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َرء إال حـــــديث بَا املـــــَمـــــَو ٌَ ُعـــــدهُ ْ 
ِرء إَا املــَمــَو ْث جيْيــَال حُ َ ُسهْفــَ نُلَعــُ َ 
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َيثا حـــِدَ حـــْنُكـــَف ِنا لـــَسً َ وعـــىْنَمـً َ 
َالح األَي صِفَف َسكْفَ نِلَامْعِ ِلَعـْاجَ فَ
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אאWא 
مـن رشور أنفـسنا إن احلمد هللا نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بـاهللا (  

ومن سيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هـادي لـه, وأشـهد 
 صـىل اهللا ١)()ًه, وأشهد أن حممدا عبـده ورسـولهأن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك ل

ًعليه وعىل آله وأصحابه, ومن تبعهم وسار عىل درهبم إىل يوم الدين وسلم تـسليام 
  :ُأما بعد : ًكثريا

فإن األمم الناهضة تعمل عىل وصل ماضـيها بحارضهـا, وتعريـف أبنائهـا   
وال ريب فإن ارتقاء حياة األمـم . بام حققه أسالفهم يف شتى ميادين العلم واملعرفة

 . والشعوب إنام هو بالعلم, واضمحالهلا وذبوهلا إنام سببه اجلهل
يـة ومـرياث األنبيـاء; وملا كان العلامء هم محلة مشعل نور العلـم ورايـة اهلدا  

فبقـدر مـا يكـون يف األمـة مـن علـامء يف شـتى العلـوم : كانت حيـاة األمـم بعلامئهـا
 . والفنون واآلداب تكون عظمتها وقيمتها ومكانتها بني األمم

وقد حظيت أمتنا اإلسـالمية ـــ بحمـد اهللا ـــ بـوفرة مـن العلـامء يف جمـاالت   
َّاهبني املـربزين لامء العـاملني والنـاخر من العمتعددة, وهتيأ هلا بفضل اهللا تعاىل كم ز
 : ما مل يتهيأ لغريها من األمم عرب التاريخ

 َالُ العـــْتَامـــَ هبـــم قٌامَوْقـــَ أَكِولئـــُأ
ـــــِعِْلول َ ألُنيِبـــــَ تٌمَالْعـــــَ أِمْل ـــــْهِ  هِل

 

* 
*  

ـــَأ ـــِوا إلُامَق ـــُ العِلَالْج َ مقِومُل ـــِاوَ  اَم
ْ هتـــــ هللاِْمُتهُيْشَخـــــَو َامـِالـــــَوَي العِدَ

                                          

 
 

 

 −٤−

 ط دار الكتاب العريب, بريوت, ١٨٣ , ٢/١٨٢ املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري ــ )١(
 . لبنان



وال شك أن قراءة سري هؤالء العلامء مما يشحذ اهلمم ويقوي العـزائم لـدى   
غالت ْشُ واملـُ; حيـث كثـرت امللهيـاتًشبابنا يف كل عرص, ويف هذا العـرص خاصـة

 ـــ ومـن  إال ما رحم ربك ــ احلياة الزائلة كثري من الناس يف امللذات ومتعوانغمس
 الـصحيحة, وكـان هلـم األثـر البـارز يف  الـسلفيةهؤالء العلامء الذين قد محلوا لواء

تنــشيطها, والــذود عــن حياضــها يف هــذه الــبالد املباركــة, ذلكــم الرجــل املتعــدد 
 ــ : املواهب واالهتاممات والرائد يف شتى امليادين واملجاالت

אאאאWאW 
ل تقتيض معرفتهم, فإن خري من يعرفهم إخـواهنم وإذا كانت الرتمجة للرجا  

 معهـم, ومـن هنـا تـأيت هـذه  بالعمـلنيتـرشفووتالمذهتم, واملحيطون هبم, ومـن 
نا نحـوه, ومـا جيـيش يف صـدورنا مـن ًالرتمجة املتواضعة لشيخنا; تعبريا عن شـعور

ُ,  فإن من املسلامت أن يذكر ألهل الفضل فضلحبه  . !!همَُّ
ً عىل اإلنسان, أن يوفق ملعرفـة إنـسان; يبادلـه حبـا بحـب ومن نعم اهللا تعاىل   ٍّ

َّوإخالصا بإخالص, وقـد أنعـم اهللا عـيل بنعمـة كـربى, ومنـ َّ ة عظمـى بـأن عرفـت ً
ًشيخنا الفاضل عـن قـرب, وكنـت أحـد الـذين أفـادوا كثـريا مـن علمـه, وغمـرين 

ً مـا حييـت وفيـا لـه, عارفـا لقـدره,  ــبإذن اهللاــ بواسع فضله وسأظل  أطـال اهللا يف ً
 . وبارك يف عقبه وختم له باحلسنى وزيادةعمره 

 −٥−

ّعرفت الشيخ: نعم   ًعرفتـه حافظـا لكتـاب ربـه, متقنـا لـه: ُ ً عـامال بأحكامـه ً
ً ــــ مــربزا فيــه,ً, عاملــا بحــديث رســول اهللا وقافــا عنــد حــدوده ًألفيتــه بــصريا   كــامّ

أصحح الكلامت ) َّما (ُبالعربية, قوي احلافظة; كنت والزلت إذا قرأت عليه يف فن
َبط الرتاكيب من لْضَمن حفظه, وأ ُ ِّحـسه, وأفهـم املعـاين مـن ِظْفِ ِ ولـَحــظهِهِ يكـاد . ْ



ًيتوقــد ذكــاء, وفطنــة, وحيــيط إحاطــة ُ باملوضــوع الــذي يقــرأ عليــه أو يتناولــه ً تامــةً
ًبالبحث; مرتبا عملـه مـنظام وقتـه ال جيلـس للعلـم إال عـىل طهـارة ِطهـارة ظـاهر : ً

َ رسيرة, ودائام ما حيثنيِونقاء ِ ٍُّ ُ ً عىل أن أجلس للقـراءة عليـه متوضـئا, يكـسو جملـسه ً
; تظهـر عليـه عالمـات  احللـم واألنـاة, واهلـدوء, والتـؤدةالوقار والسكينة, ويزينه

ًالصاحلني, وتلوح يف جبينه كرامات املتقني; ضابطا لسانه عـن فـضول الكـالم, ال 
ُمؤثرا ما يينطق إال بام تدعو إليه الرضورة,  ً ِ ْ اىل عـىل حـظ نفـسه, يمـنح ريض ربه تعُ

ُجلساءه و ُ َ ويدر عليهم رفدَّدهَ ِ ُّ ِ ُوحسبك مـا اشـتهر بـه عـىل ألـسنة اخللـق ) َعطاءه(ه ُ َْ
ِّ مــن حبــه, ومــا حتركــت بــه صــدورهمتكن يف ســاُحــسن اخللــق ويكفيــك مــا مــن 
تـسبب فيـه, اههم من نعته, يرفرف عىل اجلميع بأجنحة اخلـري, ويـدل عليـه, ويَفِش

ُويوصــله للقــايض والــداين, ومــن يعرفــه ومــن ال يعرفــه, يعلــم ويــدرس, ويعقــد  ِّ ُ ِّ
ًاألنكحة, ويكتب الوصايا, ويشفع لدى املسئولني; متعاونا حمتسبا, ال يريـد جـزاء  ً ً

ًوال شكورا من أحد; راجيا وجه ربه, والدار اآلخرة ً : 
َاد لـــَيـــَ أْمَكـــَف َدمَ قـــريَ اخلـــِ يفُهٍ  اَهَّ
ْ حمْريَخـِْلل لْعـِ فَّلُى كَوَ حْدَقَو  ًباِسَتـُ
ـــــَامْعَأَف ُّ كلُهُل  ٌةَعـــــِافَ نِاسَّلنـــــِا لَهـــــُ

 

* 
* 
*  

َ شــمالْدَ قــ اهللاِِلْضَفــِ بَنيِمِلْسُمــِْلل َِ 
ِغـريَ ْنِم ٍ عجـبَالَ وربِ كـْ ْ َيالُ خـَالَ وُ َ 
َ جـــبالْدَ قـــريَ اخلـــِالَصِه يف خـــَّنـــَأل ِ ُ 

 

ِ ْ
ٍ ْ

ِ ْ

אאW 

 −٦−

ً حياته املباركة غالما تتفـتح نفـسه, وتتطلـع لنـور  الشيخ ــ حفظه اهللا ــابتدأ  
ًالعلم, ثم يافعا وشابا; يطلب العلم ويغشى جمالس العلامء وهاهو ــ وفقه اهللا ــ قـد  ً
ٍهتيأ ألمر أراده اهللا له; يقصده طالبه وحمبوه, وينزوي عنه حساده, ومبغضوه, آتـاه 

ًظــة واعيــة, ونفــسا صــابرة مثــابرة, ولــسانا صــادقا, وعلــام غزيــرا, وســمتا اهللا حاف ً ً ً ًً
 . ًحسنا, وحسن ترتيب وتنظيم, وضبط يف كل أموره, ومجيع أعامله



إذا كان الناشئ تتغذي مواهبـه ومنازعـه مـن منـزع بيتـه, الـذي تربـى فيـه و  
ه بيئة دينيـة عـىل وترعرع حتت ظله; فقد هتيأ للشيخ ــ حفظه اهللا ــ منذ نعومة أظفار

رأسها والده ــ رمحه اهللا وأسكنه فـسيح جناتـه ـــ وقـد سـاعدته هـذه البيئـة عـىل أن 
ينشأ نشأة صالح وورع وزهد وتقى وأن يعيش هبـذه الـصفات احلميـدة, وينطبـع 

 : أثرها عىل سلوكه يف مراحل حياته كلها
ِو إْرَ غــَالَفــ َع مِائَنَ صــْتَابــَ طْنَ ــ * ٍدِاجــُ َن مــِإَف َ العــود مــن حَاءَّ ْ ــُِ ُث يعــرصْي َ ْ ُ ُ 

  

وشيخنا ــ حفظه اهللا ـــ قـد أتـم اهللا عليـه نعمتـه وبـسط لـه يف أسـباب رزقـه   
ّويرس له أموره; يعيش عيشة رغـدة هـانئ البـال, تبـدو عليـه آثـار نعمـة اهللا يف كـل 
مظهــر مــن مظــاهر حياتــه يف مأكلــه ومــرشبه وملبــسه ومــسكنه يتخــري مــن الثيــاب 

ّوأليقها, وحيب الطيب, ويستعمل منـه أجـوده ـــ وحاشـاه ـــ أن أجودها وأحسنها 
َيقصد هبذه املعيشة زخرف الدنيا وزينتها وهبجتها ومتعها; بل  علو الـروح وسـمو ُ

أجــل ذلــك األمــور, واالجتــاه إىل معاليهــا, ومــن الــنفس, والبعــد عــن سفاســف 
ُالسمت احلسن واخلشية هللا واإلخالص يف تعلم العلم وتعليمـه ـــ  ُ  نحـسبه كـذلكُ

َال جملسه من املراء والغيبة والنميمة واللغو واللغـط واهللا حسيبه ــ الزمته اهليبة وخ َّ
ًوقد عرف بني طالبه بأنه شعلة من النشاط واجلـد واحليويـة, جـاعال أسـاس أمـره  َ ِ ُ

واحتـساب الذي يبني عليه حركاته وسكناته; اإلخالص الكامـل والنيـة الـصادقة 
 أوقاتـه لس العلم عنده وكثر أهله, حتى أضحتذا راجت جما وهل.األجر والثواب

ًكلها مشغولة بالعلم مزحومـة بطالبـه تعلـيام وبحثـا, ومراجعـة ووعظـا, وإرشـادا  ً ً ً
ًا لغواضــمه, شــارحا ملبهمــهذًوتوجيهــا جمليــ ق بــذي العلــم وأجــدر بــأجره ِفــأخل. ً

  !!ومثوبته

 −٧−

 ٍ حــــنيَّو كــــلُ ينمــــِ العلــــمُفــــأجر
 

ــــرء يبقــــى   * ــــَوُوذكــــر امل ــــْه َو ف  ٍانَ
 



W 
ــه الالحمــدودة يف ســبيل    ــه وأعاملــه وعطاءات عنــدما يتأمــل اإلنــسان انجازات

الدعوة إىل اهللا; يدهشه العطاء غري املحدود; واحلب, والعاطفـة املركـوزان يف قلبـه 
لكل مسلم إنه وحلسن ثقة الناس بـه, السـيام الوجهـاء واألمـراء وأهـل اخلـري مـن 

 عـىل ًهم, يكتب هلـم وخيـاطبهم; داال  عـىل اخلـري, وحاثـا ثرياء, وغريالتجار, واأل
ً; موجها نفقاهتم, وزكواهتم إىل ما يعود عليهم باخلري العمـيم, اإلنفاق يف سبيل اهللا

 اجلزيــل, يف الــدنيا واآلخــرة, ومل يقتــرص يف نــصائحه ومعاجلتــه للقــضايا, واألجــر
َ أيـضا برسـائل يرسـلها, وباملكاتبـة بـل ,املـشافهةوإبداء اآلراء, واالقرتاحات عىل  ً

ينصح فيها, وينبـه ويـذكر, ويبـدي آراءه, ويعـرب عـن مـراده بـأدب جـم وتواضـع 
كريم, وجـرأة واعيـة, ورصاحـة ال تعـرف املحـاورة, وال املـداورة, وهـذا دأبـه يف 

 . أموره كلها; فحياته اخلاصة كحياته العامة, متامثلتان, متامزجتان
ً بكـــل هـــدىُلـــهِ اإلَّنَ مـــْدَه قـــِيـــْلَع َ ُ 

ِفكـــم أيـــاد لـــه يف اخلـــري قـــدمها ٍ 
* 
*  

ــ ــه ج ــالَّدَإذ أن ــا غف ــوى وم   يف التق
ِبحــسن بــ ُرش وأخــالق هبــا كمــالُ َ ٍ ٍ 

  

 :ُوبعـــــــــــــد

 −٨−

ــشيخنا,    ــاء ل ــة; وف ــه, يف هــذه العجال ــاىل إىل تقديم ــي اهللا تع ــا وفقن ــذا م ًفه
 متملـق, لكنـه حـق أراه صالح بن غـانم الـسدالن; غـري مـادح/ وأستاذنا الدكتور

ٍلزاما عىل كل من عرف الرجل وخالطه وعارشه, وأفاد منه وعامله, ولكـل واحـد  َ َ ً
مـن وجـوه ً خمتارا ما يروق لـه, بـأي وجـه  يعرب عن شعوره وما جييش يف صدرهأن

ًالتعبري نظام أو نثرا,     اهللا تعاىل أن ما سطرته هنا ليس من وحي اخليـال فـإينُدِهْشُوأً
 تنميق العبارات املزوقـة وال أحـسن نـسج األسـاليب املمـشوقة وإنـام هـي ال أجيد



رغبة خالصة يف رصد حقبة من املسرية الفكرية التـي أسـهم يف قيادهتـا مجهـور مـن 
العلامء املعـارصين باململكـة العربيـة الـسعودية أمثـال سـامحة الـشيخ : أوىل الفضل

 بـن محيـد, وسـامحة الـشيخ حممد بـن إبـراهيم آل الـشيخ, وسـامحة الـشيخ عبـداهللا
 ًيعـا ـــ وشـيخنا واحـد مـن طالهبـمعبدالعزيز بـن عبـداهللا بـن بـاز ـــ رمحهـم اهللا مج

الناهبني الذين أثروا هذه احلقبة املضيئة من تاريخ اململكة العربية السعودية فكان ــ 
ًحفظه اهللا ـــ أنموذجـا حيتـذى, وذلـك فـضل اهللا يؤتيـه مـن يـشاء واهللا ذو الفـضل 

 م ــ العظي
ٌهذه الرتمجة بحق تعترب تعبريا واقعيا عام يكنه قلبفوأكرر    ً  هذا َسريةمى َعَ وً

  أو تزيـدً عـرشين عامـابمكتبـه ومكتبتـه من خالل خمالطتـه والعمـل الشيخ اجلليل
ـ    وهي ًا ـــ بحمـد خصب أيام عمري وأفضلها نفع معدودة عندي من أيعلم اهللا ـــ

ً وحقيقة ال خياالًإطراء ً فكان ذلك واقعا الهللا تعاىل ــ ً . 
ًاال قـوأم هذه املقدمة املتواضعة لشيخنا اجلليل أن أنقـل توحيسن يب وأنا أخت  
ٌ أناس حمبون للشيخ عارفون لقدره وفضله والـنامذج عنـدي ا تفضل بكتابتهًكريمة

  :ًثرة واألقوال كثرية  ولكني اختار منها ثالثة لتكون أنموذجا حيتذى, وهي

 −٩−

عبدالرمحن بن زيد الزنيـدي, رئـيس قـسم الثقافـة / األستاذ الدكتوره  ــ ما سطر١
اإلسالمية بكلية الرشيعة بالرياض, يف جملة مرآة جامعة اإلمام حممد بن سـعود 
ــــني  ــــاريخ االثن ــــة بت ــــسبعني بعــــد املائ ــــامن وال   اإلســــالمية يف عــــددها الث

د قــال حفظــه اهللا وهــو يعــد.. هـــ الــصفحة الرابعــة ٢١/١١/١٤١٤املوافــق 
الصفات املثىل ألستاذ اجلامعة وبعض العنارص الـرضورية لـه يف موقعـه الرائـد 

ًإين أجدها فرصـة, ألجعـل األسـتاذ ): ((السدالن األنموذج(قال حتت عنوان 



صالح بن غـانم الـسدالن األنمـوذج احلـي ألسـتاذ اجلامعـة, هكـذا / الدكتور
 ـــ فهـو مثـال ألسـتاذ ًنحسبه, من خالل معرفتنا به ـــ وال نزكـي عـىل اهللا أحـدا

ٌق علمي مع وضوح عم: اجلامعة; يف متكنه من ختصصه الذي يتجىل يف تدريسه ٌ
ًأســلوب; ليثمــر ترســيخا للــامدة يف نفــوس الطــالب, ويف تواضــعه وانفتاحــه 
النفيس مع اآلخـرين; سـواء كـانوا مـن طالبـه أم مـن غـريهم, ويف تفاعلـه مـع 

 وخطيـب نـاجح, كـام أنـه ام فاضـلعي الذي يعيش فيه; فهو إماملحيط االجتام
 الفكريـة, التـي يشارك يف كل إجازة صـيفية يف الـدورات الـرشعية وامللتقيـات

 خارج اململكة, أو تنظمها بعض مؤسسات الدعوة اإلسالمية, تنظمها اجلامعة
توجيـه  وأمهيتـه يف الرشعيَي دور العلم ٍغرابة يف ذلك عىل عامل رشعي, يعوال 

, وبالتـــايل دور العـــامل الـــرشعي, يف احليـــاة, ضتهاهنـــاألمـــة وترقـــي وعيهـــا و
َ مفــرسُ الــرشعيةُ فهــو يــرى أنــه جيــب أن تكــون الدراســةواملجتمــع;  لظــواهر ًةِّ
ِشة بدعـه وخرافاتـِاملجتمع مناق َ  لـسلبياته كـام جيـب أن يتحـول النـشاط ً حمللـةِهً

الديني يف املدارس إىل طاقة حية وشعلة متأججة وفكر خصب تستثمر فيه كـل 
 )). ــ حيفظه اهللا ــالخ ما قاله... اإلمكانات 

 −١٠−

الشيخ عبدالرمحن بن يوسف الرمحـة يف كتابـه اإلنجـاز يف ترمجـة سـامحة  ــ وقال ٢
ومن طـالب الـشيخ ـــ ( :قال) ١٣٣ص (اإلمام عبدالعزيز بن باز ــ رمحه اهللا ــ

 ّيعني سـامحة الـشيخ ابـن بـاز ـــ الـذين درسـوا عليـه يف الريـاض, وذلـك إبـان
تدريسه يف كلية الرشيعة بالرياض, وهم اآلن يمثلون صفوة املجتمع من علامء 

وقد سـامهوا يف نـرش فضالء ووجهاء مرموقني هلم املكانة العلية واملنزلة السنية 
 ومنهم .………العلم والدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف مجيع إنحاء اململكة



وهـو األسـتاذ بكليـة الـرشيعة الشيخ صالح بن غانم السدالن العـامل املعـروف 
من شيوخنا الفضالء مجع اهللا له من اجلـاه واملنزلـة وحـب اخلـري بالرياض وهو 

ونفع الناس وله صفات محيدة وصاحب نشاط دعوي وجهـد فاضـل خـريي, 
وهو فقيه حافظ أصويل, وله دروس يومية معروف بتواضـعه وسـالمة صـدره 

ًرشك ــ زاده اهللا عـزا وتوفيقـا ـــ حمب للسنة وأهلها ونارص للتوحيد وحمارب لل ً  
 .هـ كالمه ــ حفظه اهللا ــ.ا
أمحد بـن معـيض / الشيخ: ما جادت به قرحية شيخ قبائل بني دهيس بن مالك ــ ٣

حـي التعـاون بملالكي عند زيارته ملنزل الشيخ صالح ــ حفظه اهللا ــ  ابن خلف ا
غـانم الـسدالن صـالح بـن / فـضيلة الـشيخ الـدكتور: (, قـالبمدينة الريـاض

حفظك اهللا تعاىل وهداك وفقك ملا حيبه ويرضاه وجعل أسعد أيامك يـوم لقـاه 
 )آمني. …وأجارك من النار وحفظك من رش طوارق الليل والنهار 

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ,,,           أما بعد  
ع بـالغ فأدعو اهللا أن يسدد عىل طريق احلق خطاكم, وأسـتأذن فـضيلتكم ألرفـ  

شـكري وتقــديري عــىل مــا لقيتــه مــن شخــصكم الكــريم خــالل زيــاريت ملدينــة 
الرياض من حسن استقبال ودماثة خلق وكرم ضيافة وهذا لـيس بغريـب عـىل 

 . فضيلتكم

 −١١−

ًوقد أوليت ضمري الشوق عىل لسان القلم معربا عـن مـدى معزتـك ومنزلتـك   
ل القليـل قـد تكـون يف قلوبنا فأنت قد بذلت الكثري والكثري وترفعـت عـن بـذ

صفة يف مجيع الناس, ولكن تضاعفت يف شخصك فـنعم البـاذل أنـت وجـدير 
وفعلكـم معنـا . بك الذكر الطيب يف كل يوم ترسم فيه الشمس خيوط أشعتها



خالل الزيارة يذكر فيشكر فيقع من نفيس موقع اإلجالل والتقـدير ويطيـب يل 
ًيـا ريب لكـم سـدادا يف أن أقلدكم هـذا الـشكر وسـام حمبـة وعربـون ذكـري داع ً

ًالدنيا واآلخرة وأميل أن يصل سالمي موصوال بالدعاء لألخوة مجيعا ً: 
 ً الــشكر منزلــةَ أعلــم غــريُلــو كنــت

ًألخلــصتها لــك مــن قلبــي مطهــرة َُّ ْ َْ َُ ِ ْ َ َِ َ ْ َ 
* 
*  

 ِمنَّ يف الـث عنـد اهللاِِشكرالـأوىف عن 
ــ َرا عــْكُش ــَلْوَا أَ مــَىلً  ِنَسَ حــْنِ مــَتْي

  

 شــيخنا وتــاج رؤوســنا وأمــد يف عمــرك وأصــلح نيتــك وذريتــك حفظــك اهللا  
 : وختم لك بصالح األعامل ف

ــــت ل ِأن َ ْ ــــدَ ــــِْللَ وِينِّل ــــِةَوءُرُم  ٌاب َ ب
َعــشت عــضدا وســ ً ُ َ ْ ــَكْتَدَاعِ  ِايلَ اللي

* 
*  

ــــ ــــُ كٍمَانَ غــــِ آلْنِ مــــَّمُث ُت لْن ــــاَبَ  ًاب
ـــِيف َاملا الَ ســـَتْئِي شـــِذَّ ال ـــصً  ًاباَ م

  

نور اليقني وأيدنا بروح منك يا أرحم الرامحني وأن نعمـل ربنا اهدنا بنورك   
وآخـر دعوانـا أن احلمـد هللا . نيًصاحلا ترضاه وأدخلنـا برمحتـك يف عبـادك الـصاحل

 .رب العاملني
ُقيم مكتبته/ وكتبه  .  هاشم الغريري بن عبدالفتاح بنحممد/ ِّ

 −١٢−

  



אאWאאאאאא 
WאאW 

 .صالح بن غانم بن عبداهللا بن سليامن بن عيل السدالن : الكريماالسم
 .  السدالن:اسم العائلة
رساة احلجـاز ( يف رشق الـرساة ةوهـي فـروع كثـرية مبثوثـ:  قحطـان:اسم القبيلـة

 نجد والظهران واجلوف وغريها, وهـي :ويف األودية املنحدرة منها نحو) وجنوهبا
, التي تعتـرب األصـل الثـاين مـن أصـول العـرب, )قحطان (رع من القبيلة القديمةف

 .بمقابل عدنان
 ومـن آل ,اجلحادرة, ومن اجلحادرة آل اجلمـل:  قحطان نجدةومن حارض  
 ومن آل سليامن آل عاصم, ومن آل عاصـم آل عيـاف, ومـن آل   آل سليامناجلمل 

ــاف, آل ــن خــثعمآل عي ــن عفــرش ب ــة ب ــنهم آ ربيع ــالق وم ــويطن مــن ل عف  يف الب
 مـن بنـي ِّريَغُآل الـص: ومـن آل عفـالقحـساء َاء, ويف األَربضواحي عنيزة ثم يف اخل

ثور يف البدايع والعفالق يف األحـساء, وآل سـدالن يف اخلـرباء وغريهـا مـن عفـالق 
 . )١(قحطان

َ ْ

ـــِا ـــُ مٌنْب ـــٌكَارَب ـــْحَ قْنِ م َان مَط ـــهَْبنَ ُت ُ 
 

ــــَ العَِىلإ  * ــــْنُ مُهْوُّدَ عــــْدَ قــــِِقالَف ِسَت
                                          

 ًبا
 

 

 −١٣−

ــر)١( ــد ج:  انظ ــساب األرس املتحــرضة يف نج ــرة أن ــام ٥٥٢, ٢/٥٥١مجه ــة األوىل ع هـــ ١٤٠١, الطبع
منشورات دار الياممـة للبحـث والرتمجـة والنـرش الريـاض اململكـة العربيـة الـسعودية ومعجـم قبائـل 

, ٥٧١ , ٥٧٠ , ٥١٧:  القسم الثاين٧٤:  القسم االولمحد اجلارس/ اململكة العربية السعودية للشيخ
الريــاض اململكــة / منــشورات دار الياممــة للبحــث والرتمجــة والنــرش. هـــ١٤٠٠الطبعــة األوىل عــام 

محـد بـن إبـراهيم بـن / للـشيخ) ١٤٤ ــــ ١٤٣ص(العربية السعودية, كنز األنـساب وجممـع اآلداب 
 .م٢٠٠١هـ ـــ ١٤٢٢, ١٤طًعبداهللا احلقيل رئيس حمكمة اخلرج سابقا, 



عبــدالرمحن بــن / األســتاذ) باختــصار(وقــد تــرجم للــشيخ ــــ حفظــه اهللا ــــ   
حققـني يف لة يف موسوعة أسـبار للعلـامء واملوردت ترمجته مطو و١)(يوسف الرمحة 

 .هـ١٤١٩الرشيعة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية ــ الرياض 
WאאW 
  أستاذ :الدرجة العلمية       يسعود  :ةاجلنسي
 . بريدة:املكان    هـ٢٥/١٢/١٣٥٩ :امليالد
 . متزوج:احلالة االجتامعية       السعودية :الدولة

ً وأمحـد حفظهـم اهللا مجيعـا , وعبـدالعزيز, وهيلة, حممد:أوالد الشيخ ــ حفظه اهللا ــ
ًبتهم نباتا حسنا وجعلهم خري خلف وأن   ــخلري سلف  ــ اللهم آمنيً

 .  حي التعاون بجوار القاعة الرومانسية:السكن احلايل
  الرياض:املدينة  جامع األمرية اجلوهرة الرباهيم   

 ٢٥٨٢١٤٧:   عمل٤٥٤٧٥٥:  فاكس٤٥٠٩٣٤١ ـــ ٤٥٠٩٤٠٧ :تليفون منزل
 ١١٤٩٢ :الرمز ٨٨٢١: ب.  ص:العنوان احلايل
 ١١٤٩٢ :الرمز ٨٨٢١: ب.  ص:العنوان الدائم
 .  فقه مقارن:التخصص الدقيق    .  رشيعة: العامالتخصص

WאW 
ابتدأ حياته العلمية بحفظ القرآن الكريم عىل يد والده ــ رمحه اهللا ــ فقرأ عليـه يف * 

ويعتــرب ... كالعقيــدة والفــرائض واحلــديث والنحــو وغريهــا:  العلــوممبــادئ 

                                           

 −١٤−
 .١٣٣ ــ ١٢١ص...  يف اإلنجاز)١(



 الكـريم بالريـاض فـأتم والده أول مشاخيه, ثم التحـق بمدرسـة حتفـيظ القـرآن
 . ًحفظ القرآن الكريم كامال

ثم التحق باملعاهد العلمية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية عـام * 
 . هـ١٣٨٢هـ باملرحلة املتوسطة ثم حصل عىل الثانوية عام ١٣٧٧

من كلية الـرشيعة بجامعـة / هـ حصل عىل بكالوريوس الرشيعة١٣٨٦ويف عام * 
, ويف نفس العام ابتـداء حياتـه العلميـة بالتـدريس بـوزارة املعـارف, ثـم اإلمام

هـ عىل املاجستري يف الفقه املقارن, وكان موضوع الرسالة ١٣٩١حصل يف عام 
 ). اإليضاح يف رشوط النكاح(

ًهـــ عــني حمــارضا بكليــة الــرشيعة وحــرض للــدكتوراه, وحــصل ١٣٩٥ويف عــام * 
هــ, ١٤٠٣ملعهد العايل للقضاء بالرياض عام عليها من قسم الفقه املقارن من ا
 ).النية وأثرها يف األحكام الرشعية: (وكان موضوع رسالة الدكتوراه

ًوتدرج يف وظيفتـه بكليـة الـرشيعة منـذ ذلـك الوقـت أسـتاذا مـساعدا, فأسـتاذا *  ً ً
ًمشاركا فأستاذا بقسم الفقه  وقـد تعاقـده ) هــ١/٧/١٤١٩ثم تقاعد بتـاريخ (ً

ًيعمل هبا أستاذا للدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الـرشيعة وال معه اجلامعة ل
 . ًيزال عطائه موصوال ــ بحمد هللا ــ حتى تاريخ هذه الرتمجة
אאאאW 

والده الشيخ غانم السدالن إذ حفظ عليه القرآن وقـرأ عليـه الكثـري مـن الفنـون * 
مبادئ العلوم املختلفـة كالعقيـدة والفـرائض واحلـديث والنحـو وغريهـا ثـم و

 . التحق بمدرسة حتفيظ القرآن الكريم بالرياض

 −١٥−

والشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ حيث قرأ عليه يف العقيدة واحلديث والفقه, * 
: وقد أفاد من الشيخ حممد بن إبـراهيم إفـادة عظيمـة حيـث يـصفه فيقـول عنـه



ًفة إىل علميته القوية مهيبا وذا أسلوب تربوي فعال, مما جعل معظـم كان إضا(
 ).علامء البالد يستفيدون منه وخترجوا عىل يديه رمحه اهللا رمحة واسعة

 .وسامحة الشيخ عبداهللا بن حممد بن محيد ــ رمحه اهللا ــ* 
 يف وسامحة الشيخ عبدالعزيز بن عبـداهللا بـن بـاز ـــ رمحـه اهللا ـــ حيـث قـرأ عليـه* 

العقيدة والفقه, وذلك مـن خـالل دروس سـامحة الـشيخ يف املـسجد وكـذا يف 
 . املعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 . وفضيلة الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ ــ رمحه اهللا ــ* 
ـــ, حيــث أفــاد منــه يف األ*  ـــ رمحــه اهللا ـ صــول والــشيخ حممــد األمــني الــشنقيطي ـ

 . والتفسري
والشيخ عبدالرزاق عفيفي ــ رمحه اهللا ــ, حيـث قـرأ عليـه يف التفـسري واحلـديث * 

ًواألصــول, وكــان معجبــا بطريقــة الــشيخ عبــدالرزاق عفيفــي رمحــه اهللا يف 
التدريس, حيث املادة العلمية لديه خاليـة مـن احلـشو مرتبـة مركـزة معروضـة 

 . بأسلوب شيق قشيب
ان ــ رمحه اهللا ــ حيـث أفـاد منـه يف الدراسـات العليـا والـشيخ والشيخ مناع القط* 

صـالح بـن فـوزان الفـوزان, والـشيخ / عبدالعزيز بن زاحم, والشيخ الدكتور
ــدكتور ــداهللا بــن جــربين, والــشيخ حممــد بــن / نــارص الطــريم, والــشيخ ال عب

عبدالرمحن بن قاسم والشيخ يوسف الربقاوي والشيخ أمحد الربقـاوي رمحهـام 
 ,, وفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن حممد بن داود, وفضيلة الشيخ عبـدالرمحن اهللا

 : الرباك وغريهم كثري

 −١٦−

َفال ريـب ْ َ َ  ًالْفـِ طَءَامَلـُ العَزَاوَ جـْنَ مـَ
 

ـــــَي  * ـــــَِذ إُنْوُك َخا أْيَا شـــــَشَا ن ـــــاْيِرً  ًب
 



אWאאW 
 : بكالوريوس رشيعة) أ(

 . فقه وأصوله:خصص الدقيقالت    . رشيعة :التخصص العام
 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:اجلامعة     الرشيعة :القسم
 .هـ١٣٨٦ :التخرج

 : املاجستري) ب(
 .  فقه وأصوله:التخصص الدقيق    رشيعة  :التخصص العام

 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.  الفقه:القسم
 . هـ١٣٩١ :التخرج عام

 : الدكتوراه) جـ(
 .  فقه مقارن:التخصص الدقيق    . رشيعة : التخصص العام

 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.  الفقه:القسم
 . هـ١٤٠٣ :التخرج

WאאW 

 −١٧−

א  אאא
 ٧/٦/١٣٨٦ ١/٧/١٣٧٢ القصور امللكية إمام ومرشد وقارئ
 ١٢/٩/١٣٩٠ ٧/٦/١٣٨٦ وزارة املعارف السعودية ة وعربيةمدرس علوم رشعي

 ١/٢/١٣٩١ ١٢/٩/١٣٩٠ وزارة املعارف السعودية مدرس أول علوم رشعية وعربية
 ٢٣/٥/١٤٠٣ ١٠/١٠/١٣٩٥ كلية الرشيعة ــ جامعة اإلمام  حمارض 

 ١/١/١٤٠٩ ٢٣/٥/١٤٠٣ كلية الرشيعة ــ جامعة اإلمام  أستاذ مساعد 
 ١/٢/١٤١٣ ١/١/١٤٠٩ كلية الرشيعة ــ جامعة اإلمام  أستاذ مشارك 

 ١/٧/١٤١٩ ١/١٢/١٤١٣ كلية الرشيعة ــ جامعة اإلمام  أستاذ



 .هـ١/٧/١٤١٩ثم تقاعد بتاريخ 
ًومل يمنعه ذلك من مواصلة عطائه العلمـي; فأرسـلت إليـه اجلامعـة خطابـا   

امعة فلـم يـدخر هو قرين خطاب التقاعد تأمل منه أن يستمر عطاؤه وتدريسه باجل
 . ً حفظه اهللا يف تلبية طلبهم خدمة للدين ونرشا للعلم الرشعيًوسعا

WאאאאאW 
ًبروز نشاط الشيخ ومنهجه يف الدعوة إىل اهللا علام وعمال: متهيد  ــ : ً

 −١٨−

اط دعـوي بـارز, للشيخ منهج فريد, وطريقـة مميـزة يف الـدعوة إىل اهللا ونـش  
وجهــود ملموســة, وأعــامل موفقــة ــــ بحمــد اهللا تعــاىل ــــ; تتوجهــا النيــة الــصاحلة, 
واالعتدال, واحلنكة, والتجربـة الطويلـة يف العمـل الـدعوي, والبعـد عـن الغلـو, 
واإلفراط, والتفريط, والدعوة إىل اهللا تعـاىل باحلكمـة واملوعظـة احلـسنة والنـشاط 

ًالمية; حيـث كـان وأيـن كـان مقتـديا يف ذلـك هبـدي الدائب خلدمـة الـدعوة اإلسـ
ــيهم ــة هيمــه أمــر اإلســالم . الــسلف الــصالح رضــوان اهللا عل َوال غــرو فهــو داعي

والدعوة إليه وتقيص أحوال دعاته وتلمس حاجاهتم والشد من أزرهم وتـصحيح 
مسار من شط فكره أو زل لسانه أو تعثرت خطواته مـنهم يف أنـاة ورويـة وحكمـة 

ــا منهجــه أيــضوتــؤدة وأخــ ــدال يف الوســيلة واملقــصد ومــن مزاي ــة واعت : ًاوة حاني
 عنارص التميز والتفوق يف منهج الـشيخ فهـو عـامل الشمولية الفكرية وهي من أهم

يف جمال العقيدة; فقيه يف منـاهج التـرشيع, حمـدث أصـويل, لغـوي, نحـوي, بـصري 
 ال يتقوقـع يف بكثري من النصوص, حافظ للمتون, ذو قرحيـة صـافية وذكـاء وقـاد,
ُجمـال ختصـصه وال يـرضب يف عنـارصه النظريــة التـي يدرسـها وي َُ  والواقــع هاُسـِّدرْ

ًاالجتامعي الذي تعيشه األمة مرتبطا بالواقع املتجدد منسجام مع املجتمع املعـارص  ً



ًيرسم أطر اإلصالح والتطـوير مرتكـزا عـىل قاعـديت االلتـزام بالـضوابط الـرشعية 
ة ولعل فيام نذكره هنا خري مثال عىل ذلك فمن أبرز جهـوده وحتقيق املصلحة العام

يف الدعوة ومشاركته يف األنشطة الدعوية داخل اململكة وخارجهـا, تلـك اجلهـود 
 : املتمثلة يف

طبع ونرش الكتب التي تعنى بالدعوة وتؤصل العقيدة الـصحيحة وتيـرس الفقـه * 
ذهـان الـشباب خاصـة اإلسالمي وتغرس القـيم األصـيلة واملـنهج القـويم يف أ

ًواملسلمني عامة عن طريق التعاون مع بعـض املحـسنني وكلهـا تـوزع وقفـا هللا 
 . تعاىل داخل اململكة وخارجها

ًمن اإلسهامات الدعوة للشيخ القيام باملحارضات والندوات مـشاركا آلخـرين * 
ة احلكوميـيف اجلوامع واملساجد ودور العلم واهليئات واملـصالح : ًأو منفردا هبا

ــة ــة واجلمعيــات : واللقــاءات الفكري ــاملراكز اإلســالمية واملؤســسات الدعوي ب
 . اخلريية واالجتامعية واملصحات النفسية والسجون وغريها

WאWW ـــب١ ــــ الكت ــــ األبحـــاث٢.  ـ   .  ـ
مناقـشتها  ـــ اإلرشاف عـىل الرسـائل العلميـة و٥.  ــ املحـارضات٤.  ــ املقاالت٣

 : وإليك التفصيل

١אW 
ــــَل ــــَقْيَ أْدَق ــــَّنَ أُتْن ْ الكت ــــْبَ تَبُ  ىَق
ْرا يفِاظَا نـــــَيـــــَف ِ ْ الكتـــــبً  ْيِدْعـــــَ بُ

* 
*  

ْ حتــــيتَرْوُى صــــَنــــْفَتَو َ الــــرتَتَ  ِابُّ
َ يلْلَس  ِابَوَّ الثـَالَزْجـِإَ وًةَرِفْغَ  م اهللاَِ

ْ ِ

  

 مــن العلــوم النافعــة واملعــارف ٌ فيــاضٌ وزادٌّللــشيخ حفظــه اهللا نتــاج علمــي ثــر* 
الزاخــرة وقطــوف مثمــرة مــن احلكمــة والبيــان وطاقــات يانعــة مــن زهــر الــرشيعة 

 ــ : واآلداب يف مجيع الفنون نعد منها وال نعددها
 −١٩−



دار : النــارش.  االئــتالف واالخــتالف ــــ أســسه وضــوابطه: عنــوان الكتــاب ــ١
 . هـ١٤١٥: املسلم التاريخ

ــة, آداب وأحكــام: عنــوان الكتــاب ــ٢ ــارة املدين دار بلنــسية للنــرش : النــارش زي
 هـ١٤٢٠والتوزيع عام 

دار النــارش . األحكــام الفقهيــة للــصداق ووليمــة العــرس: عنــوان الكتــاب ــ٣
 .هـ١٤١٣عام . الوطن للنرش

دار بلنـسية : النـارش.  أحكام الوقف والوصية والفرق بينهام: عنوان الكتاب ــ٤
 .. هـ١٤١٥: التاريخ

دار : طبـع ونـرش. احلكم بغـري مـا أنـزل اهللا ونتائجـهأسباب : عنوان الكتاب ــ٥
 . هـ١٤١٥املسلم للنرش والتوزيع, عام 

دار املـسلم ـــ : النـارش. أسس احلكم يف الـرشيعة اإلسـالمية: عنوان الكتاب ــ٦
 .هـ ١٤١٤/ ١٤١٣: دار الوطن التاريخ

دار بلنـسية : األنشطة الدعوية باململكة وأثرها , طبـع ونـرش: عنوان الكتاب ــ٧
 . هـ١٤١٧

طبـع .  تنبيـه زائـر املدينـة عـىل املمنـوع واملـرشوع يف الزيـارة: عنوان الكتاب ــ٨
 . هـ١٤١٦طبع , دار بلنسية: ونرش

. التوبـة إىل اهللا ـــ معناهـا ـــ حقيقتهـا ـــ فـضلها ـــ رشوطهـا: عنوان الكتـاب ــ٩
هــــ, ١٤٠٩األوىل يف . دار بلنـــسية ـــــ دار الـــوطن ـــــ دار طيبـــة, ط: النــارش

 . هـ١٤١٥ثانية يف والطبعة ال

 −٢٠−

باللغــات العربيــة ) السلــسلة اإلســالمية امليــرسة(تيــسري الفقــه  :عنـوان الكتــاب ــ١٠
 . هـ١٤١٦ طبع .والروسية واألردية



: النـارش. احلكم بغري ما أنزل اهللا ــ بواعثه وأسـبابه وحكمـه : عنوان الكتاب ــ١١
 . هـ١٤١٢/١٤١٥دار الوطن بالرياض ودار املسلم التاريخ 

 . هـ١٤١٢/١٤١٥دار بلنسية التاريخ : النارش. ذكر وتذكري: عنوان الكتاب ــ١٢
حتقيـق (الـرهص والـوقص ملـستحل الـرقص مـن الـصوفية : عنوان الكتـاب ــ١٣

 . هـ١٤١٠: الدار العاملية للكتاب اإلسالمي التاريخ: النارش) خمطوط
الـدار : النـارش. زكـاة األسـهم والـسندات والـورق النقـدي: عنوان الكتاب ــ١٤

 . هـ١٤١٢:  اإلسالمي التاريخالعاملية للكتاب
السلـــسلة احلديثيـــة (ًرشح أربعـــني حـــديثا يف خـــصلتني : عنـــوان الكتـــاب ــ١٥

 . هـ١٤٢٠طبع ونرش دار بلنسية عام ). امليرسة
السلـسلة (ًرشح أربعني حديثا كل حديث يف ثـالث خـصال :عنوان الكتاب ــ١٦

 .هـ ١٤٢٤هـ ـــ ١٤٢٢طبع ونرش دار بلنسية عام ). احلديثية امليرسة
السلـسلة (ًرشح أربعني حديثا كـل حـديث يف أربـع خـصال: نوان الكتابع ــ١٧

 هـ١٤٢٦طبع ونرش دار بلنسية عام ). احلديثية امليرسة
ـــارش  .الرشوط يف النكاح: عنوان الكتاب ــ١٨ ـــان : الن ــــ لبن ـــالة ـ مؤســـسة الرس

 . هـ١٤١٦ ـــ ١٤٠٣: التاريخ
يهـا مـن بـدع صالة اجلامعة ــ حكمها, وأحكامها, وما يقع ف: عنوان الكتاب ــ١٩

 .هـ١٤١٣/١٤١٤: النارش, دار الفكر, دار الوطن بالرياض التاريخ. وأخطاء
دار : طبـع ونـرش. رضورة العلم الرشعي يف بناء جيل مسلم: عنوان الكتاب ــ٢٠

 . هـ١٤١٧بلنسية 

 −٢١−

دار املجد ودار : النارش. فقه الزواج يف ضوء الكتاب والسنة: عنوان الكتاب ــ٢١
 . هـ١٤١٣/١٤١٦: الوطن ــ الرياض التاريخ



 .غري منشور. قبسات من السرية النبوية: عنوان الكتاب ــ٢٢
 .طبع ونرش دار بلنسية . القرائن ودورها يف اإلثبات: عنوان الكتاب ــ٢٣
دار : طبـع ونـرش.  القواعد الفقهية الكربى ومـا تفـرع عنهـا: عنوان الكتاب ــ٢٤

 . هـ١٤١٧بلنسية 
). مـشرتك(بيت النبـوة لطائف وفوائد من احلياة الزوجية يف : عنوان الكتاب ــ٢٥

 . هـ١٤١٢: الرياض التاريخ: دار اجلاللني: النارش
وقـد مجعهــا املجموعـة العلميــة وتـشتمل عـىل ســبعة فنـون : عنـوان الكتـاب ــ٢٦

 .هـ٤/٣/١٣٧٦ورتبها يف 
أرضارهـا وسـلبياهتا الـسيئة : املخـدرات والعقـاقري النفـسية: عنوان الكتاب ــ٢٧

دار : اإلســكندرية: طبــع ونــرشعــىل الفــرد واملجتمــع, وطــرق الوقايــة منهــا 
 .هـ ١٤١٢تاريخ النرش . ع. م. البصرية ج

مراجعــات يف فقــه الواقــع الــسيايس والفكــري عــىل ضــوء : عنــوان الكتــاب ــ٢٨
 . هـ١٤١٤, طبع )مشاركة(الكتاب والسنة 

املــسجد ودوره يف الرتبيــة والتوجيــه وعالقتــه باملؤســسات : عنــوان الكتــاب ــ٢٩
دار بلنـسية الطبعـة : واألرديـة, طبـع ونـرشالدعوية األخرى باللغـة العربيـة 

 . هـ١٤١٥األوىل 
حتقيـق (منهج السالك إىل بيت اهللا املبجل يف أعامل املناسـك : عنوان الكتاب ــ٣٠

 . دار بلنسية: , طبع ونرش)ودراسة خمطوط

 −٢٢−

دار : النــارش). تــأليف مــشرتك(النــساء واملوضــة واألزيــاء : عنــوان الكتــاب ــ٣١
 . هـ١٤١٢: الوطن, التاريخ



النشوز ضوابطه ــ حاالتـه ـــ أسـبابه ـــ طـرق الوقايـة منـه ـــ : ن الكتابعنوا ــ٣٢
وطبـع . وسائل عالجه عىل ضـوء الكتـاب والـسنة باللغـة العربيـة واألرديـة

 . هـ١٤١٥ونرش دار بلنسية عام 
مكتبـة اخلرجيـي : النـارش. النية وأثرها يف األحكـام الـرشعية: عنوان الكتاب ــ٣٣

 . هـ١٤١٦ ـــ ١٤٠٣: بالرياض التاريخ
 . هـ١٤١٩طبع ونرش دار بلنسية عام . واجبنا نحو اجلاليات الوافدة: عنوان الكتاب ــ٣٤
. وجـوب تطبيـق الـرشيعة اإلسـالمية يف كـل عـرص ومـرص: عنوان الكتـاب ــ٣٥

 .هـ١٤١٧دار بلنسية : النارش
ة اإلمــام طبــع ونــرش مطــابع جامعــ. وجــوب التوبــة إىل اهللا : عنـوان الكتــاب ــ٣٦

  . م١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨ عام حممد بن سعود اإلسالمية
 طبع ونرش دار بلنسية . وصايا حلجاج بيت اهللا احلرام : عنوان الكتاب ــ٣٧

٢אאאאW 

 −٢٣−

ــن اجلهــات الرســمية ١ ــري م ــة لكث ــويم وفحــص األبحــاث العلمي ـــ  حتكــيم وتق ـ
 والشعبية وكـذا املجـالت والـدوريات واملقـاالت داخـل اململكـة وخارجهـا,
كمجلة البحوث الفقهية املعارصة وجملة البحوث اإلسالمية التـي تـصدر عـن 
الرئاسة العامة لإلفتاء وجملة جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية, وجملـة 

عبـدالعزيز احلربيـة, وجملـة كليـة الـرشيعة / جامعة أم القرى وجملة كلية امللك
عربيـة املتحـدة والكويـت والدراسات اإلسالمية والعربيـة بدولـة اإلمـارات ال

ـــة ) األردن(وعـــامن  ـــدول العربي ـــة وغريهـــا مـــن ال ـــة مـــرص العربي ومجهوري
واإلسالمية وغري اإلسالمية كذلك من الـدول التـي تـضم أقليـات وجاليـات 

 . إسالمية



ــ  التعاون مع اجلامعات املختلفة داخـل اململكـة وخارجهـا يف تقـويم األبحـاث ٢
 والــدكتوراه وغــري ذلــك مــن األبحــاث العلميــة وفحــص رســائل املاجــستري

 . املتخصصة التي ترد إىل الشيخ من اجلهات املعنية
 ــــ املــشاركة يف املــؤمترات العلميــة والنــدوات واللقــاءات الفكريــة واالجتامعيــة ٣

ًواالقتصادية, التي تعقد داخل اململكـة وخارجهـا حـضورا ومـسامهة بتقـديم 
ومن األبحاث املقدمة يف هـذا ه, أبحاث علمية ومقاالت وأوراق عمل وخالف

 Wالشأن
بحـث : ً اختاذ القرآن الكريم أساسا لشؤون احلكـم يف اململكـة:بحث بعنوان −١

قــدم لنــدوة عنايــة اململكــة العربيــة الــسعودية بــالقرآن الكــريم وعلومــه 
 . هـ٤/٦/١٤٢١

بحــث قــدم إىل اللقــاء . أثــر العلــم يف تــصحيح حيــاة النــاس: بحــث بعنــوان −٢
ء غــرب أفريقيــا عــىل هــامش االحتفــال بتخــريج الــدفعات اإلســالمي لعلــام

 . األوىل والثانية والثالثة خلرجيي معهد العلوم اإلسالمية والعربية بموريتانيا

بحث قدم إىل ملتقى الـدعاة بدولـة . أثر العلم يف توجيه األمة: بحث بعنوان −٣
ــــاريخ  ــــاك بت ــــاح املعهــــد العلمــــي هن ــــشقيقة, بمناســــبة افتت ــــويت ال جيب

 .هـ٥/١١/١٤٢٣
بحـث قـدم : أثر القرآن الكريم يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو: بحث بعنوان −٤

لندوة أثـر القـرآن الكـريم يف حتقيـق الوسـطية ودفـع الغلـو بـوزارة الـشؤون 
 . هـ١٤٢٤اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 −٢٤−

األخطاء التي تقع من األطبـاء وحـدود املـسئولية يف الـرشيعة : بحث بعنوان −٥
المية, ضمن بحوث مؤمتر األخطاء الطبية يف ميزان الـرشيعة والقـانون اإلس



  الـــذي نظمتــــه جامعــــة جــــرش األهليــــة بــــاألردن خــــالل الفــــرتة مــــن 
 .هـ ٢٦/٧/١٤٢٠ ــ ٢٣

بحــث قــدم :  األخطــاء الطبيــة يف ميــزان الــرشيعة والقــانون:بحــث بعنــوان −٦
ردن  يف للمؤمتر العلمي األول بكليـة الـرشيعة بجامعـة جـرش األهليـة بـاأل

 .هـ١٤٢٠/ رجب/٢٣
بحـث قـدم للمـؤمتر : أسـباب اإلرهـاب والعنـف والتطـرف: بحث بعنـوان −٧

هـ جامعـة اإلمـام ١٤٢٥العاملي لإلرهاب والعنف والتطرف يف ربيع األول 
 .حممد بن سعود اإلسالمية

قواعد وضوابط :  أضواء عىل أهم ما يوجه به األئمة واخلطباء:بحث بعنوان −٨
ألئمـة واخلطبـاء بمـساجد وجوامـع اململكـة عـىل مـدى ألقاها الـشيخ عـىل ا

 . هـ١٤٢٦أربعة أعوام متتالية حتى عامنا هذا 
ّبحـث قـدم للمـؤمتر :  اإلعالم اإلسالمي يف مواجهة التغريب:بحث بعنوان −٩ ُ

 . هـ١٤١٦السنوي التاسع جلمعية القرآن والسنة يف أمريكا الشاملية ــ عام 
ّ ضـد الغـزو الفكـري قـدم لنـدوة حتـصني شـباب اجلامعـات,: بحث بعنوان −١٠ ُ

عناية اململكة العربية السعودية بالدعوة إىل اهللا وأثر ذلك يف توعية املـسلمني 
 . هـ١٤٢٤وحتذيرهم من الغزو الفكري, يف صفر اخلري من عام 

 −٢٥−

ترشيد استخدام املياه يف الري بـني الفكـر املعـارص والـرشيعة : بحث بعنوان −١١
حول اقتصاديات الزراعة يف العامل اإلسالمي اإلسالمية قدم للمؤمتر الدويل 

الواقع املشكالت ــ املستقبل مركز الـشيخ صـالح كامـل بالقـاهرة ـــ جامعـة 
 . هـ٢٠/١/١٤٢١ ــ ١٧األزهر يف 



التعاون بني املسجد ومؤسسات التعليم والتثقيـف والتوجيـه : بحث بعنوان −١٢
بيـة الـسعودية, ضمن أبحاث امللتقـى األول لألئمـة واخلطبـاء باململكـة العر

 .هـ١٤١٤
التعليم يف الكتاتيـب واحلجـرات واخلـالوي يف بـالد مـا وراء : بحث بعنوان −١٣

النهر بحـث مقـدم للملتقـى الثـاين ملـسلمي أوروبـا الـرشقية واجلمهوريـات 
 . هـ٥/١٤١٣ ــ ٢اإلسالمية ــ موسكو 

تكاليف الزواج مشكالت وحلول مقدم لنـدوة التحـذير مـن : بحث بعنوان −١٤
هــــ بفـــرع وزارة ٧/٤/١٤٢٣والتبـــذير يف حفـــالت الـــزواج يف اإلرساف 

 . الشؤون اإلسالمية بمنطقة حائل 
ّبحــث قــدم للمــؤمتر :  ثوابــت الثقافــة اإلســالمية ومتغرياهتــا:بحــث بعنــوان −١٥ ُ

 . هـ١٤٢٣التاسع بكلية, الرشيعة والدراسات اإلسالمية بالكويت 
طهـرة املحـور التاسـع  خدمة القرآن الكريم  والسنة النبويـة امل:بحث بعنوان −١٦

من حماور الندوة العاملية عن جهود خادم احلرمني الرشيفني خلدمـة اإلسـالم 
واملسلمني بمعهد البحوث واخلدمات االستشارية بجامعة اإلمام حممـد بـن 

 .هـ١٤٢٢سعود اإلسالمية عام 
ّ خدمــة القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة املطهــرة قــدم للنــدوة :بحــث بعنــوان −١٧ ُ

العاملية عن جهود خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بـن عبـدالعزيز العلمية 
يف خدمة اإلسالم واملسلمني, جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية مـن 

 . هـ١٤٢٣عام 

 −٢٦−

اخلطـاب اخلطاب اإلسالمي وأشـكاله ضـمن بحـوث مـؤمتر : بحث بعنوان −١٨
 بكليـة اإلسالمي يف خضم األحداث واملستجدات, قدم للمؤمتر الثاين عرش

 .هـ٣/٣/١٤٢٥ ــ ١الرشيعة بالكويت من 



 دراسات اإلعالم والتوعية يف احلـج بحـث قـدم ملعهـد خـادم :بحث بعنوان −١٩
 . هـ٢٤/١٠/١٤٢٠احلرمني الرشيفني ألبحاث احلج امللتقى العلمي الثاين 

 الدعوة واالنفتاح العاملي قدم للمؤمتر العاملي التاسـع للنـدوة :بحث بعنوان −٢٠
 .هـ١٦/٨/١٤٢٣باب اإلسالمي يف العاملية للش

 دور علامء اململكة يف خدمة السنة والسرية النبوية بحـث قـدم :بحث بعنوان −٢١
  هـــ ١٤٢٥لنــدوة عنايــة اململكــة بالــسنة والــسرية النبويــة يف ربيــع األول 

ًمصطحبا ــ حفظه اهللا ـــ ابنـه العزيـز الغـايل حممـد ( ربيع األول ١٧ ــ ١٥من 
أم حممد ــ حفظ اهللا اجلميع ومـتعهم بـوافر الـصحة : وكريمته هيلة ووالدهتام
 ) . والعافية والعمر املديد

حمـارضة قـدمت : الروابط والعالقات االجتامعية يف اإلسـالم: بحث بعنوان −٢٢
 . هـ٥/٤/١٤١٨ملركز ملك فهد اإلسالمي بجبل طارق ــ أسبانيا 

ؤمتر بحـث قـدم للمـ:  سوء االختيار واإلكراه وعـدم الكفـارة:بحث بعنوان −٢٣
الثــاين عــرش بكليــة الــرشيعة والدراســات اإلســالمية جامعــة الــشارقة دولــة 

 . م٢٠٠٤اإلمارات العربية املتحدة 
ّالسياحة بني الواقع واملـأمول قـدم لنـدوة الـسياحة والعوملـة, : بحث بعنوان −٢٤ ُ

 .هـ١٤٢٠والتي أقامتها كلية األمري سلطان لعلوم السياحة والفندقة  عام 
حمــارضة ألقيــت بــدار : احة وأثرهــا يف تغيــري الثقافــات الــسي:بحــث بعنــوان −٢٥

 . هـ١٤٢٢احلديث اخلريية باملدينة املنورة ربيع األول 

 −٢٧−

ضـمن بحـوث مـؤمتر نحـو . الرشيعة اإلسالمية ومحاية البيئـة: بحث بعنوان −٢٦
دور فاعل للقانون يف محاية البيئة وتنميتها يف دولة اإلمارات العربية املتحـدة 

 .م١٩٩٩ مايو ٤ــ  ٢خالل الفرتة من 



 الصيغ املناسبة للتعاون والتنسيق والتكامـل يف قطـاع التـأمني :بحث بعنوان −٢٧
بحــث قــدم للمــؤمتر الــدويل حــول . عــىل مــستوى أقطــار العــامل اإلســالمي
واقعها ومستقبلها جامعة األزهـر ج م : الصناعة التأمينية يف العامل اإلسالمي

 .م١٧/٣/٢٠٠١ع يف 
ضمن بحوث ندوة عـامرة . لرشعية لعامرة املساجدالضوابط ا: بحث بعنوان −٢٨

  املــساجد بكليــة العــامرة والتخطــيط جامعــة امللــك ســعود يف الفــرتة مــن 
 .هـ١٧/١٠/١٤١٩ــ ١٣

طريقة الشيخ ابن باز يف التعليم ومنهجه يف التعلم بحث قـدم : بحث بعنوان −٢٩
 اهللا ـــ لندوة ــ منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز يف العمل لإلسالم والدعوة إىل

هــ جامعـة امللـك خالـد كليـة الـرشيعة وأصـول ١٤٢١ شـعبان ٢٠ ــ ١٨يف 
 . الدين بأهبا

عبدالعزيز بن بـاز رمحـه اهللا يف التعلـيم /  طريقة سامحة الشيخ:بحث بعنوان −٣٠
منهج الشيخ ابن باز يف العمل : بحث قدم لندوة بعنوان: ومنهجه يف التعليم

 . ـه١٤٢١شعبان : لإلسالم والدعوة إليه
األسباب واآلثار والعالج وهو املـؤمتر الثـاين :  ظاهرة الطالق:بحث بعنوان −٣١

سـوء : بعنـوان/ عرش بكلية الرشيعة ــ بجامعة الشارقة وكـان بحـث الـشيخ
 .هـ١٤٢٥االختيار واإلكراه وعدم الكفاءة عام 

 −٢٨−

 عناية الـدعوة اإلصـالحية يف اجلزيـرة العربيـة, بـالوقف قـدم :بحث بعنوان −٣٢
ف يف الرشيعة اإلسالمية, وجماالتـه, بـوزارة الـشؤون اإلسـالمية لندوة الوق

 . هـ١٤٢٣واألوقاف والدعوة واإلرشاد من عام 



القرآن الكريم تبيان كل علم ويشء وكل حـالل وحـرام قـدم : بحث بعنوان −٣٣
العلوم احلديثة واملسائل الفقهية والـذي (املؤمتر بشاور والفقهي حتت عنوان 

ـــز اإل ـــة املرك ـــه جامع ـــالمية يف نظمت ـــستان اإلس ـــة باك ســـالمي يف مجهوري
 .م٢٠/٩/٢٠٠٤ــ١٨

املؤســسات اإلســالمية رســالتها يف التبليــغ وأمهيــة التنــسيق : بحــث بعنــوان −٣٤
وهو املحور الثاين من حماور ملتقى خادم احلرمني الرشيفني اإلسالمي . بينها

ـــربه  ـــا, يف الفـــرتة مـــن / إســـكندرية/ الثقـــايف املنعقـــد يف أدن ــــ ٨بريطاني  ـ
 . هـ بعنوان فقه األقليات املسلمة١٠/٤/١٤١٩

املكانة الدينية للمملكة, وهو املحور السادس عرش من حماور : بحث بعنوان −٣٥
مــؤمتر اململكــة العربيــة الــسعودية يف مائــة عــام املنعقــد يف مدينــة الريــاض يف 

 . هـ١٠/١٠/١٤١٩ــ٦الفرتة من 
احلــدود والقــصاص  املنــع النــيص واملنــع العقــايب يف تــرشيع :بحــث بعنــوان −٣٦

بحـث قـدم ملـؤمتر التـدابري الواقيـة مـن اجلريمـة يف ظـل . والديات والتعزيـر
العوملة بني الـرشيعة والقـانون ـــ كليـة الـرشيعة والقـانون جامعـة اإلمـارات 

 . هـ١٤٢٢العربية املتحدة ــ يف صغر اخلري من عام 

ي تقيمهـا منهج الفقه لـدورات العلـوم الـرشعية والعربيـة التـ: بحث بعنوان −٣٧
. جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية يف أنحــاء العــامل بالريــاض

 .هـ١٤١٣

 −٢٩−

أسباب الوهن وسبيل النهوض بحـث : واقع األمة اإلسالمية: بحث بعنوان −٣٨
قدم للمؤمتر السنوي السادس جلمعية القرآن والسنة يف أمريكا الـشاملية مـن 

 .هـ٣/٧/١٤١٣ ــ ٢٨/٦



لندوة أخالقيات العاملني يف املجـال الـصحي ورقة عمل قدمت : بحث بعنوان −٣٩
 .هـ١١/١٤٢٥/ ٤ ــ ٣بإدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية بالرياض من 

 ورقـة عمـل مقدمـة للملتقـى العلمـي الثـاين ألبحـاث احلـج :بحث بعنـوان −٤٠
بمعهد خادم احلرمني الـرشيفني ألبحـاث احلـج بجامعـة أم القـرى مـن عـام 

 .هـ١٤٢٢
ف وأثــره يف اجلانــب التــوجيهي للمجتمعــات, ضــمن الوقــ: بحــث بعنــوان −٤١

أبحــاث نــدوة مكانــة الوقــف وأثــره يف الــدعوة والتنميــة يف مكــة املكرمــة يف 
 . هـ١٤٢٠شوال من هذا العام 

٣אW 
االئتالف ونبذ اخلالف سبيل النجاة وطريـق إىل العـز والنـرص : مقال بعنوان −١

 هـ ١٤٢٢ عام ٤٢دد جملة كلية امللك عبدالعزيز احلربية الع
مقــاالت يف (أثــر التمــسك بالكتــاب والــسنة يف حيــاة األمــة : مقــال بعنــوان −٢

, نرشت يف جملة اجلندي املسلم, التابعة إلدارة الـشؤون )الفضائل اإلسالمية
اإلحــسان, األخــوة, االســتقامة, : الدينيــة بــوزارة الــدفاع والطــريان بعنــوان
العدل بني األبناء . تطرف, والغلوحسن اخللق, الوسطية, حماربة العنف, وال

 .والزوجات يف اهلبة والعطية
: جملة اجلندي املسلم تاريخ النـرش: اجلهة.  أمثال هؤالء فارموا:مقال بعنوان −٣

 . هـ١٤٠٨

 −٣٠−

جملة اجلامعة اإلسالمية ـــ : اجلهة.  التحذير من االغرتار بالدنيا:مقال بعنوان −٤
 . هـ١٤٠٧بناء ــ اهلند تاريخ النرش 



جملـة املنهـل ـــ : اجلهـة.   التضامن اإلسالمي ــ وسـائله وآثـاره:عنوانمقال ب −٥
 . م١٩٨٨:  تاريخ النرش٤٦٣ع

جملـة املنهـل ـــ عـام : اجلهـة.  حتمية تطبيق رشع اهللا يف األرض:مقال بعنوان −٦
  .هـ١٤١٠الرئاسة العامة لإلفتاء بالسعودية : , وجملة البحوث اإلسالمية١٤٠٨

 تـاريخ ١جملة كليـة أصـول الـدين ـــ ع: اجلهة.كتابه حفظ اهللا ل:مقال بعنوان −٧
 . هـ١٣٩٨: النرش

تـاريخ : اجلنـدي املـسلم: اجلهـة.  حكم النية يف احلج وكيفيتهـا:مقال بعنوان −٨
 . هـ١٤٠٥النرش 

 الدور الرتبوي والتثقيفي والتـوجيهي للمـسجد, مقـال مقـدم :مقال بعنوان −٩
 مجـادى ٨ املكرمـة, العـدد برابطة العـامل اإلسـالمي بمكـة) املسجد(إىل جملة 
 .هـ١٤٢٠اآلخرة 

اجلنـدي : اجلهـة.  الدين اإلسالمي يأمر بالطاعة واحتاد الكلمة:مقال بعنوان −١٠
 . هـ١٤١١املسلم تاريخ النرش 

ــوان −١١ ــارة القبــور املــرشوعة واملمنوعــة:مقــال بعن ـــ : اجلهــة.  زي جملــة املنهــل ـ
 .هـ ١٤٠٧: , تاريخ النرش٤٥٣ع

دة حمكمــة مــن القواعــد الكليــة الكــربى يف الفقــه  قاعــدة العــا:مقــال بعنــوان −١٢
: , تــاريخ النــرش١١جملــة البحــوث الفقهيــة املعــارصة ع: اجلهــة. اإلســالمي

 . هـ١٤١٢

 −٣١−

 تـاريخ ٣جملـة األمـن ـــ ع: اجلهة.   القرائن ودورها يف اإلثبات:مقال بعنوان −١٣
 . هـ١٤١١: النرش



جملـة : اجلهـة.  القواعد الفقهية وختـريج الفـروع عـىل األصـول:مقال بعنوان −١٤
 . هـ١٤١٣ تاريخ النرش ١٧البحوث الفقهية املعارص ــ ع

جملة البحوث اإلسالمية : اجلهة.   املخدرات والعقاقري النفسية:مقال بعنوان −١٥
 . هـ١٤١١تاريخ النرش 

. مــسئولية اآلبــاء واألمهــات واملــربني يف الرتبيــة اإلســالمية : مقــال بعنــوان −١٦
 . هـ١٤١٠: يخ النرشجملة اجلندي املسلم, تار: اجلهة

اجلنـدي املـسلم تـاريخ : اجلهـة.   مسائل تتعلق بـشهر رمـضان:مقال بعنوان −١٧
 . هـ١٤٠٨النرش 

جملــة املنهــل ــــ : اجلهــة.   نــامذج مــن ســري الــدعاة إىل اهللا تعــاىل:مقــال بعنــوان −١٨
 . هـ١٤١٠:  تاريخ النرش٤٧٣ع

 . هـ١٤٠٥ :اجلندي املسلم تاريخ النرش: اجلهة.  نية الصيام:مقال بعنوان −١٩
.  واقـع األمـة اإلسـالمية ـــ أسـباب الـوهن وسـبيل النهـوض:مقال بعنـوان −٢٠

 . هـ١٤١٣:  تاريخ النرش١٢٩جملة احلرس الوطني ع: اجلهة
 تـاريخ ٥٣جملة اجلندي املـسلم ع: اجلهة.  الوتر حكمه وصفته:مقال بعنوان −٢١

 . هـ١٤٠٩: النرش
جلنـدي املـسلم تـاريخ ا: اجلهـة.   وجوب اتباع الكتاب والسنة:مقال بعنوان −٢٢

 . هـ١٤٠٧النرش 
٤אאW 

 −٣٢−

اآلثار الرتبوية للمسجد ضمن أعـامل نـدوة عـامرة املـساجد : حمارضة بعنوان ــ١
 . هـ١٤١٩املنعقد يف شهر شوال 



أحكـام صـالة الـرتاويح والقيـام بجـامع الـزبري بـن العـوام : حمارضة بعنوان ــ٢
 . هـ ١٤٢٥بالرياض يف شعبان 

أســئلة فقهيــة لــدورة املبتعثــني بكليــة الــدعوة واإلعــالم : حمــارضات بعنــوان ــ٣
ًبالرياض صباحا ومساء من تاريخ   . هـ٦/٤/١٤٢٥ً

أضواء عىل ما يوجه به األئمـة واخلطبـاء عنـد زيـارة الـشيخ : حمارضة بعنوان ــ٤
 هـ٩/٨/١٤٢٥للدوادمي وعفيف للقاء األئمة واخلطباء 

, مهمة يشرتك فيهـا مجيـع األمر باملعروف والنهي عن املنكر: حمارضة بعنوان ــ٥
الصادرة عن بعثة احلـج التابعـة ) منشورة بجريدة الرسالة(قطاعات الدولة, 

 . هـ١٤١٨للرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر, عام 
األمن وأثره عـىل املجتمـع ـــ مؤسـسة الـدعوة اخلرييـة عـرب : حمارضة بعنوان ــ٦

يف ) ملتقـى الـدعوة الثالـث) (اإلنرتنـت(يـة األقامر الصناعية والـشبكة العامل
 .ًهـ مساء٤/١/١٤٢٦يوم االثنني 

األنظمة القـضائية باململكـة منـذ عهـد امللـك عبـدالعزيز إىل : حمارضة بعنوان ــ٧
يومنا هذا ضمن حمارضات دورة التحقيق واإلثبات بمركـز خدمـة املجتمـع 

 . هـ١٧/١١/١٤١٨والتعليم املستمر يف 
 عن شـبهات املثـريين جتـاه األمـر بـاملعروف والنهـي إيضاح: حمارضة بعنوان ــ٨

عن املنكر وصفات وواجبات اآلمر باملعروف والنـاهي عـن املنكـر, بجـامع 
 .هـ١٢/٥/١٤٢٤األمري خالد بن سعود, بعد صالة املغرب من يوم 

 −٣٣−

تعــاطي املخــدرات وســط الــشباب ــــ األســباب والعــالج : حمــارضة بعنــوان ــ٩
 للعلوم األمنيـة بـاملركز العـريب للدراسـات حمارضة ألقيت يف أكاديمية نايف

 . األمنية والتدريب بالرياض



التعــاون عــىل الــرب والتقــوى, وإنــام املؤمنــون أخــوة : حمــارضات بعنــوان ــ١٠
وتوجيهات عامـة, وهـذه املحـارضات تـدخل ضـمن زيـارة فـضيلته ملنطقـة 

 . هـ٣٠/٦/١٤١٨ ــ ٢٧نجران يف الفرتة من 
 باملـذنب بالقـصيم بعـد املغـرب مـن يـوم التمـسك بالـسنة : حمارضة بعنـوان ــ١١

 .هـ بجامع العليوي١٦/٨/١٤٢٥
حرمــة الــدماء واألعــراض واألمــوال باجلــامع الكبــري : حمــارضة بعنــوان ــ١٢

 . هـ٢٦/٨/١٤٢٥بالرياض يف 
دورة : ضــمن حمــارضات.  احلــسبة يف اإلســالم وتطورهــا: حمــارضة بعنــوان ــ١٣

ــــــ / ٢٣/٢احلــــسبة والعالقــــات اإلنــــسانية املعقــــودة يف املــــدة مــــن 
هـ بإرشاف الرأسة العامـة هليئـة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن ٥/٣/١٤١٨

 . املنكر بالرياض
ًاخلـــوارج قـــديام وحـــديثا باجلـــامع الكبـــري بالريـــاض يف : حمـــارضة بعنـــوان ــ١٤ ً

 . هـ إن شاء اهللا ٢/٦/١٤٢٦
فقـه (حمارضة بالدورة التعليمية الثانية لضباط التوعيـة بـالقوات املـسلحة يف  ــ١٥

 . هـ١٠/٨/١٤١٨: ٥/٥يف الفرتة من ) ات امليرسالعباد
ــــوان ــ١٦ ــــة يف اإلســــالم: حمــــارضة بعن ــــروابط والعالقــــات االجتامعي يف .  ال

هـ بمناسبة افتتاح مركـز امللـك فهـد اإلسـالمي بجبـل طـارق ٥/٤/١٤١٨
 . بإسبانيا

 −٣٤−

ــاحلرس  ــ١٧ ــه ب ــاد والتوجي ــاز اإلرش ــا جه ــارضات ودروس ينظمه ــسلة حم سل
ي مفتـوح يف جـامع حطـني بإسـكان احلـرس الوطني ولشيخ فيها لقاء شـهر



وكـــان اللقـــاء األول يـــوم الثالثـــاء املوافـــق ) بخـــشم العـــان(الـــوطني 
 . هـ١٦/٩/١٤٢٠هـ وإىل يومنا هذا املوافقة اجلمعة ٢/٦/١٤١٩

ســامت مــنهج الــسلف الــصالح يف الــدعوة واإلرشــاد مــن : حمــارضة بعنــوان ــ١٨
ــدعوة ب ــائل ال ــرض وس ــصاحبة ملع ــدروس واملحــارضات امل ــاض يف ال الري

 . هـ ٣/٤/١٤٢٣مسجد الشعيبي يف 
الشباب وسبل الوقاية من الفتن ألقيت عىل مـؤمتر الـشباب : حمارضة بعنوان ــ١٩

 .هـ١٥/٢/١٤٢٦يف تورنتو بكندا عن طريق األقامر الصناعية يف 
رشح حديث إنام األعامل بالنيـات بمعهـد األئمـة واخلطبـاء : حمارضة بعنوان ــ٢٠

 . هـ٢٧/٣/١٤٢٥يف 
الرضورة إىل العلم الـرشعي يف جـامع العـثامن بالريـاض يف : عنوانحمارضة ب ــ٢١

 . هـ٢٤/٤/١٤٢٥يوم اجلمعة املوافق 
 .هـ١٠/٢/١٤٢٦فاسألوا أهل الذكر بعد املغرب من يوم : حمارضة بعنوان ــ٢٢
ضــمن حمــارضات دورة : فقــه التعامــل مــع غــري املــسلمني :حمــارضة بعنــوان ــ٢٣

سـة العامـة هليئـة األمـر بـاملعروف احلسبة والعالقات اإلنسانية بإرشاف الرئا
 . هـ٥/٣/١٤١٨والنهي عن املنكر بالرياض بتاريخ 

القــرآن الكــريم أنــواره وفــضائله بمناســبة حــضور الــشيخ : حمــارضة بعنــوان ــ٢٤
 . مسابقة القرآن الكريم برماح

 −٣٥−

بقاعـة كليـة الـدعوة ) ٨٨(بالربنامج رقـم  اللقاء الفقهي :حمارضات بعنوان ــ٢٥
هـ ضـمن ١٨/٦/١٤٢٠ حممد بن سعود اإلسالمية واإلعالم جامعة اإلمام

 . برنامج الطالب املبتعثني باخلارج بتوجيه كريم من املقام السامي



لقاء مفتوح بجامع ريـاض الـصاحلني بـشامل الريـاض بعـد : حمارضة بعنوان ــ٢٦
 . هـ٢٥/٢/١٤٢٦املغرب من يوم 

لقــاءات متكــررة مــع ضــباط األمــن بــوزارة الداخليــة بالريــاض والــرد عــىل  ــ٢٧
 ) .شفهية وحمررة(األسئلة واالستفسارات 

ــاءات  ــ٢٨ ــسلة لق ــة بالريــاض ضــمن سل ــدعوة اخلريي حمــارضات يف مؤســسة ال
اجلمعـــة الـــدورة األوىل والثانيـــة, والتـــي تنـــرش بالـــصوت والـــصورة عـــرب 
ـــة  ـــل اململك ـــاز يف داخ ـــة والتلف ـــرامج اإلذاع ـــت وب ـــضائيات واإلنرتن الف

 . وخارجها
 .هـ١٩/٢/١٤٢٦ صباح الثالثاء املوافق حمارضة باملعهد العلمي بالدرعية ــ٢٩
حمـارضة ضـمن حمـارضات . مـن أجـل أرسة مـسلمة مثاليـة: حمارضة بعنوان ــ٣٠

املؤمترات الدويل العارش ملسلمي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي املنعقد يف 
 . هـ١٤١٦سان باولو بأمريكا الالتينية يف ربيع األول عام 

واجلامعـة يف التكفـري واحلكـم عـىل النـاس منهج أهل السنة : حمارضة بعنوان ــ٣١
 . هـ٩/٤/١٤٢٥ ــ ٧/٤باخلرج من 

ــوان ــ٣٢ موضــوعات منوعــة بجــامع امللــك ســعود بجــدة ضــمن : حمــارضة بعن
 . هـ١٣/٥/١٤٢٥ ــ ٨حمارضات الدورة الصيفية بجدة من 

موقف اإلسالم من التيارات املضللة ألقيت باجلامع الكبـري : حمارضة بعنوان ــ٣٣
 . هـ١٤٢٤بالرياض عام 

 −٣٦−

ــوان ــ٣٤ ــسلم لتخطــي التحــديات : حمــارضة بعن ــشباب امل ــا لل ــصائح وتوجيه ن
والعقبات املعارصة ضمن حمـارضات املـؤمتر العـاملي الثـامن للنـدوة العامليـة 

 .هـ٥/٦/١٤١٨ ــ ٢للشباب اإلسالمي يف الفرتة من 



ورقة عمل مقدمة إىل اللقـاء اإلسـالمي األول لعلـامء غـرب أفريقيـا بعنـوان  ــ٣٥
هــ ٣٠/١١/١٤١٣ ـــ ٢٥يف الفرتة مـن ) ء يف توجيه مسرية األمةأثر العلام(

 . بمعهد العلوم اإلسالمية والعربية يف موريتانيا
ورقة عمل مقدمـة إىل املـؤمتر الـسنوي الـسادس بجمعيـة القـرآن والـسنة يف  ــ٣٦

 . هـ, بعنوان نكاح الكتابيات١٤٢٠أمريكا الشاملية عام 
لامء رشق أفريقيا بعنوان مكانة العلامء ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى األول لع ــ٣٧

 . هـ١٠/١١/١٤١٣ ــ ٥وواجبهم جتاه األمة يف املدن من 
ورقة عمـل مقدمـة إىل جلنـة املـساجد واملحـارض يف موريتانيـا بعنـوان كيفيـة  ــ٣٨

 . هـ١٤١٣مكافحة التنصري باملعهد اإلسالمي يف موريتانيا 
ــوان: ورقتــي عمــل ــ٣٩ ــة بــني ا: األوىل بعن إلفــراط والتفــريط, احلقــوق الزوجي

ضــمن نــدوة اإلســالم وحقــوق اإلنــسان : والثانيــة النــشوز أســبابه وعالجــه
 ـــــ ٢٠ووضـــعية املـــرأة وحقوقهـــا يف اإلســـالم املنعقـــدة يف القـــاهرة يف 

 .هـ ٢٥/٧/١٤١٨
٥אאאאW 
ــوان −١ ــ: رســالة بعن ــة, عــيل ب ــدعوى اجلنائي ــالقرائن يف ال ــات ب ــد اهللا اإلثب ن م

ــة ) مناقــشة(الرويــشد, رســالة ماجــستري,  املركــز العــريب للدراســات األمني
 . والتدريب

أثر التسبب يف الضامن, عبـدالرمحن بـن فهـد احلميـد, رسـالة : رسالة بعنوان −٢
 .جامعة اإلمام) مناقشة(هـ, ١٤١٩دكتوراه, 

 −٣٧−

, أثــر الــرشط يف الفقــه اإلســالمي,  زهــرة بنــت أمحــد األملــي: رســالة بعنــوان −٣
 . الرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض). مناقشة(رسالة ماجستري 



ــوان −٤ ــادات : رســالة بعن ــر املحــرم يف العب ــدير /ماجــستري : أث ــن غ ــداهللا ب عب
 ).مناقشة(التوجيري 

رسـالة دكتـوراه : االحتساب عىل الغش التجاري يف اململكـة: رسالة بعنوان −٥
 ) .إرشاف(رزين بن حممد الرزين / لـ

ــوانرســالة بع −٦ ــن : ن ــل ب ــاء املــوات يف الــرشيعة اإلســالمية, عقي أحكــام إحي
 .جامعة اإلمام) إرشاف: (عبدالرمحن العقيل رسالة ماجستري

ــوان −٧ ــالة بعن ــت : رس ــسام بن ــرشيعة اإلســالمية, ابت ــتئذان يف ال ــام االس أحك
الرئاسـة العامـة لتعلـيم ). إرشاف: (عبداملحسن اجلرييس, رسـالة ماجـستري

 . البنات
أحكـــام اإلمامـــة واالئـــتامم, عبداملحـــسن بـــن حممـــد بـــن : انرســـالة بعنـــو −٨

 . جامعة اإلمام). مناقشة: (عبداملحسن املنيف  رسالة ماجستري
/ أحكام البدل يف الفقه اإلسالمي, عبداهللا بـن حممـد اجلمعـة: رسالة بعنوان −٩

 ).مناقشة: (دكتوراه
دالعزيز بـن عبـ/ أحكام الثامر يف الفقه اإلسالمي, دكتوراه لـ: رسالة بعنوان −١٠

 ) .إرشاف (حممد بن الحق الغامدي
أحكــام اخللــوة يف الــرشيعة اإلســالمية, البتــسام اجلريــيس, : رســالة بعنــوان −١١

 . إرشاف الرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض: رسالة ماجستري
عبدالعزيز بن حممد : أحكام الدماء الطبيعية, رسالة ماجستري: رسالة بعنوان −١٢

 . امعة اإلمام, ج)إرشاف(بن عتيق 

 −٣٨−

عبـري : أحكام الزينة يف الرشيعة اإلسالمية, رسـالة ماجـستري: رسالة بعنوان −١٣
 . هـ١٤١٧) مناقشة(بنت عيل املديفر 



  عبـداهللا بـن سـليامن الـدايل,أحكام الصبي يف الفقه اإلسالمي,: رسالة بعنوان −١٤
 .جامعة اإلمام). مناقشة: (رسالة ماجستري

/ رسـالة ماجـستري لــ:  الفقـه اإلسـالمي أحكـام الـصداق يف:رسالة بعنـوان −١٥
 ). إرشاف(سلمى بنت سامل اجلمعاين 

أحكام العورات يف الفقه اإلسالمي,  فهد بن مبارك الـزعري, : رسالة بعنوان −١٦
 . جامعة اإلمام) إرشاف: (رسالة ماجستري

إبـرهيم بـن صـالح : أحكـام املـساجد يف الـرشيعة اإلسـالمية: رسالة بعنوان −١٧
 . جامعة اإلمام) إرشاف(اجستري, اخلضريي, رسالة م

أسباب انحالل العقود, عبـدالرمحن بـن عايـد العايـد رسـالة : رسالة بعنوان −١٨
 . , جامعة اإلمام)مناقشة: (ماجستري

اإلعـادة يف العبـادات, حـسني بـن عبـداهللا العبيـدي, رسـالة : رسالة بعنـوان −١٩
 .جامعة اإلمام) مناقشة(هـ, ١٤٠٨ماجستري 

املــشكل مــن أحكــام اخلنثــى املــشكل, مجــال الــدين إيــضاح : رســالة بعنــوان −٢٠
إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن, رسالة ماجـستري, : األسنوي, حتقيق ودراسة

 .هـ, جامعة اإلمام ١٤١٤) مناقشة(
عبـدالرمحن صـالح : البطاقـات املـرصفية وأحكامهـا الفقهيـة: رسالة بعنوان −٢١

رسـالة ) (الميةدراسة تأصيلية جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـ(احلجي 
 ).مناقشة) (ماجستري

 −٣٩−

 البيــان لإلمــام حييـــى بــن أيب اخلــري بــن ســامل العمـــراين,  :رســالة بعنــوان −٢٢
دراسـة وحتقيـق جـزء مـن كتـاب (دكتـوراه : عبدالسالم بـن حممـد الـشويعر 

 ).إرشاف) (البيان



دكتـوراه :  البيان لإلمام حييى بن أيب اخلري بـن سـامل العمـراين :رسالة بعنوان −٢٣
 ) .حتقيق جزء من كتاب البيان(محن بن عبداهللا املخضوب عبدالر

عقيـل بـن / البيان لإلمام حييى بن أيب اخلري بن سامل العمـراين: رسالة بعنوان −٢٤
ــان (دكتــوراه  : عبــدالرمحن العقيــل  ) دراســة وحتقيــق جــزء مــن كتــاب البي

 ).إرشاف(
 غــازي عــدالن بــنبيــع العقــار وتــأجريه يف الفقــه اإلســالمي, : رســالة بعنــوان −٢٥

  ., جامعة اإلمام)مناقشة: (رسالة دكتوراهالشمراين, 
/ رسالة دكتـوراه لــ: التجارة اإللكرتونية يف الفقه اإلسالمي: رسالة بعنوان −٢٦

 )إرشاف(سلطان بن إبراهيم اهلاشمي 
ختـــصيص القـــايض اجلنـــائي وأثـــره يف التفريـــد القـــضائي : رســـالة بعنـــوان −٢٧

 الرشـــودي, رســـالة ماجـــستري, للعقوبـــات التعزيريـــة,  أمحـــد بـــن عبـــداهللا
 . هـ, املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب١٤٢٠ ــ ١٤١٩, )مناقشة(
التداخل بـني األحكـام يف الفقـه اإلسـالمي, خالـد بـن سـعد : رسالة بعنوان −٢٨

 . جامعة اإلمام) إرشاف: (اخلشالن, رسالة ماجستري
  عبداهللا بن صالح الكنهل,,الرتتيب يف العبادات يف الفقه اإلسالمي: رسالة بعنوان −٢٩

  .جامعة اإلمام) إرشاف: (رسالة ماجستري
ترجيحات القرطبي يف احلدود من خالل كتابـه اجلـامع ألحكـام : رسالة بعنوان −٣٠

 .هـ, جامعة أم القرى١٤١٤) رسالة دكتوراه(القرآن, سعدية بنت حامد, 

 −٤٠−

/ تري لــرسالة ماجـس: الرتويح عن النفس يف الفقه اإلسالمي: رسالة بعنوان −٣١
 ).إرشاف(نجالء بنت حممد الرويس 



ــدالعزيز بــن عبــداهللا : رســالة بعنــوان −٣٢ ــراهيم بــن عب التــرصف يف الوقــف, إب
 . جامعة اإلمام) إرشاف: (الغصن دكتوراه

ّعبدالعزيز بن حممد املد اهللا . ترصفات األمني يف العقود املالية: رسالة بعنوان −٣٣
 ).مناقشة: (اإلمام, دكتوراه: اجلامعة

التــرصفات يف أمــوال حمجــور علــيهم, عبــداهللا بــن ســليامن : ة بعنــوانرســال −٣٤
 . هـ, جامعة اإلمام١٤١٥ ــ ١٤١٤, )إرشاف(العجالن, رسالة ماجستري, 

التعيني وأثره يف العقود املالية, عبدالرحيم بن إبراهيم اهلاشم : رسالة بعنوان −٣٥
 . جامعة اإلمام). مناقشة: (دكتوراه

دراسـة : لعيب بـني الـزوجني واآلثـار املرتتبـة عليـهالتفريق با: رسالة بعنوان −٣٦
 . هـ١٤١٤) مناقشة(فقهية مقارنة, وفاء بنت عيل احلمدان, دكتوراه, 

تقــديم النــادر عــىل الغالــب وإلغاؤمهــا يف الفقــه اإلســالمي, : رســالة بعنــوان −٣٧
  .هـ, جامعة اإلمام١٤١٤): مناقشة: (صالح بن أمحد الوشيل, رسالة ماجستري

ــوا −٣٨ ــثمن يف الفقــه اإلســالمي, عــيل بــن أمحــد معــيش رســالة : نرســالة بعن ال
 . جامعة اإلمام). مناقشة: (ماجستري

: موسـى بـن عـيل األمـري, اجلامعـة. جـابر بـن عبـداهللا وفقهـه: رسالة بعنوان −٣٩
 ).مناقشة: (اإلمام, دكتوراه

ــوان −٤٠ ــه اإلســالمي: رســالة بعن فاطمــة بنــت حممــد /  اخلــربة وأثرهــا يف الفق
 ).إرشاف( ـ دكتوراه/ املليص

 −٤١−

ــوان −٤١ ــه اإلســالمي,  رســالة ماجــستري: رســالة بعن ــضامن يف الفق : خطــاب ال
 ). جامعة امللك سعود بالرياض). (مناقشة(



عبدالرمحن بن / اخللوة املحرمة وعقوبتها يف الفقه اإلسالمي: رسالة بعنوان −٤٢
بقسم العدالة اجلنائيـة, بجامعـة ) رسالة ماجستري(عبداهللا العضياين العتيبي  

 . يف العربية للعلوم األمنية بالرياضنا
ــوان −٤٣ ــار يف النكــاح : رســالة بعن ـــ: اخلي ــوراه ـ ــد األحــد مــال رجــب . دكت عب

 ).إرشاف(
دالئل املنهاج من كتـاب رب العـاملني وسـنة سـيد املرسـلني, : رسالة بعنوان −٤٤

 ).مناقشة: (أم القرى, دكتوراه: قاسم بن حممد األهدل, اجلامعة
ــوان −٤٥ ــد دور املح: رســالة بعن ــسب يف جمــال ضــبط جــرائم املخــدرات, حمم ت

املركز العريب للدراسـات ) (إرشاف: (سلطان فهد املطريي, رسالة ماجستري
 ). األمنية والتدريب

ــوان −٤٦ ــالة بعن ــالة : رس ــدي,  رس ــراهيم الغام ــن إب ــيل ب ــود, ع ــا يف العق الرض
 . جامعة اإلمام). مناقشة: (ماجستري

وضات املاليـة, عبـدالرؤوف بـن حممـد الزيادة وأثرها يف املعا: رسالة بعنوان −٤٧
 . هـ, جامعة اإلمام١٤١٨, )مناقشة(الكاميل, رسالة دكتوراه 

رســالة دكتــوراه : ســلطة ويل األمــر يف األحكــام االجتهاديــة: رســالة بعنــوان −٤٨
 . )إرشاف(محود بن حممد بن غالب الغشيمي /لـ

ود, رسالة العدالة يف الواليات الرشعية, خالد بن حممد الرش: رسالة بعنوان −٤٩
 . هـ١٤٠٩) مناقشة(ماجستري, 

 −٤٢−

) إرشاف(العقد املوقوف يف الرشيعة اإلسالمية, رسالة دكتوراه : رسالة بعنوان −٥٠
  .جامعة اإلمام



العقد يف الفقه اإلسـالمي ــــ مـع دراسـة تطبيقيـة لعقـد البيـع : رسالة بعنوان −٥١
وموقف شيخ اإلسالمي ابن تيميـة مـن ذلـك, سـمرية بنـت هاشـم إحـسان 

 . هـ كلية الرتبية للبنات بجدة١٤١٧) مناقشة(ن, رسالة دكتوراه, رمضا
العقود املالية املركبة, عبداهللا بن حممـد بـن عبـداهللا العمـراين, : رسالة بعنوان −٥٢

 ).مناقشة(دكتوراه 
: موســى بــن عــيل األمــري, رســالة ماجــستري. عيــوب الرضــا: رســالة بعنــوان −٥٣

 . جامعة اإلمام). مناقشة(
ــ: رســالة بعنــوان −٥٤ رق القــايض يف النكــاح, مــصطفى أمحــد نجيــب, رســالة ُف

 . جامعة اإلمام). مناقشة: (ماجستري
هـدى عـيل ) رسـالة ماجـستري:  (فقه النوازل يف باب النكاح : رسالة بعنوان −٥٥

 ) إرشاف. (العنزي
القــذف يف الــرشيعة اإلســالمية, عبــدالعزيز بــن عبــدالرمحن : رســالة بعنــوان −٥٦

ــالح, رســالة ماجــستري ــة (, )إرشاف: (الف املركــز العــريب للدراســات األمني
 ). والتدريب

 رسالة  عبداألحد مال رجب القامر وأحكامه يف الرشيعة اإلسالمية,: رسالة بعنوان −٥٧
  .جامعة اإلمام) إرشاف: (دكتوراه

القواعــد والــضوابط الفقهيــة مــن كتــاب املغنــي, حممــد بــن : رســالة بعنــوان −٥٨
جامعــة أم القــرى بمكــة ) شةمناقــ) (رســالة دكتــوراه(عبــدالرمحن الــسعدان 

 .املكرمة

 −٤٣−

) دكتـوراه(الكفـاالت املعـارصة, عبـدالرمحن بـن سـعود الكبـري : رسالة بعنوان −٥٩
 .جامعة اإلمام) مناقشة(



خليفـة بـن . املجد أبـو الربكـات وآراؤه الفقهيـة يف العبـادات: رسالة بعنوان −٦٠
 ). مناقشة: (اإلمام, دكتوراه: صالح اخلليفة اجلامعة

 مسائل اإلمام أمحد الفقهية املنقولة عنه يف طبقـات احلنابلـة ـــ :رسالة بعنوان −٦١
, )مناقـشة(البن أيب يعىل, عبدالرمحن بـن صـالح النفـييل, رسـالة ماجـستري, 

 . هـ١٤١٢عام 
َاملسائل العقدية يف كتاب أحكام أهل امللل والـردة والزنادقـة : رسالة بعنوان −٦٢ َ

فـة بنـت عبـداهللا الـصقري,  وتارك الـصالة والفـرائض أليب بكـر اخلـالل, لطي
 . جامعة اإلمام) إرشاف: (رسالة ماجستري

املــستجمع رشح املجمــع, حممــد بــن عبــداهللا البــرش, رســالة : رســالة بعنــوان −٦٣
 . جامعة اإلمام) مناقشة(ماجستري, 

مفوتــات فــسخ العقــد, حممــد املختــار حممــد املــامي, رســالة : رســالة بعنــوان −٦٤
 . جامعة اإلمام) إرشاف: (دكتوراه

ــوانر −٦٥ ــراهيم اجلــديعي رســالة : ســالة بعن ــن إب ــزواج, صــالح ب ــدمات ال مق
 . جامعة اإلمام) إرشاف: (ماجستري

ـــوان −٦٦ ـــصالة حتـــريام وكراهـــة, : رســـالة بعن ـــرشعية يف صـــفة ال ـــات ال ًاملنهي
 . جامعة اإلمام) إرشاف: (عبدالرؤوف بن حممد الكاميل, رسالة ماجستري

 اإلسـالمي, عبـدالرحيم بـن النجاسـات وأحكامهـا يف الفقـه: رسالة بعنوان −٦٧
 . , جامعة اإلمام)مناقشة. (إبراهيم اهلاشم, رسالة ماجستري

 −٤٤−

والية املرأة يف الرشيعة اإلسالمية, حممـد حـافظ حممـد أنـور, : رسالة بعنوان −٦٨
 . جامعة اإلمام) إرشاف: (ماجستري



والية املرأة يف الفقه اإلسالمي, فؤاد بـن عبـدالكريم, رسـالة : رسالة بعنوان −٦٩
 . , جامعة اإلمام)إرشاف(هـ, ١٤١٤وراه, دكت

 ذلك كثري من رسائل املاجستري والـدكتوراه التـي أرشف عـىل بعـضها وغري  
 . وناقش بعضها اآلخر بتوفيق من اهللا تعاىل
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معيات واملؤسسات العلمية رئاسة وعضوية اللجان واهليئات واملراكز واجل ــ أ

  :والدعوية داخل اململكة وخارجها
 .الرياض: مكاهنا. اإلرشاف عىل فرع مجعية الرب اخلريية بشامل الرياض ـــ١
: مكانه. املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد بالعليا والسليامنية: اإلرشاف عىل ـــ٢

 ) .منذ ما يزيد عن مخس سنوات(الرياض 

 −٤٥−

نسائية لتحفـيظ القـرآن الكـريم بحـي التعـاون اإلرشاف عىل مدرسة الفتح ال ـــ٣
والتابعة لفـرع الـشامل بـاإلدارة العامـة للمـدارس النـسائية التابعـة للجمعيـة 

 ٢٩٣/٣/٢١: اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم وهذه املدرسة مرخـصة بـرقم
طالبـة مـن ) ٥٠٠(هـ, ويلتحـق هبـذه املدرسـة مـا يقـارب ١٧/٩/١٤٢١يف 

متهيـدي, ابتـدائي, متوسـط, ثـانوي, جـامعي, : يـةخمتلف املستويات التعليم
وأمهــات املــتعلامت وغــري املــتعلامت, ويقــوم عــىل التــدريس والتوجيــه هلــذه 

 . الفئات نخبة من املعلامت املاهرات ويزدن عىل عرشين مدرسة جامعية



اإلرشاف العــام عــىل املناشــط الدعويــة والعلميــة والرتبويــة بجــامع األمــرية  ـــ٤
م الرباهيم بحي التعاون منذ افتتـاح هـذا اجلـامع املبـارك اجلوهرة بنت إبراهي

 . هـ وحتى تاريخ إعداد هذه السرية١٤١٥عام 
اإلرشاف عىل برنامج التوجيه واإلرشاد لضيوف الرمحن املشمولني باملكرمـة  ـــ٥

امللكية باحلج كل عام عىل نفقة خـادم احلـرمني الـرشيفني الوالـد البـار امللـك 
ّد ـــ أمـد اهللا يف عمـره ووفقـه لـصالح األعـامل ـــ  فهد بن عبـدالعزيز آل سـعو

ويدخل ضمن الربنامج اللقاءات املتكـررة بـالعلامء واملـشايخ والشخـصيات 
واألعيان والوجهاء الـذين وفـدوا مـن بالدهـم لتأديـة هـذا الـركن اهلـام مـن 
ــاحلج كــل عــام  ــة ب ــشيخ يف التوعي ًأركــان اإلســالم, فــضال عــن مــشاركة ال

ــاحلرم ا ــدريس ب ــرامج جهــاز اإلرشــاد والت ــام احلــج واملــشاركة يف ب ملكــي أي
 .هـ  ١٤٢٥ّوالتوجيه باحلرس الوطني حتى حج عام 

ًرئاسة اللجنة االستشارية لـشؤون املـساجد والـدعوة واإلرشـاد ـــ بنـاء عـىل  ـــ٦
 . هـ٥/٨/١٤٢١ ــ ق ــ م يف ١: توصية وزير الشؤون اإلسالمية بالقرار رقم

 . ة للعناية باملساجد واألئمة واخلطباء رئاسة اللجنة الرشعية الفرعي ـــ٧
رئاسة جلنة اختيـار األئمـة واخلطبـاء بـوزارة الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف  ـــ٨

 . واإلرشاد
رئاسة جملس إدارة املركز اخلريي لتعليم القرآن الكريم وعلومـه بالريـاض ـــ  ـــ٩

 .  سنة وهو من أوائل األعضاء املؤسسني للمركز٢٠منذ ما يزيد عن 

 −٤٦−

لــس إدارة مؤســسة صــالح بــن غــانم الــسدالن اخلرييــة املــسجلة رئاســة جم ـــ١٠
ـــرقم ـــة ب ـــشؤون االجتامعي ـــوزارة العمـــل وال ــــ ١٣/٣/١٤٢٤)  ٣٤: (ب ه



بموجب الئحـة اجلمعيـات واملؤسـسات اخلرييـة وقـرار معـايل وزيـر العمـل 
 .هـ ١٣/٣/١٤٢٤ يف ١١٣٣٠: والشؤون االجتامعية برقم

 . بريطانيا/ يسرترئاسة جملس أمناء املركز اإلسالمي بامنش ـــ١١
 .رئاسة مركز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالعليا ملدة ثامين سنوات ـــ١٢
  .باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) الصندوق الطاليب االجتامعي(عضوية  ـــ١٣
 . ُعضوية اجلامعة اإلسالمية العبيدية بشيتاغونغ بنغالديش ـــ١٤
بجمهوريـة غينيـا كونـاكري )  اإلسـالمظهـور(عضوية اجلامعة الثقافية الوطنية  ـــ١٥

  .الشعبية
 . عضوية اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف ـــ١٦
عضوية اجلمعية العامة هليئة اإلغاثـة اإلسـالمية العامليـة بالريـاض ـــ رابطـة  ـــ١٧

 .العامل اإلسالمي
 عضوية اجلمعية الفقهية السعودية بكلية الرشيعة ــ الريـاض جامعـة اإلمـام ـــ١٨

 . حممد بن سعود اإلسالمية
مكـة املكرمـة : مكاهنـا. عضوية الدعوة واإلرشاد باحلرس الوطني يف احلج ـــ١٩

 . شهر من كل عام: مدهتا
عضوية اللجنـة املركزيـة للـربامج يف وزارة الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف  ـــ٢٠

 . والدعوة واإلرشاد
 . عضوية املؤسسة اإلصالحية للسجون بأمريكا الشاملية ـــ٢١
 . ركز الثقايف اإلسالمي بروسياعضوية امل ـــ٢٢

 −٤٧−

ــدائع  ـــ٢٣ ــة والتعريــب بمحافظــة الب عــضوية املعهــد العــريب للمهــارات اللغوي
 . هـ١٤٢٣بالقصيم 



فهـد بـن سـلامن بـن عبـدالعزيز اخلرييـة / عضوية جملس إدارة مجعية األمـري ـــ٢٤
 . لرعاية مرىض الفشل الكلوي

ة منـذ مـا يزيـد عضوية جملس إدارة مجعية القرآن والـسنة يف أمريكـا الـشاملي ـــ٢٥
 .  سنة١٤عىل 

هــ, ٢٩/٣/١٤٢٥عضوية جملس اإلدارة بجمعية الـرب بالريـاض, بتـاريخ  ـــ٢٦
 .ًوهو املرشف العام عىل مجعية الرب بشامل الرياض أيضا

ــوزارة الــشؤون اإلســالمية والــدعوة  ـــ٢٧ عــضوية جملــس الــدعوة واإلرشــاد ب
 . واإلرشاد

ابع حلملـة صـاحب عضوية جملـس العـامل اإلسـالمي لإلعاقـة والتأهيـل التـ ـــ٢٨
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود للرعايـة االجتامعيـة / السمو امللكي األمري

 . هـ١٤٢٥والتثقيف الصحي والتأهييل رمضان 
عضوية جملس القـضاء اإلسـالمي يف باكـستان التـابع للمجلـس التأسيـيس  ـــ٢٩

 . برابطة العامل اإلسالمي
بع ملستـشفى امللـك عضوية مركز أخالقيات الطب والعلوم البيولوجية التـا ـــ٣٠

 . فيصل التخصيص ومركز األبحاث
ــرشكة  ـــ٣١ ــة ل ــإلدارة اخلريي ــابع ل ــامت الت ــداد املعل ــان إلع ــد البي ــضوية معه ع

 . الراجحي املرصفية
مكـة واملدينـة واملـشاعر : مكاهنـا.  عضوية هيئـة التوعيـة اإلسـالمية بـاحلج ـــ٣٢

 .شهر من كل عام : املقدسة ومدهتا

 −٤٨−

ــة  ـــ٣٣ ــشطة الدعوي ــداخل واخلــارج واإلرشاف عــضوية وإدارة األن ــة بال املقام



 يف القارات الثالثة معظم الدورات: مكاهنا. ًوات تقريباعليها ملدة عرش سن
الواليـات املتحـدة :  آسيا وأفريقيـا وأوربـا الـرشقية والغربيـة واألمـريكتني

 األمريكية ــ كندا ــ أوربـا الغربيـة ـــ اسـرتاليا ـــ الربازيـل, وهـذه الـدورات
لت طوال فرتة إقامتها عىل نفقة, والـدنا ظ: واجلواالت الدعويةوامللتقيات 

 امللك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه خادم احلرمني الرشيفني/ البار 
 .اهللا ونفع به اإلسالم واملسلمني ــ

عضوية وحدة اإلرشاد االجتامعي والنفيس التابعـة لوكالـة وزارة الـشؤون  ـــ٣٤
 . هـ١٤٢١لرعاية األيتام االجتامعية ــ اإلدارة العامة 

املجلــس اإلســالمي العــاملي للــدعوة والــذي يــضم مجيــع املراكــز : عــضوية ـــ٣٥
 . اإلسالمية يف أوربا الرشقية روسيا واجلمهوريات املستقلة

املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة ويضم مجيع املراكـز اإلسـالمية : عضوية ـــ٣٦
 . يف أنحاء بريطانيا واجلاليات اإلسالمية

مكتـب البحـوث : مكاهنـا) األمـة اإلسـالمية(نة سلسلة كتـاب جل: عضوية ـــ٣٧
 . والدراسات بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

ــستان: عــضوية ـــ٣٨ ــة الهــور اإلســالمية بباك ــاء بجامع ــا. جملــس األمن : مكاهن
 . باكستان

بالرياض ما يزيد عىل ثالثني سنة .جملس قسم الفقه بكلية الرشعية: عضوية ـــ٣٩
 . حمد هللا ــــ ب

 −٤٩−

مــدير املركــز اخلــريي لتعلــيم القــرآن الكــريم وعلومــه بالريــاض ملــدة أربــع  ـــ٤٠
هـ ــ واآلن هو رئيس جملـس ١٤٠٤ ــ ١٤٠٠ًسنوات متتالية تقريبا من سنة 



ًإدارة املركز منذ ما يزيد عـن عـرش سـنوات تقريبـا وال يـزال ـــ بحمـد هللا ـــ 
 .  بحمد هللا تعاىل ــهـ وال زال ــ١٤٢٦حتى اآلن ربيع األول  عام 

التـي تـصدر عـن مؤسـسة صـلة لإلعـالم ) صـلة(املرشف العـام عـىل جملـة  ـــ٤١
 . والثقافة بالرياض

املرشف العام عىل مكتب البحـوث والدراسـات, لـصاحب الـسمو امللكـي  ـــ٤٢
هــ ١٤١٤: عبدالعزيز بـن فهـد بـن عبـدالعزيز آل سـعود مـن عـام/ األمري

 ــ حتى اآلن ربيـع األول مـن عـام هـ وال يزال ــ حيفظه اهللا١٤٢٦حتى عام 
 .هـ١٤٢٦

املشاركة يف الندوات واملؤمترات والدورات الرشعية وامللتقيات الفكريـة ) ب(
 : داخل اململكة وخارجها

 . البيت املايل اإلسالمي ــ٢
 ). مؤمتر(هـ, ١٤٠٥تركيا, التاريخ : املكان  

 ).  ندوة املحامني(تطبيق الرشيعة اإلسالمية :  العنوان ــ٣
 ).ندوة(هـ, ١٤٠٦بنجالديش, التاريخ : كانامل  

 . دورة العلوم الرشعية بأسبانيا وهولندا وبلجيكا:  العنوان ــ٤
 ).ندوة(هـ, ١٤١٦املراكز اإلسالمية هبذه الدول التاريخ : املكان  

 .  دورة العلوم الرشعية بمدريد وفرنسا وبريطانيا:  العنوان ــ٥
 ).ندوة(هـ, ١٤١٥اريخ املراكز اإلسالمية هبذه الدول الت: املكان  

 . دورة العلوم الرشعية بمدينة الس كرويس:  العنوان ــ٦
 ). ندوة(م, ١٩٩٠كندا ــ داالس التاريخ :  املكان  

 −٥٠−

 .العمل اإلسالمي ورضورة التنسيق:  العنوان ــ٧



 ). ندوة(هـ, ١٤١٦املجلس اإلسالمي العاملي ــ روسيا, التاريخ :  املكان  
 ).املسلمون يف الغرب(لثاين املؤمتر اإلسالمي ا:  العنوان ــ٨

 ).ندوة(م, ١٩٩٣: لندن ــ بريطانيا التاريخ:  املكان  
 . مؤمتر الدعاة بإندونيسيا :  العنوان ــ٩

 ). ندوة(هـ, ١٤١٤: إندونيسيا, التاريخ: املكان  
 ).مؤمتر(هـ ١٤١٥مؤمتر الدعاة بامنشيسرت ــ بريطانيا, التاريخ :  العنوان ــ١٠
العمــل اإلســالمي املعــارص بــني عــذاب (الــسابع املــؤمتر الــسنوي :  العنــوان ــ١١

 ). االختالف ورمحة االئتالف
 ). ندوة(هـ ١٤١٤مجعية القرآن والسنة بأمريكا الشاملية, التاريخ : املكان   

 . امللتقى األول لعلامء غرب أفريقيا: العنوان ــ١٢
 ).ندوة(هـ, ١٤١٣موريتانيا, التاريخ : املكان  
 . ة واخلطباء باململكة العربية السعودية امللتقى األول لألئم:  العنوان ــ١٣

 ).ندوة(هـ, ١٤١٤وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف التاريخ : املكان  
 . امللتقى الثاين ملسلمي أوربا الرشقية:  العنوان ــ١٤

 )ندوة(هـ, ١٤١٣روسيا, التاريخ :  املكان  
يكــا امللتقــى الــسنوي الثالــث عــرش جلمعيــة القــرآن والــسنة يف أمر:  العنــوان ــ١٥

 . هـ٢٠/٨/١٤٢٠ ــ ١٦الشاملية املنعقد خالل املدة من 
 ). نحو سوق إسالمية مشرتكة(ندوة :  العنوان ــ١٦

 ). ندوة(هـ ١٤١١: القاهرة ــ جامعة األزهر التاريخ: املكان  
 . الندوة الثانية لقضايا الزكاة املعارصة:  العنوان ــ١٧

 −٥١−

 ).ندوة(هـ, ١٤٠٩الكويت, التاريخ :  املكان  



 . ندوة الزكاة بمصلحة الزكاة والدخل) الزكاة (: العنوان ــ١٨
 ).ندوة(هـ, ١٤١١وزارة املالية السعودية, التاريخ :  املكان  
 . الندوة السابعة لقضايا الزكاة املعارص :  العنوان ــ١٩

ـــدة مـــن : مكـــان   ـــت, خـــالل امل ـــاة بالكوي ـــة للزك ـــرشعية العاملي ـــة ال   اهليئ
 .هـ ٢٤/١٢/١٤١٧  ــ ٢٢   
 .حاسبية العامة يف الزكاةندوة امل: العنوان ــ٢٠

 ).ندوة(هـ , ١٤١٣جامعة امللك سعود التاريخ :  املكان  
 . هـ١٤١٩ندوة ضمن ندوات مؤمتر فنزويال لعام :  العنوان ــ٢١

األبحاث املنشورة واملقاالت املنوعة واآلراء واملشاركات اهلادفة يف مجيـع ) جـ(
 : املجال الدعوة

ة وآراء, ومـشاركات هادفـة يف للشيخ بحـوث عـدة منـشورة, ومقـاالت متنوعـ* 
  :نطاق

واجلندي ) اقرأ(الدفاع عن اإلسالم, وإبراز حقائقه, وإيضاح مفاهيمه, يف جملة * 
بنارس باهلند, وجملـة احلـرس املسلم, واملنهل, وصوت األمة, بجامعة السلفية 

إلسـالمية, وجملـة البحـوث الفقهيـة الوطني, واملجلة األمنية, وجملة البحوث ا
ـــ  ــه اهللا ـ ـــ رمح ــدالعزيز ـ ــك عب ــدن ودارة املل ــة, بلن ــة الثقافي ــارصة, واملجل املع
واملجــالت األخــرى كمجلــة الــدعوة والياممــة وتوجيهــات هادفــة بالــصحف 
واملجالت السعودية مجيعها املـسلمون واملدينـة والريـاض وعكـاظ, واجلزيـرة 

 . ها كثريوغري.. واحلياة وجملة املجلة

 −٥٢−

 والبــث الفــضائي  مــشاركات هادفــة بحمــد اهللا يف اإلذاعــة والتلفــاز الــسعودي*



 بالـصوت والـصورة )اإلنرتنت(والقنوات الفضائية وشبكة املعلوماتية الدولة 
وبالتسجيل والكتابة وتقديم الربامج اإلذاعيـة املعنيـة بـشؤون الـدعوة والفقـه 

 املنوعــة والتــي تــشاهد مج الدينيــةوالفتــوى وغريهــا ممــا يــدخل يف إطــار الــربا
وتسمع شبكة االتصاالت العاملية اإلنرتنت واألقامر االصـطناعية الفـضائيات 

 .  داخل اململكة وخارجهاوغريها
تقديم املشورة لرئاسة األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر, وكثـري مـن اهليئـات * 

تـدريس بـاحلرم املكـي العلمية, واإلدارية, والتنظيمية يف الداخل واخلارج, وال
  ويف برامج حلرس الوطني يف التوعيـة واإلرشـاد بـاحلجن كل عام,أيام احلج م

 وتقديم النصح واإلرشـاد, وتقـويم األداء, من قبل جامعة اإلمام وزارة احلج,
 . ومعاجلة املوضوعات وابداء اآلراء لكثري من الوزارات واإلدارات واألفراد

ريــة يف ســفارات خــادم احلــرمني الــرشيفني ببــون االستــشارات العلميــة واإلدا* 
 . بأملانيا, وأمريكا الرشقية, والغربية, والسفارات العربية, واإلسالمية وغريها

 . التعاون مع مراكز خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعات اململكة* 

 −٥٣−

ــويمفحــص*  ــا األبحــاث وتق ــا وحتكيمه ــشتها واإلرشاف عليه ــة ومناق .  العلمي
إلمام وجامعة أم القرى واجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة ومعهـد بجامعة ا

 ومركـز  للعلـوم األمنيـة, العربيـة وجامعـة نـايفالدراسات األمنية والتدريب
ــوزارة الــشؤون اإلســالمية والرئاســة العامــة لتعلــيم  البحــوث والدراســات ب

 اإلسـالمية كلية الرشعية والدراسـاتكذا البنات واجلامعة األردنية وغريها, و
 الكويت واجلامعة األردنيـةو) بديب والشارقة(بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

  . وغري ذلك كثري ــ بحمد هللا تعاىل ــوجملة املنهل ودارة امللك عبدالعزيز



ًويف جمال اإلمامة واخلطابة والذي يعد جماال خصبا ومنربا هاما يف الدعوة إىل اهللا *  ً ً ً
 هذا املجال منـذ نعومـة أظفـاره فقـد تـوىل وهـو ابـن إحـدى برز دور الشيخ يف

عرشة سنة اإلمامة يف صالة الرتاويح ببعض املساجد ثم تدرج يف تويل اإلمامـة 
شامل الرياض منذ عـام / جامع بدر بالعليا: واخلطابة يف عدد من املساجد منها

هــ ويف شـهر ١٤١٨هــ تـوىل اخلطابـة بـه حتـى عـام ١٤٠٧هـ, ويف عام ١٣٩١
إىل ) حـي العليـا(هـ انتقل الشيخ ومعـه أرستـه مـن ١٤١٨رم احلرام من عام حم
ًبشامل الرياض حماطا برعاية اهللا وحفظه, إماما وخطيبـا بجـامع ) حي التعاون( ً

ــراهيم الرباهــيم ــان . األمــرية اجلــوهرة بنــت إب ــد ك ــذكر فق ــه ي والفــضل ألهل
زيز آل سـعود بـن عبـدالععبـدالعزيز بـن فهـد / لصاحب السمو امللكي األمري

اليد الطويل يف بناء هذا اجلامع املبارك لوالدته الكريمة بجوار املجمـع الـسكني 
ولألمري املبارك يف هذا العمل يد تشكر وجهد يـذكر جـزاه اهللا . لشيخنا اجلليل

ًخريا وأجزل له األجر واملثوبة ونفع به اإلسالم واملسلمني يف ظل والـدنا البـار 
 امللــك فهــد بــن عبــدالعزيز آل ســعود ــــ نــرصه اهللا, :خــادم احلــرمني الــرشيفني

 . ونرص به وأعزه وأعز به اإلسالم واملسلمني

 −٥٤−

ًوتقديرا منه ألمانة العلم وفضيلة تعلمه ونرشه; مل يـدخر وسـعا يف بثـه ملختلـف *  ً
دروســه الطبقــات عــىل وفــق حاجــاهتم واســتعدادهم ومــستوياهتم ومــن ذلــك 

ــا  يف العقيــدة والفقــه والثقافــة والــسلوك الدائمــة بمــسجده جــامع بــدر بالعلي
واآلداب عقب صالة الفجر من كل يوم وملدة ساعتني منذ ما يزيد عىل ثالثـني 

عىل بعض األحاديـث وبعـض املوضـوعات الفقهيـة ) املفيد(ًعاما وكذا تعليقه 
الـذي كـان يؤمـه ) جامع بدر بالعليـا(عقب صالة العرص من كل يوم بمسجد 



 العطاء بجامع األمرية اجلوهرة الرباهـيم  هذاد تواصلوق) ًسابقا(وخيطب فيه 
بل زاد ــ بحمد اهللا ــ زيـادة ملحوظـة, وكثـر رواد املـسجد مـن طـالب العلـم, 
واملعرفة; ينهلون من ينابيع احلكمة ويتعلمون القـرآن الكـريم العلـم الـرشعي 

ًون عليه بفضل اهللا تعاىل ماديـا ومعنويـا وال يفوتنـا يفُئَافَكُوي  العجالـة أن  هـذهً
ً به الشيخ وما يقـوم بـه ويـرشف عليـه ـــ جـزاه اهللا خـريا ـــ يف ننوه عىل ما يعنى

خدمة كتاب اهللا تعاىل حيث تقـام دورة مكثفـة حلفـظ القـرآن الكـريم وتالوتـه 
 أقيمت الـدورة املكثفـة وقد يف رمضان من كل عاموجتويده وتعليم القراءات 

  . ــ بحمد هللا تعاىل ــرية اجلوهرة الرباهيم بجامع األمهـ١٤٢٥ عام اخلامسة عرشة
زيارات اخلري ولقاءات الفكـر واملـسامهة يف الـدعوة إىل اهللا داخـل اململكـة ) د(

 : وخارجها
WאאאאW 
هـ حيث حفل ١٤/٦/١٤١٦يوم الثالثاء املوافق : زيارة فضيلته ملنطقة القصيم* 

 املحارضات والنصائح التوجيهيـة اهلادفـة والكلـامت جدول أعامله بالكثري من
ذات التأثري واإلقناع حيث حارض يف كلية الرتبية للبنات وجـامع اإلمـام حممـد 
بن سعود بربيـدة وجـامع اجلمـل باملـذنب وسـجن بريـدة العـام ودرس يف دار 

الفـضيلة العلـامء واملـشايخ واجتمـع املالحظة بربيدة وزار عـدد مـن أصـحاب 
طـالب العلـم وأسـدى إلـيهم مـن نـصائحه وتوجيهاتـه وخرباتـه مـا بعدد من 

 . ينفعهم يف دينهم ودنياهم

 −٥٥−

زيارة فضيلته ملدينة شقراء بمحافظة شـقراء يـومي : ًومن هذه املحارضات أيضا* 
ـــاء  ـــني والثالث ـــن ١٠/١٤١٦ /١٦إىل / ١٥االثن ـــريا م ـــى كث ـــث ألق ــــ حي ًه



وحمـارضة بـسجن شـقراء حمارضة بجامع التقوى بـشقراء, : ومنهااملحارضات 
وحمارضة بكلية البنات بـشقراء, وحمـارضة هبيئـة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن 
املنكر, وحمارضة بثانوية شقراء للبنني, وحمارضة باملعهد العلمي بشقراء, ولقاء 

 . مع رئيس حمكمة شقراء, وآخر مع حمافظ شقراء بالنيابة
فيـدة زيـارة فـضيلته ملنطقـة عفيـف ومن حمارضاتـه اهلادفـة وزياراتـه الدعويـة امل* 

إلقـاء عـدد مـن املحـارضات يف : هـ حيث ختلل الزيـارة٤/١١/١٤١٦بتاريخ 
ــات وحمــارضة  ــة املتوســطة للبن ــف وحمــارضة يف الكلي ــريح بعفي ــن ف جــامع اب
بالثانويــة العامــة للبنــني وحمــارضة بــسجن عفيــف وحمــارضة باملعهــد العلمــي 

طالب العلم, ومركز اهليئة ومركز بعفيف وزيارة بعض الشخصيات البارزة و
 . الدعوة بعفيف

زيــارة فــضيلته ملنطقــة وادي : ومــن التواصــل املبــارك يف جمــال العمــل الــدعوي* 
ـــوم  ـــك يف الفـــرتة مـــن ي ـــسليل, وذل ـــدوارس, وال ـــى اجلمعـــة ١٤/١١ال  حت

ــديم, ١٧/١١/١٤١٦ ــد ألقــى حمــارضة بمــسجد جــامع اخلامســني الق هـــ وق
طالب, ولقاء باملعهد العلمـي, وزيـارة للكليـة ومسجد آل صايف, وعيل بن أيب 

املتوسطة وحمكمة وادي الدوارس, واملعهد الزراعي بمحافظة وادي الـدوارس, 
ومقر هيئة األمر باملعروف بمحافظة وادي الدوارس, ومـسجد جـامع املخطـط 
باخلامسني, ولقاء مفتوح بمسجد الفوار بالنويعمة, ولقـاء مفتـوح وزيـارة ملقـر 

 . لدوارس ومقر مكافحة املخدرات بوادي الدوارسسجن وادي ا

 −٥٦−

ومن برنامج زيارة فضيلته ملحافظة السليل حمارضة بجـامع آل سـويلم بالـسليل * 
واإلجابــة عــىل األســئلة عــرب ) متــرة(وخطبــة اجلمعــة هبــا ولقــاء فكــري بجــامع 



اهلاتف وزيارته لعدد من اهليئات واملكاتـب واإلدارات والشخـصيات البـارزة 
 . ءوالعلام

ويف الزيارة التـي قـام هبـا معـايل وزيـر الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة * 
 حتــى هـــ ٢٧/١٢/١٤١٦واإلرشــاد إىل منطقــة القــصيم خــالل الفــرتة مــن 

هـ, رافقه شيخنا هو وبعض املشايخ املرافقني ملعايل الـوزير وقـد ١/١/١٤١٧
خلطــب, ومنهــا حافــل برنــامج الزيــارة باملحــارضات, والكلــامت التوجيهيــة وا

حمارضة بجامعـة اإلمـام بالقـصيم, وحمـارضة بكليـة البنـات بالقـصيم, وكلمـة 
توجيهية بمسجد املشيقح بعنيزة, وحمارضة لنزالء قسم سـجن الـرس, وكلمـة 
ــة  ــة العام ــالرس, وحمــارضة بالثانوي ــصاري ب ــة بجــامع أيب طلحــة األن توجيهي

ملذنب, وزار مـع معـايل , وكلمة توجيهية بمسجد الدليقان با)باملذنب(للبنات 
ًالوزير عددا من الشخصيات البارزة وأمري القصيم وبعض املشايخ واملسئولني 

 . بمنطقة القصيم
هـ حارض الشيخ يف جامع امللك خالد بـأم احلـامم بالريـاض ١٢/١/١٤١٧ويف * 

 مظــاهر األخطــاء يف التفكــري والتفــسيق ضــمن نــشاط :حمــارضة قيمــة بعنــوان
اإلكفـار والتـشهري ضـوابط (ء هبذا املسجد حتـت عنـوان دعوي لعدد من العلام

 . أعدته إدارة شئون الدعوة واإلرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض) وحماذير

 −٥٧−

 إىل ١٧ًومـــن ذلـــك أيـــضا زيـــارة فـــضيلته للمنطقـــة الـــرشقية يف الفـــرتة مـــن * 
ًهـ وقد ألقى بعض املحـارضات وزار عـددا مـن الشخـصيات ٢١/١/١٤١٧

 أمـري املنطقـة الـرشقية ومـن ذلـك حمـارضة يف كليـة البنـات وعىل رأسهم سـمو
بالــدمام وحمــارضة بجــامع اإلمــام فيــصل بــن تركــي بجــامع اجللويــة بالــدمام 



بــن املبــارك ألقــى حمــارضة يف مــسجد َّودرس يف مــسجد جــامع اإلمــام عبــداهللا 
 . جامع النعيم باملزروعية وخطبة اجلمعة به

ــوم *  ــضي٢٧/١/١٤١٧, ٢٦ويف ي ـــ زار ف ــامج ه ــل برن ــة اخلــرج وحف لته حمافظ
زيارته بالعديد من املحارضات يف أنحـاء املحافظـة, ومـن ذلـك حمـارضة قيمـة 

, وختلـل الزيـارة بعـض اللقـاءات الفكريـة, )نبذة عن عقيـدة الـسلف(بعنوان 
ـــض  ـــارة بع ـــا, وزي ـــساجد وغريه ـــدروس يف امل ـــة, وال ـــشاركات العلمي وامل

يابـة, وبعـض املؤسـسات واملـصالح الشخصيات املسؤولة, وحمافظ اخلرج بالن
 . احلكومية

ومــن عطــاءات اخلــري ولقــاءات الفكــر املــستنري وترســيخ دعــوة الــسلف لــدى * 
عىل رغبة معـايل مـدير جامعـة (ًاملسلمني بام فيهم طالب العلم قام فضيلته بناء 

منطقـة القـصيم : بجولة دعويـة إىل كـل مـن) اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
هـ وقـد ٣٠/٦/١٤١٨ ــ ١٩ان, وفيفا, وصامته; يف الفرتة من وجيزان, ونجر

رافقه يف هذه اجلولة عدد من طـالب العلـم وقـد حفلـت الزيـارة بالعديـد مـن 
املحارضات والكلامت التوجيهية, واللقـاءات الفكريـة, والزيـارة لـبعض دور 

 . العلم, واهليئات احلكومية وغريها

 −٥٨−

املوعظة احلسنة; ولكون فضيلته حفظه اهللا من وألمهية الدعوة إىل اهللا باحلكمة و* 
أولئك احلريصني عىل الدعوة إىل اهللا, وتوعية الناس وتبـصريهم يف مـا يـصلح 

حوطـة بنـي (هــ يف ١٤/١٠/١٤١٨دينهم ودنياهم ألقي فضيلته حمارضة يوم 
ًبنـاء عـىل ) لكتـاب والـسنةضوابط تغيري املنكر عـىل ضـوء ا(حتت عنوان ) متيم
املعهد العلمي بحوطة بني متيم ومدير املكتب التعاوين للـدعوة  من مدير دعوة

 . واإلرشاد وتوعية اجلاليات هبا



زيـــــارة فـــــضيلة الـــــشيخ إىل مجهوريـــــة تنزانيـــــا االحتاديـــــة دار الـــــسالم يف * 
 . أفريقيا بلد اإلسالم واملسلمنيجلنة مسلمي هـ بدعوة من ٢٧/١٢/١٤٢٢

هــ, ٤/٢/١٤٢٥ناهـل القـصيم يف دارس مزيارة فضيلة الشيخ للموهوبني بمـ* 
وعـىل رأسـهم وإلقاء حمارضة هبذه املناسـبة وقـد تـرشفوا بزيـارة منـزل الـشيخ 

 اللقـاء بمنـزل الـشيخ بحـي هـذاو واملسؤولون عنهم, وقد حرضت مأساتذهت
ًالتعاون, وكان لقاء نافعا مثمرا ومفيدا ــ بحمد هللا تعاىل ــ  ً ً ً. 

أمحــد الــدبيخي ــــ / اصــطحبه فيهــا الــشيخوقــد زيــارة الــشيخ إىل قطــر للــدعوة * 
 .هـ١٤٢٥ عام رعامها اهللا ــ

افظات والقرى واهلجر هـ زار الشيخ مكة املكرمة واملح١٢/٥/١٤٢٤ويف يوم * 
زيارتـه لـدار احلـديث املكيـة بمكـة املكرمـة ضـمن برنـامج : التابعة هلا, ومنهـا

 .واجلموم والليث والقنفذة وغريهاتوجيه األئمة واخلطباء 
منطقـة عـسري والتقـى باألئمـة واخلطبـاء فضيلته هـ زار ١٣/٣/١٤٢٤ ويف يوم *

ــه األئمــة وســلط األضــواء عــىلوحــارض يف اجلــامع الكبــري   أهــم مــا يوجــه ب
 .واخلطباء

هـــ زار فــضيلته منطقــة الــدمام وضــواحيها مــن املــدن ١٩/٣/١٤٢٤ويف يــوم * 
ــرى واهلجــر  ــرعوالق ــاء بف ــة واخلطب ــى باألئم  وزارة وخطــب وحــارض والتق

 .الشؤون اإلسالمية واألوقاف هناك

 −٥٩−

ــوم *  ــضيلته حمافظــة جــدة ١٣/٥/١٤٢٤ويف ي ـــ زار ف ــاه ــة هل : واجلهــات التابع
الكامــل, وخلــيص, ورابــغ, ومركــز حجــر وحــارض عــن أمهيــة دور اخلطيــب 

 . واإلمام يف توجيه املسلمني وإرشادهم إىل ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم



الشيخ حمافظة الطائف وملحقاهتا, ظلم, واملويـه هـ زار ١٤/٥/١٤٢٤ويف يوم * 
 . املحاين, وأم الدوم بعد صالة املغرب من يوم االثنني املبارك

هـ املوافـق يـوم األربعـاء بعـد صـالة املغـرب زار حمافظـة ١٦/٥/١٤٢٤يف يوم * 
ًاخلرمة, وتربة, ورنية, ومركز الفريق, وحارض يف هذه اجلهات موجها األئمـة 

 .واخلطباء 
هـ زار املدينة املنورة وقد شملت زيارته ــ حفظه اهللا ــ هلـذه ٧/٤/١٤٢٤يف يوم * 

الطوارئ, ومنسوب اجلمعيـات مركز  و, وينبع,املنطقة احلرس الوطني, وبدر
 .  وغريهم, وطالب العلم, ورؤساء املراكزاخلريية

ري هــ زار مركـز األمـ٢/٥/١٤٢٤ولدى زيارته ــ حفظه اهللا ـــ ملنطقـة حائـل يف * 
واجلامع الكبري بمدينة حائل ومركـز التـدريب والـرشطة يف سلطان احلضاري 

حائل, وفرع الوزارة, ومركز الدعوة واألوقاف بحائل بعد ظهر يوم اخلمـيس 
ـــ رعـاه اهللا ـــ ملنطقـة حائـل حمافظـة الغزالـة, هـ وشملت زيارته ٣/٥/١٤٢٤

ب والـدفاع يف جبـة, ومركز الروضة هبا, ومدينة جبة وما تبعها, ومركز التدري
والتقى باألئمة واخلطباء وأعضاء هيئة األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر يف 

 .هـ يوم السبت ٥/٥/١٤٢٤جبة يف 
ومن الزيارات املباركة واجلهود امللموسة يف الـدعوة إىل اهللا زار فـضيلته حمافظـة * 

يم هـ وشـملت زيارتـه مجاعـة حتفـيظ القـرآن الكـر١٧/٢/١٤٢٥األفالج يف 
واملكتب التعـاوين للـدعوة واإلرشـاد هبـا وجـامع األمحـر بـاألفالج, باألفالج 

 . وجامع بالل بن رباح, والقاعة املاسية لالحتفاالت وغريها

 −٦٠−

لدى زيارة فضيلته ملنطقة عفيف زار قاعة املركز الكشفي بعد صالة املغرب مـن * 
رآن الكـريم لقـ واجلامع الكبري هناك ومقر مجعيـة حتفـيظ اهـ ٥/٨/١٤٢٤يوم



 هبا, ورجال اهليئة والـدعوة واإلرشـاد وتـوج زيـارة بعفيف وهو عضو فخري
, والـسالم عليـه, ومناقـشته فـيام هيـم املـسلمني يف ديـنهم بمقابلة حمافظ عفيف

 .ودنياهم
املحافظة وبعد صالة املغرب بزيارة فضيلته ملحافظة احلريق يف مقر االحتفاالت * 

ــوم  ــاء هـــ ألقــى شــي١٧/٧/١٤٢٤مــن ي ــة لألئمــة واخلطب خنا كلمــة توجيهي
 . باملحافظة وضواحيها 

لة لفضيلته يف جمال و قليل من كثري من األعامل اجلليلة واجلهود املوصوهذا   
الــدعوة إىل اهللا داخــل اململكــة والتــي وهبهــا جــل وقتــه ونفــسه ابتغــاء مرضــاة اهللا 

 .  فئات املجتمعع مجيورغبة يف نرش العلم الرشعي وقواعد اإلسالم الصحيحة بني
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يف جمال نرش الدعوة اإلسالمية يف أنحاء العامل اإلسالمي واضطالع اململكة   
ًبحظ وافر منها, فإن للشيخ نصيبا كبريا من الرحالت املوفقة واجلـوالت الدعويـة  ً

اسـرتاليا واألمـريكتني, النافعة يف كل من آسيا وأفريقيا وأوربا الغربيـة والـرشقية و
فقد تتابعت رحالته كل عام وتعددت مواطنها وآتت ثامرها طيبة بحمـد اهللا تعـاىل 
ًوتوفيقه رئيسا للدورات الرشعية وعضوا ومـرشفا عليهـا وموجهـا أعامهلـا وحاثـا  ً ً ً ً
عىل دعمها من قبل أهل اخلري من األمراء والوجهـاء واملحـسنني مـسامهة يف تبليـغ 

 صالح ونرشها يف أقطار املعمـورة وترسـيخ مفهـوم اإلسـالم لـدىدعوة السلف ال
ًاألقليــات اإلســالمية واجلاليــات فــضال عــن املــشاركة واملــسامهة الفعالــة يف دعــم 
املشاريع اخلريية باخلارج كاملساجد ودور العلم واملراكز اإلسالمية ودعم املشاريع 

ًالتي تعود بالنفع عىل املسلمني ماديا ومعنويا وهكذا  يتواصل العطاء املثمر والبذل ً



السخي والتطوع بالنفس والنفيس من أجل إعـالء رايـة اهللا يف أرض اهللا نـسأل اهللا 
 . أن يطيل يف عمره ويبارك يف سعيه وينفع به اإلسالم واملسلمني
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 : املسامهة يف العمل االجتامعي التطوعي) أ(

 اجتامعـي بطبعـه حيـب النـاس ويـألفهم ويتحـسس  ـــحفظه اهللاــ الشيخ *   
ًحاجاهتم ويسأل عن أحواهلم باسطا جناحه هلم فاحتا قلبـه منـرشحا صـدره يـسمع  ً ً

وي ويعالج مشاكلهم مع تنويـع العمـل َّ السِمنهم ويوجههم ويرشدهم إىل الطريق
ة لـدى املـسئولني حلـثهم اخلريي التطوعي من حيث الكتابـة للمحـسنني والـشفاع

عىل مساعدة الفقراء واملحتاجني واملعوزين واملعرسين واملعدمني وكذا حض أهل 
 اخلري عىل إقامة املشاريع اخلريية النافعة 

كاملسامهة يف بناء املساجد وترميمها واملستشفيات وصـيانتها وتطويرهـا, *   
ميم دور العلـم, وإعانـة ورشاء األجهزة الالزمة هلـا, وحفـر اآلبـار, وتـشييد, وتـر

ــدة بالشخــصيات املهمــة مــن  ــة الوطي ــوج ذلــك العالق ــزواج; يت ــشباب عــىل ال ال
 . ًحكاما وأمراء ووزراء ووجهاء وغريهم: املسئولني بالدولة

ًومن اهتامماته اخلاصة أيضا عنايته بالقضايا االجتامعية ومعاجلة املـشاكل *   
ًمة فهو ال يدخر جهدا يف أبداء املـشورة الزوجية واملسامهة يف استقرار األرسة املسل

واملشاركة املادية واملعنوية يف مثل هذه األمور وجتدر اإلشارة إىل أن فضيلته عـضو 
 . التي تصدر يف جدة باململكة العربية السعودية) الزواج(بمجلة 
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تقديم اآلراء واملقرتحات واملالحظات للجهات املعنية بام ينفع املسلمني *   
 تقديم النصح واملـشورة والتوجيهـات واملالحظـات لكثـري و .هم باخلريويعود علي

  .الشعبيةو من قطاعات الدولة الرسمية



 كـل عـام برامج املكرمة امللكيـة التـي تتـواىلاإلرشاف العام واملتابعة عىل *   
بفضل اهللا تعاىل من لدن خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بـن عبـدالعزيز حفظـه 

تفطـري الـصائمني : ومـن هـذه الـربامج النافعـة. ره ووفقـه لطاعتـهاهللا وأمد يف عمـ
داخل اململكة وخارجهـا عـرب اجلوامـع واملـساجد واملؤسـسات اخلرييـة ومجعيـات 
الرب واملكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ويرهـا يف رمـضان مـن 

ام, والذي ينفـذ امج ضيوف الرمحن باحلج كل عنكل عام بحمد هللا تعاىل, وكذا بر
بمكرمة ملكية كريمة ويستوعب أعدادا غفرية من مجيع أقطار العامل اإلسالمي بـل 

ويكــون ضــمن برنــامج التوجيــه واإلرشــاد, , ومــن أوروبــا واألمريكتــني وغريمهــا
اللقـاءات املتكـررة مـع العلـامء واملـشايخ : لضيوف خادم احلرمني الرشيفني باحلج

أسـئلتهم واستفـساراهتم ملفاهيم واإلجابـة عـىل لتذكريهم باخلري وتصحيح بعض ا
 بتكليف مـن اجلامعـة اإلسـالمية وجامعـة اإلمـام  يكونهذه الربامجواملشاركة يف 

 .التوجيه واإلرشاد باحلرس الوطنيجهاز حممد بن سعود اإلسالمية, و
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إن مواجهة أمراض املجتمع والظواهر املرضة فيه والتصدي هلا بـشجاعة *   
ا وبيان مسبباهتا وعللها ومـا حتملـه مـن خمـاطر وحتـديات ملـسرية من خالل تعريفه

األمة, وآفاق تطورها, واجب ديني بل هـو مـن أسـس ومفـاهيم العقيـدة اإليامنيـة 
والرشيعة اإلسالمية ورح األخوة اخلالصة التي تـدعو إىل الـرتابط والتـآلف ونبـذا 

 وأكثرهـا العنف والتطرف الـذي أضـحى جريمـة مـن أبـشع جـرائم هـذا العـرص,
وحشية يـروع اآلمنـني ويـدمر املمتلكـات وهـذه ظـاهرة كرهيـة غريبـة عـىل بالدنـا 
العزيزة استرشت وعظم خطرها واشتد عىل أهل البالد أثرها من فئـة باغيـة ضـالة 

ولكـن أمــر . اسـتهوهتم شـياطني اإلنـس واجلـن فــصدوهم عـن الـرصاط املـستقيم



ّهللا بـصريته إال أن بيـان جـرمهم ًهؤالء وأمثـاهلم وإن كـان واضـحا عنـد مـن أنـار ا
وعظيم خطرهم واجب يف هذه األوقات بالذات وتأخري البيان أو كتامنـه مـن قبـل 

والـشيخ حفظـه اهللا بفكـره احلـصيف وعقلـه النـري ووالئـه . ًأهل العلم حمرم رشعا
لدينه ووطنه ووالة األمر الذين تعبدنا اهللا بطاعتهم يف املعروف بني بلـسانه وقلمـه 

الطغمـة   وأنكـر عـىل ووضـح أبعـاده وأغـوارهذا الزيـف وكـشف عـوارهحقيقة هـ
ضح أهله واملروجني له وعدد دوافعه وأسبابه, الشاذة التي أغواها الشيطان به, وف

ووضح سبل عالجه ومكافحته, عرب وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئيـة 
 وخطـب  واملحارضات,, والندوات, واللقاءات, واملؤمترات,ويف املحافل الدولية

 وجمــالس العلــم والوســائل الدعويــة بجهــد مــشكور ينــضاف إىل جهــود ,اجلمعــة
 .املعنيني بعالج هذه الظاهرة الشاذة التي تصادم الفطر السليمة والعقول املستقيمة

وحـدة اإلرشـاد االجتامعـي ب عـضوكام أسلفت أن الشيخ ــ حفظـه اهللا ـــ  *  
 اإلدارة العامـة لرعايـة األيتـام: لـشؤون االجتامعيـةوالنفيس التابعة لوكالـة وزارة ا

   . وحتى اليومهـ١٤٢١عاممنذ 
لقــاءات متكــررة بــضباط األمــن بــوزارة الداخليــة والــرد عــىل األســئلة *   

 . حررة املشفهية والواالستفسارات 
 .هـ١٤٢٤  عام ــ باجلامع الكبريموقف اإلسالم من التيارات املضللة*   

 . مها كثريوغري) الفرحة(وجملة 
ْ يشِّلُ كـــِيف  ٌدَدَ مـــِهِّبـــَ رْنِ مـــُهَ لـــٍءَ
 اًيـــِغَتْبُ مَاءَضْيـــَ بٍدَ يـــْنِ مـــُهَالـــَ ذْمَكـــ

 

* 
*  

ْ حتــْنَ لــِبِاهــَوَ املَنِمــ َ الَزَ تــْنَلــَ وَىصُ
َ هنـالِهِى بـَرْخـُ األِ يفَزْوَ الفـِهِّبـَ رْنِم َ َ 

 

 −٦٤−

 



 : مأذونية عقود األنحكة) ب(
تـوىل مأذونيـة عقـود  جلدته وبنـي وطنـه أنـه ومن مآثره وتعاونه مع أبناء*   

ًاألنكحة بالعليا والسليامنية متعاونا حمتسبا من عام  وال يزال ـــ بحمـد هللا هـ ١٤٠٠ً
 . تعاىل ــ
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 )٥٠٠( مـن املـواد الـصوتية املـسجلة أكثـر مـن  ـــ بحمـد اهللا للـشيخ ـــ ــ يوجـد١

ئة رشيط مسجل ما بني درس وحمارضة وخطبة مجعة وندوة علمية ولقاء مخسام
ــوعظ واإلرشــاد  ــة يف ال ــصادية ودعوي ــة واقت ــضايا اجتامعي فكــري ومعاجلــة ق
والعقيــدة والــسلوك والــرد عــىل األســئلة واالستفــسارات شــفهية وحمــررة يف 

  والــوطن)عكــاظ(و) اجلزيــرة(و) املدينــة(و) الريــاض(و) املــسلمون(جريــدة 
ها مـن الـصحف املحليـة أضـف إىل ذلـك دعـم التـسجيالت اإلسـالمية وغري

لتؤدي دورها يف وجه التسجيالت اهلابطة واملغرضة ليكون املسموع واملقـروء 
 . واملشاهد يف خدمة الدعوة السلفية الصحيحة

 .  ــ التعاون مع قناة أقرأ الفضائية يف براجمها العلمية بالتسجيل والبث املبارش٢
 . اء املفتوح باإلذاعة والتلفاز ــ اللق٣
يف دائـرة الفقـه, وهـو برنـامج : برنامج بإذاعة القـرآن الكـريم بعنـوان:  ــ للشيخ٤

 . ًهادف ومفيد جدا بحمد اهللا تعاىل
  ).بإذاعة القرآن الكريم(ــ سؤال عىل اهلاتف بعد عرص يوم االثنني من كل أسبوع  ٥
 . مشكلة وحل: ن عىل اإلنرتنت بعنوا خاص للشيخ ــ موقع٦

 −٦٥−

 .  باإلذاعة السعودية دائرة الفقه:يف برنامج ــ املشاركة  ٧



 ـــ وللشيخ حوارات صحفية كثرية تالمس الواقع وتعالج القـضايا واملـشكالت ٨
 وحتذر من السلبيات والتجاوزات

عــرب مركــز تلفزيــون . هـــ١٤٢٢ مــن عــام يف برنــامج الــدين واحليــاة ـــــ املــشاركة ٩
 ) .MBC(الرشق األوسط 

 أول أربعـاء مـن يف رحـاب الـرشيعةقناة اقرأ الفضائية ــ برنـامج التعاون مع  ــ ١٠
 .كل شهر هجري

 . باإلذاعة بالربنامج العام خواطر أرسيةبرنامج ــ ١١
 ًمـشاركااإلذاعة والتلفاز والبث الفضائي والقنوات الفضائية ب  منوعةبرامج ــ ١٢

 .لفتاوى والتحقيقات الرشعيةيف التوعية والدروس واملحارضات وا
مشاركات أخرى عديدة يف مجيع املجـاالت بالـصوت والـصورة يف  وللشيخ ــ ١٣

جمال العلم الرشعي والشؤون االجتامعية والثقافية واالقتصادية وغريها ممـا ال 
 . يتسع املجال لذكرها

WאאאאאW 
تعــاىل عــن قــصة مــؤثرة وقعــت لــه وعايــشها وهــو يف حيــدثنا حفظــه اهللا   

 : يقول متعه اهللا بالعافية: ريعان شبابه
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شامل اململكة وأثناء نقيل من عرعـر ) منطقة عرعر(ًأول ما عينت مدرسا يف   
وكنــت أقــوم عــىل متريــضها ) رمحهــا اهللا(إىل الريــاض كانــت معــي جــديت لوالــديت 

َّضل الطريق وكلام اهتـدينا إىل الطريـق فسلك بنا سائق السيارة طريقها صحراويا ف
ًضللناه مرة أخرى واملرض يشتد بجديت كلام تقدم الوقـت وكنـت راكبـا بجوارهـا 
بجانب السائق فنزل هبا املوت وهي يف حجـري يف مقدمـة الـسيارة وكانـت جـديت 



ًتسبح بأصابعها أثناء سكرات املوت ثم إهنـا دعـت يل دعـوة صـاحلة  اللهـم وجـه (ً
ثم شهقت شهقة خرجت معهـا روحهـا فقـدمت هبـا مدينـة ) يث كنتلك اخلري ح

الرياض بعد ثالث ساعات من خروج روحها فنزلنا عـىل زوج أختـي عبـداهللا بـن 
راشد التوجيري وأخذنا يف جتهيزها والصالة عليها ومـن ثـم دفنهـا رمحهـا اهللا وقـد 

ه رمحهـا ًحفظت عنها كثريا من القصص واألشعار واألمثال واملزاح اللطيف وغري
 : اهللا رمحة واسعة وأمطر عليها من شآبيب املغفرة والرضوان

ــ ــْاجَ فِّبَا رَي َ هلــاْلَع ــَ َرا وْوُ ن َمــن هلــً َ َّ  اُ
 ًعـــاَ مَنيِحـِالَّ الـــصَّمُ ثـــَنيِّيـــِبَّ النَعَمـــ

 

* 
*  

ـــَِجب ـــُ اخلِةَّن ـــْلَعْاجَ وِدْل َا هلـــَه ـــَ  َالُزُا ن
ُالءَِخ األَمِْعن  َالَصَ حْدَ قُسُْنا األَا مَِذ إَّ
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 يعد الشيخ يف طليعة الرجـال احلريـصني عـىل مـستقبل اإلسـالم املـستنريين  

باألحداث العاملية والتطورات العلمية واملهتمني باألوضاع االجتامعية للمـسلمني 
عىل اختالف بيئاهتم ومستوياهتم احلكومية والفرديـة, وكـذا اهليئـات واملؤسـسات 
ًواملراكز ودور العلم, وهو هلذا يبذل جهودا خملصة يف إنجاح بـرامج هـذه اهليئـات 

ها وترميمهـا ورشاء األجهـزة احلديثـة الالزمـة واملشاركة يف تشييد منشآهتا وصيانت
هلا بتمويلها مبارشة أو بالكتابة للمسؤولني فيها ملن يتوسم فيه اخلري مـن املحـسنني 

بل وجيود بـام عنـده فتطـال يـده ) اململكة العربية السعودية(يف مملكة اخلري والعطاء 
قاع الدنيا بمـشاركة السخية مجيع جماالت اخلري والرب واملساعدة للمسلمني يف كل ب

ًإجيابية ومـسامهة فعالـة متـويال وحـضورا وإرشافـا وإسـهاما وإرشـادا وتوجيهـا يف  ً ً ً ً ً
ًدعم مسرية هذه األعامل املباركة وقد لقي هذا العمل املثمر الكريم صـدى واسـعا 
ًوأثرا محيـدا يف نفـوس املـسئولني يف هـذه اجلهـات فتـرشفوا بإرسـال هـذه الـدروع  ً

ًدايا الرمزية تعبريا عام تكنه نفوسهم من حب وتقدير وامتنان للشيخ التذكارية واهل
ًداعني اهللا أن يكلل أعامله دائام بالتوفيق وسعيه بالنجاح إنه سميع جميب ومن هـذه 

 ــ : الدروع والشهادات
 ــ شكر وتقدير من الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ـــ جلنـة املخـيامت الطالبيـة ١

 . هـ١٤١٩ة لعام والدورات الرشعي

 −٦٨−

 ــ شعار جامعة اإلمارات العربية املتحدة بمناسبة انعقـاد مـؤمتر نحـو دور فاعـل ٢
 . م١٩٩٩للقانون يف محاية البيئة وتنميتها عام 



 ــ لوحة تذكاريـة مـن اجلمعيـة اخلرييـة لتحفـيظ القـرآن الكـريم بمنطقـة نجـران ٣
 . هـ١٤١٨بمناسبة زيارته هلا يف ذي القعدة من عام 

ً ــ لوحة تذكارية شكرا للشيخ وتقديرا لـه بمناسـبة إقامـة دورة العلـوم الـرشعية ٤ ً
 . هـ١٤٢٠والعربية يف السويد يف صيف عام 

ً ــ لوحة تذكارية إهداء وعرفانا من مجعية حتفيظ القرآن الكريم اخلريية بمحافظة ٥
 . عفيف والشيخ ــ رعاه اهللا ــ رئيس أعضاء الرشف هبذه اجلمعية

ـــ٦ ً لوحــة تذكاريــة تقــديرا مــن مدرســة أيب بــن كعــب لتحفــيظ القــرآن الكــريم  ـ
ــام  ــة ع ــسرية املدرس ــم م ــهامه يف دع ــشكور وإس ــدوره امل ــديرا ل ــاض تق ًبالري

 . هـ١٤١٨
ً ــ لوحة تذكارية إهداء من مدرسة اإلمام عاصم لتحفيظ القرآن الكـريم تقـديرا ٧

 . باململكةجلهوده املشكورة جتاه مدارس حتفيظ القرآن الكريم 
 ــ درع جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية بمناسـبة انعقـاد دورة العلـوم ٨

 . هـ١٤١٨الرشعية بامليزيا عام 
 ــ شعار وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد بمناسـبة إقامـة ٩

 . هـ ١٤٢٠امللتقى الثني للدعاة يف بريطانيا عام 
له من املركـز الثقـايف اإلسـالمي بمدريـد  اإلسالمي إهداء  ــ شعار رابطة العامل١٠

بمناسبة إقامة دورة العلوم الرشعية وندوة الدعاة بأسـبانيا يف ربيـع اآلخـر مـن 
 . هـ١٤١٦عام 

 −٦٩−

ً ــــ درع تــذكاري لفــضيلته تقــديرا جلهــوده املــشكورة بمناســبة زيارتــه لروضــة ١١
اإلســـالمية بـــشيتاغونغ األطفـــال اخلرييـــة التابعـــة ملؤســـسة املناهـــل اخلرييـــة 

 . بنجالديش



هــ ١٤١٨ــ درع جائزة املدينة املنورة بمناسبة ترشيفه جائزة املدينة املنـورة عـام ١٢
 . ًوحتكيمه بحثا ناله به صاحبه جائزة املدينة املنورة يف أحد أفرع اجلائزة

ا  ــ هدية تذكارية من اجلامعة اإلسالمية العبيدية ببنجالديش مناسبة زيارتـه هلـ١٣
 . هـ١٤٢٠عام 

ً ــ درع تذكاري من جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية حتيـة وتقـديرا لـه ١٤
 . هـ١٤١٩من الدورة الرشعية لألئمة والدعاة ببوقور ربيع اآلخرة 

ً ــ درع تذكاري من مؤسـسة الوحـدة اإلسـالمية شـكرا وعرفانـا لفـضيلته مـن ١٥ ً
ك عىل بذله السخي واهتاممـه الزائـد املؤسسة بأوجونج باندانج إندونيسيا وذل

 .هـ٦/٥/١٤١٦ ــ ٢٣/٤باجلاليات املسلمة خالل الفرتة من 
 ـــ شـكر وتقــدير مـن اللجنـة االستــشارية العليـا للعمـل عــىل اسـتكامل تطبيــق ١٦

 . الرشعية اإلسالمية من الديوان اإلمريي بدولة الكويت
 . نة املحمدية بالسودان ــ شكر وتقدير من املركز العام جلامعة أنصار الس١٧
 . هـ١٤٢٠ ــ عضوية رشف من مجاعة حركة الدعوة اإلسالمية بسرياليون عام ١٨
 .بسرياليون ــ شهادة شكر وتقدير من الرئاسة العامة جلامعة احلركة اإلسالمية ١٩

 −٧٠−

 ــ شكر وتقدير مـن املركـز العـام جلامعـة أنـصار الـسنة املحمديـة بالـسودان يف ٢٠
 . هـ١٤١٨التأهيلية الثالثة عام دورته العلمية 



WאאאW 
َاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني    ِ َ  : أما بعد... ُُ
ُفهذه بعض خمتـارات مـن الـشعر العـريب النبطـي وغـريه جـادت هبـا قـرائح    َّ ُ

ٍيخ من تالمذته ومن هلم معرفة وثيقة بـه قرظـوه فيهـا بحـق بـسبب بعض حمبي الش
ٍمواقف معينـة ومناسـبات اسـتوحت التعليـق عليهـا مـشفوعة بالثنـاء عـىل الـشيخ 
ٍوالدعاء له ملا ملسوه فيه من إخالص يف القول والعمل وصدق يف التعامـل وسـعي 

 : دائب يف اخلري جلميع املسلمني ومن هذه القصائد
 . إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي الشنقيطي/ ه األخما قال ــ ١
 . آبه ولد آبه املوريتاين/ ما قاله األخ الشيخ ــ ٢
 أبو احلارث خالد اخلراز  / ما قاله األخ ــ ٣
 . هَّأبو بكر بن حمفوظ بن بد/ ما قاله الشيخ ــ ٤
  .أبو فهد نايف اجلعيد/ ما قاله الشيخــ  ٥
 .د املختار السامل الشنقيطيأمح/ ما قاله الشيخ ــ ٦
 . حسني بن عبداهللا البقمي/ ما قاله األخ الشيخ ــ ٧
 . سامل بن مبارك بن حممد آل منعه/ ما قاله الشاعر ــ ٨
 . سعيد العنزي / أبو خريان الشيخ/ الشاعرما قاله  ــ ٩

 . سعيد العنزي/ أبو خريان الشيخ/ ًما قاله أيضا الشاعر ـــ ١٠
 . الرشيف بن هاشم بن هزاع الشمربي/  الشيخما قاله ــ ١١
ولـديا / مـن مركـز حتفـيظ القـرآن بواللـوعبـدالغني سـعيد / ما قالـه الـشيخ ــ ١٢

 . بإثيوبيا

 −٧١−

  . بإثيوبياّعبدالغني سيد الواجي/ ًما قاله أيضا الشيخ ــ ١٣



 .عبداهللا بن شتني بن عبداهللا اهلليل/  ــ ما قاله األخ األستاذ١٤
 .عبداهللا بن عبداملحسن الزامل الدريس/ ه األخ الدكتور ــ ما قال١٥
 .عيل بن عبده الدغريري/ األستاذ ــ ما قاله ١٦
 .فرحان بن ضبعان املطريف العنزي/  الشاعر ــ ما قاله األخ١٧
 .بن مسفر بن مبارك آل وحيدمبارك /  ــ ما قاله األخ األستاذ١٨
 . لعيلحمسن بن محد ا/  ــ ما قاله األخ األستاذ١٩
 . حمشم حشم اجلهييل الشمري/  ــ ما قاله الشاعر الكبري٢٠
 . حممد إبراهيم الغاين /  ــ ما قاله األخ الدكتور٢١
 . حممد بخاري / الشيخ ــ ما قاله ٢٢
 .حممد بن عبداهللا آل حنايا الدورسي رمحه اهللا/  ــ ما قاله الشاعر األستاذ ٢٣
 . مل بن عبدالوهابحممد بن سا/  ــ ما قاله األستاذ٢٤
 . مستور بن حممد اهلذيل/  ــ ما قاله الشاعر٢٥
 . نايف بن محود اجلعيد/  ــ ما قاله األخ الشيخ٢٦
 . حييى بن عبدالكريم اليحيى/ ما قاله األخ األستاذ ــ ٢٧
 / ــ ما قاله ٢٨

 −٧٢−

 ًوإليك هذه القصائد واألشعار مرتبة



 ً]الَّوَأ[
 

אLאאא 
 
ــــْلَق ــــِمَ يُاةَدَ الغــــْيِب ــــَ كُدْي  ِانَوْشَّالن

ــــ ــــٌخْيَش ُ جت ــــِ لإلَدَّرَ ــــَ وِةَادَف  ىَدَّالن
 ْتَثِدْحـــُ أْدَي قـــِ التـــِعَدِ البـــِةَاتـــَِمإَو
 ِهِائـــَزَ جريَ خـــِشْرَ العـــُّبَ رُاهَزَجـــَف
 ٌةَقَّوَشُ مــــُوبُلــــُالقَ وُمِّلَسُا نــــَنــــْئِج
َألَو  ُهمْيَلـــــَ عُالَثـــــِ املَمْوَ اليـــــُمُتْنـــــَ
 ىَدَّ الرَنِ مِانَمَّ الزَىلَ عَتْمِلَ سْمَلْسَفا

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  

ــــِِلب ــــةِاعَ دِاءَق ــــسَدُ اهلــــِي  َِنالْدَّى ال
ــــــِإَو ــــــدِحْوَّ التِةَاعَش ــــــَ وِي  ِآنْرُالق
ــــَو ــــِاعَرُق ــــَتَ كِّلُ ك ــــشِبِائ  ِانَطْيَّ ال
ــــــَأَو ــــــِ اإلِلِاضــــــَوَِف بُهَّدَم  ِانَسْح
ـــــِِلل ـــــَ أِاءَق ـــــامِاإلَ وِّقَ احلـــــِلْه  ِنَي
ـــــَالَِجب ـــــْرِالعَ وِقَالْخـــــَ األِلِئ  ِانَف
ــَبَو ــَتْي ــضَوْأَ م ــَ وِفْيَّى ال  ِانَريِاجل

 

َ ْ

قَ

 −٧٣−

 



 ]ًياِانَث[
אאLאאאFE
١٤١٩א 

 
ْا هبَيـــ  اََهتـــَّزِ عُيخِارَّد التـــَّلـــَ خًةَجـــَ
ــَأ ِ الــرسَتْن ــُّيَّ ــِائَوَى نَجــْرُي تِذَّ ال  ُهُل
ــَ يُلَامِثــ ــااربْى الَامَت ــَ حَي ــَلَا بَِذى إَّت  واُغ

ـــ ـــُيطِْقنِش ـــْنِ م ِ حتـــَىلْذَ جـــِهِلْضَ ف  ُّنَ
ـــ ـــَ املَيِه ْ جمـــْرُرْاقَ فـــُمِارَك ـــَا أَهَدَ  ًداَب
 ُهُرِائَ طــَونُمــْيَا املَنَحـِالــَا صَذِي بــِنــْعَأ

ـــ ـــْنِم ـــ اِ يفَانَ ك ـــُ مِودُجل ـــَ عًداَرْف  ًامَل
 ُمُُهبــــْأَ دِلْبــــَ قْنِ مــــُهُاؤَا آبــــَذَكــــ
 ْنَ مُمِرْكَيَى وَبْرُي القِوَ ذَوقُقُى حَعْرَي

ـــ ـــُنْابَف ـــَ الََنالْدَ س ْ حت َ حمَىصُ ـــَ  ُهُدِام
ــ ــمَ عْدَق َل ــَّ ــِ إَاسَّ الن َما َ وَالْس ــِرْعَمً  ًةَف

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  

ِ مجَيـــلِمَ اجلَِّنإ  اَانـــَا كَ مـــُثْيـــَ حٌيـــلَ
َا األَا مـَِذ إُنيَِم األَتْنَأ  اَانـَ خْدَ قـُنيِمـْ
 اَانَّبُشــــَ وًداْرُا مــــْوَدَغــــَ وْمُهَّدُشــــَأ
َا األَهِعْبَ رَِىل إْتَّنَ حَامَك ْ حتُارَشْعـْ  َنـاَانِ
ــَو َامح ــْدْ ــَ فَامـِ ل ــرَلَع ــُنمحَّ ال  اَانَحْبُ س
 اَانـَدْازَ وِدْجَ املِ يفُهُضْوَى رَهَدْن ازَم
 اَانـــــَيْعَأَ وًمـــــاَالْعَ أَمْوَ اليـــــْرِّكـــــَنَف

 اَانَدْلـــــُوَ وًاالَهـــــْكَ أِمِارَكـــــَ املَذِبـــــ
ــــِْزنَِموا بُّلــــَح ــــْنُ املِهِل  اَانَيفِ ضــــِابَت
 اَنــَالِْعإَا وِا رسَهــَازَ حِلِائَضَفــْالن ِمــ
 ًاناَسِْحإَ وًناَيامِ إَِكلَ ذِدْعَ بْنِ مْمُهَمَّلَعَو

 

َ َ

َ ْ

 
א 

אאא 
 

 −٧٤−

 



 ]ًثالثا[
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

אא 
 

ـــــمح ـــــَتْل َال وْضَ ف ـــــً ـــــَ احلَانَك ـــــُرْكَ مُلْم  ًةَم
 

 
 

ــــــ ــــــَ أْنِم ــــــَ وٍفْرُ عــــــِلْه  ٍتَيامِرَ كــــــٍاتَادَع
 

ـــــــ ـــــــْمُهـَل ـــــــِ العْنِ م ـــــــِابَاآلدَ وِمْل  ٌةَِقابَ س
 

 
 

ــــــــَ أْمُ هــــــــََنالْدَ ســــــــَآلَو ــــــــُلْه  ِاتَوءُرُ امل
 

ِّ ُ

 
 

 
אאא 
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 −٧٥−

 



 ]ًعاِابَر[
אאאא 

 

ــَب ــشَِىل إْغِّل ــِّ الرِخْيَّ ال ــسَض  َِنالْدَّا ال
 ىَدَ مــــْنَ عــــربَعــــُي تِّنــــِ مًةَّيــــَِحتَو
َا هنَّنــــِإ ــــَ وْمُكُئِّنــــُ  ْمُكَيْعَ ســــُرُكْشَن

ْا هيـــــِاملـــــَا عَيـــــ َ  َِىل إِهِتـــــَوْعَِدي بِدً
ــ َ احلــسنىَِىلو إُعْدَي ْ ــِ بُ ــْكِ حِِغالَب  ٍهَم
 ًِالكْشُ مِةَيحِحَّى الصَوْتَالفِ بَّلَ حْمَك
ْ هنـْنَ عَاحَزَأَو  ٍةَعـِْد بْنِى مـَدُ اهلـِجَ
ْ جيِامَكـــَْح األِ يفُاهَوْتـــَف ـــَ  اَهـــُورُو نُل

ـــ ـــَّدَ رْمَك ـــَِىل إٍاعَ دْنِ م ـــَ وٍّيَ غ  ْمَك
ــ ِحيــَْر األُادَوَ اجلــَوُه ــَ أُّيَ ــُخ  َالُو الع

 ُمُاهَرَ تــــــَِءالُؤَهــــــَ وَاكَذَا وَذَهــــــ
ُ الــــرسِ يفُلَفــــْرَ يَالَ زَال َ ممِورُّ  ًعــــاَّتُ
ـــــــَكَمَ وٍةَامـــــــَرَكَ وٍةَّزِ عـــــــِيف  ٍةَان
ـــ ـــِّبَا رِي ـــِ عِ يفْكِارَ ب ـــِيفَ وٍالَي  اَوَ ن
ــْكَأَو ــهِادَعَ أَتَب ــَ وِي  ْمُهَلْمَ شــَتَّتَش
َ حمِّيِبـــَّ النَىلَ عـــِّلَ صـــِّبَا رَيـــ  ٍدَّمـــُ

 

* 
* 
* 
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* 
* 
* 
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* 
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* 
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َ هتــــــَّرُ غــــــِّرُ الغــــــِاتَمــــــُرْكَي املِذ  ِاينَ
ـــــــــِابَجِْعإ ـــــــــِا بَن ِ اإلِ يفُاهَدَم ـــــــــْ  ِانَسْح

ــــــــ ــــــــُ العَدِّيَا ســــــــَي َاألَ وِءَامَل ــــــــْعْ  ِانَي
ــــــــنِد ــــــــِ اإلِي ــــــــْكِِح بِهَل ــــــــَبَ وٍةَم  ِانَي
ـــــَو ـــــَظِاعَوَم ْ هت ـــــُي القِدَ  ِانَسِ حـــــَوبُل
ــــــــْعَأ ــــــــِ العَاةَعــــــــُ واَي  ِآنْرُالقــــــــَ وِمْل
 ِانَنــــــَِعى بَوَي اهلــــــِوَ ذُودُقــــــَ تْتَانــــــَك
ـــــُظ ـــــَهَ اجلُمَل ْ حتـــــِةَال ـــــَتَ ـــــرنيَ ع  ِانَّ ال
ــــــــــَِىلى إَآو ــــــــــِاءَّرَ الغ ــــــــــَْ هلْنِ م  ِانَف
ْ ملِمِارَكـــــــَ املِنَعـــــــَو ـــــــْنُكـــــــَ يَ  ِانَوْلَأِ ب
ـــــــــــَي ـــــــــــِْدَ ملَونُقَابَسَت ـــــــــــِ بِهِح  ِانَسِل
َاألِب ـــــــــْ َاألَ وِلْه ـــــــــْبْ ِاإلَ وِاءَن ـــــــــْ  ِانَوْخ
ـــــــــَأَ وِهِّبـــــــــَ رْنِ مـــــــــٍةَالءَكـــــــــَو  ِانَم
ــــــُ املِالَصِ خــــــِيفَ وٍل ــــــسِنِسْح  َِنالْدَّ ال
 ِانرسَْاخلـــــــــَ وِّلُّالـــــــــذِ بْمُهَلَمْشـــــــــَأَو
َاألَ وِاآللَو  ِانَبْحَّالــــــــــــــــــــــــصَ وِاجَوْزْ
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َّظ بن بد املدير العام ملحرضة الرشاد السلفية يف قرية مع حتيات الشيخ أبو بكر بن حمفو
التوفيق وإمام وخطيب اجلامع يف القرية ورئيس قبائل اخلط ــ بلدية اخلط ــ والية الرتارزة ــ 

.  هذا بالنسبة للمملكة٠٥٩٤٩٢١٧٦: جوال. اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية



 ]ًساِامَخ[
 

אאL 
אLא 

 
ْ رصاَ مَماَدْعَ بِْمانَو غُبَ أُيتِصَن ْ حمُتِ  اَارَتـُ
 ِالَطـَْم األِالَّ مهـُلْثـِ مُهُمْلِ عُخْيَّالشَو
 ِارَ اجلـِنِّا مـزبَ يـَِنالْدَّ الـسَِحالِا صـَي
 ِارَكـَْف األِرْثـُ كْنِ مُموَّ النَارَ طُخْيَا شِي
 َارَبـَْخ األَار واعطيـكَ صـِّن اليلِي مِكْشَأ
 ِارَيـَْخ األِؤوسُ رْنِ مـَارَ صِّا اليلنََخْيَا شَي
 ِارَكَْواألَيل وَالَ العِؤوسُ رِ يفَيتِدَب

 ِارَطــَْق األِّلُ كــِ يفُخْيَا شــَ يــْمُكُثْيِدَحــ
 اَّبَصـَ وٌنِؤُ مـِانَعْجُّ الـشَعَ مَكَفْصَو
 ِّارَ البـِصِلْْخُاملِ بـِامَحَْر األَعَ مَكَفْصَو
ـــــُمَالَك ـــــُغ ُهُوقـــــُ فَالَ ونيَا بـــــَن  ٌارَب
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ـــشَو ـــُخْيَّال ْ هن ـــَدْرِ وَِىل إٌرَ ـــكْرَا يَن  وي
ْيس َوض غُ حْنِ مَكيِقَ َير وِزٍ ِيكفيـٍ ْ  َكَ
ــ ــَي ــيلِنِّبّزُا م َاألِ بِّ ال ــْ ــا فِاثَ وِلَم ِق ــً  َكْي
َّممَو ْ رصِى يلَرَا جِ  َيـكِادَنَأَر وَّكَ افُتِ

َوارش  َيكِاصَ نَمْلِالعَ وَوعُضْوَ املَكَ لْحْ
 َيـكِنْهَ أِقَالَْخاألَ وِةَمْكِاحلَ وِمْلِعْالِب

َبا عــْعَصــ ِ جيــَكريَ غــَىلً  َيــكِادَبَ مِ يفِيَ
 َيكِافَعُ يى اهللاَُسَ عُنِمْؤـُ املِِه بُرحْفَيَو
 َيكِنْغُ مٍمْلَ عِاءَكَّ الذَنِ مَاكَطْعَأ اهللاَُوٌر
 َكَجَْهنَ مَارَ صِبَرَ العَخْيَا شَ يِمْلِاحلَو
ــِع َام صــْل ــُرفْعَيَ وٍيحِحً َ مجُهَون ــَاعَ  َكْت

 

ِ ْ

مْ

ٌ ّ
 

 أبو فهد نايف اجلعيد / مما قاله

 −٧٧−

وهذا قليل من كثري من األشعار والقصائد التي عرب فيها أصحاهبا عام يف نفوسهم 
. ــمن احلب والتقدير لشيخنا ــ رعاه اهللا 



 ]ًساِادَس[
 

אאא 
 

 :        وبعد  احلمد هللا والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني      
   

ـــــــــُك ـــــــــِْللَ وِينِّلـــــــــدِ لَتْن ـــــــــاَ بِةَوءُرُم  ًاب
 

 
 

ــــــــ ــــــــَّمُث ــــــــِ آلْنِ م ــــــــُ كٍِمانَ غ ــــــــاَبُ لَتْن  ًاب
 

ـــــــــ ـــــــــُذ كِ إَّمُث ـــــــــضَتْن ِ حمِيفِعَّ لل ـــــــــاُ  ب
 

 
 

ْطبــــــــــ َسا وْفــــــــــَ نَتِ  ًاباَصِنــــــــــَ وًةَميِشــــــــــً
 

ــــــــَ وٌّقَ حــــــــَاكَذ  َْتينِ صــــــــُبِاقــــــــَنَ مْمَك
 

 
 

ـــــــكِف َال كـــــــَ هـــــــَي ـــــــْنَ عَتْفَشَّ ـــــــَقِّا النَه  اَاب
 

َدا وْضَ عـــــــَتْشِعـــــــ  ِايلَيـــــــَّ اللَكْتَدَاعَســـــــً
 

 
 

َا الِاملَ ســــــــَتْئِي شــــــــِذَّ الــــــــِيف  ًاباَصُ مــــــــً
 

 
Lאאא 

 −٧٨−

 



 ]ًعاِابَس[

אאLאאא 
،אא 

אאאK
אא : 

 
ـــ ـــا اهللاَُي ِالق مجَا خـــَ ي َ ـــعَّ ـــََال اخلَي  ِقِي
َ فعـوال حُهَ الـيل لـَىلَي عِكْشَبَأ  َائقَقـً
 ى رايـقِنـَا أَمـ) ََنالْدَ سَابنَي(فاء َِكت

 قِاثـَ وُا شـيخَوجيتك وأنـا للخـري يـ
 ي ما صـار لـيل مـنِكَْش أَانم لكَو غَُبا أَيَف

 ِقِادَّنـــا الـــصِّهـــذا وصـــلو عـــىل نبي
 

* 
*  

* 
* 
* 
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ــ ْا حمَي ــُ ــنيِي َاس وَ ن ــٍ ــنيِنْفُا مَي ــٍي  ِاسَ ن
ــ   ِ مــنح يف قمــة العلــم جمــالسٌخْيَش
 ِسَالْفـَمـة األِعْطَ أِةَيِاسَ القِوفُرُّن الظِم
 ِاسَّسَ وبـــالفقريين حـــٍك كـــريمَّنـــِل

 ِال مخـاسِ بـُبرضَ يـُ واملجبورٍجمبور
ــــارٍحممــــد ــــَْج األِنَ عــــِ املخت  ِاسَن

 

ٍ ِ

ِ ْ

 
 

  المرسل ابنكم
  حسين عبداهللا البقمي

 −٧٩−

 



 ]ًانِامَث[

אW 
 

  َِي اجلــودِاعــَ رِدْعَّ الــس َِ نجــمُِحالَصــ
 َودُالكَ وِتْقَ الوَي جورِاشكَ وَيكِاصَن

ْ خـــربِاينَدَالـــيل حـــ  ْودُالعـــَ وُدِ ضـــُهُ
  ٍْ مـسدودِي الـدربِّتـوَ وٍريِغَا صَنَأَو
َ لك فعل مـُِحالَص   ٍْودُهْشَ اخللـق مـَعٍ

 ْ الدوم موجودناصيك جعلك دايم
َاهبـَيل مِا شَ ي اهللاِريَِغى لَوْكَّالش  ْا فـودِ
ــَاملَو ــاهلُرةَذْع ــو صــار ب ــودَْر ل  ٍج مفق
ــَو ــةِحَّ التَكَل ــُي ــسنس الن ــدد ن  ِودُّ ع

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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ــ ــْزَا فَي ــْ املظَتَع ــَ نِومُي ــَيكِاص  ِاينَ ع
 ِاينَدَ حـِيتَيـرِن دِ اليل مـَكَي لِاشكَو

ِيــــق إِفَوالبــــه ر  ِاينَفِ شــــِهِتــــمهَ زَىلٍ
َدا عَا حـَ مـِنْيَّالـدِ بْوَلَى وَّتَحَو  ِاينَطـً
ـــَر بـــني أَكْذُ تـــِيـــبِّالطِب  ِاينَدَ وَىصْق
ــِْكت ــَف ــِى ي ــُا ب ــار الزَو غ ــَّانم ج  ِاينَم
 !?ِينَامَ الـيُيلِهُا سـَنخى يأ َكْريَ غْنَم

ــك ت ــِوليت ــيلَرْع ــِّف ال ــي ك  ِاينَوَ بقلب
ــَو ــَدَدَع ــْنَ م ــَ وَّجَ ح ــَ رَامَص  ِاينَضَم

 

َ ْ

ِ ْ

 
 سامل مبارك حممد آل منعه

 −٨٠−

 



 ]ًعاِاسَت[
אאLאא

K 

WאK 
 
 ِاعَضـــَْو األِمَّالَ عـــ اهللاِِمْسِ بـــُيتِدَبـــ
ــ ــا اهللاَُي ْ حتِّيلَ ي ــَ ــُظَف  َاعَا ضــَ مــَيضِ الب
َّال حـوة النِســْرُما َيـ َ رسُعرسُي يــِبــً  َاعِ
ـــِنْطَ بِيف ـــَه ـــَِر لَحَّبَا س ـــَاألِ بِهِّب   ِْاعَبْص
  ِْاعَجـَْو األَنِ مـِةَارََن املِخْيَ شرضَ نْظَفِْحت
َظـا لـِافَا حَي   ِْعَالْقـِ اإلَدْعـَي بِبـَّ النَحْوً
  ٍْاعَّنــَِم وال هــو بَمَالْســِا اإلَنــَ لُحرشَيــ
ــ ــذَوُه ــتِ ال ــُي يبي ــَرَ وًادِاجَ س  ْاعَّك
 ُاعَضُ يــــَالَه وُوفُشِ بــــُهَ لــــُرِّوَنـــُ ياهللاُ
  ٍْاعَضَ خـٍنيِشِ لـَارَا صـَي مـِ الـذَوُهَو
 ْاعَا ضـَ مـٍينِدِ لـٌاظَّفَي حِبَّ النِثْرِِول
  ٍْاعَبــــِِط بَّبَشــــَ أُمِّلــــَعُ يِهِ هنــــارُلَّوَأ
ــ ــُّلُك ــألَ امل ــَه باألُسمع صــوتَ ي  ِامعْس

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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* 
* 
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ــَع ــِ يفِمــلَّ النَيــبِبَ دٍمـِال  ْهَاعَ ســِّلُ ك
ـــ ـــا رِافَا حَي ُظ ـــً ـــالُهُوح َ ب ـــِ رِ  ْهَاعَض
ــــَأ ــــَلَ عَرَم ــــِ ل اهللاُِهْي  ْهَاعــــَطَ وَِسونُي
 ْهَاعــــَجَاملَ وَامَّ الظــــَنِ وقــــاه مــــِّيبَر
 ْهَاعــــَِب طَِنيفِارَ عــــِّا الــــيلَمنــــَّالَع
 ْهَاعـــَِفتْد ارْعـــَ بٍحْوُ نـــََةينِفَل ســـِزْنـــُم
 ْهَاعـــــَقِالوِ بُهَحْرشَ يـــــِلَِيالِّ الـــــدِيف
ــ  ْهَاعــَجَه وَمــْوَ نِ يشَ الْوَطــَ خْنَ أٍمْوَي
ِورا مـــُنـــ  ْهَاعَعُ شـــُعَلـــْطَ يِن املعبـــودً
ــــا جِرَظْعَ جَالَو َي ِظــــا بِايً  ْهَاعــــَجِالوً
ــَلَى عَشخيــ  ْهَاعَيَّالــضَ وِأَ اخلطــَنِ مــِهْي
َ هنـــــُرِآخـــــَو ـــــِْي بِ يفِهِارَ َ مجِهِت ـــــَ  ْهَاع
 ْهَاعــــَذِ اإلربَاج عــــَّجــــُيوجــــه احلَو
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 ]ًاِارشَع[
אאאW 

 
ــــــ ــــــاهللاَُي ــــــَ عِّيلَ ي ــــــَِفاخلِ بًاِامل  ِاتَّي
 ْاتَسنَ حـُلَمْعَ يِاسَّالنِي بِذَّي الِزجت
َأل ِمـــا لُوَحُ رُهَّنـــِ  ِاتَبـــُرُالقَ وِّيَوُخـــْلً
 ِتَيالِزَ اجلـِومُلـُ العَيِاعَا رَ يُخْيَا شَي
 ِ احلميداتِاتَفِّي الصِاعَا رَ يَركُكْأش َ

 

* 
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ـــــ ِا يفِاملـــــَا عَي ـــــَّ اللِاتَّســـــَدَ مً  ِايلَي
ـــُخْيَّالـــش ـــِ فََنالْدَ ســـُنْ ب ـــَه املْق  ِايلَع

ـــْمُي ـــُاهَن ـــِا تَ م ـــَ عْفَرْع ـــشُاهَط  ِيلَامَّ ال
ـــ ـــِافَ وَكَوطـــُطُيل خِّال  ِيلَامَ الكـــِاتَي

 ِايلَعــَ وٍريِغَ صــْعَع مــِاضــَوَتُ مِّالــيل
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 ]احلادي عرش[
 

אאאאאL
אאא 

 هـ ١٥/٣/١٤٢٤حرر يف  
 

ــــــ  ُمَيِ القــــــَكِابــــــَوْثَ أِ يفريَ اخلــــــَِحالَا صــــــَي
 

 
 

ــــــ ــــــْجَ وِورُلن ــــــاَكِه ــــــنجيل الظً دوم ــــــُّ ت  ُمَل
 

ــــــــْرَت ــــــــَ املَِىلو إُن ــــــــُرْكَتَ وٍّزِ عــــــــِ يفِدْج  ٍةَم
 

 
 

ــــــَو ــــــُلْبَ يَسْيَل ــــــَكُغ ــــــو فَّذُ احل ــــــِهَاق ل  واُم
 

ــــــ ــــــِعَ وٌودُج ــــــَعَ وٌمْل ــــــَ كٌلْق ــــــَ فٌلِام  ٌنِط
 

 
 

 ُمِجَسْنــــَ يُبْوَّا الثــــَذَهــــَم وْلــــِ حُبْوَه ثــــُينــــِزَي
 

 ًامَلـــــــَ عًاِاخمَو شـــــــُلـــــــْعَ يُهْقـــــــِ الفَكِارَ دِيف
 

 
 

ـــــــــُّلُ كـــــــــُهُّمـــــــــُؤَي ـــــــــَ عٍمْوَ ي  ُمِ هنـــــــــٌمـِال
 

 ِهِنـــــــِادَعَ مْنِ مـــــــًكاْبَ ســـــــُمْلـــــــِ العَرَّرََحتـــــــ
 

 
ــــــــَتْنُ مِيف  ــــــــُفَالِ خــــــــُاهَه ــــــــْنَ يِمْوَ الق  ُمِسَح

 

ِ ْ

 −٨٣−

 



 ] عرشالثاين[
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
ِ التوفَىلَهللاِ عـــــــ ُدْمـــــــَاحل  ِيــــــــقَّ
َة وَالَّ الـــــصَّمُثـــــ َالم دَّالـــــسُ  ًامِائـــــُ
ــــ ــــَ عْدَق ــــَّل ُم الق َآن ألْرَ ــــَ ِحابهْص ِ 

ــــــوا أ َفطبق ُ ــــــه وَكْحّ َام ُ ــــــواَّحلَ  ُل
ُو امُشَاقــــــــَنَت  هَني أمــــــــرِعــــــــِيطْ

ــــ ُهنْرَ قــــَارَصَف ــــَو ْمَ  ِونُرُ القــــَىلَع
ـــــَِيضَر ُنهَ ع ـــــَ نِ يفْمْ ُيم اخلِع ـــــِ  ِدْل
َاســـــم مِ بُدْعـــــَبَو  ِآنْرُز القـــــَكـــــْرِ

َاك صـــــَذَ وِخْيَّ الـــــشَيلةِضَفـــــ  ُِحالَ
ــــــــ َائر الــــــــدعَسِل ُّ  ِاءَّرُالقــــــــَ وِاةِ
ُا أهيــــا احلفــــاظ خــــريا أملــــَيــــ ِّ ً ُ َّ  واُّ
ـــاظُح ُف  وارشْبـــَ أْريَخـــِ ب]ولـــدا[ َّ
ــــ َإن هــــَي فــــِدِّيَا ســــَي   املركــــزاِذَّ

ــَ وِابَبَّأســدى إىل الــش ــنِ دَيْع  ِمِِهي
َع وَدِوا البــــــُضَفــــــَرَف  َاخلرافــــــةَ

ــــدة ــــوا العقي ــــصحيحةَوالتزم  ْ ال
ـــــ ـــــِ يفِ املركـــــزُ نفـــــعْلَب  ِهِ دورات
ــة ــضمريِخــالصِ إُراي ــَالعَ وِ ال  ِلَم
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ـــــــــــ ـــــــــــُةَوَالِت ـــــــــــِرآنُ الق  ِيقِقْحَّالتِ ب
ـــــ ـــــَّ النَىلَع ـــــَ مـــــْريَ خـــــِّيِب َن ق ـــــَ عْدْ  َامَّل

ــــــــ ــــــــِّفُوَ فَوُه ــــــــُحَ وِهِظــــــــْفِوا حلُق  ِهِّب
َّ جيْدَ قـــــــــُهَرْدَقـــــــــَ وُهَلـــــــــَالَح  واُلـــــــــَ

ْوا جمُتورعــــــــــــ َني زِبــــــــــــِنَتُ  ُهَرْجــــــــــــَ
ــــــــ ــــــــَ بْنِم ــــــــَه يِدْع ــــــــنِ دونُوقُف َّ م َ 

ـــــــــ ـــــــــَ مَارَص ـــــــــْمُهُّرَق ـــــــــَ نَالِ ب  ِادَف
 ِانَّ الـــــشَيمِظـــــَ العَفْيَّ الـــــضُبِّحـــــَرُأ

َدوراتــــــــه نفــــــــع لنــــــــا َ ُصــــــــالحَ وْ َِ 
ـــــــــــــ َب األَ رُمَالَك َض وْرِّ ـــــــــــــسِ  ِءَامَّال

ْقــــد  ُ يــــشملْدَه قــــُّرِ بــــْنَ مــــْمُكــــَارَ زَ
ــــــ ــــــسَنِخْيَشِل ــــــَالْدَّا ال َن ف  ُامرَ غــــــٌلْضِ

ــــــــ ــــــــَكَ مَالَع َة وَان  ًقا أحــــــــرزاْســــــــبَ
ــــــــــَو ــــــــــسنة يفَسْرَغ ــــــــــَ جِ ال ِاهتَّن  مِ

 ْافهَخَّالــــــــــسَ وَورُرُلغــــــــــ اواونبــــــــــذ
ْة الــــــــــصافية املليحــــــــــهَهــــــــــْجِوالو َ 
ـــــــ ـــــــِ لٌبْصَن ـــــــِانَريِلج ـــــــَايَ رْنِ م  ِهِات
ــــــَخَ وٍ وابتــــــداعٍكِ رشِعْوَ نــــــْنِمــــــ  ٍلَل

ُ ِ
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ــــَانتَو ــــشَعَف ــــْرَ مِ يفُابَبَّ ال  ْمِهِزَك
ِكــم مــن شــباب شــاركوا يف  ٍةَرْوَ دٍ

ــ ــو مْرَنَا وَذَه ــُكْنِج ــُم ــَو ي  يِدِّيَا س
ــــــَفْكَن تَأ َ ختصــــــصًامِّلــــــَعُوا مُل َّ َ  اَ
ــــدَّتكفَو ــــوا ال ــــْرَا املَ ذِ يفَاةَعُّل  ِزَك
 ِصَالْخـــــِ اإلَنِ مـــــم اهللاُُكـــــَادَزَو
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ِهتــــــــــَالْطُ عِ يفِةَوْدَّ النــــــــــِةَرْوَدِبــــــــــ  ْمِ
ــــــ ــــــُارَص َاة بَوا دع ــــــً ــــــَدْع ــــــر ف  ٍةْرتَ م

 ِدَمَ صــــــــٍّبَ رَالمَوا كــــــــُرصْنــــــــَ تْنَأ
ـــــــــخي ِص يفِل ـــــــــيمَ تُ َ ممْمِهِعل  ًصاِّحـــــــــُ
ــــــــــُيتِزُج ــــــــــَالوِو بُم ــــــــــْنُاملَ وِدْع  ِزَج
ــــــــــَعَفَرَو ــــــــــِْزنَ مْمُك ــــــــــَل  ِّاصَوَة اخل
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 ] عرشالثالث[
אאא??

אLא 
 

 

ــ ــَأَ رَّامـَل ــْرِِم بُتْي ــَس َل أَى ح ــّ  ُادَيْس
ـــَب ـــَ ثَدْع ـــٍاءَن ـــصَ وِّيبَرِ ل  َىلَ عـــُةَالَّال
َرا مــــُ طــــِ آلــــهُّمُعــــَي  ِِهتَابَحَ صــــَعً
ِال بْهـــَأ ـــَوً ِد كـــْف ِبـــا بَحْرَ مٍامَرٍ  ُمُكـــً
َال وْهـَأ ِال بَهَســً  اَدْلــُلب اَدسْقــَ أِدْفــَوً
َبــا يــَحْرَا مَيــ  ْمُهَدِّيَ ســِدْفــَوْري الِمــَا أً
ــ ــشَةَيلِضَف ــَ فٍِحالَ صــِخْيَّ ال ــَي َّا حب  اَذَ
ُّف الدْهَك  َـامِ لَدَِال البَافَ طْمَكَ فِاةَعُ
ــــــُهُاءَر ــــــَرَ ك ِم ب ْاحللٌ َّ متــــــِمِ ًزراُ ِ 
ِّيل الظلِلَى ظَامَتَى اليَوْأَم  ُهُعِاسـَ وِّ
ـــَكَف ـــَ الَفْي ـــِ مُؤادُ والف ـــتُهْن َ مم  ٌيلءُ
 ُمَرَالكــَ وُاءَيَحـْالــَ وُمْلــِ العُهَانــَ زْدَقــ

ُزميل ِ  !ِهِ بـْمِرْكـَ أِّيِرْكـَا البَ ذُّرـَ البَكَ
 ْتَحـِتُ فْمُكـَا لَّديْلُوَ وَساْرِ مُوبُلُق
ّ دسىَاكَذَك ُركِايـا بـَرَ وَ  ْتَرَكَ شـْمّ
ِت مْلـــَلَح َِدا ملـــُّقـــَفَ تَســـاْرَ َدهِجْسً  اِ
َاألِب  اَنـِ بَّلَ حـِاحَنَو اجلُ ذُفْعَ جِسْمْ
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ـــــْكَأ ـــــِرْعِ شـــــُبُت َيطا ذِسَي ب ـــــْعُ مَاكً  ُادَت
ـــــــ ـــــــِ رِ يفْنَم ِالةَس ـــــــَ  ُادَشـــــــِْرإَ وُورُ ن
ـــــ ـــــِْل لْنَم ـــــْنَى أَدُه ـــــهِفَ وٌمُج ـــــْجَ أِي  ُادَن
ــــــــــُارَّوُز َ رشْمُك ــــــــــَ لٌفَ ــــــــــَأَا وَن  ُادَْجم

ـــــُقُن  ـــــِ مَالَ جـــــٌرْط ـــــِإَ وُاكِرشه إْن  ُادَحـْل
ـــــ ـــــْأَ دْنَم ـــــِ لُهُب ـــــَى نَرَوْل ـــــِْنإَ وٌعْف  ُادَج

ـــــــ ُ غنمـــــــهُهُحَالَص ُ ْ ـــــــَ وُ  ُادَ جـــــــُهُلْدَس
 ُادَعْســـــِإَ وٌاتريَخـــــَ وٌحَالَ صـــــْمُهـَلـــــ
ــــــَرْوَز ــــــُهُات ــــــِوعرشَِ مل ــــــِ إريَخـْ ال  ُادَدْم
ــــْثَأ ــــَلَ عْوَن ِ مجِهْي ــــصَ ــــل ال ُّي ــــْنَ َع ب َل زِ  واُادْ
ــــــِع َام رْل ــــــ ُاهَوً ــــــُهَل ــــــْوَ ق ِم ب  واُادَ ســــــِهٌ
ُل مُكـــــــــــَف  ُادَهْشـــــــــــَ أَاكَ ذٍلِصَّتـــــــــــُّ
ــــــلِمَز ــــــُ رُي َد وْش ــــــِْللٍ ــــــْرَ يِاتريَخ  ُادَت

ـــــ َاع أرصِم ـــــَوْبٌ َاهب ـــــُ ـــــَا بَا م ـــــْمَُهنْي  ُادَ س
ـــــَت ـــــُولُق ْ نع ـــــرسَمِ ِاة نُّ ال ـــــُ ـــــَ أَمْع  ُادَيْس

ــــ ــــَ أِبْحَصَك ِّايشَجــــَّلنِ لَدَْمح  ُادواَ حــــِْذ إِ
 ُادَقــــــــْحَ أَورُزَ يــــــــْنَ أَةَابــــــــَرَ غَالَفــــــــ
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ْ طهِضْرَ أْنِم ِر إُ َض هبـْرَ أَىلٍ ِ  اَفـِلُا أٍ
َض هبـــْرَأ ِ َء دَامَلـــُا عٍ  ٌلَمـــَ عْمَُهبـــْأُ
ــُا دَيهــِف ــَدُ اهلــَاةَع ــِ احلِعَوْرَأِى ب  ِمَك
َ للمسلمنيِدِاجََس املِ يفْمَك ِ ِ ِْ  واُلَذَ بـْدَ قُ
ِار هَي دِذ ــُ ــِ إُارَدَ وْمُِكتَرْج  ْمُكُتَوْخ
ُني اسمعِ مِّقَ احلَاةَعُ دِامَتِ اخلِيفَو  واِّ
ــَال ــِرْعَ تْنَ أَّدُب ــَوا أُف ــِِعاقَ وَافَرْط  اَن
 ىَغــَطَى وَغــَ بٌريِشْبــَتَ وٌاقَفــِ نٌلْهــَج
ـــَو ـــَ بْدَق ـــَأَتُى مَغ َلم  وْس ٌ ـــْنُمِ  ٌفِرَح
 َامَ فـٍبْيـَ عِّلُِكبى َدُ اهلَلْهَ أَونُمْرَي
ُّاحلق اَذَ هَتْلَ قِْنإ ُوأضـداده َ ُ ََ ْ  ٌعْدِ بـَ
ْلــــمتَا أَِذإ  ٌةَلـــِازَعاة نُّ الـــدَىلَ عـــَّ
ــُ أِْنإَو ــدَِىل إْتَيفِض ــْنَ مِاةَعُّ ال  ٌةَصَق
 ٍمِزَتــــْلُ مِّلُكــــِا لَدِ العــــَِءالُؤَهــــَف
 واُهـِرَه كُاؤَدْعـَ أْوَلـَ ووُلْعَ يُّقَحـْالَف
 ِلَمـَ العِةَاحَ سِ يفِْنَ ملِ نصحيُاعمجَو
 َدَشْنــَ أُهُيطِسَي بــِنــَ الغِدْيــَبُا عَذَهــ
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ـــــِإ َام ضـــــَرْك َف وْيُ ـــــبِحْرَتٍ ـــــِإَ وٍي  ُادَعْس
ــــــدِل ــــــْغَ رِينِّل ــــــزولَةَب َ أن ي ُ َ ْ ــــــِ إَ  ُادَحـْل
ِاإلَ وِلْذَ البـــــَاملَِ عـــــِيف  ُادَوْطـــــَ أِصَالْخـــــْ
 ُادَّهـــــــُ زِامَطـــــــِ اخلِيفَ وٍيـــــــنِ دَومُلـــــــُع
ــــــــَف َز زَع ــــــــَارَّوَّ ــــــــَا وَه ــــــــَّزَع ُصادُ ق َّ 

ـــــ ـــــْدِ صـــــَمَالَك َق ل ـــــُ القُهٍ ـــــْنَ تُوبُل  ُادَق
 ُادَدْضـــــَ أَاطَحـــــَ أْدَ قـــــِّقَ احلـــــِةَوْعَدِبـــــ
َ دعـــــَىلَعـــــ  ٌادَ صـــــًهَ لـــــَامَى فـــــَدُ اهلـــــِاةُ
ــــ ــــِورُ دْنِم ــــْرُم يُك ــــََجت َن وْوَى ع ــــِإٌ  ُادَدْم
ـــــــِم ـــــــُ املُلْث ـــــــدِ لِِقافَن ـــــــَ أِاةَعُّل  ُادَدْض
َوارا وُ زَكْوَمـــــــَر  ُادَحـْلـــــــِ إَاكَوا ذُالَقـــــــً

ـــــ َ ختْمُْهنَع ـــــَ ـــــُ القِيفَوا وَّل ـــــْحَ أِوبُل  ُداَق
ــــَأ ُا رسْوَدْب َورا وُ ــــً ــــَّلَب ــــِنيِّ الط  واُادَ زْدَ ق
ِاإلَف َان لـــــَِنتْســـــْ َّى اجلهـــــَدُ  ُادَحـْلـــــِ إِالُ
َارص وَ نـــــــــــُهَا لـــــــــــَِذ إْنِكـــــــــــَل ٌ ُوادُرِ َّ 
ـــــــــَال ـــــــــْنَ أَّدُب ـــــــــِ إُادَّدِإل اَِقبْسَ ي  ُادَدْع
 ُادَشْنــــِم االْعــــِ نِوفُيُّ الــــضِامَرِى كــــَدَلــــ
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 ] عرشالرابع[
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

א 
אאLאא 

 وين أنت يا مشتت شال قليب واألجساد      
 وين أنت يـا مـشعل للعـرف وقـاد      

 دادين أنت يا مريب رجال على طرق األج       و
 عقبك ما عاد لشرب طعـم وال الـزاد        

 ظر وتعلن فوق راس األشهاد    وين أنت تن  
 أبو حممد راعي املواقف والطيب واألجماد     
 شيخ تعـال فـوق هامـات األجـواد        
 يعني الضعيف ويرحم دمع على األخداد     
 يا شيخ طقيت مجيع األبواب وال فـاد       
 يا بو حممد يا عزويت وقدويت على مر األعياد        
 أفديك أنا بروحي وأفديك باألجـساد     

 أوالداهللا يعطيك مـع حممـد بنـات و        
 يعجز لساين عن وصفكم يعجز وكـاد      
ــاد ــوالكم تنع ــة وأق ــومكم ذرب  أعل
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 عينيــك تنــام وعــيين يطاوهلــا ســهرها
 قليب حيبـك والعـني ماذاقـت هجـسها        
ــا   ــا قلقه ــا يفارقه ــايت م ــك حي  عقب
ــذها  ــدنيا وتل ــن ال ــابوي م ــت ي  وملي
 ما فعل الشيخ بعيالـك ويـره مـا فعلـها          

 كل مزايـا الطيـب محلـها      شهم وكرمي و  
ــسبها  ــشهامة ك ــل وال ــوم املراج  وعل
 ومرجع للعلم والعرف يشهد له من حظرها      
 وعترف على بابك يـا ويف وأنـت أهلـها         
ــسا فظلــك علــى واهللا شــهدها  مــا أن
 ولو فديتك بروح ترى ما أحلق لك طرفهـا        
 ويدوم عزك يا شيخنا على الدنيا وظهرهـا       
 وهذي خواطر قلب من حبكم مـا جهلـها        

 يخ هو عـزويت وقـدويت ويل فخرهـا        الش
  

 

هــذا واهللا أســأل أن حتــوز عــىل إعجــابكم ورضــاكم وجيعلهــا خالــصة لوجهــه الكــريم 
ًوألتمس العـذر إن كـان هنـاك تقـصري يف الـوزن ولكـن هـذا اجتهـادي ولـست شـاعرا 

 )هـ١٤٢٣عام ... (ولكن خواطر القلب وباعث احلب واإلخالص لكم 
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 ] عرشاخلامس[
 : يقول عبداهللا الزامل الدريس

هـ ذهبت كام هي عاديت أسمع ١٤١٥يف الثاين عرش من الشهر الثالث للعام   
 بجـامع صالح بن غانم السدالن/ خطبة اجلمعة والصالة خلف شيخنا الفاضل د

الــشيخ وعنــدما صــعد  فانتــابني يشء مــن التــوتر وأنــا أترقــب طلعــة .بــدر بالعليــا
اخلطيب املنرب أحست بحزن عميق حيث علمت أن شيخنا غري موجود وبعـد أداء 
الصالة سألت أخاه التقي النقي عبداهللا الغانم السدالن فأخربين بأنـه مـسافر, وملـا 
للشيخ اجلليل من مكانه كبرية يف نفيس رحت أتأمل املنـرب وكأنـه يـشتكي بـصوت 

 ــ : ًإليه متسائالغري مسموع فتوجهت بمشاعري 
ــ ــَا أَي ــْحَا املهي ــُب َوب ه ــْلُ ــايبَكِ ب ِ م َ? 
َ درب أِيف ِ ْ ـــَ ـــَْمح َد ك ـــَ عَانَ ِد لْه ـــِائَقُ  اَن
ــشِل َخ وْيَّل ُاحلــِ َب العــْ ُيض مِرِّ  ًكــاَارَبِ

ـــــ ـــــُى القَبْأَت َوب حمُل ُ ـــــُ َة وَّب ـــــً  ًةَّدَوُم
ُاحلـــَو ِب حـــْ ِ جيـــَنيُّ َي حبـــا خَ  ًصاِالـــُ
َلهــُ كِدِائَصَ القــَقْوَي فــِ الــذَتْنــَأ  اِّ
 ِيتَولُفـُ طَصْقـَ نَيـكِ فُاضـعَوَّأ التَرَق
ـــــَف ـــــَحُ املَكَل ـــــَ وُةَّب ـــــُّلُ كُةَّدَوُامل  اَه
َار وَقــَ الوَكَلــَو ُل مْهــَ أَتْنــَأُ  ِهِثولـــُ

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

ــَ أْلَهــ َة األَرقــُو فُكْشَ تــَتْن ــْحَ  ِاب?َب
ٌمهـــــج َ  ٍابَتـــــِكَ وٍةَّنُسِ بـــــُريِسَ تـــــُ

َد خْجــــَوْالَو ُ حيــــٌالَّيــــُ  ِايبَكــــِ رُّثَ
ـــِيف ـــَ وريَ غ ـــِهْج ـــَ األِبِّبَسُ م  ِابَبْس
َ حمـــِّلُ كـــُطْوَ ســـُطُقْسَ يـــ اهللاِِيف  ِايبُ
َق الكـــْوَفـــ َم فـــَالَ َق كـــْوِ  ِابَطـــِ خِّلَ
 ِايبَبَ شـَدْقـِ عُتْمـَظَ نِوحُمـُّ الطْنِمَو
 ِايبَوَ جـُتْغِ صـَنيِ حـَكُوفُيُ طْتَّرَم
ــــَو ــــَكَل ــــايبَِذ إُادَؤُ الف ــــك م َا بثثت َ َ ُ 
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بمناســبة افتتــاح اللقــاء األول لعلــامء رشق أفريقيــا الــذي نظــم املعهــد اإلســالم يف 

 .هـ٧/١١/١٤١٣ ــ ٥/١١ويت يف الفرتة من بجي
 ن عبده دغريري عيل ب/ شعر األستاذ

 املدرس باملعهد اإلسالمي يف جيويت 

 −٩٠−

ــ يلْا مــت ــلِعى ِلقً ــياِإل وِملْ اِنم 
ـ يض جِ ري أَ ِف وِتب ـ ِطي ي يقَ لِ بـ اؤ ان 
ــأَ الً ِبهــم ــمكُِمِدقْ ــلُ أهمتنأَ فَ ان 
 اهِنأْ شــن ِمــةٌلَصي خــآِخ التــنَِّإ
ــِبوهيــلُِزا نفَ تــا كَقًــرانِه ِبــت 

ــ ــاِهللافَ ب ينــكْ ح مــه ــٍة ِف  ي آي
ـ ِراِئزالً بِ هأَ ـ  ن ـ  و ِميِرا الكَ ـ  مكَ  ِه ِب
ـ لخ لِ دهعا م ذَ ـ  ِري ي الـذُّ و كَ سمىر 
ـ ي و وِتبي جِ تيأَرأَ ـ  أَ مكَ مـ ى بِ س اه 

ــ راً ِلكْشــاِمج ــ اِإلِةع ِإ فَاِممــن اه 
ـ  ةُيرِز ج كلْ تِ ور غَ الَ الع ـ  الَّ ِبر  يِت
ـ رى ثُ لَعفَ أَ ااه ـ ح مد ـ  ع اشـ  ت  ِه ِب
ـ اء الْ يى ضِ رسفَ حق ـ  ي نشـ  ر ن وره 
وبدـ الَ طَ ت ـ ر غَ عِئ ـ  ِهِس ـ ي أُ  ِف ٍةم 
وـ  الَع ـ  الْ اُءد ِن حق ي ـ ر ـ  عفَ ص وته 
اُهللاوــ ي نصرــ ج ندــه ــي أُ ِف ٍةم 
ا لَ ذَهـ ع مرك لْ مـ ت ـ رى ن قً ـ  ع  ِهى ِب
ـ  حض من أَ  ابطَ و اُء اللقَ ابطَ  ِهى ِب
ـ ِراِئز بِ الًهأَ ن ـ ا و ـ  مكَ ج ادـ  لَ ت ان 
ــالِع ــ خملْ يرــِط ع ــ أٍَةي هديتاه 
ـ ِر أَ يب طِ تلْعجفَ ـ  ِهِجي ـ تلْي م  ِف  ىقَ

ــ ــي اِدا خــ الْم حرملُ قُنَّ ِإِنيــوب ان 
ي ا من ج لْعشِ ت عارـ  ن ـ جي م ا ِف ٍعم 
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ــ ــني زدقَ تــ طَك ــ اَألعالِئ خاِنو 
ــ ــا أَي خــِتو ــي طَي، ِف ِةاعــر  ِنمح ال
ـ  كُ دقَ نأَ ت ـ ر ـ عم ج بقُ ـ ِج بِ مكُ ياِنن 
ــج تنْأَ معــس ــ بيناِر ال عــد ت ياِنو 
ــِت ــشكلْ ــوِبع ال م اِطواِحلن ــر اِنم 
 آِنر القُــِة أمــفارعــا تيهــِف

 ياِن الــدِداِحــلو ِلٍةمــع ِننِمــ
متــن ــقاًاِس ــي اخلَ ِف ــنالب وِوطْ اِني 

 اِنفَـــرِعالْ ِب ِهللاٍراِك شـــنِمـــ
ــ ــ أَدقَ حسنِبت ــاِئطَع ــا اهلَه اِنت 
ــ عزــت ــياِإل، و اِهللاِعرش ِب اِنم!! 

تــم ــح ــشمالَو ِظ ــغالطُّ، وكر ال اِني 
وــي ــر أَيمِق ــانَكَ ــبى ِبد اهلُ اِني 

ــ ــثْ أَدقَ مرــت ــاِإل وِريخالْ ِب حاِنس 
ــأُُ ســ ِلد تسحقــ ع اباَألد ــو  اِنثَ

ــ النصرم ــو ــا عهدِع ــى الْلَ جاِنذَر 
ــخ يالْر ــع ــدِخ، ووِملُ ــ اِإلةَم حاِنس 
ــِم ــِب العلَثْ ِريــ ي ــيالر ِبوحفُ اِنح 
فْنـ  س ـ  ع ِميِر الكَ ـ  لَ ى مى األَ دـ ز اِنم 

ــ ــي ا مــطَ قَن ــو رتفْ ــعاِئ الب ساِنت 
ــأُ ِدهِحي تــي تــ ِإه ــبى القُلَ  اِنطَ
ــت ِدهــيك ــقد ِص م ــ اِألِراِعش خاِنو 

 اِنمــي اِإلةُ آيــِفآلُ التــبحــ
  



 ] عرشالسابع[
אLא 

 الــــشعر يظهــــر بينــــات وخفايــــا
ـــشعر ألفعـــ ـــِالَوال ـــَقَا بَشامَّ الن  اَاي

ــدأ شــعري بو ــا ب ــِأن ــا النِنْسُح  واي
ــــردايت ضــــاميا ــــوم وردن مف  والي
ــا ــار العطاي  النــاس تعطــي مــن كب

ــامــن خــاف ــضلوع احلناي ــني ال  ٍق ب
  مـع جزيـل التحايـاًاكتب قـصيدة

ــا ــات املزاي  شــيخ كــسب مــن طيب
 ال حيـــب اخلطايـــاكـــريم نفـــس و

 ن النوايـاصالح وهو صـالح حـس
  الـسجاياُسنَ حِ الساسُصالح عريب
 ضان الوجيـه الطنايـامن ساس بيـ

  ضاقت يب فجوج النحايـاُخْيَا شَي
 وانخـــاك يالـــسدالن نـــزه النوايـــا
 وختامهــا نطلــب رفيــع احلجايــا
 ويعطيك من مـده جزيـل العطايـا

ـــاُوصـــالة   ريب عـــد كتـــب الرواي
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 واهللا علـــــــيم بكـــــــل بـــــــني وخافيـــــــه
  بيديـــهَوحيفـــظ فعـــل مـــن يـــدرك اجلـــود

  لـــه قيمـــه وأنـــا شـــعري أغليـــهوالـــشعر
ــــروي ضــــواميه ــــد ي ــــىل ع ــــن ع  ٍورشب
ـــــه ـــــشاعر صـــــادقه ودي أهدي ـــــا م  ّوأن

 ه ويعطيــــهوديبــــدي شــــعور الــــيل يــــ
 يــــهِعانَنــــا مــــن مَّاب الثَّللــــشيخ كــــس

 وكـــــل يـــــنعم لـــــه ليـــــا حـــــل طاريـــــه
 وكـــــل العلـــــوم الغانمـــــه كلهـــــا فيـــــه

 َة فيـــــهَلـــــَجْوأبـــــوه غـــــانم واغـــــنم املر
  مبانيـــــهعىلِالـــــيل رقـــــا باملجـــــد بـــــأ

ـــــــ ـــــــامرح ـــــــرب حمك ـــــــهت مع   جماني
 الـــــــــدين غلبنـــــــــي والين بقاويـــــــــه
ـــشاريه ـــوق وم ـــب حق ـــىل الطي ـــرى ع  ت
ــــه ــــدين نوفي ــــق وال ــــا التوفي ــــب لن  يكت
 ومـــن فـــرج الكربـــة تـــرى الـــرب جيزيـــه
ــــه  عــــىل رســــوله كــــل مــــا حــــل طاري
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 ] عرشالثامن[ 
אLאא 

  القــرآِنِلزـ منــباســم اإللــِه
ــر ــده د بالعرب تف ــادة وح  ب
ــلَ ــأرس نبي ــ للِعه اِدبــ م براًش 

مقالــةٍٍأســأله توفيقــاً وصــدق  
ــيخ ــش ــ متي ز بالتواضــع طبعه 

ــ واِع!هر دِهللا ــراًظًـ  ا وحماضـ
ــوِب العــارفني  ــه يف قل ــةًل  حمب

ــِلبأَ غــه لعلَّــ ه ح ــاً يف اإلل  هب
  قـصيت  نبيـه واقـع   من بعـده أُ   

   خفـي سـريريت    ال والذي يعلـم  
     هـا آمل من الشيخ العزيـز مساع 

 من بعدها فلـه اخليـار مـساحما       
ــ ــا ش ــتنخيي ــا إين بقي داً مقي 

ـ  من أمري ببـالغ ح     تحبصأَ يِة ر
 فلقد سـلكت طريقـةً وطريقـةً      

  متعمـداً  منها تركـت وظـيفيت    
     جبـانيب  يا شيخنا هـالّ وقفـت  

ــفَ ــ مكلَ ــصدقَ ــارز وم  قالٌ ب
ـ   العقيـدةِِ  اخأَ ي سِغت يثُ مـ ن  داًاِش
وصف  الن  َاملـؤمنني لبعـضهم    يب  

ـ  يبـذلُ ج   خي الش أرجو لعلَّ  ههد 
  صراحةَ مقـصدي    التحري عن  هلَفَ

 مـا لَّ كُ وختامها أزكـى صـالةَ    
ــ خصــن ــديب ال ــِل و حمم  ِه آِل
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املعبـــود ثـــاِن مالَـــالواحـــد ه 
 ها واجلــاِننــِسقــصد الربيــِة إِ 

ومبــاً ِلي ــرينـ ــدين خـ ــاِنلـ   بيـ
ــسدالنِ   ــشيخنا ال ــت ل ــا نظم  فيم

  واإلحـــساِن واإلرشـــادواجلـــودُِ
ــوانِ   ــري دونَ تـ ــاعياً للخـ  وسـ

 ــر ــت أواص ــانِ قام ــى اإلمي  ها عل
 يف راجـــِح امليـــزاِنيبقـــى لنـــا 

 ودــا ز ــيس  ـ ــصاِنلـ   وال نقـ
ــانِ  ــا زور وال بهتـــ  مل يأـــ

ــالْ ِبن الظَّــنسمــع أخــذ حــ حساِنب 
ـ  ــا رآه ورأيــ ــاِنه الرفيمـ  جحـ

ــدِل ــربت ِنيل ــاً ش  واِن هــ مغلوب
ــ ــصاً ِم متنغنــد ــاِنيِن ال ــذُ مث   من

 بعـــد اللجـــوء لربنـــا الـــرمحِن
ــِب   ــتداد الغل ــد اش ــزاِنبع  واألح

ــانِ  ــا املنـ ــو ـ ــِة ترجـ  مبقالـ
ــلَو ــِع مكــاِن بلغــتدقَ   لــدى اجلمي

ــ ــتداد الكَ ــد اش ــواِنرعن ــا إخ  ب ي
ــ ــتلْي اِإلِف اِمحــش ــنِخ الباِم ك اِني 
ــ ــصريت ِف ــنِْإي ن ــماِإل ِبانَ كَ  اِنكَ

ــىت ــانِ ح ــصِد بالبره ــضاح الق   ات
ــصباح ــع الـ ــاِنارد وطَلَـ  ِه األزمـ

ــو ــِه وِبحصِلـ ــع اِإلِبالتـ  اِنسحـ
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ــَي ــيل كُولُق ــَ ال ــَبَت ــِّ الرَقْوَ ف  ِةَالَس
 ٌِحالَ صــََنالْدَ ســُو حممــد ولــدُبــَأ

  القـصيدةُتْلَسـْرَأ "البحرين"من 
ــد  ــشيخ يف مول ــي ال  )ٍحممــد(وأهن

ــه  وحتــت ظــل الكــريم الــيل رجيت
ــــه ُيقول ُ ُ ــــهَ ــــذب يف حيات ــــن تع  ّ م

 يِمـــَالَ كُ يوضـــحُقَفـــْرُوكتـــايب امل
 ُهُا كتبتــــَ مــــُهلــــذا قلــــت أكتــــب

  مــن ضــمرييِ العروبــةِ فهــدِنْالبــ
ــو حممــد ــرأي صــالحُ حكــيمٌأب  ٌ ال

ــــَيَو ــــَأ ُبِسْك ــــايلِ ويفًا يفرْج   عي
ـــ ـــشيخْلَّوتقب ـــايل ال ـــا مع ـــِ ي  يِّ من

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

ـــــــــشَِىلإ ـــــــــضيلة وال ـــــــــز الف  هَالَكِّ رم
ــــَأ ــــسُيلِص ــــِاسَّ ال ــــْثِ مْنَ م  هَالَصِه خــــُل

ــــــــة ــــــــو حممــــــــد حتي ــــــــَِفتْاحِ بًألب  ِهِال
ــــــ ــــــسى اهللا حيفظ ــــــغُهْع ــــــَ كامُ ويبل  ه َل

ِجيــــــــ  هَلــــــــَالَ يف دُدَعْسَه ويــــــــَّزِ عــــــــُدَ
ـــــ ـــــن س ـــــاب م ـــــه ش ـــــَيَ عِةَّبَوراس  هَال

ــــــدى ــــــوم ــــــَِامي واحتِّزين ومهــــــُ ح  هَل
 ُهَ لـــــىَكَتْشُملـــــن هـــــو بالـــــشدايد يـــــ

ـــــَنَع ـــــُتْي ـــــيل ذكرت ـــــن رُ ال ـــــَجِه م  هِال
 ُهَالـــــَنَ ملـــــن هوقـــــد عُعَزْفـــــَعـــــسى ي

ـــــَو ـــــُ املَابَوَث ـــــَعَ ســـــَامِحـــــسنني ب  ُهَى ل
ـــــــِع ـــــــِّدُ الوَيمِظ ـــــــَا رَي ـــــــشَزْم  هَالَكِّ ال

 

 
א 

א 
אא 

 −٩٣−

 



 ]العرشون[

אאאLאא 
אאKKK 

 
ِ منـــــيشِيلَادي باســـــم الـــــوَبـــــ ْ  يِومُيـــــُ الغُ

 

 
 

  واخلافيــــــــــــــــايتِاملٍ بالبينــــــــــــــــةَعــــــــــــــــ
 

 يِومُلـــــُ العَيـــــدِعَ بْيـــــتِ جٌِحالَ صـــــَّمَيـــــَو
 

 
 

ِبــــــــــاتِ اهلِمِّقــــــــــدُم  ِايتَفــــــــــِايَ اخلرتِ ســــــــــَ
 

ـــــــْنُد ـــــــا ب ِي ـــــــاَرَ تِمْوَالقً ـــــــاَه ـــــــَ م  يِومُدَا ت
 

 
 

 ِايتَيـــــــَول احلُزَ مـــــــِعْفـــــــَّ النَِتاالَ حـــــــَرَتـــــــ
 

 يِومــــــــُزَ اجلُّاحلرَ يــــــــَكْيــــــــَلَ عريَسِمــــــــ
 

 
ِيــــــــــامزبن  ِّ ِ َ  ايتِارصَه قــــــــــُالــــــــــَبِ الــــــــــيل حَ

 

ــــــــسَِحالَصــــــــ ــــــــَادَ يََندالَّ ال  يِومــــــــُزُ لُهُّل
 

 
 ِايتَيِاســــــــَّ الرِورُحــــــــُ البِاتَقْفَ صــــــــَلْثــــــــِم 

 

ِ ْ
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 −٩٤−

 



 ]احلادي والعرشون[
 

אאא 
١٤١٤ 

 
ٍعلـــيكم ســـالم اهللا يـــا خـــري قـــادم َ ُ ْ 
َهنضتم بروح ترتدي الفـضل والعـال ٍُ َ 

 َ اجلهـل باهلـدىِأبا اجليل يا من يـذر
 ستــشكر أيــديكم مــساجدنا التــي
ْوتــشكركم دور العلــوم التــي بنــت َ َ 

 هــــاَ مياهْمُ أجــــريتٌستــــشكر آبــــار
 ًم هبـذا الـسعي للجهـل ثغـرةُتْدَدَس

ُاال واعيـا كـَصِ خـُمدحت ً  ٍحـةْدَ مَّلً
 ُمُازاكم املــــوىل وبــــارك فــــيكَفجــــ

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  

ِأيا صالح السدالن يا ابن األعـاظم َ ُ 
ــ  ٍسعى بــإخالص وخــري العــزائموت

ــارم ــل األك ــم جي ــور العل ــى بن  ِورب
ـــد ـــا لل ـــوم هب ِّيق ـــوائمُ  ِين خـــري الق

ـــــاديكم ب ـــــُرْكَاملِأي ـــــدِاتَم  ِوائمَّ ال
َإلنعــاش قــوم عنــد جــ َ  ِ الغنــائمِبْذٍ
ــــا رش ُّوللجــــوع باب َ ــــاتمً  ِه غــــري ك

ْفـــام مهـــ ِ املَ حـــَ يف تعـــدادها مثـــلُتِ
ـــ ـــل م َوكل َ ـــواتمُاكَعْسَّ ِم بخـــري اخل ِ َ َ 

 

 −٩٥−

 



 ]الثاين والعرشون[
 

אאא١٤١٥١٤١٦
אאאLאאא،

אאאא،אL
אW 

 
ــا غــِمــن مهــبط  ُرَرُ الــوحي فــيام بينن

 هُ مــن اخلــري قــد فاضــت روافــدٌهنــر
 ومتـهُرَ قـد طابـت أُنا السدالنُخْيَش

 واملخلـــصون عـــىل آثـــاره انتـــرشوا
 

* 
* 
* 
*  

 م سـألواِّضا من رهبـِّ الرريَواهللا ما غ
ــو ــلُدْرَال ــب يكتم ــا بالطي ــيام بينن  ُ ف

ــــل ــــرة باســــم اهللا ينتق ــــن اجلزي  م
 لـواِ الناس مـا بخَّخلري كلوا من اَطْعَأ

 

َ ْ

 

 −٩٦−

 



 ]الثالث والعرشون[

אאאFאE 
אא 

 
ــــٍيش ــــا ب ــــاليل م ــــا اهللا ي   يكــــودهي

 دودهفضلك وجودك ما نحرص معـ
ـــدك وخـــايف ســـدوده ـــامل عب ـــا ع  ي

ًز شـــــيخا وافيـــــا يف عهـــــودهِعـــــُت ً َّ 
 هُودُجـــُدام ريب وأ ٌح صـــالُالـــشيخ

ـــــــة وحممـــــــوده ـــــــه معروف  فعايل
ـــذل جهـــوده ـــديون يب ـــساعد امل  م
ــــا شــــهوده ــــزان عــــدل والرباي  مي
ــدوده ــن ج ــه م ــا متورث ــسب الثن  ك
ـــوده ـــادق يف وع ـــنهم ص ـــل م  ٍالك
ـــوده ـــز يف ـــل ع ـــشيخ صـــالح ك  ال

 هُودُرِلـــه جملـــس تلقـــى النـــشاما تـــ
 وهـــو الـــذي للـــدين قـــوم عمـــوده
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ـــ ـــا رب ي  ا عـــالم خـــايف الكنينـــيي
 يــصعب عــىل األقــالم واحلاســبيني
 يـــا حمـــيص األيـــام هـــي والـــسنيني
ـــي ـــاه ودين ـــه دني ـــل املراجـــل في  ك
 الـــيل ســـعى بـــاخلري للمعـــرسيني
 بالطيــب هــو واخلــري يف كــل حينــي
ـــواب اهللا مـــع الفـــايزيني  يرجـــى ث
 واهللا حيـــب مـــن اعبـــاده العـــادليني
 يمـــيش بآثـــار جـــدوده االولينـــي

ــن ساســهم األول و ــيم ــم طيبين  ه
 افعـــال ابـــن غـــانم نباهـــا يبينـــي

  تقعــــد خــــوا الزايرينــــيٍيــــةِّرَبَو
 إىل هبديــــــــه فــــــــاز املقتــــــــدين

 

 

 −٩٧−

 



 ]الرابع والعرشون[
 

אאא 
א 

 
ــدار و ــِغنــت عــىل عتبــات ال  ُدانْل

ــهِإ ــا ولكــمُ األناشــيدِي ــاطوبى لن   ي
 ٌلطلعـــة عنـــدها األســـعاد طالعـــة

ٍلست مثوى بحورأ   بالعال طفحواِ
 ِألست مأوى نجوم باهلدى عرفوا

 يَممـِ للقيا من رعى ذُتْبُرَقالت ط
ــــد ــــا العُذاك الفري ــــآثرهَلَ أب ــــا م  ي

ــُّ النُلــه أهــلَ تداوٌاســم  اْوَدَشَهــى ف
ــَ أُل التــاريخَجَ ســُمناقــب  اَهَرُطْس

ــ ــوِدَهت ــه ال َى أحــىل هتَرَي إلي  يهــاانَ
 يـــةدقافُيج الوِشـــَفـــالتقبلوا مـــن و

 

* 
* 
* 
* 
* 
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* 
* 
* 
* 
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ــــــسامت الر ــــــاح بالن ــــــَّوف ــــــْن  ُانَد والب
 ُانَنـــــْفَراس العلــــم أِغـــــِأزهــــت هبــــا ل

 ُانَّرُ عنـــــــــدها األيـــــــــام غـــــــــٍةَرْوَزَو
ـــــــُعـــــــىل ر ـــــــان أوطـــــــانَب  ُاك ولألعي

ـــــالن ـــــدين إع ـــــم لل ـــــالك هل ـــــىل ع  ُع
ـــــة ـــــه املل ـــــن ب ـــــسمحاءُوم ـــــزدانُ ال  ُ ت

ـــــ ـــــشادُّرُذخ ـــــدُ ت ـــــه للمج ـــــانِ ب  ُ أرك
ــــم ــــربُالعل ــــذا ُّ وال ــــشيخ ه ــــُال  ُدالنَ س
َا ختًيتِصـــــــ  ُ أزمـــــــانِ بالـــــــذكرُهُدِّلـــــــُ

ـــــــَأ ـــــــالوِىل أمانَغ ـــــــا ب ـــــــشانُيه  ُد وال
 ُ رحيـــــــانُدْرَ والـــــــوٌةَيـــــــِاقَا بُاهتـــــــَيْبَأ

 

 
 

א 

 −٩٨−
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 ] والعرشوناخلامس[
 

אאאLאא 
אאאא 

 
َحتيـــا حمـــب ملؤهـــا أطيـــب املنـــى ُ َ َ ِّْ ِ َ ََ َ 
ُعىل غرة السادات أهل العال األوىل ْ ََ ِ ٍَّ َّ ُ َ 
َعىل من سام بالعلم واحللم والتقى ُّ ِ ِْ ِْ ِ َ 
ِفلــم أرشــهام صــاحلا مثــل صــالح ِ َِ َ ْ َ ْ َ 

ِفينهــــل مــــن توجيهــــه ِ ِ وعلومــــهُ ِ َ 
َفكم بث يوما من علوم وكم هـدى َْ َْ ٍ ُ ً َّ َ َ 
ُفتهنئــــــة منــــــا تــــــزف إلــــــيكم ُْ َ ِ ُّ َ ُ َّ َ ًَ ِ ْ َ 

 

* 
* 
* 
* 
* 
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َعــــىل صــــالح الــــسدالن منت ْ ُ ِ ِ َ ُجــــعَ َ الثنــــاَ َّ 
َبنــــوا رصح جمــــد ثابــــت عــــايل البنــــا ِ َ ٍَ ِ َ ْ َ ْ َ 
َإىل رتــــــب عنهــــــا معــــــارصه ونــــــى َ ُ ِ ٍ َ ُ 

ــــ ــــشاهد م َي ُُ ــــسَ ــــه ال ــــاه يف وجه َّن يلق َِ ِ ْ َ ُ َْ  ناْ
َويقطــــف مــــن أخالقــــه طيــــب اجلنــــى َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ 
ــــسن ــــى وأح َإىل احلــــق ضــــالال وأعط ْ ْ ََ َ َ ً َّ ُ ِّ َ ِ 
ـــــسعادة واهلنـــــا ـــــال ودمـــــتم يف ال َوأه َُ ِ َ ُ َ َّْ ْ ً َ 
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 ] والعرشونالسادس[
אאאאLאא 

 ٍسالم اهللا عىل شيخ شهر ذكـره وذاع وشـاع
 فضيلة شيخنا الدكتور زيـن اخللـق واألطبـاع
 ابن غانم رفيع الـشأن صـالح مـزبن املرتـاع
 ًليا من جيت بيته شفت بيتـا للعـرب مربـاع
 طلب نيل العال حتى رقاها والعمر ما ضاع
ــ ــدين باهلمــة وباإلقن ــسه لنــرش ال ــذر نف  اعن

 وسافر للبالد اليل غشاها اجلهل واألوجـاع
 ًيا كم من كافرا مبحر سفينه ما عليها رشاع
 دعاها الشيخ لإلسالم بعـد املعـصية واطـاع
 تفاجأ واصطدم بأمر احلقيقة واشـرتى واتبـاع
 وقال اهللا جيزى الشيخ جنات عراض ووسـاع
 ٍوهذا جانب من جهد شيخ العلم واإلبداع

ــسجو ــا لل ــوت اهللا بناه  د الركــع اخلــشاعبي
 ّونفس من كروب الناس وأصلح سيئ األوضاع

 وله يف الطيب واملعروف وأفعال املكـارم بـاع 
 ًوأنا يا شيخ جيتك ناصيا جاهك نبـا االسـناع
ًوكال ينتظر للخـري مـن رشقـا جيـي يف سـاع ً 
 تناهشنا الضواري كل سبع من وراه اسـباع
 ًوانا من حسن حظي ناصيا يف الزمـي شـجاع

ــاعوصــىل اهللا ــه مل ــا رسى يف مزنت ــدد برق  ً ع
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 وصل صيته مجيع الناس من مـسلم ونـرصاين
 لــــه التقــــدير واإلجــــالل وايف رس وإعــــالين
 الــه منــىص القــصيدة مــا ختــص فــالن وفــالين
 هــل احلاجــات يقــضيها هلــم بــشكال وألــواين
 بتقـــوى اهللا وبـــاإليامن كمـــل كـــل األركـــاين

ـــصل ـــرآينيف ـــن ســـنه وق ـــول م ـــسائل ق   بامل
 وأخذ يدعوى بدعوة حق تشفي كل مرضاين
 ختــبط يف ظــالم أظلــم بــال وجهــه وعنــواين
 بحكمه وموعظة واسلوب مدعومـة بربهـاين
 رشى نفسه وباع الكفر وأخزى كـل شـيطاين
 خرجــت مــن اهلــالك وجمــري األفــالك نجــاين
 ابن سـدالن بحـر العلـم مـروي كـل ضـمياين

 جيـزي اإلحـسان بإحـساينطمع يف طاعة اليل 
ـــه يف ســـبيل اهللا صـــفطاين ـــذل جهـــده ومال  ب
 وتشهد يل عـىل مـا أقـول قاصـيهم مـع الـداين
 ًحقـــوق أيتـــام وأرامـــل ومـــديونا ووحـــداين
ــصاين ــدون نق ــواب ب ــساعيك الث ــك يف م  ينال
 حتـــــد أنياهبـــــا والكـــــل وده يـــــسبق الثـــــاين
ــزاين ــل مي ــرجح ك ــم ي ــف يف عل ــه وق ــا من  لي

ــن رب املــآل ر ــىل املرســل م ــه وغفــراينع  مح
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 ] والعرشونالسابع[

אאאLא 
אאKKKא 

 
 يا صالح الـدكتور يـا ذخـر سـدالن
 ياليل بنيت املجد مـن بـني االخـوان
ــا طــري حــوران ــا فخرن ــا شــيخنا ي  ي

 سدد بـاالعالنيا صاحب الراي املـ
ــــان ــــت وجم ــــا تربع ــــاليل تعلمن  ي
 ارسة وفا من نجب غـانم وقحطـان
ـــان ـــيال وبره ـــه دل ـــا ل ـــذا جواب  ًه
 يا شيخ صالح منك أبا كلمه إحـسان
 ّلعلـــم التوحيـــد يف كـــل األوطـــان
 ولــك اجلــزاء مــن ربنــا عــايل الــشان
ـــزان ـــد مهـــال األم  وصـــالة ريب ع
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 دســتوريـاليل عطـاك اهللا مـن العلـم 
 بالعقـــل واحلكمـــة بنيتـــه ولـــه دور
 ياليل عىل وكر العال رصت مشهور
ــشور ــاليل إىل ضــاقت يردولــك ال  ي
 يا مقـرئ القـرآن مـع طلعـت النـور
 رجــاهلم دائــم عــىل الطيــب مــأمور
 صالح عىل درب العال صـار مـذكور
 ترصيح لدعوه عسى الذنب مفغور
ــذخور ــاق يل مــن العمــر م ــادام ب  م
 روحتيـــة منـــي لـــشيخي ومـــشكو
 عـــىل نبـــي علـــم الـــدين ميـــسور

 

 
 نايف بن محود اجلعيد/ قول الفقري إىل اهللا
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 ] والعرشونالثامن[
א 

אא 
אאא 

 
אLאא 

א 
 

ــــــــ ــــــــَّ الزَّىلَوَت ــــــــصُِم بُانَم  ُهَامِعت
 ُهُعـــــــــِابَرَ مِالمَّ الـــــــــسُديـــــــــار

ــــْنِي مــــّذُين غــــِّعــــىل الــــد  ٍأةْشَ ن
 ٍورةُأســـــــــَ مٍةرصُيـــــــــسري لنـــــــــ

ــــــــْريَف ــــــــرصُعِج  ًاِ باملجــــــــد منت
 ِهِتــــــــــَادَِق بُانَمــــــــــَّي الزَّنــــــــــَغَت

ـــــــ ـــــــ يف اُدِّدَرُي ـــــــُ أِنْوَلك  :ًةَودُشْن
 

 هِبـــــــــِانَِج بُاةَعُّ الـــــــــدُريِسَتـــــــــ
ــــــــــــــَو ْمت ــــــــــــــُ مَاءَرَ وِىضَ  ِهِهمت
ــــــــــَو ــــــــــِ عُةَادَق ــــــــــِّجَوُ تٍمْل  ُهُه
ِيدا بــــــِعَ ســــــُانَمــــــَّ الزَاشَعــــــَف  ِهً
ـــــــْوَأَو ـــــــُ األِ يفَلَغ ـــــــْنُ مِقْف  ًاِرشَت
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 ُاهَدَ يـــــً رومـــــاُشِاوَنـــــُ تٌشْيَجـــــَو
 ُماه ترســــــو هبــــــا قــــــدُوبغــــــداد

َو هلـــــــُ ترنـــــــَةَّمكـــــــَو ـــــــَلْقُا مَ  ُهاَت
ُو حيـــــُدَ العـــــِبـــــأرض ـــــُ خُّثَ  ُاهَط

ــــــــزِزَع ــــــــَ املَي ــــــــا ذِفَ رِامَق ُيع  ُاهَرً
ــــــَو َاة ختــــــَدِ العــــــُّلُك ــــــِ لُافَ  ُاهَق
  اهللاُيبَ رٌ حممــــــــــــــــدِّيِبــــــــــــــــَن
 
ــــــْبَوت ــــــَ حُغُل ــــــالَ يُثْي ــــــُ مُن  ُاهَن
ـــــِب ـــــدِقَ العرشَن ـــــزَ رِةَي ـــــِ رُم  ُاهَض
ـــــْرَتَو ـــــُمُس ـــــُّ الثَقْوَ ف ـــــُا خَّري  ُاهَط
 ُواهِ لــــَتَْحتــــ َارَ ســــْنَ مــــَدَعْســــَأَو
ْملَو ـــــَ تَ ـــــشْبِغ ـــــُ رَونُ دُسْمَّ ال  ُاهَب
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 ٍزِ عــــــُةَلــــــْوَ دِينِّ للــــــدَحَبْصــــــَأَف
 اَهُعَمْسَ يـــــــُنْوَ والكـــــــُرُمْأَتـــــــَو

ـــــــــ ـــــــــَارَدَف ـــــــــ الزم  هِان كعادت
 ٍ بـــــضيقِالمَّ الـــــسُأصـــــبح أهـــــل

ــــــــــز ــــــــــَُّم ألًق جــــــــــسامَّفم  ِهِت
 ِفكـــم مـــن أســـري بـــذاك الزمـــان

 ً رزايــــا عظــــامٍعْقَففــــي كــــل صــــ
 

ـــــــــاء ـــــــــاَولكـــــــــن ريب أف   علين
 اِ الرزايــــــــا وكثرهتــــــــَمْغَرَفــــــــ

ـــــساجد ـــــانُم ـــــل مك ـــــي بك   تبن
 ٍعْقَ صـــــِّ إىل كـــــلُ الـــــدعاةُيطـــــري

 ٌدِ رائــــــْلَ مــــــنهم بــــــُوســــــدالن
 ٍيــــــةاعَ دْريَ غــــــٌومــــــا صــــــالح

ـــــــــْيَبَو ـــــــــاس مُت ـــــــــَْتنُه للن  ٌعَج
ـــــــَ يُوآخـــــــر ـــــــه طِيضْق ـــــــاَلَ ل  ًب

ـــــــاه ـــــــل اجت ـــــــه مٍبك ـــــــَ ل  ٌطَشْن
 هِاملــــــــــْعَِأ بْكِ بــــــــــارفيــــــــــا اهللاُ
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 ُهَلـــــــــإ ِّيبَرَي وَِهلـــــــــِ إُولُقـــــــــَت
 ُاهَصَ عـــٌّيَ حـــِ عـــىل األرضَولـــيس

 ُلــك امليــاهِوض تَّت مــن الــرَيــضِوغ
ـــــــَو ـــــــَ حتُّلُك ـــــــه عـــــــداهِم فَك  ُي

ــــوق ــــم ف ــــصاهَوحط ــــرتاب ع  ُ ال
ــــــه يعــــــاين أذاه ــــــل الكــــــل في  ب
 تالحـــــــق مـــــــن قـــــــال ريب اهللاُ

 
ـــــــور أزاح ـــــــَبن ـــــــَالَّ الظ  ُاهَيِم ض

ـــــــورٌدعـــــــاة ـــــــو بن ـــــــِ أطل  ُراهَ ن
ــــــز ــــــم تُومرك ــــــَ عل  ُاهَنَ ســــــَّىلَع

ــــسريون بالر ــــَّي ــــوق ث ــــل ف  ُراهُج
ــــــاه ــــــل اجت ــــــثٍبك ــــــُ خُّ حي  ُاهَط
ـــث ـــدين حي ـــُإىل ال  ُاهَفَطْ اصـــُهَ اإلل

َ علـــــم وفقـــــه حـــــُفطالـــــب ٍ  ُاهَوٍ
 ُاهَضَ اآلخــــرين قــــَىلَ عــــَّىصَعــــَت

ـــــ ـــــبالدَدِب ـــــايص ال ـــــِانى وق  ُاهَرَ ت
ــــــل ــــــٌفك ــــــَ احلِ يفُهَ ل ــــــِاةَي َ اجت  ُاهِّ
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 ] والعرشونالتاسع[
ًوأمد يف عمره وأدامه لإلسالم واملسلمني, معلـام وموجهـا وداعيـا ومعينـا,  ً ً ً ٌ
فهي صفات  يف الشيخ يعرفها القايص والداين, وهذا يذكرين بأبيات قلتها 

 :  بيتهللشيخ عند أول زيارة له يف
 

ــــــ ــــــسدالنُالحَا صــــــَأي ــــــاكَ حُ ال َي ــــــاُّ ربَّ  ن
 

 
 

ـــــــِوأبقـــــــاك لإلســـــــالم  ِِم غـــــــانَلْجـــــــَا نَ ي
 

ــــــَف ــــــبْمَك ــــــِعِْل لٌ طال ــــــَ يِمْل ــــــَ بَمَّم  ْمُكَتْي
 

 
 

ــــــــِ عَمَنْغــــــــَِيل َام فْل  ِِمانَ املغــــــــريَهــــــــو خــــــــً
 

ــــــــــ ــــــــــِِع بَآبَف ــــــــــرٍمْل ــــــــــٍ واف   ٍادرَوَ ون
 

 
 

ـــــــِ العِار ألهـــــــلَوصـــــــ ـــــــُ مريَ خـــــــِمْل  ِمِادَن
 

 ْمَكـــَ وْمُكَاءَ جـــٍهَمـــْكِ عـــن حٍِلائَ ســـْمَكـــَو
 

 
 

 ِمِارَ وغــــــٍريِقــــــَ مــــــن فٍاجَيــــــِتْو احُى ذَتــــــَأ
 

ـــــــــَف ـــــــــذا وذَابلتَق ـــــــــَم ه ـــــــــذيِل  ك بال
 

 
 

 ِمِارَكــــــــــــَ املِ أهــــــــــــلُيريــــــــــــد وذاك دأب
 

 فبـــــــــارك فـــــــــيكم ربنـــــــــا وأثـــــــــابكم
 

 
ـــــــاملِ  ـــــــاد وظ ـــــــد غ ـــــــن كي ـــــــلمكم م ٍوس َّ 

 

ُ ْ

َ ْ

 

 −١٠٤−

 واهللا ويل التوفيق,,,,



 
 
 

אא 
 

ُمحلت ْ ِّ ً فضال وكان احلمل مكرمةُ َ ُ َ ْْ ُ َ َ َ َ ً ْ َ 
 

 

 

ْمن أهـ َْ ِل عـرف وعـادات كـريامتِ ٍ ٍَ ِ َ َ َ َ ُْ ِ 
 

ٌلـــهم مــن العلــم واآلداب ســابقة َ ِ َ ِْ َ َ ِْ ْ َِ ِ ُ 
 

 

ُوآل  ــروءاتَ ــل امل ــم أه ِ ســدالن ه َ ُ ْ َُ ُ ْ َُ َ َ ْ 
 

 
 

 −١٠٥−


