
 

 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦

و


ا  

 ا   اد ار
َرب العاملنياحلمد هللا  َصىل اهللاُ وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممـد، وعـىل ، وِّ َّ َّ

 :أما بعد    .آله وصحبه أمجعني

َّفقد اطلعت عىل الكتاب القيم الذي ألفه أخونا الشيخ الفاضل ِّ ُ عبدالعزيز بـن / َّ

ن حياة شيخنا سامحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز رمحـه اهللا َّحممد السدحان ع

َّوغفر له وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء، الـذي سـامه ََ
: اإلمـام ابـن بـاز«: 

َدروس ومواقف وعرب

ِ
«. 

َوال شك أن حياة شيخنا ّ ٌحافلة باألعامل اجلليلة يف الدعوة إىل اإلسـالم !رمحه اهللا!ّ

ُلمني، وإنه إلمام من أئمة اهلدى، ويف حياته دروس عظيمة، ومواقـف ُّوالنصح للمس ٌ ٌ ُ َّ ٌ
ِ َ َّ

ِنبيلة، وعرب للمعتربين
ٌ

ِ
ٌ. 

ُولقد أحسن املؤلف فيام كتب عـن شـيخنا ِّ َّوممـا زاد يف وأجـاد وأفـاد،  رمحـه اهللا َ

َّحسن ما كتب عنايته بـالربط بـني أحـوال الـشيخ عبـدالعزيز ُ وصـفاته  ـ رمحـه اهللا ـ ُ

َّدة وما كان عليه سلف األمـة، فهـواحلمي يف صـدقه وإخالصـه وعلمـه  ـ رمحـه اهللا ـ ُ
ِ ِ

َوعمله يذكر بالعلامء السابقني الذين خلد اهللاُ ذكرهم،  ُ َ

ِ
َ َّ َ ِّ ُ ُوقد مـىض عـىل مـوهتم مئـات َ

ًعلام وعمـال، فقهـا: ِّسنني، وهكذا فلتكن احلياةال ً
ًا، أمـرا بمعـروف وهنيـا عـن ً وأثـرً ً

ًمنكر، دعوة إىل ً احلق واهلدى وحتذيراَ ُ َ من أسباب الشقاء والردىِّ َّ. 

َوما أقوى شبهه فيام منحه اهللا مـن صـفات محيـدة وأخـالق كريمـة  ـ رمحه اهللا ـ َ
ٍ ٍ ٍٍ

رمحـه َوجهود عظيمة يف خدمة اإلسالم واملسلمني باإلمام عبداهللا بن املبارك املروزي 

ثقـة ثبـت، فقيـه عـامل، «: »هـذيبتقريب الت«الذي قال فيه احلافظ ابن حجر يف ،  اهللا
ٌ

ِ
ٌ ٌْ َ ٌ

ُجواد جماهد، مجعت فيه خصال اخلري
ِ
ُ ٌ ُوقد ذكر ذلك املؤلف يف آخر كتابـه جـزاه اهللا . »ٌ ِّ

خريا وبارك فيه ويف جهوده
ِ

ُ َ
ً

. 



 
 
 

٧  ودروس وا: ا ا ز

ِّوإين أويص طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب القيم واالستفادة منه َ. 

وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله 
ِ ِ

َ َّ  .ِّنبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعنيّ

عبداملحسن بن محد العباد البدر             
)١(

 

 هـ٢١/٧/١٤٢١يف          

                                                
ٌأصل هذا الكتاب حمارضة ألقيت يف قاعة املحارضات باجلامعة اإلسالمية يف املدينة النبوية بتاريخ   )١(

ّ املحارضة وعلق عليها َّهـ، وقد تكرم فضيلة الشيخ عبداملحسن بن محد العباد البدر فحرض٧/١/١٤٢١

َوأوىص بطبعها، ثم قدم هلا وأبدى بعض امللحوظات، فشكر اهللا لفضيلته حرصه ونصحه َُ ّ ّ. 

ّثم زدت عىل الكتاب يف طبعته الثانية ـ بعد مقدمة الشيخ هذه ـ بعض الزيادات وميزهتا عن طبعة الكتاب   ّ ُ

[ ].األوىل فجعلتها بني معقوفني هكذا 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨

و

ا 
 

ِّاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، نبينا حممد وعـىل  َِّ
َ

 :أما بعد   .آله وصحبه أمجعني

ِّفيختلف الناس يف علو مراتب ُُ هم ورشيف منازهلم بحـسب مـا يتاميـزون بـه مـن ُ

 .الصفات احلميدة

ِّوميزان التفاضل يف ذلك راجع إىل كثرة حتصيلهم واتصافهم بجميـل الـصفات  ٌ

وكريمها، وقد يتقارب مجاعة من الناس ـ أو يتقارب أكثرهم ـ الشرتاكهم يف صفات 
ٍ

ُ ٌُ

ًكريمة تتفق نوعا أو عددا ً َّ. 

ًإال أن أفرادا من الن ّ صَياس قد َّ
ِ

ّ إىل منزلة يصعب الوصـول إليهـا والرقـي إىل ونُل ُّ ُ

 M  w  v    u        t      s  r  q  p    o   n  mL  مرتبتهــا،
)١(

، M  «  ª

°  ¯  ®  ¬ L
)٢(

، MÈ  Ç  Æ   Å  Ä L
)٣(

. 

َأن مثل أولئك األكارم األماجد تتوق النفوس إىل معرفة سـريهم، : شاهد املقال

ِ
ُ ّ

ًا فضول حممود إىل التشوف والتتبع ألخبارهم وأحواهلم مجلة وتفصيالُبل يدفعه ً ُُ ُّ ُّ ٌ ٌ. 

ُ أولئك األفذاذ النوادر رجل أحسبه ـ واهللا حـسيبه ـ نوإذا كان ذلك كذلك؛ فم ُ ٌُ

ُبأنه مل يرزق القبول يف عرصنا هذا أحد مثل هذا الرجل، أال وهـو ا َُّ ٌ َ لـشيخ، بـل شـيخ َ

َّاملحدث، الفقيه املفتي، نارص السنة وقـامع البدعـة، أبـو  احلافظ اإلسالم واملسلمني، ِّ

 .عبداهللا عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، جعل اهللا الفردوس األعىل مثوانا ومثواه

ُوقد تكلم الكثريون وكتبوا عن سـامحته مـا بـني مـستقل ومـستكثر، وال تـزال  ٍّ ّ
ِ

األقالم مستمرة يف تدوين سريته العطرة
ِ

ً َّ. 

                                                
 .٣٥: ّفصلت  )١(

 .٤: ، اجلمعة٢١: ، احلديد٥٤: املائدة  )٢(

 .٧٤: ، آل عمران١٠٥: البقرة  )٣(



 
 
 

٩  ودروس وا: ا ا ز

ُ أن قراءة ومعرفة سري الصاحلني تزيد اهلمة وتقوي العزيمة، وتبعث ومن املعلوم ِّّ ُ َّ َ

ِ

ُالنشاط يف النفس، ومما حيسن ذكره هنا ما قاله سامحته ـ رمحه اهللا تعاىل ـ بنفسه عنـدما  ُ ُ

ِ

ًأفرد حمارضة عن شيخ اإلسالم الشيخ حممد بن عبدالوهاب ـ رمحه اهللا تعـاىل ـ حيـث 

 :رمحه اهللاقال يف مطلعها 

ملــا كــان احلــديث عــن املــصلحني والــدعاة واملجــددين، والتــذكري بــأحواهلم «
ُ

ِّ ُّ ُ

ّوخصاهلم احلميدة وأعامهلم املجيدة، ورشح سريهتم التي دلت عىل إخالصهم وعـىل 

صدقهم يف دعوهتم وإصالحهم، وملا كان احلديث عن هؤالء املصلحني املشار إلـيهم 

ُّاق إليه النفوس وترتاح لـه القلـوب، ويـود وعن أخالقهم وأعامهلم وسريهتم مما تشت ُ ُ

ـــدعوة  ـــالح وال ـــب يف اإلص ـــل راغ ـــدين، وك ـــىل ال ـــور ع ـــل غي ـــامعه ك ٍس ُّ ُِّّ َ َ 

ٍرأيـت أن أحتـدث إلـيكم عـن رجـل عظـيم : رمحـه اهللاإىل أن قال ... ّإىل سبيل احلق ّ ُ

ِّومصلح كبري وداعية غيور، أال وهو الشيخ املجـدد لإلسـالم يف اجلزيـرة العربيـة َ
ٍ

 يف ُ

القرن الثاين عرش من اهلجرة النبويـة، وهـو اإلمـام حممـد بـن عبـدالوهاب رمحـه اهللا 

 .اهـ» تعاىل

ٍوأنا يف هذا الكتاب سأحتدث عن مقام رجل عظيم، وعـن مـصلح كبـري، : قلت
ُ ّ

ّوعن داعية غيور، وهو ـ كام تقدم ـ سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل َ
ٍ

. 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٠

و

اا  
 كالم أهل العلم يف العناية بجانب الرتمجة لألئمة األعالم واضح وجيل، ومن ّإن

ّ ٌ

َما ذكره اإلمام احلافظ ابن حجـر ـ رمحـه : شواهد ذلك عىل سبيل املثال وليس احلرص ُ

َاإلمـام الـشافعي يعنـي » توايل التأسيس ملعايل حممد بـن إدريـس«اهللا تعاىل ـ يف كتابه 

ًاحلمد هللا الذي جعل نجوم السامء هدايـة «: رمحه اهللاحلافظ  حيث قال ارمحه اهللا تعاىل،
َ

ًللحيارى يف الرب والبحر من الظلامء، وجعل نجوم األرض ـ وهم العلامء ـ هداية مـن 
ّ

ّظلامت اجلهل، وفضل بعضهم عىل بعض يف الفهم والذكاء، كام فضل بعض النجـوم  ّ

»ِّعىل بعض يف الزينة والضياء
)١(

. 

ًلكن ذكرت مجاعة من األفاضل الـذين «: »وفيات األعيان «وقال ابن خلكان يف ُ

ّشاهدهتم ونقلت عنهم، أو كانوا يف زمنـي ومل أرهـم؛ ليطلـع عـىل حـاهلم مـن يـأيت  ُ

»بعدي
)٢(

. 

» إرشـاد األريـب إىل معرفـة األديـب«وهذا يـاقوت احلمـوي يف مطلـع كتابـه 

ُفهذه أخبار قوم عنهم أخـ«: يقول» معجم األدباء«املعروف بـ ُذ علـم القـرآن املجيـد ٍ

ُواحلــديث املفيــد، وبــصناعتهم تنــال اإلمــارة، وببــضاعتهم يــستقيم أمــر الــسلطان  ُ

َوالوزارة، وبعلمهم يتم اإلسالم، وباستنباطهم يعرف احلالل من احلرام ُّ«
)٣(

. 

ِّعنـوان الدرايـة «كتابـه يقول يف مقدمة ) هـ ٧١٤املتوىف يف عام ( وهذا الغربيني 

ُوذلك بحيـث يعلـم طالـب العلـم «: »علامء يف املائة السابعة ببجايةُفيمن عرف من ال

»ّاألئمة الذين هبم يقتدى، وبسلوك سننهم السوي هيتدى
)٤(

. 

َإن معرفة أخالق العلامء ومعرفة سريهم مكسب كبـري، وجتـارة رابحـة لطالـب  َ َ

ِ
ّ

                                                
 ).٢٥ص(» توايل التأسيس ملعايل حممد بن إدريس«  )١(

 ).١/٢٠(املقدمة » وفيات األعيان«  )٢(

 ).١/٣٢(» معجم األدباء«  )٣(

 ).٢٠-١٩ص(» عنوان الدراية«  )٤(



 
 
 

١١  ودروس وا: ا ا ز

ًالعلم، فإذا قرأ طالب العلم تراجم أولئـك األئمـة األعـالم ازداد بـصرية و ًتنـورا يف ُ ُّ

 .سلوك طريقه، ويف املقابل يعلم مكامن النقص واخللل يف ذاته وسريته

َّإن معرفة سري العلامء واحلرص عىل تدوين أخبارهم ورحالهتم وجهودهم سـنة  ُ َُ ّ

ُماضية عند أهل العلم املتقدمني واملتأخرين، يشهد هلذا ويؤكده عرشات ـ بل مئات ـ  ِِّّ ُ ِّ

 .موعها آلالف الرتاجمِّالكتب املتضمنة يف جم

ُوقد تفنن أهل العلم رمحهم اهللا يف تصنيفهم لكتب الـرتاجم، فمـنهم مـن أفـرد  َّ

ًترمجة مستقلة  ًعن إمام معني، مثل اإلمام املوفـق بـن أمحـد املكـي حيـنام أفـرد ترمجـة ًّ ِّ َّ

 فكتب )٢( رمحه اهللا تعاىل، وفعل مثله الكردي)١(مستقلة يف مناقب اإلمام أيب حنيفة

 .»أصحابهوأخبار أيب حنيفة « مناقب اإلمام أيب حنيفة، والصيمري له كتاب يف

ًوهذا اإلمام القايض عيسى الزواوي أفرد مصنفا مستقال يف ترمجة اإلمام مالـك  َّ

 .رمحه اهللا تعاىل

ــرد  ــةوأف ــرازي :األئم ــاتم ال ــن أيب ح ــيو )٣(َّاب ــري)٤(البيهق ــن كث   )٥( واب

 .رمحه اهللا ترمجة اإلمام الشافعي مصنفات مستقلة يف )٦(وابن حجر

ًوهذا اإلمام ابن اجلوزي أفرد مصنفا مستقال يف مناقب اإلمام أمحد   .رمحه اهللاَّ

َّونحا بعض أهل العلم منحى آخر، فأفردوا كتبا مـستقلة يف ترمجـة طبقـة معينـة  ً ًً ُ ُ

َيشرتكون يف عرص أو قطر أو علم أو مذهب، فهناك من أفـرد بعـض أتبـاع املـذ
ِ

اهب ُ

ّبمصنف مستقل، مثل أليب احلـسنات اللكنـوي، » الفوائد البهية يف تراجم احلنفيـة «:َّ

اجلـواهر «لتقي الدين بن عبدالقادر الدارمي، و» َّالطبقات السنية يف تراجم احلنفية«و

                                                
 .»مناقب أيب حنيفة«واسم كتابه   )١(

 .»مناقب أيب حنيفة«: واسم كتابه  )٢(

.»آداب الشافعي ومناقبه«: واسم كتابه  )٣(

 .»مناقب الشافعي«: واسم كتابه  )٤(

 .»مناقب اإلمام الشافعي«: واسم كتابه  )٥(

 .»توايل التأسيس ملعايل حممد بن إدريس«: واسم كتابه  )٦(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢

و

 .للقريش» املضية يف طبقات احلنفية

للقـايض » ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب اإلمام مالـك«و

 .عياض

البــن هدايــة » طبقــات الــشافعية«للــسبكي، و» طبقــات الــشافعية الكــربى«و

 .احلسيني

البـن » الذيل عىل طبقـات احلنابلـة«للقايض ابن أيب يعىل، و» طبقات احلنابلة«و

 .ابن رجب» طبقات«ابن عبداهلادي عىل » ذيل«رجب، و

طبقـات : خـصصّومن أمثلة تصنيف الرتاجم عىل حسب العلم ونوع الفن والت

 .املفرسين، وقد صنف فيها الداودي والسيوطي

أليب » ِّطبقات املحـدثني بأصـبهان والـواردين عليهـا«: ِّوطبقات املحدثني، مثل

ـا سـامه .الشيخ األصبهاين َّوطبقات احلفاظ، وقد صنف فيها اإلمام الذهبي كتاب ً تـذكرة «: َّ

 .»احلفاظ

َّوطبقات القراء، وقد صنف فيها اإلمام ا َّلذهبي أيضا كتابا سامهَّ ً َّمعرفـة القـراء «: ً

 .»الكبار

ُبغية الوعاة«َّوطبقات النحاة، وقد صنف فيها السيوطي كتاب  ُ«. 

 .اّوهلم جر... ُها ابن أيب أصيبعةَّوطبقات األطباء، وصنف في

َّوكام سلف آنفا؛ فمنهم من أفرد علامء قطر معني، كــ
ُ للخطيـب » تـاريخ بغـداد«ً

» تـاريخ أو أخبـار أصـفهان«للحـافظ ابـن عـساكر، و» تاريخ دمـشق«البغدادي، و

ُبغيـة الطلـب يف «سمه  وا،البن العديم» تاريخ حلب«ُللحافظ أيب نعيم األصبهاين، و

 .البن املستويف» )١(تاريخ إربل«، و»َتاريخ حلب

للـذهبي، » تـاريخ اإلسـالم«: ومن أمثلة تصنيف الرتاجم عىل حـسب العـرص

                                                
ِإربل  )١(

ْ
ِ

إثمد«م، بوزن مكسورة وال َّموحدة وباء السكون ثم بالكرس: 
ِ

ْ ).١/١٣٧(» معجم البلدان« :انظر .»ِ



 
 
 

١٣  ودروس وا: ا ا ز

البدر الطالع بمحاسن من بعد «البن حجر، و»  أعيان املائة الثامنةالدرر الكامنة يف«و

 .إىل غري ذلك من أنواع الرتاجم... للشوكاين» القرن السابع

وأخريا
ً

َفهذا كتاب جيمع أخبارا موجزة عن شيخ اإلسالم الشيخ عبدالعزيز بن :  ًٌ

َباز رمحه اهللا تعاىل، وهذا من باب الرب به ورد يشء من اجلميل ّ

ٍ

َّ جتاه ما قدمـه لإلسـالم ِّ ُ

 .واملسلمني

ًويف هذا الكتاب سأذكر أخبارا ووقائع يف حياة سامحة الشيخ  بن بـاز ا بدالعزيزعُ

ً؛ ليكـون احلـديث أكثـر وضـوحا َّمصنفة حتـت عنوانـاترمحه اهللا تعاىل، وسأجعلها  َ

وأكثر استجامعا للفائدة، وأما حياة الشيخ وترمجته الزمنية التفـصيلية وذكـر
ِ

 مـشاخيه ً

ّرمحهم اهللا، وذكر تالميذه وفقهم اهللا، فلن أعـرج عليـه؛ ألن هـذا قـد 
ِّ

ُ
ِ

 وبحـث ُبـسط
ِ

ُ

كثريا
ً

)١(
. 

َوالقصد من ذكر هذه املواقف واألخبار أن يأخذ اإلنسان الـدروس والعـرب وأن 

ِ ِ

ّيتبرص فيها، وبخاصة طالب العلم املحـب لـسامحته، فعنـدما يعـرف تلـك املواقـف  َّ

يدرك كيف مت
ِ

َثل الشيخ السنة فيها، وكيـف أقـام الـشيخ سـريته وهنجـه عـىل العلـم ُ َ ُ َُ ََّّ

َّالرشعي املؤصل من كتاب اهللا وسنة رسوله   .صَّ

 

*** 

                                                
ًولقد ألقى فضيلة الشيخ املحدث عبداملحسن العباد حمارضة عن سامحة الشيخ يف مسجد اجلامعة   )١( ِّ

ِّهـ، وهي قبل حمارضة املؤلف التي ألقيت يف قاعة ٦/٢/١٤٢٠اإلسالمية باملدينة النبوية ليلة اجلمعة 

.هـ٧/١/١٤٢١ نفسها يف يوم املحارضات يف اجلامعة



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٤

و

  ا ووره
ّليست الفائدة من حضور حلق العلم مقصورة عىل التحصيل العلمي فحـسب،  ً َ

ِ
ُ

ُبل القصد أوسع من ذلك؛ فهناك خلق الشيخ وتعامله مع ُ ُ َ السائلني، ورحابة صـدره ُ

َّعند االعرتاض عليه، والتواضع يف سامع املداخلة من طالبه ُ. 

ُاختلفت إىل أيب عبداهللا ـ يعني اإلمـام أمحـد بـن «: رمحه اهللاقال أبو بكر املطوعي 

ُعىل أوالده، فـام كتبـت عنـه » املسند«ًحنبل رمحه اهللا تعاىل ـ ثنتي عرشة سنة وهو يقرأ 

ًحديثا واحدا، ُ إنام كنت أنظر إىل هديه وأخالقهً ُ«
)١(

. 

 كـان حيـرضه مخـسة آالف، رمحه اهللاّ أن جملس اإلمام أمحد رمحه اهللاوذكر الذهبي 
ُ

ُ

ُمخسامئة يكتبون والباقون يستمدون من سمته وخلقه وأدبه ُ
ِ

َ ُّ ُ
)٢(

. 

                                                
 ).١١/٣١٦(» سري أعالم النبالء«  )١(

 .املصدر السابق  )٢(



 
 
 

١٥  ودروس وا: ا ا ز

ت دروس ا  
وقـار الـشيخ تغشاها اهليبـة مـن حيـث ـ رمحه اهللا تعاىل ـ دروس سامحة الشيخ 

ُوتعظيمه للعلم، وجلوسه الطويل للطالب، وحسن طرحه للدرس، وسـعة صـدره  َّ

َّورحابة نفسه يف قبول السؤال، وحتمل تكرار السؤال عليه، واإلنـصات مـن طالبـه،  ُ َ
ُّ ُّ َ

ُواملواظبة عىل املتابعة يف أثناء الدرس واإلصغاء التـام لكـالم سـامحته، ويـزين ذلـك 

ّدموع طيبة تغلب ال عـىل ًشيخ يف بعض املواقف، خاصـة يف مواقـف الـسرية النبويـة ٌ

ُ، فقد كان شيخنا رسيع الدمعة، تسبق عرباته عباراتـه   ّصاحبها أتم الصالة والتسليم َ َ ُ َ ُ

 .يف كثري من املواقف

ومن اهليبة والوقار أن الطالب إذا حرض يف درس سامحته يشعر بشعور روحاين، 
ّ

ُ ُ ّ

ِّالرمحة وحف  نة وغشيان َّولعل ذلك من نزول السكي  املالئكـة بتلـك احللقـة، حتـى َّ

َخييل للحارض أن جملسه كمجلس عبـدالرمحن بـن مهـدي شـيخ اإلمـام أمحـد ذلـك 
ّ َّ ُ

املجلس الذي وصفه أمحد بن سنان بقوله
ِ

َّكـان ال يتحـدث يف جملـس عبـدالرمحن، «:  َ ُ

ًوال يربى قلم، وال يتبسم أحد، وال يقوم أحـد قـائام،  ٌَّ ٌ  عـىل رؤوسـهم الطـري أو ّكـأنُ

»كأهنم يف صالة
)١(

. 

وقد مجع اهللا للـشيخ عبـدالعزيز ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ يف دروسـه وحمارضاتـه مـن 

ٌالصفات احلميدة والسجايا الـرشيفة نـصيبا وافـرا، فهنـاك هيبـة ووقـار وسـمت يف  ً ً

 .َاإلنصات وخشوع وعربات

 عليـه وهـو يبكـي، ُكنـت أقـرأ«: وكام قال ابن اجلـوزي عـن شـيخه األنامطـي

»ُفاستفدت ببكائه أكثر من استفاديت بروايته، وانتفعت به ما مل أنتفع بغريه
)٢(

. 

                                                
 ).٢٠٢-٩/٢٠١(» سري أعالم النبالء«  )١(

 ).٢٠/١٣٦(» سري أعالم النبالء«  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٦

و

م   وةر اظ 
أنـه كـان كثـري العبـادة : جاء يف ترمجة عبدالرمحن بن أبان بـن عـثامن بـن عفـان

ُوالتأله، رآه عيل بن عبداهللا بن عباس فأعجبه نسكه وهديه، فاقتدى به ُ  يف اخلريُّ
)١(

. 

»ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه«: وقال عبداهللا بن وهب
)٢(

. 

: ُّيف ترمجة احلسن البرصي مـا نـصه» البداية والنهاية«ُذكر احلافظ ابن كثري يف و[ 

كان الرجل إذا نظر إىل احلسن انتفع به وإن مل يسمع من كالمه : ُوقال يونس بن عبيد«

 .هومل ير من عمل

والـرشاء وكان ابـن سـريين إذا دخـل الـسوق يقـف أهـل الـسوق عـن البيـع 

 .ويذكرون اهللا

قبل أن يسمع) » املغني«صاحب ( ينتفع برؤية ابن قدامة وكان الرجل 
)٣(

. 

ُإذا قسا قلبي ذهبت إىل املسجد الذي فيه حممد بـن واسـع : جعفر الصادقوقال 

ًفأنظر إىل وجهه فقط فأجتهد أسبوعا يف طاعة  . اهللا من تلك النظرةُ

ـيخ اإلسـالم فـام أن نـراه حتـى : ِّوقال ابن القيم َكانت تتكالب علينا اهلموم فنأيت ش ُ

ّيذهب عنا ذلك اهلم، فسبحان من أدخل عباده جنته قبل لقائه َ ّ. 

قد شاهدت سـادات، فـام رأيـت مثـل أيب حممـد بـن أيب «: رشأ بن نظيفوقال 
ٍ

َنرص، كان قرة عني َّ
ُ«

)٤(
. 

أولياء اهللا الذين إذا رؤوا ذكر اهللا«: صّهذا كله قوله وجيمع 
ِ

ُ
ُ «.[ 

َّ يتـأثر الرائـي لـه إذا رأى أخالقـه، ورأى رمحـه اهللاّإن سامحة الشيخ عبـدالعزيز 

ّمتسكه بالسنة، فهو قدوة يف صـالته، ويف لباسـه، وقـدوة يف كالمـه، وقـدوة يف رقتـه  ِ
ّ ُّ َُّ

                                                
).١١-٥/١٠(» سري أعالم النبالء«  )١(

 ).٨/١١٣(» سري أعالم النبالء«  )٢(

 .»تذكرة احلفاظ«  )٣(

 ).١٧/٣٦٧(» عالم النبالءسري أ«  )٤(



 
 
 

١٧  ودروس وا: ا ا ز

ّولينه، وقدوة يف شدته يف احلق، فحق َّ
ِ

ّا إنه مبارك يف أي مكان حل فيـه أو ارحتـل إليـه َ ّ َ .

 M  f  e  d  c  bL : قال اهللا تعاىل
)١(

. 

                                                
.٣١: مريم  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٨

و

و  ا  
 

عـىل أوقـاهتم؛ َكان وال يزال أهل العلم ـ رمحهـم اهللا تعـاىل ـ أحـرص النـاس [ 

اه ّ وأن إمهال يشء من األوقـات بـال فائـدة معنـ،لعلمهم بعظيم شأن العلم وحتصيله

 .ضياع يشء من العمر وفوات يشء من اخلري

َّومن تتبع أخبار سري العلامء ونظر يف ترامجهم عرف مـصداق ذلـك، ومـن هـذا 

َّ يف ترمجة اإلمام سليم بن أيـوب الـرازي رمحه اهللاُذكره ابن عساكر الباب ما  ُ
 رمحـه اهللاَ

ًحياسب نفسه عىل األنفاس، ال يدع وقتا يميض عليه بأنه كان « َُ َ

ِ
غري فائدة، إما ينسخ أو ُ

يدرس أو يقرأ أو ينسخ شيئا كثريا
ً

ً«. 

ًولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج اإلسفراييني أنه نـزل يومـا «: قال ابن عساكر ّ

ًقد قرأت جزءا يف طريقي: إىل داره ورجع فقال ّوحدثني املؤمل بن احلسن أنـه : قال. ُ

ُرأى سليام حفي عليه القلم فـإىل أن قطـه جعـل حيـ ّ
ً ِّرك شـفتيه فعلـم أنـه يقـرأ بـإزاء ُ

ٌإصالحه القلم لئال يميض عليه زمان وهو فارغ، أو كام قال ّ«
)١(

[ . 

ال ختلو من الفوائد، حتـى يف وجد أهنا   ـرمحه اهللا تعاىلـ الس الشيخ َجمَّومن تتبع 

َيارات اخلاصة التي يدعى إليها من بعـض النـاس، ِّبيته وأثناء حضوره األعراس والز ُ

ّحتى يف املستشفى وهو يتلقى العالج، وقد أخربين ابنه أمحد أن سامحة الـشيخ ملـا بل  ُ

ِّكان يف املستشفى كان يصيل بمن معه   فـإذا صـىل والتفـت َوهم أربعة أو مخـسة نفـر،ُ

ُعقب الصالة أخذ يعظهم 
ِ

َيذكرهم ويعلمهم، فإذا كان هذا حاله يف املـرض فكيـف وَ ِّ
ُ ُُ ُِّ

ّحاله يف الصحة؟ ُ! 

ّبـه ابنـه أمحـد أن ّمـا حـدثني : العجيب يف حمافظة الشيخ عىل وقته وجمالسهومن  ُ

ُ كان حريصا حتى عـىل الثـواين مـن وقتـه، حتـى يف أثنـاء ركوبـه يف رمحه اهللاَسامحته  ً

ًالسيارة فهو يشتغل بالعلم إما إمالء أو سامعا، ولقد أخربين ابنه أمحد قال ً ُقـرئ عـىل : َّ

                                                
 ).١٧/٦٤٦(» سري أعالم النبالء«: وانظر). ٢٦٣ص(» تبيني كذب املفرتي«  )١(



 
 
 

١٩  ودروس وا: ا ا ز

ٌالشيخ يف السيارة كتب، و  :ذكر منهاُ

 .الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا تعاىل» جمموع فتاوى «-

 .ِّالبن القيم رمحه اهللا تعاىل» إغاثة اللهفان «-

 .البن املنذر رمحه اهللا تعاىل» اإلقناع «-

 .»ّمرويات اللعن يف السنة« كتاب -

 .ل الصغريةئَّإضافة إىل جمموعة من الرسا

ـتغفار َ يشغلرمحه اهللاولقد كان الشيخ   الثواين والدقائق مـن وقتـه بالتـسبيح واالس

ِّأن املحـدث » أدب اإلمـالء واالسـتمالء«َوالتهليل، ولقد ذكر اإلمام السمعاين يف كتابه  ّ

قـال » حـدثنا وكيـع «:ّإذا كان يف حلقة كبرية كان هنـاك مـستملون، فـإذا قـال املحـدث

التـسبيح حتـى والشيخ باالستغفار أثناء قول املستميل يبدأ يف ، و»حدثنا وكيع«: املستميل

 .يرجع الصوت له

ُ إذا طلب أحدا عىل اهلاتف وكـان يف انتظـار الـرد جتـده رمحه اهللاوسامحة الشيخ  ًّ

ِّيسبح ويستغفر اهللا تعاىل ُ. 

َّوقد حدثني الشيخ عبـدالرمحن اجلـالل ّ
)١(

ً أنـه خـرج مـع سـامحة الـشيخ مـرة  َّ

ب ـ فيام أذكر ـ جاءت سحابة، ثم أمطرت بإذن ّفلام جلسنا وصلينا املغر: ُّللنزهة، قال

كـان ّاهللا تعاىل، واشتد نزول املطر فأمرنا الشيخ بالرجوع فرجعنا، ويف أثنـاء رجوعنـا 

ُالليل قد أسبل ظالمه، وكنا حينام خرجنا قد رآنا بعض أهل املزارع عندما مررنا هبم،  ّ َ
َ

ّويعرفون أن الشيخ معنا ِ
. 

َفأخذوا يوقدون بعض ا: قال
ِ

لنريان يف عسب النخيل حتـى نـرى طريقنـا، فلـام 

رأينا النار اهتدينا إىل مزارعهم فجئنا، وكانت حال الناس يف ذلك الوقت يف قلة ذات 

 .اليد

                                                
َّهو الشيخ أبو عبداهللا عبدالرمحن اجلالل، وهو أشهر طالب سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ملا كان يف مدينة   )١(

 .ارك فيه ويف ذريتهالدمل، وهو ال يزال يف الدمل أثابه اهللا وب



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٢٠

و

 زالـت الـسامء ماُفأدخلونا يف غرفة صغرية من الطني كانت توضع للتبن، و: قال

متطر، فأدخلنا الشيخ، ثم صعدنا مع الشيخ عىل هـذا التـبن وجلـ
ِ

سنا عليـه ننتظـر أن ُ

 .ّخيف املطر

يخ عبـدالرمحن اجلـالل ُ وهذه كنية الـش.يا أبا عبداهللا، اقرأ:  يل الشيخفقال: قال

ُليل ومطر وبروق! ُفعجبت، كيف أقرأ يف هذا الوقت احلرج: قال. أثابه اهللا ٌ
ٌ! 

بام أننا جالسون اقرأ واقرأ من حزبك: فقال الشيخ
ِ

. 

ُن حزبك، عرفت أن مراد الشيخ أن أطيل القراءةاقرأ م: فلام قال الشيخ: يقول ّ ُ. 

ُفقرأت من سورة األعراف، فلام انتهيت بدأ الشيخ يرشح ويفـرس ودموعـه : قال ُ ُِّ ُ ُ

 .رمحه اهللاتسابق كلامته 

ّفانظر ـ رعاك اهللا ـ أي حرص بعد هذا احلرص؟ ُليلة ماطرة وشديدة الظلمـة، ! َ

 .قيمة الوقتّومع هذا كله كان يستشعر 

ن الـشواهد عـىل حـرص سـامحته ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ عـىل إدراك الفـضل ومـ

اللهم بارك «: صقال . ُاستغالله لوقت البكور وعدم نومه فيه: ومسابقته إىل اخلريات
ِ

ّ

»َّألمتي يف بكورها
)١(

. 

، ثـم »مبحث البكور إىل جمالس احلديث«: قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعاىل

يثساق بإسناده هذا احلد
)٢(

. 

» أدب اإلمـالء واالسـتمالء«يف كتابـه ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ َّوكذا صنع السمعاين 

البكور إىل جمالس احلديث: وقال
)٣(

. 

وعن عيل بن املديني قال
ّ

بنفـي : ّمن أين لك هذا العلم كله؟ قال: قيل للشعبي«: 

                                                
 .أخرجه أمحد وأبو داود  )١(

 ).١/٨٣(» اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع«  )٢(

 ).١١١ص(» أدب اإلمالء واالستمالء«  )٣(



 
 
 

٢١  ودروس وا: ا ا ز

ُاالعتامد، والسري يف البالد، وصرب كصرب اجلامد، وبكور كبكور الغراب
ٍ

«
)١(

. 

ّوقد حدثني الشيخ عبدالرمحن بن جـالل ـ أثابـه اهللا تعـاىل ـ فـذكر بـأن الـشيخ  ّ ّ

ُرمحـه اهللا تعـاىل ال ينـام بعـد الفجـر طيلـة مكثـه يف الـدمل، وذكـر الـشيخ عبدالعزيز 

ّعبدالرمحن أيضا بأن هذا من عادة الشيخ حتى يف األيـام التـي ال يكـون يف صـباحها  ً

 .دروس

                                                
 ).١٩٧-١٩٦ص(» الرحلة يف طلب احلديث«  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٢٢

و

او ا ره  رس  
ًالفحل العلم، كبري يف علمه، كبري يف تواضعه، وليس عجبـا إذا رأيتـه هذا اإلمام  ٌَ

َ

ّال أدري، بــــل واهللا تكــــل اآلذان مــــن قولــــه: يف الــــدرس يقــــول  ال أدري، : َ

ُإىل تأمل، سنبحثها إن شاء اهللاال أعلم، حتتاج املسألة 
عبارات اعتادت اآلذان عـىل ... ّ

 .محه اهللارسامعها منه 

ًوترى الشيخ يف بيته مع أمني مكتبتـه الـشيخ صـالح ـ أثابـه اهللا ـ معتكفـا عـىل 
ُ

ُالتحضري وعىل البحث، فهذا كتاب يقرأ يف احلديث، وهـذا كتـاب يقـرأ يف التفـسري،  َُ

 .ُوهذه مسألة من درس البارحة حتتاج إىل زيادة إيضاح

َومما يالحظ عىل سامحة الشيخ أنه حيرص عىل سامع  ِّالبحوث التـي يكلـف هبـا، ُ ُ

ًبل قد يطلب إعادة القراءة مرتني أو ثالثا، بل أحيانا يسأل الطلبة ًَ
َّ

 من يعرف؟: ُ

ُهكذا هو العامل الرباين، وهذا هو التواضع، وهـذا هـو اخللـق الـذي كـان عليـه  ُ َّ َّ

ِ

َّسلف األمة   .رمحهم اهللاُ

َّوإن املرء ليعجب من شدة حرص سـامحته عـىل الفائـدة وا إلنـصات التـام مـن ّ

ُكلف سـامحته ُسامحته عند سامعها وطلبه االستزادة من القراءة فيام يتعلق هبا، بل قد ي ِّ

 .ُّ بزيادة التتبع واالستقراء ألجزائهاالقارَئَالباحث أو 

َّأن سامحة الشيخ قد شارك بلسان احلال اإلمام الشافعي بلسان : شاهد املقال هنا َ
َ ّ

: ُكيـف شـهوتك للعلـم؟ قـال: عي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ فقيل لهُاملقال عندما سئل الشاف

َّأسمع باحلرف مما مل أسمعه فتود أعضائي أن هلا أسامعا تتنعم بـه مثـل مـا تنعمـت بـه  َّ ُّ ُ ًُ ّ

 .األذنان

ّحرص اجلموع املنوع يف بلوغ لذته للامل: ُكيف حرصك عليه؟ فقال: فقيل له ُ ُ َ َ. 

َب املــرأة املــضلة ولــدها لــيس هلــا طلــ: ُفكيــف طلبــك لــه؟ فقــال: فقيــل لــه ّ 



 
 
 

٢٣  ودروس وا: ا ا ز

غريه
ُ

)١(
. 

ُومما حيسن إيراده يف هذا املبحـث ـ وهـو متعلـق بحـرص الـشيخ عـىل حتـصيل  ُ َّ

 :الفائدة ـ ما جاء يف هذا اخلرب

دعا الشيخ عبداهللا بن جربين سامحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز، وكعـادة 
ِ

َ ُ ُ

شغل املجلس بالفائدة، ويف ذلك املجلس كان ِّالشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف كل جملس ي

ِّشيخنا الشيخ عبداهللا يقرأ يف كتاب البن القيم وسامحة الشيخ عبـدالعزيز يعلـق عـىل  ُ ِّ
ٍ ُ

ِّالقراءة، فمرت مجلة استشكلها سامحة الشيخ ومل تتضح له، وغلب عىل ظنه أهنا سبق  َّ ٌ ُ َّ

ِّقلم من ابن القيم رمحه اهللا تعاىل، فأوضح الشيخ ع ِّبداهللا بن جربين مراد ابن القيم من َ َ
ِ

ُ

سياقه تلك اجلملة، فرس سامحة الشيخ عبدالعزيز وقال
َّ ٌهذه فائـدة، ثـم أمـر الـشيخ : ُ

َعبداهللا أن يعيد كالمه ليستفيد اجلميع ُ. 

ًومما حيسن ذكره هنا أيضا ُ ُ

ِ
الـذهبي رمحـه اهللا تعـاىلنقلـه مـا : َّ

)٢(
 عـن أيـوب بـن 

 اخلليل بن أمحد الفراهيدي إذا أفاد إنسانا شيئا مل يره بأنه أفـاده، كان«: ِّاملتوكل أنه قال
ِ
ُ ً ً

َوإن استفاد من أحد شيئا أراه بأنه استفاد منه ً
ٍ

«. 

                                                
 ).١٠٦-١٠٥ص(» توايل التأسيس«  )١(

 ).٧/٤٣١(» سري أعالم النبالء«يف   )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٢٤

و

ا  ا  
ِّهذه اخلصلة متيز هبا الشيخ وبز هبا علامء عرصه، فهو معدود من كبار املحـدثني،  ٌ ََّّ

ِّليل، ال بالدليل فحسب بل بالدليل الصحيح، ويؤكـد َّولقد متيزت فتاواه بربطها بالد ُ

ُّذلك معرفته بالرواة، وت ُضعيفه مع ذكر علته، ويمكن إمجال جهود الشيخ ُ ّ
ِ

يف !رمحه اهللاُ

 : اآلتيةهذا املبحث يف األمور

َإذا بحث الباحث بحثا للشيخ يمل بعض األحـايني : بسامع األسانيد العناية -١ ُّ
َ

ً

َّقراءهتا، بينام ترى الـشيخ مـصغيا، وقـد يطلـب اإلعـادة مـرتني من كتابة األسانيد و ُ
ُ ً

ِ

ِّوثالثا لبعض األسانيد، وقد يطلب إعادة قراءة البحث كله ُ ً. 

مالزمـان لـدرس » اخلالصـة«و» التقريـب«فكتابـا :  الفحص عن الرجـال-٢
ِ

 .رمحه اهللاَّسامحة الشيخ، ال يكادان ينفكان عن درسه 

 . والشواهد واملتابعاتُّ العناية بتتبع الطرق-٣

َّ العناية بذكر الصحايب والراوي عند االستشهاد أو االستدالل باحلديث-٤

ِ
. 

 . التنبيه عىل األحاديث الضعيفة-٥

ِّ استدراكه عىل غري واحد من املحدثني-٦
ٍ

. 

ُومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يعتني باألحاديث الصحيحة، حيث يعاب عـىل  ُ

ُادهم باألحاديث الضعيفة، بل قد يـصل يف بعـض األحيـان بعض طلبة العلم استشه

إىل األحاديث الضعيفة جدا، بل قد تـرى يف كتابـات بعـضهم أحاديـث موضـوعة؛ 

 .ُوهذا مما يدل عىل التقصري يف الطلب

َّوقد سئل بعض أهل العلم من أئمة القرن التاسع عن خطيب يرتقـي املنـرب كـل  ٍ
ُ ُ

ُة واملوضوعة، فأجاب بأنه جيب أن ينبه مـن هـذا، مجعة ويستشهد باألحاديث الضعيف

َّفإذا مل ينته رفع أمره إىل من بسط اهللاُ يده حتـى يكفـه عـن التغريـر باملـسلمني ونـرش  ُ َ ُ ُ

ِ

َالكذب عىل مسامع الناس يف خطبه ُ
)١(

. 

                                                
 ).٤٣ص(»  احلديثيةالفتاوى«  )١(



 
 
 

٢٥  ودروس وا: ا ا ز

ا  هو ا  
َّأنا بنفيس يدالن عىل حرص الـشيخ ُأذكر هنا مثالني عايشتهام   وصـربه ه اهللارمحـُ

 :عىل البحث، ومها

ُكلفنـي سـامحته ببحـث حـديث عبـادة بـن هـ ١٣٩٩ أو ١٣٩٨يف عام : األول ُ ّ

ّمخـس صـلوات فرضـهن اهللا«: صقال رسـول اهللا :  قال ريض اهللا عنهالصامت ُ...« ،

ُمن عرشين مرجعا تقريبا من السنن واملـسانيد، فلـام أكملـت ُفنقلت أسانيد احلديث  ً ً

َإىل سامحته بعد صالة العشاء بدأت القراءة عليه بعد طعام العشاء، البحث وأحرضته  ُ
ِ

ِّويف أثناء القراءة كان يأمر بقراءة بعض الرتاجم من كتب الرجال ُ. 

ــشعر  ــاس ف ــشاين النع ــة عــرشة تغ ــساعة عــىل الثاني ــارب ال ــارفت عق ــام ش َّفل ُ ْ َ 

بذلك، فاستأذنته يف االنرصاف فأذن ـ  رمحه اهللالشيخ 
ِ

ً تعاىل ـ وقـال يل مجلـة اهللارمحه ُ ُ

 . وطلب إكامل القراءة يف الغد أو بعده،أسهرناك هذه الليلة أو نحوها: ُكالمية مفادها

ُطلب مني سامحته يف عام : الثاين النهـي عـن االنتعـال «َهــ بحـث حـديث ١٣٩٨ِّ

ــائام ــامحته »ًق ــان س ــديث يف ُ، وك ــريج احل ــتمع إىل خت ــد اس ــصحيحة«ق ــسلة ال » السل

لأللباين
)١(

ًيخ كالم الشيخ األلباين مرارا،الش، واستعاد محه اهللا ر َ

ِ
 وكان الـذي يقـرأ عليـه 

ً، وكانت جلسة منزلية يف دار سامحته بعد العشاءيالشيخ خالد الرشيم ً. 

ــال ــاهد املق ــشيخ : ش ــند ّأن ال ــسند ـ س ــال ال ــتامل رج ــن اك ــت م  ُّأراد التثب

ابن ماجه
)٢(

سـنن «ُحته إحـضار كتـاب َّ ـ وعدم وقوع السقط من الطابع، فطلب سام

َ، فأحرض وقرئ عليـه، فكـان الـسند مطابقـا ملـا ذكـر الـشيخ األلبـاين يف »ابن ماجه ً ُُ َ

مصباح الزجاجة يف زوائد ابـن «، فأمرين الشيخ بإحضار كتاب »السلسلة الصحيحة«

ُ، فبحثت عنه يف مكتبته فلم أعثر عليـه، فـأمرين أن أعـود ام أظنيللبوصريي ف» ماجه ُ

                                                
).٧١٩(اجلزء الثاين، حديث رقم   )١(

َابن ماجة، أو: ُهل يقال» ابن ماجه«هناك مبحث نفيس يف حتقيق ضبط لفظ   )٢( َ ْابن ماجه: َ سنن ابن «: انظر. َ

 .بتحقيق الشيخ حممد فؤاد عبدالباقي) ٢/١٥٢٠(» ماجه



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٢٦

و

ُإنـه موجـود، ومـع ذلـك مل أعثـر عليـه لكثـرة الكتـب : ًة أخـرى وقـالَّللبحث مـر

 .ُوتراكمها

َّسامحته أشار إيل الشيخ إبـراهيم احلـصنيوقبل انرصايف من منزل 

)١(
 ـ رمحـه اهللا 

إليه أمرين بالذهاب إىل املكتبـة الـسعودية ونقـل  ُ جئتَّ، فلامريدكّتعاىل ـ بأن الشيخ ي

َإسناد احلديث من النسخ ا ، ثم أمر الشيخ إبـراهيم احلـصني »سنن ابن ماجه«ِّخلطية لـُّ

ِّأن يكتب يل خطابا موجها إىل املكتبة لكي أمتكن من البحث يف النسخ اخلطية ُّ ّ ً َّ ً ُ. 

َفذهبت إىل املكتبة، وأحرضوا يل ثـالث نـسخ، وقـالوا ُ ُ رابعـة، فقلـتتبقيـ: ُ ٌ :

َوبعد البحث وجدت إسناد احلديث مط. يكفيني ثالث نسخ ًابقا للنـسخة املطبوعـة، ُ

ًفرجعت إىل الشيخ وأخربته بام فعلت، فأمرين بالعودة إىل املكتبة مرة أخرى والبحـث  َُّ ُ ُ

ُيف النسخة الرابعة ـ وقد أخربت الشيخ عنها ـ كام أوصاين أن أنقل سامعات النـسخة  ُ

 .من آخرها

وهي أن احلديث غري ! ُوبعد العودة إىل املكتبة طلبت النسخة الرابعة، وكانت املفاجأة
ُ

ّ

موجود يف موضعه يف 
ٍ

ُ، فجئـت إىل سـامحة الـشيخ سائر النسخ املخطوطة أو املطبوعة

ِّيف منزله بعد املغرب فأخربته بعد إجيادي للحديث يف النسخة اخلطية الرابعـة،  َّفرتبـع ُ

ًعىل كرسيه وتبسم ضاحكا وقال َّ ِذلك ما كنا نبغ«: ِّ ، ثم سـألني عـن سـامع النـسخة »َّ

ُأخربته بأهنا قرئت عىل اإلمام الشوكاين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ فرتحم الشيخ عـىل اإلمـام ف َّ ُ ُ

 ...الشوكاين

ّبكل حال؛ أتذكر أن الشيخ أعل احلديث يف  ّّ بـن امن جهة عـيل » سنن ابن ماجه«ّ

ُحممد الذي يرويه عن وكيع، وذكر يل الشيخ أن وكيعا إمام مشهور وطالبه كثر، ومـع  ُ ًُ ّ
ٌ ٌ

                                                
َني، رجل فاضل، طلُق الوجه، دمث األخالق، الزم هو الشيخ إبراهيم بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز احلص  )١(

ٌ ٌ

هـ وبعد انتقاله إىل ١٣٨١سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا للكتابة له منذ قدومه املدينة أوائل عام 

قبل وفاة الشيخ عبدالعزيز رمحه اهللا : هـ، أي١٤١٠ُالرياض إىل أن تويف رمحه اهللا يف شهر ربيع األول سنة 

 .ًات تقريبابعرش سنو



 
 
 

٢٧  ودروس وا: ا ا ز

ُمل يرو هذا احلديث عنه إال عيل بن حممد وليس من طالب وكيع املشهورينهذا  َّ ِ
. 

َهذا ما حيرضين من فحوى كالم الشيخ حول هذا احلديث ُ
)١(

. 

ُّالشيخ لطريق ابن ماجـه بـسبب تفـرد عـيل إعالل ّإن : َوالذي أريد أن أقوله هنا

ّوجيه، وهذا املأخذ يعل به السند عٌإعالل بن حممد عن وكيع ا  .ند أهل العلمُ

ما رواه الرتمـذي مـن طريـق رشيـك بـن عبـداهللا النخعـي عـن أيب : مثال ذلك

قـال : قـالـ ريض اهللا تعاىل عنـه ـ عن عطاء بن أيب رباح عن رافع بن خديج إسحاق 

من زرع يف أرض قوم بغري إذهنـم فلـيس لـه مـن الـزرع يشء، ولـه «: صرسول اهللا 
ٌ َّ ٍ

   .»ُنفقته

ٌوتفرد رشيك بمثل هـذا األصـل عـن أيب إسـحاق مـع «: قال احلافظ ابن حجر
َّ

ُّكثرة الرواة عن أيب إسحاق؛ مما يوجب التوقف عن االحتجاج به
ُّ...«

)٢(
. 

وأما الغريـب مـن احلـديث ـ «: وقال احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر املقديس

َّكحديث الزهري وقتادة وأشباههام من األئمة ممن جيمع حـديثهم ـ إذا تفـر َ
ُ ُ ُد الرجـل َُّّ

ًعنهم باحلديث يسمى غريبا َُّ«
)٣(

. 

ٌوقد نص عىل هذا اإلمام مسلم  ُ َّ، ومثـل بـالزهري »صحيحه« يف مقدمة رمحه اهللاَّ

ِّوهشام بن عروة وأهنام من الشهرة والروايـة وكثـرة األصـحاب بمكـان، ولـو روى 

ُعنهام أحد حديثا ال يعرفه أصـحاهبام فغـري جـائز قبـول حـديث هـذا الـ َ ًٍ
ُ ُ رضب مـن ٌ

الناس
)٤(

. 

َومن جلد الشيخ  جلـس الـشيخ : ُ ما نقله بعـض تالميـذه، حيـث قـالرمحه اهللاَ

                                                
ًللحديث شاهد عند ابن ماجه أيضا من حديث أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه، كام ذكر ذلك الشيخ األلباين ـ   )١( ٌ

، والذي جرى البحث فيه من الشيخ هو حديث ابن عمر، ولعل الشيخ ـ »السلسلة«رمحه اهللا تعاىل ـ يف 

 .ألعمشواهللا أعلم ـ مل يرتض إسناد أيب هريرة بسبب عنعنة ا

 ).١/٢٠٣(» النفح الشذي«  )٢(

 ).١/٣٠٧(» النفح الشذي«  )٣(

خمترصا) ٧ص(» صحيح مسلم«مقدمة   )٤(
ً

. 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٢٨

و

ُساعتني ونصفا يف درس يوم اخلميس، ويف هناية الدرس قال سامحته لوال األشغال «: ً

 .»األخرى جللسنا مع اإلخوان حتى الظهر

ّلناقـل أن ، وذكر ا»رشح النووي عىل مسلم«: ُوسئل عن أحسن كتاب قرأه فقال

ًقرأته أكثر من ستني مرة«: الشيخ قال َُّ«. 

ُاهلمة تذكرنا بام ذكره وهذه  َِّّ يف ترمجـة » سـري أعـالم النـبالء«اإلمـام الـذهبي يف ُ

ّعبدالغافر بن حممد النيسابوري، فقد جاء يف ترمجته أن احلسن بن حممـد الـسمرقندي 

ًنيفا» صحيح مسلم«احلافظ قرأ عليه  ِّ

)١(
أبو سعيد البحـريي  ًة، وقرأه عليهّ وثالثني مر

ِ
َ

ًنيفا وعرشين مرة،  ّ
ً املشاهري من األئمةهذا سوى ما قرأه عليه ِّ

)٢(
. 

يف ترمجة غالب بن عبدالرمحن املحاريب أنـه » كتاب الصلة«وذكر ابن بشكوال يف 

ًسبعامئة مرة» صحيح البخاري«ّكرر  ّ

)٣(
. 

ّأن عبـداهللا بـن حممـد : »ةذيل طبقات احلنابلـ«صاحب ًومثل هذا أيضا ما ذكره 

ًالبن قدامة ثالثا وعـرشين مـرة» املغني« فقيه العراق طالع كتاب َّ
ً

)٤(
، واإلمـام املـزين 

ًللشافعي مخسني مرة» ِّالرسالة«كان قد قرأ كتاب  َّ

)٥(
ّ، واحلر بن عبـدالرمحن قـال عـن 

َطلبت إعراب القرآن : نفسه ً سنة٤٥ُ
)٦(

. 

مـسند «أنـه سـمع : خ اإلسـالم ابـن تيميـةوكذا ما ذكره ابن عبداهلادي عن شي

ّمرات، وسمع الكتب الستة الكبار واألجزاء، ومن مـسموعاته » اإلمام أمحد ُ معجـم «َّ

»الطرباين الكبري
)٧(

. 

                                                
 ).٣/٢١٠(» القاموس املحيط«. من واحدة إىل ثالث: ِّالنيف  )١(

).١٨/٢٠(» سري أعالم النبالء«  )٢(

 ).٢/٤٥٨(» الصلة«  )٣(

).٢/٤١١(» الذيل عىل طبقات احلنابلة«  )٤(

).٤ص(للشافعي » الرسالة«مقدمة حتقيق   )٥(

 ).٣/٨٢(للبخاري » التاريخ الكبري«  )٦(

).٣ص(» ِّالعقود الدرية«  )٧(



 
 
 

٢٩  ودروس وا: ا ا ز

و ا  
َّومما متيز به سامحة شيخنا  احلافظة العجيبة واالستحضار الـرسيع، وإذا : رمحه اهللاَّ

ِرسده لآليـات واألحاديـث التـي يستـشهد هبـا يف َأردت مصداق ذلك فاسـتمع إىل 

َحمارضاته وندواته، ولو أدركه اإلمام الذهبي أو علم عنه لرتجم لـه يف كتابـه  ََ
ِ

تـذكرة «

 .»احلفاظ

وقد حصلت يل قصة مع الشيخ يف ذلك، وهي وإن كانت عيل فأرجو أن يكـون 
َّ

 .هذا من أمانة النقل، وقد يكون ذلك من الطرافة املليحة

قبل ذلك ذكر ما رواه البخاري يف ن ُوحيس
ِ

: عن حممد بن املنكدر قال» الصحيح«

ٌصىل جـابر« ٌ يف إزار قـد عقـده مـن قبـل قفـاه وثيابـه موضـوعة عـىل  ريض اهللا عنـهّ ُ َ
ِ

َ

تصيل يف إزار واحد؟ فقال جابر: املشجب، فقال له قائل
ٍ

ِّ »!لرياين أمحق مثلك: ُ
)١(

. 

 .ر ما عليه، وهذا من أمانة النقلّأن حممد بن املنكدر قد ذك: الشاهد

ُّكنت أقرأ عىل الشيخ سـندا أظنـه يف كتـاب : وبعد هذا أسوق الشاهد ً التـاريخ «ُ

ُللبخاري، وكان من ضمن رجـال الـسند رجـل اسـمه صـدقة بـن صـالح، » الكبري
ٌ ُ

ُابحـث يل عمـن اسـمه : وطلب الشيخ االستزادة من ترمجة صدقة بن صالح، ثم قال َّ

: ، فقـال»صدقة الثـوري «:ْلصفحات فوقعت عيني عىل صفحة فيهاُصدقة، فقلبت ا

حيـاول أن جيعلنـي أوافـق رمحـه اهللا َّ يتبـسم، وكـان رمحـه اهللاُاقرأ، فقـرأت والـشيخ 

ُأعد، فقلت! سبحان اهللا: الصواب، فقال ْ
ِ

َّاللهم اهده، تأكد: صدقة الثوري، فقال:  َّ. 

ًويف تلك احلال ظننت أن الشيخ يرد عيل نحو َّّ
ّ يـا : ا وأنا ضعيف يف النحو، فقلتُ

َشيخ، صدقة الثوري َ ُهداك اهللا، صدقه الثوري: فقال. َ ََ َّ. 

ُويف هذا نلحظ أدبا مجا من سامحة الشيخ ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ يف حـسن تعليمـه،  ً َُ

ُفعندما يقع القارئ يف خطأ نحوي أو إمالئي ال يرد عليه مبارشة بل يـأمره باإلعـادة،  ًُ ّ َ ّ

                                                
فأحببت أن «: وقال يف جواب ابن املنكدر: قال ابن حجر). ٣٥٢(حديث رقم ) ١/٥٥٦(» فتح الباري«  )١(

 .»يراين اجلهال مثلكم



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٣٠

و

َّبه القارئ للخطأ بنفسه وإال بينه لهفإن تن َّ. 

َّومن ضبط الشيخ وحفظه أين سألته ذات مرة يف درس قـديم فقلـت ُ
ِ ِ

يـا شـيخ، : 

، فـسكت »َنعم األجر يؤخذ عىل القرآن«: ، وهو»بلوغ املرام«حديث ذكره احلافظ يف 

 .»البلوغ«ليس يف : فقال

ِّ، فمكث يفك»البلوغ«ُيا شيخ، أنا قرأته يف : ُفقلت ُ  .»البلوغ«ليس يف : ر ثم قالَ

فأشار إيل أحد اإلخوة أن الشيخ مرص، فقلت
ٌّ

ّ ُ  .ُيا شيخ، أنا قرأته: َّ

ًأحرضه غدا معك: فقال
ِ

 .وكان ذلك الدرس يوم اخلميس. 

ِّفأخذت أقلب  ُ صفحة صفحة ومل أعثر عليه، وبعد مـيض » البلوغ«ُ
ّ ُ

ُ ّمـدة ً ُأقـدرها ُ ِّ

ُبأربعة إىل مخسة أشهر وجدت احلد يا شيخ : ُ، فأتيت إىل الشيخ وقلت»البلوغ«يث يف ُ

ُأحسن اهللا إليك سألتكم عن حديث وذكرت لك أنه يف  ُونفيـتم ذلـك، » بلوغ املرام«ُ

 .وهو اآلن معي

قـال رسـول اهللا :  قـال ريض اهللا عنـهعن أيب سعيد اخلـدري: ُفقلت. اقرأ: فقال

ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا«: ص ُ ّ َنعم، لكن أنت سألت عن لفـظ: ، قال»ّ َ :

َنعم األجر يؤخذ عىل القرآن« ُ  .ُّ، أما هذا احلديث فهو يف البخاري يف حديث الرقية»َ

ُومن ضبط الشيخ العجيب أنه قرئ عليـه هـذا الـسند ـ وانظـر كيـف اسـتدرك 

أخربنـا نـرص بـن عـيل، حـدثنا : قـال الـدارقطني: الشيخ عىل القارئ ـ قال القـارئ

 معمر، عن الزهري، عن األغر أيب عبداهللا صـاحب أيب هريـرة، عـن عبداألعىل، عن

، ثـم ذكـر »...ُإذا كان يوم اجلمعـة«: صقال رسول اهللا :  قال ريض اهللا عنهأيب هريرة

 .إىل آخر احلديث... تقريب الدجاجة والبيضة

ًفاستعاد الشيخ القارئ مرة أخرى، فقال القارئ َّ
ُ أخربنـا نـرص : قال الدارقطني: َ

ِثم ساق السند مرة أخرى، ومل يرتض الشيخ هذا النقل، فقـال الـشيخ... يلبن ع ً مـا : ََّ

نعـم يـا : ّأظن، ما أدرك نرص بن عيل، لعله سقط منه شيخ الدارقطني، فقـال القـارئ

 .نعم: شيخ، الدارمي وليس الدارقطني، قال



 
 
 

٣١  ودروس وا: ا ا ز

 .فانظر إىل دقة احلفظ وضبط العلم

أشـكل عـىل بعـض » طبقات ابن سعد« ًحديثا يفّ أن رمحه اهللاومن حفظ الشيخ 

ٌاإلخوة، وكان السند فيه رجل منسوب إىل اجلد الثاين فالن بن فـالن بـن فـالن بـن : ٌُ

 .فالن، يعني وصل النسب إىل اجلد الثاين

َوبعد البحث املضني من بعض اإلخوة مل يعثروا عليـه، فـسألوا سـامحة الـشيخ  ُ

ًهذا االسـم راويـني ولـيس راويـا  فيكون ،»عن«الثانية صواهبا » بن«: رمحه اهللافقال 

 .ًواحدا

»تعجيـل املنفعـة«َومن هذا القبيـل مـا جـاء يف 
)١(

 يف ترمجـة عمـرو بـن حبيـب 

بـن ا أخـربين عمـرو: َّال وجود له، ثم صوب وقـال: رمحه اهللاألسلمي، قال احلافظ 

َحبيب األسلمي، فتصحفت   .»بن«إىل » عن«َّ

َ أن أحدرمحه اهللاومن حفظ الشيخ  عـن : ً اإلخـوة كـان يقـرأ عليـه سـندا فقـالّ

 .»عن جرير به«صوابه : جويرية به، فقال الشيخ

 ُكنـت أقـرأ عـىل والـدي فـإذا انتهـت القـراءة : وأخربين أمحد ابـن الـشيخ قـال

: من العجلة أنسى رقم الصفحة، فـإذا رجعنـا قـال الـشيخًأو وقفت السيارة فأحيانا 

 .صفحة كذا: ل الشيخنسيت رقم الصفحة، فيقو: افتح، فأقول

ّوأخربين أمحد أيضا أن الشيخ   كان يضبط األرقام باملصطلح املعروف يف رمحه اهللاً

َّحساب اجلمل«العدد  ُ«
)٢(

 .ٌ، وهذا املصطلح معروف عند القدامى

 رمحه اهللاعبدالعزيز ّولقد ذكر الدكتور حممد الشويعر ـ أثابه اهللا تعاىل ـ أن الشيخ 

                                                
 ).٣٠٩ص(  )١(

ُد به ما يقابل احلروف األبجدية من األرقام، ولزيادة اإليضاح إليك احلروف مع ما يقابل ُوهذا املصطلح يرا  )٢(

 :كل حرف من األرقام

 أ
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١٠٠٠ 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٣٢

و

ٌمر عليه حديث يف إح
دى الكلامت التي سمعها فطلب منه أن يبحث احلديث، وبعـد َّ

ِّبعض املحدثني يـضعون احلـديث : رمحه اهللاُالبحث املضني مل يعثر عليه، فقال الشيخ 

: قـال. للشيخ حممـد بـن عبـدالوهاب» اإليامن«أحرض كتاب : ّيف غري مظنته، ثم قال

َوحدد رقمها ،افتح صفحة كذا: ُفأحرضته، ثم قال َ : قـال. ١٢اقـرأ سـطر : لثـم قـا َّ

ُفوجدت هامشا حييل : انظر إىل اهلامش: ثم قال! ُفوقعت عىل احلديث بعينه ً سنن «ىل إُ

ُآخـر مـرة قرأتـه منـذ » اإليـامن«كتـاب : ثم قال الشيخ. »النسائي َّ

ِ
ّ عامـا، وحـدد ٤٠ ً

َسامحته اسم القارئ عليه، وهو صالح بن حسني ُ. 

ُومما يدل عىل حفظ الشيخ وضبطه َّ: 



 
 
 

٣٣  ودروس وا: ا ا ز

د رها  
ُ أذكر مـرة أن مـسألة علميـة اختلـف فيهـا بعـض -أ َ ًً ً ّ

َّ طلبـة العلـم واملـشايخ يف ُ

ُالرياض، وهي مسألة السالم عىل اإلمام عقب الصالة، فقـال
إهنـم بحثـوا : ُ بعـضهمِّ

 . املسألة فلم جيدواٍعن أصل هلذه

ٌثم سئل سامحته، فأجاب أن ذلك له أصل يف الـصحيحني يف قـ ّ ُ صة توبـة كعـب ُ

ِّكنت آتيه يف مصاله الذي صىل فيه فأسـلم عليـه «:  عندما قال ريض اهللا عنهبن مالكا ُ ّ َّ

فال أدري أرد عـيل الـسالم أم ال
َّ  املـيسءَ، وذكـر كـذلك حـديث»َّ

ِ
 صـالته، وهـو يف 

الصحيحني
)١(

. 

 من أسامء اهللا تعاىل؟» املعطي«هل : ُ سأله أحدهم-ب

»عطيُيٌإنام أنا قاسم واهللا «: نعم، حديث: فأجاب من فوره
)٢(

. 

ُ ترشفت بتقديم لقاء مفتوح مع سامحته، وقبل بدء التقـديم طلبـت منـه أن -جـ ُ
ّ

ّيكون الكالم ـ إذا أذن ـ عن تغري السنن الكونية؛ ألن الوقت كان عىل أبواب الـشتاء، 
ُّ ُّ

ِ

ّوبعد أخذ موافقته ذكرت يف املقد ُأو ستة كنت قد اجتهدتّأدلة مة مخسة ُ  يف إعدادها، ُ

ُفلام فرغت رسد الشيخ ضعف العدد الذي ذكرته َ
ِ

ُ َ َ
ُ. 

ُ نقل أحدهم مقولة عن بعض أهل العلم مفادها-د ً ُلو مل نخرب بختـام النبـوة لقلنـا«: ُ
َ ُ :

ّإن ابن تيمية نبي َ ـالغ يف إنكارهـا، وعرضـتها »ّ ُ، فعرضت العبارة عىل بعض أهـل العلـم فب
ِ

َ ِ
ُ

ً تعاىل ـ فتبسم ضاحكا وقال ما بنفيس عىل سامحته ـ رمحه اهللا ثـم .. ٌنعم، لذلك أصل: معناهَّ

»خلطاباّلو كان بعدي نبي لكان عمر بن «: َذكر حديث
)٣(

. 

 

 

                                                
َينظر يف هذا الدليل؛ ألنه ال يظهر مطابقته للسالم عىل اإلمام عقب «: ل الشيخ عبداملحسن العباد البدرقا  )١(

 .»الصالة

 .أخرجه البخاري  )٢(

 .رواه أمحد والرتمذي  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٣٤

و

ا وم  ا ا  
معـه يف بيتـه أو يف درسـه ُّ هيتم بإحياء السنن، فالذي جيلـس رمحه اهللاكان الشيخ 

َوهو مهمل لبعض السنن رسعان م
َا يتأثر إذا رأى حمافظة الشيخ عليها واملواظبة عـىل ُ َ ّ

َّتطبيقها، يتأثر من ذلك الرائي والسامع
ّ. 

 :ومن تلك السنن التي أمهلها الكثري من الناس

ِّ إذا أذن املؤذن يقطع الكالم، سـواء كـان الكـالم رمحه اهللاِّ متابعة املؤذن، فالشيخ -١ َّ

ُهاتفيا أم حمادثة ملن حوله، يفعل ِّ ذلك ليتفرغ لسامع املؤذن، وقد ذكر احلافظ ابن ً
َّ

َحـدثت أن النـاس كـانوا «:  أنـه قـالرمحـه اهللاعن ابن جريج » الفتح«حجر يف  ّ

َينصتون للمؤذن إنصاهتم للقراءة، فال يقول شيئا إال قالوا مثله ً َ ِّ
ِ

ُ«
)١(

. 

ّ وحدثني سعد الداود-٢
)٢(

ًخدمت الشيخ أحد عرش عاما :  قال َ  عملـه ُوحفظت منُ

ًوتطبيقه سننا كثرية ً ُّثم ذكر مثاال يتعلق بلبس اليمني عند التنعل... ُ ً. 

ُيف زمحة الشيخ وبعد الفراغ مـن املحـارضة ومـع كثـرة الـسائلني وتوافـد : فقال

ِّالناس عليه، تعمدت فوضعت نعله الشامل عند قدمه الشامل، قـال َ ُ ُ ُفبـدأ يرفـع : َّ

ُقدمه اليمني يبحث عن نعله اليمني ًفوضعت الـشامل مـرة ثانيـة، فبحـث : ، قالَ ً َّ ُ

الشيخ عن اليمني، ويف املرة الثالثة رأيت الشيخ يطـأ النعـل الـشامل بـشامله ثـم 
ِ

ِّ ُ
ُ

 .بحث عن النعل اليمني حتى يبتدئ بلبسها

 وأخربين ابنه أمحد يف ذكر مرض الـشيخ األخـري فقـال-٣
ِ

 إذا خلـع رمحـه اهللاكـان : 

ُّأليرس تطبيقا للسنة حتى يف مرض املوت اجلورب الذي يرتديه بدأ با
 .رمحه اهللاً

 . كان يبدأ باليمني يف لبس املشلحرمحه اهللاوكذلك  -٤

َّ سنة القدوم من السفر والبدء بصالة ركعتني-٥ حـدثني الـشيخ عبـدالرمحن بـن جـالل : ُ

ـام رمحه اهللاّإن الشيخ : قال هــ، ١٣٥٧ قدم الدمل عرص يوم اخلميس يف شهر شعبان ع

                                                
 ).٢/١٠٩(» فتح الباري«  )١(

 .سعد الداود هو رئيس احلرس اخلاص بسامحة الشيخ رمحه اهللا  )٢(



 
 
 

٣٥  ودروس وا: ا ا ز

ٌ ومعه بعض األعيان ومجع من الناسرمحه اهللان يف استقباله أمري الدمل وكا ُ. 

فلام قدم الشيخ ونزل من سيارته دعاه القائم عىل شؤون البلد إىل تناول القهـوة، 
ِ

 .ّفبدأ فصىل ركعتني: قال. ُأين املسجد؟ دلوين عىل املسجد: فقال

َّ حمافظا عىل هذه السنة حتى مارمحه اهللاومل يزل  ً
ِ

 .رمحه اهللات ُ

ُ مداومته -٦ إذا أكـل «: األصابع بعد الفراغ مـن الطعـام؛ حلـديث عىل لعق رمحه اهللاُ

طعاما فال يمسح يده باملنديل حتى يلعقها أو يلعقهاُأحدكم 
ِ

ُ َ ًَ«
)١(

. 

 كـان إذا صـىل رمحه اهللاّمكتبته ـ الشيخ صالح أثابه اهللا ـ أن الشيخ  وأخربين أمني -٧

»اإلنسان« و»جدةَّالس«ـجلمعة يقرأ بًإماما يف فجر يوم ا
)٢(

. 

ّ حيرس عن رأسه، فذات مرة أخربوه أن السامء رمحه اهللا عند نزول املطر كان الشيخ -٨
َّ َُ

متطر، فحرس 
ِ

عن رأسه من السيارة إىل دخول اجلامع، وكذلك فعـل عنـد مـشيه ُ

ًاللهم صيبا نافعا: من بيته إىل املسجد واملطر ينزل مع قوله ً ِّ َّ. 

 أنـه  ريض اهللا عنـهعن أنس بن مالك» صحيح مسلم«يف َّذه السنة قد وردت وه

فحرس رسول اهللا : ٌ مطر، قالصأصابنا ونحن مع رسول اهللا : قال
َ َ ثوبه حتى صَ

َيا رسول اهللا، مل صنعت هذا؟ قال: أصابه من املطر، فقلنا
َ

ِ
ألنـه حـديث عهـد «: َ

ٍ
ُ

»ِّبربه تعاىل
)٣(

. 

» صّأخالق النبي «ويف كتاب 
)٤(

:  قـال ريض اهللا عنـه أليب الشيخ عن أيب هريرة

 وأصحابه يكشفون رؤوسهم يف أول قطرة تكون مـن الـسامء صكان رسول اهللا 
ٍ ِ

َّ ُ َُ
َ

ًهو أحدث عهد بربنا وأعظمه بركة«: صيف ذلك العام، ويقول رسول اهللا  ُِّ
ٍ

َ«. 

 سامحة الـشيخ وصىل:  املحافظة عىل الدعاء بني األذان واإلقامة، قال سعد الداود-٩

                                                
 .أخرجه الشيخان  )١(

َّوعند الطرباين زيادة أن النبي   )٢(
.ُ كان يديم ذلك، لكن هذه الزيادة ضعيفةصّ

 ).٢/٦١٥(»صحيح مسلم«  )٣(

 ).٢٦١ص(  )٤(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٣٦

و

َمرة ركعتني، فلام أردت سؤاله قال ُ ً ّيا سعد، الدعاء بني األذان واإلقامة ال يـرد: َّ ُ .

ًمتثال وهذا العمل من سامحته  ّال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة«: حلديثّ َ ُ«
)١(

. 

ٌ وقد بلغني أن أحد الناس أهدى له وأكثر، وكان من ضمن اهلدية طيـب فأخـذ -١٠ َ ّ

ٌورد الباقي؛ ملا رواه أنسَالطيب  َّأن النبي «: َّ
ّ كان ال يرد الطيبصّ َُ«

)٢(
. 

ِّ أنه كان حيرص يف سفره أن يكون ذهابه يوم مخيس؛ ملا ورد يف ذلك عن النبي -١١ َ ُ ، كام  صَ

أخرجه البخاري
)٣(

 .َ  من هذه الدنيا يوم اخلميس رمحه اهللاُ، وقد كان سفره األخري

ّإحياء السنة التي أمهلها كثري مـن النـاس مـا حـدثني ومن حرص الشيخ عىل [  -١٢
ٌ

ّ

هــ مـرض معهـم ١٤٠٩ّأنه يف حج عـام : الشيخ سليامن اهلديب أثابه اهللا تعاىل

ًفلم يرم مجيع األيام، فاستفتى فأفتي بأن يرمي اجلميع قضاء مبتـدئُأحد اإلخوة  ً
ُ  اِ

ثم الكـربى عـن ًبالعقبة أوال يف يوم العيد ثم يعود فريمي الصغرى ثم الوسطى 

 .اليوم احلادي عرش، ثم يعود لليوم الثاين عرش، ثم يعود لليوم الثالث عرش

ًكنت مرافقا ألخينا املريض، فلام كان يف اليوم الثالـث : ِّقال حمدثي الشيخ سليامن 

ّثم اجتهنا إىل الصغرى لنبـدأ قـضاء رمـي اليـوم عن يوم العيد عرش بدأنا بالعقبة 

ّحة الشيخ ابن باز يدعو رافعا يديه متقـدما اجلمـرة جهـة احلادي عرش فرأينا سام ً

اليمني، فقضينا رمي احلادي عرش ودعونا عند الصغرى ثم الوسطى ثـم رجعنـا 

والشيخ مـا زال ثم رجعنا لرمي اليوم الثالث عرش ثاين عرش لقضاء رمي اليوم ال

 . ]يف مكانه

ّ املقرونة بالفعل ليتضح للـسائل  للمستفتنيرمحه اهللاُا يدخل يف ذلك إجاباته َّ ومم-١٣

 .الكيفية

                                                
 .يف الصالة) ٢١٢(، والرتمذي برقم )٥٥، ٣/١١٩(رواه أمحد   )١(

 ). الفتح-١٠/٣٨٣(» صحيح البخاري«  )٢(

َكان حيب أن خيرج إذا غزا يوم اخلميس«  )٣( ّكان يستحب أن «: هذا لفظ البخاري، وعند الطرباين وغريه. »ّ

.»يسافر يوم مخيس



 
 
 

٣٧  ودروس وا: ا ا ز

ُباب من صىل بالناس وهو ال يريد إال أن يعلمهم صـالة : رمحه اهللاقال البخاري  ُ

َّ وسنته، ثم ساق بإسـناده حـديث مالـك بـن احلـويرثصِّالنبي    ريض اهللا عنـهُ

َّإين ألصيل بكم وما أريـد الـصالة، أصـيل كيـف رأيـت النبـي «: عندما قال  صُ

ّيصيل ُ«
)١(

. 

ً هيتم بالتطبيق العميل يف نرش العلم والسنة، فمـرة سـأله سـائل رمحه اهللاوالشيخ  َّ َّّ

عن كيفية مسح الرأس وكان يف املسجد، فأزال الشيخ ما عىل رأسه ثم أراه كيفية 

 .مسح الرأس باليدين

َوسأله آخر عن كيفية وضع اليـدين يف القيـام يف الـصالة، فوضـع الـشيخ يـده 

 .هكذا: ُ اليرسى ووضعهام عىل صدره وقالاليمنى عىل

                                                
 ).٢/١٦٣(» فتح الباري«  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٣٨

و

ّا   د ا 
 

َّمن أعظم الصفات التي متيز هبا سامحته، فإذا تبني له احلـق أفتـى بـه هذه الصفة  ُ َّ

َبعلم وبحكمة ال يرتدد يف قول ما يدين اهللاَ تعاىل به بغض النظر عن اآلخرين ّ َ َّ. 

والعجب أن بعض الناس يتحاشى ذكر ا
ِ

ًحلق مراعاة لكثرة رصيده مـن النـاسّ ُ ّ !

ُّأو مراعاة ملصلحة خاصة يرجوها، وقد قال النبي  من أرىض اهللاَ بسخط النـاس «: صًُ

َريض اهللا عنه وأرىض عنه النـاس، ومـن أرىض النـاس بـسخط اهللا سـخط اهللا عليـه 
ِ

»وأسخط عليه الناس
)١(

. 

َوطالب العلم الذي جيعل نصب عينيه ويف سويداء قلبه  ُهذا احلـديث يوفقـه اهللا ُ ِّ ُ

ويرى بوادر التوفيق اإلهلي، رشيطة أن يتكلم بعلم أو يصمت بحلم
ِ

ُ
َ. 

ّوهنا تذكر مسألتان اثنتان اعرتض عىل الشيخ فيهام وكثر الرد عليه، وهو كاجلبل  ُ ِ
ُ َ ُ

َاألشم؛ ألنه يدين اهللا تعاىل هبذا االختيار ّ. 

ات األجنبية، فقد أفتـى الـشيخ بـذلك إفتاؤه بجواز استقدام القو: املسألة األوىل

ّوهو يرى أن ذلك من احلق، واعرتض عليه من اعرتض  ِّمل حيرك سـ ّومع هذا كله ّ ًاكنا ُ

ًعنده ومل يسكن متحركا، فكان كام قال القائل ِّ ُ: 

ُولو رجم النجم مجيع الورى  ُمل  يصل  الرجم  إىل   النجم   َ َّ

)٢(
 

صلح مـع اليهـود، فكـم تكلـم املعرتضـون إفتـاؤه بجـواز الـ: واملـسألة الثانيـة
ِ ّ

ّبعلـم، فـإذا رأى احلـق َّلكن العامل الرباين يتبـع الـدليل الـرشعي ويـتكلم ... وكتبوا

 .ّوتبرص بالعلم الرشعي عىل منهج سلف األمة قال به ولو اعرتض من اعرتض

َّوقد سأل بعض املشايخ أو طلبة العلم سامحة الشيخ عن سبب حمبـة النـاس لـه  َ ُ

ًال أعلـم شـيئا إال أين «: رغم اختالفهم فيام بينهم، فقـال الـشيخ رمحـه اهللا تعـاىلعىل  ُ

                                                
 .رواه الرتمذي وغريه  )١(

).١٧/٤٦٢(» سري أعالم النبالء«  )٢(



 
 
 

٣٩  ودروس وا: ا ا ز

ّبحمد اهللا منذ عرفت احلق يف شبايب وأنا أدعو إليه وأصـرب عـىل األذى يف ذلـك، وال  ُ ُ

َأحايب يف ذلك أحدا، وال أداهن يف ذلك أحدا، أقول احلق وأصرب عىل األذى فإن قبل  ِ ُ ّ ً ًُ ُ

َمل يقبل فاحلمد هللافاحلمد هللا، وإن  ُ. 

َّهذا هو الطريق الذي رسمته لنفيس مشافهة ومكاتبة، قبلـه مـن قبلـه ورده مـن  ُ
ِ َِ ً ًَ ُ

ُرده، ما دمت عىل بصرية، ما دمت عىل علم فيام أعتقـد فأنـا أقـول وإن خـالفني مـن  ُُ ُ َّ

ُخالفني من الناس، فلهم اجتهادهم واهللا ـ جـل وعـال ـ يعطـي املجتهـد أجـرين إن  ُّ

ًب وأجرا واحدا إن أخطأأصا ً. 

ًفال أعلم سببا   ـ بحمـد اهللا ـ حـسب طـاقتي، ّبب، إين أقـول احلـقَّ هذا الـسّإالُ

ُه قوال وعمال، وال أعتب وال أُوأنرش ً  .ه إذا قدرت، بل أدعو له بـالتوفيق واهلدايـةعذيً

»هذا هو طريقي مع امللوك ومع غري امللوك
)١(

. 

ُ يذكرنا بام ذكره اإلمام ابـن رجـب يف كتـاب رمحه اهللاّإن هذا الكالم من سامحته  ِّ ُ

... «:  يف ترمجة حممد بن اخلـرض بـن تيميـة، حيـث قـال»الذيل عىل طبقات احلنابلة«

ُ يف حزبه متبعا لسنته مـا أبـايل مـن خـالفني وال مـن صُفإنني إذا كنت مع رسول اهللا  َّ ُ ً َّ

خالف يف، وال أستوحش لفراق من فارقني، وإين ملعتقد أ
ِ

ّن اخللق كلهـم لـو خـالفوا َّ ّ

ًالسنة وتركوها وعادوين من أجلها ملـا ازددت هلـا إال لزومـا، وال هبـا إال اغتباطـا إن
ً ُ 

»صبعيهإّكلها بيديه وقلوب العباد بني  األمور ّفإن وفقني اهللا لذلك،
)٢(

. 

 

                                                
 ).٢٦-٢٥ص(» مواقف مضيئة«  )١(

 ).٢/١٥٤(» الذيل عىل طبقات احلنابلة«  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٤٠

و

ص ا  
ّما أمجل ما ذكـره ابـن القـيم  يف » ِّالوابـل الـصيب«ه يف كتابــ رمحـه اهللا تعـاىل ـ ُ

 :عالمات تعظيم النصوص، حيث قال

تعظـيم األمـر والنهـي، وهـو ناشـئ عـن : األمر الثاين الذي يستقيم به القلب«

َتعظيم اآلمر الناهي، فإن اهللا تعاىل ذم من ال يعظمه وال يعظـم أمـره وهنيـه ُ َُ ُ َّ
ّ ِّ  قـال اهللا. ّ

 M  5  4  3   2  1  0L  : تعاىل
)١(

. 

 .َما لكم ال ختافون هللا تعاىل عظمة: تفسريهاقالوا يف 

ــالم ــيخ اإلس ــال ش ــا ق ــسن م ــا أح وم
)٢(

ــي ــر والنه ــيم األم ــو أن :  يف تعظ  ه

ّال يعارضا برتخيص جاف، وال يعارضا بتـشديد غـال، وال حيمـال عـىل علـة تـوهن 
َ َ َُ

ٍ
ُ ُ

»االنقياد
)٣(

. 

ِّثم قال ابن القيم  ً مبينا ملعنى كالم اإلمام اهلرورمحه اهللاُ  :يِّ

َأن أول مراتب تعظيم احلق: ومعنى كالمه« ُ تعظيم أمره وهنيه؛ وذلـك  عز وجلّ

َّألن املؤمن يعرف ربه   إىل كافة الناس، ص برسالته التي أرسل هبا رسول اهللا عز وجلّ

ِّ واتباعـه عـز وجـلوإنام يكون ذلك بتعظيم أمـر اهللا ومقتضاها االنقياد ألمره وهنيه، 

يكون تعظيم املؤمن ألمر اهللا تعـاىل وهنيـه داال عـىل تعظيمـه وتعظيم هنيه واجتنابه، ف

لصاحب األمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من األبرار املشهود هلم بـاإليامن 

»َّوالتصديق وصحة العقيدة والرباءة من النفاق األكرب
)٤(

. 

ُومما متيز به سامحته  َّ ه للنـصوص ُتعظيمـ:  يف دروسه وحمارضاته وكتاباتهرمحه اهللاّ

 وعدم االلتفـات إىل مـا سـواه ّمتى صح،الرشعية والوقوف عندها، واألخذ بالدليل 

                                                
 .١٣: نوح  )١(

 .سامعيل اهلرويهو أبو إ  )٢(

).٢٥ص(» ِّالوابل الصيب«  )٣(

 ).٢٦-٢٥ص(» ِّالوابل الصيب«  )٤(



 
 
 

٤١  ودروس وا: ا ا ز

ًمن مذهب أو عادة أو اشتهار أمر، وهللا دره فكم أحيى اهللا به سـننا وأمـات بـه بـدعا  ً ُ ُّ
ٍ ٍ

 .ًوأزال به جهال

ًوكم رأينا وسمعنا من الشيخ أمثلة كثرية عىل ذلك، فـإذا ثبـت الـدليل أخـذ بـه  ً

ً، وكثريا ما حيسم النقاش بوصـول الـدليل إليـه، بـل يغـضب أحيانـا، وقـد ه اهللا رمح
ً

ّيضطر إىل زجر السائل إذا زاد يف سؤاله عن احلد املطلوب الذي جاء به الدليل، وممـا  ّ

ّيدل عىل تعظيم الشيخ   : للنصوص الرشعيةرمحه اهللاُ

، واسـتقبلناه سامحة الشيخ من الطائف إىل الرياضحرض :  قال سعد الداود-١

 امع ليتـوىل التعليـق واإلجابـة عـنيف املطار يوم اخلميس، ثم ذهبنـا مبـارشة إىل اجلـ

 .األسئلة بعد الندوة

ُفقرأهتـا فـإذا فيهـا : ًوعندما خرج من اجلامع أخرج ورقة من جيبـه، قـال سـعد

َيا شيخ، أنت متعب وحتتاج إىل الراحة، فلو ألغيت: دعوة زواج والقرص بعيد، فقلت ََ ُ 

ّوفرحـت أن : ٌأحد منكم يعرف القرص؟ قال سعد: فسأل الشيخ اجلنود. ذلك املوعد ُ

 .ال نعرفه: ُالشيخ ما سألني ألين أعرف القرص، فقال اجلنود

َيا شيخ، أنـت قـادم مـن : نعم، فقلت: سعد، تعرف القرص؟ قلت: فقال الشيخ

ُمـن دعـي إىل «: ص ِّماذا أقول لريب وقد قال رسـول اهللا: فقال. سفر وحتتاج إىل راحة

ُعرس أو نحوه فليجب ُ«
)١(

 .َّفذهب الشيخ ولبى دعوة الداعي. ، استعن باهللا

َأنت تقـول بأنـه : قال. نعم: قال. يا شيخ عبدالعزيز:  جاء رجل فقال للشيخ-٢

َنعـم، إذا مل يكـن فيهـا منكـر ومل : قال. ُينبغي أو جيب أن حيرض اإلنسان دعوة الزواج

ُال بـد أن حتـرض، احـرض: فأعاد عىل الشيخ فقال الـشيخ لـه. تكن عىل موعد سابق ّ ُ .

يا شـيخ، يعنـي إذا مل يكـن : قال. ُاحرض: وإذا ما حرضت؟ فألزمه الشيخ وقال: قال

ُفيها منكر ومل أكن مرتبطا بموعد سابق أحرض؟ قال ً ِ َيا شيخ، أنـا أدعـوك : قال. نعم: َ

                                                
 .رواه مسلم  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٤٢

و

 .ىل زواج ولديإًغدا 

ُنحـرض إن : ليس عندك موعد، فقـال: ه فقالوا فسأل من كان مع!ففوجئ الشيخ

 .شاء اهللا

ُإىل اتباع الشيخ للحق، فام دام أنه ثبت النص الرشعي ويف ذلك قربة أخـذ فانظر  ّ ّ

ثـم ! َال، أنت اسـتدرجتني: ُبه، ولو أنه وقع لبعض الناس مثل هذا فقد يأنف ويقول

 .ال يذهب

َ دعــا أحــد الــسفراء الــشيخ إىل اإلفطــار يف رمــ-٣
ُّ ضان، فــأفطر مــع مجــع مــن ُ

ًنـصيل يف البيـت مجاعـة يـا شـيخ: ُالضيوف، ثم ملا أراد الصالة قال صاحب الدعوة ّ ُ .

ًفأطرق الشيخ ثم رضب بعصاه األرض وهنض قائال من سمع النداء فلم يأتـه فـال «: ُ

ُصالة له إال من عذر َ«
)١(

ً، قوموا فاذهبوا إىل املسجد، فقام القوم كلهم وصلوا مجاعـة  ّ
ُ

 .املسجديف 

ُ ختطئة املخالف للحق ولو كـان املخـالف مـن كـان، بـل إنـه خيطـئ بعـض -٤
ِّ ُ ّ

ًاملادحني له يف شعرهم وكالمهم ويرد عليهم إن كان حارضا مشافهة، وإن كان غائبـا  ًّ
ً ُ

ِ

ًمكاتبة، وقد اشتهر ذلك عن سامحته رمحه اهللا تعاىل، فقد كان يقـاطع الـشاعر أحيانـا  َ ُ ً

إذا كان يف شعره خم
ِ

َالفة للصواب ويبني وجه اخلطأ ُِّ
ٌ. 

                                                
 .أخرجه ابن ماجه وابن حبان  )١(



 
 
 

٤٣  ودروس وا: ا ا ز

 ا  م ار
َكان سامحته مثاال حيتذى بـه، واألصـل عنـده أنـه حيمـل النـاس عـىل املحمـل  ُ ً ُ

ُاحلسن، ويتثبت إذا بلغه خرب، وهكذا ينبغي أن يكـون مـنهج طالـب العلـم، وأن ال  َُّ

َيصدق كل خرب يسمعه، فهو قدوة وكالمه يؤخذ به، وقد 
ُ ٌ ُيدان به، فليحـرص طالـب ِّّ ُ

 M   6  5  4  3     2L : َالعلم وليجعل نصب عينيه قول اهللا تعاىل
)١(

. 

 : يف األخباررمحه اهللاُّومن تثبت الشيخ 

ُأنه دخل عليه رجل يف جملسه وفيه رائحة دخان، فجاء أحد الناس وقال -١ ُ ُُ يـا : ٌ

ُشيخ، هذا رجل مدخن ثيابه فيهـا رائحـة الـدخان، ف ُ ُِّ
ُ

لعلـه ركـب مـع : قـال الـشيخٌ
ِ

شخص مدخن، لعله جلس مع أحد فأثرت رائحة ذلك املجالس 
ِ

ُ ُ ِّ
 ...يهفُ

ّوهذا املثال يعطي انطباعا عظيام عن حسن ظن الشيخ باملسلمني ُ ًُ ً. 

ً إذا سأله سائل وبخاصة إذا نقل له كالما عـن آخـر ـ كزوجـة عـن زوجهـا -٢
ٌ

كام ذكرإن كان الواقع : والعكس ـ أجاب بام معناه
ِ

ُ... 

ُّ سئل مـرة عـن رجـل يعـالج بـالرقى الـرشعي-٣ َّ ُُ َة، وذكـر لـه أن عليـه بعـض ً ّ ُ
ِ

 .ُظاته حتى يسأل الشيخ عنه ويتأكدوحوظات، فأمر السائل بالكتابة عن ملحاملل

                                                
 .٦: احلجرات  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٤٤

و
 

ا  ا و ا  حو 
 

ّقاموس حلـل فإنك حتتاج إىل ِّأو تسمع بعض املتكلمني عندما تقرأ بعض الكتب 

ُغامضها وكشف خفيها، وهذا النهج يتعرس من خالله احلصول عـىل الفائـدة، وكـان 
َّ ِّ

ُيـرسد  صُمـا كـان رسـول اهللا«:  ريض اهللا عنهـا كـام قالـت عائـشةصِّكالم النبي 
ِ

ُكرسدكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكالم بني فصل، حيفظه من جلس إليه
ِّ َ ُ

ِ
«

)١(
. 

قال بعض رشاح الشامئل
َّ

ُ ُظاهر مفصول ممتاز بعـضه مـن بعـض بحيـث : أي« :ُ

ُيتبينه من يسمعه ويمكنه عده، وهذا أدعى حلفظه ورسوخه يف ذهن السامع مع كونـه  ُّ ُ ُُ َّ

ًيوضح مراده ويبينه بيانا  »تاما بحيث ال يبقى فيه شبهةِّ
)٢(

. 

ُ  يفهمـه العـامي واملـتعلم، ويفهمـه الـصغري رمحـه اهللاوكالم الشيخ عبدالعزيز ُ
ِّ 

ُّوالكبري، كالمه يف منتهى الوضوح ال غمـوض فيـه وال تكلـف وال تـشدق، فالـذي  ّ ُ
ُ

َيسمع حمارضات الشيخ ودروسه ومواعظه وإجاباته يرى مصداق ذلـك، وهـذا هـو  َ
ِ ِ

َ ُ

ُاألنفع للناس؛ ألنه هبذا تكون الفائدة م ّاعة جلميع املسلمني واملـستفيدين، وال تـتم َشُ
ً

 .الفائدة إال بوضوح أسلوهبا

َالسري«وما أمجل ما ذكره الذهبي يف  ُكنت إذا «: أنه قالرمحه اهللا  عن األصمعي » ِّ

ًسمعت أبا عمرو بن العالء يتكلم ظننته ال يعرف شيئا، كان يتكلم كالما سـهال
ً ً ُ ُ ُ«

)٣(
. 

 .َّراء والعربيةُإنه شيخ الق! ومن أبو عمرو هذا؟

                                                
).١٨٦ص(للرتمذي » الشامئل«  )١(

 ).١١٢ص(» املواهب اللدنية عىل الشامئل املحمدية«  )٢(

 ).٦/٤١٠(» سري أعالم النبالء«  )٣(



 
 
 

٤٥  ودروس وا: ا ا ز

و ا  ّرع ا :أدري  
ٌتقدم يشء َّ من األمثلة عىل ذلك، وهذا هو منهج كبار العلامء، وهو منهج أسـسه ّ ٌ ُ

ٌوأصله نبينا حممد  ُّ MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  L :  عزوجـلِّ فيام جاءه عن ربهصَّ
)١(

 ،

 .عليهم رمحة اهللاَّوعىل هذا املنهج سار الفحول من أهل السنة 

ٌوقد قال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل
ِّ إمـام املـسلمني وسـيد ص ُكان رسـول اهللا: ُ َ

ُالعاملني يسأل عن اليشء فال جييب حتى يأتيه الوحي من السامء ُُ
)٢(

. 

ٌوقد نقل يف هذا الباب أخبار كثـرية عـن الـسلف وأتبـاعهم يف قـول  » ال أدري«ٌُ

 :ّوالتوقف يف اجلواب، ومن ذلك

َحينام عرض عليه رمحه اهللا  ُ ما ذكر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية -١ ًابن كثري أثـرا َ ُ

عن عيل
ّ

M  i  h  g  fL :  عنـد قولـه تعـاىل ريض اهللا عنـه
 )٣(

 

 .ّفاستشكله وتوقف فيه

 بعد أن رجع عن  ريض اهللا عنهُ توقف اإلمام الذهبي يف عمر سلامن الفاريس-٢

وما أراه بلغ املائة، فمن كان عنده علم فليفدنا«: قوله األول حيث قال
ِ
ُ ٌ«

)٤(
. 

ًيضا أثرا مشكال يف  وساق الذهبي أ-٣
ِ

ً »ُما فهمته«: ثم قال بعده» َالسري«ً
)٥(

. 

أن كثـريا مـن » َّحجـة الـوداع«َ ذكر اإلمام ابن حزم يف مفتتح كالمه يف كتابه -٤
ً

ّ

 ظنهـا بعـضهم متعارضـة وتـرك صَّالناس ملا تكاثرت عليهم روايات حجة الرسول 
ِ

ُ َّ

َبعضهم النظر فيها ملا تعذر عليه التوفيق، ثم قا  : ُّل ما نصهُ

َّفلام تأملناها وتدبرناها ـ بعون اهللا« َّانـا ال بحولنـا وقوتنـا ـ َّ وتوفيقـه إي عزوجـلَّ

                                                
 .٣٦: اإلرساء  )١(

 ).٦٥-٢/٦٤(» اآلداب الرشعية«  )٢(

 .٢٣: اآلية  )٣(

 ).١/٥٥٦(» سري أعالم النبالء«  )٤(

 ).٣/٢٨٦(» سري أعالم النبالء«  )٥(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٤٦

و

َرأيناها كلها متفقة ومؤتلفة منرسدة متصلة بينة الوجوه واضحة الـسبل ال إشـكال يف  َ ً ًِّ َّ ً َّ
ِ َّ

ّيشء منها، حاشا فصال واحدا مل يلح لنا فصل احلقيقة فيه أي النقل ْ َُ ُ ً ً
ٍ

َّني هو منهام، فنبهنا 

 الظهر يوم النحر أبمنـى أم بمكـة؟ فلعـل غرينـا صأين صىل رسول اهللا : عليه، وهو
َ

ّ

ُيلوح له بيان ذلك، فمن استبان له ما أشكل علينا منه يوما ما فليـضفه إىل مـا مجعنـاه  ُ ُ
ِ

ً
ُ

»ليقتني بذلك األجر اجلزيل من اهللا تعاىل
)١(

. 

ُعنـدما تكلـم عـن حكـم ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ   وكذا ما ذكره الشيخ األلباين-٥[ ّ

 وهل الـصالة باطلـة أو مكروهـة، قـال رمحـه اهللا ،ٌالصالة يف املساجد التي فيها قبور

ٌ القول بـالبطالن حمتمـل، فمـن كـان عنـده علـم يف يشء مـن ذلـك ّوإن... «: تعاىل

ًفليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا مأجورا ً ّ«
)٢(

.[  

ُ سامحة الشيخ أو يسمع دروسه يعتاد عـىل سـامع كلمـة ُوالذي يسمع فتاوى ال «َ

ًكام ذكر سابقا» حيتاج األمر إىل بحث«، أو »اهللا أعلم«، أو »ال أدري«، أو »أعلم ُ
ِ

. 

                                                
 ).٢٨، ص١٣ص(البن حزم » ّحجة الوداع«  )١(

 ).١٨١ص(» حتذير الساجد«  )٢(



 
 
 

٤٧  ودروس وا: ا ا ز

 ا )١( 
ِّنصح الشيخ مستمر مع كل طبقة مـن طبقـات املجتمـع، وال يبخـل بالنـصيحة 

ّ

ُم، ولو قسم نصح الشيخ عـىل جمموعـة مـن النـاس ّللصغري والكبري والعامي واملتعل ُ

ًلكفــاهم، والــذي يــسمع حمــارضات الــشيخ ويقــرأ رســائله يــرى عجبــا مــن كثــرة  َُ

 .مناصحته

ًوسامحة الشيخ من أكثر الناس متـثال بحـديث أيب رقيـة الـدين «:  ريض اهللا عنـهُ

»النصيحة
)٢(

. 

ني صحة االعتقـاد ُفالشيخ له نصيب األسد وقصب السبق يف النصيحة هللا يف تبي

ُوتقرير التوحيد، فكل حمارضة يف الغالب يبتدئها الشيخ بتوحيـد اهللا وتقريـر العقيـدة 

وإخالص النية هللا، مـع كثـرة االسـتدالل والتعظـيم للنـصوص الـرشعية، وغريتـه 

 .الشديدة عىل من خالف الدليل الرشعي الصحيح

ِّوإن شئت فانظر إىل رد الشيخ الشفهي ورده الكتايب  ّ عىل الفـرق الـضالة وبيـان َ

ضالهلا، ناهيك عن حتذيره من البدع صغريها وكبريها
ِ ِ

. 

ما أوىص الشيخ بكـالم اهللا وقراءتـه وحفظـه  فام أكثر ؛وأما النصيحة لكتاب اهللا

ُوتدبره والرجوع إىل ما قاله أهل العلم يف تفاسريهم ِ ُّ. 

َّحيث عىل حمبته واتبا؛ فقد كان  صوأما النصيحة للرسول  ّ
َّع سنته، وعىل االهتامم ُ ُ

ُبكتب السنة، مع حتذيره من البدع، ويعمل عىل نرش السنة، وعىل إرسال دعـاة الـسنة  ّ َّ ُ

 .ّإىل كل مكان وتشجيع املراكز القائمة عىل السنة

ًوأما النصيحة ألئمـة املـسلمني؛ فقـد كـان يناصـح احلكـام مـشافهة ومكاتبـة،  ً
ُ ّ ُ

ّوليست نصيحته للحكام يف بالد احل ُ ُرمني فقط بل حلكام كثريين؛ يناصحهم، ويـدعو ُ ُ

ّهلم، ويبني هلم احلق برفق وعلم وإدراك ِّ ُ. 

                                                
).١٠٥ص(» معرفة الشيخ بحال املسلمني« بقراءة مبحث تكون الفائدة من هذا املبحث أكرب ـ إن شاء اهللا ـ ) ١(

 .ًاحلديث يف مسلم دون قوله ثالثا فهي عند أيب داود  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٤٨

و

ُوقد أخربين الشيخ صالح أن سامحة الشيخ كـان يكثـر الـدعاء لـوالة األمـور،  ُ
ِ

ّ

ُوذكر أنه رأى سامحة الشيخ ما ال حييص يف مواطن اإلجابة ـ يف عرفـة، ويف الطـواف،  َ

ويف السعي ـ يكثر ال
ِ

ُدعاء لوالة األمور، وهذا من بعد نظر الـشيخ ومـن فقهـه ومـن ُ ُ

ُلو كانت يل دعوة مـستجابة جلعلتهـا «: رمحه اهللا   الفضيل بن عياض ورعه، وكام قال ٌٌ

»للسلطان
)١(

. 

ُة لعموم املسلمني؛ فكم تكحلت أعيننا وَّوأما النصيحة العام ُآذاننا برؤية ّتشنفت َّ

عزيز بـن عبـداهللا بـن بـاز إىل عمـوم مـن يـراه مـن مـن عبـدال«: وسامع هذه العبارة

ُوحمبتـه للنـاس أن يـسلكوا ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ، وهذا دليل عىل نصح الشيخ »املسلمني َّ

 .دروب اخلري

وبالنظر إىل كتابة العامل الرباين [ 
ِ

وكتابـة ّـ يف جمال النصح والرد عىل مـن أخطـأ ـ 

حظ يف كتابات هذا العامل خصائص كثرية ُغريه من الغيورين والوعاظ وطلبة العلم تل

 .ّجمتمعة عنده تتفرق عند غريه

 .شمولية فهمه للواقع دون إيغال يف التشاؤم وتثبيط للناس: فمن ذلك

 .عالج واقع األمة ومشكالهتا عىل ضوء األدلة الرشعية: ومن ذلك

ًكثرة سياق األدلة الرشعية مما يزيد الكالم نورا وبرهانا: ومن ذلك ً. 

ّخلو تلك املقاالت من كثرة األسلوب اإلنشائي املجـرد مـن األدلـة :  ذلكومن ّ

ّالرشعية، كام هو الغالب عىل بعض الكتاب اإلسالميني الذين ال ترى األدلة الرشعية  ّ

يف كثري من كتاباهتم إال كالشعرة البيضاء يف الثور األسود، فعلـيهم أن يـستفيدوا مـن 

 .نصح والتوجيهّهذا املنهج الكتايب يف الرد وال

سلوك السبيل األقوم يف الرد عىل املخالفني وعدم الترسع يف الطعـن : ومن ذلك
ّ ّ

ٍّيف مقصدهم واالهتام يف عقائدهم دون ترو ونظر ّ. 

                                                
 ).٥١ص(للربهباري » السنة«  )١(



 
 
 

٤٩  ودروس وا: ا ا ز

مناصحة املسؤولني والدعاء هلم من والة األمـور بخاصـة وغـريهم : ومن ذلك

 .ّبعامة، وحتذيرهم من أهل السوء، كل ذلك باألسلوب الرشعي

ّالدعاء للمقرصين باهلداية والتوفيق، وتذكريهم باهللا تعاىل، كل ذلك : من ذلكو

ّبأسلوب حيبب أولئك أو غالبهم إىل التوبة والرجوع إىل القول احلق ّ. 

ِّشكر من أحسن من أولئك املقرصين مما جيعلهم يزدادون حبا للخري : ومن ذلك

 .وأهله

ه، وذلك بـذكره املـصدر الـذي ذكـر ُّالتثبت من صحة اخلرب إىل قائل: ومن ذلك

 .ًاخلرب، فإن كان يف جريدة مثال ذكر عددها وتارخيها

ـادة الـرد عـىل : ومن ذلك ّنقل بعض كالم غري املسلمني املوافـق للحـق إمعانـا يف زي ً ّ

ِّاملخالفني، وبخاصة أولئك املتأثرين بحضارة الغرب دون متييز بني غثها وسمينها
)١(

.[  

                                                
، »..الشيخ ابن باز وقضايا املرأة، توجيهات وردود«: انظر أمثلة من ردود الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف كتاب  )١(

 . بن عبداهللا بن فريح النارصأمحد: مجع وإعداد



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٥٠

و

 ا  

M¿  ¾     ½  ¼  »  º : قـــال تعـــاىل   ¹  ¸  L
)١(

ُذكـــر بعـــض . 

ٌاملفـرسين أن الــشافع مــأجور  ِّ
ّســواء قبلـت شــفاعته أم ردت؛ ألن اهللا تعــاىل بــني أن ّ ّ ُ

َّ َُّ ُ
ِ

ــي  ــا، والنب ــيس بقبوهل ــشفاعة ول ــرد ال ــون بمج ــصيب يك ُّالن َّ

ِ
ــولصَ ــفعوا «:  يق اش

َتؤجروا ُ«
)٢(

. 

ّوالشافع يؤجر فيام جيوز وإن مل يشفع؛ ألنه : هللا تعاىلقال اإلمام القرطبي رمحه ا[  َ ُ

ّومن يشفع: ومل يقل ٨٥ : النساء    Z ¹̧  ]: قالتعاىل  ُ«
)٣(

.[  

 :وقال أبو احلسن الواسطي

ًاشفع   إذا   كنت   مسؤوال   فربام  ًسألت ما كنت مسؤوال فلم جتب   َ

 :َويقول اآلخر

أحدَ   يد   املعروف   من   َّال  متنعن
ٍ

َّما   دمت  مقتدرا   فالس   ً ُ

ِ
َ  ُعد  تاراتُ

ُقد مات قوم وما  ماتت  مكارمهم ٌ
ِ

ُوعاش قوم وهم يف الناس أموات    ٌ 

ّوالشيخ مات لكن مكارمه حية، براقة مضيئة يف كل مكان
َّ َّ. 

يف ترمجة اإلمام حممـد بـن أمحـد » الذيل عىل طبقات احلنابلة«وقد جاء يف كتاب 

أنه كـان كثـريا مـا يكتـب إىل أربـاب الواليـات شـفاعات ملـن «: ةبن حممد بن قداما
ٍ

ُ
ً

ًيقصده، فقال له املتويل ـ صاحب السلطة ـ يوما ُ
ِ

ُإنك تكتب إلينا يف قـوم ال نريـد أن :  ٍُ

َنقبل فيهم شفاعة ونشتهي أن ال نرد رقعتك َُ َأما أنـا فقـد قـضيت حاجـة مـن : فقال. ُّ ُ

ًال نردها أبدا: فقال له. قتي وإال فالُقصدين، وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ور ُّ«
)٤(

. 

َأن أبا املظفر اخلزاعي كـان يلـزم نفـسه بقـضاء حـوائج : »تاريخ إربل«وجاء يف 
ِ

ُ ّ

                                                
 .٨٥: النساء  )١(

 .أخرجه البخاري  )٢(

 ).٥/٢٩٦(» تفسري القرطبي«  )٣(

 ).٢/٥٥(» الذيل عىل طبقات احلنابلة«  )٤(



 
 
 

٥١  ودروس وا: ا ا ز

ًالناس ويرفعها إىل املتويل، فيوقع عليها بقضائها، فقيل له مرة أهيا الشيخ، ربـام وقـع : ُ

ُضجر من إهنائك ما تنهيه ُن قـضيت حاجـة مـن كتبـت ُأنا ال أزال أكتب، فـإ: فقال! ٌ ُ ُ

ُفذلك الغرض، وإن مل تقض فقد أعذرت وال أتأثر بذلك َ ُ
)١(

. 

ّأن اإلمام بقي بن خملد : »سري أعالم النبالء«ويف 
 مـشى مـع ضـعيف يف رمحه اهللاّ

شبيليةأمظلمة إىل 
)٢(

. 

ًوهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم؛ شفاعا للمحتاجني إذا كان مقتدرا ً َّ ُ. 

ُمعروف بكثرة شفاعاته، ومـن أعظـم شـفاعاته شـفاعته لعلـامء وسامحة الشيخ  ٌ

ُالصومال عندما حكم عليهم باإلعدام، فقد جاءه اخلـرب بعـد املغـرب وإعـدامهم يف 

ِ
ُ

ُاليوم التايل صباحا، فكلم سامحته والة األمور فبـادروا ـ أثـاهبم اهللا ـ إىل الكـالم مـع  ّ ً

ان الـشيخ، ــــًيخ وهنيئا ملن أعــًهنيئا للشمن له األمر فأنجاهم اهللا تعاىل من القتل، ف

 M;   :  9  8  7  6  L٣٢: املائدة 

ُلبعض اإلخوة الذين سجنوا بسبب قيـامهم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ُومن ذلك شفاعته 

بالدعوة اإلسالمية والتحذير من عبادة األولياء واالسـتغاثة هبـم والـدعوة إىل هـدم 

ّحـة لكوهنـا مـن أسـباب الفتنـة بـاملقبورين والغلـو القباب واألبنية التي عىل األرض

فيهم
)٣(

. 

 رمحـه اهللاِّشفاعة الشيخ للشيخ حممد نارص الدين األلباين : ومن تلك الشفاعات

ًبالبقاء يف األردن عندما أرادوا إخراجـه، حيـث كتـب إىل ملكهـا كتابـا فيـه النـصح  َ َ
ِ ِ

ُ

 .أن وافق عىل إبقاء الشيخوالتذكري بمقام الشيخ، فام كان من املسؤول هناك إال 

ُشفاعته ـ رمحه اهللا تعاىل ـ للشيخ حممد األشقر وأخيه عمـر بـالعودة : ومن ذلك ُ

ّإىل الكويت، فقد حدثني بذلك الشيخ عمر األشقر عـن الـشيخ خالـد املـذكور، ثـم 

                                                
 ).٤٢ص(» تاريخ إربل«  )١(

).٣/٢٩٥(» سري أعالم النبالء«  )٢(

 ).٦/٢٤٨(» ّجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة«  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٥٢

و

ّحدثني الشيخ خالد املذكور شخصيا أنه ملا جاء إىل الرياض بعد حتريـر الكويـت ويف 

ُفـسأله سـامحته عـن ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ ك األيام قابل سامحة الشيخ ابن بـاز أثناء تل

ُالشيخ حممد بن سليامن األشقر وعن أخيه الشيخ عمر فلام علم سامحة الشيخ 
ِ

َ رمحـه ـ ُ

ُبمغادرهتام الكويـت طلـب مـن الـشيخ خالـد املـذكور أن ينقـل إىل أمـري ـ اهللا تعاىل 
ِ

ذلـك إىل أمـري الشيخ خالد  إىل الكويت، فنقل الكويت طلب شفاعة الشيخ بعودهتام

ُالكويت، فقبل األمري شفاعة الشيخ ورحب هبا، وملا عرض أمر الرجوع عـىل الـشيخ 
ِ

ُ ّ

َحممد وعمر اعتذر الشيخ حممد بظروف صحية واعتذر الشيخ عمر بارتباطه بجامعـة  ُ ِّ

األردن إضافة إىل ظروف عائلية
)١(

. 

ّلشفاعات املتعلقة بالعلم وأهله زيادة عىل تقدم ّومما يؤكد حرص سامحته عىل ا[  ً ّ

ّيل األمر يف حياتـه العلميـة كلهـا، ولـيس بذلك األمر عند أوـ رمحه اهللا تعاىل ـ عنايته 

الشيخ منذ وقـت شـبابه، ًذلك مقصورا عىل وقت دون وقت، فتلك اخلصلة يف نفس 

ّه قبـل بلوغـه سـن ُسـامحتومن شواهد ذلك ما سرتاه يف هذه الشفاعات التي أمالها 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم                                        :األربعني

من عبـدالعزيز بـن عبـداهللا بـن بـاز إىل حـرضة اإلمـام املكـرم عبـدالعزيز بـن 

 .ّ السنة والقرآن، آمنيهّعبدالرمحن الفيصل ثبته اهللا عىل اإليامن ونرص ب

 .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

بعده حفظكم اهللا من خـصص
)٢(

 ّ الطلبـة بطرفنـا قـد مـست غـالبهم احلاجـة، 

ّوال خيفى جنابكم حالة الوقت وشدة املؤنة، فالرجاء مـن جنـابكم الكـريم التفـضل  ّ

عليهم بام يساعدهم يف معيشتهم؛ ألنه ليس هلم إال اهللا ثم أنـتم، ضـاعف اهللا أجـركم 

 .السالمّوأجزل مثوبتكم وحفظكم من كل سوء، آمني، و

  هـ١٣٦٧

                                                
شيخ عمر األشقر أنه عجب من كون السامح جاء من األمري شخصيا، فأخربه الشيخ خالد ّوقد حدثني ال  )١(

 .ّاملذكور أن سبب ذلك شفاعة الشيخ عبدالعزيز رمحه اهللا تعاىل

 .»من خصوص«: كذا يف اخلطاب، وصواهبا  )٢(

الختم



 
 
 

٥٣  ودروس وا: ا ا ز

 

 صورة الخطاب السابق



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٥٤

و

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّمـن عبـدالعزيز بـن عبــداهللا بـن بـاز إىل حـرضة ويل العهــد املكـرم سـعود بــن 

ّعبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل ثبته اهللا عـىل اإليـامن ونـرص بـه الـسنة والقـرآن،  ّ

 .آمني

 .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 معلومكم ما قـد أصـيب بـه املـسلمون مـن قلـة محلـة العلـم بعده حفظكم اهللا

ِّالرشعي وقلة طالبه احلقيقيني ألسباب كثرية، منها ضعف الـداعي القلبـي اإليـامين : ّ

ّقلة املساعدة املادية ملـن قـد يوجـد فيـه رغبـة يف الطلـب يف غالـب : ومنها. إىل طلبه

ّرغـب يف الطلـب باللـسان ّقلـة املـشجع وامل: ومنهـا. البلدان التي يوجد فيها معلـم

ّوقد جبلكم اهللا بفضله عـىل حمبـة العلـم وأهلـه وعـىل حمبـة مـساعدة طالبـه . واملال

وتشجيعهم ملا قد علمتم من فضل ذلك وجزيل املثوبة ملن ساعد يف حتـصيله، ولكـن 

ّتغري األحوال وشدة املؤنـة أمـر ال خيفـاكم، وبـسبب ذلـك ال يتهيـأ ترغيـب الطلبـة  ّ

 الطلب باملساعدة القليلة، ال سيام وقد وجدت وظـائف كثـرية دينيـة واستقرارهم يف

ّودنيوية بمقررات كثرية يرغب الكثري من الطلبة يف التوظف فيها ملـسيس حاجتـه إىل 

 .ّزيادة املقرر فيشتغل هبا عن طلب العلم الرشعي

ّوبمالحظة ما ذكر يتضح جلنابكم الكريم أن مقام طلبة العلم الرشعي حيتاج إىل 

ّإمعان نظر ومساعدة مادية جيدة ترغب يف طلب العلم يف مجيع أنحـاء اململكـة التـي  ّ ّ

ّيوجد فيها من يصلح للتعليم، وهذا املقام من أهم املقامات وأجدرها بالعناية لعظـيم 

 .ما يرتتب عىل القيام به من املصلحة العظيمة للمسلمني يف دينهم ودنياهم

االهتامم به فتح املـدارس التابعـة للمعـارف؛ وال يكفي عن مالحظة هذا املقام و

ّألن أكثر طالب املدارس من حني يأخذ الشهادة االبتدائية خيرج من املدرسة ويكـون 

يف حاجة نفسه أو يف وظيفة دنيوية، ومثل هذا ال حيصل به مصلحة كربى للمـسلمني 

الكريم لعدم اشتغاله بتكميل دروس العلم الرشعي، وهذه إشارة خمترصة، وجنابكم 



 
 
 

٥٥  ودروس وا: ا ا ز

جنابكم الكريم إىل العناية هبذا املقام وبذل يفهم ما وراءها واملقصود منها إلفات نظر 

ّالوسع فيام يرغب يف طلب العلم الرشعي الذي بـه الـسعادة والنجـاة وصـالح أمـر 

املسلمني يف دينهم ودنياهم، والنفقة يف هذا الـسبيل مـن أفـضل النفقـات وأعظمهـا 

 .ّ سبيل اهللا التي يضاعف اهللا هبا األجور وحيط هبا اخلطاياجدوى؛ ألهنا من النفقة يف

وتشجيع طالب العلم الرشعي من أعظم اجلهاد يف سبيل اهللا، ومل يـزل جنـابكم 

ّالكريم وجناب والدكم ـ وفقكام اهللا ـ دائبني يف العناية باملصالح العامة، فلـيكن هـذا 

ّيه من املال؛ ألنـه مـن أهـم األمـور ّاملقام من أمهها، وال ينبغي أن يستكثر ما يرصف ف

ّللعباد وال نجاة هلم يف الدنيا واآلخرة إال بمعرفـة احلـق ّوأحقها بالنفقة، إذ ال سعادة 

ّفتبني بـذلك ّ إال من طريق طالب العلم الرشعي، ّوالعمل به، وال يمكن العلم باحلق

 .ّوجوب تشجيعهم وترغيبهم يف طلبه بكل وسيلة

قكم ووالدكم ملا يرضيه، وأن يرفع بكم مقام العلـم النـافع واهللا املسؤول أن يوف

وأهله، وأن ينرص بكم دينه وخيذل بكم أعداءه، وأن يعيذكم مـن موجبـات اخلـذالن 

 .ومضالت الفتن، إنه سميع الدعاء قريب اإلجابة

 . ]٣٠/١/١٣٦٨. هذا ما لزم، واهللا يتوالكم وحيفظكم، والسالم

 
 صورة الخطاب السابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الختم



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٥٦

و

ُأن أحد العسكريني أراد احلج مرارا فلم يأذن له مرجعـه، فـسأل الرجـل : ومن ذلك ُ َ ّ ًِّ
ّ

ِّالشيخ عن جواز احلج بدون رخصة من مرجعه فأفتاه بعد جواز حجه بدون إذن مرجعـه؛  ُّ
َ

ٍألنه أجري يف مصلحة املسلمني، ثم قال ـ بعد كالم له ـ
ٌ

َ: 

ُإلذن أو اإلجازة فأخربين، وأنا إن شاء اهللا أكتب إىل مرجع َّوإذا مل يتيرس لك من مرجعك ا... «

ًاجلميع يف هذا املوضوع، وال مانع أن تشفع كتابك ملرجعك بصورة من هذا الكتاب لعله يكون سببا 

ملوافقته عىل منحك اإلذن أو اإلجازة 
ِ

..«
)١(

. 

، وإليـك وأما شفاعته لقضاء الديون وقضاء حوائج األيتام الفقراء وغريهم فكثـري[ 

 :مثال من ذلك

من عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز إىل حرضة األخ املكرم فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن «

 .حممد الشثري قايض حمكمة نعام وفقه اهللا لكل خري، آمني

 :سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

 هـ املرفقة صـورته نـشفع لكـم٢٨/٦/١٤١٦وتاريخ ) ١٨٢(فإشارة لكتابكم رقم 

هـ بمبلغ قدره مائة وثالثون ألف ٢٨/٦/١٤١٨وتاريخ ) ١٦٩(مع كتابنا هذا شيكا رقم 

 وأبناء أخيـه وفقهـم اهللا يف رشاء سـكن أليتـام .................ريال مساعدة من الشيخ 

................. 

وأسـأل اهللا . نرجو احتساب األجر يف رشاء السكن املناسب وموافاتنا بام يفيـد ذلـك

ًأن خيلف عىل املتربعني باخللف اجلزيل، ويضاعف هلم األجر وجيعل عملنا مجيعـا  عزوجل ّ

 .ًخالصا لوجهه الكريم، إنه سميع قريب

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 مفتي عام اململكة العربية السعودية 

 ]ورئيس هيئة كبار العلامء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

 

                                                
 ، )ج والعمرةاحل: اجلزء اخلامس، القسم الثاين(» جمموع فتاوى سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز«  )١(

 ).٣٠٧-٣٠٦ص(عبداهللا الطيار، وأمحد بن باز . د

الختم



 
 
 

٥٧  ودروس وا: ا ا ز

 

 .، وما خيفى أكثررمحه اهللا عات الشيخ عبدالعزيز هذا ما ظهر من شفا

 

 صورة الخطاب السابق



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٥٨

و

اء ا و  أداء  ص ا 
َإن املرء لريى أثر الربكة يف الوقت يف برنامج الـشيخ اليـومي، فاألعبـاء العلميـة 

ّ

 لكفـتهم ُوالوظيفية التي يقوم هبا سامحة الشيخ لو قسمت عىل سبعة ـ بل عىل عرشة ـ

ً يقابل تلك األعامل بصدر رحب، وتراه مباركا له رمحه اهللاُبل أكلفتهم، ومع هذا كان  ُ

 .يف وقته يف تنظيمه وترتيبه

ًويزيدك عجبا إذا رأيته  َ ًمع كثرة مشاغله يـسعى جاهـدا إلدخـال الـرسور عـىل ُ

املسلمني من حيث حضور األعراس أو عيادة املرىض، وذلك فضل اهللا، وهو بـذلك 

 .ينهج منهج من كان قبله من السلف

ّأن عمرو بن احلارث املرصي كان خيـرج مـن داره : »السري«وقد ذكر الذهبي يف 

ِّفريى الناس صفوفا يسألونه عـن القـرآن، واحلـديث، والفقـه، والـشعر، والعربيـة،  ً َ

واحلساب
)١(

. 

ًأن اإلمام مالكا «: ًأيضا» السري«ويف  هد الـصلوات  كان يأيت املسجد فيشرمحه اهللاّ

»ُواجلمعة واجلنائز، ويعود املرىض، وجيلس يف املسجد فيجتمع إليه أصـحابه
)٢(

، مـع 

 .رمحه اهللاكثرة أشغاله 

ُوالذي يرى تزاحم الناس عىل سامحة الشيخ يرى العجب؛ فريى مجيـع طبقـات 

هذا كبري وهذا صغري، هذا طالب علم وهذا عامي، هذا يطلـب حاجـة : َالناس حوله

َّب ماال، وهذا يريد الذهاب مع الشيخ، والشيخ يتقبل ذلك بـصدر رحـب ُوهذا يطل ً

َويعطي كال حاجته عىل قد ُ  . جهده واستطاعته رمحه اهللا تعاىلرُ

 :ُوحيرضين هنا قول القائل

ًفبوركت   مولودا   وبوركت   ناشئا  َ َ
ِ

ُ ُ     وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب ً َ َ ََّ
ِ

 

ُعىل نفسه ملصالح الناس ما حدثني بـه ابنـه أمحـدومن العجب يف حتامل الشيخ  ّ :

                                                
).٦/٣٥٣(» سري أعالم النبالء«  )١(

 ).٨/٦٤(» سري أعالم النبالء«  )٢(



 
 
 

٥٩  ودروس وا: ا ا ز

َّهـ دخل سامحته املستشفى بعد ما تعـرس عليـه ١٤١٩أنه يف شهر ذي القعدة من عام  ُ

البلع وأصبح يتقيأ، فعمل له منظار بعد صالة العشاء واقرتح األطبـاء عليـه أن يبقـى 
ِ

ُ َّ ُ

 .فىًيوما يف املستشفى ليكون حتت املراقبة، فبات يف املستش

ُفلام قاربت الساعة التاسعة صباحا قال سامحته ً َ  !َّنتوجه إىل املكتب: ُ

ّفأرشت عليه بالذهاب إىل املنزل، وكلم أمحد بعـض مـوظفي الـشيخ : قال أمحد ّ ُ

ُوطلب منهم التوجه إىل املنزل لقدوم الشيخ، فلام وصلوا قرب املنزل وأخربوا الشيخ  ُّ

: تعود يا أيب بعد الظهـر، قـال: َد إرصاره قال لهنذهب إىل املكتب، فلام رأى أمح: قال

َنعم، الساعة الثانية والنصف، فكلم أحد املسؤولني ابنـه أمحـد وسـأله عـن الـشيخ،  ُ

َفطلب منه أمحد أن يقنع الشيخ حتى يرتاح، فكلـم املـسؤول الـشيخ  ُ
ِ

ُفأجابـه الـشيخ ُ

 .راحتي يف العمل: بقوله



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦٠

و

او ا د 
 : لطافة ودعابة، ومن ذلكهللارمحه اكان للشيخ 

ًأن أحد طلبة العلم كان مرة راكبا مع الشيخ  -١ ً َّ
رمحـه األلباين ِّالدين نارص حممد ّ

ِ، وكان الشيخ نارص يرسع يف قيادته للسيارة، فقال ذاك الطالـباهللا 
يـا شـيخ، هـذه : ُ

ُرسعة وال جتوز، والشيخ ابن باز أخرب أن ذلك من إلقاء النفس إىل التهل ّ ُ ً، أو كالمـا كةُ

ّهذه فتيا من مل جيرب فن القيـادة: ، فضحك الشيخ األلباين وقالًقريبا من هذا ِّ ُ فقـال . ُ

 .ُانقله: فقال. ُيا شيخ، سأنقل هذا الكالم إىل الشيخ عبدالعزيز: الطالب

َ فقابلت الشيخ عبدالعزيز :قال الطالب ُ يف مكـة وأخربتـه بكالمـي مـع رمحه اهللاُ

هـذه فتـوى : قل لـه: ُأخربته بكالم الشيخ يل، فضحك الشيخ وقالالشيخ األلباين، و

ِّمن مل جيرب دفع الدية ُ. 

هم وٌ إذا كان عنده أناس بعد صالة العـشاء أن يـدعرمحه اهللاكان من عادة الشيخ  -٢

ـإذا تعـــذر أحـــدهم قـــال ــ ُإىل العـــشاء، ف ّ ـــك: َ  َإذا كنـــت ! َأنـــت ختـــاف مـــن امرأت

ّفيضطر املدعو إىل اجللوس! َكنت ختاف فاذهبال ختاف فاجلس معنا لتتعشى، وإن  ّ. 

ِّمل ال تعدد؟ : ّمرة قال لبعض طلبة العلموذات  -٣ ُ
َ

ِ
يـا : ، فقـاليعنـي يف الـزواج

 .مسكني، هذا توحيد اخلائفني: فقال الشيخ. ِّشيخ، أنا موحد

َّ ذات مرة كان يأكل عـشاءه، وكـان عنـده رمحه اهللاّ ومن الطرائف أن الشيخ -٤

ّوة املهتمني بالطب، ومن حرصه عىل الشيخ كان يقولُأحد اإلخ يا شـيخ، دع عنـك : ِّ

هذا األكل، هذا فيه كولسرتول، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا، والـشيخ يأكـل، ومـن 

 .حرصه أكثر الكالم عىل الشيخ، والشيخ ال يزال يأكل

 فقام الشيخ ليغسل بعد األكل وقام معه أحد املشايخ، والطبيـب جـالس، فقـال

: الذي يقول لك كـذا وكـذا؟ فقـاليا شيخ عبدالعزيز، من هذا الرجل : ذلك الشيخ



 
 
 

٦١  ودروس وا: ا ا ز

ّخذ وخل خذ وخل«هذا طبيب ولكن  ّ«
)١(

! 

 :  ومن مداعباته ـ رمحه اهللا تعاىل ـ تعليقاته عىل بعض األسامء-٥

َّفمن ذلك أنه قرأ عليه مرة أحد الناس يف كتاب فأخطأ القـارئ فـصوبه الـشيخ  ُ َّ

ًاىل، ثم أخطأ ثانية فرد عليه، ثـم ثالثـة، فـسأله الـشيخ عـن اسـمه فقـالرمحه اهللا تع ًّ :

ّالصقر يتعلم من أول مرة: وقالـ رمحه اهللا تعاىل ـ َّفتبسم الشيخ . اسمي صقر ّ! 

ٌوجاءه رجل اسمه املطرود فقال له  .أنت املقبول: ُ

ّوحدثني شاب اسمه متعب قال ُإن الشيخ سألني عن اسمي فقلت لـه: ّ ي اسـم: ّ

 .ّأنت متعب العدو إن شاء اهللا: متعب، فقال

ُأنـتام تـأكالن : ًوجاءه رجالن اسم أحدمها ذيب، واآلخر ذياب، فقال هلام مازحا

 الناس؟

َإنه دائام يطلق امرأته بينه : ُ ومن ذلك أنه سأله رجل عنده وسوسة فقال-٦ َ ّ ُ وبني ً

ّنفسه، وأكثر الرتدد عىل الشيخ، وذات مرة عندما سـأل الـ َشيخ كعادتـه رفـع الـشيخ ُّ

ِّإن كنت ال تريدها فطلقها اآلن: العصا وقال له ُ ُ إن : فقال لـه الـشيخ! ال ال ال: فقال! َ

َّرجعت فسأرضبك بالعصا مرة أو مرتني ًَّ ُ َ! 

ًكـذلك نجعلهـا ثالثـا، فقـال : فقـال الـشيخ! ًاجعلها ثالثـا: فقال سعد الداود ُ

 .ًإن كانت ستنفع فأهال هبا: املوسوس

ّهـ كـان سـامحته يعلـق ١٣٩٨ أنه يف أحد دروسه عام رمحه اهللامن طرائفه  و-٧ ُ

ّوتطرق الشيخ إىل سرية البدوي وكيـف » تيسري العزيز احلميد«بعد القراءة من كتاب 

َّيعظمه اجلهال ويدعونه من دون اهللا ُ ُ
: ّحتى إن بعض أهل مـرص يقـول: إىل أن قال... ِّ

َّال يدخل مرص زرة ـ بالزاي بدل ال َّذال ـ وال خيرج منها زرة إال بعلم البدويَ : فقيـل! َ

ّيا شيخ، ذرة أو زرة؟ فقال ُّزرة زرة كام يقول املرصيون: ّ ّ  .َّقاهلا الشيخ وهو يتبسم. ّ

                                                
 .خذ ما شئت واترك ما شئت: أي  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦٢

و

أحد أزواج قريباته فاعتذر، وبعد إحلـاح قـال  أنه دعاه رمحه اهللا ومن طرائفه -٨

ًنحن حرضنا زواجك، فإذا تزوجت مرة أخ«: الشيخ َّ َ ّ ، فـذهب »َرى حرضنا زواجـكَ

َالزوج وأخرب امرأته، فكلمت الشيخ معاتبة، فطيـب الـشيخ خاطرهـا وأخربهـا أنـه  َُّ ً
ِ

َ ّ َ

َيداعبه وأتى الشيخ ولبى دعوهتم َّ ُ. 

ّ ومن ذلك أن أحد الناس ممن قدموا للحج أو العمـرة أراد اسـتخراج إقامـة -٩
ِ

َّ ّ

 يف املنـام صُرأيت الرسـول :  قالنعم،: يا شيخ عبدالعزيز، قال: نظامية فعجز، فقال

اذهب إىل الشيخ ابن باز وسيصلح أمرك، فـضحك الـشيخ : ُفشكوت له حالتي فقال

ِّلعلك مل تر الرسول ولكن ارفع لنا من يزكيك وسنسعى إن شـاء اهللا يف بعـض : وقال ُ َ َ

 .ما نستطيع



 
 
 

٦٣  ودروس وا: ا ا ز

 اد ا  ادة
 

ُ قريبـا مـن سـبعني سـنة مل تفتـه كـان األعمـش«: رمحه اهللا!قال وكيع بن اجلراح ً ً

»التكبرية األوىل
)١(

. 

ِّمل أصـل الفريـضة «: رمحـه اهللا ّوقال القايض تقي الدين سليامن بن محزة املقديس

ِّقط منفردا إال مرتني، وكأين مل أصلها ُ
َّ ً ّ«

)٢(
. 

ُمكثت أربعني سنة مل تفتنـي التكبـرية األوىل إال «: رمحه اهللا وقال حممد بن سامعة ً ُ

ِّما واحدا ماتت فيه أمييو ًً...«
)٣(

. 

 كـان رمحـه اهللاّ أن ابـن معـني رمحه اهللاوجاء يف ترمجة إبراهيم بن ميمون الصائغ 

َّكان إذا رفع املطرقة فسمع النداء مل يردها«: يقول عنه َُ«
)٤(

. 

ًما نـودي بالـصالة مـن أربعـني سـنة إال «: رمحه اهللاّويف ترمجة سعيد بن املسيب 

»جدوسعيد يف املس
)٥(

. 

»ُالصالة منذ أسلمت إال وأنا عىل وضوءما أقيمت «: رمحه اهللاوقال الشعبي 
)٦(

. 

َ قـدوة ومثـال حيتـذى بـه يف حرصـه عـىل العبـادة، ويف رمحه اهللاوسامحة الشيخ  ُُ ٌ

 .تبكريه إىل املسجد، وحمافظته عىل السنن الرواتب، وحمافظته عىل األذكار

ُ والدي وهو يقوم قبل الفجـر بـساعة ويـصيل ُمنذ عرفت«: ُوقد قال يل ابنه أمحد

 .» ركعةةإحدى عرش

ًفطالب العلم ينبغي أن يكون مثاال هيتدى به، وقدوة يف عباداته ويف مجيع شـأنه،  َ ُ
ً

                                                
).٦/٢٢٨(» سري أعالم النبالء«  )١(

 ).٢/٣٦٥(» ذيل طبقات احلنابلة«  )٢(

 ).٩/٢٠٤(» هتذيب التهذيب«  )٣(

 ).١/١٧٣(» هتذيب التهذيب«  )٤(

 ).٤/٨٧(» هتذيب التهذيب«  )٥(

 ).٣/١٦٤(» سري أعالم النبالء«  )٦(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦٤

و

ومما يؤخذ عىل بعض طلبة العلم التثاقل عن الصالة املكتوبـة وكثـرة قـضاء الـصالة 

 . يف النوافلبعد سالم اإلمام ـ وبخاصة صالة الفجر ـ مع التفريط

ُّوالعامة إذا رأوا طالب العلم جعلوه قدوة هلم؛ فإن أساء أسـاؤوا واحتجـوا بـه،  ً

َوإن أحسن أحسنوا وتأثروا به، وكان له مثل أجرهم ال ي ُ  .ًص من أجرهم شيئاُنقّ



 
 
 

٦٥  ودروس وا: ا ا ز

مع ا  هز 
َّازهد يف الدنيا حيبك اهللا، وازهد فيام عند الناس حيبك الناس«: صقال  َّ«

)١(
. 

ّإذا أراد اهللاُ بعبد خريا زهـده يف الـدنيا وفقهـه يف «: وقال حممد بن كعب القرظي َّ ً

ٍ

ّالدين وبرصه بعيوبه، ومن أوتيهن أويت خري الدنيا واآلخرة ُ َّ ِّ«
)٢(

. 

ـثال عجيبـا يف زهـده يف الـدنيا، فعـىل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كان الشيخ  ُيف عرصنا هذا م ً ً

ّ واحرتام مجيع طبقات املجتمع له، مع هذا كلـه فقـد كـان رغم ما بلغ من املنصب واجلاه

َمسخرا ذلك لنفع املسلمني، ولو أراد أمور الدنيا الجتمع له الكثري منها، ولكن ً
ِّ: 

ُتعبت يف مرادها األجسام               ًوإذا كانت  النفوس  كبارا ُ

ِ
 

ُوزهد الشيخ رمحه اهللا تعاىل وقناعته واضحان لدى اجلميـع، واأل ٌمثلـة واضـحة ُ

 :وكثرية يف ذلك، وسأكتفي هنا بمثالني

ً يف املدينة النبويـة أرادوا أن يملكـوه بيتـا فـرفض رمحه اهللا أثناء إقامة الشيخ -١ ِّ ُ

َذلك، وأمر أن يكون البيت باسم رئيس اجلامعة ليسكنه غريه إذا توىل رئاستها
ُ

َ ُ. 

ّمن ركبته، فـأراد ويل  ببضع سنني اشتكى الشيخ رمحه اهللا وقبل موت الشيخ -٢ ُ

ّاألمر ـ أثابه اهللا ـ أن يبنـي للـشيخ بيتـا بـال درج حتـى ال يتكلـف يف الـصعود، وملـا  ً

ُاستشاروه يف أي مكان يبنى البيت قال بعد أن دعا لـه  ّلـيس يف العمـر بقيـة،  «:خـريبّ ُ

 .»ويكفينا هذا البيت الذي نحن فيه

                                                
 ).٩٤٤(حديث رقم » السلسلة الصحيحة«وانظر ختريج احلديث يف . أخرجه ابن ماجه وغريه  )١(

 ).١/٢١٧(» الزهد«أخرجه وكيع يف   )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦٦

و

ا    

 M  3  2  1    0  /  .  -L : قال اهللا تعاىل
)١(

. 

وورد يف احلديث
)٢(

ُّأن رجال قال عنه النبي  
ً ّيدخل عليكم مـن هـذا الفـج «: صّ ُ

ٌرجل من أهل اجلنة ُ، ويف آخر احلديث ذكر الرجل»...ُ َأنه مل يضع جنبه عـىل فراشـه : ُ

 .ّويف قلبه غل عىل أحد من املسلمني

ّأي َيـا رسـول اهللا، : قيـل: قـالـ ام ريض اهللا تعاىل عـنهـ وعن عبداهللا بن عمرو 

ِّأفضل الناس كل خمموم القلب صـدوق اللـسان«: صالناس أفضل؟ فقال  ّ : قـالوا. »ُ

َالتقي النقي ال إثـم فيـه وال بغـي وال «: صدوق اللسان نعرفه، فام خمموم القلب؟ قال ّ ّ

َغل وال حسد
َّ

ِ
«

)٣(
. 

ُدخـل عـىل أيب دجانـ:  قـالرمحـه اهللاوعن زيد بن أسـلم  ُ
ِ

 وهـو  ريض اهللا عنـهة

ّ وكان وجهه يتهلل، فقيل لهمريض، لما: ُ
ِ

ّجهك يتهلل؟ فقالَو  ما مـن عمـل يشء «: ِ

فكـان قلبـي : واألخـرىُكنـت ال أتكلـم فـيام ال يعنينـي، : أوثق عنـدي مـن اثنتـني

»ًللمسلمني سليام
)٤(

. 

ّإن من جالس الشيخ وقرب منه يشعر أنه أحب النـاس إىل الـشيخ، وذلـك مـن  ُ َ ّ

ِل حتفي الشيخ بجليسه وسؤاله عن أحواله اخلاصة والعامة، وأيم اهللا كـم يغـبط خال
ُ َّ

ِّ

َاملرء نفسه إذا أحاطه الشيخ بالسؤال والدعاء ُ. 

ُوقــد ســألته ذات مــرة يف ســيارته وقلــت لــه مــا معنــاه َّ  يــا شــيخ عبــدالعزيز، : ُ

ًما أعلم أحدا إال حيبك صغريا أو كبريا، ذكرا أو أنثى، وهذ ًُ ً
َ ُّ ُ َا أمر شبه متفق عليـه، فـام ً َّ ُ

ِ

ٌ

الرس يا شيخ يف ذلـك؟ فحـاول الـشيخ 
ّ ُ أن يتعـذر مـن اجلـواب، فكـررت رمحـه اهللاِّ َّ

ّ

                                                
 .١٠: احلرش  )١(

 .أخرجه اإلمام أمحد  )٢(

 ).٩٤٨(حديث رقم » السلسلة الصحيحة«: انظر. أخرجه ابن ماجه وغريه  )٣(

 ).١/٢٤٣(» سري أعالم النبالء«  )٤(



 
 
 

٦٧  ودروس وا: ا ا ز

ّالسؤال مرة أو مرتني، فقال ما معناه ما أعلم يف قلبي غال عىل أحـد مـن املـسلمني، «: ًّ
ِ

ُ

 .»ُومل أعلم بني اثنني شحناء إال سارعت بالصلح بينهام

َّما حدثني به الشيخ عبدالرمحن بن جـالل : ىل سالمة قلب الشيخومن األمثلة ع ّ

ُـ أثابه اهللا ـ حيث قال بأن الشيخ ابن باز قىض عىل رجل يف مـسألة، فتـضايق الرجـل  ُ ّ

ًوكان الرجل لسنا، فأخذ يقذع يف الشيخ ويتكلم عىل الشيخ
ِ

ُ. 

ُوبعد مدة مات ذلك الرجل وكان الشيخ حاجـا يف عامـه ذاك، فلـام  ِّقـدم ذلـك ّ ُ

ّالرجل بعد صالة الفريضة ليصىل عليه سأل اإلمام ـ وهو أحد طـالب الـشيخ ـ مـن  ُ

الذي يتكلم يف الـشيخ ابـن بـاز ويـشتم، واهللا ال أصـيل : فالن، فقال: املتوىف؟ فقالوا

ّفصلينا عليه مع الناس، وكان بعضهم يقول بأن هذا اإلمام الذي ما صـىل : قال! عليه ُ

 .ٌزلة وحظوة عند الشيخ عبدالعزيزعليه سيكون له من

ّ من احلج أخربه بأن فالنا قـد مـات فـرتحم عليـه، ثـم رمحه اهللافلام رجع الشيخ  ًّ ّ

ُأخربوه بأن اإلمام مل يصل عليه فغضب الشيخ ومتعر ومل يرض بذلك، ثم أمر الـشيخ  َ َّ ُِّ ّ

ًرجال ـ عبدالرمحن بن جالل أو غريه ـ أن يأخذه إىل املقربة، فوقف عـىل  قـربه وصـىل ُ

 .ودعا له

 .ّفانظر إىل سالمة قلبه ونقائه وترمحه حتى عىل من عاداه

ُومما حيسن ذكره هنا ُ

ِ
يف أثنـاء كالمـه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ما قاله اخلطيب البغدادي : 

 : ِّعن أخالق املحدث، قال

 ريض اهللا ، ثم ساق بأسانيده حديث أنـس»ُفق بمن جفا طبعه منهمِّالر: مبحث«

َّخدمت النبي «: ال قعنه ّ عرش سنني فام قال يل أف قطصُ ُ
َ

...«. 

ِّ بفـاحش وال مـتفحش، صُمل يكن رسـول اهللا «:  ريض اهللا عنهاوحديث عائشة
ٍ 

َسخاب يف األسواق، وال جيزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفحال و ِّ ّ«. 

َمن حيرم الرفق حيرم اخلري«:  ريض اهللا عنهوحديث جرير ِّ َُ ُ«. 

زين هذا العلم حلم أهله«: َ اخلطيب من اآلثار قول سليامن بن حربثم ساق
ِ ِ

َ«. 

الفطـن : مـن األديـب العاقـل؟ فقـال: قيل ألعـرايب«: وعن األصمعي أنه قال
ِ



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦٨

و

املتغافل
ِ

«
)١(

. 

من أرفـق النـاس يف معاملـة النـاس، ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ُولقد كان سامحة الشيخ 

ُوبخاصة من جفا طبعه وساء خلقه، وه ُ َذا مشاهد بل متواتر يف أخالق الشيخ، ولعل ُ ُ

 :من شواهد سالمة قلب الشيخ هذا اخلرب

َّذكر الشيخ حممد بن موسى أن أحد املشايخ من طالب الشيخ واملتتلمذين عليـه  ُ ّ

ًوالعاملني معه كتب للشيخ كتابا قاسيا مـأله بالعبـارات القاسـية والكلـامت الفظـة،  ً

ّأنت مل تعد هتتم يب، : وقال ُوأنـت تقـدم غـريي عـيل، وأنـا ظلمـت معـك، والنـاس ُ ُ
ّ

ِّ

ًينتظرون فيك العدالة، وسأقف أنا وأنت بني يدي اهللا، لقد عملت معك مـدة طويلـة  ً ّ ُ

إىل غري ذلك من الكـالم اجلـاف ... ُفلم أحصل عىل ترقية وحتسني ملستواي الوظيفي

 .املزعج

ًفقرأت الرسالة عىل سامحته كاملـة: قال الشيخ حممد
ِّ َّ، فلـام فرغـت منهـا تبـسم ُ ُ

ًاهللا يساحمه، لقد أحسست هبذه اجلفوة فيه، وشـعرت أن يف نفـسه شـيئا : الشيخ وقال ُّ ُ ُ

عيل، اكتب
ّ

من عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز إىل حرضة االبن فالن بـن فـالن حفظـه  :

 :اهللا وبارك فيه، أما بعد

ِّاهللا إنك من أحب الناس إىل قلبي، وأنا ليس يف نَفو ٌفيس عليك يشء، أما بالنسبة َ

َملوضوعك فأنت مل تكلمني فيه أبدا، ولكن أرجو منك أن تغري خطابك هذا بخطاب  ِّ ُ ً َُ ِّ َ

ُخر ترشح فيه موضوعك وننظر يف األمر إن شاء اهللا ونجتهد فيهآ َ ُ ثم دعا له بالتوفيق . َ

 .والصالح

ُفلام وصل اخلطاب إىل الرجل امحر وجهه م: قال الشيخ حممد ن اخلجـل، ووقـع َُّ

ًيف حرج عظيم، وتأثر بموقف الشيخ تـأثرا بالغـا وقـال
ً
ّ حـسبي اهللا ونعـم الوكيـل، : ّ

 !كيف أستطيع مقابلة الشيخ اآلن بعد الذي حصل مني؟

                                                
 ).٢٨٠-١/٢٧٨(» اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع«  )١(



 
 
 

٦٩  ودروس وا: ا ا ز

فجاء إىل الشيخ ليزوره ويعتذر إليه، فرحب بـه الـشيخ وأجلـسه بجـواره : قال
ِ

َ َ
ُ َّ

وأرخى له سمعه واعتذر إليه ودعا له ووعده خري
ً َ اَ

)١(
. 

ُأهنم ذكروا أن شـابا كـان يغتـاب الـشيخ : رمحه اهللاومن األمثلة عىل سالمة قلبه  ّ

َّويتكلم فيه، وبعد أن من اهللا تعاىل عىل الشاب باهلداية جاء إىل سامحة الشيخ وتأسف  ّ ّ

ّمنه وتعذر عن الذي حصل منه وطلب التحلل من الـشيخ، فـدعا لـه الـشيخ   بخـريّ

 .ه من مظلمتهّوأوصاه باخلري وحلل

                                                
 ).١١٨ص(نارص الزهراين . د» إمام العرص«: انظر كتاب  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٧٠

و

 ا ا وه و اء

 M  ¨              §   ¦  ¥  ¤   £  ¢L : قال اهللا تعاىل
)١(

. 

ّما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللاُ عبدا بعفو إال«: صوقال رسول اهللا  ٍ
ً َ  عـزا، ٌ

ِ

»ومن تواضع هللا رفعه
)٢(

. 

 :وقال الشاعر

تواضع تكن كالنجم الح لناظر
ٍ

 ُعىل   طبقات   املاء   وهو   رفيع          

َوال تكن  كالدخان  يرفع  نفسه ُإىل  طبقات   اجلو  وهو  وضيع          ُّ ِّ 

َية من آيـات اهللا يف التواضـع، فتحـسب أنـك إذا جلـست آ رمحه اهللاكان الشيخ  ً

ّبجواره أو تكلمت معه كأنك أمام شخص من أمثالك، ومـا ذاك إال لـسمو أخالقـه 

ُم ترفعه عىل جليسه، بل إنك تعجب إذا قام سامحته يـسأل مـن يف املجلـس مـن وعد ّ

ُاملشايخ أو طلبة العلم عن بعض اإلشكاالت التي قد ترد عليه من السائلني، وهكـذا 

ُّالعلامء الربانيون َّ ُ. 

َّ أن فقري املسلمني جيد عنده من الرحابة والتقدير ما ال حيظى بـه :ومن تواضعه * َ
ّ

 .عند غريه

ّإن الشيخ يغضب علينا إذا رفـع إليـه بعـض الفقـراء شـكوى : ُويقول ابنه أمحد

ًبأهنم يمنعون من األكل ولو كانت الشكوى غري صحيحة أو مبالغا فيهـا، فقـد كـان  َ
َ ُ

ً متعاطفا مع الفقراء، حريصا عىل عدم جرح مشاعرهمرمحه اهللا ً. 

ُ أساء األدب معه بعض الوافدين الذين يـؤَّوذات مرة * وهيم الـشيخ ويقيمـون َ

َحتت رعايته وكفالته، فجاء مرة ورفع صوته خياصم يف جملس الشيخ ويقول ً ملـاذا مـا : َّ

                                                
 .٦٣: الفرقان  )١(

 .أخرجه مسلم  )٢(

ليست » بل تزده«، وهذه الزيادة »بل تزده«: »ما نقصت صدقة من مال«: صُضهم بعد قوله يزيد بع: تنبيه 

 .يف لفظ احلديث



 
 
 

٧١  ودروس وا: ا ا ز

ِّيـا شـيخ، هـذا طبعـه دائـام وصـدره ضـيق : فقال الكاتب! ُأهنيتم إجراءات إقامتي؟ ُُ ً

هـؤالء مـساكني وأغـراب فـارمحوهم وارفقـوا هبـم : فقال الـشيخ. ُوجمادالته كثرية

ِّ أمل تسمعوا قول النبي َّوحتملوهم،
ّاللهم من ويل من أمر أمتي شيئا فشق علـيهم «: صَ ً َّ ََّ

ّفاشقق عليه، ومن ويل من أمر أمت
ُيئا فرفق هبم فارفق بهي شُ ً«

)١(
. 

َّ أنه كان يتحمل السائلني، فمـع كثـرهتم : وحلمهرمحه اهللاومن تواضع الشيخ  *

م وعـدم الـضجر والـسآمة مـنهم، ّوكثرة أسئلتهم إال أنه كان يتصف بسعة الصدر هل

ُّوهذا يعطي طالب العلم منهجا يف حتمل السائلني ً َ ُ. 

َّوأعجب من هذا أن السؤال قد يتكرر عليه عرشات املرات، كام حيصل ذلك يف خميمه  ُُ َّ َّ
ّ

ُيف احلج، حتى إن اجلالس عنده قد يمل من سامع اجلـواب، فكيـف بمـن جييـب؟ ّ ّ ولكـن ! ّ

َّهكذا العامل الربا
ِ

 .َّين؛ يتواضع للجهال من املسلمني والفقراء منهم فيستمع إليهم

اكَورحم اهللا الـشيخ ابـن سـعدي عنـدما قـال شـ
ِ

ًلـسائل ومبينـا فائـدة لًرا   : الـسؤالِّ

ًونحن ممنونون يف كل ما يقع لكم من اإلشكاالت؛ ألهنا قد تصري سببا لبحث أمـور مل ... « ُ
ّ

»...ا من طرق العلم فال حترمونا ذلك، وهذِّختطر عىل البال ومراجعة حماهلا
)٢(

. 

»لوال املسائل لذهب العلم«: وقال هشام بن مسلم القريش
)٣(

. 

ّ أن السائق تأخر عليه أو تعطلـت الـسيارة :رمحه اهللا تعاىل ومن تواضع الشيخ * ّ

ّاخلاصة به، فطلب من الشيخ صالح أن يأيت بـسيارته فـاعرتض الـشيخ صـالح بـأن 

 !سيارتك ما متيش؟: ًال تليق بمقام الشيخ، فداعبه الشيخ قائالَسيارته ال تواجه و

َ جئت إىل منزله فصادفته وقد قام لتوه من العـشاء وهـو يف طريقـه ّوذات مرة*  ِّ

يا شيخ، أريد أن : ُليغسل يديه، وكان معه ابنه أمحد بارك اهللا فيه، فسلمت عليه وقلت

ًأحدثك عن يشء يف نفيس ـ قلت ذلك مغتبطا لفر : َصة وجود الـشيخ وحـده ـ فقـالِّ

                                                
 .أخرجه مسلم عن عائشة ريض اهللا تعاىل عنها  )١(

 ).١٠٣ص(» الفتاوى السعدية«  )٢(

 ).١/٤٨(» سنن الدارمي«  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٧٢

و

خريا إن شاء اهللا تعاىل
ً

يـا شـيخ، امحـد اهللا فمـن : فلام انتهى من غسل يديه قلـت لـه. 

َّعاجل برشاك حمبة الناس لك وقبوهلم لكالمك ُ
ِ

َوذكرت له كالما من هذا القبيل... 
ً ُ. 

َبعد أن محد اهللا تعاىل وشـكرهفقال يل ما مفاده  ِّ مقـرصون ُنـسأل اهللاَ العـون، نحـن: َ

ُّونحتاج إىل التعاون عىل النصح واخلري، نحن حمتاجون للنصح والتذكري ُ. 

فرحم اهللاُ شيخنا وأجزل له املثوبة واملغفرة، فلله دره من شيخ يرى نفسه صغريا 
ً َ ُّ

َّ َ

 .وهو عند الناس كبري

ُسن خلقه وتواضعه رمحه اهللا تعـاىلُومن ح * َّ رجوعـه عـن األمـر إذا تبـني لـه :ُ

 .ابالصو

: ّما حدثني به األخ سعد الـداود ـ سـلمه اهللا تعـاىل ـ قـال :ومن شواهد ذلك *

كان من عادة الشيخ أن خيرج من بيته من الباب الغريب قبل املغرب بوقت يسري عندما 

 .ُيريد الذهاب إىل اجلامع ليلة اجلمعة للتعليق عىل الندوة األسبوعية

ِّعادته حتى فرغ املؤذنون من أذاهنـم، ّوذات يوم تأخر الشيخ عىل غري : قال سعد

ُفقمت بجولة حول البيت من اخلارج، فإذا بالشيخ قـد خـرج مـن البـاب : قال سعد

َفأرشت للحرس اخلاص بالشيخ باإلرساع باملجيء عند الـشيخ، فلـام : قال. ّالرشقي ُ

َمل مل تنبهوين؟ فأجبته بأن املتبع: فيام قالأراد الركوب عاتبنا وقال  ِّّ ُّ
ْ َ
َ

ِ
 اخلروج مـن البـاب 

َالغريب، فركب وعليه آثار التأثر من التأخر وعاتبنا عتاب املغضب ُ َ َّ ّ
ُ

ِ
. 

ِّفلام رجع مـن اجلـامع ودخـل البيـت طلـب منـي إحـضار احلـرس : قال سعد

َّاملرافقني له، فلام حرضوا تأسف هلم مما بدر منه وقال  .ُإهنا ساعة غضب: َّ

ّلسامحة الـشيخ أن أحـد ه، فقد ذكروا ُ عدم انتصاره لنفس:َومن صور تواضعه *

ًالناس عنده أخطاء وخمالفات، فبدأ الشيخ يميل كتابا لتوبيخه، ويف أثناء الكتابـة قـال  ُ

ُأحد احلضور ّفـأمر الـشيخ الكاتـب بـالتوقف . ُيا شيخ، إنه يتكلم فيك وينال منـك: ُ
ِ

ُ

َوترك اخلطاب خشية االنتصار للنفس
ِ

. 

: ُ شامغه، فمنعها أحـد اجلنـود فقـال الـشيخ أمسكت عجوز بطريفّوذات مرة *



 
 
 

٧٣  ودروس وا: ا ا ز

خـريا إن : ّدعها، هذه من عجائز األولني، فأخربت الشيخ برؤيا رأهتـا، فقـال الـشيخ
ً

 .مع السالمة: فقالت. نعم: يا شيخ، خري؟ فقال: فقالت. شاء اهللا

ُوهذا يذكرنا بحديث ِّ لتأخـذ بيـد رسـول اهللا َكانت األمة من إماء أهل املدينـة «: ُ

»نطلق به حيث شاءت فت ص
)١(

. 

 سأله شخص عن أخذ ما حتت اللحية ووضـع الـسائل يـده حتـت حليـة ّومرة *

َالشيخ، فأبعد أحد املرافقني للشيخ يد السائل، فقال الشيخ للمرافقني هـل وضـعها : ُ

ًثم أخذ الشيخ يد السائل ووضعها عىل رقبته مرة أخرى! عىل رقبتك؟ ّ. 

ًن سائال أغلظ عىل الشيخ فقال أ:رمحه اهللاومن تواضع الشيخ  * يا شيخ، صـىل : ّ

ُما سبحتم به؟ فقال السائل: ُإمامنا املغرب فقام إىل ركعة رابعة، فقال الشيخ اصرب يا : َّ

َ وهذا السائل رجل كفيف البرص كان متكئـا عـىل عمـود جـوارشيخ، ً ّ ٌ ّفـرد .  الـشيخُ

ّالسؤال مرة أخرى، فكأن الشيخ 
اصـرب يـا : فقـال الـسائل أراد االستيـضاح رمحه اهللاّ

شيخ حتى أكمل سؤايل
ِ

ً، فرد سؤاله ثالثة، فقال يف الثالثة ما معناهُ يا شيخ، ال تعجـل : ّ

ّأنت مفت تأكد من السؤال ثم أجب
ٍ

ُ َ! 

َفأرخى الشيخ سمعه، فقال السائل َإن إمامنا قـام إىل الركعـة الرابعـة يف صـالة : ُ
ّ

 .لفاحتة يف الركعة الثالثةمل أقرأ ا: املغرب، فلام سألناه عن ذلك قال

َأمهلنا ثالثة أيام حتى نبحث هذه املسألة«: ُفقال له الشيخ فيام أذكر ِ«. 

ُّوليس     حليام     من     تقبل    كفه  َّ ُ ُفريىض ولكن من تعض فيحلم   ً ُّ َ ُ
)٢(

 

َّرجـل وقـدم لـ أنه جاءه :رمحه اهللا ومن تواضع الشيخ * يـا : ًه معروضـا وقـالٌ

ديَشيخ، أنا م
ِ

ً بأربعة آالف ريال، فأمر الشيخ سعدا وقالٌن ُاكتب يـا سـعد إىل مـدير : ُ

مكتبنا الشيخ عبدالرمحن بن عتيق يعطي املذكور أربعة آالف ريال إذا كـان مل يـرصف 
َ ُ ُ

َّله يشء من قبل، فأخذ املسكني هذا املبلغ، ثم عمل معروضا آخر وزور الرشح الذي  َ ً
ِ

ٌ

                                                
 ).الفتح-١٠/٤٨٩(» صحيح البخاري«  )١(

).١٧/٣٩٦(» ءسري أعالم النبال«  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٧٤

و

إىل مدير مكتبنـا الـشيخ ابـن «كتاب » ابن عتيق«ُ يكتب ًكتبه األخ سعد، وبدال من أن

عثيمني
)١(

«. 

َفلام أتى باخلطاب عرف أنه مزور، فأخرب املوظفون الشيخ، فجاء اجلنود فقبضوا  َّ ُ ُ

عليه ثم حكم عليه بالسجن فأدخل السجن
ِ ِ

ُ. 

ُثم بعد ذلك جـاءت ورقـة حيملهـا أقـارب ذلـك الرجـل بعـد مـيض شـهرين  ُ ٌ 

ُيف الورقة اعتذار من ذلك الرجـلأو ثالثة، وإذا  ُأخطـأت عليـك ـ يـا شـيخ ـ بـأين : ٌ

ًوقرصت يف حقك فأرجو أن تساحمني وأن تكون فرجا يل بعد اهللا َ َّ
ّ ُ. 

فرُفأُفكتب الشيخ إىل من له األمر 
ِ

ُج عنه، فجاء ذلك الرجل إىل الشيخ ثم أعطاه 

ًالشيخ مبلغا من املال، وأصبح مالزما ملائدة الشيخ حتى ما
 .ت الشيخ رمحه اهللا تعاىلً

ً أن الشيخ أعطى مسكينا شيكا بألفي ريـال، لكـن املـسكني زاد يف :ومن ذلك * ً ّ

ًالشيك صفرا فأصبح املبلغ عـرشين ألـف ريـال، وصـار العـدد الرقمـي يف الـشيك 

ُخيالف العدد الكتايب، فأعيد الشيك فرجع ذلك املسكني بالشيك إىل مكتـب الـشيخ، 
ُ

مـسكني، لعلـه : َّك وأنه زور الشيك ، فلام علم الشيخ بذلك قـالفأخربوا الشيخ بذل

ًحمتاج اكتبوا له شيكا بعرشين ألف ريال وذل َك ألن حاجته يف عرشين ألف ريالُ ّ. 

َّومما يدخل حتت تواضعه وحمبته  *  : للفقراء وبخاصة طلبة العلـم مـنهمرمحه اهللاُ

انوا يالحظـون عليـه قلـه أكلـه مـع ما أخربين أخوه الشيخ حممد أنه ملا كان يف الدمل ك

َاألهل، فكلموه فكان جوابه بأن راحته األكل مع املساكني ّ. 

ال بل دائمـة .. َأنه مل يره يأكل وحده، فالكرم صفة غالبة: وأخربين الشيخ صالح

 .رمحه اهللايف الشيخ 

َّويف حديث عبداهللا بن سالم أن النبـي 
أهيـا النـاس، أفـشوا الـسالم، «:  قـالصّ

ُوا الطعـام، وصـلوا األرحـام، وصـلوا بالليـل والنـاس نيـام؛ تـدخلوا اجلنـة وأطعم
ِ

                                                
 .»ابن عثيمني«و» ابن عتيق«الحظ التشابه يف كتابة   )١(



 
 
 

٧٥  ودروس وا: ا ا ز

»بسالم
)١(

َّويف حديث صهيب الرومي أن النبي  . ُّ
ّ خريكم من أطعم الطعـام «:  قالصُ

ُ

»ّورد السالم
)٢(

. 

ًوأحسب أن إمامنا وشيخنا ابن بـاز ممـن رضب مثـاال يف الكـرم أتعـب بـه مـن  َّ َ َ
َ

ّ

َّعارصه وفاق به كثريا مم ً
ُن قبله فيام نسمع، فال تكاد مائدته ختلو من أحد، بل لو حلف 

خلو مائدته من أحد فأحسب أنه ملٌأحد عىل عدم 
ٍ

 . حينثّ

ًومن عجيب حمبة الشيخ للفقراء أن بعض الناس نقل إليه اقرتاحـا مفـاده*  ّأن : ّ

َجلوسك ـ يا شيخ ـ عىل الطعام يشارك فيه عرب وعجم وفقراء وآخرون من دمهـ َ ٌ اء َ

َالناس، فلو كان لك جملس طعام خاص وهلم جملس آخر؟ ٍ ُ َ 

ُفتغري وجه الشيخ من هذه املقولة وقال ! َّمسكني مسكني صـاحب هـذا الـرأي: َّ

 .ّهذا مل يتلذذ باجللوس مع املساكني واألكل مع الفقراء

ّأنا سأستمر عىل هـذا، ولـيس عنـدي خـصوصيات، والـذي «: ُثم قال سامحته

ُعي أنا وهؤالء الفقراء جيلس، والذي ال يعجبه وتأبى نفسه فليس يستطيع أن جيلس م

 .»ًجمبورا عىل ذلك

! يا سـبحان اهللا: َواقرتح عليه آخر أن يرتاح بعد جميئه من عمله فقال له الشيخ* 

تريد أن آيت إىل بيتي وعرشات الناس ينتظرونني ـ من الـضيوف والفقـراء واملـساكني 

ُع اجللوس معهم وأصعد إىل منـزيلُوذوي احلاجات ـ فأتركهم وأد َ َ؟ أيـن أنـت مـن !ُ

ّخلق النبـي 
يف ابغـوين «:  يقـولص الـذي كـان ال حيتجـب عـن النـاس؟ وكـان صُ

ُالضعفاء، فإنام ترزقون وتنرصون بضعفائكم َ ُ َ ُ«
)٣(

. 

وقـد . »ّإنني سأستمر عىل هـذا مـا اسـتطعت«: ُثم قال سامحته للذي أشار عليه

 .فعل رمحه اهللا تعاىل

                                                
 ).١٠/٤٢٣(، وابن ماجه )٤/٥٦٣(، والرتمذي )٥/٤٥١(رواه أمحد   )١(

 .رواه أمحد واحلاكم  )٢(

  . ريض اهللا عنه أخرجه أمحد واحلاكم من حديث أيب الدرداء  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٧٦

و

ّما حدثني الشيخ أمحد بن حممد بن سـنان: ن ذلكوم* 
)١(

:  أثابـه اهللا تعـاىل قـال

ّحدث ذات يوم ملا كان الشيخ يف املدينة النبوية أن الشيخ عندما أمر الناس بالـدخول 

ُلتناول طعام الغداء دخل الناس وأخذوا جمالسهم وجلس أحد الفقراء عىل الـصحن  َ ُ

ُالذي جيلس الشيخ عنده، فقام أحد ا لعاملني يف منزل الشيخ فأقـام الفقـري مـن ذلـك ُ

َالصحن إىل صحن آخر ٍ. 

ُوعندما خرج الناس وحان وقت العرص وخرجنـا مـع الـشيخ يف : قال الشيخ أمحد ُ

ّسيارته متجهني إىل املسجد النبوي سألني الشيخ ٌ اليـوم أمـر؟ هـل حـصل عـىل غـدائنا: ّ َ

ُيا شيخ، الشيخ إبـراهيم احلـصني موجـود معنـا يف الـسيارة وهـو أقـرب : ُفقلت للشيخ ٌ

َالناس إليك، فسأله الشيخ فأجابه الشيخ إبراهيم بأن ليس هناك ما يذكر ُ. 

ُ سأل الشيخ السائق فأخربه السائق َّثم َ ٍبام حصل من إقامة الفقري مـن صـحن إىل ُ

ُا يف األمر، فتأثر الشيخ وبـدا عليـه الغـضب وقـالّآخر وأن هذا غاية مصحن  هـل : ّ

ُالبيت بيته؟ ملاذا أقيم الفقري؟ ملاذا مل خيربه بعدم اجللوس قبل أن جيلس؟ ُ 

ُوعندما جلس الشيخ كعادته بعـد صـالة املغـرب جـاء ذلـك : قال الشيخ أمحد

ّاملوظف الذي أقام الفقري ليصب للشيخ القهوة، فلام مـد الفنجـال ّ ُ َّ
)٢(

َللـشيخ زجـره  

ِّالشيخ بكلمة، ثم تكلم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عن فضل الرفق بالفقراء، ثم بكى 
ّمن التأثر ّ

َوبكى بعض من حرض جملسه ذاك ُ. 

ُومن تواضع سـامحته وحمبتـه للغربـاء ُمـا شـاهدته بنفـيس يف منـزل سـامحته، : َّ

ٌوخالصة اخلرب أن ثالثـة أشـخاص ممـن هلـم مكانـة يف املجتمـع بحـسب  وظـائفهم َّّ

                                                
ب الشيخ عند سفره من الرياض إىل املدينة ومكث معه يف بيته َّالشيخ أمحد بن حممد بن سنان كان ممن صح  )١(

 .ًثامنية عرش شهرا

قدح صغري من اخلزف ونحوه ترشب فيه القهوة ونحوها : الفنجال  )٢(
َ

ُ الفنجال : فناجيل، والفنجان) ج) (مع(َ

 ).٢/٧٠٢(» املعجم الوسيط«كذا يف . فناجني) ج(

َّوهي اللفظة األجنبية التي غريها العرب بالنقص أو : َّكلمة املعربةُيستعمل لل» املعجم«يف ) مع(وهذا الرمز  

 ).١٦ص(» املعجم«مقدمة . الزيادة أو القلب



 
 
 

٧٧  ودروس وا: ا ا ز

َالرشعية تناولوا طعام العشاء معه، ويف أثناء الطعام سأل سامحته أحد املوظفني عنـده  ُ َ

ًيف املنزل عن صاحبه الذي جاء ضيفا عليه فدعاه إىل طعام الـشيخ، فـأخربه املوظـف 

َأنه جالس معه عىل العشاء، فرحب به الشيخ أطيـب ترحيـب وأخـذ يف سـؤاله عـن  َّ َ ٌ

 .لدهَّصحته وعن أهله وب

وواهللا لقد رأيت ذلك الضيف الغريب يتهلل برشا بكالم
ً

ّ ُ سامحته وهو يفيض يف ُ

ٌ كالم الشيخ والشيخ منصت لهاإلجابة عن ُ. 

 ذلك الـضيف الغريـب مـع وجاهـة عدم انشغال الشيخ عن: اهد من هذاوالش

 .أضياف الشيخ

ه اهللا قـال اخلطيـب البغـدادي رمحـ .حمبته للمغرتبني من طلبة العلـم: ومن ذلك

إكرامـه الغربـاء مـن الطلبـة : مبحـث«: ِّتعاىل يف أثناء كالمـه عـن أخـالق املحـدث

كنـا إذا جئنـا أبـا سـعيد :  ثم ساق بإسناده عـن أيب هـارون العبـدي قـال.وتقريبهم

ًاخلدري يبسط لنا رداء فيقول َاجلسوا عىل هذا، سمعت رسول اهللا : ُ إنـه «:  يقـولصُ

ُ يتفقهون يف الدين ويطلبون حديثي، فـإذا جـاؤوكم ٌسيأتيكم أقوام من أقطار األرض ِّ ّ

 .»ِفأكرموهم

ِّكان عبداهللا ـ يعني ابن مسعود ـ يقرهبم إذا أتوه ويقـول: وعن علقمة قال ُ أنـتم : َ

 .دواء قلبي

َأن اصـرب نفـسك : وكتب أبو يعقوب البـويطي إىل الربيـع بـن سـليامن

ِ
ُللغربـاء 

ُوأحسن خلقك ألهل حلقتك ُ
ِ

«
)١(

. 

َ شاع واشتهر كثرة الوافدين إىل دروس الـشيخ رمحـه اهللا تعـاىل مـن طلبـة ّإن مما

العلم املغرتبني، وهذا األمر ليس جديدا، بل عرف ذلك من خالل دروسـه يف مدينـة 
ِ

ُ ً

 .ًالدمل ملا كان قاضيا فيها

                                                
 ).١/٢٧٤(» اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع«  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٧٨

و

ًأن مما زاد أولئك املغرتبني من طلبة العلم حمبة للشيخ ومالزمة لدروسـه : شاهد املقال ً ّ

ـاج املـساعدة : ُّدد إىل جمالسهوالرت ما ملسوه من تقديره هلم وترحيبـه هبـم ومـساعدة مـن حيت

ٌمنهم، وقد نفع اهللا أولئك املغرتبني ونفع هبم، فأصبح عدد منهم من طلبة العلم ومن الدعاة 

 .ِّواملحققني وغريهم، زادهم اهللا من فضله وبارك يف جهودهم



 
 
 

٧٩  ودروس وا: ا ا ز

 ُ ا  اة
عن الشهرة وعدم طلبه هلـا، ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ُبعده : ث تواضعهويدخل حتت مبح

ولو أرادها ألتته من مجيع وسائلها، ورحم اهللا الشيخ فقد طـرد الـشهرة ونبـذها لكنهـا 

َغلبت الشيخ بمحبة الناس له وبتتـبعهم أخبـاره وشـغفهم وشـوقهم إىل سـامع كالمـه 

 .وحضور جمالسه ومواعظه

ّرة منهجا للسلف الصالح؛ ذلك ألن طلب الـشهرة مـن ُولقد كان البعد عن الشه ً

ُطرق الرياء والسمعة، ومن شواهد بعد السلف وذمهم لطلب الشهرة ما ورد عن عمـر  ِّ ُّ ِّ ُُ ُ

ِّريض اهللا تعاىل عنه أنه رأى أناسا يمشون خلف رجل فرضبه عمر بالدرة وقال ُ ُ ٌإهنا فتنة : ً

!للمتبوع مذلة للتابع
)١(

. 

ُذلك ألن عمر مل ُا رأى أولئك يمشون خلفه خيش عىل املتبوع من فتنة العجبّ َ. 

ًكنت أميش مع أيوب فيأخذ يف طرق إين ألعجب كيف هيتدي هلا فرارا : وقال محاد ُ َ ُ ُ

هذا أيوب: ُمن الناس أن يقال
)٢(

. 

ُأريـد أن أكـون يف شـعب بمكـة حتـى ال أعـرف وقـد بليـت : وقال اإلمام أمحـد ُ َ
ُ

ِ

بالشهرة
)٣(

. 

َّما اتقى اهللاَ من أحب الشهرة:  احلارثوقال برش بن

)٤(
. 

ُولقد حصل للشيخ مرارا أمور تدعو إىل الشهرة فنبذها الشيخ، ومن ذلك
ٌ ً: 

ًأرادت أن خترج ملحقا كامال يف سريته فرفض» املدينة«أن جريدة  -١ ً َ ُ
ِ ُ. 

ً وذات مرة طلبت من شاعر شاب أن يقول قصيدة يف سامحة الشيخ فيهـا ثنـاء -٢ ّ ُ ّ

ُالشيخ ووعدته أن أشفع له عند الشيخ، فلـام فـرغ مـن القـصيدة شـفعت لـه عنـد عىل  ُ

ُالقـصيدة يف أي يشء؟ قلـت: الشيخ، فقال الـشيخ يل يـا شـيخ، أحـسن اهللا إليـك يف : ّ

                                                
).١/١٤٣(» مسند الدارمي«  )١(

 ).١٠/٤٧٦(» سري أعالم النبالء«  )٢(

 ).١١/٢١٠(» سري أعالم النبالء«  )٣(

 ).١١/٢١٦(» سري أعالم النبالء«  )٤(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨٠

و

َّيا شـيخ، هـذا الـشاعر دبجهـا وقرضـها : فقلت. ال داعي هلا: فقال. شخصك الكريم َّ

َوحرص عىل أن يلقيها عىل مسامعك ُ
ِ

 ال داعي هلا، يلقي غريها خريا منها، فشفع :فقال. 
ً َ ُ

 .ُبعض اإلخوة عند الشيخ فوافق الشيخ

ّ عن الـشهرة رده عـىل الـشيخ حممـد اهلـاليل رمحه اهللاُ ومن عجيب بعد الشيخ -٣

     :ّ مـا نـصهرمحـه اهللا عندما مدحه بقصيدة أطرى فيها الـشيخ، فكتـب الـشيخ رمحه اهللا

 : عىل رسول اهللا، وعىل آله وأصحابه، أما بعداحلمد هللا، والصالة والسالم«

فقد اطلعت عىل قصيدة نرشت يف العدد التاسـع مـن جملـة 
ِ

ُ يف » اجلامعـة الـسلفية«ُ

ِّبنارس ـ اهلند ـ لفضيلة الدكتور تقي الـد ُين اهلـاليل، وقـد كـدرتني كثـريا وأسـفت أن ّ
ِ

ً
ّ

تصدر من مثله
ِ

ّوذلك ملا تضمنته مـن الغلـو يف املـدح يل... ُ ُ ّ ولعمـوم قبيلتـي وتنقـصه َّ

 وتفـضييل عليـه يف الزهـد، وعـىل حـاتم يف رمحـه اهللاللزاهد املشهور إبراهيم بن أدهم 

الكرم، وتسويتي برشيح يف القضاء، إىل غري ذلك من املدح املذموم الذي أمـر الرسـول
َ

ُ  

 .ِي الرتاب يف وجوه من يستعملهْثَِح بص

ُيعلم اهللا كراهتي له وامتعايض من القصيدة ملـا ِّوإين أبرأ إىل اهللا من الرضا بذلك، و

 .ُسمعت فيها ما سمعت

 مثل ذلك، وأن يستغفر اهللا مما صدر منه، ونسأل اهللا َوإين أنصح فضيلته بالعود عن

ًأن حيفظنا وإياه وسائر إخواننا من زالت اللسان ووساوس الشيطان، وأن يعاملنا مجيعا  َ

 .امتة احلسنة، إنه خري مسؤولن خيتم للجميع باخلأبعفوه ورمحته، و

ّوإلعالن احلقيقة وإشعار من اطلع عىل ذلك بعدم رضائي باملـدح املـذكور جـرى 

ُنرشه، وصىل اهللا وسلم عـىل نبينـا حممـد وآلـه وأصـحابه ومـن اهتـدى هبـداه إىل يـوم  ِّ ّ
ُ

»ينِّالد
)١(

. 

ُ ومن الشواهد أيضا عىل بغضه -٤ ًأن رجال: للمدحـ رمحه اهللا تعاىل ـ ً ً قدم حمارضة ُّ َّ

ُلسامحته، ويف أثناء التقديم أثنى عىل الشيخ وبالغ يف اإلطراء والثناء، فقال أحد احلضور  ُ

                                                
 ).١٢ص(» عيون املرائي البازية«  )١(



 
 
 

٨١  ودروس وا: ا ا ز

ُاتق اهللا يف نفسك، أال تعلم أن الشيخ يكره املدح والثناء يف الوجـه، فقـال : ِّلذلك املقدم ّ
ُ

ُوأكرهه كذلك من خلف ظهري: ُسامحته رمحه اهللا تعاىل

)١(
. 

عىل نـرش العلـم واخلـري وعـدم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  حرص الشيخ  ومن عجيب-٥

ّما حـدثني بـه الـشيخ عبداملحـسن العبـاد ـ أثابـه اهللا ـ أن : ّمباالته بكثرة اجلمع أو قلته َّ ّ

ِّالشيخ عمر فالته ذكر أنه عندما كان سامحة الـشيخ يـدرس يف املـسجد النبـوي وكـان 
ُ َّ

ٌحيرض حلقته عدد قليل، بينام جيتمع ّ احلشد الكثري عند غريه مـن الوعـاظ، فـذكر لـه أن ٌ ُ
ِ

َّ ُ

عـرشة وهبـم بركـة إن : قالكم احلضور؟ عرشة؟ ثم : ُاحلضور عنده قليل فقال سامحته

ً أو كلمة نحوهاشاء اهللا،
)٢(

. 

ُبخطاب من سامحته يظهر فيه حرص الـشيخ عـىل البعـد عـن وأختم هذا املبحث 

 .الشهرة، وكذا حرصه عىل عدم ظهور عمله

اهللاَ أسأل أن جيعلنا مجيعا من أهل اإلخالص يف الرس والعلن ويف القـول والعمـل، 
ّ ً

ٌإنه تعاىل سميع جميب ٌ. 

 :ُّوهذا نص اخلطاب املذكور

ّمن عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز إىل حرضة األخ املكرم فضيلة الشيخ عبـدالرمحن «

 .لخري، آمنيّبن إبراهيم اليحيى رئيس حماكم منطقة حائل، وفقه اهللا ل

 .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

مـن فاعـل خـري ) ٣٠٠٠٠٠(ّبعده يا حمب إليكم برفقه شيكا بثالثامئة ألف ريـال 

بواسطتي أرجو احتساب األجر يف تشكيل جلنة من أهل األمانة واخلربة لتوزيعهـا عـىل 

ّخواص الفقراء، وال خيفى عىل فضيلتكم أن هذا من التعاون عىل الرب وا
ّ لتقوى، وأرجو ّ

ٌأن يكون توزيعها رسا حتى ال حيصل عىل فضيلتكم وال عىل اللجنة يشء من اإلحراج، 

                                                
ُأفاد بذلك الشيخ ربيع بن هادي أثابه اهللا تعاىل خريا، كام حدثني بذلك عنه أحد طلبة العلم من أهل   )١( ّ

ً

 .هـ يف مدينة العني يف دولة اإلمارات١٧/٤/١٤٢١اإلمارات يف 

ٌولعل قلة العدد يف ذلك الوقت راجعة إىل عدم «: ن العباد البدر هنا بقولهّعلق فضيلة الشيخ عبداملحس  )٢( ّ

 .»ُّتفطن كثري من أهل اخلري إىل أمهية طلب العلم وأثره يف الفرد واملجتمع



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨٢

و

كام أرجو عدم اإلخبار بوصوهلا من طريقي، أثابكم اهللا ومـن يـساعدكم عـىل توزيعهـا 

 .وضاعف األجر للجميع

 ًكام أرجو أيضا أن يكون جوابكم يل فيام يتعلق بـشأهنا داخـل ظـرف باسـم االبـن

 .ًإبراهيم بن عبدالرمحن احلصني بمكتبنا، حرصا عىل عدم انتشار اخلرب

 .   »شكر اهللا سعيكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة الخطاب السابق

الختم



 
 
 

٨٣  ودروس وا: ا ا ز

  
َ مثاال يف صلته ألخيـه حممـد الـذي يكـرب الـشيخ رمحه اهللاكان الشيخ عبدالعزيز 

ُ
ً

ّوقد أخربين أخوه حممد ـ وهو يسكن يف الرياض ـ بـأن سـامحة الـشيخ ببضع سنني، 

ّإن : ُكان يزوره قبل سفره من الرياض بكثرة، وعندما سـافر الـشيخ إىل احلجـاز قـال

 .َّسامحة الشيخ يتصل به يوميا حتى يف اليوم الذي مات فيه يوم األربعاء ليلة اخلميس

ُوقد رأيت سامحة الشيخ بعيني يقبل  ِّ ُ َ ًرأس أخيـه تقـديرا لـه، ومـع كثـرة زيـارة ُ َ

ّالشيخ واتصاله بأخيه حممد فقد كان يعاتب أخاه حممدا إذا زاره، يريد بذلك أن أخـاه  ُ ًُ ِّ
ِ

 .ُأوىل أن يزار

ّابنه أمحد أن الـشيخ وقد أخربين  ِّ كـان حريـصا عـىل االتـصال بذويـه، رمحـه اهللاُ ً

 .ًوبخاصة من كان منهم مريضا



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨٤

و

 ا  

 M  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «L : قال اهللا تعاىل
)١(

. 

وذكر املنذري يف 
ِ

أن عـيل بـن أيب طالـب» الرتغيب«
َّ

ِّعلمـوهم «:  قـال ريض اهللا عنـهّ

»اخلري
)٢(

 . 

»السنن«وقال البيهقي يف 
)٣(

َباب ما عىل اآلباء واألمهات من تعلـيم الـصبيان أمـر «: 

ُمروا أوالدكم بالـصالة لـسبع وارضبـوهم «: ده حديثثم ساق بإسنا. »الطهارة والصالة

خريكم خريكم ألهله، وأنا خـريكم «: صوقال    .»ِّعليها لعرش، وفرقوا بينهم يف املضاجع

»ألهيل
)٤(

. 

ّابنه أمحد أن الـشيخ وقد أخربين  َّ كـان يتـصل باهلـاتف الـداخيل يف البيـت رمحـه اهللاُ

ُقظهم يلقنهمُبأوالده يوقظهم لصالة الفجر، وكان إذا أي ِّ احلمـد هللا الـذي أحيانـا بعـدما «: ُ

ُ؛ ألن النوم يغالبهم فيأمرهم بإعادة اجلملـة النبويـة حتـى يتأكـد أهنـم »ُّأماتنا وإليه النشور ُ ُ ّ

 ـ أهنا كانت ختتلف مـع بعـض إخواهنـا يف بعـض رمحه اهللاوذكرت إحدى بناته ـ   .ّتيقظوا

فأمر الشيخ بإحضار كتـاب فقـه : ضوء، قالتأمور العبادة، ومن ذلك يف أمر من أمور الو

نعـم، : ُفهمـتم، قـالوا: َّفأمر بفتح باب الوضوء، ثم قرأناه عليه ورشحه وبرصنا فيه ثم قال

فهكذا العـامل؛ يكـون يف أهلـه مدرسـة، ويف مـسجده مدرسـة، ومـع جريانـه   .فحمد اهللا
ِ

 . العلمتاه اهللا منَمدرسة، وطالب العلم ينبغي أن يكون هكذا وأن ينفع الناس بام آ

 

 

 

 

                                                
 .٦: التحريم  )١(

).١/٧٦(» الرتغيب والرتهيب«  )٢(

 ).٨٤-٣/٨٣(للبيهقي » السنن الكربى«  )٣(

 .هرواه الرتمذي وابن ماج  )٤(



 
 
 

٨٥  ودروس وا: ا ا ز

 ا  
ِّتذكرة الـسامع واملـتكلم يف أدب العـامل « يف كتابه رمحه اهللاُقال ابن مجاعة الكناين 

َوينبغي له ـ أي لطالب العلـم ـ أن يـدعو لـه ـ أي لـشيخه ـ مـدة حياتـه «: »ِّواملتعلم َّ َ

َويرعى ذريته وأقاربه َ ِّ
ُ«

)١(
. 

وكثريا ما دعا سامحة 
ً

َالشيخ ألشياخه، وقد كان سامحته يذكر مـشاخيه بأسـامئهم  ُ َ ُ

إذا سئل عن سريته العلمية، وقد يبكي أحيانا خصوصا عند ذكر شيخه الـشيخ حممـد 
ِ

ً ُ ً ُ

بن إبراهيم آل الشيخ ـ رمحة اهللا عىل اجلميع ـ، بل بلغ مـن تـوقريه لـه تـوقريه ألبنائـه 
ُ

ِّوزيارته لذوي الشيخ، وهذا من بر الشيخ ع
ِ

 بمـن كـان هلـم عليـه رمحـه اهللابدالعزيز ُ

َوهكذا ينبغي أن يكـون طالـب العلـم، فيـذكر الفـضل ألهـل   .ٌفضل بعد اهللا تعاىل ُ ُ

َالفضل، ويعرف فضل مشاخيه ويزورهم، بـل إن بعـض مـن كتـب يف آداب الطلـب  ّ ُ

ِ وأن يقـيض حـوائجهم بـرا بـشيخه،ينبغي للطالب أن يتعاهد أهل شيخه: قالوا
ومل  .َ

ٌ توقريه وحمبته عند مشاخيه، بل تعدى األمر إىل أهل اخلري ممن كـان لـه فـضل يف يقف َّ ُ ّ ُ َّ ُ

 :خدمة اإلسالم واملسلمني، ومن الشواهد عىل ذلك

ُ بلغه وفاة عبداهللا بن صالح الفضل سفري السعودية يف رمحه اهللاّأن سامحة الشيخ 

ُسوريا، وكان رجال حمبوبا عند الشيخ خللقه ومسارعته ً ُ
ِ

ُ يف اخلري، وقـد دفـن رمحـه اهللا ً

َتعاىل يف مكة، فذهب الشيخ إىل املقربة للصالة عليه، فصىل عىل قرب آخر، وملا أخربهم 

ًرمحك اهللاُ يا فالن، كنت سببا لفعـل : ُحارس املقربة بمكان القرب الصحيح قال الشيخ َ

اخلري للناس يف حياتك وبعد مماتك
ِ ِ

ثم صىل عىل قربه. 
)٢(

. 

                                                
ِّتذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم«  )١(

ِ
 ).٩٠ص(» 

 .هـ يف مدينة أبو ظبي يف دولة اإلمارات١٦/٤/١٤٢١أفادين بذلك الشيخ حسن عشيش يف   )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨٦

و

ا ر  
ُلقد عني اإلسالم عناية فائقة باالهتامم بأمر الـصغار وطـرق إصـالحهم، ذلـك  ًِّ ُ

ّألن صالح الصغار وتنشئتهم نشأة صاحلة تزيد قوة البنـاء وجتعـل األجيـال القادمـة  ً ًّ

ّحمفوظة ـ بعون اهللا تعاىل وفضله ـ من مضالت الفتن، وهذا ممـا يعـود عـىل الـصغار  ً
ُ

 .ر باألجربالنفع وعىل الكبا

 :ٌنصوص كثرية يف العناية بأمر الصغار وتعاهد شأهنم، فمن ذلكولقد جاءت 

 M  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «L : قول اهللا تعاىل
١(

 .

قال عيل
ّ

»ِّعلموا أهليكم اخلري«:  ريض اهللا عنه
)٢(

. 

َعلموا الصبي الصالة ابـن سـبع سـنني، وارضبـ«:  قالصّوثبت يف السنة أنه  َ َّ
وه ِّ

باب ما عـىل اآلبـاء واألمهـات مـن «: َّأخرجه البيهقي وبوب عليه. »َعليها ابن عرش

»تعليم الصبيان أمر الطهارة والصالة
)٣(

. 

َّوكـذلك ينبغـي أن يـدربوا ويعلمـوا «: ُوقال اإلمام ابـن حـزم رمحـه اهللا تعـاىل ُ َُّ

َّالرشائع من الصالة والصوم إذا أطاقوا ذلك، وجينبوا احلرام كله َّ ُ«
)٤(

. 

َّ هيتم بتعليم الصغار وتربيتهم، وشواهد ذلك يف السنة كثرية، فمن ذلكص!وكان  ّ: 

أخذ احلـسن بـن عـيل : قالـ ريض اهللا تعاىل عنه ـ  ما رواه أبو هريرة -١
ّ ريض ـ ُ

ُّمترة من متر الصدقة فجعلهـا يف فيـه، فقـال النبـي ـ اهللا تعاىل عنهام  » !كـخ كـخ«: صً

ُ شعرت أنا ال نأكل الصدقة؟أما«: ليطرحها، ثم قال ّ أخرجه البخاري. »َ
)٥(

. 

ُتأديب الصغار بام ينفعهم ومنعهم ممـا : ِّوذكر احلافظ يف أثناء عده لفوائد احلديث

                                                
 .٦: التحريم  )١(

 ).١/٧٦(» الرتغيب والرتهيب«  )٢(

 ).٨٤-٣/٨٣(للبيهقي » السنن الكربى«  )٣(

 .)٧/٢٧٦(» املحىل«  )٤(

 ).٣/٤١٤(» فتح الباري«  )٥(



 
 
 

٨٧  ودروس وا: ا ا ز

َّيرضهم ومن تناول املحرمات وإن كانوا غري مكلفني ليتدربوا بذلك ُ َّ
َّ

َ ُّ
. 

ُكنـت غ: قـالـ ريض اهللا تعاىل عنه ـ  وعن عمر بن أيب سلمة -٢ ًالمـا يف حجـر ُ

ِّيا غالم، سم «: صُ وكانت يدي تطيش يف الصحفة، فقال يل رسول اهللا صرسول اهللا  َ

َّاهللاَ وكل بيمينك وكل مما يليك ُ أخرجه البخاري. ُفام زالت تلك طعمتي بعد، »ُ
)١(

. 

ّتأثر الصغري بالتعليم وبقاء ذلـك األثـر يف نفـسه : ومن مجيل فوائد هذا احلديث

 .ًدائام

ما أخرجه البخاري: شواهد تربية الصغري وتعليمه ومن -٣
)٢(

ـ  عن ابن عباس 

ِّصليت مع النبي «: قالـ ريض اهللا تعاىل عنهام  ُ ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخـذ صُ َُ
ٍ

 .»... برأيس من ورائي فجعلني عن يمينهصرسول اهللا 

َء  اخلـالصُّدخـل النبـي : قـالـ ريض اهللا تعـاىل عـنهام ـ  وعن ابـن عبـاس -٤

ًفوضعت له وضوءا فقال َ ِ، فأخرب فقال»َمن وضع هذا؟«: ُ ِّاللهم فقهه يف الدين«: ُ ِّ
َّ«

)٣(
. 

كثريـ رمحه اهللا تعاىل ـ وقد كان سامحة الشيخ 
َ

ِّ املالطفة والتعليم للـصغار، ومـن 

 :شواهد ذلك

 .ُكثرة استقباله لطالب املدارس* 

ُعرف عنه أنه عندما يصافحه أحد الصغار يأخذ*  ُ ُ ِّ يف سؤاله عن ربه وعـن دينـه ُ

 .ِّوعن نبيه

ُإهنا عندما كانت صغرية كانت ختطئ يف ترتيـب الوضـوء، : تقول إحدى بناته*  ً

ُواختلفت مع أحد إخواهنا، فأخربوا سامحته فجمعهم ثم أمـر بإحـضار أحـد كتـب  َُ

ُفعرفت خطئـي، ثـم : الفقه وطلب مبحث صفة الوضوء، وطلب منها القراءة، قالت

ُهل عرفت؟ فقلت:  صفة الوضوء فقالَرشح يل
ِ

 .فحمد اهللا. نعم: 

                                                
 ).٩/٤٣١(» فتح الباري«  )١(

 ).٢٤٨-٢/٢٤٧(» فتح الباري«  )٢(

 .أخرجه البخاري  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨٨

و

ل ا ا  
ــا،  ــا وعالهت ــىل هناهت ــار ع ــع األخب ــرد مج ــيس بمج ــسلمني ل ــال امل ــة ح َّمعرف

َّ 

َبل باستقراء حال املسلمني ومعايشتهم ومعرفة ما يكاد هلـم وتفـويض مـن يوثـق يف  ُ ُ

ّالج قـضايا املـسلمني بـالعلم الـرشعي ال علمه بنقل أخبارهم وحاهلم إليـه، ثـم يعـ

 .َّبالعاطفة املجردة

ً من أكثر الناس فيام يعرف إحاطة بمعرفة حـال املـسلمني، بـل رمحه اهللاوالشيخ 

مـن معرفـة  عزوجـل ومن أدرى الناس بعالج قـضاياهم ومـشكالهتم بـام آتـاه اهللا 

ّالكتاب والسنة، وإن اإلنسان ليعجـب مـن إدراك الـشيخ وسـعة اطال عـه ومعرفتـه ّ

 .بحال املسلمني

 :ويمكن تلخيص ذلك بام ييل

 نرشه وإكثاره الكالم عن العقيدة الصحيحة والتوحيد اخلالص-ًأوال
ُ

. 

ُّ حتذيره ورده القويل والكتايب عىل كثري من البدع، مثل املولد النبوي، وليلة -ًثانيا ُ

تور حممـد الـشويعر انظر ما مجعـه الـدك. اإلرساء واملعراج، وليلة النصف من شعبان

 ).٥/٥٦(و) ١٩١، ١٨٨، ١/١٨٣(

، )١١/١٩٩(، واملـصافحة بعـد الفريـضة )١١/٤٢٧(وبدع يف شـهر رجـب 

 ).٨/٣٢٠(وحسينيات الرافضة 

نقد القوميـة : ّ التحذير والرد عىل كثري من الطوائف والفرق املنحرفة، مثل-ًثالثا

، )١/٤٤١(البوذيـة ، و)٧/٣٩٤(، والنظـام االشـرتاكي )١/٢٨٤(انظـر . العربية

ـــصوفية  ـــدة ال ـــصوفية )٩/٤٥٧(والعقي ـــسامنية ال ـــة )٦/٣٢٨(، وال ، والتيجاني

 ٩/٣٠٧(، والتبليـغ )٩/٣١٥(، واحلبشية )٧/٤٠٣(، والبابية والبهائية )٦/٣٣٠(

 ).٨/٣٣١و

ُ التفاعل مع م-ًرابعا والتعاطف معهم، فمن ذلك تعاطفه مع مـا اب اإلسالم َصُ

، والشيـشان )٦/٤١٩، و٧/٣٥٦، و٨/٢٥٦ (:انظـر. جرى يف البوسنة واهلرسـك

، وكذلك تفاعله مع املسلمني )٧/٣٥٠(، واالعتداء عىل املسجد البابري )٨/٢٦٦(



 
 
 

٨٩  ودروس وا: ا ا ز

، ٦/٢٦٩(املــصابني عنــد حــدوث الــزالزل واألعاصــري والفيــضانات يف بالدهــم 

 ).٢/٣٧٠(، ومعرفته باألقليات اإلسالمية )٩/١٤٨و

ّ سويـرسا يف غـريهتن ونـصحهن حيـنام وكذلك منارصته لألخوات املسلامت يف ّ

ًعرض التلفزيون السويرسي فـيلام عـن اإلسـالم واملـسلمني يف مـرص يـشتمل عـىل 

مشاهد ليست من اإلسالم، إذ عرض ما جيـري عنـد األرضحـة ويف حفـالت املـزار 

!! ض لقطات المرأة مـسلمةَومولد البدوي وغريها من األمور املبتدعة، وكذلك عر

بلــبس عــار
ٍ

ُ ثــم وهــي تــراقص ، ثــم وهــي تــصيل وتلــبس الطرحــة،ِّلرجــال أمــام ا

صديقها
)١(

. 

ّإىل خمتلـف البلـدان لتعلـيم النـاس التوحيـد والـسنة،  إرسال الـدعاة -ًخامسا

 :ومتابعة عملهم ودعمهم، مثل

، وإرساله الـشيخ األرنـؤوط إىل )١٠/١٦٧ و٦/٢٣٥(إرسال دعاة إىل أمريكا 

ّ عبدالقادر األرنؤوط أن الشيخ عبـدالعزيز ّهـ فقد حدثني الشيخ١٣٨٠كوسوفا عام 

ُّملـا علـم بمعرفتـه للغـة البوسـنية أرسـله إلـيهم وأمـره بتعلـيمهم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

 .التوحيد

ِّ حتذيره من بعض الكتب وكشفه عن بعض أخطائهـا ورده عـىل بعـض -ًسادسا ُ

ُالكتاب واملجالت والصحف، مثل رده عىل ما نرش يف جملة  َّّ ، »اقـرأ«، وجملة »املصور«ُ

 ).٣/٢٠٢ و٨/٣٧٩ و١٧٠، ٣/١٥٦: (انظر. »البالد«وصحيفة 

 ).٦/٣٤٢(مج إذاعي ُوكذلك تنبيهه عىل ما جاء يف برنا

 .)١/٤٠٥(ّرده عىل صالح حممد مجال حول اآلثار اإلسالمية 

 ).١/٣٩٥(ّوالرد عىل مصطفى أمني حول آثار املدينة وقبورها 

 ).١٢/٤١٩ (طب ابن نباتةُعىل وجود أخطاء يف خوتنبيهه 

                                                
 ).٦/٢٨١(» جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة«  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٩٠

و

ّوتعقيبه عىل شيخ األزهر جاد احلـق حـول عالقـة اإلسـالم باألديـان األخـرى 

)٨/١٩٠.( 

 ).٨/٢٤٠(ُظاته عىل بعض كتب عبدالرمحن عبداخلالق وحومل

 ).٨/٢٢٦(وتعقيبه عىل القرضاوي يف الصلح مع اليهود 

 املــسجد وتعقيبــه عــىل شــيخ األزهــر عبــداحلليم حممــود يف وصــيته بدفنــه يف

 ).١٠/٣٠٠، و٨/٣٣٣(

ّوالرد عىل صالح حممد مجال عند اعرتاضه عىل خطيب املسجد احلـرام يف املولـد 

 ).٢/٣٥٢(النبوي ووالئم العزاء 

 ).٢/٣٨٠(ّوالرد عىل هيئة اإلذاعة الربيطانية 

ّوالرد عىل رشاد خليفة يف إنكاره للسنة  ّ)٢/٤٠٠.( 

 ).٦/٤٠٧( ، كام يف»درة الناصحني«وحتذيره من كتاب 

ــالم  ــه يف اإلس ــى دخول ــذي ادع ــيس ال ــارودي الفرن ــه ج ــر روجي ــان كف َوبي َّ ُ

)٩/١٩٣.( 

 ).٢/٩٨ ( عزوجل وتعقيبه عىل حميي الدين الصايف حول صفات اهللا

 ).٣/٥١(» املجتمع«وتنبيهه عىل ذكره الصابوين يف مقابلته مع جملة 

 ).٦/٣٢٣(ّوبيان أن الدين ليس يف قشور 

 ).٦/٤٢٨( النساء يف الدوائر وخماطره وبيان حكم توظيف

، وحكـم مـن يدرسـها )١/٢٥٧(وبيان حكم من حيتكم إىل القوانني الوضعية 

)٢/٣٢٥.( 

 ).٥/١٨٩(وبيان حكم عيد األم واألرسة 

ّوبيان حكم من وصف أهل الدين بالتطرف   ).٨/٢٣٣، و٦/٥١(ِّ

ّوالرد عىل من أنكر تعدد الزوجات  ّ)٣/٢٩٩.( 

 ).٣٨٣، ٨/٥٧، و٣/٢٩٩(ّنكر دخول اجلني يف اإلنيس ّوالرد عىل من أ



 
 
 

٩١  ودروس وا: ا ا ز

 ).٣/٣٢٦(ّوالرد عىل من زعم إباحة حتديد النسل 

 ).٩/٢٠٣(والتحذير من مؤمتر بكني عن املرأة 

 ).١/٤١٧ (صوالتحذير من إخراج فيلم حممد رسول اهللا 

 ).١/١٩٨(ُوالتحذير من وصية أمحد خادم احلجرة 

 ).٣/٤٣٨، ١/٣٨٩(وكالمه عن الغزو الفكري 

 ).٨/٢٢٦، ٢/٤١٣(ّوعن اجلهاد ضد اليهود يف هذا الزمن 

 ).١/٢٥٩(والصعود إىل الكواكب 

 .ُمع قائمة من رئاسة اإلفتاء بمنع بعض الكتب

 .ّتشجيع املراكز القائمة عىل الدعوة إىل التوحيد والسنة -ًسابعا

ُمناصحته حلكـام املـسلمني وشـعوهبم -ًثامنا ، ٦٣-٦/٦٢، ٣/٢٤٢: (انظـر. ُ

٢/١٦١.( 

 ).٦/٢٢٩(ُونصيحته لبعض أرباب الواليات الصغرية 

 ).٩/٢٤٠، ٨/٢٤٧(ونصيحته إىل املسؤولني من شعب األفغان 

 ).٨/٢٥١(ُونصيحته إىل املسؤولني من شعب اليمن 

 ).٦/٢٢٨(ُونصيحته إىل بعض أمراء اخلليج 

 ).٦/١٨٠(ُونصيحته إىل الشعب الكويتي والشعب العراقي وأهايل الشهداء 

 ).٦/٧٢(ُونصيحته إىل امللك فيصل 

 ).٥/١٤٨، ٧/٣٤٦(ادة املجاهدين األفغان ونداء إىل ق

ّشـكره ألهـل احلـل : وسياسـته الـرشعيةـ رمحه اهللا تعـاىل ـ ومن حكمة الشيخ  ُ

َّوالعقد عندما حيصل منهم ما يوجب ذلك، ومن شواهد ذلك هـذا اخلطـاب املوجـه  ُ

 األردن السابق ـ حيث جاء يف خطابمن سامحته إىل امللك حسني ـ ملك
)١(

 سـامحته 

                                                
 .هـ١٤/١١/١٤١٧صدر هذا اخلطاب يف   )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٩٢

و

 :ُّما نصه

من عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز إىل حرضة جاللـة امللـك الكـريم حـسني بـن «

َطالل ملك اململكة األردنية اهلاشمية ـ عامن ـ وفقه اهللا ملا فيه رضاه ونـرص بـه دينـه،  َّ

 :ٌسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد .آمني

ِّ أبلغني صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبدالرمحن احلـصني امللحـق الـديني فلقد َ ُ

ـ أن ٥/١/١٤١٧َّبــسفارة اململكــة العربيــة الــسعودية يف عــامن يف كتابــه املــؤرخ يف  ّهــ

ُجاللتكم قد منع إقامة متثال لكم يف عامن، فرسين ذلك كثريا، وشـكرت جلاللـتكم هـذا 
ً َّ َّ

َالعمل، ورأيت الكتابة إىل جال َلتكم يف ذلك شاكرا وراجيا من جاللـتكم إصـدار األمـر ُ ًً

َّالكريم بتحكيم الرشيعة املطهرة يف اململكة األردنية اهلاشمية يف مجيع الشؤون، كام حكـم 

ٌهبا جدكم أفضل اخللق حممد  َّ وحكم هبا خلفـاؤه الراشـدون وأئمـة اهلـدى بعـدهم؛ صُّ

±  M      °   ¯  ®  ¬  ¶    µ  ´  ³  ² : ًعمال بقول اهللا سـبحانه

  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º       ¹  ¸L 
)١(

M   Ð :  عزوجل،وقوله

Ò  ÑÓ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  L
)٢( 

M  »  º   ¹   عزوجــلوقولــه 

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L   
)٣(

ــه ، ــلوقول M  J   I  H  G  F  E  عزوج

  M  L  KL 
)٤(

.  

َ املطهـرة صـالح أمـر الـدنيا ّوال خيفى عىل مثل جاللتكم أن يف حتكيم الـرشيعة َّ

 .واآلخرة والفوز بالسعادة األبدية

ُفأسأل اهللا بأسامئه احلسنى وصفاته العـىل أن يـرشح صـدركم لـذلك ويعيـنكم  َ َُ

ُعليه، وأن يصلح لكم البطانة، وأن يعيذنا من مضالت الفتن وبطانة السوء ونزغـات 
َ ُ ُ

                                                
.٦٥: النساء  )١(

 .٥٠: املائدة  )٢(

.٤٥: املائدة  )٣(

 .٤٧: املائدة  )٤(



 
 
 

٩٣  ودروس وا: ا ا ز

» وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا .ٌالشيطان، إنه جواد كريم
)١(

. 

َوهكذا ينبغي عىل صـاحب العلـم أن يـشارك املـسلمني آالمهـم وآمـاهلم، وأن 
َ

ِ
ُ

َيتفقد حال املسلمني ال بالعاطفة فحسب، فالعواطف قـد تنقلـب إىل عواصـف إذا مل  ّ

ِّتزم بزمام العلم الرشعي، وليتذكر قول النبي  ّ ّ
َ إن باملدينة أقواما ما رستم مـسريا «: صُ

ً
ُ

ِ

ً ّ

ًتم واديا إال كانوا معكموال قطع وهـم «: َيا رسول اهللا، وهـم باملدينـة؟ قـال: قالوا. »ُ

ُباملدينة، حبسهم العذر َ«
)٢(

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ).٤٤٩-٩/٤٤٨(» ِّجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة«  )١(

 .أخرجه البخاري عن أنس  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٩٤

و

ز سال اإم 
 

 أن ننـزل صُأمرنا رسـول اهللا «:  قالت ريض اهللا عنهاورد يف احلديث عن عائشة

»َالناس منازهلم
)١(

. 

يف ًمبحـث يف تعظـيم مـن كـان رأسـا «: اهللا تعاىلوقال اخلطيب البغدادي رمحه 

طائفته وكبريا عند أهل نحلته
ً

: صَثم ساق احلديث السابق، وسـاق بإسـناده قولـه . »

ِإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه« ٍ«. 

ّوذكر أيضا أن عمر بن اخلطـاب  كتـب إىل أيب موسـى األشـعري  ريض اهللا عنـهً

َفعـون حـوائج النـاس، فـأكرم وجـوه إنـه مل يـزل للنـاس وجـوه ير«: ريض اهللا عنه
ِ

»الناس
)٢(

. 

ِّويف إنزال الناس منازهلم كسب لقلوهبم واختصار جلهود كثرية، وقبل هـذا كلـه  ٌ َ

َ ينزل الناس منازهلم، وهذا من السياسة الـرشعية ص، فقد كان  صّاقتداء هبدي النبي  ُ
ِ

ّالتي تعود عىل الداعي واملدعو باملصلحة َّ. 

 :ومن ذلكوشواهد ذلك كثرية؛ 

من حممد بن عبداهللا ورسوله إىل هرقل عظـيم «:  إىل هرقل، وفيهصِّكتاب النبي 

 .»...ُّالروم

َّأن النبـي » ُّعظيم الروم«: ُذكر احلافظ ابن حجر عن قوله
 مل خيلـه مـن إكـرام صّ

ِ
ْ ُ

ُّملصلحة التألف
)٣(

. 

                                                
أبو داود يف كتاب » ...أنزلوا«: وأخرجه بلفظ). ١/١٦(ًبال إسناد تعليقا » صحيحه«ٌذكره مسلم يف مقدمة   )١(

 ).٥/١١٢) (٤٨٤٢(رقم ) ٢٣(األدب، باب 

للسخاوي » املقاصد احلسنة« وانظر تفصيل ذلك يف كتاب . ريض اهللا عنهاموقد ورد من غري حديث عائشة

 .»وباجلملة؛ فحديث عائشة حسن«: ، وقد قال يف آخر كالمه)١٧٩(احلديث رقم 

 ).١/٢٧٣(» اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع«  )٢(

 ).١/٥٠(» فتح الباري«  )٣(



 
 
 

٩٥  ودروس وا: ا ا ز

ُ لكـرباء عىل هذا املـنهج يف خطاباتـه ونـصائحه قد سار رمحه اهللاُوسامحة الشيخ 

 :القوم، ومن أمثلة ذلك ما ييل

ً لقادة الدول العربية بمناسبة اجتامعهم ملا كان نائبا لـرئيس رمحه اهللاُ نصيحته -١ َّ

 :هـ، حيث قال١٣٨٧اجلامعة اإلسالمية عام 

حرضات أصحاب اجلاللة والفخامة من قادة الدول العربية وفقهم اهللاُ ملـا فيـه «

فبمناسـبة : ٌسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعـد. رضاه وصالح أمر عباده، آمني

»...هذا االجتامع العظيم الذي تعلق عليه الشعوب
)١(

. 

َ رسالته إىل بعض أمراء اخلليج لوجود قرب يعبد من دون اهللا يف بلـده، حيـث -٢ ُ

 : قال

بـه وفقه اهللا ونـرص ... َّمن عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز إىل حرضة األمري املكرم«

»...ّاحلق
)٢(

. 

 وصيته لبعض األمراء بمناسبة تعيينه أمريا عىل إحدى املناطق، حيث قال-٣
ً

ُ: 

ّمن عبدالعزيز بن عبداهللا بـن بـاز إىل حـرضة صـاحب الـسمو امللكـي األمـري «

»...وفقه اهللا للخري... ّاملكرم
)٣(

. 

 :الهـ، حيث ق١٤١٦ُ نصيحته لرئيس دولة أفغانستان واملسؤولني فيها عام -٤

من عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز مفتـي اململكـة العربيـة الـسعودية إىل حـرضة «

»...األخ الكريم فخامة رئيس دولة أفغانستان اإلسالمية
)٤(

. 

ً نصيحته للملك فيصل بـن عبـدالعزيز حـول الـدعوة إىل اهللا ملـا كـان نائبـا -٥ ُ

 :لرئيس اجلامعة اإلسالمية، حيث قال

                                                
 ).٦/٦٣(» جمموع مقاالت وفتاوى متنوعة«  )١(

 ).٦/٢٢٨(املرجع السابق   )٢(

 ).٦/٢٢٩(املرجع السابق   )٣(

 ).٩/٢٤٠(املرجع السابق   )٤(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٩٦

و

هللا بن باز إىل حـرضة جاللـة امللـك املعظـم فيـصل بـن من عبدالعزيز بن عبدا«

ّعبدالعزيز وفقه اهللا لكل خري وبارك يف حياته، آمني ّ...«
)١(

. 

هــ، حيـث ١٤١٧ُ شكره للملك حسني عىل منع إقامة متثالـه، وذلـك عـام -٦

 :قال

من عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز إىل حرضة جاللـة امللـك الكـريم حـسني بـن «

َكة األردنية اهلاشمية ـ عامن ـ وفقه اهللا ملا فيه رضاه ونـرص بـه دينـه، طالل ملك اململ َّ

»...آمني
)٢(

. 

 خطابه ألحد األمراء حول قضية إسالم امرأة وبقائهـا يف وظيفتهـا، وذلـك -٧

 :هـ، حيث قال١٤١٦عام 

ّمن عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز إىل حرضة سمو األمري املكـرم وفقـه اهللا لكـل «
َّ ّ

»...خري
)٣(

. 

 خطابه لوزير التعليم العايل بشأن إقامة حمارضات يف اجلامعات، وذلك عـام -٨

 :هـ، حيث قال١٤٠٠

َّمن عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز إىل حـرضة األخ املكـرم معـايل وزيـر التعلـيم «

»...العايل الشيخ حسن بن عبداهللا آل الشيخ حفظه اهللا
)٤(

. 

 : بدفنه يف املسجد، حيث قال رسالته إىل شيخ األزهر حول وصيته-٩

ّمن عبـدالعزيز بـن عبـداهللا بـن بـاز إىل حـرضة األخ املكـرم سـامحة الـدكتور «

»...عبداحلليم حممود شيخ األزهر وفقه اهللا
)٥(

. 

                                                
 ).٦/٧٢(املرجع السابق   )١(

.من هذا الكتاب) ١٠٩ص(وراجع ). ٩/٤٤٨(املرجع السابق   )٢(

 ).٩/٤٥٩(املرجع السابق   )٣(

 ).٦/٢٤٤(املرجع السابق   )٤(

 ).٨/٣٣٣(املرجع السابق   )٥(



 
 
 

٩٧  ودروس وا: ا ا ز

ا أ آ 
 :ُالحظت عىل والدي يف األيام الثالثة األخرية أمرين اثنني«: ُقال ابنه أمحد

 .ُضعفتّأن قواه البدنية قد : األول

َأن نفسه يتالحق: الثاين
َ َّ. 

َومع هذا كله كان يتحامل عىل نفسه، فقـد اسـتقبل النـاس مـساء يـوم الثالثـاء  ِّ

يقـول  ،كعادته، وكذلك يف صباح يوم األربعاء، ومغرب األربعـاء األخـري يف حياتـه

 اسـتقبل النـاس، وصـىل العـشاء يـوم رمحـه اهللا أجلسناه عىل كرسيه، وكعادته :أمحد
ِ

ًربعاء يف منزله؛ ألنه كان متعبا ومل يأكل شيئا األ ُ ً َ  .ّ لعدم شهيته األكلرمحه اهللاُ

َّوقد أخربين الشيخ صالح ـ وهو أمني مكتبة الشيخ ـ عام جـرى لـه مـع الـشيخ 

ُودعني الشيخ وداعا مل أعهده من قبل«: َيوم وفاته، فقال ًّ«. 

عـشاء مـن ذلـك اليـوم ّوالعجيب أن أوالده اجتمعوا عنده بعـد ال«: وقال أمحد

 .»بدون موعد سابق، وجلسوا معه إىل الساعة العارشة أو العارشة والنصف

ّوملا حرضت الساعة الواحدة والنصف أخربت أم أمحـد ـ وفقهـا اهللا ـ أن «: قال

 .»ًالشيخ مل يأكل شيئا

ًفدخلت عليه فحاولت أن يأكل، لكنه مل يأكل شيئا«: قال أمحد ْ«. 

 رمحـه اهللاثانية والنصف أو الثالثة ذهب إىل دورة املياه بنفسه ويف الساعة ال«: قال

 .»ّدون مساعدة وتوضأ كعادته، ثم صىل واضطجع

َّثم جلس وتلفـت يمينـا وشـامال ثـم تبـسم«: قالت أم أمحد
ً  وسـألته أم أمحـد . »ً

ّهل تريد شيئا؟ كأهنا استغربت من الشيخ فلم يرد عليها، وإنام سألته ألهنـا: وفقها اهللا ً 

ّالحظت أن قيامه وتبسمه حلاجة
ّ. 

َفاضطجع مرة أخرى بعد أن توضـأ وتبـسم وصـىل، ولـه نفـس متزايـد : قالت
َّ َّ

 .بصوت مسموع

دخلت عليه وناديته بعد أن أخذت بيده وهو مضطجع فلم يـرد عـيل : قال أمحد
َّ ّ ُ ُ ُُ

ّشيئا عىل غري عادته، فاتصلنا باملستشفى وكان معهم يف املنزل خال ألمحد طب قال . يبً



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٩٨

و

فجاء اخلال الساعة الرابعة، ثم جاءت سيارة اإلسعاف فنقل إليها، فـذهبوا بـه : أمحد

ًإىل املستشفى فعملوا له تنفسا صناعيا وحاولوا، لكن األطبـاء أخـربوا أنـه قـد قـىض 
ّ

 .نحبه رمحه اهللا تعاىل

وما كان قيس موته موت واحد
ٍ

ُ ُ ٍولكنه      بنيان      قوم              ٌ  َّ       هتدماُ

 

 



 
 
 

٩٩  ودروس وا: ا ا ز

  اة إ اة
َرضب الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ مثال عظيام يف اجللد والـصرب واسـتمرار العطـاء 

َ ً
ً

ُاخلريي إىل آخر أيامه، بل آخر يوم من عمره ٍ. 

 :ُأمثلة فيام وقفت عليهأربعة ّيؤكد ذلك 

 .كعادته يف جمالسهٌجملسه األخري يوم األربعاء كان فيه مجع من الناس : األول

ّشفاعته ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عند والة األمور لـبعض املـستحقني للـشفاعة، : الثاين ُ

 .هـ٢٤/١/١٤٢٠وذلك بتاريخ 

 :وإليك صورة الشفاعة

 

ُصدور بيان اللجنة الدائمـة لإلفتـاء برئاسـته يف شـأن الـرد عـىل دعـاة : الثالث ّ

 :ّهـ، وهذا نصه٢٥/١/١٤٢٠ُّاالختالط والتربج، وكان تاريخ البيان 

 

 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٠٠

و

احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وعـىل آلـه وصـحبه ومـن اهتـدى 

 :ُهبداه، وبعد

ُفمام ال خيفى عىل كل مسلم بصري بدينـه مـا تعيـشه املـرأة  املـسلمة حتـت ظـالل ِّ

ًالم ـ ويف هذه البالد خصوصا ـ مـن كرامـة وحـشمة وعمـل الئـق هبـا، ونيـل اإلس

ُحلقوقها الرشعية التي أوجبها اهللا هلا، خالفا ملا كانت تعيشه يف اجلاهلية وتعيـشه اآلن  ً

 .ُّيف بعض املجتمعات املخالفة آلداب اإلسالم، من تسيب وضياع وظلم

ّحافظة عليها، إال أن هناك فئات مـن ُوهذه نعمة نشكر اهللاَ عليها، وجيب علينا امل

الناس ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار الغـرب ال يرضـيهم هـذا الوضـع املـرشف الـذي 
ِّ ُ ُّ َّ

تعيشه املرأة يف بالدنا؛ من حياء، وسرت، وصـيانة، ويريـدون أن تكـون مثـل املـرأة يف 

ُالبالد الكافرة والبالد العلامنية، فصاروا يكتبون يف الصحف ويطـالبون ب اسـم املـرأة ُ

 :بأشياء تتلخص يف

M  p  o  n  m :  هتك احلجاب الـذي أمرهـا اهللا بـه يف قولـه تعـاىل-١

w  v  u    t  s  r  qx~  }  |  {  z  y   L!)١(
، وبقوله 

ــاىل M¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸¼  »  º  ¹    L : تع

)٢(
Mr  q  p  o  L : ، وبقوله تعاىل

)٣(
  يف ريض اهللا عنهـا، وقول عائشة

َّقصة ختلفها عن الركب ومرور صفو
 عليهـا وختمريهـا  ريض اهللا عنـهّن بـن املعطـلاّ

ِّكنـا مـع النبـي «: وقوهلا. »وكان قد رآين قبل احلجاب«: َّلوجهها ملا أحست به، قالت

َونحن حمرمات فإذا مر بنـا الرجـال سـدلت إحـدانا مخارهـا عـىل وجههـا، فـإذا  ص ِّ َّ
ِ

ُ

ُك مما يدل عىل وجوب احلجاب عىل املرأة املـسلمة مـن إىل غري ذل. »جاوزونا كشفناه

                                                
 .٥٩: األحزاب  )١(

 .٥٣: ألحزابا  )٢(

.٣١: النور  )٣(



 
 
 

١٠١  ودروس وا: ا ا ز

ًالكتاب والسنة، ويريد هؤالء منها أن ختالف كتاب رهبا وسنة نبيهـا وتـصبح سـافرة  ِّ َ ُّ ُ ِّ

ِ
ُ

ّيتمتع بالنظر إليها كل طامع وكل من يف قلبه مرض ّ ّ. 

ّ ويطالبون بأن متكن املرأة من قيادة السيارة، رغم ما يرتتـب عـىل ذلـك مـ-٢ َّ ن ُ

ّمفاسد وما يعرضها له من خماطر ال ختفى عىل ذي بصرية ُ. 

ُ ويطالبون بتصوير وجه املرأة ووضع صورهتا يف بطاقة خاصـة هبـا تتـداوهلا -٣

ّويطمع فيها كل مـن يف قلبـه مـرض، وال شـك أن ذلـك وسـيلة إىل كـشف األيدي  ّ ّ

 .احلجاب

ِّ ويطــالبون بــاختالط املــرأة والرجــال، وأن تتــوىل األعــام-٤ ل التــي هــي مــن ُ

َاختصاص الرجال، وأن ترتك عملها الالئـق هبـا واملـتالئم مـع فطرهتـا وحـشمتها، 
ُ ِّ

ًويزعمون أن يف اقتصارها عىل العمل الالئق هبا تعطيال هلا ّ ُ! 

ًوال شك أن ذلك خالف الواقع؛ فإن توليتها عمال ال يليق هبـا هـو تعطيلهـا يف  ّ ّ ّ

ِّة من منع االختالط بني الرجـال والنـساء، احلقيقة، وهذا خالف ما جاءت به الرشيع

ّومنع خلو املرأة بالرجل الذي ال حتل له، ومنع سفر  ّاملرأة بدون حمرم؛ ملا يرتتـب عـىل ُ

ُحتمد عقباهاال هذه األمور من املحاذير التي  َ
ُ. 

ِّولقد منع اإلسالم من االختالط بني الرجال والنساء حتـى يف مـواطن العبـادة، 

ّاء يف الصالة خلف الرجال، ورغب يف صالة املرأة يف بيتها، فقـال فجعل موقف النس
ِّ

ّال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا، وبيوهتن خـري هلـن«: صُّالنبي  ٌّ
ُ َ َ

ّكـل ذلـك مـن أجـل . »

 .املحافظة عىل كرامة املرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة

لتفتـوا إىل تلـك فالواجب عىل املسلمني أن حيافظوا عىل كرامة نـسائهم، وأن ال ي

ِّالدعايات املضللة، وأن يعتربوا بام وصلت إليه املرأة يف املجتمعات التـي قبلـت مثـل 

تلك الدعايات وانخدعت هبا من عواقب وخيمة، فالسعيد من وعظ بغري
ِ

ُ  .هِّ

ُّكام جيب عىل والة األمور يف هذه البالد أن يأخذوا عـىل أيـدي هـؤالء الـسفهاء 
ُ ُ

ِّرهم الـسيئة؛ محايـة للمجتمـع مـن آثارهـا الـسيئة وعواقبهـا ويمنعوا من نرش أفكـا ًِّ

 .الوخيمة



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٠٢

و

ِّما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء«: صُّفقد قال النبي  َّ
ً ُ«. 

واستوصوا بالنساء خريا«: وقال عليه الصالة والسالم
ً

ّومن أسباب اخلري هلـن . »

ّاملحافظة عىل كرامتهن وعفتهن وإبعادهن عن  ّ ّّ ُ
ِ

 .أسباب الفتنة

ِّوفق اهللا اجلميع ملا فيه اخلري والصالح، وصىل اهللاُ وسـلم عـىل نبينـا حممـد وآلـه  َّ ّ

 .وصحبه

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

ُفتوى يف الطـالق أصـدرها قبيـل موتـه ذكـر يل ذلـك عـن فـضيلة الـشيخ : الرابع[ 

ًالدمام سابقا، وقد أرسـلت إىل فـضيلته عبداملحسن البنيان مدير مركز الدعوة واإلرشاد يف 

ًطالبــــا منــــه أن يتكــــرم مــــشكورا بكتابــــة القــــضية، فكتــــب إيل كتابــــا  ًّ ً ّ 

ــاريخ  ــاء١٢/٢/١٤٢٣بت ـــ ج ــه ه ــ ... :في ــارضة ع ــى حم ــه ألق ــاة  نًأن ــامحته يف حي س

 :، إىل أن قالهـ١٧/١/١٤٢٣

َوذكــرت صــربه وجلــده ... « َ  حتــى آخــر ســويعاته يف قــضاء حــوائج رمحــه اهللاُ

ملسلمني والنظر يف مسائلهم وإصدار الفتاوى الالزمة، وذكرت آخر فتـوى وردتنـي ا

 إىل بارئها بأربع ساعات فقـط، ةاهرطمن سامحته قد صدرت منه قبل صعود روحه ال

ُحيث كنت أعمل حينذاك مديرا ملركز الدعوة واإلرشـاد يف الـدمام قبيـل تقاعـدي،  ً ُ

ّ لـدي شـاب قـد طلـق زوجتـه هــ حـرض٢٤/١/١٤٢٠ذلك أنه يف يـوم الثالثـاء  ّ ّ

آرامكـو «بالثالث، وهو من أهل األحساء ولكنه يقيم يف الدمام ألنه يعمل يف رشكـة 

، وطلب رفع قضيته لسامحة املفتـي، وبعـد ضـبط إفادتـه وإفـادة زوجتـه »السعودية

ُوبحضور والدها وعمهـا سـألت الـزوج إن كـان يريـد اسـتالم األوراق لتـسليمها  ّ

حة املفتي بالطائف كام يفعل كثـري مـن املـستفتني الـذين يشخصيا ملكتب سام
ٌ

ون يـدر

» آرامكـو«ّاحلصول عىل الفتوى بوجـه الـرسعة، فاعتـذر بحجـة ارتباطـه بعملـه يف 

ّومناوبته املتنقلة بني الليل والنهار، وحيـث إن والـد الزوجـة مـسن ويـصعب عليـه  ّ

ّالشخوص باألوراق إىل الطائف، فقد تربع عم  ذ األوراق وسافر هبا يوم الزوجة فأخّ



 
 
 

١٠٣  ودروس وا: ا ا ز

ًاألربعاء صباحا فوصل الطائف يف الساعة احلادية عرش صـباحا، وملـا راجـع مكتـب  ً

ّسامحة املفتي وعلم املسؤول هناك أن املذكور حيمـل طلـب فتـوى يف طـالق وجهـه  ّ

ّذلك اليوم بسبب توعك صحته، فذهب إىل ملراجعة بيت سامحة املفتي؛ ألنه مل حيرض  ّ

ّ فقـال لـه بـأن سـامحة ،األوراق لفضيلة الشيخ حممد املوسى حفظه اهللاّالبيت وسلم 

أعطنـي رقـم : الشيخ مل جيلس ذلك الصباح وربام يستطيع اجللوس يف املساء وقال لـه

ًهاتفك اجلوال فإذا جلس الشيخ اتصلت بك فإن كنت قريبا مل تغادر احلجاز أمكنـك  ُ ّ

 عىل تأدية مناسك العمرة فنـزل إىل الرجوع ألخذ الفتوى، فأعطاه رقم جواله ثم عزم

 .مكة

فبينام أنا أسعى بني الـصفا واملـروة بعـد صـالة املغـرب وإذا : ّيقول عم الزوجة

جزاه اهللا خريا ـ بالشيخ حممد املوسى 
ً

ّووفقه يتصل يب وخيربين أن الشيخ جلس وأن ـ  ّ ّّ

ّأوراقي ستعرض عىل سامحته وطلب مني أن أعود الستالم الفتوى َ ُ. 

ِّ فوجد أن اإلجابة قد حررتفعاد ُ ّقبلـت فسلمت عىل سـامحة الـشيخ و: يقول. ّ

رأسه وعرفته بنفـيس، فعـرض عـيل العـشاء وألـزم عـيل كعـادة سـامحته 
ّ ّ

ُ ، رمحـه اهللا ّ

 يتمتع برباطـة اجلـأش رمحه اهللاّفاعتذرت حيث إن موعد إقالع الطائرة قريب، وكان 

ّان ذهنه يتقد حدة وذكـاء والكتـاب ّوقوة الشخصية رغم ظهور آثار املرض عليه، وك ً ّ ُّ ً ُ

ًيعرضون عليه األوراق واملعامالت ويميل عليهم وهم يكتبون دينـا و َ اخلـتم هلم ينـاوَ

ُفيختمون، فغادرت منزله وأنا أدعو اهللاَ من خالص قلبي وعدت إىل املنطقة الـرشقية،  ُ

 .مويف الصباح ذهلت وأنا أستمع إىل نعيه وخرب وفاته من وسائل اإلعال

ٌأوراق هذه الفتوى موجودة يف ملف فتاوى الطالق يف مركز الـدعوة واإلرشـاد 

 ].يف الدمام ملن أراد الرجوع إليها



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٠٤

و

زة ا 
 

ًاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«:  صُّقال النبي  ُ ّ ُ أخرجه الشيخان. »ُ
)١(

 

 .عن أيب موسى ريض اهللا تعاىل عنه

ُكرجل واحد؛ إن اشتكى رأسه تداعى له سائر اجلسد املؤمنون «: صُّوقال النبي  ُ ُ

أخرجه مسلم. »َّباحلمى والسهر
)٢(

  . ريض اهللا عنهام  عن النعامن بن بشري

ِّلقد رضب لنا جمتمـع الرعيـل األول مـن أصـحاب النبـي  َ أروع األمثلـة يف صَّّ

ًتوحد شعورهم أملا وأمال ً ُّ. 

ِّفكان غائبهم يشارك حارضهم يف شعوره، يصد ُ َُ
 ملـا رجـع صِّق ذلك قول النبي 

ًإن باملدينة أقواما ما رستم مسريا وال قطعتم واديا إال كانوا معكـم«: من غزوة تبوك ًُ ُ
ً

ّ« .

ُوهـم باملدينـة، حبـسهم العـذر«: يا رسول اهللا، وهم باملدينة؟ قـال: قالوا أخرجـه . »َ

 .البخاري عن أنس بن مالك ريض اهللا تعاىل عنه

ل أصـحاب القـرون املفـضلة، فكـانوا خـري أتبـاع خلـري وسار عـىل هـذا املنـوا
ِ ٍ

َ
َّ ُ

 .ٍأصحاب

ٌوهكذا فإن مرض املسلم مرض للجميع، وفقره فقر للجميع، وموته موت للجميـع،  ٌ ّ

َّكاجلسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى ُ ُ ٌ. 

إين «: أنـه قـالـ عـاىل رمحـه اهللا تـ أخرج اإلمام الاللكائي عن أيوب السختياين 

َأخرب بموت الرجل من أهل السنة فكأين أفقد بعض أعضائي ُِّ ّ ُ ُ َ«. 

ُكـان أيـوب يبلغـه مـوت «: أنـه قـالـ  رمحه اهللا تعاىل  ـوأخرج عن محاد بن زيد ُ

 .»ُالفتى من أصحاب احلديث فريى ذلك فيه

ّفإذا كان هذا شعورهم عند موت الفتى والرجل العادي من أهل السنة،  فكيـف ُ

                                                
).٤/١٩٩٩(» صحيح مسلم«، و)١٠/٤٦٤فتح (» صحيح البخاري«  )١(

 ).٤/٢٠٠٠(» صحيح مسلم«  )٢(



 
 
 

١٠٥  ودروس وا: ا ا ز

ّتكون حاهلم عند موت أحد علامء السنة؟ ُ 

ــاريخ  ــن الت ــمت دواوي ــد ض ــة َّوق ــا أروع األمثل ــني دفاهت ــرتاجم ب ــب ال َوكت ُ 

ُيف تصوير التكاتف ألهل اإلسالم أمجع، وكيف كان املجتمع املسلم ـ بجميع طبقاتـه 

ـ يتأثر عند موت أحد علامء السنة
ِ

. 

ُإن موت العامل يقض املضاجع، وهييل ا ّ
ِ

ملـدامع، وكيـف ال يكـون األمـر كـذلك ّ

ٌوموت العامل موت خلري كثري؟ ُ
ِ

ُفحياة العامل غنيمة وموته مصيبة! 
ِ

. 

ومن الشواهد عىل مصيبة املجتمـع يف مـوت العـامل
ِ

َمـا رواه النقلـة يف وصـف :  َ

ُجنازة اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل، فقد تأثر الناس عند مرضه، وزاد تأثرهم عنـد خـرب 
ُّ ُ

 :رمحه اهللا تعاىل، فقد جاء يف ترمجتهموته 

ُأنه ملا تسامع الناس بمرضه دخلوا عليه أفواجا يسلمون عليه، فكثر اجلمـع، ثـم  ِّ ُ ً ُ

ّأغلق باب الدرب إىل بيته، فكان الناس يف الشوارع واملساجد حتى تعطل الباعة، فلام  ُ ُ
ِ ُ

ُترامت األنباء بموته أجهشت األصوات بالبكاء ُ ُ. 

ُفصاح النـاس وعلـت األصـوات بالبكـاء، «: ذهبي رمحه اهللا تعاىلقال اإلمام ال ُ َ
ِ

َ

ِّحتى كأن الدنيا قد ارجتت، وامتألت السكك والشوارع
ّ«

)١(
. 

ّأن تلك اجلنازة كانت من أعظم جنـائز اإلسـالم، يف كثـرة : وقد ورد يف األخبار

ِّمن حرضها وشيعها، فقد تزامحت اجلموع الغفرية، وقدرت األعداد بم ُ ُ ئـات اآلالف َُّ

من املسلمني، وحزن اجلميع عليه، حتى قال عيل بن حريـث
ّ

مـا مـن أهـل بيـت مل «: 

يوم موت أمحد بن حنبل إال بيت سوءيدخل عليهم احلزن 
ِ

َ«
)٢(

. 

ّكانت تلك املصيبة شديدة الوقع عىل املجتمع املسلم، وذلـك ألن  ذهـاب العـامل َُ
ِ

ٌخسارة عىل اجلميع، ونقص واضح يف شأن البلـد ٌ ُ وأهلـه، إذ إن العـامل نـور يستـضاء ٌ ٌ

ِ
ّ

ّوقبض العلامء نذير رش، فبقبـضهم يقـل العلـم ويظهـر اجلهـل، وذلـك مـن بعلمه، 
ٍّ ُ ُ

                                                
 ).١١/٣٣٧(» سري أعالم النبالء«  )١(

 ).٤٢٠ص(البن اجلوزي » مناقب اإلمام أمحد بن حنبل«  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٠٦

و

 .ُاملصاب العظيم الذي يزيد رضره بقدر استرشائه يف املجتمع

ٌإن موت سامحة الشيخ عبدالعزيز خسارة كبرية ومصيبة عظيمة، كيف ال؟ وقـد  ٌ ّ

قلبها عنـدما ترامـت األنبـاء بمـرض شـيخها وإمامهـا، ثـم َوضعت األمة يدها عىل 

ُانفرجت أساريرها بتواتر األنباء بخروجه مـن عارضـه الـذي أمل بـه، وكـان مرضـه 
َّ ُ

ُحديث الناس، فلام تبارشوا بشفائه قرت أعينهم وزال قلقهم َُ َّ. 

ًولكن ملا كانت سنة اهللا نافذة  ّ ًوأمره واقعا قىض اهللا أمرا كان مفعوال،ُ
ً  ثـم كانـت ًُ

َالفاجعة؛ فودعت البالد ـ بل ودعت أمة اإلسالم قاطبـة ـ شـيخ اإلسـالم يف زمانـه،  ً
َّ ّ ّ

ُّوإمام السنة يف اتباعه وسمته ووقاره، أمجعت األمة عىل حمبته وقبوله، ومتكـن حبـه يف  ُ َّ ََّ َ
ّ َِّ ّ

ِّقلوب الصغار والكبار، والعامة واملتعلمني
ّ ِّ. 

»اهللا يف أرضهأنتم شهداء «:  صُّقال النبي 
)١(

. 

إنـه مل : ٍوقد سار الناس يف موكب عظيم يف جنازة الشيخ رمحه اهللا تعاىل، ولو قيل

ٌمتر جنازة يف هذا العرص هبذا اجلمع الكبري مثل جنازة سامحة الشيخ   ملـا كـان رمحه اهللاّ

َبيننـا : قولـوا ألهـل البـدع«: رمحـه اهللاًبعيدا، وهنا يظهر مصداق قـول اإلمـام أمحـد 

»ينكم يوم اجلنائزوب
)٢(

. 

ُويف سجالت التاريخ نقرأ أخبارا نكاد نقول ٌهذه مبالغ فيهـا، ولكـن ملـا رأينـا : ً َ

ّجنازة الشيخ وتلك األعداد اهلائلة رأينا أن التاريخ قـد صـدق يف وصـفه ملثـل تلـك 

احلاالت
)٣(

. 

ُّوأخريا؛ إن القلب ليحزن، وإن العني لتدمع، وال نقول إال ما يرىض رب ََ ْ
ّ ّ

ً
ّنـا، وإنـا 

 .عىل فراق شيخنا ملحزونون

                                                
 .أخرجه الشيخان  )١(

 ).١١/٣٤٠(» سري أعالم النبالء«  )٢(

 .»َّحتى ال يكذب التاريخ«: مقتبس من مقال  )٣(



 
 
 

١٠٧  ودروس وا: ا ا ز

 

 اؤى ا واات
الرؤيـا «: ومـا املبـرشات؟ قـال: قالوا. »َمل يبق من النبوة إال املبرشات«: صقال 

 .أخرجه البخاري. »الصاحلة

ُمل يبق من مبرشات النبوة إال الرؤيا يراها العبـد الـصالح «: ٌوأخرجه مسلم بلفظ

َأو ترى له ُ«. 

ٌكثرية، سواء يف حياتـه أو بعـد مماتـه، ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ؤى يف سامحة الشيخ ُّوالر

ًأخالقه وتواضعه أنه كان حذرا مـن مـداخل ّ وسمو رمحه اهللاومن عجيب أمر الشيخ 

ِ

ٍالشيطان وبخاصة إذا كان املقام مقام مدح وثناء َ ُ

)١(
. 

 :يف حياته ما ييل رمحه اهللاُّومن الرؤى يف الشيخ 

ـ أن رجــال ّ حــد-١ ـ  أثابــه اهللا تعــاىل خــريا  ًثني الــشيخ عبــدالرمحن بــن جــالل ّ َّ
ً

 

ـ كان يأيت مع الناس للصالة مـع سـامحته ملـا كـان  ًـ وذكر الشيخ ابن جالل اسمه كامال  ّ
َ

ٌبينام أنا ذات ليلة نائم أتاين آتيان فأيقظـاين مـن النـوم: قال الرجل. ًقاضيا يف بلدة الدمل

)٢(
 

كيـف كانـت : للصالة مـع الـشيخ، فقـاال يل:  أتى بك إىل هنا؟ فقلتما الذي: وسأالين

كان إذا مر بآية فيها ذكر اجلنة طلب من اهللا، وإذا مر بآيـة فيهـا ذكـر النـار : ُقراءته؟ فقلت
ِ ِ

ّ َّ

َّهو ممن يتلو كتاب اهللا حق تالوته: استعاذ باهللا من النار، فقال أحدمها َ َّ. 

ًيت فيام يرى النائم أن رجـال جـاءين وقـال يلُ ما رأيته بنفيس، وذلك أين رأ-٢ ّ ُ :

َ موجود يف مسجد معني يف الرياض، فذهبت إليه يف املـسجد ورأيـت ثامنيـة صُّالنبي  ُ ُ َّ ٌ

ُفرأيت عليهم العامئـم تعلـوهم ) ّمقدمة املسجد ( ّرجال من اخللف كلهم يف الروضة 

.  أحـد هـؤالء الثامنيـة:مـنهم؟ فقـال صُّأين النبي: ُاهليبة والوقار، فقلت لصاحبي

ُفأتيت من طرف الصف الـشاميل فرأيـت عـىل صـفحات وجـوههم اللحـى واهليبـة  ُّ

                                                
 ).٩٣ص(انظر ما تقدم يف قصته مع قصيدة اهلاليل   )١(

ّوسألت الشيخ عبدالرمحن بن جالل ـ أثابه اهللا تعاىل ـ للتثبت  )٢( ّ ّهل أيقظاه أو كان ذلك يف النوم؟ فغلب : ُ

. املبرشاتوإنام ذكرته هنا ألنه داخل حتت عموم: الشيخ جانب اليقظة، قلت



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٠٨

و

ّوالوقار، فكنت متحفزا أن أراه وأنا أدقق النظر فيهم أهيم
ِّ ً : فأقيمت الـصالة، فقلـت. ُ

ّوكــأن األرض انــشقت عــن ســامحة الــشيخ ! ، ســبحان اهللا  صّاآلن ســيتقدم هــو  ّ

ّأدري كيف جاء فتقدم بني الصفوف وتقدم بني هؤالء، ثم قـالعبدالعزيز بن باز ال  ّ :

َّاستووا، ثم كرب للصالة وكرب من خلفه معه َّ. 

ِّفسألت أحد املعربين عنها فقال َ َهذه ال حتتاج إىل تعبـري؛ تعـرب نفـسها بنفـسها: ُ ِّ ُ :

 .ّ إمام السنة يف وقتهرمحه اهللاّ هو السنة، والشيخ عبدالعزيز صَّالرسول 

ن أحد أقاريب رأى يف الشيخ رؤيا خري قبل موته وقـصها عـيل، حيـث رأى  أ-٣
ّ ّ ّ

ُ عىل منظر هبي يغبط فيه، فكتـب إىل الـشيخ خيـربه بتلـك رمحه اهللافيها الشيخ ابن باز  ُ ّ
َ

ّالرؤيا فرد عليه الشيخ   : بقولهرمحه اهللاُّ

بـن ارمحن َّمن عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز إىل حرضة األخ املكرم الشيخ عبـدال«

ٌحممد بن سدحان زاده اهللا من العلم واإليامن وجعله مباركا أينام كـان، سـالم علـيكم  ًَ

 :ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

َّيا حمب، وصلني كتابكم الكريم املؤرخ يف  هـ وصلكم اهللا برضاه، ٧/٦/١٤٠٥ّ

َورسين حرصكم عىل تتبع ما يذاع وينرش من األحاديث املفيـدة زادك اهللا ُ ُ ُّ ُ َّ
 مـن العلـم 

النافع والرغبة يف اخلري، وأشكرك عىل شعورك نحـوي ودعائـك يل، جـزاك اهللاُ عـن 

أن الواجب علينا وعىل إخواننا طلبـة العلـم ـ يا أخي ـ ّذلك أفضل اجلزاء، وال شك 
ِ

ّ

ُأكثر من هذا، ونسأل اهللاَ أن يعني اجلميع عىل أداء الواجب ُ. 

ِّا صاحلة، وتبرش باخلري لنا ولكم، ولكن يـا َأما الرؤيا التي أرشت إليها؛ فهي رؤي ُ

ُّحمب الرؤيا احلسنة ترس اإلنسان وال تغره،  ُ ُّ
ُ

ُّ ًبل يزداد اجتهادا يف اخلـري، ونـسأل اهللاَ أن ّ

ٌيثبتنا وإياكم عىل دينه، إنه جواد كريم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ِّ ُ«
)١(

. 

ُّرس املؤمن وال تغـرهالرؤيا ت«: رمحه اهللاوقد قال اإلمام أمحد  ُ
ُ

ّ
«

)٢(
وكـان سـفيان . 

                                                
 .هـ٢٩/٦/١٤٠٥ُكتبت بتاريخ   )١(

 ).١١/٢٢٧(» سري أعالم النبالء«  )٢(



 
 
 

١٠٩  ودروس وا: ا ا ز

َأنـا أعـرف بنفـيس مـن أصـحاب «: ي يف املنـام، يقـولئـُإنـه ر: الثوري إذا قيـل لـه

»املنامات
)١(

. 

ّ حدثني أحد اإلخوة-٤
)٢(

َ الذين تربطني هبم عالقة وثيقة عـن رؤيـا نقلتهـا لـه 

ُامرأته، فذكرت
)٣(

َ أن امرأة رأت ليلة وفاة الشيخ ابن باز ر محه اهللا تعاىل جمموعتني من ًّ

 .ِّالناس؛ إحدامها تبكي وكأهنا تودع، واألخرى مبتهجة وفرحة وكأهنا تستقبل

ورأيت جدي وقد مات قبل الرؤيا وهـو ينـادي املجموعـة األوىل : قالت الرائية

ِّأرسعوا وعجلوا وأحرضوا لنا هذا األعمى الـذي عنـدكم ـ وهـم املجموعـة : ًقائال

َّون بقدومه والفرحة تعلو حمياهم، وكان هذا املنادي أطول املجموعة الثانية ـ مستبرش ُ ُ

 .وأحسنهم

ً ذكرت هذه املرأة أيضا أن امرأة رأت فيام يراه النائم قبل اثنتي عرشة سـنة يف -٥ ًّ ً

رمضان أهنا دخلت اجلنة من باب كبري فرأت قرصين من زجاج يـرى مـن خـارجهام 
ِ

ُبناؤمها بعد، ويف داخل القرصين فـرش وبـسط مل َمن بداخلهام، والقرصان مل يكتمل 

َتفرش بعد بل هي مركونة يف جانب القرص القرص األول للـشيخ ابـن : فقيل للمرأة. ُ

 .َباز، والقرص اآلخر للشيخ ابن عثيمني

ُرأى أحد الصاحلني : قالـ رمحه اهللا تعاىل ـ ّ حدثني أحد طلبة الشيخ األلباين -٦

فاة الشيخ ابن باز بفرتة يسرية رأى كـوكبني يف الـسامء وقـد عندنا يف الشام رؤيا قبل و

ًاجتها بقوة نحو األرض، أمـا أحـدمها فوصـل إىل األرض، وبقـي اآلخـر قريبـا مـن  َّ ّ

 .األرض

ــا هــائال جعــل النــاس يفزعــون ّفأمــ ًا الــذي وصــل إىل األرض فأحــدث دوي َ

 !ويتساءلون ما اخلرب؟

                                                
 ).٧/٢٥٢(» سري أعالم النبالء«  )١(

 .وهو األخ إبراهيم املجيل حفظه اهللا تعاىل  )٢(

ًثم طلبت من األخ إبراهيم توثيق الرؤيا، فكتب أهله الرؤيا خطيا، وهذا مفادها  )٣( ِّ ُ. 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١١٠

و

ِّثم استيقظ، فسأل أحد املعربين عن تل ِّك الرؤيا فقال املعربَ ّهذا أمر حيدث هيتـز : ُّ ُ ٌ

ُله املجتمع ويكون لذلك أثر بليغ، ثم يعقبه مثله وهو الكوكب الثاين
ٌ. 

ِّقال حمدثي ، ثـم رمحـه اهللا ٌفلم يمض أيام حتى جاء اخلرب بموت الشيخ ابن باز : ُ

ثـاين الـذي  بعده بفرتة يسرية، وهـو تأويـل الكوكـب الرمحه اهللامات الشيخ األلباين 

 .ّتأخر عن اللحوق بالكوكب األول

 .َّرحم اهللا الشيخني وجعل الفردوس األعىل مستقرمها ومثوامها

ّ وحدثني الشيخ عبدالرمحن اجلالل ـ أثابه اهللا تعاىل ـ يف منزلـه بمدينـة الـدمل -٧ ّ

 :فذكر يل

 الـدمل رأى ًقاضيا يفـ رمحه اهللا تعاىل ـ أنه ملا كان سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

ّرجل فيام يرى النائم أن خصمني كانا خيتصامن عند الشيخ ابن باز رمحه اهللا تعاىل، فلام  ٌ

َّتكلم الشيخ للفصل بينهام كان هناك رجل بجانب الشيخ تقرر يف نفيس أنه عمـر بـن 

  ريض اهللا عنـهاخلطاب ريض اهللا تعاىل عنه، فكلام تكلم الشيخ أومأ عمر بن اخلطـاب

 .ًقا ملا يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىلبرأسه مواف

ُكنـت يف شـهر : ّوحدثني األخ فؤاد بن حممد بن عبدالوهاب الـشامي قـال [-٨

هـ يف دولة إندونيسيا ألعامل جتارية، ويف فجر يوم وفـاة الـشيخ ابـن ١٤٢٠َّحمرم عام 

ًباز رمحه اهللا تعاىل رأيت فيام يرى النائم قرص الشمس مـضيئا ينـزل مـن الـسامء ثـ م ُ

ُدخل يف حفرة يف جوف األرض، فقمت فزعا واتـصلت بـأهيل يف الـسعودية وكـان  ُّ ً ُ ُ

ُالوقت عندهم قرابة الساعة الثانية عرش لـيال، فـسألتهم هـل حـصل عنـدهم يشء؟  ً

ِّوبعد يومني أخربين أهيل أنه بعد فجر ذلك اليـوم ـ بعـد اتـصايل علـيهم ـ . ال: فقالوا

 ].اهللا تعاىلجاء خرب موت الشيخ ابن باز رمحه 

 :رمحه اهللاُّومن الرؤى بعد وفاته 

اتصل عـيل أحـد اإلخـوة الثقـات الـصاحلني مـن إخواننـا : ّ أن أحدهم قال-١
ّ

ِّالشناقطة ممن أعرفهم بالصدق يف احلديث وحسن الدين، فقال يل ُ
ِ

ُرأيـت فـيام يـرى : َّ



 
 
 

١١١  ودروس وا: ا ا ز

ٌُالنائم قرصا أبيض واسعا كبريا، فدخلته فإذا هو واسع جدا، وك ًً ً
ُلام دخلـت فيـه ازداد َ

َّاتساعا وكربا، وكلام دخلت اتسع أكثر وأكثر، وهكذا دواليك ُِّ ً ً. 

ُفلام جئت لوسطه جلست يف وسط القرص عىل دكة يف رحبته الواسـعة، وسـألت ملـن  ُ ُ

ُهذا القرص األبيض اجلميل الواسع؟ فقال هاتف أسـمعه وال أراه عبـدالعزيز إنـه للـشيخ : ٌ

َّبينام نحن نتجول يف القرص فإذا قـارئ يقـرأ بأمجـل صـوت وأفـضل  ثم. بن عبداهللا بن باز

ًقراءة سمعتها أذين مطلقا َ : M  C  B  A  @  ?L 
)٢)(١(

. 

ُرأيت فيام يرى النائم الشيخ عبدالعزيز بـن عبـداهللا آل بـاز : ّ أن أحدهم قال-٢

ًرمحه اهللا تعاىل وهو عىل النعش مكفنا بكفن أبيض، وأنا أبكي عليه حزن ُ ً . ا عـىل وفاتـهَّ

أتعلـم : ُرجل حسن اهليئة أبيض اللون مجيل املنظـر، فقـال يلفبينام أنا أبكي إذ جاءين 

َّهذا لو أقسم عىل اهللا ألبره: نعم، فأشار إىل الشيخ وقال: عىل من تبكي؟ فقلت َ

)٣(
. 

                                                
 .٤٦: الرمحن  )١(

).٥٢٢ص(» اإلنجاز يف ترمجة اإلمام عبدالعزيز بن باز«  )٢(

 ).٥٢٣ص(» اإلنجاز يف ترمجة اإلمام عبدالعزيز بن باز«  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١١٢

و

ل ا بأ 
ِّ له نصيب مـن قـول النبـي رمحه اهللاّأحسب أن الشيخ  ًهللاُ عبـدا َّإذا أحـب ا«: صٌ

ُيا جربيل، إين أحب فالنا فأحبه، فيحبه جربيل، ثم ينادي جربيـل : َنادى جربيل فقال
ُ ُُّ َّ ًُّ

َإن اهللاَ حيب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السامء، ثم يوضع لـه القبـول يف : يف أهل السامء ُ ُّ ُّ َُّ ً ُ ّ

»األرض
)١(

. 

ْإن لكـل عبـد صـيتني«:  عند البـزار وغـريهَويف حديث آخر َ
ِ ٍ

ّ ٌ؛ صـيت يف الـسامء ّ
ِ

ُوصيت يف األرض، فإذا حسن صـيته يف الـسامء حـسن صـيته يف األرض، وإذا سـاء  ُ ٌ

ُصيته يف السامء ساء صيته يف األرض ُ«. 

ّ له قبول عند مجيع طبقات الناس من حكام وحمكـومني، وجتـار رمحه اهللاوالشيخ  ُ َ

ّوفقراء وعلامء ومتعلمني وعامة
ِّ. 

أصبح قبول الشيخ يف غالب العـامل اإلسـالمي، وهـذه ّبل تعدى األمر جمتمعنا و

ّمنقبة فريدة يكاد سامحة الشيخ يتفرد هبا عن مجيع علامء العرص ُ ٌ ٌ. 

ُفال أعرف ـ حسب علمي وسؤايل ـ أن إماما وضع له القبول كام وضع لـسامحة  ُ ً
ّ ُ

ُشيخنا ابن باز، فسمعته وحمبته ال يشق هلا غبار، وهذا ينـدر أن جيتمـع  ُُ ّ ُ َّ َ ألحـد، وهـذا ُ

 .ٌراجع إىل التوفيق اإلهلي وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء

 : ومن أسباب قبول الشيخ

ّ للنص الرشعي، وقد سبق ذلكرمحه اهللاتعظيم الشيخ *  ّ. 

 .التقوى والورع يف مجيع شؤون الشيخ* 

َّمن اتقى اهللا أحبه الناس وإن كرهوا: ُكان يقال«: قال زيد بن أسلم َّ«
)٢(

. 

َإن اتقيت اهللا كفاك النـاس، وإن اتقيـت النـاس مل «: وري البن أيب ذئبوقال الث

                                                
.أخرجه الشيخان عن أيب هريرة  )١(

 ).٥٣ص(ّالبن القيم » الفوائد«: انظر  )٢(



 
 
 

١١٣  ودروس وا: ا ا ز

ًيغنوا عنك من اهللا شيئا ُ«
)١(

. 

 .ّقول احلق* 

 .ّالتواضع اجلم* 

 .النصح واخلوف عىل املسلمني* 

 .ّنرش اخلري يف كل مكان* 

 .الزهد يف متاع الدنيا* 

ُسالمة قلبه من الغل واحلسد، نحسبه كذلك واهللا حـسيب*  ُ ِّه وال نزكـي عـىل اهللا ّ ُ

 .ًأحدا

ًُ له قبول حتى عند الكفار، فقد ذكر بعضهم أن رجـال نـرصانيا رمحه اهللاوالشيخ  ّ ُ

ُكتب للشيخ شيكا بمبلغ مليون ومائتني ومخسني ألف ريال، فأحرض أحـد املـسلمني  ً

نعـم، : هذا الشيك بعد أن أخذه من النرصاين وسأله أتعرف الـشيخ ابـن بـاز؟ فقـال

ُه وهو ال يعرفني ومل ألتق به، ولكني عرفته وأحببته مما يكتب ومن كـالم النـاس أعرف ُ ُ
ِ

عنه
)٢(

. 

                                                
 ).٥٣ص(ّالبن القيم » الفوائد«: انظر  )١(

 ).١٨٥ص(محود املطر : إعداد» ام عبدالعزيز بن بازمواقف مضيئة يف حياة اإلم«  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١١٤

و

رات 
ذكر يل الشيخ حممد بن إبراهيم احلمودي قصة عن والـدة سـامحة الـشيخ [  -١

ًعبدالعزيز بن باز، فطلبت منه كتابتها ففعل مـشكورا بتـاريخ  هــ، ١١/١٠/١٤٢١ُ

 : خطابه يلّوهذا نص

ًاحلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعـده، ثـم بنـاء عـىل طلـب « َّ

ُأخي عبدالعزيز بن حممد السدحان أن أكتب له القصة التي حصلت لوالـدنا سـامحة 

ّحدثني . الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحة اهللا عليه ووالدينا واملسلمني أمجعني

 فقـد بـرصه يف رمحـه اهللاّ بن جابر من أهايل الرياض بـأن الـشيخ عبدالرمحن بن نارص
َ

ُمقتبل عمره، وكان مسكن والدته ـ وهي من آل حـزيم ـ يف حـي دخنـة رشق قـرص 

احلكم، وكان هلا جارة هي زوجة األمري عبـدالعزيز بـن تركـي آل سـعود، ودخلـت 

: هاْتَابنهـا، فـسألًعليها وكان الشيخ عبدالعزيز جالسا بجوار والدته وهي تبكي عـىل 

ملاذا تبكني يـا أم عبـدالعزيز؟ فـردت عليهـا أن عبـدالعزيز فقـد بـرصه ومـن يقـوم 
َ

َ ّ ّ ّ

ّالبكاء ما يرد شـيئا، ولكـن اسـتعيني بـاهللا وتوضـئي وصـيل هللا : بشؤونه؟ فقالت هلا ً ّ

ُركعتني اسأليه كام أخذ برصه أن يعطيه علام ينفعه وينفع املسلمني وقد اسـتجاب اهللا . ًَ

ء والدتـــــــــهدعـــــــــا
)١(

 ، واهللا املوفـــــــــق، والـــــــــسالم علـــــــــيكم 

 .انتهى» حممد بن إبراهيم احلمودي/ أخوك. ورمحة اهللا وبركاته

                                                
ُ يف أثر دعاء األم لولدها بتحصيل العلم ذكر اإلمام الذهبي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف ترمجة سليم بن :لطیفة  )١( ّ

ٌحدثنا سليم أنه كان يف صغره بالري وله نحو من عرش سنني، فحرض : قال سهل بن برش«: ُّأيوب ما نصه ّ َّ ُ ّ

ِّشيوخ وهو يلقن، قالبعض ال ْتقدم فاقرأ: فقال يل: ُ ْفجهدت أن أقرأ الفاحتة فلم أقدر عىل      . َّ

ِ
َ ُ= 

ُلك والدة؟ قلت: ذلك النغالق لساين، فقال = ُقل هلا تدعو لك أن يرزقك اهللاُ قراءة القرآن : قال. نعم: َ َ َُ ُ َ

ُفرجعت فسألتها الدعاء، فدعت يل، ثم إين ك. نعم: ُقلت. والعلم ُربت ودخلت بغداد، قرأت هبا العربية ُ ُ ُ

ُوالفقه، ثم عدت إىل الري، فبينا أنا يف اجلامع أقابل 
ّ َّ ُ ّوإذا الشيخ قد حرض وسلم علينا وهو ال » خمترص املزين«ُ َ

ُيعرفني، فسمع مقابلتنا وهو ال يعلم ماذا نقول، ثم قال َ َ َمتى يتعلم مثل هذا؟ فأردت أن أقول: ُ ُ َُّ إن كانت : ُ

َوالدة فقل هلا تدعو لك، فاستحييتَلك  ُ ).٦٤٦-١٧/٦٤٥(» سري أعالم النبالء«. »ٌ



 
 
 

١١٥  ودروس وا: ا ا ز

ّثم علمت أن راوي القصة عبدالرمحن بن نارص بن جابر هو جد أوالد فضيلة الـشيخ  ّ ُ ّ

ّقاسم، وقـد أخـربين بـذلك فـضيلته ثـم أكـد يل صـحة بن القايض عبدالعزيز بن إبراهيم 

 .ً وأنه سمع ذلك مرارا من عبدالرمحن بن نارص بن جابر رمحه اهللا تعاىلالقصة

ْتعاىل تلك املرأتني الـصاحلتني خـريا؛ مـن أشـارت ونـصحتفجزى اهللا : قلت ْ
ً

)١(
 

َّومن استجابت ودعت، واهللاَ تعاىل أسأل أن جيري عىل تلك املرأتني الـص ُ ْ احلتني مثـل ْ

ّاهللا تعاىل عىل يديه من اخلري العظيم، فإن من دل أجر سامحته رمحه اهللا تعاىل فيام أجراه  ّ

َّعىل خري كان له مثل أجر فاعله كام صح عنه  ُ  .] صٍ

ُوكنت يف أثناء ّ بخصال كثرية قلام جتتمع يف أحد،  أنعم اهللاُ عىل سامحة الشيخ-٢

َالقراءة يف كتب الرتاجم أرى تلك الصفات متفرقة بني كثري من املرتمجني ً
ِّ. 

ّي ترمجة ألحد األئمة أحسب أن الشيخ مـشواستوقفتن رتك مـع ذلـك اإلمـام يف ٌُ

رمحـه للحافظ ابن حجـر » تقريب التهذيب«والرتمجة املعنية يف كتاب تلك الصفات، 

 .َ، واملرتجم له هو اإلمام عبداهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىلاهللا 

ٌني حنظلة، ثقة، ثبـت، عبداهللا بن املبارك املروزي، موىل ب«: قال احلافظ يف ترمجته

ُفقيه، عامل، جواد، جماهد، مجعت فيه خصال اخلري ٌُ ٌ ٌٌ

ِ
«

)٢(
. 

ِّوقــال عنــه اإلمــام ابــن القــيم رمحــه اهللا تعــاىل  إمــام الــدنيا يف وقتــه عبــداهللا «: ُ

»رمحه اهللا بن املبارك 
)٣(

. 

ويقرب منه ما ذكره السمعاين يف ترمجة احلسني بن أمحد بن عيل البيهقـي، فقـد [ 

كان شيخا فاضال مسنا كبريا«: ل عنهقا
ً

ً َ حسن السرية، مليح األخالق، ،َ جليل القدر،ً

ْكثري املحفوظ، ويكرم الغرباء الواردين عليه ويـربهم وحيـ ُ ُّ
ِ

ُسن إلـيهم، وكـان النـاس ُ ُ
ِ

                                                
ُوقد سألت األمري سلامن بن عبدالعزيز عن امرأة األمري عبدالعزيز بن تركي فأفادين بأهنا من أرسة آل مدبل،   )١(

ة بنت عبدالعزيز نور: ُوقد سألت بعض األكارم من أرسة آل مدبل عن تلك املرأة الصاحلة فأخربوين بأهنا

 .ِّآل مدبل، رمحها اهللا تعاىل وبارك يف ذريتها

 ).٣٢٠ص(» تقريب التهذيب«  )٢(

 ).٨٤ص(» اجتامع اجليوش اإلسالمية«  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١١٦

و

ُينتابونه من كل قطر، وداره كان » الفضالء والعلامءَ جممعتّ
)١(

.[  

 .معةً الشيخ ليس مدرسة فحسب، بل جا-٣

تـرجم يف ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ ّأن اإلمـام الـذهبي  من الطرائـف واللطـائف -٤

 ابـن بـاز احلـافظ اإلمـام، «: إلمام يشاركه الشيخ يف الكنيـة واللقـب، فقـال» السري«

ُحمدث متقن، مفيد، ولد سنة «: ، ثم قال»أبو عبداهللا »هـ٦٢٢هـ ومات ٥٥٢ِّ
)٢(

. 

َ سألت الشيخ رمحه اهللا تعاىل-٥ ًهل سافرت إىل خارج اململكة؟ فقال متبـسام: ُ ِّ َ :

 .َّأنا كاإلمام مالك، مل أتعد احلجاز

َ تناولت طعام العشاء -٦ مع سامحته، وعند غسله ليديه بعد الفراغ مـن الطعـام ُ

ُسامحة الشيخ، هل يـدخل التـدليس يف : ُقام بخلع تركيبة األسنان لتنظيفها، فقلت له َ

ًاألسنان؟ فتبسم ضاحكا َّ. 

َوافق اخلرب اخلرب -٧ ُمن املصادفات أن آخر حديث قرأته عـىل سـامحة الـشيخ : ُ ّ

ُيف درس املغرب املقام يف مسجد األمرية سـارة » صحيح البخاري«رمحه اهللا تعاىل من 

 :ُّ، ونصه صبالرياض كان عن وفاة الرسول 

 :َّحـدثنا إسـامعيل قـال. َّباب مـن تـسوك بـسواك غـريه: رمحه اهللاقال البخاري 

 ريض اهللا أخـربين أيب، عـن عائـشة: قال هشام بن عروة: حدثني سليامن بن بالل قال

ُإليه رسـول اهللا ّدخل عبدالرمحن بن أيب بكر ومعه سواك يستن به، فنظر «:  قالتعنها

ُ فقلت لهص ُفأعطانيـه فقـصمته. ِّأعطني هذا السواك يا عبـدالرمحن: ُ
)٣(

ُ ثـم مـضغته 

َفأعطيته رسول اهللا  ٌ به وهو مستند إىل صدريّ فاستنصُ
ِ

«
)٤(

. 

                                                
 .باختصار يسري) ٢/٦٨٨(» املنتخب من معجم شيوخ السمعاين«  )١(

 ).٢٢/٢٥٨(» سري أعالم النبالء«  )٢(

كرسته، ويف رواية كريمة : بقاف وصاد مهملة لألكثر، أي: فقصمته«): ٢/٣٧٧(» الفتح«قال ابن حجر يف   )٣(

 .»األكل بأطراف األسنان: وابن السكن بضاد معجمة، والقضم ـ باملعجمة ـ

 .٨٩٠حديث رقم ) ٢/٣٧٧(» فتح الباري«  )٤(



 
 
 

١١٧  ودروس وا: ا ا ز

َّ وال أعلم أن أحدا رثي بعد الر-٨ ُ ًُ  أكثر من سامحة الشيخ رمحه اهللا تعاىلصسول ّ
)١(

. 

ٌوقد نرش عدد كثري مـن القـصائد وكثـري مل[ 
ِ

 ينـرش كـام رصُ
َّ

حـت بـذلك بعـض 

ُ يف اعتذار هلا من أصحاب القصائد، وقد اخرتت قـصيدة مل تنـرش مـن قبـل ُالصحف ً ُ

خ الكريم الشيخ األديب أيب معاذ حممد بن إبراهيم الزاحم، وقد عنـون لقـصيدته لأل

 :ّ، ونص قصيدته»أفول نجم باز اجلزيرة«بـ

ــــدأ ــــا بــــهْأب ــــد اهللا إيامن  ً بحم

 

ُ أرجـــعِّثـــم الـــصالة عـــىل النبـــي  ِّ
ُ 

 

ـــم ـــْأنظ ـــاءَيـ قواف  يف رث
ِ

ـــد  فقي
ِ

 نا

 

ــــودع  ــــب نجومــــه وت ُبــــاز تغي ِّ ُُ ُ

ِ
ٌ 

 

 ُء وحيكـــمُاهللاُ يكتـــب مـــا يـــشا

 

 

ـــع  ـــشاء ويمن ـــن ي ـــنح م  ُواهللا يم

 

سْقـــــَواهللا ي
ِ

ًم رزقـــــه متفـــــضال ِّ ُ 

 

ُ يمــتحُّوالكــل  َ
)٢(

 ُ مــن حبــاه وجيمــع

 

ــام ــامرة ب ــشيخ ع ــات درس ال  ٌحلق

 

َيروي غليل  ُ

)٣(
ُعَّ فـؤاد مـن يتـضل

)٤( 

 

ـــشنفةُأ ٌذن م ٌ َّْ
)٥(

ـــ ٌفْرَ وط
)٦(

ـــائر  ٌ ح

 

ــــ   ُعَّعنــــد اســــتامع حديثــــه تتمت

 

فالــدرس منتجــع
)٧(

 طيــب لــسامع ي

 

 ُعَّحيــــوي فنــــون علومنــــا يتنــــو 

 

 

ـــــه ـــــورة بدروس ـــــه معم  أوقات

 

ـــــ  ـــــه وال يرتف ـــــم يبذل  ُعَّوالعل

 

 ًينفي الضعيف مـن احلـديث بداهـة

 

ـــــعَّعال  ـــــدث متواض ـــــة وحم  ِّم

 

ـــه ـــسمع قول ـــسائله وي ـــصغي ل  ي

 

ًفــــورا جييــــب مــــسائال تت 
 ابعتــــً

 

ـــه ـــول مقام ـــدا لط ـــشتكي أب ُال ي ً 

 

َّيفتــــي حيــــدث مــــسندا يتــــرب   ُعً

 

                                                
 .لعزيز اجلوعيسليامن بن حممد العثيم وفهد بن عبدا: مجع وترتيب» عيون املراثي البازية«: ًانظر مثال  )١(

ْاملتح: يمتح  )٢( َاستقاء املاء، مصدر متحت الدلو إذا استخرجتها، والفاعل ماتح ومتوح: َ َ ْ َّ ُ. 

َّ، العطش أو شدته أو حرارة اجلوف»أمري«كـ: غليل  )٣(
ِ

. 

ًامتأل شبعا أو ريا حتى بلغ املاء أضالعه: تضلع: يتضلع  )٤(
ِ

.

ُجعل يف أعىل األذن قر: مشنفة  )٥(
ِ

 .ط، وهو كناية عن الغاية يف االستامعُ

ْالطرف  )٦(
 .العني: َّ

 .املنزل يف طلب الكأل: املنتجع  )٧(



 

 

 

١١٨

عَّتـضو مسك
)١(

سـناء مـن 
)٢(

 حديثـه 

 

ُعفـــران بمـــسكه يتشعـــشعَّوالز 

)٣( 
 

ِّبازينـــــا متقـــــنص لـــــشوارد ُّ
ِ)٤( 

 

يقفـــو 
)٥(

َ أوابـــدها
ِ

)٦(
 ُعَّ فـــال تتمنـــ

 

ٌحــــرب ْ َ

)٧(
 ِّ حيــــرر قولــــه برباعــــة

 

يـــرص 
َ ْ ُع بثاقـــب فهمـــه وجيـــدعَ ِّْ َ ُ

)٨( 
 

ـــيوخنا ـــا وش ـــشيخ رأس دعاتن  ال

 

ُال ينثنـــــي أبـــــدا وال يتزعـــــزع  ً 

 

ًمــــل مهــــوم عــــوامل متفكــــراَْحي ِّ ٍ ْ
ِ

 

 

ـــق  ـــدايتها بح ـــو ه ـــصدعٍّيرج   ي

 

ِّيرفــــع أكــــف رضاعــــة متبــــت  ًالْ

 

ــــ  ــــدعوة رب ــــج ب ِّيله ــــرضْ ه يت
َّ

 ع

 

ــة ــل القلــوب حمب ــن جع ًســبحان م َّ
ِ
ُ 

 

ـــــصنع  ـــــه وال تت ـــــو مودت  ُترج

 

ُجيثــو عــىل ركــب مريــد علومــه ُ
ٍ َ 

 

ـــــع  ـــــه يتطل ـــــسط رداء حيائ ُيب ْ 

 

ــــاز تــــأل ُق نجمــــه فلــــسانهَّب ُ 

 

ْيف  َلــق كــوافرَ

ِ
َ َ ْ

ِ)٩(
ُ لفظهــا ويبــضع ِّ

)١٠( 

 

ـــزار ـــاز وبي ٌب َ

)١١(
ـــازه  ـــدرب ب َ ي ِّ 

 

ـــزع  ـــه ويم ـــب فقه ـــشب خمال ُين ْ ُِّ
ِ

 

 

ٍآس
)١٢(

 نطــايس
ٌّ

ِ ِ)١٣(
 ً يعــالج أبكــام

 

ـــوح ويلمـــع  ـــاللفظ معـــرتف يب  ف

 

ـــة ٌآخي َّ
ِ)١٤(

ـــف ـــشيوخنا ومثق ٌ ل ِّ
)١( 

 

ـــربي  ْي َ

)٢(
ـــذرع ـــوهلم وال يت َّ عق

)٣(
 

 

                                                
ْضاع املسك: انترشت رائحته، ومنه: َّتضوع  )١(

ِ
ُحترك فانترشت رائحته:  َّ. 

 .ضوء الربق: َّالسنَا: سناء  )٢(

َشعشع الرشاب: يمتزج، ومنه: يتشعشع  )٣(  .ضمزجه وخلط بعضه ببع: َْ

.مجع شاردة، وهي ما نفر من الدواب وغريها: شوارد )٤(

 .يتبع: يقفو )٥(

 .الوحوش: األوابد )٦(

ْاحلرب  )٧( العامل أو الصالح: بفتح احلاء وكرسها: َ
ِ

. 

ِّجيدع  )٨( َ ْاجلدع: ُ  .قطع األنف أو األذن أو اليد أو الشفة: َ

 .َّو الطلع، يغلق يف حينه ووقتهمجع كافور، وه: سرته، والكوافر: كفر اليشء: كوافر  )٩(

ِّيبضع  )١٠( َ ْبينه له، والبضع: َبضعه الكالم وأبضعه: ُ َ  .القطع: َّ

 .ّهو حامل البازي أحد جوارح الطري املعروفة: البيزار  )١١(

 .الطبيب: اآليس  )١٢(

العامل ـ بكرس النون وفتحها ـ: النِّطايس  )١٣(
ِ

. 

ٌ عود يف حائط أو يف حبل يدفن طرفاه يف األرض ويربز طرفه كاحللقة :َّآخية ـ بتشديد الياء وختفيفها ـ  )١٤( ُ

دروس وا :         ا ا ز

و



 
 
 

١١٩  ودروس وا: ا ا ز

ّربـــى تالمـــذة فخـــر  ًراُج أبحــــَّ

 

ُوعبـق َمألى  ْ َ
)٤(

عبـريهم 
)٥(

 َّيتـضوع 

 

ـــئ وزبرجـــد ـــود آلل ـــم عق انظ
ٍ ِ

َ َْ َْ
ٍ

ْ 

 

ِّمـــن لفظـــه فلـــسانه متـــرتع  ْ
ِ)٦(

 

 

ــو ــة يف فن ــغ اإلمام ــد بل ــشيخ ق  فال

 

َّن عـــــدة فجليـــــسه يتنجـــــع 

)٧(
 

 

ــرضغام ــأ ال مل يفت
)٨(

ــه ــول حيات   ط

 

ــــع  ــــنة ويرق ــــدة س ــــرش عقي ِّين
ْ

 

 

ُّنحـــوي

)٩(
ُ رصيف ومعجـــم ُ ٌّ

ِ
 ٍنُ ألـــسْ

 

ُّفيُجع 

ِ)١٠(
ٌّ مزي ِّ

ِ)١١(
ُكذلك أصمع 

)١٢(
 

 

 ًمل يتخــــذ أبــــدا ســــالمل يبتغــــي

 

ـــــذلك أورع  ـــــدنياه ف ـــــا ل  ًرفع

 

ــاد ــر الرم فالــشيخ قــد كث
)١٣(

ــه   بباب

 

ـــاد  للن
ِ

َّ
)١٤(

ـــ ـــب ي ـــه قري رشُ منزل
َ

 عْ

 

ٌدْوَطـــ
)١٥(

ً تـــشامخ عـــزة وكرامـــة ً 

 

 ُ ذا يـدوم فـال يمـوت ويـرصع؟ْنَم 

 

ْفجر اخلمـيس نعـي َ

ِ
ُ

)١٦(
  لنـا فوفاتـه

 

ْهلــ  ٌكُ
)١٧(

ُّ لراحلــة تغــذ
ِ

 وتوضــعُ
ِ

ُ
)١(

 

 

                                                
 .ُّتشد فيها الدابة

.من يصنع ذلك: ِّما تسوى به الرماح، واملثقف: ِّالثقاف: ِّمثقف  )١(

َبرى السهم يربيه: يربي )٢(  .نحته: َ

َّيتذرع )٣( . بوسيلةَّتوسل: َّكثرة الكالم واإلفراط فيه، وتذرع بذريعة: ُّالتذرع: َ

ْعبق  )٤( ِعبق به الطيب: َ  .لزمه به: َ

 .الزعفران أو أخالط من الطيب: العبري  )٥(

ع ـ حمركة ـ: مترتع  )٦( ٌاالمتالء، وحوض ترع: َالرتَّ
ِ
َ .ممتلئ: ٌ

.ينتقل من مكان إىل مكان لطلب الكأل: َّيتنجع  )٧(

.من أسامء األسد: الرضغام  )٨(

 . أي ماهر يف علم النحو والرصف واللغة:نحوي، رصيف، معجم ألسن  )٩(

ًأي حمدث، تشبيها باإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل: ُّجعفي  )١٠( ِّ. 

ِّمزي  )١١(
ِ

ِّماهر يف معرفة علوم احلديث ورجاله وعلله كجامل الدين املزي رمحه اهللا تعاىل: 
ِ

ِّ. 

مشبه باألصمعي عبدامللك بن قريب، العامل اللغوي األ: أصمع  )١٢(
ِ

َ
.ديبُ

 .ِّكناية عن اتصافه بالكرم: كثر الرماد ببابه )١٣(

 .ُمنزله قريب واضح يسهل الوصول إليه: أي: للناد منزله قريب )١٤(

 .جبل: ٌطود )١٥(

نقل إلينا خرب وفاته: ُنعي )١٦(
ِ
ُ. 

ٌهلك )١٧( ْ  .أي هالك: ُ



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢٠

و

ــــل ٌّك ــــهُ ــــوت وفات ــــردد يف ثب  َّ ت

 

ـــرع  ـــصادر تق ـــواترت امل ـــى ت َحت
ْ 

 

حتى الـدموع حتجـرت يف مؤقهـا
ِ

ُ

)٢(
 

 

ُعَقـْعَقَ تُوالنفس ضاقت والـصدور 
)٣(

 

 

ـــا ـــم إهلن ـــية بحك ـــنفس راض  وال

 

ــع  ــوب توج ــبض والقل ــي ويق ُحيي َّ َ َ ْ ُ 

 

ـــسا ـــذب أنف ـــة هي ـــشيخ جامع ًال
ِّ ٌ 

 

ُزهــــد بــــالتقى يتــــدرعٌعلــــم و  َّ ٌ 

 

َّأجـــزل ثـــواب فقيـــدنا ولعلـــه ْ
ِ

َ 

 

ـــ  ـــدا يتمت ـــك خال ـــسكن جنان َّي ً ََ  ُعْ

 

ـــسلام ـــصالة م ـــائي بال ـــتم رث ًأخ َ ُ َ ْ
ِّ

ِ
ْ َ 

 

ِدومــا عــىل رســل حتــج وتركــع 
ُ ُ ً 

 

ًوأما املقـاالت الـصحفية فلعلهـا تفـوق القـصائد عـددا، وانظـر مـثال كتـاب ً : 

  للمقـاالت يف الـدوريات الـسعودية ، وهـو مجـع»ابن بـاز بـني القرطـاس والقلـم«

هـ، فكيف يقال فيام كتب بعد هذا التـاريخ؟ دع ١٤٢٠َّ حمرم ـ ربيع اآلخر ٢٧ما بني 

ًعنك ما مل ينرش، وناهيك عن الدوريات اخلليجيـة خـصوصا والعربيـة واإلسـالمية  َُ

 .ًعموما

 مـن إنـشاءِّبنـصه، وهـو هنـا  الذي أسوقه ذا املقالَنرش هُتمل ن املقاالت التي مو

لقـد «: عنوانـه، وّ القايض باملحكمة العامـة يف عرعـرنارص بن حممد بن طالبالشيخ 

:»تم بفقدك يا سامحة الشيخُذقنا الي

مـان َّ عىل الدنيا قبل عقـدين مـن الزُعندما صحوت... بسم اهللا الرمحن الرحيم«

دينيـة أو ت قضية َّ تطرق مسمعي كلام مر»، سامحة الوالدسامحة الشيخ«كانت عبارة 

 .فتوى رشعية

ثني والدي أنه ومنذ أن عقل احليـاة وأدرك األمـور قبـل نـصف قـرن مـن ّوحد

ً النـسيم رقراقـا رخيـا فتلتّ بمسمعه كـام يمـرُّ يمر»سامحة الشيخ«الزمان واسم  قطـه ً

                                                
تغذ وتوضع  )١(

ِ
ُ ُُّ

ِ
.وهو اإلرساع: من اإلغذاذ واإليضاع يف السري: 

ْاملؤق: ؤقهاُم  )٢(  .طرف العني مما ييل األنف، أو جمرى الدمع من العني أو مقدمها أو مؤخرها: ُ

.َّتضطرب وتتحرك: تقعقع  )٣(



 
 
 

١٢١  ودروس وا: ا ا ز

اآلذان ويبتهج لذكره الوجدان
ِ

. 

ْميعـة الـصبا يف أنه ومنذ أن كـان ) جدي ( ثني والدي عن والده ّوحد وبـواكري َ

العزيز تطـوي ة عقود ونصف كانت سرية الـشيخ عبـدالشباب وقبل ما يزيد عىل ست

 تتـضوع ً لتحفر هلا مكانا يف سـمع الزمـان، وتسري هبا الركبان،الوهاد وتتجاوز البالد

 بأرجيـه مـع ّهبا األرجاء وتتعطر منها األنحاء كام يفوح بشذاه الزهر أو كام يبوح الفـل

 .هدأة السحر

إيه يا
ٍ

 كانـت ،ب عـن إمـام مـثلكمُ مـثيل أن يكتـٌّ ما عسى شـاب! سامحة الشيخ

 عـىل ّ ومكانته يف النفوس راسخة قبل أن يولـد هـو أو يطـل،وقها قائمةُإمامته عىل س

 .ه مبلغ الشبابّ وقبل أن يبلغ جد،هُاحلياة والد

وم  يـّحـل إالَّ الرّك يف أسفارك ورحالتك أن ال تشدُكانت عادت.. سامحة الشيخ

ك األبديـة ُ فهـل كانـت مـصادفة أن تكـون رحلتـ، صًيس اقتداء بسنة نبينا حممد مخ

 .ً يوم مخيس أيضاوسفرك األخروي

 يف ٌهـ غربت شمس٢٧/١/١٤٢٠وق شمس هذا اليوم يوم اخلميس إذ مع رش

 عُّاحلجاز طاملا كانت تشع
ِ

ًلام وعمال
ً وأمـرا بمعـروف ً وتعلـيامًا ودعوةً وورعً وجاللةً

ً ودفعا للباطـل واهتاممـا باملـسلّ للحقًنكر ونرصةًوهنيا عن م مني وشـؤوهنم يف كافـة ً

 فغاب مع غياهبا عأنحاء األرض،
ِ

وُ وط، وبحر زاخرٌ وافرٌلم
ِ

 من ٌفوهلا صفحةُيت مع أ

ه ُصفحات التاريخ املجيد تاريخ أمة يف رجل وبقية من سلف صالح كريم جتاوز نفعـ

 ثم انطلق حتـى أتـى عـىل كامـل ،ه إىل بلدهَّتعدى حي ف،هِّ إىل حيّ ثم امتد،ه إىل بيتهَنفس

 وأرجـاء  املعمـورةَ حتـى وصـل أنحـاءَه يطـوي األرضُ ثم ملا يزل نفع،أرض دولته

 .الدنيا

، اًه يف النـاس دهـورُ ويبقى نفعـ،اًه عصورُه وعلمُ أثرّ أرجو من اهللا أن يمتدِّوإين

 .وما ذلك عىل اهللا بعزيز

 كالفقهـاء ؟ابة الكـرام واألئمـة األعـالم سـلف صـالح للـصحَأليس هو بقيـة

 د وأمحـ ، ومالـك بـن أنـس،كَ وعبـداهللا بـن املبـار،ير وابـن شـهاب الزهـ،السبعة



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢٢

و

 ، والبخـاري، ومـسلم، واألوزاعـي، وسـفيان الثـوري، وعيل بن املديني،بن حنبلا

 .، و حممد بن إبراهيمالوهاب، وحممد بن عبد وابن القيم،وابن تيمية

 ...كلومون واإلخوة املصابوناء املَّا القرّأهي

خ لـبعض ِّ أو يـؤرًسريةمـيل للنـاس ُأو جيـًسـرية د للشيخ ِرسَ يف مقام من يُلست

لُى ملثيل أن يَّ فأن،حمطات حياته
ِ

 مـن ٌ بطرف من سرية إمـام لـو تـوازع سـريته مجاعـةّم

حـل َّر له الّدَشُ يًامَلَ واحد منهم عّالناس ومتثلوها يف واقعهم وشؤون حياهتم لكان كل

رضُوت
َ

 يف صـفحات التـاريخ ودواويـن اًا مرموقـً مكانـأَّ اإلبـل ويتبـوُب ألجله أكباد

َالسري ِّ. 

 ...ك وما عقمت بعدَة أنجبت أمثالّ أمُّرَ وهللا د... الشيخَك سامحةُّرَه دّفلل

لُ من يريد أن يّإن. ..َسامحة الوالد
ِ

ا مـن ً للنـاس شـيئِّف من سريتك ويبنيَ بطرّم

 وأن ،مـيض يف مـسارب الـزمن الغـابرَل يف املـايض البعيـد ويّ أن يتوغّدطريقتك ال ب

كام العقود واألعوام حتى يصل إىل نحو عام ُ ويتجاوز ر،ب الليايل واأليامُجُرق حَخي

 دخنـة وبعـض األحيـاء ّ والتـي مل تكـن سـوى حـي،هـ ويف مدينـة الريـاض١٣٤٥

 ًك الدار التـي كانـت خاليـة ثم يرقب خروج ذلك الفتى اليافع من داره تل،بجوارها

ُتم مرخ سُمل يكن فيها إال الي. ..من أمتعة الدنيا وحاجيات احلياة ا ًه والفقـر ضـاربَولُدٍ

 دار فيها الفاقة لكـن ، من املتاع والكثري من القناعة والعفافلدار فيها القلي. ..هَذيول

َ وفيها اليتم لكن عان،َّ تواقةٌمعها نفس  ما بـزغ الفجـر وبـدأت  فإذا،ه الشغف بالعلمَقُ

 مـن ة مل جيـاوز الرابعـة عـرشٍّتباشري الصباح األوىل فسينفرج ذلكم الباب عن صـبي

ا بكتابـه ً سرتاه ممـسك ومل يكن للشيطان منه حظ،ف له صبوةَعرُ يافع مل تّ صبيعمره،

ا إىل مسجد الـشيخ حممـد بـن إبـراهيم  شـيخًجهَّمت
ِ

ه األول الـذي تلقـى عـىل يديـه 

 .م وقواعده وبدايات الفهم ومعاقدهوأبجديات العل

 ، ثاقبة يغبطه عليهـا املبـرصونً ببرصه ليعوضه بصريةكان هذا قبل أن يستأثر اهللاُ

رَ يّثم مل يزل هذا الشاب
ِ

د هذا الو
ِ

 بعد هنـل حتـى إذا ًعلال) أعني العلم الرشعي ( د ْر



 
 
 

١٢٣  ودروس وا: ا ا ز

بلغت س
ِ

ودمـائهم  والعرشين إذا هـو قـاض مـؤمتن عـىل أعـراض النـاس َه السابعةُّن

 .وأمواهلم

نرش قـايض هـ ١٣٥١وبعد سبع سنوات من قيام اململكة العربية السعودية عام «

 من هذه النقطة التقـى ،ل مؤلفاته وعقد أول حلقاتهّالعزيز بن باز أوالدمل الشاب عبد

 حتـى هـذه َ وتواصـال الـسعودية وتـاريخ اإلمـام ابـن بـاز،التارخيان تاريخ الدولـة

»اللحظة
)١(

. 

وإن نسيت كثريـ سى وال أن
ً

امللـك فهـد بـن كلامت خادم احلـرمني الـرشيفني ـ ا 

 من جلسات اجلامعة اإلسـالمية باملدينـة ًسه جلسةُّؤأثناء ترعبدالعزيز رمحه اهللا تعاىل 

، إذ العزيز بـن بـاز نائبـه عليهـاها والشيخ عبـدَالنبوية حيث كان خادم احلرمني رئيس

 ثـم ألخـي ، ثـم ألخـي سـعود،بـاز لوالـديلقد نصح الشيخ عبدالعزيز بـن «: قال

مـره حتـى ينـصح ملـن ُ يف عّدُمـَ وأسأل اهللا أن ي، نصح يلّ ثم، ثم ألخي خالد،فيصل

 .»بعدي

هم وللناصـحني َرْدَ احلرمني الرشيفني من ملك يعـرف للعلـامء قـَك خادمّهللا در

 .َمكانتهم

 بقـاء ك وعزاؤنـا يفَ فقـدنا شخـص،كُك وبقي أثـرُغاب جسد ...سامحة الشيخ

 ...علمك

 نارص بن حممد بن طالب

 ].ّالقايض باملحكمة العامة يف عرعر

 
 

  

                                                
 . هـ٢٥/٢/١٤١٦ ، ٨٦  عدد جملة املجلةمن مقال جلارس اجلارس ،  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢٤

و

ٌومن أحسن ما خيتم به هذا الكتاب وصية ُ
)١(

 كتبها الشيخ عبدالعزيز إىل طـالب 

ًاجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، وقد صـدرت مـن سـامحته ملـا كـان نائبـا لـرئيس  َّ

 :رمحه اهللاث قال اجلامعة باملدينة النبوية، حي

 :ٌاحلمد هللا وكفى، وسالم عىل عباده الذين اصطفى، أما بعد«

سـبحانه وتعـاىل فالذي أويص به أبنائي طالب اجلامعة اإلسالمية هو تقوى اهللا 

َّيف مجيع األحوال، واحلرص عىل طلب العلم، والعناية باملقررات الدراسية واملـذاكرة 

ُواإلصغاء للمدرسني والسؤال عن كل ما يـشكل يف فيام بينهم فيام خيفى من مسائلها،  ّ
ِّ

 .الدرس باألسلوب احلسن

إصالح النية وحفظ الوقت والعمل بام علـم، وقـد : ّومن أهم أسباب التحصيل

َمن عمل بام علم أورثه اهللا علم ما ال يعلم«: جاء يف بعض اآلثار

ِ
«. 

M  Ä   Ã  Ç  Æ  Å : قوله تعـاىلـ سبحانه ـ وشاهد هذا يف كتاب اهللا 

  ÈL 
)٢(

)٣( MÑ  Ð  Ï  Î  Í  L :  سبحانه وتعاىل، وقوله
. 

ًومن أهم األسباب أيضا قـال اهللا . االستقامة عىل تقوى اهللا واحلذر من املعايص: ّ

Mu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j  L : سبحانه
)٤(

. 

ّواملخرج من اجلهل من أهم املخارج املطلوبة، كام أن العلـم 
ِّمـن أفـضل الـرزق ّ

  .الذي ينتج عن التقوى

 M  T  S  R  Q   P   O  N  M  LL : قال تعاىل
)٥(

 وأحسن مـا  .

                                                
ُناسب ذكر هذه الوصية ألن هذا الكتاب كان أصله حمارضة ألقيت يف اجلامعة اإلسال  )١(

ِ
مية بتاريخ 

 .هـ٧/١/١٤٢١

 .١٧: صحممد   )٢(

 .٧٦: مريم  )٣(

 .٣-٢: الطالق  )٤(

.٢٩: األنفال  )٥(



 
 
 

١٢٥  ودروس وا: ا ا ز

ّإنه ما حيصل للعبد من نور العلـم الـذي يفـرق بـه بـني احلـق : قيل يف تفسري الفرقان ِّ ُ

 .والباطل

ال اهللا ّاحلرمان من العلم النافع فمعلوم بالنص والواقع، كام قـأما أثر املعايص يف 

M          Ø  ×  Ö  Õ : سبحانه   Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  ÏL 
)١(

. 

ِّوال ريب أن حرمان العلم النافع من أعظم املصائب، ويف احلديث عن النبي 
 صّ

ُإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه«: أنه قال ِّ َ ُ وملا جلس الشافعي بني يدي مالـك . »ّ

إين أرى اهللا قد ألقى عليـك مـن نـوره، فـال «: يٌـ رمحة اهللا عليهام ـ قال مالك للشافع

ُتطفئه باملعايص  . رمحه اهللاأو كام قال » ُ

 :رمحه اهللاوقال الشافعي 

َشكوت إىل وكيع سوء حفظي  فأرشدين   إىل   ترك    املعايص        ُ

ٌوقال  اعلم   بأن   العلم    نور
ونور  اهللا   ال  يؤتاه  عايص        ّ

)٢(
 

أن يمنحكم التوفيق للعلم النافع والعمـل الـصالح، وأن ينفـع بكـم وأسأل اهللاَ 

عباده، إنه خري مسؤول، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ُ َ«

)٣(
. 

ّهذه الوصية وإن كانت لطالب اجلامعة اإلسالمية فهي موجهـة إىل كـل طالـب  َّ

َعلم؛ ليقرن العلم بالعمل، ويؤدي زكاة علمه الذي آتاه اهللا بـدعوة ا لنـاس إىل اخلـري ِّ

 .واهلدى، مع الصرب عىل ما حيصل له من األذى يف سبيل ذلك

 :ُويف اخلتام ال يسعنا إال أن نقول

ِاللهم اغفر لـشيخنا وإمامنـا، وارفـع درجتـه يف املهـديني، واخلفـه يف عقبـه يف  ِ
ُ ِّ َ َّ

                                                
 .٣٠: الشورى  )١(

ّذكر بعض أهل العلم أن هذين البيتني ليسا من قول الشافعي، واحتج بأن الشافعي ليس من تالميذ وكيع،   )٢( ّّ ُ

أخربنا : يف باب الصدقات الثاين قال الشافعي) ٨٣ ،٢/٧١(» األم«والصحيح أنه من تالميذه، ففي كتاب 

.وكيع، كام أفاده بعض أهل العلم

 .هـ١٨/١٠/١٣٨٨صدرت هذه الوصية من مكتب سامحته رمحه اهللا يف   )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢٦

و

َالغابرين، واغفر لنا وله يا رب العاملني ِّاللهم افسح له يف قربه ونـور لـ .َّ َّه فيـه، اللهـم َّ

آجرنا يف مصيبتنا واخلف لنا خريا منها
ً

ِ
. 

َونسأل اهللا أن يتغمد شيخنا وإمامنـا يف فردوسـه األعـىل، وأن جيمعنـا وإيـاه يف  َ َّ
َ

َمقعد صدق عند مليك مقتدر
ٍ

. 

ِّكام نسأله أن يوفق علامء املسلمني إىل ما فيه صـالح العبـاد والـبالد، وأن حيفـظ  ُ

ِّعلامء السنة يف كل َ مكان ويرفع رايتهم، ويكبت شانئهم وحاسدهمَّ َُ َ
ِ. 

 .ّوصىل اهللا وسلم وبارك عىل رسول اهللا



 
 
 

١٢٧  ودروس وا: ا ا ز

اا 
 .اآلداب الرشعية، البن مفلح-١

.ّاجتامع اجليوش اإلسالمية، البن القيم-٢

.، أليب الشيخ صِّأخالق النبي -٣

.أدب اإلمالء واالستمالء، للسمعاين-٤

.االعتصام، للشاطبي-٥

.دكتور نارص الزهراينإمام العرص، لل-٦

.اإلنجاز يف ترمجة اإلمام عبدالعزيز بن باز، لعبدالرمحن الرمحة-٧

.تاريخ إربل، البن املستويف-٨

.التاريخ الكبري، للبخاري-٩

ِّتذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، البن مجاعة الكناين-١٠ ِّ
ِ

.

.الرتغيب والرتهيب، للمنذري-١١

.تعجيل املنفعة، البن حجر-١٢

.تفسري ابن كثري-١٣

.تقريب التهذيب، البن حجر-١٤

.هتذيب التهذيب، البن حجر-١٥

.توايل التأسيس ملعايل حممد بن إدريس، البن حجر-١٦

.اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي-١٧

.حجة الوداع، البن حزم-١٨

.الذيل عىل طبقات احلنابلة، البن رجب-١٩

.داديالرحلة يف طلب احلديث، للخطيب البغ-٢٠

.الرسالة، للشافعي-٢١

.الزهد، لوكيع بن اجلراح-٢٢

.السلسلة الصحيحة، لأللباين-٢٣



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢٨

و

.سنن ابن ماجه-٢٤

.سنن أيب داود-٢٥

.سنن الرتمذي-٢٦

.سنن الدارمي-٢٧

.السنن الكربى، للبيهقي-٢٨

.السنة، للربهباري-٢٩

.سري أعالم النبالء، للذهبي-٣٠

.الشامئل، للرتمذي-٣١

.صحيح ابن حبان-٣٢

.صحيح البخاري-٣٣

.صحيح مسلم-٣٤

.نوان الدراية، للغربينيع-٣٥

.عيون املراثي البازية-٣٦

.الفتاوى احلديثية، البن حجر اهليتمي-٣٧

.الفتاوى السعدية-٣٨

.فتح الباري، البن حجر-٣٩

.ّالفوائد، البن القيم-٤٠

.الطيار، أمحد الباز. جمموع فتاوى سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، د-٤١

.حممد الشويعر. ّجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، د-٤٢

.حىل، البن حزمامل-٤٣

.املستدرك، للحاكم-٤٤

.مسند اإلمام أمحد-٤٥

.معجم األدباء، لياقوت احلموي-٤٦

.معجم البلدان، لياقوت احلموي-٤٧



 
 
 

١٢٩  ودروس وا: ا ا ز

.املعجم الكبري، للطرباين-٤٨

.املعجم الوسيط-٤٩

.املقاصد احلسنة، للسخاوي-٥٠

.مناقب اإلمام أمحد بن حنبل، البن اجلوزي-٥١

.از، حلمود املطرمواقف مضيئة يف حياة اإلمام عبدالعزيز بن ب-٥٢

.ّاملواهب اللدنية عىل الشامئل املحمدية، للبيجوري-٥٣

.النفح الشذي، البن سيد الناس-٥٤

ّالوابل الصيب، البن القيم-٥٥ ِّ.

 .وفيات األعيان، البن خلكان-٥٦

ًوممن نقلت عنه مشافهة ُ ّ: 

 ).شقيق الشيخ األكرب ( حممد بن عبداهللا بن باز -١

).يخ ابن الش( أمحد بن عبدالعزيز بن باز -٢

.ّالشيخ عبدالرمحن اجلالل-٣

.سعد الداود-٤

.صالح عثامن-٥

.الشيخ عبداملحسن العباد-٦

.الشيخ عمر األشقر-٧

.الشيخ خالد املذكور-٨

.الشيخ حسن عشيش-٩

.أمحد بن حممد بن سنان-١٠

.الشيخ عبدالرمحن بن حممد السدحان-١١

.إبراهيم املجيل-١٢

 .اهلديبسليامن -١٣



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٣٠

و

 اس
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١٣١  ودروس وا: ا ا ز
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