خديه.
	وكان من عادة سماحة الشيخ×أنه إذا استُضِيف في مكان ما طلب من بعض الحاضرين أن يتلو بعض الآيات؛ ليعطر بها المجلس، وليقوم سماحته بشرحها، وكثيراً ما كنت ألحظ عليه البكاء، والدمع، وتغير الصوت.
	وكان يبكي كثيراً إذا توفي أحد العلماء المشهورين أو من لهم بلاء في الإسلام، حيث بكى على الشيخ صالح العلي الناصر، والشيخ حمود التويجري، والشيخ صالح بن غصون، وبكى كذلك على الرئيس الباكستاني السابق ضياء الحق_رحم الله الجميع_.
	وإذا عَرَض عليه بعض المساكين، أو المظلومين حاله تأثر ورقَّ لحاله، وربما بكى.
	وإذا سمع شيئاً من أخبار المسلمين وما يلاقونه من العنت والشدة بكى، وتغير صوته.
	وكثيراً ما كان يبكي إذا صلى بالناس ولكنه كان يغالب نفسه.
	وكذلك كان يبكي حال الدعاء، وكنت أدقق النظر في وجهه أثناء الدعاء في عرفة، أو عند الصفا والمروة، فأجد دموعه تنزل على خديه، وألحظ تغيراً في صوته.
	وكثيراً ما كان يبكي أثناء الدروس، فيتوقف قليلاً حتى يذهب ما بنفسه، إلا أنه أحياناً يُغْلَبُ على أمره.
	وكثيراً ما كان يبكي إذا سمع حادثة الإفك، أو قصة الثلاثة الذين خُلِّفوا.
	وكنت أقرأ عليه كتاب =الجواب الكافي+ لابن القيم×في مجالس كثيرة، فكان يبكي في بعض المواضع المؤثرة من الكتاب.
	وكان فضيلة الدكتور محمد الشويعر يقرأ عليه في البداية والنهاية، فكان يبكي إذا سمع بعض الأخبار المتصلة بالحروب خصوصاً إذا كان فيها قتلى كثيرون من المسلمين.
	وكان يبكي أحياناً إذا سمع شعراً مؤثراً يدعو للفضيلة، ويصور مآسي المسلمين_كما سيأتي عند الحديث عن سماحته والشعر_.
	سماحة الشيخ×عظيم الثقة بالله، حسن الظن به، قوي التوكل عليه_عز وجل_.
	وجوانب ثقته بالله كثيرة جداً؛ فهو واثق بنصر الله للمسلمين ويظهر ذلك من خلال مراسلاته مع المجاهدين الأفغان وغيرهم.
	وهو عظيم الثقة بالله في بذل المال؛ فهو ينفق في سبيل الله ولا يبالي، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
	وهو عظيم الثقة بالله في تحمل تبعات المشروعات وهي قيد التنفيذ.
	وهو عظيم الثقة بالله في سداد الديون عن المعسرين.
	إلى غير ذلك من جوانب ثقته بالله_عز وجل_.
	ومن المواقف والقصص التي أذكرها في هذا السياق ما يلي:
	1_ كان من عادة سماحته أنه يتعامل مع مصرف السبيعي، وإذا كُتِب له عن مسجد، أو مشروع خيري أنه يحتاج إلى التكميل بمبلغ مائة ألف، أو خمسين ألفاً أو أكثر أو أقل_كتب لمصرف السبيعي، وأمر بدفع المبلغ المطلوب، ثم إن المصرف يصرف ما يأمر به سماحة الشيخ.
	وفي يوم من الأيام اجتمع مبلغ كبير على سماحة الشيخ قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال؛ فأرسل المصرف كشفاً بالمبلغ المذكور، وقالوا: أحببنا إخباركم بالمطلوب، وإلا فنحن لن نتوقف عن صرف أي مبلغ يأمر به سماحته.
	فقال بعض الموظفين: يا سماحة الشيخ ! توقف عن التحويل على السبيعي؛ فالحساب مدين بما ترى.
	فضحك سماحة الشيخ، وقال: أبشروا بالخير.
	فكُتب لخادم الحرمين_الملك فهد_حفظه الله_بذلك، فأمر بدفع المبلغ المذكور، فلما علم الشيخ بذلك قال: ألم أخبركم بأن فرج الله قريب.
	2_ في عام 1406هـ حضر سماحة الشيخ×حفل الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم المقام في جامع الفريان بالرياض.
	وفي ضمن فقرات الحفل، كان هناك حديث لرئيس الجماعة؛ صاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن الفريان_حفظه الله_وبعد أن استعرض جهود الجماعة وميزانيتها_أشار إلى أن الجمعية في تلك السنة تحتاج إلى دعم، وأن مواردها ضعيفه، وأنهم بحاجة إلى سبعين مدرساً للقرآن، ولكن ليس لديهم رواتب لهؤلاء.
	فما كان من سماحة الشيخ عبدالعزيز×إلا أن قال بأريحيته المعروفة، ونفسه الكريمة، وثقته بربه_عز وجل_: اتفقوا معهم على حسابي.
	3_ كان سماحة الشيخ×في مجلسه في الرياض، وكان ضمن الحاضرين فضيلة الشيخ عقيل العقيل، رئيس مؤسسة الحرمين الخيرية، فقال الشيخ عقيل_حفظه الله_: يا سماحة الشيخ ! عندنا مشروع دعوي ضخم في بلد كذا و_كذا، ولا نستطيع إيجاد نفقته؛ فما رأي سماحتكم ؟
	فقال سماحة الشيخ: اكتبوا لنا ماترونه، واعرضوه على مجموعة من المؤسسات، واتفقوا مع أقلهم عرضاً.
	فقال الشيخ عقيل: إن المبلغ كبير جداً يا سماحة الشيخ.
	فقال سماحة الشيخ: ولو كان.
	فقال الشيخ عقيل: إنه فوق ما تتصورون يا سماحة الشيخ.
	فقال سماحته: كم المبلغ ؟
	فقال الشيخ عقيل: سبعة ملايين ريال.
	فقال سماحة الشيخ: ولو كان عشرة ملايين؛ ييسرها الله !!
	لقد عرف عن سماحة الشيخ الحلم، والتواضع، والعطف , والشفقة، والبساطة، وحب الخير، ولين العريكة؛ فلم يكن يعنف أحداً، ولم يكن يقابل الإساءة بالإساءة بل يعفو، ويصفح، ويقابل الإساءة بالإحسان، ولم أسمع منه طيلة ست عشرة سنة كلمة تُعاب.
	بل كان دأبه الرفق، والرحمة بالناس، وبمن يعملون معه.
	ومع ذلك كله فإن لسماحة الشيخ هيبةً عظيمةً في قلوب الناس، سواءً كانوا من المراجعين، أو ممن يعملون مع سماحته.
	ولقد رأيت كثيراً ممن لهم المكانة الكبرى عند سماحة الشيخ، أو من لهم وجاهة بين الناس_إذا حضروا عند سماحته حصل عندهم تلعثم، وارتباك.
	يُبجَّل إجلالاً ويُكْبَر هيبةً
	أصيل الحجا فيه تقىً وتواضع
	إذا ارتد صمتاً فالرؤوس نواكسٌ
	وإن قال فالأعناق صُوْرٌ خواضع()
	وفي بعض الأحيان يأمر سماحته بالاتصال على شخص ما، وربما كان ذلك الشخص كبيراً، أو ذا مكانة في الناس، فإذا قيل له: إن سماحة الشيخ يرغب في مجيئك إليه في وقت كذا وكذا_ظهر عليه الارتباك وبدا ذلك من خلال نبرات صوته، وأخذ يقول: ماذا يريد مني سماحة الشيخ ؟ ويحاول أن يعرف السبب في ذلك.
	وقد يأتي إلى سماحة الشيخ بعض الناس ممن طَبْعُهُ الغلظة، والقسوة، والجفاء؛ لحاجة ما، فإذا رأى سماحةَ الشيخ تباعد عنه، وطلب من أحد الكاتبين أن يعرض موضوعه على سماحة الشيخ؛ فإذا قلنا له تقدم للشيخ، قال: لا أستطيع مواجهته.
	ولقد رأيت بعضهم إذا قدم إلى سماحته قال: أنتم بمنزلة والدي، وأعد إشارتكم أمراً، ومجيئي إليكم شرفاً.
	وماذا يكون من سماحة الشيخ إلا إبداء نصيحة، أو ملحوظة، أو تذكير بأمر ما، كل ذلك بأسلوب لطيف، يصحبه التقدير، والرحمة والمحبة، وتنزيل الناس منازلهم.
	ومن كلماته في ذلك: بلغنا عنكم كذا وكذا، ولا يخفى عليكم أن الحكم كذا وكذا، والله_سبحانه وتعالى_يقول: كذا وكذا، والرسول"يقول: كذا وكذا، والمؤمل فيكم الخير، وعدم الرضا بما يحصل، إن كان منكراً، أو خطأ.
	ثم يدعو سماحته له ويقول: نسأل الله لكم الإعانة والتوفيق، وصلاح النية، والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى، وأنصار الحق.
	وهذه الكلمات لها أبلغ الأثر في نفوس الناس.
	بل إن هيبته لم تكن لِتَقْتَصِرَ على من هو بعيد عن سماحته، بل إن الذين يعملون معه، ويرونه صباح مساء يهابونه، ويحسبون له ألف حساب، فيقومون بالعمل كما ينبغي، ولا يتكلمون عنده إلا بعد تحري الصواب، وملائمة الكلام للمقام مع ما كان منه من السماحة_كما مر_.
	وأذكر أن رجلاً قدم من الاتحاد السوفيتي بعد تفكك الشيوعية، فلما دخل على سماحة الشيخ سأل عنه، فقلت له: ها هو سماحة الشيخ سَلِّم عليه، فتردد قليلاً، فقلت له: أقدم، وسلم، سماحة الشيخ من أيسر الناس، فقال: لا أجرؤ على السلام عليه، فحاولت به مراراً حتى سلم على سماحته.
	مع أن سماحة الشيخ إمامٌ من أئمة المسلمين، بل على رأس الأئمة من أهل العلم في عصره، ومع أنه مفتى المسلمين، وشيخ الإسلام في عصره، ومع أنه صاحب المعالي، والسماحة، والفضيلة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، وكان رئيس الجامعة الإسلامية، وغير ذلك من الألقاب التي تَشرف به لا يشرف هو بها_إلا أنه كان آية في التواضع؛ فلا يكاد يعرف له مثيل في زمانه في هذه الخصلة؛ فهو لا يرى لنفسه فضلاً، ولا يرغب في المديح، ولا في التميز على الناس، وكان محباً للفقراء، والمساكين، حريصاً على مجالستهم، والأكل معهم.
	ومن تواضعه×أنه لم يكن يحتقر الفائدة من أي أحد كائناً من كان.
	والشواهد والقصص على تواضع سماحته لا يمكن حصرها، وقد مضى ما يؤكد ذلك ضمن الفقرات الماضية، وسيأتي شيء من ذلك في الفقرات الآتية.
	ومما يذكر في هذا الصدد ما يلي:
	1_ في يوم من الأيام وقبل وفاته بثلاثين عاماً حضر إلى مسجد؛ ليلقي فيه محاضرة، فلما شَعُر بأن المسجد مفروش بالحصير، وأن سجادةً قد وضعت له خاصة طواها بنفسه، وطرحها جانباً؛ لأنه لا يريد أن يتميز عن غيره.
	2_ ومن صور تواضعه أنه لا يؤم الناس إذا صلى في مسجد فيه إمام راتب حتى مع إلحاح الإمام عليه.
	3_ومن ذلك أن السيارة الممنوحة له ولأمثاله من قبل الدولة إذا انتهت مدتها، وأرادوا تغييرها بأحدث منها قال: وما عِلَّتُها فيقال له: انتهت مدتها؛ فماذا تريدون بدلاً عنها يا سماحة الشيخ ؟ فيَسْأَل: وما أنواع السيارات ؟ فيذكر له الكاديلاك، والمرسيدس، والفورد، والبيوك، وغيرها فيقول: والكابرس ؟ فيقال له: لا يليق بمقامك، فيقول: لماذا ؟ أليس القبر واحداً ؟!
	4_ طُلب من سماحة الشيخ تغيير أثاث بيته في مكة أكثر من مرة، وهو لا يستجيب، ويقول: لنا في هذا البيت ستة عشرة سنة، ولا ندري ماذا بقي من أعمارنا!.
	ولما كثر عليه الإلحاح، وقيل له: إن أثاث المجلس غير صالح، وغير مناسب، وإن تغييره ضروري توقف كثيراً. وبعد إلحاح شديد أمر بتشكيل لجنة خماسية ذكرهم، وقال: اجتمعوا، واكتبوا ما ترونه، وحصل ذلك، وتم إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، وذلك في آخر أيامه×.
	5_ وطُلب من سماحته_أيضاً_تغيير بيته الذي في الطائف؛ لأنه صغير، ومجلسه صغير، ويحتاج إلى زيادة منازل للضيوف ولموظفي مكتب البيت فلم يوافق على ذلك، وقال: فيه بركة.
	6_ وفي بيته الذي في الرياض دعت الحاجة إلى إيجاد بعض الغرف، فقلت له يا شيخ ! البيوت المعروضة للبيع في هذا الحي كثيرة، وأرى أن يشترى بيتٌ يكون لبعض العمالة الموجودة لديكم، وللضيوف، فتغير وجه سماحته، وقال: نحن مسافرون !!.
	يعني السفر إلى الدار الآخرة.
	7_ ومن صور تواضُعِهِ تواضُعُهُ للمرأة والمسكين والسائل، وأذكر قبل ثلاثين سنة من وفاته أنني رأيته خارجاً من المسجد الجامع، فقيل له هناك امرأة تريد إجابة عن أسئلتها، فما كان منه إلا أن اتكأ على عصاه، وأصغى لها، وأجاب عن أسئلتها حتى انصرفت. !
	8_ ومن صور تواضعه أنه يرد السلام على كل أحد، ويبادر من لقيه بالسلام، حتى إن السائل الذي يقف أمام الناس يسألهم بعد الصلاة إذا سلم لم يرد عليه أحد في الغالب.
	أما سماحة الشيخ فلم يكن يدع الرد عليه أبداً.
	9_ ومن صور تواضعه أنه يتواضع لمن دونه في العلم، حتى ولو كان من طلابه؛ ومن الأمثلة على ذلك أنه في عام 1386هـ جاء من المدينة إلى الرياض، وألقى محاضرة في دار العلم، ولما انتهى من المحاضرة؛ وجهت له الأسئلة، فالتفت سماحته إلى أحد طلبة العلم، وهو من تلاميذه وقال: تفضل، أجب عن الأسئلة، فامتنع ذلك الرجل.
	10_ ومن صور تواضعه أنه كان لا يرضى أن يخص بشيء دون غيره، والشواهد على هذه الصورة كثيرةٌ جداً.
	ومن ذلك أنه في عام 1402هـ لما أصيب بمرض في القلب، ولازم الفراش في المستشفى التخصصي عدة أيام، وأجريت له الفحوصات اللازمة_أوصاه الأطباء بتناول بعض الأشياء، ومنعوه من بعضها ككثير الدهن، والملح، ثم وضعوا له طعاماً خاصاً.
	فلما علم بذلك أبى، وقال: الذي يوضع لغيري يوضع لي، وما يحصل إلا الخير !.
	وفي عرفة في حج عام 1418هـ كان جالساً في المصلى، ومئات الناس حوله، فجيء له بفاكهة مقطعة؛ لأن عادته في المشاعر في الحج أنه لا يأكل في الغالب إلا الفاكهة، والتمر، واللبن.
	فلما وضع أمامه قال: أكُلُّ الحاضرين وضع لهم مثل هذا ؟
	قالوا: لا، فقال: أبعدوه، وغضب.
	وحدثني بعض من عاش معه في الدلم لما كان قاضياً فيها أنه يهدى إليه من بعض جيرانه لبن فيقول سماحته: إن كان كثيراً فقدموه للضيوف، وإن كان قليلاً فلا أريد منه شيئاً.
	11_ ومن صور تواضعه أنه كان يمشي الهوينى بعيداً عن التكبر، والتمايل، والزهو، والأشر والبطر، والغرور.
	بل ترى الخشوع، والخضوع، والتواضع سمة لمشيته.
	ومشيت مِشْيَةَ خاشعٍ متواضعٍ
	لله لا يُزهى ولا يتكبر
	12_ ومن صور تواضعه أنه لا يأنف من قول: لا أدري، لا أعلم، أتوقف؛ فكثيراً ما يقول ذلك حين يسأل وهو لا يعلم سواء كان ذلك في مجالسه الخاصة، أو العامة، أو في المحاضرات، أو المساجد، أو في الإذاعة.
	وفي عام 1402هـ كان يلقي درساً في الحرم، فسئل: هل الأنثى مثل الذكر يحلق رأسها، ويوزن، ويُتصَدق بوزنه ورقاً ؟
	فأجاب×بقوله: ما عندي علم أَسْأَلُ إخواني طلبة العلم، وأخبركم إن شاء الله.
	ولا أحصي ما يَرُدُّ بمثل هذا، أو يقول: سنبحث في كلام أهل العلم، أو يكتب لمعالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء؛ لبحث المسألة، أو يُعَمِّد بعض طلبته، أو بعض الباحثين بذلك.
	13_ ومن صور تواضعه أنه لا يحتقر النصيحة، أو الفائدة من أي أحد.
	وأذكر أنه في يوم من الأيام اتصل شاب صغير بسماحة الشيخ، وقال: يا سماحة الشيخ ! الناس بأشد الحاجة إلى علماء يُفتُونهم، وأقترح على سماحتكم أن تجعلوا في كل مدينة مفتياً؛ ليسهل الاتصال.
	فقال له سماحة الشيخ: ما شاء الله، أصلحك الله، كم عمرك ؟ فقال: ثلاثة عشر عاماً.
	فقال لي سماحة الشيخ: هذا اقتراح طيب، يستحق الدراسة، اكتب إلى الأمين العام لهيئة كبار العلماء بهذا، فكتبتُ ما أملى به، ومما جاء في كتابه: أما بعد فقد اتصل بي بعض الناصحين، وقال: إنه يقترح وضع مفتين في كل بلد، ونرى عرضه على اللجنة الدائمة؛ لنتبادل الرأي في الموضوع.
	14_ ومن صور تواضعه أنه كان يهتضم نفسه، ويرى أنه أقل مما يوصف به من الثناء الذي يذكره الآخرون فيه.
	وأذكر أنه لما مُنح جائرة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، كتب الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد جمال×كلمة رائعة بمناسبة هذا الحدث في جريدة عكاظ في 27/3/1402هـ، وقد أثنى فيها على سماحة الشيخ بما هو أهله.
	فلما قرئ المقال على سماحة الشيخ×كتب إلى الأستاذ أحمد جمال×كتاباً رقيقاً يَقْطُر لطفاً وأدباً، وضمنه شكره للأستاذ أحمد، وشكره على حسن ظنه به، واعترف بالتقصير، واحتقار ما يقوم به من عمل.
	وإليك هاتين الرسالتين؛ لتقف على الأمر بنفسك.
	كتب الشيخ أحمد جمال×في زاويتة بعنوان حديث الجمعة مقالاً تحت عنوان:
	سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز وجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام.
	وقال تحت هذا العنوان ما يلي:
	=جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام التي منحت لسماحة العلامة المجاهد بقلمه ولسانه الشيخ عبدالعزيز بن باز_كانت تحية طيبة لسماحته من لجنة الجائزة، وإشعاراً للمجتمع الإسلامي بإدراك اللجنة الموقرة لمقام سماحته الكبير، مقامِ العلم النافع، والعمل الرائع، مقامِ الجهاد بالقلم واللسان، والمال، مقامِ الناصح الأمين الذي يعلن كلمة الحق بين أيدي الرعاة والرعية، وبين الخاصة والعامة.
	أجل إن الشيخ عبدالعزيز فريد في ميدانه علماً وعملاً، ونادر في مقامه جهاداً بالقلم واللسان والمال.
	كل أيامه في بيته، وفي مقر عمله مشغولةٌ بالزوار من طلاب الحاجات، وحملة المشكلات، وطارحي المسائل.
	وهو بينهم يقضي لهذا حاجته، ويحل لذلك مشكلته، ويجيب الآخر على مسألته، ويبذل للرابع شفاعته؛ ليقبل في معهد أو كلية، أو ليعطى عوناً مالياً لبناء مسجد، أو إنشاء مدرسة، أو إقامة مركز للدعوة الإسلامية.
	وزوار سماحته متعددو الجنسيات، مختلفو الألوان والأوطان، من البلاد العربية، ومن أفريقيا، وآسيا، ومن أمريكا وأوروبا، لم يجدوا باباً غير بابه مفتوحاً، ولا صدراً غير صدره متسعاً لاستقبالهم، والترحيب بهم، ثم إمدادهم بما يريدون من عون مادي، أو فتوى دينية، أو شفاعة لدى مسؤول كبير؛ لقضاء حاجة من حاجات الدنيا الكثيرة.
	ثم هو لا يسمع بمنكر يحدث في جماعة أو مجتمع، أو حتى فرد صغير، أو كبير_إلا سارع، فكتب لولاة الأمر ينبه إلى مخاطر هذا المنكر، ويوجه إلى ضرورة القضاء عليه؛ لئلا يفشو؛ فيزداد وباؤه في المجتمع، فتسوء العاقبة والمصير.
	وإلى جانب ذلك: المؤلفات، والأحاديث، والمقالات عبر الصحف، والمجلات، والإذاعة تعليماً، وتذكيراً، وأمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر، وتوجيهاً إلى الخير، ودحضاً للباطل، وانتصاراً للحق.
	والمؤتمرات، والندوات العلمية والدينية لا تخلو من محاضراته، وأحاديثه القيمة، مذكراً بماضي الإسلام، مطالباً بالعودة إلى سيرة السلف الصالح، وقبل ذلك إلى كتاب الله الكريم، وسنة رسوله الرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
	إن جائزة الملك فيصل×التي منحت لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ليست إلا مجرد تذكير بجهاده العلمي والاجتماعي والديني، ورمزاً لتقديره، والتعريف بمقامه الجليل.
	وسماحته_أمده الله بعونه وتوفيقه_يمثل علماء السلف الصالح الذين كانوا يجمعون إلى العلم العمل، وإلى الجاه التقوى، وإلى السلطة الشفاعة الحسنة، لأصحاب الحاجات، وحملة المشكلات، وذوي المظالم.
	ولو كان علماؤنا في كل منطقة من مناطق المملكة الخمس_على مثل علم الشيخ عبدالعزيز بن باز وعمله لكان المجتمع السعودي اليوم_طولاً وعرضاً_غير ما نرى في مجالات الثقافة والتعليم، والتربية والسلوك الاجتماعي، والعلاقات العامة بين السادة والعامة.
	وبعد فهذه تحية سريعة لسماحة العالم العامل الناصح الأمين الشيخ عبدالعزيز بن باز، وأهم منها أنني أسأل الله مخلصاً أن يمده بعونه وتوفيقه وتيسيره، ويجزيه على ما يبذل من علم وعمل ونصيحة أعظم الجزاء وأكرمه+.
	ولما قرئت هذه الكلمة على سماحة الشيخ رد عليها بالكلمة التالية المحررة في 7/4/1402هـ:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ الكريم فضيله الأستاذ الجليل والأديب الفاضل الشيخ أحمد محمد جمال، لازال موفقاً لجميل الخصال، نائلاً غاية الآمال آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد
	فقد اطلعت على كلمتكم في جريدة عكاظ تاريخ 27/3/1402هـ حول منح أخيكم جائزة الملك فيصل×وما تفضلتم به من الثناء الجميل، والدعوات الطيبة، والشعور النبيل نحو محبكم، وإني لأشكركم وجميع إخواني على حسن ظنهم بي، وأسأل الله أن يجعلني خيراً مما يظنون، ويغفرلي ما لا يعلمون، وإني معترف بالتقصير، وأسأل الله العفو والمسامحة، وما أقوم به من العمل القليل، ومساعدة إخواني المسلمين في حوائجهم فهو جهد المقل، ومن الواجب للمسلم على أخيه المسلم، بل الواجب علي وعلى أمثالي من طلبة العلم أكثر من ذلك وأكثر، وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم وسائر إخواننا القوة والنشاط في الخير، والإصلاح في جميع الأقوال، والأعمال إنه خير مسؤول، وأكرم مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	15_ ومن صور تواضعه أنه لم يكن يعبأ بتسمية المدارس أو الشوارع باسمه، بل ربما رفض ذلك، واقترح أسماء يرى أنها أولى منه.
	ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في كتاب أرسله أحد المشايخ إلى سماحة الشيخ، وهذا الكتاب يتضمن عزمه ومن معه على افتتاح مدارس أهلية، ويرغبون بأن تحمل هذه المدارس اسم سماحة الشيخ×.
	وإليك نص الكتاب الذي وُجِّه إلى سماحته:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله آمين
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
	نحيط سماحتكم علماً بأننا عازمون على افتتاح مدارس أهلية للبنين والبنات تضم المراحل الابتدائية والروضة للبنين والبنات، وفي المستقبل القريب تضم المراحل المتوسطة، والثانوية بمشيئة الله.
	ولِمَا لسماحتكم من منزلة ومكانة في القلوب، وعرفاناً لكم بما تعلَّمه أبناؤكم منكم، ولما سيكون عليه وضع المدارس من عناية مزيدة بالقرآن الكريم والدروس الشرعية_فإننا نستأذنكم في تسمية المدارس باسمكم؛ كما سمي غيرها باسم سماحة العلامة محمد بن إبراهيم، وسماحة الشيخ عبدالله بن حميد_رحمهما الله_.
	عليه نلتمس موافقتكم في تسمية هذه المدارس باسمكم لا حرمكم الله الأجر والثواب، وجعله في موازين أعمالكم، والله يحفظكم.
	5/9/1412هـ
	ولما عرض هذا الكتاب على سماحة الشيخ عبدالعزيز×أجاب بما يلي:
	وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده: أنصح بأن تسموها بمن هو أفضل مني كشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم، والشيخ محمد ابن عبدالوهاب، والشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، وأمثالهم من أهل العلم والفضل الذين لقوا ربهم_رحمة الله عليهم_.
	وأسأله_سبحانه_أن يبارك في جهودكم، وأن يمنحكم التوفيق وعظيم الأجر، إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	5/9/1412هـ
	16_ ومن صور تواضعه كراهيته للمديح مع أنه مستحق لذلك وأهل له.
	ولهذا إذا كتب له بعض الناس رسالة، وشرع بمدح الشيخ بما هو أهله جعل سماحة الشيخ يتململ، ويتحرك، ويقول: الله المستعان، الله يعاملنا بالعفو، اترك هذا الكلام، اقرأ المقصود، ماذا يريد ؟.
	بل كان×يبدي امتعاضه، وإنكاره لبعض ما يقال فيه، وربما حرر ذلك كتابةً.
	ومما يذكر في هذا الصدد أن صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي المغربي×وهو يكبر سماحة الشيخ بسنوات_قال قصيدة طويلة ماتعة في سماحة الشيخ×.
	وبعد أن نُشِرت تلك القصيدة في مجلة الجامعة السلفية في الهند كتب سماحته تعقيباً على تلك القصيدة مبدياً تكدره وامتعاضه؛ فإليكم القصيدة أولاً، ثم تعقيب سماحة الشيخ.
	يقول الشيخ الدكتور الهلالي×في أول شهر شعبان 1397هـ:
	خليلي عُوْجَابي لنغتنمَ الأجرا
	على آل باز إنهم بالعلى أحرى
	فما منهمو إلا كريم وماجدٌ
	تراه إذا ما زرته في الندى بحرا
	فعالمهم جَلَّى بعلم وحكمةٍ
	وفارسهم أولى عداة الهدى قهرا
	فسل عنهمُ القاموسَ والكتُبَ التي
	بعلم حديث المصطفى قد سمت قدرا
	أعُمُّهموا مدحاً وإني مقصرٌ
	وأختص من حاز المعالي والفخرا
	أمامَ الهدى عبدَالعزيز الذي بدا
	بعلم وأخلاق أمام الورى بدرا
	تراه إذا ما جئته متهللاً
	ينيلك ترحيباً ويمنحك البِشْرى
	وأما قِرى الأضيافِ فهو إمامُه
	فحاتم لم يتْرك له في الورى ذكرا
	حليمٌ عن الجاني إذا فاه بالخنا
	ولو شاء أرداه وجلله خُسرا
	يقابل بالعفو المسيء تكرماً
	ويبدل بالحسنى مساءته غُفرا
	وزهده في الدنيا لو آن ابن أدهم
	رآه ارتأى فيه المشقة والعسرا
	وكم رامت الدنيا تحلُّ فؤاده
	فأبدلها نُكْراً وأوسعها هَجْرا
	فقالت له: دعني بكفِّك إنني
	بقلبك لم أطمع فحسبي به وَكْرا
	خطيب بليغ دون أدنى تلعثم
	ومن دون لحن حين يكتب أو يقرا
	بعَصْرٍ يرى قُراؤه اللحنَ واجباً
	عليهم ومحتوماً ولو قرأوا سطرا
	بتفسير قرآنٍ وسنة أحمدٍ
	يُعمِّر أوقاتا وينشرها درّا
	وينصر مظلوماً ويسعف طالباً
	بحاجاته ما إن يخيِّب مضطرا
	قضى في القضا دهراً فكان شُريحَه
	بخرج أزال الظلم والحيف والقسرا
	وكليةَ التشريعِ قد كان قُطْبَها
	فأفعمها علماً فنال به شكرا
	وجامعة الإسلام أطلع شمسَها
	فَعَمَّت به أنوارُها السَّهْلَ والرعرا
	تيمّمَها الطلابُ من كل وُجْهَةٍ
	ونالوا بها علماً وكان لهم ذخرا
	فمن كان منهم ذا خداع فخاسر
	ومن كان منهم مخلصاً فله البشرى
	ولم أر في هذا الزمان نظيره
	وآتاك شيخاً صالحاً عالماً بَرَّا
	وأصبح في الإفتا إماماً مُحَقِّقَاً
	بعلم وأخلاق بدا عَرْفُها نَشْرا
	وأما بحوث العلم فهو طبيبُها
	مشاكله العسرى به أُبدلت يسرا
	ويعرف معروفاً وينكر منكراً
	ولم يخش في الإنكار زيداً ولا عمرا
	وما زال في الدعوى سراجاً منوِّراً
	دُجَى الجهل والإشراك يدحره دحرا
	بدعوته أضحت جموعٌ كثيرةٌ
	تحقق دين الحق تنصره نصرا
	ألم نره في موسم الحج قائماً
	كيعسوب نحلٍ والحشودُ له تترا
	وما زال في التوحيد بدر كماله
	يحققه للسامعين وللقُرا
	ويثبت للرحمن كل صفاته
	على رغم جهمي يعطلها جهرا
	ويعلن حرباً ليس فيه هوادة
	على أهل إلحاد ومن عبدالقبرا
	وما قلت هذا رغبة أو تملقاً
	ولكن قلبي بالذي قلته أدرى
	فيارب مَتِّعْنَا بطول حياته
	وحفظاً له من كل ما ساء أو ضرَّا
	فلو كان في الدنيا أناس كمثله
	بأقطار إسلام بهم تكشف الضرَّا
	فيا أيها المَلْكُ المعظم خالدٌ
	بإرشاده اعمل تحرز الفتح والنصرا
	فقد خصَّه الرحمن باليمن والمنى
	وآتاك شخصاً صالحاً عالماً برَّا
	فأنت لأهل الكفر والشرك ضيغم
	تذيقهموا صاباً وتسقيهموا المُرا
	فلا زلت للإسلام تنصر أهله
	وتردي بأهل الكفر ترديهموا كسرا
	وحبَّبك الرحمنُ للناس كلِّهم
	سوى حاسد أو مشرك أضمر الكفرا
	وقد أبغض الكفارُ أكرَمَ مُرسلٍ
	وإن كان خير الخلق والنعمة الكبرى
	عليه صلاة الله ثم سلامه
	يدومان في الدنيا وفي النشأة الأخرى
	كذا الآل والصحب الأجلاء مابكت بكت
	مطوقةٌ ورقاءُ في دوحة خضرا
	وما طاف بالبيت العتيق تقرباً
	حجيج يُرَجُّون المثوبة والأجرا
	وما قال مشتاق وقد بان إلفه
	خليلي عوجا بي لنغتنم الأجرا
	فيا أيها الأستاذ خذها ظعينةً
	مقنعةً شعثاء تلتمس العذرا
	فقابلْ جفاها بالقبول وأولها
	من العفو جلباباً يكون لها سترا
	وبعد أن نشرت تلك القصيدة في مجلة الجامعة السلفية في بنارس_الهند_أرسل سماحة الشيخ عبدالعزيز×في 23/3/1398هـ تعقيباً إليك نصه:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبدالوحيد الرحماني مدير مجلة الجامعة السلفية في بنارس_وفقه الله للخير آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
	فقد اطلعت على قصيدة نُشرت في العدد التاسع من مجلتكم لفضيلة الدكتور تقي الدين الهلالي تتضمن الغلو في المدح لي، ولعموم قبيلتي، وقد كدرتني كثيراً، فرأيت أن أكتب تنبيهاً للقراء، باستنكاري لذلك وعدم رضائي به.
	وإليك ما كتبت برفقه راجياً المبادرة بنشره في أول عدد يصدر في المجلة.
	أثابكم الله وشكر سعيكم.
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة، والدعوة والإرشاد
	وإليكم أيها القارئ نَصَّ ذلك التنبيه:
	=الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه.
	أما بعد فقد اطلعت على قصيدة نشرت في العدد التاسع من مجلة الجامعة السلفية في بنارس_الهند_لفضيلة الدكتور تقي الدين الهلالي، وقد كدرتني كثيراً، وأسفت أن تصدر من مثله، وذلك لما تضمنته من الغلو في المدح لي ولعموم قبيلتي، وتَنَقُّصِه للزاهد المشهور إبراهيم بن أدهم×وتفضيلي عليه في الزهد، وعلى حاتم في الكرم، وتسويتي بشريح في القضاء إلى غير ذلك من المدح المذموم الذي أمر الرسول"بحثي التراب في وجوه من يستعمله.
	وإني أبرأ إلى الله من الرضا بذلك، ويعلم الله كراهيتي له، وامتعاضي من القصيدة لما سمعت فيها ما سمعت.
	وإني أنصح فضيلته من العَوْد إلى مثل ذلك، وأن يستغفر الله مما صدر منه، ونسأل الله أن يحفظنا وإياه وسائر إخواننا من زلات اللسان، ووساوس الشيطان، وأن يعاملنا جميعاً بعفوه، ورحمته، وأن يختم للجميع بالخاتمة الحسنة؛ إنه خير مسؤول.
	ولإعلان الحقيقة وإشعار من اطلع على ذلك بعدم رضائي بالمدح المذكور جرى نشره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	17_ وهذه قصيدة رائعة كتبها الشيخ أحمد محمد أبو شلباية الباحث العلمي بمجلة البحوث الإسلامية. وذلك في 2/1/1399هـ بعنوان =كلمة وفاء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز+.
	وقد قدم لها بمقدمة ثم أورد القصيدة، وضمنها محبته، وثناءه على سماحة الشيخ.
	وبعد أن اطلع سماحة الشيخ عليها كتب رداً على الرسالة ضمنه شكره، واعترافه بالتقصير.
	وإليك الرسالة والقصيدة والرد.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كان الله له
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
	فإنني أعتبر نفسي من السعداء حينما أرفع لسماحتكم هذه الكلمة المتواضعة تعبر عن بعض جهودكم، وجهادكم في سبيل الدعوة إلى الله، وإحقاق الحق، وإزهاق الباطل.
	أمدَّ الله في عمركم، وزادكم قوة على قوة، حتى تعيدوا لشريعة الله مجدها وعزها.
	وأبتهل إليه_سبحانه وتعالى_أن يجعلني جندياً من جنودكم، وأن يجعل لساني، وما أعطاني من بيان وقفاً على الدعوة في سبيله، ورزقني الله رضاكم عني دائماً.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	المخلص لشيخه ووالده دائماً
	أحمد محمد أبو شلباية
	2 من المحرم 1399هـ
	ثم أورد القصيدة وإليك نصها:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	=كلمة وفاء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز+
	شيخَ الشيوخِ تحية الأبناء
	بمحبة عطَّرتُها وولاءِ
	يا من وقَفْتَ الروحَ للدين الذي
	هو ذكرنا في سائر الأحياءِ
	والدين في الدنيا منارةُ تائهٍ
	خرجت به من ظلمة لضياءِ
	كم ذا وقفت على المنابر داعياً
	لله لا للجاه والإغراءِ
	والحق إذ كان المرادَ لأنفس
	فالنفس والأموال طوع فداءِ
	لا تخش إلا الله في أحكامه
	فهو الذي يكفيك في أعداءِ
	فالسيف عُودٌ في يد الشجعان إنْ
	لم يَسْتَجبَ لدعاية الحكماءِ
	كم نال قولٌ من كنانةِ عالم
	ما لم تَنَلْهُ أسيفُ الأكفاءِ
	فسلوا بنجدٍ عن مُجدِّد دعوة
	لله ينسخ شائب الأخطاءِ
	هل نال منها جاهل أم أنها
	صمدت صمودَ الصخرة الصَّمَّاءِ
	حتى استنارت أنفس وبصائرٌ
	كانت تهيم بحومة الجهلاءِ
	كانت تظنُّ الخيرَ في الأشجار أو
	قِطَعٍ من الأحجار في الرمضاءِ
	أو ميِّتٍ بين المقابر قدْ وهي
	يُرْجى لأحياءٍ بطول بقاءِ
	والجهل داءٌ إن تعاصى طِبُّهُ
	فكتاب ربك فيه خير شفاءِ
	ما قال ربُّ الناس للناس: اسجدوا
	للشمس والأقمار في الظلماءِ
	لكنه قد قال: لله اسجدوا
	خلق النجوم وزانها بسماءِ
	عبدَالعزيز لقد دعوتَ مجاهداً
	بين الورى فيما دنى والنائي
	وتقول: يا قومي ارجعوا لكتابكم
	ورسولكم في سائر الأشياءِ
	ما بعدَ أحمدَ من نبيِّ مرسلٍ
	فعلام نتبع منطق الأهواءِ
	أو ما ترون إلى الجزيرة أينعت
	خيراتُها مع قسوة الأحياءِ
	حكمت بشرع الله فانقادت لها الد
	نيا وعند الله خير جزاءِ
	أو ما ترى للأمن بين ربوعها
	ما بين يَنْبعَ أو ربى الأحساءِ
	شرِّق بها أو غرِّبنْ ما شئت أو
	أشملْ وأيمنْ جائزَ الصحراءِ
	لا تخشى إلا الله والذُّئبانَ في
	سيارةٍ أو أنْعُمٍ أو شاءِ
	قل للأُلى تركوا الكتاب كفاكم
	ما ذقتمُ من شدة الضَّرَّاءِ
	فَغَدت بكم أوطانُكم ودياركم
	عُنَّ اللصوص ومنتدى البؤساءِ
	ومذابح الأعراض في أرجائها
	فغدت وجوهكمُ بغير حياءِ
	عبدَالعزيز اصدع بشرع الله في
	قوم بغوا في حومة الفحشاءِ
	أصلح وقاك الله عند فسادهم
	طوبى لمن أضحى من الغرباءِ
	يا ليتني من جندكم ودعاتكم
	فأنال عند الله حسنَ ثناءِ
	كتبها ولدكم الفقير إلى عفو ربه الكريم
	أحمد بن محمد أبو شلباية
	الباحث العلمي بمجلة البحوث العلمية
	وبعد أن اطلع سماحة الشيخ عبدالعزيز×على المقدمة والقصيدة كتب ما يلي:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد محمد أبو شلباية، زاده الله من العلم والإيمان، وجعله مباركاً أينما كان آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
	فقد اطلعت على رسالتكم الرقيقة المؤرخة 2/1/99هـ في 7/5/99هـ، والقصيدة المرفقة المعبرة عن إخلاصكم، ونصحكم، وتقديركم لأعمال أخيكم.
	وإني لأشكركم كثيراً على مشاعركم النبيلة، وأعمالكم الطيبة، وأحاديثكم المفيدة في الإذاعة وغيرها، وأسأل الله لي ولكم المزيد من التوفيق مع صلاح النية والعمل.
	ولا شك أننا جميعاً محل التقصير، وعدم القيام بالواجب، ولاشك_أيضاً_أن حال العالم اليوم، ولاسيما المسلمون توجب على كل طالب علم، مضاعفة الجهود في الدعوة إلى الله_سبحانه_ونشر كلمة الحق، وبث الوعي الإسلامي بين الجميع، ونشر الكتب والرسائل المناسبة لإيضاح الحق بأدلته، وإزهاق الباطل.
	فنسأل الله العون على ذلك، والعفو عند التقصير، كما نسأله_سبحانه_أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يكثر فيهم دعاة الهدى، وأن يولي عليهم خيارهم، ويمنح الجميع الفقه في الدين؛ إنه ولي ذلك، والقادر عليه.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	14/5/1399هـ
	كان سماحة الشيخ عزيز النفس، غني القلب، مترفعاً عن الدنايا، معرضاً عن الدنيا، لا يتشوف إلى شيء من متاعها الفاني، ولا تستشرف نفسه إلى شيء من ذلك.
	حتى إن الأموال التي ترسل إليه، ويَقْبَل أخذَها لم يكن يأخذها ليتكثر بها، أو تزداد ثروته بسببها، وإنما يصرفها في وجوه الخير المتنوعة.
	وكل ذلك ناتج عن ورعه، وزهده، وعزة نفسه.
	ومن الشواهد على عزة نفسه، وزهده وورعه مايلي:
	1_ أنه لما كان في المدينة النبوية إبَّان رئاسته للجامعة الإسلامية أمر الملك فيصل×بشراء بيت لسماحته.
	ولما جاء وقت الإفراغ وتسجيله باسمه امتنع عن جعله باسمه، وقال: الصك يجعل باسم رئيس الجامعة، وأنا أسكنه مادمت موجوداً، وإذا انتقلت يسكنه مَنْ بعدي.
	2_ ومرة أرسل إليه أحد المسؤولين_جزاه الله خيراً_مبلغاً كبيراً، وقال: هذه هدية مني لسماحتكم فأخذه، ورأيت في وجهه الكراهة، وعجبت من أخذه إياه؛ إذ ليس ذلك من عادته؛ فشرع يوزع من ذلك المبلغ.
	ولما كان الغد قال لي: اتصل بفلان_وهو يعمل عند ذاك المسؤول الذي أهدى المبلغ_وقل له يأتي؛ لأنني كرهت هذا المبلغ.
	فلما اتصلت به، وأخبرته جاء إلى سماحة الشيخ فقال له سماحته: بلِّغ فلاناً شكري ودعائي له، وأخبره أنني بخير، ولست بحاجة إلى ذلك المبلغ، وقل له: إن كان يسمح بتوزيعه بين خواص الفقراء فلا بأس، وإلا أعطيناه المبلغ؛ وجزاه الله خيراً.
	فلما وصل الخبر إلى المسؤول الذي أهدى المبلغ أذن بتوزيعه على نظر سماحته.
	3_ وقبل قرابة عشرين عاماً من وفاة سماحته لما انتهى بناءُ بيته الذي في الطائف أرسل إليه مسؤول كبير_جزاه الله خيراً_مبلغاً وقال هذه هدية مني لسماحتكم؛ لتأثيث المنزل.
	فرده سماحته، وقال: نحن بخير، ولا نحتاج إلى شيء؛ وجزاك الله خيراً.
	وأنا أعلم أن سماحته مدين، وأنه بحاجة، ولكنه غني القلب، عزيز النفس، لا ينظر إلى ما في أيدي الناس.
	4_ وقبل ما يقارب ثلاثين عاماً من وفاة سماحته هَمَّ ببيع بيته لما كثرت ديونه؛ فعلم بذلك بعض المسؤولين، وأرسل إليه بعض المال، وقال: بلغني أنك تريد بيع بيتك بسبب ضيق ما في يدك، وهذا مما كدرني؛ فآمل قبول هديتي، والإذن لي بإبلاغ جلالة الملك في هذا الشأن.
	فأجابه سماحة الشيخ بالشكر والدعاء، وقال له: ما سمعتم من الحاجة صحيح كما لا يخفى من كثرة الضيوف والمحتاجين في الرياض والمدينة، ولكن لا أسمح بإبلاغ الملك، وشكره ودعا له دعاءً كثيراً.
	5_ وقبل أربعين سنة تقريباً من وفاته كتب لوزير المالية وقال له: علي حاجة شديدة بسبب كثرة الضيوف؛ فآمل إقراضي مبلغ كذا وكذا وأنا أعيده على أقساط شهرية، تحسم من راتبي، وتم ذلك.
	ولعل هذا من أعظم الأسرار في محبة الناس له، وإقبالهم عليه، وقبول نصحه، وتوجيهه، واجتماع القلوب عليه؛ لأنه لم يكن ينظر إلى ماعند الناس من المال.
	لايكاد يعرف في زماننا هذا أزهد من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز×مع أن الدنيا تقبل عليه، وتتزين له، إلا أنه زاهد بها، مشيح بوجهه عنها.
	فلا أذكر في يوم من الأيام أنه سأل عن راتبه، ولا عن مقداره، ولا عن زيادته، ولا عن وقت مجيئه، ولا أذكر أنه سأل عن انتدابه، أو عن رصيده أو حسابه، لا يسأل عن ذلك ولا يعبأ به.
	ولا أذكر أنه تكلم ببيع، أو شراء، أو أمر من أمور الدنيا إلا على سبيل السؤال عن حاجة أحد، أو الشفاعة له، بل كان كثير الوصية بالتحذير من الاغترار بالدنيا.
	وسماحة الشيخ كان يعيش عيشة القناعة، والزهد والكفاف؛ فلم يكن يمسك شيئاً من حطام الدنيا، ولم يكن يتطلع إلى مال، أو جاه، أو منصب.
	بل كان ينفق انفاق من لا يخشى الفقر، وكان زاهداً بالجاه، والمراتب، والمديح، وحب الذكر.
	ولم أسمع منه أو عنه أنه مَالَ في يوم من الأيام إلى الدنيا، أو طلب شيئاً من مُتَعِها.
	وكان يكره الحديث في تغيير أثاث منزله، أو سيارته، أو أن يقال له: عندك كذا وكذا.
	وكان يكره الخوض في الأحاديث الدنيوية البحتة التي ليس من ورائها مصلحة للمسلمين، أو للدعوة.
	ومما يدل على زهده كثرة إنفاقه، وإسقاطه الدين عمن اقترض منه ولو كان كثيراً؛ فلا أحصي كثرة ما طرحه من الديون عن أناس اقترضوا منه.
	وأذكر أنه قبل عشر سنوات أملى عليَّ كتباً لبعض من أقرضهم، وقال: =أخشى أن يفاجئني الأجل، وأحب أن أخبركم أنني قد سامحتكم، وأبرأتكم، ولم يبق لي عليكم شيء+.
	ولا أذكر أنه طالبَ أحداً له حق عليه.
	وأذكر أنه قبل وفاته بثلاث سنوات أقرض شخصاً سبعمائة ألف ريال، ثم أرسل إليه يخبره بأنه قد طرحه عنه، فقلت له؛ شفقة عليه، ورغبة في سماع ما عنده: أعظم الله أجر هذا الحساب_أعني حساب سماحة الشيخ الخاص_فالتفت إليَّ وقال: يا ولدي ! لا تهمك الدنيا، أنا بلغت من العمر سبعاً وثمانين، ولم أر من ربي إلا خيراً، الدنيا تذهب وتجيء، وفَرْقٌ بين من يتوفى وعنده مائة مليون، ومن يتوفى وليس لديه شيء؛ فالأول ثقيل الحساب والتبعة، والثاني بعكس ذلك كله.
	وما ثناك كلام الناس عن كرم
	ومن يسدُّ طريق العارض الهطِلِ
	ومن صور زهده×: زهده في المديح والإطراء؛ فكثيراً ما تقرأ عليه بعض الرسائل التي تفيض بالحب، والدعاء والثناء على سماحته؛ فإذا بدأنا بقراءتها قال: اتركوا المقدمة، اقرؤوا المقصود؛ ماذا يريد صاحبها ؟ أنا لا أحب أن أسمع مثل هذا الكلام.
	وكثيراً ما يأتي بعض الناس، ويكثر من الثناء على سماحته، ويذكر بعض أوصافه، وهو يتململ ويتغير وجهه، ويقول: الله المستعان، الله يتوب على الجميع، الله يستعملنا وإياكم فيما يرضيه.
	ويأتي إلى سماحته بعض الناس ويقول: رأيت فيك رؤيا منامية صالحة_إن شاء الله_.
	فيلزم سماحته الصمت، ولا يطلب من الرائي ذكرها، ولكن ذلك الشخص يبدأ بذكرها، وسماحة الشيخ لا تظهر عليه الرغبة في سماعه ا؛ ولكن أدبه يأبى عليه أن يُسْكِتَ المتكلم، فإذا انتهى قال: خير إن شاء الله، والمُعَوَّل على عفو الله.
	ولم أسمع منه يوماً من الأيام أنه سأل أحداً عن دخله الوظيفي، أو عن ممتلكاته.
	وفي يوم من الأيام جاءه أحد الناس المعروفين لديه، وخاض في أمور الدنيا وقال: يا سماحة الشيخ ! نحن بخير، وعندنا كذا وكذا، وقد اشتريت أرضاً بكذا وكذا، والآن هي تساوي خمسة وأربعين مليون ريال.
	فالتفت إليه سماحة الشيخ وقال: مادام أنها بلغت هذا المبلغ فبعها، ماذا تنتظر، واصرفها في وجوه الخير، أو أعطنا إياها نصرفها لك.
	فسكت ذلك الرجل، ولم يحر جواباً.
	ولم أسمع أن سماحته ساهم مساهمة في أرض أو شراكة.
	وقد حاولت أن أقترح عليه بأن يضع شيئاً من ماله في مساهمة، لعلها تُوَفِّي بعض نفقاته، ولكن لهيبته لم أجرؤ على ذلك؛ لما أعلمه عنه من البعد عن الدنيا، وزينتها، وزخارفها.
	أما ورعه، وتجنبه للمشتبهات فهو أمر يعرفه القاصي والداني.
	ومما يحضرني في ذلك الشأن ما يلي:
	1_ أنه إذا تقدم إليه بعض الفقراء، وشكى إليه حاجة، أو قال: أريد السفر إلى مكة، أو المدينة وليس معه شيء، ولا يحمل إثباتاً من مشايخ معروفين، أو من أناس يعرفهم سماحة الشيخ قال: أعطوه مائة أو مائتين أو ثلاث مائة.
	ويقول: إذا حددتُ المبلغ إلى ثلاثمائة ريال فإني أعني حسابي الخاص.
	أما حساب الصدقات والزكوات الواردة إليه من بعض المحسنين فلا يصرف منه شيئاً لأحد إلا إذا ثبتت لديه الحاجة بالبينة الشرعية.
	2_ ومن ورعه×أنه لا يقبل هدية من أحد؛ لأنه في عمل حكومي، وإذا قبلها كافأ عليها، وكان يقول: إذا كانت تساوي مائة فأعطوه مائتين، وإذا كانت تساوي مائتين فأعطوه أربعمائة، وأخبروه بألا يقدم لنا شيئاً مرة أخرى.
	3_ وإذا أعطي شيئاً على سبيل الهدية من طيب أو سواك، أو بشت أو نحو ذلك، وكان بجانبه أحد أعطاه إياه، وقال: هدية مني إليك.
	4_ ولم يكن يستشرف للعطايا، والهدايا، فضلاً عن أن يطلبها.
	وقد أخبرني الشيخ إبراهيم الحصين×أن الملك فيصلاً×جاء إلى المدينة، ولما أراد سماحة الشيخ الذهاب لزيارته، لم يكن لديه سيارة؛ إذ كانت سيارته تحتاج إلى بعض الإصلاح، فأخبروا سماحته بذلك، فقال: خذوا سيارة أجرة، فاستأجروا له، وذهبوا إلى الملك.
	ولما عاد سماحة الشيخ إلى منزله أُخبر الملك فيصل بأن الشيخ جاء بسيارة أجرة، فتكدر الملك كثيراً، وأرسل إلى سماحة الشيخ سيارة، وأخبره بتكدره.
	ولما أخبر سماحة الشيخ بذلك قال: ردوها، لا حاجة لنا بها، سيارتنا تكفينا.
	يقول الشيخ إبراهيم: فقلت: يا سماحة الشيخ هذه من الملك، وأنت تستحقها، فأنت تقوم بعمل عظيم، ومصلحة عامة، والذي أرسلها ولي الأمر، وإذا رددتها ستكون في نفسه، والذي أراه أن تقبلها.
	فقال سماحة الشيخ: دعني أصلي الاستخارة، فصلى، وبعد الصلاة قال: لا بأس نأخذها، وكتب للملك ودعا له.
	5_ وفي بعض الأحيان إذا أهدي إليه شيء وقبله؛ تطييباً لقلب المهدي، ولم يعرف ما يناسب المهدي من الهدايا_كتب إليه، وشكره، ودعا له؛ وطلب منه أن يكتفي بما وصل، وضمَّن ذلك المحبة، والشكر مما يكون أوْقَعَ في نفس المهدي من أي هدية أخرى.
	وإليك هذا الكتاب الذي بعثه بتاريخ 15/9/1401هـ إلى سفير المملكة في الباكستان آنذاك:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي الشيخ سمير الشهابي، سفير جلالة الملك في الباكستان، جعله الله مباركاً أينما كان، وزاده من العلم والإيمان آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده يا محب تلقيت كتابكم الكريم، وهداياكم الثمينة: العطور، والعود، والعسل أكثر الله من خيركم، وشكر سعيكم، وجزاكم عنا خيراً.
	والحقيقة أيها المحب أنه ليس بودي أن تتكلفوا بإرسال شيء لأمرين: أحدهما: أنه ليس من عادتي قبول الهدايا؛ لكوني عاملاً، ولا يخفى عليكم ما في ذلك.
	والثاني: عدم قيامي بالمكافأة؛ وذلك لعدم معرفتي لما يناسب معاليكم.
	وللعجز عن المكافأة نقابل ذلك بالدعاء لمعاليكم بظهر الغيب؛ فذلك_والله_مبذول لكم، ونشهد الله على محبتكم، ولا نزال نواصل الدعاء لكم بالتوفيق والسداد، والمعونة على أداء ما حُمِّلتم.
	وأرجو_حفظكم الله_الاكتفاء بما وصل إلينا أولاً وآخراً؛ ففيه الكفاية، ونسأل الله أن يكافئكم على ما نعجز عن مكافئتكم عليه، وأن يتولاكم بعنايته، ورعايته؛ إنه خير مسؤول، وأكرم مجيب.
	وفي الختام نهنئكم بالشهر المبارك، ونسأل الله أن يجعل لنا ولكم من أجره أوفر الحظ والنصيب؛ إنه سميع قريب.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	6_ ومن ورعه×أنه لم يكن يأخذ مقابلاً على ما يلقيه من أحاديث إذاعية.
	وإليك هذا المثال في هذا الشأن، وهو عبارة عن مكافأة أرسلت له من وزارة الإعلام، في 20/5/1384هـ وذلك مقابل أحاديث إذاعية لسماحة الشيخ؛ فردها سماحته، فأرسلوا له كتاباً آخر يشكرونه على مشاركاته، وعدم قبوله المكافأة؛ فإليك كتاب معالي وزير الإعلام آنذاك، جميل الحجيلان:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	يسرني أن أرفق لفضيلتكم، الشيكين المسحوبين على البنك الأهلي التجاري رقم، 165298 ورقم 165323 في 16/5/1384هـ الممثلين لمبلغ قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرين ريالاً وقرشان.
	وهما عن أحاديثكم القيمة المذاعة في الفترة من 1/3/1384هـ لغاية 29/4/1384هـ التي تفضلتم بإرسالها إلى الإذاعة.
	منتهزاً هذه الفرصة لأؤكد لفضيلتكم تقديري لإسهامكم في هذا المجال، راجياً من الله أن يوفقكم لما فيه الخير مع خالص التقدير.
	وزير الإعلام
	جميل الحجيلان
	وكان من عادة سماحة الشيخ×إذا وصلته المكافأة أنه يردها، فيرسل إليه وزير الإعلام شكراً بذلك.
	وإليك نماذج من رد وزير الإعلام، وشكره.
	النموذج الأول:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الرقم 632/م/خ
	التاريخ 2/9/84هـ
	حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
	تلقينا خطابكم المرقم 662 بتاريخ 18/8/84هـ، ونشكر لفضيلتكم تكرمكم بتوجيهه لنا، كما نقدر الروح الدينية العالية التي أمْلت على فضيلتكم عدم قبول القيمة المعتادة للأحاديث الدينية؛ فأنتم دائماً وأبداً المثل الذي يحتذى به.
	ويهمنا أن نبين لفضيلتكم بأن الإذاعة حريصة كل الحرص على إيصال أحاديثكم إلى مستمعيها؛ لما فيها من النفع الكبير.
	وقد زودت مديرية الإذاعة بصورة من هذا الخطاب الموجه لفضيلتكم، لتقوم بالاتصال بكم، وتسجل أحاديثكم بالطريقة المعتادة.
	وإننا إذ نكرر الشكر مرة ثانية نرجو لكم دوام الصحة والتوفيق، والله يحفظكم.
	وزير الإعلام
	جميل الحجيلان
	النموذج الثاني:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الرقم 828/م/خ
	التاريخ 16/11/84هـ
	حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
	تلقينا خطابكم رقم 1013 في 2/11/84هـ، وبرفقه الشيك رقم 165413 في 15/10/84هـ، الذي سبق أن بعثته لفضيلتكم بخطابي رقم 1/5/13889 في 24/10/84هـ عن أحاديثكم القيمة التي أذيعت خلال شهري شعبان ورمضان 84هـ، ورغبة فضيلتكم إشعار الجهة المختصة عدم إرسال أي مكافأة في المستقبل.
	وبهذه المناسبة أقدم شكري، وشكر الهيئة الإذاعية كاملة على تواضع فضيلتكم بالإسهام في هذا المجال دون قبول أي مكافأة، راجياً لفضيلتكم التوفيق لما فيه الخير.
	المخلص وزير الإعلام
	جميل الحجيلان
	7_ ومن ورعه أنه كان يرفض ما يقدم له مقابل ما ينشره من مقالات.
	وإليك هذا المثال شاهداً على ذلك:
	كتب سماحة الشيخ×مقالاً بعنوان =خطر مشاركة المرأة للرجل في عمله+ وذلك لمجلة منار الإسلام الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية في دولة الأمارات العربية المتحدة.
	وبعد أن نشر المقال أرسلوا كتاباً إلى سماحة الشيخ ضمنوه شكرهم، وشفعوه بشيك مقابل تلك المشاركة، فأرسل إليهم سماحة الشيخ رداً وذلك برقم 2/1 بتاريخ 11/1/1399هـ، وإليك رد سماحته×:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير مجلة المنار وفقه الله آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
	فأعيد لكم كتابكم برقم 183م في 27/11/1398هـ ومشفوعه الشيك رقم 110262 بالمبلغ الذي جعلتموه مكافأة لنا فيما ننشره من مقال في الحق، وأخبركم أنه ليس من عادتنا أخذ مكافأة على ما ننشره من المقالات في الدعوة إلى الحق، أرجو مسامحتنا في ذلك.
	شكر الله سعيكم، وبارك في أعمالكم، وأعانكم على كل خير؛ إنه خير مسؤول.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
	للوقت عند سماحة الشيخ منزلة كبرى؛ فهو يدرك أهميته، ويسعى سعيه لاغتنامه بأقصى ما يمكن؛ فلا يكاد يفوت عليه وقت مهما قل أو قصر إلا اغتنمه فيما يرضي الله وينفع الناس، فوقته ما بين قراءة في كتاب، أو إملاء لشفاعة، أو سماع لشكوى، أو حلٍّ لمعضلة، أو إجابة لسائل، أومهاتفة لمستفت، أو إلقاء دروس، أو محاضرة، أو تعليق على كلمة أو مشاركة في ندوة، أو بإلطاف للضيوف، أو بلهج بذكر الله.
	ومن مظاهر حاله مع الوقت، وعنايته به ما يلي:
	1_ دقته في المواعيد: فمن ذلك على سبيل المثال أنه إذا دعي لمناسبة ما_كان من أول الحاضرين، وإذا كان هناك موعد لاجتماع معين في وقت محدد كان أول من يأتي، وإذا كان هناك انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء، أو الرابطة، أو اللجنة الدائمة كان أول الحاضرين، بل كان يأتي قبل الموعد المحدد، فإذا كان الاجتماع يبدأ في الساعة التاسعة على سبيل المثال حضر في الساعة الثامنة والنصف، أو الثامنة وخمس وأربعين دقيقة.
	ربما أتى في بعض المناسبات التي يدعى إليها، ومكث ساعة ونصف الساعة ريثما يكتمل الحاضرون.
	2_ ضبطه العجيب للارتباطات: فسماحته لا يكاد ينسى موعداً ضربه لأحد سواء لمن يأتون إليه، أو من يأتي إليهم، وأحياناً يسألنا هل عندنا موعد: فنقول: لا، فيقول: بلى، تأكدوا، فإذا رجعنا إلى سجل المواعيد وجدناه كما قال سماحته.
	3_ معرفته بالوقت: فهو ملم بالأوقات، وبأي نجم نحن، ومتى يخرج النجم الفلاني، ومتى يدخل.
	كما أنه ضابط للوقت مع أنه لم يكن يحمل ساعة؛ فإذا تأخر المؤذن عن الأذان دقيقة أو أكثر بقليل، قال: ما له لم يؤذن ؟ ألم يحن الوقت ؟
	وإذا سألنا عن الساعة وقلنا: الساعة كذا بالتوقيت الزوالي قال: توافق كذا بالغروبي.
	4_ تنظيم الوقت: فنظامه اليومي طيلة العام يكاد يكون معروفاً عند جميع مرتاديه وعارفيه، فنظام خروجه من الدرس بعد الفجر معروف، ونظام دخوله منزلَه معروف، ونظام خروجه للدوام ومجيئه منه معروف، ونظام جلوسه للناس يوم الخميس والجمعة، وبعد المغرب ونحو ذلك معروف، سواء كان في الحج، أو في الطائف، أو الرياض، أو المدينة.
	كما أن عمله في كل وقت معروف، حيث يخصص هذا الوقت لذلك العمل، وذلك الوقت لعمل آخر.
	وإليكم هذا البيان الذي وجَدْتُه ضمن أوراق لسماحته لما كان في الجامعة الإسلامية، لكي تقف من خلاله على تنظيم سماحة الشيخ للوقت وحرصه على ملئه بالمفيد النافع.
	وهذا البيان مؤرخ بتاريخ 25/11/1388هـ وجاء فيه ما يلي:
	=بيان بتوزيع أوقاتنا الليلية+
	1_ ليلة السبت والأربعاء للجامعة مع العصر الذي قبلهما إلى بعد صلاة العشاء.
	2_ ليلة الأحد والخميس بين العشائين لرسائل البيت.
	3_ بعد العشاء من ليلة الأحد لرسائل البيت.
	4_ بعد العشاء من ليلة الخميس لطلبة الجامعة في الجامعة.
	5_ بعد العشاء من ليلة الاثنين لمكتبة البيت.
	6_ بعد العشاء من ليلة السبت وبعد العشاء من ليلة الأربعاء للفتاوى =أعني إجابتها+.
	7_ بعد العشاء من ليلة الثلاثاء، وليلة الجمعة إذا لم يكن هناك نوادٍ ولا محاضرات، ولا مجلس جامعة تصرف في الكتابة لصالح المسلمين في الصحف والمجلة وغيرهما.
	فهذا البيان خلاف دوامه وعمله النهاري؛ إذ هو في الجامعة من الصباح إلى نهاية الدوام، وبعد المغرب يكون عنده دروس في الحرم المدني في بعض أيام الأسبوع.
	ثم إن لسماحته نظاماً مع أهله، وأولاده سيأتي الحديث عنه.
	5_ لا يحتقر اغتنام الجزء اليسير من الوقت: ولهذا تقرأ عليه المعاملات، والكتب، وتوجه إليه العشرات من الأسئلة وهو على الطعام، وهو في طريقه إلى الدوام، وفي مجيئه منه، ويقرأ عليه ويفتي وهو يغسل يديه بعد انتهائه من الطعام، أو حين يكون في طريقه إلى المسجد، أو مجيئه منه، أو في طريقه لدخول منزله بعد أن يفارق مجلسه.
	حتى إنه يقرأ عليه إذا نزل من سيارته إلى مكتبه؛ فإنه يقضي كثيراً من الحوائج مع أن المسافة قصيرة.
	ولما أراد بعض المسؤولين في الرئاسة العامة للبحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد أن يفتح باباً عند موقف سيارة الشيخ بحيث يختصر له الطريق إلى مقر عمله_رفض سماحته ذلك الرأي لما استأذنوه، وقال: إن هذه المسافة التي بين السيارة والمكتب أقضي فيها حاجاتٍ للناس، فإذا اختصر الطريق ذهبت هذه المصلحة، بل في بعض الأحيان نقرأ له المعاملات أو الكتب وهو مضطجع على فراشه.
	وأكثر معاملات الطلاق تقرأ عليه عن طريق الهاتف.
	6_ لا يعرف الإجازات: فسماحته×لم يأخذ إجازة طيلة فترة عمله التي تزيد على ستين عاماً !
	بل إن عمله في يوم الخميس والجمعة والإجازات الرسمية ربما زاد على عمله في الدوام الرسمي.
	7_ لا يعرف النزهة والرحلات البرية: فلم يكن من أهل التنزه، أو كثرة الرحلات أو السفر للمتعة والاستجمام، بل كان وقته عامراً بالجد، والسعي في مصالح المسلمين.
	وأذكر أن أحد المسؤولين الكبار عرض على سماحته الخروج للنزهة في وقت الربيع، فقال سماحة الشيخ: أنا لا أرغب الخروج، وليس من عادتي.
	فقال له المسؤول: النفس تحتاج إلى الراحة، وتغيير الجو، وشم الهواء.
	فقال سماحة الشيخ_ممازحاً_: الذي يرغب تغيير الجو، وشم الهواء النظيف يخرج إلى السطح ويكفيه ذلك.
	8_ ملء المجالس بالمفيد النافع: فإذا دخل مجلساً من المجالس، أو دعي إلى مناسبة ما_ملأ المجلس بالمفيد النافع، ولم يدع الوقت يمضي بلا فائدة، أو يمضي بالقيل والقال، فضلاً عن الغيبة وما شاكلها.
	ومن ذلك أنه كان يطلب من بعض الحاضرين قراءة بعض الآيات، ثم يشرع سماحته في تفسيرها، ثم يفتح المجال للأسئلة.
	9_ بركة الوقت: فالبركة في وقت سماحة الشيخ ظاهرة؛ حيث ينجز الأعمال العظيمة في الأوقات اليسيرة القليلة، فهو يُشْرِف على كثير من المشروعات الكبيرة، ويدير كثيراً من الأعمال المختلفة المتفرقة بأيسر كلفة، وأخف مؤونة، وأقل وقت.
	ولا أبالغ إذا قلت: إنه يوجه التوجيهات الكثيرة التي يترتب عليها أعمال عظيمة، وأموال ضخمة بدقائق معدودة، بل ربما لا تتجاوز الدقيقة الواحدة.
	وقد حسبت له بعد المغرب في يوم من الأيام ستين إجابة لستين سؤالاً، كل ذلك في جلسة بعد المغرب، مع أنه لم يكن متفرغاً للإجابة وحدها، بل عن يمينه وشماله اثنان من الكتاب يتعاقبان القراءة عليه، والناس يتوالون للسلام عليه، والهاتف لا يقف رنينه إلى غير ذلك مما مر ذكره في وصف مجلسه.
	ومما يحضرني في هذا السياق أنني في إحدى الليالي أنهيت عليه عشر معاملات طلاق من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، وكان بجانبه الآخر معالي الدكتور محمد الشويعر وربما قرأ مثلي أو أكثر مني.
	وفي يوم من الأيام قرأت عليه بعد صلاة الفجر أربعين معاملة في ساعة ونصف الساعة.
	وكان من عادته إذا صلى الفجر، ولم يكن عنده دروس أن يلتف الناس حوله يسألونه بعد أن يأتي بالأذكار المعتادة من ورده اليومي، وربما جلس لهم نصف ساعة أو أكثر أو أقل.
	ومما يدل على بركة وقته أنني رافقته في بعض السنوات في السفر عن طريق الطائرة من الطائف إلى الرياض فقرأت عليه من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم×ستين صفحة، وقرأت عليه من حين خروجه من مطار الرياض إلى حين وصوله منزله في الرياض تقريراً حول الدعوة في بعض البلاد، والتقرير يتكون من سبع عشرة صفحة.
	10_ لا يستهين بإنجاز أي عمل ولو قل: فربما قضى وقته بأعمال عظيمة يترتب عليها مصالح كبيرة للأمة بعامة، كاجتماعات الهيئة، واللجنة، والرابطة، وغيرها.
	وربما لم يكن عنده أعمال كبيرة، فيقضي وقته في رد على الهاتف، أو مسامرة لضيف، أو إجابة لأسئلة امرأة، أو أحد من العوام، بل للرد على بعض الأسئلة التي ترد من بعض الشباب أو الفتيات حول بعض المسابقات الثقافية، فيرد عليه وهو منشرح الصدر؛ فهو لصغار الأمور وكبارها، ويعنيه كثيراً ألا يضَيع وقته إلا في فائدة أو مصلحة ولو قَلَّت.
	11_ اغتنام الوقت في حال المرض: فسماحة الشيخ×لا يُضَيِّع الوقت حتى في حال المرض، فربما اشتد عليه المرض، ونقل إلى المستشفى، وبمجرد دخوله المستشفى، أو رقوده على سريره، أو شعوره بأدنى تحسن في صحته يبدأ بطلب الكتب أو المعاملات، أو إجابة عن الأسئلة عبر الهاتف، أو أن يلقي الكلمات على منسوبي المستشفى، وهكذا.
	وسترى عجباً من ذلك عند الحديث عن حاله في المرض.
	12_ اغتنام الوقت في المواقف الحرجة: فحتى هذه المواقف يحرص سماحته×على اغتنامها، وملئها بالنافع.
	وأذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ذكَّر سماحة الشيخ بموقف حصل من سماحته حين توفي جلالة الملك عبدالعزيز×يقول الأمير نايف_حفظه الله_مخاطباً سماحة الشيخ قبل وفاة سماحته بسنتين تقريباً.
	يقول: حين توفي جلالة الملك عبدالعزيز×وهو في الطائف، وبلغنا الخبر ونحن في الرياض_خرج الأمراء، والعلماء إلى المطار؛ لاستقبال جثمانه.
	ولما تأخرت الطائرة استأذن سماحتُكم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ×في اغتنام الوقت بقراءة شيء من القرآن الكريم، بدلاً من السكوت الذي خيم على ذلك المجلس، فأذن الشيخ محمد بذلك.
	13_ اغتنام الوقت في حال السفر: فبمجرد ركوبه السيارة وذكره لدعاء السفر، يلتفت إلى من بجانبه من الكُتَّاب، ويقول له: ما معك ؟ فيبدأ بسماع أخبار الصحف، أو قراءة بعض الكتب، أو عرض بعض القضايا والمعاملات.
	وهكذا حاله وهو ينتظر موعد إقلاع الطائرة، وبعد أن تقلع حيث يكون معه كاتب، أو كاتبان أو أكثر، فيتعاقبون القراءة عليه إلى حين وصول الطائرة إلى مكان هبوطها في الرياض، أو الطائف، أو غيرهما.
	ومما يحضرني من القصص في هذا القبيل ما ذكره الشيخ عبدالرحمن ابن دايل_وهو من قدامى كتاب سماحة الشيخ وعمره قريب من عمر سماحة الشيخ، فهو من مواليد 1332هـ تقريباً، وقد عاش مع سماحته ما يقارب أربعين سنة؛ يقول: كنا في المدينة إبَّان عمل سماحته في الجامعة الإسلامية، وذات يوم سافر سماحته إلى قرية بدر التي تقع على الطريق بين جده والمدينة على الطريق القديم، حيث ذهب لمهمة دعوة يلقي خلالها محاضرة وكنت أنا والشيخ ابراهيم بن عبدالرحمن الحصين×معه في السيارة؛ فلما بدأ سيرنا ودعا سماحته بدعاء السفر التفت×وقال: توكلوا على الله، يعني ابدؤا بقراءة المعاملات، فقلنا: يا شيخ_غفر الله لك_نحن دائماً نقرأ، ولا نتمكن من الخروج خارج المدينة، وهذه هي فرصتنا؛ دعنا نستمتع بالرحلة، وننظر إلى الجبال والأودية، ونتفكر في مخلوقات الله.
	فضحك سماحته وقال: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت؛ ليقرأ الشيخ إبراهيم، وأنت تفكر في مخلوقات الله كما تقول، وبعد أن ينتهي الشيخ إبراهيم، أملي عليك، وينظر الشيخ إبراهيم ويتفكر وقت الإملاء، وهكذا. .
	ويقول الشيخ عبدالرحمن بن دايل: أنتم ما أدركتم نشاط سماحته؛ إذ كان في المدينة لا ينام بعد العشاء إلا متأخراً، وكان لا ينام بعد الفجر، ولا الظهر، ولا العصر.
	هذا وسيأتي مزيد حديث عن اغتنامه للوقت عند الحديث عن حاله في السفر.
	كان سماحة الشيخ×حريصاً على ملاطفة جلاسه، وإدخال السرور عليهم
	وكان يداعبهم، ويمازحهم مزاحاً لا إسراف فيه ولا إسفاف.
	لا يكْفَهِرُّ إذا انحاز الوقار به
	ولا تطيش نواحيه إذا مَزحا
	ومما يحضرني في هذا الباب مايلي:
	1_ أنه×إذا أراد الوضوء من المغسلة ناول من بجانبه غترته أو مشلحه ثم قال ممازحاً مداعباً: هذه يا فلان على سبيل الأمانة، لا تطمع بها.
	2_ ومن ذلك أنه إذا قام من المكتبة متعباً من القراءة والمعاملات، ثم تناول العشاء_قال: سنعود إلى المكتبة مرة أخرى؛ لأننا ملأنا البنزين، وتزودنا بالوقود، أو يقول بعبارته: (عَبَّينا) بنزين، ويعني بذلك أنه نشط بعد تناول الطعام.
	3_ وكان×مرهف الشعور؛ وبمجرد إحساسه أن أحداً ممن معه متضايق من أمر ما فإنه يلاطفه بما يشرح صدره، وينسيه همه؛ فربما قال لمن معه: ماذا عندك، ماذا ترغب، وربما قال له: ممازحاً: ما تريد الزواج، وإذا أُحْضِر الطعام قال لبعض جلاسه: تغدوا معنا، أو تعشوا؛ الذي لا يخاف_يعني من أهله_يتفضل معنا.
	4_ ومن هذا القبيل_أيضاً_أنه إذا سلم عليه أحد سأله عن اسمه، فإذا كان في الاسم غرابة أو معنى غريب أو حسن_داعب سماحتُه صاحب ذلك الاسم، فمن ذلك أن فضيلة الشيخ متعب الطيار إذا سلم على سماحة الشيخ قال له سماحته: من ؟ فيقول متعب الطيار، فيقول: متعب من ؟ فيقول: متعب أعداء الله، فيقول سماحته: نعم، نعم.
	5_ وذات مرة جاءه مطلِّق فقال له: ما اسمك ؟ قال: ذيب، قال: وما اسم زوجتك قال: ذيبة؛ فقال سماحته مداعباً: أسأل الله العافية ! أنت ذيب، وهي ذيبة، كيف يعيش بينكما أولاد ؟
	6_ وذات يوم كان أحد الإخوة يقرأ، وفي أثناء قراءته تردد في كلمة ولم يفصح عنها، أي لم يستطع أن يقرأها.
	وكان ضمن الحاضرين في المجلس الشيخ د. عبدالله بن محمد المُجَلِّي فقال سماحة الشيخ: أعطها ابن مُجلِّي؛ لعله يجلِّيها.
	7_ ومما يحضرني_أيضاً_أن سماحته كان كثيراً ما يمازح الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن دايل، والشيخ عبدالرحمن_حفظه الله_من قدامى كتاب سماحة الشيخ وممن له باع طويل في تحرير قضايا الطلاق، وهو معروف بسرعة إنجاز الأعمال، وضبطها، وكان مع سماحة الشيخ في المدينة، وهو المسؤول عن الأوراق التي ترد إلى بيت سماحته وروداً وصدوراً، وكان يعمل مع سماحته جل أوقاته، وهو محبٌّ للخير، وذو همة عالية، وإتقان للعمل_كما مر ذكره_.
	وكان يُعِدُّ الفتاوى على معاملات الطلاق، باسم سماحة الشيخ، ويندر أن يجد سماحته فيها نقصاً، أو خطأً.
	وهو لا يرافق سماحة الشيخ إذا سافر إلى مكة أو الطائف، بل يمكث في الرياض يستقبل معاملات الطلاق التي ترد إلى مكتب الرياض، ويعد عليها، ثم يرسلها إلى سماحته في مكة أو الطائف.
	وفي بعض الأحيان يرسل ثلاثين معاملة أو أربعين، أو أكثر أو أقل، وتوزع بين الموظفين لقراءتها؛ فإذا جاء وقت عرضها قال سماحة الشيخ: أبو حمد ضابط لعمله، ثم قال: ممازحاً، ولو، نختبر أبا حمد، اقرؤا ماكتبه، فإذا قرؤوه وإذا هو في غاية الضبط والإتقان.
	وكان الشيخ عبدالرحمن يتصل بسماحة الشيخ، أو يقابله، ويبدأ بسرد الأعمال، وقراءة القضايا بكل نشاط وهمة، فإذا رآه سماحة الشيخ هكذا قال:
	يا أبا حمد! ألا تريد أن تتزوج ؟ فيقول الشيخ عبدالرحمن: يا سماحة الشيخ أنا في وادٍ وأنت في وادٍ، أين أنا والزواج، فيقول سماحة الشيخ مداعباً: وسع صدرك، وسع صدرك.
	ويقول الشيخ عبدالرحمن بن دايل: إذا أجريت اللازم على معاملة ما، ثم قرأتها على سماحته، وأعجبه ما قرىء عليه، قال: قالون، قالون، يعني: جيد؛ بالفارسية.
	8_ ومن النماذج على دعابة سماحة الشيخ أنه كان قبل وفاته بعام واحد مدعواً عندي، بمناسبة سكناي بيتي الجديد، وكان المجلس مليئاً بالمشايخ وطلاب العلم، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبدالعزيز×وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين، وصاحب الفضيلة الشيخ عبدالله الفنتوخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز السدحان وجمع من المشايخ من الزلفي.
	وكان سماحة الشيخ يعمر المجلس بالفوائد، والإجابة على الأسئلة، وحصل أنَّ حديثاً طويلاً دار حول الرقية، وتلبس الجني بالأنسي.
	ومما دار في ذلك المجلس أن الشيخ عبدالعزيز السدحان ذكر أنه ورد في ترجمة أحمد بن نصر الخزاعي×أنه رقى رجلاً فيه مس من الجن، فتكلمت على لسانه جنية، فقالت لأحمد بن نصر: يا شيخ لن أخرج من هذا الرجل حتى يدع القول بخلق القرآن.
	فتبسم سماحته×وقال: ما شاء الله، هذه جنية سنية، هذه من أهل السنة والجماعة.
	سماحة الشيخ ذو نفس شفافة مرهفة، وأدب جم رفيع، وقد مر شيء من ذلك عند الحديث عن صفاته، فهو×لا يجرح شعور أحد، ولا يواجه الناس بما يكرهون، كما أن أدبه لا يفارقه سواء في بيته مع أهله، أو مع موظفيه، أو مع زائريه، أو مراجعيه، أو مع من يتحدث معه عبر الهاتف، وسواء كان ذلك في السفر أو الحضر، أو حالة الصحة أو المرض وإليك طرفاً ونماذج من هذا القبيل:
	1_ من ذوقه ورهافة حسه أنه إذا شعر بضيق من يعمل معه حاول إيناسه ومباسطته_كما مر_.
	2_ وإذا دخل عليه أحد وهو على موعد قراءة مخصص لي، أو للدكتور محمد الشويعر أو غيرنا فإن الشيخ يرغب في استقبال الآتي وإكرامه، ولا يرغب_في الوقت نفسه_أن يضيع الوقت المخصص لي أو لغيري، لذا فإنني أراه يتحفز لا يدري ماذا يصنع؛ لأنه يريد أن يشعرني بأن الوقت لي، ولا يريد أن يؤخذ إلا بإذني أو إذن غيري ممن خصص له الوقت.
	مع أنه يأمر على الجميع، ومع أن المعاملات والأوراق، والكتب كلها داخلة ضمن عمله.
	فإذا أذن صاحب الوقت، أو قال للقادم: تفضل سُرَّ سماحته بذلك أيما سرور؛ لأنه أرضى الطرفين.
	3_ ومن ذوقه×أنه يراعي مشاعر الآخرين؛ ويسعى سعيه لإرضائهم وتطييب قلوبهم.
	ولا أدل على ذلك من الدعوات الكثيرة التي توجه إليه فيجيب أصحابها مع ما كان عنده من الأعمال العظيمة التي تحتاج إلى أوقات بل أعمار لكي تقضى، وسيأتي طرف من ذلك عند الحديث عن إجابته للدعوات.
	وهذه السجية لا تفارق سماحته حتى في حال مرضه، بل في آخر أيامه.
	ففي مرضه الأخير، وقبل وفاته بمدة يسيرة جداً توفي رجل من أهل الرياض اسمه سليمان الغنيم، وكان هذا الرجل مُسِنَّاً، محسناً، صالحاً، محباً لسماحة الشيخ، وله مكانة عند الشيخ؛ فاتصل أحد أبناء ذلك الرجل بسماحة الشيخ وقال: إن أبي قد توفي، ونأمل أن تُصَلُّوا عليه، وتحضروا جنازته، فقال الشيخ: إن شاء الله نفعل.
	وبعد ذلك بقليل جاءه خبر وفاة الشيخ صالح بن غصون×فذهب للصلاة على جنازة ابن غصون مع أن سماحته كان تحت وطأة مرضه الأخير، وكان متعباً جداً، وقد سقط في السيارة على من بجانبه، وتقيأ وهو في الطريق.
	وبعد أن صلى على جنازة الشيخ ابن غصون×وذهب لتعزية أهله، لم ينس الرجل المذكور الذي توفي في ذلك اليوم؛ بل ذهب إلى قبره وهو على تلك الحال من الإعياء، وصلى عليه بعد العصر، وبعد المغرب ذهب إلى أهل المتوفى، وعزاهم وصبَّرهم !!
	وفي يوم من الأيام، لما كان سماحته في الطائف دعاه أحد المشايخ إلى حفل زواج، وذلك مساء يوم عاشوراء، وكان موقع الحفل جنوب شرق مطار الطائف، والطريق إلى مكان الحفل غير معبدة، ويبعد عن منزل سماحته أربعين كيلاً تقريباً، وكان سماحة الشيخ صائماً ذلك اليوم.
	ومع ذلك لبى الدعوة، وذهب إلى مقر الحفل، ووصل إليه في الساعة العاشرة ليلاً تقريباً، وألقى كلمة، وأجاب على عشرات الأسئلة، وسلم على كثير من الناس، فلما كانت الساعة الحادية عشرة والنصف استأذن من الداعي للانصراف، فقال له الداعي: لا، والله ما نأذن لكم حتى تتناولوا طعام العشاء.
	فقال له سماحة الشيخ: نحن صائمون اليوم، وقد تعشينا بعد المغرب، ولاحاجة لنا بشيء، فأرجو السماح لنا.
	فقال الداعي: لا نسمح لكم، فجلس سماحته حتى انتهوا من العشاء، ثم استأذن ورجع إلى منزله، ولم يَصِلْ إلا في الساعة الثانية عشرة والنصف.
	ومن المعلوم أنه يتهجد قبل صلاة الفجر بساعة تقريباً، ويجلس بعد الفجر ساعتين أو أكثر للمعاملات، إلى غير ذلك من أعبائه اليومية.
	ومع ذلك لم يغادر مقر الحفل حتى طيَّب نفس الداعي.
	4_ ومن ذوقه×أنه كان يلاطف من يأتون لزيارته، حتى في آخر أيامه؛ حيث يسألهم عن أحوالهم، وعن أهليهم؛ ليدخل السرور عليهم
	بل كان يسألنا_نحن الموظفين_عن أهلينا، ويقول: لعلكم تتصلون بهم، وتطمئنون عليهم؛ لأننا في الطائف، وأهلينا في الرياض؛ فلم تكن هذه الأمور لتفوت على سماحته×.
	حتى إنه لما كان في المستشفى في مرضه الأخير وقبل وفاته بأيام لم يكن يهمل أي رسالة تأتيه، حتى إن أحد الناس كتب إلى سماحته رسالة أبان فيها عن عظيم محبته للشيخ، ودعواته ودعوات المسلمين لسماحته.
	فأمر سماحته بإعداد جواب مناسب، ضَمَّنه شكره، ومحبته، والدعاء له بالتوفيق.
	5_ ومما يدل على ذوق سماحته المرهف أنه يتحمل الناس بألوانهم المختلفة، وهيئاتهم المتنوعة، وروائحهم التي لا تروق أحياناً، حيث إن بعضهم يقترب كثيراً من سماحته، بل ربما ضيق عليه النَّفَس وسماحة الشيخ لا ينهره ولا يوبخه، بل قصارى ما يكون من سماحته أن يقول له: ابتعد قليلاً.
	6_ ومن عجائب مراعاته لشعور الآخرين، وحرصه على عدم تكدير صفوهم أنه في آخر ليلة جلسها للناس لم يدخل على الناس من باب المجلس الذي اعتاد أن يدخل عليهم معه.
	وإنما دخل من باب المجلس النافذ إلى المجلس الذي يعد فيه الطعام؛ ذلك أنه أتى من داخل منزله على العربة يقوده ابنه الشيخ أحمد؛ ولما وصل إلى باب المجلس ترجَّل من العربة ومشى؛ ليري الناس أنه بخير وعافية؛ ليفرحوا بذلك، ويطمئنوا على صحته.
	ولهذا لما رآه الناس تهللت وجوههم، وفرحوا أيما فرح_كما سيأتي وصف ذلك عند الحديث عن آخر أيام الشيخ_.
	7_ ومن ذوقه المرهف وأدبه الجم أنه لا يمد رجله وعنده أحد، حتى ولو كانوا من مرافقيه، مع أن الأطباء قد أوصوه بأن يجعل متَّكَئاً يضع عليه رجله، بعد إصابته إثر سقوطه عليها عام 1414هـ.
	8_ ومن ذوقه أنه إذا انتهى من غسل يديه بالصابونة الموجودة على المغسلة أراق عليها بعض الماء؛ حتى يزيل ما عليها من رغوة تطفو عليها؛ حتى إذا أراد استعمالها غيره وجدها نظيفة.
	9_ ومن أدبه وذوقه أنه إذا شرب ماءً أعطى الذي عن يمينه ولو كان صغيراً، ولو لم يكن يعرفه.
	10_ وإذا أراد أن يناول شيئاً لأحدٍ ناوله بيمينه، ونحن الموظفين معه إذا أراد أن يناولنا ورقة، أو سماعة الهاتف أو أي شيء آخر ناولنا إياه باليمين، ومع طول معاشرتنا له لا نذكر ولو مرة واحدة أنه ناولنا شيئاً بشماله.
	وإذا كان أحد عن شماله وشق عليه أن يمد له باليمين وضع اليمين على الشمال وناول ما معه.
	11_ ومن أدبه أنه إذا دخل بيته بعد درس الفجر، أو بعد أن يغادر مكتب البيت بعد استعراض المعاملات أنه يدخل بيته بسكينة، ورفق، وهدوء، لئلا يزعج نائماً.
	وإذا وصل منزل الأسرة، وحاول فتح الباب ووجده مغلقاً طرقه برفق ولين، وربما جلس الدقائق وهو يحركه، ويطرقه بسكينة ولطف.
	12_ وكان من أدبه أنه إذا مر بأحد وظن أنه نائم مشى بهدوء ورفق.
	لكنه إذا مر بأحد، أو سمع أحداً والصلاة قد دخل وقتها تغيرت طريقته، فتراه يرفع صوته، ويقول: الصلاة الصلاة، أما سمعتم الأذان، توكلوا على الله.
	13_ ومن أدبه وذوقه أنك لا تسمع منه كلمة نابية، أو غليظة، أو مشتملة على سوء أدب.
	لا مطلق هُجْرَ الحديث إذا احتبى
	فيهم ولا شرس السجية جاس
	لا يكاد يُعْلَم في زمان سماحة الشيخ أحد أسخى، ولا أجود، ولا أكرم من سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز، وذلك في وجوه السخاء، وصوره المتعددة؛ فسماحته كريم في خلقه، جواد في صفحه وعفوه، سخي بعلمه، ووقته وراحته، ونومه، متلاف لماله في وجوه الخير المتعددة؛ من بذل، وصدقات، وإقراض ينتهي غالباً بالمسامحة.
	والذي بيده ليس له ولو سئل ما سئل؛ فربما سئل مالاً فأعطاه، وربما أتته الهدية في المجلس فسأله أحد الحاضرين إياها فأعطاها إياه، بل كثيراً ما يبتدر من بجانبه بالهدية التي تقدم لسماحته، بل ربما سُئِل عباءته التي يلسبها فأعطاها من سأله إياها.
	والحديث عن كرمه وسخائه وجوده يبدأ ولا ينتهي، وحسبنا في الأسطر التالية أن يكون الحديث عن صورة من هذه الصور، ألا وهي كرم ضيافته، وعنايته البالغة بمن يقدمون ضيوفاً عليه.
	ومما يذكر في هذا الصدد_زيادة على ما مضى في صفحات ماضية_ما يلي:
	1_ كان×مجبولاً على حب الضيوف، والرغبة في استضافتهم منذ صغره.
	وقد ذكر لي الشيخ عبدالمحسن بن سعد الباز_أحد أقارب سماحة الشيخ، ويكبر سماحته بعشر سنوات_ذكرلي أن سماحة الشيخ، وهو يطلب العلم عند المشايخ في مقتبل عمره_كان إذا سلم عليه أحد دعاه إلى غدائه أو عشائه، ولا يحتقر ما يضعه للناس، ويجعل الله في طعامه خيراً كثيراً.
	2_ كان يوصي بشراء أحسن مافي السوق من الفاكهة، والتمر، والخضار، وسائر الأطعمة التي تقدم لضيوفه.
	وقد أخبرني أكثر من شخص ممن كانوا يعملون لديه في شؤون مشتريات البيت بذلك، ويقولون: كان سماحته يأمرنا بشراء أحسن الأشياء، ويعتب علينا إذا اشترينا شيئاً متوسطاً؛ لعلمنا بأحوال سماحته المادية؛ فلا نحب أن نحمِّله مالا يطيق، ولكنه لا يرضى بذلك، ويقول: لا تَدنُ نفوسكم، إياكم أن تدنو نفوسكم، ولهذا يلحظ زواره لذة الطعام عنده مع خلوه من البذخ والكلفة.
	3_ وكان يلح إلحاحاً شديداً إذا قدم عليه أحد أو سلم عليه، فكان يلح عليهم بأن يَحُلُّوا ضيوفاً عنده على الغداء، والعشاء، والمبيت، ولو طالت مدة إقامتهم.
	ولا يكاد يتخلص منه القادم إليه إلا بعد لأْي وجهد.
	4_ وكان يُرَغِّبُ القادمين إليه بأن يتواصلوا معه في الزيارة، فيذكِّرهم بفضل الزيارة، والمحبة في الله، ويسوق لهم الآثار الواردة في ذلك؛ مما يبعثهم إلى مزيد من الزيارة؛ لأن بعضهم لا يرغب في الإثقال على سماحة الشيخ وإضاعة وقته؛ فإذا سمع منه ذلك انبعث إلى مزيد من الزيارات.
	ولهذا لا يكاد يقدم أحد من أهل العلم، أو من معارف الشيخ إلى الطائف أو الرياض، أو مكة أو المدينة، ويعلم أن سماحته هناك إلا ويزوره، ويمكث عنده ما شاء الله أن يمكث، حتى إن غيره من أهل العلم في أي بلد من البلدان التي يكون سماحته موجوداً فيها يعذرون كل قادم إذا اعتذر عن قبول دعوتهم، وقال لهم: إنه عند سماحة الشيخ.
	ولهذا لما توفي×قال أحد العلماء لأحد القادمين: لا نعذركم الآن بعد وفاة سماحة الشيخ !
	5_ وكان يحرص أشد الحرص على المواعيد التي يضربها لضيوفه، فكان يعطينا خبراً بذلك، ويقول: سيقدم علينا اليوم فلان من الناس، أو فلان من أهل العلم، ويتقدم للمجيء قبل ضيفه؛ ليكون في استقباله.
	6_ لا يتلذذ بالأكل وحده، بل لا يجد أنسه إلا بالأكل مع الضيوف والفقراء، ولهذا لا يكاد سماحته يتناول غداءه أو عشاءه إلا ومعه أناس على المائدة.
	7_ وكان يلاطف ضيوفه، بمحاسن كلامه، ولطيف ترحيبه.
	ومن كلماته المعتادة لضيوفه قوله: حياكم الله، حيا الله الجميع، من الألفة ترك الكلفة.
	8_ وكان لا يقوم من المائدة حتى يسأل عن ضيوفه: هل قاموا ؟ فإذا قيل له قاموا قام؛ كيلا يعجلهم بقيامه قبلهم، وإذا قام قال: كل براحته، لا تستعجلوا.
	9_ وكان لا يتبرم من كثرة الضيوف، ولا تضيق نفسه إذا فاجأه الزائرون وهو لم يحسب حسابهم، بل يرحب بهم، ويلاطفهم، ويقول: حياكم الله، ويبارك الله في الطعام الذي يقدم، ولو لم يؤخذ حساب القادمين، وربما أمر بأن يحضر زيادة في الطعام.
	كريم إذا ضاق اللئام فإنه
	يضيق الفضاء الرحب في صدره الرحب ()
	والقصص في هذا السياق لا تكاد تحصى، ومما يحضرني في ذلك أنه في يوم من أيام رمضان عام 1404هـ وكان الوقت قبيل الإفطار جاءت سيارتان كبيرتان تحملان ثمانية وستين شخصاً قدموا للسلام على سماحته وذلك في محافظة الطائف؛ فما برم بهم ولا ضاق بل قال: تفضلوا حياكم الله.
	ومما يسجل في مناقب سماحته، ويدل على كرمه العجيب في هذا الصدد أنه في يوم 28/9/1406هـ كان مجلس سماحة الشيخ يغص بالناس على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم، وألوانهم، وكنا بانتظار وقت الإفطار، وبينما نحن كذلك إذا جاءت حافلة وعلى متنها خمسون شخصاً فدخلوا على سماحته، وكنت أُقدِّر الذين كانوا في مجلس سماحته بمائتي شخص، فقال لهم سماحته: تفضلوا حياكم الله.
	ولقد كان الطعام المعد يقدر بكفاية ثمانين شخصاً، ولكن البركة التي تحضر في طعامه بادية ظاهرة.
	ولقد ذهب بعض العاملين في بيت سماحته وأحضر بعض الطعام، وظننا أنه لن يكفي الضيوف؛ فلما انتهوا تركوا بقية من الطعام.
	والأمثلة على هذا كثيرة جداً.
	10_ وكان من عادته أنه ينيب من يقوم على إكرام الضيوف، والقيام بشأنهم إذا كان لديه موعد محاضرة, أو مناسبة، أو وليمة.
	وكان إذا جاء من موعده سأل عن الضيوف وعن راحتهم، وعما قدم إليهم.
	وإذا لاحظ تقصيراً في حقهم تكدر وغضب.
	وقد ذكر معالي الشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن باز أن سماحة الشيخ لما كان في المدينة إبان عمله في الجامعة الإسلامية، قدم إليه بعض الضيوف، وكان لدى سماحته موعد محاضرة خارج البيت بعد صلاة العشاء.
	ولما أراد الخروج أوصى المسؤول عن شؤون البيت بأن يعتني بالضيوف، وأن يقدم لهم العشاء.
	ولما رجع سماحته سأل عنهم، فقيل له: إنهم ناموا، فسأل: هل تعشوا ؟ قالوا له؛ إنهم رغبوا في النوم بسبب أنهم متعبون من السفر، فغضب سماحته، وأمر بشراء عشاء لهم، وأمر بإيقاظهم، وإعداد العشاء لهم، وأمر بإبعاد الشخص الذي لم يقم بواجبه تجاه الضيوف كما ينبغي.
	11_ وكان دائماً يسأل: عسى مانقص عليهم شيء، وإن قيل له: لا، فرح وتهلل، وحمد الله.
	12_ وإذا قدم الضيوف من بعيد، ثم استضافهم وأكرمهم، وأرادوا توديعه_ألح عليهم بأن يمكثوا، وأن يتناولوا وجبة أخرى، وأن يبيتوا عنده؛ فلا يخلصوا منه إلا بعد أن يتأكد بأنهم مسافرون أو مرتبطون.
	بل إذا قالوا: إنهم مرتبطون، قال: ألا يمكن أن تتخلصوا من ارتباطكم ؟ ألا تهاتفون صاحب الارتباط، وتعتذروا منه ؟
	13_ وإذا كان مُجْهداً، أو لم يكن له رغبة في الطعام_جلس مع ضيوفه؛ إيناساً لهم، وتطييباً لنفوسهم؛ خصوصاً إذا رغبوا في ذلك.
	ومن القصص العجيبة في هذا الشأن قصة حصلت قبل سنتين من وفاة سماحته أي لما كان عمره ثمانياً وثمانين سنة.
	ففي يوم خميس لم يأت سماحته من المسجد من درس الفجر إلا في الساعة التاسعة صباحاً، أي أن الدرس قد استمر مدة ثلاث ساعات أو تزيد، وجلس للناس كعادته من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، ولا يخفى عليك أيها القارئ صفة مجلسه وما يُنْجَز فيه من الأعمال العظيمة، ويُسْتَقبل من البشر المختلفي المطالب.
	وكان سماحة الشيخ في ذلك اليوم مجهداً متعباً، فلما وُضِعَ طعامُ الغداء تقدمهم، وقال وهو واقف: تفضلوا للغداء، حياكم الله، فلما جلسوا قال: أما أنا فسامحوني لأنني لا رغبة لي في الطعام، فقال أحدهم وبصوت مرتفع: يا شيخ ! نحن لم نأت للأكل، وإنما أتينا من أجل الجلوس معكم، والتحدث إليكم؛ فإما أن تجلس وإلا فلن نأكل.
	فلما سمع×ذلك، والناس على الطعام يقرب عددهم من المائة جلس معهم يباسطهم الحديث، ويجيب عن أسئلتهم، ولم يأكل شيئاً من الطعام، فلما انتهوا استأذنهم، ودخل المنزل.
	14_ وكان يفرح بالقادم إليه ولو لم يعرفه من قبل، خصوصاً إذا قدم من بعيد، أو لمصلحة عامة.
	وأذكر أنني ذهبت أنا وبعض الإخوان عام 1395هـ إلى سماحته في موضوع ما، ولم يكن سماحته يعرفنا من قبل، وكان في المدينة آنذاك، فدعانا إلى الغداء بعد صلاة الجمعة، وأمر أحد الموظفين أن يحجز لنا في المطار، فقلنا له: نحن حاجزون، ونحن بخير، ولا نحتاج إلى شيء، وإنما جئنا من أجل موضوع معنا، فقال×: لا نسمح بأي عذر، فوافقنا له، وتناولنا طعام الغداء معه، ثم أخذنا إلى جانب في المجلس، وانفرد بنا، وقال: ماذا عندكم، فأخبرناه بما جئنا من أجله، فسمع منا، وتجاوب معنا غاية التجاوب، وسعى سعيه فيما طلبناه منه.
	15_ وكان يرفع من شأن ضيوفه، ويعلي من منزلتهم، ولو لم يكونوا كباراً، ولو لم تكن لهم مكانة اجتماعية.
	وهذه الخصلة وغيرها من الخصال الحميدة كانت معروفة عنه من أول عمره، وقد ذكر لي فضيلة الشيخ عبدالله بن حمود الفراج رئيس محكمة حفر الباطن: أن الشيخ علي السحيباني×رئيس محكمة حفر الباطن سابقاً قد ذكر له أن شخصاً يدعى =عبدالكريم الحبشي+ جاء إلى المملكة، وتجوَّل فيها، يلتمس علماء الحديث، فَدُلَّ على سماحة الشيخ عبدالعزيز لما كان قاضياً في الخرج؛ فذهب إليه، ومكث فترة عنده، فأعجب بعلم سماحة الشيخ، وخلقه، وقال: أخلاق الشيخ عبدالعزيز بن باز أخلاق نبوة.
	وأذكر أنه قبل سنتين من وفاته كان في الطائف، وزاره بعض الشباب من الزلفي، وكانوا طلاباً في كلية الشريعة، وبعضهم لم ير الشيخ قبل ذلك، وكان غاية ما يتمنون أن يروا سماحته في زيارتهم تلك.
	فلما دخلوا مجلسه بعد المغرب حياهم، وأدناهم، وألح عليهم بالعشاء، فقالوا: نحن لا نريد سوى رؤياك والسلام عليك.
	فقال: لابد من العشاء، فوافقوا.
	وكان في مجلسه بعد المغرب يلتفت إليهم، ويباسطهم، ويسألهم عن المشايخ في الزلفي، فلما صلينا العشاء دخلت مع سماحته في المختصر؛ لأقرأ عليه بعض الأوراق والمعاملات ريثما يتم إعداد العشاء.
	وكان الشباب الزائرون في المجلس ينتظرون.
	فلما شرعت بالقراءة على سماحته رأيته منصرفاً عني، ثم قال: أبا موسى ! فقلت: نعم، فقال: تركنا الضيوف، فقلت: عفا الله عنك، هؤلاء أبناؤك، وقد جلسوا معك بعد المغرب، وسيجلسون معك بعد قليل على العشاء؛ فماذا يريدون غير ذلك ؟ ائذن لي بإكمال ما شرعنا بقراءته.
	ثم شرعت بالقراءة، فقال: أبا موسى، ضيوفنا ؟ فقلت: لا بأس عليهم، فقال: في ذمتك يا أبا موسى ؟ فقلت: لن يلحق ذمتي شيء إن شاء الله، فقال: لندع القراءة الآن، هيا إلى المجلس، فتركنا القراءة، وجلس معهم يباسطهم، ويجيب عن أسئلتهم.
	فلما تناولوا طعام العشاء مع سماحته استأذنوا فقال: ما نسمح لكم، لابد أن تبيتوا عندنا، فقالوا: عندنا مكان سنبيت فيه، فألح عليهم، وقال: نحجز لكم في الفندق، إن أردتم؛ لأنه×ظن أنهم مستحيون، فقالوا: جزاك الله خير الجزاء، وغفر لك، وجعلك ذخراً للإسلام والمسلمين، لقد أعطيتنا من وقتك ومجلسك فوق ما نستحق، وفوق ما تصورنا؛ فودعهم، وحمَّلهم السلام لمن أمامهم.
	16_ ومن لطائف كرمه أنه إذا قدم عليه قادم وهو في السيارة أخذ يتحفز، ويتحرك ويدعو القادم للركوب معه، ولو كان المكان ضيقاً، لكن سماحته يريه أنه محب لصحبته، أو أن يأمر أحد السائقين التابعين للرئاسة ليوصله، أو أن يأخذ سيارة للأجرة؛ لتنْقُل من يأتون إليه إذا كانوا كثيرين.
	17_ وكان يراعي مشاعر ضيوفه، ولا يرضى أن يهانوا بحضرته.
	ومما يذكر في هذا الصدد أن أحد المرافقين لسماحة الشيخ رأى شخصاً لا يحسن الأكل، ولا أدب الجلوس على المائدة، فنهره، وقال: تأدب في أكلك، وكل مما يليك، وتكلم عليه كلاماً نحو هذا، فرد عليه ذلك الشخص، وقال: أنا على مائدة سماحة الشيخ، ولم آتِ إليك.
	فلما سمع سماحة الشيخ بعض كلامهما سأل عن السبب، فأُخْبرَ بذلك، فقال سماحته: أنا لا أرضى لأحد أن يتنقص أحداً من ضيوفي، أو ينال منهم؛ فالذي يرضى أن يجلس معنا على هذا الوضع، وإلا فنحن نسمح له بأن يذهب إلى من يريد، وهذا بيتي، وهؤلاء أتوا إلي.
	18_ كان منزل أسرة سماحة الشيخ في الرياض لا يتسع لكثرة الضيوف القادمين إليه، وكثيراً ما يأتيه أناس بأُسَرهم إما من المدينة أو غيرها؛ إما طلباً لشفاعة أو مساعدة، أو نحو ذلك، فكانوا يسكنون عند سماحة الشيخ في المنزل.
	وإذا خرج سماحة الشيخ في الصباح أخذ معه أوراقهم وطلباتهم، ويقول: اقرؤا ما فيها.
	وكنت أقول لسماحة الشيخ: ألا ترون أن يقال لهؤلاء اذهبوا إلى بلدكم، ونحن ننظر في الأوراق في الوقت المناسب، ثم نخبركم ؟
	فيرد سماحته قائلاً: ما نرى ذلك، نصبر ونتحمل إقامتهم عندنا حتى ينتهي موضوعهم. !
	19_ لدى سماحة الشيخ مكان مُهَيَّأٌ للضيوف، وهذا المكان في بدروم بيت الرياض.
	وربما اجتمع فيه عشرة أشخاص، أو خمسة عشر، وربما جلسوا أياماً، وربما شهوراً !!
	وفي يوم من الأيام قلت لسماحة الشيخ: إن فلاناً ساكنٌ عندنا منذ وقت طويل، فقال: لو استغنى عنكم ما جلس عندكم !
	20_ هناك عدد من الناس يرتادون منزل سماحته وقت الغداء بصورة مستمرة.
	مما كان يجود به سماحة الشيخ: المواساة؛ فهو يشاطر الناس أحزانهم، ويحرص كل الحرص على تخفيف معاناتهم، وتنفيس كرباتهم، سواء كانوا أفراداً، أم جماعات، وسواء كانوا موافقين أم مخالفين له.
	فإذا نزلت مصيبة بأحد ممن يعرفهم أو لا يعرفهم، ولكنه أخبر بعظم مصابهم وشدة تأثرهم زارهم، وواساهم، وخفف مصابهم_خصوصاً إذا كانت مصيبتهم بموت قريب لهم_.
	وإن لم يتمكن من الزيارة بادر بالاتصال عبر الهاتف، أو أرسل كتاباً يضمنه مواساته، وتبيين بعض الأحكام لأهل الفقيد.
	1_ وإليك هذا النموذج لكتاب أرسله في 17/2/1392هـ إلى أناس توفي والدهم.
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الكرام =فلان+ وإخوانه وأهل بيتهم وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وجبر مصيبتهم.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	أما بعد:
	فقد بلغني وفاة والدكم =فلان+×وأقول: أحسن الله عزاءكم، وجبر مصيبتكم، وغفر للفقيد، وتغمده برحمته ورضوانه، وأصلح ذريته جميعاً.
	ولا يخفى على الجميع أن الموت طريق مسلوك، ومنهل مورود، وقد مات الرسل وهم أشرف الخلق_عليهم الصلاة والسلام_فلو سلم أحد من الموت لسلموا، قال الله_سبحانه_: [كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ] آل عمران: 185.
	والمشروع للمسلمين عند نزول المصائب هو الصبر والاحتساب، والقول كما قال الصابرون: [إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ] البقرة: 156.
	وقد وعدهم على ذلك خيراً عظيماً فقال: [أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ] البقرة: 157.
	وصح عن النبي"أنه قال: (ما من عبديصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها إلا أجره الله في مصيبته، وأخلفه خيراً منها).
	فنسأل الله أن يجبر مصيبتكم جميعاً، وأن يحسن لكم الخلف، وأن يعوضكم الصلاح، والعاقبة الحميدة، ونوصيكم بالصبر، والاحتساب، والتعاون على البر والتقوى، والاستغفار لوالدكم، والدعاء له بالفوز بالجنة، والنجاة من النار، والمسارعة لقضاء دينه إن كان عليه دين، كما تُوصى زوجاتُه جميعاً أن يبقين في بيوتهن حتى تنتهي العدة، والله_سبحانه_يقول: [وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] الحشر.
	جبر الله مصيبة الجميع، وضاعف لكم جميعاً الأجر، وغفر لوالدكم =فلان+، وأسكنه فسيح جنته؛ إنه سميع قريب.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	رئيس الجامعة الإسلامية
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	2_ وهذا نموذج آخر، وهو عبارة عن برقية بعثها في 6/2/1418هـ يواسي فيها أناساً توفي والدهم، وإليك نصَّها:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	حضرة الأبناء الكرام أبناء الشيخوفقهم الله لما فيه رضاه، وجبر مصيبتهم آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
	فقد بلغني نبأ وفاة الوالد×فأقول أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكم، وغفر للوالد، وتغمده برحمته، وأسكنه فسيح جنته، وأصلح ذريته، وجمعنا وإياكم، وإياه في دار كرامته، إنه خير مسؤول.
	ولا يخفى أن المشروع لكل مسلم عند المصيبة هو الصبر، والاحتساب، والقول كما قال الصابرون: [إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ] وقد وعدهم الله خيراً كثيراً فقال: [أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ].
	نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	مفتي عام المملكة
	كان سماحة الشيخ كثير اللجوء إلى الله والافتقار إليه، والتذلل بين يديه.
	وكان كثير الدعاء، والتضرع إلى الله، وسؤاله كل صغيرة وكبيرة.
	ومن سمعه وهو يدعو أيقن أن الله سيوفقه، ويعينه، ويسدده.
	ومن الأدعية التي كان يدعو بها: اللهم إني أسألك التوفيق والإعانة، ويالله عونك وتسديدك، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم اشرح لي صدري، اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي، الله يتوب على الجميع، الله يجعلنا مباركين، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اجعلنا من دعاة الهدى، وأنصار الحق.
	وكنت ألحظ عليه أنه إذا نسي شيئاً، وجعل يفكر فيه، ويتذكره طأطأ برأسه، وردد: لا إله إلا الله، ما شاء الله، حتى يتذكر ما يريد.
	وإليك أيها القارئ الكريم هذا الكتاب الذي كتبه سماحة الشيخ رداً على كتاب أرسله إليه فضيلة الشيخ علي بن عبدالله صوفان، حيث كتب الشيخ علي لسماحة الشيخ كتاباً أفاد فيه أنه رأى سماحة الشيخ في المنام ليلة الخميس 23/8/1406هـ وهو ساجد يدعو الله بدعاء في السجدة الأولى، ويدعو في السجدة الثانية بدعاء غير الأول، وأنه قد حفظ الدعاء ثم نسيه، فأرسل إلى سماحة الشيخ يطلب منه أن يرشده إلى ذلك الدعاء، فأجابه سماحة الشيخ بالكتاب التالي الذي وضح فيه سماحته جملة من الأدعية التي كان يدعو بها في سجوده، وإليك الكتاب الذي رد به سماحته على الشيخ علي بنصه، بتاريخ 4/9/1406هـ ورقم 995/خ.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ علي بن عبدالله صوفان زاده الله من العلم والإيمان آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	بعده يا محبُّ كتابكم وصل، وصلكم الله برضاه، وفهمت ما ذكرتم عن الرؤيا التي رأيتموها لمحبكم أنه يدعو في السجود بدعاء أنسيتموه، ورغبتكم في الإفادة بالدعوات التي أدعو بها.
	والجواب: هذه الرؤيا نرجو أن تكون رؤيا خير لنا ولكم، وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع: =ذهبت النبوة وبقيت المبشرات: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له+.
	فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وحزبه المفلحين، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه_عز وجل_إنه خير مسؤول.
	أما الدعوات التي أدعو بها فكثيرة، ومن أجمعها: =اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك+.
	ومنها: =اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر+.
	ومنها: =اللهم أصلح قلبي، وعملي، وارزقني الفقه في دينك، رب زدني علماً+.
	ومنها: =اللهم وفقني للإخلاص، والصدق، وإصابة الحق في القول والعمل، اللهم اجعلني من أنصار دينك، والدعاة إلى سبيلك على بصيرة+.
	=اللهم ارزقني القوة، والنشاط في كل خير+.
	في أدعية كثيرة جاءت بها السنة، من أجمعها حديث عمار بن ياسر عن النسائي بإسناد صحيح عن النبي"أنه كان يقول: =اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي+. الحديث.
	وهو حديث طويل اشتمل على ثلاث عشرة جملة كل جملة مشتملة على دعاء عظيم.
	وينبغي للمسلم أن يختار الدعوات الجامعات الطيبات.
	وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	وهذه نبذة من الأدعية التي أملاها سماحة الشيخ×في 9/9/1406هـ بناء على طلب بعض الإخوان، وقد وجدت ضمن أوراق سماحة الشيخ بعنوان:
	=فائدة مهمة+
	قال فيها سماحته: هذه دعوات جامعة وأذكار صحت بها الأحاديث عن رسول الله"طلب مني بعض الإخوان تزويده بها؛ ليستعملها، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله أن ينفع بها كل مسلم، إنه خير مسؤول.
	أملى ذلك الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وهذا بيانها.
	اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر وأنت على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم، والحزن، والعجز، والكسل، والجذام، والجبن، والبخل، ومن المأثم، والمغرم، ومن غلبة الدين، وقهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، ومن الهرم ومن عذاب القبر، اللهم أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مُضِرَّة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق =ثلاثاً إذا أمسى ويقولها_أيضاً_عند نزول أي منزل+ ويقول_أيضاً_: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم =ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء+ أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامَّة.
	وكان"يقول عند الكرب والشدة: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم، ثم يدعو بما شاء من الدعوات المناسبة للمقام.
	وقال النبي": =دعوة ذي النون_عليه السلام_ما دعا بها مسلم في شيء إلا استجيب له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين+.
	وقال_عليه الصلاة والسلام_: =أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر+.
	وقال_عليه الصلاة والسلام_: =الباقيات الصالحات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله+.
	وقال_أيضاً_عليه الصلاة والسلام_: =كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن؛ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم+.
	وقال": =من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب الله له بها مائة حسنة، ومحي عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا رجل عمل أكثر من عمله+.
	والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	لقد جمع الله لسماحة الشيخ علوماً شتى؛ حتى إنك إذا رأيته يتكلم عن علم من العلوم ظننت أنه تخصصه، وأنه لا يحسن غيره.
	فسماحته إمام في الحديث، وعلومه، ومعرفة رجاله، وأحوال رواته، ومعرفة الصحيح من الضعيف، والموضوع، وسترى طرفاً وعجباً من ذلك عند الحديث عن ذاكرة سماحة الشيخ.
	وسماحته فقيه من الطراز الأول، ويتجلى فقهه في فتاواه ورسائله الكثيرة.
	وإذا ناقش، أو نوقش، أو تكلم أو سئل عن شيء يتعلق بالعقيدة ظن السامع أن سماحته لا يحسن إلا هذا الفن.
	وإذا تكلم على تفسير بعض الآيات قلت: هذا هو فنه؛ ففي بعض الأحيان إذا صلى سماحته الفجر، وقرأ بعض الآيات بالمصلين لما كان إماماً، أو سمعها من الإمام لما كان مأموماً، ثم رجع إلى بيته_طلب عدة تفاسير؛ ليقف على ما قاله المفسرون في معنى الآية أو الآيات.
	وبعد ذلك تراه يرجح بعض التفاسير على بعض، وربما مال إلى معنى لا يخطر بالبال، وربما قيده على حاشية بعض التفاسير.
	وهكذا علم الفرائض فهو فارس ميدانه، وإن الإنسان ليعجب من هذا الرجل الضرير حين يَحْضُر دروسه، ويرى ضَبْطَه لمسائل الفرائض، وقسمة التركات حتى لكأنه يقرؤها من كتاب.
	وكذا إذا تلكم في النحو، قلت هذا عالمه، وهكذا في سائر الفنون الأخرى.
	وقد مر، وسيمر في ثنايا الكتاب ما يؤكد ذلك، ويبرهن عليه.
	من أعجب الصفات التي تميز بها سماحة الشيخ قوة الذاكرة؛ فذاكرته العجيبة تستوعب ما لايحصى من المعلومات، والمعرفة بالأشخاص، والتذكر للتواريخ، والأحداث.
	وقد عرفت سماحته منذ أربعين سنة، وعشت معه عن قرب ستة عشر عاماً ولم ألحظ عليه نقصاً في فكره، ولا في حافظته.
	بل لا أكون مبالغاً إذا قلت: إن عزيمته وهمته، وقوة حافظته تزداد قوة ونشاطاً كل عام؛ فكلما تقدم به السن زكت قريحته، وقويت ذاكرته.
	وكثيراً ما يمر بنا ما يدل على ذلك؛ فأحياناً يذكر لنا بعض أخباره في صباه، وأحياناً يُدعى سماحته لغداء أو عشاء، أو مناسبة افتتاح، أو حضور وليمة زواج، أو محاضرة، أو ندوة، أو نحو ذلك، ونحن نسجل مواعيد سماحته بعد أن يعطي أهلها الموافقة، فإذا قرب الموعد سَأَلَنا سماحتهُ هل عندنا موعد كذا في مكان كذا وكذا ؟
	فنقول: أحياناً: لا، أو نقول: لا ندري، فيقول سماحته: بلى، تأكدوا.
	فإذا رجعنا إلى سجل المواعيد وجدناه كما قال.
	وكذلك موقفه في الدرس لا يكاد ينساه، وأحياناً يسأل عن رقم الصفحة إذا انتهى الدرس أو القراءة، فإذا جاء وقت الدرس أو موعد القراءة من جديد قال: افتحوا صفحة كذا، وربما ضبط الصفحة بكلمة أو حرفين من حساب الجُمَّل ().
	ومن عجيب ذاكرته أنه إذا أتاه أحد من الأسرة المالكة في بعض الأحيان، ودار الحديث عن الأسرة وأوائلها أخذ سماحته يسرد أن فلاناً هو ابن فلان وأن أمه فلانة، وأخته فلانة، وتوفيت في عام كذا وكذا.
	وربما قال لمن يزوره منهم: خالتك فلانة، وعمتك فلانة، وهذا يرجع إلى كذا وكذاإلخ.
	حتى إن بعضهم يقول: أنت أعلم بأسرتنا منا.
	وكان×يحفظ أسماء الأسرة المالكة، وتاريخ ميلادهم، ويراجع ما كتبه عنهم في بعض الأحيان، ويحفظ الأشقاء من الأمراء أبناء الملك عبدالعزيز، ويعرف الأخوة لأب، وأخوال كل منهم، وله عناية خاصة بذلك.
	وكذلك يعتني بآل الشيخ، ويعرف كبارهم، والسابقين منهم؛ لاسيما العلماء منهم؛ حيث يوليهم اهتماماً كبيراً.
	ومن لطائف ذاكرة سماحة الشيخ أنه إذا أراد البحث في عدالة رجل من رجال الحديث ومعرفة حاله، وما قيل فيه_قال: الذي أعرفه أن صاحب التقريب قال: صدوق، أو قال: ثقة، أو قال: يخطئ، ولكن من باب التأكد.
	وعند البحث يكون كلام الشيخ مطابقاً لما في الكتاب في الأغلب. وقد سمعت صاحب الفضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري×يقول: الشيخ عبدالعزيز يكاد يحفظ التقريب عن ظهر قلب.
	ولهذا إذا رأيت سماحة الشيخ يتكلم في الحديث ظننت أنه لا يعلم غيره؛ لما كان عليه من حفظ للمتون والأسانيد، والرجال، والصحيح، والضعيف، والموضوع.
	ومن العجائب في ذلك؛ أنه في يوم من الأيام أهدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد إلى سماحة الشيخ جهاز كمبيوتر قد خُزِّن فيه جميع ما في الصحيحين، والسنن والمسانيد.
	وعندما حضر المختص لإطلاع سماحته على نظام الجهاز، وكيفية استخراج الحديث المراد، والبحث عنه، وفي كم رواية ورد، وفي أي الأبواب يوجد_سأل سماحتُهُ عن بعض الأحاديث في كم رواية ورد؟ وفي أي الأبواب؟ فجعل المختص يبحث عن بعض الأحاديث والشيخ يسأل ويقول: صحيح، وفي بعضها يقول الشيخ: بل ورد بلفظ كذا وكذا، ورواه فلان.
	وإذا بحث المختص عنه لم يجده في الجهاز، وعند الرجوع إلى أصل الكتاب يوجد طبق ما كان يحفظه سماحة الشيخ!
	وبعد أن سأل سماحته عدة أسئلة وصار يُصَوِّب ويخطِّئ قال المختص: يا شيخ! أتينا بالجهاز على أننا قد حفظنا فيه كل شيء، وأن هذا الجهاز قد اعتني بإدخاله المعلومات ولكننا فوجئنا بأنك يا شيخ أحفظ من الكمبيوتر!
	ومما يدل على قوة ذاكرته أنه يحفظ النصوص من الكتاب والسنة، ومواطن الاستشهاد منها، ويعزو الآيات المتشابهة إلى مظانها دون خلط بينها.
	وكان إذا أملى كلمة، أو نصيحة، وأورد حديثاً قال: متفق على صحته، وهذا لفظ مسلم، أو قال: رواه مسلم وأبو داود، وهذا لفظ أبي داود.
	وإذا سمع كلمة من أحد، واستدل المتحدث بحديث وعزاه قال سماحة الشيخ: هذه رواية فلان، أو قال: لفظه كذا، ورواه_أيضاً_الترمذي، أو ابن ماجه، أو أحمد وهكذا
	وعند الرجوع إلى مظانه يكون سماحته_في الأغلب_مصيباً.
	وأذكر أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أقامت ندوة بين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية ووزير الإعلام، وكان سماحة الشيخ حاضراً، فأورد وزير الإعلام حديثاً فقام سماحة الشيخ، وعلق على الندوة، وقال: أما ما ذكره معالي وزير الإعلام باستشهاده بحديث كذا وكذا فهو حديث باطل، وقد نبهت عليه قبل عشرين عاماً، مما يدل على قوة ذاكرته.
	سماحة الشيخ يحمل صفاتٍ حميدةً، وأخلاقاً كريمةً منذ صغره، لا يغيرها زمان، أو مكان، أو سفر، أو حضر، أو سراء، أو ضراء؛ بل هي مستمرة معه، بل تزيد زكاءً ونقاءً.
	فالذين يعرفون سماحته منذ أيام شبابه يعرفون فيه الزهد، والكرم والشجاعة، والصدق، وحب الخير للناس، والترفع عن مرذول الأخلاق.
	وقد حدثني من عاش معه في الرياض في شبابه، وفي أيام القضاء، وفي الرياض بعد مجيئه إلى الرياض؛ للتدريس في المعهد ثم الكلية، وبعد ذلك في الجامعة الإسلامية ثم في فترة رئاسته لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد_حدثني أن سماحته لم يتغير منهجه، ولا ثباته، فأوقات الدروس ثابتة، وأوقات جلوسه للناس على حالها من حين كان قاضياً حتى توفاه الله.
	ثم إن ذاكرته، وهمته لم يتغير منهما شيء.
	وقد سألت بعض من عاش معه منذ ثلاثين سنة أو أربعين: هل حال الشيخ منذ ثلاثين سنة أو أكثر كحاله الآن؟
	فأجاب: هذا هو نشاطه، وهذه هي قاعدته.
	وأنا عرفته منذ أربعين سنة، ولازمته ملازمة تامة منذ ستة عشرة سنة، فرأيت من ثباته ونشاطه، وقوة ذاكرته عجباً، مع ما يمر به من أحداث، ومع ما يلاقيه من مصاعب، ومتاعب، وفتن وأعاصير تمر بالأمة إلا أنه كان ثابتاً كالطود لا يتزحزح عن مبادئه، ولا خلائقه، ولا نظامه اليومي في العمل والدروس، ولا بشاشة وجهه، ولا غير ذلك مما كان عليه.
	ثم إنه×إذا تبين له الحق لم يَحِدْ عنه قيد أنملة، وإذا تبين له من خلال النظر في الأدلة خلاف ما يرى، رجع إليه دونما تَحَرُّج.
	وسماحته معروف بقول الحق، والصدق، ولا أعلم أنه اهتز، أو توقف عن إنكار منكر؛ لكونه صدر من فلان أو فلان.
	بل ينكر المنكر على أي أحد، ولكن بالأساليب الحكيمة، الناجعة، الناجحة، الموافقة لما جاء في الشرع المطهر.
	وسماحته معروف برباطة الجأش، وقوة الشكيمة؛ فقد تمر به فتن عظيمة، ومصائب عامة وخاصة؛ فلا يظهر عليه جزع، أو خور، أو ذعر، وإنما يقابلها بالثبات، والصبر، والرضا، والاحتساب، والاستعانة بالله، فهذا دأبه في سرائه وضرائه؛ حيث يلزم الاعتدال، واستواء الطرائق.
	وربما وقع عليه حادث في السيارة التي تُقِلُّه، فتهتز السيارة، ويحصل بها بعض الضرر وهو ثابت لا يزيد على الدعاء، وحَمْدِ الله على السلامة، وقول: ماذا حصل وبعد ذلك يستمر في الاستماع لما يُقْرأُ عليه.
	ومرة دخل في مجلس داخل بيته لأداء السنة الراتبة للمغرب، ولما كَبَّر ودخل في الصلاة جاء أحد المرافقين لسماحته، وفتح النور فانفجرت إحدى الثريات وصدر منها صوت شديد، وتطاير منها شرر، وكنت أنظر إلى سماحته وإذا به لم يتغير، ولم يتحرك، وبعد فراغه من الصلاة، وإتيانه ببعض الأدعية والأذكار قال: ما هذا الصوت؟ ولم يزد على ذلك.
	وفي أزمة الخليج أيام كانت الصواريخ العراقية تصل إلى الرياض أحياناً كان الناس يصابون بالرعب، إذا سمعوا أصوات الصفارة المنذرة،
	أما سماحته فهو على حاله، ودروسُه على حالها، وثقته بالله لا تتضعضع.
	بل إن كثيراً من الطلاب يقولون: إننا نشعر بالأمان والطمأنينة إذا حضرنا درسه.
	ولما اشتعل الحريق الكبير في منى، عام 1417هـ أصاب الناس ما أصابهم، من الذعر والخوف.
	أما سماحة الشيخ×فشرع بالحوقلة، والدعاء، ولما صلى الظهر، قنت، وسأل الله أن يكفي المسلمين شر هذا الحريق.
	فهذه هي حاله في شتى أطواره، يصدق عليه قول القائل:
	قد عشت في الدهر أطواراً على طُرُقٍ
	شتى فصادفت منه اللِّيْنَ والبشعا
	كُلاً بلوت فلا النعماء تُبْطِرُني
	ولا تَخَشَّعْتُ من لأوائها جزعا
	لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته
	ولا أضيق به ذرعاً إذا وقعا
	ومن ثباته وشجاعته ورباطة جأشه، أنه يتكلم في المحافل وأمام الناس كبارهم وصغارهم فلا تقيِّده حبسة، ولا يهوله عظمة من أمامه، بل يتكلم بكل طمأنينة، وراحة، وسكينة.
	ومن شجاعته وقوته في الحق أنه ينكر المنكر، ويبين الحق، ويرد على من أخطأ كائناً من كان.
	والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، وهذا الأمر معروف عند سماحة الشيخ في مقتبل عمره، وبعد أن طعن في السن.
	ومن الأمثلة على ذلك أنه لما نشرت صحيفة الجيش السورية كلاماً كفرياً، يتضمن إنكار وجود الله_سبحانه وتعالى_كتب سماحة الشيخ للرئيس السوري آنذاك، وهو نور الدين الأتاسي، وبين له الحكم في ذلك، وأن الواجب التوبة، وإعلانها في الصحف.
	ومن ذلك أنه لما نشرت بعض الصحف الخارجية أن بعض الرؤساء طعن في القرآن، وذكر أنه متناقض، وتكلم في شخص الرسول"كتب إليه سماحة الشيخ، وبين له فداحة ما قال، وأوضح له أن ذلك كفر وردة، وأن الواجب عليه إعلان التوبة في الصحف التي نشرت كلامه.
	ولما لم ينشر ذلك الشخص ما أشار به سماحة الشيخ، ولم يعلن توبته ورجوعه كتب سماحته مقالاً مطولاً بين فيه كفر ذلك الشخص، وردته، ونشرت ذلك بعض الصحف.
	من العجائب في سيرة سماحة الإمام عبدالعزيز ابن باز همته العالية المتجددة، التي تزكو وتتسامى مع تقدمه في العمر.
	وإذا أردت الحديث عن همته فإنك تحار؛ فبأي شيء تبدأ، وعن أي مجال تتحدث؟
	ذلك أن همته العالية لا تقتصر على مجال معين، أو عمل محدد،
	بل هي شاملة لشتى الأعمال التي يقوم بها؛ فهمته العالية تتجلى في قراءة الكتب؛ فهو لا يمل قراءتها، بل كثيراً ما يشرع في قراءة كتب مطولة لا يخطر بالبال أن يتمها؛ لما يُرى من كثرة أعماله.
	وما هي إلا مدة ثم يتم قراءتها.
	وتتجلى همته في الاطلاع على المعاملات، والتوجيه بما يلزم؛ فلا يمل ولا يكل من كثرة ما يعرض عليه.
	وتتجلى في العبادة، وتطبيق السنة في شتى شؤونه.
	وتتجلى في زكاء نفسه، وطهارتها، وترفعها عن السفاسف، والمحقرات.
	ومن كان ذا نفسٍ ترى الأرضَ جولةً
	فلا بد يوماً للسماوات يرتقي
	وتتجلى في سخائه، وجوده، وكرمه، في شتى صور السخاء، والجود والكرم.
	وتتجلى في اغتنام الأوقات، والقيام بالمشروعات والأعمال العظيمة، التي تقف دونها عقبات.
	إلى غير ذلك من مجالات همته.
	وعلو همته التي دلت على
	صِغَر الكبير وقلة المُسْتَكْثَر
	وإن الذي يعمل معه، ويرافقه ليعجب أشد العجب مما يراه من همته×.
	وإنك لترى الإعياء يبلغ مبلغه بمن يرافقون سماحته، ويعملون معه مع أنهم في قوتهم ونشاطهم، ومع أنهم مجموعة يتعاقبون العمل، ويتناوبون على القراءة عليه، ومرافقته، ومع أنهم يجدون متعة ولذة في العمل معه، ومع أنهم متفرغون له، ومع أن سماحته كبير في السن، ويقوم بأعمال متنوعة كثيرة.
	ومع ذلك كله؛ تجد أن سماحة الشيخ يقوم بالأعمال العظيمة بمنتهى اليسر، والسهولة، والسرور، والسكينة، يستوى بذلك حاله في السفر، أو الحضر، أو الصحة، أو المرض.
	والشواهد والقصص في هذا السياق لا يمكن حصرها، بل إن معظم القصص التي مرت والتي ستمر تؤكد هذا المعنى وتؤيده.
	مُتَنَقِّلٌ في سؤددٍ من سؤددٍ
	مثل الهلال جرى إلى استكماله
	وإليك هذه الحادثة التي لا يكاد يصدق وقوعها:
	في عام 1413هـ كان سماحة الشيخ في مكة المكرمة، ودعي إلى افتتاح أحد المراكز الدعوية في جدة، وألحوا عليه أن يكون الحضور بعد صلاة المغرب؛ حتى لا يطول أمد الحفل إلى ساعات متأخرة.
	فقال سماحته: ما يكون إلا الخير، وعندما صلى المغرب قلنا له: نذهب الآن إلى جدة؟
	لكن سماحته لم تطب نفسه بترك المجلس بعد المغرب، فقال: بل نذهب إلى مجلسنا المعتاد، وننظر في حاجات الناس.
	فقلنا له: إذاً نتأخر في الحضور، ونتأخر في الرجوع.
	فقال: ولو! يعين الله.
	فجلس في مجلسه المعتاد، ونظر في حاجات الناس، وقرئ عليه ما شاء الله أن يُقرأ، وأجاب على الأسئلة الموجهة إليه، حتى إنني حسبت له ستين إجابة على ستين سؤالاً، بعد ذلك المغرب.
	وبعد أن انتهى المجلس قام لصلاة العشاء، ووجهه يتهلل فرحاً وبشراً؛ بسبب جلوسه للناس.
	ثم توجَّه إلى جده، وكنت في صحبته أنا ومعالي الدكتور محمد الشويعر، والأخ صلاح، وكنا نتناوب القراءة حتى وصلنا إلى جدة.
	ولما وصلنا استقبله الناس بجموعهم الكاثرة، فسلم عليهم، ودخل المشروع، واستمع إلى شرح مفصل عنه، وعن نشاطاته وأهدافه، ثم دخل قاعة المحاضرات المكتظة بالناس، واستمع إلى جميع فقرات الحفل وما ألقى فيه من كلمات وقصائد، ثم ألقى كلمته، وبعد أن انتهى الحفل، تناول طعام العشاء، وودع الناس هناك، وعاد إلى مكة، فكنا نتناوب عليه القراءة طوال الطريق؛ فما وصلنا منزله في مكة إلا الساعة الثانية ليلاً!!
	وكان من عادة سماحته أنه يقوم للتهجد في حدود الساعة الثالثة ليلاً، وكان ينبه من معه لقيام الليل، وكان ينبهني أنا، والشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن باز؛ فجزمنا أنه لن يقوم تلك الليلة، بسبب ما لقيه من تعب من أول الليل، وبسبب تأخره في المجيء إلى مكة، فلما جاء وقت قيامه إذا به يوقظنا للقيام، ثم شرع بالقيام، وبقي يصلي ويدعو، ويقرأ حتى أُذِّن بالفجر، فذهبنا إلى مسجد القطان المجاور لنا، فتأخر الإمام فصلى بنا سماحته وتلا الآيات بصوت نديٍّ خاشع، فلما سلم استقبل الناس بوجهه، وألقى فيهم كلمة.
	ولما عدنا إلى المنزل قلنا: لابد أن سماحته سينام؛ فماذا بعد هذا الإعياء والنصب؟
	فلما وصلنا المجلس ألقى غترته وطاقيته جانباً، وجلس وقال: بسم الله، ماذا عندكم؟
	فأخذت أقرأ عليه المعاملات، وأنا أرى عليه من السرور والانشراح، ما يبهر اللب؛ فبقيت أقرأ عليه حتى السابعة والثلث تقريباً، فظننت بعدها أنه سينام نومة طويلة؛ فإذا به يقول: ضع منبه الساعة على الثامنة والثلث، فلما جاء ذلك الوقت نهض إلى رابطة العالم الإسلامي؛ لحضور الندوات، والاجتماعات المطولة، التي كانت تعقد آنداك، ولم يرجع إلى منزله إلا الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، ثم أكمل الجلوس مع الحاضرين في المجلس، وتناول معهم الغداء، وصلى العصر وهو في تمام النشاط، والانشراح، ونحن نكاد نسقط على وجوهنا من جراء الإرهاق، وقلة النوم. .
	وهذا من أسرار عظمته، ولطائف سيرته، وأسباب تميزه، وحلوله في سواد العيون، وسويداء القلوب؛ ففي الوقت الذي يقوم فيه بجلائل الأعمال، من مراسلات لكبار المسؤولين ومناصحة لرؤساء الدول، واستقبال للوفود من أعلى المستويات، وقيام بالدروس والفتوى، والردود على الأسئلة المتتابعة، ورئاسة الاجتماعات في الرابطة أو الهيئة، أو غيرها، ونحو ذلك من الأعمال التي يترتب عليها المصالح العامة للأمة مع ذلك كله لا تراه يهمل دقائق الأمور، وصغارها؛ بحجة اشتغاله بما هو أهم، بل تراه يسمع سؤال المرأة، ويستقبل الفقير المسكين، ويجيب على سؤال الهاتف ولو كان يسيراً، بل تراه يداعب قائد سيارته، والعاملين معه، ويسألهم عن أحوالهم، وأحوال ذويهم، بل لا يُغْفِل الثناء على طباخ المنزل على الوجبات التي يعدها، ولا ينسى مداعبة الصغار، والقيام بحقوق الأهل، وهكذا كانت حاله مع الناس؛ فكل يعطيه حقه، وينزله منزلته.
	ولم يكن أحدٌ يلهيه عن أحدٍ
	كأنه والدٌ والناسُ أطفالُ
	وهذا سر عظيم من أسرار عظمته، وسبب رئيس من أسباب قوته، وتحمله وثباته؛ فسماحة الشيخ×لا يحمل هموم العمل إلى المنزل، ولا يحمل المشكلات والقضايا العامة للزائرين، وإذا ترك مكتبه ترك مشكلاته، وقضاياه داخل المكتب، وإذا خرج من بيته ترك شؤون البيت في البيت.
	وليس معنى ذلك، أن تلك القضايا لا تتحرك معه، أو أنه لا يأْبَه لها، وإنما كان يعطي كل مشكلة قدرها، ولا يحمِّل أحداً ذنب أحد؛ فإذا جلس أحد إلى سماحته ظن أنه خَلِيٌّ من الهموم، والشواغل؛ لأنه يقبل بِكُلِّيته على محدثه، وجليسه.
	ولقد وطَّن سماحته نفسه على هذا الخلق العظيم؛ فكان ذلك من أعظم ما يعينه على القيام بالمسؤوليات.
	بخلاف حال أكثر الناس؛ حيث تراهم إذا كدَّر عليهم مُكدرٌ نال الغضب منهم مناله، وامتدت إلى من حولهم، وإلى كل من يتصل بهم من زملاء، وأهل، وأولاد، واستمرت معهم تلك الحالة يومهم ذلك، وربما زادت مدة التكدر.
	ولو كان سماحة الشيخ على مثل هذه الحال لانْهدم، ولتصدعت قناته، وفترت همته.
	ولكنه كان كالجبل تصطدم به العوادي، وتعود أدراجها، وهو ثابت لا يتزحزح.
	ولهذا نعجب منه أشد العجب؛ ففي كثير من الأحيان تأتيه قضايا، وتعرض عليه مشكلات تشيب لهولها نواصي الولدان، ويحضر اجتماعات على أعلى المستويات، وتجتمع لديه أعمال كالجبال، فنقول: حُطِم سماحته، ولن يقوم بقية يومه بشيء من العمل؛ فما يروعنا إلا أنه إذا خرج من اجتماع، أو استمع إلى قضايا، أو مشكلات، ثم اتخذ ما يراه حيالها_أقبل على عمله الجديد بهمة ونشاط سواء كان صغيراً أو كبيراً، فربما قدم إليه ضيف فسامره ولاطفه، وربما قال: أعطونا الكتاب الفلاني؛ فنشرع بقراءته، وربما قال: اتصلوا بفلان، أو ابحثوا عن المسألة الفلانية.
	وإذا كان لديه موعد ذهب إليه، وإن كانت عنده محاضرة ذهب لإلقائها، مع أننا نتوقع أحياناً أن ذهنه قد تَشَوَّش، وأن نفسه قد تكدرت عليه، ولكننا نفاجأ بخلاف ذلك تماماً.
	وليس أدل على ذلك من حاله إبان المرض كما سيأتي بيان ذلك في موضعه.
	والشهم من عانى الخطوب وراضها
	فغدت أرقَّ من النسيم مسيسا
	لا فخر في الدنيا بغير عزائم
	تفري الحديد ولا تهاب وطيسا
	وإذا الرويَّةُ أيقظت عزمَ الفتى
	ملأت معاليه الفخامُ طروسا ()
	لقد عُرف عن سماحة الشيخ أنه كان رمزاً ومثالاً للعدل، والإنصاف؛ فكثيراً ما تكون كلمته هي الفصل بين الأطراف المتنازعة، في كثير من الشؤون.
	والناس على اختلاف طبقاتهم يرضون بحكمه؛ لعلمهم بتجرده وتقواه.
	ومن مظاهر العدل عنده أنه إذا قرئ عليه كتاب، أو سمع كلاماً لأحد من الناس، أو سمع عن أي أحد شيئاً_سمعه وكأنه خالي الذهن عن معرفة ذلك القائل أو الكاتب؛ فحكم عليه بما يستحق ثناءاً، أو نقداً، أو غير ذلك؛ فلا تأخذه معرفة الإنسان وقربه من سماحته إلى مجاملته، والتغاضي عن أغلاطه، ولا يأخذه الجهل به، أو مخالفته أو بعده، أو كثرة كلام الناس فيه_إلى رد ما عنده من صواب.
	بل يقبل الحق، ويثني عليه ولو كان من أبعد الأبعدين.
	وكثيراً ما كنت أقرأ عليه في كتب لأناس قريبين إليه، بل ربما كانوا من خاصة محبيه، ومع ذلك ربما كتب على الكتاب عدداً كثيراً من الملحوظات والاستدراكات.
	والعكس من ذلك؛ حيث أقرأ عليه بعض الأحيان في كتب يطلب قراءتها لأناس مخالفين، فإذا قرأها تجرد من كل هوى، وقَبِل ما فيها من حق، بل ربما أثنى على بعض المواضيع فيها، وإذا رأى ملحوظة أشار إليها، ونقل الدليل على خطئها، أو ساق ما يراه، أو أبدى الوجه الأَوْلى في المسألة التي تدور حولها الملحوظة.
	بل ربما ردَّ عليه أحد من الناس، أو ناقشه في مسأله ما_فلا تراه يغضب لذلك بل يستمع لمن يرد عليه بكل هدوء وارتياح، وربما رجع عن قوله إذا رأى وجاهة الرد، وربما قال: نَتَّهم رأينا، نراجع الموضوع، أو المسألة مرة أخرى.
	وربما ناقشه بعض الناس بصلف، وجهل، وغرور، وسماحته لا تفارقه سكينته، بل يتلطف بمن يناقشه، ويأخذه بالتي هي أرفق.
	ومما يحضرني في هذا القَبيل أنه في يوم خميس من عام 1418هـ وفي مدينة الطائف، جاء رجل إلى سماحة الشيخ، ويظهر على هذا الرجل العجلة، والاعتداد بالنفس، واعتقاده في نفسه أنه حافظ للنصوص، وأنه يُحْسَب على طلبة العلم الكبار.
	فلما جلس أمام سماحة الشيخ جعل يسأل سماحتَه أسئلةً كثيرة، والمجلس مليء بالحاضرين، وكلما أجابه سماحة الشيخ قال ذلك الرجل: هذا هو رأيي، هذا يوافق ما عندي، فكان يسأل والشيخ يجيبه على هذا النحو برحابة صدر وانشراح بال، ثم انتقل الجميع إلى مجلس الطعام للغداء، وذلك الرجل لم ينقطع عن الأسئلة، والشيخ يجيبه وهو يأكل؛ فظهر التكدر والامتعاض على وجوه الحاضرين.
	ولكن الشيخ لم تفارقه سكينته ولا طمأنينته.
	وبعد انتقال سماحة الشيخ إلى الرياض جاء ذلك الرجل إلى سماحة الشيخ، وقال: قد أمرني مرجعي بعدم الافتاء، وعدم مخالفة سماحتكم، والمفتين المعتبرين، وقد قلت لمرجعي: إذا ثبت لدي ما يخالف الشيخ فأنا أفتي به، ولا يجوز لي تقليد الشيخ، فما رأي سماحتكم؟
	فقال سماحة الشيخ: هذا هو الصحيح، لا تقلدني، ولا تقلد غيري إذا وُجِد دليل يخالف.
	قال: يا شيخ أرجو أن تكتب لي كتاباً بهذا المعنى.
	فبدأ سماحة الشيخ يملي: (من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى الأخ المكرم صاحب الفضيلة فلان بن فلان أما بعد: فلا يجوز تقليدي ولا تقليد غيري من طلبة العلم إذا ثبت لديك ما يخالف ما أفتي به أو غيري) .
	وبعد ذلك قال ذلك الرجل: يا شيخ أنا حضرت درسك اليوم بعد صلاة الفجر، وقد سُئلتَ عن كذا وكذا، وأجبتَ السائل بكذا وكذا، وأخطأتَ في الإجابة، فابتسم سماحة الشيخ×وقال: دليل ما قلتُ حديث في صحيح مسلم، وهذا نصه، فسكت ذلك الرجل، وكان عند سماحة الشيخ أحد طلبة العلم، فتغير، وغضب، وكاد ينهر ذلك الرجل.
	ومن عدله وتجرده أنه إذا قرىء عليه لعالم أو كاتب ما، وأحس من القارىء تذمراً، أو سمع منه كلمة فيها فضاضة أو غلظة تقال في حق المقروء له_أظهر سماحتُه احترام ذلك المقروء له، وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: فيه خير كثير، وليس معصوماً، ولسنا معصومين، وكلنا ذوو خطأ، وهذه صفات البشر.
	ومن عدله وإنصافه أنه لا يثرِّبُ على من قال بقول يخالف ما يراه؛ بل يتسع صدره لهذا الخلاف، ويلتمس العذر لما خالف، ولا يُلْزِم غيره بأن يأخذ بما يراه، ولا يكلف نفسه عناء الرد على من يخالفه في مسألة أو قول له وجاهته، خصوصاً إذا كان القائل بذلك عالم له مكانته.
	ومما يذكر في هذا الصدد أنه قد صدر من سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين×فتوى تتضمن أن المسافر له أن يأخذ برخص السَّفر، ولو مكث ما مكث، دون تحديد لزمن السفر.
	ولما اشتهر ذلك القول عن سماحة الشيخ محمد×ألح كثير من المشايخ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بأن يرد، وقالوا: إن هذه الفتوى مخالفة للصواب، وإن الواجب على سماحتكم أن تردوا عليها.
	ولكن سماحة الشيخ عبدالعزيز لم يرد، وإنما طلب إحضار عدد من الكتب لمزيد بحث لهذه المسألة كالمغني، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض كتب ابن القيم، والدرر السنية، وغيرها من الكتب؛ فقرأتُ منها ما يتعلق بهذه المسألة، وسماحة الشيخ يستمع إلى القراءة بهدوء بال، وتجرد، فلما انتهت القراءة قال سماحته: أما أنا فلن أرد عليه، ورأيه له وجاهته.
	ولما كتب الدكتور إبراهيم الصبيحي، بحثاً مفصلاً؛ ناقش فيه الرأي الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين طلب الدكتور إبراهيم من سماحة الشيخ عبدالعزيز أن يطلع على بحثه.
	ولما قرأت بحث الدكتور إبراهيم على سماحة الشيخ قال: هذا بحث مفيد؛ ولكن رأي المخالف له حقه من النظر، وقال: أما أنا فالذي أفتي فيه هو رأي الجمهور، وهو التحديد بأربعة أيام.
	هذا وسيأتي مزيد بيان لذلك، عند الحديث عن موقفه من المخالفين.
	أما حلمه وسكينته؛ فلا يكاد يصدق بها إلا من رآها بأم عينه؛ لأنك إذا سمعت عنه ذلك، ربما تظن أنه من نسج الخيال، وماهو من نسج الخيال، وإنما هو جِبِلَّةٌ جُبِلَ عليها فريدُ دهره، ونسيجُ وَحْده.
	لأن حلمك حِلْمٌ لا تَكَلَّفُه
	ليس التَّكَحُّل في العينين كالكَحَلِ
	والحلم والسكينة يلازمانه في شتى أطواره، يستوى بذلك حاله في السفر والحضر، وفي الصحة والمرض، وفي الزحام والوحدة، ومع القريب والبعيد.
	وقد مربك، وسيمر شيء من ذلك في ثنايا هذا الكتاب، سواء عند الحديث عن الحج، أو عن صفة مجلسه، أو عن غير ذلك.
	فهو يحلم على من يجهل عليه، ويحلم على من يرفع الصوت بحضرته، ويحلم على من يسيء فهمه، ويحلم على من يرد عليه بالباطل.
	والقصص في هذا السياق كثيرة جداً.
	ومما يحضرني في ذلك أنه قبل سنتين من وفاة سماحته×كان في الطائف، وفي يوم من الأيام جاء سماحته من الدوام قريباً من الساعة الثالثة إلا ربعاً، ولا يخفى عليك أنه قد قام في آخر الليل للتهجد، وأنه يجلس للدرس حتى الثامنة صباحاً، ثم يذهب للدوام ويقوم بما يقوم به من الأعمال العظام، فلما قدم من الدوام في ذلك اليوم دخل مجلسه، فحيا الجموع التي كانت تأتي كالعادة إليه، وبدأت الأسئلة تترى، والهاتف يستأنف رنينه.
	وفي هذه الأثناء دخل على سماحته رجل ثائر، ومعه أوراق يطلب فيها شفاعة الشيخ؛ ليحصل على مال؛ ليتزوج، فشرع الرجل يتكلم بصوت مرتفع أزعج الحاضرين في المجلس، فوجهه سماحة الشيخ بما يلزم، وقال: اذهب إلى فلان في بلدكم الفلاني، واطلب منه أن يكتب لكم تزكية، ويقوم باللازم، ثم يرفعه إلينا، ونحن نكمل اللازم، ونرفع إلى أحد المحسنين في شأنك.
	فقال الرجل: يا شيخ ارفعها إلى المسؤول الفلاني_يعني أحد المسؤولين الكبار_فقال سماحة الشيخ: ما يكون إلا خير، فرفع الرجل صوته، وأخذ يكرر: لابد أن ترفعها إلى فلان، وما زال يردد، وما زال الشيخ يلاطفه، ويرفق به، ويعده بالخير، حتى إن الحاضرين تكدروا، وبدا الغضب من على وجوههم، بل إن بعضهم هَمَّ بإخراج الرجل، ولكنهم تأدبوا بحضرة الشيخ. ولم يرغبوا بالتقدم بين يديه.
	فقال الرجل: يا شيخ عمري يزيد على الخمسين، وماعندي زوجة، وما بقي من عمري إلا القليل، فتبسم سماحة الشيخ، وقال: ياولدي إن شاء الله ستتزوج، ويزيد عمرك_إن شاء الله_على التسعين، وسنعمل ما نستطيع في تلبية طلبك.
	فما كان من ذاك الرجل الثائر المستوفز إلا أن تَبلَّجت أساريره، وأقبل على سماحة الشيخ، وأخذ برأس الشيخ يُقَبِّله، ويدعو له.
	فلما همَّ بالإنصراف ودع الشيخ، فقال له سماحته: لا نسمح لك؛ غداؤك معنا، فقال: يا شيخ أنا على موعد، فقال له الشيخ: هذا الهاتف اعتذر، فما زال يحاول التخلص، وما زال سماحة الشيخ يلح عليه بتناول الغداء، ولم يقبل سماحته الاعتذار إلا بعد لأْيٍ وجَهْد.
	حينئذٍ تعجب الحاضرون من تحمل الشيخ، وأصبحت ترى الدهشة بادية على وجوههم، فكأنه أعطاهم درساً عملياً في فضل الحلم، وحميد عاقبته.
	
	مع أن سماحة الشيخ من أعقل الرجال، وأحزمهم، وأكثرهم روية، وأناة، وحكمة إلا أنه كان كثير المشاورة، كثير الأخذ بمبدأ الشورى، سواء في أموره الخاصة، أو في الأمور العامة منطلقاً بذلك من قوله_تعالى_[وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ] آل عمران: 159 وقوله_[وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ] الشورى: 38 ومقتديا بالنبي"حيث كان كثير المشاورة لأصحابه، حتى إن سماحة الشيخ يستشير في أموره الخاصة به كإجراء العملية التي قررت له أكثر من مرة، وكموضوع سفره للخارج للعلاج، وغير ذلك من الأمور.
	ولما كان في الجامعة الإسلامية كوَّن مجلساً استشارياً يحيل إليه ما يحتاج إلى دراسة، واجتماع في الرأي، وسيأتي الحديث عن مجالسه في الجامعة وكيف يديرها، وذلك عند الحديث عن ترجمة الشيخ محمد المجذوب لسماحة الشيخ.
	ولما عُيِّن سماحته رئيساً لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد كوَّن مجلساً استشارياً يضم كبار الموظفين في الرئاسة، وصار يحيل إلى المجلس المعاملات المهمة، وكان ذلك مساء كل اثنين ليلة الثلاثاء من كل أسبوع.
	وكان×لا يحقر الرأي من أي أحد كائناً من كان، بل كان يقبله، وربما تَبَنَّاه إذا رأى وجاهته، ولو كان من صغير، أو ممن ليس له شأن.
	وإذا كان له رأي في مسألة أو موضوع، ثم نوقش فيها، وتبين له وجه الصواب أخذ به ولو كان مخالفاً لما رآه سالفاً.
	كان سماحة الشيخ×حريصاً كل الحرص على صلة أرحامه مهما تكاثرت مشاغله، ومع أنهم لا يلومونه لو لم يصلهم؛ لقيامه بمصالح المسلمين، وبالمسؤوليات الجسام، ولأن له الحقَّ أن يوصل.
	ومع ذلك كان يبادرهم بالاتصال المستمر، والسؤال عن أحوالهم وأولادهم، وجيرانهم
	فعلى سبيل المثال: إذا كان سماحته في مكة أو الطائف، كان يأتي من العمل في الساعة الثانية والنصف ظهراً، أو بعد هذا الوقت منهكاً مكدوداً؛ إذ هو قد قام من قبل صلاة الفجر بساعة تقريباً، وبعد الصلاة يكون له دروس، ثم يذهب للعمل، ويقوم بأعمال عظيمة؛ فإذا جاء من العمل وإذا بالناس يَلْتَفُّون حوله ما بين مسلِّم، ومستفت وغير ذلك كما هي العادة في المجلس.
	وفور وصوله المجلس، وسلامه على الحاضرين، وبعد أخذه مكانه، والتقاطه أنفاسه_يأخذ سماعة الهاتف ويقول: اتصل على أخي محمد_وأخوه محمد هذا أكبر منه بست سنوات وسمعه ضعيف_فيتصل سماحته بأخيه، وأخوه لا يسمع منه إلا كلمة من بين عدة كلمات.
	ومع ذلك فإن سماحة الشيخ يصابر أخاه، ويسأله عن حاله، وأولاده، وصحته، بل ويسأله عن جيرانه، ويقول: ما حال فلان وفلان من جيرانك، ثم يدعو له، ويقول: من عندنا فلان، وفلان ويعدد من قرابته، والموظفين حوله يسلمون عليك.
	ثم ينتقل إلى بيت زوجته أم عبدالله ويسأل عنهم واحداً واحداً، ثم ينتقل إلى بيت أم أحمد ويسلم على من عندهم من البنين والبنات، ثم يتصل بابنه عبدالله، ثم ابنته الكبيرة حتى يتصل بهم جميعاً، أو ربما قال اتصلنا بكم البارحة ولم نجدكم، والناس حوله واقفون، وهو منشرح الصدر، رضيُّ البال !!
	كما كان×محباً لبقية أقاربه، حريصاً على نفعهم واستضافتهم.
	ومن عظيم صلته لأرحامه أنه كان يخصص مبلغاً من المال يزيد على مائة وستين ألفاً فيوزعه في نهاية شهر رمضان، وذلك في عيد الفطر على زوجتيه، وأولاده، وبناته وأولاد أولاده، وأولاد بناته، وأزواج بناته، وأخيه، وأولاد أخيه، وبعض أقاربه.
	وهذا المبلغ يقتطعه من ماله الخاص به.
	كما أنه×اشترى بيتاً لأخيه محمد، ورتب له راتباً شهرياً، واشترى بيوتاً لبعض أقاربه، وذلك من ماله الخاص.
	ومن عنايته بصلة أرحامه أنه يدعو جميع أسرته، وهم يبلغون المئات؛ لتناول طعام الإفطار معه في شهر رمضان مرة واحدة كل سنة.
	لسماحة الشيخ×زوجتان: أم عبدالله، وله منها ابنان وثلاث بنات، وأم أحمد، وله منها ابنان وثلاث بنات.
	وأم عبدالله هي الأولى، وقد تزوج قبلها إلا أن زوجته التي قبلها لم تستمر معه.
	وأم أحمد هي الأخيرة، وقد مات عنهما×.
	وكان×يلزم العدل ويتحراه في تعامله مع زوجتيه، وكان براً بهما، رحيماً، عطوفاً، حريصاً على القيام بحقهما.
	وكان يتصل بهن يومياً إذا كان في مكة أو الطائف إن لم يكن معه أحد منهن_كما مر_في الحديث عن صلته بأرحامه، وكان يتلطف في الكلام معهن، وربما أخبرهن بما فعل يومه ذلك، فربما قال: اجتمعنا اليوم في الرابطة، وغداً_إن شاء الله_سنذهب إلى كذا وكذا ونحو ذلك.
	وكان×محباً لأسرتيه، رفيقاً بهما، بعيداً عن الزجر، وكثرة العتاب.
	وأذكر في يوم من الأيام أنه كان يريد السفر في الطائرة، وتأخرت إحدى أسرتيه التي ستسافر معه في تلك الرحلة أكثر من ساعة، وتأخرت بسبب ذلك الطائرة التي تُقِلُّه.
	ومع ذلك لم يَبْدُ على سماحته أي تضجر أو سآمة، بل كنا نقرأ عليه المعاملات دون انقطاع، وكلما مضى عشر دقائق أو ربع ساعة سأل: هل جاءوا، فإن قيل له: لا، واصَلَ الاستماع.
	ولما وصلوا لم يُبْدِ أيَّ تضجر، ولم تبدر منه أيُّ كلمة؛ لأنه يلتمس لهم المعاذير، ويعلم أنهم لم يتأخروا إلا لعارض.
	وكان×كثير الوصاية بالأهل، كثير التحذير من الجفاء معهم، والتقصير في حقوقهم.
	ومن الطرائف في ذلك أنني كنت مع سماحته في الطائف عام 1418هـ، وكنت في مجلسه المعتاد عن يساره، أقرأ عليه بعض المعاملات، وكنت_على العادة_أرد على المكالمات، وإذا طلبوا سماحته ناولته سماعة الهاتف.
	وفي يوم من الأيام رن الهاتف فأخذ سماحته السماعة على غير العادة، وإذا هم أهلي يطلبونني، فناولني سماحته السماعة، وأخذ ينتظرني حتى أفرغ من المكالمة.
	وكنت حريصاً على الاختصار؛ لأن وقت سماحة الشيخ لا يسمح بالإطالة، والمجلس مليء بالحاضرين، وأهلي يعلمون ذلك.
	والذي حصل أن أهلي سألوني: هل ستتغدى معنا هذا اليوم ؟ فقلت: لا.
	وبذلك انتهى الغرض، ووضعت سماعة الهاتف.
	فقال لي سماحة الشيخ: انتهيت من المكالمة ؟ قلت: نعم.
	فقال×: ما هذا الجفاء ؟ أهكذا تكلمون أهليكم ؟ أسأل الله العافية.
	فقلت: يا سماحة الشيخ ! المقصود قد انتهى، ولا أريد الإطالة؛ فالوقت لا يسمح.
	فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، خيركم خيركم لأهله.
	لسماحة الشيخ×عشرة من الولد، أربعة أولاد، وست بنات.
	وأكبر أولاده عبدالله ثم عبدالرحمن وهما يعملان بأعمال خاصة بهما
	ثم أحمد وهو معيد في كلية الشريعة، ثم خالد وهو لا يزال طالباً.
	وكما أن سماحة الشيخ إمام في زهده، وورعه، وعلمه، وكرمه، وأخلاقه، وحلمه، وشجاعته، ونصحه_فهو كذلك إمام في تعامله مع أبنائه؛ فهو×يعاملهم معاملة الوالد الرحيم، والمربي الشفيق الكبير؛ حيث كان يحنو عليهم، ويحترمهم، ويقدرهم، ويدعو كثيراً لهم، ويعدل فيما بينهم، ويستجيب لدعوتهم.
	ومن تقديره لهم وإكباره بواجبهم أنه إذا قدم كل سنة من الطائف إلى الرياض_كان غداؤه أول يوم عند ابنه الأكبر عبدالله، وفي اليوم الثاني يكون غداؤه عند ابنه عبدالرحمن، وفي اليوم الثالث يكون غداؤه عند ابنه أحمد.
	وإذا انتهى من الغداء عند واحد منهم دعا له، وقال: أنعم الله عليكم، وأكرمكم الله، وكأن الواحد منهم واحد من أصدقائه، لا من أبنائه.
	ومن عدله بين أولاده وزوجاته أنه جعل لكلٍّ من أولاده وزوجاته حساباً خاصاً؛ فمن احتاج منهم مبلغاً خلاف المصاريف واللوازم الضرورية، وما يحتاجه البيت قيَّد ذلك في حساب المحتاج على سبيل القرض، وكذا لو أن أحداً من أولاده احتاج إلى سيارة، أو غيرها دفع المبلغ، وقيَّد ذلك في حسابه الخاص.
	ومما يدل على عنايته بهم أنه يخصهم بوقت يسمع منهم ويسمعون منه، ويسألونه عما أشكل عليهم، وقد خصص لأبنائه وبناته وزوجتيه وقتاً معيناً كذلك؛ وإليك هذه الكلمة الأبوية الحانية التي وجهها إليهم بتاريخ 5/6/1415هـ:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	حضرة أبنائي وبناتي وفقهم الله لما يرضيه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
	فقد رأيت أن تكون ليلة الأربعاء من الأسبوع الثاني والأسبوع الرابع من كل شهر وقت اجتماع بكم أيها الأبناء؛ لقراءة ما تيسر من القرآن والمذاكرة في بعض الأمور الدينية وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه بعد صلاة العشاء في محل البركة.
	أما مساء الأربعاء ليلة الخميس من الأسبوع الثاني، ومساء الأربعاء من الأسبوع الرابع ليلة الخميس فللبنات؛ لقراءة ما تيسر من القرآن، مع المذاكرة في بعض الأمور الدينية، وما تدعو الحاجة إليه؛ فأرجو اعتماد ذلك.
	وفق الله الجميع لما يرضيه، وجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من عباده الصالحين، وحزبه المفلحين؛ إنه سميع قريب.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	عبدالعزيزبن عبدالله بن باز
	كان سماحة الشيخ محباً لجيرانه، كثير التفقد لهم، كثير السؤال عنهم، وكان يفرح بهم إذا قدموا إليه، وكان يقول: ادعوهم، لعلهم يستحيون من المجيء إلينا.
	ومن صور وفائه لجيرانه أنه كان يحرص كل الحرص على توديعهم في المسجد إذا أراد السفر؛ حيث يودعهم في آخر صلاة يصليها معهم في المسجد، ويوصيهم بتقوى الله سواء كانوا جيرانه في الرياض، أو الطائف، أو مكة.
	بل ربما ودع ثلاثة مساجد قبل أن يسافر، ففي الرياض_مثلاً_يودع جماعة مسجده القريب، وجماعة المسجد الجامع القريب جامع سارة، ومسجد الرئاسة.
	وفي مكة يودع جماعة مسجده، والمسجد القطري، ومسجد التوعية.
	سماحة الشيخ×يتعامل مع من يعملون معه أو تحت رئاسته بكل مودة، واحترام، وتقدير، سواء كان ذلك من الكتاب، أو الموظفين، أو الخدم، أو السائقين، أو مسؤولي القهوة والشاي وإعداد الطعام، أو غير ذلك.
	فلم يكن سماحته يكهرهم، أو ينهرهم، أو يعنفهم، أو يحملهم مالا يطيقون.
	بل كان حريصاً على نفعهم، وتفقد أحوالهم، وإدخال السرور عليهم، فإذا جلس إليه أحد العاملين لديه لاطفه بالكلام، وسأله عن أهله، وأولاده إن كان له أولاد، وإن لم يكن متزوجاً أوصاه بالمبادرة إلى الزواج، وربما قال له: تزوج، ونحن نساعدك إذا كنت محتاجاً.
	وإذا أتاه أحد منهم بقهوة أو ماء، أو طيب دعا له وشكره.
	وإذا قابل الطباخ أثنى عليه، ودعا له، وشكره على إجادة الطهي.
	وإذا لم يَرُقْه الطعام لم يَعِبْه، بل قصارى ما يقول: إنهم لم يحسنوا صنعته هذا اليوم.
	حتى إن السائق إذا تأخر عن موعده المعتاد جلس سماحة الشيخ ينتظره حتى يأتي، دون أن ترى على سماحته تضجراً أو تبرماً.
	فإذا أتى السائق ولو متأخراً ركب معه دون أن يتلفظ بكلمة سب أو عتاب، واذ لم يأتِ ركب مع أي أحد؛ ليوصله مراده.
	وكان×حريصاً على اتحافهم بالهدايا والأعطيات، وعلى الشفاعة لهم في الترقيات.
	وكان×ينزل من تحته منازلهم، ويحرص على العدل بينهم وإعطاء كل واحد منهم حقَّه.
	ومن الأمثلة على ذلك أنه يحترم وقت كل موظف من موظفيه، فلا يُدْخل أحداً منهم في وقت أحد آخر إلا بإذن الذي خصص له ذلك الوقت.
	ولو حصل شيء من ذلك عوض الذي أخذ وقته وقتاً آخر، أو وعده بأن يعطيه وقتاً كافياً.
	وإذا كان يقرأ عليه أكثر من واحد من الموظفين لزم العدل بينهم؛ بحيث يستمع من هذا معاملة ومن الآخر معاملة، أو يقول: لكل واحد منكم ربع ساعة أو ثلث ساعة، وإذا انتهوا بدأ بهم مرة ثانية وهكذا.
	وإذا كانوا معه في الطائرة أو السيارة سار بهم على هذا المنوال.
	ومع هذه السماحة العظيمة فإن من يعملون تحت يده يحبونه حباً جماً، ويهابونه هيبة وافرة، ويُجِلّونه إجلالاً عظيماً، ويتفانون في خدمته، ويحرصون على إدخال السرور عليه.
	بل إنهم يعملون عملاً مضاعفاً زائداً على العمل الرسمي المقرر لهم.
	بل لا تطيب نفوس أكثرهم بمغادرة منزله حتى يدخل داخل البيت للنوم أو الراحة، وإليك بعض الأمثلة التي تصور تعامله مع من يعملون معه:
	1_نرضيك يا أبا موسى: في يوم من الأيام وقبل وفاة سماحته بأشهر قليلة كان معي أوراق كثيرة، ومعاملات مهمة تحتاج إلى أن تعرض على سماحته، وكنت مستعداً لعرضها عليه بعد صلاة العشاء.
	وقبل أن أشرع بعرضها جاء شاب تونسي، وقال: يا سماحة الشيخ بين يدي بحث أريد قراءته على سماحتكم فهل تأذنون لي بذلك ؟
	قال سماحة الشيخ: لا بأس، فشرع ذلك الشاب بقراءة بحثه، واستمر حتى وُضِع العشاء، فذهب الوقت كله دون أن أقرأ ورقة واحدة مما بيدي، فقام سماحة الشيخ، ودعا الحاضرين إلى العشاء، وشعر بأنني قد ضاق صدري؛ لعدم تمكني من عرض بعض المعاملات، فقال مداعباً يا أبا موسى إذا لم تخف من أهلك فتعش معنا، فقلت له: عشيتني يا سماحة الشيخ، فقال×اللهم اهدنا فيمن هديت، نرضيك يا أبا موسى بعد العشاء، فهل تكفيك نصف ساعة؟
	ثم ذهبنا للعشاء جميعاً، و بعد العشاء أمسكت بيد سماحته وكان مجهداً ويريد دخول منزله، وقبل أن يدخل نظر إليَّ وابتسم قائلاً: زعلت يا أبا موسى ؟ هل تسمح لي أن أدخل المنزل، أو تريد أن أعطيك وقتاً للقراءة ؟
	فما كان مني إلا أن قلت: ومن أنا حتى تعتذر مني ؟ ما أنا إلا واحد من كُتَّابك، وممن هم تحت يدك، وما الأوراق والمعاملات التي معي إلا تابعة لعملك؛ فانصرف إلى داخل منزله مبتسماً، وانصرفت والدموع تهراق من عيني؛ تأثراً بتلك السماحة التي لم أر مثلها.
	2_ ارحموهم: في يوم من الأيام طلب مني أحد السائقين لدى سماحة الشيخ، أن يتصل عبر الهاتف بأهله خارج البلاد، أي أنه يريد الاتصال من الهاتف الذي في منزل سماحة الشيخ؛ فقلت له: لابد من الاستئذان من سماحته، فأتيت إلى سماحة الشيخ، وقلت له: فلان طلب مني الإذن له بالاتصال بأهله.
	فقال سماحته: لعلك منعته، فقلت: لابد من إذن سماحتكم، فقال: اتركه يتصل، لا تمنعوهم، ارحموهم، أما لكم أولاد، أعوذ بالله، الرسول"يقول: =من لا يَرْحَمْ لا يُرْحَم+.
	3_ في يوم من الأيام، وقبل ستة عشر عاماً من وفاة سماحته، أي قبل ملازمتي له، أتيت على سيارت، وإذا بسماحة الشيخ واقفٌ أمام منزله ينتظر سيارة توصله إلى مقر عمله.
	وكان معه الشيخ إبراهيم الحصين×والشيخ إبراهيم لم يكن يقود السيارة، والسائق قد تأخر في المجيء.
	فلما رأيتهما على هذه الحال، أخفيت سيارتي خلف سيارة أخرى؛ لأنني أرى أن سيارتي =المازدا+ لا تناسب مقام سماحة الشيخ؛ فاستحييت أن يركب معي فيها.
	فرآني الشيخ ابراهيم الحصين، فاتجه إليَّ وسماحة الشيخ معه، فطلب السيارة، فقلت: سيارتي لا تليق بمقام سماحة الشيخ، فقال سماحته: قَرِّبْها يا بني القبر واحد، نحن نريد سيارة توصلنا المكتب أَيَّاً كانت، ولا يهمنا فخامتها من عدمها، فركبا وجعل يدعو لي، وما تلفظ بكلمة واحدة في حق السائق الذي تأخر عن سماحته.
	فلما وصلت مقر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد_إذا ببعض كبار المسؤولين بالرئاسة ينتظرون أن يأتي سماحته على سيارته عند باب الرئاسة، فما راعهم إلا أن نزل سماحته من تلك السيارة المتواضعة.
	4 =وحدثني الأخ صلاح الدين عثمان أمين مكتبة المنزل لسماحة الشيخ_وهو من السودان_يقول: كان سماحة الشيخ ممسكاً بيدي أَهْدِيه الطريق في يوم بارد، فلما أحس بأن ثوبي خفيف؛ قال: ما هذا ؟ كيف تلبس هذا الثوب والبرد شديد كما ترى ؟
	ثم قال×: انتظرني قليلاً، ثم دخل منزله وأحضر لي بشتاً وأهداه إليَّ.
	5_ ويحدثني الأخ صلاح_أيضاً_يقول: كنت في يوم من أيام الشتاء الباردة، وكنت في صحبة الشيخ أدله الطريق، فلما أحس بالبرد، وبأن ثوبي خفيف ويدى باردة قال: ما هذا ؟ ثم قال: انتظرني ودخل منزله، وأحضر لي ثوباً غليظاً من ثياب الشتاء، وأهداه إليَّ.
	6_ وكثيراً ما يحدثني الشيخ عبدالرحمن بن دايل عن سماحة الشيخ، ويذكر من سيرته عجباً، والشيخ عبدالرحمن ممن لازم سماحة الشيخ كثيراً، ومما يقوله عن سماحته:
	أ_لا أذكر أن سماحة الشيخ أحرجني، أو وبخني، ولا أذكر أنني سمعت منه كلمة جارحة على كثرة ما أكتب، وأعد من المعاملات، نعم قد يوجهني أما أن يجرحني، أو يحرجني فلا.
	ب_ما رأيت سماحة الشيخ إلا وتبسط لي، وسألني عن أهلي.
	ج_لقد كنت أعمل معه ليل نهار، وأذهب منذ الصباح الباكر إلى المكتب، وأمكث فيه حتى منتصف الليل ومع ذلك فأنا أشعر بانشراح صدر، وإقبال على العمل، ورغبة في المزيد مع أن عملنا معه مرهق جداً، إما قراءة، أو كتابة، أو إعداد معاملات، أو نحو ذلك، ومع أن إجازتي_لما كنت مع سماحته في المدينة_لم تكن إلا يوم الثلاثاء بعد العصر، وقد لا تحصل في بعض الأحيان.
	د_لقد سخَّر الله أهلينا لسماحة الشيخ، فلم أسمع في يوم من الأيام أن زوجتي تذمرت من طول مكثي خارج البيت مع سماحته، أو أنها تبرمت من خروجي إليه إذا اتصل في أي وقت، مع أنه قد يأتيني الاتصال من المكتب وقت الغداء، أو في الليل، أو نحو ذلك.
	ومع هذا لم أسمع أي تبرم أو شكوى، ولعل هذا من توفيق الله لسماحته.
	هـ_لا يتعب من كثرة الناس، ولا يظهر عليه التذمر.
	و_كان مجلسه في المدينة_إبان عمله في الجامعة الإسلامية_بعد العصر، حيث يجلس لطلاب الجامعة، وأهل البادية، وذوي الحاجات، والفتاوى.
	ز_كرمه، وعزة نفسه لا يجارى فيها.
	ح_كان شجاعاً لا يخاف لومة لائم، وشجاعته مقرونة بحكمة وروية.
	ط_لم يكن اليأس يعرف طريقه إلى قلبه.
	ي_أكبر الناس، وأصغرهم عنده سواء في الحق.
	ك_مع قربي من سماحة الشيخ، وكثرة اتصالي، ودالتي عليه_فإن هيبته لا تزول من قلبي؛ فإذا أقبلت عليه فكأنني مقبل على جبل، مع ما هو معلوم عن سماحته من اللين والرحمة.
	ل_سماحة الشيخ موفق في شتى أموره، ولا أعلم أنه خُذِل، ولا أعلم أن الدنيا قد ضاقت عليه مع كثرة من يأتيه، وقلةِ ذات في يده، فالتوفيق حليفه، واليسر يصاحبه.
	م_لا أعلم أنه تبرم بكثرة من يأتيه، أو أنه ضاق بهم ذرعاً، بل إنه يسر بالقادمين غاية السرور.
	ن_لم يكن ينصرف إذا سئل عن سؤال حتى يعطي سائله الجواب.
	س_مع وضوح الشيخ، وقربه إلا أنه في الوقت نفسه كان بعيد الغَوْر لا تدرك غايته، فهو أشبه ما يكون بالغار المظلم.
	ع_لم أر أو أسمع فرقاً في سيرته في أول عمره أو آخره؛ فكرمه، وعزته، وشهامته هي هي، وقد سمعت أن الشيخ عبدالرحمن بن فارس×يقول: إن الشيخ عبدالعزيز لما كان طالباً كان يأخذنا في الضحى إلى منزله، ويطعمنا التمر، مع شدة العيشة في تلك الأيام.
	فلا تشعر بمرض سماحة الشيخ، ولم يكن يظهر ألمه، ولم يكن يتأوه، ولا يشعر من معه بأنه متعب.
	ص_لا يسمح أن يهان أحد في مجلسه.
	ق_كان أشد من الأب الحاني لطلاب الجامعة الإسلامية.
	ر_ما جالست وما رأيت أحداً مثله في علو الهمة، والشهامة، والدين والغيرة، ومكارم الأخلاق.
	ش_الشيخ قليل النوم، فلا يأوي إلى فراشه إلا بعد منتصف الليل فما فوق، ولم يكن ينام بعد الفجر، ولا أعلم أنه نام بعد الفجر، وربما يرتاح بعد الشمس قليلاً.
	ت_في السفر لا ترى منه إلا الكرم، والسكينة، والحلم، والأنس، وحفظ الوقت.
	ث_لا أذكر أنه تحرج من أمر، أو أحرج فيه.
	خ_لا أذكر أنه ندم على أي أمر من أموره.
	كان سماحة الشيخ×محباً للفقراء، عطوفاً عليهم، متواضعاً لهم، حريصاً على مؤاكلتهم، متفقداً لأحوالهم، صبوراً على ما يلقاه من إلحاحهم، وكثرة حاجاتهم.
	ولم يكن يرضى بأن يهانوا في حضرته، ولم يكن_كذلك_يقبل كلاماً أو اقتراحاً يتضمن إقصاءهم أو إبعادهم من مجلسه ومائدته.
	وهذا الأمر معروف عن سماحته، ومستفيض عند القاصي والداني، ولا تخلو مائدته ومجالسه من الفقراء والمساكين أبداً.
	بل لقد كان كثير السؤال عنهم، وكانوا يزدحمون على مائدته رغبة في تناول الطعام معه، وكان يدنيهم، ويسأل_دائماً_عسى ما نقص عليهم شيء؟
	وكان يقول: لا تردوهم، وكنا نردهم أحياناً؛ لأن بعضهم يجلس على الطعام قبل أن يكتمل تجهيزه، فإذا اكتمل فتحنا لهم الباب، ومع ذلك كان يقول: لا تردوهم، ارحموهم، وكان×لا يرد سائلاً، ولا يحتقر ما يقدمه للناس مهما كان.
	ومما يحضرني من مواقفه وأخباره مع الفقراء ما يلي:
	1_ حدثني الشيخ علي بن حمد العتيق أن شخصاً جاء إلى سماحة الشيخ قبل وفاته بأربعين سنة، وشكا عليه الحال، فأمر له سماحة الشيخ بخمسين ريالاً، فأخذ ذلك الرجل الورقة التي كتب فيها الأمر، وغيَّر الكتابة من خمسين إلى خمسمائة ريال، وذهب إلى مأمور الصرف، وألح عليه بسرعة صرفها، وادَّعى أنه سوف يسافر، فتردد مأمور الصرف، وقال: لا يوجد مبلغ يفي بهذا الطلب، ولم تجر العادة بالأمر بمثل هذا المبلغ؛ لأن السيولة في ذلك الوقت قليلة جداً.
	فلما راجع المأمور سماحة الشيخ، قال: لم آمر إلا بمبلغ خمسين ريالاً، ثم أطرق سماحته رأسه ملياً، وقال: اصرفوها له؛ لعله محتاج.
	2_ قبل ما يزيد على خمس وعشرين سنة لما كان سماحته رئيساً للجامعة الإسلامية قدم من المدينة إلى الرياض، فصلى، ولما خرج من المسجد كان عند الباب ثلاثة من الفقراء يسألون الناس، فأعطى سماحته كل واحد منهم ريالاً، ولم يكن في جيب سماحته في ذلك الوقت سوى خمسة ريالات، فلحقه الأول منهم وقال: أعطني فأعطاه ريالاً، فلحقه الثاني وقا ل: أعطني فأعطاه ريالاً، ولحقه الثالث فقال: أعطني، فقال: ما بقي معي شيء، ثم أخرج محفظته، وقال: انظر والله ما بقي معي شيء، ولو بقي معي شيء لأعطيتك إياه، فذهب ذلك السائل وقد طابت نفسه.
	فسماحته لا يستقل ولا يستكثر شيئاً يعطيه أحداً، وينطبق عليه قول القائل:
	ليس جود الفتيان من فضل مال
	إنما الجود للمقلِّ المواسي
	وقول الآخر:
	وليس الفتى المعطي على اليسر وحده
	ولكنه المعطي على العسر واليسر
	3_ قد لا يصدق بعض الناس مقدار ما ينفقه على الفقراء و المساكين والأيتام، ولا يخطر بالبال عدد الذين هم تحت كفالته، والذي يجري لهم المرتبات، ويصرف لهم من المقطوعات، ويسدد عنهم من الديون.
	وسيأتي نماذج لذلك عند الحديث عن حساباته الخاصة بالأعمال الخيرية.
	4_ في يوم من الأيام تقدم بعض المشايخ إلى سماحة الشيخ قائلاً: يا سماحة الشيخ! لدي بعض الاقتراحات؛ فهل تسمح لي بإبدائها؛ لما أرى فيها من المصلحة ؟
	فقال له سماحة الشيخ: تفضل.
	فقال: أرى أن تجعل مجلسكم بعد المغرب لسماع ما لدى المراجعين والزائرين؛ فهم يأتون إليك، ويرغبون في التحدث معك، وفيهم المسؤولون الكبار، وفيهم وكلاء الوزارات، وفيهم القضاة، ورؤساء المحاكم، وأنتم يا سماحة الشيخ! مشغولون مع الهاتف، أو مع المعاملات التي تقرأ عليكم؛ فأرى أن تفسحوا المجال لهؤلاء القادمين، وتَدَعُوا الرد على الهاتف؛ لأنه غير خاف عليكم أن وقتكم ثمين جداً، وأن كثيراً من المتصلين يسألون أسئلة ربما كانت يسيرة، ويستطيع الإجابة عنها غيركم من طلبة العلم.
	فقال له سماحة الشيخ: الذي يأتي إليَّ يتكلم معي، ويعرض حاجته، ويقول ما لديه، وأنا أضع سماعة الهاتف، وأسمع منه.
	أما أن أترك الرد على الهاتف البتة فهذا ليس بصحيح، والذين يتصلون ويسألون يرون أن هذه الأسئلة هي أهم شيء لديهم؛ فهل لديكم اقتراح آخر؟
	فقال المقترح: نعم أرى أن تأتي إلى بيتك إذا صليت الظهر، وتدخل عند أهلك، وتأخذ قسطاً من الراحة، ويكون غداؤك في وقته مع أولادك وبين أهلك؛ فالناس حاجاتهم لا تنتهي.
	فرد عليه سماحة الشيخ×قائلاً: تقترح علي أن أترك الجلوس مع الناس، والرسول"كان يأكل مع أصحابه ومع الفقراء؟
	أنا سوف استمر على هذا ما دمت أستطيع، ولن أغير عادتي.
	5_ وقال بعض الناس_على سبيل الاقتراح_لو أن سماحة الشيخ إذا جاء من عمله دخل في مكان خاص، وجلس معه على الغداء خواص الموظفين، وترك الجلوس مع عامة الناس؛ لأنهم يتعبونه.
	فقلت لسماحة الشيخ: إن بعض الناس يقترح كذا وكذا.
	فقال سماحته×: مسكين! هذا لم يتلذذ بالأكل والجلوس مع الفقراء والمساكين؛ نحن سوف نستمر على هذا، والذي يحب أن يجلس معنا حياه الله، والذي لا يستطيع أو لا يريد فنحن نسامحه.
	6_ في يوم من الأيام وفي إجازة العيد أتى أحد الوافدين وكانت له معاملة بشأن الإقامة، فأساء الأدب، ورفع الصوت، وقال: ماذا فعلتم بمعاملتي؟
	فقال الكاتب الذي وُجِّه إليه هذا الكلام: نحن في إجازة عيد، والدوائر لا تعمل، ثم التفت الكاتب إلى سماحة الشيخ وقال له: إن هذا الوافد دائماً يستعجل، ويشتد غضبه، ولا يحسن المخاطبة.
	فالتفت سماحة الشيخ إلى الكاتب معتذراً لذلك الوافد وقال: هؤلاء لا يعرفون مصطلحاتكم، ولا يعرفون معنى إجازة العيد وإغلاق الدوائر؛ فارحموهم وتحملوا منهم، وتعودوا على الصبر، فالرسول"يقول: =اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه+.
	7_ وكان من عادة سماحته في الحج كل عام أن يصطحب معه أعداداً كثيرة من الفقراء، سواء من الرجال أو النساء، وقد يصل عددهم إلى ثمانمائة حاج من جنسيات مختلفة.
	وكثير من هؤلاء يكادون يقتتلون على السيارة التي تُقِلُّ سماحته عند ذهابه إلى عرفة وإيابه منها.
	وهو لا يرد من رغب في الذهاب معه، ولا يتبرم ولا يضجر من زحامهم، بل هو مستمر في الذكر، والدعاء، والتلبية، ولا يرضى بحال من الأحوال أن يُمَسّ أحد من هؤلاء بسوء.
	وكان عدد الرجال والنساء الذين يقدم لهم الطعام على مأدبته يتراوح ما بين ثمانمائة إلى ألف ومائتين.
	وليس العجب من هذا، وإنما العجب أن يكفيهم طعام قُدِّر فيه أن يكفي خمسمائة شخص؛ فالبركة في طعامه ظاهرة يشهد بذلك كل من رآه.
	وكان الفقراء يزدحمون على مائدته، وإذا منعوا من ذلك قالوا: نحب أن نأكل مع الشيخ؛ حتى نراه، ونسمع كلامه، ونرى كيفية أكله، فارحمونا، أنتم ترونه دائماً ونحن هذه فرصتنا ! وسماحة الشيخ يرحب بهم ويتهلل بشراً وطلاقة، ولا يقوم حتى يسأل: هل انتهوا؟ خشية أن يعجلهم!!
	ضخم الدسيعة بالندى متدفقاً
	مأوى اليتيم وغاية المنتاب ()
	سماحة الشيخ مشتهر بالتواضع مع الصغير، والفقير، وسائر الناس.
	وللأطفال، وصغار السن تقدير ورحمة وعطف من لدن سماحته؛ فهو يتلطف بهم، ويأنس بمحادثتهم.
	فإذا سلَّم على سماحة الشيخ أحد ومعه أحد أطفاله سلم سماحته على الصغير، وشد على يده وقال: ما اسمك ؟ وأين تدرس ؟.
	فإذا عرف مستواه وجَّه إليه بعض الأسئلة الملائمة له وهو ممسك بيده، كأن يقول: لأي شيء خلقت؟
	فإن أجاب؛ وإلا لقنه بقوله: قل: لعبادة الله، ثم يقول سماحته: ما الدليل ؟ فإن أجاب وإلا قال: قل: قوله_تعالى_: [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ] الذاريات: 56.
	وأحياناً يَسْأل الصغيرَ فيقول: هل تحفظ القرآن ؟ أو: كم تحفظ من القرآن ؟
	وأحياناً يوجه إليه بعض الأسئلة في النحو كأن يقول: أعرب: الله أكبر.
	أو يقول: ما معنى: لا إله إلا الله؟ أو من ربك؟ وما دينك، ومن نبيك؟
	فإن أجاب وإلا علمه بلطف، وهكذا.
	ثم إذا أراد الطفل الانصراف قال له سماحته: أصلحك الله، وبارك فيك، وربما قال: ابْعَدِي () .
	وربما طلب من الصغير أن يقرأ بعض الآيات من القرآن، وربما سأله عن دراسته، وأوصاه بالالتحاق بالمعهد العلمي وكلية الشريعة.
	وربما سأل الصغير الذي يأتي مع والده أو قريبه والناس واقفون.
	وسماحته×يريد من ذلك استمالة قلب الوالد، وتربية الصغار على الشجاعة الأدبية، وعلى الثقة بالنفس، والحديث أمام الناس.
	ولا ريب أن هذا الصنيع من التربية العملية، التي يبقى لها الأثر الكبير في نفوس النشء ووالديهم والحاضرين.
	ولهذا ترى آثارالتعجب، والفرح بادية على وجوه الحاضرين وهم يرون سماحته يقوم بهذا العمل.
	وكم من كلمة أو نصيحة من سماحته أثَّرت في نفس هذا الصغير؛ فكانت نبراساً له في حياته.
	وإني أعرف عدداً من طلاب العلم كان سبب توجههم إلى طلب العلم الشرعي أن سماحة الشيخ نصحه بطلب العلم، وملازمة العلماء، والتفقه في الدين، والالتحاق بكلية الشريعة، أو المعهد العالي، أو بالشيخ فلان.
	لأهل العلم السابقين، والمعاصرين منزلة خاصة عند سماحة الشيخ؛ إذ كان×يحبهم، ويقدرهم حق قدرهم، وينزلهم منازلهم اللائقة بهم.
	ومما يمكن ذكره في طريقة سماحته مع العلماء، ما يلي:
	1_ كثرة ترحمه على العلماء: فكان سماحته لا يكاد يذكر أحداً من علماء السلف، أو يذكرهم أحد عنده إلا ترحم عليهم، ودعا لهم سواء العلماء السابقين كالصحابة، والتابعين، أو من جاء بعدهم كالليث بن سعد، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينه، وعبدالله بن المبارك، والأئمة الأربعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأئمة الدعوة، وسائر علماء الإسلام_رحمهم الله أجمعين_.
	2_ حبه لقراءة سيرهم، وتأثره بذلك: فكان كثيراً ما يبكي إذا قرئ عليه شيء من سير العلماء، وما لاقوه في سبيل العلم، وما قاموا به من الدعوة والجهاد.
	3_ إجلاله لمشايخه وتأدبه معهم: فكان مُجِلاً لمشايخه، معترفاً بفضلهم، كثير الذكر والدعاء لهم؛ فكان كثيراً ما يترحم على شيخه العلامة سعد بن عتيق، وشيخه صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ قاضي الرياض في وقته، وشيخه حمد بن فارس وغيرهم_رحمهم الله_.
	أما أقرب مشايخه إلى قلبه، وأعظمهم أثراً في نفسه فهو سماحة الشيخ الإمام العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في وقته×.
	فقد كان سماحة الشيخ يجل هذا الإمام، ويقدره قدره، ولا يستطيع الحديث كثيراً عنه؛ إذ يغلبه البكاء إذا أراد ذلك.
	وكان يقول عنه: ما رأت عيناي قبل أن أعمى، ولا سمعت أذناي بعد أن عميت مثله، وكان له فضل كبير عليَّ.
	وكان×يتأدب مع شيخه محمد غاية الأدب، وإذا أراد مكاتبته في أي شأن من الشؤون تلطف معه، وتأدب في خطابه، وعرض له الموضوع بغاية التأدب، وختمه بالدعاء له.
	وكان يتعاون مع سماحة الشيخ محمد في المناصحات، والقضاء على المنكرات.
	وكان إذا كتب نصيحة إلى المسؤولين زود سماحة الشيخ محمد بصورة منها.
	وإليك بعض النماذج من مكاتباته لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم_رحمهما الله_.
	أ_هذا كتاب كتب في 23/2/1384هـ جاء فيه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	=من عبدالعزيزبن عبدالله بن باز إلى حضرة سماحة الوالد الجليل شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم وفقه الله لكل خير آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	بعده سبق أن أرسلت لسماحتكم كتاباً منذ أيام مني ومن بعض المشايخ، بخصوص ما نشرته جريدة المدينة بالعدد 85 وتاريخ 19/2/84 حول كذا وكذا...+.
	إلى أن قال×بعد عرض الموضوع: =ونرجو أن الكتاب المذكور قد وصل إليكم، وأن سماحتكم قام بما يلزم تجاه هذا العمل المنكر.
	وفق الله سماحتكم لما فيه رضاه، وصلاح أمر المسلمين، ونصر بكم دينه، وحمى بكم شريعته، وجعل التوفيق حليفكم، والإخلاص رائدكم؛ إنه سميع قريب.
	وإذا رأى سماحتكم تكذيب الخبر، ونشره في الصحف، أوما يتضمن الإفادة بالأمر بمنعه، وصده فهو مناسب؛ لكون الخبر قد شاع، وذاع، وأغلبية الناس لا يعلمون من رأي المشايخ في هذا الموضوع شيئاً؛ هذا ما أحببت رفعه إلى سماحتكم، والنظر لله ثم لكم+
	ب_وهذا نموذج آخر من كتابات سماحة الشيخ عبدالعزيزلسماحة الشيخ محمد_رحمهما الله_وقد كتبه الشيخ عبدالعزيز لما كان في المدينة إبان عمله في الجامعة الإسلامية، وجاء فيه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سماحة الوالد المكرم شيخنا الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم وفقه الله لكل خير، وجعل التوفيق حليفه في القول والعمل آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	بعده أفيد سماحتكم أني وصلت المدينة ليلة السبت الساعة الثانية وخمس بتوقيت المدينة بحال الصحة ولله الحمد، وأسأله_سبحانه_أن يُوْزِعَ الجميع شكر نعمه، وأن ينصر دينه وحزبه، ويخذل أعداءه وحربه، وأن يمنح سماحتكم النشاط والقوة في الحق، وأن يسدد خطاكم، ويعينكم على كل ما فيه رضاه، وصلاح عباده؛ إنه جواد كريم.
	ثم أفيد الوالد أنه وردني كتاب من بعض الزهرانيين حول قاضيهم نسيت عرضه عليكم، وهو إليكم بطيه للإشراف عليه.
	والذي يراه ابنكم أن ترك قاضيهم عندهم أولى من نقله، إذا لم يكن هناك موجب لنقله من جهة أعيان البلد؛ لأن ثناءهم عليه، ونشاطه في حل مشاكلهم، وإصلاح ذات بينهم أمر له أهميته، وقل من يوفق له من القضاة.
	وإذا كان الأمر هكذا فبقاؤه عندهم أصلح، وإن كان الواقع خلاف ذلك فسماحتكم به أعلم.
	وأما حاجة محكمة الإحساء إليه فلا أرى أن ذلك مسوغ لنقله عن محله، ويمكن سد حاجة المحكمة بغيره، والنظر لله ثم لكم.
	كان الله في عونكم، ويسر لكم كل أمر عسير؛ إنه سميع قريب.
	والرجاء التكرم بإبلاغ السلام الأبناء، والأخوين الشيخ عبدالله والشيخ عبداللطيف، كما أن المشايخ وعيال الإخوان في الجامعة يبلغونكم السلام.
	والله يتولاكم والسلام
	ملاحظة: =الأحوال في الجامعة هادئة، والدراسة سائرة على ما يرام ولله الحمد+.
	وكان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم×محباً لسماحة الشيخ عبدالعزيز، عالماً بفضله، وعلمه.
	وكان إذا كاتبه الشيخ عبدالعزيز، أو طلب منه أمراً معيناً رد عليه، وأجابه، وربما أخذ باقتراحه.
	ومن عباراته أنه كان يقول: ونبشركم أن الموضوع الفلاني، أو الأمر الفلاني على ما يرام.
	وكان يثق بالشيخ عبدالعزيز، ويسند إليه كثيراً من الأعمال، ويوجهه للنظر في بعض القضايا في القضاء، حتى بعد أن كان الشيخ عبدالعزيز بالجامعة الإسلامية.
	ج_وإليك هذا المثال الذي يؤيد ما ذكر، وذلك من خلال الكتاب الآتي الذي وجهه سماحة الشيخ عبدالعزيز، إلى سماحة الشيخ محمد، حيث جاء فيه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سماحة الوالد الكريم رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم وفقه الله لما يرضيه آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده حفظكم الله، امتثالاً لأمر سماحتكم رقم وتاريخ توجهت في صباح يوم السبت الموافق 18/8/1385هـ إلى بلدة الدلم للنظر في دعوى آل فلان في فاضل السيل، وبصحبتي هيئة النظر، وفضيلة الشيخ محمد بن عبدالعزيز المهيزع، وفضيلة الشيخ محمد بن سليمان البدر، وفارس بن عبدالعزيزالفارس، وعلي بن عبدالرحمن بن عواد، وعبدالعزيز بن حمد بن حمود، وصالح بن عبدالرحمن الرويتع، وطلبت من فضيلة رئيس محكمة الدلم، الشيخ محمد بن ردن إحضار الأطراف الثلاثة المعنيةإلخ+
	د_وهذا كتاب وجهه سماحة الشيخ محمد إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز برقم، 1638 وتاريخ 23/4/1385هـ جاء فيه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	وبعد فقد وصلني خطابكم تاريخ 12 الجاري، واطلعت على الصور المرفقة له
	وهو كتاب سديد في بابه، جزاكم الله خير الجزاء، ووفق الجميع للقيام حول هذه الأمور وأمثالها بما يجب، وما فيه براءة الذمة.
	كما نسأله أن يتولى توفيق ولاة الأمور، ويعينهم على ما فيه رضاه والسلام.
	هـ_وهذا كتاب_أيضاً_من سماحة الشيخ محمد إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز برقم 503/، 1 وتاريخ 11/2/1386هـ، جاء فيه:
	من محمد بن إبراهيم إلى حضرة نائبنا بالجامعة الإسلامية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	تلقينا خطابكم الكريم المؤرخ 8/9/1385هـ، والذي ذكرتم به أنه يوجد في بعض المكتبات التجارية كثير من الكتب والصحف المفسدة للعقائد والأخلاق، وتقترحون في خطابكم آنف الذكر تشكيل لجنة من أعضاء رئاسة القضاء، ومن أعضاء دار الإفتاء، أو من غيرهم؛ لدراسة موضوع التفتيش عن مثل الكتب المنوَّه عنها، ومراقبة المكتباتإلى آخر ما ورد في خطابكم.
	وعليه؛ نشعركم بأن موضوع الكتب، والمجلات المفسدة للعقائد والأخلاق؛ محل اهتمامنا منذ زمن طويل، وقد جرى بشأنه بحوث عديدة مع ولاة الأمور، انتهت بالموافقة على إحداث تسع وظائف في ميزانية العام الماضي، جميعها بالمرتبة الخامسة، كما أعلن عنها بالصحف؛ تمهيداً لشغلها بمراقبين أكفاء.
	لإحاطتكم، والسلام.
	مفتي البلاد السعودية
	وهكذا استمرت العلاقة بين هذين العلمين الكريمين، إلى أن توفي الشيخ محمد بن إبراهيم، وقد أمَّ الناس بالصلاة عليه سماحة الشيخ عبدالعزيز_رحمهما الله_.
	هذا وسيأتي مزيد من المكاتبات بين الشيخين_رحمهما الله_في صفحات آتية عند الحديث عن مكاتبات سماحة الشيخ عبدالعزيز لأهل العلم.
	هذا وقد كتب سماحة الشيخ عبدالعزيز ترجمتين لشيخه محمد بعد وفاته، وسيأتي ذكرهما فيما بعد.
	4_ حبه وإجلاله لأقرانه ومعاصريه من أهل العلم: فلم يكن بينه وبين أقرانه ومعاصريه من أهل العلم إلا كل محبة، وتقدير، وإجلال، ولم يكن يحسد أحداً منهم، أو ينتقصه، أو يذمه، أو نحو ذلك.
	بل كان مُجِلاً، ومبجِّلاً لهم، ومتعاوناً معهم على الخير ومصلحة المسلمين.
	ويأتي على رأس هؤلاء سماحة العلامة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد_رحمهم الله_.
	فلقد انعقدت بينه وبين سماحة الشيخ عبدالعزيز محبة خاصة، وتعاون بنَّاء إلى أن توفي سماحة الشيخ عبدالله عام 1402هـ.
	وكان بينهما لقاء أسبوعي خاص، يتدارسان فيه الأوضاع والمستجدات.
	وكان سماحة الشيخ عبدالعزيزإذا كتب نصيحة، أو كلمة في أمرما_زوَّد سماحة الشيخ عبدالله بصورة مما كتب؛ فإذا وصل ذلك الكتاب إلى الشيخ عبدالله سُرَّ به، وأيده، وأرسل شكراً إلى الشيخ عبدالعزيز.
	وكذلك الحال بالنسبة للشيخ عبدالله إذا كتب عن أمر ما؛ فإنه يزود الشيخ عبدالعزيز بصورة منه.
	وكثيراً ما يحرر الموضوع باسميهما معاً، وسيأتي نماذج من ذلك عند الحديث عن مكاتبات سماحة الشيخ لأهل العلم.
	ولم يكن أحد منهما يذكر الآخر إلا بكل محبة وتقدير، وثناء، ولم يذكر أنه حصل بينهما ردود أو خلاف.
	وإليك هذا النموذج مما كان يدور بينهما من مكاتبات:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالله بن محمد بن حميد إلى حضرة الأخ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله وتولاه.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
	وصلني كتابكم المكرم المتضمن للتهنئة بدخول شهر الصيام، تقبل الله منا ومنكم، ووفقنا جميعاً لما فيه رضاه.
	نصيحتكم القيِّمة وصلت، شكر الله لكم، وكثَّر من أمثالكم، ونفع بها، وستقرأ_إن شاء الله_في الحرم في الميكرفون العام غداً أو بعد غد.
	هذا ما لزم، أبلغوا سلامنا كافة الإخوان، والمشايخ.
	والسلام عليكم.
	عبدالله بن حميد
	8/9/1388هـ
	وكان سماحة الشيخ عبدالعزيز يزور الشيخ عبدالله، ولما كان في مرضه الأخير في مستشفى الهدا في الطائف زاره الشيخ عبدالعزيز، وتعانقا طويلاً، وبكيا، ورقاه الشيخ عبدالعزيز، ودار بينهما حديث خاص_رحمهما الله وأجزل مثوبتهما_.
	ومن العلماء الذين لهم مكانة عند سماحة الشيخ صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشثري_أبو حبيب_فكان بينهما_رحمهما الله_مودة حميمة، وتعاون على البر والتقوى، وكانا يشتركان في بعض المكاتبات، وكان سماحة الشيخ يراسل الشيخ عبدالعزيز الشثري كثيراً، للسلام والاطمئنان، أو لغير ذلك من أمور العلم، والدعوة.
	وكان يلقبه في بعض رسائله بالوالد، وسيأتي نماذج من تلك المكاتبات عند الحديث عن مكاتبات سماحة الشيخ للعلماء.
	ومن العلماء الذين لهم منزلة عند سماحة الشيخ عبدالعزيز_صاحب السماحة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي×فكان له علاقة متينة به، وذلك إبان تدريسهما في كلية الشريعة في الرياض، ثم انتقالهما إلى الجامعة الإسلامية منذ افتتاحها حتى وفاة الشيخ الأمين عام 1393هـ.
	وكان للشيخ الأمين منزلة كبيرة عند سماحة الشيخ عبدالعزيز، حيث كان محباً للشيخ الأمين، كثير الذكر له، كثير الثناء عليه، كثير الرجوع إلى تفسيره_أضواء البيان_.
	ومما يدل على محبته له أنه كان إذا كتب كتاباً لأحد من المشايخ لما كان في المدينة طمأنهم على صحة المشايخ في المدينة، وخص منهم الشيخ الأمين_كما سترى في رسائل سماحة الشيخ مع الشيخ أبي حبيب عبدالعزيز الشثري_.
	وكان الشيخ الأمين محبَّاً للشيخ عبدالعزيز، عالماً بفضله، ذاكراً له بالخير.
	وكان يقول: لا يوجد رجل في العالم يهتم بأمور المسلمين كسماحة الشيخ عبدالعزيز_رحمهما الله رحمة واسعة_.
	ومن العلماء الذين لهم إجلال وتقدير عند سماحة الشيخ عبدالعزيز: فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي×.
	كذلك فإن للشيخ عبدالعزيز منزلة عظيمة عند الشيخ عبدالرزاق ومما يحضرني في هذا الشأن أن الشيخ عبدالرزاق في
	آخر سنة من حياته اتصل بالشيخ عبدالعزيز، وقال: يا شيخ إنني أريد الحج هذا العام معكم، فقال له سماحة الشيخ: حياكم الله، حياكم الله.
	فأمر سماحته بوضع خيمة خاصة بالشيخ عبدالرزاق، وأمر بالعناية به.
	وفي يوم عرفه كانا معاً في خيمة واحدة، وإذا قدم فاكهة أو قهوة أو شاي أو أي شيء قال سماحة الشيخ عبدالعزيز تفضل يا أبا أحمد، والشيخ عبدالرزاق يقول: جزاك الله خيراً، ويدعو للشيخ.
	وقد لاحظت في ذلك اليوم أن الشيخ عبدالرزاق يصعد بصره ويصوبه نحو سماحة الشيخ، ولا يكاد يلتفت عنه يمنة أو يسرة طيلة ذلك اليوم.
	وكذلك الحال بالنسبة للعلامة المحدث سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني×حيث كان سماحة الشيخ عبدالعزيز محباً له، عالماً بفضله، كثير الثناء عليه، كثير السؤال عنه، كثير الرجوع إلى تحقيقاته وكتبه.
	وكان لا يرضى أن يذكر عنده إلا بكل خير، وكان يشرف على صرف مستحقاته التي تجرى له من الجامعة الإسلامية، ويتابعها بنفسه.
	وكان يقول: الشيخ ناصر من خواص إخواننا.
	وكان سماحة الشيخ عبدالعزيز يكنُّ للشيخ العلامة الألباني التقدير، والمودة، ويعرف فضله وعلمه منذ زمن طويل، وكان يرسل السلام إليه على البعد، ومما يشهد لذلك ما جاء في رسالة كتبها وأرسلها سماحة الشيخ في 2/5/1377هـ للشيخ عبدالفتاح الإمام من أهل العلم في الشام_حيث جاء في آخرها قول سماحته: =وأرجو إبلاغ سلامي لمن حولكم من خواص المشايخ والإخوان، وأخص منهم فضيلة أخينا، ومحبوبنا في الله الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني+.
	وسوف تطلع أيها القارىء الكريم على نص الرسالة كاملة بعد صفحات وذلك عند الحديث عن مكاتبات سماحة الشيخ لأهل العلم.
	ولما عزم الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني حفظه الله على كتابة ترجمة موسعة للشيخ الألباني×وكتب لسماحة الشيخ عبدالعزيز يخبره بذلك ويريد بيان رأيه فيه أجابه بالكتاب التالي برقم 240/خ في27/2/1406هـ.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني وفقه الله للخير آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده يا محب، كتابكم الكريم وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما تضمنه من عزمكم على كتابة ترجمة موسعة لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وكتابة رأينا في فضيلته.
	ونفيدكم أن الشيخ المذكور معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة، ومواصلة الدعوة إلى الله_سبحانه_مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريف، وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع، وما كتبه في ذلك من الكتابات الواسعة كله عمل مشكور، ونافع للمسلمين، نسأل الله أن يضاعف مثوبته، ويعينه على مواصلة السير في هذا السبيل الطيب، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح.
	وقد أحسنتم فيما عزمتم عليه من كتابة ترجمة له توضحون فيها جهوده، وأعماله الجليلة؛ فجزاكم الله خيراً، وسدد خطاكم، ومنحكم التوفيق فيما عزمتم عليه، وبارك في جهود أخينا، وصاحبنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين، وزاده من العلم والهدى، ونصر به الحق، وجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين؛ إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	وفي عام 1410هـ تقريباً جاء الشيخ الألباني إلى مكة، واجتمع بسماحة الشيخ بعد صلاة الجمعة، وكان من عادة الشيخ يوم الجمعة أن يكون له درس في تفسير ابن كثير×ويستمر الدرس إلى الساعة الثانية تقريباً فلما انتهى الدرس أخذ سماحته بيد الشيخ الألباني، وجلسا في ناحية من المجلس، وأخذ يناقش الشيخ ناصراً في بعض المسائل، والشيخ ناصر منصت لسماحته، متأدب معه غاية الأدب، وبعد أن انتهى الحديث قال له الشيخ عبدالعزيز: والله يا شيخ ناصر إنني لا أحب أن أسمع عنكم إلا ما يسر، ففرح الشيخ ناصر بما سمع من سماحته، ودعا للشيخ_رحمهما الله جميعاً_.
	ومن العلماء الذين يجلهم سماحة الشيخ، ويكن لهم المحبة والتقدير صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن محمد الدوسري×فلقد كان الشيخ محباً له، عالماً بفضله، وسعة اطلاعه، وغيرته، وكان بينهما مكاتبات، ولقاءات واشتراك في بعض المحاضرات، وتعليق للشيخ عبدالعزيزعلى بعض ما يلقيه الشيخ عبدالرحمن×.
	وكان الشيخ عبدالرحمن يجل سماحة الشيخ، ويكن له المودة، والتقدير.
	وأذكر أن سماحة الشيخ لما كان نائباً للجامعة الإسلامية قدم إلى الرياض في يوم من الأيام، وذلك في عام 1388هـ، وفي فترة وجوده في الرياض ألقى محاضرة قيمة عظيمة الفائدة في دار العلم، وفي تلك الليلة رأيت في المنام سماحة الشيخ عبدالعزيز، وبيده سيف له لمعان، وسماحته ممسك بالسيف بيده اليمنى، وكان يمشي في واد فسيح أقدِّر عرضه بمائة متر، وكان الوادي ممتلئاً بالحيَّات، وأرى أن ارتفاعها عن الأرض يقدر بمتر، وسماحته يمر بها، وقد شقَّ له طريق، وهو يضرب بالسيف ما أمامه منها، وما عن يمينه، وما عن شماله، والحيات تهرب منه، وهو لا يخطىء شيئاً مما ضرب.
	وبعد هذه الرؤيا بيومين أو ثلاثة قابلت الشيخ عبدالرحمن الدوسري×فأخبرته بالرؤيا، ففرح، واستبشر، وقال: الحمد لله، الله يبشرك بالخير، هذا نصر من الله، وتأييد؛ فهذه الحيات أهل الباطل والزنادقة، والسيف حقٌّ ونَصْرٌ، وهذا يدل على أن سماحة الشيخ سَيُعان عليهم، ولن يقفوا أمامه.
	ومن العلماء الذين لهم منزلة عند سماحته؛ صاحب الفضيلة العلامة الشيخ حمود التويجري×حيث كان الشيخ عبدالعزيز محباً له، قارئاً لكتبه، وكان يقرضها، ويكتب عليها المقدمات.
	وأذكر أنه لما مرض الشيخ حمود كان الشيخ عبدالعزيز يزوره، وذات يوم زاره وهو على فراش مرضه الأخير في مستشفى الحرس الوطني، فشرع سماحته في النفث على الشيخ حمود للرقية؛ فارتاح الشيخ حمود للرقية، وفتح صدره؛ فرقاه الشيخ حتى خرج من عنده.
	ولما توفى الشيخ حمود أمَّ الشيخ عبدالعزيز المصلين للصلاة عليه_رحمهما الله جميعاً_.
	وكذلك الحال بالنسبة لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن غصون×حيث كان الشيخ عبدالعزيز يجله، ويقدره، ويزوره إبان مرضه الأخير.
	ولما توفي الشيخ صالح ذهب الشيخ عبدالعزيز للصلاة عليه، وتعزية أهله، مع شدة وطأة المرض على الشيخ عبدالعزيز؛ إذ لم يكن بين وفاته ووفاة الشيخ صالح مدة شهر أو تزيد قليلاً.
	ولما عاد من تعزية أهل الشيخ صالح تعب تعباً شديداً، وتقيأ في الطريق، وسقط في السيارة على من بجانبه من شدة المرض.
	ومن العلماء الذين لهم منزلة عالية عند سماحته، صاحب الفضيلة الشيخ صالح الخريصي، وصاحب الفضيلة الشيخ صالح العلي الناصر، وصاحب الفضيلة الشيخ صالح البليهي، وصاحب الفضيلة الشيخ زيد بن فياض_رحمهم الله جميعاً_.
	ومن العلماء الذين لهم حفاوة عن سماحته فضيلة الشيخ أبو الحسن الندوي×حيث كا ن سماحة الشيخ عبدالعزيز يجله، ويلقبه في بعض مكاتباته بـ: سماحة الشيخ العلامة، الناصح العالم.
	ومن العلماء الذين لهم حظوة، ومنزلة، وتقريب عند سماحته_سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين×.
	فلقد كان سماحة الشيخ عبدالعزيز×محباً للشيخ محمد، عالماً بفضله، وكان يلقبه بسماحة الشيخ، وكان يشرح بعض كتبه ككتاب مجالس رمضان، وكان يقدم له بعض كتبه، ويقرأ له، ويستمع لفتاواه.
	وكان يقول للشيخ محمد: أود أن تكون فتوانا واحدة، وألا تختلف قدر الإمكان.
	وإذا خالفه الشيخ محمد في مسألة قدَّر له سماحة الشيخ رأيه واجتهاده.
	وكان كثير الحفاوة به كما سيأتي في الفقرة التالية.
	وكان سماحة الشيخ محمد محباً لشيخه سماحة الشيخ عبدالعزيز، معترفاً له بالفضل عليه وعلى الأمة، وكان يلقبه بسماحة الوالد، وإذا كاتبه صدر كتابه بقوله: من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
	وسيأتي نموذج من تلك المكاتبات عند الحديث عن مكاتبات سماحة الشيخ لأهل العلم.
	5_ كثرة استشارته لأهل العلم: حيث كان×كثير المشاورة لأهل العلم، كثير الأخذ والاعتداد بآرائهم، وخصوصاً أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء اللجنة الدائمة.
	6_ كثرة استضافته لأهل العلم: فقل أن يمر يوم أو أقل من يوم إلا ويأتيه الوفود تلو الوفود من أهل العلم من شتى الأماكن.
	7_ حفاوته بأهل العلم: حيث كان×عظيم الحفاوة بأهل العلم، عظيم الفرح بمقدمهم؛ فإذا قدم_على سبيل المثال_سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين إلى الرياض أو الطائف استضافه سماحة الشيخ عبدالعزيز، وفرح به؛ إذ إن الشيخ محمد ممن لهم منزلة وحظوة عند سماحة الشيخ.
	فإذا استضاف الشيخ محمداً على الغداء اتصل بنا من المكتب، وقال: سيأتينا اليوم الشيخ محمد، ويأمرنا بزيادة الغداء، ثم يأتي من العمل إلى المنزل قبل مجيء الشيخ محمد بوقت كافٍ، حتى يكون في استقباله إذا وصل منزل سماحته؛ فإذا وصل الشيخ محمد فرح سماحته به، وحياه، وتجاذب معه أطراف الحديث.
	وهكذا كان حاله مع العلماء، وأذكر_أيضاً_أنه يفرح كثيراً إذا زاره أو التقى به صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، أو صاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك_حفظهما الله_فلقد كان محباً لهما، كثير التبسط معهما.
	وكان كذلك محباً لصاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن الفريان كثير الثناء عليه، والدعاء له.
	8_ كثرة السؤال عن أهل العلم: فكان×كثير السؤال عنهم، والاتصال بهم؛ فإذا جاءه_على سبيل المثال_أحد من الأردن سأله عن الشيخ الألباني×وإذا جاء أحد من أهل المدينة سألهم عن الشيخ عبدالمحسن العباد، أو الشيخ حماد الأنصاري، أو الشيخ عمر فلاته_رحمهما الله_وغيرهم من أهل العلم في المدينة.
	وإذا قدم عليه أحد من أي بلد سأله عن أهل العلم الذين يعرفهم سماحته، أو يسأله عن أهل العلم الموجودين عندهم.
	وكذلك الحال بالنسبة لمن يأتون من خارج البلاد؛ حيث يسأل عن أهل العلم، ويوصي بنقل السلام إليهم، وربما حمَّل من يأتيه رسالة إليهم، وربما سألهم: من عندكم من أهل العلم، وما نشاطهم في العلم والدعوة ؟
	وكان يأخذ عنواناتهم، ويراسلهم، ويوصيهم بالعناية بالدعوة إلى الله، ويقول: نحن مستعدون للتعاون معكم بما يخدم الدعوة.
	وكان لا يتوانى في فتح المدارس، والجمعيات، والمراكز، أو تخصيص المخصصات السنوية أو الشهرية لأهل الدعوة داخل المملكة أو خارجها.
	وكان دائماً يمدهم بالكتب النافعة، والنصائح القيمة.
	وكان كثير الدعاء لهم، والتفقد لأحوالهم، وتوصيتهم بإلقاء الدروس.
	وسيأتي نماذج من ذلك عند الحديث عن مكاتباته لأهل العلم.
	9_ حرصه على الاستماع لأهل العلم، والقراءة لهم، وتشجيعهم: فكان كثيراً ما يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، وبرنامج نور على الدرب_على وجه الخصوص_وكان يعرف أيام كل عالم من العلماء في ذلك البرنامج، فكان يقول: هذه ليلة الشيخ صالح بن غصون، وهذه ليلة الشيخ عبدالله بن غديان، وهذه ليلة الشيخ محمد بن عثيمين، وهذه ليلة الشيخ صالح اللحيدان، وهذه ليلة الشيخ صالح الفوزان، وهذه ليلة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله.
	وكان يسر بنشرهم للعلم، ويفرح بفتاواهم المسددة.
	وكان يستمع لبعض المحاضرات عبر الأشرطة، وكان يعلق كل أسبوع على محاضرات الجامع.
	وكان إذا لاحظ ملحوظة على أحد من أهل العلم أبداها له بكل لطف وأدب.
	وكان يقرأ لأهل العلم المعاصرين، ويكتب المقدمات على كتبهم إذا طلب منه ذلك، وقد ذُكر في المقدمة جملة من الكتب التي قرأتها عليه.
	وأذكر أنه كان يعلق على كثير مما يقرأ عليه، وكان يعجب كثيراً من أساليب صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد، وكان يقول متعجباً: من أين يأتي الشيخ بكر بهذه الأساليب، والتراكيب ؟!
	وإذا طلب منه قراءة كتاب، أو تقديمه قرأه، وربما قدم له، وإن كان هناك من ملحوظات أبداها، وربما قرأ الكتاب ولم يبد أي ملحوظة.
	وإذا زاره أحد من أهل العلم ممن لهم باع في الكتابة والتأليف شكره على ماكتب، وأثنى على ما قرأه من ذلك، وسأله عما يكتب، وعما ينوي الكتابة عنه، وشجعه على مزيد من الكتابة.
	وربما طلب هو بعض الكتب لبعض المعاصرين لقراءتها إذا دعت الحاجة لذلك.
	وأذكر أنه لما كثر الكلام عن جماعة الإخوان المسلمين وكبارهم، قال لي سماحته: كنت أرغب في قراءة كتبهم، والإطلاع عليها، ثم أمرني بإحضار جملة منها وقال: أحضر لي رسائل الشيخ حسن البنا×فأحضرتها، وشرعت في قراءتها؛ حتى إنني قرأت عليه منه ما يزيد على مائتي صفحة، وهي على هيئة رسائل، وكلما قرأت رسالة عليه كتب عليها تعليقاً يسيراً بعد قراءته لها، وربما لم يكتب أي ملاحظة، وربما أبدى إعجابه ببعضها.
	10_ الذب عن أهل العلم، وإحسان الظن بهم: فكان يحسن الظن بأهل العلم كثيراً، ويحمل كلامهم على أحسن المحامل، ولا يرضى أن يُنالوا بأي سوء أو مكروه، وكان يدافع عنهم، ويحفظ أعراضهم، ولا يصدق ما يقال فيهم من سوء حتى يقف على حقيقة الأمر.
	وإذا جاءه أحد من الناس، وقال: إن الشيخ فلان بن فلان قد قال: كذا وكذا مما لا يليق_نهره سماحة الشيخ، وقال: هو أوثق عندنا منك، أفنصدقك ونكذب الشيخ فلاناً ؟ ونحو ذلك.
	وإذا تثبَّت من صحة ما يقال عن فلان من أهل العلم من أنه أخطأ في أمر ما_أرسل إليه نصيحة، أو هاتفه، أو طلب حضوره، وبعد ذلك يبدي له وجه الخطأ، ويورد الأدلة على ما قال بأسلوب يفيض بالرحمة، والنصح؛ فما يكون من ذلك الشخص إلا أن يقبل كلام سماحته ويدعو له.
	11_ الحرص على جمع كلمة أهل العلم: فكثيراً ما يبذل جاهه، وشفاعته، وعلمه، في سبيل جمع كلمة أهل العلم، ورأْب ما يكون بينهم من صدع، وتضييق ما يحصل بينهم من خلاف؛ فكم جمع الله به من كلمة، وكم رأب به صدع.
	وكان كثيراً ما يقول لبعض العلماء: لا نود أن نختلف في أي مسألة، ونود أن تكون كلمتنا وفتوانا واحدة.
	ولكنه إذا خُولِف في أي مسألة اتسع صدره كثيراً للمخالف.
	12_ الوفاء لأهل العلم: فهو كثير السؤال عنهم، والزيارة لهم، واستضافتهم، وتشييع جنائزهم_كما مر_.
	ومن صور وفائه لهم أنه كان يجري لهم المخصصات، ويشفع لهم إذا احتاجوا.
	ومن صور وفائه أنه كان يعتني بأهليهم من بعدهم، فإذا توفى أحد من أهل العلم سأل سماحته عن أهله، فإن كانوا محتاجين أمدهم، وربما خصص لهم مرتباً يجري عليهم.
	وكان وفياً لزملائه من أهل العلم_على وجه الخصوص_.
	ولا أذكر أنني ذهبت إلى الزلفي لزيارة الأهل إلا ويحملني السلام والسؤال عن صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن علي الحميدان؛ فالشيخ أحمد بن علي كان من زملاء سماحة الشيخ ومحبيه.
	بل لا يأتي أحد من الزلفي إلا ويبادره بالسؤال عنه.
	13_ الفرح بالطلاب: فلقد كان سماحته يفرح كثيراً إذا قدم عليه أحد من طلابه سواء القدامى، أو المتأخرين سواء كانوا من الداخل أو الخارج.
	وأذكر منهم على سبيل الخصوص: صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي، وصاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن جلال، وصاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز القاسم، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، وصاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز السدحان، وغيرهم كثير.
	يتعامل سماحة الشيخ مع ولاة الأمور على وفق ما جاء في الشرع المطهر، ويمكن أن يلخص ذلك في النقاط التالية:
	1_ كان سماحة الشيخ يدين لولاة الأمور بالسمع والطاعة في المنشط والمكره.
	2_ وكان يدين لهم بالنصيحة، ويتعاون معهم على البر والتقوى.
	3_ وكان يبين لهم الحق، ويرغبهم فيه، ويبين لهم الباطل ويحذرهم من طرقه.
	4_ وكان حريصاً على جمع الكلمة، وتحبيب الرعاة بالرعية، والرعية بالرعاة.
	5_ وكان كثير المكاتبة للولاة في شتى المجالات التي يرجى من ورائها جلب النفع، أو دفع الضر.
	6_ وكان كثير البذل لشفاعته عند الولاة، في سائر أنواع الشفاعات.
	7_ وكان كثير الدعاء لهم بصلاح النية، والبطانة، والقول، والعمل.
	8_ ولم يكن يتشوف إلى ما عند الولاة، أو يطمع بما لديهم من الجاه، أو المال، أو المنصب.
	9_ وكان يقول: ربما نختلف مع ولاة الأمور في بعض الأمور، وربما يشتد النقاش، ولكننا نصطلح معهم، ويزول ما في النفوس؛ لأن الهدف هو النصح لهم وللمسلمين.
	10_ وكان يقول: الواجب علينا بيان ما نراه لهم، والاستمرار في بذل النصح دون توقف حتى الموت، وموقفنا في ذلك لا يتغير؛ فهذا الذي في وسعنا واستطاعتنا.
	11_ كان يتأدب معهم، وينزلهم منازلهم، ويحسن مخاطبتهم ومكاتبتهم.
	12_ كان كثير الشكر للولاة إذا صدر منهم قرار صائب، أو مبادرة طيبة أو نحو ذلك.
	والأمثلة في هذا القبيل لا تكاد تحصى؛ من لدن الملك عبدالعزيز×إلى عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
	وإليك هذا المثال، وهو كتاب بعثه سماحة الشيخ إلى الملك سعود×يشكره على مكرمة مالية أجراها لما كان ولياً للعهد_لطلاب سماحة الشيخ، وإليك نص ذلك الكتاب:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة محترم المقام ولي العهد المكرم: سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، رفع الله به كعب الإسلام، ونشر به العلم النافع بين الأنام آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	كتابكم الكريم المؤرخ 3/9/1370هـ وصل، وصلكم الله بحبل الرضى والتوفيق.
	وما تضمنه من الإفادة عن تفضلكم بأمر المالية أن تجري للطلبة بطرفنا قاعدة سنوية كالذي تفضل به الوالد_حفظه الله وإياكم_كان معلوماً، ولقد سررت بذلك كثيراً، ودعوت لسموكم الكريم بما أرجو من المولى_سبحانه_أن يجيبه، ولا يحجبه بالذنوب.
	وإنها لخطوة مباركة من سموكم الكريم في تأييد العلم، ومساعدة طالبيه في هذا الزمان الذي قلَّ فيه طلاب العلم النافع، وقلَّ فيه من يدعو إليه، ويساعد طلابه.
	وهي_في الحقيقة_نزر يسير من بحور جودكم وإحسانكم، لا زلتم موفقين للمساهمة في كل خير، والمساعدة على كل حق، ولم يزل سموكم الكريم_بحمد الله_معروفاً بتشجيع العلم، ومساعدة طلابه، والعطف عليهم بما ينشطهم، ويرغبهم في تكميل دراسته.
	وإني لأرجو لسموكم الكريم من التشجيع والمساعدة لطلاب العلم النافع في جميع أنحاء المملكة ما هو أكبر من الواقع، وأظهر، وأشمل؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك، وانصراف رغبة الأكثر في كل الأقطار عن طلب العلم النافع الشرعي إلى طلب غيره؛ لما يترتب على الأخير من المساعدات الكثيرة المادية.
	وأكثر النفوس إنما تسعى وراء المادة أين وجدت، وكيف وجدت، وهذا كله يوجب مضاعفة الجهود في تشجيع العلم النافع الشرعي، ومساعدة طلابه، والقائمين بتعليمه بشتى الوسائل في كل الأقطار الإسلامية؛ لأنه لا قوام للإسلام وأهله في أمر الدين والدنيا، ولا سلامة من غوائل الأعداء وكيدهم إلا بالعلم النافع، وما يترتب عليه من العمل الصالح، والثقة بالله، والحذر من مكائد الأعداء، وبذل الوسع في إعداد كل ما يستطاع من القوة الحسية والمعنوية لصد عدوانهم، وإيقافهم عند حدهم، واستيفاء ما عليهم للمسلمين من الحقوق التي لا يستطاع استحصالها منهم إلا بالعلم والقوة.
	والله المسؤول أن يجعل سموكم وجلالة والدكم أعظم ناصر للحق، ومؤيد للعلم في هذا الزمان المظلم، وأن يحفظكم بالإسلام، وينصر بكم حزبه، ويخذل بكم أعداءه، وأن يعينكم على القيام بأعباء ما حملتم، وأداء ما وجب عليكم أكمل قيام، وأتمه، وأن يمدكم بمعونته، وتسديده، وأن يصرف عنكم كيد كل كائد، وأن يصلح لكم الأقوال والأعمال، ويجعل خير حياتكم آخرها، وأفضل عملكم خاتمته، وخير أيامكم يوم لقاه؛ إنه سميع الدعاء، قريب الإجابة، والله يتولاكم، والسلام.
	12/9/1370هـ
	13_ كان يقوم بكل عمل يسنده إليه ولاة الأمور على أتم وجه وأكمله.
	14_ كان كثيراً ما يزور الولاة؛ لنصحهم، أو زيارتهم في حال المرض، أو الوصول، أو نحو ذلك.
	15_ وكان كثير المبادرة في تهنئة الولاة بسلامة الوصول، أو بالشفاء من المرض، أو بمناسبة حلول شهر رمضان، أو انقضائه، أو حلول العيد أو نحو ذلك، فكان يهاتفهم أو يكاتبهم أو يزورهم.
	والأمثلة في هذا السياق كثيرة جداً، وإليك هذا المثال، وهو عبارة عن برقية كتبها سماحته لخادم الحرمين الشريفين يهنئه بإكمال شهر رمضان، وحلول عيد الفطر وذلك في 2/10/1408هـ، وإليك نص البرقية.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك الكريم فهد بن عبدالعزيز حفظه الله من كل سوء، ونصر به الحق آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	فبمناسبة إكمال شهر الصيام والقيام، وحلول عيد الفطر المبارك_يسرني أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق التهاني، وأكمل التبريكات بهذه المناسبة المباركة.
	تقبل الله منكم، وأعاده عليكم، وعلى جميع المسلمين أعواماً كثيرة في خير وعافية، وصحة واستقامة، وضاعف لكم المثوبة، وجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من العتقاء فيه من النار.
	كما أسأله_سبحانه_أن يجمع شمل المسلمين، ويصلح قلوبهم وأعمالهم، ويوفق ولاة أمرهم لما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم؛ إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	= منزلة سماحة الشيخ عند الولاة+
	وفي مقابل ذلك كان ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية يُجِلُّون سماحة الشيخ عبدالعزيز، ويقدرون علمه، وفضله، ونصحه، ومكانته في الأمة.
	ولقد عاصر سماحتُه خمسة من ملوك الدولة السعودية الثالثة؛ حيث عاصر أولهم وهو الملك عبدالعزيز، والملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد_رحمهم الله جميعاً_.
	وآخر من عاصر منهم خادم الحرمين الشريفين_حفظه الله_حيث توفي سماحته في عهد خادم الحرمين.
	ولقد كان يلقى من الملوك_الآنف ذكرهم_كل حفاوة وتقدير، من لدن الملك عبدالعزيز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد؛ فكانوا يستشيرونه في كثير من الأمور، ويستمعون لنصحه وإرشاده، ويقبلون شفاعاته وكانوا يحرصون على السؤال عنه، وزيارته، خصوصاً في أيام مرضه، أو في أيام المناسبات كالأعياد وغيرها.
	ولقد تجلت مكانته العظيمة إبان مرضه الأخير ووفاته_كما سيأتي ذكر ذلك_وإليك بعض المواقف اليسيرة، التي تدل على عظم منزلته عند الولاة.
	1_ يذكر سماحة الشيخ أنه لما كان قاضياً في الدِّلم قدم إلى الملك عبدالعزيز وهو في الخرج في ذلك الوقت؛ لزيارته والسلام عليه.
	يقول سماحته: ولما استأذنته، لأعود إلى مدينة الدلم قال لي الملك عبدالعزيز: ما نسمح لك في الذهاب؛ نحن نرغب جلوسك عندنا، هل أنا وادي مُحسِّر، حتى تمر علينا بهذه السرعة ؟
	وهذا يدل على مكانة سماحته عند الملك عبدالعزيز_رحمهما الله_.
	2_ وفي عهد الملك سعود×كان لسماحة الشيخ منزلة عنده، ومما يدل على ذلك أنه عين في ذلك الوقت نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية عند تأسيسها، فاعتذر وقال: لعله يوجد من هو أكفأ مني، وكتب في ذلك كتاباً إلى الملك سعود يعتذر فيه عن تعيينه في الجامعة.
	وبعد أن ألحَّ عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم×وافق، فكتب له الملك سعود كتاباً يستغرب فيه أن يعتذر سماحة الشيخ عن ذلك العمل العظيم، ويبين أنه واجب على سماحته، وإليك نص الخطاب الذي يدل على عظيم مكانة سماحة الشيخ عند الملك سعود_رحمهما الله_.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	رقم 16/2/577
	تاريخ 24/1/1381هـ
	من سعود بن عبدالعزيز إلى حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز سلمه الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	وصل إلينا كتابكم المؤرخ في 20/1/1381هـ، وقد استغربنا منكم اعتذاركم عن الجامعة، ولكن وردنا بعد ذلك برقية من سماحة الشيخ محمد بأنه أقنعكم بضرورة الأمر لكونه دينياً، وأنه واجب منكم القيام به؛ فعدلتم عن اعتذاركم.
	وهذا هو الظن بكم، بارك الله فيكم.
	وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وسدد خطانا جميعاً لما فيه الخير والسداد، هذا ما لزم بيانه، والسلام.
	3_ كان الملك فيصل×مُجِلاً لسماحة الشيخ مُحِبَّاً له، وكان يلقبه بـ: الأخ الأكبر، ويلقبه_أيضاً_بـ: الوالد، مع أنه يكبر سماحة الشيخ بست سنوات.
	وكان يرى أن سماحة الشيخ ذو مكانة عالية، وأن عليه مسؤولية كبرى لخدمة الإسلام والمسلمين.
	وكان يشكره على ما يبذله من جهود مخلصة مشكورة.
	وإليك هذين المثالين اللذين يدلان على ذلك:
	أ_هذا كتاب كتبه الملك فيصل، لما كان ولياً للعهد، للشيخ عبدالعزيز بن محمد الشثري، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز_رحم الله الجميع_وإليك نصه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الرقم 141/2/42
	التاريخ 16/11/1380هـ
	حضرة أصحاب الفضيلة المشايخ عبدالعزيز بن محمد الشثري، وعبدالعزيز ابن باز حفظهما الله
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	نرجو من الله دوام الصحة والسعادة وبعد:
	فقد استلمنا رسالتكم المؤرخة في 13/11/1380هـ شاكرين لكم ما تضمنته من شعور صادق، مقدرين لكم ما بذلتموه وتبذلونه من جهود مخلصة مشكورة، سائلين المولى_عز وجل_أن يقدر ما فيه الخير والصلاح.
	أما رسالة الإخوان؛ محمد وخالد، فقد وصلت إليهما، ولابد أنهما أجاباكما عليها.
	نرجو الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله الموفق
	توقيع: فيصل
	ب_ وهذه فقرة وردت في خطاب ألقاه الملك فيصل في حفل الجامعة الإسلامية لما زارها عام 1384هـ، ونُشر نص ذلك الخطاب في صحيفة المدينة في العدد 179 السنة الأولى في يوم الجمعة 10/6/1384هـ، وفي صحيفة البلاد في العدد 1736 في 10/6/1384هـ، وفي صحيفة الندوة في عددها 1736 يوم السبت 11/6/1384هـ.
	وقد جاء في ذلك الخطاب التاريخي قول الملك فيصل×: =وأنتهز هذه الفرصة لوجود الأخ الأكبر وأنا أتحاشى أن أقول الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز؛ لئلا يظن أنني أعتقد أنه كبير السن.
	ولكنني من جهة أخرى فإني أعتبره والداً لي، وأن على عاتق الشيخ عبدالعزيز بن باز مهمة جليلة، ومسؤولية كبيرة فيما يقوم به من أعمال؛ لخدمة الإسلام والمسلمين، ليس في هذه البلاد فقط، ولكن في جميع بلاد العالم الإسلامي أجمع.
	وإنني أتقدم إليه راجياً أن يتحفنا، ولو بكلمتين في هذه المناسبة السعيدة، وأرجو الله التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته+.
	4_ وفي عهد الملك خالد×كان سماحة الشيخ محل حفاوة الملك خالد، وتقديره، وإجلاله.
	وفي أوائل عهد الملك خالد أصدر أمره بنقل سماحة الشيخ عبدالعزيز من الجامعة الإسلامية إلى رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
	كما نال سماحته×في ذلك الوقت، جائزة الملك فيصل العالمية، لخدمة الإسلام.
	5_ وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد_حفظه الله_كان لسماحة الشيخ عبدالعزيز مكانة عالية، وإجلالٌ كبيرٌ، وكان يخاطب سماحة الشيخ بالوالد.
	وإليك هذا المقال الذي كتبه فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المجلي في مجلة الدعوة في عددها، 1064 وتاريخ 1/3/1407هـ، وذلك لما زار خادم الحرمين الشريفين المدينة، وافتتح المجلس التأسيسي للجامعة الإسلامية، يقول فيه فضيلته:
	(لقد خاطب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الشيخ عبدالعزيز ابن باز بالوالد خلال افتتاحه للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ إمعاناً في التكريم لرجل نحسبه_والله حسيبه_من خيرة علماء الأرض وأجلهم في زماننا، يعرف عنه الناس حبه الخير للمسلمين جميعاً، يناصح الجميع، ويناصر المظلوم، ويساعد المحتاج، ويكرم الضيف، ويبذل وقته وجهده في عمل الخير.
	وليس هذا التكريم من خادم الحرمين_وهو على عظم منزلته ومكانته_غريباً، وليست هذه أول مرة يظهر فيها هذا التكريم واضحاً جلياً+إلخ.
	ومما يدل على عظم منزلة سماحة الشيخ عند الملك فهد، أن الملك كان يزور سماحته في منزله في المناسبات، وفي حال مرضه.
	وكان معنياً براحته وصحته، وكان يقبل شفاعته في أكثر الأحيان.
	ولقد تجلى ذلك إبان مرض سماحة الشيخ، الأخير؛ حيث اهتم خادم الحرمين وسمو ولي العهد أشد الاهتمام في سبيل صحة الشيخ على ما سيأتي تفصيله عند الحديث عن أيام الشيخ الأخيرة.
	وتجلت هذه المكانة لما توفي سماحة الشيخ؛ حيث قدم خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة؛ ليكون على رأس المصلين على سماحته×.
	هذه نبذة يسيرة عن تعامل سماحة الشيخ مع ولاة الأمر في بلاده، وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر في مواضع أخرى من الصفحات الآتية.
	أما حكام الدول الإسلامية؛ فكان كثيراً ما يكاتبهم، ويناصحهم بتطبيق الشريعة، ويبين لهم فضائل ذلك، ويحذرهم من الظلم، والحكم بغير ما أنزل الله.
	وكان يناصحهم كثيراً في أمور شتى، كإقامة صلاة الاستسقاء حال الجدب، وكرفع الظلم عن المضطهدين.
	وكان يكاتبهم بشأن الشفاعة لبعض الدعاة، ونحو ذلك من الأمور التي كان يكاتبهم بشأنها.
	وكم حقق الله على يديه_بهذا المنهج_من خير، وكم درأ الله به من فتنة؛ فرحمه الله، وأجزل مثوبته.
	=منهج سماحة الشيخ مع المخالفين+
	لسماحة الشيخ×منهج متميز مع المخالفين، ينطلق فيه من نصوص الشرع المطهر، الآمرة، بالصفح، وأخذ العفو، ودفع السيئة بالحسنة، ومقابلة الإساءة بالإحسان، والبعد عن كل ما ينافي العدل والإنصاف وشرف الخصومة.
	فكان من منهج سماحة الشيخ مع المخالفين له أنه لا يُحَمِّل كلامهم ما لا يحتمل، ولا يَتَقوَّل عليهم مالم يقولوه، ولم يكن يذكرهم بسوء، أو تجريح.
	بل لقد كان يحترمهم، ويقدرهم، ويتناسى أخطاءهم في حقه، ويقبل عذر المعتذر إليه منهم، خصوصاً من لهم سابقة، وفضل.
	وإذا زاره أحد من مخالفيه أظهر له الفرح، والتسامح، ومزيد العناية، وأظهر له المحبة، والحفاوة على سبيل دعوته، وتطييب قلبه.
	وإذا دعاه ذلك المخالف إلى مناسبة أو وليمة وافق سماحته، وأجاب الدعوة بلا تردد؛ ليزيل مافي نفس الداعي.
	وإذا بلغه أن أحداً من المخالفين رماه بسوء، أو ذكره بذم لم يزد على أن يقول: سامحه الله، سامحه الله.
	وإذا مرض ذلك المخالف زاره سماحته، أو اتصل به عبر الهاتف؛ ليواسيه، ويدعو له.
	وإذا مات قريب لذلك المخالف عزَّاه سماحته، وزاره في منزله.
	وإذا مات المخالف له دعا له، وزار أهله، وعزاهم، وأوصى من يوصل العزاء إلى زوجته إن كانت على قيد الحياة.
	وإذا خالفه بعض الناس، وعاتبه في أمر ما_بيَّن للمخالف موقفه، وتَقَبَّل العتاب بصدر رحب.
	هذه بعض أخلاقه مع مخالفيه، [وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ] فصلت: 35.
	لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
	ولا ينال العلا من طبعه الغضب
	فكم وأد بذلك النهج السديد من عداوة، وكم استمال من قلب، وكم أطفأ من نار حقد.
	والأمثلة على هذه المعاني كثيرة جداً، وإليك شيئاً منها:
	1_ قبل بضع سنوات كتب أحد الكتاب الدعاة كتاباً وزع في الأسواق، فكتب بعض طلبة العلم لسماحة الشيخ، وأفاد بأن ذلك الكتاب يحتوي على ملحوظات عديدة، ونرجو من سماحتكم تنبيه ذلك الكاتب عليها؛ لعله يصلحها خصوصاً وأن ذلك الكاتب كانت له جهود طيبة في موضوعات متعددة أَحْسَنَ طَرْقَها، وعلاجها.
	فأحال سماحته الكتاب إلى الجهة المختصة، وهي مراقبة المطبوعات في رئاسة الإفتاء.
	فلما اطلعت تلك الجهة على الكتاب المذكور كتبت لسماحته ما رأته من الملحوظات، فلما اطلع سماحته عليها كتب للمؤلف، وأرفق الملحوظات، ورجاه أن يعيد النظر فيها، وأن يصلح تلك الأخطاء.
	فلما وصل ا لكتاب إلى المؤلف×وغفر له، غضب أشد الغضب، وأرسل جواباً لسماحته، وصب جام غضبه على الشيخ عبدالعزيز، واتهمه بأن نظرتكم متحيزة، وأنها بعيدة عن الإنصاف، وأنه لو كان أحد غيري كتب هذا الكتاب لما لوحظت عليه هذه الملحوظات، وهكذا بلغ ذلك المرد العنيف ست عشرة صفحة كلها على هذا المنوال مع أن الملحوظات التي لوحظت على الكتاب كانت واضحة جوهرية؛ إذ أن في الكتاب تسويغاً لبعض البدع، ودعوة إلى جملة من المنكرات اجتهد الكاتب، ورأى أنها صواب.
	ولما قرىء الرد على سماحته_وحَوْلَه بعض الناس_رأيت الغضب، والتذمر والتغير بادياً على وجوههم، وحركاتهم؛ لما في الرد من قسوة وشدة وتهجم على سماحة الشيخ.
	وكنت أنظر إلى سماحة الشيخ والقارئ يواصل القراءة؛ فما لا حظت عليه أدنى تذمر، أو امتعاض، بل كان يستمع إلى الملحوظات بكل سكينة ورحابة صدر.
	ولما انتهى القارئ من قراءة الرد تبسم سماحته، وقال: هداه الله، نتهم رأينا، ونرجع إلى الكتاب، ونتأكد من الملحوظات المذكورة.
	ولما قرئ الكتابُ المذكور على سماحة الشيخ كتب سماحته إلى المؤلف كتاباً لطيفاً، وخاطبه بعبارات رقيقة تنم عن الود، والمحبة، والنصح، وأعرض سماحته عما ذكره المؤلف من الكلمات النابية، وقال: لقد اطلعت على الكتاب بنفسي، وتأكدت من الملحوظات، وأرى أن الواجب على مثلكم الرجوع عما ذكرتم، وإصلاح الكتاب، وختم بالدعاء للكاتب.
	وبعد أن وصله كتاب سماحة الشيخ لم يرد جواباً، ولم يَبْدُ منه أي اعتراض.
	وبعد مدة توفي أخو هذا المؤلف، وسماحة الشيخ في مكة، فلما بلغ سماحته ذلك الخبر اتجه إلى منزل المؤلف؛ لتعزيته بأخيه، ودخل بيت المتوفى، ووجد أبناءه فعزاهم، وواساهم في والدهم، وعزى زوجة المتوفى، وسأل عن الشيخ المؤلف وكان غير موجود، فقال: بلغوه تعزيتي له بأخيه.
	وكان لهذا الموقف أبلغ الأثر على أهل المتوفى، وجميع من علم بذلك.
	ولا أحصي المواقف التي تتكرر على هذا النحو.
	2_ لما قدم الشيخ محمد الغزالي×إلى الرياض؛ لاستلام جائزته المقدمة من لجنة جائزة الملك فيصل العالمية_زار سماحة الشيخ في منزله.
	وكانت في ذلك الوقت ضجة حول كتاب الشيخ الغزالي: =السنة النبوية بين أهل الفقه، وأهل الحديث+
	وقد قرئ ذلك الكتاب على سماحة الشيخ، فلما زاره الغزالي احتفى به، وأكرمه ولاطفه، وسأله عن الدعوة في الجزائر، وعن حاجتهم، وأخبر بأنه على أتم الاستعداد لدعمهم، وكان الشيخ الغزالي آنذاك رئيساً لجامعة في الجزائر.
	وكان مجلس سماحته_كالعادة_عامراً بالزائرين، والسائلين، والمحتاجين، والضيوف وكان الهاتف لا يتوقف رنينه، وكان كُتَّاب سماحته حوله يقرؤون، وهكذا
	وكلما سنحت لسماحته فرصة التفت إلى الشيخ الغزالي وحياه ولاطفه.
	فَأُعْجِبَ الشيخ الغزالي بما رأى، وكان ذلك بادياً عليه.
	وفي تلك الأثناء قال سماحته للشيخ الغزالي: لقد قرأت كتابكم المذكور، ولا يخفى عليكم أن البشر عرضة للخطأ، ونحن وغيرنا عرضة لذلك، وقد قرأت شيئاً من كتابكم، وعليه بعض الملحوظات.
	فقال الشيخ الغزالي أنا يسعدني أن تكملوا قراءته، وأن توافوني بما تلاحظونه، وأنا إن شاء الله أصلحه، وذكر كلاماً نحو هذا.
	وبينما كان سماحة الشيخ يرد على مكالمة هاتفية دار حديث بين الشيخ الغزالي وبين أحد المشايخ الحاضرين وهو الشيخ خير الدين وانلي من سوريا، فقال الشيخ خير الدين: أنتم قلتم: كذا وكذا، فانقض الغزالي عليه، واشتد النقاش.
	ولما سمع سماحته كلامهما التفت إلى الغزالي وقال: ماذ اعندكم ؟ قال: كذا وكذا.
	فخاطبهما جميعاً بأن هذه المسائل ينبغي أن توضع في إطارها، وأن نحرص كل الحرص على جمع كلمتنا والبعد عن الخلاف، فنحن أمام أمور كبار تتعلق بأصول المسائل، وسكَّن من غضبهما، وانتهى الجدال.
	وكان الشيخ الغزالي مدعواً للغداء، ولكنه تأخر على من دعاه، وجلس عند سماحة الشيخ، وتناول معه الغداء.
	ولما هم بالخروج ألقى نظرة على سماحة الشيخ وقال: نحن بخير مادام فينا هذا الرجل.
	وبلغني أنه لما وصل إلى من دعاه قالوا له: لماذ تأخرت ؟ قال: كنا في عالم ثانٍ !
	3_ في يوم من الأيام حصل من بعض أهل العلم المعروفين بالكتابة والتأليف_زلة وجنح إلى مذهب غير مُسلَّم به في بعض الأحكام، فاستدعاه سماحة الشيخ، وقدم له نصيحة أبوية، فتأثر المنصوح بها، وانقطع فترة عن سماحة الشيخ؛ ظاناً أن سماحته لا يرغب في مقابلته ولا لقياه، وأن في نفسه شيئاً عليه.
	وفي يوم من الأيام دعي سماحة الشيخ لإلقاء محاضرة في المسجد الذي يصلي فيه ذلك الرجل؛ حيث إنه من جماعة المسجد.
	فلما علم أن سماحة الشيخ سيلقي محاضرة في ذلك المسجد رغب في استضافته، وأوعز لبعض الإخوة بأن يعرض على سماحة الشيخ تلك الرغبة، وكان يستبعد أن يوافق سماحة الشيخ على المجيء إليه؛ لما جرى_سابقاً_بينهما من الخلاف، فلما عرض الأمر على سماحة الشيخ وافق من فوره، وأجاب الدعوة دون تردد.
	ولما علم الداعي بموافقة سماحة الشيخ فرح فرحاً شديداً، وانبهر لموافقة الشيخ، ولقد رأيت آثار الفرح بادية لما دخل سماحته منزل ذلك الشيخ، وصار له أكبر الأثر في نفسه، وفي نفس من علم بذلك.
	وهذا الأمر لا يستغرب على سماحته.
	4_ وفي يوم من الأيام_وقبل وفاة سماحة الشيخ بستة عشر عاماً_كتب إليه بعض الناس يعاتبه بأنه لا يناصح الولاة، وأنه لم يقدم له معروفاً واحداً طيلة خمسين سنة إلى غير ذلك مما جاء في ذلك الكتاب من العتاب.
	ولما وصل الكتاب إلى سماحة الشيخ وقرئ عليه أجابه بالكتاب التالي الذي كتبه في 24/6/1404هـ وهذا نصه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ فلان بن فلانوفقه الله للخير آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده يا محب: كتابكم الكريم وصل، وصلكم الله برضاه، وفهمت ما تضمنه من المناصحة، والعتاب.
	أما المناصحة فيعلم الله أنا بذلنا لولاة الأمر حول الإعلام وغيره ما فيه الكفاية، ونسأل الله أن يوفقهم لقبول النصح، والقضاء على الشر والفساد، وأن يكثر أعوانهم في الخير؛ إنه سميع قريب.
	أما العتاب وذكركم أنكم في خمسين سنة ما فعلنا معكم معروفاً واحداً، وأنني ما قمت لكم وقت حاجتكم بتفريج أمركم، فمع اعترافي بتقصيري في تأدية حق الله_سبحانه_وحق عباده على الوجه الأكمل إلا أنني على وجه دفع الغيبة عن نفسي لا منَّاً ولا فخراً قد بذلت معكم ما الله به عليم، وأعتقد أنه واجب لإخواني عليَّ؛ فهل نسيتم كم كتبت للملك خالد وغيره بشأن مساعدتكم لما كنتم بأمريكا ويحصل المطلوب بحمد الله.
	أما القرض الذي طلبتم من محبكم التوسط فيه فحينما وصلني كتابكم كتبت لمحب الجميع الشيخ =فلان+ طالباً منه إقراضكم بالمبلغ المطلوب، أو عرض الموضوع على =فلان+، لعله يتبرع بالمبلغ المطلوب، وهو مليون ريال، وقلت له: لعل =فلاناً+ يساعد الأخ فلاناً بالمبلغ المذكور، وأرى أن مساعدته مناسبة لأسباب لا تخفى على =فلان+، ولا على معاليكم
	وبعد مدة قال لي الأخ =فلانٌ+ إنك تسلم عليَّ وتشكر، ويذكر الأخ أن المطلوب حصل؛ فجزمت أن القرض حصل، وحمدت الله على ذلك، وماعلمت أنه لم يحصل شيء إلا من كتابكم هذا، والشكوى إلى الله.
	على المرء أن يسعى إلى الخير جهده
	وليس عليه أن تتم المقاصد
	وعلى كل حال فما جاءنا منكم من عتاب فنحن نتحمله، ولن يؤثِّر في محبتكم، أو يغيِّر صفاء صداقتكم، وأنتم مسامحون، ونطلبكم المسامحة فيما قصرنا فيه.
	ونسأل الله أن يعفو عن الجميع، ويختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة؛ إنه خير مسؤول، وأكرم مجيب.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	5_ وذكر لي الشيخ زيد الفالح، أن شخصاً من موظفي الرئاسة قال لسماحة الشيخ×: أنت ظلمتني من جهة الوظيفة، وأنا مستحقها منذ فترة.
	فقال له سماحة الشيخ: لدينا لجنة في الموضوع، وهي تدرس استحقاق كل موظف.
	فقال له ذلك الشخص: أنا لا أبيحكم، وتكلم على سماحة الشيخ بكلام لا يليق، ومع ذلك لم يردَّ عليه سماحة الشيخ.
	ولما قُدِّم الغداء قال له سماحة الشيخ: تفضل يا فلان للغداء.
	قال: لا أريد غداءك، وخرج مغضباً.
	فقال سماحة الشيخ: اللهم اهدِ فلاناً وكثِّر دريهماته، ولم يزد على ذلك.
	6_ وقبل وفاة سماحة الشيخ بسنوات حصل بينه وبين الشيخ أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري خلاف حول مسألة إباحة الغناء، فكان سماحته يناصح الشيخ أبا عبدالرحمن في هذه المسألة، ويتلطف به، فكتب الشيخ أبو عبدالرحمن مقالاً رائعاً في المجلة العربية في صفحته تباريح بعنوان =بيني وبين الشيخ ابن باز+ حيث بيَّن فيه حسن تعامل سماحة الشيخ، ونصحه، وصدق نيته، وحرصه على هداية الناس؛ فإليك نص ذلك المقال الذي يقول فيه الشيخ أبو عبدالرحمن: =كانت وقوداً لي، ولم تَفُتَّ في عضدي عباراتُ التثبيط التي يلذعني بها بعض أساتذتي إذا ما أحسوا مني صلفاً، واستفزازاً.
	بل كان اندفاعي وطموحي عاتيَ التَّيَّار.
	ولكن كثرة التقريع إضافة إلى مكانتهم في قلبي جعلتني أعدل الميزان من فكري ووجداني.
	ولا أزال أذكر موعظة شيخي محمد عبدالوهاب بحيري_متَّعه الله بالصحة والعافية_عندما كان يشرف على رسالتي التي عدلت عنها؛ فقد قال لي: إن من تتلمذ على ابن حزم في مثل سنِّك يكون ناراً على المسلمين، وأوصاني_نفعه الله_بالورع قبل العلم.
	ومنذ عشر سنوات قدمت لشيخي سماحة الشيخ ابن باز نسختي من كتابي عن =تارك الصلاة عمداً هل يقضي أم لا+.
	فحذرني من الصلف والعنف، وأوصاني بما تستأنس به القلوب.
	وعندما جادلته في =المُحلَّى+ أبدى لي أنه تركه منذ أزيد من ثلاثين عاماً؛ لما فيه من عنف.
	وكنت أتهيب الحضور في مجلس الشيخ، إلا لحاجة ضرورية تخصني في ذات نفسي، وقد كان_حفظه الله_نعم الأب والمعين بعد الله في قضاء حوائج المسلمين.
	وفيما سوى ذلك أتحاشى مجلسه مع شددة الشوق إليه؛ لكثرة ما يعنفني.
	وبعض الأحباب لا ينقلون له عني إلا ما يشينني عنده.
	وذات مرة استفتاني والدي×وهو في فراش الموت، فأفتيته، فقال لي: يا بني ! من غير احتقار لك، لا أقنع إلا بفتوى موقَّعة من الشيخ ابن باز؛ فأتيت سماحته، وأفتى بما أفتيت به، وقد كان حُمل إليه عددٌ من مجلة الثقافة والفنون كتبت فيها خمساً وأربعين صفحة مما لا تسر الكتابة عنها ولا تُشَرِّف، فصار ينهرني، وأنا أحاوله بأن يكون النصح ستراً لا تشهيراً، وكنت أخاف أن يسمعه الشيخ إبراهيم الحصين، وهو أستاذ لي بالابتدائي، وأستحي منه.
	وكان الشيخ يردد: =ما أعظم مصيبتك عند الله+ ثم صار يبرم أطراف غترته، ويدعو لي وقد اغرورقت عيناه؛ فزالت المُوجدة من نفسي، وتمزق قلبي حزناً؛ لصدق هذا الإنسان في موعظته، وحرصه على هداية الناس، وطلب حسن العقبى لهم.
	ولو جادلني لكابرت في المجادلة، وقد فتح الله قلبي لحسن نيته، ومنذ تلك اللحظة بشهور تقلص حب الغناء والطرب من وجداني، وتولدت عندي كراهةُ الغناء كراهةً ما كنت أتصور حدوثها قط؛ فسبحان مقلب القلوب.
	فإن عاودني الحنين بعد سنة أو سنتين فإنما ذلك لبعض الأغاني الشعبية، أو أغاني الريف والصعيد ذات المعاني المحببة على أنني لا أتمادى في السماع، فإن تماديت أحسست بالوحشة، وليست هذه الكراهة عن برهان شرعي انقدح في ذهني، وإنما هي كراهة ووحشة قُذفت في قلبي، ولا أعلم كيف جاءت، بل كانت تلاوتي للقرآن أربى، وكنت قبلاً لا أتعهده إلا في رمضان، أو فيما ندر.
	وهكذا ظل بعض الأحباب ينقلون عني الصور المظلمة، ولا يكادون يذكروني بخير، فوهبت لهم عرضي، وهجرت أعز مجلس لدي، وأبقيت لسماحته الدعاء الصالح كلما ذكرته؛ فقد كان فاتحة خير لي دنيا وآخرة.
	وأما ما يلاحظه عليَّ سماحته فيما أنشره أو أذيعه فقسمان: قسم حققته عن اجتهاد كتمسُّكي بأصول أهل الظاهر؛ فهذا لن أحُولَ عنه بعد أن كان يقيناً أو راجحاً عندي، وأرجو الله أن ألقاه صادقَ الاجتهاد نَزِيْهَهُ.
	وقسم غيره خير منه، أو أولى منه.
	وهذا شيء أتمناه فكراً، وأعجز عنه سلوكاً.
	وسماحته يرتسم سيرة الصحابة، وورع الإمام أحمد بن حنبل، وقد راض نفسه على ذلك، وأعانه عليه سلوك راشد يُتْعِب أكثر معاصريه، وتلاميذَه؛ فهنيئاً له، واللهم غفراً لنا جميعاً+.
	لسماحة الشيخ×منهج متميز في الطلاق، وله اجتهادات كثيرة، ونظرات ثاقبة؛ فمنذ أكثر من ستين سنة قبل وفاته وهو يفتي بالطلاق؛ حيث اشتهر بذلك داخل المملكة وخارجها.
	يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز×: =جاءني رجل مطلق في عام 1362هـ وأنا قاضٍ في الخرج، وقال: أنا طلقت زوجتي؛ فآمل أن تنظر في موضوعي.
	فقلت له: كيف طلقت ؟
	قال: طلقت بقولي: زوجتي فلانة طالق بالثلاث.
	فقلت له: بكلمة، أو كلمات ؟
	فقال: بكلمة، فقلت له: هل سبقه أو لحقه طلاق ؟ قال: لا؛ هذا هو أول طلاق.
	فقلت: وقع عليها بهذا الطلاق طلقة واحدة، ويبقى لها طلقتا ن.
	ولم أكن أعلم بأن هذا الرجل قد أفتاه أحد العلماء الكبار، وإلا لم أجبه، ولم يخبرني_أيضاً_بأنه استفتى أحداً قبلي.
	وبلغ ذلك الأمر الملك عبدالعزيز×فكتب إليّ معاتباً قائلاً: كيف تفتي والشيخ فلان سبق أن أفتاه ؟
	فكتبت للملك، وأخبرته بأنني لم أعلم أن ذلك الشيخ أفتاه، ولو علمت أنه أفتاه هو أو من هو أقل منه علماً_لما أفتيته.
	ومن المعلوم أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فالجمهور يرون وقوعه ثلاثاً، وبعض العلماء يرون أنه يقع به طلقة واحدة، وهذا هو الذي أعتقد صحته، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم_رحمهما الله_لما صح عن ابن عباس_رضي الله عنهما_عن النبي"أن الطلاق بالثلاث في عهد رسول الله"وخلافة أبي بكر÷وصدراً من خلافة عمر÷بكلمة واحدة يعد طلقة واحدة.
	والحديث رواه مسلم في صحيحه.
	يقول سماحته×: =منذ ذلك التاريخ والناس يأتون إليّ من كل مكان، ونسأل الله أن يبرئ الذمة+.
	هكذا قال×.
	ومن المعلوم أن الله_عز وجل_قد نفع بسماحته في هذا الباب كما نفع به في غيره، وأن الله جمع به أسراً لا تحصى، وأزاح به من الهم والغم والحزن مالا يحصيه إلا الله.
	ومنذ أن تعين قاضياً إلى ليلة وفاته وهو لا يكاد يمر عليه يوم إلا ويفتي في عدة معاملات تتعلق بالطلاق، بل قد ينهي منها في مجلس واحد بعد المغرب أو نحوه ما يزيد على عشر معاملات.
	وإليك هذه النبذة اليسيرة التي تلقي الضوء على منهج سماحة الشيخ في الطلاق، وبعض آرائه فيه:
	1_ يرى أن الطلاق البدعي لا يقع: وهو الطلاق في الحيض، والنفاس، أو في طهر حصل فيه جماع، وليست المطلقة حبلى، ولا آيسة إذا اتفق عليه الزوجان.
	ودليله حديث ابن عمر_رضي الله عنهما_أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله"فسأل عمر رسول الله"عن ذلك، فقال: =مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العِدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء+ متفق عليه.
	2_ أن الطلاق بلفظ: طالق، طالق، طالق، أو مطلقة، مطلقة، مطلقة، إذا لم ينو به الزوج إيقاع الثلاث يقع به طلقة واحدة، ويعد اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق مؤكدين للفظ الأول، ولا يقع بهما شيء؛ لعدم نيته؛ لأن النبي"يقول: =إنما الأعمال بالنيات+ الحديث.
	3_ إذا قال المطلِّق: طالق طالق طالق بالثلاث_فإنه يقع به ثلاث طلقات، ولا يسأل المطلق عن نيته؛ لأنه فسره بقول: بالثلاث.
	4_ إذا قال المطلِّق لزوجته: طالق بالثلاث أوقعها واحدة، وكذلك ما في معناه مثل: أنت طالق بالعشر، أو بالمائة، أو بالمليون كل ذلك يوقعه واحدة.
	5_ إذا قال المطلِّق: طالق، ثم طالق، ثم طالق، وقع به ثلاث طلقات، ولا يسأله عن نيته؛ لأنه ثلاث جمل.
	ومثله لو قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق، أو قال: طالق، وطالق، وطالق.
	6_ إذا صدر الطلاق من الزوج في حال الغضب، واتضحت أسبابه، واعترف به الزوجان أو من حضره_لم يوقع الطلاق.
	ويستدل بما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم عن عائشة_رضي الله عنها_أن النبي"قال: =لاطلاق و لاعتاق في إغلاق+.
	وقد فسر جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد×الإغلاق بالإكراه، والغضب الشديد.
	ومما يقع به الغضب عنده أن تقول الزوجة لزوجها: لعنك الله، أو لعن والدك، أو والدتك، أو والديك، أو ياسربوت، أو يا حمار، أو يا كلب، أو ما أنت برجل، أو نحو ذلك، وما جرى مجراه؛ فسماحته×يقول: مثل هذه الألفاظ تغضب الرجل.
	7_ إذا صدر الطلاق من الزوج، وادعى الغضب، ولم تتضح أسبابه الموجبة له_أوقع الطلاق.
	أذكر_على سبيل المثال_أن معاملة طلاق أرسلها أحد القضاة بعد أن أخذ الأقوال فيها، فلما قرأتها على سماحة الشيخ×وإذا فيها: أن الزوج قد أمر زوجته بإحضار قهوة وتمر، فجاءت بالقهوة وتركت التمر، فغضب الزوج وطلقها ثلاث طلقات، فأفتاه سماحة الشيخ بوقوع الثلاث، ولم يلتفت إلى دعوى الغضب، وقال: هذا سبب لا يغضب الرجل، والمسألة ليست لعباً.
	وجاءت معاملة ثانية، وذكر فيها أن الزوج والزوجة اختلفا في اختيار لون المروحة؛ فهو يريدها بيضاء، والزوجة تريدها زرقاء، فغضب عليها وطلقها ثلاثاً؛ فأفتاه سماحة الشيخ×بوقوع الطلاق ثلاثاً، فراجعه الزوج، فقال سماحته: هذا سبب لا يوجب الغضب.
	8_ العناية الفائقة، والتحري الشديد: فهذا دأب سماحة الشيخ ومنهجه في قضايا الطلاق؛ حيث كان يعتني بقضايا الطلاق عناية عظيمة، وهذا من أسباب توفيقه، وتسديده؛ فأحياناً يطلب إحضار بعض الكتب، ويُقْرأ عليه كلام أهل العلم؛ فلا يملي الفتوى حتى يطمئن.
	وفي بعض الأحيان تكون المعاملة طويلة متداخلة، وفيها إشكالات كثيرة؛ فيؤجل النظر فيها، ونقرؤها عليه مرة، ومرتين، وثلاثاً، وكلما قرأتها عليه قال: في النفس شيء، وبعد ذلك يصدر الفتوى، ثم لا يفكر فيها، ولا يلتفت إليها.
	ومما يدل على عنايته وتحريه أنه لا يفتي المطلِّق بناء على كلامه، بل يأمر بإحضار كل من له علاقة بالقضية، فيأمر بإحضار الزوجين، والولي لدى المحكمة، أو مركز الدعوة، أو لدى أحد المشايخ، وسؤالهم عن صيغة الطلاق، وهل سبقه أو لحقه طلاق إلى غير ذلك.
	ومن مظاهر عنايته وشدة تحريه أنه ربما استخار للقضية الواحدة أكثر من مرة؛ ومن الأمثلة على ذلك أن الشيخ إبراهيم الحصين×قرأ عليه معاملة طلاق تزيد على خمسين ورقة، فأجَّل سماحة الشيخ الحكم فيها، وبعد أيام قال له الشيخ إبراهيم: يا سماحة الشيخ لعلكم تأملتم معاملة طلاق فلان ؟ وكان قد أخذ بيده بعد جلسة الفجر إلى داخل بيته؛ فوقف سماحته، وقال: اكتب؛ فأملى عليه الفتوى وقال: لقد تأملتها كثيراً، وصليت صلاة الاستخارة ثلاث مرات، وانشرح صدري لهذه الفتوى.
	9_ الجَلَد العظيم، والتحمل، وعدم التضجر من كثرة قضايا الطلاق: إذ كان×حريصاً_كعادته_على نفع الناس، ولَمَّ شتات الأسر؛ ولهذا ترى المطلقين يلاحقون سماحته في كل مكان، سواء في العمل، أو المنزل، أو إذا كان في المدينة، أو مكة أو الطائف، أو الرياض.
	وكثيراً ما كان يأتي من الرياض إلى الطائف، أو مكة، أو إلى الرياض وما إن يصل إلى منزله إلا ويجد مُطَلِّقاً أو أكثر، وهم ينتظرونه عند باب المنزل، وأحياناً يشغلون سماحته وهو على الغداء، حتى إنه في آخر يوم من أيام دوامه في مرضه الذي توفي فيه لم يأت من المكتب إلا الساعة الثالثة إلا عشر دقائق ظهراً، وهو يعاني من شدة المرض، وقلة الأكل، حيث لا يتناول إلا كأساً من الحليب بعد الفجر، فقلت له: يا سماحة الشيخ_حفظك الله_الساعة الآن الثالثة إلا عشر دقائق؛ فقال: ماذا نعمل بأصحاب الطلاق ؟ من بعد الظهر نظرنا في أربع قضايا طلاق؛ حيث يسمع من الزوج والزوجة والولي ثم يفتيهم بما يراه.
	ولقد جُمِعَتْ فتاوى الطلاق الصادرة بتوقيع سماحته، وبلغت سبعاً وعشرين ألف فتوى طلاق تقريباً.
	هذا زيادة على فتاواه التي لم تسجل، كفتاواه لما كان قاضياً في الدلم، وفتاواه قبل ذهابه للجامعة الإسلامية، وفتاواه الشفوية، أو الخاصة التي لم تسجل.
	وهذا دليل على بركة وقته، وثقة الناس به، وهو دليل_أيضاً_على جلده العظيم، وسعة باله، ورحمته بالناس.
	ولهذا كثيراً ما كان يُخَاطِب مَنْ يعملون معه، مسلياً ومصبراً، فيقول: ارحموا هؤلاء المطلِّقين المساكين، واحمدوا الله الذي عافاكم، واعتبروا حتى لا تطلِّقوا.
	10_ الحرص على الإصلاح، والنصح للمطلقين: فإذا لم يقع الطلاق فإن سماحته يعظ الزوجين، ويذكرهما بالله، ويحذرهما من أسباب الغضب، ونحو ذلك.
	وإذا لم يكن الطلاق بائناً نصحهما بأن يتراجعا، ويقول للزوج: أرضها ببعض الشيء.
	ويقول: ألا تريد أن أعقد لكما عقداً جديداً، وذلك إذا كانت العدة منتهية، وربما قال للزوج: أعطها ألفاً، أو ألفين.
	وإذا حكم بالبينونة بين الزوجين ذكَّرهما بالعوض، وبقوله_تعالى_: [وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ] النساء: 130.
	وإذا لاحظ تأثراً من الزوج قال: عُدَّها ماتت.
	11_ لا يندم بعد إصدار الفتوى: فسماحته×كان شديد التحري_كما مر_فإذا أصدر الفتوى لم يندم عليها، ولم يراجعها مرة أخرى، وطيلة مدة بقائي مع سماحته لا أعلم أنه ندم على فتوى من فتاوى الطلاق.
	12_ لا تؤثِّر فيه عواطف الزوجين: فإذا تأمل القضية حق التأمل، ثم أصدر حكمه فيها لم يَثْنِه عنها شيء؛ فربما بكى الزوجان عنده، وتمسحوا عند قدميه، فيصرفهم، وينصرف إلى شأن آخر.
	وربما قالت الزوجة: سأموت، فيقول: الموتى قبلكم كثير، طاعة الله، وحكمه مقدم.
	وربما قال الزوجان: عندنا أولاد، فيقول: ولو كانوا مائة، لن يضيعوا، لا تضيعوهم، أحسنوا تربيتهم، ولو كنتم مفترقين، هل تريدون الحرام ؟ أسأل الله العافية.
	13_ لا يخرج الناس من عنده إلا وهم راضون: فلا أذكر_على كثرة قضايا الطلاق_أن أحداً خرج من عند سماحته نادماً، أو قال: ليتنا ذهبنا إلى غيره، بل يخرجون من عنده وهم يلهجون بالدعاء له، والرضى بحكمه.
	14_ إذا كان حكم الطلاق صادراً من أحد القضاة لم ينظر فيه: بل يصرف النظر عنه كليةً، وإذا قال القاضي الذي أصدر الحكم: لا مانع لدي من نظر سماحتكم لم يلتفت إلى ذلك، إلا إذا رجع القاضي عن حكمه رجوعاً صريحاً، وكتب لسماحة الشيخ بذلك.
	وكثيراً ما يمر على الطلاق بين بعض الأزواج مدة طويلة، وهم لا يسألون؛ لاعتقادهم أن الطلاق قد حصل ولا يمكن الزوج أن يرجع إلى زوجته؛ فيأتيهم من يقول: اسألوا سماحة الشيخ عبدالعزيزبن باز؛ فإن كان لديهم صك تأمله سماحته، فإن رأى أنه يمكن النظر فيه؛ لكونه قديماً وجه للقاضي الذي أثبت الطلاق يستأذنه في النظر في الموضوع مع توجيه القاضي بسؤالهم: هل سبقه أو لحقه طلاق.
	فإن كان ما ذُكر في الصك منهياً للطلاق أخبر المطلق بأن الموضوع قد انتهى، ولا سبيل إلى الرجعة، وأن العمل جارٍ على ما في الصك، وإلا أعاد النظر فيه مرة أخرى.
	15_ في كثير من الأحيان يأتي الزوج وهو يحمل همَّاً عظيماً؛ لأنه قد ندم على الطلاق، ولأن أولاده تشردوا وأنه يظن أن زوجته قد بانت منه؛ فإذا نظر فيها سماحته، ورأى أنها تعود؛ إما إنه قد وقع عليها طلقة، أو طلقتين، أو لم يقع شيء أصلاً_أصيب الزوج أو الزوجان، أو من معهما من الأولاد والأولياء بذهول عظيم، وفرح شديد، وربما حصل منهما من الفرح العارم ما هو خارج عن إرادتهم، فربما ضم الزوج زوجته أمام الناس، وربما قال: الآن أنام قرير العين، فأنا منذ كذا وكذا لم أذق للنوم طعماً، ولم أتلذذ بأكل أو شرب، وهكذا تقول بعض الزوجات.
	16_ الصرامة، والشدة مع المتلاعبين في شأن الاستفتاء في الطلاق: فمع أن الشيخ لَيِّن العريكة، سمح، هين إلا أنه سرعان ما ينقلب أسداً هصوراً لا يلوي على شيء، وذلك إذا علم أن المُطَلِّق يريد نقض الحكم.
	ويشتد غضبه إذا تبين له أن بعض المُطَلقين يريدون التحايل والتلاعب في فتوى صادرة في الطلاق؛ كحال بعض المطلقين الذين تصدر في حقهم فتوى بالبينونة، فيذهب إلى قاض آخر، أو إلى أحد المشايخ، فيغير كلامه الأول، ويفيد القاضي إفادة جديدة، ويخفي عليه الفتوى السابقة الصادرة.
	وبعد أن يأخذ القاضي أو أحد المشايخ إفادته يرسلها إلى سماحة الشيخ للنظر فيها.
	وذلك المطلق يريد نقض الفتوى الأولى الصادرة في حقه.
	وبعد أن ترسل إلى سماحة الشيخ ينظر فيها بناء على الإفادة الجديدة دون علمه عن الفتوى السابقة، أو أنه قد صدر فيها صك.
	فإذا تبين ذلك لسماحته استشاط غضبه، وكتب للمحكمة، أو للأمير، وأمر بإحالته، أو إحالتهما_إذا تواطآ على الكذب_إلى المحكمة، والحكم عليهما، وتأديبهما بما يردعهما؛ لتواطئهما على الكذب، وإخفائهما الفتوى السابقة أو الصك.
	وهذا يحصل مرات كثيرة، وأذكر من ذلك_على سبيل المثال_أن سماحة الشيخ أفتى في موضوع طلاقٍ ببينونة الزوجة، وأنها لا تحل له؛ فذهب ذلك المطلق والمطلقة إلى قاضٍ أخر وغيروا الكلام، وأُرْسلَت الإفادة إلى سماحته؛ فأفتى بأنه قد وقع عليها طلقة واحدة وبقي طلقتان بناء على الإفادة الجديدة.
	فلما علم سماحته بذلك كتب إلى المحكمة، وطلب من المحكمة أن يُفَرَّق بينهما، وأن يعملوا بموجب الفتوى السابقة برقم كذا، وتاريخ كذا، وأن الواجب تأديب من قام بذلك، وتأديب ولي الزوجة إن كان عالماً بذلك.
	فما كان من ذلك المتلاعب إلا أن اختفى، فصار سماحته يكاتب عدة محاكم، وبعد أن بلغت لَفَّات تلك المكاتبات اثنتين وستين ورقة_جاءت القضية من طريق أحد الأمراء يعتذر إلى سماحته عن المطلق، ويقول: إن المطلق لم يدخل بالمرأة بعد الفتوى السابقة، وأنه يرجو العفو.
	فرد عليه سماحته بقوله: أرى أنه لابد من تأديبهما، وألا يلتفت إلى عذر المطلق، ولا يقبل منه أي عذر.
	كان سماحة الشيخ×باذلاً شفاعته في كل وجه من وجوه الخير، فكان يبذل في ذلك السبيل ماله، وجاهه، ووقته، وعلمه؛ منطلقاً بذلك من قوله_تعالى_: [مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا]النساء: 85.
	وقوله": =اشفعوا تؤجروا+ متفق عليه.
	وكان×لا يكل، ولا يمل من بذل شفاعته، ولا يرد أحداً يطلب منه الشفاعة الحسنة كائناً من كان.
	وكثيراً ما كان محبوه من المسؤولين وغيرهم يشيرون عليه بأن يخفف عن نفسه عناء هذه الشفاعات، ولكنه لا يلتفت إلى من يثنيه.
	وقد كتب إليه أحد المسؤولين وقال له: نرى أن لا تشغل نفسك بكثرة الشفاعات؛ فالدولة جعلت دوائر كثيرة، وكلٌّ يرجع إلى الجهة التي يتبعها.
	فرد عليه سماحة الشيخ بقوله: أنا أشفع؛ استجابة لقوله_سبحانه_: [مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا] النساء: 85، وقوله": =اشفعوا تؤجروا+.
	وأنا بشفاعتي أدلكم على الخير، وأرجو الأجر من الله؛ فإن استجبتم فأبشروا بالخير، وإن لم تستجيبوا فقد أديت ما عليَّ، وأنا لا ألزم أحداً.
	فقال ذلك المسؤول: اتركوه يشفع لمن شاء.
	وما كان سماحة الشيخ يشفع لأحد من الناس إلا ويريد بذلك وجه الله_فيما نحسبه والله حسيبه_.
	ولقد قال في يوم من الأيام بحضرة أكثر من عشرين من طلبة العلم: والله ثم والله، ثم والله إنني لم أكتب في حياتي كتاباً إلا وأريد بذلك وجه الله.
	وإليك نبذة عن بعض أنواع الشفاعة التي كان سماحته×يقوم بها:
	1_ الشفاعة في رفع الظلم عن المظلومين سواء في الداخل أو الخارج.
	2_ الشفاعة في منح الإقامة النظامية.
	3_ الشفاعة في المِنَح الدراسية.
	4_ الشفاعة في قبول الطلاب إذا توافرت فيهم الشروط.
	5_ الشفاعة في قضاء الديون عن المدينين.
	6_الشفاعة في تعمير المساجد، وبيوت الأئمة والمؤذنين في الداخل والخارج.
	7_ الشفاعة في إصلاح الطرق والمرافق العامة.
	8_ الشفاعة في إصلاح ذات البين، سواء بين الأفراد، أو الجماعات، أو الدول، وشفاعاته في هذا المضمار لا تكاد تحصى.
	9_ الشفاعة في نقل المدرسين والمدرسات.
	01_ الشفاعة في دعم المراكز والجمعيات الإسلامية.
	11_ الشفاعة لبعض المسجونين في الداخل والخارج.
	12_ الشفاعة في فتح المدارس، والمعاهد، والكليات الإسلامية.
	13_ الشفاعة في افتتاح مراكز الدعوة والإرشاد.
	14_ الشفاعات في الوظائف الحكومية لمن تتوافر فيهم الشروط.
	15_ الشفاعات في التكفل بطباعة الكتب النافعة وتوزيعها.
	16_ الشفاعة في بناء المدارس الخيرية.
	17_ الشفاعة في علاج المرضى.
	18_ الشفاعة في منح الرعوية السعودية.
	19_ الشفاعة في إصلاح المناهج الدراسية، وإبعاد مالا فائدة فيه، وإبداله بما تقتضي المصلحة وجوده.
	20_ الشفاعة في حفر الآبار، وسقي القرى والهجر.
	21_ الشفاعة في تأمين سيارات لنقل الماء، وسقي المحتاجين إليه.
	23_ الشفاعة في تركيب مكائن الكهرباء للبيوت والمساجد.
	24_ الشفاعة في تسوير المقابر، وحفظها من الامتهان.
	25_ الشفاعة في إيصال الكهرباء إلى بعض القرى والهجر.
	26_ الشفاعة في تأمين سيارات للدعاة خارج المملكة.
	27_ الشفاعة في تعيين الأكفياء من الموظفين في جميع المجالات.
	وقد ذكر سماحته×أنه لما كان قاضياً كتب لبعض المسؤولين يطلب تعيين شخص ليكون أميراً على قرية من القرى، فرد عليه ذلك المسؤول: بأن هذا ليس من اختصاصك، وهذا له جهة معينة، وأنت قاضٍ، وينبغي أن تترك مثل هذه الأمور.
	فرد عليه سماحة الشيخ وقال: إذا كان القضاة والعلماء لا يدخلون في مثل هذه الأمور، فمن الذي يدخل ؟
	القضاة أولى من غيرهم، فسكت ذلك المسؤول، واستجاب لشفاعة سماحة الشيخ.
	وبالجملة فلا أعلم أنه عُرض عليه شيء، أو رأى أمراً يستدعي شفاعته صغر أو كبر إلا بادر إليه.
	كل يوم يسن مجداً بديعاً
	بفعال في المكرمات بديع()
	هذه صورة مجملة للشفاعات التي كان يقوم بها سماحته×.
	أما تفصيلها فلا يتسع المقام لذكره؛ فشرح واحدة من هذه الشفاعات يحتاج إلى كتاب مفرد، فكم رفع بسببه من الظلم، وكم منحت لأجله من إقامة، وكم من المنح الدراسية التي قبلت شفاعته بها، وكم من ملايين الريالات قد سُدِّد بها ديون عن طريقه، وكم من المساجد التي عمرت وجهزت تماماً بفضل الله ثم جهده وشفاعته، وكم من الطرق، والمرافق العامة قد أصلحت بسببه، وكم من ذاتِ بين اجتمعت بعد فُرقتها بسببه، وكم من الجمعيات والمراكز الإسلامية تقوم بعد توفيق الله على دعمه وتأييده، وكم أفرج بسببه من المسجونين، وكم، وكم، فماذا تقول وماذا تدع؟
	=منهجه في الشفاعة+
	سماحة الشيخ×لا يرد أحداً يطلب الشفاعة، ولكنه يتثبت قبل أن يشفع، فإذا تقدم إليه مَدِين_على سبيل المثال_وطلب الشفاعة من سماحته طلب منه سماحة الشيخ أن يثبت دَيْنَه بالبينة الشرعية، فيطلب منه أن يَحْصُر دينه، وأن يأتي بشاهدين عدلين يكتبان شهادتهما، وأن يزكيهما شخص معروف لدى سماحته، أو أن يكون المزكي قاضي البلد أو غيره من العدول، ولا يقبل تزكية أحد غير معروف بالعلم والفضل ولو كثروا.
	فإذا استوفى ذلك شفع سماحته لدى المحسنين مهما كان الدين، حتى لو بلغ ملايين الريالات، فهذه طريقة سماحته مع القريب والبعيد.
	وكثيراً ما يطلب بعضُ أقاربه، أو معارفه أن يشفع لهم في قضاء دين، أو تأمين سكن، فيطلب منهم كغيرهم إثبات الدين أو الحاجة بالبينة الشرعية.
	ولو أن أحداً من خاصة موظفيه طلب منه الشفاعة طلب منه إثبات ذلك بالبينة الشرعية، ولو كان ذلك ممن عاش مع سماحته أعواماً عديدة، أو كان ممن يعرفه بالصدق والورع؛ فهذا سرٌّ من أسرار ثقة الناس به، وقبولهم لشفاعته.
	ولهذا كثيراً ماكانت تقبل شفاعته، وتسدد الديون عن طريقه؛ فهو لا يبالي بكثرة الدين ولا قِلَّته، ويقول: الذي علينا الشفاعة، والتوفيق بيد الله.
	وإذا تقدم إليه أحد المقيمين في المملكة، طالباً الشفاعة بمنحة الرعوية السعودية طلب منه سماحته أن يكتب معه بعض العلماء المعروفين بالفضل والعلم، ويطلب منهم سماحته أن يبينوا معرفتهم بالمشفوع له، ويطلب تزكيته بأنه معروف بالعقيدة السليمة، والسيرة الحميدة.
	وبعد أن يتأكد من حسن حاله، وسلامة عقيدته، وبيان أسباب طلب الشفاعة_يشفع له لدى الجهات المختصة.
	وهكذا الشفاعة في منح الإقامة النظامية لبعض المقيمين؛ فقد شفع لآلاف من الناس، فنفعهم الله بذلك؛ حيث واصلوا طلب العلم هم وأبناؤهم، وصَفَتْ عقائدهم، وتعلموا العقيدة الصحيحة، والعلم الشرعي؛ فمنهم من درس إلى أن أكمل المرحلة الجامعية، ومنهم من واصل دراسته، ومنهم من يذهبون إلى بلادهم وهم يحملون العلم الصحيح، فينفعون قومهم، ومنهم من أسس مركزاً إسلامياً أو مدرسة أو معهداً، أو أنشأ حلقة علم، أو تقلد إمامة جامع وخطابته، ومنهم من تقلد منصباً كبيراً في بلاده.
	إلى غير ذلك من تلك الأعمال التي يرجى أن تكون من الحسنات التي تمتد، وتبقى لسماحته إلى يوم القيامة.
	=نماذج من طريقته في الشفاعة+
	سماحة الشيخ_كما مر_محب للشفاعة، حريص على نفع الناس، شديد التحري في إثبات البينة الشرعية.
	ولم يكن×يجامل أحداً في إثبات البينة، ولم يكن ملولاً من كثرة ما يكاتب أصحاب الشفاعات؛ فإذا لم تثبت لديه البينة الشرعية كاتب طالب الشفاعة، أو من يشفع للناس عند سماحته، وأوضح لهم أن الأوراق ناقصة، أو أن البينة ناقصة، أو أن الشهود غير مُزَكَّيْن، أو أن الشاهد الواحد لا يكفي.
	وأذكر أن شخصاً كتب لسماحة الشيخ بواسطة بعض المحاكم، فأعادها سماحة الشيخ إلى المحكمة خمس مرات، إما أنه يطلب بيان ذلك بشهود عدول، أو تعديل المزكين، أو بيان أسباب الدين إلى غير ذلك.
	فإذا ثبت عنده الدين بالبينة الشرعية بادر إلى الشفاعة في قضائه، وشكر من سعى في الشفاعة.
	وإليك نماذج من مكاتباته في هذا الشأن:
	1_ كتب أحد رؤساء المحاكم لسماحة الشيخ بشأن رجل عليه دين قدره ستة وسبعون ألفاً وسبعمائة ريال، وأرسل معه الأوراق المرفقة.
	فأجابه سماحة الشيخ بقوله:
	وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده
	أرجو الإفادة هل المذكور خلَّف تركة يمكن أن يوفى الدين منها ؟
	شكر الله سعيكم، وضاعف أجركم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	20/5/1418هـ
	2_ وكتب رئيس إحدى المحاكم لسماحة الشيخ بشأن رجل عليه دين قدره ثمانمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة ريال، وشرح له الدين.
	فأجابه سماحة الشيخ بقوله:
	نرى إثبات الدين، وأسبابه، والعجز عن تسديده بشاهدين عدلين، ثم الإفادة، حتى نشفع له إن شاء الله لدى بعض أهل الخير.
	شكر الله سعيكم، وضاعف أجركم، وأوفى عنا وعنكم وعنه وعن كل مسلم كل حق؛ إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	20/8/1418هـ
	3_ وكتب أحد المشايخ المشهورين المعروفين لدى سماحة الشيخ بشأن واحد من الناس ركبه دين يقارب مائتي ألف ريال وهو محبوس، لأن بعض غرمائه أبوا إلا السداد، وأفاد بأنه فقير، ويسكن في بيت أجرة وهو عاجز عن السداد، وصاحب المنزل يطالبه بالأجرة، وأفاد بأن وظيفته مهددة، وأولاده ضائعون بسبب سجنه.
	وبعد ذلك طلب من سماحة الشيخ الشفاعة.
	فرد عليه سماحة الشيخ بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعده
	نرى إثبات دينه بالتفصيل، وعجزه عن التسديد بالبينة الشرعية.
	وإذا كان فضيلتكم لديه علم بذلك فأرجو إثبات ذلك بشاهد آخر ثقة؛ حتى يكون ذلك أقرب إلى النجاح، وأعْون على تحصيل المطلوب من أهل الخير.
	شكر الله سعيكم، وضاعف أجركم، ويسر أمره، وأمر كل مسلم إنه سميع قريب.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز
	30/9/1418هـ
	4_ وكتب إليه أحد الدعاة المشهورين المقربين من سماحة الشيخ كتاباً قال فيه:
	صاحب السماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ورعاه
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
	طلب إلينا بعض الفضلاء أن نشفع لدى سماحتكم للمواطنوذلك لمساعدته في قضاء دينه؛ حيث أودع السجن منذ عام، ولم يستطع تسديد ما عليه، وله عائلة كبيرة مكونة من زوجة، وتسعة أطفال، إضافة إلى والده، ووالدته الكبيرين في السن، وقد كتب معه فضيلة الشيخومجموع الديون ستة وسبعون ألفاً ومائة ريال؛ فلعل سماحتكم يكسب أجره، ويُطْلَق سراحه على أيديكم؛ ليتمكن من القيام على شؤون عائلته.
	بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم، وحفظكم من كل مكروه.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	20/9/1418هـ
	فأجابه سماحة الشيخ بقوله:
	وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده
	نرى إرفاق الصك المتضمن للدين، والعجز عن التسديد، أو صورته، وبعد ذلك أنظر في الأمر إن شاء الله.
	شكر الله سعيكم، ويسر أمره وأمر كل مسلم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز
	26/9/1418هـ
	5_ وكتب الداعية الآنف الذكر لسماحة الشيخ الكتاب التالي:
	صاحب السماحة الشيخ الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ورعاه
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
	طلب منا بعض الفضلاء أن نشفع لدى سماحتكم للشاب... لمساعدته مالياً، أو تخصيص إعانة شهرية أو سنوية له، وذلك لأنه معاق إعاقة مُخيِّة، ويتحرك على كرسيٍّ متحرك يحتاج إليه طول حياته، ووالده فقير، نعرض موضوعه على سماحتكم حفظكم الله لمساعدته بما ييسر لكم.
	بارك الله فيكم، وأحسن جزاءكم، ونفع بكم المسلمين.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	22/9/1418هـ
	فأجابه سماحة الشيخ بما يلي:
	وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
	نرى إثبات فقره وعجزه بالبينة الشرعية، ثم الإفادة.
	شكر الله سعيكم، وضاعف أجركم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز
	24/9/1418هـ
	6_ وكتب أحدهم يشفع لبعض المحتاجين، فرد عليه سماحة الشيخ بقوله:
	وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
	نرى إثبات حاجة المذكور بالبينة الشرعية لدى فضيلة الشيخ عبدالله ابن عبدالرحمن الجبرين، عضو الإفتاء، أو لدى فضيلة الشيخ عبدالعزيز الحمدان، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض، وبعد ذلك أنظر في الموضوع، وفق الله الجميع لما يرضيه.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز
	21/6/1418هـ
	7_ وكتب أحد الوافدين يطلب مساعدة الشيخ في علاج ابنته في كتاب طويل، فأجابه سماحة الشيخ بقوله:
	وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
	نعيد إليكم المعاملة المتعلقة برغبتك في الشفاعة في علاج ابنتك في أمريكا، ونرى إثبات عجزك عن نفقة العلاج بشاهدين عدلين من العارفين بحالك لدى فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته، ثم إعادة المعاملة، ونحن نشفع لك إن شاء الله.
	وفق الله الجميع لما يرضيه، ومنَّ على ابنتك بالشفاء والعافية؛ إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز
	27/6/1418هـ
	والأمثلة من هذا القبيل كثيرة جداً، وإذا استوفى طالب الشفاعة ما يطلب منه من إثبات البينة الشرعية ونحوها بادر سماحته بالشفاعة له عند أهل الخير والإحسان.
	وإذا حصلت الموافقة على الشفاعة سواء كانت مالية أو علاجية، أو نحو ذلك_كتب سماحته إلى صاحب الطلب، أو إلى الشيخ أو القاضي الذي كتب معه، وأرسل المبلغ، أو الموافقة.
	وإذا كان الطلب منزلاً أو نحو ذلك كتب إلى الساعي في الطلب، وطلب منه أن يعرض بناء المنزل على أهل الخبرة من المقاولين، ثم يكلف به أنسبهم، وهكذا. .
	وإليك أيها القارئ نماذج من ذلك؛ وأمثالها كثير جداً لا يكاد يحصر.
	1_ من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخوفقه الله لما فيه رضاه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده
	بناء على ما ذكره فضيلتكم في رسالتكم المرفقة صورتها، وما ذكره الشيخ =فلان وفلان+ في الوثيقة المرفقة صورتها من الدين الذي في ذمة الأخ في الله فلان
	وهو مبلغ مائتين وألف وستمائة وواحد وسبعين ريال 201671 كتبتُ لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بواسطة سمو الأمير عبدالعزيز في الموضوع، وتبرع بالمبلغ المذكور، وهو إليكم بشيك راجياً من فضيلتكم احتساب الأجر في توزيعه بين الغرماء بطريقة سرية.
	شكر الله سعيكم، وضاعف لنا ولكم ولخادم الحرمين الشريفين، ولسمو الأمير عبدالعزيز الأجر.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	مفتي عام المملكة العربية السعودية
	26/3/1417هـ
	2_ من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخوفقه الله لما فيه رضاه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
	فبناء على ما كتبه إليَّ فضيلتكم في كتابكم المرفق عن الدين الذي في ذمة الأخ في اللهالبالغ مائة وثلاثة وتسعين ألف ريال 193000 أشفع لكم شيكاً بالمبلغ المذكور راجياً توزيعه بين الغرماء، وهو من بعض المحسنين، شكر الله سعيكم، وضاعف لنا ولكم وللمتبرع الأجر.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	مفتي عام المملكة العربية السعودية
	25/1/1416هـ
	3_ من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخوين الكريمين الشيخ. . .، والشيخوفقهما الله لما فيه رضاه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
	فقد اطلعت على الكتاب الموجه إليَّ منكما حول حاجة الأخت في اللهإلى البيت الذي تم شراؤه بمبلغ مائة وستين ألف ريال، 160000 وبناء على ذلك أشفع لكم شيكاً بالمبلغ المذكور من بعض المحسنين راجياً إكمال اللازم.
	شكر الله سعيكم، وضاعف أجركم؛ إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	مفتي عام المملكة العربية السعودية
	20/12/1417هـ
	4_ وهذا جواب لكتاب يطلب فيه الشافع أن يُخَصَّص راتب شهري لأحد الإخوان؛ فأجاب سماحته بقوله:
	وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده
	قد رأينا تعيين ألف ريال كل شهر للمذكور بواسطتكم من فاعل خير ابتداء من المحرم 1415هـ إلى أن يغنيه الله عنها.
	وإليكم برفقه شيكاً بمبلغ أربعة آلاف ريال 4000 عن الشهور الأربعة المنصرمة، أرجو تسليمها بيده.
	شكر الله سعيكم، وضاعف مثوبتكم، وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق، وبارك في الأخالمذكور، ويسر أمره، ونفع به المسلمين.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	مفتي عام المملكة العربية السعودية
	25/5/1415هـ
	5_ من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخوفقه الله لما فيه رضاه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
	نشفع لكم شيكاً بمبلغ أربعين ألف ريال 40000 مقابل ما ذكرتم أنكم صرفتموه لطبع بعض الكتب، وتوزيعها مع بعض الأشرطة، وأشياء تتعلق بالدعوة إلى الله_سبحانه_.
	وفق الله الجميع لما يرضيه.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	مفتي عام المملكة العربية السعودية
	=مواقف لا تنسى من شفاعاته+
	شفاعة سماحة الشيخ بأنواعها المتعددة لا يمكن حصرها، وقل أن يمر عليه يوم، بل مجلس دون شفاعة لأحد.
	والمواقف العظيمة في باب الشفاعة لسماحته كثيرة جداً، وإليك هذه المواقف العظيمة شاهداً على ذلك.
	1_ شفاعته لدعاة في الصومال: ففي عام 1409هـ حُكم في دولة الصومال إبان رئاسة سياد بري على عشرة من الدعاة التابعين للرابطة، والرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالإعدام؛ فجاء بعض العلماء إلى سماحة الشيخ، وطلبوا منه الشفاعة في أمرهم لدى حكومة المملكة؛ أملاً في التوسط لدى حكومة الصومال؛ لحقن دماء أولئك.
	فما كان من سماحته إلا أن اتصل بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، وطلب منه الشفاعة؛ فاستجاب سموه لطلب الشيخ، واتصل بحكومة الصومال، وطلب منهم العفو عن أولئك الدعاة، فاستجابت حكومة الصومال على أن يكتفى بالسجن، ويلغى الإعدام.
	وبعد مدة أعادوا الكَرَّة، وطلبوا من سماحة الشيخ أن يشفع في إخراجهم من السجن، وقالوا: إنه حصل ضرر على أولادهم من جراء سجنهم، وقد مكثوا مدة طويلة في السجن.
	فاتصل سماحته مرة أخرى بولي العهد مجدداً الشفاعة، فاتصل ولي العهد بالحكومة الصومالية على الفور، وذلك ليلة عيد الفطر، فقبلت شفاعته، وأفرج عنهم، وحلت الفرحة في بيوتهم، وارتفعت الدعوات منهم ومن ذويهم لمن تسبب في إخراجهم.
	وبعد أن تم الإفراج عن أولئك بعث سماحة الشيخ كتاباً رائعاً إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يشكره على موقفه النبيل، وشفاعته الحسنة.
	وإليك نص ذلك الكتاب:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الرقم: 1732/خ
	التاريخ: 5/12/1409هـ
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من كل سوء، ونصر به الحق آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
	فقد وصلتني رسالتكم الكريمة المؤرخة في 30/11/1409هـ وصلكم الله بحبل الهـدى والتوفيق، واطلعت على مشفوعاتها وهي صورة من الرسالة الموجهة من سموكم إلى فخامة الرئيس محمد زياد بري في تاريخ 12/9/1409هـ المتضمنة الشفاعة من سموكم لدى فخامته في إطلاق سراح الدعاة السجناء الشيخ الشافعي محمد ورفقاه، وصورة جوابه لسموكم المؤرخ في 20/10/1409هـ المتضمن الإفادة بالاستجابة لشفاعة سموكم والأمر بإطلاق سراحهم وأن ذلك قد تم في عشية عيد الفطر، وصورة جواب سموكم لفخامته المؤرخ في 29/11/1409هـ المتضمن شكر سموكم لفخامته على الاستجابة.
	وقد سرني كثيراً ما تضمنته الرسائل وحمدت الله سبحانه على ما منَّ به على سموكم من الشفاعة لهؤلاء المساكين، وما منَّ به عليهم بأسبابكم من العفو من فخامة الرئيس جزاه الله خيراً، وأصلح قلبه وعمله حتى تم إطلاقهم.
	كما سرني كثيراً ما أشار سموكم إليه مما جبلكم الله عليه من محبة العفو والإحسان إلى الغير وكظم الغيظ، والحرص على بذل الشفاعة، والعفو فيما لا يعطل حداً من حدود الله، ولا يحل حراماً، ولا يحر م حلالاًإلخ.
	إنها لنعمة من الله عظيمة تفضل بها_سبحانه_على سموكم وشرح صدركم لها، فأسأل الله أن يزيدكم من فضله، وأن يجعلكم مفاتيح خير، ومغاليق شر، وأن ينصر بكم الحق وأهله ويخذل بكم الباطل وأهله، وأن يعينكم على ذلك ما بقيتم، ويمنحكم البطانة الصالحة.
	وإن كتاب الله العزيز، وسنة رسوله الأمين كلاهما يدعو إلى العفو، ويشيد بفضل أهله، وكلاهما يحث على الإحسان، وكظم الغيظ، والشفاعة في الخير، كما قال الله_عز وجل_: [وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى] البقرة: 237، وقال_سبحانه_في وصف المتقين: [وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] آل عمران: 134 ويقول_عز وجل_: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ]المائدة: 2.
	ويقول النبي"فيما صح عنه: =ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه+.
	وكان يقول_عليه الصلاة والسلام_لأصحابه_رضي الله عنهم_إذا جاءه طالب حاجة: (اشفعوا تؤجروا ويقض الله على لسان نبيه ما شاء).
	أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحكم المزيد من التوفيق لكل خير، وأن يعينكم على ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يمنحكم طول العمر في حسن العمل؛ إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	2_ شفاعته لدى حكومة تونس في شأن بعض الدعاة والعلماء: ففي تونس إبان حكم الرئيس الأسبق أبو رقيبة، حُكِم بالإعدام على جماعة من المسلمين من بينهم علماء، ودعاة، وغيرهم؛ فضاقت بالناس الحيل، والتفتوا يمنة ويسرة، ولم يجدوا من يطرقون بابه_بعد الله_إلا سماحة الشيخ؛ فجاءوا إليه، وقالوا: يا سماحة الشيخ! إخوانكم ينتظرون ما تقومون به لحقن دمائهم، ويأملون منكم الشفاعة لدى حكومة المملكة؛ رجاء التكرم بالشفاعة لدى حكومة تونس؛ لعل الله أن يحقن دماءهم، فيسلموا من الإعدام.
	فهب سماحته من فوره_كعادته_وقال: نشفع_إن شاء الله_ولعل الله يكتب الخير لهم؛ فاتصل سماحته بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ابن عبدالعزيز ولي العهد، فاستجاب سموه، واتصل بحكومة تونس، وبعد أخذٍ ورد قبلوا شفاعة سموه، ووافقوا على إلغاء الإعدام، والاكتفاء بالسجن.
	وما هي إلا أيام ثم زال حكم الحاكم السابق، وحكم الذي بعده، وتم الإفراج عن المساجين بموجب عفو عام، فخرجوا إلى أهليهم فرحين بالسلامة من السجن والإعدام، ضاعف الله لسماحة الشيخ، ولسمو ولي العهد الأجر والمثوبة.
	3_ شفاعته لشيخ مسنٍّ مسلم روسي: في عام 1411هـ أيام انعقاد المؤتمر في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بمناسبة عدوان العراق على دولة الكويت_جاء رجل كبير في السن ذو هيبة ووقار، وعلامات الصلاح عليه ظاهرة.
	فلما رأى سماحة الشيخ أقبل عليه، وقال: أحقاً هذا هو الشيخ ابن باز ؟ فقلت: نعم، فتقدم وسلم عليه، وقال: الحمد لله أنني رأيتك يا سماحة الشيخ، نحن نسمع بك، ونتمنى أن نراك، أنا من الاتحاد السوفييتي، جئت إلى المملكة العربية السعودية بقصد الهجرة، وأنت يا سماحة الشيخ تعيش بيننا هناك.
	فسألتُ ذلك الرجل: ماذا تعرف عن سماحة الشيخ، وأنت في الاتحاد السوفييتي ؟
	فقال: سبحان الله! ماذا أعرف عن الشيخ ؟ الشيخ إمام، وقد تمر مئات السنين ولا يأتي مثله، أنا منذ خمسة عشر عاماً وأنا أتابع برنامج نور على الدرب، وقد استفدت منه كثيراً.
	ثم تقدم إلى سماحة الشيخ قائلاً: إنني مهاجر بديني، وأرغب أن أقضي بقية عمري بجوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة؛ فآمل من سماحتكم التكرم بالشفاعة لي؛ كي أُمنح الإقامة النظامية.
	فقال: سماحة الشيخ×: لابأس، ائت بتعريف، وأنا أشفع لك، فأتى بما طلبه منه سماحة الشيخ، فشفع له، ورتب له مقرراً شهرياً، واعتنى به، وكلما ذكره سأل عنه، ويقول له سماحة الشيخ: ستبقى هنا، وسوف نسعى لك بالزواج؛ لأن زوجة ذلك الرجل تركته، ومازال في كنف سماحة الشيخ حتى توفي سماحته×وأجزل له المثوبة_.
	4_ شفاعاته في الإصلاح بين المجاهدين الأفعان، وسيأتي ذكر لذلك.
	5_ شفاعته في الإصلاح بين مصر والسودان حول مسألة حلايب، والخلاف فيها؛ فقد كتب سماحته إلى الرئىس المصري حسني مبارك، واقترح أن تكون لجنة على مستوى رفيع من أهل العلم بالشرع ليحكموا في الموضوع بما يقتضيه الشرع، وبين له أن التحاكم إلى محكمة العدل الدولية لا يجوز، وأن الواجب التحاكم إلى الشرع المطهر.
	يعد سماحة الشيخ×في طليعة المجاهدين في هذا العصر، وذلك في شتى ميادين الجهاد وأنواعه؛ سواء كان ذلك جهاد الكلمة، أم جهاد الدعوة، أم جهاد التعليم، أم جهاد المنكرات والبدع، أم جهاد أعداء الإسلام في حومات الوغى.
	ولعل الحديث في هذه الفقرة يقتصر على النوع الأخير من أنواع الجهاد ألا وهو الجهاد في سبيل الله في ميادين المعارك.
	فسماحة الشيخ×له القِدْحُ المعلى في هذا الباب؛ فهو_وإن كان معذوراً عند الله؛ إذ هو أعمى وليس على الأعمى حرج_إلا أنه كان يعيش في قلب المعامع بدعمه، وتأييده، ونصحه، وبذله، وحضه، وحثه، وتحريكه الهمم، وحرصه على رأب الصدع، وجمع الكلمة، ومتابعة أخبار الجهاد، وبذله الدعاء للمجاهدين، والقنوت لهم في الصلوات المفروضة.
	فكان ذلك دأبه، وديدنه مع كل جهاد يقوم للمسلمين في أي صقع من أصقاع الأرض؛ فإذا سمع بأن هناك جهاداً قام بتأييده، ونصرته وحث الناس على ذلك.
	وإذا اعتدى معتدٍ على أي بلد من بلدان المسلمين هبَّ غيرةً لله، وإباءً لأن يضام أحد من المسلمين، أو أن يُمَسَّ بلفحة ضيم، أو قهر عدو؛ فأصدر بيانات الإنكار والتنديد.
	وإذا شعر بأن الناس قد تخاذلوا في نصرة الجهاد حركهم وحثهم، وبين لهم فضل الجهاد، وحذرهم من عاقبة الإخلاد إلى الأرض، وخذلان المسلمين.
	وإذا رأى خلافاً في صفوف المجاهدين، وتفرقاً في كلمتهم بادر إلى الكتابة إليهم مناصحاً، مشفقاً، مبيناً لهم فضل الاجتماع والائتلاف، محذراً لهم من شر الفرقة والاختلاف.
	ولا يزال المسلمون يتذكرون مواقفه المشرفة من الجهاد في أفغانستان، وكشمير، والبوسنة والهرسك، وكوسوفا، والشيشان، والفلبين وغيرها.
	ولا يزالون يتذكرون دعمه المتواصل، وبياناته القوية للمجاهدين.
	ولا يزالون يتذكرون كلماته الحانية التي تدعو المجاهدين لتوحيد الصفوف ورأب الصدع، ويتذكرون دعواته الصادقة، وبياناته المشرفة، ودعمه المتواصل.
	1_ وإليك مثالاً يدل على حرصه على اجتماع كلمة المجاهدين؛ فهذا المثال عبارة عن كلمة وجهها لقادة المجاهدين الأفغان في تاريخ 25/7/1406هـ.
	وذلك لما شعر بوجود فجوة بين القادة، وقبل أن يوجه تلك الكلمة رشح لجنة، واجتمع بها، وقرر أن تسافر إلى أفغانستان؛ للاجتماع مع القادة، والحرص على تقريب وجهات النظر بينهم.
	وقد كان ذلك الاجتماع في 19/7/1406هـ وقد أسفر ذلك الاجتماع عن المذكرة التالية التي جاءت تحمل عنوان: (مذكرة مهمة) وجاء تحتها ما يلي:
	=اجتمعنا بأصحاب الفضيلة الشيخ عبدالمجيد الزنداني، والشيخ صالح الحصين، والشيخ سعد الحصين في صباح السبت 19/7/1406هـ، وصباح يوم الأحد 20/7/1406هـ عبدالمجيد وسعد خاصة، واتفق الرأي على أن يسافر وفد إلى باكستان في 15 شوال 1406هـ للاتصال بقادة الجهاد الأفعاني المشايخ سياف، وقلب الدين، وبرهان الدين؛ للتوفيق بينهم وبين الشيخ جميل الرحمن، وجمع كلمتهم مع العناية بأمور الدعوة، والتعليم في المهاجرين، واهتمام الجميع بالعقيدة الصحيحة، والتحذير مما يخالفها بالطرق المناسبة التي لا يترتب عليها إن شاء الله تصدع، ولا خلاف.
	واتفقنا على تكوين الوفد من الشيخ عبدالمجيد الزنداني، والشيخ صالح الحصين، والشيخ نزار الجربوع، وينضم إليهم الشيخ عبدالعزيز ابن عتيق مدير مكتب الدعوة في باكستان، ويعينهم بما يحتاجون إليه من سيارة وغيرها، واتفقنا على إعداد أربع رسائل لكل من الإخوة المشايخ سياف وقلب الدين، وبرهان الدين، وجميل الرحمن تشتمل على بيان أهداف الوفد، والنصيحة لكل منهم بما يشجع على التوجه إلى العقيدة الصحيحة، والجهاد؛ لتكون كلمة الله هي العليا.
	والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
	ملاحظة: نظراً لعدم تيسر توجه الشيخ نزار الجربوع فقد رأينا إرسال فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح القصير، العضو في إدارة الدعوة والإرشاد في الداخل بدلاً عنه.
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد
	ثم وجه بعد ذلك×الرسالة التالية التي حملها الوفد إلى القادة الأربعة في 25/7/1406هـ.
	وسترى أن هذه الرسالة تحمل معاني الود، والنصح، والشفقة، وتدل على كِبَر قلب صاحبها، وبُعْد نظره، وسعة أُفْقه.
	وهذه الرسالة أرسلها إلى كل من: عبدرب الرسول سياف، وبرهان الدين رباني، وقلب الدين حكمتيار، وجميل الرحمن×.
	وقد أرسل لكل واحد منهم رسالة خاصة تحمل اسم القائد وحده.
	وقد صدَّر كل رسالة بقوله:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى فضيلة الشيخ برهان الدين رباني.
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى فضيلة الشيخ جميل الرحمن.
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى فضيلة الشيخ عبدرب الرسول سياف.
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى فضيلة الشيخ قلب الدين حكمتيار.
	ثم يقول: بعد ذلك:
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
	فلقد كنت حريصاً على متابعة جهادكم وإخوانكم في أفغانستان، وانتصاراتكم المتتابعة على قوى الظلم، والكفر والاستعباد، وعلى بذل النصيحة لكم جميعاً، والدعاء للجميع بالنصر والتأييد، وعلى دعوة المسلمين في المملكة العربية السعودية، وغيرها لمد المجاهدين والمهاجرين بالعون كل بحسب قدرته.
	وكنت على ثقة بنصر الله للمجاهدين في سبيله، ولم يؤثر في ثقتي بالنصر ما نعرفه جميعاً من قوة العدو، وكثرة عدده وعدته؛ فمعية الله بالنصر والتأييد لعباده المؤمنين أعظم وأقوى.
	ولكن أخوف ما كنت أخافه على هذه الأمة المسلمة أن يضعف عزمها عن الجهاد مع طول الأمد، أو يتفرق قادتها عن يأس، أو هوى، أو طمع.
	ولقد حرصت كما حرص غيري من خواص إخوانكم على رأب الصدع الذي تعرضت له قيادة الجهاد الأفغاني مرات عديدة، وجمع الشمل على كلمة سواء.
	وقد آلمني الخلاف الذي نشأ بينكم أخيراً وبين الشيخ جميل الرحمن، وهو الذي عرفناه شريكاً لكم في الاجتهاد لنشر العقيدة الصحيحة في الشعب الأفغاني، واتباع السنة في القول والعمل، ونشرها في الشعب الأفغاني.
	وأعجب! كيف ينشأ الخلاف بين شركاء في المنهج، والمسلك، والغاية، ولكن صدق الله العظيم: [وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً] الإسراء: 53.
	وقد رأيت إرسال وفد لزيارتكم في الله، والتعرف على أحوالكم، والسعي للإصلاح بينكم تنفيذاً لأمر الله_عز وجل_في قوله: [إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ] الحجرات: 10، وقوله_تعالى_: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى] المائدة: 2.
	راجياً التفضل بمساعدة هذا الوفد على الاتصال بالمَعنيِّين؛ لتبادل وجهات النظر، وإزالة أسباب الخلاف، وتوحيد الموقف في ظل الأخوة الإيمانية القائمة على العقيدة الصافية، والعلم الشرعي، والدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله؛ لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.
	ويتكون هذا الوفد من فضيلة الشيخ: عبدالمجيد الزنداني، ومعالي الشيخ صالح الحصين، وفضيلة الشيخ نزار الجربوع، وينضم إليهم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عتيق مدير مكتب الدعوة في الباكستان.
	وهم من نحسبهم من أكثر الناس اهتماماً بهذا الأمر، واطلاعاً على واقعه، وبعداً عن التعصب.
	وأسأل الله_عز وجل_أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجمع كلمة المجاهدين، وقادتهم على الحق والهدى، وأن ينصر بهم دينه، ويعلي بهم كلمته، ويذل عدوهم، ويفرق شمله، وأن ينزل الرعب في قلوب قادته وأفراده؛ إنه سميع قريب.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	ختم سماحة الشيخ
	2_ وهذا مثال آخر يدل على عنايته بالجهاد الأفغاني، وهو عبارة عن كتاب بعثه إلى القائد الأفغاني برهان الدين رباني في 8/10/1402هـ، وذلك لما شعر سماحته ببدايات الفجوة بين قادة المجاهدين.
	وإليك نص الكتاب:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة القائد المجاهد الشيخ برهان الدين رباني وفقه الله لما فيه رضاه، ونصر به دينه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
	لقد بلغني ما كدرني كثيراً، وهو ظهور أشياء من فضيلتكم، يؤخذ منها أنكم تحاولون الانفصال عن الاتحاد.
	ولا يخفى يا أخي أن الاتحاد خير، وقوة، وغيظ للأعداء، وتأييد للمسلمين، وجمع للكلمة، وتعاون على البر والتقوى؛ فاتقوا الله في ذلك، ولا تنقضوا ما اجتمعتم عليه في مقر الجهاد، وفي بيت الله الحرام، واذكروا قوله_سبحانه_[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا] آل عمران: 103، وقوله_عز وجل_: [وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ] الأنفال: 46، وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث، واصبروا، وتعاونوا على البر والتقوى.
	وإذا رأيتم شيئاً من الخلل في الاتحاد فاجتهدوا في رأبه، والعناية الكاملة ببقاء الاتحاد، واستمراره.
	وقد بلَّغنا الحكومة_وفقها الله_باجتماعكم، واتحادكم فسرها ذلك كثيراً، كما سر كل مسلم بَلَغَهُ ذلك.
	وليعلم الأخ الكريم أنكم إذا انفصلتم عن الاتحاد فسوف لن نتعاون معكم، لا أنا ولا الرابطة، ولا من يستشيرني في ذلك، وسوف يكون التعاون مع المتحدين إن شاء الله.
	وإني أربأ بفضيلتكم أن تحلوا العقدة التي اتفقتم عليها، وأن تهدموا صرحاً شامخاً للجهاد شيدتموه جميعاً، وأن تنقضوا ميثاقاً قد اتفقتم عليه في بيت الله الحرام.
	وأرجو أن يكون ما بلغني عنكم مما ذكرته آنفاً غير صحيح، وأن تكونوا أقوى ما يكون في لزوم الاتحاد والتعاون مع إخوانكم أعضائه.
	ولا يخفى؛ أن الواجب إيثار المصلحة العامة للمجاهدين والجهاد على جميع المصالح الأخرى التي قد يَتَوَهَّمُها الإنسان، كما أن الواجب إيثار الآخرة، وما عند الله من النعيم المقيم، والمنازل العالية لمن أيَّد الحق، وصدق في الجهاد، وأيَّد المجاهدين، وابتعد عن كل ما يُؤَثِّر في نشاطهم أو يضع شيئاً من العقبات في طريقهم.
	سدد الله رأيكم، وصانكم من كل بلاء، ونصر بكم الحق، وجعلكم وإخوانكم_أعضاء الاتحاد_وسائر المجاهدين من دعاة الهدى، وأنصار الحق؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	3_ وهذا كتاب بعثه سماحة الشيخ×إلى معالي وزير الحج والأوقاف يقترح عليه تشجيع أئمة المساجد على القنوت للمجاهدين الأفغان، فإليك نص الكتاب:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي وزير الحج والأوقاف وفقه الله للخير آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	أما بعد. فلا يخفى على معاليكم حال المجاهدين الأفغان، وحال المهاجرين منهم، وأنهم في أشد الحاجة إلى مساعدة إخوانهم المسلمين لهم بالدعاء، كما أنهم في حاجة إلى الدعم بالمال، والرجال ولاسيما في وقتهم الحاضر.
	وقد رأينا تشجيع أئمة المساجد على القنوت بالدعاء لهم بالنصر، والتأييد، وحسن العاقبة، وأن الله_جل وعلا_يثبت أقدامهم، ويسدد سهامهم، ويصلح قلوبهم، وأعمالهم كما يشرع الدعاء للمجاهدين في سبيل الله في كل مكان بالنصر، والتأييد، وحسن العاقبة، والدعاء على الكافرين، من الشيوعيين، واليهود، والنصارى، وسائر المشركين بأن يشتت الله شملهم، ويفرق جمعهم، ويجعل الدائرة عليهم وينجي المسلمين من شرهم، ومكايدهم كما يشرع الدعاء للمستضعفين من المؤمنين في كل مكان، ويدعى لهم بأن ينجيهم الله من مكائد الأعداء، وأن يفقههم في الدين وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يصلح أحوالهم، ويولي عليهم خيارهم، ويشرع الإلحاح في الدعاء، وتكراره ثلاثاً، لأن النبي"قنت في أوقات كثيرة في الصلاة يدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين، ويدعو للمستضعفين من المؤمنين بالنجاة، وربما عيَّن بعض الناس بالدعاء لهم، أو الدعاء عليهم، وكان يكرر الدعاء ثلاثاً في كثير من الأحيان، وربما كرره أكثر من ذلك.
	ونرى أن الأفضل أن يكون القنوت في صلاة الفجر والمغرب في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع؛ لأن النبي"كان يفعل ذلك إذا نزل بالمسلمين نازلة وقنت مرة على أحياء من العرب الكفار شهراً، وكان في قنوته"يدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين_كما تقدم_فأرجو التعميم على أئمة المساجد في المملكة بذلك على أن يكون ذلك لمدة شهر ثم ينظر في الأمر بعد ذلك.
	وأسأل الله أن يتقبل من المسلمين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في بلاد الأفغان وغيرها، وأن يجمع شملهم، على الحق، ويوحد كلمتهم، وصفوفهم ويحسن لهم العاقبة، وأن يجعل دائرة السوء على أعداء الله في كل مكان، وأن يجعلنا وإياكم، وسائر إخواننا من دعاة الهدى، وأنصار الحق؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	4_ وإليك_أيضاً_هذا المثال الذي يدل على عنايته بأمر الجهاد، وحثهم على دعمه، والقيام به؛ فهذا المثال عبارة عن كلمة وجهها سماحته عبر وسائل الإعلام، ونُشِرت في حينها، وهذه الكلمة تتضمن الدعوة إلى مساعدة مسلمي كوسوفا حينما تسلط عليهم الصرب، وفعلوا بهم الأفاعيل.
	ولقد كتب سماحته×هذه الكلمة في 27/12/1419هـ، أي قبل وفاته بشهر واحد تماماً، وذلك إبان مرضه الأخير، وإليك نص الكلمة:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين من الملوك، والرؤساء، والأغنياء وفقهم الله لكل خير، وجعلنا وإياهم ممن يعين على نوائب الحق آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
	فمما لا يخفى على الجميع ما أصيب به الشعب الكوسوفي من الظلم والعدوان والقتل والتشريد من الصرب المعتدين.
	ولا شك أن ذلك يوجب على المسلمين عموماً التعاون مع إخوانهم المسلمين في كوسوفا، والوقوف في صفهم، وإمدادهم بأنواع المساعدة بواسطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية، وبواسطة مؤسسة الحرمين الخيرية بالمملكة_أيضاً_لأن الجهتين المذكورتين قائمتان بنشاط متواصل في نصر إخوانهم في كوسوفا، وإمدادهم بأنواع المساعدة.
	وقد قال الله_عز وجل_[وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ] التوبة: 71، وقال_سبحانه_: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى] المائدة: 2، وقال_عز وجل_: [وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ] الأنفال: 72، وقال_سبحانه_: [إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ] محمد: 7.
	وقال_عليه الصلاة والسلام_: =مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى+.
	وقال": =من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته+.
	والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وأسأل الله أن يخذل أعداء الإسلام، ويجعل كيدهم في نحورهم، وأن ينصر المسلمين، ويجمع كلمتهم على الحق، ويكفيهم شر أعدائهم، وأن يعينهم على التمسك بدينهم والثبات عليه، وأن يكفيهم شر الأعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	مفتي عام المملكة العربية السعودية
	ورئيس هيئة كبار العلماء
	وإدارات البحوث العلمية والإفتاء
	قضية فلسطين قضية المسلمين جميعاً؛ فهي أرض الرسالات، ومسرى نبينا محمد"إلى غير ذلك مما جاء في فضلها، وقداستها.
	ولا ريب أن العدوان الصهيوني الغاشم على فلسطين شديد الوقع على قلب كل مسلم.
	وهذه القضية الكبيرة لها وزنها في قلب سماحة الشيخ، ومشاعره؛ فلقد كان×يبذل قصارى جهده في تحريض المسلمين على النهوض بقضية فلسطين، وفي سبيل نصرة المستضعفين من المسلمين هناك؛ فكان يفتي بتأييدهم، ويدعو إلى مساعدتهم، ويصدر البيانات التي تؤيدهم، وتندد باليهود.
	وإليك بعض ما كان يصدر من سماحة الشيخ في هذا الصدد.
	1_ هذه فتوى عن الجهاد في فلسطين نشرت في مجلة الدعوة الصادرة في 9/8/1409هـ، وهي في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ جمع الدكتور محمد الشويعر؛ فإليك نص السؤال الموجه إلى سماحة الشيخ، وجوابه:
	ما تقول الشريعة الإسلامية في جهاد الفلسطينيين الحالي، هل هو جهاد في سبيل الله، أم جهاد في سبيل الأرض والحرية ؟ وهل يعتبر الجهاد من أجل تخليص الأرض جهاداً في سبيل الله ؟
	الجواب: لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة الفلسطينية، والقائمين بها من خواصِّ المسلمين هناك، وأن جهادهم إسلامي؛ لأنهم مظلومون من اليهود، ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة.
	وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم، وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامي، وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم؛ فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم عملاً بقول الله_عز وجل_: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ] التوبة: 123.
	وقوله_سبحانه_: [انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ] التوبة: 41. . وقوله_عز وجل_[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ] الصف: 10_13، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وصح عن رسول الله"أنه قال: =جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم+.
	ولأنهم مظلومون، فالواجب على إخوانهم المسلمين نصرهم على من ظلمهم لقول النبي": =المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه+ متفق على صحته، وقوله": =انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً+ قالوا: يا رسول الله: نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ قال: =تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه+.
	والأحاديث في وجوب الجهاد في سبيل الله، ونصر المظلوم وردع الظالم كثيرة جداً.
	فنسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في فلسطين وفي غيرها على عدوهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق المسلمين جميعاً لمساعدتهم والوقوف في صفهم ضد عدوهم، وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا وينزل بهم بأسه الذي لا يُرد عن القوم المجرمين إنه سميع قريب.
	2_ وهذا بيان مهم أصدره سماحة الشيخ يطالب فيه المسلمين بالوقوف مع إخواننا الفلسطينيين المبعدين من فلسطين إلى جنوب لبنان، ويندد فيه باليهود، ويبين ما يتعرض له إخواننا من التعذيب والتشريد، ويدعو للمسلمين هناك، ويدعو على اليهود، فإلى ذلك البيان الذي أصدره سماحة الشيخ×في 18/8/1413هـ.
	بيان مهم حول مناصرة إخواننا في فلسطين من ظلم اليهود وأنصارهم
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يطلع عليه من إخواننا المسلمين في كل مكان
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
	فلا يخفى عليكم ما يحصل لإخواننا المسلمين في فلسطين من الأذى والظلم من أعداء الله اليهود، وما حصل لإخواننا المبعدين منهم من العلماء، والخطباء، والدعاة وغيرهم الذين تم إخراجهم من ديارهم بغير حق، وما تعرضوا إليه من الأذى الشديد من اليهود_أعداء الله_وما يتعرضون له الآن من برد، وجوع، ومرض، وأذى في منفاهم في حدود لبنان.
	ولقد أمر الله_تعالى_:عباده المؤمنين بموالاة بعضهم بعضاً، ونصرهم على من ظلمهم بقوله_تعالى_[وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ] التوبة: 71.
	وقول النبي": =مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر+.
	ولما كان إبعاد هؤلاء الأخوة من الظلم العظيم، والتعدي بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وجب البيان بالتذكير بأنه يجب على كافة المسلمين حكاماً ومحكومين مناصرةُ إخوانهم هؤلاء، وبذل الجهود، وكافة السبل الممكنة الشرعية؛ لنصرتهم، وإعادتهم إلى بلادهم، وأهلهم، والسعي للوقوف ضد هذه الأعمال الخبيثة من أعداء الله، ورسوله، والمؤمنين.
	كما نهيب بإخواننا المسلمين لدعم هؤلاء، وأُسرهم، وسائر المسلمين في أرض فلسطين بالسلاح، والرجال، والمال، والدعاء، وصدق المواقف، والمناصرة، والبذل لذوي الحاجة، والمجاهدين في سبيل الله من أهل فلسطين، وغيرهم بما تجود به أنفسهم، من زكاة، وغيرها؛ لما في ذلك من جهاد الكفار، ونصْر المسلمين المظلومين، ولما فيه من الثواب العظيم الذي وعد الله به عباده المؤمنين في مثل قوله_تعالى_: [انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ] التوبة: 41.
	وقوله_سبحانه_: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ] الصف: 10_13.
	وقوله_سبحانه_: [آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ] الحديد: 7.
	وقوله_سبحانه_: [وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ] الحديد: 10.
	وقوله": =من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة+.
	وقول": =المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته+ متفق على صحته.
	ولأن الله_سبحانه_أمر بنصر المظلومين في قوله_عز وجل_[وَإِنْ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ] الأنفال: 72.
	وهكذا الرسول"أمر بنصر المظلوم، والأخذ على يد الظالم وقد أرسل لنا جماعة من الثقات بشيء من أعمال اليهود الوحشية مع إخواننا في فلسطين، ومع المبعدين منهم إلى لبنان، وهذا بيان شيء منها:
	1_ الضرب المُبَرِّح على الرأس، وسائر الجسد مما يؤدي إلى نزيف الدماء، وكسر العظام.
	2_ البصق على اللحى، ورشق بعضهم بالبول.
	3_ تكتيف الأيدي، وعصب العينين طيلة وجودهم في الحافلات؛ لإبعادهم، والذي استمر أكثر من يومين مع منعهم من الأكل، والشرب، وقضاء الحاجة، وأنواع من الأذى.
	ولا شك أن هذه الأعمال من أقبح الظلم، وأسوأ المعاملة.
	والله المسؤول_سبحانه_أن يعز دينه، ويعلي كلمته، وينصر أولياءه من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله، والدعاة إلى الحق في فلسطين، وفي كل مكان، وأن يجمعهم على الحق، وأن يؤيدهم بروح منه، وأن يخذل أعداء المسلمين في كل مكان، وأن يفرق جمعهم، ويشتت كلمتهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يطهر بيت المقدس، وسائر أرض فلسطين من رجس الكافرين؛ إنه سميع الدعاء، قريب الإجابة.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
	الرئيس العام
	لرابطة العالم الإسلامي
	بمكة المكرمة
	الثلاثاء 18 شعبان 1413هـ
	3_ وهذه برقية بعثها سماحة الشيخ×إلى المبعدين من فلسطين إلى لبنان يصبِّرهم بها، ويذكرهم بفضل الله، ويفتح لهم باب الأمل والنصر، فإلى تلك البرقية:
	برقيــة
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الإخوان الكرام المبعدين من فلسطين إلى جنوب لبنان من العلماء والخطباء والدعاة ومن معهم وفقهم الله وثبتهم على الحق
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
	فقد بلغني ما حصل لكم من إخراج من دياركم وأموالكم بغير حق، وما تتعرضون له من الأذى الشديد من اليهود أعداء الله ورسوله، وما ينالكم الآن من مشقة شديدة من البرد والمطر والجوع والمرض لبعضكم، وإننا إذ نسأل الله_تعالى_:أن يأخذ بأيدكم للحق، ويثبت أقدامكم، وينصركم على عدوكم، ويعظم أجركم، ويثبتكم على الحق_نذكركم بما وعد الله به أهل طاعته من المجاهدين في سبيله مع رسوله"والصابرين المحتسبين من الثواب العظيم المذكور في قوله تعالى: [ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ] التوبة: 120.
	وقوله_تعالى_: [وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ] البقرة: 155_157.
	وقوله_تعالى_: [إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ] الزمر: 10. وإنكم بموقفكم هذا قدوة لإخوانكم المسلمين من أهل فلسطين وغيرهم في الجهاد، والصبر، والصدق مع الله، والثبات على الحق في مواجهة أعداء الله من اليهود وغيرهم.
	فنوصيكم بتقوى الله_تعالى_:والصبر، والاحتساب، ووحدة الكلمة، والاستقامة على الحق، ونبشركم بأن الله_تعالى_:سينصركم على عدوكم، ويجعل العاقبة الحميدة لكم إذا صبرتم وثبتم على الحق كما قال_سبحانه_: [وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ]آل عمران.
	وقال_سبحانه_يخاطب نبيه": [فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ] هود.
	وقال_عز وجل_: [وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ] الروم.
	ثبتكم الله على الحق، ويسر أمركم، وأحسن العاقبة لنا ولكم، ولجميع المسلمين.
	ولاشك أن الواجب على إخوانكم المسلمين نصركم، وإعانتكم على عدوكم؛ لأنكم مسلمون مظلومون من عدو كافر، وظالم، وقد أوجب الله_سبحانه_جهاد الكافرين حسب الاستطاعة.
	وفق الله إخوانكم المسلمين لنصركم قولاً وعملاً، وأحسن العاقبة للجميع؛ إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	الرئيس العام
	لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
	4_ وهذه برقية بعثها سماحة الشيخ إلى مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في طهران، بشأن ما يلقاه المسلمون في فلسطين من تسلط اليهود عليهم، وقد بعثها سماحة الشيخ إبان رئاسته للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة خلال فعاليات دورته الخامسة والثلاثين.
	وقد نشرت هذه البرقية في جريدة عكاظ العدد 11438، 10/8/1418هـ. وقد كان عنوان الجريدة الكبير:
	=في برقية عاجلة للقمة الإسلامية+
	ابن باز: تلويح إسرائيل بالسلام وسيلة لتخدير العرب
	ثم جاء تحت هذا العنوان مايلي:
	=أعرب المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة خلال فعاليات دورته الخامسة والثلاثين التي تختتم اليوم في مقر الأمانة العامة للرابطة عن تقديره لاهتمام مؤتمر القمة الإسلامي بقضية القدس الشريف، وحقوق الشعب الفلسطيني، ومتابعته لأساليب إسرائيل العدائية، واستيلائها على الأراضي الفلسطينية وطرد المواطنين من ديارهم تثبيتاً للاحتلال.
	جاء ذلك في برقية وجهها إلى رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الثامن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس المجلس التأسيسي للرابطة باسمه، وباسم أعضاء المجلس الذين يمثلون الشعوب والأقليات الإسلامية في العالم وفيما يلي نص البرقية:
	فخامة رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الثامن الموقر, طهران
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
	يتقدم المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد حالياً في رحاب بيت الله العتيق بمكة المكرمة بأصدق التحيات إلى فخامتكم، وأصحاب الجلالة، والسمو والفخامة ملوك ورؤساء الدول الإسلامية، وممثليهم ويسأل الله_سبحانه وتعالى_أن يوفق المؤتمر ويسدد خطاه في نصرة الإسلام، ودعم قضايا المسلمين، كما يعبر المجلس التأسيسي عن تقديره لاهتمام مؤتمر القمة بقضية القدس الشريف، وحقوق الشعب الفلسطيني، حيث تواصل إسرائيل عدوانها بكل الأساليب، وتعمل على تثبيت الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستعمرات فيها، وطرد المواطنين من ديارهم، مما يؤكد اقتناع الشعوب الإسلامية الثابت بأن إسرائيل تشكل تحدياً كبيراً، وخطراً داهماً على الأمة الإسلامية، وأن دعاوى السلام التي تلوح بها ليست إلا وسيلة لتخدير العرب والمسلمين، وصرفهم عن الاستعداد، وإثارة الخلافات بينهم.
	ويرى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي أن تبعات العمل لهذه القضية وسائر القضايا الإسلامية تحتم على المسلمين حكاماً وشعوباً أن يجتمعوا على كلمة الله، وتحكيم شريعته؛ والعمل الجاد لإنهاء الخلافات، وتوحيد صفوف الأمة التزاماً بأمر الله القائل: [وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ] المائدة: 49 والقائل إنَّ بلَّهّ يٍحٌبٍَ بَّذٌينّ يٍقّاتٌلٍونّ فٌي سّبٌيلٌهٌ صّفَْا كّأّنَّهٍم بٍنًيّانِ مَّرًصٍوصِ الصف: 4، والقائل: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا] آل عمران: 103.
	نسأل الله_تعالى_:أن يسدد خطاكم ويوفقكم لما فيه خير الإسلام ومصلحة المسلمين.
	والله يحفظكم ويرعاكم
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي
	لرابطة العالم الإسلامي
	عنهم
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	سماحة الشيخ إمام عصره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهذا دأبه، ومنهج حياته؛ فلا يكاد يذكر له معروف إلا أيده، ودعا لصاحب ه، ودعمه بكل ما يستطيع.
	ولا يكاد يذكر له منكر صغيراً كان أم كبيراً خاصاً، أم عاماً، وسواء كان من فرد أو من جماعة إلا بادر إلى إنكاره، وتغييره بما يستطيع.
	وإذا زاره أحد، أو اتصل به بشأن منكر من المنكرات لم يفلس من سماحة الشيخ ومشاركته في الإنكار، بل يجد القلب الكبير، والغيرة الصادقة، والإخلاص المنقطع النظير.
	وسماحته_كما مر_لا يتعاظم شيئًا مما ينكره، وفي الوقت نفسه لا يحتقر شيئاً يقوم بإنكاره، فتراه ينكر المنكرات الكبيرة على مستوى الأمة.
	وينكر في الوقت نفسه المنكرات التي تقع من بعض الناس كترك الصلوات، وإسبال الثياب، وحلق اللحى.
	فإذا سمع بمنكر في مكان ما، أو دولة، أو صحيفة بادر إلى الإنكار.
	وإذا بلغه أن شباباً يجتمعون في مكان ما في وقت الصلاة كتب إلى الجهات المختصة حول هذا الأمر.
	وإذا سار بجانبه أحد، وشعر سماحته بأن ثوب ذلك الذي يسير معه طويل، أو أنه يجر عباءته_أنكر عليه.
	وإذا سمع أن الدائرة الفلانية يشيع فيها منكر معين؛ كتب إلى المسؤولين فيها، يحثهم على تغيير ذلك المنكر.
	وإذا سمع عن بدعة، أو عمل ينافي العقيدة في مكان ما_بادر إلى إنكاره، وإذا أُخْبِر أن فلاناً من الناس متلبس بمنكر معين استدعاه، ونصحه، أو هاتفه، أو راسله.
	وكان من منهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يتثبت، ويتحرى، ويطلب البينة.
	وإذا ثبت لديه وقوع منكر من شخص أو جهة كتب إليهم، وخاطبهم مشافهة، أو استدعى من يعنيه الأمر، ثم أنكر عليه بلطف، وبيَّن له الأدلة على ما يقول، ورغَّبه في الخير، وحذره من الشر؛ فما يكاد يقوم بهذا الأمر إلا ويجد القبول، والاستجابة؛ فكم درأ الله به من مفسدة، وكم قضى الله على يديه من منكر، وكم أحيا به من سنة، وقمع به من بدعة.
	وكان كثيراً ما يحث على إحياء هذه الشعيرة، ويؤكد على ضرورة التواصي بها، ويكتب الرسائل في الحث على هذا الأمر، وكان ذلك دأبه طيلة حياته.
	وفيما يلي ذكر لبعض الأمثلة لما سبق:
	1_ إليك هذه الرسالة النادرة التي وجدت في طي رسائله×وقد كتبها إلى أهل بلدة نعجان لما كان قاضياً في الدلم، وذلك في 14/7/1361هـ أي لما كان عمره إحدى وثلاثين سنة:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا أهل نعجان سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان، وجعلني وإياهم من المتعاونين على ما يرضي الرحمن آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
	فالموجب لهذا إخباركم بأن الله_سبحانه_قد أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، ولا قوام للإسلام والمسلمين في أمر دينهم ودنياهم إلا بذلك، قال الله_تعالى_:[وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ] آل عمران: 104، وقال_تعالى_:[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ] آل عمران: 110
	وقال_تعالى_: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] المائدة: 2.
	وقال_تعالى_: [لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ] المائدة: 78، 79.
	وثبت عنه"أنه قال: =لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطراً، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم يلعنكم كما لعنهم+.
	وجاء عنه"أنه قال: =من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان+.
	فدلت هذه الآيات والأحاديث على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى ولا صلاح للعباد في معاشهم، ومعادهم إلا بذلك، فإذا قاموا بما أوجب الله عليهم سعدوا، وتم لهم أمر دينهم ودنياهم، وكثر الخير، وقل الشر.
	وإذا غفلوا، وأهملوا استحقوا المقت من الله، والبعد منه، وحلول العقوبة، وفشا فيهم الشر، وقل الخير.
	وقد غلب على أكثر الناس اليوم التساهل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكاسل عن الصلوات، والتخلف عنها في الجماعة، والوقوف في مواقف التهم، والدخول على النساء الأجانب، وكل هذه المنكرات وأشباهها بسبب ضعف الإيمان، والرغبة في الدنيا، وعدم الاهتمام بأمر الآخرة، وعدم التناصح بين المسلمين، والتعاون على البر والتقوى إلا من رحم الله.
	فمن أجل ذلك نقص الدين، وعظمت غربته، وغلبت الأهواء فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأله_تعالى_أن يردنا جميعاً إلى التوبة الصادقة، وأن يوفقنا وجميع المسلمين للقيام بما يرضيه، واجتناب ما يسخطه آمين.
	وقد عَيَّنا في البلد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستة من خواص الجماعة، وهم المطوع محمد بن عتيق، وابنه إبراهيم، وحمد بن فهيد، وأخوه فهد، وحمد بن سيف، وزيد الزيد، وأمرناهم يتفقدون أحوال الجماعة، ويمشون بالليل، ومن عرف بالتخلف عن الصلاة في الجماعة يزجرونه، ويؤدبونه حتى يرتدع هو وأمثاله، ومن عرف بالكسل عن الصلاة، وكونه يقضي دائماً ينصحونه، ويعظونه، فإن نفع فيه ذلك فالحمد لله، وإن غلب عليه الكسل يزجر، ويؤدب، كذلك من وقف في مواقف التهم، أو عرف بالدخول على النساء الأجانب فقد أمرنا النواب المذكورين ينصحونه، ويزجرونه فإن عاد إلى مثل ذلك فيؤدب أدباً يردعه وأمثاله، ومن عرف بشرب الدخان يزجر ويؤدب أدباً بليغاً؛ لأن الدخان من الخبائِث المضرة المحرمة، كذلك من عرف بالمبيت خارج بيته، وترك نسائه ومحارمه يزجر عن ذلك، ويلزم بالمبيت عند محارمه فإن عاد إلى مثل ذلك فيؤدب حتى يرتدع، ومن عارض النواب المذكورين، أو وقف في وجوههم بالكلام الرديء فلا يلومن إلا نفسه، وسيرى منا_إن شاء الله_ما يكره. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه في القول والعمل، ونصر دينه، وأعلى كلمته، وحفظ إمام المسلمين بطاعته، ورعاه برعايته إنه ولي ذلك والقادر عليه.
	هذا ما لزم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
	14/7/1361هـ
	هذا وقد قرأت الكتاب الآنف الذكر على سماحة الشيخ في صباح يوم الأحد 9/1/1420هـ.
	2_ وبعد أن أرسل سماحة الشيخ×تلك النصيحة، التي بين فيها أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعين فيها أسماء النواب_وهم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر_أرسل ضمنها كتاباً للشيخ محمد بن عبدالله بن عتيق×يحثه فيها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويوصيه بأن يقرأ الرسالة الآنفة الذكر على النواب الذين عينهم سماحته×.
	وإليك نص ذلك الكتاب:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى جناب الأخ المكرم محمد بن عبدالله بن عتيق وفقه الله تعالى، وهداه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك
	بارك الله فيك، لا يخفى غفلة الناس عن أمر دينهم، وإعراضهم عن أمر الآخرة، وكثرة المنكرات فيهم، وقد أوجب الله على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لهم في أمر دينهم ودنياهم إلا بذلك مع التناصح فيما بينهم والتواصي بالحق، والصبر عليه.
	وقد عيَّنَّا بعض خواص الجماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتكون أنت وإياهم يداً واحدة في ذلك، ويخبرونك بما قد يخفى عليك.
	وقد كتبنا نصيحة مختصرة للجماعة، وبيَّنَّا أسماء النواب فيها، راجين من الله_سبحانه_أن ينفع بها، وأن يصلح أحوال الجميع، ويبرىء الذمة.
	وهي واصلتكم في طيِّ هذا الخط ()، فأنت_إن شاء الله_تحضر النواب، وتقرؤها عليهم قبل أن تُقْرَأَ على الجماعة، وأخبرهم أني () ملزِّم عليهم في ذلك، ولا أسمح عنهم، لأن هذا الأمر لازم الجميع، والواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى، وبذل الوسع فيما يرضي الله، وينفع المسلمين، والمطلوب منكم جميعاً هو العمل بهذه النصيحة، والاجتهاد في ذلك على حسب الطاقة.
	ومن يعارضكم، أو يتكلم عليكم بما لا ينبغي فأفيدونا عنه، ونحن_إن شاء الله_نقوم عليه بما يردعه من الزجر والأدب.
	أعانكم الله، ووفقنا وإياكم لما يرضيه، وأصلح لي ولكم النية والعمل.
	هذا ما لزم، مع إبلاغ السلام الأمير، والنواب المذكورين، والأبناءُ وكافةُ الإخوان يسلمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والكاتب يسلم على الجميع.
	15/7/1361هـ
	=أثر الرسالة على أهالي نعجان+
	يقول الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عتيق_حفظه الله_وهو مساعد مدير مكتب البيت لسماحة الشيخ، وابن الشيخ محمد بن عبدالله بن عتيق الذي أرسل إليه سماحة الشيخ الكتاب الآنف الذكر، يقول: لما وصلت نصيحة سماحة الشيخ، وعين النواب، وقرئت عليهم النصيحة، وقرئت على الجماعة، بدأ العمل بموجبها، فكان لها أبلغ الأثر؛ حيث عم الخير، وقلَّ الشر، وصار الناس يحافظون على الصلاة، وقلَّ السهر خارج البيوت، وصارت النساء تدعو لسماحة الشيخ؛ حيث استقرت بيوتهم، وصار الأزواج يبيتون في منازلهم.
	3_ وهذه كلمة لسماحته×يبين فيها أهمية الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، و يوضح خلالها عقوبة من ضيع هذه الشعيرة العظيمة، ويحدد المراد بالمعروف والمنكر؛ فإليك تلك الكلمة بنصها:
	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
	فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة_الأمرَ بالمعروف، والنهيَ عن المنكر.
	وذلك هو سفينة النجاة كما ثبت في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير÷قال: سمعت رسول الله"يقول: =مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا+.
	قال النبي"=فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجو، ونجوا جميعاً+.
	فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم، ورسول رب العالمين، وأعلم الخلق بأحوال المجتمع، وأسباب صلاحه، وفساده_تَجِدْه واضح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه سبيل النجاة، وطريق صلاح المجتمع.
	ويتضح من ذلك_أيضاً_أنه واجب على المسلمين، وفرض عليهم القيام به؛ لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من أسباب الهلاك.
	وقد أكثر الله_سبحانه_في كتابه الكريم من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أن أمة محمد"هي خير الأمم بسبب صفاتها الحميدة التي من أهمها قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال_تعالى_:[كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ] آل عمران: 110.
	وتأمل أيها المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعه كيف بدأ الله_سبحانه_في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كون الإيمان شرطاً لصحة جميع العبادات_يتبينْ لك عظم شأن هذا الواجب وأنه_سبحانه_إنما قدم ذكره لما يترتب عليه من الصلاح العام.
	وقال_عز وجل_: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] التوبة: 71.
	فانظر_أخي_كيف بدأ في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة.
	وما ذلك إلا لما تقدم بيانه من عظم شأنه، وعموم منفعته، وتأثيره في المجتمع.
	وتدل الآية_أيضاً_على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات، وصفاتهم الواجبة التي لا يجوز لهم التخلي عنها، أو التساهل بها، والآيات بهذا المعنى كثيرة.
	وقد ذم الله_سبحانه_من ترك هذا الواجب من كفار بني إسرائيل، ولعنهم على ذلك فقال_سبحانه_في كتابه المبين من سورة المائدة: [لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُون]المائدة: 78،79.
	وفي هذه الآية إرشاد من الله_سبحانه_لأمة محمد"إلى أن سبب لعن كفار بني اسرائيل وذمهم هو عصيانهم واعتداؤهم.
	وإن من ذلك عدم تناهيهم عن المنكر فيما بينهم؛ لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخيم، ويبتعدوا عن هذا الخلق الذميم.
	ويتضح من ذلك، أن هذه الأمة متى تخلقت بأخلاق كفار بني إسرائيل المذمومة استحقت ما استحقه أولئك من الذم واللعن؛ لأنه لاصلة بين العباد وبين ربهم إلا صلة العبادة والطاعة؛ فمن استقام على عبادة الله وحده، وامتثال أوامره، وترك نواهيه_استحق من الله الكرامة فضلاً منه وإحساناً، وفاز بالثناء الحسن، والعاقبة الحميدة.
	ومن حاد عن سبيل الحق استحق الذم واللعن، وباء بالخيبة والخسران.
	وقد صح عن النبي"أنه قال: =من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان+ رواه مسلم×في صحيحه.
	وروى مسلم_أيضاً_عن ابن مسعود÷قال: قال رسول الله": =مامن نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته، ويهتدون بأمره، ثم إنها تَخْلُف من بعدهم خُلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون مالا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل+.
	فاتق الله أيها المسلم في نفسك، وجاهدها لله، واستقم على أمره، وجاهد من تحت يديك من الأهل والذرية، وغيرهم، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر حسب طاقتك في كل مكان وزمان؛ عملاً بهذه الأدلة الشرعية التي ذكرتها لك آنفاً، وتخلق بأخلاق المؤمنين، واحذر من أخلاق الكافرين، والمجرمين، واحرص_جهدك_على نجاتك، ونجاة أهلك وإخوانك المسلمين، كما قال_عز وجل [وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا] طه: 132.
	وقال_سبحانه_: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ] التحريم: 6.
	وروي عن النبي"أنه صعد المنبر فحمد الله، وأثنى عليه وقال: =يا أيها الناس إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم+ أخرجه ابن ماجه، وابن حبان في صحيحة، وهذا لفظ ابن حبان.
	والمعروف_يا أخي_هو كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله؛ فيدخل في المعروف جميع الطاعات القولية والفعلية، ويدخل في المنكر جميع المعاصي القولية الفعلية.
	ثم اعلم يا أخي أن كل مسلم راع على من تحت يديه، ومسؤول عن رعيته، كما ثبت في صحيح البخاري×عن ابن عمر÷عن النبي"أنه قال: =كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبدراعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته+.
	ثم قال": =ألا فكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته+.
	فاتق الله يا عبدالله، وأعِدَّ جواباً لهذا السؤال قبل أن ينزل بك من أمر الله ما لا قِبَل لك به، والله المسؤول أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وسائر المسلمين للقيام بأمره، والثبات على دينه، والأمر بالمعروف، والتناهي عن المنكر، والتواصي بالحق والصبر عليه بصدق وإخلاص؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
	وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
	مفتى عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	4_ وأذكر مرة أن سماحة الشيخ أثنى على شخص، وكان يدعوه بقوله: يا شيخ، فسمعه أحد الزائرين، فقال لما خرج ذلك الشخص: يا سماحة الشيخ: هذا الشخص لا يستحق أن يعطى مكانة، ولا أن يلقب وينادى بـ: يا شيخ؛ لأنه مسبل، وحالقُ لِحْيَتَهُ، ومطيل لشاربه.
	فقال سماحة الشيخ: وهل نصحته ؟ فقال: لا، فغضب سماحة الشيخ، وقال: لماذا لم تنصحه ؟ كيف تقابل ربك وأنت قد رأيت المنكر ولم تنكره ؟ أتخشى الناس ؟ سوف تقابل ربك يوم القيامة.
	ثم قال سماحة الشيخ: ذكروني به إذا جاء مرة أخرى؛ فلما جاء ذلك الرجل التفت إليه سماحة الشيخ، وجعل ينصحه سرَّاً.
	5_ ومرة ذُكر لسماحة الشيخ أن فلاناً يُحسب على العلم والعلماء، ولكنه يحلق لحيته.
	فقال سماحة الشيخ: إذا جاء إلينا نصحناه إن شاء الله.
	فلما جاء ذلك الرجل وافق أن كان الشيخ يرد على الهاتف؛ فسئل سماحته عن حكم حلق اللحية، فأجاب بجواب مفصل، وبيَّن للسائل الحكم، وكان ذلك الرجل الذي أخبره بحال الرجل الذي يحلق لحيته حاضراً؛ فأخبره سماحة الشيخ، وقال: هذا السؤال جاء في وقته، وقد أجبته بجواب مفصل من أجل هذا الحاضر.
	6_ وهذا كتاب بعثه سماحته في 22/7/1377هـ إلى رئيس تحرير صحيفة اليمامة حول ما كتب فيها عن جعل يوم 15 شعبان من كل عام عيداً قومياً خالداً لجمع التبرعات لإخواننا في الجزائر، وهذا نص كتاب سماحته رداً على ما كتب:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المك=رم رئيس تحرير صحيفة اليمامة وفقه الله آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده قرأت في صحيفة اليمامة الصادرة في عشرين رجب بإمضاء فتى الخليج العربي ما نصه:
	=تقرر رسمياً أن يكون 15 شعبان من كل عام عيداً قومياً خالداً لجمع التبرعات من أجل إخواننا الجزائريين، وقوميتنا العربية النامية+ إلى آخره.
	فاستغربت هذه التسمية، ورأيت أن التنبيه على ما يجب نحوها متعين.
	وذلك أنه ليس للمسلمين أعياد سوى الأعياد التي شرعها الله لعباده كعيد الأضحى، والجمعة، ونحوها مما سماه الشارع عيداً.
	وما سوى ذلك لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتخذه عيداً، ولا أن يسميه عيداً؛ لما في ذلك من مخالفة الشرع وتشريع أعياد لم يأذن بها الله، ومشابهة الجاهلية في أعيادها التي هدمها الإسلام.
	وقد قال الله_تعالى_:مُنكراً على أهل البدع: [أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ] الشورى: 21.
	وقال النبي": =من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد+.
	وكون الكاتب سماه عيداً قومياً لا يخرجه عن كونه بدعة، ومنكراً؛ لأن الاعتبار في الأشياء بحقائقها لا بأسمائها؛ فالبدعة بدعة، والمنكر منكر وإن سماها الناس بأسماء حسنة.
	ونشر مثل هذا، والسكوت عنه يفضي إلى تعظيم هذا اليوم بما لم يشرعه الله، ويفضي إلى إحداث بدع أخرى.
	ويكفي أن يقال في اليوم: إنه تقرر موعداً أو وقتاً لمساعدة الجزائر.
	وإني لأشكر الكاتب على مقصده الحسن، وأدعو له بالتوفيق والسداد في القول والعمل، وأهيب بالأثرياء جميعاً أن يساهموا في مساعدة إخوانهم الجزائريين الذين هم في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة والتشجيع ضد المستعمر الظالم، وأسأل الله_سبحانه_أن ينصر دينه، ويخذل أعداءه، وأن يؤيد إخواننا الجزائريين ويثبت أقدامهم، وأن يوفق المسلمين جميعاً لمساعدتهم، والوقوف في صفهم ضد عدو الجميع الغاشم؛ إنه سميع قريب.
	وأرجو نشر هذا الكتاب في صحيفتكم الغراء؛ للتنبيه والنصيحة، والله يتولاكم.
	والسلام.
	22/7/1377هـ
	7_وهذا كتاب وجهـه سماحته إلى مدير الإذاعة السعودية في 12/1/1380هـ ينبهه على بعض الملحوظات حول برنامج إذاعي عنوانه =تعلَّم واسأل+ ويبين له أهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة.
	وإليك نص الكتاب.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ إبراهيم الشورى مدير الإذاعة السعودية وفقه الله، وتولاه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده يا محب أبلغني كثير من الإخوان عن حديثكم الذي تقومون به في الإذاعة في أوقات معينة بعنوان =تعلَّم واسأل+ وما يشتمل عليه من تفصيل المذاهب في المسائل الفقهية، وبيان خصائص كل مذهب في كل مسألة يتولى فضيلتكم شرحها للجمهور، وأنه يحتاج إلى تعديل؛ فحرصت أن أسمع ذلك حتى أكون على بصيرة، فقُدِّر لي أن سمعت حديثكم منذ ليالٍ في حكم المسح على الخفين، وسمعت نقلكم للمذاهب الأربعة، وتحريركم ما يراه كل مذهب في هذه المسألة؛ فشكرتكم على عنايتكم بذلك، واجتهادكم في إفهام السامع.
	ولكن ظهر لي أن إذاعة مثل هذا غير مناسب للجمهور، وذلك من وجوه:
	1_ أن الذي ينبغي هو إسماع الجمهور ما تضمنه الكتاب والسنة بمسائل دينهم، ومعاملاتهم على وجه واضح، مختصر يفهمه العامي والمبتدئ، وينتفع به.
	2_ أن هذا هو الذي يجب على الداعي تبليغه، وعلى العامة قبوله، والعمل به، بخلاف المذاهب؛ فإن فيها الخطأ والصوابَ.
	والتحديثُ عنها من دون ترجيح قد يفضي إلى التعصب، والتقليد الممقوت.
	3_ أن هذا المسلك هو الموافق لسيرة النبي"في تعليم الأمة وإرشادها، والله يقول: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ] الأحزاب: 21.
	4_ أن تفضيل المذاهب يجعل العامة وأشباههم في حيرة وارتباك لا يدرون بأي مذهب يأخذون؛ فيفضي ذلك إلى استثقال هذا الحديث ورفضه، بل وإلى استثقال الدين، ورميه بأنه متشعب، وغير واضح؛ بسبب الاختلاف.
	والنتيجة من وراء هذا عدم الانتفاع بهذا الدرس، بل وحصول الضرر والحيرة بالنسبة إلى العامة أو أكثرهم.
	5_لا يخفى أن تحرير المذاهب وضبطها فيه صعوبة شديدة.
	والاعتماد على كتب المتأخرين لا يليق؛ لأن فيها شيئاً كثيراً يخالف نصوص الأئمة، فضلاً عن نصوص الشارع.
	وإذا كان الأمر هكذا اتضح لفضيلتكم أن الطريقة المرضية السليمة النافعة للمسلمين هي السير على ما ذكر في الفقرة الأولى، وذلك هو تعليم الناس ما دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله_عليه الصلاة والسلام_بأسلوب واضح، وعبارات جلية في جميع المسائل التي يحتاجها المسلمون.
	والكتاب والسنة_بحمد الله_كفيلان بذلك، ودقائقُ المسائل والشروط التي لا دليل عليها، أو لا تمسُّ لها حاجةُ الجمهور؛ لكونها من النوادر_ينبغي الإعراض عنها كما كان المصطفى"وصحابته المَرضيّون يهتمون بتوجيه الأمة إلى مهمات الدين، وما تعم به البلوى دون النوادر والتفريعات التي لا يضر الجهل بها.
	وبعد هذا كله فإني أقترح على فضيلتكم أن تُعَيِّوا لهـذا البرنامج شخصاً أو أشخاصاً من خيرة أهل العلم تكتبون إليهم بالموضوعات التي تحبون إرشاد الجمهور إليها، وتطلبون منهم إيضاح ما قام عليه الدليل دون غيره.
	ومحبِّكم مستعد للقيام ببعض ذلك، وأرى أن تطلبوا من المفتي أن يقوم ببعضه، ومن الشيخ عبدالله بن حميد ببريدة، والشيخ محمد آل حركان في جدة أن يقوم ببعض ذلك.
	واعتقادي أنهم جميعاً_إن شاء الله_سيلبون الطلب، ويساعدونكم على هذه المهمة العظيمة النفع.
	ولكن يحسن أن تخصوا كل واحد بموضوعات معينة؛ حتى يتسنى له الجواب عنها، بسهولة وسرعة، وحتى لا يختلف الجواب إذا كان السؤال مشتركاً.
	والمطلوب اتحاد الأجوبة في كل موضوع ترغبون إفادة الجمهور به، ولو لم يحصل ذلك في الأسبوع إلا مرة أو مرتين.
	وإذا لم يتيسر من المذكورين تلبية الطلب فمُحِبُّكم مستعد بالقيام بذلك حسب القدرة.
	والهدف من وراء ذلك نصح المسلمين، وأن تكون الفائدة مستقاةً من كلام الله، أو كلام رسوله_عليه الصلاة والسلام_حتى ينتفع به السامعون، ولا يقعوا في حيرة وارتباك؛ بسبب الاختلاف.
	والله_سبحانه_إنما أوجب على العباد اتباع الرسول_عليه الصلاة والسلام_لا اتباع المذاهب، وإنما كتب المذاهب ذات الأهمية يستعان بها على فهم كلام الله، وكلام رسوله_عليه الصلاة والسلام_كما يستعان بكتب التفسير، واللغة، والشروح لمتون الأحاديث.
	أصلح الله لي ولكم النية والعمل، وهدانا جميعاً صراطه المستقيم؛ إنه على كل شيء قدير، والله يتولاكم، والسلام.
	12/1/1380هـ
	مر بنا أن من أبرز أعمال سماحة الشيخ_عمارةَ المساجد؛ حيث كان×حريصاً كل الحرص على عمارة بيوت الله، وقد شُيِّد على يديه من المساجد مالا يحصى سواء في الداخل أو الخارج؛ أما طريقته في عمارة المساجد_فكان يَتَثَبَّت من مدى الحاجة لإقامة المسجد؛ فإذا رفع إليه أحد من الناس سواء من المحاكم، أو الجمعيات، أو المراكز الإسلامية أو غيرها_تثبت من ذلك، وكتب إلى قاضي البلد، أو إلى مركز الدعوة، أو إلى أي جهة رسمية، أو إلى من يعرفه ويثق به، فيطلب من هؤلاء أن يفيدوه عن الحاجة إلى المسجد، وعن المساحة الكافية، ثم يطلب وضع المواصفات اللازمة لعمارته، ثم يطلب عرض المناقصة على ثلاث مؤسسات معمارية، أو على ثلاثة من المعنيين بالبناء، ثم تُقَدم إليه العروض، فيُوقِعُ الاختيار على أنسبهم.
	وبعد ذلك يكتب للمحسنين، و على رأسهم خادم الحرمين، أو أحد الأمراء، أو أحد الموسرين، فيطلب منهم التبرع بتكلفة البناء.
	وإذاجاءه المبلغ المطلوب أحاله إلى الجهة التي تمت المكاتبة بينه وبينها من محكمة أو غيرها؛ ليكون متابعة التنفيذ للمشروع تحت إشرافها.
	وقد تم على يد سماحته إعمار الكثير من المساجد، وبيوت الأئمة والمؤذنين، بأسعار مناسبة بعد التحري الدقيق، والتثبت بواسطة الثقات_رحمه الله، وجعل ذلك في موازين حسناته_.
	ولعل من آخر تلك المساجد وليس آخرها_مسجده الذي أقيم في مكة المكرمة، وأصبح معلماً بارزاً من معالمها، ذلك المسجد الذي بذل فيه سماحته جهداً كبيراً حتى قام واستوى على سوقه.
	وإليك قصة بنائه، والدور الذي قام به المسجد فيما بعد.
	كان سماحة الشيخ إذا كان في مكة يذهب كل وقت صلاة إلى المسجد المجاور للتوعية الإسلامية، ويسمى ذلك المسجد مسجد القطان.
	وكان أمام منزل سماحته حديقة تسمى حديقة الطفل، ولا يستفاد منها، ولا يوجد مسجد في تلك الجهة.
	وقد استأجرت الرئاسة عمارة كبيرة للدعاة في جوار منزله وقت الحج.
	وكانوا إذا أرادوا الصلاة في المسجد قطعوا الشارع العام إلى مسجد القطان، أو إلى مسجد الجامع القطري، وهذان المسجدان بعيدان.
	وأهل الحي الذي يسكن فيه سماحته ليس عندهم مسجد قريب.
	فأُخْبِرَ سماحتُه بحاجة الحي إلى مسجد، وبالمشقة المترتبة على بعد المسجد، وبالخطر المتوقع من تجاوز الشارع العام شارع العزيزية، وأُخْبِر أن الحديقة التي أمام منزله قليلة الجدوى، وقيل له: لو أن سماحتكم سعى في سبيل عمارة مسجد في مكان تلك الحديقة لخدمة الحي_لأراح الناس، وأعانهم على الصلاة في المسجد، ونأى بهم عن الخطر الذي يترتب على قطع الشارع العام.
	ولما بلغ ذلك سماحته استحسن الفكرة، وأمر بتكوين لجنة من بعض المشايخ للوقوف على الحديقة المذكورة، واقتراح المساحة الكافية، والكتابة في هذا الشأن.
	فوقفت اللجنة على الأمر، وقررت ماتراه؛ فكتب سماحته إلى معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس عمر قاضي في موضوع اقتطاع جزء من الحديقة، فتجاوب_جزاه الله خيراً_كل التجاوب، ولبى الرغبة، فبدأت دراسة المشروع المتضمن إقامة المسجد، وبيتي المؤذن والإمام، وتمت الدراسة بواسطة المهندسين المعماريين، وساهم في ذلك كثير من المحسنين ببعض المال، وكتب سماحته إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتم بناء المسجد والبيتين وصار معلماً من معالم مكة وذلك عام 1418هـ.
	والمسجد يتكون من دور أرضي، وسفلي ودور ثانٍ خصص للنساء، وأقيمت فيه الحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، ووضع فيه مكتبة عامرة باسم سماحته، وصار المسجد عامراً بالمحاضرات، والدروس اليومية والأسبوعية، وانتفع به سكان الحي، وغيرهم، وانتفع به الحجاج والمعتمرون في موسم الحج وفي رمضان؛ لتوافر دورات المياه فيه، ووجود المياه المبردة.
	وفي رمضان يوجد فيه مائدة إفطار للصائمين، حيث يتجمع فيه المئات من الناس.
	والذي يتولى شؤون المسجد، ويقوم بكل ما يحتاج إليه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني الذي صار إماماً وخطيباً للمسجد، وهو الوكيل عن سماحة الشيخ في جميع ما يحتاجه المسجد، وهو من أعظم الأسباب التي جعلت المسجد يقوم على هذا النحو؛ حيث تابع المشروع منذ بدايته إلى أن انتهى، ولا يزال يتابع تحسينه، وإكماله، وسد حاجاته.
	وقد قام بجهد مشكور، وعمل عظيم يشهد بذلك المشايخ، وأهل الحي ممن وقفوا على المشروع، وتابعوا مراحل إنشائه.
	وفي عام 1419هـ ذكر الدكتور ناصر الزهراني لسماحة الشيخ أنه يوجد أرض جنوبي المسجد، واقترح أن يقام عليها عمارة باسم سماحة الشيخ تضم مكتبة عامة باسم سماحته، ومغسلة موتى، ومدرسة تحفيظ قرآن، وهذه العمارة تتكون من أحد عشر دوراً، وريعها يصرف على الفقراء والمساكين، والدعاة، ونحوهم.
	فرحب سماحته بهذا الاقتراح، وخاطب الجهات المسؤولة، وصار الدكتور ناصر يتابع المعاملة.
	وبعد ذلك تمت الموافقة، فأمر سماحة الشيخ الدكتور ناصراً أن يعرض مناقصة المشروع على أهل الاختصاص من المقاولين، وتمت التقديرات، وتبين أن أقلها ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف ريال تقريباً، فرفع سماحته إلى خادم الحرمين الشريفين بواسطة الأمير عبدالعزيز بن فهد_حفظهما الله وجزاهما خير الجزاء_فتبرع خادم الحرمين بالمبلغ المذكور، وبدأ العمل في حياة سماحته.
	وقد سمعت سماحة الشيخ يثني على الشيخ ناصر خيراً، ويقول: لولا الله ثم الشيخ ناصر ما وصل المسجد إلى هذا الوضع الذي هو عليه الآن.
	ضاعف الله أجر كل من ساهم بذلك المشروع وجعله في ميزان حسناتهم؛ إنه جواد كريم.
	لسماحة الشيخ×عناية كبيرة بعفة شباب المسلمين ونسائهم، ولهذا يسعى سعيه في سبيل تزويجهم، وتيسير أمور الزواج لهم؛ فتراه في كلماته كثيراً ما يحث على ذلك، وينهى عن تعسير أمور الزواج من غلاء المهور، ورد الخاطب الكفء، ونحو ذلك.
	ومما قام به في ذلك السبيل أنه تبنى مشروع مساعدة الراغبين في الزواج العاجزين عن تكاليفه.
	وقد بدأ ذلك المشروع في عام 1400هـ، وهذا المشروع برئاسة سماحته، وعضوية كل من:
	1_ صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن حسن بن قعود.
	2_ صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
	3_ معالي الشيخ راشد بن محمد بن خنين
	4_ صاحب الفضيلة الشيخ عبداللطيف بن محمد بن شديد×.
	5_ صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل.
	وقد كان نظام ذلك المشروع مساعدة الراغب في الزواج بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال.
	وذلك إذا انطبقت عليه الشروط التالية:
	1_ أن يكون سعودي الجنسية، والزوجة كذلك.
	2_ أن يكون أول زواج.
	3_ أن يأتي بشهادة من إمام المسجد الذي يقرب من منزله تفيد بأنه محافظ على الصلاة.
	4_ أن يكون ذلك قبل أن يدخل بالزوجة.
	5_ أن يثبت بواسطة المحكمة حاجته وعجزه عن المهر.
	وإذا توافرت هذه الشروط صرفت المساعدة بواسطة فضيلة الشيخ مساعد المعتق قاضي محكمة الضمان والأنكحة في الرياض.
	وبعد ذلك أسند هذا المشروع إلى معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد العبدالمنعم.
	وقد استمر الصرف إلى شهر الله المحرم عام 1420هـ؛ حيث تم نقلها إلى جمعية البر في الرياض، وجعل لها إدارة مستقلة تحت مسمى: مشروع ابن باز الخيري.
	وقد صرف خلال الأعوام الماضية عشرات الملايين، وانتفع بالمشروع خلق كثير من المحتاجين إلى الزواج العاجزين عن تكاليفه.
	=كلمة لسماحة الشيخ حول الزواج، وما يقع من منكرات في الأفراح+
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين وفقني الله وإياهم لما يحبه ويرضاه، وجنبنا جميعاً الوقوع في ما حرمه ونهى عنه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . أما بعد:
	فقد شكا إليّ العديدُ من أهل الغيرة والصلاح ما فشا في المجتمع من ظاهرة المغالاة في المهور، والإسراف في حفلات الزواج، وتنافس الناس في البذخ وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك، وما يقع في الحفلات غالباً من الأمور المحرمة المنكرة كالتصوير، واختلاط الرجال بالنساء، وإعلان أصوات المغنين والمغنيات بمكبرات الصوت، واستعمال آلات الملاهي، وصرف الأموال الكثيرة في هذه المحرمات.
	وكل ذلك مما أدى بكثير من الشباب إلى الانصراف عن الزواج، لعدم قدرتهم على دفع تكاليفه الباهظة.
	وإنما الجائز في الأعراس للنساء خاصة ضرب الدف، والغناء العادي بينهن؛ إعلاناً للنكاح، وتمييزاً له عن السفاح، كما جاءت السنة بذلك بدون إعلان ذلك بمكبرات الصوت.
	وحيث إن الكثير من الناس يفعلون تلك الأمور المحرمة، تقليداً للآخرين، وجهلاً_بسنة سيد الأولين والآخرين_رأيت كتابة هذه الكلمة نصحاً لله، ولكتابه، ولرسوله ولأئمة المسلمين، وعامتهم، فأقول_والله المستعان_:
	من المعلوم أن النكاح من سنن المرسلين، وقد أمر الله ورسوله به، قال_تعالى_: [فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ] النساء: 3 الآية.
	وقال_تعالى_: [وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ]النور: 32.
	وقال": =يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء+.
	وقال في حديث آخر: =لكني أصوم، وأفطر، وأصلي، وأنام، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني+.
	وإن على المسلمين عامة، وولاة أمورهم خاصة أن يعملوا على تحقيق هذه السنَّة، وتيسيرها، تحقيقاً لما روي عنه"أنه قال: =إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير+.
	وروى مسلم في صحيحه، وأبو داود، والنسائي عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن قال: =سألت عائشة_رضي الله عنها_كم كان صداق رسول الله"قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشَّاً، قالت: أتدري ما النش ؟ قلت: لاه، قالت: نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم+.
	وقال عمر÷: =ما علمت رسول الله"نكح شيئاً من نسائه، ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية+ قال الترمذي حديث حسن صحيح.
	وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد الأنصاري÷أن النبي"زَوَّج امرأة على رجل فقير ليس عنده شيء من المال بما معه من القرآن.
	وروى أحمد، والبيهقي، والحاكم: =أن مِنْ يُمْنِ المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها+.
	ومع هذه السنة الواضحة الصريحة من أقوال الرسول"وفعله فقد وقع كثير من الناس فيما يخالفها كما خالفوا أمر الله ورسوله في إنفاق الأموال في غير وجهها، فقد حذر الله في كتابه العزيز من الإسراف والتبذير فقال: [وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً] الإسراء: 26_27.
	وقال_سبحانه_: [وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً] الإسراء: 29.
	وأخبر_عز وجل_أن من صفات المؤمنين التوسط والاعتدال في الإنفاق، فقال_تعالى_: [وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً]الفرقان: 67.
	وقال_تعالى_: [وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ] النور: 32.
	فأمر بإنكاح الأيامى أمراً مطلقاً، ليعم الغني والفقير، وبَيَّن أن الفقر لا يمنع التزويج؛ لأن الأرزاق بيده_سبحانه_وهو قادر على تغيير حال الفقير حتى يصبح غنياً.
	وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج، وحثت عليه فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله، وأمر رسوله"بتيسير الزواج، وعدم التكلُّف فيه، وبذلك ينجز الله لهم ما وعدهم.
	قال أبو بكر الصديق÷: =أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح يُنْجِزْ لكم ما وعدكم من الغنى+.
	فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، وفيمن ولاكم الله عليهن من البنات، والأخوات، وغيرهن، وفي إخوانكم المسلمين، واسعوا جميعاً إلى تحقيق الخير في المجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره، ودفع أسباب انتشار الفساد، والجرائم، ولا تجعلوا نعمة الله عليكم سُلَّماً إلى عصيانه، وتذكروا دائماً أنكم مسؤولون، ومحاسبون على تصرفاتكم كما قال تعالى_:[فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ] الحجر: 92_93.
	وروي عنه"أنه قال: =لن تزول قدما عبديوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به+.
	وبادروا إلى تزويج أبنائكم وبناتكم مقتدين بنبيكم، وصحابته الكرام، والسائرين على هديهم، وطريقته، واحرصوا على تزويج الأتقياء ذوي الأمانة والدين، واقتصدوا في تكاليف الزواج ووليمته، ولا تغالوا في المهور، أو تشترطوا دفع أشياء تثقل كاهل الزوج، وإذا كانت لديكم فضول أموال فانفقوها في وجوه البر والإحسان، ومساعدة الفقراء والأيتام، وفي الدعوة إلى الله، وإقامة المساجد؛ فذلك خير وأبقى وأسلم في الدنيا والآخرة من صرفها في الولائم الكبيرة، ومباهاة الناس في مثل هذه المناسبات، وليتذكر كل من فكَّر في إقامة الحفلات الكبيرة وإحضار المغنين والمغنيات لها_ما في ذلك من الخطر العظيم، وأنه يخشى عليه بذلك أن يكون ممن كفر نعمة الله، ولم يشكرهـا، وسوف يلقى الله، ويسأله عن كل ما عمل؛ فليقتصد في ذلك؛ وليتحرَّ في حفلات الأعراس وغيرها ما أباح الله دون ما حرم.
	وينبغي لعلماء المسلمين، وأمرائهم، وأعيانهم أن يُعْنَوا بهذا الأمر، وأن يجتهدوا في أن يكونوا أسوة حسنة لغيرهم؛ لأن الناس يتأسون بهم، ويسيرون وراءهم في الخير والشر؛ فرحم الله امرأً جعل من نفسه أسوة حسنة، وقدوة طيبة للمسلمين في هذا الباب وغيره؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي"أنه قال: =من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجره شيئاً+ الحديث.
	وأسأل الله أن يمنَّ على المسلمين بالتوبة الصادقة، والعمل الصالح والفقه في الدين، والعمل بالشريعة المطهرة في كل شؤونهم؛ حتى تستقيم أمورهم، وتصلح أحوالهم، ويسعد مجتمعهم، ويسلموا من غضب الله، وأسباب عقابه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
	وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
	الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
	والإفتاء والدعوة والإرشاد
	سبق حديث عن دار الحديث عند الكلام على الأعمال التي تولاها سماحة الشيخ×.
	والكلام_في هذه الفقرة_سيكون فيه شيء من التفصيل عن هذه الدار، وجهود سماحة الشيخ في سبيل استمرارها والنهوض بها؛ ذلك أنها تحتل مكانة عظيمة عند سماحته_كما ستلاحظ ذلك في ثنايا الحديث الآتي_وقبل ذلك هذه نبذة عن دار الحديث.
	=إنشاء دار الحديث+
	هذه الدار أنشئت عام 1352هـ وكانت فكرة إنشائها قائمة على الرغبة في النهوض بعلوم الحديث، والعناية بها؛ ذلك أن ظاهرة ضعف دراسة الحديث قد دبّت في العصور المتأخرة؛ لذا فكر جماعة من علماء الحديث برئاسة سماحة الشيخ عبدالظاهر أبو السمح إمام وخطيب المسجد الحرام آنذاك×في إنشاء دار للحديث الشريف وعلومه.
	وقد فوض أولئك العلماء سماحة الشيخ عبدالظاهر بعرض هذه الفكرة على أنظار الملك عبدالعزيز×.
	وبعد ذلك أجاب الملك عبدالعزيز بالموافقة بالكتاب رقم 62 وبتاريخ 1/2/1352هـ.
	وبعد اطلاعه على نظام المدرسة صدرت الموافقة السامية بفتح المدرسة بالكتاب رقم 65، وتاريخ 3/2/1352هـ.
	=أهداف دار الحديث+
	ولقد قامت هذه الدار على الأهداف التالية المذكورة في نظامها:
	1_ تخريج رجال مثقفين في القرآن والسنة، والعلوم الشرعية.
	2_ دراسة كتب الحديث، وخاصة الأمهات الست لزوماً أبداً، ولزوم طريقة المحدثين في تلقي علوم السنة.
	3_ المساهمة في تربية جيل إسلامي على أساس العقيدة السليمة، والعبادة الصحيحة، والخلق الحسن.
	4_ الاهتمام بنشر وتحقيق الكتب الشرعية، وإعداد البحوث النافعة.
	5_ المشاركة في نشر العلم الشرعي بين المسلمين، وتبصيرهم بأمر دينهم عن طريق المحاضرات والندوات، واللقاءات العامة.
	=آثار هذه الدار+
	ولقد نفع الله بهذه الدار أيما نفع سواء في الداخل أو الخارج؛ فمنذ تأسيسها وهي تعنى بتعليم طلابها علوم الشريعة، لاسيما الوافدين من خارج المملكة، سواء من أفريقياً، أو آسيا، أو أوروبا، أو غيرها.
	وهذه الدار لا تزال تتطور حتى صارت تضم الأقسام الثلاثة: المتوسط، والثانوي، والقسم العالي، ومن تخرج فيها سافر إلى بلاده معلماً، ومرشداً، وداعياً وإماماً، وخطيباً. هذه حال غالبية من يتخرجون.
	=جهود سماحة الشيخ في دار الحديث+
	أما جهود سماحة الشيخ عبدالعزيز التي كانت لدار الحديث فلا تخفى على من له أدنى اطلاع على مسيرة الدار؛ فجهوده مبذولة منذ ما يقارب أربعين عاماً؛ فهذه الدار تجري في عروق الشيخ.
	ولعل من أبرز ما يذكر من جهود سماحته لهذه الدار ما يلي:
	1_ كتب سماحته×لما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية كتاباً بتاريخ 7/5/1381هـ ورقم 212، ووجهه إلى مدير دار الحديث بمكة المكرمة الشيخ محمد عمر عبدالهادي، وهذا الكتاب يقضي بأن طلاب دار الحديث يقبلون في الجامعة الإسلامية دون أن يجر لهم اختبار قبول.
	2_ في عام 1386هـ رأت لجنة دار الحديث برئاسة الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة×انتخاب سماحة الشيخ عبدالعزيز عضو شرف للدار نظراً لما يقوم به سماحته من أعمال جليلة في سبيل ترقيتها والأخذ بيدها، ومساعدتها في جميع المجالات.
	وقد حرر هذا الكتاب في 16/8/1386هـ
	3_ كان أول مدير للمدرسة هو مؤسسها الشيخ عبدالظاهر أبو السمح×واستمر في إدارتها إلى أن توفاه الله عام 1370هـ.
	ثم خلفه الشيخ محمد عبدالرزاق حمزه الإمام الثاني بالمسجد الحرام، والمدرس به، وبالمدرسة منذ تأسيسها، واستمر في إدارتها إلى عام 1389هـ حيث زاد عليه المرض، وتوفى×عام 1391هـ ثم تولى إدارة الدار من بعده الشيخ محمد عمر عبدالهادي الذي كان يشغل منصب وكيل الدار منذ عام 1365هـ واستمر في الإدارة إلى عام 1397هـ.
	ثم تولى الإدارة بعده الشيخ علي بن عامر بن عقلان الأسدي×.
	ومنذ أن تأسست الدار كان لها إدارة بمثابة الموجه والمرشد لسير الدار على نحو ما أسست له.
	وقد تَكَوَّن أول مجلس عند تأسيسها برئاسة الشيخ عبدالظاهر أبو السمح×ثم خلفه مجلس آخر برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالغني خياط إمام وخطيب المسجد الحرام×.
	وفي عام 1390هـ رفع التماس من المجلس إلى الملك فيصل بضم الدار إلى الجامعة الإسلامية في المدينة فوافق×وكان هذا العمل من آخر أعمال المجالس.
	وفي عام 1405هـ أعيد تكوين مجلس إدارة الدار إلى أن تَكَوَّن المجلس الأعلى الحالي بمشورة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز×.
	وقد تكون المجلس من التالية أسماؤهم:
	1_سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيساً.
	2_صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد التويجري نائباً للرئيس.
	3_صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل عضواً.
	4_صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام عضواً.
	5_صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضواً.
	6_صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقلا عضواً.
	7_صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد عضواً.
	8_صاحب الفضيلة الشيخ محمد عمر عبدالهادي عضواً
	9_صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن يوسف الزهراني عضواً.
	10_صاحب الفضيلة الشيخ علي عامر عقلان عضواً.
	4_ منذ أن تولى سماحة الشيخ عبدالعزيز×رئاسة المجلس الأعلى للدار وهو الذي يسعى لها، ويجمع أجرتها، ورواتب مدرسيها وطلبتها، وكل ما يتعلق بها.
	5_ وبواسطة هذه الدار توزع الصدقات على الفقراء والمساكين من رجال ونساء؛ حيث يرسل سماحته الصدقات إلى مدير الدار الشيخ علي ابن عامر عقلان الأسدي، وبعد التأكد من حاجات مستحقيها تدفع لهم.
	6_ وبعد وفاة الشيخ علي بن عامر×عام 1418هـ وُكِل أمر توزيع الصدقات والرواتب إلى فضيلة الشيخ جا بر بن محمد المدخلي الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج.
	7_ مجلس إدارة الدار يجتمع في السنة مرتين أو ثلاثاً أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويرأس الاجتماع سماحة الشيخ لدراسة أحوالها وأحوال طلابها ومناهجها، وأوقافها، وجميع ما يتصل بها.
	8_ الدار_كما هو معلوم_تقوم على نفقات المحسنين، وقبل عشرة أعوام من وفاة سماحة الشيخ أقيمت مبان في شارع أجياد لدار الحديث، وهذه المباني كافية لقاعات الدراسة، والإدارة، وسكن الطلاب، وقد رشح مجلس الدار برئاسة سماحته الدكتور سليمان بن وائل التويجري مديراً لها، والشيخ علي بن عامر×مساعداً.
	ولما تمت هذه المباني الكبيرة اكتفت الدار بنفسها تقريباً.
	وقد كلفت هذه المباني مبلغ خمسة عشر مليون ريال تقريباً، وقد يسر الله جمع هذا المبلغ من المحسنين على يد سماحة الشيخ×.
	9_ لدار الحديث شعبة في المدينة النبوية، وهذه الشعبة تابعة للجامعة الإسلامية ويديرها صاحب الفضيلة الشيخ عمر فلاته×الذي توفي قبل سماحة الشيخ بشهرين تقريباً.
	وكان الشيخ عمر قد طلب من سماحة الشيخ أن يشفع في بناء شعبة دار الحديث المذكورة التي تضم فصول الدراسة، ومكتبة كبيرة، وسكناً للطلبة بتكلفة قدرها أحد عشر مليون ريال، فكتب سماحته×إلى خادم الحرمين الملك فهد في هذا الشأن، فتبرع_حفظه الله، وأجزل مثوبته_بالمبلغ المذكور، وتم البناء في حياة سماحة الشيخ، والشيخ عمر_رحمهما الله_.
	الجدير بالذكر أن الشيخ عمر×كان مدرساً في المسجد النبوي، وله فضل، وفيه خير كثير، ونفع للناس، وكان يعمل بصمت، وصبر، واحتساب، وكان سماحة الشيخ يرسل المساعدات والنفقات المقطوعة لفقراء المدينة عن طريق الشيخ علي سنان المدرس بالمسجد النبوي، ولما كبر سنه، ودب إليه الضعف أسند هذه المهمة إلى الشيخ عمر فلاته، فقام بالعمل خير قيام، مع ما كان يعانيه من الأمراض.
	10_ وبالجملة فإن دار الحديث تحظى بعناية سماحة الشيخ، ورعايته المستمرة، وإن من توفيق الله_عز وجل_لهذه الدار أن يكون سماحته على رأس هذه الدار، فهو_كما يقول القائمون على الدار_كالأب يحنو على أولاده.
	وكان لها بعد الله_تبارك وتعالى_إن احتاجت أعطاها، وإن عجزت أخذ بيدها، وإن أصيبت بعسرة أو ضائقة ذكَّرها بحفظ الله، وقرب فرجه؛ فرحمه الله، وأجزل مثوبته، وجعل ما قام به في ميزان حسناته.
	ومما يدل على عظيم منزلة دار الحديث عند سماحته أنه×لما رشح عام 1402هـ لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام_ألقى كلمة في ذلك الاحتفال الكبير الذي ضم العديد من الأمراء، والعلماء، وكان ذلك الحفل تحت رعاية الملك فهد، ولم ينس في تلك الكلمة دار الحديث، حيث إنه ضَمَّن كلمته في ذلك الحفل إشادة بدار الحديث، ونوه بدورها، وأعلن في تلك الكلمة أنه قد تبرع بجائزته التي فاز بها لدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، وكان مقدار الجائرة ثلثمائة ألف ريال.
	سماحة الشيخ×معروف بالبذل، والكرم، وحب الإحسان إلى الناس منذ نشأته.
	والمساعدات المالية التي قدمها طيلة حياته لا يمكن حصرها؛ إذ هي متشعبة، متنوعة، وبعضها في أوراق ربما تكون مفقودة.
	ولأجل أن تقف على شيء من تلك المساعدات التي يقدمها سماحته إليك هذا البيان الذي أعد بعد وفاة الشيخ، حيث أعده مدير عام مكتب المفتي العام الشيخ د. عبدالله الحكمي، ومدير مكتب البيت محمد الموسى، ومدير مكتب البيت المساعد الشيخ عبدالرحمن بن محمد العتيق.
	وقد أُعدَّ هذا البيان بناء على رغبة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، ومما جاء في ذلك البيان ما يلي:
	1_ أنواع المساعدات المقدمة من سماحته×:
	المساعدات المقدمة من سماحة الوالد×هي إعانات للمستحقين من الفقراء، والمساكين، والغرباء، والمنقطعين، والأرامل والأيتام، وطلبة العلم ممن لا دخل لهم، أو لهم دخل لا يفي بحاجتهم الضرورية، أو يعجزون عن دفع إيجارات مساكنهم، أو أَلَمَّت بهم ظروف طارئة، من مرض، أو سفر، أو غيرها مما يستدعى المساعدة والعون، سواء كانوا من السعوديين أو غيرهم من ضعفاء المسلمين من الجنسيات المختلفة.
	وتتلخص المساعدات المقدمة من سماحته لهم أسراً وأفراداً في ثلاث فئات:
	الفئة الأولى: المساعدات الشهرية: وهي مساعدة محددة من سماحته، أو من اللجان الموكل إليها ذلك، بمبلغ معين يصرف كل شهر للفقراء، أو لأسر معينة.
	ويتراوح أغلبها ما بين 500_1000 ريال، وقد تزيد أو تنقص حسب شدة الحاجة، وكثرة عدد الأسرة، واعتبارات أخرى.
	الفئة الثانية: المساعدات السنوية: وهي مساعدة محددة من سماحته، أو من اللجان الموكل إليها ذلك بمبلغ معين يصرف للفرد، أو الأسرة المعينة مرة واحدة في السنة.
	وغالباً ما تختص هذه المساعدات بالإعانات في دفع إيجارات المساكن للعاجزين عنها، وبعضهم ممن قررت لهم رواتب شهرية من الفئة الأولى، ويتراوح أغلبها ما بين 5000_10000 ريال سنوياً، وقد تزيد لاعتبارات أخرى.
	الفئة الثالثة: المساعدات المقطوعة: وهي مساعدات تصرف بأمر سماحته، أو من يوكل إليه النظر في الطلبات المقدمة إليه من اللجان المختصة، وتصرف مرة واحدة عند توافر مساعداتٍ لدى سماحته من غير ارتباط بها، أو التزام شهري أو سنوي، ولا يتكرر صرفها إلا بأمر آخر من سماحته، والمقطوعات أضعاف أضعاف ما سيذكر من المساعدات الشهرية والسنوية.
	2_ جهات تقديم المساعدات:
	أ_المكتب الخاص في منزل سماحته: ويقوم المكتب بتقديم المساعدات الشهرية والسنوية والمقطوعة حسب الأوامر الصادرة من سماحته، ولديه جداول، وبيانات يتم الصرف للمستفيدين بموجبها.
	ب_مكتب المفتى العام في الرئاسة: ويقوم المكتب بتقديم المساعدات المقطوعة حسب الأوامر الصادرة من سماحته، أو من اللجان المكلفة من سماحته بذلك لطالبي المساعدة من المستحقين.
	ومما يراعى في المكتب عدم تكرار الصرف للشخص الواحد أكثر من مرة خلال العام.
	جـ_مكتب مساعدات سماحة الشيخ في مكة المكرمة: وأساس هذا المكتب هو عمل فضيلة الشيخ علي بن عامر عقلان وكيل دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة×حيث كان وكيلاً لسماحته في صرف المساعدات الشهرية، والسنوية، والمقطوعة للفقراء، والغرباء في مكة المكرمة.
	وبعد وفاة الشيخ علي×جرى تكليف فضيلة الشيخ جابر ابن محمد المدخلي الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج بمكة المكرمة، فأسس مكتباً لهذا الغرض لمساعدته، وتنظيم الأعمال المتعلقة به، وعين فيه بعض الموظفين المتفرغين، وسماه =مكتب مساعدات سماحة عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز بمكة المكرمة+.
	ويتولى هذا المكتب صرف الإعانات الشهرية أو السنوية، أو المقطوعة للمقيمين في مكة المكرمة، وما يقرب منها من المدن.
	ويجري تحديد هذه الإعانات بأمر سماحته، أو حسب رأي اللجنة التي يفوض إليها ذلك في المكتب المذكور.
	د_ وكيل سماحة الشيخ في المدينة النبوية: ويتولى وكيل سماحته في المدينة صرف المساعدات الشهرية والسنوية والمقطوعة المقررة لبعض المستحقين المقيمين في المدينة.
	وقد تولى هذا العمل فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته المدرس في المسجد النبوي، ومدير دار الحديث بالمدينة×.
	وبعد وفاته وُكلَ عمله هذا في آخر عام 1419هـ إلى الشيخ عمر بن عيسى فلاته وكيل شعبة دار الحديث في المدينة.
	3_ حصر المستفيدين من المساعدات:
	نظراً لكون المساعدات المقطوعة غير مستمرة، وربما تخضع لعدد المتقدمين، والمبالغ المتوافرة في كل سنة، أو مناسبة، ولعدم وجود ارتباط بها_فَسَيُعْرَض عن ذكرها في هذا البيان، ويُقْتَصَرُ على المساعدات المستمرة وهي كالتالي:
	أولاً: المساعدات الشهرية:
	أ_عدد المستفيدين بواسطة المكتب الخاص في المنزل: في الداخل يبلغ عددهم (385) مستفيداً سواء في الخارج أو الداخل، ويلاحظ في أسماء المستفيدين أن فيهم أسراً كان والدهم من الدعاة أو العلماء، ويلاحظ أن الأسماء في أماكن مختلفة متفرقة.
	ويبلغ إجمالي المستحق في الشهر الواحد (556، 200) ريال.
	ويستمر الصرف طيلة شهور السنة، ويبلغ إجمالي المستحق طيلة السنة (55620، 12) ريال.
	ب_عدد المستفيدين بواسطة مكتب المساعدات في مكة المكرمة (452) مستفيداً.
	إجمالي المبلغ المستحق في الشهر الواحد (4، 914، 600) ريال.
	ج_عدد المستفيدين بواسطة وكيل المدينة: (78) مستفيداً
	إجمال المبلغ المستحق في الشهر الواحد (67، 400) ريال.
	إجمالي المستحق في السنة: (808، 800) ريال.
	ثانياً: المساعدات السنوية:
	أ_عدد المستفيدين بواسطة المكتب الخاص في البيت عددهم في الداخل (38) مستفيداً.
	وإجمالي المستحق (247800) ريال.
	وعددهم في الخارج أفراداً (12) مستفيداً، وإجمالي المستحق (100، 000) ريال.
	وعدد المستفيدين في الخارج من المدارس والمراكز الإسلامية (20) .
	وإجمالي المستحق (516، 000) ريال في السنة.
	وإجمالي السنوي المستحق الذي يصدر من مكتب البيت سواء في الداخل أو الخارج يبلغ (863، 800) ريال.
	وإليك ذكر لأسماء بعض المراكز المستفيدة من المساعدات السنوية في الخارج.
	1_ مدرسة الروضة بعلواق: 15000 ريال.
	2_ مدرسة النجاح في كينيا: 12، 000ريال.
	3_ معهد أوجير في كينيا: 36، 000 ريال
	4_ إعاشة طلبة معهد أوجير: 20، 000 ريال.
	5_ الشيخ: 12000 ريال.
	6_ المغربي: 5000 ريال.
	7_ معهد خولان باليمن: 20000 ريال.
	8_ مدرسة نور الإسلام في كينيا: 30000 ريال.
	9_ المركز الثقافي في أستراليا: 36000 ريال. .
	10_ مدرسة دار الحديث بساحل العاج: 120000 ريال.
	11_ صحيفة النور في المغرب: 10000 ريال.
	12_ معهد الأسد لتحفيظ القرآن في سوريا: 10000 ريال.
	13_ معهد الصديق في صنعاء: 50000 ريال.
	14_ مدارس بني عامر في موريتانيا: 50000 ريال.
	15_ مدرسة الفيصل بأستراليا: 10000 ريال.
	16_ مدرسة الإرشاد في جيبوتي: 20000 ريال.
	17_ مدرسة السلام في كينيا: 20000 ريال.
	18_ مركز منديرا الإسلامي في كينيا: 20000 ريال.
	19_ مدرسة العلوم الخيرية: 20000 ريال.
	20_ جماعة الدعوة للقرآن والسنة في أفغانستان: 20000 ريال.
	كل هذا من غير المقطوعات التي تصرف لكثير من المراكز والجمعيات إما لتأسيسها، أو لرواتب موظفيها، أو غير ذلك، ومبالغ المقطوعات كثيرة جدَّاً.
	ب_عدد المستفيدين بواسطة مكتب المساعدات في مكة المكرمة (94) مستفيداً.
	إجمالي المستحق في السنة: (854، 700) ريال.
	ج_عدد المستفيدين بواسطة الوكيل في المدينة (17) مستفيداً.
	إجمالي المستحق في السنة (136، 000) ريال.
	ومما ينبغي أن يلاحظ في هذا الصدد أن المستفيد في الغالب يكون لديه أسرة، وربما كانت كبيرة؛ فانظر إلى عظم هذا العمل الذي يتضلع به هذا الإمام العلم، ولا تحسب أنه متفرغ لهذا العمل وحده، بل هو جزء يسير جداً مما يقوم به بل إنه يقوم به في وقت يسير محدود.
	وانظر إلى هذه الأمم التي تستفيد من نائله، وجوده، وبره.
	ولعل هذا سر كبير من الأسرار التي مَكَّنت محبته في القلوب، وجعلت المصاب بفقده ليس كأي مصاب.
	إليك أيها القارىء الكريم بياناً بالحسابات المصرفية المسجلة باسم سماحة الشيخ، الخاصة بالأعمال الخيرية، والأمانات التي تصرف تحت إشراف مكتب سماحته في الرئاسة، أو مكتب سماحته الخاص في البيت، أو بعض أقسام الرئاسة المختصة:
	أولاً: الحسابات المصرفية التي تحت إشراف مكتب المفتي العام
	1_ الحساب رقم 4299، مصرف السبيعي_الرياض
	خاص برواتب الدعاة خارج المملكة المعينين على حساب مكتب البيت.
	الصرف يتم تحت إشراف الشيخ محمد القرعاوي_المكتب العام.
	2_ الحساب رقم 4296 مصرف السبيعي_الرياض.
	خاص برواتب الدعاة إلى الله، والمترجمين في المكاتب التعاونية داخل المملكة.
	3_ الحساب رقم 3/6279 شركة الراجحي المصرفية_فرع طريق الحجاز_الرياض.
	خاص بالأمانات الخاصة بإعانة الجمعيات والمراكز الإسلامية، ومبالغ الإعتاق، وهي بأسماء محددة.
	الصرف يتم تحت إشراف الشيخ محمد القرعاوي_المكتب العام.
	4_ الحساب رقم 14103 شركة الراجحي، فرع العزيزية، الطائف.
	الصرف تحت إشراف الشيخ محمد القرعاوي، المكتب العام.
	5_ الحساب 2/6414 شركة الراجحي المصرفية فرع العزيزية مكة المكرمة فرع للحساب السابق.
	الصرف تحت إشراف الشيخ محمد القرعاوي_المكتب العام_.
	6_ الحساب رقم 4584 مصرف السبيعي، الرياض فرع الديرة.
	باسم جامعة ابن تيمية بالهند، يصرف لبعض مشاريعها.
	الصرف تحت إشراف الشيخ محمد القرعاوي، المكتب العام.
	7_الحساب رقم 26134 شركة الراجحي فرع العزيزية، الطائف.
	خاص بالمساعدات المقطوعة للأفراد الذين يراجعون المكتب.
	الصرف تحت إشراف الشيخ عبدالعزيز الناجم.
	ثانياً: الحسابات المصرفية التي تحت إشراف المكتب الخاص في بيت سماحته:
	1_ الحساب رقم (2) 940 مصرف السبيعي فرع الديرة.
	مخصص للصدقات، والزكوات التي ترد إلى سماحته يتم منه التوزيع على الفقراء وصرف الإعانات الشهرية، والسنوية، وغيرها.
	الصرف تحت إشراف الشيخ عبدالرحمن بن عتيق.
	2_ الحساب رقم 2673_ 5 شركة الراجحي فرع العزيزية، الطائف.
	فرع للحساب السابق للغرض نفسه.
	الصرف تحت إشراف الشيخ عبدالرحمن بن عتيق، المكتب الخاص.
	4_ الحساب رقم 7048/5 شركة الراجحي، فرع سلطانة، الرياض.
	فرع للحساب السابق للغرض نفسه.
	الصرف تحت إشراف الشيخ عبدالرحمن بن عتيق، المكتب الخاص.
	5_الحساب رقم (3) 2421 مصرف السبيعي فرع الديرة، الرياض.
	خاص بالتبرعات لتعمير المساجد داخل المملكة.
	6_الحساب رقم 90/4 شركة الراجحي، فرع سلطانه، الرياض.
	فرع للحساب السابق للغرض نفسه.
	الصرف تحت إشراف الشيخ عبدالرحمن بن عتيق، المكتب الخاص.
	7_ الحساب رقم (17) مصرف السبيعي، فرع الناصرية، الرياض، خاص بتعمير المساجد كسابقه.
	الصرف تحت إشراف الشيخ عبدالرحمن بن عتيق، المكتب الخاص.
	8_ الحساب رقم 4285 مصرف السبيعي، فرع الديرة، الرياض.
	خاص بدار الحديث، والصرف تحت إشراف الشيخ عبدالرحمن بن عتيق، المكتب الخاص.
	ثالثاً: الحسابات المصرفية التي تحت إشراف إدارات أخرى في الرئاسة:
	1_ الحساب رقم 47860/8 شركة الراجحي، فرع الديرة، الرياض.
	خاص بمشروع إعانة الزواج للعاجزين عن مؤنته.
	الصرف تحت إشراف معالي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد العبدالمنعم الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والمكلف بالإشراف على مكتب إعانات الزواج، ويجري السحب منه بتوقيع معاليه.
	تنبيه: قد صدرت موافقة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز×قبل وفاته على ضم هذ المشروع إلى لجنة مساعدة الشباب على الزواج حسب اقتراح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وذلك بكتاب سماحته إلى سموه رقم 159/2 وتاريخ 8/1/1420هـ.
	2_ الحساب رقم 4330، مصرف السبيعي فرع الديرة، الرياض.
	خاص بطباعة الكتب، وشرائها للتوزيع عن طريق الرئاسة من تبرعات المحسنين.
	الصرف تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية بالرئاسة.
	هذه هي الحسابات التي باسم سماحته، وهي للأعمال الخيرية المذكورة تحت كل حساب، مع العلم أن مصادر تمويل هذه الحسابات هي من تبرعات أهل الخير، والإحسان داخل المملكة.
	وبعض هذه الأرصدة مخصص لجهات معينة من مساجد معروفة، أو جمعيات، ومدارس خيرية معينة، أو أمانات مقابل عتق الرقاب، ومعاملاتها موجودة في جهاتها في الرئاسة أو المكتب الخاص في المنزل.
	وكان الصرف منها يتم بتوقيع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مع توقيع الموظف المشرف على الحساب، أو من هو مخول بذلك من مسؤولي المكتب.
	رحم الله سماحته، وأجزل له المثوبة على ماقدم.
	=طريقته في التعامل معهم+
	سماحة الشيخ لا يغفل أحداً من طبقات المجتمع، بل تراه يعطي كل أحد حقه، وينزله منزلته اللائقة به.
	ولا ريب أن للتجار والمحسنين مكانة ووجاهة، وأنهم سبب لقيام المشروعات الخيرية النافعة.
	وسماحة الشيخ يتعامل مع هذه الطبقة بالحسنى، ويتعاون معهم على البر والتقوى، ولا يريد من ذلك مصلحة شخصية، بل يريد من وراء ذلك نفع المسلمين، والإحسان إلى التجار والمحسنين، وذلك بدلالتهم على الخير، وحثهم وحضهم عليه، ولهذا ترى سماحته كثير الاتصال بهؤلاء، كثير الاستضافة لهم، كثير التعاون والتواصي معهم على الحق والصبر.
	كما أنه×يعينهم على أنفسهم، ويذكرهم بفضل الإنفاق في وجوه الخير، ويكثر من شكرهم والدعاء لهم إذا قاموا بعمل نافع.
	وفي المقابل فإن التجار والمحسنين يحبون سماحته، ويكنون له التقدير والمحبة والإجلال، كما أنهم يثقون به، ويصغون لنصحه وآرائه، ويستجيبون لنداءاته في البذل والإنفاق.
	ثم إن سماحته تارة يدعوهم للإنفاق على سبيل العموم، وتارة يدعوهم على وجه الخصوص، وتارة يدعوهم لدعم المجاهدين، وتارة يدعوهم لطباعة الكتب، وتارة يدعوهم للمساهمة لجميعات تحفيظ القرآن، وتارة يدعوهم لسداد ديون الفقراء، وتارة يدعوهم لدعم جميعات البر، وتارة يدعوهم لدعم الهيئات والمؤسسات الخيرية في الداخل والخارج وهكذا
	وإذا دعاهم هبوا_في الغالب_لإجابة ندائه؛ لما في نفوسهم من الخير، ولثقتهم بسماحة الشيخ، ولعلمهم بأنه سيضع الشيء في موضعه، ولعلمهم بدقته، وتحريه، ونظامه.
	لقد كان هذا دأب سماحته من قديم إلى أن توفاه الله.
	وإليك هذه الأمثلة من كتاباته في هذا الصدد.
	1_ هذا كتاب بعثه سماحته الشيخ×إلى رئيس القصور الملكية عام 1382هـ حول طلب لإسكان الطلاب الغرباء في المدرسة السلفية في بلجرشي، وإليك نص الكتاب.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس القصور الملكية وفقه الله وتولاه آمين.
	سلام عليكم وحمة الله وبركاته بعده كتابكم الكريم رقم 791/1 وتاريخ 19/5/1382هـ وصل، وصلكم الله بهداه.
	وما أشرتم إليه حول الموافقة السامية المبلغة إليكم من رئيس الخاصة الملكية على صرف المبلغ المقرر من قبل اللجنة المشكلة لدراسة ما ذكرناه لجلالة الملك فيما رفعناه في خطابنا إليه عن مسيس حاجة الطلاب الغرباء في المدرسة السلفية في بلجرشي إلى عمارة مساكن لهم بقرب المدرسة، ورغبتكم الإفادة عن الجهة التي يحول إليها المبلغ المشار إليهإلخ كان معلوماً.
	ونفيدكم أنا كتبنا إلى مدير المدرسة المذكورة، وأجاب بالموافقة على صرف المبلغ المقرر لعمارة المساكن المشار إليها إلى فضيلة الشيخ سعيد ابن عبدالله الدعجاني المعروف في حلة الخاسكية بجدة، وهو من ثقات الإخوان المعروفين، ونحن نوافق على ما ذكره مدير المدرسة الشيخ محمد علي جماح من تحويل المبلغ إلى الشيخ سعيد المذكور، فنأمل اعتماد ذلك، وسنعمد الشيخ سعيداً المذكور، والشيخ محمد علي جماح بالتعاون على القيام بعمارة المساكن المذكورة على الوجه الموضح فيما رفعناه لجلالة الملك.
	وقد أبلغنا الشيخ سعيداً، والشيخ الجماح ذلك، وأرسلنا إليهما صورة هذا الكتاب، ونسأل الله أن يوفق جلالة الملك لكل خير، وأن يشفيه من كل سوء، ويضاعف له الأجر آمين، والله يتولاكم، والسلام.
	2_ وهذا كتاب بعثه سماحة الشيخ إلى عدد من المحسنين حاثاً لهم على التبرع لجماعة تحفيظ القرآن الكريم في الرياض، وهذا نص واحد من الكتابات.
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ الشيخسلمه الله
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
	فإن جماعة تحفيظ القرآن التي يتولى رئاستها صاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان تقوم بجهود عظيمة في تحفيظ كتاب الله للصغار والكبار من الذكور والإناث في مدينة الرياض وملحقاتها، وذلك على نفقات المحسنين للمدرسين والطلاب، وعلى رأس المحسنين خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من كل سوء ومكروه، وضاعف مثوبته.
	وهذه المساعدة تبلغ مليونين، وقد بلغت ميزانية الجماعة كما ذكر لي رئيس الجماعة فضيلة الشيخ عبدالرحمن المذكور فوق ثمانية ملايين، وقد أنتجت الجماعة ولله الحمد نتائج مباركة، فيحفظ عندهم في كل سنة القرآن الكريم كاملاً غيباً وتجويداً ما بين مائة وخمسين إلى مائتين من الذكور والإناث، ويحفظ خمسة أجزاء فأكثر كل سنة ما بين ألف وخمسمائة طالب إلى ألفين.
	وصار منهم أئمة مساجد، وقضاة، ومعلمون من حفاظ القرآن الكريم، وذلك من فضل الله، وكرمه، ثم بالجهود الطيبة التي تبذل في هذا السبيل.
	ولما كنتم من أهل الخير، وممن يحب الخير وأهله، ويبذل في تشجيعه رأينا دعوتكم إلى اجتماع بيننا وبين المحبين للخير؛ للتبرع لهذه الجماعة؛ حيث عرض عليها سوق للبيع بسبعين مليون، ودخله حسبما ذكروا ثمانية ملايين؛ لعل هذه الجماعة تستثمره، ويغنيها عن سؤال الناس التبرع في كل سنة.
	وقد كتبت لسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز، فوافق على الاجتماع، وكتب لكم بهذا الخصوص، فلعلكم تحتسبون الأجر، وتشتركون في هذا الاجتماع؛ للمساهمة مما أعطاكم الله في هذا المشروع؛ ليكون ذلك وقفاً منجزاً ينفعكم الله به، وينفع المسلمين.
	شكر الله سعيكم، وضاعف مثوبتكم، وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق؛ إنه جواد كريم.
	وقد رأينا أن يكون موعد الحضور مساء يوم الأحد الموافق 5/11/1416هـ بعد صلاة العشاء في الساعة الثامنة والنصف في منزلنا في حي البديعة.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	مفتي عام المملكة العربية السعودية
	ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء
	لسماحة الشيخ×عناية عظيمة بطباعة الكتب النافعة سواء كانت كتباً كبيرة، أو صغيرة، أو مطويات، وسواء كانت في العقيدة، أو الفقه، أو الحديث، أو نحو ذلك.
	وعنايته بالكتب وطبعها، يشمل الكتب التي كتبت باللغة العربية، أو غيرها من اللغات الأخرى.
	كما أنه يسعى في نشرها داخل المملكة وخارجها، وذلك بواسطة المكاتب التابعة لرئاسة سماحته لما كانت الدعوة في الداخل والخارج تابعتان له.
	ولم ينقطع عن ذلك حتى بعد نقل الدعوة إلى وزارة الشؤون الإسلامية.
	كما أنه إذا أعجبه كتاب لأحد المؤلفين تبنى طبعه، ونشره وإهداءه.
	كما أن كتبه تطبع بكثرة، وتتداول بكل مكان، وتترجم إلى لغات شتى.
	كما أنه×يجمع الأموال من المحسنين لطباعة الكتب، وقد فتح سماحته حساباً خاصاً في مصرف السبيعي، وهذا الحساب خاص بطباعة الكتب وشرائها للتوزيع.
	وكان هذا دأبه من قديم، واستمر على هذه الطريقة إلى أن فارق الحياة.
	وإليك هذه الرسالة التي كتبها عام 1382هـ متضمنة طلباً لتسديد مبلغ طباعة إحدى رسائله، وإليك نص هذه الرسالة.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس الخاصة الملكية وفقه الله وتولاه آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	بعده إليكم برفقه الكتاب الوارد إلينا بتاريخ 18/7/1382هـ ورقم 1965 من مدير مطبعة الحكومة الذي اتفقنا معه على طبع رسالتنا في السفور والحجاب، وبرفقه كشف حساب نفقة المبلغ المذكور، أرجو تسديده للمطبعة المذكورة، وذلك اعتماداً على الأمر الملكي المبلغ لكم في هذا الصدد بتاريخ 16/11/81 هـ، ورقم 15842 المبلغ لنا منكم ببرقيتكم رقم 1539، وتاريخ 23/11/81 هـ نرجو موافاة المطبعة بالأجرة المذكورة، وإفادتنا بذلك، أثابكم الله، والله يتولاكم والسلام.
	الدعوة إلى الله_تعالى_:تجرى في عروق سماحة الشيخ، فحياته، ومجالسه الخاصة والعامة، وتعامله مع الناس على اختلاف طبقاتهم، ومكاتباته، ومراسلاته، ومؤلفاته، ودروسه كل ذلك يصب في قالب الدعوة إلى الله، وتربية الناس على الدين الحق.
	والصفحات الماضية والآتية شاهد على ذلك.
	ولقد كان×منذ نشأته حريصاً على الدعوة إلى الله، باذلاً وقته وماله، وعلمه، وجاهه في ذلك السبيل.
	وهذا الأمر يعرفه القاصي والداني، فلا يكاد أحد في عصره يدانيه في ذلك الشأن؛ فهو إمام الدعاة في عصره، وهو المرجع الأول لهم، وهو الذي يشرف على إرسال الكثير من الدعاة، وتعيينهم ومتابعتهم، وإجراء الرواتب لهم، وإمدادهم بكل ما يحتاجون إليه.
	1_ وإليك هذا الكتاب الذي كتبه قبل وفاته بثلاث وثلاثين سنة، وذلك لما كان في الجامعة الإسلامية، حيث كتبه بشأن القائمين على التعليم والدعوة في مرخة من بلاد بني هلال، فإليك نص الكتاب الذي وجهه سماحته لوكيل وزارة الحج والأوقاف آنذاك.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة وكيل وزارة الحج والأوقاف الشيخ أحمد مجاهد سلمه الله وتولاه آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
	إشارة إلى برقية سعادتكم رقم 5439 في 10/4/1387هـ أفيدكم أننا أجرينا لازم عمل المسيرات للقائمين بالدعوة إلى الله_سبحانه_والتعليم في مرخة من بلاد بني هلال، وهي إليكم برفقه.
	وأود أن أذكر لسعادتكم هنا أن القائمين بالدعوة هناك كانوا أربعة أرسلناهم من المدينة ابتداءً من جمادى الأولى سنة 1386هـ، أحدهم الشيخ يعقوب بن حسين معولي، راتبه شهرياً ثمانمائة ريال، والثاني الشيخ محمد عطاء الله الهندي راتبه الشهري أربعمائة ريال، والثالث علي بن مرشد قائد اليماني من طلبة الجامعة الإسلامية راتبه أربعمائة ريال، والرابع مرشد بن علي بن محمد اليماني من طلاب دار الحديث بالمدينة راتبه أربعمائة ريال.
	والداعي لبعثهم إلى مرخة أن بعض شيوخها تقدم إلى جلالة الملك_حفظه الله_بطلب إرسال من يرشدهم، وتوسطوا بي في ذلك، فشفعت لهم في الموضوع؛ لشدة حاجة سكان تلك البلاد إلى من يرشدهم، ويوجههم، ويعلم شبابهم، حتى تم إرسال الأشخاص المذكورين.
	والبلاد بعيدة عن وسائل الحضارة الجديدة، وسكانها شبه بادية، والطريق إليها فيه صعوبة وخطر فيما بينها وبين نجران بسبب الحرب القائمة في اليمن.
	ولهذا لم يكن وصول الدعاة إليها بالأمر الميسور في السنوات الأخيرة، وقد رجع الثالث والرابع من الأشخاص المذكورين في أول رجب سنة 1386هـ لمباشرة الدراسة، واستمر الأول إلى نهاية صفر سنة 1387هـ، أما الثاني وهو الشيخ محمد عطاء الله فلم يزل مستمراً في عمله هناك إلى حين التاريخ كما يتضح ذلك من المسيرات.
	وقد عيَّنا في مرخة شخصاً خامساً بدلاً من أحد الشخصين الذين رجعا في أول رجب سنة 1386هـ يقوم بالدعوة والتعليم هناك، وهو من أهل البلد، وقد أشار به الشيخ يعقوب بعد وصوله هناك، وعينا له مائتين وخمسين ريالاً كل شهر اعتباراً من رجب سنة 1386هـ.
	وجل المقصود منه تعليم الشباب، وغيرهم ممن يحضر معهم القرآنَ الكريم، ومبادىء العلوم الشرعية، وتوجيههم إلى الأخلاق الكريمة حسب معلوماته، وحسب حال البلاد وأهلها.
	ولم نزل نلتمس من يقوم مقام الأخوين علي بن مرشد، ومرشد ابن علي في الدعوة والتعليم هناك، ولكن لم نجد من يوافق على السفر إلى تلك البلاد بمثل راتبهما؛ للصعوبات التي ذكرناها آنفاً، ونرجو أن يتيسر من يصلح لذلك، ويوافق على السفر إلى تلك البلاد، والصبر عليها في الأيام القريبة إن شاء الله.
	ولهذا فإني أرى أن ترسلوا جميع الرواتب المقررة للأربعة إلى نهاية ربيع الثاني حسب الأمر السامي؛ حتى نسلّم منها للأشخاص الثلاثة الموضحة أسماؤهم في المسيرات المرفقة استحقاقهم، والباقي نحتفظ به حتى نساعد به من يصلح للدعوة هناك من حين نتمكن من وجود من توافر فيه الشروط المطلوبة.
	ونحن_إن شاء الله_إن لم نزدها لم ننقصها، وإن أشكل عليكم ذلك فأرجو عرض الموضوع على معالي الوزير، وفيما يراه معاليه وسعادتكم بركة_إن شاء الله_.
	والقصد هو التعاون على البر والتقوى، وتسهيل إرسال من يتولى الدعوة والتعليم في هذه البلاد المضطرة إلى ذلك، ونرجو أن نكون جميعاً شركاء في الأجر.
	وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وجعلنا وإياكم من دعاة الهدى، ووفق حكومتنا لكل ما فيه صلاح المسلمين، ويقظتهم، وفقههم، وسعادتهم في الدنيا والآخرة؛ إنه على كل شيء قدير.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	2_ ومما يدل على حرصه على الدعوة إلى الله أنه لما كان في الجامعة الإسلامية نائباً للرئيس، ثم رئيساً لها كان يأتي كثيراً إلى الرياض إما في العطل، أو لأجل دورة في التدريس في المعهد العالي للقضاء، أو في أي مناسبة من المناسبات.
	وكان×إذا أتى بدأ بإلقاء الدروس والكلمات، والمحاضرات.
	وكان يؤم الناس في الجامع الكبير المجاور لقصر الحكم المسمى بجامع الإمام تركي بن عبدالله.
	وفي أول يوم يقدم فيه إلى الرياض يبدأ درسه بعد صلاة العصر، وأذكر أنه أكثر من مرة إذا صلى العصر وقف متوكئاً على عصاه يلقي كلمة، وكان لا يوجد مكبرات للصوت، فيقوم من أجل أن يسمع الناس صوته، وكان الناس يتقاطرون عليه.
	وأذكر أنه في إحدى الجمع قام بعد الصلاة في طرف الصف من جهة اليسار يلقي نصيحة يحذر من الغش في البيع والشراء، وقال: كل بحسبه حتى بائع الفحم يجب أن يتقي الله، ولا يغش إخوانه المسلمين.
	وكان الذي خطب بالناس في ذلك اليوم سماحة الشيخ الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في وقته_رحم الله الجميع_.
	3_ وهذا كتاب بعثه سماحة الشيخ إلى فضيلة الشيخ عثمان بن إبراهيم الحقيل رئيس محكمة الظهران يحثه فيها على الدعوة إلى الله، ويوصيه بإلقاء الدروس، وحث طلاب العلم على ذلك.
	وقد كتب هذا الكتاب في 29/3/1383هـ، وهذا نصه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عثمان بن إبراهيم الحقيل رئيس محكمة الظهران وفقه الله لكل خير آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده أرجو أنكم والعائلة ومن لديكم من المشايخ والإخوان بخير وعافية، كما أن محبكم، وجميع المشايخ والإخوان بطرفنا بخير وعافية_لله الحمد_.
	نسأل الله أن يوزع الجميع شكر نعمه، وأن يثبتنا على دينه؛ إنه سميع قريب.
	ثم يا محب لا يخفاكم شدة حاجة الناس بطرفكم إلى حلقات الذكر والوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله، وإلى سبيله بالموعظة الحسنة خصوصاً في هذه الأوقات التي قل فيها الدعاة إلى الله، وغلب على الناس فيها الجهل بالأمور الشرعية، والإقبال على العلوم المادية الصِّرْفة البعيدة عن الدين، وعن كل ما يقرب إلى رب العالمين.
	فالواجب عليكم، وعلى إخوانكم من طلبة العلم هو القيام بالدعوة إلى الله، وتبصيرهم بأمور دينهم، وتحذيرهم مما يضرهم دنيا وأخرى؛ فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وسرج الله في الأرض، وقد عهد الله إليهم بهذه المهمة، وكلفهم بها فقال_سبحانه_: [وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ] آل عمران: 187.
	فمهمة العلماء مهمة خطيرة، وأمانتهم أمانة عظيمة واجب عليهم القيام بها، والعمل على تأديتها بكل أمانة وإخلاص+
	إلى أن قال×: =وبناء على ما ذكر أرجو من فضيلتكم تعيين عدة دروس في المسجد لديكم، والتكلم عليها وشرحها حسب الاستطاعة، والإعلان عن هذه الدروس؛ لكي يحضرها أكبر عدد ممكن من المستمعين؛ حتى تعم الفائدة، ويعظم أثرها.
	كما أوصيكم_أيضاً_بتشجيع زملائكم القضاة في هذه الناحية، والكتابة إليهم، ووصيتهم بالقيام بهذا الأمر العظيم حسب القدرة ولو بتعيين درسين، أو ثلاثة في الأسبوع في الأوقات المناسبة.
	سدد الله خطاكم، وبارك في مساعيكم، وجعلنا وإياكم من أنصار الحق ما بقينا؛ إنه جواد كريم.
	وهذا شيء في نفسي أحببت إبداءه لكم ولبعض الإخوان من أهل العلم من باب التواصي بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والله المسؤول أن يحسن العاقبة للجميع، إنه على كل شيء قدير.
	والله يتولاكم، والسلام
	حرر 29/3/1383هـ
	صورة لفضيلة الشيخ رئيس محكمة الدمام الشيخ سليمان
	صورة لفضيلة الشيخ قاضي الخبر
	صورة لفضيلة الشيخ قاضي رأس تنورة
	صورة لفضيلة قاضي بقيق الشيخ ناصر بن عبدالله
	صورة لفضيلة قاضي المحابدة الشيخ عبدالعزيز آل مبارك
	وقد أرسلت الصور المذكورة كلها في يوم واحد.
	4_ وهذا كتاب بعثه سماحة الشيخ لما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية إلى رئيس المحكمة الكبرى بالدمام فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز السليمان يحثه على الدعوة، إلى الله، وإقامة الدروس العلمية، ويوصيه بِحَثِّ من لديه من طلبة العلم على ذلك.
	وهذا نص الكتاب:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز السليمان رئيس المحكمة الكبرى بالدمام وفقه الله لكل خير، ونفع المسلمين بجهوده آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده يا محب، أرجو أنكم والعائلة والمشايخ والإخوان بتمام الصحة والعافية، كما أنا ومن لدينا_بحمد الله_كذلك، أوزعنا الله وإياكم شكر نعمه، وصرف عن الجميع أسباب سخطه، ونقمه.
	ثم يا محبُّ لا يخفاكم حاجة الناس الشديدة إلى التعلم والإرشاد، ولا سيما في جهتكم؛ لهذا أقترح على فضيلتكم أن تهتموا بالتدريس في الأوقات المناسبة لكم، ولو درساً واحداً بعد العصر، أو بين المغرب والعشاء، ولو بين هذين الوقتين، ولو في بعض أيام الأسبوع، وتُرَغِّبوا من لديكم من أئمة المساجد، وطلبة العلم لحضور الدرس؛ لعل الله ينفع بذلك.
	وإذا تيسر الترغيب لمن يعرف بالذكاء، والميول إلى العلوم الدينية من طلاب المدارس الثانوية، وطلاب الخامسة، والسادسة الابتدائية فهو مناسب، ولو درسين في الأسبوع.
	والقصد هو النظر في هذا الأمر، وبذل الوسع في إيجاد درسين أو أكثر في الأسبوع يحضرها من أمكن حضوره من الأئمة والطلبة، والعامة.
	ويكون ذلك إما في التفسير، أو في الحديث؛ ليعم النفع للجميع.
	وإذا رأيتم إيجاد درس خاص للطلبة الصغار والعامة في ثلاثة الأصول، وشروط الصلاة، والقواعد الأربع ثم في كتاب التوحيد، والعقيدة الواسطية؛ لتثبيت التوحيد، والعقيدة السلفية في قلوب الناشئة والعامة_فحسن.
	وإن لم يتيسر كفى ملاحظة ذلك في دروس التفسير والحديث؛ لأنهما مليئان بجميع المواد العلمية فيما يتعلق بالعقائد وغيرها.
	سدد الله خطاكم، وأعانكم على كل ما فيه رضاه، ونفع عباده، وبارك لنا ولكم في الأوقات، والعلم، والعمل؛ إنه على كل شيء قدير، والله يتولاكم، والسلام.
	ملاحظة:
	إذا عزمتم على هذا الأمر فينبغي إعلانه بعد صلاة الجمعة، وإيضاح الأوقات للناس؛ حتى يحضر من لديه رغبة، وحتى يتعالم الناس بذلك، يسر الله لكم وبكم كل خير.
	5_ وهذا كتاب بعثه سماحته في 6/9/1394هـ إلى الشيخ عبدالودود ابن حافظ بن عبداللطيف يعزيه في والده، ويوصيه بالدعوة، وبالعناية بالقرآن، وكتب الحديث وغيرها من كتب أهل العلم المعتبرين.
	وهذا نص الكتاب:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عبدالودود ابن حافظ بن عبداللطيف وفقه الله
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده يا محبُّ، كتابكم الكريم المؤرخ في 1/7/1394هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن وفاة الوالد×فهمته، فأقول: أحسن الله عزائكم فيه، وتغمده برحمته، وغفر له، وأسكنه دار كرامته.
	أما رغبتكم في توجه الأخ الشيخ محمد. إليكم فقد أجرينا لازم ذلك، ونرجو أن يصلكم قريباً.
	وقد ذكر لنا الشيخ محمد أنكم في حاجة إلى المساعدة المادية؛ ليكون ذلك عوناً لكم على الاستمرار في الدعوة إلى الله، وسنجتهد_إن شاء الله_مستقبلاً في استحصال ما يساعدكم ثم نسلمه للشيخ محمد؛ ليتولى إرساله إليكم.
	وأوصيكم بالصبر، والمصابرة، وسؤال الله_سبحانه_دائماً أن يعينكم على كل ما فيه رضاه، وصلاح المسلمين، كما أوصيكم بالعناية بالقرآن الكريم تلاوة، وتدبراً، وعملاً، والعناية بالسيرة النبوية_على صاحبها أفضل الصلاة والسلام_وبسيرة أصحابه_رضي الله عنهم_ثم أوصيكم بالعناية بكتب الحديث مثل المنتقى، وبلوغ المرام، وعمدة الحديث، تكثرون من قراءتها، والرجوع إليها.
	وأوصيكم_أيضاً_بمطالعة كتب الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم؛ لكونها من خير الكتب، وأنفعها من جهة العقيدة والأحكام، كما أوصيكم_أيضاً_بمراجعة فتاوى أئمة الدعوة في نجد المسماة بـ الدرر السَّنية؛ لأنها عظيمة الفائدة.
	ونسأل الله لنا ولكم المزيد من التوفيق والعافية من مضلات الفتن.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	رئيس الجامعة الإسلامية
	6_ وهذا كتاب من سماحة الشيخ×إلى أحد المشايخ، واسمه الشيخ يوسف عبدالرحمن صالح يوصيه سماحته بالدعوة، والاستمرار على ذلك والصبر والمصابرة، ويبين له فضل ذلك.
	وقد كتب سماحته ذلك الكتاب في 23/10/1394هـ، وهذا نصه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ يوسف عبدالرحمن صالح وفقه الله آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده يا محبُّ كتابكم الكريم المؤرخ في 3/8/1394هـ وصل وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وجميع ما ذكرتموه فهمته، ولقد سرني ما ذكرتم من الجهود الطيبة في صالح الدعوة الإسلامية، بارك الله فيكم، وجعل التوفيق للحق حليفكم، وحليف كل داعية إلى الحق في القول والعمل.
	ولا يخفى على المحب أن جميع ما يُنفق في سبيل الدعوة إلى الله_عز وجل_من أفضل النفقات، وصاحبه موعود بالأجر، والخلف؛ فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله_سبحانه_والصبر والمصابرة، واعتبار ذلك من الجهـاد في سبيل الله؛ لأن هذا هـو وظيفة الرسل_عليهم الصلاة والسلام_وأتباعهم بإحسان.
	وأبشروا بالأجر العظيم، والثواب الجزيل، والنصر المبين، والعاقبة الحميدة إذا صلحت النية، واستقامت الحال.
	أما ما ذكرتم عن فلانفنسأل الله أن يهديه، وأن يوفقنا وإياكم وإياه لما يرضيه.
	أما رغبتكم الشديدة في بعض الكتب المفيدة فقد كتبنا في ذلك لفضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد رئيس إدارات البحوث برقم، 3038 وتاريخ 23/10/1394هـ، وأوصيناه بصرف الكتب التي توزع على أمثالكم.
	أما الكتاب السابق المشتمل على بعض الأسئلة فقد وصل إليكم جوابها برفقه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وصلاح عباده، وأن يمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، والصدق في الدعوة إليه؛ إنه جواد كريم.
	وأرجو إبلاغ سلامي الشيخ عبدالرؤوف العبوشي، والشيخ محمد أبو سردانة، والدكتور عبدالعزيز خياط، والشيخ عبدالله غوشة، وخواصَّ المشايخ والإخوان، كما هو لكم من الأبناء، وخواص المشايخ والإخوان كلهم بخير وعافية.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	رئيس الجامعة الإسلامية
	7_ وهذا كتاب بعثه سماحة الشيخ×إلى القائم بأعمال السفارة السعودية في جيبوتي الشيخ أحمد محمد بياري يدعو له بالتوفيق في عمله، ويوصيه بالوقوف مع الدعاة المنتدبين من قِبَل سماحته هناك، وقد بعث سماحته ذلك الكتاب بتاريخ 24/6/1404هـ، وهذا نصه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة القائم بأعمال السفارة السعودية في جيبوتي الشيخ أحمد محمد بياري وفقه الله للخير آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	أما بعد فقد بلغنا انتقالكم إلى العمل الجديد في جيبوتي؛ فأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن ينفع بكم المسلمين، ويجعلكم مباركين أينما كنتم؛ إنه سميع قريب.
	ثم إنه بلغني أن الدعاة المنتدبين من قِبلنا للدعوة إلى الله في جيبوتي يتعرضون للاضطهاد والمضايقات من بعض المغرضين من أهل جيبوتي، وأن الشيخ جبريل علي الهرري، وإسماعيل علي تعرضا للتوقيف والإهانة من قبل السلطات الجيبوتية، ولم تتدخل السفارة في موضوعهما، وحمايتهما، مع أن الواجب على السفارة الوقوف بجانب الدعاة عموماً، وحمايتهم، والدفاع عنهم، كما هو دأب سلفها؛ فنوصي سعادتكم بالعناية بهم، وتيسير أمورهم، والدفاع عنهم بقدر المستطاع، كما نوصيكم بالعناية بمن يزوركم أو يراجعكم من رجال الدين بطرفكم؛ حتى لا يؤخذ عنكم صورة تسيء إلى سمعتكم، وسمعة الحكومة التي تمثلونها، ويجب أن تتحلوا بالتواضع، والصبر، والحلم، والتفهم للأمور، والنظر في العواقب.
	وأسأل الله أن يسددكم في أقوالكم وأعمالكم، ويعينكم على كل خير؛ إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	كان سماحة الشيخ×يُحَضِّر للدروس في الغالب؛ فكان يقرأ عليه ما يتعلق بدرس الصباح من الشروح كفتح الباري، والمجموع شرح المهذب، ونيل الأوطار، والمنتقى وغيرها من الكتب المتعلقة بالدرس الذي يلقيه بعد الفجر، وبدرس بلوغ المرام.
	وربما رجع إلى تعليقاته في شروحه القديمة؛ لكي يسترجع معلوماته.
	هذا بالنسبة للدروس، أما المحاضرات فلا يكاد يحضِّر لها، وإنما يسألنا عن عنوانها قبيل الوصول إلى مكان المحاضرة.
	ومن النادر أن يقول لنا قبل أن نصل إلى مكان المحاضرة: دعوني أتأمل قليلاً.
	وإذا أعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء، طلب بعض الكتب التي تبحث في هذا الموضوع، وكان يطلب في_الغالب_إحضار كتاب المقنع، فيقرأ عليه باب الاستسقاء.
	وكذلك الحال بالنسبة للعيدين والكسوف؛ حيث يطلب الكتب المتعلقة بهذا الشأن.
	سماحة الشيخ عبدالعزيز×متذوق للشعر بصيرٌ به، محبٌّ لحسنه، منتقد لبعض الأبيات التي يسمعها.
	وأثناء قراءتي عليه في بعض الكتب كانت تمر أبيات شعر كثيرة، فكان سماحته يقف عند بعضها أحياناً، ويقول: هذا البيت وزنه كذا وكذا، وهو من بحر كذا وكذا، وأحياناً يقول: هذا البيت منكسر، وصوابه لو قال: كذا وكذا.
	وكثيراً ما ينتقد بعض الأبيات من الشعر، حيث يقف عندها، ويطلب إعادة قراءتها، ويقول: كان ينبغي أن يقول كذا وكذا، أو ينبغي أن يَعْدِلَ إلى اللفظة الفلانية بدل هذه اللفظة. . وهكذا
	وسألته ذات يوم: ألم تقل شعراً يا سماحة الشيخ ؟
	فقال: قلت مرة، ونسيته، ولم أقل شعراً بعد ذلك.
	وكان×يردد بعض الأبيات الشعرية، وكثيراً ما أسمعه يردد قول ابن القيم في النونية:
	والحق ممتحن ومنصور فلا
	تجزع فهذي سنة الرحمن
	وكذلك كان يردد بيت أحمد شوقي:
	دقات قلب المرء قائلة له:
	إن الحياة دقائق وثواني
	وكان×محباً لسماع الشعر الحسن الذي يحمل المعاني السامية التي تحث على الخير، وتنهض بالهمة، وتصور أحوال المسلمين.
	وأذكر في هذا الصدد أن سماحته×كان مدعو عام 1410هـ لإلقاء محاضرة في مسجد سمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن، وبعد إلقاء المحاضرة توجه إلى منزل الأمير عبدالرحمن، حيث إن الأمير قد دعاه إلى طعام العشاء.
	وكان ضمن الحاضرين في تلك المأدبة الشيخ حسن المانع×.
	والشيخ حسن كان معلماً في معهد إمام الدعوة العلمي، وكان كفيفاً، وحافظاً لكثير من الشعر، وكان ذا صوت ندي شجي.
	فقال الأمير عبدالرحمن لسماحة الشيخ: هذا الشيخ حسن يا سماحة الشيخ صوته جميل، ويحفظ بعض القصائد المؤثرة، فآمل أن تأذنوا له بإلقاء بعض القصائد، فقال سماحته: لا بأس، فليلقِ ما شاء، فاستحيا الشيخ حسن، وقال: لا يليق بي أن أتقدم بين يدي سماحتكم، فألح عليه سماحة الشيخ، وقال: أسمعنا ما عندك.
	بعد ذلك شرع الشيخ حسن×بإلقاء قصيدة أبي البقاء الرُّندي في رثاء الأندلس والتي مطلعها:
	لكل شيءٍ إذا ما تم نقصان
	فلا يُغَرُّ بطيب العيش إنسان
	فلما استمر في إلقائها، تأثر سماحة الشيخ كثيراً، وبكى بكاء شديداً؛ إذ أنها ذكرته بما مر على المسلمين في تلك البلاد، وذكرته بأحوال المسلمين المعاصرة في كثير من البلاد.
	وكان يستشهد بالشعر في بعض كتاباته؛ حيث يضمنها بيتاً أو أبياتاً من الشعر تناسب ما هو بصدده.
	سماحة الشيخ معروف بفصاحة الكلام؛ فتراه يلقي الكلمة، أو يملي الكتاب، أو يجيب على السؤال؛ فلا تسمع منه لحن ة، إذ هو عارف بالنحو، حريص على سلامة عبارته، يتحرى الدقة في أساليبه وتراكيبه.
	وكثيراً ما يقال له: إنك قلت كذا وكذا فهل هذا الأسلوب صحيح ؟
	فيجيب بصحة ماقال، ثم يستشهد على ذلك بآية من القرآن تؤيد صحة ما ذهب إليه.
	وإذا قرأنا عليه ثم كان في القراءة لحن، أو خطأ أعاد الكلمة التي وقع فيها الخطأ بَيْنَهُ وبين نفسه، ويرفع الصوت قليلاً؛ حتى ينبه القارئ؛ فإذا لم يسمع القارئ ذلك أعاد سماحته الكلمة مرة أخرى، فإذا لم يسمعها قال: الصواب كذا وكذا.
	وأحياناً يطرح سماحته سؤالاً نحوياً والمجلس مليء بالدكاترة، والجُلَّة من أهل العلم، فيقول: على أي شيء نصبت الكلمة الفلانية ؟
	فإذا لم يجب أحد أجاب، كأن يقول: نصبت على الاشتغال، أو على غير ذلك.
	وكثيراً ما كان يصوب الكلمات الدارجة التي يسمعها من بعض القراء، وكثيراً ما كان يصوب بعض الأساليب التي يسمعها من بعض الخطباء أو المتحدثين.
	ومن الأمثلة على تصويباته ما يلي:
	1_ كلمة: طبيعي، يقول: الصواب: طبعي.
	2_ بديهي، يقول: الصواب: بَدَهِّي.
	3_ دُرْبة، يقول: الصواب: دَرَبََة
	4_ موجِب، يقول: الصواب: موجَب، كأن يقال للعمل بموجَبه، وقد يكون الصواب بكسر الجيم حسب السياق؛ لأن الموجِب هو السبب، والموجَب هو المُسَبَّب.
	5_ كِلى، يقول: الصواب: كُلَى جمع كُلْية.
	6_ جَلاء الأفهام يقول: الصواب: جِلاء الأفهام.
	7_ المعجم المُفهرَس يقول: الصواب: المعجم المُفَهْرِس بكسر الراء لا بفتحها، فيكون اسم فاعل لا اسم مفعول.
	8_ ذي الحَجَّة بفتح الحاء، وذي القِعدة بكسر القاف يقول الصواب العكس: ذي الحِجَّة بكسر الحاء، وذي القَعدة بفتح القاف.
	9_ ويقول في نهاية مكاتباته بعد الدعاء: إنه سميع قريب ويقول: إن هذا الأسلوب أولى من سميع مجيب
	10_ إذا سمع أحداً يقول: كلما كان كذا كلما كان كذا قال: الصحيح أن يقول: كلما كان كذا كان كذا؛ فلا مسوغ لتكرار كلما، قال_تعالى_:[كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا] النساء: 91.
	11_ كان لا يجمع بين: حفظه الله من كل سوء ومكروه، بل يقول يُكْتَفى بواحدة، فإما أن يقال: من كل سوء، أو من كل مكروه.
	كان×معظماً للسنة، مطبقاً لها في شتى أحواله، _كما مر_.
	ومن مظاهر ذلك محافظته على تحية الإسلام على وَفْق ما جاء في السنة في هذا الشأن، فكان×يبدأ بالسلام على من لقيه، وكان يسلم إذا دخل مجلساً، ويسلم إذا قام من المجلس.
	وكان يسلم في بداية مكاتباته ونهايتها؛ فكان يقول بعد المقدمة أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	ويقول في النهاية: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	وكان يرد السلام على المسلِّم في المكاتبات وغيرها بمثل ما حُيِّي به أو أحسن.
	وكنت ألحظ عليه أنه يرد السلام على كل من سلم سواء قصده بعينه، أو سلم على جماعة وهو من بينهم، حتى إن بعض الذين يقومون بمسألة الناس في المساجد يبدأ كلامه بالسلام، فألحظ كثيراً أنه لا يرد عليه إلا سماحة الشيخ×.
	وإذا أركبت سماحته في السيارة ثم ذهبت إلى باب السيارة الآخر كان يسألني: هل سلمت ؟ فهو يرى السلام إذا حال بين الاثنين حائل.
	وكان بعد تحية الإسلام يزيد في الحفاوة والسؤال، وحسن الاستقبال.
	وكان إذا سمع متحدثاً في الإذاعة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ رد عليه بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
	كان سماحة الشيخ كثير المراسلات إلى فئات كثيرة من الناس؛ فهو يراسل الملوك، والرؤساء، والأمراء، والعلماء، والقضاة، وطلاب العلم، ورؤساء الجمعيات، ورؤساء المراكز، وسائر الدعاة.
	وكان يراسل إخوانه في الله، وأحباءه، وأقاربه.
	وكان يراسل الوجهاء، والأعيان، والمحسنين، وذوي الشأن.
	وكان يراسل المخالفين، والمتنازعين، وغيرهم.
	وكان يرد على جميع ما يَرِدُ عليه من الرسائل من أي شخص كان، سواء كان من الملوك، أو الرؤساء، أو الأمراء، أو العلماء، أو القضاة، أو عامة الناس، أو سائر من ذكروا آنفاً، ممن يراسلون سماحته.
	وكان من دأبه إذا أنشأ رسالة أن يبدأها بالبسملة ثم يقول:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز؛ حيث يوجهها إلى من أرسلت إليه الرسالة، بعد أن ينزله منزلته اللائقة به، ثم يدعو له، ثم يسلم عليه، ثم يشرع في مضمون الرسالة.
	فمن أساليبه في الرسائل أنه يقول:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ فلان.
	أو إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ. . أو إلى حضرة الابن المكرم الشيخ. .
	أو نحو ذلك.
	ثم يقول: وفقه الله لما فيه رضاه آمين، أو يقول: وزاده من العلم والإيمان آمين أو وفقه الله لكل خير.
	وإن كان المرسَل إليه ذا شأن وسلطة ومكانة قال: وفقه الله لكل خير، ونصر به دينه، و جعله مباركاً أينما كان.
	ثم يقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: حيث يبدأ السلام بالتنكير؛ فهذه عادته، و يختمه في آخر الكلام بالتعريف.
	ثم يقول بعد السلام الأول: أما بعد فأرفع إليكم، أو فأشفع إليكم رسالة، أو نسخة، أو كذا خصوصاً إذا كانت الرسالة موجهة إلى مسؤول كبير.
	أو يقول: بعده يا محبُّ، أو فلا يخفى عليكم كذا وكذا، أو يقول: فقد اتصل بي ما لا أحصي من الناصحين، وذكروا لي كذا وكذا راجياً منكم بعد الاطلاع على الموضوع أن تقوموا بكذا وكذا
	ثم يشرع بذكر الأدلة من الكتاب والسنة.
	ثم يختم بالدعاء كأن يقول: أسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن ينصر بكم دينه، ويعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. أو سميع قريب.
	وكان×يقول: سميع قريب أولى من سميع مجيب.
	ثم يختم بالسلام المعرف ويقول: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	أما في الرد فيقول: بعد البسملة إلى حضرة. . أو نحو هذا.
	ثم يقول: أما بعد فقد وصلني كتابكم الكريم برقم كذا وتاريخ كذا وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق.
	وقد سرني أو ساءني_بحسب الموضوع_ماذكرتم، ثم يشرع في الموضوع.
	وكان×لا يكرر الاسم في بداية الكتاب وآخره، بل يكتفي بأحدهما عن الآخر؛ فإذا قال_على سبيل المثال_في أول الكتاب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قال في آخر الكتاب: مفتي عام المملكة العربية السعودية دون ذكر اسمه، وإذا لم يذكر الاسم في الأول ذكره في الختام.
	سماحة الشيخ يلزم الاعتدال في حال سفره وحضره؛ فلا يظهر عليه القلق أو كثرة الاهتمام إذا أراد السفر_كما هي حال أكثر الناس_.
	وإذا جاء موعد السفر خرج سماحته متأنياً مطمئناً، مهللاً، مسبحاً، مستغفراً.
	فإذا استقل السيارة أو الطائرة دعا بدعاء السفر ثم التفت إلى من بجانبه من الكُتَّاب وقال: ماذا معك ؟ فبدأ بقراءة الصحف، أو بعض الكتب أو المعاملات؛ لأن سماحة الشيخ لا يركب سيارة أو طائرة إلا ومعه كاتب أو كتّاب يعرضون عليه ما تيسر من المعاملات، أو الكتب، أو غيرها.
	فإذا كان يريد السفر على الطائرة_على سبيل المثال_فإنه فور ركوبه السيارة التي ستوصله إلى المطار يبدأ بسماع ما يعرض عليه حتى يصل إلى المطار، فإذا وصل إلى المطار وبقي على موعد إقلاع الطائرة وقت_ولو كان يسيراً_جلس بجانبه كاتب أو كاتبان، ومعهم الكثير من المعاملات يقرآنها على سماحته، فإذا جاء وقت الصعود إلى الطائرة وأخذ مكانه في الطائرة استأنف سماع القراءة، وعرض المعاملات، حتى يصل إلى البلد الذي يريد السفر إليه سواء كان الرياض، أو الطائف.
	ثم إن سماحة الشيخ يلزم السكينة في سفره؛ فلا يضيق، ولا يضجر، ولا يكدر على من معه، حتى إنه ربما مكث في الطائرة أكثر من ساعة ينتظر بعض من معه ممن قد يتأخرون لعارض أو غيره عن موعد الإقلاع في الطائرة الخاصة التي تُقِلُّ سماحته، ومع ذلك لا ترى على سماحته أي تكدر، أو تغير، بل يواصل سماع ما يعرض عليه حتى يصل من تأخر.
	وإذا وصل لم يبادره الشيخ بعتاب أو نحوه، بل لا يسأله عن سبب تأخره البتة.
	ثم إن سماحته إذا وصل إلى مطار البلد الذي يريد السفر إليه كمطار الرياض أو الطائف_نزل بسكينة وتؤدة، ومشى الهوينى، وأذَّن بالصلاة في المطار إن كان وقت صلاة، وصلى بنا إذا لم يدرك الجماعة الأصلية.
	وفي يوم من الأيام في عام 1418هـ قدمنا مع سماحة الشيخ من الطائف إلى الرياض، فلما وصلنا إلى مطار الرياض ظهراً رغب من معه في سرعة الذهاب إلى بيوتهم؛ لأنهم في شوق إلى رؤية أولادهم وأهليهم؛ فما كان من سماحته_كعادته_إلا أن ذهب للوضوء لصلاة الظهر، ثم أذن بنا، واستاك، وأقام، وصلى بنا ركعتين كلها طمأنينة لا تشعر أنك تصليها في سفر؛ فلما حسبنا وقت مكثنا في المطار وجدناه خمساً وأربعين دقيقة.
	وبعد ذلك توجهنا إلى السيارة التي ستقل سماحته إلى منزله، وما إن استقلها حتى التفت إلينا وقال: ما عندكم ؟ فشرعنا نقرأ عليه حتى وصلنا منزله، فلما وصلناه، وأخذ مكانه في المجلس سلم على من ينتظره من الأبناء، والأقارب، وطلبة العلم، والمحبين، وأصحاب الحاجات، وبعد ذلك مَدَّ يده إلى سماعة الهاتف؛ كي يتأكد هل هو يستقبل المكالمات أولا، إذ قد يكون الهاتف مغلقاً عن المجلس، فيقول: افتحوه؛ لكي يستقبل أسئلة الناس، واستفساراتهم، كل هذا وهو لم يدخل داخل منزله بعد ! فهذا هو دأبه في السفر.
	وإذا كان وصوله إلى مكة أو الطائف، وأهله ليسوا بصحبته فإنه يتصل بهم، ويسلم عليهم فور وصوله، ويخبرهم بأنه قد وصل بالسلامة.
	هذا، وقد مر شيء من الحديث عن حاله في سفره عند الحديث عن محافظته على الأوقات، وعند الحديث عن أحواله في الحج.
	سماحة الشيخ×يدرِّس كتباً عديدة، ويُقرأ عليه في فنون متنوعة؛ فيقرأ عليه في التفسير، وفي الحديث، وفي العقيدة، وفي الأصول، وفي المصطلح، وفي السلوك، وفي النحو، وفي الكتب العامة الجامعة.
	ومما يُقْرَأ عليه، ويُدَرِّسه للطلاب ما يلي:
	1_ مسند الإمام أحمد.
	2_ صحيح البخاري.
	3_ صحيح مسلم.
	4_ سنن أبي داود.
	5_ سنن الترمذي.
	6_ سنن النسائي.
	7_ سنن ابن ماجة.
	8_ سنن الدارمي.
	9_ سنن البيهقي.
	10_ رياض الصالحين للنووي.
	11_ المنتقى لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية الحراني.
	12_ بلوغ المرام لابن حجر.
	13_ تفسيرابن كثير
	14_ تفسير القرطبي.
	15_ التدمرية لابن تيمية.
	16_ العقيدة الواسطية لابن تيمية.
	17_ التوسل والوسيلة لابن تيمية.
	18_ مجموع الفتاوى لابن تيمية.
	19_ العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي.
	20_ ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبدالوهاب.
	21_ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب.
	22_ كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبدالوهاب.
	23_ فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن.
	24_ طرح التثريب
	25_ نخبة الفكر لابن حجر.
	26_ الباعث الحثيث لابن كثير.
	27_ الورقات في أصول الفقه للجويني.
	28_ أصول الفقه.
	29_ العدة شرح العمدة.
	30_ المقنع.
	33_ المغني لابن قدامة.
	32_ المجموع شرح المهذب للنووي.
	33_ زاد المستقنع.
	34_ الروض المربع.
	35_ كشاف القناع.
	36_ الفرائض.
	37_ إعلام الموقعين لابن القيم.
	38_ زاد المعاد لابن القيم.
	39_ الجواب الكافي لابن القيم.
	40_ الوابل الصيب لابن القيم.
	41_ البداية والنهاية لابن كثير.
	42_ قطر الندى في النحو لابن هشام.
	سماحة الشيخ×يربي طلابه على مكارم الأخلاق، وعلى اتباع الدليل، وعلى احترام العلماء، وتنزيلهم منازلهم.
	وكان محباً لطلابه، شديد الاحتفاء بهم سواء طلابه القدامى، أو من بعدهم.
	وكان×يدربهم على البحث، والنظر في الأدلة.
	وإذا سئل أثناء الدرس عن مسألة، أو عن صحة حديث، أجاب على السؤال في الحال، وإذا كان يتطلب التثبت والتأكد من درجة الحديث، أو عن حكم المسألة_كلف أحد تلاميذه بجمع كلام أهل العلم في المسألة، ثم يعرضه على سماحته.
	فإذا أعد الطالب ما طلب منه قرأه على سماحة الشيخ في الدرس، فيفرح سماحته بذلك، ويدعو للطالب.
	وإذا سئل عن مسألة، وليس عنده علم منها قال: لا أدري، وإذا كان عنده أحد من أهل العلم سأله عن المسألة التي لا يعلمها، ولو كان المسؤول أقل علماً من سماحته بكثير.
	ومن تربيته لطلابه، أنه كان يزجرهم، وينهرهم إذا استدعى المقام ذلك؛ فمن ذلك أنه إذا سأله بعضُ الطلاب سؤالاً فيه تعنت، أو تكلف قال له الشيخ: ابحث المسألة، وارجع إلى كلام أهل العلم.
	وربما غضب الشيخ على السائل إذا شعر أن السؤال فيه تشدد، أو اعتراض على حكم، أو تنقص لأحد من أهل العلم.
	وأذكر مرة أن أحد الطلاب سأل سماحة الشيخ عن مقادير الديات، وقال: يا شيخ الدية الآن فيها ظلم للمسلم؛ فإنها تحدد بمائة ألف، وأصلها مائة من الإبل؛ فلو أن الإبل المذكورة في دية المسلم عرضت في السوق للبيع لبلغت قيمتها أكثر من مائة ألف؛ فلو أعيد النظر في تقدير الدية.
	فرد عليه سماحة الشيخ بشدة، وقال: الذي قدر الدية علماء أعرف منك، وأنت تعترض، وأنت في بداية الطريق؛ فيجب عليك أن تتأدب وتترك الكلام الذي لا يعنيك.
	ومع ذلك فإن الرفق والتحمل هو دأب الشيخ، ولكنه يتقصد تربية الطلاب حتى يكونوا على منهج سوي، وخلق فاضل.
	ولهذا فإن سماحة الشيخ إذا زجر طالباً أو نهره لم يحمل في نفسه على الطالب شيئاً، وإنما ينتهي الأمر بمجرد انتهاء المجلس.
	أما إذا كان السائل يريد الحق فإن سماحة الشيخ يصبر عليه، ولا يزجره، ولا ينهره، بل يتلطف به حتى ينال بغيته من سماحته.
	وكان سماحة الشيخ×كثير النصح، والتوجيه لطلاب العلم، وإليك هذه النصيحة التي كتبها في 12/3/1389هـ لما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بعنوان: =نصيحة لطلبة العلم+.
	وهذا نصها:
	=نصيحة لطلبة العلم+
	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله، نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد:
	فلا ريب أن طلب العلم من أفضل القربات، ومن أسباب الفوز بالجنة والكرامة لمن عمل به.
	ومن أهم المهمات الإخلاصُ في طلبه وذلك بأن يكون طلبه لله، لا لغرض آخر؛ لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به، وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العالية، في الدنيا والآخرة.
	وقد جاء في الحديث عن النبي"أنه قال: =من تعلم علماً مما يُبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة+ يعني ريحها، أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
	وأخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عنه"أنه قال: =من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليمارى به السفهاء؛ أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار+.
	فأوصي كل طالب علم، وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة بالإخلاص لله في جميع الأعمال عملاً بقول الله_سبحانه وتعالى_: [فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً] الكهف: 110.
	وفي صحيح مسلم عن النبي"أنه قال: =يقول الله_عز وجل_: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه+.
	كما أوصي كل طالب علم وكل مسلم بخشية الله_سبحانه_ومراقبته في جميع الأمور عملاً بقوله_عز وجل_: [إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ] الملك: 12.
	وقوله_سبحانه_: [وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ] الرحمن: 46.
	قال بعض السلف: =رأس العلم خشية الله+.
	وقال عبدالله بن مسعود÷: =كفى بخشية الله علماً، وكفى بالاغترار به جهلا+.
	وقال بعض السلف: =من كان بالله أعرف كان منه أخوف+.
	ويدل على صحة هذا المعنى قول النبي"لأصحابه: =أما_والله_إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له+. .
	فكلما قوي علم العبدبالله كان ذلك سبباً لكمال تقواه، وإخلاصه، ووقوفه عند الحدود، وحَذَرِه من المعاصي.
	ولهذا قال الله_سبحانه وتعالى_: [إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ] فاطر: 28.
	فالعلماء بالله، وبدينه هم أخشى الناس لله، وأتقاهم له، وأقومهم بدينه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء_عليهم الصلاة والسلام_ثم اتباعهم بإحسان.
	ولهذا أخبر النبي"أن من علامات السعادة أن يفقه العبدفي دين الله، فقال_عليه الصلاة والسلام_: =من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين+ أخرجاه في الصحيحين من حديث معاوية÷.
	وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يَحْفِزْ العبدعلى القيام بأمر الله، وخشيته، وأداء فرائضه، والحذر من مساخطه، ويدعوه إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، والنصح لله ولعباده.
	فأسأل الله_عز وجل_أن يمنحنا وجميع طلبة العلم وسائر المسلمين الفقه في دينه، والاستقامة عليه وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
	وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
	نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	وصايا سماحة الشيخ كثيرة جداً، وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
	إلا أن هناك وصايا معينة كان سماحته يوصي بها كثيراً سواء في كلماته، أو محاضراته، أو مكاتباته، أو نصائحه الشفوية للأفراد، ومن تلك الوصايا ما يلي:
	1_ الوصية بتقوى الله_سبحانه_.
	2_ العناية بالقرآن الكريم حفظاً، وتدبراً، وتحاكماً، وعملاً.
	3_ العناية بالسنة، والعمل بها، والوصية بحفظ ما تيسر منها.
	4_ الحرص على الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ذلك.
	5_العناية بكتب العقيدة، والوصية بحفظ ما تيسر منها، كالعقيدة الواسطية، والتدمرية وغيرها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية×وككتاب التوحيد، وثلاثة الأصول، وكشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب×.
	6_ الوصية بكتب الحديث كالبخاري ومسلم، وبقية كتب السنة والمسانيد، وغيرها، مع حفظ ما تيسر من كتب الحديث كعمدة الأحكام للمقدسي× وبلوغ المرام لابن حجر×والأربعين النووية للنووي مع تتمتها لابن رجب_رحمهما الله_.
	7_ الوصية باجتماع الكلمة، والتحذير من التفرق والاختلاف.
	نصائح سماحة الشيخ×لا تكاد تحصى كثرة، وذلك في شتى المجالات؛ فهو يناصح الخاصة والعامة، والصغار والكبار، والأفراد والجماعات، والقريب والبعيد، ويناصح كتابة، ومشافهة إلى غير ذلك من أنواع نصائحه المتعددة التي كان يقوم بها منذ فترة شبابه.
	وكان×في فترة شبابه يملي النصيحة، ويُنسخ منها أكثر من نسخة، ثم توزع على خاصة المشايخ، والإخوان، ثم تنتشر بعد ذلك.
	وبعد أن توافرت وسائل الطباعة، وسهل الاتصال صار سماحته يملي النصائح، ويبعث بها إلى الصحف، أو وسائل الإعلام المختلفة، وبعد ذلك تنتشر في الآفاق.
	كما أن تلك النصائح قد تجمع في كتب، وتطبع، وتنتشر بين الناس.
	ولقد مضى شيء من النماذج النادرة لنصائحه التي ربما لم تنشر قبل هذا، وسيأتي ذكر لشيء من ذلك في الصفحات التالية.
	1_ هذه النصيحة النادرة وجدت في طي أوراق سماحته×حيث حررها في 16/2/1373هـ تحت عنوان:
	=نصيحة عامة للمسلمين+
	وإليك نصها:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بي وبهم سبيل عباده المؤمنين، ووفقني وإياهم للتمسك بالحق والفقه في الدين، وأعاذني وإياهم طريق المغضوب عليهم والضالين آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	أما بعد فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً بقوله_سبحانه_: [وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ] الذاريات: 55 وقوله_تعالى_: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ]المائدة: 2، وقول النبي": =الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم+.
	وقوله_عليه السلام_: =المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه+.
	وقوله_عليه السلام_: =مثل المسلمين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم كمثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر+.
	إذا عرف ذلك فلا يخفى عليكم ما قد أصاب المسلمين من الغفلة والإعراض عما خلقوا له، وإقبال أكثرهـم على عمارة الدنيا، والتمتع بشهواتها، وإشغال الوقت بوسائل الحياة فيها، ونسيان الآخرة والاستعداد لها، حتى أفضى بهم ذلك إلى ما قد وقع من التفرق، والاختلاف، والشحناء، والتباغض، والموالاة، والمعاداة لأجل الدنيا، وحظوظها العاجلة، وعدم رفع الرأس بأمر الآخرة، والتزود لها؛ فنتج عن ذلك أنواع من الشرور، منها مرض القلوب، وموت الكثير منها؛ لأن حياة القلوب، وصحتها بذكر الله، والاستعداد للقائه، والاستقامة على أمره، وخشيته، ومحبته، والخوف منه، والرغبة فيما عنده كما قال_تعالى_: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ] الأنفال: 24.
	وقال_تعالى_: [وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] الشورى: 52.
	وقال_تعالى_:[أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا] الأنعام: 122.
	فحياة القلوب، وصِحَّتها، ونورها، وإشراقها، وقُوتها، وثباتها_على حسب إيمانها بالله، ومحبتها له، وشوقها إلى لقائه، وطاعتها له، ولرسوله.
	وموتُها، ومرضُها، وظلمتها، وحيرتها على حسب جهلها بالله، وبحقه، وبُعْدِها عن طاعته، وطاعة رسوله، وإعراضها عن ذكره، وتلاوة كتابه.
	وبسبب ذلك يستولي الشيطان على القلوب؛ فَيَعِدُها، ويمنِّيها، ويبذر فيها البذور الضارة التي تقضي على حياتها ونورها، وتبعدها من كل خير، وتسوقها إلى كل شر، كما قال الله_تعالى_: [وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ] الزخرف:، 36 37.
	وقال_تعالى_: [وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ] الحج: 53.
	وقال_تعالى_: [الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ] البقرة: 268.
	وقال_تعالى_: [يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً] النساء: 120.
	فالواجب علينا جميعاً هو التوبة إلى الله_سبحانه_والإنابة إليه، وعمارة القلوب بمحبته، وخشيته، وخوفه، ورجائه، والشوق إليه، والإقبال على طاعته، وطاعة رسوله، والحب في ذلك، والبغض فيه، وموالاة المؤمنين، ومحبتهم، ومساعدتهم على الحق، وبغض الكافرين، والمنافقين، ومعاداتهم، والحذر من خداعهم، ومكرهم، والركون إليهم، ومن النظر إلى ما مُتِّعوا به من زهرة الحياة الدنيا الزائلة عن قريب.
	قال الله_تعالى_: [وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنْ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنْ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ] الزمر: 54_56.
	وقال_تعالى_:[وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ] النور: 52.
	وقال_تعالى_: [إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ] الأنبياء: 90.
	وقال_تعالى_:[مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ] الفتح: 29.
	وفي الحديث عنه"أنه قال: =أوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله+.
	وجاء عنه"أنه قال: =من أحب في الله، وأبغض في الله، وأعطى لله، ومنع لله فقد استكمل الإيمان+.
	ومتى أناب العباد إلى ربهم، وتابوا إليه من سالف ذنوبهم، واستقاموا على طاعته، وطاعة رسوله_جمع الله قلوبهم وشملهم على الهدى، ونصرهم على الأعداء، وأعطاهم ما يحبون، وصرف عنهم ما يكرهون، وجعل لهم العزة والكرامة في الدنيا والآخرة كما قال_تعالى_: [إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ] محمد: 7.
	قال_تعالى_:[وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ] الطلاق: 2_3 [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً] الطلاق: 4.
	وقال الله_تعالى_: [وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ] المنافقون: 8.
	وقال_تعالى_: [وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ] الحج:، 40 41.
	والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
	وإني أنصحكم وأوصيكم ونفسي بأمور:
	الأول: النظر والتفكر في الأمر الذي خلقنا لأجله:
	قال الله_تعالى_: [قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا] سبأ: 46.
	وقال_تعالى_: [إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ]آل عمران: 190_191.
	وقال_تعالى_: [أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى] القيامة: 36 أي مهملاً لا يؤمر ولا ينهى.
	ولا شك أن كل مسلم يعلم أنه لم يخلق عبثاً، بل خُلِق لعبادة الله وحده، وطاعته، وطاعة رسوله".
	قال الله_تعالى_: [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ] الذاريات: 56.
	وقال_تعالى_: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] البقرة: 21.
	وقد أمر الله_سبحانه_جميع الثقلين بما خلقهم لأجله، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب لبيان ذلك، والدعوة إليه كما قال_تعالى_: [وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ] البينة: 5.
	وقال_تعالى_:[وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ] النحل: 36.
	وقال_تعالى_: [هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ] إبراهيم: 52.
	وقال_سبحانه_: [وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً]النساء: 36.
	فالواجب على من نصح نفسه أن يهتم بالأمر الذي خلق لأجله أعظم اهتمام، وأن يقدمه على كل شيء، وأن يحذر من إيثار الدنيا على الآخرة، وتقديم الهوى على الهدى، وطاعة النفس والشيطان على طاعة الملك الرحمن.
	وقد حذر الله عباده من ذلك أشد تحذير، قال الله_تعالى_: [فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى]النازعات: 37_44.
	الأمر الثاني من الأمور التي أوصيكم ونفسي بها: هو الإقبال على تلاوة القرآن العظيم، والإكثار منها ليلاً ونهاراً، مع التدبر والتفكر، والتعقل لمعانيه العظيمة المُطَهِّرة للقلوب، المُحذِّرة من متابعة الهوى والشيطان؛ فإن الله_سبحانه_أنزل القرآن هداية، وموعظة، وبشيراً ونذيراً، ومعلِّماً، ومرشداً، ورحمة لجميع العباد؛ فمن تمسك به واهتدى بهداه فهو السعيد الناجي.
	ومن أعرض عنه فهو الشقي الهالك، قال الله_تعالى_: [إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ]الإسراء: 9.
	وقال_تعالى_: [وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ]الأنعام: 19.
	وقال_تعالى_: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ] يونس: 57.
	وقال_تعالى_: [قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ] فصلت: 44.
	وفي الحديث الصحيح عن النبي"أنه قال: =إني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور؛ فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به+. فحثَّ على كتاب الله ورغَّب فيه.
	وقال"في خطبته في حجة الوداع: =إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب الله+.
	وقال": =خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه+.
	وقال"لأصحابه: =أيُّكم يحب أن يغدوا إلى بُطْحان أو العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين، في غير إثم ولا قطيعة رحم ؟ فقالوا: كلنا يا رسول الله؛ نحب ذلك، قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم ويقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل+.
	وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة عن النبي".
	والآياتُ والأحاديث في فضل القرآن والترغيب في تلاوته وتعلمه وتعليمه كثيرة معلومة.
	والمقصود من التلاوة هو التدبر والتعقُّل للمعاني، ثم العمل بمقتضى ذلك.
	قال_تعالى_: [أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا]محمد: 24.
	وقال_تعالى_: [كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ]ص: 29.
	فبادروا_رحمكم الله_إلى تلاوة كتاب ربكم، وتدبر معانيه، وعمارة الأوقات والمجالس بذلك.
	والقرآن هو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، من تمسك به وصل إلى الله، وإلى دار كرامته، ومن أعرض عنه شقي في الدنيا والآخرة.
	واحذروا كل ما يصدكم عن كتاب الله ويشغلكم عن ذكره من الصحف والمجلات، وما أشبهها من الكتب التي ضررها أكثر من نفعها.
	ومن دعته الحاجة إلى مطالعة شيء من ذلك فليجعل لذلك وقتاً مخصوصاً، وليقتصر على قدر الحاجة، وليجعل لتلاوة كتاب ربه وسماعه ممن يتلوه وقتاً مخصوصاً، يستمع فيه كلام ربه، ويتداوى بذلك من أمراض قلبه، ويستعين به على طاعة خالقه ومربيه المالك للضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره، ولا رب سواه.
	ومما ينبغي الحذر منه حضورُ مجالس اللهو والغناء، وسماع الإذاعات الضارة، ومجالس القيل والقال، والخوض في أعراض الناس.
	وأشد من ذلك وأضر حضور مجالس السينما، وأشباهها، ومشاهدة الأفلام الخليعة، الممرضة للقلوب، الصادَّة عن ذكر الله، وتلاوةِ كتابه، الباعثةِ على اعتناق الأخلاق الرذيلة، وهجر الأخلاق الحميدة.
	إنها_والله_من أشد آلات اللهو ضرراً، وأعظمها قبحاً، وأخبثها عاقبة؛ فاحذروها_رحمكم الله_واحذروا مجالسة أهلها، والرضا بعملهم القبيح؛ ومن دعا الناس إليها فعليه إثمها، ومثل آثام من ضل بها.
	وهكذا كل من دعا إلى باطل، أو زهَّد في حق يكون عليه إثم ذلك، ومثل آثام من تبعه على ذلك كما قد صح بذلك الحديثُ عن النبي".
	ونسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين صراطَه المستقيم؛ إنه سميع قريب.
	الأمر الثالث من الأمور: هو تعظيم سنة الرسول"والرغبة في سماعها، والحرص على حضور مجالس الذكر التي يتلى فيها كتاب الله، وأحاديث رسوله"فإن السنة هي شقيقة القرآن، وهي المفسِّرة لمعانيه، والموضحة لأحكامه، والدالة على تفاصيل ما شرعه الله لعباده؛ فيجب على كل مسلم أن يعظم أحاديث الرسول"وأن يحرص على حفظ وفهم ما تيسر منها، وينبغي له أن يكثر من مجالسة أهلها؛ فإنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وقد قال_تعالى_: [مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ] النساء: 80.
	وقال_تعالى_:[وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا] الحشر: 7.
	وقال النبي": =إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا+.
	قيل: يا رسول الله: وما رياض الجنة ؟
	قال: =حِلَق الذكر+.
	قال أهل العلم: حلق الذكر هي المجالس التي يتلى فيها كتاب الله، وأحاديث رسوله_عليه السلام_ويُبيَّن فيها ما أحلَّ الله لعباده وما حرَّمه عليهم، وما يتَّصل بذلك من تفاصيل أحكام الشريعة، وبيان أنواعها ومتعلقاتها؛ فاغتنموا_رحمكم الله_حضور مجالس الذكر، وعظموا القرآن، والأحاديث، واعملوا بما تستفيدون منها، واسألوا عما أشكل عليكم؛ لتعرفوا الحق بدليله؛ فتعملوا به، وتعرفوا الباطل بدليله فتحذروه، وتكونوا بذلك من الفقهاء في الدين، وقد قال النبي": =من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين+.
	وقال": =من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ+.
	وقال": =من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بَطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه+.
	والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمن على الجميع بالفقه في الدين، والقيام بحق رب العالمين، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، ومكائد الشيطان؛ إنه سميع الدعاء، قريب الإجابة.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
	حرر في 16/2/1373هـ
	وقد قرأتها على سماحته في يوم الثلاثاء 13/7/1408هـ
	2_ وهذه كلمة بعنوان =من هو المسلم حقَّاً+ وقد أنشأها لما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية، فإليك نصها:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	لقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله_عليه الصلاة والسلام_أنه قال: =المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه+.
	لما كان التعدي على الناس غالباً إنما يكون بالقول، أو الفعل أخبر النبي_عليه الصلاة والسلام_أن المسلم حقاً هو الذي يسلم المسلمون من لسانه، ويده، وعبر النبي"باللسان عن القول لأن اللسان هو آلة الكلام، وعبر باليد عن الفعل لأنها آلته غالباً؛ فالمسلم الكامل هو الذي يحفظ لسانه عن التعدي على إخوانه المسلمين، بغيبة أو نميمة، أو سِباب، أو شهادة زور، أو دعوة كافية، أو نحو ذلك من العدوان القولي.
	ويحفظ جوارحه من ظلم إخوانه المسلمين بقتل، أو ضرب، أو سرقة، أو خيانة، أو نحو ذلك من العدوان الفعلي.
	ومتى أقدم المسلم على شيء من هذه المعاصي كان ذلك نقصاً في إسلامه، وضعفاً في إيمانه، وتَعَرَّض بذلك لمقت الله_سبحانه_وبعده من رحمته؛ فالواجب على المسلم أن يحاسب نفسه دائماً، وأن يجاهدها؛ حتى تخضع لأداء الواجب، ويكون سجية لها، وحتى تكف عما نهى الله عنه من المحرمات القولية والفعلية، وتبتعد عن ذلك.
	ومتى صدق العبدفي محاسبة نفسه، وجهاده لها أعانه الله عليها، وهداه سبيله القويم، كما قال_عز وجل_[وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً] الطلاق: 4، وقال_تعالى_: [وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ] العنكبوت: 69.
	ولا ريب أن الجهاد للنفس من أهم خصال التقوى التي أمر الله بها عباده، ومن أعظم أسباب النجاة كما قال الله_سبحانه_: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً] الطلاق: 5.
	وقال_تعالى_:[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ] الأنفال: 29.
	والإسلام هو دين الله الذي شرعه لعباده، ورضيه لهم، وبعث به رسله، وأنزل به كتبه كما قال_تعالى_: [إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ]آل عمران: 19.
	وقال_تعالى_: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً]المائدة: 3.
	وقال_سبحانه_: [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ]آل عمران: 85.
	وحقيقة الإسلام هو إسلام العبدقَلْبَه وجوارحَه لله_سبحانه_فيخصه _سبحانه_بالعبادة، وينيب إليه، وينقاد لأوامره، ويبتعد عن نواهيه، ويقف عند حدوده التي رسمها لعباده عن إخلاص له_عز وجل_وعن إيمان صادق به وبرسله، وعن رغبةٍ في ثوابه، وحَذَرٍ من عقابه.
	ويرشد إلى هذا المعنى قوله_[فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِي] آل عمران: 20.
	والمعنى: فإن حاجَّك يا محمد أهل الكتاب في هذا الدين فقل: أسلمت وجهي لله، أسلمت نفسي لخالقها وإلهها، عبادة له، وطاعة لأوامره، وتركاً لنواهيه، وخضوعاً لعظمته، وهكذا أَتْباعي قد أسلموا نفوسهم لله، توحيداً وتعظيماً، وطاعةً.
	وعبر بالوجه عن النفس لكونه أشرف الأعضاء الظاهرة، ولأن المنقاد للعظيم يُقْبِل بوجهه، وقلبه، وقالبه عليه، بخلاف المستكبر فإنه يعرض بوجهه ولا يمتثل ما يؤثر به.
	وقد فسر النبي"الإسلام في الأحاديث الصحيحة بأركانه الظاهرة الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
	وما ذاك_والله أعلم_إلا لأن من أدى هذه الأركان الخمسة الظاهرة عن إخلاص، وإيمان أدى ما سواها مما أوجب الله عليه، وكف عما نهى الله عنه، لأن إيمانه الصادق، وإخلاصه لربه اللذين حملاه عن الإتيان بهذه الأركان الظاهرة لابد أن يحملاه على ما سواها من فروض الإسلام وحقوقه.
	ومتى أخل بشيء من ذلك كان ذلك ضعفاً في إخلاصه، ونقصاً في إيمانه، ولأن قيام العبدبهذه الأركان الظاهرة يدل على استسلامه لله، وانقياده لأمره؛ فإن كان صادقاً حمله إيمانه على القيام ببقية حقوق الإسلام، والتزامه بها، وإن كان كاذباً فيما أظهر من أعمال الإسلام كان منافقاً له ولإخوانه المنافقين من الوعيد الشديد المذكور في قوله_جل وعلا_: [إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً] النساء: 145.
	وبما ذكرناه يتضح للمسلم معنى قول النبي": =المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده+.
	ويتضح له_أيضاً_وجه تسمية الدين بالإسلام.
	وأما قوله": =والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه+. فإنه يدل على أن وصف الهجرة ليس خاصاً بالانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، بل يطلق عليه وعلى المسلم الذي هجر ما نهى الله عنه؛ فالتارك لبلاد الشرك والمنتقل عنها إلى بلاد الإسلام حفاظاً على دينه، وتقوية لإخوانه المسلمين، وتكثيراً لسوادهم يسمى مهاجراً.
	وأكمل منه في هذا الوصف من هجر ما نهى الله عنه من المعاصي في بلاد الشرك وبلاد الإسلام.
	ولاشك أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من الفرائض، ولكن لا يكفي ذلك وحده بل لابد مع الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مِنْ هجر المسلم لما نهى الله عنه، وحَذَرِه منه؛ حتى يكون له وصف الهجرة على الكمال، ويستحق بذلك ما وعد الله به المهاجرين من جزيل المثوبة، وعظيم الكرامة.
	وقريب من هذا في المعنى قوله": =ليس الشديد بالصُّرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب+.
	والمعنى أن الذي يصرع الرجال ويوصف بأن صُرَعه؛ لشدته، وقوته أولى منه بهذا الوصف، وأحق منه بهذا المدح_الذي يَصْرَعُ نفسه عند الغضب، ويملكها؛ حتى لا يقع بسبب الغضب فيما يضره أو فيما يُغْضِبُ الله عليه.
	ومن ذلك قوله": =ليس المسكين بهذا الطَّوَّاف الذي ترده اللُّقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غِنىً يُغْنيه، ولا يُفْطَنَ له فَيُتَصَدَّق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس+.
	والله المسؤول أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والاستقامة عليه، ويمن علينا جميعاً بتحقيق إسلامنا، والصدق في إيماننا، والهجر لكل ما نهى الله عنه؛ إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.
	نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	3_ وهذه نصيحة وجهها سماحة الشيخ لأهل باكستان حكومة، وشعباً وذلك لما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، وإليك نصها:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
	أما بعد: فإني أوصي إخواني في الباكستان حكومة وشعباً بتقوى الله_سبحانه_في جميع الأمور؛ لأنها وصية الله_سبحانه_ووصية رسوله الأمين محمد_عليه الصلاة والسلام_كما قال الله_عز وجل_: [وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ] النساء: 131 وقال_سبحانه_: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ] النساء: 1 الآية.
	وكان النبي"يوصي أمته في خطبه بتقوى الله، والتقوى كلمة جامعة تجمع الدين كله، وتشمل العناية بمصالح الدنيا والآخرة، وهي الدين كله، وهي البر، وهي الإيمان، والإسلام، والهدى، والصلاح، وسمى الله_سبحانه_دينه تقوى؛ لأن من استقام عليه، وحافظ عليه، وقاه الله شر الدنيا والآخرة.
	وأهم التقوى إخلاص العبادة لله وحده، والصدق في متابعة رسوله"وتحكيم شريعته في جميع الأمور والحذر مما يخالفها كما قال الله_سبحانه_: [وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ] البينة: 5 الآية، وقال_سبحانه_: [يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] البقرة: 21، وقال_عز وجل_: [أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ] المائدة: 50، وقال_سبحانه_: [فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً] النساء: 65.
	ولا يخفى على ذوي الألباب أن في تحكيم الشريعة صلاح أمر الدنيا والآخرة، كما أن فيها جمعَ الكلمة على الحق، والقضاء على الفساد.
	ومن أهم التقوى التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه واتحاد العلماء، واجتماع كلمتهم على الحق، وإرشادهم العامة إلى أسباب النجاة، وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ومناصحتهم ولاة الأمور، وإعانتهم على الخير كما قال النبي": =إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم+.
	كما أوصي الجميع بالحذر من جميع أنواع الشرك، والبدع، والمعاصي؛ لأن ظهورها في المجتمع سبب لهلاك الجميع، والحذر منها والتواصي بتركها من أعظم أسباب النجاة.
	ولا صلاح للمجتمع الإسلامي إلا بالتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
	وهذه هي أخلاق المؤمنين وصفاتهم كما قال الله_سبحانه_: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] التوبة: 71.
	وصح عن رسول الله"أنه قال: =من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان+.
	وقال_عليه الصلاة والسلام_: =الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله ؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم+ خرجهما الإمام مسلم في صحيحه.
	والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وأسأل الله_عز وجل_أن يوفقنا وجميع إخواننا في الباكستان، وجميع المسلمين لما فيه رضاه، وصلاح عباده، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن يمن على الجميع بالفقه في دينه، والثبات عليه، والدعوة إليه على بصيرة إنه وليّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
	رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	لقد كان سماحة الشيخ يملي كثيراً من الفوائد والتراجم، وقد نُشِر الكثير منها، وبعضها لم ينشر بعد.
	ولقد كان سماحته يقيِّد كثيراً من الفوائد التي تمر به، ولديه أوراق عديدة يدوِّن فيها بعض ما يسمعه، أو يقرأ عنه، أو يستفيده خلال رحلاته.
	وإليك شيئاً من ذلك.
	1_ بيان لما استفاده سماحة الشيخ في حج عام 1363هـ:
	هذه الورقة وجدت ضمن أوراق سماحته×وقد جاء فيها ما يلي:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	بيان ما استفدته في هذه الحجة في سنة 1363هـ، وبيان ما اطلعت عليه من الكتب، ومن اتفقت به من المشايخ.
	من ذلك أني اتفقت بالأخ الشيخ إبراهيم بن محمد العمود من آل أبا الخيل، وهو قاضي سامطة الآن، وقد أخبرني عن الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي بما يسر القلب من جهة اجتهاده، وفتحه المدارس، وكثرة تلامذته.
	ويذكر أن المدارس كثيرة، منها مدرسة سامطة، وفيها من التلامذة نحو ثمانين، وقد تخرج منها جماعة منهم حافظ بن أحمد الحكمي، وحسن وحسين ابنا محمد النجمي، وعثمان بن عثمان الحملي، وحسن حملي، ومحسن حملي، ومحمد عثمان نجار، وغيرهم.
	وترتيب التلامذة على الشيخ في التوحيد، وكتب العقائد كالتدمرية، والواسطية، والقرآن بالتجويد، والخط، والحساب، والحديث، والمصطلح، وكثير من رسائل المشايخ، وأصول الفقه، والفرائض.
	وهم في التعليم المذكور طبقات مذكورة، والمتولي للتدريس في المدرسة المذكورة حافظ نيابة عن شيخه، ومعه ستة من كبار التلامذة يعملون معه في المدرسة المذكورة، وفتح فيها_أيضاً_في سامطة ثلاث مدارس غير المدارس المذكورة، والمتولي للتدريس فيها أشخاص من كبار تلامذته يُعلَّم فيها القرآن، والتوحيد، ومبادىء الحساب، والخط.
	وفتح مدرسة في قرية النجامية من تبع سامطة، وفي الجرادية والجاضع، وهي الثلاث المدارس المشار إليها آنفاً.
	وفتح_أيضاً_مدرسة في مخلاف بيش في أم الخشب التي هي المركز، وفي المحلة مدرسة، وفي السلامة مدرسة، وفي الملحا مدرسة، وفي العدايا مدرسة، وفي صبيا مدرسة، والقرى المذكورة تبع صبيا.
	وفتح المدارس الأخيرة في هذه السنة أعني 1363هـ وجميع المعلمين في المدارس المذكورة من تلامذة الشيخ عبدالله، والشيخ يزور المدارس المذكورة، ويلاحظ دروسها، ويحرض المعلمين، والتلامذة على الجد.
	هكذا أخبرني الشيخ إبراهيم، ويذكر أن حالة البلاد قد تحسنت بسبب هذا التعليم.
	ويذكر الشيخ إبراهيم أنه قرأ في عشر الخمسين على الشيخ ( () ) ثم سافر إلى الهند في سنة 1345هـ وقصد دهلي وقرأ على ( () ) أحسنهم الشيخ محمد السورتي، ثم رجع إلى الحجاز، فقرأ في المعهد على الشيخ الشاوي، والشيخ محمد حامد، والشيخ البيز، وعلى الشيخ سليمان بن حمدان، والتويجري.
	وبعد ذلك تولى خطابة جامع جيزان، ثم قضاء سامطة.
	ويذكر أن قاضي جيزان الآن عبدالله بن عودة السعوي، وقاضي صبيا عبدالرحمن بن محيميد، وقاضي أبو عريش عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل، وقاضي العارضة عقيل أخو عبدالله المذكور.
	واتفقت_أيضاً_بالشيخ عبدالحميد الخطيب، وسرني ظاهر عقيدته، والشيخ بهجة بن عبدالرزاق البيطار، والشيخ محمد حامد، وسمعت بعض تذكيرهما، والشيخ عبدالله بن علي القصيمي، والشيخ حامد التقي من تلامذة الشيخ جمال الدين القاسمي من مدرسي دمشق، والشيخ عبدالعزيز بن عمر بن عكاس بن عم الشيخ علي بن عكاس من سكان الأحساء+.
	2_ ترجمة لسماحة الشيخ محمد إبراهيم×:
	كتب سماحة الشيخ عبدالعزيز×لما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ترجمة لشيخه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بعد وفاته×.
	وإليك نص الترجمة:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبهأما بعد
	فلما كان صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ نائب الرئيس العام للكليات والمعاهد العلمية قد عزم على تأليف كتاب يتعلق بحياة والده شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومواقفه العملية، وسياسته الحكيمة الشرعية، وحسن تربيته لأبنائه الذين تخرجوا عليه، إلى غير ذلك من بيان ما كان يتمتع به من صفات العلماء، ومواقف الحكماء، والنصح لله، ولعباده، وغيرته العظيمة، وغضبه الشديد عند انتهاك محارم الله، وصلابته في ذلك×رحمة واسعة، ورفع درجاته في أعلى الجنات، وضاعف حسناته، وغفر سيئاته، وأصلح ذريته وأقاربه، ونفع بهم المسلمين، وأقام منهم الأئمة المهتدين والأنصار الغيورين.
	ولما كنت ممن تخرج عليه، وحضر الكثير من مجالسه العلمية النافعة، وحظي بتوجيهاته وإرشاداته القيِّمة، ونصائحه الثمينة_رأيت أن أكتب في ذلك ما أمكنني في هذا الموضوع؛ وفاءً ببعض حقه، وبياناً لبعض فضله، وتنبيهاً للأجيال الحاضرة والمنتظرة على ما ينبغي لطالب العلم خاصة، ولكل مسلم بوجه عام أن يتخلق به من الأخلاق الفاضلة، والصفات الحميدة، والأدب الصالح، والله_سبحانه_ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
	فأقول: لقد أكرمني الله_سبحانه_وتفضل علي_وله الحمد والمنة_بأن كنت من أخص تلاميذ شيخنا المذكور، ولازمته نحو عشر سنين من عام 1347هـ إلى عام 1357هـ، ثم تعينت في القضاء بعد ذلك، وباشرته في منطقة الخرج إلى عام 1371هـ، ولكنني لم أنقطع عن الاتصال به، وسؤاله عن كل ما يشكل، والاستفادة من علومه وتوجيهاته إلى أن توفي×في 24 رمضان من عام 1389هـ.
	وقد حضرت له مواقف مشرفة، وشاهدت منه أعمالاً موفقة في نفع المسلمين، والغيرة للإسلام، والرد على خصومه أجزل الله له المثوبة عن ذلك، ورفع له به الدرجات في دار الكرامة.
	وكان×رفيقاً بالطالب، حريصاً على إيصال العلم إليه، حسن التوجيه والتنبيه، مهيباً، محترماً، قوياً على من يظهر منه شيء من التكاسل في الطلب، أو سوء أدب مع زملائه، تارة بزجره والإغلاظ له، وتارة بحرمانه الدرس بعض الوقت، وطوراً بإبعاده من الطلب، وعدم السماح له بالمشاركة.
	وكان يلقي الكثير من الأسئلة يمتحن بها فهمهم وحفظهم، ويسألهم عن الدليل والتعليل.
	وكان×يعتني بذكر الخلاف الذي له أهمية، ويرجح ما دل الدليل على ترجيحه، ويمرِّن الطلبة على العناية بهذا الأصل، ويحثهم على ذلك، ويذكر لهم دائماً أن المرجع في مسائل الخلاف هو الكتاب والسنة، ويتلو عليهم كثيراً قول الله_سبحانه_: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً] النساء: 59.
	وكان يهتم كثيراً بمساعدة الطالب من طريق المادة؛ حتى يتفرغ لمهمة الطلب.
	وكان يبدأ الطلبة بتعليمهم العقيدة الصحيحة، ويبيِّن لهم ما كان عليه سلف الأمة في توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، ويذكر لهم كثيراً مما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والأعمال، وأن الإسلام جاء بالقضاء عليها، والنهي عنها، ويبيِّن للطالب إقرار المشركين الذين بُعِث فيهم النبي"بتوحيد الربوبية، وهو الإقرار بأفعال الرب_سبحانه_من الخلق والرزق والتدبير، والإحياء، والإماتة، ونحو ذلك، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام؛ لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وتخصيصه بها دون كل من سواه.
	وكان يَبْسط كثيراً للطلبة هذا الدرس، ويجيبهم عن أسئلتهم، ويكشف عنهم الشبه بانشراح، ورحابة صدر، ويحثهم على حفظ المتون التي ألفها شيخ الإسلام، ومجدد القرن الثاني عشر الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب×وأكرم مثواه_في هذا الأصل العظيم، كثلاثة الأصول، والقواعد الأربع، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات، وكتاب الإيمان، وكتاب فضل الإسلام.
	كما كان يحثهم على حفظ المختصرات التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية×في العقيدة، كالعقيدة الواسطية، والحموية، والتدمرية؛ لما في هذه الكتب من بيان العقيدة السلفية، والرد على خصومها بالأدلة المقنعة.
	وكان يحث الطلبة كثيراً على حفظ القرآن الكريم، والعناية به، وتدبر معانيه، والإكثار من تلاوته، وعلى حفظ ما تيسر من السنة، والعناية بذلك، ويرغبهم كثيراً في دراسة السيرة النبوية، وسيرة الصحابة_رضي الله عنهم_.
	وكان يشجع الطلبة كثيراً على قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم_رحمة الله عليهما_والاستفادة منهما.
	وكان ينبههم كثيراً على أن المقصود من العلم هو العمل، ويوضح لهم أن العمل من أعظم الأسباب في تثبيت الحاصل من العلم، والمزيد منه، كما أنه السبب في سعادة الدنيا والآخرة، ويذكر لهم الأثر المشهور عن بعض السلف: =من عمل بما عَلِم أورثه الله عِلْم ما لم يعلم+.
	وكان يحذر الطلبة كثيراً من المعاصي، ويبين لهم سوء عاقبتها، وأنها من أسباب حرمان العلم، ويستشهد على ذلك كثيراً بالبيتين المشهورين عن الشافعي÷:
	شكوت إلى وكيع سوء حفظي
	فارشدني إلى ترك المعاصي
	وقال: اعلم بأن العلم نور
	ونور الله لا يؤتاه عاصي
	ويذكر لهم كثيراً الأثر المشهور عن مالك×أنه قال للشافعي لما رأى نشاطه في طلب العلم، وحرصه على التحصيل: =إني أرى أن الله قد ألقى عليك من نوره؛ فاحذر أن تطفئه بالمعاصي+ أو كما قال في الأثر.
	وبالجملة فكان×ملازماً لمجالس التعليم، حريصاً على نفع الطلبة، باذلاً وسعه وأوقاته في توجيههم، وإرشادهم، وتربيتهم التربية الإسلامية النقية، حريصاً على نفعهم، وإيصال الخير لهم بكل وسيلة، مرغباً لهم في الأخلاق الفاضلة، والصفات الحميدة، والعمل بما علموا، والغيرة لدين الله، والحذر مما يضعف ذلك، ويضاده.
	وكان حافظاً وقته، محرضاً للطلبة على حفظه، ناصحاً لله ولعباده، مجتهداً في مناصحة ولاة الأمور سراً، حاثَّاً لأهل الخير على نصحهم بالرفق والحكمة.
	وكان يوصي الطلبة كثيراً بالدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.
	وكان واسع العلم، كثير الخوف من الله_سبحانه_دقيق الفهم.
	ومع ذلك كان يجيب الكثير من السائلين بقوله: (لا أدري) ويحث الطلبة على عدم التسرع في الإجابة، ويقول لهم: إن كلمة (لا أدري) نصف العلم، ويذكر لهم قول بعض العلماء: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله.
	ومناقبه وفضائله كثيرة جداً، ×رحمة واسعة، ورفع درجاته في المهديين، وخلفه على المسلمين بأحسن الخلف، وأكثر الخير، والبركة، والعلم النافع، والعمل الصالح في ذريته، وأقاربه إلى يوم الدين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
	رئيس الجامعة الإسلامية
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	3_ وهذه فائدة تتعلق بترجمة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم×أملاها سماحة الشيخ عبدالعزيز×تحت عنوان: =فائدة تتعلق بترجمة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووفاته×+.
	وقال بعد ذلك: =في شعبان من عام 1389هـ ألَمَّ به×مرض في المعدة، ولم يزل
	به حتى أدخل المستشفى المركزي بالرياض؛ للفحص والعلاج في أول رمضان ثم في 4 () منه سافر إلى لندن؛ للعلاج، واشتد به المرض هناك، ورأى الأطباء أنه لا مصلحة في إجراء العملية؛ فرجع إلى الرياض في ليلة الجمعة الموافق 19/9/1389هـ وهو ثقيل جداً وضعيف الشعور، ولم يزل في غيبوبة إلى أن وافته المنية في ضحوة يوم الأربعاء الموافق 24/9/1389هـ×رحمة واسعة.
	وقد عُدْتُه يوم السبت الموافق 20 رمضان، وسلمت عليه فرد علي رَدَّاً ضعيفاً، ثم لم يزل في غيبوبة، وأخبرني أخوه فضيلة الشيخ عبدالملك وابناه الفاضلان الشيخ عبدالعزيز والشيخ إبراهيم أنه لم يزل في غيبوبة من حين وصل من لندن إلى أن توفي إلا أنه قد يتكلم بكلمات قليلة مضمونها طلبُ المغفرة والعفو والمسامحة ونحو ذلك.
	وكان لمرضه، ثم موته×الأثر العظيم في نفوس المسلمين في المملكة وغيرها، وقد حزن المسلمون عليه حزناً عظيماً، وصلِّي عليه×بعد صلاة الظهر من اليوم المذكور في الجامع الكبير بالرياض، وكنت أنا الذي أمَمْتُهم في الصلاة عليه، وحضر الصلاة عليه جلالة الملك فيصل، والأعيان من الأمراء والعلماء وغيرهم، وامتلأ المسجد الجامع بالناس على سَعَته، وصلى الناس عليه في خارج المسجد، وتبع جنازته إلى المقبرة الجمُّ الغفير، نسأل الله أن يتغمده برحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويصلح عَقِبه ويَجْبر مصيبة المسلمين فيه، ويحسن لهم الخلف.
	وكان×باذلاً وسعه من حين مات عمه الشيخ عبدالله بن عبداللطيف×عام 1339هـ في التعليم والتوجيه والفتوى، وكان لديه حلقات كبيرة في مسجده وبيته في أنواع الفنون، وتخرج عليه جمع كثير من العلماء من القضاة وغيرهم، وكان ذا غيرة عظيمة، وهمة عالية رفيعة، وكان كهفاً منيعاً لأهل الحق من دعاة الهدى، وكان ذا حزم وصبر وقوة في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم.
	ثم تولى رئاسة القضاء والنظر في مشاكل الدولة والمسلمين، فلم يَأْلُ جهداً في إجراء الأمور على السداد والخير، وبذل الوسع في حل المشاكل وإيصال الحق إلى مستحقه.
	وقد أسندت إليه الحكومة الفتوى، فقام بأعبائها مع قيامه برئاسة القضاء، وكان قد قسم وقته بين محل رئاسة القضاء ودار الإفتاء علاوة على ما ينظر فيه من المشاكل في البيت، وكان يعتني بالدليل، ويرجح به ما اختلف فيه العلماء من المسائل.
	وكان ذا حكمة في توجيه الطلبة وتعليمهم، وكان يرفق بهم في محل الرفق، ويقوى عليهم في محل القوة، ويوجههم إلى الآداب الصالحة والأخلاق المرضية؛ فجزاه الله خيراً، وأكرم مثواه، ورفع منزلته في دار الكرامة؛ إنه جواد كريم.
	وكنت ممن لازمه مدة طويلة، وتَخَرَّج عليه في العقيدة السلفية، والفقه، والحديث والعلوم العربية وعلم الفرائض وأصول الفقه، ومصطلح الحديث والتفسير، جزاه الله عني وعن سائر طلبة العلم والمسلمين أفضل الجزاء، وضاعف له المثوبة، وجمعني به وبوالدينا جميعاً وسائر مشايخنا وإخواننا وأحبابنا في الفردوس الأعلى في جوار الرب الكريم؛ إنه على كل شيء قدير.
	وكان مولده×في يوم الاثنين السابع عشر من المحرم سنة 1311هـ كما أخبرني بذلك×وقد أخذ العلم عن جماعة من العلماء أشهرهم عمه العلامة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن ابن حسن بن الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب_رحمهم الله جميعاً_والشيخ سعد بن حمد بن علي بن عتيق، والشيخ حمد بن فارس، وأخذ علم الفرائض عن الشيخ عبدالله بن راشد.
	وكان عمره×حين توفي ثماناً وسبعين سنة وثمانية أشهر وثمانية أيام.
	وهذا مآل الدنيا ومصير كل حي ما عدا الحي القيوم، والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيراً منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه في 4/11/1389هـ.
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	سماحة الشيخ إمام من أئمة المسلمين، وعالم كبير يأتي في مقدمة علماء زمانه_كما مر_.
	ولقد كان سماحته محباً للعلماء، سواء من مشايخه، أو أقرانه، أو طلابه_كما مر_.
	ومما كان يقوم به من واجب تجاه إخوانه من أهل العلم_أنه كان يكاتبهم، ويرد على مكاتباتهم، ويتواصى معهم بالحق والصبر، ويحثهم على بذل مزيد من الجهد، ويستشيرهم في كثيرمن الأمور، ويشترك معهم في تحرير كثير من الكتابات والنصائح، ويكاتب من يلحظ عليه بعض الخطأ؛ ليستدرك ما وقع فيه، ويكاتبهم للسلام، والسؤال عن الحال، ونحو ذلك.
	ولا ريب أن لهذه المكاتبات أثراً في قوة الدعوة، وتآزر أهلها، ومحبة بعضهم بعضاً.
	ولقد مضى ذكر لبعض النماذج من هذا القبيل عند الحديث عن =سماحة الشيخ مع أهل العلم+ وفيما يلي ذكر لبعض النماذج.
	وسترى فيها الغيرة الصادقة لدين الله، والمحبة والوفاء والتقدير والنصح لأهل العلم في شتى الأمصار.
	وسترى فيها نموذجاً رائعاً للعالم العامل الذي يجل أهل العلم، وينزلهم منازلهم، ويتأدب بأدب العلماء، ويقوم بصغار الأمور وكبارها.
	وسترى فيها عظم مكانة سماحة الشيخ عند أهل العلم. وسترى فيها الأساليب الكتابية الراقية المهذبة.
	وقد اقْتُصِر في هذه النماذج على المكاتبات القديمة_في الغالب_لتقف على شيء من سيرته الأولى التي لا تختلف عن سيرته الأخيرة.
	وهذه المكاتبات نزر يسير مما كان يقوم به في هذا الصدد.
	ولو كتب مجلدات في هذا الباب لما كفى.
	وإليك هذه النماذج من المكاتبات الصادرة من سماحة الشيخ، والوادرة إليه.
	1_ هذا كتاب من سماحة الشيخ عبدالعزيز إلى سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم_رحمهما الله_بشأن بعض المنكرات التي تحصل من بعض الزوَّار والمزوِّرين في الحرمين.
	وهذا الكتاب ليس عليه تاريخ ويظهر أن سماحته كتبه لما كان نائباً للجامعة الإسلامية، وإليك نصه:
	=من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سماحة الوالد الكريم شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية وفقه الله لكل خير، ونصر به دينه آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده.
	لا يخفى على سماحتكم استحكام غربة الإسلام، وكثرة ما ظهر من البدع والمنكرات في هذا العصر ولا سيما في بلدة الرسول"وفي مسجده وحول قبره"فقد ظهر كثير من البدع والمنكرات، بل وأنواع من الشرك من كثير من الزوار، والمزوِّرين، وغيرهم.
	ولا ريب أن الحرمين الشريفين هما أولى البلاد بالتطهير والعناية؛ لأنهما مهبط الوحي، ومطلع شمس الرسالة، ومنبع النور الذي عم آفاق الدني ا، وهدى الله به من سبقت له السعادة، ولأنهما محل اجتماع المسلمين من سائر أقطار الدنيا في مواسم الحج؛ فيجب أن يطهرا من كل شرك وبدعة ومنكر ظاهر؛ حتى يتأسى وفود بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسوله"بسكانهما، ويتأسوا بسيرتهم وأخلاقهم، حتى لا تلتبس عليهم الأمور، ويظنوا أن ما رأوه أو سمعوه في الحرمين أو أحدهما من شركٍ وبدعةٍ ومنكرٍ أمرٌ جائزٌ، أو يسوغ إقراره، أو لا ينبغي التشديد فيه، أو ما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة التي تضر المجتمع، وتُلْبِس عليه دينه.
	ولا سيما ما يقع في المدينة التي هي عاصمة الإسلام الأولى، ومُهَاجر الرسول"ومحل جسده الشريف، ومنطلق الهداة المهديين والغزاة الفاتحين.
	وقد عظم الأمر واشتدت المصيبة في السنوات الأخيرة بظهور كثير من الشرك والبدع والمنكرات الخطيرة في مسجد الرسول"أو في أنحاء المدينة، ولا سيما مواضع الزيارة كالبقيع، والشهداء، وقباء، وكذا المزارات المحدثة.
	وليس في المسجد النبوي من يراقب هذه الشرور سوى شخصين مشغولين بأعمال أخرى، ولو كانا مفرغين لم يستطيعا القيام بعمل المراقبة لكل هذه الشرور؛ فرأيت أن من الواجب علي أن أشرح الواقع لسماحتكم؛ لما أعلمه من غيرتكم، ونصحكم لله ولعباده، ولما يجب علي من التعاون مع سماحتكم في هذا الأمر العظيم، ولما يجب على الحكومة_وفقها الله_من العناية بهذا الأمر، والقيام بجميع الوسائل التي تقضي على الشرور، وتعيد الحق إلى نصابه، وتوقف أهل الباطل عند حدهم سدد الله خطاها، وأيدها بروح منه.
	وإني بهذه المناسبة أقترح أن يعيَّن للمراقبة في مسجد الرسول"ثمانية أشخاص على الأقل من خيرة أهل العلم والحلم والاتزان حسب الإمكان، يتولون المراقبة بالتناوب، وبالاجتماع عند الحاجة في موسم الحج وغيره؛ لإرشاد الزوار وغيرهم، وتوجيه المزورين إلى الحق، والأخذ على أيديهم، وفصل ما يستحق الفصل منهم، وإلزامهم بطريقة للتزوير توافق الشريعة يسيرون عليها، ويؤدب أو يفصل من خالفها، ويراقبون ما يقع في خارج المسجد في البقيع، أو الشهداء، أو قباء أو غير ذلك، ويتعاونون مع هيئة الأمر بالمعروف فيما تدعو الحاجة إلى الاشتراك فيه، ويكون رئيس محكمة المدينة وتوابعها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح مرجعاً لهم، ومعيناً في هذا الأمر الجليل.
	والأمر_والله_عظيم وخطير، ولقد تألم منه_كثيراً_الغيورون من سكان المدينة، وزوَّرارها من الداخل والخارج، ووصل إليَّ في هذا الصدد رسائل كثيرة من الداخل والخارج مضمونها استنكار ما شاهدوا في المدينة من البدع والمنكرات، والمطالبة بمناصحة ولاة الأمر في هذا الأمر الخطير؛ فأرجو أن يقوم سماحتكم_كعادتكم الكريمة_بعرض هذا الأمر على جلالة الملك_وفقه الله_واستصدار أمر جلالته إلى سماحتكم في تعيين نخبة من العلماء مفرغة للمراقبة، والعناية بإنكار هذه الأمور، والتعاون مع المحكمة والإمارة والهيئة في هذا السبيل؛ حتى يعود إلى مسجد الرسول"ومدينته الطاهرة ما أوجب الله من تعظيمهما وتطهيرهما.
	سدد الله خطاكم، وبارك في مساعيكم، ونصر بكم دينه، ورفع بكم علائم شريعته، ووفق حكومتنا لكل ما فيه رضاه، وصلاح أمر المسلمين، وأكثر أعوانها في الخير، وجعل التوفيق للحق حليف الجميع؛ إنه سميع قريب، والله يتولاكم والسلام.
	نائبكم في الجامعة الإسلامية
	في المدينة المنورة
	الابن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	2_ وهذه صورة من كتاب مماثل للكتاب الماضي كتبه سماحة الشيخ عبدالعزيز إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سماحة الوالد مفتي البلاد السعودية ورئيس القضاة، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ_سدد الله خطاه_آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده.
	فقد بلغني من طرق كثيرة أن كثيراً من المطوفين بمكة والمزورين بالمدينة لا يمثلون المهنة تمثيلاً صالحاً؛ لجهل بعضهم، وانحراف البعض الآخر في العقيدة والأخلاق، وهم الذين يتولون توجيه الحجيج في الحرمين الشريفين.
	ولا يخفى على سماحتكم ما في ذلك من الخطر العظيم على الحجيج، وما يفضي إليه ذلك من رجوع الحجاج بسمعة سيئة عن البلاد وأهلها؛ لما شاهدوه وسمعوه من بعض المطوفين ومن بعض المزورين لاسيما وكثير من الجهال يعتقد أن ما قالوه أو فعلوه هو الصواب، ولا يُلْتَفت إلى غير ذلك.
	أما المثقفون من الحجاج فيستاؤون استياءً شديداً لما يشاهدونه ويلمسون من أخلاق بعض المطوفين وبعض المزورين، وانحراف البعض في عقيدته فيتساءلونلماذا لا يتولى هذه المهنة من هو صالح لها علماً، وخلقاً، وأمانة ؟
	ولا ريب أن علاج هذا الموضوع من أهم المهمات.
	والذي يراه ابنكم في ذلك تكوين لجنة من أهل العلم لدراسة الموضوع، وتقرير ما يرونه كفيلاً بالمصلحة، ويقترح ابنكم أن تكون اللجنة مكونة من الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن جابر، والشيخ عبدالله ابن حميد، والشيخ علوي مالكي، والشيخ عبدالله خياط، والشيخ سليمان العبيد() .
	3_ وهـذا كتاب قريب من الكتابين السابقين كتبه سماحة الشيخ عبدالعزيز إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم_رحمهما الله_بتاريخ 13/10/1385هـ:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	=من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سماحة الوالد الكريم شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم_وفقه الله لكل خير_آمين.
	بعده حفظكم سبق أن كتبت لسماحتكم برقم 186 في 17/2/1385هـ عن حاجة المسجد النبوي إلى مراقبين مفرغين من أهل العلم، والبصيرة، والأخلاق الفاضلة، والعقيدة السليمة؛ يتناوبون المراقبة في المسجد من حين يفتح آخر الليل إلى أن يغلق بعد العشاء؛ ليوجهوا الزوار وغيرهم إلى ما يوافق الشرع، ويحذروهم مما يخالفه من أنواع الشرك والبدع، ويراقبوا المزورين حتى لا يضللوا الزوار بتلقينهم ما لا يليق من البدع، والأدعية الشركية؛ لأن المراقبين الحاليين قليلون جداً، ومشغولون بوظائف أخرى، وليس لهم أثر ذو أهمية في المسجد.
	وقد طلبت من سماحتكم في الخطاب المشار إليه الاتصال بجلالة الملك في الموضوع، وشرح الأسباب المقتضية لذلك، واعتقادي أن جلالته سيلبي الطلب_كعادته_في المصالح العامة، والمطالب الهامة المفيدة_.
	وقد طال الأمد؛ وذلك بأسباب مشاغلكم الكثيرة، وتقصيري بعدم تذكيركم؛ فالرجاء الاهتمام بالموضوع من جديد؛ لشدة الضرورة إليه.
	أعانكم الله، وشكر مساعيكم، وبارك في أوقاتكم وجهودكم؛ إنه على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	ملاحظة: وسيكون من عمل المراقبين المُنَوَّهِ لهم مراقبة المدرسين والوعاظ في المسجد، ومراقبة الزوار والمزورين في البقيع، والشهداء، ومسجد قباء، وتنبيه الناس على عدم مشروعية زيارة غير ما ذكر من المزارات كالمساجد السبعة، ومسجد القبلتين، وغيرها مما ابتدع زيارته الجهال وأشباههم، وجعلوه حرفة لطلب المادة.
	4_ وهذا كتاب من سماحة الشيخ عبدالعزيز إلى سماحة الشيخ محمد_رحمهما الله_بشأن تلاعب بعض المطابع في خارج المملكة بطبع القرآن الكريم.
	وقد كتب هذا الكتاب برقم 1933 وتاريخ 19/11/1388هـ وهذا نصه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	=من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة صاحب السماحة الوالد الكريم شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ_وفقه الله لكل خير وبارك في حياته آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده حفظكم الله ليس بخافٍ على سماحتكم تلاعب بعض المطابع في الخارج بطبع القرآن الكريم، وقد ورد إلى المملكة مصاحف كثيرة فيها تحريف، وتقديم وتأخير، وقد يكون ذلك عن عمد من بعض الجهات المعادية للإسلام.
	ومعلوم أن هذا العمل ينذر بخطر عظيم؛ لذلك كتبت لجلالة الملك_حفظه الله_عن هذا الموضوع كتاباً برقم 1888 وتاريخ 14/11/1388هـ.
	وإلى سماحتكم برفقه صورة من الكتاب المذكور، راجياً التكرم بعمل ما ترونه من جانبكم للقضاء على هذا التلاعب، الذي قد يفضي إلى فساد كبير.
	وفقكم الله لما فيه رضاه، وأمد في حياتكم على خير عمل؛ إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	5_ وهذا كتاب من سماحة الشيخ عبدالعزيز إلى الشيخ العلامة محب الدين الخطيب_رحمهما الله_ينبهه فيه سماحته حول ملحوظة وردت في مقال نشر في المجلة التي كان يصدرها محب الدين الخطيب.
	فإليك نصَّها:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم العلامة الشيخ محب الدين الخطيب رئيس تحرير مجلة الأزهر () الغراء وفقه الله آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	أما بعد فقد اطلعت على الكلمة المنشورة في مجلتكم الغراء عدد ربيع ثاني سنة 76 صفحة 354 للشيخ محمد الطنينحي مدير عام الوعظ والإرشاد للجمهورية المصرية؛ حيث يقول في آخرها ما نصه =قد علمت أن الإيمان عند جمهور المحققين هو التصديق بما جاء به النبي"وهذا التصديق هو مناط الأحكام الأخروية عند أكثرهم، لأنه هو المقصود من غير حاجة إلى إقرار أو غيره؛ فمن صدق بقلبه، ولم يقر بلسانه، ولم يعمل بجوارحه كان مؤمناً شرعاً عند الله_تعالى_:ومقره الجنة إن شاء الله+ انتهى.
	فاستغربت صدور هذا الكلام، ونشره في مجلتكم الغراء الحافلة بالمقالات العلمية والأدبية النافعة من جهتين:
	إحداهما: صدوره من شخصية كبيرة تمثل الوعظ والإرشاد في بلاد واسعة الأرجاء كثيرة السكان.
	والجهة الثانية: نشره في مجلتكم وسكوتكم عن التعليق عليه، وهو كلام_كما لا يخفى_فيه تفريط وإفراط؛ تفريط في جانب الدين، ودعوة إلى الانسلاخ من شرائعه، وعدم التقيد بأحكامه، وإفراط في الإرجاء يظن صاحبه أنه على هدى، ويزعم أنه بمجرد التصديق قد بلغ الذروة في الإيمان، حتى قال بعضهم: إن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر بناءً على هذا الأصل الفاسد، وهو أن الإيمان مجرد التصديق وأنه لا يتفاضل !
	ولا شك أن هذا خلاف ما دل عليه القرآن والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة.
	وقد كتبت في رد هذا الباطل كلمة مختصرة تصلكم بطيه، فأرجو نشرها في مجلتكم، وأرجو أن تلاحظوا ما ينشر في المجلة من المقالات التي يخشى من نشرها هدم الإسلام؛ فتريح الناس من شرها والرد عليها لأمرين:
	أحدهما: أن نشر الباطل من غير تعليق عليه نوع من ترويجه والدعوة إليه.
	والثاني: أنه قد يسمع الباطل من لا يسمع الرد عليه فيَغتَرَّ به، ويتَّبع قائله، وربما سمعها جميعاً فعشق الباطل وتمكن من قلبه، ولم يقوَ الردُّ على إزالة ذلك من قلبه؛ فيبقى الناشر للباطل شريكاً لقائله في إثم من ضل به.
	عصمني الله وإياكم وسائر إخواننا من أسباب الضلال والإضلال، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وليكن على بال فضيلتكم ما ثبت في الصحيح عن النبي"أنه قال: =من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً+.
	والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	6_ وهذه رسالة بعثها سماحة الشيخ×إلى الشيخ عبدالفتاح الإمام، من علماء الشام×وقد بعثها سماحته في 25/5/1377هـ؛ وقد ضمنها أشواقه، ومحبته لذلك العالم؛ لما سمع عنه من الفضل والعلم، وحَثَّه فيها على بذل مزيد من الخير والدعوة، وأبدى له استعداده بالتعاون معه في سبيل الخير، وطبع الكتب، ونحو ذلك، فإليك نص الرسالة:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم، والعلامة الفاضل الداعي إلى الله_سبحانه_الشيخ عبدالفتاح الإمام وفقه الله لما يرضيه آمين.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	أما بعد فإني أحمد لكم الله الذي لا إله إلا هو على جميع نعمه، وأسأله_تعالى_أن يوزعني وإياكم شكرها، وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في دينه، والقيام بحقه، والنصح له، ولعباده؛ إنه على كل شيء قدير.
	ثم إني أشعر أخي المحبوب في الله أن الإخوان القادمين من طرفكم، وهم أبناؤكم محمود الجبَّان، والأخ صالح ضيف الله، والأخ محمد ناصر، والأخ عبدالله علوش وغيرهم_قد بلغوني كثيراً من صفاتكم الحميدة، وجهادكم المبارك؛ فسررت بذلك كثيراً، وشكرت الله عليه، ودَعَوتُه
	_سبحانه_لكم بالمزيد من التوفيق، والهداية، والنشاط في الدعوة إلى الحق؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
	ثم قرأت لأول مرة بعض كتابكم الصغير حجماً، الكبير شأناً وقدراً الموسوم =المشكلات وجوابها+ وبعض كتابكم الثاني العظيم الشأن الموسوم بـ: =حكم الإسلام+ فأعجبت بهما كثيراً، وسرني ما تضمناه من الدعوة إلى الإسلام، وبيان كثير من حكمه، وأسراره، وكثير من قواعده العظيمة، وتحدِّي العالمِ أجمع أن يأتوا بما يناقض ذلك؛ فأسأل الله أن يزيدكم من فضله، ويثبت أقدامكم على الحق، وأن ينفع عباده بكتبكم الجليلة النافعة، وأن يفسح في أجلكم على خير عمل؛ إنه سميع مجيب.
	ونحن_يا أخي_في عصر قد استحكمت فيه غربة الإسلام، وقلَّ فيه ناصروه، والدعاة إليه، وكثر فيه أعداؤه والصادُّون عنه؛ فاغتنم يا محبُّ بقية حياتكم في الدعوة إلى الحق، واصبر وصابر، وأبشر بالذكر الجميل، والأجر الجزيل، والعاقبة الحميدة ما دمت على هذا النهج القويم، ثبتني الله وإياك، وسائر إخواننا على دينه حتى نلقاه_سبحانه_.
	ولا يخفاكم الحديث الصحيح: =من دل على خير فله مثل أجر فاعله+، والحديث الثاني: =من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً+ الحديث، والحديث الثالث: =إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث+ الحديث.
	وقد اشتقت كثيراً إلى مؤلفاتكم؛ فأرجو إتحافي بها من كل نوع نسخة، وإذا كان عندكم منها جملة فأخبروني بها وبقيمتها حتى أسعى في تسديد قيمتها، وأخذها من فضيلتكم وتوزيعها بين الطلبة بطرفنا.
	وقد أبلغني بعض الإخوان أن فضيلتكم قد جمع تفسيراً مختصراً، وترغبون طبعه؛ لينتفع به المسلمون، وهذا عمل مشكور، أجزل الله مثوبتكم عليه، وإذا كنتم ترغبون طبعه كما بلغني، ورأيتم إرساله إلي؛ للإشراف عليه، والتوسط في طبعه بواسطة الشربتلي، أو الحكومة، أو غيرهما فلا مانع من ذلك، بل أنا أحبذ ذلك؛ لما أرجو في ذلك من النفع لطلبة العلم.
	والله المسؤول أن يجعلني وإياكم، وسائر إخواننا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يزيدنا جميعاً من العلم النافع والعمل به، وأن يمنَّ على الجميع بالصدق في معاملته، والاستقامة على دينه، والدعوة إليه على بصيرة؛ إنه جواد كريم.
	وأرجو إبلاغ سلامي لمن حولكم من خواصِّ المشايخ والإخوان، وأخص منهـم فضيلة أخينا ومحبوبنا في الله الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، كما منا الأولاد، والمشايخ، والإخوان بخير وعافية.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.
	حرر في 25/5/1377هـ
	7_ وهذا كتاب من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى صاحب الفضيلة الشيخ أبي حبيب عبدالعزيز بن محمد الشثري×يطمئن به على صحته، ويدعو له، ويفيده عن آخر أخباره ويوصيه ببعض الوصايا، إلى غير ذلك مما جاء في ذلك الكتاب الذي كتبه في 12/12/1381هـ ردَّاً على كتاب بعثه الشيخ عبدالعزيز الشتري. فإليك نصه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ الفاضل عبدالعزيز بن محمد الشثري كشف الله عنه الضر والباس، وكساه من العافية أكمل لباس، آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده، كتابكم الكريم المؤرخ 30/11/1381هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وسرني منه عِلْمُ صحتكم، ونجاح عمليتكم، وسلامتكم من الألم، والضجر، والسهـر؛ فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله_تعالى_أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه، ويصرف عن الجميع أسباب سخطه ونقمه، وفهمتُ ما ذكرتَ من المصائب الدينية، وغفلة الناس عنها إلا من شاء الله؛ فالأمر كما تفضلت؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون.
	ولكن لا يخفاكم أنه لا ينبغي للمرء أن يستسلم للواقع، بل عليه أن يجاهد، ويناضل، ويدافع، ويضاعف من الجهود في ذلك، ويفعل ما يستطيع من الأسباب النافعة، والهدايةُ والتوفيق بيد الله_سبحانه_.
	جعلني الله وإياكم من أنصار الحق، ودعاة الهدى ما بقينا؛ إنه سميع قريب.
	أما سؤالكم عن وقت توجهنا من المدينة إلى الرياض فالعزيمة أننا نتوجه في النصف من محرم، أو لعشر تبقى منه، وإذا كنتم ترغبون أني أنتظركم فليس عندي مانع، والرجاء إبلاغ السلام المشايخ والإخوان، ومن لدينا المشايخ والإخوان بخير وعافية، والله يتولاكم، والسلام.
	=ملحوظة+
	إليكم بطيه نسختان من رسالتين كتبناهما منذ أيام، إحداهما في محاسن الإسلام، ووجوب تحكيمه، والعمل به، والثانية في حكم من استهزأ بالرسول"أو استحل شيئاً مما حرم من الشرع، نسأل الله أن ينفع بهما؛ إنه خير مسؤول.
	ثم نفيدكم أنَّا والمسلمين أدَّينا مناسك الحج بحال الصحة، نحمد الله على ذلك، ولا أعلم أيسر من الحج هذا العام، ولا أسهل منه من وجوه كثيرة لله الحمد، ونسأله_عز وجل_أن يتقبل منا ومنكم، ومن سائر المسلمين، وأن يوزع الجميع شكر نعمه، وأن يصلح حكومتنا، ويزيدها من كل خير، ويصلح لها البطانة؛ إنه سميع قريب.
	وحجاج الدول بخير وصحة من رأينا من أعيانهم من المشايخ، وخواص الإخوان.
	نسأل الله أن يصلح القلوب والأعمال، وألا يجعل ما يسَّر من النعم استدراجاً؛ إنه خير مسؤول، وأرجو أنكم بمزيد من الصحة، وأن العائلة جميعاً بخير وعافية.
	وصلى الله وسلم على محمد
	12/12/1381هـ
	8_ وهذا كتاب_أيضاً_كتبه سماحة الشيخ للشيخ أبي حبيب عبدالعزيز ابن محمد الشثري×بمناسبة حلول شهر رمضان، وقد ضمنها محبته وأشواقه، وأرسل بطيها بعض النسخ التي كتبها سماحته حول شهر رمضان.
	وتاريخ هذا الكتاب 2/9/1382هـ؛ فإليك نصه.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الوالد المكرم عبدالعزيز ابن محمد الشثري وفقه الله للإسلام، وجعلني وإياه ممن قال: ربي الله ثم استقام، آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
	أما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه، وأسأله أن يوزعني وإياكم شكرها، وأن يعيذنا جميعاً والمسلمين من مضلات الفتن؛ إنه سميع قريب.
	وبمناسبة دخول شهر الصيام أرفع إلى فضيلتكم تهنئة ببلوغه، وأسأل الله_عز وجل_أن يجعلنا والمسلمين جميعاً من صوامه، وقوَّامه إيماناً واحتساباً، وأن يعيده على المسلمين أعواماً كثيرة، وهم في حال أحسن وصلاح أكثر؛ إنه سميع مجيب.
	في هذه الأيام كتبت كلمة حول شهر الصيام، إلى فضيلتكم خمس نسخ منها للاطلاع، وتوزيعها على من ترون.
	نسأل الله أن ينفع بها، وأن يحسن العاقبة لنا و للمسلمين جميعاً، وأن يوفق حكومتنا لما فيه رضاه، وصلاح عباده؛ إنه خير مسؤول.
	وكتابكم الكريم الذي مع الشيخ محمد الأمين وصل وصلكم الله بهداه، والنسخ وصلت، وسلَّمتُ للشيخ محمد الأمين نصيبه، وللحرس الوطني التابع للأمير سلاف نصيبه، أما الذي للواء التُّوم فإلى حين التاريخ لم نسلمه له، وعن قريب نسلمه له إن شاء الله بيد أميره الجديد محمد بن شفلوت، وباقي النسخ وزعناها على المشايخ والإخوان، أثابكم الله وتقبل منكم.
	وقد أرسلت إليكم كتاباً قبل هذا أرجو أنه وصلكم، وإليكم بطيه كتاباً للأخ صالح الشثري، وصلنا بعد سفره؛ فأرجو تسليمه له، والرجاء إبلاغ السلام الأبناء جميعاً، والمشايخ، كما منا الأولاد والمشايخ، والإخوان كلهم بخير وعافية، والله يتولاكم والسلام.
	وكاتبه ابنكم إبراهيم الحصين يبلغكم والأولاد، والمشايخ جزيل السلام منه، ومن والده، والسلام.
	9_ وهذا كتاب من سماحة الشيخ للشيخ أبي حبيب عبدالعزيز ابن محمد الشثري_رحمهما الله_.
	وقد ضمن سماحته هذا الكتاب سلامه، ووصاياه وبعض أخباره؛ وهذا نص الكتاب الذي كتب في 23/2/1386هـ.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الوالد المكرم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشثري سلمه الله من الأسواء، وأصلح لي وله أمر الدين والدنيا، آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
	أما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على جميع نعمه، وأسأله_سبحانه_أن يوزعني وإياكم شكرها، وأن يعيذنا جميعاً وسائر المسلمين من موجبات غضبه، وأسباب نقمته، وأن يصلح قلوبنا، وأعمالنا؛ إنه جواد كريم.
	لقد سرني كثيراً نبأ نشاط الإخوان، وتعاونهم مع الهيئة في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ فالحمد لله على ذلك، وأسأل المولى_عز وجل_أن يزيدهم نشاطاً وقوة، وبصيرة بالحق، وأن يكلل جهود الجميع بالصلاح، والنجاح، وأن يوفق القائمين على أمر الهيئة في كل مكان لما فيه صلاح أمر المسلمين، وسلامة دينهم، وانتصار الحق بينهم، وخذلان الباطل وأهله؛ إنه جواد كريم.
	لابد أنه بلغكم سفري إلى بريدة، وما أجراه الله من عقد النكاح على بنت الأخ عبدالرحمن بن حمد بن خضير، وأبشركم أنه_إن شاء الله_سفر مبارك، وزواج مبارك، والأمر على ما تحبون لله الحمد.
	وأسأله_سبحانه_أن يمنحني وإياكم شكر نعمته، والقيام بحقه، وأن يصلحنا جميعاً، وسائر المسلمين؛ إنه سميع قريب.
	وكان في عزمي الكتابة إليكم من حين تم الزواج، ولكن كثرة المشاغل أوجبت التأخير.
	أصلح الله نية الجميع، وأعاذنا وإياكم، وسائر إخواننا من مضلات الفتن؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأرجو إبلاغ سلامي الأبناء، والأخ عبدالرحمن، وابنيه، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن، والشيخ محمد بن عياف، وابنه عبدالعزيز، وخواص المشايخ، والإخوان، كما منا المشايخ والإخوان لاسيما الشيخ محمد الأمين كلهم بخير وعافية، والله يتولاكم، والسلام.
	10_ وهذا كتاب_أيضاً_من سماحة الشيخ للشيخ أبي حبيب عبدالعزيز بن محمد الشثري×وقد كتبه سماحته بتاريخ 22/11/1386هـ وهذا نصه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الوالد المكرم الشيخ عبدالعزيز ابن محمد الشثري سلمه الله وتولاه آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
	أما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على جميع نعمه، وأسأله_سبحانه_أن يوزعني وإياكم شكرها، وأن يثبتنا جميعاً على دينه؛ إنه جواد كريم.
	وصلنا المدينة بحال من السلامة لله الحمد، وتَأَخَّرَتْ إفادتكُم بذلك من أجل زحمة الشغل؛ فأرجو المسامحة.
	صحة المشايخ والإخوان جميعاً تسركم لله الحمد، الشيخ محمد الأمين طيب، وقد تزوج هذه الأيام، وأموره جميلة إن شاء الله.
	الدراسة في الجامعة الإسلامية، وفي المسجد النبوي، والتذكير والوعظ في هذه الأيام للحجاج كله_بحمد الله_يسير سيراً حسناً، نسأل الله أن ينفع بذلك، ويعين القائمين به على كل ما فيه رضاه، ونجاة عباده؛ إنه خير مسؤول.
	كتابكم الكريم المؤرخ 9/1/86 وصل وصلكم الله بهداه، وسرني منه علم صحتكم، فالحمد لله.
	وما أشرتم إليهقد اطلع عليها من أثق به من الإخوان
	إلى أن قال×: =وقد أخبرت سماحة الوالد الشيخ محمد بالموضوع حين كنت لديكم في الرياض، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه صلاح المسلمين، وسلامتهم، وبراءة الذمة، وسنبحث_إن شاء الله_معه في ذلك إذا اجتمعنا به في مكة، ولعل فضيلتكم يبحث معه في الموضوع.
	سدد الله خطا الجميع، وإليكم خطاباً من الأخ الشيخ عبدالعزيز الشبل المدرس بمعهد الجامعة، والشيخ عبدالعزيز القويفلي مدير معهد الجامعة، والأخ محمد بن حميِّد من سكان المدينة في الموضوع.
	والثلاثة المذكورون هم الذين أخبروني سابقاً بما ذكرته آنفاً.
	نسأل الله أن ينصر دينه، ويخذل أعداءه، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى، وأنصار الحق؛ إنه جواد كريم.
	11_ وهذا كتاب كتبه سماحة الشيخ عبدالعزيز وفضيلة الشيخ عبدالعزيز الشثري، وأرسلاه إلى معالي وزير المعارف الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ_رحم الله الجميع_يطالبان فيه معالي الوزير أن ينقل اثنين من المسؤولين عن التعليم في بعض المناطق إلى منطقة أخرى، وهذه صورة من نص الكتاب، وليس فيها تاريخ.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن محمد الشثري، وعبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم حسن بن عبدالله آل الشيخ وزير المعارف وفقه الله لكل خير، ونصر به دينه آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
	بعده يا محب لقد ثبت عندنا من طرق كثيرة أن المشرف على التعليم في منطقة غير صالح للبقاء في المنطقة المذكورة بسبب انحراف أخلاقه، وسوء تصرفه.
	والذي نشير به على فضيلتكم نقله إلى مكان آخر قطعاً للنزاع، وإطفاءً للفتنة، وحماية للمنطقة من الشغب والنزاع.
	وكذا =فلان+ مدير معهد المعلمين في نفس المنطقة قد ثبت عندنا من طرق كثيرة أنه غير صالح للبقاء في البلاد_أيضاً_بسبب انحراف أخلاقه، وعدم صلاحيته للإدارة المذكورة؛ فنرجو من معاليكم نقلهما إلى جهة أخرى؛ لعل الله_سبحانه_يصلح حالهما، ويجعل في نقلهما خيراً لهما وللمسلمين.
	ولاشك أن الواجب عليكم هو السعي في الأصلح، والحرص على طمأنينة أهل البلاد، وصلاح دينهم، وسلامتهم من الشحناء والفرقة.
	والذي نعتقده أن نقل الشخصين المذكورين يحصل به ذلك إن شاء الله، وعسى الله أن يبدل المنطقة بخير منهما.
	والواجب النصح لكم، وللشخصين المذكورين، ولأهل المنطقة، وللمسلمين؛ ولطلب أهل =المنطقة الفلانية+ التوسط في ذلك جرى.
	والله يتولاكم، ويسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	12_ وهذا كتاب بعثه سماحة الشيخ إلى صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله السليمان الحميد×حيث رد سماحته على سؤال من الشيخ عبدالله؛ فإليك نص الكتاب:
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبدالله السليمان الحميد سلمه الله وتولاه
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده
	كتابكم الكريم المؤرخ 23/3/86 وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عما قاله بعض الخطباء في خطبة الجمعة من الحثِّ على الاتصاف بصفات الله، والتخلق بأخلاقه هل لها محمل ؟ وهل سبق أن قالها أحد. . إلخ؟ كان معلوماً.
	والجواب هذا التعبير غير لائق، ولكنْ له مَحْمَلٌ صحيحٌ، وهو الحثُّ على التخلُّقِ بمقتضى صفات الله وأسمائه وموجبها وذلك بالنظر إلى الصفات التي يحسن من المخلوق أن يتصف بمقتضاها، بخلاف الصفات المختصة بالله، كالخلاق، والرزاق والإله، ونحو ذلك؛ لأن هذا شيء لا يمكن أن يتصف به المخلوق، ولا يجوز أن يدعيه، وهكذا ما أشبه هذه الأسماء.
	وإنما المقصود_الصفات التي يحبُّ الله من عباده أن يتصفوا بمقتضاها، كالعلم، والقوة، والرحمة، والحلم، والكرم، والجود، والعفو، وأشباه ذلك.
	فهو_سبحانه_عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي أكثر من حبه للمؤمن الضعيف، كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء عفوٌّ يحب العفو، إلخ.
	لكن الذي لله_سبحانه_من هذه الصفات وغيرها أكمل، وأعظم من الذي للمخلوق بل لا مقابة() بينهما؛ لأنه_سبحانه_ليس كمثله شيء في صفاته وأفعاله، كما أنه لا مثل له في ذاته، وإنما حَسْبُ المخلوق أن يكون له نصيب من معاني هذه الصفات يليق به، ويناسبه على الحد الشرعي؛ فلو تجاوز في الكرم الحد صار مسرفاً، ولو تجاوز في الرحمة الحد عطّل الحدود والتعزيرات الشرعية، وهكذا لو زاد في العفو على الحد الشرعي وضعه في غير موضعه.
	وهذه الأمثلة تدل على سواها، وقد نص العلامة ابن القيم×على هذا المعنى في كتابيه =عدة الصابرين+ و =الوابل الصيب+ ولعله نصَّ على ذلك في غيرهما، كالمدارج، وزاد المعاد، وغيرهما، وإليك نص كلامه في العدة والوابل.
	قال في العِدة صفحة 31: =ولما كان_سبحانه_هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطَّلها، أو اتصف بضدها، وهذا شأن أسمائه الحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بمُوجَبِها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها؛ ولهذا يبغض الكفور، والظالم، والجاهل، والقاسي القلب، والبخيل والجبان، والمهين، واللئيم، وهو_سبحانه_جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، ستِّير يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز.
	والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفوٌّ يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكلما يحبه من آثار أسمائه وصفاته وموجبها وكلما يبغضه_فهو مما يضادها وينافيها ا. هـ+.
	وقال في الوابل الصيب صفحة 543 من مجموعة الحديث: =والجود من صفات الرب_جل جلاله_فإنه يعطي، ولا يأخذ، ويطعم ولا يُطعم، وهو أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته؛ فإنه كريم يحب الكرماء من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب الجمال+ انتهى.
	وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية وحصولٌ للفائدة وأسأل الله_سبحانه_أن يوفقنا جميعاً للفقه في دينه، والقيام بحقه؛ إنه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	نائب رئيس الجامعة الإسلامية
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	13_ وهذا كتاب بعثه صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية في دولة قطر إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز_رحمهما الله.
	ولقد أبان فيه عن محبته العميقة لسماحة الشيخ، وشرح له ما لقيه من الحفاوة في زيارته إلى المملكة، واعتذر عن عدم تمكنه من زيارة المدينة، والاجتماع بسماحة الشيخ، وشَرَحَ ما دار بينه وبين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم_رحمهما الله_إلى آخر ما جاء في ذلك الكتاب الذي كتب في 5/6/1386هـ، وهذا نصه.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالله بن زيد آل محمود إلى المحب الحَفِيِّ والصديق الصفي فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله بالإسلام، وأسدل عليه سوابغ النعم والإحسان.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، وإني أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في الدنيا في سلامة، وإسلام، وصحة حال، وسرور بال.
	وبعد أيها الشيخ فإنني أقدم اعتذاري عن تقصيري بأداء حقك، وإنفاذ وعدي؛ لأسباب اقتضت ذلك، ولك العتبى حتى ترضى.
	كنت في ابتداء رحلتي مُصمماً على زيارتك في المدينة، والإقامة بها مدة لا تقل عن ثلاثة أيام؛ للتمتع بحديثك العالي؛ لأنني إن أنسَ كل شيء مضى في سفري فلن أنسى طيب منادمتك، وحسن معاشرتك، وجميل حديثك من قبل وفي هذا السفر، حتى صرت أحمل لك ودَّاً مكيناً.
	ولولا أن الإخبار بالمحبة سُنَّةٌ لما أبديت تعبيره، وأنت قد تشم على البعد ريح عبيره، لا زالت محبتنا في الله ولله، وجعل جزاءها الزلفى بيوم المزيد.
	يا محب ! لقد مكثت في الطائف شهراً كاملاً أتمتع فيه بالمجالسة مع المشايخ والأصحاب ممن يحبنا ونحبه، وقد وجدت عند فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم جميل الحفاوة، والمودة، ورفع المنزلة في الإكرام والاحترام.
	وكذلك الشيخ عبداللطيف , والشيخ عبدالملك وعبدالله، وأولاد الشيخ: عبدالعزيز وإبراهيم كلهم قد بذلوا لي غاية الجهد في الحفاوة والكرامة حتى انصرفت عنهم وقد امتلأ قلبي سروراً ومحبة لهم جزاهم عنا خيراً.
	استدعاني الشيخ محمد بعد صلاة العشاء، ولم يكن عنده أحد فتكلم معي بكلام لطيف ظريف حاصله النصح، والمحبة، وإزالة ما أوقعه الناس في نفسي من الوحشة.
	وقال: إنما قصدت باستدعائك النصح، والتنبيه على ما يلزم، ثم تكلم في ثلاثة مواضع من الرد أو أربعة.
	أولاً: قال: استشهادك بحديث: =يا بني عبدالمطلب لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار+ وأنه لا علاقة له بالموضوع.
	ثانياً: قولي إنه لو ذهب السيل بهذا الحجر، فلم يعثر له على عين أو خبر فإنه لن يتغير بذلك شيء من مشروعية صلاة ركعتي الطواف؛ عملاً بقوله: [وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى] البقرة: 125.
	وقال: إن هذا الكلام يعطي عدم الاحترام بالمقام.
	والثالثة: الرمي قبل الزوال، وقال: إنما قال بجوازه أناس من العلماء لا يعتد بهم.
	ثم قال: وأنا أنظر في الأمر، ولعلنا نأمرهم برمي جميع الجمار في وقت واحد.
	فهذا حاصل ما دار الحديث فيه، وحينما أردت أن أتكلم بما يلزم قال لي: إنما قصدت بالبحث معك على سبيل النصيحة لا غير، ثم انقطع الكلام، وشكرت له حسن ملاحظته، وجميل ملاطفته.
	يا محب لقد استأنست بهذه السفرة في مصيف الطائف، وأحسن
	ما أدخل علي السرور فيها هو منادمة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل فيصل_حفظه الله_فهو عندي زينة المصيف، وبهجته؛ من أجل حسن منادمته، وصريح محبته، جزاه الله عنا خيراً.
	أحوال البلاد هادئة، ولم يجر فيها شيء يجب ذكره، هذا ما لزم مع إبلاغ السلام فضيلة الابن والمحب عبدالعزيز بن ناصر، وكافة الإخوان، والمشايخ، والباري يحفظكم.
	محبكم
	رئيس المحاكم الشرعية
	14_ وهذا كتاب من سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز_رحمهما الله_بشأن رجل يفتي بغير علم، ويأمل أن يتخذ سماحة الشيخ عبدالعزيز ما يراه مناسباً حيال ذلك الرجل، وهذا نص الكتاب:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الرقم 648/م/ق
	التاريخ 1/5/1397هـ
	من عبدالله بن محمد بن حميد إلى الأخ المكرم سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سلمه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
	أرفق لسماحتكم صورة من الكتاب الذي وردني من الأخ.، والذي يفيد فيه أنه اتصل به جماعة من أهالي قريةوذكروا أنه أتاهم رجل يدعىيعمل مدرساً بـووعظ فيهم يوم جمعة، وأفتاهم بأشياء مخالفة للسنة، ولما عليه عمل المسلمين، مثل قوله: بعدم وجوب القضاء والإطعام على المرضع والحامل إذا أفطرتا في شهر رمضان، ومنها سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماماً كان أو مأموماً.
	ومنها وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن.
	ومنها وجوب صلاة الجمعة على البادية، وأنها تجب على الرجل وزوجته يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط.
	وقد استنكر الأهالي، وطلبوا منا بيان الصحيح من ذلك.
	لذا نأمل الاطلاع، واتخاذ ما ترونه نحو منع المذكور من الوعظ، والإرشاد والإفتاء، وبصفة عاجلة؛ نظراً لضعف معلوماته، وعدم أهليته للفتوى، ولئلا يشوش على العامة، ويفسد عليهم عباداتهم، وسوف نجيبهم بالصحيح_إن شاء الله_وفقكم الله، وسدد خطاكم، وبارك في جهودكم.
	والسلام عليكم.
	رئيس مجلس القضاء الأعلى
	عبدالله بن محمد بن حميد
	15_ وهذا كتاب مشترك كتبه سماحة الشيخ عبدالله بن حميد، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، مضمونه فتوى بخصوص ما يرخصه الشرع للعاملين في معامل مركبات الحديد والصلب بالإفطار في رمضان، وهذا نص الفتوى التي صدرت في 11_7/1397هـ.
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالله بن محمد بن حميد، وعبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء حفظه الله_تعالى_:آمين.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
	كتابكم رقم، 28523 وتاريخ 24/11/1396هـ وصل، وبرفقه توصيات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بالجزائر، وقد طلبتم منا النظر في الفتوى التي جاءت ضمن التوصيات بخصوص ما يرخصه الشرع للعاملين في معامل مركبات الحديد والصلب بالإفطار في رمضان.
	ونفيدكم بأن الأصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين وأن يصبحوا صائمين إلا من رخَّص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين، وهم المرضى، والمسافرون ومن في معناهم.
	وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين؛ فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمين.
	ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه، ويقضيه في الوقت المناسب.
	ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام.
	هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب.
	وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب أعمال شاقة كالمسألة المسؤول عنها أن ينظروا في أمرهم إذا جاء رمضان، فلا يكلفوهم من العمل_إن أمكن_ما يضطرهم إلى الفطر في نهار رمضان، بأن يجعل العمل ليلاً، أو توزع ساعات العمل في النهار بين العمال توزيعاً عادلاً، يتمكنون به من الجمع بين العمل والصيام.
	أما الفتوى المشار إليها فهي قضية فردية أفتوا فيها باجتهادهم مشكورين إلا أنهم فاتهم ذكر القيود التي ذكرنا، والتي قررها المحققون من أهل العلم في كل مذهب.
	نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	الرئيس العام رئيس مجلس القضاء الأعلى لإدارات البحوث العلمية والرئيس العام للإشراف الديني والإفتاء والدعوة والإرشاد على المسجد الحرام.
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	عبدالله بن محمد بن حميد
	16_ وهذا كتاب من سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز_رحمهما الله_ويظهر أن هذا الكتاب مسألة علمية دار فيها النقاش بين الشيخين، فكلف سماحة الشيخ عبدالعزيز الشيخ محمداً بالرجوع إليها في كتب أهل العلم، وإليك نص الكتاب:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عنيزة في 27/11/1398هـ
	من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله.
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
	فقد راجعت الفروع: مسألة قضاء دين الميت من الزكاة، فوجدت نصه كما يلي:
	=ولا يُقضى منها دَيْنُ ميتٍ غَرَمَهُ لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد، وابن عبدالبر إجماعاً؛ لعدم أهليته لقبولها كما لو كفَّنه منها إجماعاً.
	وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز، وعن مالك أو بعض أصحابه مثله، وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله قال: [والغارمين]ولم يقل: وللغارمين+. أ_هـ من صفحتي 619/620ج2
	ط آل ثاني
	أما في المغني فذكر نص أحمد على أنه لا يقضى من الزكاة دين الميت؛ لأن الميت لا يكون غارماً، ولم يذكر خلافه.
	وذكر القرطبي في تفسيره الاختلاف هل يقضى منها دين الميت ؟
	قال: =وقال علماؤنا وغيرهم يقضى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين، قال": =أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ+ أ_هـ.
	وذكر في المجموع أن صاحب البيان حكى وجهين، وأنه لم يرجح واحداً منهما، وعلل الجواز بعموم الآية، وبصحة التبرع بقضاء دينه كالحي.
	هذا ما تحصَّل لي في مراجعة الكتب المذكورة، ونسأل الله_تعالى_:أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	17_ وهذا كتاب من سماحة الشيخ عبدالعزيز×إلى صاحب السماحة الشيخ عبدالمحسن العباد_حفظه الله_يستشيره ويطلب إفادته بشأن الإذن بإقامة صلاة الجمعة في مسجد في المدينة، وهذا نص الكتاب:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	الرقم 2998/2
	التاريخ: 10/10/1408هـ
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد سلمه الله.
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
	فأشفع لفضيلتكم نسخة من الرسالة المقدمة لنا من عبدالناصر ابن يوسف سعد نيابة عن سكان حي العنابية وتوابعها، بشأن إقامة صلاة الجمعة في مسجدهم في موسم الحج للأسباب التي أوضحوها في رسالتهم.
	وحيث أفاد صاحب الرسالة أن صلاة الجمعة تقام في المسجد المذكور في موسم الحج منذ 15 عاماً، وأن إدارة الأوقاف اعترضت على إقامتها فيه هذا العام؛ لعدم صدور إذن منا.
	وحيث ذُكر أنكم من جماعة المسجد المذكور سابقاً فإني أرجو من فضيلتكم الإفادة عما ترونه في الموضوع، وهل ما ذكروه من الحاجة إلى إقامة صلاة الجمعة فيه في موسم الحج صحيح.
	وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	الرئيس العام
	لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
	18_ وهذا كتاب من الشيخ أحمد مختار بزرة من أهل دمشق بعثه إلى سماحة الشيخ في 7/6/1395هـ يبث فيه محبته، وأشواقه لسماحة الشيخ، ويعتذر عن تقصيره في حقه؛ حيث بدأ كتابه بمقدمة أدبية رائعة، ثم ختمه بقصيدة جميلة تعبر عن المعاني السابقة، وتذكر بعض فضائل سماحة الشيخ؛ فإليك نص ما جاء في ذلك الكتاب:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	دمشق في 7/6/1395هـ
	15/6/1975م
	فضيلة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية المكرم حفظه الله ورعاه
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	أحمد إليك الله الذي جعل ما بين المؤمنين أُخوَّة، وحبَّب إليهم المواصلة والتغاضي عن تقصير المقصِّر منهم بحق إخوانه.
	وإني معترف بتقصيري بحقك علي، حقِّ الوالد والأخ والشيخ المربي.
	وإن أنسَ لا أنس أيامي عندكم، وما أفَدْتُه من شخصكم الكريم من علم ثرٍّ، وأدب جمٍّ، وخلق سمح.
	وإن طمعي بتسامحكم يخفف من شعوري بالذنب، ولكنْ_يشهد الله_إن أبطأ القلم فما تباطأ القلب عنكم، وما شُغل:
	والله ما طلعت شمس ولا غربت
	من غير ذكر لكم جادت بإسعادي
	ولاح طيفُكمُ نوراً وعافيةً
	كما علا البدرُ للسارين والحادي
	نظلُّ نعرف منكم بسمةً طُلُقاً
	عنوان قلبٍ كثير البرِّ مُزدادِ
	كم كان لي مورداً عذباً أُلِمَّ به
	إذا ظمئت لعلم غير صُرَّادِ
	الحبُّ والبرُّ والتقوى بطائِنُه
	مخافة الله لم يُحْجَبْ لورَّادِ
	يأوي إليه لفيف الناس ما سألوا
	نبعٌ من العلم ثبت رأس أطوادِ
	سمح السجية لم تَكْدُرْ نقائبُه
	مُطهَّر الذيل عَفُّ الصدر والزادِ
	يا نعمةَ الله دومي عنده أبداً
	حتى يدوم لمرتادٍ وقُصَّادِ
	بقية من رجال طاب منبتهم
	أسلاف صدقٍ ليوثِ الدين ذُوَّادِ
	لو كنتُ أَمْلِكُ من أمري مجاريه
	حبست نفسي عليهم طوعَ منقادِ
	إذنْ ظفرت بنُعمى لا نديد لها
	حسبي النصيحة من أهل وأعضادي
	لو كنت أعلم أن البعد يقطعني
	قطعت بُعْدي باتهامٍ وإنجادِ
	وجئت ربعَكمُ سعياً على قدمٍ
	ولست آلو ولو أُجْهدْتُ إجهادي
	لكن قلبي على الأيام مشتعلٌ
	لم ينس أنكم كالماء للصادي
	قومي وأهلي وإخواني لهم مِقَتي
	ويعلم الله مني السرَّ والبادي
	
	لي في حماكم عهود لست أُخفِرها
	ولا يُضيِّع صدقي ربي الهادي
	ولا يفي السطر بما في الصدر، ومحبتكم يضيق عنها الشعر، ولكنه بعض ما أعان الله عليه في موقف الأُخوَّة، أدامكم الله لنا ذخراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	ولدكم
	أحمد مختار بزرة
	19_ وبعد أن وصل ذلك الكتاب إلى سماحة الشيخ. رد عليه بالكتاب التالي في 19/8/1395هـ، وإليك نصه:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ أحمد مختار بزره وفقه الله لكل خير آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	بعده يا محبُّ وصل إليَّ كتابُكم الكريم المؤرخ في 7/6/1395هـ وصلكم الله بهداه، وأشكركم على ما تضمنه من المشاعر الكريمة، والعواطف النبيلة، وما عبر عنه من المحبة الصادقة، جزاكم الله عن ذلك خيراً، وجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، وثبتنا جميعاً على دينه؛ إنه خير مسئول.
	وعذركم عن انقطاع المراسلة مقبول، والشك زائل، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
	سماحة الشيخ لين العريكة، سمح النفس، لا يكاد يرد طلباً لأحد، ومن مظاهر ذلك أنه يجيب الدعوات الموجهة إليه سواء كانت ولائم زواج، أو كانت دعوة لإلقاء محاضرة أو تعليق على ندوة، أو كانت كلمة أو محاضرة تلقى عبر الهاتف، أو كانت دعوة خاصة من أي أحد من الناس.
	وكان×يرى وجوب إجابة دعوة الوليمة، وإذا دعي إلى مناسبة كان من أول الحاضرين، وإذا دخل مجلساً رفع من مستوى ذلك المجلس، وملأه علماً، وتذكيراً، وإجابة على ما يرد من الأسئلة.
	وكان من عادته إذا كان في مجلس ما_أن يطلب من أحد الحاضرين تلاوة آيات من الذكر الحكيم؛ ثم يقوم سماحته بتفسيرها، ويجيب بعد ذلك على الأسئلة.
	ومن أهداف إجابته للدعوة_زيادة على ما مضى_أنه يوجه كلمة يحث فيها الحاضرين على المحافظة على شعائر الدين كالمحافظة على الصلاة جماعة، والتمسك بالكتاب والسنة، وتيسير تكاليف الزواج، والحث على المبادرة إلى الزواج من قِبَل الذكور والإناث، وعلى إعطاء الكفء إذا تقدم لخطبة البنت، ويوصي الحاضرين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
	وبعد ذلك توجه إليه عشرات الأسئلة من الرجال والنساء، ويجيب عليها بكل وضوح، وارتياح.
	ومن حين يدخل إلى أن يركب سيارته راجعاً والكلام متصل والأسئلة تتوالى.
	وكذا الكريم إذا أقام ببلدة
	سال النضار() بها وقام الماء
	ولكلِّ عينٍ قُرَّةٌ في قُرْبهِ
	حتى كأن مغيبه الأقذاء
	والدعوات التي يجيب أصحابها طيلة العام لا تكاد تحصى كثرة.
	وإليك هذا المثال الذي يوضح مدى إجابته للدعوات، وحرصه على نشر الفائدة، وتطييب نفوس الداعين.
	وهذا المثال عبارة عن رصد للمناسبات التي حضرها، وأجاب دعوة أصحابها، وذلك في آخر عام عاشه وهو عام 1419هـ، مع ملاحظة أنه إن لم يكن لديه موعد خارج منزله فإن مواعيده وارتباطاته داخل المنزل لا تتوقف أبداً، وأن هذا البيان_رصدٌ لما تم تسجيله في سجل المواعيد، وإلا فهي أكثر من ذلك؛ فإليك هذا البيان؛ لتقف على شيء من سيرته في هذا الباب:
	1_ مساء المحرم 22/1419هـ محاضرة بواسطة الهاتف لأهالي جبة في منطقة حائل.
	2_ مساء السادس من صفر 1419هـ محاضرة لسماحته لبعض المراكز في بريطانيا عبر الهاتف.
	3_ مساء العاشر من صفر 1419هـ محاضرة لسماحته في قرية الحفائر في الطائف.
	4_ مساء الحادي عشر من صفر 1419هـ محاضرة لسماحته لبعض المراكز في بريطانيا عبر الهاتف.
	5_ مساء الثامن من ربيع الأول 1419هـ عشاء عند الشريف صالح ابن ناصر الهبيلي في الطائف.
	6_ مساء الثالث عشر من ربيع الأول 1419هـ في المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية في مكة المكرمة.
	7_ مساء التاسع عشر من ربيع الأول 1419هـ في المجلس الاستشاري.
	8_ مساء العشرين من ربيع الأول 1419هـ محاضرة لسماحته في جميعة فتاة ثقيف الخيرية بالطائف.
	9_ مساء الثاني من ربيع الآخر 1419هـ اجتماع سماحته بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الطائف.
	10_ مساء العاشر من ربيع الثاني 1419هـ محاضرة لسماحته في الطائف عبر الهاتف لبعض المراكز في بريطانيا.
	11_ مساء الثاني عشر من ربيع الآخر 1419هـ عند عبدالله بن عبدالرحمن ابن باز.
	12_ مساء الثالث عشر من ربيع الآخر 1419هـ حضور زواج كريمة الدكتور محمد بن سعد الشويعر.
	13_ مساء الرابع عشر من ربيع الآخر 1419هـ دعوة عشاء عند الشيخ صالح الزير.
	14_ مساء السادس عشر من ربيع الآخر 1419هـ زواج كريمة الشيخ عابد الأزوري.
	15_ مساء الثامن عشر من ربيع الآخر 1419هـ عند الشيخ ناصر أبو فارع.
	16_ مساء التاسع عشر من ربيع الآخر 1419هـ محاضرة لسماحته في القاعدة الجوية في الطائف.
	17_ مساء الحادي والعشرين من ربيع الآخر 1419هـ عشاء عند الشيخ سعد بن رويشد.
	18_ مساء الثاني والعشرين من ربيع الآخر 1419هـ حضور زواج كريمة الدكتور محمد لقمان.
	19_ مساء الثالث والعشرين من ربيع الآخر 1419هـ محاضرة في مسجد والدة ولي العهد بعد المغرب.
	20_ مساء الثالث والعشرين من ربيع الآخر 1419هـ عشاء عند الشيخ علي بن مديِّش.
	21_ مساء السادس والعشرين من ربيع الآخر 1419هـ اجتماع المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية.
	22_ مساء الثاني من جمادى الأولى 1419هـ حضور زواج كريمة محمد بن عثمان الباز.
	23_ مساء الخامس من جمادى الأولى 1419هـ عشاء عند الشيخ أحمد العرفج.
	24_ مساء العاشر من جمادى الأولى 1419هـ عشاء عند عبدالله بن إبراهيم بن عتيق.
	25_ مساء الثاني عشر من جمادى الأولى 1419هـ عشاء عند محمد ابن إبراهيم بن باز.
	26_ مساء الرابع عشر من جمادى الأولى 1419هـ محاضرة في جامع العز بن عبدالسلام في الرياض بعد المغرب.
	27_ مساء السابع عشر من جمادى الأولى 1419هـ محاضرة في جامع الأمير خالد بن سعود في الرياض بعد المغرب.
	28_ مساء السابع عشر من جمادى الأولى 1419هـ عشاء عند الشيخ سعد البريك.
	29_ مساء الثامن عشر من جمادى الأولى 1419هـ عشاء عند الدكتور عبدالله البشر.
	30_ مساء الخامس والعشرين من جمادى الأولى 1419هـ عشاء عند الدكتور محمد بن أحمد الصالح.
	31_ مساء الثامن والعشرين من جمادى الأولى 1419هـ محاضرة في جامع الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بعد المغرب.
	32_ مساء الثامن والعشرين من جمادى الأولى 1419هـ عشاء بعد العشاء عند خالد بن علي الرزوق.
	33_ مساء الثاني من جمادي الآخرة 1419هـ عند الشيخ محمد بن الأمير.
	34_ مساء الثالث من جمادي الآخرة 1419هـ عند عبدالعزيز بن عياف بعد العشاء.
	35_ مساء الخامس من جمادي الآخرة 1419هـ لقاء مفتوح مع سماحته بجامع ابن القيم بحي المنار في الرياض.
	36_ مساء السادس من جمادي الآخرة 1419هـ محاضرة لسماحته في جامع الحديثي بعد المغرب، وبعد العشاء عند جماعة المسجد.
	37_ مساء التاسع من جمادي الآخرة 1419هـ محاضرة لسماحته في جامع الأمير عبدالله بن سعود في السويدي بعد المغرب.
	38_ مساء العاشر من جمادي الآخرة 1419هـ عشاء عند الدكتور الشيخ صالح السدلان.
	39_ مساء الثالث عشر من جمادي الآخرة 1419هـ محاضرة لسماحته في جامع الراجحي في حي شبرا في الرياض، وبعد العشاء عند سليمان اليحيى.
	40_ مساء الخامس عشر من جمادي الآخرة 1419هـ حضور اجتماع لأعضاء مشروع إسكان الأمير سلمان.
	41_ مساء السادس عشر من جمادي الآخرة 1419هـ محاضرة في مسجد علي بن المديني بعد المغرب.
	42_ مساء السابع عشر من جمادي الآخرة 1419هـ عشاء عند الشيخ محمد بن ردن.
	43_ مساء العشرين من جمادي الآخرة 1419هـ محاضرة في مسجد الحكير بعد المغرب، وبعد العشاء عند عبدالعزيز بن صالح بن سحمان.
	44_ مساء الثاني والعشرين من جمادي الآخرة 1419هـ اجتماع لتنظيم المحاضرات في الجامع الكبير.
	45_ مساء الثالث والعشرين من جمادي الآخرة 1419هـ محاضرة في جامع ابن جبرين بحي النزهة.
	46_ مساء الرابع والعشرين من جمادي الآخرة 1419هـ عشاء عند سلمان بن عبدالله الباز.
	47_ مساء السابع والعشرين من جمادي الآخرة 1419هـ محاضرة لسماحته في جامع الشيخ عبدالله الجار الله في ضاحية العريجاء.
	48_ مساء الثلاثين من جمادي الآخرة 1419هـ عشاء عند مشاري بن الشيخ محمد بن عياف.
	49_ مساء الأول من رجب 1419هـ عند سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله آل الشيخ.
	50_ مساء الثامن عشر من رجب 1419هـ حضور حفل افتتاح أعمال الدورة الثامنة للجنة التقويم الهجري بدعوة من معالي وزير العدل.
	51_ مساء الخامس والعشرين من رجب 1419هـ محاضرة في جامع سعيد بن زيد، وبعد العشاء عند الشيخ عبدالمحسن البقماء.
	52_ مساء التاسع والعشرين من رجب 1419هـ عشاء عند الجميح.
	53_ مساء الثلاثين من رجب 1419هـ عشاء عند معالي الشيخ راشد بن خنين.
	54_ مساء الثاني من شعبان 1419هـ محاضرة في جامع الأمير عبدالله بن سعود، وبعد العشاء عند الشيخ عبدالله بن سليمان المهنا.
	55_ مساء الخامس من شعبان من شعبان 1419هـ لقاء مفتوح مع سماحته في جامع الأميرة موضي بنت أحمد السديري بعد المغرب.
	56_ مساء السادس من شعبان 1419هـ عشاء عند الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري.
	57_ مساء التاسع من شعبان 1419هـ لقاء مفتوح في جامع آل سويلم في العليا.
	58_ مساء العاشر من شعبان 1419هـ عشاء عندالأستاذ صالح العريض.
	59_ مساء الحادي عشر من شعبان 1419هـ محاضرة في الحائر جنوب الرياض.
	60_ مساء الثاني عشر من شعبان 1419هـ حضور المجلس الاستشاري.
	61_ مساء الثالث عشر من شعبان 1419هـ عند محمد بن عبدالرحمن الناصر في الدرعية.
	62_ مساء الرابع عشر من شعبان 1419هـ عند الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير.
	63_ مساء السادس عشر من شعبان 1419هـ محاضرة في جامع الإيمان شرق النسيم بعد المغرب.
	64_ مساء التاسع عشر من شعبان 1419هـ محاضرة في جامع اليرموك بإسكان الحرس الوطني بعد المغرب لقاء مفتوح.
	65_ مساء العشرين من شعبان 1419هـ عشاء عند عبدالعزيز الصرامي.
	66_ مساء الثاني والعشرين من شعبان 1419هـ عند الشيخ عبدالرحمن ابن فريان.
	67_ مساء الثالث والعشرين من شعبان 1419هـ محاضرة بجامع حي الملك فهد بعد المغرب.
	68_ مساء العاشر من شوال 1419هـ حضور زواج كريمة عبدالمحسن بن إبراهيم آل باز.
	69_ مساء الحادي عشر من شوال 1419هـ حضور زواج ابن الشيخ عبدالله بن ردن.
	70_ مساء التاسع والعشرين من شوال 1419هـ حضور زواج محمد ابن عبدالعزيز بن حسين.
	71_ مساء الحادي عشر من ذي القعدة 1419هـ محاضرة في جامع الأمير محمد بن عبدالله بن جلوي بعد المغرب.
	72_ مساء الثالث عشر من ذي القعدة 1419هـ اجتماع المشتركين في ندوة الجامع.
	73_ مساء الرابع عشر من ذي القعدة 1419هـ محاضرة في نادي النصر بعد المغرب.
	74_ مساء الثامن عشر من ذي القعدة 1419هـ محاضرة عبر الهاتف لجميعة إحياء التراث في الكويت.
	75_ مساء الحادي والعشرين من ذي القعدة 1419هـ محاضرة في طريق خريص بعد العشاء.
	76_ مساء الثاني والعشرين من ذي القعدة 1419هـ زواج عبدالإله ابن محمد بن عبدالمحسن الباز.
	77_ مساء ا لخامس والعشرين من ذي القعدة 1419هـ موعد انعقاد جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز =لحفظ القرآن الكريم+ للبنين والبنات.
	هذه نبذة عن بعض مواعيده، وارتباطاته، وإجاباته للدعوات المختلفة في آخر سنة من عمره مع ملاحظة أن مرضه الأخير قد بدأ به في شهر شعبان من عام 1419هـ، ومع ملاحظة أنه كل مساء خميس يعلق على ندوة الجامع الكبير إذا كان في الرياض حيث يذهب إلى الجامع قبل المغرب، وبين العشائين يستمع للمحاضرة أو الندوة، وبعد صلاة العشاء يعلق على الندوة، أو المحاضرة، وبعد ذلك يأتي إلى منزله ويجلس لبعض الأعمال، أو بعض الاجتماعات، ومع ملاحظة أن أعماله في شهر رمضان لم تذكر في هذا البيان، ومع أنه قد قارب التسعين من عمره، زد عليه ارتباطه بمواعيد المراجعة للمستشفى إبان مرضه، مضافاً إلى ذلك كله أعماله اليومية، ودوامه، ودروسه الصباحية مدة أربعة أيام من كل أسبوع، ودروسه المسائية مساء الأحد بعد المغرب، ومساء الأربعاء بعد المغرب، ونحو ذلك.
	لسماحة الشيخ×مكانة عظمى، ومنزلة سامية لا يكاد يشاركه فيها أحد من أهل عصره، فله مكانة عند القاصي، والداني، والبعيد والقريب، والرئيس والمرؤوس، والرجال والنساء، والكبار والصغار.
	وهذا أمر لا يُمارى فيه، ولا يحتاج إلى إيراد شاهد عليه.
	وكل امرئ يولي الجميل محببٌ
	وكل مكان ينبت العزَّ طيبُ ()
	ومما يذكر في هذا الصدد من المواقف التي تدل على مكانته ما يلي:
	1_ لا أحصى من يأتون إلى سماحة الشيخ، ويقسمون بالله العظيم أن لو كانت الأعمار تهدى، وتوهب لوهبنا الشيخ من أعمارنا.
	ولا أحصى من يقسم بالله العظيم أن حياة سماحة الشيخ أغلى من أنفسنا.
	ولا أحصى من يأتي إلينا باكياً إبان مرض سماحة الشيخ.
	2_ قصة البلجيكي الذي قدم لإهداء إحدى عينيه لسماحة الشيخ؛ ففي عام 1410هـ قدم على سماحة الشيخ وهو في الطائف رجل مسلم من بلجيكا وهو مغربي الأصل، فلما مَثُل أمام سماحته قال:
	يا سماحة الشيخ أنا فلان، من محبيك، وقد جئتك مهدياً لك إحدى عيني، ولقد سألت طبيباً مختصاً فقال لي: لا مانع، وسوف أذهب إلى المستشفى وإلى الطبيب المختص لنزعها وإهدائها لك.
	فقال له سماحة الشيخ: يا أخي بارك الله لك في عينيك، ونفعك بهما، نحن راضون بما كتب الله لنا.
	3_ قصة السوداني الذي قدم لإهداء إحدى عينيه لسماحة الشيخ: ففي عام 1418هـ رأيت رجلاً من السودان يتجول بين المكاتب في دار الإفتاء في الرياض، وهو يقول: لم أجد من يتجاوب معي، ولا من يدخلني على سماحة الشيخ، فقلت له: وماذا تريد من سماحته ؟
	فقال: أنا أتيت إلى سماحته مهدياً إليه إحدى عيني، أدخلوني على سماحته؛ فأخذت بيده، وأدخلته عليه، فلما رآه وسلم عليه قال: يا سماحة الشيخ ! أنا من بلاد السودان، جئت إليك مهدياً إحدى عيني، فتفضل بقبولها، وخذ إحداهما.
	فشكر له سماحة الشيخ صنيعه، ومحبته، وقال: بارك الله لك في عينيك، نحن راضون بما كتبه الله لنا.
	4_ قصة السوداني الذي عرف الحق عن طريق برنامج نور على الدرب: حيث كتب إلى سماحة الشيخ رجل من السودان رسالة يقول فيها: أنا أبلغ من العمر سبعاً وعشرين سنة، ولم تطأ قدماي أرض المملكة، وكنت لا أعرف المنهج الصحيح، وكنت مع أهل الطرق الصوفية؛ لأنني لم أعرف منهج السلف من قبل، وكنت أسمع أن ابن تيمية×شيخ الإسلام في القرن السابع وأقول في نفسي: مَنْ شيخ الإسلام في عصرنا الحاضر ؟
	ومن حسن حظي أنني فتحت المذياع في يوم ما وإذا بسماحة الشيخ ابن باز يجيب على أسئلة المستمعين عبر برنامج =نور على الدرب+ فلما سمعت كلامه دخل قلبي، وارتحت له كثيراً، وقلت في نفسي: هذا هو شيخ الإسلام في هذا العصر، وأصبحت أتابع ذلك البرنامج، ومن خلاله عرفت المنهج الصحيح.
	وأنا أتمنى رؤية سماحة الشيخ، وأغبط من يقدم هذا البرنامج، وأغبط من يحظى برؤية سماحته ومن يجالسه من موظفين وغيرهم.
	5_ قصة المصري الذي كان يدنو من سماحة الشيخ: ففي يوم من الأيام كان سماحة الشيخ جالساً يتحدث إلى الناس وإذا برجل مصري يقترب كثيراً من الشيخ، فكلما قلنا له ابتعد قليلاً اقترب، وحصل ذلك مراراً، فلما ألححنا عليه دمعت عيناه، وقال: لن أبتعد عن سماحة الشيخ، لن أفارقه، لا تلوموني، هذه فرصتي، أنتم ترونه دائماً، أما أنا فلم أره قبل ذلك؛ دعوني أملأ ناظري من سماحته؛ فأشفقنا عليه وتركناه وحاله.
	6_ فرحة مسلمي الاتحاد السوفيتي برؤية سماحة الشيخ: ففي العام الذي تفكك فيه الاتحاد السوفيتي حصل الانفراج للمسلمين هناك، وأتى كثير منهم لأداء الحج، أو العمرة، وفي ذلك العام قدم كثير منهم للسلام على سماحة الشيخ، ويقولون: كم كنا نتمنى رؤية الشيخ قبل أن نموت، ولقد رأيتهم أكثر من مرة وعيونهم تفيض من الدمع فرحاً برؤياه×.
	يجدون رؤياك التي فازوا بها
	من أنعم الله التي لا تكفر ()
	7_ ارتياح المرضى لزيارتهم لسماحة الشيخ: فكثير من المرضى وخصوصاً المصابين بالأمراض النفسية يكثرون زيارة الشيخ، ويقولون: إنهم يشعرون بالراحة والأنس والسعادة والطمأنينة إذا رأوا سكينة سماحته، وحسن أدبه، وتعامله مع الناس.
	وبالجملة فقصص محبته لاتكاد تحصى كثرة، ومظاهرها الصادقة تبدو على جل من رأى سماحة الشيخ، أو عرفه، أو خالطه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
	الله أعطاك المحبة في الورى
	وحباك بالفضل الذي لا ينكر
	ولأنت أملأ للعيون لديهم
	وأجل قدرا في الصدور وأكبر ()
	8_ تزاحم الناس لرؤيته والسلام عليه: فإذا كان في مكان ما؛ سواء في الحرم، أو في المسجد، أو في محاضرة، أو أي مناسبة ما_رأيت الناس يتقاطرون عليه، ويتزاحمون للسلام عليه.
	وأذكر أنه ألقى محاضرة في جامع الراجحي بحي الربوة في الرياض، وكان الحضور يقدرون بثلاثة آلاف شخص من الرجال والنساء، وبعد إلقاء المحاضرة ألقيت عليه أسئلة كثيرة جداً، فأجاب على ما تيسر منها حسب ما سمح به وقته، وقد جَمَعْتُ الأسئلة التي قدمت إليه في تلك المحاضرة فألفيتها 1850 سؤالاً، وكثير من هذه الأسئلة يشهد أصحابها الله على محبة سماحة الشيخ.
	وبعد نهاية المحاضرة كاد الناس يحطم بعضهم بعضاً؛ من أجل السلام على سماحته وسؤاله. وهذا مما يدل على ثقة الناس به، ومحبتهم له.
	وهذا المشهد يتكرر في جميع محاضراته ودروسه.
	9_ ومما يحسن التنبيه عليه أن مكانة سماحة الشيخ عند الناس ومحبتهم لم تكن وليدة اليوم، ولم تكن في آخر عمره فحسب، بل كان له مكانة ومحبة منذ أيام شبابه، وفي مختلف أطوار عمره؛ ولهذا كثيراً ما نجد في طي أوراقه القديمة والحديثة كلمات بُعث بها إليه، تحمل معاني الود، والتقدير من أناس كثيرين، وربما كانوا من مشارب مختلفة؛ وقد مضى شيء من ذلك.
	وإليك_أيضاً_هذه الشواهد:
	أ_ هذه قصيدة تحمل العنوان التالي:
	الشعر الممتاز في مديح الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله ذخراً للعرب والمسلمين.
	وقد كتبها شاعر ذكر في آخرها اسمه، ولقبه، وتاريخ القصيدة.
	أما اسمه ولقبه فهو الحاج فرحان سلام شاعر الثورات الفلسطينية، حامل أوسمة الحكومات العربية، وأما تاريخها فكان في 30/12/1389هـ وإليك نص القصيدة:
	عبدالعزيز حباك الله منزلة
	سموت فيها بإذن الواحد الأحد
	حِلمٌ وعلمٌ وأخلاق مكرمة
	خلَّدت ذكرك بين الخلق للأبد
	علامة العصر في قول وفي عمل
	نادوك أهل النهى ياخير مجتهد
	عبدالعزيز بن باز في بلاغته
	قد صار كالشمس لا يخفى على أحد
	والوعظ بالصدق والإخلاص ديدنه
	بين البرية لا يخشى من الحسد
	يكفيه بين البرايا حسن سيرته
	كالمسك فواحة تشفي من النكد
	فرحان يفرح في لقيا سماحة
	يهدي المديح كمثل الدر من كبد
	أدامه الله للخيرات فارسها
	وللفضائل والإرشاد والرشد
	ب_وهذه قصيدة أخرى من الشاعر المذكور فرحان سلام، صدَّرها بقوله:
	=تحية الوفاء+
	مهداة مع التقدير إلى فضيلة العلامة الجليل الشيخ عبدالعزيز بن باز =تقديراً، واحتراماً، ووفاءً+
	اصدح بشعرك في أجَلِّ بيانِ
	واْهديه () للعلماء والإخوان
	هذا هو الشيخ العزيز بعلمه
	عبدالعزيز الصادق الإيمان
	حرُّ الضمير فلا يميل لغاية
	شرِّيرة من إمرة الشيطان
	بالعلم والإرشاد عزَّ مثيله
	بمناقب جلت عن التبيان
	والله أعطاه مقاماً سامياً
	رغم الحسود ورعم كل جبان
	للصلح والإصلاح عاش مجنداً
	ومناظلا بالسر والإعلان
	حتى يكون الله عنه راضياً
	مسعاه دوما في رضا الرحمن
	سبحان من أعطاه خُلْقاً سامياً
	رمز الندى والحلم والإحسان
	يسعى إلى خير العباد مجاهداً
	فهو ابن باز يستحق تهان ()
	فالله يحفظه بخير دائم
	في علمه يسمو على الأقران
	
	جـ _ وهذه قصيدة نظمها صاحب الفضيلة الشيخ الأديب الأستاذ محمد المجذوب×بتاريخ 22/5/1389هـ، وقد صدَّرها بقوله:
	تهنئة مرفوعة إلى شيخنا الجليل الأستاذ عبدالعزيز بن باز بمناسبة الانتقال إلى المقر الجديد في الجامعة.
	قُلْ لبازٍ يصيد لا سَبُعَ الطَّيـ
	ـر ولكن قلوبَ أهل الكرامهْ
	طاب دهر أنت المُقَدَّمُ فيه
	وأطابت فتوحُه أيامَه
	آية الفن ذا المقرُّ ولا غر
	وَففي مَبْسم العلي أنت شامَهْ
	إنه بهجةُ العيونِ وأرجو
	لك خيراً منه بدار المُقامَهْ
	فهنيئاً بسيِّد الصرح للصر
	حِ وللحاذق الذي أقامهْ
	ولْيَصُنْك الذي براك لصرح الدِّ
	ين والخُلْق والبيان دِعامَهْ
	أولست الذي إذا الحق نادى
	جنده كنت دِرْعَه وحسامَهْ
	وإذا المجد راح يفخر يوماً
	ببنيه كانت إليك الإمامَهْ
	فَليَدُم عهدُك السعيدُ فكلٌّ
	يسأل الله شدَّه ودوامَهْ
	ولْتعِش كوكباً يضيءُ فيهدي
	ويُجَلِّي عن الوجوه ظلامهْ
	المدينة المنورة 22/5/1389هـ
	د_وهذه قصيدة الأستاذ عبدالله حمزة غوث بعنوان: تحية الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، قال فيها:
	قم حيّ (جامعة) أخا العرفان
	وُلدت (بطيبة) مَأْرِز الإيمان
	دار بها أسمى العلوم مقرر
	وأجل علم ماحوى الوَحيان
	لغةٌ وآدابٌ وسيرةُ أحمدٍ
	وإجادةٌ لتلاوة القرآن
	ومحاضراتٌ في شؤون جَمَّةٍ
	تَهَب الشبابَ إنارةَ الأذهان
	أنصت إلى الشيخ الجليل محاضراً
	يدعو الملا لعبادة الرحمن
	ويحثهم للمكرمات وللعلا
	يرجو الإله هدايةَ الإنسان
	ويهز أوتار القلوب بوعظه
	يزن الكلام بقوة البرهان
	الله أكبرُ لا تَسل عن فضله
	خُلُقٌ كريم منبت الإحسان
	هذا عميد العلم بل نبراسه
	عمَّ الأقاصي ذِكْرُه والداني
	(عبدالعزيز الباز) قائدُ نهضةٍ
	للدين في حضر وفي بدوان
	ناديه آدابٌ وعلمٌ نافع
	جلساؤه من خيرة الإخوان
	وإذا أتيتَ مَحلَّه لزيارةٍ
	تجد الجلالَ و رهبةَ الإيوان
	لكن إذا حَيَّيْتَه بتحية
	يلقاك في بشر وحسن بيان
	(كتّابه) أصحاب ظرف فائق
	كلا ولا مثل (الحصيِّن) ثان
	عرّج على (الرؤساء) وسط مكاتب
	تَجدِ النظام بغاية الإتقان
	أما (الأساتذة) الكرام فإنهم
	أعلام علم مُرشدو الحيران
	متكاتفون على الصلاح وهمهم
	تبيين أصل الدين والإيمان
	ويزينهم حلْمٌ وهديٌ صالح
	وأداء واجبهم بدون توان
	(طلابها) من كل قطر مسلم
	نُخَبٌ تَُُمَثِّل معظم البلدان
	كلٌّ له أمل يجدُّ لنيله
	والوجهة الكبرى رضا المنان
	هذا (سعودي) وذا من (تركيا)
	والثالث المعروف (باليوناني)
	(واليافعيْ) ورفيقه من (كوريا)
	يتذاكران مع الأخ (السوداني)
	(فالأردنيُّ) وثلة من (سوريا)
	وافاهم (الهندي) و (الإيراني)
	ويليهم (الماليْ) وركب (مليسيا)
	قوم أحبو صحبة (البيحاني)
	(فالزنجباريُّ) ومن (أثيوبيا)
	(فالنيجريُّ) يحدِّث (اللبناني)
	سبع وزد خمسين جنسياتهم
	كُفِلو بجامعة بلا تمنان
	فمنازلٌ صحِّيَّةٌ ومضاءة
	بالكهرباء كلؤلؤ فتان
	ومراقد تعلو الأسرة بهجة
	وعباقر يبسطن في الأركان
	وقِمَطْرُ كُتْبٍ بل وكُتْبُ فنونها
	تعطي بلا عوض ولا أثمان
	والماء من وادي العقيق تَزُجُّه
	لمنازل الطلاب رافعتان
	ولكل شخص كل شهر راتب
	يربو على المائتين بالحسبان
	ليوفر المأوى ووقت دروسه
	وغِذا العقول كذا غِذا الأبدان
	ومرافق أخرى تعد لِمَرْكَبٍ
	
	ولرحلة في ذا وللأوطان
	ذا بعض ما بذلت حكومة شعبنا
	
	للمسلمين وصالح الإنسان
	خِصِّيصة ما ضارعتها دولة
	في عصرنا أو سالف الأزمان
	ولها مآثر في الحياة جليلة
	شهدت بها الآفاق و الحرمان
	الله يرفع قدرها ويحوطها
	بعناية وسعادة وأمان
	ويوفق (الملك الكريم) إلى الهدى
	ما عاش متبعاً هدى الفرقان
	تم القريض وبعضه في خاطري
	مازلت أذكر صاحب الإحسان
	وكأنما شيخي يحدث قائلاً
	غفرانك اللهم قد أطراني
	ثم الصلاة على النبي محمد
	خير الأنام وسيد الأكوان
	هذا وقد نشرت هذه القصيدة في جريدة الجزيرة، العدد رقم، 3564 والتاريخ 15/8/1402هـ.
	وقد علق عليها الشيخ عثمان الصالح بقوله: =لم تجتمع المواهب العلمية والخلقية والكرم، كما اجتمعت في شخص سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الذي لا تقابله في مجلسه إلا وترى السماحة والبشاشة في وجهه، ولا تحظى به مُحدِّثاً أو محاضراً إلا وترى العلم يتفجّر من خلال فقهه ووعيه، ولا تسأله سؤالاً إلا ويجيبك والدليل والشاهد من كتاب الله أو سنة رسوله على لسانه.
	يلبي الداعي، لا يتأبى ولا يمانع؛ لأن الكتاب والقارىء هما معه في النادي وبمجلس الداعي.
	ولكنه_والكرم طبيعته، والمروءة ديدنه_لا يزال بيته مأوى للضيف من كل حدب وصوب.
	وما رأيت شاعراً مدحه، ووصف مآثره كمثل شاعر مواطن هو الأستاذ عبدالله حمزة غوث.
	وإذا كنا نعرف أباه كأحد العاملين مع الملك عبدالعزيز×فإن هذا الرجل الفاضل هو الذي جادت قريحته بهذه القصيدة الرقيقة، والتي لم نجد فيها مَلقاً، ولا إطراءاً، وإنما هو وَصفَ واقعاً، وذكر شيئاً لم يوفق إلى حصره سواه في هذه القصيدة المسبوكة التي ما للملق مجال فيها، وإنما الحب لله، ولرسوله أملياها على شاعرنا، وإليك القصيدة+.
	وبعد أن ساق الشيخ عثمان القصيدة ختم تعليقه بقوله: =إن عثوري على هذه القصيدة هو عثور على شاعر منزوٍ، وأديب مُنْطوٍ، لو طرق أبواب الأدب، وزاول الخوض في بحاره لأجاد السباحةَ فيه، والعومَ في تلاطم أمواجه.
	وإن اتجاهه إلى المدح والثناء على هذا العالم الجليل لدليل محبته للعلم، وأنه لا يريد إلا ثواب الله ورجاء ما عنده، لا يريد مالاً ولا جاهاً+ أ_هـ.
	هذا وقد مضى شيء من هذا القبيل من القصائد في مدح سماحة الشيخ، وسيأتي ذكر لبعض ذلك.
	وبالجملة فإن الشعر الذي قيل في مدح سماحته، وذكر مآثره لا يكاد يحصى، سواء في حياته، أو بعد وفاته.
	10_ ومما يحسن التنبيه عليه_أيضاً_أن مكانة سماحة الشيخ لم تكن داخل المملكة فحسب، ولا داخل البلاد العربية، بل إن مكانته وشهرته تعدت ذلك إلى شتى بقاع العالم.
	وليس ذلك في آخر حياته فحسب، وإنما كان ذلك قبل وفاته بزمن بعيد.
	وإليك هذه الترجمة والتلخيص لحديث عن سماحته نشرته جريدة =وفاق+ الباكستانية باللغة الأوردية؛ فإلى تلك الترجمة والتلخيص الذي ترجمه ولخصه الشيخ الدكتور محمد لقمان السلفي_حفظه الله_من الجريدة المذكورة، وهذا نصه:
	ترجمة وتلخيص
	مقابلة صحفية مع سماحة الرئيس العام
	جريدة =وفاق+ الباكستانية باللغة الأوردية.
	تصدر من أربع مدن في وقت واحد =لاهور، روى البندي، سرجودها، ورحيم يارخان+
	مدير تحريرها: مصطفى صادق
	العدد المرفق صادر في يوم الثلاثاء الموافق 9 رجب 1399هـ.
	وهو يتضمن مقابلة شخصية مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز في السادس من شهر جمادى الأولى 1399هـ، في مقر التوعية الإسلامية، والذي أجرى المقابلة هو مدير تحرير الجريدة.
	يقول في مقدمة حديثه: =إنه زار سماحته قبل هذه المرة عدة مرات في الجامعة الإسلامية، المرة الأولى في عام 1966م، والمرة الثانية في عام 1972م عندما سَجَّل لسماحته رسالة موجهة إلى الشعب المسلم الباكستاني أن يستعد لمحاربة الاشتراكية، والقاديانية، والعلمانية في باكستان.
	والمرة الثالثة في عام 1975م مع مولانا المفتي محمد شفيع المتوفي في مكة المكرمة+.
	وقد تركت هذه اللقاءات الخاطفة القصيرة آثاراً عجيبة في قلبه، وأوجدت عنده فكرة إجراء مقابلة صحفية مفصَّلة، فجاءت هذه المقابلة التي يعتبرها المذكور مفخرة لنفسه، وارتفاعاً لمعنويته؛ إذ كان ضيفاً لإنسان عظيم في هذا العصر.
	ثم يلتفت قلمه إلى ما يجري عادة في مجلس سماحته من كثرة المراجعين، والاستماع لكل واحد بكل عناية، وتأدية أغراضهم.
	وكان اللقاء بعد صلاة الظهر، فيقول: =إن سماحته لم يدع أحداً منهم يخرج قبل أن يتغدى عنده+.
	ثم يستطرد، ويقول: =إن سماحته دعا ضيفه باسمه للغداء، وأجلسه عن يمينه، وهكذا يشرح تفاصيل مجلس سماحته المعتاد+.
	ثم يستمر الكاتب في بيان ما دار في المجلس من الحديث الطويل المفيد، المثمر حول الدعوة الإسلامية، واتحاد العالم الإسلامي، وجهود الملك المرحوم الملك فيصل بن عبدالعزيز، وتجواله في بلدان آسيا، وأفريقيا، وأمريكا، وأوربا للدعوة إلى الإسلام، وتوحيد العالم الإسلامي.
	ثم يشير إلى الدوائر التي تُشرف على شؤون الدعوة الإسلامية الموجودة في المملكة من رئاسة البحوث، ورابطة العالم الإسلامي، والمؤتمرات الإسلامية، والجامعات الإسلامية، ونتائجها العظيمة التي أخذت تظهر في العالم.
	وكذلك الدعاة المبتعثين من قِبَل الرئاسة إلى كافة أنحاء العالم؛ لنشر الدعوة الإسلامية، وإخراج البشرية من ظلام الكفر إلى نور الإيمان والهدى.
	ثم يقول: إن سماحة الرئيس أشاد بالجهود التي يقوم بها جلالة الملك خالد، وولي العهد سمو الأمير فهد في سبيل الدعوة الإسلامية.
	ثم انتقل الحديث إلى الأوضاع في أفغانستان، وإيران، وأخطار الشيوعية في أفغانستان، وباكستان، فقال سماحته: إن الشعب الأفغاني المسلم الغيور في دينه لم يقبل الشيوعية، وهو الآن يحاربها بكل ما لديه من الوسائل، وكذلك شعب إيران أبى إلا الإسلام.
	ثم دعا سماحته أن يوفق الشعب الإيراني للتمسك بالإسلام الصحيح، وتنفيذه في جميع شُعب الحياة، واحترام الصحابة الذين كانوا وسيلةً لوصول الإسلام إلينا، وقد فصَّل القولَ سماحتُه حول عقائد الشيعة، ودعاهم إلى الإسلام الصحيح.
	ثم انتقل الحديث إلى اجتماع العلماء المسلمين؛ فأكَّد سماحته على ضرورته القصوى مع الإشارة إلى اجتماعهم في الرابطة.
	ثم دعا العلماء في العالم الإسلامي كله أن يعملوا في أوساطهم، ويسعوا جهدهم لتوحيد صفوف المسلمين، ودعوتهم إلى التوحيد، والإسلام الصحيح.
	كما دعا سماحتُه الشعب الباكستاني إلى تأييد الرئيس ضياء الحق، ومساعدته بكل ما أمكن؛ حتى يتمكن من تحكيم الشريعة الإسلامية، ثم ختم الحديث بالصلاة على سيدنا محمد بن عبدالله وآله، والتسليم عليهم أجمعين.
	وقد ضمن الصفحة العناوين البارزة، منها مايلي:
	1_ ينبغي أن تبدأ الحركات الإسلامية من المملكة؛ فهي مركز الإسلام، ومهبط الوحي، وفيها بزغت شمس الرسالة السماوية الأخيرة =سماحة الشيخ+.
	2_ يجب على الشعب الباكستاني أن يتبع العلماء الذين يعلِّمونهم الدين الصحيح , ويُرشدونهم إلى الكتاب والسنة.
	3_ العلماء_أينما كانوا_مسؤوليتهم أن يسعوا لتوحيد صفوف المسلمين، ويدعو الحكام المسلمين إلى تنفيذ الشريعة الإسلامية، ففيه عزتهم في الدنيا، ونجاحهم في الآخرة.
	4_ الشيخ ابن باز عالم زاهد في الدنيا، ومتواضع، ولكنَّ عِلْمَه له جلال، وزهده له رعبٌ؛ فلم أكَدْ أتجرؤ معه في الحديث.
	5_ الشيخ ابن باز رؤيته تذكِّر الإنسان بالله، وتدعوه إلى أن يُصْبح مسلماً صادقاً في إسلامه، إنَّ صحبته تَخْلُق في الإنسان الكفاءة للقيام بالدعوة إلى الله.
	6_ هذا العالم الجليل الذي يقود آلاف الدعاة والعلماء_له جلالٌ سكندري، وهو مظهر للقناعة، والاستغناء عن العالم، ومجمع العلم والعمل، والزهد والتقوى.
	كتبه محمد لقمان السلفي
	14/2/1400هـ
	11_ ومما يدل على مكانته أنك لا تزال ترى حزن الناس يتجدد عليه بعد وفاته؛ فلا أحصي المواقف التي تمر من هذا القبيل؛ فكثيراً ما أرى المئات من الدعاة وغيرهم سواء داخل المملكة أو خارجها_كثيراً ما أراهم يتأثرون ويبكون بمجرد رؤيتهم لأحد ممن كانوا يعملون مع سماحة الشيخ.
	ومما أذكره في ذلك أن أحد الدعاة قدم من أفريقيا، فلما قابلته بكى بكاءً شديداً لما تذكر سماحة الشيخ×.
	ولما سألته عن مدى مصيبته بوفاة الشيخ قال: لما بلغنا الخبر حَزِنَّا حُزْناً شديداً، وارتفعت أصوات الناس هناك بالبكاء سواء ممن رأوا سماحة الشيخ أم من الذين لم يروه.
	ثم قال عن نفسه: أما أنا فقد مرضت بعد هذه المصيبة ستة أشهر. ونحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، ولكن هذا شيء لا نملكه؛ فقد عشنا معه طلاباً في الجامعة الإسلامية، وتخرجنا فيها، وتَعَيَّنَّا دعاة في بلداننا، وكان لنا كالأب الحاني، يتعاهدنا، ويسأل عنا، ويتفقد أحوال أسرنا، والدعاة في بلادنا، ومنذ عرفته إلى أن توفاه الله لم نر منه ما يكدرنا، ولم يخذلنا في أي موقف؛ فهل نلام على حبنا له.
	كان سماحة الشيخ يحب رياضة المشي، وكان كثيراً ما يمشي خصوصاً قبل إصابة قدمه في شهر شعبان عام 1414هـ.
	فكان×يمشي من بيته إلى المسجد ولو بعدت المسافة.
	ولما كان في المدينة كان بيته يبعد عن الحرم مسافة تزيد على الكيلو متر، وكان يسير إلى المسجد على قدميه إلا إذا خاف فوات الوقت.
	وفي الرياض بعد ما جاء من المدينة في نهاية 3951هـ صار إماماً للجامع الكبير في الرياض قُرْبَ قصر الحكم، وسكن في بيت سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم×وكان يمشي من بيته إلى المسجد مع أن المسافة كانت كيلو متر تقريباً.
	ولما سكن بيته الذي يقع في حي البديعة في الرياض كان يسير من بيته إلى المسجد الذي يقع غربي بيته على قدميه.
	وفي مكة المكرمة كان يمشي من بيته الذي يقع في العزيزية إلى المسجد الذي يقع في الجهة الشرقية في أغلب الأحيان.
	ويقول×إنني رتبت وقتاً للمشي مدة تترواح ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة كل يوم، وذلك قبل النوم، وفي الصباح بعد المجيء من الدرس، وبعد القيام من مكتب البيت في الصباح؛ حيث كان سماحته يمشي في الغرفة، أو بين البيوت.
	سماحة الشيخ كريم النفس، جواد بما يستطيع، سخي بكل أنواع السخاء.
	ومن ذلك سخاؤه بالرقية، والقراءة على المرضى.
	وكان سماحته يقرأ على من طلب منه الرقية مباشرة، ويقرأ على المرضى إذا زارهم.
	وإذا ألح عليه أحد بأن يرقيه أمسك بيد المريض، ونفث عليه، ودعا له بالشفاء وجميع المسلمين، ثم يوجه المريض بأن يرقي نفسه، كما وجه بذلك الرسول"بأن يجمع يديه، وينفث فيهما، ويمسح بهما الموضع الذي يشكو منه.
	وكان مكتب البيت لا يخلو من أوعية المياه، وقوارير الزيت أو العسل التي يأتي بها أصحابها؛ رغبة منهم بقراءة الشيخ.
	وإذا أتيت مكتب البيت وجدت العشرات من تلك الأواني والقوارير.
	أما طريقته في القراءة فيها فإنه يؤخذ قليل من الماء من كل إناء، ثم يوضع في إناء واحد، فيأخذ سماحته الإناء، وينفث فيه ويدعو بما ورد، وكان مما يقرؤه:
	الفاتحة، وآية الكرسي، والكافرون، والإخلاص، والمعوذتان، ويقول: أيضا_: اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاءً لا يغادر سقماً.
	ويقول_أيضاً_غير ذلك، ثم يختم بقوله: شفانا الله وإياكم_يعني الحاضرين_وجميع المسلمين.
	وكذا الحال بالنسبة للزيت الذي يُحْضَر له.
	أما العسل فيقرأ بكل إناء فيه عسل منفرداً.
	وكان سماحته كثيراً ما يرقي نفسه، وينفث على موضع الألم من جسده.
	ولعل هذا من أسرار معافاته من كثير من الأمراض، ومن استغنائه عن إجراء أي عملية طيلة حياته.
	وكان لا يطلب الرقية من أحد حتى مع اشتداد مرضه؛ فإذا جاءه أحد، وقال: ائذن لي يا سماحة الشيخ بأن أرقيك قال: لا مانع.
	كان سماحة الشيخ×سباقاً إلى الخير في شتى الميادين، ومن سَبْقِه، ومسارعته في الخير أنه كان يغتنم كل مناسبة تمر على الناس، فيبادر فيها إلى التوجيه بما يناسب تلك الحال.
	وإليك ذكراً لبعض تلك المبادرات المباركة التي كان يقوم بها×:
	1_ إذا أقبل شهر رمضان وجه كلمة إلى عموم المسلمين يحثهم فيها على اغتنام شهر رمضان بالتوبة النصوح، وبالإقبال على الله بشتى القربات، من كثرة ذكر، وقراءة قرآن، وقيام ليل، وصيانةٍ للصيام من الغيبة والنميمة، وما يفسد الصوم، أو ينقص أجره، مع توصيته بالمحافظة على أنواع الطاعات، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مع بيانه بعض أحكام الصيام، وتحذيره من إضاعة الوقت باللهو، والاستماع إلى الأغاني، ونحو ذلك_كما مر عند الحديث عن سماحته في رمضان_.
	2_ وإذا جاء موسم الحج كتب كلمة أو كلمات، وفتاوى كثيرة تنشر في وسائل الإعلام يبين فيها أهمية هذا الركن العظيم، ويوضح بعض الأحكام المتعلقة به، ويحذر من البدع والأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج، وهكذا
	3_ وإذا بلغه من بعض الناس أن هناك تهاوناً في أداء الصلاة جماعة كتب نصيحة في هذا الشأن، تتضمن بياناً بأهمية الصلاة، وعظم منزلتها من الدين، وعقوبة من تركها، أو تهاون بها، وهكذا، ثم يرسل هذه الكلمة إلى وسائل الإعلام؛ لتبثها.
	4_ وإذا بلغه أن الناس تهاونوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المنكرات قد كثرت، وأن الناس تهاونوا في إنكارها_وَجَّه نصيحة عامة يحثهم على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويبين لهم خطر شيوع المنكرات، ومغبة ذلك، وقد مر نماذج من هذا القبيل.
	5_ وإذا احتبس المطر عن الناس، وتأخر نزوله مع شدة حاجة الناس إليه وجه نصيحة للمسلمين يدعوهم من خلالها إلى التوبة النصوح، ويبين لهم أن المعاصي من أعظم أسباب حبس المطر، ويحضهم على الصدقات، وإخراج الزكوات المفروضة، ويحذرهم من الظلم وسائر أنواع الذنوب.
	6_ وكان يوجه التهاني ببلوغ رمضان، وإتمامه، وبالعيد لكبار المسؤولين كالملك وولي العهد، وقد مر نماذج من ذلك.
	7_ وكان يكتب مهنئاً بسلامة الوصول، أو السلامة من المرض لاسيما لكبار المسؤولين.
	8_ وإذا صدر أمر بتعيين بعض الأمراء أو الوزراء وجه كلمة إليهم؛ لتهنئتهم ونصيحتهم، وحثهم على مضاعفة الجهود، وقد مر نماذج من ذلك.
	9_ وإذا صدر أمر من الملك أو غيره من المسؤولين، وكان فيه مصلحة للمسلمين، أو دفع ضرر عنهم وجه كلمة تتضمن الشكر والدعاء.
	10_ وإذا قام الجهاد في أي بقعة من بقاع الأرض، أو اعتدى معتدٍ على المسلمين في أي مكان_وجه سماحته كلمة يستنفر فيها المسلمين لنصرة إخوانهم بالمستطاع، ويبين لهم ما يتوجب عليهم من حق إخوانهم عليهم، ويستنكر خلالها العدوان على بلاد المسلمين، ونحو ذلك مما يناسب الحدث.
	11_ وإذا كان هناك خلاف بين بعض المسلمين من مجاهدين، أو طلبة علم، أو نحوهم، وظهرذلك الأمر_وَجَّه كلمة بهذا الصدد يحث فيها الأطراف المختلفة على الاجتماع، والألفة، ويحذرهم من الافتراق والعداوات، وقد مر نماذج من ذلك.
	12_ وإذا حضر مناسبة من المناسبات العامة كولائم الزواج والدعوات الخاصة اغتنمها بالنافع المفيد، وملأ المجلس علماً، وحكمة، وفائدة.
	13_ وكثيراً ما يوجه كلمات عامة تشتمل على تذكير بأمر معين كأذكار الصلاة، أو تحذر من معصية بعينها كالتحذير من الربا، والمعاملات الربوية، ونحوها.
	14_ وربما وجه كلمة للمعلمين والمتعلمين يحثهم فيها على بذل الجهد، وإخلاص النية.
	15_ وكان يوجه الكتابات لرؤساء المحاكم، والقضاة، ونحوهم، يحثهم على إقامة الدروس العلمية.
	وقبل خمس سنوات من وفاته×كتب لأكثر من ثلاثين ما بين رئيس محاكم، ورئيس محكمة، وقاضٍ يحثهم على إقامة الدروس العلمية، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه من كتب، ودروس في العقيدة، والتفسير، والحديث.
	16_ وإذا طُلب منه الدخول في إصلاح أمر من الأمور بادر دون تردد.
	وكان ذلك دأبه من قديم، يحدثني الشيخ علي بن حمد بن عتيق بحادثة حدثت قبل أربعين سنة من وفاة سماحة الشيخ مفادها أن رجلاً كان سائق أجرة جاء إلى سماحة الشيخ، وتكلم بصوت مرتفع، وقال: يا شيخ ماذا أعمل ؟ إن لي زوجة أحبها، وتحبني، ولكن والديَّ يَكْرَهَانِها بغير حق، فقال سماحة الشيخ: تأتي إلي في وقت كذا، وسوف أذهب معك إليهما، وننصحهما، فجاء الرجل، وذهب معه سماحة الشيخ، فذهبا إلى الوالدين المذكورين، فنصحهما سماحة الشيخ، وذكرهما بالله، وبيَّن لهما ما يجب عليهما؛ فقبلا النصيحة، ووعداه بأنه لن يحصل منهما إلا الخير، ففرح الرجل، ودعا لسماحة الشيخ.
	17_ وإذا تولى زعيم من الزعماء زمام الحكم في أحد البلاد الإسلامية كتب سماحة الشيخ إليه يوصيه بتحكيم الشريعة، والعدل في الرعية.
	وإليك هذه البرقية التي كتبها سماحته في 18/9/1382هـ لما كان نائباً لرئاسة الجامعة الإسلامية، حيث بعثها للرئيس العراقي عبدالسلام محمد عارف، وإليك نص البرقية:
	سيادة الأخ عبدالسلام محمد عارف رئيس الجمهورية العراقية بغداد
	سرنا انتصاركم على الملحدين والشيوعيين أعداء الإسلام، ونرجو أن من شكركم لهذه النعمة العظيمة تحكيمَ كتاب الله، والسيرَ على هدي رسول الله"فهما كفيلان بسعادة المجتمعات والأفراد.
	وباتباع تعاليم الإسلام يسود العدل، وتحصل الطمأنينة، والاستقرار لجميع المواطنين.
	وفقكم الله، والعاملين معكم لما فيه رفعة الإسلام والمسلمين، وسعادة الشعب.
	نائب رئيس الجامعة الإسلامية
	عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
	18_ وإذا رجع بعض الضالين أو المبتدعة إلى الحق والسنة فرح سماحة الشيخ بذلك، وربما استضاف ذلك الشخص، وأكرمه واعتنى بأمره، وشجعه، وربما بعث إليه كتاباً يهنئه به، ويوصيه بالثبات على الحق.
	وإليك هذا الكتاب الذي بعثه سماحة الشيخ إلى رجل اعتنق مذهب أهل السنة، ورجع عما كان عليه قومه من الضلال:
	بسم الله الرحمن الرحيم
	من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخوفقه الله لما فيه رضاه، ونصر به دينه، آمين
	سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
	فقد سرني كثيراً اعتناقك مذهب أهل السنة والجماعة، وتَرْكُ ما عليه قومك من البدع والأهواء؛ فالحمد لله على ذلك، وأسأل الله أن يمنحك الثبات على الحق، وأن يوفقك للفقه في الدين، والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين.
	وقد سررت كثيراً بزيارتك لنا في الطائف ليلة الأحد 14/1/1419هـ، وقد أخبرتك بأن الواجب على كل مسلم هو التمسك بما كان عليه النبي"وأصحابه_رضي الله عنهم_من دين الله، وإخلاص العبادة له، والثبات على ذلك، والدعوة إليه.
	وهو الدين الحق الذي درج عليه أصحاب رسول الله"وأتباعهم بإحسان، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا.
	وخلاصة ذلك هي الإيمان بالله، ورسوله"وإخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه، والحذر من كل ما يخالف شرع الله كما قال الله_عز وجل_آمراً نبيه"أن يبلغ الناس: [قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ] آل عمران: 31.
	وقال_عز وجل_: [قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ]يوسف: 108.
	وقال_سبحانه_: [وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] الأنعام: 153.
	وأمر عباده_سبحانه_في سورة الفاتحة أن يسألوه الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، وأخبر_سبحانه_في سورة الشورى أن نبيه"يهدي إليه هداية البلاغ، والبيان، فقال_سبحانه_: [وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] الشورى: 52.
	وقال_عز وجل_: [وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ] التوبة: 100.
	وقال النبي"في الحديث الصحيح: =خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم+.
	وقال_عليه الصلاة والسلام_: =عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة+.
	والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي_رضي الله عنهم أجمعين_.
	والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
	وقد أجبنا عن أسئلتك التي سألت عنها في رسالة مختصرة قد طبعت منذ سنوات، وهي إليك برفق هذه الرسالة؛ لتطَّلع عليها، وتقرأها على من شئت؛ لعل الله يهدي بها من خالف السنة، ويجعلك من أسباب هدايتهم.
	وقد صح عنه"أنه قال لعلي بن أبي طالب÷لما بعثه إلى اليهود في خيبر: =ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله_تعالى_:فيه؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النعم+ متفق على صحته.
	وأسأل الله_عز وجل_أن يجعلك مباركاً، وأن يجعلك هادياً مهدياً، وأن ينفع بك إخوانك المسلمين، وأن يثبتنا وإياك على الهدى؛ إنه جواد كريم.
	والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	مفتي عام المملكة العربية السعودية
	ورئيس هيئة كبار العلماء
	وإدارات البحوث العلمية والإفتاء
	لقد كتب الكثيرون عن سيرة سماحة الشيخ سواء قبل وفاته أو بعدها.
	بيد أن هناك ترجمة متميزة عن كثير من التراجم؛ ذلك أنها كتبت قبل وفاة سماحة الشيخ بما يزيد على خمس وعشرين سنة، وأن كاتبها قد عاصر سماحة الشيخ فترة طويلة إبان عمله في الجامعة الإسلامية؛ فهي تُلقي كثيراً من الضوء على حياة سماحة الشيخ في تلك الفترة الخصبة من حياته.
	ثم إن الترجمة ليست طويلة جداً، ومع ذلك أتت على كثير من الجوانب المهمة في سيرة سماحة الشيخ، كل ذلك بأسلوب ممتع رائع.
	وهذه الترجمة كتبها صاحب الفضيلة الشيخ محمد المجذوب×المدرس في الجامعة الإسلامية.
	وقد وجدت هذه الترجمة ضمن أوراق سماحة الشيخ مكتوبة بالآلة الكاتبة، ثم تبين لي فيما بعد أنها نشرت في كتاب للشيخ محمد المجذوب، عنوانه:
	=علماء ومفكرون عرفتهم+
	وهذه الترجمة في1/77/106 من الكتاب الآنف الذكر.
	وإليك أيها القارئ مقتطفات من تلك الترجمة.
	يقول×في بداية الترجمة: =الشيخ عبدالعزيز أبو عبدالله ابن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز.
	أحد الثلة المقدمين في علوم الشريعة الإسلامية، ومرجع المستفتين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي+.
	وبعد أن تحدث عن شيء من سيرته الأولى، ونشأته العلمية انتقل إلى الحديث عن عمله في القضاء فقال: =ولي القضاء في منطقة الخرج ما بين عام 1357هـ_1371هـ حيث مكث في عمله ذاك أربع عشرة سنة ونيِّفاً، كان خلالها كشأنه في كل مكان، مصدر خير وبركة وإصلاح لكل ما حوله، ومن حوله+.
	وبعد أن تحدث عن بعض أعماله هناك، وعن عمله في التدريس انتقل إلى الحديث عن سماحة الشيخ في الجامعة الإسلامية، وفي العالم الإسلامي، ثم تحدث عن جوانب أخرى من حياة سماحة الشيخ، فإلى ذلك الحديث الرائع الماتع حيث يقول الشيخ المجذوب:
	=ومما لا خلاف عليه أن للشيخ بن باز أثره العميق في كل تقدم أحرزته الجامعة تحت إشرافه نائباً لرئيسها، ثم رئيساً مستقلاً لها بعد وفاة رئيسها الأول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ_تغمده الله بعفوه_.
	إنه ليتفقد الفصول بين الحين والآخر، فيستمع إلى دروس المشايخ، ويلقي توجيهاته الحكيمة هنا وهناك، وقد يلحظ في دروس بعضهم ما لا يأتلف مع أفكاره الوثيقة، فيعقب على ما سمع بما يؤدي الغرض في منتهى الكياسة والتقدير.
	ويتردد على قاعات المدرسين فيسألهم عن صحتهم وراحتهم، ويحاورهم في شؤون التعليم، ويشجعهم على المزيد من الجهد في خدمة الطلبة ابتغاء ما عند الله.
	ويدعو المدرسين في مطلع كل عام دراسي لاجتماع عام يضم أساتذة المعاهد مرة، وأساتذة الكليات الأخرى، فيتداول معهم أمور الجامعة، وضرورة الانتفاع من الخبرات الماضية، مؤكداً على وجوب الاهتمام بأصول العقيدة، التي يعتبرها الشيخ منطلق العمل لتكوين شخصية الطالب، ثم العناية بلغة القرآن التي عليها يتوقف نجاحه في الفهم عن الله ورسوله. وبخاصة في هذه الجامعة التي معظم طلابها من غير العرب، فلا سبيل لتثبيت العربية في ألسنتهم وأقلامهم إلا عن طريق القدوة والمحاكاة، فعلى المدرس_إذن_أن يجتنب كل لغة ملحونة، وأن يلتزم الفصحى وحدها في كل حوار مع الطلاب.
	وهكذا الشأن في نهاية العام الدراسي؛ إذ يعقد مع المدرسين اجتماعاً عامّاً آخر، فيتدارس وإياهم شؤون المقررات وملاحظاتهم عليها، ورأيهم في مسيرة الدروس، وفي سلوك الطلاب وما قد جمعوه من الانطباعات أثناء العام، ويحثهم على الكتابة عن كل ما يرونه مفيداً للجامعة؛ لِيُعْرَضَ على مجلس الجامعة؛ لدراستها، والانتفاع بكل صالح منها.
	وفي =دار الحديث+ التابعة للجامعة تلقى المحاضرات الأسبوعية من قِبل الأساتذة في مختلف الموضوعات، على مدار العام الدراسي إلا فترة المذاكرة()، ويشرف الشيخ بنفسه على محاضرات الموسم هذه، لا يكاد يغيب عن إحداها إلا تحت ضغط الضرورة، ولا تعدم المحاضرة تعقيباً منه يوضح غامضها، ويوسع بعض جوانبها على قدر ما يرى لها من الأهمية.
	فإذا كانت المحاضرة له اختار لها الموضوع الذي يمس به القلوب والعقول، حتى إذا جاء موعد الأسئلة حول بعض النقاط أفاض على مستمعيه بما يكفي ويشفي.
	وكثيراً ما ينتهز السامعون هذه الفرصة، فيوردون على الشيخ ألوان الاستيضاحات التي تحمل صفة الاستفتاءات، فتأتي أجوبته عليها جامعة مانعة لا تلبث أن تتردد على الأفواه.
	وقد كتب عنه أحد الأساتذة في مقدمة محاضرة ألقاها الشيخ عن سيرة المصلح الإسلامي الشيخ محمد بن عبدالوهاب×فقال: =وفي العقائد كان الشيخ ابن باز مثال الاعتدال، لا هو من أولئك المتطرفين الذي يطلقون عبارات الشرك على كل صغيرة وكبيرة، ولا هو من المتساهلين الذي يغضون النظر عن صغار الأمور، بل إنه لينبه على الصغيرة والكبيرة، ويضع كل شيء في موضعه+.
	والذين يعرفون الشيخ مثلنا عن كثب يدركون هذه الخاصة في أسلوبه، ومرد ذلك فيما نرى إلى سجيته السمحة التي تعامل حتى المخالفين، بروح الطبيب الذي يعلم أن ثقة المريض به أول أسباب الشفاء+.
	ثم انتقل المجذوب×إلى نشاط سماحة الشيخ في العالم الإسلامي، فقال في فقرة بعنوان
	=وفي العالم الإسلامي:
	ولا يقف نشاط الشيخ العلمي عند حدود الجامعة وحدها، على الرغم من عظم أعبائها، بل إن نشاطه هذا ليمتد إلى الأقاصي البعيدة من وطن الإسلام ومهاجر المسلمين، فهناك المدرسون الذي ينتدبهم باسم الجامعة للتدريس في أكثر من مدرسة وجامعة، وبخاصة في الهند وإفريقية وباكستان. . وهناك المتفوقون من متخرجي الجامعة الذين يقدمهم الشيخ إلى مجلس الدعوة الإسلامية بالرياض من أجل انتدابهم لخدمة الدعوة في بلادهم وغير بلادهم، وقد تجاوز عددهم حتى اليوم المائة، وهم يعملون ليل نهار في تعليم المسلمين دينهم الحق، وتحصينهم من التيارات الهدامة، سواء منها الطرقية الضالة، أو القاديانية المرتدة، أو التبشيرية الخادعة. . وقد اطلعت_بحكم عملي في لجنة القبول والمعادلات بالجامعة_على رسائل من مشايخ أفارقة يشكرون الجامعة على أن هداهم الله للتوحيد الخالص عن طريق أولئك المبعوثين المجاهدين من خريجيها.
	ولقد بذل الشيخ قصارى جهده لإمداد المسلمين بالكتب التي هم بحاجة إليها في نطاق التدريس أو المطالعة، واستجابت المؤسسات الحكومية لاقتراحاته، فوضعت لتوزيع الكتب نظاماً شاملاً يتيح لكل منها أن تسهم في هذا المضمار بالقسط المناسب.
	وفي دار الطلبة التابع للجامعة الإسلامية بجدة اليوم مركز خاص، يتلقى الكتب والمطبوعات الإسلامية من مختلف الدوائر المعنية بالدعوة في المملكة؛ ليقوم بتوزيعه على الجهات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.
	وهكذا أصبحت الجامعة الإسلامية_بفضل الله_ثم بجهود هذا الداعية الصالح_مركزَ إشعاعٍ لا على نطاق المدينة المنورة وحدها، بل على مستوى العالم الإسلامي كله.
	يضاف إلى ذلك عملُه الجادُّ في مد نشاطات الجامعة، فهو لا يرضى الوقوف بها عند حد مهما يبلغ من الجلال، بل يريد لها تحركاً متصلاً في طريق النمو+.
	ثم تحدث الشيخ المجذوب عن جهود سماحة الشيخ في الجامعة الإسلامية فقال:
	=أقسام وكليات:
	لقد بدأت الجامعة عام واحد وثمانين ذات مرحلتين، ففي جانب معهد للدراسة الإعدادية والثانوية، وفي الجانب الآخر كلية لعلوم الشريعة. وهي الآن تضم مع المعهدين شعبة خاصة لتعليم العربية لغير العرب، وإلى جانب كلية الشريعة أربع، إحداهن لأصول الدين والدعوة، والثانية لخدمة القرآن الكريم باسم =كلية القرآن والدراسات الإسلامية+ وهي الوحيدة من نوعها في العالم كله، وقد استُقْبل افتتاحها بموجة من الاستبشار في أنحاء العالم الإسلامي، وتلقت الجامعة فيها تهاني أكابر علماء الإسلام، ثم ثالثة للعربية وآدابها، ورابعة للحديث الشريف، هذا غير القسم الخاص بالدراسات العليا.
	ومع أن بعض هذه المنشآت قد تم بعد انتقال الشيخ إلى عمله الجديد الضخم في الرياض، إلا أن التخطيط له سبق انتقاله، وكان له الأثر البعيد في التوجيه إليه؛ ذلك أنه يرى للجامعة رسالة علمية تستدعي تجهيزها بكل الإمكانات التي تساعدها على أدائها.
	وقد أعانه الله على هذه الخطة بإدارة تشاركه نظرته إلى رسالة الجامعة، وبتقدير من المسؤولين لإخلاصه وفضله، يدفعهم للاستجابة إلى كل ما يطلب من الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الطموح+.
	ثم انتقل إلى جانب من جوانب ترجمة سماحة الشيخ، ألا وهي أخلاق الشيخ، فقال:
	=بقية السلف+:
	والحديث عن المُتَرْجَم له لا يكون مستوفى إذا لم يوف الجانب الخلقي عنه حقه.
	لقد أشرت قبل قليل إلى سجيته السمحة التي يعامل بها حتى المخالفين، وكانت إشارة عابرة لابد من الوقوف عندها ولو لحظات؛ ذلك لأن الرجل بسجاحته، وحلمه، وبعيد أناته يكاد يكوّن صورة أنموذجية للتوجيه النبوي القائل: =تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء+.
	إن السكينة والوقار أبرز صفات الشيخ، وهما أول ما يواجه به الناس القرباء منهم والبعداء، جلساءه الأدنين، أو زواره العابرين.
	يقول أحد الشعراء في ممدوح له:
	يا مَنْ له ألفُ خلٍّ
	من عاشقٍ وصديقِ
	أراك خليت للنا
	س منزلاً في الطريق
	وما أعلم أحداً أحقَّ بهذا الوصف من الشيخ ابن باز، إن الناس ليتكبكبون حوله أينما وجد، في المسجد، في المنزل، في الجامعة، وإنه ليصغي لكل منهم في إقبال يُخَيَّل إليه أنه المختص برعايته، فلا ينصرف عنه حتى ينصرف هو.
	ومراجعوه من مختلف الطبقات، ومن مختلف الأرجاء، ولكل حاجته، هذا يقصد إليه من أطراف المملكة يسأله الفتيا في أمر ضاق به العلماء، وذلك يفضي إليه بحاجة لا يغني فيها سوى الحلماء الكرماء، وربما كان بين هذا وذاك مَنْ لا يستحق اهتماماً ولا إصغاءً، ولكنه لا يعدم منه الرعاية التي تجبر قلبه.
	وقد يكون بين المراجعين مَنْ يغلب عليه الحق فيسخط ويغلو لغير ضرورة، فلا يغير ذلك من حلم الشيخ، ولا يزيد على الدعاء له بالهداية، ودعوته إلى الأناة.
	وليس بالنادر أن يزدحم عليه هؤلاء حتى لا يدعون له متسعاً لراحة، ومع ذلك لا يحاول التخلص من مقامه الضنك، بل تراه يصغي لحاجة كل منهم بهدوئه المعهود، ويجيب كُلاً بما يرى أنه الحق.
	لقد دخلت سرادقه في مِنى ذات يوم، فإذا هو محاصر بهجمة من الناس، قد أحاطت به من كل صوب، بعضها مُكِبٌّ عليه، وبعضها قائم ينتظر دوره، وهو راض يسمع ويجيب، دون أن يبدو عليه أي تذمُّر.
	ومع أن الشيخ يعطي كل زائر ومراجع حقه المناسب من مجلسه وإقباله، فالملاحظ أن له عنايةً خاصةً بالفقراء والضعفاء، حتى لقد رأيت منهم من تأخذه نشوة الاعتزاز؛ بما يجده من انبساطه إليه، واهتمامه بشؤونه الخاصة كأنه واحد من أقرب الناس إليه.
	ولا أذيع سِرَّاً إذا قلت: إن نصيب هؤلاء من الشيخ لا يقتصر على حَدَبِه وتلطُّفه، بل كثيراً ما يتجاوز ذلك إلى العون الذي يسد الحاجة، ولو كلفه ذلك الحيفَ على ميزانيته.
	وإذا سمحت لنفسي برواية ما يتناقله عارفوه قلت: إن ذلك كثيراً ما يرهق الشيخ بتحميله ما لا يطيق.
	ومما يندرج في هذا النطاق من أخلاق الشيخ طبيعة الكرم التي لا يملك لها تغييرا ولا تعديلاً؛ فعلى مائدته يلتقي الصغير والكبير، والغريب والقريب، وما أحسب طعاماً له خَلا من عديد الضيفان، حتى لكأنه هو القائل:
	إذا ما صنعتِ الزادَ فالتمسي له
	أكيلا فإني لست آكله وحدي
	أخا سفرٍ أو جار بيتٍ فإنني
	أخاف مذمات الأحاديث من بعدي
	وبهذه الخلائق الرضية يستجيب الشيخ لدعوات الآخرين، فلا يستنكف عن حضورها إلا لعذر قاهر، وقد يكون الداعي تلميذاً له، أو واحداً من غمار الناس.
	وأذكر أني حللت في ضيافته أياماً بمدينة الرياض، فلم يتح لنا الغداء معه إلا على مائدة غيره من الداعين له؛ إذ كانت الدعوات تتوالى عليه من كل صوب، فيأمر بتحديد ما يمكن إجابته منها في جدول خاص، فلا ينفك يعتذر به كلما زادت الدعوات عن عدد الأيام، وذلك واحد من المشاهد الكثيرة التي أرتني مدى حب الناس لهذا الرجل.
	وقد كان_وما يزال_وقته مباحاً للمراجعين يأخذون منه ما يشاؤون كما يشاؤون، ولكل منهم حاجته الخاصة، مما قد يحيف على أعماله الرسمية، فكان لابد من تنظيم أفضل لهذه الجوانب.
	وهكذا قسم وقت الشيخ حسب الإمكان، فجزء للعمل الرسمي، وآخر للمستفتين والمراجعين، وثالث للمراسلات والأمالي.
	ويتناوب على الكتابة للشيخ عدد من المساعدين يقرؤون له ما يريد من نصوص المراجع، وما يرد إليه من الرسائل، ثم يتلقون منه الأمالي التي لا يكاد يخلو منها يوم.
	وإذا كان كتَّابه هؤلاء يستحقون الإشفاق؛ لِوَفْرة ما يتحملون من هذه المتاعب_فهو إذن أحق منهم بإشفاق محبيه؛ لعلمهم أن الجهد الذي يعانيه تنوء به العصبة أولو القوة.
	والحق أن أحدنا ليتساءل في دهشة: كيف يستطيع هذا الرجل النهوض بكل هذه الأعباء ؟
	ثم يتذكر أنها البركة التي يختص بها الله من يشاء من عباده، فتحقق لأحدهم من أعمال اليوم الواحد ما تضيق به الأسابيع، بل الأشهر من أعمار الآخرين.
	وعلى ضوء هذا الواقع الملموس من حياة الشيخ نجد التفسير المعقول لذلك الإنتاج الضخم الذي خَلَّفه للأجيال أولئك السابقون، من أمثال ابن تيمية، وابن الجوزي، والكثيرين من صالحي المؤمنين+.
	ثم انتقل الشيخ المجذوب إلى الحديث عن عمل سماحة الشيخ اليومي فقال:
	=عمل اليوم والليلة:
	ولكي تتوافر للقارئ الصورة المقاربة لأعباء الشيخ أضع بين يديه هذه القائمة التي تكاد تستوعب عمل اليوم والليلة من واقعه الذي يوشك ألا يتغير.
	يبدأ دوام الشيخ الرسمي قرابة الساعة التاسعة من ضحى كل يوم، فإذا ما وافى مقر الرئاسة وجد المراجعين يملؤون الأمكنة المُعَدَّة لهم بانتظاره، فَيُحَيِّيهم، ويستقبل مصافحيه ومعانقيه منهم، ثم يأخذ مجلسه وإلى جانبيه كاتبان، مع كل منهما كِدَس من الأوراق المقدمة من هؤلاء، وكثير منهم يجترئ عن الكتابة بالعرض الشفهي، فيبدأ بالاستماع إلى مضمون كل معروض على حدة، حتى إذا ما فرغ الكاتب من التلاوة المهموسة أملى عليه التوقيع_أي التعليق_الذي يراه، فإذا ما استوفى الكاتب بعض أوراقه تركه ليستريح، والتفت إلى الآخر الذي يشرع في عرض ما لديه، وتلقِّي ما يملى عليه.
	وهكذا حتى تنفذ العرائض، أو يحين وقت صلاة الظهر.
	وقد تكون هناك اجتماعات لبعض اللجان تستدعي حضوره، فينهض إليها، ثم يعود ليستقبل بقية المراجعين المشافهين، وكثيراً ما يمتد دوامه هذا إلى ما بعد انصراف الموظفين، فيظل هو ومن لابد من بقائه من مساعديه حتى ينصرف إلى البيت مع ضيوفه الذين لا يخلو غداء له ولا عشاء من بعضهم.
	وبعد الطعام يدعو بالقهوة، فالشاي، والطيب، ويتحدث إلى جلسائه المرافقين والمنتظرين في مصالحهم، حتى إذا وافى موعد صلاة العصر أخذ سبيله إلى المسجد، فصلى وراء الإمام_في المدينة_أو صلى بالناس في مسجد الرياض الكبير.
	وكثيراً ما رأيته يُعْقِب الصلاة بموعظة قصيرة، ثم يعود إلى المنزل لمواصلة ما انقطع من حديث، أو لاستقبال مراجعين جدد، وقلما يخلو ذلك الوقت من قراءة في بعض الكتب القيمة يتلوها عليه بعض المشايخ من خاصة طلبته إلى ميعاد المغرب، فيمضي معهم إلى المسجد ثم يعود معهم إلى المنزل للقراءة والنظر في شؤون الناس، حتى وقت العشاء، وبعد أداء الصلاة يتناول مع الحضور طعام الليل، ثم يقبل عليه أحد مساعديه بالمعاملات الخاصة بالمساجد ونحوها، فيستمع ويملي، ولا يزال بين قراءة وإملاء وحديث نافع حتى وقت متأخر، وقلما يتاح له الإخلاد إلى النوم قبل منتصف الليل.
	ويحين موعد صلاة الفجر في اليوم التالي فيتهيأ لها، ثم يأخذ سمته إلى المسجد مع مرافقه، فإذا ما عاد إلى المسكن جلس للنظر في الاستفتاءات الواردة إلى مكتب البيت من مختلف الأرجاء والأقطار، فإذا ما فرغ منها نظر في طلبات المستشفعين من أصحاب الحاجات، فأوردها مواردها اللازمة، وهنا يوافيه موعد الدوام الرسمي فينهض إليه على عادته التي وصفنا.
	تلك هي الصورة المقاربة ليوميات الشيخ نقلنا بعضها من مشاهداتنا، ومعظمها عن أخ كريم طويل الصحبة له.
	ومن حق القارئ أن يستشعر العجب بإزاء هذه الوقائع التي تكاد لا تصدق، ولكنها مع ذلك حقيقة يعرفها عن الشيخ كل من خالطه عن كثب. كان الله في عونه، وبارك في حياته، وأمتع به+.
	ثم انتقل المجذوب إلى جانب آخر في سيرة سماحة الشيخ، ألا وهو الشورى، فقال:
	=الشورى في حياة الشيخ:
	وصف الله المؤمنين بقوله الحق [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ] الشورى: 38، وألزم نبيَّه وهو المؤيد بوحيه أن لا يفارق الشورى في كل شأن هام، فقال له: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ] آل عمران: 159.
	وقد استمرت مسيرة المجتمع المسلم في صعد، حتى أسقطوا هذا المبدأ من حياتهم، فباتوا عرضة لتقلبات الأهواء، يتخذهم المستبدون مطايا لشهواتهم، فيمضون في عمياءَ لا هادي لها، حتى انتهوا إلى المصير الذي لا مندوحة عنه للخابطين في الظلمات.
	والشيخ_الذي أخذ نفسه بأدب الإسلام عزائمِه ورخصِه_ما كان له أن يتخلى عن مبدأ الشورى في أي شأن يقتضيه.
	وقد شاء الله أن أصحبه في مجلس الجامعة عدد سنين، فقُيِّض لي أن أشهد من فضائله، وبخاصة في هذا الجانب من خلقه ما لا يصح إغفاله من أي ترجمة تكتب عنه.
	أول ما نواجهه من شيم الشيخ في هذه المجالس ذلك الأنس الذي يشيعه في نفوس الأعضاء، بسؤاله كُلاً منهم عن حاله وصحته، ووقوفه على ما سمع من الأنباء العالمية وأحوال المسلمين، فإذا ما بدأ النظر في جدول الأعمال، أخذ بكل منها على حدة، فُعرضت للمناقشة، وأعطى كل عضو رأيه فيها بصراحة، فإذا انعقد على وجه منها الإجماع أُثبت ذلك في المحضر، وإلا طَرح كُلاً من الوجوه المختلفة للتصويت، وتقرر في شأنها الوجه الأجمع للأصوات.
	وكثيراً ما يكون هذا الترجيح مخالفاً لرأي الشيخ، ولكن ثقته بأعضاء المجلس، والتزامه مبدأ الشورى ينتهيان به إلى الرضى التام بكل ما تم.
	وذات ليلة احتدم النقاش حول إحدى القضايا المطروحة، وتباينت الآراء فيها، وكأني بالشيخ قد خشي أن يكون في إبدائه وجهة نظره إحراج للآخرين فقال بلهجة ملؤها الود: أرى يا إخوان أن يأتي رأيي ورأي نائبي آخر الآراء؛ لئلا يكون في غير ذلك حرج لكم.
	وهي كلمة عميقة الدلالة على سماحة الرجل، واحترامه النبيل للعاملين معه، ورغبته الصادقة في الانتفاع بخبراتهم إلى أقصى الحدود.
	وليس ذلك شأنه في مجلس الجامعة فقط، بل هو مسلكه الطبيعي في كل شأن يتسع للتشاور، حتى القضية يسأل بها في الفقه، وهي من صميم اختصاصه، يطارحنا بها الرأي على ضوء النصوص الواردة في شأنها، حتى يطمئن قلبه إلى الوجه الأمثل وقد يعترضه الأمر فيه الإبهام، فيطرق مَلِيَّاً يتأمله في صمت، ثم يدلي برأيه، أو يقول لمن حوله ممن يثق به: أشيروا عليّ+.
	ثم تحدث عن شجاعة سماحة الشيخ، فقال:
	=شجاعة الشيخ في الحق:
	هذا الرجل السهل السمح الحليم محب الفقراء، سرعان ما ينقلب أسداً لا يرده عن إقدامه شيء إذا علم بظلم يقع على المسلمين، أو عدوان على شريعة الله.
	إن مسلك الشيخ في هذه الناحية هو مسلك العالِم الإسلامي الذي يوقن ملء جوارحه أنه مسؤول عن حماية محارم الله، والدفاع عن حقوق أهل الإسلام بكل ما يملك من طاقة.
	وبدافع من الشعور الكامل بهذه المسؤولية يتتبع أحوال العالم الإسلامي، فلا ينال المسلمين خير إلا فرح به، ولا مسهم سوء إلا اضطرب له، ويرتفع غضبه إلى القمة حين يتعلق الأمر بدين الله؛ لذلك تراه أسرع العلماء إلى إنكار البدع؛ لأنها_بنظره_عدوان على حقائق الوحي، وتغيير لدين الله، وفي النهاية هي إبعاد للمسلمين عن جادة الإسلام.
	عندما أصدرت محكمة البغي قرارها بإعدام سيد قطب وإخوانه اعترى الشيخ ما يعتري كل مؤمن من الغم في مثل هذه النازلة، التي لا تستهدف حياة البرآء المحكومين، بقدر ما تستهدف الإضعاف من منزلة الإسلام نفسه، بإرهاب المعتصمين به؛ لتخذيلهم عنه.
	وكلفني الشيخ يومئذ صياغة البرقية المناسبة لهذا الموقف، فكتبتها بقلم يقطر ناراً وكرهاً وغيرة، وجئته بها ومِلْئيَ اليقين بأنه سيدخل على لهجتها من التعديل ما يجعلها أقرب إلى لغة المسؤولين منها إلى لغة المنذرين، ولكنه حطم كل توقعاتي حين أقرها جميعا ً، ولم يكتف حتى أضاف إليها قول الله_تعالى_:في سورة النساء: [وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً] النساء: 93.
	وأُرْسِلَتْ يومئذ البرقية التي كانت_فيما أظن_الوحيدة من أنحاء العالم الإسلامي بهذه المناسبة، بما تحمله من عبارات أشد على الطغاة من لذع السياط.
	وينفخ الشيطان في سَحْر أحد الحكام، فيعلن تُرَّهاته بالطعن على كتاب الله وعلى رسوله، بتوجيهاته التي تقيأها في مؤتمر للمعلمين عام 1394هـ، وكان المجلس الاستشاري_الذي يضم ثلة من كبار علماء العالم الإسلامي_يواصل اجتماعاته بالجامعة الإسلامية لدراسة المناهج وتطويرها، ولإصدار توصياته بشأن الإحداثات التي تتطلبها المرحلة الجديدة، فوجه المجلس عدداً من برقيات الاحتجاج والاستنكار لمزاعم الطاغية، حملت توقيعات الأعضاء جميعاً ماعدا واحداً اكتفى بالدعاء عليه!
	على أن الشيخ لم يستطع الاكتفاء بذلك فخلا إلى كاتبه يملي عليه مقالاً في تفنيد تلك الأباطيل وفضح مزاعم الطاغية، التي تنم عن منتهى الجهل بالإسلام ولغة العرب.
	وقد نشرت الصحف والمجلات ذلك البيان الذي كان قطعة بارعة من فقه الشيخ، وأدبه، وغيرته اللاهبة على دين الله.
	ويتلو تلك الهجمة الطائشة عدوان طواغيت الصومال من الشيوعيين على شريعة الإسلام، إذ ألغوا أحكامها العادلة في موضوع الإرث والحياة الأسرية، ليحلوا مكانها أحكام الجاهلية الماركسية.
	ولما أعلن علماء مقديشو حكم الله في عدوانهم هذا_أخذت الظالمين العزة بالإثم، فأحرقوا عشرة منهم وهم أحياء، وزجوا بالعشرات الآخرين في السجون؛ فكان لهذا الطغيان الرهيب أثره العميق في قلب الشيخ، لم يملك بإزائه سوى القلم الذي حمل إلى البغاة ما يجب أن يتلقوه من مثله.
	وقبل ذلك كان للشيخ صولة في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة خرج منها بالقرار التاريخي، الذي يدين طغمة الشيوعيين الذين يفرضون وجودهم بقوة الحديد والنار وطواغيت موسكو على مسلمي الجنوب العربي، الذي لم تقف فيه حمامات الدم منذ استيلاء هذه العصابة الحاقدة على زمام السلطة في عدن وحضرموت.
	وعلى هذا الغرار يمضي الشيخ في مواجهة الأحداث التي تلم بالإسلام وأهله على مستوى العالم الإسلامي كله+.
	ثم انتقل إلى الحديث عن موقف لسماحة الشيخ لما كان في الجامعة الإسلامية، وذلك لما زارها الملك فيصل×فقال في فقرة تحت عنوان:
	=خطاب وكتاب+
	في العام 1393هـ استقبلت الجامعة الإسلامية رئيسها الأعلى المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز أثناء زيارته الثانية لها.
	وفي المظلة الكبرى أمام المباني الإدارية وقف الشيخ يحييه بكلمة ضافية، جامعة، أوجز فيها تاريخ الجامعة منذ نشأتها حتى يومها ذاك، وعرض لأطوارها المختلفة، وجنسيات طلابها، وعدد خريجيها، ومصايرهم بعد التخرج، حيث انطلقوا يحققون رسالتها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فأبرز بذلك أهمية هذه المؤسسة، وآثارها البعيدة في تركيز معاني الإسلام، والوقوف بوجه الزحوف المعادية له من الشرق والغرب، ثم عَرَّج من هناك على واجب حكام المسلمين نحو الإسلام في حمايته وتنفيذ شريعته.
	وما أروع تلك اللفتة المباركة التي ركز عليها الشيخ عندما عرض لأهمية الإعلام الحديث في تبليغ الدعوة وإبراز محاسنها للسامعين والناظرين والقارئين، وراحَ يُذَكِّر الملك والأمراء الذين معه بمسؤوليتهم الضخمة في هذا الصدد، ولم يكتمهم ملاحظاتِه الصريحةَ حول واجب صون الإعلام السعودي من الانجراف في المزالق التي سبق إليها الآخرون، الذين لا يستشعرون أي مسؤولية نحو الإسلام.
	كان الشيخ يتدفق بهذه المعاني في حرارة توحي إلى السامعين أنه يؤدي أمانة، ويبرئ ذمة، وكأنما انتصب في ضميره مشهد الحشر حيث يُسأل كل إنسان عما عمل، وتكون مسؤولية العلماء أضخم المسؤوليات.
	ولقد كان لأسلوب الشيخ ساعتئذ أروع الأثر في القلوب، إذ سلك إلى غرضه أحكم المسالك فجمع بين اللطف والقوة، وقدم مواعظه ونصائحه ملفوفة بظروف من نور.
	وكنت ألاحظ وجه الملك الراحل_غفر الله له_وهو يصغي بانتباه عميق إلى كلمات الشيخ، فألمح عليه انطباعات الرضا والقبول.
	ولا غرابة في ذلك فقد كان الملك فيصل_فيما نعلم_على يقين من فضائل الشيخ وعظيم إخلاصه للحق، وكان الملك كبير التقدير لكل نصيحة مخلصة×.
	تلك هي ذكرياتي عن الخطاب، أما الكتاب فله ذكرى أخرى.
	وكان ذلك يوم قريء على الشيخ في إحدى الصحف نبأ حدث أهمه كثيراً، إذ خشي أن يجر وراءه ما لا تحمد عقباه.
	وعلى دأبه في الشورى عرض الموضوع على مجلس الجامعة فلم يخرج عن توقعاته، واستقر الرأي على أن يرفع إلى المقامات العليا ما ينبغي تذكيرهم به في مثل هذه الحال.
	وفي اجتماع تالٍ أطْلع الشيخُ المجلسَ على النص الذي أعده، وكان على جانب من الصراحة كبير؛ إذ أوضح فيه الشيخ كل الذيول التي يتصورها، وذكّر أولي الأمر بموقعهم من عالم الإسلام، ومسؤوليتهم نحوه.
	وحقاً لقد أدهشتني تلك الصراحة فلم أتمالك أن قلت: =الحمد لله الذي حفظ للإسلام من يقول مثل هذا الكلام+.
	وما هي سوى أيام حتى وردت الردود من الجهات العليا، وقد كان كل منها قطعة نفيسة من أدب مؤمني الحكام في مخاطبة الأعلام من علماء الإسلام.
	لقد أوضحت هذه الردود البواعث التي اقتضت ذلك الأمر، وما أحيط به من تدابير حازمة لا تدع مجالاً للشك في صلاحيته.
	وبذلك انتهينا إلى القناعة التامة بأنها ضرورة لا مندوحة عنها، وأن تحقيقها على النحو الذي صارت إليه بالغ منتهى السداد.
	ولعمر الله إن المفكر المتدبر حين يعمد إلى تقويم كل من الكتاب والردود عليه، ليحار في أيهما هو الأرجح في موازين الخير، على أنه يظل مقتنعاً في سائر الأحوال أن المملكة ستظل بخير ما بقي لها هذا الضرب الشجاع من الأعلام، وذلك الصنف النادر من الحكام.
	ثم تحدث عن خطابة الشيخ فقال:
	=الشيخ الخطيب:
	في تضاعيف ما أسلفت بعض الإشارات إلى بعض مميزات الشيخ الأدبية، وهنا أضيف إلى تلك الإشارات ما يوفر للقارئ صورة ولو مصغرة عن هذا الجانب من شخصيته.
	ومن نوافل الأمور أن يقدر القارئ ثقافة الشيخ في اللغة والأدب، لأنهما من الأسس الرئيسية في نظام التعليم الإسلامي، ومرد ذلك إلى أن كلَّ جهدٍ يبذل لفهم الآية أو الحديث أو استنباط الحكم الفقهي_ذاهب سدى إذا لم يدعم بتعمق مماثل في قواعد العربية وآدابها وغريبها، وما يستتبع هذا وذاك من علوم البلاغة والنقد والشعر.
	وبهذا كان للشيخ أدواته الكافية الوافرة لإجادة الكتابة والخطابة.
	والمألوف في عالم الإسلام أن الذين يُحرمون بصرهم من أهل العلم أكثر ما تنمو قدرتهم الأدبية في نطاق الخطابة؛ لأن معظم اعتمادهم عليها في الدرس والوعظ والدعوة.
	وهذا ما يتجلى واضحاً في مواهب الشيخ ابن باز.
	إنه لَخطيب مِصْقَعٌ سواء في محاضراته الكثيرة، أو تعقيباته على محاضرات غيره، أو في توجيهاته الحكيمة التي تشرئب إليها الأسماع.
	ومن خصائصه الخطابية قدرته على ترتيب أفكاره حتى لا تتشتت، وضبطه لعواطفه حتى لا تغلب عقله، ثم سلامة أسلوبه، الذي لا يكاد يعتريه اللحن في صغير من القول أو كبير، وأخيراً تحرره من كل أثر للتكلف.
	لقد أشرت إلى لباقته البليغة في عرض مواعظه أمام المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز، الأمر الذي لا يتاح لكثيرين من الموهوبين في مخاطبة الملوك.
	وأستطيع القول: إن ذلك ديدنه في كل محاضرة، أو تعقيب يريد به تقويم خطأ، أو نقد بدعة.
	إن هذا الرجل من أشد من عرفت وقرأت غيرة على حقائق الوحي واستمرارها سليمة من كل شائبة، وفي طبعه النفور من كل شذوذ عن هذا السنن، فإذا ما سمع أي شيء من ذلك لم يلبث أن ينهض للتعقيب عليه بما يبين وجه الحق، ولكن لا يتجاوز في أي كلام له نطاق الحكمة والموعظة الحسنة، مع أتم المراعاة لمشاعر الجانب المخالف.
	والشيخ من نجد في الصميم؛ فهو لا يعرف المهادنة لأي شذوذ عن مَهْيع الحق، ولكن يخالف الكثيرين منهم في أسلوب التبليغ، ففي حديثه اللين واليسر والتقدير والبعد عن كل تنفير، وهي صفات الخطيب البليغ.
	في التمهيد لإحدى المحاضرات في دار الحديث تلا مقرئ سورة =البلد+ وقرأ على طريقة ورش قوله تعالى: [فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً] البلد: 11_15 فقاطعه الشيخ طالباً منه أن يتلوها كما هي في مصحف عثمان÷ولكن المقرئ لم يفعل، ولعله لم يتنبه لما قاله الشيخ، حتى أتم السورة.
	وهناك وقف معرِّف الحفل، وهو أحد نوابغ طلابنا المتخرجين في كلية الشريعة، يعقب على طلب الشيخ ببيان جميل، يؤكد به صحة القراءة على أنها إحدى المتواترات السبع، وضرورة إشعار الناس بها، وبخاصة في مثل هذه المناسبة، كي لا يكونوا على جهل بالقراءات التي لا يسمعونها في العادة ومع أن للشيخ_لو شاء_حُجَّتَهُ في الوقوف عند القراءة المشهورة؛ خشية التشويش، كما قرر مجمع البحوث في القاهرة مع ذلك_فقد تلقى ملاحظات تلميذه بصمت الراضي عما سمع، وإنها لإحدى المزايا التي لا يُلَقَّاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم+.
	ثم انتقل إلى الحديث عن منهج الشيخ في البحث، فقال:
	=منهج الشيخ في البحث+
	ومما يتصل بهذا الخلق من الإنصاف والسجاحة مقالاته في موضوع دوران الأرض، ومناقشاته لأنصار الهيئة الجديدة من المعارضين لأفكاره.
	لقد كثر التراجع بينه وبين هؤلاء، وألف في ذلك كتاباً خاصاً يدعم به ما وصل إليه من رأي في هذا الأمر بالأدلة الحسية والنقلية.
	ومع يقينه بما ذهب إليه لم يقل في مخالفيه إلا أنهم مجتهدون مخطئون.
	بخلاف غيره من الذين يرون رأيه، ولا يرون وسيلة للحوار بغير السب واللعن والتكفير.
	وقد سبق أني فصلت موقف الشيخ ومناظريه من هذا الموضوع في كتابي =مشكلات الجيل في ضوء الإسلام+ ونبهت إلى منهجه الذي يعتمد ظواهر النصوص، مع احترامه لكل اجتهاد يخالفه، ما دام قائماً على دليل أو شبهة من دليل.
	وقبل أن أتهيأ لكتابة هذا الفصل عن الشيخ سألته فيما سألت عما إذا كان قد غير رأيه في شأن دوران الأرض، ولما علمت إصراره عليه ذكرته بأن للدوران دلائل شبه قاطعة في كتاب الله، وذلك أنه سبحانه لم يقل [وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ] يس: 40 إلا وقد ذكر الأرض قبل ذلك فيما ذكر من السابحات، فهي داخلة فيهن، فكان جوابه: أن الأرض في كلا الموضعين من كتاب الله مذكورة على بعد من السبح، فلا يرى مناسبة لإدخالها فيه.
	فالخلاف إذن يكاد ينحصر في الدلالات اللغوية لنصوص يرى الشيخ أنها تتسع لأكثر من اجتهاد، وقد اختار أحدها اقتناعاً منه بأنه الأسدُّ، دون أن يُشَهِّر بمن ذهب في فهمها غير مذهبه.
	ومما تقدم يتضح أن منهج الشيخ في البحث قائم على التزام النص في كل ما يتصل به.
	وبما أن النصوص مع ثبوتها القطعي قد تتفاوت في دلالاتها_فله حق الاجتهاد في فهم الدلالة كما لغيره ذلك، وهو منهج لا غبار عليه عند أولي العلم.
	ولعل من هذا القبيل موقف الشيخ من موضوع الطلاق، إذ هو ينظر إليه على ضوء الدليل فيذهب فيه مذهب الذين لا يرون التفريق به إلا بشروطه، وبذلك يخالف اجتهادات المذاهب لاقتناعه بما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأشباهه، وقد عرف له قضاة المملكة هذا الاجتهاد؛ فهم يأخذون به دون تقيد بالمذهب.
	وقد حدث أن استفتاءً في هذا الشأن عرض على الشيخ فكتب جوابه فيه وَفْقَ اجتهاده، ولم يكن قد علم بأن ثمة فتوى مخالفة صدرت بالموضوع من أستاذه المرحوم الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة، فلما رفع الأمر إلى المغفور له الملك عبدالعزيز، وجه إلى الشيخ خطاباً قاسي اللهجة بسبب ذلك، ورد الشيخ على الخطاب الملكي بما يؤكد احترامه لشيخه، وأنه لم يسبق إلى علمه أن له في القضية فتيا، أما حجته في فتواه فقائمة على الأدلة الثابتة من كتاب الله وسنة رسوله، وفهوم الكثيرين من أئمة العلم، ولا سبيل له إلى مخالفة قناعته.
	وهكذا انتهى الخلاف الفقهي بتقدير كل من الأطراف موقف الطرف الآخر.
	وهكذا نواجه مشهداً آخر من صور الحياة الإسلامية، يتعاون فيها العلم مع الحكم بصورة لا تطمع بلقاء مثلها في أي بلد خارج حدود المملكة العربية السعودية.
	=الشيخ والنشاط العلمي+
	والشيخ المترجَم واحد من كبار أهل العلم بإجماع الكبار من علماء المسلمين، فلا بد أن يكون لديه من فيوض المواهب ما يمكن نقله عنه والانتفاع به خارج مكانه وزمانه، ونسرع إلى القول بأن على القارئ ألا ينتظر من الشيخ شعراً، لأنه_كما أخبرنا_جربه قليلاً ثم غلب عليه العلم.
	على أن المنشور من مؤلفاته قليل بالنسبة إلى ذخائره العلمية.
	وفيما أسلفنا من الحديث عن جهود الشيخ وأبعاد مسؤولياته ما يفسر السبب في قلة تواليفه من الكتب الخاصة.
	على أننا حين ننظر إلى نشاطه العلمي من خلال الواقع نجد أنفسنا تلقاء مساحة أكبر من هذه المؤلفات، فللشيخ بحوث علمية، وردود فقهية واجتماعية نشرت في العديد من المجلات والصحف داخل المملكة وخارجها.
	هذا إلى المقادير الضخمة من الفتاوى التي رد بها على مستفتيه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم.
	وفي ظني أن هذه الآثار المكتوبة لو ضم بعضها إلى بعض لأضافت إلى مؤلفاته المذكورة عدداً غير قليل من المجلدات، والمتوقع أن يتم ذلك قريباً، أو بعيداً إن شاء الله.
	تآليف غير مكتوبة:
	أما آثار الشيخ غير المكتوبة فمن المتعذر إحصاؤها، وأقلها هو الذي تحفظه المسجلات الحديثة، مما يتطلب نسخه الوقت الطويل، والتتبع الذي يمتد إلى خارج حدود المملكة كذلك.
	وقد سألنا سماحة الشيخ عن أحب كتبه إليه فأشار إلى =التحقيق والإيضاح+ وعلل ذلك بعموم نفعه، وشدة حاجة الناس إليه.
	وفي تعيينه هذا الكتاب بالذات دلالة على طبيعة الشيخ، والميزان الذي يقوّم به العمل؛ ذلك أن قيمة الإنتاج بنظره عائدة إلى مدى خدمته للشريعة، وهو إنما عمد إلى تأليف =تحقيقه+ هذا لما رأى من الأخطاء الكثيرة، والبدع الوفيرة التي يتعرض لها حجاج بيت الله، وزوار مدينة رسوله؛ فالهدف منه_إذن_هو دلالة الناس على المحجة الواضحة من عمل رسول الله"وصيانة عبادتهم من مؤثرات الجاهلية والدجالين والمتاجرين، وهو نفسه الهدف الذي يرمي إليه في سائر أعماله، ولا ينفك عن التزامه في كل ما يحدِّث ويكتب ويعلّم.
	وقد عرف المسؤولون بالمملكة لهذا الكتاب أثره فتولت الجامعة الإسلامية طبع مئة ألف نسخة منه للتوزيع العام، هذا فضلاً عن العديد من طبعاته السابقة+.
	ثم انتقل إلى الحديث عن مجالات سماحة الشيخ العلمية، فقال:
	=وحين استوضحنا سماحة الشيخ عن أحب العلوم إليه لم يزدنا على ما نعرفه عنه من خلال حياته وآثاره، فالعقيدة المستمدة من الكتاب وصحيح السنة في رأس العلوم، والعلم بها وتعليمها هما العمل المفضل لديه؛ إذ على العقيدة السليمة تنبني بقية العلوم؛ فصحتها سبيل لصحة ما وراءها، وفسادها هو المنزلق إلى معظم الفساد الذي تتعرض له علوم الدين الأخرى. ومعلوم أن العقيدة التي يؤمن بها الشيخ ويدعو إليها في كل مناسبة هي التي تلقاها الرعيل الأول عن صاحب الرسالة"وقررها القرآن العظيم على لسان كل نبي أرسله الله لهداية الخلق، فكل انحراف عن حقائقها محبط للعمل، وصارف عن نور الله.
	ومن أسس هذه العقيدة إمرار صفات الله على ما وردت دون تكلف لتأويل أو تعطيل، إذ ليس كمثله_سبحانه_شيء، مع أنه السميع البصير؛ فإثبات السمع والبصر والصفات العلى، التي أثبتها الله لذاته في القرآن والسنة الصحيحة هما قرينة النفي لكل مشابهة بينه وبين خلقه_سبحانه_فهو سميع، ولكن لا يشبه سمعه سمع، وهو بصير، ولكن لا يشبه بصره بصر، وسمعه وبصره وسائر صفاته العلى إنما هي مما يليق بكمالاته التي انفرد بها كما انفرد بوحدانيته.
	والشيخ لا يرى وسيلة لتثبيت العقيدة الصحيحة كالدلالات الحاسمة من الكتاب والسنة، فعليها يجب الاعتماد، وعندها تقف المحاولات.
	وكل تعويل على سواها مما ذهب إليه علماء الكلام مؤدٍّ إلى الاضطراب والتشويش، إلا أنه لا يرى بأساً في الإلمام بعلم الكلام لأهل العلم الذين لديهم من الحصانة العقلية ما يصونهم من ذلك التشويش.
	ثم يلي علم العقيدة_في تقويم الشيخ واختصاصه_علوم التفسير والحديث والفقه.
	وفي الفقه بخاصة يقول: إنه يأخذ بأصول أحمد×غير أنه لا يتقيد بالمذهب إذا ظهر له الدليل على خلافه.
	ويقول الشيخ: إن الاجتهاد في تقصي الأدلة مفضل لديه؛ لأن واجب أهل العلم الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة، ورد ما تنازع فيه الناس إليهما، ففي ذلك طمأنينة القلب وراحة الضمير؛ لإيمان طالب العلم بأنه يأخذ الحكم عن الله ورسوله لا عن الرجال+.
	ثم انتقل إلى الحديث عن رأي سماحة الشيخ في مستقبل الجيل فقال:
	وسألنا الشيخ رأيه في مستقبل الجيل الإسلامي في المملكة وسائر أنحاء العالم، فأملى علينا سماحته ما خلاصته:
	=إن الجيل المعاصر من شباب الإسلام يتعرض لخطر عظيم إن لم ينشط العلماء والمعلمون والحكام لتداركه+.
	ثم تحدث في فقرة تحت عنوان:
	=بدعة وسنة+ فقال:
	=والكلام عن موقف الشيخ من البدع، وحماسته في الذود عن حقائق التوحيد يشدني إلى ذكرى يتعذر عليّ نسيانها؛ ذلك أنني كنت أصغي إليه ذات يوم في الصفوف المتقدمة من المسجد النبوي، يتحدث إلى المصلين في أمور العقيدة، ومنهج السلف في العبادة، مؤيداً كل حكم بشاهده من آيات الله وسنة رسوله".
	وتوقف سيل الناس الذين تحولوا بوجوههم إليه يتابعون موعظته. وكأن هذا المشهد قد أحرج بعض =الطرقيين+ من نزلاء المدينة فجعل يهيب بمن حوله للخروج وهو يتمتم بما يترجم سخطه.
	لقد هز هذا المشهد مشاعري فلم أتمالك أن أصوغها في أبيات جعلت عنوانها =بدعة وسنة+ وأثبت في ذيلها التذكرة التالية:
	=ولدت هذه الأبيات عقب سماع موعظة للشيخ ابن باز في الحرم النبوي، وقد انسحب من بين المستمعين بعض المخرفين+.
	وأنا إذ أوردها فيما يلي إنما أسجل بذلك واقعة تضاف إلى أشباهها من مواقف الشيخ في خدمة الحق الذي وقف نفسه عليه:
	أرضيتَ ربَّك والرسولَ وكلَّ مَنْ
	نبذ الضلال وبالكتاب تقيدا
	لكنَّ أسرى الابتداع تنكروا
	لما أغرت على الخرافة بالهدى
	جعلوا أكُفَّهُمُ على آذانهم
	
	وتسللو مثنى هناك وموحدا
	يتخافتون: أنِ احذروا لا تُذهبوا
	ما قد ورثتم عن شيوخكم سدى
	سر الحقيقة مُلْكُ سادتنا، وما
	عند الدعاة الآخرين سوى الصدى
	فإذا هم وردوا الحديث فحسبنا
	قرب المشايخ والمسابح موردا
	ومضيتَ تنذر بالكتاب مذكرا
	وبسنة المختار تهتف مرشدا
	والدين: قال الله قال رسوله
	لاما يرقشه الغواة على المدى
	والحق مثل الشمس يجمل ضوؤه
	للناظرين ولا يروق لأرمدا
	فجزاك ربك عن حقائق وحيه
	أسنى الثواب وعن شريعة احمدا
	وأخيراً ختم الشيخ المجذوب ترجمته بفقرة رائعة تحت عنوان:
	=مشهد لا ينسى+ فقال:
	=ونختم هذه الرحلة مع الشيخ بتلك الصورة التي ما أحسب واحداً ممن شهدوها بقادر على نسيانها.
	كان انتقال الشيخ إلى منصبه الجديد في الرياض مفاجأة لكل من في الجامعة مدرسين وطلاباً وموظفين، لا يشبهها إلا فقدان أسرة راعيها الحليم الرحيم.
	وذات يوم عاد إلى المدينة في زيارة عابرة، فكانت فرصة مرموقة للاجتماع على وداعه.
	وفي مسجد الجامعة احتشد هؤلاء؛ ليعبروا عن تقديرهم للرجل الذي خالط حُبُّه دماءهم، فكانت هناك كلمات أملاها الإخلاص دون إعداد، حتى جاء دور الشيخ للتعقيب عليها، فإذا هو يتعثر في التعبير؛ إذ غلبه التأثر، فلم يتمالك أن يبكي.
	لقد كانت تلك الدموع الحارة أبلغَ خطاب سمعته للشيخ، وأشدَّ خُطَبه المبينة تحريكاً لمشاعر سامعيه، حتى غمر التفاعل كل من في المسجد، فهم بين باكٍ في صمت، ومُعْوُلٍ في نشيج.
	وما أحسب ثمة بياناً أدل على مدى الترابط الروحي بين الشيخ وهذا الجمع من مثل ذلك الموقف.
	ووجدت في نفسي دافعاً لا يُدفع إلى الكلام في أعقاب هذا المشهد المثير، فكان مما جرى به لساني هذان البيتان:
	بكينا وفاءً لامرئ قل أن يُرى
	له في الدعاة العاملين نظيرُ
	فخلوا ملامي إن ألحَّ بي البكا
	فإن فراق الصالحين عسير
	وحقاً لقد كان فراق الشيخ ابن باز للجامعة الإسلامية عسيراً؛ لأنه فرق بينها وبين الرجل الذي باشر غرسها من أول أيامها، ثم مضى يسقيها ذوب قلبه، ويبذل لها من الجهد ما لا يضاهيه إلا سهر الأم على طفلها الحبيب؛ فجزاه الله عن الجامعة وأهلها، وعن الإسلام الذي وهب نفسه كلها له، خير ما يُجزى الدعاة العاملون المصلحون+.
	وبهـذا نصل إلى نهاية ترجمة المجذوب لسماحة الشيخ_رحمهما الله_.
	كان سماحة الشيخ×يتمتع بصحة جيدة في الجملة فلم يكن يعاني من كثير من الأمراض التي كان يعاني منها من هو في سنه، أو في مكانته ممن يتصدون للناس، بل من هم أقل منه بكثير؛ فسماحته لم يكن مصاباً بمرض السُّكَّر، ولا بالضغط، ولا =بالكوليسترول+، ولم يكن يمتنع عن طعام، ولا يوجد معه مرض مزمن.
	بل كان_مع كبره_يحب الطعام الحلو، فكان يحب الشاي الحلو، وكان ضمن عشائه حلاوة الطحينية، بل كان يأكلها منفردة بلا خبز أحياناً.
	أما الأعراض التي تمر بالناس فقد تمر به إلا أنها لم تكن تعوقه، أو تلزمه الفراش، فالشيخ×عاش ممتعاً بالصحة والعافية في الجملة، عدا الأمراض العارضة التي مرت به، والتي سيمر الحديث عنها في فقرة قادمة.
	والسبب في صحته وعافيته_أولاً وآخراً_يعود لمحض فضل الله، ثم لإقبال سماحته على ربه، وإكثاره من ذكره، وشكره، وعبادته، والإقبال عليه بشتى القربات، وحرصه على قضاء الحوائج، وتنفيس الكربات؛ فإن لهذه الأمور أبلغ الأثر في أن يمتع الإنسان بالعافية.
	ثم إن هناك سبباً مباشراً في تمتعه بالصحة والعافية ألا وهو مزاج الشيخ المعتدل؛ فسماحته ليس من أهل الوهم، والمبالغة في تعظيم الأمور.
	وهناك سبب_أيضاً_وهو اعتدال سماحته في مطعمه ومشربه.
	ومع ذلك فقد مرت به أمراض شديدة في فترات من عمره؛ فلم يفارقه حلمه، ولا سكينته، ولا فَتَّتْ تلك الأمراض من عضده، ولا نالت من همته ولا خلقه.
	وأذكر قبل خمس سنوات أو ست من وفاة سماحة الشيخ أنه راجع مستشفى الملك فيصل التخصصي؛ لإجراء بعض الفحوصات، ولما رأى الأطباء حال الشيخ وضعف قواه، وكبر سنه_أوعزوا إلى بعض أبنائه بقولهم: إن الشيخ منهكٌ نفسَه وهو بهذا السن؛ فنرجو إبلاغه بأن يخفف على نفسه، وأن يعطيها شيئاً من الراحة؛ فهو محتاج إلى ذلك.
	ولما جلس سماحة الشيخ بعد صلاة الفجر في مكتب البيت جاء ابنه الذي أوصاه الأطباء بما مضى ذكره، وقال: يا سماحة الوالد: الأطباء يوصون سماحتكم بكذا وكذا، ونرجو الأخذ بتوجيههم، وأن ترفقوا بأنفسكم، وأن تقللوا من الحديث والعمل.
	وكنت أنظر إلى سماحة الشيخ، وهو يستمع إلى كلام ابنه، فلما فرغ من كلامه قال سماحته: ما يكون إلا خير، واستمر على حاله، ولم يغير شيئاً من نظامه، بل ربما زاد عليه، كما سيأتي تفصيل ذلك في الفقرة التالية.
	مع أن سماحة الشيخ عاش في الجملة ممتعاً بالصحة والعافية_كما مر_إلا أنه أصيب بأمراض شديدة في أوقات متفرقة في عمره.
	وهذه الأمراض كفيلة في حَطْمه، وإنهاكه، وقطعه عما هو بصدده من العلم، والتعليم، والقيام بمصالح المسلمين.
	إلا أن الأمر كان بعكس ذلك تماماً، وسَيُذْكر فيما يلي نبذة من الأمراض التي مرت به في فترات حياته، وسترى خلال السياق عجباً يبهر عقلك، ويأخذ بلبك، وستجد في طَيِّهِ أمثلة رائعة في الصبر، والرضا، وقوة التحمل، واستواء الطرائق، ولزوم الاعتدال في جميع الأحوال، وسترى الكرامات والإعانات التي خصه الله بها في فترات مرضه.
	فمن تلك الأمراض التي أصابته ما يلي:
	1_ حصى المرارة عام 1383هـ: حيث يذكر بعض المرافقين لسماحته أنه أصيب عام 1383هـ لما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بحصى في المرارة؛ فاجتمع الأطباء، وقرروا له عملية جراحية، ووعدهم أنه سيأتي في الصباح لإجراء العملية.
	فلما جاء في الصباح فكر، وتروَّى كثيراً، وصلى صلاة الاستخارة، فتغير رأيه، وعدل عن إجراء العملية، واتجه إلى عمله في الجامعة.
	فاتصل به الأطباء يسألونه عن تأخره، فقال لهم: رأيت ترك العملية، وإن شاء الله لن يحصل إلا الخير.
	ومنذ ذلك التاريخ إلى آخر ذي الحجة عام 1417هـ لم يعانِ من ذلك المرض البتة.
	وفي ذلك العام أعني 1417هـ وفي آخر ذي الحجة أحس سماحته بألم ومغص شديد لم نعلم به إلا فيما بعد؛ إذ لم يخبرنا، ولم يخبر أحداً من الموظفين ولا غيرهم، وكان سماحته آنذاك في مكة المكرمة.
	ولم يتناول ذلك اليوم يوم السبت طعام الغداء، وبعد مغرب ذلك اليوم جاء من صلاة المغرب واتجه إلى داخل منزله؛ فدهشنا لذلك.
	فلما قرب وقت أذان العشاء جاء إلى المجلس العام، وسلم عليه الناس، واستقبل الأسئلة، وذوي الحاجات كالعادة، ونحن لم نعرف شيئاً عن الموضوع.
	وبعد الأذان ذهب إلى الصلاة، وعلق على الحديث قبل الصلاة، وأجاب عن بعض الأسئلة، وبعد الصلاة عاد إلى بيته، وكان عنده اجتماع مع معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن سبيل، ومعالي الشيخ الدكتور صالح ابن عبدالله بن حميد وجماعة من المشايخ المسؤولين عن دار الحديث الخيرية؛ وهؤلاء أعضاء المجلس الأعلى للدار، وكان الاجتماع بخصوصها، وسماحته هو الرئيس وحضر عنده_أيضاً_بعض المطلقين، فأنهى معاملاتهم، وأتم الجلسة مع المشايخ ونحن لا نعلم شيئاً من أمره إلى الآن.
	ولما قدم طعام العشاء، ودعي إليه سماحته قال للحاضرين: تفضلوا، أنا ليس لي رغبة في العشاء وجلس حتى انتهوا من العشاء في الساعة العاشرة ليلاً، ثم ودعهم وانصرف إلى داخل المنزل.
	فلما جاء صباح الغد_أي صباح الأحد_صلى الفجر في المسجد، وجاء إلى المنزل كعادته إذ لم يكن عنده درس، فقرأت عليه جملة من المعاملات؛ فلما انتهت الجلسة المعتادة دخل داخل منزله.
	فلما جاءت الساعة التاسعة صباحاً نزلت من غرفتي وإذا بالشيخ جالس في المجلس فاستغربت لذلك؛ لأن عادته أن يكون موجوداً في مكتبه في مقر العمل في ذلك الوقت، وكان معالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر جالساً بجواره، فجئت إلى جوار سماحته، وبدأت أقلب بعض المعاملات استعداداً لعرضها على سماحته، فقال سماحته: أريد أن تذهب إلى مستشفى النور التخصصي وتقول للمدير يرسل إليَّ طبيباً؛ لأنني من أمس السبت وأنا أشعر بمغص شديد، ولم أتغدَّ أمس، ولم أتعشَّ البارحة، وهذا الصباح لم أستطع تناول شيء من الطعام، ولم أنم إلا قليلاً.
	وفي هذه الأثناء نزل الدكتور محمد الشويعر، فقلت لسماحته: أرى أنك تذهب إلى المستشفى، وكذا قال له الدكتور الشويعر هذا الكلام.
	فقال سماحته: الذهاب إلى المستشفى لا نرغبه إلا إذا دعت الضرورة؛ فذهبت إلى المستشفى بسيارة الشيخ الخاصة، فلما دخلت المستشفى وجدت مدير المستشفى، وأظن أن الدكتور الشويعر أو غيره أعلمه بالخبر عبر الهاتف.
	فلما أخبرته قال: سنأتي_إن شاء الله_أنا ومعي خمسة من الأطباء، فلما حضروا بدأوا بتوجيه بعض الأسئلة لسماحته حول المرض، وتحسسوا موضع المرض، وعرضوا على سماحته الذهاب إلى المستشفى، فقال: لا بأس وكانت الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد.
	فلما وصل إلى المستشفى، وبدأوا بالكشف عليه قرروا أن سماحته مصاب بحصى في مرارته، وأنه لابد من إجراء العملية، ثم أعطوه مسكناً، ومغذياً، فارتاح سماحته ونشط.
	يقول الدكتور محمد الشويعر_وكان مرافقاً له هناك_: =لما سمع سماحته أذان الظهر قال: سوف نذهب للمسجد، فقال له الدكتور محمد: نحن في الدور كذا، ويوجد دَرَجٌ مُتْعِبٌ، وبين المسجد والمستشفى طريق بارز للشمس.
	فقال سماحته: ولو كان، هذه فرصتنا، في سبيل الله، ولعله لا يأتيهم أحد يذكرهم.
	فقلنا له: هناك صالة كبيرة ويجتمع فيها عدد كبير من الناس.
	فقال×: إذاً لا بأس؛ فاجتمع الناس في الصالة المذكورة، وصلى بهم سماحته، وألقى بهم نصيحة قيمة، وذكرهم، ووعظهم. + اهـ.
	ولما جاءت الساعة الثانية ظهراً ذهبنا إلى زيارة سماحته، وكنت أعلم أن سماحة الشيخ لا تطيب نفسه إلا أن نقرأ عليه الكتب أو المعاملات؛ فآثرت الكتب؛ لأنه يأنس بها أيما أنس، وكنت في تلك الأيام أقرأ عليه كتاب إعلام الموقعين لابن القيم×بناءً على رغبة سماحته، فأحضرته معي؛ لأن سماحة الشيخ سيسأل عما في يدي مما يُقْرأ.
	فلما دخلت عليه وسلمت رد السلام، وقال: ماذا بيدك يا أبا موسى ؟ فقلت: إعلام الموقعين فقال×: ونعم ()، سم الله، فبدأت أقرأ عليه، حتى أتممت قراءة صفحات عديدة عليه.
	ولما علم المسؤولون في الدولة عن دخول سماحته المستشفى صاروا يتصلون، ويسألون عن حاله بين الفينة والأخرى.
	وكان×قد وافق على إجراء العملية التي قررها له الأطباء، ولما علم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بذلك اتصل وقال: تؤجل العملية حتى نرسل طبيباً من المستشفى التخصصي؛ ليشترك مع أطباء مستشفى النور.
	وكان موعد وصول رحلته مساء يوم الأحد المذكور آنفاً.
	واتصل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وأفاد أنه سوف يرسل جماعة من الأطباء من مستشفى القوات المسلحة في الرياض، ورغب سموه بأن ينتقل سماحته إلى مستشفى الهدا في الطائف، وأرسل إليه مدير مستشفى الهدا الدكتور عبدالرحمن اللنجاوي.
	وكنا بعد العصر عند سماحة الشيخ، فجاء معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وقال لسماحة الشيخ: أرى أن تلبي رغبة الأمير سلطان، وتخرج إلى مستشفى الهدا خصوصاً وأنك على وشك الخروج إلى الطائف، والانتهاء من فترة عملك في مكة.
	فقال سماحة الشيخ لا بأس، قلت: إذاً أذهب وأخبر السائق؛ حتى يأتي بسيارتك، فقال الشيخ صالح: أنا الذي أوصل سماحته بسيارتي.
	فعدت إلى بيت سماحته في مكة، وغادر هو إلى الطائف بسيارة الشيخ صالح، وكنا قد أخبرنا أبناء سماحته بما جرى لوالدهم، فلما وصلت البيت وإذا بابنه الشيخ أحمد، فأخبرته بأن والده قد ذهب إلى مستشفى الهدا، فذهبنا إلى المستشفى، فلما قاربنا المستشفى صلينا المغرب في أحد المساجد القريبة من المستشفى، ولما خرجنا من المسجد، وركبنا السيارة وإذا بنا نسمع صوت سماحة الشيخ بواسطة مكبر الصوت من مسجد المستشفى وهو يلقي نصيحة بعد صلاة المغرب.
	فلما وصلنا المستشفى وجدنا أنه قد فُرِّغ لسماحته جناح خاص، ووجدناه قد امتلأ بالناس ما بين مُسَلِّم، وسائل، وطبيب، ونحوهم.
	وكان موعد وصول الأطباء الذين أرسلهم الأمير سلطان في الساعة التاسعة ليلاً، وكان موعد إجراء العملية في الساعة التاسعة صباحاً.
	فلما حان وقت العملية اجتمع الأطباء لإجراء الفحوصات الأخيرة؛ فلما بحثوا عن الحصاة، وتلمسوها لم يجدوا شيئاً البتة، مع أنهم قرروا آنفاً أن الحصاة موجودة.
	فقالوا: يا سماحة الشيخ ! الحصاة لا توجد، لقد خَرَجَتْ، وسلَّمك الله منها بدون عملية فقال×: إذاً نخرج من المستشفى، ماذا ننتظر، انتهى المقصود.
	فقالوا: يا شيخ بقي بعض التحاليل، والإجراءات التي لا بد منها، فحبذا أن تنتظر بعض الوقت ولو إلى صلاة العصر.
	ثم خرج بعد ذلك من المستشفى سليماً معافى، ولم يَشْكُ من المرارة بعد ذلك ولله الحمد.
	ومنذ دخوله المستشفى إلى حين خروجه لم تتوقف الزيارات، والسؤالات عن صحته، والمكالمات الهاتفية للاطمئنان عليه من محبيه، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، والأمراء، والعلماء، والأعيان، وسائر الناس.
	2_ إصابته بمرض القلب عام 1402هـ: ففي ذلك العام أصيب سماحة الشيخ×بمرض في القلب، فطلب طبيباً لزيارته في بيته، وصَرْفِ العلاج المناسب له.
	فلما جاء الطبيب، واطلع على حالة الشيخ قال: أرى يا سماحة الشيخ أن تدخل المستشفى؛ ليطلع المختصون على حالتك، ومن ثم يصرف لك العلاج المناسب؛ فهذا أمر لابد منه.
	فقال سماحةالشيخ. : أرى أن تصرف لي ما تراه من العلاج، أما دخول المستشفى فلا أرى حاجة لذلك، وإن شاء الله ما يكون إلا الخير.
	فلما علم المسؤولون اهتموا بأمره اهتماماً كبيراً، وجاء إليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وقال: يا سماحة الشيخ: الملك فهد يقول: نحن نعرف أن الشيخ لا يحب الانقطاع عن الناس، ولكن أخبروه أنه سَيُفَرَّغُ له جناح خاص في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ويفتح المجال للناس يدخلون عليه متى شاء ذلك.
	فقال سماحة الشيخ: إذاً لابأس، وذهب إلى المستشفى المذكور، ومكث فيه عدة أيام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وصرف له العلاج المناسب، وشفاه الله_عز وجل_.
	وكان عمله طيلة فترة وجوده في المستشفى يسير على الترتيب المعتاد من قراءة للكتب، والمعاملات، واتصال الناس عليه بالهاتف، وزيارتهم له، والسلام عليه، ونحو ذلك.
	يقول أحد المشايخ: إن سماحة الشيخ قال له: إنني أول يوم دخلت فيه المستشفى جلست وحدي بعد الفجر، فطال عليّ الوقت، وصار عندي ملل؛ لرغبته في الدرس، والقراءة.
	يقول: فجعلت أقرأ ما تيسر من القران، وأتذكر محفوظاتي من السنة، ومن ألفية ابن مالك وغير ذلك.
	ولما اتصل عليه بعض المسؤولين في رئاسة الافتاء قال لهم: هاتوا ما عندكم من المعاملات، والكتب، وبعض الموظفين.
	وقد دخلت عليه بعد صلاة المغرب، وقد اجتمع الناس حوله في صالة في المستشفى، وقد صلى بهم، وألقى كلمة بعد الصلاة تتضمن نصيحة، وتوجيهاً.
	وأثناء إلقاء الكلمة جاء الطبيب الذي يتابع حالة سماحته، ولما أحس أن الطبيب حوله أبرز له الجهاز الذي وضع في رقبته لمتابعة وظائف القلب، وهو مستمر في حديثه لم يتوقف.
	وفي غرفته في المستشفى عشرات الكتب؛ فسبحان من هَيَّأه لهذه المهمات، وأعانه على ذلك، وبارك في حياته، وجعل هذه الأعمال تلازمه وهو على سريره في المستشفى.
	3_ إصابة ركبة الشيخ: وفي شهر شعبان عام 1414هـ سقط سماحته من درجة داخل بيته، فتأثرت ركبته، وتعب تعباً عظيماً، وصار معه آلام شديدة.
	ولما ذهب إلى مستشفى قوى الأمن في الرياض قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لركبة سماحته ولكن الشيخ لم يعط الموافقة النهائية لإجرائها، وكان في تلك الأثناء يستشير كثيراً، والأغلب يشيرون عليه بإجراء العملية؛ فاستمر متوقفاً في إجرائها، والألم يشتد عليه.
	ولما علم خادم الحرمين الشريفين بشأن الشيخ أمر بتشكيل لجنة من الأطباء المختصين، وأوصى بأن يجتمعوا، ويتشاوروا في شأن العملية وبعد ذلك يعرضون الموضوع على سماحة الشيخ؛ فاجتمعوا، ودرسوا الحالة، وقرروا إجراء العميلة، وأنه لابد من ذلك.
	ولكن سماحة الشيخ يستخير، ويستشير ولم ينشرح صدره لإجراء العملية.
	وكان كبار المسؤولين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، والنائب الثاني، والأمير سلمان وغيرهم من المسؤولين يتابعون الموضوع.
	ولما دخل شهر رمضان لزم سماحة الشيخ منزله، ولم يخرج من بيته إلا قليلاً، وكان الألم يشتد عليه، وكان لا ينام إلا قليلاً.
	ولكن هل انقطع عن العمل، وهل خلد إلى الراحة ؟
	لا، بل كانت المعاملات تعرض عليه وهو داخل البيت سواء كانت المعاملات التي تتصل بالرئاسة، أو التي كانت تأتي عن طريق مكتب البيت، أو التي كانت تأتي من غيرهما.
	وكنا في مكتب البيت في الصباح، وبعد الظهر، وبعد المغرب، وبعد العشاء بانتظار اتصال سماحته، فكان يتصل بنا بين الفينة والأخرى، ويقول: ماذا عندكم ؟ هل عندكم معاملات مهمة ؟ فنبدأ بقراءة ما تيسر من المعاملات، وأحياناً يشتد عليه الألم، فلا نتمها، فيقول: في وقت آخر؛ لا أستطيع المواصلة، فيضع سماعة الهاتف، ثم يتصل مرة أخرى ويقول: ماذا عندكم، وإذا اشتد به الألم توقف، وهكذا يتصل مراراً كثيرة حرصاً على إنجاز أعمال المسلمين.
	ومن مكتب الرئاسة يتصل به معالي الشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن باز المستشار في مكتب سماحته، ويقرأ عليه ما تيسر، ويتصل به معالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر مستشار سماحته، ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية فيعرض عليه ما تيسر، ويتصل عليه الدكتور عبدالله الحكمي مدير عام مكتب سماحته، فيعرض عليه ما تيسر، وهكذا مدير المكتب الخاص في ذلك الوقت الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراشد؛ فكانوا يتعاقبون في عرض المعاملات عليه.
	وفي يوم من الأيام زاره معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضو هيئة كبار العلماء فوجد ثلاثة من الكُتَّاب أمامه وعن يمينه، وعن شماله.
	فقال معالي الشيخ صالح: ما شاء الله يا سماحة الشيخ ! ما هذه الإجازة، وما هذه الراحة ؟
	فقال له سماحة الشيخ: ماذا رأيت ؟
	قال الشيخ صالح: رأيت ثلاثة من الموظفين يعرضون عليك المعاملات، ويقال: إنك مرتاح ! فقال سماحة الشيخ: هذه راحتي، أنا أمضيت في العمل سبعاً وخمسين سنة، وما أخذت إجازة ولا يوماً واحداً.
	وهكذا استمر سماحته في منزله طيلة شهر رمضان، وكان الاتصال لا ينقطع بالسؤال عنه، وكان الزوار يتوافدون عليه على اختلاف طبقاتهم.
	وقد زاره خادم الحرمين الشريفين في ذلك الشهر، وزاره ولي العهد الأمير عبدالله في ذلك الشهر ست مرات، وكان النائب الثاني، والأمير نايف والأمير سلمان، والأمير أحمد، والأمير عبدالعزيز بن فهد، وغيرهم يزورون سماحته، ويتصلون به ويتابعون حالته.
	وبعد نهاية رمضان حدد الأطباء موعد إجراء العملية في 6/10/1414هـ؛ وفي ذلك التاريخ توجه سماحته للمستشفى واستسلم لإجراء العملية، ولكن الله سلمه منها؛ و ذلك أن الأطباء لما اجتمعوا، وبحثوا الموضوع من جديد، وكشفوا على سماحته الكشف النهائي وجدوا أن ركبته سليمة، وأنها لا تحتاج إلى عملية؛ فتماثل فيما بعد للشفاء حتى صار لا يشتكي منها إلى أن فارق الحياة.
	وهذا فضل الله_عز وجل_ثم دعوات المسلمين.
	أما مرضه الأخير فيحمل ضروباً من العجب، وسيكون الكلام عليه مُفَصَّلاً عند الحديث عن أيام سماحة الشيخ الأخيرة.
	في أواخر شهر شعبان عام 1419هـ وبالتحديد في 26/8/1419هـ قال لي سماحة الشيخ: أنا منذ فترة وأنا أشعر بألم هنا، وأشار إلى ما تحت التجويف الصدري.
	ويقول: لقد صبرت عليه لعله يزول، ولكنه استمر معي.
	فقلت لسماحته: يا سماحة الشيخ ! مثلكم لا يُعلَّم؛ فَلَيْتَكُمْ أخذتم بالأسباب.
	ومنذ ذلك اليوم بدأ يراجع المستشفى التخصصي في الرياض.
	وفي شهر رمضان كان يعاني من الآلام عند الأكل والشرب، وفي بعض الأيام كان يعاني من الآلام إذا جاء وقت الإفطار، فكان لا يستطيع بلع الطعام، ويلاقي من ذلك تعباً عظيماً، ويحصل معه تقيؤ؛ فيضطر إلى الدخول إلى منزله.
	وإذا أُذِّن بالعشاء خرج للصلاة وكأنه لم يصب بشيء قط؛ فيذهب إلى المسجد، ويستمع للحديث الذي يقرأ عليه، ثم يقوم بالتعليق على ما يسمع، ويجيب على أسئلة السائلين، ويؤدي صلاة العشاء، والتراويح، ثم يرجع إلى منزله، ويجلس مجلسه المعتاد، ويستقبل الناس على اختلاف طبقاتهم، وحاجاتهم، ويمضي الساعتين أو الثلاث وهو لم يأكل إلا القليل من الطعام.
	وفي آخر الشهر لم يكن يتناول إلا بعض السوائل، ومع ذلك لم يتغير شيء من عادته، فعمله في النهار وبعد الفجر، وبعد المغرب، وبعد العشاء هو هو.
	وبعد رمضان كان لا يتناول أي طعام، ومع ذلك لم يتغير شيء من عنايته بضيوفه؛ فكان إذا قدم من العمل في الساعة الثانية والنصف ظهراً يمر بالمجلس الذي يضم عشرات الضيوف، فيسلم عليهم، ويدعوهم إلى مكان الطعام، فإذا أخذوا أماكنهم قال لهم: تفضلوا، وسامحوني أنا عندي بعض الحمية، ويدخل بيته.
	ولما علم خادم الحرمين الشريفين بما حصل لسماحته اتصل به، واطمأن عليه.
	وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز كان حريصاً على سماحة الشيخ، ولقد عرض عليه مراراً أن يسافر للخارج للعلاج، ولكن سماحته لم ينشرح صدره للسفر.
	ثم إن سموه_حفظه الله_أمر بإحضار عدد من الأطباء من خارج المملكة للكشف على سماحته، وَوَصْفِ العلاج المناسب له، فتم اختيار اثنين من الأطباء المختصين من أمريكا، واثنين من بلجيكا ولما اجتمعوا، وفحصوا حالة الشيخ أوصوا بِكَيِّ المريء، فصار الشيخ يتردد إلى المستشفى إذا خرج من درس الفجر في الساعة السابعة والنصف فيأخذ جلسة طبية، ثم يعود إلى بيته، ثم يذهب إلى عمله في الرئاسة.
	ولم يتأخر في تلك الأيام يوماً واحداً عن الدوام، واستمر على هذه الحال مدة؛ فكانت الاتصالات لا تنقطع في الداخل والخارج تسأل عن صحة سماحته، وكان كبار المسؤولين يقومون بزيارته، والسؤال عنه، وكان العلماء يتوافدون عليه، وكان سماحة المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله آل الشيخ يأتي لزيارة الشيخ عبدالعزيز بن باز×فيقوم بالنفث عليه، ويبكي تأثراً لحاله.
	وأذكر أن المرض اشتد به في يوم جمعة من شهر شوال عام 1419هـ، لما كان في الرياض، فكان يعاني معاناة شديدة، وقد تقيأ في ذلك اليوم، ولم يستطع الصلاة مع الناس لا الجمعة، ولا العصر، ولا المغرب، ولا العشاء؛ فرأوا نقله إلى المستشفى، فجاءه المحبون له، ومن بينهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ_حفظه الله_فقال لهم: أبشركم حالتي مستقرة، والأمر يسير، وسأذهب إلى المستشفى وسأعود بإذن الله.
	ثم ذهب إلى المستشفى وهو في حال من الإعياء، والألم، والإرهاق، فعملوا له منظاراً، وأعطوه بعض المغذيات، والعلاجات، فاستقرت حالته.
	ولما اتَّصَلْتُ ببعض المرافقين له، وسألتهم عن حالته، قالوا: إنه بخير، ولكنه يحب أن تُقرأ عليه المعاملات أو الكتب، فقام أحد المرافقين له بالقراءة، فقرأ قدراً لا بأس به، ثم ناموا، فلما جاء وقت التهجد قام سماحته على عادته، فصلى ما شاء الله أن يصلي إلى أن حان وقت أذان الفجر، فصلى الفجر بمن معه، ثم استقبلهم بوجهه وألقى عليهم كلمة، ثم أتى بالأذكار كاملة.
	وبعد ذلك سأل الأخ صلاح أمين المكتب ة: ماذا معك يا صلاح ؟ قال: معي فتح الباري، وفتح المجيد.
	فقال له: سمِّ الله، اقرأ، فقرأ عليه إلى حوالي السابعة والنصف.
	ثم ذهبت إلى المستشفى؛ لأطمئن على سماحته في الساعة الثامنة والنصف.
	فلما دخلت على سماحته_وكنت أظنه نائماً_وجدته جالساً على كرسي يقرأ القرآن، فسلمت عليه فرد السلام، وقال: ماذا معك ؟ فقلت: معي معاملات كثيرة، ومعي الجزء الثاني عشر من فتاوى اللجنة الدائمة حيث صدر حديثاً من المطابع، فقرأت عليه معاملة طويلة تتكون من اثنتي عشرة صفحة، ثم بدأت بكتاب فتاوى اللجنة فقرأت عليه أربعين صفحة، فجاء ابنه عبدالله فبدأ يكمل القراءة إلى أن بلغ الصفحة الخمسين.
	ثم جاء بعد ذلك الأطباء؛ ليطمئنوا على صحة سماحته، وقالوا له: لقد تحسنت حالتك ولله الحمد، فقال: إذاً ماذا ننتظر ؟ ألا تأذنون لي بالخروج ؟ قالوا: لا بأس، فخرجنا من المستشفى، فقال له ابنه أحمد سنتجه يا والدي إلى المنزل إن شاء الله، فقال سماحته: بل إلى المكتب، فقال له أحمد: إذاً ننتظركم بعد الظهر مباشرةً للغداء، قال: بل نأتيكم في الموعد المعروف، أي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، أي بعد نهاية الدوام.
	وهكذا استمرت صحة الشيخ تتدنى حتى شهر ذي القعدة؛ حيث أوصى الأطباء بأن يبقى في المستشفى عدة أيام، ولكنه لم يوافق؛ إذ كان قلبه متعلقاً بالحج، وكان عازماً عليه؛ مما حدا بالأطباء إلى أن يكثروا الإلحاح عليه، وعلى أبنائه ليقنعوه بترك الحج ذلك العام؛ حفاظاً على صحته.
	كما أن الأمير عبدالله نصحه بترك الحج؛ رأفة بحاله.
	وبعد إلحاح شديد طويل وافق على ترك الحج ذلك العام، ووجه نائبه سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بأن يقوم مقامه بالحج، ولما وصل الخبر إلى سماحة نائبه بكى، وتأثر أيما تأثر.
	وهكذا عدل سماحته عن الحج، والأسى يعتصر قلبه، وكان يقول: الله المستعان سبع وأربعون سنة متتابعة لم أترك الحج.
	وليس هذا عدد حججه، بل هذا عدد حججه المتتابعة، أما عددها جميعاً فتبلغ اثنتين وخمسين حجة.
	وفي 22/12/1419هـ توجه سماحته إلى مكة، وأدى العمرة، ومكث في مكة إلى نهاية ذي الحجة، ثم ذهب إلى الطائف.
	وفي آخر ليلة قضاها في الرياض جاء الناس إليه أفواجاً تلو أفواج للسلام عليه، وتوديعه؛ حيث جاء المئات من المسلِّمين والمودعين، وقد حَسَبْتُ مَنْ ضَمَّهم المجلس في آن واحد وإذا هم ثمانون شخصاً قد امتلأت بهم المقاعد، وجلسوا على الأرض، والذين خرجوا قبلهم أكثر منهم.
	=تدني صحة سماحة الشيخ+
	ولما وصل إلى الطائف بدأت صحته بالتدني، ولكن همته، وعزيمته، ونشاطه، وعمله، ومزاجه وتفكيره وذاكرته، وعنايته بضيوفه، كل ذلك لم يتغير منه شيء مع أنه يعاني أشد المعاناة، ومع أنه كان في رمضان لا يستطيع أن يتناول إلا تمرة أو تمرتين في اليوم، وبعد رمضان لم يكن يتناول إلا سوائل قليلة جداً من حليب، أو شوربة أو ما شاكل ذلك، وهكذا في شوال.
	أما في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم فلم يكن يتناول إلا السوائل، بل لم يكن يتناول في اليوم إلا كأس حليب صغيراً، حتى التمر الذي كان أحب الطعام إليه_كما يقول_لم يكن يستطيع تناوله؛ فلم يكن يتناول إلا كأساً صغيراً من الحليب، وكان يشربه بتَكَرُّهٍ، وإذا كثر الإلحاح عليه شرب ثانياً على مضض؛ لأنه كان يعاني من جرَّاء الشرب، ويظهر عليه التأثر إذا تناول ثانياً، وربما تقيأه، وكان يؤتى له بعصير الجزر، فكان لا يستطيع أن يتناول إلا ربع الكأس، واستمر على تلك الحال حتى فارق الحياة.
	ومع هذا كله فإن عمل سماحته هو هو.
	=آخر دروسه التي ألقاها+
	ولما وصلنا إلى الطائف عزم سماحته على البدء بإلقاء دروسه المعتادة؛ فقلت له؛ رأفة بحاله: إن كثيراً من الطلاب والمدرسين الذين يحضرون دورسكم مشغولون هذه الأيام بالامتحانات، ويرغبون أن تؤجلوا الدروس؛ لتعم الفائدة.
	فقال×: الدرس سيبدأ يوم الاثنين الآتي في أول شهر الله المحرم، والذي يحضر حياه الله، ولن نتوقف؛ فبدأت دروسه، واستمر في إلقائها ولم يكن يأتي من الدرس إلا بعد ساعتين من بدايته.
	=آخر درس ألقاه+
	وآخر درس ألقاه كان في يوم الاثنين 17/1/1420هـ، وقد استمر في الدرس حتى الساعة الثامنة صباحاً أي أن مدة الدرس استمرت قريباً من ثلاث ساعات.
	وأذكر أنه سألني بعد الدرس عن الساعة فقلت: الساعة الآن الثامنة، فقال: تأكد لعلها السابعة؛ فقلت: بل هي الثامنة يا سماحة الشيخ، فقال: ما ظننت أنها ثمان، القراء كثيرون، والوقت يمضي دون أن ندري؛ فهذا آخر درس ألقاه×.
	=آخر يوم في الدوام+
	أما الدوام الرسمي فكان مستمراً فيه إلى يوم الثلاثاء 18/1/1420هـ وذلك لما كان في الطائف؛ فذلك آخر يوم في دوامه الرسمي.
	=بقية أيامه الأخيرة+
	أما بقية أيامه فاستمر فيها يستقبل الناس، ويقوم بأعماله الأخرى كعادته، وفي يوم الأربعاء 19/1/1420هـ صلى الفجر مع الجماعة، وبعد الصلاة جلست معه لعرض بعض المعاملات، وعرض عليه الشيخ عبدالرحمن بن عتيق ثلاث معاملات، ثم التفت إليَّ فبدأت أقرأ مما كان معي، فقال: أحس بالتعب وأريد الراحة، وكان مرهقاً جداً؛ فلما أمسكت بيده لأدخله داخل المنزل قال: ما أضعف العبد؛ ما كنت أظن أن الإنسان يصل إلى هذا الحد.
	ولم يخرج من بيته ذلك اليوم لا للعمل، ولا للمسجد.
	ولما كان يوم الخميس 20/1/1420هـ حضر ابناه عبدالرحمن وأحمد، ونقلاه إلى مستشفى الهدا بالطائف، وفي المستشفى أجري له اللازم من المغذيات والأدوية، ولكن الألم يشتد عليه، ومع ذلك فنحن موظفي مكتب البيت وغيرنا مرافقون له في المستشفى، ومعنا معاملاتنا، وأوراقنا والمعاملات ترسل إليه_أيضاً_من مكتب الرئاسة، ويأتيه معالي الشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن باز، ومعالي الدكتور محمد الشويعر، والدكتور عبدالله الحكمي والشيخ محمد بن راشد؛ لعرض ما عندهم.
	وتقرأ المعاملات عليه عبر الهاتف من طريق فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن حمود الزيد، والمستفتون عبر الهاتف لا يتوقفون عن الأسئلة.
	والزوار من أمراء، وعلماء، وأعيان، ووجهاء، وعامة لا يحصون.
	وسماحة الشيخ يستقبلهم بكل ترحاب، وتهلل وفرح، وسعة بال، واستمر على تلك الحال إلى يوم الثلاثاء 25/1/1420هـ.
	( ملحوظات عجيبة على سماحة الشيخ في آخر أيامه)
	لقد لحظت على سماحة الشيخ في أيامه الأخيره ملحوظات عجيبة غريبة منها:
	1_ أنه منذ شهر رمضان كان كأنه يستعد لفراق هذه الدنيا؛ حيث كان يكثر من ترداد كلمات معينة كقوله: الله يحسن لنا الختام، الله يتوب علينا، ويميتنا على الإسلام.
	2_ وأنه قد أوفى كل ما يتعلق بذمته.
	3_ وأنه قد سامح كل من لديه حق لسماحته، من ديون أو غير ذلك.
	4_ وأنه كان حريصاً كل الحرص على إنجاز كل ما لديه من الأعمال، والمعاملات وغيرها، ونرى عليه الفرح بما ينجز من المعاملات، وقضاء حاجات الناس.
	5_ وأن ذاكرته تزداد، وتقوى.
	6_وأن خلقه وطيب نفسه، وانشراح صدره، وقوة تحمله لا أقول كان على مثل ما كان عليه، بل كان أكثر وأعظم مما عليه من الخلق، وطيب النفس، وانشراح الصدر، وقوة التحمل.
	7_ وأنه لما كان في المستشفى في أيامه الأخيرة لم يكن يهمل أي رسالة تأتيه برغم شدة وطأة المرض عليه، حتى إن أحد الناس أرسل إلى سماحته رسالة أبان خلالها عن عظيم محبته ومحبة الناس لسماحته، ودعا له دعوات عظيمة، وبَلَّغه دعوات الناس له.
	فرد عليه سماحته بجواب مناسب له، حيث ضمنه شكره، والدعاء له بالتوفيق، وسؤال الله أن يميته وإياه على الإسلام.
	8_ وأنه كان لا يلهيه المرض عمن حوله؛ فكان لا يترك أحداً ممن كانوا معه إلا ويسأله عن أهله، وعن أولاده، وعن أحوالهم، ويقول لهم: عساكم تتصلون على أهليكم، خصوصاً وأن بعض من في الطائف مع سماحته كان أهلوهم في الرياض.
	9_ وكذلك الآتون إليه يسألهم عن أحوالهم، وعن أحوال المسلمين.
	10_ وأنه لم يترك سنة من السنن الراتبة القبلية والبعدية، ولم يترك ذكراً من الأذكار، أو سنة من السنن التي كان يقوم بها إبان صحته.
	ولقد تقصَّدت مراقبته في أيامه الأخيرة في صلاته؛ فكان يجافي بين عضديه، ويجلس في مصلاه بعد الصلاة ليأتي بالأذكار، وإذا سلم عليه أحد وهو يؤديها أشار إليه أن انتظر قليلاً.
	بل لقد شاهدته يطبق سنن الصلاة كاملة يوم الثلاثاء 25/1/1420هـ أي قبل وفاته بيومين، وقد لفت انتباهي عنايته بتطبيق السنة.
	11_ ولما دخل المستشفى في 20/1/1420هـ بعد أن أنهكه المرض، وفتك بجوفه، وأَنْحَل جسمه كنا نراه أحياناً يضع يده على موضع الألم، ومع هذا لا تراه يشكو إلى أحد، ولا يظهر أنه يعاني من شدة المرض.
	بل تراه كلما استعاد نشاطه وأعطيت له المغذيات والمهدئات بدأ يستقبل عرض المعاملات وهو على سريره إما وهو مستلقٍ على ظهره أو جنبه.
	(محاولات إرساله للخارج للعلاج)
	مر قبل قليل أن سماحته مكث في المستشفى إلى يوم الثلاثاء 25/1/1420هـ وفي ذلك اليوم طلب الخروج؛ لأنه لم يجد فائدة من وجوده في المستشفى.
	وبعد ذلك توالت الاتصالات من المسؤولين الكبار لأجل إقناعه بالسفر إلى الخارج للعلاج؛ فخرج سماحته من المستشفى، وقد بلغ به الإعياء مبلغه، حيث تورمت قدماه، وصار مشيه ضعيفاً، ولم ينم تلك الليلة التي خرج فيها من المستشفى، وكأنه في تلك الأثناء قد انشرح صدره للسفر إلى الخارج، والذين حوله يلتمسون الخيرة في سفره أو بقائه.
	هنالك قال له ابنه الشيخ أحمد: ليتك يا والدي تتأمل أكثر وأكثر في موضوع السفر.
	وفي تلك الأثناء اتصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ولي العهد يريد رأي سماحة الشيخ في السفر؛ فقال سماحته: نتأمل.
	(آخر يوم في حياة سماحة لشيخ)
	وفي يوم الأربعاء 26/1/1420هـ أخذ سماحته ضحى ذلك اليوم قسطاً من الراحة؛ لأنه لم ينم في الليلة التي قبلها.
	وبعد الظهر كنت أنا والدكتور محمد الشويعر، والشيخ عبدالرحمن ابن عتيق في مكتب البيت، فخرج علينا الشيخ أحمد، وقال: الوالد جالس داخل المنزل؛ لعلكم تأتون إليه؛ لأنه يرغب في عرض ما لديكم من المعاملات عليه، فحضرنا عنده جميعاً وكان معنا_أيضاً_ابناه عبدالله وعبدالرحمن، فلما جلسنا إليه وجدناه مرتاح البال، منشرح الصدر، فاستبشرنا كثيراً وحمدنا الله على سلامته.
	وقال لنا: لقد تأملت موضوع السفر كثيراً، واتفقت أنا والأبناء على أنه يذهب بعضهم إلى أمريكا، ويعرض التقارير على المستشفيات المشهورة هناك، ويؤخذ رأيهم، وبعد ذلك ننتظر ماذا يختار الله لنا.
	وهكذا كتب الله لسماحة الشيخ أن لا يغادر البلاد أبداً، وألا تُجْرى له أي عملية جراحية طيلة حياته.
	وبعد ذلك سأل عن أخبار ذلك اليوم، وكان الدكتور محمد الشويعر معه صحف ذلك اليوم فاستعرضها عليه، وقرأ النشرة الإخبارية، ثم شرعنا بقراءة ما معنا من المعاملات من طلاق وغيره، وأخذت أتناوب مع معالي الدكتور محمد، فقرأنا عليه في تلك الجلسة ما يقارب خمساً وعشرين معاملة، وبعض المعاملات تبلغ ثلاث صفحات أو أكثر أو أقل، ويقدر مجموع ما قرأناه ثلاثين صفحة أو تزيد، خصوصاً وأن الدكتور محمد سريع القراءة، حسن العرض، فأجرى سماحته عليها اللازم.
	ومن بين تلك المعاملات رسالة جاءت من إحدى البلاد الأوربية بواسطة الفاكس، حيث ذكروا فيها أن =فلاناً+ من المعروفين لدى سماحة الشيخ سيَقْدُم علينا، وهو الوحيد الذي نستفيد منه، وكانوا قد استعدوا للقاء كبير، واجتماع للبحث في أمور الدعوة، وقالوا: إنه وصلنا بعض الأشرطة =لفلان+ من الناس يحذر من هذا الرجل، ويقول: إنه حزبي، وإنه ينتمي إلى الجماعة =الفلانية+، ونحن نرغب من سماحتكم إفادتنا عنه، هل نقبله ؟ أو أن ما قاله عنه ذلك القائل صحيح، وحينئذ نرده ؟
	فأجابهم سماحته: بأن ذلك الشخص المقدوح فيه من أهل السنة والعقيدة الطيبة، وما قاله عنه فلان غير صحيح، وأُرسل جوابُ سماحته بواسطة الفاكس، وتم الاجتماع، وانتهت الفتنة.
	وبعد ذلك سأل سماحة الشيخ عن الساعة فقلنا: الساعة الآن الثالثة إلا خمس عشرة دقيقة؛ فقال: تغدوا مع الضيوف، وأنا سوف أجلس بعد المغرب للناس؛ فقمنا للضيوف، واستبشرنا بذلك، وبشرنا الناس بسلامة الشيخ، وتذكرنا مرض الرسول"وخروجه للناس.
	ثم أصبح الناس يتناقلون البشرى بسلامة الشيخ، ومن قدر على المجيء حضر إلى الطائف، ومن لم يقدر اتصل بالهاتف.
	وبعد صلاة المغرب جاء الناس إلى منزل سماحته، واكتظ بهم المجلس، وانتظموا للسلام عليه وهم على أحر من الجمر؛ شوقاً لرؤياه، ثم جاء سماحته إلى المجلس على العربة يقوده ابنه الشيخ أحمد، ودخل على الناس قادماً من طريق غير طريقه المعتاد؛ حيث دخل المجلس من طريق الغرفة التي يوضع فيها الطعام، وربما كان ذلك بتوجيه منه؛ حتى لا يراه الناس وهو يسير على العربة؛ فيتكدروا، ولما اقترب من المجلس ترجَّل من العربة، وسار على قدميه؛ ليريهم أنه بخير وعافية.
	ثم دخل المجلس مبتسماً يتهلل وجهه بشراً، وسكينة، وسروراً؛ فقلنا: هذا هو شيخنا كأنه في شبابه؛ فلما أقبل على الناس ألقى عليهم السلام، وحياهم، وأخذ مكانه في المجلس، فبدأ الناس يسلمون عليه أرسالاً تلو أرسال، وكل من سلَّم عليه خرج من المجلس؛ حيث لم يبق مكان للجلوس من كثرة الناس.
	وبعد ذلك جلست عن يساره، والشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن باز عن يمينه، وبأيدينا جملة من المعاملات من طلاق وغيره كالعادة، وبدأنا عرضها عليه، والناس لا يزالوا يتوافدون، والهاتف يرن بين الفينة والأخرى.
	وبعد عشر دقائق من جلوسه تحسس سماعة الهاتف وعلى غير عادته رفعها ووضعها جانباً؛ حتى يتوقف رنين الهاتف، ثم أقبل على الحاضرين، وقال: كيف حال الإخوان، الله يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، الله يتوب على الجميع، ثم دعا لهم، وأطال الحديث والدعاء، وتوصية الناس بتقوى الله، والتمسك بالكتاب والسنة.
	وبعد ذلك أرجع سماعة الهاتف إلى وضعها الأول، وبدأ يرد على المتصلين، ويستمع إلى عرض المعاملات، والناس في تلك الأثناء يواصلون السلام عليه، وبلغ مجموع ما قرأنا عليه في ذلك المجلس ثمان معاملات، وبعض المعاملات أحالها على اللجنة، وبعضها إلى المكتب.
	وبعد أن سمع الأذان أجاب المؤذن كعادته، ثم سلم على الحاضرين، وودعهم ودخل بيته.
	وفي تلك الليلة عشنا أسعد ليلة مرت بنا في الطائف، بعد أن رأينا سماحة الشيخ على هذه الحال.
	ولما دخل إلى بيته جلس مع أسرته وبعض أقاربه الذين قدموا للسلام عليه من الرياض والمدينة، حيث مكث معهم إلى الساعة الثانية عشرة، وهو في أنس، وسرور، وراحة بال تامة، ثم انصرفوا عنه؛ لينام، فأخذ يذكر الله ويسبحه.
	يقول ابنه الشيخ أحمد: =وجلست معه بعد ذلك حتى الساعة الواحدة والنصف، وسألني عن الساعة، فأخبرته، فقال: توكل على الله، نَمْ، وصلى ما شاء الله أن يصلي، واضطجع على فراشه، والوالدة كانت جالسة عنده.
	ولما كانت الساعة الثانية والنصف جلس×وضحك، ثم اضطجع، وبعد ذلك ارتفع نفسه، وحشرج صدره، وحاولت الوالدة أن تنبهه، ولكنه لا يرد.
	وبعد ذلك جئت إليه أنا وإخوتي، واستمر على هذه الحال، فاتصلنا بمستشفى الملك فيصل، فأرسلوا سيارة إسعاف، وحُمِل سماحته إلى المستشفى، وعند حمله فاضت روحه إلى بارئها+.
	أما أنا فقد بتُّ تلك الليلة في منزل سماحته، فلما استيقظت مع أذان الفجر، وإذا بأحد الموظفين واقف يبكي، ويحوقل، ويقول: إن سماحة الشيخ متعب جداً، وقد طُلب له سيارة إسعاف.
	وبعد ذلك بقليل جاءت سيارة الإسعاف ورأيتهم يحملون سماحته فذهبت إلى المسجد لصلاة الفجر والأسى يكاد يقطع قلبي، وقد ترجح عندي أن سماحته سيفارق الحياة.
	وبعد أن عدت إلى المنزل اتصلت بالأخ صلاح الدين عثمان أمين مكتبة الشيخ عبر الهاتف الجوال؛ لأنه كان مع أبناء الشيخ، لما نقلوه إلى المستشفى، فلما كلمته لم يستطع الرد من البكاء فأيقنت أن سماحته قد توفي.
	وبعد وقت قصير جاء أبناء سماحة الشيخ إلى المنزل، وأفادوا بأن والدهم قد فارق الحياة، وكان ذلك قبيل فجر الخميس 27/1/1420هـ.
	وبعد أن توفي وضع في ثلاجة الموتى في مستشفى الملك فيصل في الطائف، ثم نقل إلى مستشفى القوات المسلحة في الهدا، ووضع في الثلاجة إلى أن جاء وقت تغسيله.
	
	(انتشار خبر الوفاة)
	وبعد وقت قصير من وفاته ذاع الخبر، وعم أقطار الدنيا، وحل بالمسلمين من اللوعة والأسى ما لا يعلم مداه إلا الله.
	(المداولات في وقت الصلاة عليه، ومكانها، ومكان دفنه)
	وبعد أن ذاع خبر الوفاة بدأت المداولات بين المسؤولين وأبناء سماحة الشيخ حول وقت الصلاة عليها، ومكانها، ومكان دفنه؛ فاستقر الرأي على أن يصلى عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة 28/1/1420هـ، وأن يدفن في مقبرة العدل في مكة المكرمة؛ حيث أعلن الديوان الملكي خبر الوفاة، ومكان الصلاة على سماحته، ووقتها.
	
	(توافد الناس إلى مكة)
	وبعد أن أعلن ذلك النبأ بدأت وفود الناس تتقاطر إلى مكة من كل حدب وصوب، وأقبل الناس من قريب، ومن بعيد، عبر الجو والبر، داخل المملكة وخارجها.
	(تغسيل سماحة الشيخ وتكفينه)
	وفي صبيحة يوم الجمعة نقل جثمان سماحة الشيخ من ثلاجة مستشفى الهدا عبر سيارة الإسعاف إلى منزل سماحته في مكة المكرمة؛ حيث تم تغسيله، وتكفينه هناك.
	وقد قام بذلك كل من صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن الحمود الزيد مدير إدارة البحوث العلمية والإفتاء، وصاحب الفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الغيث، وصاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز ابن محمد الوهيبي.
	(حضور العلماء والمشايخ في وقت تغسيل سماحته وتكفينه)
	وفي الوقت الذي كان سماحة الشيخ يجهز فيه_حضر إلى منزل سماحته في مكة جمع كبير من العلماء والمشايخ.
	ومنهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة الشيخ عبدالله بن قعود، والشيخ عبدالمحسن العباد، والشيخ عبدالرحمن البراك، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية آنذاك، ومعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية حالياً، والشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، والشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد، والشيخ متعب بن سليمان الطيار والشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم، وغيرهم كثير ممن لا تحضرني أسماؤهم.
	(الدخول عليه بعد تجهيزه)
	وبعد أن غسل وكفِّن دخل عليه جمع من الحاضرين في ذلك الوقت، حيث تقدموا لتقبيله، ورؤيته قبل الذهاب به للصلاة عليه.
	وبعضهم قبله قبل أن يغطى رأسه، وبعضهم بعد أن تم تغطيته.
	ومن هؤلاء الذين دخلوا عليه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد، وابنه الشيخ الدكتور عبدالرزاق، وصاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم وغيرهم.
	(صلاة أهل بيته عليه في منزله)
	وبعد ذلك جاء أهل بيت سماحة الشيخ×من زوجاته، وبناته، وغيرهن، وتقدم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، ومعه أبناء سماحة الشيخ؛ حيث صلى بالنساء على سماحة الشيخ×.
	(الصلاة عليه في الحرم)
	وبعد ذلك تم نقله إلى المسجد الحرام؛ للصلاة عليه؛ حيث وصل جثمانه إلى الحرم في حدود الساعة الحادية عشرة تقريباً.
	ولقد جاء الناس إلى المسجد الحرام في وقت مبكر؛ فامتلأت بهم جنبات الحرم، ولا ترى إلا باكياً حزيناً، مكفكفاً دموعه، منطوياً على نفسه.
	ولما حان وقت الخطبة، وأذن الأذان الآخر لصلاة الجمعة خطب الجمعة سماحة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام، ورئيس شؤون الحرمين آنذاك، وقد تكلم في خطبته على فضل العلم والعلماء، وذكر بعض مآثر الفقيد، وعزى الأمة به، وصبَّر الناس، ودعا لسماحة الشيخ.
	وبعد صلاة الجمعة قدمت الجنازة وما كادت تصل إلى المكان الذي هو قرب الإمام، حيث صارت تموج إلى أن وضعت أمام الإمام، فصلى بالناس على سماحة الشيخ إمام الحرم الشيخ محمد السبيل.
	وكان على رأس المصلين على سماحة الشيخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، وولي عهده الأمير عبدالله، وسمو النائب الثاني، الأمير سلطان، وسمو وزير الداخلية الأمير نايف، وسمو الأمير سلمان، وجمع كبير من الأمراء.
	(دفن سماحة الشيخ)
	وبعد الصلاة على سماحته حملت الجنازة إلى خارج المسجد الحرام، ووضعت في سيارة الإسعاف، وسارت بها السيارة وسط الجموع إلى مقبرة العدل. ثم دخل مجموع يسيرة إلى المقبرة يتقدمهم سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين×.
	وقد منع الناس في بداية دخول الجنازة المقبرة من الدخول؛ لأنهم لو دخلوا في ذلك لطالت مدة الدفن.
	وبعد ذلك تم دفنه في وقت قصير، ثم فتحت أبواب المقبرة؛ فدخل الناس أفواجاً تلو أفواج، ثم وقفوا على القبر، ودعوا لصاحبه، وسألوا له التثبيت عند السؤال، ثم خرجوا من المقبرة.
	=ملحوظات في يوم دفن الجنازة+
	من الملحوظات الغريبة في ذلك اليوم أن الناس توافدوا إلى مكة في وقت قصير جداً؛ فمع أن الوقت كان ضيقاً حيث لم يعلن رسمياً عن مكان الصلاة عليه ودفنه وزمانه إلا في وقت متأخر من يوم الخميس، ومع بُعد المسافة بين مكة وبين كثير من البلدان التي قدم منها الناس، ومع أن الوقت كان وقت امتحانات المدارس_إلا أنه لم يسمع بأي حادث مروري ذلك اليوم، بل سارت الأمور كما ينبغي، وسارت الجنازة من الحرم في دقائق معدودة مع أن الناس محيطة بها من كل جانب، ودفنت في وقت قصير ومن الملحوظات أن كثيراً من الناس ممن حضروا ذلك يقولون: إننا حضرنا ونحن على درجة من الإعياء كبيرة، ولم نكن نظن أننا إذا وصلنا إلى مكة، ونصلي على الجنازة إلا وقد لزمنا الفراش من التعب.
	ولكننا_بحمد الله_أُعِنّا على ذلك، وأمدَّنا الله بالقوة.
	ولعل ذلك من كرمات سماحة الشيخ.
	وفي ذلك المشهد العظيم تذكرتُ كلمة قالها سماحة الشيخ قبل وفاته بخمس عشرة سنة تقريباً، وذلك لما جاءه بعض الغيورين، وحدثوه على الأوضاع، ولاموه، وأغلظوا عليه بالقول، وقالوا: الواجب عليك أكبر مما تقوم به؛ لأنك إمام وقدوة، ولك مكانتك عند الجميع.
	وما علم أولئك بعِظم الدور الذي يقوم به.
	ولما سمع سماحة الشيخ منهم ذلك الكلام تأثر تأثراً كبيراً، ولم يُرِدْ أن يطلعهم على ما يقوم به، ولكنه قال: إذا أنا متُّ عرفتموني كما عرف الشيخ محمد بن إبراهيم بعد وفاته.
	=التعازي+
	وبعد دفن سماحة الشيخ×توالت وفود المعزين من رؤساء، وعلماء، ووجهاء، وغيرهم من شتى بقاع الأرض؛ فمنهم من يأتي بنفسه، ومنهم من يعزي عبر الهاتف، ومنهم من يعزي عبر الرسالة، ومنهم من يعزي عبر المقالة.
	والغريب أن الناس يعزي بعضهم بعضاً، فالواحد يعزِّي بالشيخ، ويُعزَّى به.
	(المؤلفات والمقالات في سماحته)
	وبعد وفاته خرج المئات من المقالات، والعشرات من المؤلفات التي تتحدث عن سيرته، ومكانته.
	ولقد استمرت الصحف مدة طويلة تكتب عنه، وتُفرِد الملاحق الخاصة به.
	وهذه المؤلفات والمقالات مليئة بذكر مآثره، وأخلاقه، والحديث عن سيرته.
	ولا زالت الرسائل العلمية الجامعية تسجل في بعض جوانب سيرته.
	(المراثي)
	بعد وفاة سماحة الشيخ جادت قرائح الشعراء، وكتبوا القصائد في رثاته، وبيان عظيم اللوعة في فقده، وإيضاح الثغرة العظيمة التي تركها.
	وبالجملة فإن القصائد التي قيلت فيه لا يمكن حصرها.
	ولا يبالغ من يقول: إنه لم يرثَ أحد بعد النبي"وأصحابه بمثل ما رثي به سماحة الشيخ.
	وسيأتي نماذج من ذلك.
	(المرائي)
	وكذلك المرائي التي رؤيت في سماحة الشيخ لا تكاد تحصى من كثرتها.
	وقل أن تجلس في مجلس أيام وفاة سماحته إلا وتسمع من يذكر طرفاً من الرؤى.
	(إجماع الناس على الفضل والعلم)
	فالناس_على اختلاف طبقاتهم_أجمعوا على فضل سماحته، وعلمه، وعدله، وتقواه، ومآثره الحميدة.
	والذين كتبوا، أو تحدثوا عنه، أو رثوه في القصائد فئات مختلفة، منهم الأمراء، ومنهم العلماء، ومنهم الوجهاء، ومنهم رجال الصحافة، ومنهم الأدباء، ومنهم الرجال، ومنهم النساء.
	ولو ذكرنا شيئاً من ذلك لطال بنا، ولما أردنا أن نذكر نماذج من ذلك وقعنا في الحيرة والحرج؛ فما ندري ماذا نأخذ، وما ندري ماذا ندع.
	1_ الملك فهد: وفاة ابن باز خسارة للأمة الإسلامية:
	عبر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عن عميق حزنه وألمه لوفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للسعودية، الذي توفي الخميس الماضي، واعتبر خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس أن وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز الذي كرس حياته للعلم، وخدمة الإسلام والمسلمين خسارة فادحة للأمة الإسلامية التي طالما استفادت بعلمه.
	ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الإعلام السعودي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي قوله: =إن الملك فهد تناول السيرة الطيبة للشيخ عبدالعزيز بن باز ومناقبه، وما تحلى به من صفات حميدة، وما بذله من جهود خيِّرة، ومواقفه على صعيد العلم، وخدمة الإسلام، والدعوة الإسلامية، والعلوم الشرعية+.
	جريدة الحياة 3/2/1420هـ
	2_ الملك يوجه بصلاة الغائب على الفقيد في جميع المساجد، نص بيان الديوان الملكي: الرياض واس: توفي أمس سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام السعودية، وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان الملكي:
	=انتقل إلى رحمة الله_تعالى_:صباح الخميس الموافق 27/1/1420هـ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي عن عمر يناهز تسعة وثمانين عاماً إثر مرض ألمَّ به، وسيصلى على سماحته حاضراً في الحرم المكي الشريف.
	ووجه خادم الحرمين الشريفين بأن تقام عليه صلاة الغائب_أيضاً_في المسجد النبوي الشريف وجميع مساجد المملكة اليوم بعد صلاة الجمعة_إن شاء الله.
	ولقد خسر المسلمون بوفاة سماحته خسارة كبيرة، حيث فقدوا بفقده عالماً جليلاً كرَّس كل حياته في سبيل العلم، وخدمة الإسلام والمسلمين على اختلاف أوطانهم في جميع أنحاء المعمورة.
	وإن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمير، وسمو النائب الثاني إذ يعزون أسرة الفقيد والشعب السعودي، والعالم الإسلامي بوفاته ليسألون الله_جل وعلا_أن يتغمده بواسع رحمته، ومغفرته، ويسكنه جناته، وينزله منازل الشهداء؛ إنه سميع مجيب، والحمد لله على قضائه وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون+
	الاقتصادية عدد 2060
	3_ الأمة الإسلامية تودع فقيدها سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن بازالمليك وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني يؤدون صلاة الجناة على فقيد الأمة.
	المدينة 29/1/1420هـ
	4_ خادم الحرمين الشريفين لأبناء ابن باز: فقدنا أعز الناس، وأصدقهم في النصح والدعوة إلى الخير:
	بكلمات أبوية مؤثرة، وبعبارات مفعمة بعمق المشاعر والتأثر قال خادم الحرمين الشريفين عند استقباله في قصر الصفا بمكة المكرمة لأبناء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: =والدكم_رحمة الله عليه_هو والدنا، بل ربما أشد من ذلك بالنسبة لي شخصياً، وفقده ليس مصابكم أنتم كأسرته وأبنائه، بل هو_أيضاً_مصابنا كشعب، وأيضاً للعالم الإسلامي، ولكل المسلمين+.
	وأضاف قائلاً: =لقد فقدنا بوفاة والدكم إنساناً من أعز الناس بالنسبة لنا، ومن أصدق الناس معنا، ومن أحرص الناس على نصحنا، والدعوة إلى الخير والنصح للناس وتوجيههم+.
	عكاظ 29/1/1420هـ
	5_ خمسين ألف مسلم حملوا جثمان ابن باز إلى مثواه، قوات الطوارئ السعودية تنظم دخول الجنازة إلى الحرم الشريف.
	عكاظ 5/2/1420هـ
	6_ أمراء المناطق تقدموا المصلين سماحة الفقيد ابن باز.
	عكاظ 29/1/1420هـ
	7_ أصحاب السمو الملكي الأمراء: الإسلام فقد عالماً من البارزين في الدين والعلم:
	كلمات الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالمحسن، والأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن ماجد والأمير فيصل بن ثامر.
	عكاظ 5/2/1420هـ
	8_ الأمير مشعل، والأمير طلال، والأمير أحمد يعزون في وفاة الشيخ ابن باز.
	الرياض 4/2/1420هـ
	9_ علماء الأمة مازالوا ينعون فقيد الإسلام ابن باز.
	المدينة 10/2/1420هـ
	10_ رؤساء الجمعيات الإسلامية ودور الإفتاء بأستراليا ونيوزلندا ومسلمو أمريكا يعزون في فقيد الأمة.
	عكاظ 5/2/1420هـ
	11_ علماء الدين والأكاديميون والباحثون يثمنون مجاهدات الشيخ ابن باز العلمية.
	الشرق الأوسط عدد 7473
	12_ الصحف العربية أفردت مساحات واسعة للحديث عن مناقبه، وإجماع على المنهج المعتدل، ووفاته خسارة عظمى، قصاصات من صحف مصرية وكويتية.
	الرياض 3/2/1420هـ
	13_ الجامعة الإسلامية تبكي رئيسها الأسبق، هكذا أسهم ابن باز في بناء الجامعة الإسلامية.
	الاقتصادية 14/5/1420هـ
	14_ شخصيات إسلامية بكت أمام الشيخ ابن باز عندما رأوا تواضعه.
	الشرق الأوسط عدد 7473
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	الرياض 7_ 2_ 1420هـ
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	37_ طود هوى: للشيخ يوسف بن عبدالعزيز الثنيان
	1_ رسالة شوق إلى سماحة الشيخ ابن باز، قصيدة لمعالي الدكتور أحمد ابن عثمان التويجري عضو مجلس الشورى، يقول في مطلعها:
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	رحلت وباب الحزن للناس مُشرع
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	فزعنا إلى الرحمن نشكوا ونندب
	وندعوا لشيخ والمحاريب تعرب
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	والهم يأسرني والحزن دفاق
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	لا لم تمت فيك ذكرانا إلى الأبد
	ياكوكب العلم بين المتن والسند
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	لكل قلب إذا ما حب أسرار
	وكل حب لغير الله ينهار
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	خطب دعا فأثار الهم والألما
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	وأطفيء في ليل الخليقة مشعل
	31_ تقرحت الجفون على ابن باز، قصيدة للشاعر إبراهيم بن حسن الشعبي، يقول مطلعها:
	دها أرجاءها خطب جسيم
	وغادر هذه الدنيا الزعيم
	32_ تصارع لغتين، قصيدة للشاعر إبراهيم الفوزان، يقول مطلعها:
	وقع المصائب يلهم التعبيرا
	أم أن شاعره يظل أسيرا
	33_ في موكب الوداع، قصيدة للشاعر الشيخ الدكتور عبدالمحسن ابن عبدالعزيز العسكر، يقول مطلعها:
	لمن تركتَ صروح العلم والخطب
	ومن يسير بنا في مهمة الكرب
	34_ يا شيخ عزِّ بنا أهل القبور، قصيدة للشاعر إبراهيم بن فهد المشيقح، يقول مطلعها:
	لا الشعر يجدي ولا تجديك أوزان
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	37_ الحقيقة والمجاز في رثاء الشيخ ابن باز، شعر أحمد بن علي القرني، ومطلعها:
	فُجعنا به والله خير له منا
	فلا مسلم إلا بكى قلبه حزنا
	38_ ولكن طيب ذكرك لا يزول شعر الدكتور أحمد بن محمد الضبيب عضو مجلس الشورى، ومطلعها:
	لجسمك أن يغيبه الرحيل
	ولكن طيب ذكر لا يزول
	39_ شيخاه، شعر رسمية بن فهد، ومطلعها:
	عليك بالحزن ودِّع سابق الجلد
	وهل على مثله ياقلب من جلد
	40_ موت عالم، شعر الدكتور سعد عطية الغامدي، ومطلعها:
	فقيدُ العلم في الناس الفقيد
	وحاضره المغيب والشهيد
	41_ زهد وحلم في كريم تواضع، شعر سعد عبدالرحيم البراهيم، ومطلعها:
	حار الفؤاد وتاهت الأبصار
	مما يقال وفي الرياض يثار
	42_ وكسفت شمس العلوم، شعر سعيد بن عبدالله القرني، ومطلعها:
	دخلت وأرواح الملايين تعصر
	وأجفاننا من حزن فقدك تمطر
	43_ ما لعينيك تسكبان الدموعا، شعر سليمان بن عبدالعزيز الشريف، ومطلعها:
	ما لعينيك تسكبان الدموعا
	لست صبرا على الأسى مستطيعا
	44_ كيف السبيل، شعر الشيخ عبدالرحمن المنير المساعد، ومطلعها:
	الله أكبر كم تموج من الورى
	زمر إليك قد اعتراها ما اعترى
	45_ زان المجالس محفوفاً برفقته، شعر الدكتور شكري محمد سمارة، ومطلعها:
	خطب ألم وأحزان نعانيها
	في موطن العرب والإسلام ناعيها
	46_ فقيد الأمة الإسلامية شعر صالح بن حمد المالك، ومطلعها:
	آن للدمع أن يسيل انسكابا
	حينما ودع الإمام وغابا
	47_ رحيل شيخ الشيوخ، شعر الأستاذ الدكتور محمد بن سعد بن حسين، ومطلعها:
	طوتك النوى من بعدما أجمل الصحب
	وغيب أتراب فحن لها ترب
	48_ رحيل الأقحوان، شعر الدكتور صالح الزهراني، ومطلعها:
	هاج عطراً وسافر الأقحوان
	فبكاه الأراك والسنديان
	49_ فقيد لم يغب، الدكتور عبدالرزاق الحمد، ومطلعها:
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