امسه :هو حممد شعيب بن عابدين مكاابجنني.

والدته :ولد يف عام 1375هـ يف مدينة جنرال سانتس جنوب الفلبني.
نشأته :نشأته :تلقى تعليمه األويل يف املدارس االبتدائية يف مدينته املذكورة ،والتحق جبامعة

مسلمي منداانو يف مااتمباي مبدينة ماراوي ،مث التحق ابجلامعة اإلسالمية يف سنة 13٩٨هـ
يف املعهد الثانوي وخترج يف اجلامعة من كلية الشريعة(1٤٠7-1٤٠٦هـ).
مشاخيه:

تتلمذ على جمموعة من كبار العلماء ،فقد حضر بعض الدروس للشيخ عبد العزيز بن ابز،
والتقى ابحملدث األلباين وأتثر به وبكتبه وصوتياته املنتشرة.
ويف املدينة املنورة أخذ عن ثلة من علمائها ،منهم :الشيخ عبد احملسن العباد ،والشيخ عبد
القادر شيبة احلمد ،والشيخ عمر فالتة ،والشيخ صاحل السحيمي وغريهم.
عقيدته:

كان على العقيدة األشعرية يف أول قدومه للمدينة املنورة ،وهداه هللا إىل العقيدة السلفية،
عقيدة أهل احلديث بفضل هللا مث بفضل الشيخ صاحل بن سعد السحيمي.
جهوده ومنهجه يف الدعوة إىل هللا:

 ملا رجع إىل الفلبني ابشر دعوة الناس وأنشأ مدرسة ابلتعاون مع أحد األفاضل منبلدييه وقام إبلقاء الدروس فيها ويف مدينته وضواحيها.
 بعد سنة  1٤٠٨عني مفتيا ملدينة جنرال سانتس إىل وفاته. كانت له دروس يف اإلذاعة أسبوعية ويف بعض املواسم يومية أو يوما بعد يوم ،يصلصدى دروسه إىل إندونيسيا وماليزاي وغريها من البلدان ،ودروسه كثرية يف مسجده ومساجد
ضواحي مدينة جنرال سانتس ،وله جوالت كثرية يف الضواحي البعيدة ملدينته ورمبا قطع 3٠٠
كيلو ابلسيارة استئجارا إللقاء الدروس واحملاضرات ونشر العقيدة السلفية وتعليم الناس
وتبصريهم أبمور دينهم مع قلة ذات يده.
 برانجمه يف اإلذاعة مساه بـ "صوت الدعوة السلفية" ،واستمر مدة  3٠عاما ،حيث إناملستمعني يستطيعون إرسال أسئلتهم ،فريد عليها قدر معرفته من الكتاب والسنة على فهم

سلفنا الصاحل ،مشيا على منهج فتاوى كبار العلماء السلفيني أمثال الشيخ عبدالعزيز بن ابز
والشيخ حممد بن صاحل العثيمني والشيخ حممد انصر الدين األلباين والشيخ عبدهللا بن جربين
رمحة هللا عليهم وغريهم من علماء الدعوة السلفية الكبار ،فإجابته ال ختلو من ذكر آراء هؤالء
العلماء األفاضل ،وكان يقول" :أان تلميذ صغري يف طلب العلم وهؤالء مشاخيي ،وسأظل تلميذا
إىل املمات".
 وهو حمب لعلماء السنة مبجل البن ابز واأللباين معظّم هلما جدا ،ويرى أهنما منرجاالت السلف ،ولكنهما وجدا يف هذا الزمان ،وهذا من فضل هللا علينا.
 شارك الشيخ يف إلقاء الدروس واحملاضرات خملتف اجلزر واملدن بـ "مندانو" ،ومنهجه يفالدعوة :هو التصفية والرتبية أوال ،يبدأ حديثه أبمهية العقيدة ،وبعد ذلك يتلقى األسئلة من
احلضور ويرد عليها واحدة تلو األخرى.
 ويف اآلونة األخرية يف عصر برامج التواصل االجتماعي ،أصبح طالبه يسجلون له مقاطعمرئية ،حيث زادت شهرته وانتشار هذه املقاطع يف أرجاء املعمورة ،حيث إن ملسمي الفلبني
الذين يعملون ويدرسون خارج الفلبني يتمكنون من االستماع إىل برانجمه الذي يبث عرب اإلذاعة
والفيس بوك يف نفس الوقت ،وقد مت رفع بعض دروسه ابللغة الفلبينية على اليويتيوب ،يبحث
عنها بكتابة امسه.ustadz sueb abedin :
 أسهم يف نشر التوحيد ونبذ البدع والشركيات ،وذلك أن السحر والبدع واخلرافات كانتعلى قدم وساق يف الفلبني ،واحنراف الناس يف توحيد العبادة يف غاية السوء لدرجة أنه يندر
أن جتد بيتا مسلما إال وفيه استخدام السحر واحلُجب البدعية بل والشركية مع الوقوع يف الشرك
األكرب من الذبح والنذر والطواف ابلقبور ،وقضى هللا بسببه على كثري من البدع والشركيات.
وكان قوي احلجة صاحب مناظرات ينقطع فيها خصومه؛ لذا أتثر سكان املدينة وما حوهلا
بدعوته.
 بسبب متسكه ابحلق وبيانه للناس ،كثريا ما هدده املتحزبون واألعداء ابلقتل واالغتيال،إىل درجة أهنم رموا قنبلة يف بيته ليقتلوه ،لكن هللا جناه ،وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين،
فحفظه هللا عن مكر هؤالء ودافع عن دعوته سبحانه ،فانتشرت الدعوة السلفية على يده
انتشارا واسعا يف نطاق الفلبني.

 كان مبغضا للتحزابت صغريها وكبريها ،وال حيب الدخول يف شيء من ذلك ،ومن رأىحاله وطريقته وممشاه ونشاطه يُنبيك عن صدقه وزهده وبعده عن زخارف الدنيا.
زهده ومكانته وما قيل عنه:

 كان الشيخ رمحه هللا تعاىل ورعا زاهدا عن الدنيا وما فيها ،وكان أبعد الناس من السياسةوطلب اجلاه والسلطة.
 من مهابة الناس له :أنه ال ميكن أن يقيم أحد احتفال املولد واإلسراء واملعراج وغريهامن البدع بسبب الشيخ شعيب وحتذيره من ذلك.
 وقد أجاب كبار الدعاة يف جنرال سانتس حينما سأهلم أحد الدعاة :هل تعرفون منهو أفضل من الشيخ حممد شعيب يف العلم ليكون مفتيا بدال عنه؟ فقالوا :ال يوجد يف الفلبني
كلها من يوازيه يف العلم فضال عن أن يكون أفضل منه!!
 وقال أحد الدعاة :يف األسبوع املاضي أتى علماء الفلبني إليه مبسائل ومجعوها حىتجييب عليها ،فأجاب على بعضها واعتذر عن الباقي ،فقالوا :أنت أعلم من يف الفلبني البد
أن جتيب ،فأىب وقال :ال أعلم ،وقولوا للناس شعيب ال يعلم.
 من مزااي الشيخ أنه كان سريع البديهة يف املسائل ،وذاكرته قوية جدا ،خاصة يف ذكرالرجال هل هم ثقات أم ال ..وكان حيسن التعامل مع املسائل اخلالفية ،وكيفية حترير حمل النزاع
فيها.
 كان من وصاايه اليت رسخت لدى طالبه" :كن اثبتا على احلق ،فلو كانت الدنياضدك وأنت تتمسك ابحلق فاهلل معك ،فإذا كان هللا معك فمن سيكون ضدك؟!"
 كان الشيخ حمبا للعلم وأهله ،وبيته مليء ابلكتب العلمية. ويف اجلملة أخباره كثرية وهذه عجالة يسر هللا مجع املزيد السيما ما يعرفه الدعاةالفلبينيون وما شهدوه من مواقفه املشهودة واملشهورة يف نصرة العقيدة.
وفاته:

تويف الشيخ حممد شعيب عن مرض يوم الثالاثء  1٩رجب  1٤٤٠بعد صالة العشاء
بتوقيت الفلبني ،تغمده هللا بواسع رمحته ،وإان هلل وإان إليه راجعون(. )1
( )1من مصادر ترمجته:

 -1د.هاين بن سامل احلارثي ،مدير الدعوة واإلرشاد وإدارة اجلاليات بفرع وزارة الشؤون اإلسالمية مبنطقة الرايض.
يف ليلة الـ  ٢٠من رجب سنة 1٤٤٠هـ.
 -٢الشيخ عبد العزيز بن حممد الشعالن ،مدير مكتب جاليات العزيزية.
 -3األستاذ عبد الرمحن بن عبد هللا قاديراو ،خريج كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية فرع
إندونيسيا ،وهو أحد تالمذة الشيخ حممد شعيب.

