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 ( 1)املدرساملكي  ابديآ عظيم  احلسني بن عثمان الشيخ بنا حيىي الشيخ  ترمجة

 : ولقبه وِنسبته وكنيته ونسبه امسه
  زكراي أبو املكي يد  بَ آ عظيم احلسني بن عثمان الشيخ بنا حيىي هو

م
 س.ر   دَ امل

 )بتنما   بسمم  اآلن  وتعرف  كبرية،  هندية   مدينة   وهي  ،بدآ  عظيم  مدينة   إىل  نسبة   :بديواآل
 . Patna (2 - )بتنه  أو

مَدر  س:و 
 سممتة  مممن أكثممر احلممرا  هللا بيمم  جبمموار ، فقممد در ستدريسممهكثممرة ل ؛لشمميخل لقمم    املمم
مَدر  س ويملقَّ   احلرا  املسجد يف ًسامدر   أيضا  والده كانو  ،عقود

 .كذلك  بمل

 
 املممدر عثمممان بممن حيممىي السممل ي احملممد  العالمممة ترمجممة يف البممادي الممنجم -1 مممن: الرتمجممة هممذه أفممد   1)

 الكمر  وسما  -2. همم1423 الثانية الطبعة  مبكة،  األسدي  مكتبة  بزمول،  عمر  محدأل  آبدي،  عظيم
 الطبعمة اإلسمالمية، البشمائر دار الصمبيي، داخم   بمن  حممد  بن  ليوسف  ،احلر   وخطباء  أئمة  تراجم  يف

 بممن حممممد بممن هللا عبممد بممن لصمماح ،أئمممة رَي سمم   يف أمممة اتريممخ -3  .431-430) هممم1426 األوىل
 املسمممجد يف املدرسمممون -4.  1353-1352 /3) همممم.1433 املكرممممة، مكمممة اتريمممخ مركممم  محيمممد،
 صمم و  معهممد ،النقيمم   هللا عبممد بممن حممممد بممن ملنصممور ،احلاضممر العصممر حممى األول القممرن مممن احلممرا 
 -5.  1205)رقمممم  ترمجمممة  234-233 /4) همممم1433 األوىل الطبعمممة التطبيقيمممة، للعلمممو  الصمم وة

 الرشمميد هممارون سمميا إل الشممريف، املكممي احلممر  معهممد ومثممرا  وجهممود أتريممخ يف اللطيممف اجلممم  در ة
 بمنا حيمىي املكمي العمام ص ية -6. مطبوع غري  وهو  املؤلف  به  أفادين  ، 144-142  )ص:الطاهر  
 راثء يف بعنممموان: مقممال -7. مكممة علمممماء وقمم مب صممدي ، حمممممد بممن بممراهيمإل املمممدرس، عثمممان الشمميخ
 كممال  حمممد بن حملمود هللا، رمحه زكراي  )أيب املكي عثمان بن حيىي املريب الداعية العالمة  العام  الشيخ

رم  بعنموان: مقمال -8 همم.1443 /6 /24 اخلممي  يمو   هكتبم  ،العروسي د الرزيمة مما َلَعممر ال فَمقمَ  وال ممَ
 /6 /24 اخلمممممي  يممممو  هكتبمممم  التشممممادي، الممممرمحن عمممم   أمحممممد إسمممميا  حلسممممن بعممممري، وال َتممممَمو  شمممماة

 للرائسمممة الرمسمممي املوقمم  -9 التمبكممم . احلمما  هللا عبمممد بممن الع يممم  عبممد الشممميخ بممه وأفمممادين هممم،1443
بإلضممممافة إىل  -11. احلممممرمني بوابممممةموقمممم   -10. النبمممموي واملسممممجد احلممممرا  املسممممجد لشمممم ون العامممممة

التواصمم  ممم  ، و خبيمم   الممرمحن عبممد وصممهره زكممراي ابنممه مقممدمتهم ويف التواصمم  ممم  أبنمماء الشمميخ و ويممه،
 .والشيخ عبد الع ي  بن عبد هللا احلا  التمبك  وغريهم ،ومنهم: الشيخ عبد الرب فيض  هتالميذ

 اهلندية. القارة شبه من الغرب إىل الواق  اهلندي بيهار إقليم عاصمة وهي  2)
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 مولده: 
 )حملمممة  سمممم ي كمممان  يذالممم أجيممماد حمممي يف وحتديمممًدا املكرممممة  مكمممة  يف هللا رمحمممه الشممميخ ولمممد
 شمممهر ممممن -والعشمممرين اخلمممام  وقيممم :- اخلمممام  اليمممو  يف و لمممك ،بيمممتهم كمممان  حيممم  أجيممماد 
 .للهجرة وألف وثالمثائة  نيومخس أرب  عا  شعبان

 العلمية:  نشأته
 العلممممم أهمممم  مممممن والممممده فقممممد كممممان وتقمممم ؛ وفضمممم  علممممم بيمممم  يف نشمممم  أبن عليممممه هللا امممممن
مَدر  س،  لقم     بلتمدري   اشمتهاره  شدة  ومن  ،وال ض 

 منمذ  احلمرا   بملسمجد  مدرسما  تعمنيَّ   وقمد  بملم
 الشميخ يقمول المدهلوي، احلسميي  حسمني  نمذير  السميد  العالممة   تالميمذ  ممن  وهو  هم،1349  عا 
 علممم  العقيمممدة سمممل ي وهمممو ،العربيمممة  بللغمممة  يمممدرس والمممدي "كمممان هللا: رمحهمممما والمممده عمممن حيمممىي

 . 1)احلدي " أه  مذه 
 وممن أتدَّب فعليمه ،والمده يمد علم  العلميمة  نشم ته بمدأ   حي   ،للعلم  طريقه  ش َّ   هنا  ومن
 القمممرآن هللا رمحممه الوالممد "ح  ظممي الشمميخ: يقممول ،الكمممرم القممرآن ح مم  يديممه وعلمم  هنمم  منهلممه
 . 2)املكرمة"  مبكة   اخلريية  احلدي   دار مدرسة  هللا  رمحه الوالد  أدخلي  مث  ،اخريً  هللا  ج اه العظيم
 حيمم  العلممماء؛ مالزمممة  وهممو هممذا زماننمما يف حيصمم  أن قمم َّ  أبمممر هللا رمحممه الشمميخ ظ ممر لقممد

 بمممي"أد   هللا: رمحمممه يقمممول  لمممك ويف ،منمممه واسمممت ادته أتثمممره أكثمممر وكمممان ،عليمممه هوت قممم   هوالمممدَ  الز 
 وأدخلمي أخمذين عاًما عشر سبعة  بلغ  وملا ،-خريًا هللا ج اه- هبا انت ع  صاحلة   تربية   وربين
 . 3)احلدي " دار

 نشم ته وأسماس نبوغمه حمم    همو أنمه عليمه دوأكم   والمده علم  ثناءه الشيخ به  ختم  فيما  والسر
 يف يسمري فبمدأ هللا، رمحمه والمده بعد اخلريية  احلدي  راد يف العلمي أتسيسه  كان  حي   العلمية؛

 
  .12 )ص: البادي لنجما  1)
 املصممادر مممن غممريه يف أبيممه علمم  للقممرآن ح ظممه  كممر مممن أجممد وم  ،142 )ص:اللطيممف  اجلممم  درة  2)

 أمهيته. رغم
  .12 )ص: البادي لنجما  3)
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 العلممو  تعلممم فهنمما  الممدار، مشممايخ عنممد الركمم  ثممييَ  وقممماطره حمممابره ومعممه العلممم طلمم  طريمم 
 ومصمممطليها بألحاديممم  وعنايمممة  للقمممرآن ت سممري ممممن الت صممميلية  واملراجممم  الكتممم  أغلمم  ودرس

 عمممما  هبمممما ختممممر  حممممى ،العقيممممدة يف الت صمممميلية  املراجمممم  جانمممم  إىل ،ل قههمممما ودراسممممة  وشممممروحها
 . 1)هم1375
  فقمد الدراسمة، ممن ينتهمي وملما التمدري  بمدأ هللا رمحمه حيمىي الشميخ أن يمذكر  مما  لطيف  ومن
 عممما  و لمممك ،المممدار يف املشمممايخ علممم  دراسمممته ممممن ينتهمممي أن بعمممد هءَ وزممممال أقرانمممه سيمممدر   كمممان

 سمممهأدر   كنممم   المممدار يف ندرسمممه "مممما هللا: رمحمممه وقمممال تواضممم   لمممك عمممن سممم   وملممما همممم،1371
 . 2)"مدارسةً  كان  ب  تدريًسا يكن م  ،مداَرسةً  ل مالئي
 املسمجد يف حلقتمه يف نور حممد املهيمن عبد السمح وأب  الشيخ  عل   ًداجمو    القرآن  قرأ  قدو 
ا  التجويمد  عليه  ودرس  ،احلرا   املهميمن عبمد الشميخ علم  "ودرسم  حيمىي:  الشميخ  يقمول  ، 3)أيضمً
 . 4)"اغيبً  العظيم  القرآن  -احلرا  املسجد إما -  السمح أبو

 حافظًما الشميخ "كمان :اخلرييمة  احلدي  بدار املدرس فيض  الرب عبد الشيخ  تلميذه  يقولو 
 ح ظمًما الشمميخ علمم  قممرأ قممد وهممو ،شممك   بممال املهمميمن عبممد الشمميخ حلقممة  يف سممبقي وقممد للقممرآن،
 . 5)أخطائي" يف ويردين إيل ويستم  عليه أقرأ وكن  لألداء، وجتويد إبتقان

 شيوخه:  أبرز
 عليهم: قرأ الذين العلماء أبرز من
 املممممممدرس آبدي عظمممممميم احلسممممممني بممممممن عثمممممممان هللا عبممممممد أبممممممو العالمممممممة  الشمممممميخ والممممممده -١

 .هم 1375-هم1294)

 
  .142 )ص: اللطيف  اجلم  درة  1)
  .25 )ص: البادي لنجما  2)
  .233)ص:  احلرا  املسجد يف املدرسون  3)
  .142 )ص: اللطيف  اجلم  درة  4)
 هم.25/6/1443 بتاريخ اجلمعة يو  فيض الرب عبد الشيخ علي مالهأ  5)
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 . هم1397-هم1322)  احلمدان الرمحن عبد بن سليمان  العالمة  الشيخ -٢
-هممم1302) اهلمما ي حممممد بممن الواحممد عبممد بممن احلمم  عبممد حممممد أبممو العالمممة  الشمميخ -٣
 حيمىي الشميخ يقمول وعنمه ، 1)داود أيب وسمنن البخماري صمييح ممن شميً ا عليمه وقرأ  ، هم1392
 وأجممممممممازين ،احلممممممممدي  يف بطريقتممممممممه وأتثممممممممر  ،احلممممممممدي  دار يف عليممممممممه "درسمممممممم  هللا: رمحهممممممممما
 . 3)الصاح" اجملتهد "الطال  بم: ويلقبه كثريًا  عليه يثي احل  عبد شيخه وكان  ، 2)بلرواية"
 جداملسممم وخطيممم  إمممما  املصمممري ال قيمممه نممور حمممممد املهممميمن عبمممد السممممح أبمممو العالمممة  -٤
 . هم1399-هم1307)  احلرا 
-همم1327)  املبارك وري  الرمحاين  السال   عبد  بن  هللا  عبيد  احلسن  أبو  العالمة   الشيخ  -٥
 ،املصممابيح  مشممكاة شممر  امل مماتيح )مرعمماة كتمماب  صمماح و  اهلنممد علممماء مممن وهممو ،ه 1414

 .هللا رمحهما ف جازه واستجازه هم1383 عا  لليج زايرته يف حيىي الشيخ به التق  وقد
 احلممرمني إممما  املصممري الممدين تقممي بممن محمم ة بممن الممرزا  عبممد بممن حممممد العالمممة  الشمميخ -٦

 . 4)داود أيب وسنن البخاري صييح من شيً ا الشيخ عليه  وقرأ  ،هم 1392-هم1308)
 احلمرا   واملسمجد  احلمدي   بمدار  املمدرس  اهلنمدي  إهلمي  نور  هللا  عبد  حممد  العالمة   الشيخ  -٧

ا هممممم1310)  ويف اخلرييممممة  احلممممدي  دار يف حيممممىي الشمممميخ عليممممه درس وقممممد هممممم ،1400-تقريبممممً
 مممنهج لمم و  إىل والممدعوة والتوحيممد بلعقيممدة يتعلمم  فيممما خاصممة  ،كثممريًا  بممه وأتثممر ،احلممرا  سممجدامل

 . 5)التوحيد" يف قوايً  "كان عنه: ويقول  السلف،
ا هممم1335) الصممومايل األغمماديي أمحممد بممن هللا عبممد بممن حممممد العالمممة  الشمميخ -٨ -تقريبممً
 وقمد ،أيضما اخلريية  احلدي  دار ويف احلرا   املسجد  يف  حيىي  الشيخ  عليه  درس  وقد  ،هم 1420

 
  .142 )ص:  اللطيف اجلم  درة  ينظر:  1)
  .-1 حاشية- 13 )ص: البادي لنجما  2)
  .20 )ص: البادي لنجما  3)
  .142 )ص:  اللطيف اجلم  درة  ينظر:  4)
  .-1 حاشية- 15 )ص: البادي لنجما  5)
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 . 1)والبيقونية  واآلجرومية  مسلم صييح عليه درس
 هممم ،1416-هممم1321) السموداين الشممايقي اهلمادي عبممد بمن عمممر بمن حممممد الشميخ - ٩
 عليمممه تتلممممذه وعمممن ،اجلاللمممني وت سمممري البخممماري صمممييح ممممن شممميً ا حيمممىي الشممميخ عليمممه قمممرأ وقمممد
ا...  ايمً ومربم    العلمم  طلبمة   إىل  حمسمًنا  فاضماًل   زاهمًدا  رجاًل   كان"  :ليقو   ت سمري عليمه ودرسم  حليممً

 . 2)"وغريه  اجلاللني
 درس وقمممد ،همممم 1415-همممم1343) املخممماليف سممميف بمممن حمممممد بمممن انجمممي الشممميخ -10

 الشميخ عنمه ويقمول اآلجروميمة، شمر  السمنية  التي مة  عليه درس كما  مسلم  صييح  الشيخ  عليه
 . 3)متواضًعا" عالية   أخال   ا ،حسنة  عقيدته ،سل ًيا  رجاًل  "وكان حيىي:

  يف الشممميخ عليهمممما درس وقمممد خوجمممه، وعمممارف اخللوصمممي، إبمممراهيم انالشممميخ -12، 11
 واحلساب. واإلمالء العريب اخلط مامنه وتعلم احلر  كتَّاب

 جهوده: 
 يف  رهاسمط    الم   اجلليلمة   واجلهمود  العظيممة   بإلجنمازا   حافلمة   مباركمة   سمرية  حيمىي  الشميخ  سرية
 فمرتة يف أقرانمه ممن العلمم  لطلبمة   تدريسمه  ممن  الشميخ  أمر  من  كان  ما  فعج     تعج   وإن  حياته،
 تكمماد ال المم  العلميممة  جهمموده بكممورة كانمم   وتلممك سممابًقا،  كممران كممما  احلممدي  دار يف دراسممته
 أمهها: ومن تلته،  وجهود مثار من هللا رزقه ملا اليو  تعرف
 احلرام:  ابملسجد تدريسه  . 1

 وركنًما ،فيمه العلمم أه  درر من ودرة ،املكي  احلر   جبني  يف  شامة   كان  هللا  رمحه  حيىي  الشيخ
 التممدري  علمم  وصمم ه دهلممَ جَ  وأروقتممه وأعمدتممه احلممرا  املسممجد جممدران عرفمم  فقممد أركانممه، مممن
 بب جهمة  ممن احلمرا   املسمجد  من  العثماين  للروا   العشاءين  بني  الداخ   يدخ   يكاد  وال  فيه،

 فضممميلة  إىل يمممدعو أو حمممديثًا يشممر  أو آيمممة  ي سمممر وهمممو صمموته ويسمممم  إال املدينمممة  وبب العمممرة

 
  .142 )ص:  اللطيف اجلم  درة  ينظر:  1)
  .17 )ص: البادي لنجما  2)
  .-1 حاشية- 18 )ص: البادي لنجما  3)
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 عما  منذ فيه للتدري  تصدر حي  ؛سنة   68)  من  قريًبا   لكمك  عل     ر يلة،  عن  وينه 
 . 1)تقريًبا هم1440 عا   حى هم1372
 مث ،علممي بب حصمموة إىل انتقمم  مث ،الصمم ا بب حصمموة هممو فيممه درس موضمم  أول وكممان

 املدينممة  بب بممني العثممماين الممروا  يف لممه موضمم  آخممر كممان  حممى ،المم ايدة بب حصمموة إىل انتقمم 
 العمرة. وبب

 طيممم  وجهمممد عجيممم  نشممما  "وللشممميخ محيمممد: بمممن هللا عبمممد بمممن صممماح الشممميخ عنمممه يقمممول
 معروفمة  احلمرا  املسمجد يف  وحلقاتمه  ،احلسمنة   واملوعظمة   بحلكممة   هللا  إىل  الدعوة  حي   من  مبار 

ا ن سمممي عرفممم  منمممذ مسمممتمرة  ويف املواسمممم يف ،شمممتاءً  وال صممميً ا تنقطممم  ال قائممممة  وحلقتمممه طالبمممً
 درسممه يسممم  السممال ، بب يلممي مممما حلقتممه كانمم   ،مبممار  شممجي   نممدي   صممو  ولممه غريهمما...
 طالبممه كثممر  وملمما العمممرة، بب يلممي ممما إىل حلقتممه انتقلمم  مث الصممو ، مكمم    غممري مممن الطممائ ون

 . 2)"الصو  مبك   جاؤوا  جًدا
  توسم    دون  بتمؤدة  المدرس  "يلقمي  فيقمول:  درسمه  بزممول  عممر  حمممد  الشميخ  تلميمذه  ويصف

 بكمممال  معانيمممه يقمممرر مث ،بن سمممه فيقمممرأ يديممممه مممما بمممني بتقريمممر يهمممتم   ،للكمممال  تشمممقي  أو القمممول يف
 . 3)الغريبة" األل اظ القراءة أثناء أحياان وي سر ،خمتصر

 مواظمم  ،العبممارة واضممح ،الصممو  جهمموري "والشمميخ :النقيمم  منصممور الشمميخ عنممه ويقممول
 ممممن كثمممري  يديمممه علممم   ختمممر   التمممدري ، يف عجيممم  نشممما  ولمممه العشممماءين، بمممني التمممدري  علممم 
 . 4)احلرا " املسجد عل  والوافدين العلم  طالب
ا يعتمم  الشمميخو   الإ كرسمميه  ي ممار  الشمميخ يكمماد الفمم ي ارقممه؛ ال املكممي احلممر  أركممان مممن ركنممً

 
 الرابط: عل  النبوي واملسجد احلرا  املسجد لش ون العامة للرائسة الرمسي املوق   نظر:ي  1)

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/6321-2022-01-
27-14-03-06. 

  .1353-3/1352) أئمة سري يف أمة اتريخ  2)
  .23 )ص: البادي لنجما  3)
  .233 )ص:  احلرا  املسجد يف املدرسون  4)

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/6321-2022-01-27-14-03-06
https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/6321-2022-01-27-14-03-06
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 مممرة و ا  ،املعتممادة السممنوية  جازتممهإ أو اخلمممي  يممو  سممبوعية األ حتممهالر  أو احلممج مناسممك ألداء
للسممممما  لممممه  األطبمممماء ممممم  وحمممماول ،املستشمممم   يف أقعدتممممه جبلطممممة  إصممممابته الممممدرس عممممن قطعممممه
 إىل عمماد حممى املستشمم   مممن خيممر  الشمميخ يكممد وم  لممك؛ مممن منعمموه ولكممن للممدرس ذهاببلمم

 الشمممميخ تلميممممذه قممممولي ،حويممممرج   ويشممممر  درسممممه يف بن سممممه قممممرأي وكممممان ،أاي  بضمممم  يف الممممدرس
ا ،انظريه ق َّ   قدوة  ب قده  "فقدان  التمبك :  احلا   هللا  عبد  بن  الع ي  عبد  نمر م أبمواب يف وإماممً
 . 1)حب " السلف بقية  كان  فقد وبختصار فيها، مثله

ا  درس وقممد  ،واحلمويممة  ،والتدمريممة  ،التوحيممد كتمماب  شممر  يف اجمليممد فممتح :منهمما ،عديممدة كتبممً
 وسمممنن ،داود أيب وسممنن ،نيالصمممييي درس فقممد :احلمممدي  وأممما ،العقيمممدة يف هممذا ،والواسممطية 
 .السلسبي  :ال قه ويف ،كثري  ابن ت سري :الت سري ويف ،والبيقونية   ،النظر ون هة  ،الرتمذي
 اخلريية:  احلديث بدار تدريسه  . 2

ا العلمممي   الممدرس يكممون يكمماد ًعا اتجممً  بطممول أكرمممه هللا أن فكممما حياتممه، يف بجلممواهر مرصممَّ
 يف تدريسممممه إىل فباإلضممممافة  ،افيهمممم درس المممم  األممممماكن بكثممممرة أكرمممممه فيممممه درس الممممذي ال مممممان
ا؛  14)  ممن  قريبًما  اخلريية   احلدي   دار  يف  الشيخ  درَّس  احلرا   املسجد  التمدري  بمدأ حيم  عاممً

 هم.1390 عا  حى هم1376 عا  منذ فيه
 منممذ حيممىي "الشمميخ التمبكمم : احلمما  هللا عبممد الشمميخ تلميممذه يقممول الممدار يف تدريسممه وعممن
 هممممم١٣٧٩ عمممما  مممممن والت سممممري التوحيممممد عليممممه درسممممنا وقممممد ،عليمممممه تعلمنممممما ،خممممري رجمممم  عرفنمممماه
 والصممال  بلتقممو  معممروف وهممو ،احلممر  يف دروسممه أحضمممر وكنمم  ،احلممدي  دار يف هممم١٣٨٢
 . 2)ببه" يف فهو وثناء مد  من فميمه يقمال ما وك  ،متواض  ،للناس اخلري وح 

 اخلرييمة: احلمدي  بدار املدرس  فيض   الرب  عبد  الشيخ  تلميذه  يقول  الدار  يف  تدريسه  وعن
 تالميممذه إن حممى ،التالميمذ ممم  التعاممم  يف مثمااًل  كممان  املمدرس عثمممان بممن حيمىي الشمميخ "شميخنا
 وشمممرحه ي همممموه م مممما وتسمممهيله الكمممال  يف وتلط مممه عط مممه شمممدة ممممن والمممدهم وك نمممه يشمممعرون
 وهمذا معهمم، تعاملمه وحسمن ،الصمعاب وتذليلمه ،هلمم ومعاونتمه ،عنمه  يمسم ل  مما  كم   عن  وإجابته

 
 هم.1443 /6 /25 بتاريخ  اجلمعة يو  يل  كتبه   1)
  .21 )ص: البادي لنجما  2)
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 . 1)املتوسط" القسم يف اخلريية  احلدي  دار يف عليه ندرس كنا  حني منه وجدانه ما
 : الشريف املكي احلرم  مبعهد تدريسه  . 3
 احلممر  معهممد يف للتممدري  هللا رمحممه محيممد بممن هللا عبممد الشمميخ اسممتدعاه هممم1390 عمما  يف
ا  إليمه  فانتقم   ،الشريف  املكي  معهمد يف هللا  رمحمه  سدر    وقمد  الشميخ،  ورغبمة   املعهمد  حلاجمة   تتميممً
 . 2)هم1428 عا  حى هم1391 عا  منذ فيه التدري  بدأ حي  ؛سنة    37)  املكي  احلر 

 املعهممد مممدير املقوشممي حممممد بممن صمماح الشمميخ يقممول املكممي احلممر  معهممد يف جهمموده وعممن
 وممدرس ،املكمي احلمر  معهمد يف املشمايخ شميخ عثمان بن  حيىي  الشيخ  "فضيلة   هللا:  رمحه  آنذا 

 العقيممممدة يممممدرس اآلن وهممممو سممممنني، منممممذ املكممممي احلممممر  معهممممد يف والتوحيممممد واملصممممطلح احلممممدي 
 عنمممد الشخصمممية  املقمممابال  وشممميخ ،املعهممممد يف املدرسمممني ومرجممم  املعهمممد، يف واحلمويمممة  التدمريمممة 
 . 3) لك"  وفو  لذلك  أهم   فمهمو ،املعهمد يف ممدرس أي تعيني طل 

 احلر  جوف يف الدعوية  مسريته "فكان  األهدل:  يلة  الرمحن عبد الشيخ  تلميذه  ويقول
 مطوقما   وتتنماغم  ،جنباهتما  بمني  املعمارف  أزاهمري  تتضماحك  ،العلممم  رايض  ممن  غناء  روضة   املكي
 والممموع  التعليممممم يف عممممره وجممم  شمممبابه وغمممض  أوقاتمممه أن ممم  ين ممم  أم أغصممماهنا؛ علممم  ال وائمممد
 وكمم  !البيضاء  احملجة   إىل  التن ي   أبنوار  فهداه  األمر  عليه  اختلط  حائر  فكم  ؟!واإلفتاء  واإلرشاد
 جمالسمممه إن ..!.وسممملم عليمممه هللا صمممل  األممممة  خمممري لمممنهج وأرشمممده بلسمممنة  مرهبصمممَّ  أعمممم  جمممماه 
 مصمطبغة   اإلميمان  أبريج  معطرة  والنهارية   الليلية   ودروسه  ،بل ضائ   حمشوة  بلعطاء  حافلة   املكية 
 احلم   ويتيمدد  ،لسمانه  عل   النريين  الصدرين  نصوص  جتري  والشيخ  ال  كيف  اإلحسان،  بصبغة 

 القمممممماصي دروسممممممه ممممممن اسمممممت اد وقمممممد ؟!المممممروي منهلمممممه ممممممن الطلبمممممة  وينهممممم  ،وتبيانمممممه شمممممرحه يف
 . 4)والداين"

 
 هم.1443 /6 /25 بتاريخ اجلمعة يو  فيض الرب عبد الشيخ علي مالهأ  1)
 يف طالم   وهمو السمنة تلمك يف عليمه درس  وقمد  أمحمد،  رشميد  سمادة  أنموار  الشميخ  تلميمذه  بمذلك  فادينأ   2)

 الثانوي. الثال   الصف
  .21 )ص: البادي لنجما  3)
  .22 )ص: البادي لنجما  4)
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 احلرام:  ابملسجد إمامته  . 4
 شمميخه عممن بلنيابممة  شممهرين مممن قريبممًا احلممرا  بملسممجد املصمملني إمامممة  هللا رمحممه الشمميخ تمموىل
 هممم1382 أو هممم1381 عمما  ف ممي القممرآن، عليممه تعلممم الممذي املهمميمن عبممد السمممح أبممو الشمميخ
 ال جمممر صمممالي يف احلمممرا  املسمممجد يف املصممملني إماممممة  منمممه فطلممم  ،السممممح أبمممو الشممميخ ممممرض

 شهرين.  قرابة   لك استمر وقد والعشاء،
 احلرام:  ابملسجد واإلرشاد  التوجيهو  اإلفتاء  . 5

 السممائلني وجييمم  وقتممه يبممذل احلممرا  املسممجد يف تدريسممه جانمم  إىل هللا رمحممه لشمميخا كممان
 عما  صمباًحا املعهمد يف التمدري  وتمر  تقاعد أن فبعد ؛احلرا  املسجد  رواد  من  املست تني  وي  

 احلمر  رواد ممن املسمت تني وإجابمة  السائلني إفادة يف الصبا  فرتة يف وقته  يستغ     كان  هم1428
 المدكتور الشميخ يقمول  لك ويف ،سنة  عشرين  من  قريًبا  واإلرشاد  التوجيه  يف  استمر  وقد  املكي،
 للتعلممميم ن سمممه بمممذل وقمممد ،الراسمممخني العلمممماء أحمممد همممو ساملمممدر   حيمممىي "الشممميخ الوابممم : يوسمممف
 وحسمن وتواضم   وورع  زهممد  مم   ،احلمرا   املسجد  يف  واإلفتاء  اإلرشاد  يف  وشار   ،ومساء  صباحا
 ،الصمماح السمملف كمتممم   ممممن واجلماعمممة  السممنة  أهممم  عقيمممدة الصافيمممة  العقيممدة يممدرس وهممو ،مسمم 
 كثمري  دروسمه مممن اسمت اد وقمد ،كالت سمري  العلمو  ممن وغمريه  ،واملصمطلح  احلمدي   بعلم  معرفة   وله
 وبمممممذل العلممممممم نشمممممر علممممم  حمممممري   وهمممممو ،ممممممنهم مجلمممممة  يديمممممه علممممم  وختمممممر  ،العلمممممم طلبمممممة  ممممممن

 . 1)النصيية"
 وعظه ونصحه للناس يف مسجد اخليف مبىن ومسجد املشعر احلرام مبزدلفة:   . 6
 يف  نة السم    إىل  ههمويموج    وينصميهم  احلجما   يعم   كمان  أنمه  هللا  رمحه  تذكر  ال   جهوده  منو 
 .بعده وما هم1380 عا    دل ة مب  املشعر احلرا  مسجد ويف ،مىن مبشعر  اخليف مسجد
 جازان:  ألهل الدعوية زايرته  . 7

 آل إبمممراهيم بمممن امللمممك عبمممد الشمميخ املنكمممر عمممن والنهمممي بملعممروف األممممر هي مممة  رئمممي  كل ممه
 سمم ره يف معممه وكممان ،للممدعوة جممازان إىل الشمميخ سممافرف واإلرشمماد، للممدعوة جيمم ان بمم ايرة الشمميخ

 
  .21 )ص: البادي لنجما  1)
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 وكممان القرعمماوي، هللا عبممد بلشمميخ هنمما  التقمموا أهنممم ويممذكر ،الشممويعر إبممراهيم بممن محممود الشمميخ
 . 1)هنا  التي ي  ومدارس العلم حلل  وافتتاحه جهوده وعل  عليه يثي حيىي الشيخ

 ، لممممك يف السممممنة  بتتبعممممه وعممممرف ،األنكيممممة  يعقممممد الشمممميخ كممممان   لممممك كمممم   إىل وبإلضممممافة 
 فاحتته. يف  احلاجة   خطبة  وقراءته
 املكرمة:  مكة بسجن واعظًا تعيينه  . 8

 األمممممر ة هي مممم رئممممي  مساحممممة  قبمممم  مممممن املكرمممممة  مكممممة  بسممممجن اواعظممممً  هللا رمحممممه الشمممميخ عممممني
 الشميخ يسمتمر   وم آنمذا ، الشيخ آل إبراهيم بن امللك  عبد  الشيخ  املنكر  عن  والنهي  بملعروف

 . 2)بلتدري  هانشغال بسب  هم1377 عا  واعتذر  ، لك يف
 مكة:  مساجد ألحد إمامته  . 9

ا هللا رمحممه الشمميخ عممني    بممن الع يمم  عبممد الشمميخ مساحممة  ق بممَ  مممن مكممة  مسمماجد حممدأب إمامممً
 هممم،1375 عمما  و لممك احلممرا ، املسممجد وخطيمم  إممما  هللا رمحممه الشمميخ آل حسممن بممن هللا عبممد
 . 3)بلتدري  انشغاله بسب  هم1385 عا  واعتذر  ، لك يف الشيخ يستمر   وم

 : تالميذه  أبرز
 فيمه  زمنمه  فطال  ،فيه  له  وبر   ،التدري   يف  ًداجلَ   حيىي  الشيخ  وتعاىل  سبيانه  هللا  رز   لقد
 عمممر أمحممد تلميممذه يقممول حيصممون، يكممادون ال الشمميخ طممالب فمم ن هنمما ومممن أماكنممه، د وتعممد  

 طمممالب يكمممون أن  لمممك بَعمممدَ  بمعمممدَ  "وال التمممدري : يف سمممنة  مخسمممني الشممميخ يكمممم  وملممما بزممممول
 فممما ا ، 4)والعجممم" العممرب مممن سممواء ،خارجهمما ومممن الممداير هممذه أهمم  مممن حصممر بممال الشمميخ
 تالميمذه بعمد   ممن عليمه  ودرس  سنة،  عشرين  الكال   هذا  بعد  الشيخ  درَّس  وقد  نقول  أن  عساان
 ف ننمما هنمما ومممن العلممم، يف تالميممذه أح مماد برؤيتممه انظريممه هللا متممَّ  فقممد تالميممذه، تالميممذ تالميممذ

 
  .24 )ص: البادي لنجما  ينظر:  1)
  .143 )ص:  اللطيف اجلم  درة  ينظر:  2)
  .143 )ص:  اللطيف اجلم  درة  ينظر:  3)
  .20 )ص: البادي لنجما  4)
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 :فمنهم تالميذه من عرف من أقد   كر عل  نقتصر
 اهلمما ي عمممر احلمما  بممن املنممري حممممد بممن خمتممار بممن حممممد بممن احلمما  بممن هللا عبممد الشمميخ .1

 التمبك  السوقي
 العتييب. الدعجاين انصر بن منصور الشيخ .2
 الوادعي. مقب  الشيخ .3
 .العتييب الرقيبة   أمحد بن هللا عبد بن  أمحد الشيخ .4
 .السلمي رزيقان بن حبرا بن حيبرو  الشيخ .5
 .الشنقيطي اجلكي أمحد بن اإلما  بن  أمحد سي د الشيخ .6
 .انصر نو   أمحد السنوسي علي الشيخ .7
 بزمول. عمر بن  حممد الشيخ .8
 .رمحه هللا احلرا  املسجد إما  السبي  حممد بن  عمر الشيخ .9

 الممم  الصمممعاب وتذليلمممه ،عليمممه يقمممدر مممما بكممم    العلمممم لطمممالب مبعاونتمممه الشممميخ عمممرف وقمممد
 وإعمادة األمثمال وضمرب العبمارة  وتقريم   املشمك   وحم     الغمامض   بتسمهي   يهمتم    وكان  تواجههم،

 أسلوب. من أبكثر ال كرة تقرير
  وشميخ   شميخي   "إنمه   العروسمي:   كممال   حمممد   بمن   حمممود   تلميمذه   يقول   للطلبة   ن عه   عمو    وعن 
  إن قلم : لمو  أبلم   ال  ب   ،أخويَّ   وشيخ  هللا  رمحه  والدي   )عم    يجد    وشيخ  هللا  ح ظه  والدي
  السمملف مممنهج علمم  املاضممية  سممنة  السممبعني خممالل منممه والتوحيممد العقيممدة أخممذوا األفارقممة  أكثممر
 .   1) منه"  است ادته   يذكر  ممن   منهم   كثريًا   وأعرف  بلداهنم،   يف   هبم   هللا   فن    به،   فانت عوا   ، الصاح 
 األط مال ي هممه ،رائعمًا تلخيصما املمادة لنما   يلخ   "كان يقول: العلم طلبة  م   تلط ه  عنو 

 امجم  يقمول: الكتماب، يف موجمودة غري  املعلوما   هذه  له:  نقول  وعندما  الكبار،  قب   والصغار
 . 2)اجلميلة" ابتسامته ويبتسم املؤلف. قال  وق : وصنف  فوأل  

 
 هللا، رمحمه زكمراي  )أيب املكمي عثممان بمن حيىي املريب الداعية العالمة العام الشيخ راثء يف بعنوان: مقال   1)

 هم.1443 /6 /24 بتاريخ  اخلمي  يو  كت    العروسي كمال  حممد بن حممود للكات  
 هللا، رمحمه زكمراي  )أيب املكمي عثممان بمن حيىي املريب الداعية العالمة العام الشيخ راثء يف بعنوان: مقال   2)
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 سممهاًل  للممدروس شممرحه "وكممان التشممادي: الممرمحن عبممد أمحممد إسمميا  حسممن تلميممذه ويقممول
 أسم لة  فيهما سمه ي ممذكرة وض  أن لتالميذه هقرب صور ومن ،للشاربني  اسائغً   عذبً   وماءً   اميسرً 

 قرابممة  وصمم ياهتا ،منهمما علينمما وميلممي يقممرأ املراجعممة  وسمماعة  االختبممار قممرب كلممما  كممانو  ،االختبممار
 أحممد ف ممي ،اجلمماد العلممم طالمم  إال لممهيتيم   أن يسممتطي  ال هممذا ولكممن  لممك يف واسممتمر ،املائممة 
 اي :الشمميخ فقمال ،إمممالء غمري مممن مباشمرة املممذكرة ممن حن مم  أبن الم مالء أحممد عليمه اقمرت  األاي 
 الصممممور تلممممك مممممن واحممممدة صممممورة وهممممذه .لكممممم وم يممممد ، هنممممك يف ينسممممخ التكممممرار هممممذا ،ابممممي

 . 1)اجلميلة" والسما 
 : مصنفاته

 وهممممو عليممممه فيممممه هللا وفممممتح إليممممه  حمبمممم   مبمممما ينشممممغ  أن آثممممر وإمنمممما ،كتممممابً   الشمممميخ يصممممنف م
 . 2)التدري " إيلَّ   ب   "حم  :يقول وكان ،التدري 

 السنة:  على وحرصه للتوحيد نصرته
 وسمكناته حركاتمه كم   يف  والسمال   الصمالة  عليمه  املصط    أثر  يهبتق     هللا  رمحه  الشيخ  عرف
 "أثممري   األهممدل:  يلممة  بممن الممرمحن عبممد الشمميخ تلميممذه عنممه يقممول وأهلهمما، البممدع علمم  تهوبشممد  
 قمماعدة ألنممه التوحيمد؛ لمواء رافعمًا األبرار مناه  من  ويرتو   السنة  يتق    ،املن ع  سل ي  ،املشرب
 فطاملما  ،هايومنتيل  البدع  عل   العارضة   شديد  ،ستقامة اال  أويل  مهي ا  سالكً   ،ال وز  وأس    النجاة
 . 3)السنة" بنور ظالمها دجيور وحما ،احل    كنانة   من الشرع سها  البدع تلك  إىل دسد  

  يقممررا تقريبممً  هممم١٣٩٨ هممم١٣٩٤ عرفتممه "ومنممذ بزمممول: عمممر حممممد الشمميخ تلميممذه ويقممول
 ممممن  لمممك وغمممري يتعلممم   هبممما، ومممما والصممم ا  واألمسممماء ،ومسمممائله التوحيمممد يف العلممممم أهمممم  كممممال 

 
 هم.1443 /6 /24 بتاريخ  اخلمي  يو  كت    العروسي كمال  حممد بن حممود للكات  

رم  بعنمموان: مقممال  1) د الرزيممة ممما َلَعمممر ال فَمقممَ  الممرمحن عبممد أمحممد إسمميا  حلسممن بعممري، وال َتممَمو  شمماة وال مممَ
 هللا عبممد بممن الع يمم  عبممد الشمميخ بممه وأفممادين هممم،1443 /6 /24 بتمماريخ اخلمممي  يممو  كتمم    التشممادي
 التمبك . احلا 

  .25 )ص: البادي لنجما  2)
  .22 )ص: البادي لنجما  3)
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 الصممممموفية  كممممممال   عممممممن احلمممممدي ، بعيمممممًدا أهمممممم  الصممممماح السممممملف ممممممنهج علممممم  العقيممممممدة مسمممممائ 
 أحمممدا الوقممم   ا  يف أعممرف أكمممن وم ،وخرافمماهتم البمممدع أهممم  كمممال   عمممن ، وبعيممداوشممطياهتم

 . 1)احلرا " املسجد التوحيد ومسائ  اجمليد فتح كتاب  يشمر  غمريه
 أحمممد املممدرس عثمممان بممن حيممىي الشمميخ "فضمميلة  عبمماس: حممممد هللا وصممي الشمميخ فيممه ويقممول

 صمماح ثقممة  عممدل زاهممد  عابمد  ،وعمماًل   عقيمدةً   سمل ي  ،بعلممه  عامم   عمام  ،األفاضم   مكمة   علماء
 ،والممذكر الصممم  ي ينهمما ،هي تممه يف بممذ ،حسممن مسمم  صمماح  ،يعنيممه ال وممما للغممو تممر  ،وقممور
 ،اعممددً  سممنني رافقتممه وقممد والسممنة، السممل ية  العقيممدة نشممر علمم  حممري   بعلممم، تكلممم تكلممم فمم  ا
 . 2)بلط ه"ا مجيعً  هللا توالان

 مسمملم صممييح يف "ودروسممه التشممادي: الممرمحن عبممد أمحممد إسمميا  حسممن تلميممذه ويقممول
 وقمد  حيمىي  وهمو  ،الشمبها   علم   والمرد  واجلموال   الصموال   معهما  كان  وأخواهتا  الواسطية   وكت 
 ال السمممم ة  علمممم  وردوده ،حييممممد اأبممممدً  عنممممه وال ،التوحيممممد وحمممم  العقيممممدة حمممم    قلوبنمممما يف أحيمممما

 ال مممر  علممم  اعصمممي   وكمممان ،ال مممن أو المممراي  أعمممى ت صممملها أو تقطعهممما ال احلممم  عمممن والممم ائغني
 وسمملم عليممه هللا صممل  النمميب وأحاديمم  السمماطعة  القممرآن ب اهممني ومستشممهدا ومسممتدال   ،الضممالة 
 . 3)"السلف علماء وأقوال والبينة   الواضية 

 القممرون يف تعممرف م التسمممية  "هممذه فقممال: بلسممل ية  يالتسممم   عممن هللا رمحممه الشمميخ وسمم  
 بلنسممبة  عممنهم  انَتيمم   والسممنة  بلكتمماب كالتمسمم   عممموناملد   وأهلهممما البممدع ظهممر  ملمما لكممن األوىل،

 آخرهمما ويف والمال  السمني ب متح- ل يالسَّ   السمعاين:  قال  سل ية.  فقلنا:  ومنهجهم  السلف  إىل
 عيمم  ال تيميممة: ابممن اإلسممال  شمميخ وقممال .مممذهبهم وانتيممال السمملف إىل النسممبة  هممذه -ال ممماء
 بالت ما  منمه  لمك قبمول جيم  بم  إليه، واعت   إليمه وانتس   السلف  مذهم   أظهمر  ممن  علم 

 
  .23 )ص: البادي لنجما  1)
  .23 )ص: البادي لنجما  2)
رم  بعنمموان: مقممال  3) د الرزيممة ممما َلَعمممر ال فَمقممَ  الممرمحن عبممد أمحممد إسمميا  حلسممن بعممري، وال َتممَمو  شمماة وال مممَ

 هللا عبممد بممن الع يمم  عبممد الشمميخ بممه وأفممادين هممم،1443 /6 /24 بتمماريخ اخلمممي  يممو  كتمم    التشممادي
 التمبك . احلا 
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ا. إال يكمممون ال السممملف ممممذه  فممم ن  ممممذه  علممم  كمممان  ممممن همممو السمممل ي المممذهيب: وقمممال حقمممً
 . 1)"السلف

 ،فائمممدة ممممن كتممماب  خيلمممو ال ويقمممول: املبتدعمممة  كتممم   شممم ن ممممن نيهمممو   عممممن الشممميخ وسممم  
 العقيممدة ممممن امتمكنممً  القممار  كممان  فمم  ا ،عمومهمما علمم  ليسمم  املقولممة  "هممذه هللا: رمحممه ف جمماب
 واملبتدعممة  والصمموفية  املنطمم  أهمم  ككتمم   قراءهتمما علمم   يقممد   فممال املبتممد  أممما أبس. فممال والعلمممم

 الغمممممافلني وتنبيمممممه ال همممممور كبمممممدائ   اإلسمممممرائيليا  علممممم  احملتويمممممة  والكتممممم  ،کمممممدحالن  واملخمممممرفني
 للسمائ : فقمال، وكتبمه احملاسميب احلمار  عمن  س    زرعة   أب  شهد   ال  عي:  قال  للسمرقندي.

 عممن يغممي ممما فيممه جتممد ف نممك ؛بألثممر عليممك ،وضممالال  بممدع كتمم   هممذه ؛الكتمم  وهممذه إاي 
 لمه فلمي  عم ة هللا كتماب  يف لمه يكمن  م  ممن  قمال:  عم ة؟  الكت   هذه  يف  له:  قي   الكت .  هذه
 املتقمدمني واألئممة  واألوزاعمي الثموري وسم يان أنمم  بممن مممالك أن بلغكمم ،ع ة الكت   هذه  يف
 ،العلممم أهمم  خممال وا قممو  هممؤالء !؟األشممياء وهممذه والوسمماوس اخلطمممرا  يف الكتمم  همممذه  مممواصن  

 بشمممقي  وممممرة ،األصمممم حبمممام وممممرة ،الدبيلممممي المممرحيم بعبممممد ومممممرة ،احملاسممميب بحلمممار  ممممرة فممم توان
 . 2)"!البدع إىل الناس أسرع ما قال:  مث البلخي!

 أخالقه: و  عبادته
 ممن وينتقمي ،كاهماأز  األخال  من يقطف ،غناء حديقة  يف لكاملتجو    هللا رمحه  الشيخ  كان
 شمميمه، ر وكممَ  مستممه سممنوحم  أخالقممه بمم بنم  هللا رمحممه الشمميخ عممرف فقممد ،همماأعطر  ال ضممائ  بسمماتني
 الليمم  يصمم  وكممان ،والممن   النسمم  شممريف ،كلماتممه  تعممد   الممذي املتواضمم  ال اهممد العابممد فكممان
 اخلمممري وأعممممال نواهيمممه واجتنممماب أواممممره وامتثمممال وتعممماىل سمممبيانه وطاعتمممه هللا عبمممادة يف والنهمممار
 بمدار املمدرس فميض   الرب  عبد  الشيخ  تلميذه  يذكر  كما  واألخال   العبادة  يف  مثااًل   وكان  وال ،

 . 3)اخلريية  احلدي 
 الصملة  وثيم  الوالمد الشميخ "كمان  زكمراي:  ابنمه  يقمول  القمرآن،  بمتالوة  عنايتمه   لمك  يف  ما  وأبرز

 
  .26 )ص: البادي لنجما  1)
  .27 )ص: البادي لنجما  2)
 هم.1443 /6 /25 بتاريخ اجلمعة يو  فيض الرب عبد الشيخ علي مالهأ  3)
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 . 1)النهار"  وأطراف اللي  آانء يتلوه فكان  ،الكرم  بلقرآن
 األهمدل المرمحن عبمد الشميخ ويمذكر نواهيمه، عنمد منتهيًما هللا  أواممر  عند  وقافًا  هللا  رمحه  وكان

ا وبعمممد للمعمممروف وبمممذل لإلحسمممان وعنممما  جمممم تواضممم   ا كمممان  أنمممه  عنممممد ووقممموف يعمممي ال عممممَّ
 . 2)هللا  حدود

 لسمان  "كمان  زكمراي:  ابنمه  يقولمه  وتعماىل،  سمبيانه  هلل  المذكر  كثمري  الكال   قلي   هللا  رمحه  وكان
 هللا اي "سمبيانك قولمه: ترديمده كثمرة  ممن عنمه ح ظنماه وممما بمذكره، يلهج  ما  دائما  الوالد  الشيخ
 ممممما هللا اي سممممبيانك ،عبادتممممك حمممم  عبممممدان  ممممما هللا اي سممممبيانك ، كممممر  حمممم   كممممران  ممممما

 هللا" قمول: ممن يكثمر وكمان ، 3)قمدر " حم  قمدران  مما هللا اي سمبيانك  ،شمكر   حم   شكران 
 . 4)الصاح" السلف هدي وعل  اإلميان عل  وإاي  يثبتنا

 احلممج تممر  أنممه عنممه يممؤثر فلممم ،والعمممرة احلممج بممني املتابعممة  علمم  هللا رمحممه الشمميخ حممرص وقممد
 "كممان زكممراي: ابنممه يقممول عليممه، دمقعممَ  وهممو حيممج فكممان ،للكرسممي ومالزمتممه مرضممه فممرتة يف حممى
 همم 1441] سمنتني منمذ  إال  الشميخ  حمج  يتوقمف  وم  ،احلمج  عل   حريًصا  هللا  رمحه  الوالد  الشيخ
 . 5)متير " كرسي  عل   وهو عمره  آخر يف حيج وكان ،هللا رمحه وفاته قب 

 طمموال وخلقممه ودلمم ه مستممه كممان  فقممد العلمممي الممدَّرس يف الشمميخ عمممر مممدَّ  قممد هللا كممان  ولمم ن
ا حياتممه ا درسمممً  ممممن انظمممري عممن يغيممم  وال ،رآه ممممن كمم     حي ظمممه يكمماد ،حياتمممه يف مسمممطَّرًا عمليممً
 ،ال اإلس  يف  والعم   العلم  بني  للتالز   اإلدرا   ك   مدرًكا  هللا  رمحه  كان  فقد  ؛وجالسه  له  حضر
ا ا ويعلمم  م، تعلممَّم مبمما العممم  علمم  حريصممً  عليممه هللا صممل  نبينمما عممن عائشممة  قالتممه مبمما ومقتممدايً  موقنممً
 أبن القمول ميكني  لك ومث  ، 6)القرآن« كان  وسلم عليه هللا صل  هللا نيب خل   »ف ن  وسلم:

 
 هم.1443 /6 /25 بتاريخ  اجلمعة يو  املدرس حيىي الشيخ بنا  زكراي الشيخ يل  كتبه   1)
  .22 )ص: البادي لنجما  2)
 هم.1443 /6 /25 بتاريخ  اجلمعة يو  املدرس حيىي الشيخ بنا  زكراي الشيخ يل  كتبه   3)
  .24 )ص: البادي لنجما  4)
 هم.1443 /6 /25 بتاريخ  اجلمعة يو  املدرس حيىي الشيخ بنا  زكراي الشيخ يل  كتبه   5)
  .512) مسلم صييح  6)
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ا كممان  الشمميخ  ميشممي قممرآن أنممه معممه عمما  مممن كمم   جيمم   يكمماد ،حممي   واقمم  إىل القممرآن تممرجم مرب  يممً
 يف أو وصم يه ع موه يف أو تواضمعه يف سمواء والسم ،  اخلل   يف  رفيعة   من لة   و   األرض،  عل 
 .وعطائه كرمه  يف أو ي يده ال أو يعنيه ال ما تركه

 وممن العمم  يف زممالؤه بمه عرفه ما فهو صدره  وسالمة  وبشاشته  وهشاشته  لينه  عن  فأما
 األنصمماري: صمماد  حممممد الشمميخ يقممول عنممه، سمم   حممني بممه عليممه وأثممىن ،والليممايل األاي  عاشممره
 متضمايًقا أو غاضمًبا األاي  ممن يو  يف رأيته ما  ،األرض  عل   ما   مَلك  بختصار  حيىي  "الشيخ

 وال بسمتمرار النماس عليمه يتوافمد ،جبمد  العمم   يف  متواصمم   ،انبيممة   كلمة   خير   أره  وم  ،العمم   من
 . 1)هم"١٣٩٤ عا  من زاملته ،يتضجر

 الشممميخ تلميمممذه يقمممول معمممه، وعممما  عاشمممره ممممن  لمممك منمممه ملممم  فقمممد إخالصاااه عااان وأماااا
 اإلخمالص  شمذ   ينبعم   ،موفم   داعيممة   ،كثم   عمن  عرفتمه  "لقمد  األهمدل:   يلة   بن  الرمحن عبد
 . 2)فمه" هلوا  من احل  عبري وينساب وعظه تضاعيف من

 عمممن فضمماًل  البعيممد بممه عرفممه ممما وهممو هبمما؛ يتميمم  المم  خصيصممته فتلممك تواضااعه عاان أماااو 
 طممالبو  عامممة  النمماس ممم  لينممًا هينممًا كممان  هللا رمحممه العلممم يف كعبممه  علممو مممن غمالممر  فعلمم  القريمم ،
 ونصميبه المدنيا يف جنتمه العلممي المدرس جعم  بم  ،وقتمه جم   ويعطميهم  هلم  جيل   ،خاصة   العلم
 ،علمم طويلم  "أان ن سمه: عمن  سم    إ ا  يمردد  كان  ما  وكثريًا  ،بينا  أن  سب   كما  فيها  وزينته  منها
ا العلم عل  هجم  وإمنا ،قلي  علمي ،هكذا اهجومً   العلم  عل   هجم   وإمنا  ،هكمذا هجوممً

 . 3)"بلك اءة عودل  احلدي  دار يف وشهادي
ا هللا رمحه كان  فقد ودلِ ه مسته  عن  أماو   صمو ، لمه يسمم  وال يمتكلم يكماد ال ،همادائً  رفيقمً
 "حسن  بزمول:  عمر  أمحد  تلميذه  يقول   لك  ويف  ،لسؤال  جوابً   إال  تتيركان  ش تاه  تكاد  وال

 ،فيممه هممو مبمما قنمم  قمممد ،اجملممال  يف الرتفمم  يقصممد وال ،ووقممار سممكينة   و السممكون دائممم السممم 
 ،الكممال  نم ر ن سمه، علم  إال  يعتممد  ال  لمني  همني  ،وجمه  وبسمط  خلم   حسمن  مم   للتكلف  اتر   
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 المرازي حمام بمم يب وكم نممي ،السمماء إىل بصمره يرفم  ال مشم  إ ا وهمو جمواب،  إال  يمتكلم  يكاد  ال
 نبم احلسمن أن أحسم  كنم   األسممدي: الربيم  بن احلسن شيخه عن  قال  حني  يص ه  هللا  رمحه
 . 1)"السماء إىل ينظر ال إنه :بعد قي  حى الحننائه العن  مكسور الربي 

  فمرتاه  ،المدرس  جملم   فيهما  جيلم   الم   األخر   الصورة  عن  َتاًما  ختتلف  األوىل  الصورة  هذه
 يكم  ال نشميطًا ،حمديثًا ويشمر  آيمة  وي سمر ،أخمر  خ ض نويم اترة صموته ويعلو  ،ي أر  كاألسد

 هللا.  رمحه الدرس يف وهو احلدي  من مي  وال
ا اآلخممرة، علمم  مقممباًل  الممدنيا عممن مممدبرًا هللا رمحممه كممان  فقممد زهااده  عاان وأمااا  يف عممما معرضممً
 امل قود. يتكلف وال بملوجود يكت ي ،البشر رب عطاء يف طامًعا البشر أيدي

 معروفًا كان  فقد  عليه  يقدر  فيما  سنةاحل  شفاعةال  وشفاعته  الناس  إىل  إحسانه  عن  وأما
 حيمىي "الشميخ الرقيبمة: أمحمد والشميخ بموق  سكر  موس   الشيخ  يقول  يستطي ،  ما  ب اًل   بذلك
 الشم اعة   وبمذل  ،العلمم  طالب  سيما  الناس  إىل  واإلحسان  التعليم  عل   مثابر  نهأب  لدينا  معروف

 . 2)ورع" متواض  ،للميتاجني
 سممب  مممن خاصممة  ،العلممماء جيمم  هللا رمحممه الشمميخ كممان  فقممد والعلماااء للعلاام احرتامااه وعاان

 منصمممور الشممميخ تلميمممذه يقمممول ممممنهم، أحمممد علممم  يتجمممرأ وال ،شممميً ا رأ  إن هلمممم ويعتمممذر ،ممممنهم
 ،كتبهممم  علم  عالمة  حنمن :السمابقني عمن يقمول وكمان ،السمابقني  مم   التمم دب  "تعلمنما  الدعجاين:

 للعلمم كلمه  ووقتمه ،واملظماهر املمراء عمن بعيمد وهمو ،املناقشما  يف حى أحد عل   حمتًدا  رأيناه  وما
 المممدرس إلقممماء ممممن السمممابقني اململكمممة  علمممماء طريقمممة  علممم  كممممان  ،النهمممار يف أو الليممم  يف سمممواء
 . 3)الدنيوية" األمور يف اخلوض وعد  بملناقشا  المدرس وق  وإشغال  الطالب  إىل دوالتود  

 تلميمممذه يقمممول أعلمممم، ال يقمممول: أن علممم  يتكممم  وال ،يعلمممم ال مممما يقمممفم  ال هللا رمحمممه وكمممان
 أبخالقممممه ويتميمممم  ،بلتواضمممم  مشمممماخيي عممممن يتميمممم  حيممممىي "الشمممميخ اإلممممما : أمحممممد سمممميد الشمممميخ
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 . 1)أعلم" هللا نعلم: ال فيما نقول أن منه وتعلمنا  العالية...
 "والشممميخ قمممال: حممني محيمممد بممن هللا عبمممد بممن صممماح الشمميخ بمممه وصمم ه مممما وأبلمم  أوجممم  وممما
 هنمج سمريته يف حيكمي  ،للمسماكني  وحبمه  ،وأهلمه  للعلمم  وحبه  ،لسانه  وع ة   وزهده  بورعه  معروف
 بشك  الدنيا عن وع ته ،وأهله الدين  وح   الصدر  وسالمة   املعتقد  حسن  يف  الصاح  السلف

 . 2)نظريًا" له جتد تكاد ال
 ..ونسممممك. وورع وداينممممة  زهممممد مممممن مجممممة  حماسمممن لممممه" بزمممممول: عمممممر أمحممممد تلميممممذه يقمممولو 

 . 3)"الناس إىل بو حمب فماض  ليم ج الذكر رفي  القدر عظيم  ومعرفة، سنة  صاح 
 : وصاايه  من
 هللا تقمو  وهمي وسملم، عليمه هللا صمل  النميب بوصمية  أوصم   الوصمية   س    كلما  الشيخ  كان
 فقمممال: املمممرض يعممماين وهمممو أباي  وفاتمممه قبيممم  هاسممم ل وقمممد . 4)والعلمممن السمممر يف وتعممماىل سمممبيانه

د عبمماده: هبمما هللا وصمم  المم  وصممية ال" يَنا ﴿َوَلقممَ ن الك تممابَ  أوتممموا الممَّذينَ  َوصممَّ م قمَمبل كمم ممم  كممم  َأن   َوإ اي 
وا  النممواهي، واجتنماب األواممر امتثمال والتقمو  نتقيمه، أن لنما هللا فوصمية  ، ١٣١ ]النسمماء: ﴾اّللََّ  اتمَّقمم
 واملخال ممما ، البمممدع روحنمممذَ  ،صمممل  هللا عليمممه وسممملم هللا رسمممول وسمممنة  هللا كتممماب  بممم نت   أن فعلينممما
 . 5)اآلخرة" ويف الدنيا احلياة يف الثاب  بلقول مجيعا تنايثب    أن هللا أس ل

 : وفاته
 الثالمم  اخلمممي  ليلممة  منتصممف األربعمماء يممو  املممرض ممم  معمماانة بعممد هللا رمحممه الشمميخ تممويف
 /23 النبويممة  للهجممرة وأربعممني وثممال  وأربعمائممة  ألممف عمما  اآلخممرة مجمماد  شممهر مممن والعشممرين

 جناته. فسيح سكنهأو   له وغ ر هللا  رمحه ،هم1443  /6
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https://youtube.com/shorts/g5G7i3cQt6U?feature=share. 
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