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 تمهيد:

ُالبغوو،  ُقووا ُالنبوو،ة ُتكاليفُأهمُ ُمنُالمسلمينُكلمةُُعُ وجمُُوحدهُُاهللُُعبادةُُعلىُُالناسُُجمعُ 

ُتعاقوو ُوقوودُ (1)"والمخالفووةُالف قووةُوتوو  ُوالجماعووة ُواأللفووةُالوود نُبإقامةُهمكلُ ُاألنبياءُُاهللُُثبع"

ُهبووذهُاهللُرحمووةُُلوو،اُُالتوو ُُ العظيمووةُُاألمانةُُهبذهُُللقيامُُجيلُُبعدُُجيًلُُُوتناوب،اُُاألنبياءُُورثةُُالعلماء

ُولوومُ ةقائموُوُلهوواُتقمُلمُازعةنتمُمتناح ةُاإلسلمُأمةُلعاشتُبدورهمُُنال بانييُُالعلماءُُقيامُُثمُُاألمة

ُواانتشار.ُُالت،سعُُلهاُُكت  ُ 

ُجمووعُيفُكبي ُدورُملهُكانُُنممُُالمعاص  نُالكبار ُُالعلماءُُأحدُُةسي ُُال،رقةُُههذُُيفُُوسنتناو 

ُُُ.قفهُال،اقعيةُوالثباتُوحسنُالتص فتستجلىُيفُم،اوُُ للقتداءُُالهمةُُ بعثُُمامُُ؛المسلمينُُكلمة

ُ اهللُُرحمووهُُبووازُُبوونُُعبدُاهللُُبنُُعز زعبدُالُُالشيخُُسماحةُُاماإلمُُ ةيسُُج،ان ُُمنُُاجانبًُُُتناو نس

ُالمسوولمين ُُأحوو،ا ُُ صوول ُُأنُُوجوولُُعزُُالم،لىُُسائلينُُله ُُوإجللهمُُمعهُُاألم ُُواةُُم،اقفُُونربز

ُ.كلمتهمُُو جمعُُ صفهمُُو ،حد

 العلمية ومسيرته نشأتهأوال:  

ُثوومُ للعلوومُطلبهُأو ُيفُابصي ًُُانكوُهو 1330ُسنةُالحجةُذ ُيفُال  اضُيفُالشيخُابنُبازُُولد

ُمسووتهلُيفُالكليووةبُذهوو ُثوومُ ذلوو ُبسووب ُهبصوو ُفضووعفُهووو1346ُعووامُهعينوُوُيفُالموو ضُهابأصوُو

ُ.هو1350ُعامُُمنُمح مال

ُكوولُُبعيوودةُُوالصوول  ُُوالهووود ُُالعلووومُُبأنفواسُُعطو ةُُبيئوةُُيفُُعز زعبدُالُُالوشيخُُسوماحةُُنوشأ"

ُعلوومُبلوودةُال،قووتُذلوو ُيفُكانووتُال  وواضُإذُ؛المز فوةُهتاوحوضاراُُومفاتنهواُُالدنياُُمظاه ُُعنُُالبعد

ُاهللُُتووا كُُعلووىُُقامووتُُالتوو ُُالمباركووةُُالوودع،ةُُهووذهُُأئمووةُُموونُُالد ن ُُوأئمةُُالعلماءُُكبارُُفيهاُُوهد  

ُرحمووهُُال،هووا ُُعبدُُبنُُمحمدُُالمجددُُاإلمامُُدع،ةُُ هباُُوأعنو ُُ؛وسلمُُعليهُُاهللُُصلىُُرسو،لهُُوسنة

ُ.(2)"تعالىُُاهلل

ُالشوو عيةُالعلوو،مُتلقوو ُيفُبوودأُثمُ البل،غُلقبُالك  مُالق آنُفحفظُُالصغ  ُُمنذُُسةالدراُُبدأُُوقد

ُالشوويخُُسووماحةُُلهوومُُملزمووةُُالعلموواءُُأكث ُُمنُُكانُُوقدُُ ال  اضُُعلماءُُمنُُكثي ُُأ د ُُعلىُُوالع بية

ُوالعقيوودةُالحوود ثُيفُالعلوو،مُجميووعُعليووهُقوو أُحيووثُالشوويخ ُآ ُلطيووفعبدُالُبنُإب اهيمُُبنُُمحمد
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ُ سوون،اتُعشوو ُمنُانح،ًُُ النب، ةُوالسي ةُوالتار خُُسي التفُُيفُُكثيً اُُوشيًئاُُوالف ائض ُُنح،والُُوالفقه

ُُحيثُهو1357ُسنةُإلىُهو1347ُسنةُمنُابتداءًُُُالش عيةُُالعل،مُُجميعُُعنهُُىوتلق ُموونُللقضاءُ رش 

ُسماحته.ُُقبل

 تهشخصي تكوين يف الكبرى  التحوالت معاصرة أثرثانيا: 

ُالع بيووةُالمملكووةُت،حيوودُسووع،دُآ ُ حمنعبوودُالوُوُبوونُعز ووزعبوودُالُالملوو ُجللووةُأعلوونُعنوودما

ُواألهليووة ُال شدُُسنُُبلغُُقدُُاهللُُرحمهُُبازُُبنُُاهللُُعبدُُبنُُالعز زُُعبدُُكانُُهوو1351ُُعامُُيفُُالسع،د ة

20ُُُال،قتُُذل ُُيفُُسنهُُكانتُُحيث ُعلووىُتجتمووعُق، ووةُدولووةُيفُالمملكووةُت،حيوودُعاصوو ُفهوو،ُ اعامووً

اُاصووبيُ ُالحقبووةُتلوو ُصوو عاُ "اهللُرسوو، ُمحموودُاهللُاإُإلووهُا"ُرا ووةُخلووفُُالت،حيوودُُكلمة ُثوومُو افعووً

ُشووهدُُالووذ ُُالكبيوو ُُالكيووانُُهووذاُُبنوواءُُق،اعدُُأرسيتُُقدُُكانتُُتق  ًباُُالعمليةُُحياتهُُبدأُُوعندماُُ رجًلُ

ُ.األولىُُلبناتهُوضع

ُالفكوو  ُتك، نووهُعلووىُالبالغووةُآثارهوواُتأكيوودُبكوولُلهوواُكووانُبووازُابوونُحياةُيفُالمبك ةُالخلفيةُُهذه

ُوالتنوواف ُوالتشووتتُالتمووز ُأوضووا ُالعملوو ُال،اقووعُيفُشووهدُفقوودُعووام؛ُب،جووهُشخصوويتهُبنوواءو

ُب،ضوو، ُبعضووهاُوابتعوودُواألباطيوول ُوالخ افوواتُالف،ضووىُُفيهوواُُشا ُُماراتإُُبينُُالنف،ذُُوص اعات

ُلتلوو ُالوو،اءُموونُالمجتمووع ُيفُالكوورب ُالتحوو، ُعمليووةُشووهدُكموواُالحنيووف ُاهللُد وونُأسوو ُعوون

ُت اعوو ُ هوواواحرتامُواحوودةُسياسوويةُسوولطةُوالتووزامُاهلل ُلشوو  عةُالوو،اءُإلووىُالمتصووارعةُاإلمووارات

اُُبووازُُابوونُُكووانُُوهكووذاُُالسوو،اء ُُعلووىُُرضاألُُهووذهُُبنوواءأُُكلُُلخي ُُوتسعىُُالجميع ُُمصال  ُموونُُق  بووً

ُبووينُُموواُُب،ضوو،  ُُالحووالتينُُبووينُُالفووار ُُوأدر ُُ السع،د ُُالمجتمعُُعاشهاُُالت ُُالكرب ُُالتح،ات

ُابوونُشخصوويةُتكوو، نُيفُأثوو ُش ُبلُلهُكانُ خاء والُااستق ارُُحالةُُإلىُُوالفق ُُصار والتُُالتشتت

ُالمجتمووعُُحيوواةُُموونُُااقتصوواد ةُُالحقبووةُُتلوو ُُعا شوو،اُُالووذ نُُوالعلموواءُُال وادُُكلُُوشخصيةُُبلُُباز 

ُبالتأكيوودُجعلووتهمُالمعا شووةوُالسووع،د ة ُالدولووةُُبنوواءُُيفُُبذ ُُالذ ُُالجهدُُوشاهدُُالسع،د  ُُالع ب 

اوُُاوتصميمًًُُُصا حُُأكث  ُالعقيوودةُموونُالنابعووةُالصووحيحةُاإلسوولميةُبووالقيمُُ التمسوُوُُأجوولُُموونُُكفاحووً

ُ.(1)النهضةُُتل ُُأقامتُُالت ُُه ُُالمبادئُُتل ُأنُُإلدراكهمُُالصافية 

ُ

ُ
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 الكلمة جمع يف  وجهوده  باز بن العزيز عبد الشيخ :ثالًثا

 :الكلمة جمع من تمكنه  أسرار  من الشخصية  الصفات -

ُيفُمحبووةُموونُأوتيووهُموواُالمسوولمينُكلمووةُمووعجُيفُللشيخُابنُبازُاهللُت،فيقُبا سأُأعظمُمنُُلعل

ُأنُولنووا"ُلكلمتووه ُقبوو، ُموونُأويتُوموواُط،ائفهووا ُبجميووعُالعووالمُأنحوواءُُجميووعُُيفُُاإلسوولمُُأمةُُقل، 

ُالوو و ُُمسوول ُُوتخللووتُُالقلوو،  ُُتملكووتُُالتوو ُُالمحبةُُتل ُُس ُُوماُُالعظمة؟ُُهذهُُس ُُماُُنتساء  

ُفط  ةُُم،اه ُُاإلمامُُوه ُُحيثُُوجلُُعزُُاهللُُفضلُُلمحضُُ  جعُُذل ُُأنُُ والج،ا ُُالناس؟ُُمن

ذ  تُوالخصووا ُوالسووجا اُُالم،اهوو ُُوتلوو ُُحميوودة.ُُعد دةُُوخصا ُُسجا اُُعلىُُوجبلهُُعظيمة  ُغوو 

ُذلوو ُُو  جووعُُضووعفين.ُُأ كلهوواُُفآتووتُُوالتقوو، ؛ُُاإلخوول ُُبإكسووي ُُومزجووتُُواإل مان ُُالعلمُُبَلبان

َ اةُأولئوو بُاقتوود ُوموونُالصووال  ُبسوولفهُواقتدائهُوتشمي ه ُاإلمامُِجدُ ُُإلىُُاأ ًضُ ُللمتقووينُصووارُالسوو 

ُُُبعده.ُُومنُُمعه ُُمنُُبهُُفاقتد ُُ؛اإمامًُ

ُونفووعُالخيوو ُنشوو ُسووبيلُيفُوراحتووهُوعلمووهُومالووهُووقتووهُنفسووهُاإلمووامُبووذ ُُ وهوو،ُُأاُُآخ ُُوس ُ 

ُالفضوولُُعلووىُُن،دلكواُُال،دودُُواتفقُُااسم ُُ وبقُُال سم ُُماتُُلقدُُ...اهللُُوجهُُبذل ُُامبتغيًُُُالناس 

ُ.(1)"والعلم

 الكلمة: جمع  مظاهر من ومجالسه ومكتبه بيته -

ُكوولُسوواحتهُيفُاهللُجمعُوكيفُصدرهُورحابةُصربهُيفُالعج ُ   ُقليًلُُول،ُُبالشيخُُالتقىُُمن

ُذو ُوموونُالمتعووددةُاألجنوواسُموونُالغفيوو ةُالجموو، ُوجوودُمنزلووهُإلووىُوصوولُإذاُالعووالم ُأجنوواس

ل م  ُ مسووتفتُبووينُموواُفهوومُره؛بانتظوواُالمتن،عووةُالحاجووات سووَ ق ُوم  ُوفقيوو  ُحاجووة ُوطالوو ُومطلوو 

ُُُبعيد.ُُأوُق   ُُمنُُوزائ ُُومسؤو  

ُو سووأ ُُو باسووطهم ُُالغداء ُُطعامُُ تناو ُُبينهمُُو جل ُُمائدته ُُعلىُُالغداءُُطعامُُللجميعُُم قدُ 

ُقووا  ُقووامُذاإوُ عجلهووم ُكوويلُقلوويًلُُُتووأنىُُالغداءُُمنُُانتهىُُوإذاُُأسئلتهم ُُعنُُو جي ُُأح،الهم ُُعن

ُ ُالمغسوولة ُُإلووىُُالط  ووقُُيفُُوه،ُُعليهُُتلقىُُةاألسئلُُبدأتُُ د هُُلغسلُُقامُُوإذاُُا.تعجل،ُُاُُب احته ُُكل 

ُُُالمجل .ُُإلىُُ ع،دُُبعدهاُُومن

ُإلووىُت،جووهُثوومُالمووؤذن ُوتووابعُت،ضووأ ُاقوورت ُقوودُالعصوو ُصوولةُووقتُُامتأخ ًُُُال،قتُُكانُُوإذا
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ُ وتطيوو ُُالضووي،ف ُمووعُالشووا ُوتنوواو ُ جلوو المُإلووىُرجووعُمتسووعُال،قووتُيفُكووانُوإذاُالمسووجد.

ُالعص .ُُأذانُوقتُ خ جُُثمُُ قليًلُُُالمنز ُُداخلُُإلىُُهت،ج ُُُثمُُمعهم 

ُبعووضُُراجووعُُأوُُعليووه ُُالمعوواملتُُبعووضُُلقوو اءةُُو جلوو ُُمنزلووهُُإلووىُُ عوو،دُُالعشاءُُصلةُُوبعد

ُلد ووهُكووانُوربموواُضووي،ف ُلد ووهُكووانُوربموواُالمنووز  ُداخوولُأكث ُأوُُاجتما ُُلد هُُكانُُوربماُُالكت  

ُالمملكة.ُُخارجُُألناسُُالهاتفُُعربُُ لقيهاُُمحاض ةُأوُُإذاع  ُُتسجيلُُم،عد

ُمووعُُالجلوو،سُُ كموولُُأوُُالعشوواء ُُقبوولُُعموولُُموونُُفيووهُُشوو  ُُموواُُإلكمووا ُُ عوو،دُُالعشاءُُتناو ُُوبعد

ُالحاد ووةُإموواُمتووأخ ة؛ُسوواعةُحتىُالمعاملتُبعضُإهناءُُأوُُالكت  ُُبعضُُلق اءةُُ جل ُُأوُُضي،فه 

ُسوواعةُنصووفُموودةُقدميهُعلىُو مش ُمنزله ُداخلُإلىُُذل ُُبعدُُ نص فُُثمُُعش ة ُُالثانيةُُأوُُعش ة

ُُُف اشه.ُُإلىُُ أو ُُثمُُ اتق  بًُ

ُح،له.ُُمنُُإلىُُمنهُُ س  ُُوأن ُ ُُونشاطُُوهمةُعملُُيفُُ ،مهُُسحابةُُ قض ُُكانُُوهكذا

ُتأتيووهُُالتوو ُُوالكتابوواتُُالقضووا اُُعليووهُُ ع ضووانُُكتابهُُمنُُاثنانُُوشمالهُُسماحتهُُ مينُُعنُُو ك،ن

ُمنهموواُواحوودُكوولُنإُإذُ تناوبووان؛ُالكاتبووانُوهووذانُها عنُواإلجابةُُعليها ُُال دُُفيت،لىُُ انمكُُكلُُمن

ُُُوالمعاملت.ُُال سائلُُمنُُجعبتهُُمألُُقد

ُُُرنينهما.ُُ ت،قفُُ كادُُاُُهاتفانُُسماحتهُبجان ُُو ك،ن

ُمووعُالشوويخُحووا ُورأ ووتُوتن،عهووا ُحاجوواهتمُوكثوو ةُالنوواسُكثوو ةُموونُالمشووهدُهووذاُرأ ووتُفووإذا

ت ابه ُُمنُُعليهُُ ق ؤونُُمنُُعموُُالهاتف  ُلوونُُجموو،عهمُُأنُُأ قنتُُوالمسل مينُُالقادمينُُكث ةُُ تورأُُك 

نََفض  ُموونُالووتخل ُليووتمُاألقوول؛ُيفُأسووب، ُموودةُإلووىُتحتوواجُوالمعوواملتُالحاجوواتُتلوو ُوأنُتووَ

ُُُثمُُ سي ة ُُمدةُُإاُُه ُُوماُُبعضها  نََفض  ُحيووثُُمنشوو حة؛ُُوصوودورُُراضوويةُُبنفوو،سُُالجموو، ُُتلوو ُُتووَ

ُبإجابووةُوإموواُطيوو  ُصوواد ُب،عوودُوإموواُمعووين ُهبت،جيوُوُإماُسماحته؛ُمنُنصيبهُُمنهمُُحدواُُكلُُ أخذ

ُُلطل .ُُباستجابةُُوإماُُلسؤا  

ا  ُُوجبينُُرح  ُُبصدرُُ ستقبلهمُُوسماحتهُُذل ُُكل ُواُُ اأحوودًُُُ نهوو ُُاُُك  مووة ُُونفوو ُُوضوو 

ُموو اجعين لاُُبعووضُُمنُُومقاطعةُُإلحا  ُُوكث ةُُأد  ُُوس،ءُُكزازة ُُمنُُسماحتهُُ لقاهُُماُُمعُُ كه ه 

ُ قوو،مُموواُ تكلووفُسووماحتهُُأنُُو ظوونُُالعجوو  ُُأشدُُليعج ُُم ةُُأو ُُالمجل ُُ حض ُُالذ ُُإنُُحتى

ُ.وأدبهُدأبهُُه،ُُذل ُُولكنُُبه 

ُموونُُالقوو،ةُُأول ُُمنُُالجماعةُُهباُُ ق،مُُاُُعظيمةُُبأعما ُُقامُُوقدُُإاُُالمجل ُُذل ُُ نته ُُإنُُوما
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ُعليهوواُ ت،قفُالت ُالفصلُه ُكلمتهُنأُومعُالسن ُيفُُممتقدُ ُُالبص  ُُكفيفُُسماحتهُُأنُُمعُُال جا  

ُ.(1)مجالسهُُجميعُيفُدأبهُُفهذاُُعامة ُأوُُخاصةُُعظيمةُُأم،ر

 :المسلمين كلمة  جمع يف  الشيخ منهج -

ُوالسوولفُوالسنةُالكتا ُعلىُااجتما ُ ه،ُكلمةالُجمعُيفُاهللُرحمهابنُبازُُالشيخُمنهجُُكان

ُلموواُقالم،افوُوُالوو أ ُوهوو،ُالقوو، م ُالوونهجُهووذاُعلووىُإاُاألمووةُتمعتجُأنُُ مكنُُاُُأنهُُ   وُُالصال  

ا}ُُوجوول ُُعووزُُاهللُُقووا ُُكموواُُوالسنة ُُالكتا ُُيفُُجاء اُُ ووَ ِذ نََُُُأ  هووَ ،اُُالوو  ،اُُآَمنوو  ،اُُاهللََُُُأطِيعوو  ،َ َُُُوَأطِيعوو  سوو  ُال  

مَُُُاأَلََم َُُُِوأ ولِ  ءُ ُُفِ َُُتنَاَزَعت مََُُُفإِنَُُُمِنَك 
َ
وهُ َُُش  د  ُُُإَِلىَُُف  

ِ
، ُُُِاهلل س  نَت مَُُُنَُإَُُُِوال   ُُُت َؤمِن ،نَُُُك 

ِ
َ،مُُُِبِاهلل ُاَْلخووِ َُُُِواَليووَ

ءُ ُُموِونَُُُفِيووهُُُِاَخَتَلَفت مََُُُوَما}ُُوجل ُُعزُُوقا  ُُ]59ُُالنساء [ُُ{َتَأِو ًلَُُُوَأَحَسنُ َُُخَي ُ َُُذلَِ ُ
َ
هُ ُُشووَ  َكموو  ىَُُفح  ُإِلووَ

ُ
ِ
ُضوو ورةُُعلووىُُالشوويخُُتأكيدُُ جدُُوفتاو هُُوم اسلتهُُالشيخُُكتاباتُُيفُُوالناظ ُُ ]10ُُالش،ر  [ُُ{اهلل

ُسلمين.المُُلمةكُجمعُُيفُُالمنهجُُهذاُلزوم

ُسوونته ُُواتبووا ُُاهللُُوطاعووةُُاهللُُت،حيدُُعلىُُ ك،نُُالمسلمينُُجمع"ُُاهلل ُُرحمهُُالشيخُُسماحةُُقا 

ُهوو،ُُالنوواسُُاجتما ُُفط  قُُالناس ُُف قتُُالت ُُه ُُوالمعاص ُُالناس ُُ ف ُ ُُالذ ُُه،ُُوالبد ُُوالش  

ُالوودو ُاتفقووتُفووإنُ.موسوولُعليووهُاهللُصوولىُالنبوو ُبووهُجوواءُماُواتبا ُاهللُُش  عةُُتحكيمُُعلىُُ تفق،اُُأن

ُعلووىُوااسووتقامةُُوسوولمُُعليووهُُاهللُُصوولىُُال سوو، ُُبووهُُجوواءُُموواُُوتحكيمُُالش  عةُُاتبا ُُعلىُُاإلسلمية

ُ.(2)"الجمعُُط  قُُوهذاُُالسعادةُُط  قُُه،ُُفهذاُُ الكف ةُُضدُُهذاُيفُُوالتعاونُُذل 

ُ،هوُوُوالتفوو  ُالخوولفُونبذُالحقُعلىُمينالمسلُكلمةُجمعُإلىُالط  ق"ُُآخ  ُُم،طنُُيفُُوقا 

ُبووذل ُُوالت،اصوو ُُذلوو ُُعلووىُُوااسووتقامةُُوالسوولمُُالصوولةُُعليووهُُرسوو،لهُُوسوونةُُاهللُُبكتا ُُالتمس 

ُصوولىُاهللُرسوو، ُوسوونةُسووبحانهُاهللُكتا ُإلىُُفيهُُ تنازع،نُُماُُكلُُوردُُوالتق،  ُُالربُُعلىُُوالتعاون

ُ.(3)"ش ءُُكلُيفُُوتحكيمهماُُ وسلمُُعليهُُاهلل

 :العلماء  نم أقرانه مع عالقاته يف يتمثل كلمةلا  جمع -

ُوهوومُوتنوواف  ُوتبوواغضُتحاسوودُموونُالعلوومُوطلبةُالعلماءُأق انُبينُُ حدثُُماُُوق أناُُسمعناُُكم

 
 (.7-6)ص:  للحمد ابز، بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب (1)
 :الكبري اجلامع فتاوى - ابز ابن اإلمام الشيخ لسماحة الرمسي املوقع املسلمني، كلمة  مجع إىل السبيل (2)

https://cutt.us/ZeDrx 
 (.359 /27 ) ابز ابن الشيخ ومقاالت فتاوى جمموع (3)

https://cutt.us/ZeDrx
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ُإلووىُ صوولُقوودُبوولُاإلسوولم ُالمجتمووعُيفُش ًخاُحدث ُ ُقدُماُ؛قلمُأوُلسانُُأوُُقدمُُهبمُُتز ُُقدُُبش 

ُكووانُُولهووذاُُاألموو اء ُُأوُُالعلموواءُُتنوواح ُُموونُُينسوولمالمُُكلمةُُوحدةُُعلىُُأض ُُواُُالبدين ُُاألذ ُُحد

ُنفسووهُموونُبوودًءاُالقدوة ُفهمُ العلماءُكلمةُجمعُعلىُالح  ُأشدُُح  ًصاُُاهللُُرحمهُُبازُُابنُُالشيخ

ُوالخارج.ُُالداخلُيفُُعص هُعلماءُُثمُُطلبتهُُثم

ُ (1)الكلمةُجمعُُسبيلُيفُُالعلماءُمعُُتعاملهُُمنُُج،ان ُُعلىُُسنأيتو

 عنهم:  وسؤاله ألقرانه  وإجالله حبه •

ُفقوودُ ذلوو ُنحوو،ُأوُ م ووذمهُأوُ م نتقصووهُأوُ وغيوو همُالعلموواءُموونُادًُأحُ حسدالشيخُُُ كنُُلم

ُُُمحب اُُاهللُُرحمهُُكان ُومصوولحةُُالخيوو ُُعلىُُمعهمُُاومتعاونًُُُالعلم ُُأهلُُمنُُومعاص  هُُألق انهُُومجل 

ُُُالمسلمين.

ُ ُ األموواكنُشووتىُموونُالعلوومُأهوولُموونُال،فوو،دُتل،ُال،ف،دُو أتيهُإاُ ،مُمنُأقلُُأوُُ ،مُُ م ُُنأُُفقل 

ُاألردنُُموونُُأحوودُُ-المثا ُُسبيلُُعلى-ُُجاءهُُفإذاُُهبم؛ُُوااتصا ُُعنهم ُُالسؤا ُُكثي ُُاهللُُرحمهُُفكان

ُأوُُالعبوواد ُُالمحسوونُُعبوودُُالشوويخُُعنُُسألهمُُالمد نةُُأهلُُمنُُأحدُُجاءُُوإذاُُ األلباينُُالشيخُُعنُُسأله

ُأحوودُليهعُقدمُُوإذاُُالمد نة.ُُيفُُالعلمُُأهلُُنمُُوغي همُُفلتهُُعم ُُالشيخُُأوُُاألنصار  ُُحمادُُالشيخ

ُالم،جوو،د نُالعلوومُأهوولُعوونُ سووألهُأوُسووماحته ُ عوو فهمُالووذ نُالعلوومُأهوولُعوونُسووألهُبلوودُأ ُموون

ُعندهم.

ُعلووىُُبكىُُحيثُُاإلسلم ُُيفُُبلءُُلهمُُمنُُأوُُالمشه،ر نُُالعلماءُُأحدُُت،يفُُإذاُُاكثي ًُُُ بك ُُوكان

ُ.(2)غص،نُبنُُصال ُُوالشيخُُ ج   ت،الُُحم،دُُوالشيخُُالناص  ُُالعل ُُصال ُُالشيخ

ُبنقوولُو ،صوو ُالعلووم ُأهوولُعنُُ سأ ُُحيثُُالبلد؛ُُخارجُُمنُُ أت،نُُلمنُُبالنسبةُُالحا ُُذل وك

لُُوربماُُإليهم ُُالسلم ُوموواُ؟العلوومُأهوولُموونُعنوودكمُموونُُسووألهم ُُوربموواُُإلوويهم ُُرسالةُُ أتيهُُمنُُحم 

ُوالدع،ة؟ُُالعلمُيفُُنشاطهم

ُمسووتعدونُنحوونُو قوو،  ُاهلل ُإلووىُبالدع،ةُبالعنا ةُ،صيهم وُو  اسلهم ُ او نهمعنُ أخذُُوكان

ُُُالدع،ة.ُُ خدمُبماُُمعكمُُللتعاون

 
 (.261-248)ص:  للحمد ابز، بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب (1)
 (.120-119)ص:  للحمد ابز، بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب (2)
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 يقال:  مما والتثبت عرضهم  وعن  عنهم  ذبالو  بهم الظن  حسن •

ُأنُ  ضووىُواُالمحاموول ُأحسوونُعلووىُكلمهوومُو حموولُ اكثيوو ًُُالعلوومُُبأهوولُُالظوونُُ حسوونُُكان

ُسوو،ءُموونُمفيهُ قا ُُماُُ صد ُُواُُأع اضهم ُُحفظ وُُعنهم ُُ دافعُُوكانُُمك وه ُُأوُُس،ءُُبأ ُُ  نال،ا

ُُُاألم .ُُحقيقةُعلىُُ قفُُحتى

ُهنوو هُ  ليووقُاُمموواُوكووذاُكووذاُقووا ُقوودُفوولنُبوونُُفلنُُالشيخُُإنُُوقا  ُُالناسُُمنُُأحدُُجاءهُُوإذا

ُُُذل .ُونح،ُُ!؟افلنًُُُالشيخُُ ونكذُ ُُق أفنصدُ ُُمن  ُُعندناُُأوثقُُه،ُُوقا  ُُالشيخ ُُسماحة

ُنصوويحة ُإليووهُأرسوولُماُُأم ُُيفُُخطأأُُأنهُُمنُُالعلمُُأهلُُمنُُفلنُُعنُُ قا ُُماُُصحةُُمنُُتثب تُُوإذا

ُبأسوول، ُقووا ُموواُعلووىُاألدلووةُو وو،ردُالخطووأ ُوجووهُُلهُُ بد ُُذل ُُوبعدُُحض،ره ُُطل ُُأوُُهاتفه ُُأو

ُله.ُُو دع،ُُسماحتهُُكلمُُ قبلُُأنُُإاُُالشخ ُذل ُُمنُُ ك،نُفماُُوالنص ؛ُُبال حمةُُ فيض

ُالعلووم ُأهوولُكلمووةُُعجموُوُُسووبيلُُيفُُوعلمووهُُوشووفاعتهُُجاهووهُُ بذ ُُاهللُُرحمهُُالشيخُُكانُُماُُاكثي ًُو

ُكلمووة ُُموونُُبووهُُاهللُُجمووعُُفكوومُُخلف؛ُُمنُُبينهمُُ حصلُُماُُوتضييقُُصد  ُُمنُُبينهمُُ ك،نُُماُُورَأ 

ُُُ.(1)صد ُُبهُُرأ ُُوكم

 :نالمخالفي مع تعامله  حسن •

ُطبووق نُن الفيالمخوُوُمووعُُمتميووزُُموونهجُُلهُُاهللُُرحمهُُالشيخُُأنُُوم،اقفهُُسي تهُُيفُُللناظ ُُاجليُ ُُ ظه 

ُباإلحسووان ُُاإلسوواءةُُومقابلةُُبالحسنةُُالسيئةُُودفعُُ العف،ُُوأخذُُ بالصف ُُاْلم ةُُالش  ُُنص، ُُفيه

ُُُ.أحسنُُه ُُبالت ُُالجدا وُُ واإلنصافُُالعد ُُ نايفُُماُُكلُُعنُُوالبعد

لُُاُُأنُُمنهجه ُ بسوو،ءُُ ووذك همُُواُُ ق،لوو،ه ُُلوومُُماُُعليهمَُُ َتق،  ُُواُُ حتمل ُُاُُماُُكلمهمُُ  َحم 

ُالمحبووةُُلووهُُوأظهوو ُُ بز ارتووهُُالفوو  ُُظهوو  ُ ُُالعذر ُُو قبلُُ أخطاءهمُُو تناسىُُو قدرهم ُُ حرتمهمُُلب

ُو عووز همُلي،اسوويه ُو هاتفهُم  ضهمُو ع،دُ.أجا ُمناسبةُأوُ،ليمةلُالمخالفُدعاهُُوإذاُُ والحفاوة

ُنو بوويُالعتووا ُو تقبوولُ وعووزاهمُأهلووهُوزارُلووه ُدعوواُلووهُالمخووالفُموواتُوإذاُق  وو  ُلهوومُموواتُإن

ُ.حقدُُنارُُمنُُأطفأُُوكمُقل  ُُمنُُما استُُوكمُُعداوة ُُمنُوأدُُفكمُُم،قفه.

ُالملوو ُُجووائزةُُلجنووةُُموونُُالمقدمووةُُجائزتووهُُاستلمُُال  اضُُإلىُُالغزال ُُمحمدُُالشيخُُقدمُُلماو

ُالشوويخُكتووا ُحوو، ُضووجةُال،قووتُذلوو ُيفُوكانووت ُمنزلووهُيفُالشوويخُسووماحةُزارُالعالميووةُفيصوول
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ُالشوويخ ُسووماحةُعلىُُالكتا ُُذل ُُق ئُُوقدُُ "الحد ثُُوأهلُُالفقهُُلأهُُبينُُالنب، ةُُالسنة"ُُالغزال 

ُوأخووربُحوواجتهم ُوعوونُالجزائ  ُيفُالدع،ةُعنُوسألهُواطفه ُوأك مهُبه ُاحتفىُالغزال ُُزارهُُفلما

ُُُآنووذا ُُالغزالوو ُُالشوويخُُوكانُُلدعمهم ُُااستعدادُُأتمُُعلىُُبأنه ُيفُُاألميوو ُعبوودُالقووادرُُلجامعووةُُارئيسووً

ُُُ لطفُبكلُُبهكتاُُعلىُُالملح،ظاتُُبعضُُوأعطاهُُ  زائالجبُُمد نةُقسنطينة ُُُ.الغزال ُُالشيخُُهباُ ُ فس 

ُوانلوو ُالوود نُخيوو ُالشوويخُُوهوو،ُُالحاضوو  نُُالمشا خُُأحدُُوبينُُالغزال ُُالشيخُُبينُُحد ثُُدارو

ُعنوودكم؟ُُموواذاُُوقووا  ُُالغزالوو ُُإلووىُُالتفووتُُكلمهموواُُسووماحتهُُسمعُُولماُُ النقاشُُواشتدُ ُُس،ر ا ُُمن

ُكوولُنحوو  ُوأنُإطارهووا ُيفُت،ضووعُأنُ نبغوو ُالمسووائلُهووذهُبووأنُاجميعًُُُماطبهفخاُُوكذا.ُُكذاُُقا  

ُالمسووائل ُُبأصوو، ُُقتتعلوو ُُُكبووارُُأموو،رُُأمووامُُفوونحنُُالخوولف ُُعوونُُوالبعوودُُكلمتنوواُُجمعُُعلىُُالح  

ن ُالجدا .ُُوانتهىُُغضبهما ُُمنُُوسك 

ُهووذاُُافينوُوُُدامُُموواُُبخيوو ُُنحوونُُوقووا  ُُالشوويخُُسووماحةُُعلووىُُنظوو ةُُألقىُُبالخ وجُُالغزال ُُهمُ ُُولما

ُ.(1)ال جل

ُكلمتنوواُتكوو،نُأنُونوو،دُ ُمسووألة ُأ  ُُيفُنختلووفُأنُنوو،دُ ُاُالعلموواء ُلووبعضُ  قوو،ُموواُاكثيوو ًُُوكووان

،لِفُإذاُُولكنهُُواحدة.ُُوفت،انا ُللمخالف.ُُاكثي ًُُُصدرهُُسعاتُ ُُمسألةُُأ ُيفُُخ 

ُف للخوولُُالصدورُُسعتتُ ُُبأنُُالعلمُُوطلبةُُللعلماءُُالنص بُُوفتاو هُُوكتاباتهُُرسائلهُُامتألتُُوقد

ُيفُُطبووعُُوالووذ ُُالشوويخُُمقووااتوُُفتوواو ُُمجموو، ُُيفُُوالناظ ُُف الخلُُو نبذواُُالكلمةُُ جمع،اُُوأن

ُ.(2)اجدُ ُُكثي ةُُش،اهدُُ جدُُامجلدًُُُثلثين

 العلماء: باحترام الكلمة  جمع  على طالبه تربية -

ُاحوورتامُُوعلووىُُالوودليل ُُاتبووا ُُوعلىُُاألخل  ُُمكارمُُعلىُُطلبهُُ  ب ُُاهللُُرحمهُُالشيخُُسماحة

ُموونُُأوُُالقوودامى ُُطلبووهُُسوو،اءُُ هبوومُُااحتفوواءُُشد دُُلطلبه ُُاحبُ مُُوكانُُمنازلهم.ُُوتنز لهمُُالعلماء 

ُُُبعدهم.

ُأوُحكووم ُعلووىُاعوورتاضُأوُد تشوودُ ُفيووهُالسووؤا ُُأنُُشووع ُُإذاُُالسووائلُُعلووىُُالشوويخُُغض ُُوربما

 
 بتصرف. (282-272)ص:  للحمد ابز، بن يزالعز  عبد اإلمام سرية من جوانب (1)
 (.134 /4) ابز ابن الشيخ ومقاالت فتاوى جمموعينظر مثال:  (2)
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ُ.(1)العلمُُأهلُُمنُُألحدُُ تنقُ 

 والخارج  الداخل يف  المسلمين  بأمر  االهتمامرابًعا: 

ُوالمكووان ُالزمووانُحوودودُ تتعوودُ ُالت ُالشاملةُالعالميةُالنظ ةُورث،اُمالعلُُورث،اُُالعلماءُُأنُُكما

ُُوااهتمووامُوالفتوو، ُوالفك ُالدع،ةُيفُعالميةُالدنيا ُأعما ُيفُُبجذورهاُُوتض   ُوال،فوواءُوالحوو  

ُ عوويشُكووانُبوولُفقوو ؛ُُفيووهُُ عوويشُُالووذ ُُبلوودهُُ مثوولُُولوومُُلنفسووه ُُالشوويخُابوونُبووازُُ عشُُلمفُُوالعطاء 

ُبوولُُواج  ُُكلُُيفُُوال،سعُُالجهدُُو بذ ُُالقضا ا ُُبكلُُ هتمُ ُُميع الجُُهمُُ حملُُجميًعا ُُللمسلمين

ُعلووىُأنُ وو ددُموواُكثيووً اُفكووانُالجوون ُُإلووىُُاإلنوو ُُبنصوويحتهُُ  تعدُ ُُوكتاباتهُُم،اعظهُُأكث ُُيفُُكانُُلقد

ُإلووىُُرسوو، ُُوسوولمُُيووهعلُُاهللُُصوولىُُالنب ُُأنُُ علمُُاهللُُرحمهُُألنهُُ؛وحدهُُباهللُُ ؤمن،اُُأنُُالثقلينُُجميع

ُالثقلين.

ُ.(2)ص،تهُُوتغي ُُبكى ُُوالشدةُُالعنتُُمنُُ لق،نهُُوماُُالمسلمينُُأخبارُُمنُُشيًئاُعسمُُوإذا

ُوسووي تهُُاهتماماتووهُُيفُُفالنوواظ ُُالعالم ُُيفُُالمسلمينُُكلمةُُجمعُُيفُُعدةُُجه،دُُاهللُُرحمهُُللشيخو

ُسووبيلُُعلووىُُوسوونذك ُُ بووهُُ صوو  ُُلوومُُوإنُُالعووالمُُيفُُالمسوولمينُُكلمووةُُت،حيوودُُمشوو و ُُ تبنووىُُأنهُُ جد

ُ الش،اهدُُبعضُُالمثا 

 الكلمة:  جمع على والتركيز  اإلسالمي  للجهاد  الملموس  دعمه •

ُالمجاهووود نُمسووواعدةُعلوووىُالقوووادر نُللمسووولمينُدع،توووهُعووونُوالوووداينُالقاصووو ُ عووو ف

ُصوو،ما الوُُرتي  وواأوُُوكشوومي ُُوالشيشانُُواله س ُُوالب،سنهُُأفغانستانُُيفُُوخاصةُُوالمستضعفين 

ُيفُالمجاهوود نُطليعووةُيفُاهللُرحمووهُالشوويخُسووماحةُفي عوودُاإلسوولمية ُالووبلدُموونُُذلوو ُُوغي ُُوب،رما

ُوتح  كووهُوحثووه ُوحضووه ُوبذلووه ُونصووحه ُوتأ يده ُبدعمه ُالجهادُمياد نُيفُ عيشُكانفُُعص ه 

ُالووودعاءُوبذلوووهُالجهووواد ُأخبوووارُومتابعوووةُالكلموووة ُوجموووعُالصووود ُرأ ُعلوووىُوح صوووهُالهموووم 

ُُُالمف وضة.ُُالصل،اتُُيفُُلهمُُوالقن،تُُللمجاهد ن 

ُُُالمسوولمينُُبلوودانُُموونُُبلوودُُأ ُُعلووىُُمعتوودُ ُُد اعتُُوإذا ُموونُأحوودُ ضووامُألنُوإبوواءًُُهلل ُغيوو ةًُُُهوو  

ُُُأنُأوُُالمسلمين  ُُُوالتند د.ُُاإلنكارُُبياناتُُفأصدرُُعدو؛ُقه ُُأوُُضيم ُبلفحةُُ  َم  

 
 بتصرف. (420-416)ص:  للحمد ابز، بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب (1)
 (.120-119)ص:  للحمد ابز، بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب (2)
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ُالجهوواد ُلفضوُوُلهوومُوبووينُُوحووثهم ُُحوو كهمُُالجهووادُُنصوو ةُُيفُُتخوواذل،اُُقوودُُالناسُُبأنُُشع ُُوإذا

ُُُالمسلمين.ُُوخذانُُاألرضُُإلىُُداإلخلُُعاقبةُُمنُُوحذرهم

اُرأ ُوإذا اُالمجاهوود نُصووف،فُيفُخلفووً ُمناصووًحاُإلوويهمُالكتابووةُإلووىُبووادرُكلمووتهمُيفُوتف قووً

ُ ووزا ُواُوااخووتلف.ُالف قووةُشوو ُموونُلهوومُمحووذًراُواائووتلف ُااجتمووا ُُفضوولُُلهوومُُمبينًاُُمشفًقا 

ُو تووذك ونُالصوود  ُورأ ُالصووف،فُُلت،حيدُُالمجاهد نُُتدع،ُُالت ُُانيةالحُُكلماتهُُ تذك ونُُالناس

ُُُالمت،اصل.ُودعمهُُالمش فة ُُوبياناتهُُالصادقة ُُدع،اته

ُهووو 1402ُُ/10ُُ/8ُُيفُُربوواينُُالوود نُُب هووانُُاألفغاينُُللقائدُُم اسلةُُمنُُكانُُماُُالكلمةُُجمعُُويف

ُموواُبلغنوو ُلقوود"ُرسالته ُيفُا قُُومماُُالمجاهد ن ُُقادةُُبينُُالفج،ةُُببدا اتُُسماحتهُُشع ُُلماُُوذل 

ُواُااتحوواد.ُعنُاانفصا ُتحاول،نُأنكمُمنهاُ ؤخذُفضيلتكم ُمنُُأشياءُُظه،رُُوه،ُُكثيً ا ُُينكدر

ُوتعوواونُُللكلمة ُُوجمعُُللمسلمين ُُوتأ يدُُلألعداء ُُوغيظُُوق،ة ُُخي ُُااتحادُُأنُُ-أخ ُُ ا-ُُ خفى

ُاهللُُبيووتُُويفُُالجهوواد ُُمقوو ُُيفُُعليووهُُجتمعووتماُُموواُُتنقضوو،اُُواُُذلوو  ُُيفُُاهللُُفاتق،اُُوالتق، ؛ُُالربُُعلى

،ا}ُسووبحانه ُق،لووهُواذكوو واُالحوو ام  م 
لَُُِواَعَتصووِ ُُبَِحبووَ

ِ
اُاهلل ،اَُواَُجِميعووً قوو  ُ ]103ُعموو ان ُآ [ُ{َتَف  

،اَُُوا}ُُوجل ُُعزُُوق،له مََُُوَتَذَهَ َُُفَتَفَشل ،اَُُتنَاَزع  ك  ُموونُذل ُمعنىُيفُجاءُوماُ ]46ُاألنفا  [ُ{ِر ح 

ُااتحووادُيفُالخلوولُموونُشوويًئاُرأ ووتمُوإذاُُوالتق، .ُُالربُُلىعُُوتعاون،اُُواصربوا ُُواألحاد ث ُُاْل ات

ُُُ.(1)"واستم ارهُُااتحاد ُُببقاءُُالكاملةُُوالعنا ةُُرأبه ُُيفُُفاجتهدوا

ُقلوو ُيفُوزهناُلهاُالكبي ةُالقضيةُهذهفُُ فلسطينُُقضيةُُجميًعا؛ُُالمسلمينُُقضيةُُلحظةُُ ن ُُولم

ُالنهوو،ضُعلووىُالمسوولمينُ  ضتحوُوُيفُجهوودهُقصووار ُ بووذ ُكووانُفلقوودُومشوواع ه؛ُالشوويخُسووماحة

ُو وودع،ُُبتأ يوودهم ُُ فتوو ُُفكووانُُهنووا ؛ُُالمسلمينُُمنُُالمستضعفينُُنص ةُُسبيلُُويفُُفلسطين ُُبقضية

ُُُ.تؤ دهمُُالت ُُالبياناتُُو صدرُُمساعدهتم ُُإلى

ُم،نظووالُغاصووب،نُاليهوو،دُوأنُمظل،موو،ن ُوأهنوومُفلسووطينُيفُالجهووادُُشوو عيةُُعوونُُبفتاو ُُفتارة

ُ.وه1409ُ/8ُُ/9ُيفُُلصادرةاُُالدع،ةُُمجلةُيفُُنش تُُوالت 

ُالفلسووطينيينُإخ،اننوواُمووعُبووال،ق،فُالمسوولمينُفيووهُ طالوو ُالشوويخُسماحةُأصدرهُُآخ ُُبيانُُويف

ُموونُإخ،اننوواُلووهُ تعوو ضُموواُو بووينُبوواليه،د ُفيووهُو نووددُلبنووان ُجنوو، ُإلووىُفلسووطينُموونُالمبعوود ن

ُ.الغاصبينُُاليه،دُعلىُُو دع،ُُ هنا ُُللمسلمينُُو دع،ُُوالتش  د ُُالتعذ  

 
 بتصرف. (323-313 )ص: للحمد ابز، بن العزيز بدع اإلمام سرية من جوانب (1)
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ُيفُالمسوولم،نُ لقوواهُموواُبشووأنُطهوو انُيفُالمنعقوودُاإلسوولم ُالقمووةُمووؤتم ُإلووىُبربقيووةُعووثوب

ُ/10ُ 11438ُُالعووددُُعكووا ُُج  وودةُُيفُُالربقيووةُُهووذهُُنشوو تُُوقدُُعليهم ُُاليه،دُُتسل ُُمنُُفلسطين

ُتلوو،  ُبوواز ُابوون"ُلميةاإلسوُوُللقمووةُعاجلووةُُب قيووةُُيفُُالكبيوو  ُُالج  دةُُعن،انُُكانُُوقدُُهو.1418ُُ/8

ُ.(1)"الع  ُُلتخد  ُُوسيلةُُالسلمبُُإس ائيل

ُ

 اإلسالمي: العالم رابطة يف البارز  دوره •

ُالعووالمُُل ابطووةُُالتأسيسوو ُُالمجلوو ُُرئاسووةُُومنهوواُُ كثي ةُُرئاسيةُُمناص ُُشغلُُاهللُُرحمهُُالشيخ

ُالمك مووةُمكةبُعقودُالذ ُاإلسلم ُالعالمُمؤتم ُعنُصدرُق ارُبم،ج ُأنشئتُوالت ُُاإلسلم ؛

ُم.1962ُُما ،18ُُُالم،افقُوه1381ُُالحجةُذو14ُُُيف

ُقضووا اُُيفُُالعلموواءُُكلمووةُُجمووعُُيفُُاإلسلم ُُالعالمُُرابطةُُدورُُعلىُُسماحتهُُ ؤكدُُكانُُماُُودائًما

ُالعالم.ُُأنحاءُُجميعُيفُُالمسلمين

ُمووعُُمكووانُُكوولُُيفُُالمسوولمينُُتمثوولُُااسوولم ُُالعووالمُُرابطووةُُمجووال ُُأنُُم ةُُمنُُأكث ُُ ؤكدُُكان

ُالرتجووي ُوأنُااعتبووار ُيفُ ،ضووعُأنُ جوو ُوهووذاُعلميووة الُومدارسووهمُالفقهيووةُمووذاهبهمُتلفاخوُو

ُ.(2)واإلجما ُُوالسنهُُالكتا ُُمنُُبالن ُُالمدع،مُلل أ ُُ ك،نُُأنُ ج 

اُواصووًفاُقووا ُحيووثُاألموو ُهووذاُعلووىُأكوودُالباكسووتانيةُال،فووا ُج  وودةُتح  وو ُوموود   ُموونُمجلسووً

دُن؛المسلميُالعلماءُاجتما ُإلىُلحد ثاُُانتقلُُثم"ُُحض ه ُُوقدُُالشيخُُمجال  ُعلووىُسووماحتهُفأك 

ُأنُكلووهُاإلسوولم ُالعالمُيفُالعلماءُدعاُثمُال ابطة.ُيفُاجتماعهمُإلىُاإلشارةُمعُُالقص، ُُض ورته

ُالت،حيوود ُإلووىُودعوو،هتمُالمسوولمين ُصووف،فُلت،حيوودُجهوودهمُو سووع،اُأوسوواطهم ُيفُ عملوو،ا

ُ.(3)"الصحي ُُواإلسلم

 
 بتصرف. (333-324)ص:  للحمد ابز، بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب (1)
 بتصرف. (٨٩-٧٨)ص:  للزهراين العصر، إمام (2)
 وقا  يف مادن باعأر  مان تصادر الساليي، لقماان حمماد الادكتور الشايخ وخلصا  ترمجا  األوردياة  ابللغاة الباكساتانية وفاا   جريدة  (3)

 وهاااو هاااا،1399 رجاااب 9 املوافااا  الاااثال   ياااوم يف صاااادر العااادد: ايرخاااان( ورحاااي  سااارجودها، البناااد ، روى )الهاااور، واحاااد
 يف هاا،1399 األوىل مجاادى شارر من السادس يف ابز ابن عبد هللا بن عزيزعبد ال الشيخ مساحة  مع  شخصية  مقابلة  يتضمن

 يدة.اجلر  حترير مدير هو املقابلة أجرى والذ  اإلسالمية، التوعية مقر
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 المتنازعين:  بين  لإلصالح مبادرته •

ُوظهوو ُنحوو،هم ُأوُعلووم ُطلبووةُأوُمجاهوود ن ُموونُالمسوولمينُبعووضُُبووينُُفخلُُهنا ُُكانُُوإذا

هُاألموو ؛ُذلوو  ُواأللفووة ُااجتمووا ُعلووىُالمختلفووةُاألطوو افُفيهوواُ حووثُالصووددُهبووذاُكلمووةَُوجوو 

ُندوُُبووادرُُاألموو،رُُموونُُأموو ُُإصوول ُُيفُُالوودخ، ُُمنووهُُط لوو ُُوإذاُُ والعداواتُُ اافرتاُُمنُُو حذرهم

ُ.(1)قد مُُمنُدأبهُُذل ُُوكانُت دد 

 له  األمر والة  إجالل   :خامًسا

ُوكبوووارُاألمووو ُواةُعنووودُوالتقووود  ُااحووورتامُدرجووواتُأقصوووىُإلوووىُاهللُرحموووهُالشووويخُوصووول

ُيفُاإلسوولمُموونهجُوالتووزامُ المتبوواد ُوااحوورتامُالتقوود  ُُعلووىُُمبنيووهُُهبمُُعلقتهُُوكانتُُالمسؤولين 

ُ النووزا ُُو ثيوو ُُ الشووقا ُُدثو حوُوُُ الف قووةُُإلىُُ دع،ُُماُُذونبُُ مح،لهُُواالتفافُُطاعتهمُُعلىُُالحث

ُ.الصاد ُُالنص ُبذ ُُمع

ُبخووادمُوانتهوواءُالعز ووزُعبوودُالملوو ُمنُبدًءاُ الجذورُعميقةُللشيخُالبلدُقادةُمنُُالمحبةُُوهذه

ُتعالى.ُاهللُُرحمهمُُفهدُُالمل ُُالح مين

 مية:اإلسال  الدول   وحكام  األمور والة  مع به يتعامل  الذي المنهج -

اُ  سوومُالووبلدُهووذهُيفُاألم ُواةُمعُالمميزُتعاملهُيفُُالشيخ ُأرادُموونُلكوولُاجليووُ ُواضووًحاُمنهجووً

ُالمصووال ُبووينُ ،ازنُش عيةُنظ ةُومنُثابتة ُأس ُمنُ نطلقُوه،ُالفل  ُوأسل،بهُُالنجا ُُلدع،ته

ُكووانُُذلوو ُُوتعاملووهُُالضوو ر ن ُُأخووفُُوانتقوواءُُالقل،  ُُوجمعُُالشملُُلمُُعلىُُو ح  ُُوالمفاسد 

ُ.(2)ف  دُوهنجُُمد دُوعم ُُط، لةُُخربةُُنتيجة

ُجمووعُالوو،ال ُمهووامُآكوودُُمنُُوإنُُوحكامهم ُُأم،رهمُُواةُُاجتما ُُمنُُالمسلمينُُكلمةُُاجتما و

ُاجوودُ ُكبي ُدورُولل،اةُال عية ُمصال ُُوتتحققُُوتستق ُُالمجتمع ُُو زده ُُاألمن ُُ س،دُُفبهُُ الكلمة

ُواةُ وو،ل ُفكووانُيووةاألهمُهووذهُالشيخُسماحةُُأدر ُُوقدُُالعلماء ُُمعُُجن ُُإلىُُجنًباُُسبق ُُماُُكلُُيف

ُالشوو   ُيفُجوواءُموواُوفووقُُعلووىُُاألموو،رُُواةُُمووعُُالشوويخُُسووماحةُُتعاموولُُوكانُُعظيًما ُُاهتماًماُُاألم،ر

 التالية ُُالنقاطُُيفُذل ُُ لخ ُُأنُُو مكن

 
 (.513)ص:  للحمد ،ابز بن العزيز عبد اإلمام سرية من جوانب (1)
 (.١٧٣-١٦٤)ص:  للزهراين العصر، إمام (2)
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 التعامل: يف  الصدق •

ُوذو ُُاألموو ُُواةُُمووعُُادقًُصاُُطلبه ُُمعُُصادًقاُُأهله ُُمعُُاصادقًُُُنفسه ُُمعُُصادًقاُُاهللُُرحمهُُكان

ُلملوو ُبووهُ وودع،ُأنُ مكوونُموواُفإنُولذل ُ عتقد ُماُإاُ نطقُُواُُبه ُُ ؤمنُُماُُإاُُ ق، ُُفلُُ السلطان

ُ عتقوودهُوموواُالس  ُيفُ ق،لهُالعلنُيفُقا ُفماُفيه ُحض،رهُألجلُمنتد ُيفُبهُ تزلفُواُبه ُ نافقهُُا

ُُُأوُُكاذبةُُاملةمجُُأوُُمحاباةُُمنُُلذرةُُفلي ُُجهً ا ُبهُ صد ُُاس ُ   .(1)بهقلُُإلىُُط  قُنفا  

 :والمكره  المنشط  يف والطاعة  بالسمع  األمور لوالة يدين •

ُهبوواُجوواءتُالتوو ُالمهمووةُاألصوو، ُموونُأصوولُوظلمهوومُاألئمةُج،رُعلىُالصربُأنُسماحتهُُ   

ُق،لووهُإلىُالتق   ُهذاُمثليفُُو ستندُوالمحن ُالفتنُسب ُه،ُاألصلُهذاُتضييعُُأنُُو   ُُالش  عة 

 ميتررة  مررات  شرربًرا  السررلطا   مررن  خرررج  من  فإنه  فليصبر؛  شيًئا  أميره  من  كره  من»ُُوسلم ُُعليهُُاهللُُصلى

ُ.(2)«الجاهلية

ُ منكوو اتُُموونُُموونهمُُصوودرُُماُُيفُُاس ُ ُُمنصحهُُ   ُُأنهُُال،اةُُمعُُالتعاملُُيفُُسماحتهُُمنهجُُومن

ُتشووهي ُأوُتخصووي ُدونُللمنكوو ُالعووامُالتحووذ  ُمووعُبووه ُوتبصووي همُالحووقُإلووىُبأ وود همُواألخووذ

ُوذكوو ُالوو،اةُبعيوو، ُالتشووهي ُالسوولفُموونهجُموونُلووي "ُقووا  فُ للعامةُُاتأليبًُُُذل ُُيفُُألنُُ؛باألسماء

ُُُ.(3)"المع وفُيفُُوالطاعةُُالسمعُُوعدمُُ الف،ضىُُإلىُُ فض ُُذل ُُألنُُ؛المناب ُُعلىُُذل 

 :والتقوى البر على معهم ويتعاو  بالنصيحة،  لهم يدين •

ُنصووطل ُولكننوواُالنقوواش ُ شتدُوربماُاألم،ر ُبعضُيفُألم،راُُواةُُمعُُنختلفُُربماُُ ق،  ُُكان

ُوللمسلمين.ُُلهمُُالنص ُُه،ُُالهدفُُألنُُالنف،س؛ُيفُُماُُو زو ُُمعهم 

ُحتووىُت،قووفُدونُالنصوو ُبووذ ُيفُوااسووتم ارُلهووم ُنوو اهُموواُبيووانُعلينوواُال،اجوو ُ قوو،  ُوكووان

ُو وو غبهمُُالحووق ُُلهوومُُ بينُُانكُُواستطاعتنا ُُوسعناُُيفُُالذ ُُفهذاُُ تغي ؛ُُاُُذل ُُيفُُوم،قفناُُالم،ت 

ُ.ط قهُُمنُُو حذرهمُُالباطلُُلهمُُو بينُُفيه 

ُ.الض ُدفعُُأوُُالنفعُجل ُُورائهاُُمنُ  جىُُالت ُُالمجااتُُشتىُيفُُلل،اةُُالمكاتبةُُكثي ُُكانو

 
 (.٧٩)ص:  للزهراين العصر، إمام (1)
 (.1849) ومسل  (،6645) البخار  أخرج  (2)
 (.٤٩٠: )ص الرمحة الرمحن لعبد ابز، ابن ترمجة يف اإلجناز (3)
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ُ.ومكاتبتهمُُمخاطبتهمُُو حسنُُمنازلهم ُُو نزلهمُُمعهم ُُ تأد ُُكانو

ُلهوومُينو بوُوُُالشوو  عة ُُبتطبيووقُُو ناصووحهمُُم  كوواتبهُُموواُُاكثيوو ًُُُفكووانُُاإلسوولميةُُالدو ُُحكامُُأما

ُأموو،رُيفُاكثيوو ًُُ ناصووحهمُوكووانُاهلل ُأنووز ُموواُبغيوو ُالحكووممنُوُالظلم ُمنُو حذرهمُذل  ُُفضائل

ُُُالمضطهد ن.ُُعنُُالظلمُُوك فعُُالجد  ُُحا ُُااستسقاءُُصلةُُكإقامةُُشتى 

ُبشووأهنا ُُ كوواتبهمُُكووانُُالتوو ُُاألموو،رُُموونُُذل ُُونح،ُُالدعاة ُُلبعضُُالشفاعةُُبشأنُُ كاتبهمُُوكان

ُ.(1)!فتنةُُمنُبهُُاهللُدرأُُوكمُُ!خي ُُمنُُالمنهجُُهبذاُُ د هُُىعلُُاهللُُحققُُوكم

 بالوالة: الظن  حسن •

ُواإلسوولم ُُالخيوو ُُفوويهمُُاألصوولُُنأُُو وو  ُُاإلمكووان ُُقوودرُُاألم،رُُب،اةُُالظنُُ حسنُُالشيخُُكان

 .(2)معهمُُللتعاملُُالسبلُأفضلُُمنُُه ُُوالدعاءُُالنصيحةُُوأن

 شيخ:لل  مراأل  ةوال قبل  من  جالل واإل ةالمحب مظاهر  من -

ُال،ر قوواتُهووذهُيفُنحصوويهُأنُموونُأكث ُالشيخُلسماحةُاألم ُواةُمنُواإلجل ُُالمحبةُُم،اقف

ُوالمحبووةُوالتقوود  ُااحوورتامُمظوواه ُأبوو زُموونُوهوو ُنقوواطُيفُنجملهوواُأنُ مكننوواُولكوونُ اليسووي ة

ُواإلجل  

ُ.ةوالخاصُُةالعامُُالمجال ُيفُُسماحتهُُتقد مُ-١

ُمش،رته.ُوطل ُُق،لهُمواحرتاُُ هأرُُتقد  وُُشفاعتهُُقب، ُ-٢

ُسماحته.ُُ تبناهاُُالت ُُةنشطواألُُالمشار عُدعمُ-٣

ُفق .ُُالسلمُلمج دُُحتىُُبسماحتهُُالمباش ُُوغي ُُالمباش ُُااتصا ُ-٤

ُبه.ُُ ثقُُمنُُتكليفُُوأُُبنفسهُُت،ز عهاُُليت،لىُُسماحتهُُيفُُوالصدقاتُُةالزكاُدفعُ-٥

ُوتقد  هم.ُُموتقد مهُُطلبهُُاحرتامُ-٦

ُالحوو مينُخووادمفقوودُزارهُُ ركبتووهُيفُاألو ُسووماحتهُموو ضُيفُكموواُحصوولُُ منزلووهُُيفُُهتز ارُُ-٧

 
 (.263-262)ص:  للحمد ابز، بن العزيز عبد إلماما سرية من جوانب (1)
 (.١٤٩)ص:  للزهراين العصر إمام (2)
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ُ.(1)اتق  بًُُُم اءاألُوجميعُُالثاينُُوالنائ ُُعهدهُُل ووُُالش  فين

 األمور: والة قبل  من والمحبة  اإلجالل  صور  بعض

 لسماحته: قصر ببناء يأمر  اهلل رحمه فيصل  الملك •

اُُهسووماحتُُكانُُحينما ُقصوو ُببنوواءُوأموو ُاهللُرحمووهُُفيصوولُُالملوو ُُزارهُُاإلسوولميةُُللجامعووةُُرئيسووً

ُإلووىُواؤجوواُالقصوو ُبنوواءُتوومُأنُوبعوودُوااجتماعيووة ُوالد نيووةُالعلميووةُمكانتووهُمووعُ ت،افووقُلسووماحته

ُالجامعووةُرئووي ُُباسوومُُ القصوُوُُ بقىُُوقا  ُُذل  ُُف فضُُباسمهُُالقص ُُص ُُ،اسجلليُُالشيخُُسماحة

ُ.(2)لهُُسكنُُالقص فُُالجامعةُُرئاسةُُت،لىُُمنُُكلُُ اإلسلمية

 اهلل: رحمهما  مرضه أيام  بالشيخ اهلل  عبد الملك اعتناء •

ُعلووىُُوالحوو  ُُالمتابعووةُُغا ووةُُيفُُ-حينئووذُُالعهوودُُولوو -ُُالعز ووزُُعبدُُبنُُاهللُُعبدُُالمل ُُكانُُلقد

ُجاهووًداُوحوواو ُالشوويخ ُحالووةُ تابعُُوه،ُُالم ضُُآثارُُظه تُُأنُُومنذُُ م ضهُُأ امُُيفُُالشيخُُسماحة

ُموونُُاعووددًُُُلووهُُفجل ُُذل  ُُرفضُُالشيخُُولكنُُالمملكة ُُارجخُُيفُُللعلجُُالسف ُُعلىُُ ،افقُُأنُُمعه

ُالشوويخُل،فوواةُُشوود ًداُُألموووًاُُتووألمُُوقدُُدائمة ُُبصفةُُالشيخُُحالةُُ تابع،نُُوكان،اُُالعالم ُُيفُُاألطباءُُأميز

ُ.(3)واسعةُُرحمةُُاهللُُرحمهما

 وفاته:ب وتأثرهم الشيخ وفاة الوالة  نعي •

ُهوو،ُهووافُ اهللُرحمهُوفاتهُبعدُُبالغُُ ثأتُُمنُُملهُُحدثُُماُُللشيخُُمحبتهمُُعلىُُهدالش،اُُق، أُُمن

ُالمسووجدُُيفُُالشوويخُُعلووىُُةالصوولُُليشووهدُُبنفسهُُللحض،رُُ بادرُُفهدُُالمل ُُالش  فينُُالح مينُُخادم

ُيفُُالوو،زراءُُمجلوو ُُرئووي ُُنائوو وُُالعهوودُُولوو ُُالعز ووزُُعبوودُُبوونُُاهللُُعبدُُمي األُُسم،ُُوكذل ُُ الح ام

ُكووان،اُُموو اءاألُُالسم،ُُصحا أُُوجلُُ العز زُُعبدُُبنُُسلطانُُمي األُُالثاينُُالنائ ُُسم،ُُوكذل ُُحينه 

ُمجلوو ُةجلسوُوُيفُالشوو  فينُالحوو مينُخووادمُهوو،ُهوواوُ والعووزاءُوالوودفنُُةللصوولُُالحض،رُُةمقدمُُيف

ُبووهُتحلووىُوموواُ ومناقبووهُةطيبوُوالُصفاتهُذك وُالشيخُةسماحُُةسي ُُ تناو ُُهو1420ُُ/2ُُ/2ُُيفُُال،زراء

ُةوالوودع،ُسلماإلُةوخدمُالعلمُصعيدُعلىُةوم،فقُةخي ُجه،دُمنُُبذلهُُوماُُة دالحميُُالصفاتُُمن

ُةموُولألُةفادحوُوُةخسووارُبووازُبوونُالعز ووزُعبوودُالشوويخُةوفوواُنإُ وقووا ُة الشوو عيُوالعلوو،مُةسوولمياإل

 
 (.١٦٩٣) العدد اجمللي، عبد هللا الدكتور الدعوة، جملة (1)
 (.٩٠)ص:  للزهراين العصر، إمام (2)
 (.٩٠)ص:  للزهراين العصر، إمام (3)
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ُة.سلمياإل

ُودعووائهمُثنووائهمُوحسوونُاألموو اء ُأق،ا بوُوُوفاتووهُموونُاألولووىُاأل ووامُيفُالصووحفُوتصوودرت

ُالتعز ووةُب قيوواتُجاءتُالعالم ُالصعيدُعلىُتىوحُالعالية ُالمكانةُمنُلهُُماُُانوبيُُعليه ُُوت حمهم

ُخسووارةُُم،تووهُُوأنُُواحرتامووهُُالشوويخُُحوو ُُعوونُُتعووربُُمنهوواُُوكثيوو ُُاإلسلم  ُُالعالمُُزعماءُُجميعُُمن

ُالكلموواتُموونُكثيوو ُالصووحفُصووفحاتُعلووىُسووط تُوقوودُبأسوو ه ُااسوولم ُلعووالملُعظيمووة

ُأصووحا ُموونُةكثيوو ُمقااتُُقتنطُُولقدُُاإلسلم  ُُالعالمُُيفُُادةوالقُُالزعماءُُمنُُلعددُُوالمقاات

ُ.(1)جميًعاُُنف،سهمُيفُُعظيمةُُمنزلةُُمنُُلسماحتهُُبماُُاألم اءُُالسم،

 الشيخ: بمكاتبات  والترحيب  األمر والة •

ُكووانُولقوودُ سووماحتهُلشووفاعاتُامتثوواًاُُالنوواسُُكثوو أُُموونُُاهللُُرحمووهُُسلطانُُمي األُُسم،ُُكانُُلقد

ُ النوواسُُهموو،مُُوتفوو  جُُ لك بوواتاُُوتنفووي ُُ سوواجدالمُُبنوواءُُموونُُالخيوو ُُمشووار عُُموونُُاكثيوو ًُُُليهإُُ  فع

ُ.واهتمامُُةومبادرُُواحرتامُُت حي ُكلُُسم،هُُمنُُتجدُُفكانت

ُُالنوواسُكثوو أُموونُكووانُ-حينووهُيفُال  وواضُأميوو -ُسوولمانُالملوو ُوكووذل  ُوعموولُ للشوويخُاحبوو 

ُكووانُُالتوو ُُالخيوو ُُبوو،ا أُُجميووعُُصوواءحإبُُم أوُُ ابالغًُُُاث ًُأتُُلم،تهُُث أتُُوقدُُ بنصائحهُُخذوأُُاتهبت،جيه

ُ.واستم ار تهاُُبقائهاُوضمانُُ دعمهاُُةمحاولُُعلىُسم،هُُمنُُاح ًصُُُ؛سماحتهُُتبناها 

ُوأُُال  وواضُُيفُُسوو،اءُُز ارتهُُعلىُُو ح  ُُ الشيخُُ قدرُُكانُُمنمُُاهللُُرحمهُُنا فُُمي األُُوسم،

ُ ةالسوو  عُةبوااسووتجاُالقبوو، ُمحوولُكانووتُوشووفاعتهُالشوويخُكتابوواتُموونُوكثيوو ُ الطووائفُوأُةمكوُو

ُ.(2)زاءالجُخي ُُاهللُُفجزاهم

ُرحمووهُبووازُبنُالعز زُعبدُالشيخُُهباُُ ق،مُُكانُُالت ُُالجه،دُُبعضُُح، ُُالتط،افُُهذاُُبعد  ختاًما:

ُأحوودهما ُالمسلمين ُكلمةُاجتما ُمنهماُبدُاُأم  نُهنا ُأنُلناُُتبينُُالمسلمينُُكلمةُُجمعُُيفُُاهلل

ُ قوو،  ُإليووهُوالوودع،ةُبووالحقُُسالنوواُُاألموو اءُُإلووزامُُوالثوواين ُُ اهللُُإلووىُُبالوودع،ةُُبوو،اجبهمُُالعلموواءُُقيام

ع،ةُُإاُُذل ُُإلىُُط  قُُا"ُُاهلل ُُرحمهُُالشيخ ُالطيوو  ُوالكوولمُوالحكمووة ُوالت فوواهم ُاهلل ُإلووىُُبالوود 

ُاهللُُأوجوو ُُبموواُُالعلموواءُُوقيووامُُالووبلد ُُيفُُوتجوو،لهمُُوبصووي ة  ُُعلوومُ ُُعوونُُ وودع،نُُالذ نُُالدعاةُُوكث ة

.ُُأ ُُيفُُذل ُُمنُُعليهم ا ُُذل ُُأسبا ُُومنُُمكان  ُالنوواَسُُُ  لزموو،اُُحتووىُُاألموو،رُُلوو،اةُُاهللُُت،فيووقُُأ ضووً

 
 (.١٧٣-١٦٤)ص:  اينللزهر  العصر إمام انظر: (1)
 (.١٧٣-١٦٤)ص:  للزهراين العصر إمام (2)
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ُالسوولفُعهوودُيفُكووانُكموواُعليووه ُاهللُُأوجوو ُُموواُُتوو  َُُمنُُ  عاقب،اُُوحتىُُإليه ُُ دع،همُُوحتىُُبالحق  

ع،ةُُموونُُبوو،اجبهمُُوالعلماءُ ُُاألم اءُ ُُقامُُفإذاُُالصال . ُُواإللووزامُُوالت ،جيووهُُالوود  ُكلمووةُ ُاجتمعووتُبووالحق 

ُُُعلىُُواستقام،اُُ الش ُ ُُعنهمُوزا ُُالمسلمين  ُ.(1)"الحق 

ُالعالمين.ُُر ُُهللُُوالحمد

 
 الرابط: على ابز، ابن اإلمام الشيخ لسماحة الرمسي املوقع الدروس، فتاوى (1)
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