سطور من حياة أبي مالك رحمه هللا تعالى
**********************************************
وٌلٌه وصٌته نفع هللا بها

بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وبعد :
فإن فً ذكر الصالحٌن وقراءة سٌرهم واالطالع على أحوالهم خٌر عظٌم  ،تتنزل
به الرحمات وتحٌا به القلوب وتصلح به النفوس  ،ومن منا ال ٌسعى لنٌل رحمة هللا
وأن ٌكون قلبه حٌا ونفسه صالحة ؟
قال االمام أحمد بن حنبل رحمه هللا  :سمعت سفٌان بن عٌٌنة ٌقول  :تتنزل الرحمة
عند ذكر الصالحٌن ( ابن المنذر أحادٌث فً ذم الكالم وأهله . )471/5
وقال محمد بن ٌونس رحمه هللا  :ما رأٌت للقلب أنفع من ذكر الصالحٌن ( مختصر
صفة الصفوة . )7
وقال ابن الجوزي رحمه هللا  :رأٌت االشتغال بالفقه وسماع الحدٌث ال ٌكاد ٌكفً
فً صالح القلب إال أن ٌمزج بالرقائق والنظر فً سٌر السلف والصالحٌن ألنهم
تناولوا مقصود النقل وخرجوا به عن صور االفعال المؤمور بها الى ذوق معانٌها
والمراد بها (صٌد الخاطر .) 74
وقال إبراهٌم بن اسحاق الحربً  :سمعت بشر بن الحارث ٌقول  :حسبك أن أقواما
موتى تحٌى القلوب بذكرهم وأن أقواما أحٌاء تقسو القلوب برإٌتهم (تارٌخ دمشق
. )441/41
وإنً إذ أذكر هاهنا بعضا من الجوانب فً سٌرة أخً وشٌخً وحبٌبً أبً مالك
رحمه هللا رحمة واسعة فإنً ألرجو هللا أن تحٌا بها القلوب وترتفع بها الهمم وتجتهد
االنفس فً العمل الصالح  ،خاصة فً هذه االزمنة التً كثرت فٌها الفتن  ،فربما إذا
تكلمنا عن سٌر السلف قالوا ذاك الزمان زمانهم وذاك العهد عهدهم وتلك القرون

المفضلة  ،لكن لما تتحدث عن رجل فً هذا العصر شاهدت منه هذه المواقف
وعاصرتها فإنه ٌرجى ان ٌكون له االثر الطٌب فً الحث على العمل الصالح وأنه
من المستطاع أن ٌحذى حذوه فً العمل فً مرضاة هللا واإلقبال على اآلخرة والتقلل
من الدنٌا .

فؤقول مستعٌنا باهلل  :إنه لمن الصعب أن تكتب عن شخص أحببته حبا ٌنسٌك حتى
نفسك التً بٌن جنبٌك فال تشعر بتعب وال عناء فً سبٌل راحة ذلك الحبٌب .
نعم ٌصعب أن تتكلم عن سٌرة من عاشرته والزمته فً حله وترحاله  ،فً الرخاء
والشدة  ،فً الفرح والحزن  ،فً كل األحوال .
تكاد تعلم عنه كل شًء وٌكاد ٌعلم عنك كل شًء .
ٌصعب أن تتكلم عمن تشعر به وٌشعر بك.
كان إذا تعب شعرت به دون أن ٌخبرنً  ،فقد ألغٌت سفرا لً وألوالدي حٌث
شعرت أنه مرٌض وقد ٌحتاج لً  ،وكان األمر كما توقعت .
لقد وصلنا إلى درجة من التوافق أن قلبٌنا اتصال بالحب قبل أن نتصل عبر أجهزتنا
فكم من مرة أمسك هاتفً النقال وأتصل به فٌقول لً  :سبحان هللا  ،اآلن أمسكت
الجوال أرٌد االتصال بك  ،وقال لً ذات مرة ٌ :ا أبا محمد إن االرواح تعارفت
وتآلفت
إنه لمن الصعب أن تتكلم عمن انتفعت بعمله وسمته وقاله وحاله
عم أكتب ؟
أعن علمه وحرصه عن العمل به ؟
أم عن كرمه وجوده ؟
أم عن أمره بالمعروف ونهٌه عن المنكر ودعوته الى هللا ؟
أم عن زهده وورعه ؟
أم عن ذكره هلل وشدة شكره هلل ؟
أم عن تربٌته وعزة نفسه وجمٌل أخالقه ؟

ٌصعب أن تتكلم عمن علمت كٌف ٌعامل والدٌه وأهله وأوالده وإخوانه وأرحامه
فكنت ترى عجبا
لكن هً إشارات قد تغنً عن كثٌر من العبارات لعل هللا ٌنفع بها كاتبها وقارئها
ومن كتبت عنه رحمه هللا رحمة واسعة
صدقونً لم تكن عالقتً بؤبً مالك عالقة شٌخ بطالب علم .
لقد كانت أكبر من ذلك .
ٌا ترى أٌن سٌقف القلم ومتى تجف العبرات وٌقف سٌل الدموع وأنا استذكر خمسة
عشر عاما قضٌتها معه
هل ٌدري أحدنا أنه أن ٌسمع عن العلماء والصالحٌن أو ٌقرأ عنهم فً الكتب شًء ،
وأن ٌعاشر أحدا منهم وٌالزمه شًء آخر  ،خاصة إذا كان من العلماء العاملٌن
بعلمهم .
من هللا علً فتعرفت علٌه عام 4145هجري فً المدٌنة المنورة وكان ذلك عن
طرٌق أحد األخوة حٌث ذكر لً فقال  :هاهنا رجل صالح لٌس فً بٌته تلفاز وأهل
بٌته على خٌر فما رأٌك أن نزوره لعل هللا أن ٌنفعنا بزٌارته  ،فزرته فوجدت فً
بٌته سكٌنة عجٌبة ووقع حبه فً قلبً وتؤثرت به تؤثرا بالغا وإلى هذه اللحظة لٌس
فً بٌتً تلفاز وأرجو هللا أن ٌجعل ذلك فً مٌزان حسناته
كانت هذه البداٌة وما جاء بعدها كان أكبر مما تخٌلت وأكبر مما سؤذكر لكم .
وإنً ألحمد هللا على أن عرفنً به وجعلنً مالزما له وجعل بٌننا محبة وجعلنً من
المقربٌن إلٌه كما أرجو هللا أن ٌنفعنً بهذا وٌجمعنً به فً الفردوس األعلى من
الجنة .
أحبتً فً هللا ال أدري ما القواعد أو الضوابط التً أضعها التً أضعها لنفسً أثناء
الكتابة عن سٌرة هذا العالم العابد الزاهد الورع ولكن سؤطلق العنان للقلم وأرجو من
هللا السداد وأستلهم منه الرشد فهو ولً التوفٌق .
فضٌلة الشٌخ أبو مالك محمد بن قاسم بن محمد آل غزال الضمٌري
ولد فً أول ٌوم من الشهر السابع من عام 4611مٌالدي الموافق للثانً عشر من
شهر ربٌع األول من عام  4831هجري فً مدٌنة الضمٌر من رٌف دمشق فً
سورٌا ونشؤ فٌها ودرس فً مدارسها والزم صالحٌها وطالب العلم فٌها ثم التحق

بجامعة دمشق طالبا فً كلٌة الشرٌعة  ،وكان أثناء دراسته األكادٌمٌة فً الجامعة
ٌنتقل بٌن العلماء فٌحضر مجالسهم ولم ٌسمع بعالم إال وحضر له وكان ٌسٌر إلٌهم
أحٌانا مشٌا على األقدام مسافات طوٌلة ووفقه هللا لثلة من العلماء الصالحٌن فً
سورٌا والرٌاض وجدة ومكة والمدٌنة فؤخذ عنهم إجازات فً عدة كتب من كتب
أهل العلم وحضر لهم دروسا كثٌرا ومجالس قٌمة  ،ولم ٌنقطع عن حضور مجالس
أهل العلم فً كل مكان حل فٌه حتى توفاه هللا رحمه هللا رحمة واسعة
وبعد هجرته الى المدٌنة المنورة درس الماجستٌر فً علوم القرآن وتفسٌره ثم
الدكتوراه
عرفته عالما فقٌها مفسرا أصولٌا متبعا للدلٌل على فهم السلف الصالح عابدا زاهدا
وإلٌكم بعض المواقف من زهده وجوده :
كان رحمه هللا ٌتصدق بثلث راتبه  ،نعم ثلث الراتب مع أنه له أسرة ٌعولها وٌسكن
بٌتا مإجرا وعلٌه دٌن ولم ٌكن ٌمنعه ذلك من الصدقة
رزق مرة بمبلغ كبٌر فلم ٌسدد دٌنه وإنما تصدق به حٌث أنه على اتفاق مع صاحب
الدٌن أن ٌقسطه على أقساط  ،وقد كان أخذ المال ٌرٌد أداءه ومتٌقن ان هللا سٌإدي
عنه وقد أداه هللا عنه
فؤي إٌمان بوعد هللا كان عنده ؟!
لم تكن تهمه الدنٌا بل كانت اآلخرة أكبر همه
وله فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أسوة حسنة فقد كان صلى هللا علٌه وسلم
ٌعطً عطاء من ال ٌخشى الفقر ومات ودرعه مرهونة عند ٌهودي
كما أن فعله هذا ٌذكرنا بموقف أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه
فعن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال  ( :قد أصاب عمر أرضا بخٌبر  ،فؤتى
النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌستؤمره فٌها فقال ٌ :ا رسول هللا  ،إنً أصبت أرضا
بخٌبر  ،لم أصب ماال قط هو أنفس عندي منه  ،فما تؤمرنً به فقال صلى هللا علٌه
وسلم  :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها  .قال فتصدق بها غٌر أنه ال ٌباع
أصلها  ،وال ٌوهب  ،وال ٌورث  .قال فتصدق عمر فً الفقراء وفً القربى وفً
الرقاب وفً سبٌل هللا وابن السبٌل والضٌف وال جناح على من ولٌها أن ٌؤكل منها
بالمعروف أو ٌطعم صدٌقا غٌر متمول فٌه وفً لفظ غٌر متؤثل )

قال ابن دقٌق العٌد رحمه هللا فً كتابه إحكام األحكام ص : 185
وفٌه دلٌل على ما كان أكابر السلف والصالحٌن علٌه من إخراج أنفس األموال
عندهم هلل تعالى
وفً البخاري قصة البٌعة واالتفاق على عثمان بن عفان وفٌه مقتل عمر بن
الخطاب رضً هللا عنهما قال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه البنه ٌ :ا عبد هللا بن
عمر انظر ما علً من الدٌن فحسبوه فوجدوه ستة وثمانٌن ألفا أو نحوه قال إن وفى
له مال آل عمر فؤده من أموالهم وإال فسل فً بنً عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم
فسل فً قرٌش وال تعدهم إلى غٌرهم فؤد عنً هذا المال .
تؤمل كٌف أوقف أرض خٌبر ولم ٌفكر فً المستقبل حتى استشهد مدٌونا رغم علمه
بعظم شؤن الدٌن رضً هللا عنه
قال ابن الجوزي فً زاد المسٌر فً تفسٌر قوله تعالى  ( :وال تجعل ٌدك مغلولة إلى
عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا )االسراء 46
قال القاضً أبو ٌعلى  :وهذا الخطاب أرٌد به غٌر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ألنه لم ٌكن ٌدخر شٌئا لغد  ،وكان ٌجوع حتى ٌشد الحجر على بطنه  ،وقد كان
كثٌر من فضالء الصحابة ٌنفقون جمٌع ما ٌملكون  ،فلم ٌنهاهم هللا لصحة ٌقٌنهم ،
وإنما نهى من خٌف علٌه التحسر على ما خرج من ٌده  ،فؤما من وثق بوعد هللا
تعالى فهو غٌر مراد باآلٌة
كان زاهدا فً الدنٌا حقٌقة ومن دخل بٌته ورأى حاله رأى ذلك واضحا جلٌا
أعطانً مبلغ من المال ال ٌستهان به وقال  :ضعه عندك ودٌعة  ،قلت له حسنا ،
وبعد فترة قال لً  :ضعه فً تجارة لعل هللا أن ٌبارك فٌه  ،قلت له إن شاء هللا  ،ثم
لم ٌتٌسر لً ذلك  ،ومضى على المبلغ سنة فاتصلت علٌه قلت له ٌا شٌخنا خذ المبلغ
حتى ال تؤكله الزكاة  ،فقال لً  :الزكاة ال تؤكله بل تباركه  ،اخرج الزكاة  ،الزكاة
خٌر .
قلت فً نفسً  :سبحان هللا كٌف أفكر وكٌف ٌفكر
ثم بعد فترة من الزمن ذهبت لزٌارته وأخبرته أنً رأٌت فٌه رإٌا تدل على زهده
فً الدنٌا وإقباله على اآلخرة  ،فتؤثر كثٌرا ثم لما جاء ثلث اللٌل اآلخر أرسل لً
الرسالة التالٌة :
( السالم علٌكم ورجمة هللا وبركاته

الغٌب ال ٌعلمه اال هللا
والوحً قد انقطع من السماء
ولم تبق اال الرإٌا الصادقة ٌراها األخ ألخٌه
ادع ألخٌك أن ٌخرج هللا الغنً الشكور حب الدنٌا من قلبه وأن ٌرزقه االخالص
لوجه الكرٌم والعلم النافع .
وأشهدك أن مالً عندك من أمانة هو صدقة تضعها حٌث ترٌد صدقة عن الوالد فٌما
ٌرضً هللا عنً وعنكم وجزاكم هللا خٌر الجزاء وأحسن هللا إلٌكم ونفعنً هللا بحبكم
وبرإٌاكم اللهم ربنا آمٌن
اللهم صل على نبٌنا محمد وعلى آل محمد كما صلٌت على إبراهٌم وعلى آل
إبراهٌم إنك حمٌد مجٌد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهٌم
إنك حمٌد مجٌد ) .
وعلى جانب آخر  :كنت أحضر له بعض االخوة ممن لهم حوائج فً باب
االستشارات وكان له باع طوٌل فً ذلك  ،فكان ٌرفض أن ٌؤخذ مقابل وٌحث
صاحب القضٌة على الدعاء واإللحاح فٌه والصالة .
أما عبادة أبً مالك فقد كان فٌه خصلة حمٌدة وكل خصاله حمٌدة  ،عنده حسن ظن
باهلل عجٌب حتى فً أحلك الظروف التً ٌمر بها  ،كان كثٌرا ما ٌردد وٌقول  :ظنً
باهلل حسن أن هللا سٌمضً هذا األمر وأن هللا سٌدبر ذلك االمر  .فكان حسن الظن
باهلل فً كل اموره .

وكان كثٌر الذكر هلل عز وجل حتى فً أضعف حاالته  ،لسانه ال ٌفتر عن ذكر هللا
حتى توفاه هللا  ،وكانت أكثر أٌامه ذكرا هلل هً أٌامه األخٌرة
وقد روى ابن حبان بسند صحٌح عن مالك بن ٌخامر أن معاذ بن جبل رضً هللا
عنه قال لهم  :إن آخر كالم فارقت علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن قلت :
أي األعمال أحب إلى هللا ؟ قال  ( :أن تموت ولسانك رطب من ذكر هللا ) .
كان رحمه هللا مع كثرة ذكره هلل ٌعرف بكثرة حمده هلل وشكره له سبحانه ال تلقاه وال
تهاتفه إال وتسمع منه هذه الكلمات ( :اللهم اجعلنا من الشاكرٌن  ،لربً الحمد  ،ربً
لك الحمد  ،هللا ٌعطٌنا من غٌر استحقاق )

إذا سمعته ٌثنً على هللا جل وعال شعرت أن قلبه ٌنبض حمدا وشكرا هلل مع ما هو
فٌه من مرض وظروف .
وكان رحمه هللا ذا صالة خاشعة وٌحب اإلطالة فٌها .
وكان بٌنه وبٌن تكبٌرة االحرام مإاخاة .
نادرا ما تفوته وربما هذا السر فً الفتوحات االخرى ألنه كان معظما لألصل وهو
الصالة ففتح له فً بقٌة الطاعات رحمه هللا رحمة واسعة .
وكان ال ٌترك صٌام االثنٌن والخمٌس واالٌام البٌض وٌصوم شهر محرم وشعبان
إال قلٌال وسائر االٌام الفاضلة التً حث الشرع علٌها .
وكان رحمه هللا صاحب قٌام لٌل وٌرغب االخرٌن فٌه وٌقول  :كن ما شئت أن
تكون فلن تكون شٌئا حتى تكون لك أنة فً السحر .
وكان كثٌرا ما ٌرسل لً ولغٌري هذه الكلمات فً ثلث اللٌل اآلخر ٌ :ا رب ٌا رب
ومرة ٌرسل ٌ :ا هللا...
وكؤنه ٌذكرنا بؤن الوقت وقت مناجاة .
كان ٌبكر لصالة الجمعة وٌذهب مشٌا على األقدام قال لً صدٌقً مرة  :شاهدته
الساعة الثامنة واضعا سجادته تحت ابطه ٌمشً الى الحرم .
ذهبنا مرة سوٌا فً نزهة عائلٌة خاصة بنا وكان قصدي أن أراه على طبٌعته وأن
آنس به فجو االستراحة والنزهة ٌختلف عن جو البٌت والمسجد ومجالس العلم
لكن لم تغٌره االستراحة بل كان على ما هو علٌه فؤنسه فً الذكر والعبادة  ،جلس
معنا أنا وأوالده قلٌال ٌذكر هللا وٌذكر باهلل  ،ثم استؤذن ودخل الغرفة ونام فٌها  ،وقام
قبل الفجر ووجهه كؤنه قطعة قمر من قٌام اللٌل ونور الصالة .
وسافرت معه العمرة وقلت لعلً أأنس به فً الطرٌق ونتحدث سوٌا فلم أظفر بذلك
كان وقته كله ما بٌن تلبٌه وذكر هلل وصالة هكذا طٌلة الرحلة التً استمرت تسعة
عشر ساعة ذهابا وإٌابا
وأما حرصه على السنة فإذا أردت أن ترى السنة فانظر إلى ابً مالك رحمه هللا
تعالى ترى السنة متمثلة فٌه .

نعم  ،كالمه  ،فعله كله على السنة  ،جلسته على الطعام  ،أكله  ،شربه  ،لباسه ،
نومه حتى ضحكته على السنة لم أسمعه ٌوما ٌقهقه وإنما إذا سر تبسم  ،وكانت
ابتسامته تؤخذ بالقلب من جمالها .

بعض المواقف التً تحكً بعضا من أخالقه :
عاش عصامٌا عزٌزا ال ٌطلب من أحد شٌئا وال ٌطلب إال من هللا .
رافقته لمدة عشرة أٌام أثناء عالجه فً جدة فً العشر األواخر من رمضان العام
الماضً فاعتكف فً أحد المساجد ٌذهب للعالج صباحا ثم ٌعود لٌقضً بقٌة ٌومه
فً المسجد  ،فقلت له ٌا شٌخنا دعنً أستؤجر شقة مفروشة نسكن فٌها سوٌا ألنه
كان ٌتعب من التكٌٌف البارد فً المسجد فرفض .
وطوال هذه المدة لم ٌطلب منً شٌئا  ،فً كل ٌوم قبل ذهابً للبٌت أسؤله هل
ٌنقصك شًء ؟ فٌقول  :جزاك هللا خٌرا ال ٌنقصنً شًء .
وأنا على ٌقٌن أنه لو احتاج لن ٌطلب وهذا مع ما لً من مكانة خاصة جدا عنده ،
وفً أحد المرات سؤلته قبل انصرافً هل تحتاج شٌئا ؟ قال  :ال  ،فانصرفت  ،ولما
وصلت باب المسجد تذكرت أنه ٌحب الطٌب فرجعت لكً أطٌبه وأعطٌته زجاجة
الطٌب كما هً عادته ٌطٌبنً ثم ٌعطٌنً زجاجة الطٌب  ،وال أحصً الطٌب الذي
أهداه لً  ،فلما طٌبته تبسم وقال لً  :ارٌد أن أدخل السرور على قلبك  ،قلت :
تفضل شٌخنا  ،فقال  :لً عدة اٌام وأنا أشتهً الطٌب فلما قلت لً ترٌد شٌئا قلت
فً نفسً أطلبه منك ثم قلت فً نفسً  :ال  ،كن عزٌزا  .فإذا بك تذهب ثم ترجع
وتعطٌنً الطٌب .
ومع أنه كان عزٌز النفس ال ٌطلب من أحد شٌئا إال أنه كان كرٌما سخٌا فكم وكم
أعطانً طٌبا ،
حتى ولدي محمد عنده عدة أطٌاب ٌحافظ علٌها ٌقول لً  :هذه من أبً مالك
مع أنً ال أذكر أنً أهدٌت ابنً طٌبا لظنً أن طفل التسع سنوات لٌس بحاجة
للطٌب ولكن أبا مالك كان ٌهدٌه الطٌب .
ولقد رأٌت كم أثرت فٌه هداٌا ابً مالك وتعامله معه
أتدرون ماذا كانت ردة فعل ابنً لما أخبرته بوفاته ؟

قال لً مباشرة دون تردد  :هللا ٌغفر له وٌرحمه ٌا أبتً  ،هذا أصلح واحد شفته فً
الدنٌا  ،خذ عٌدٌتً وتصدق بها عنه ،
دمعت عٌناي وقلت فً نفسً كٌف أثر أبو مالك فً ولدي .
نعم  ،كان ال ٌدخل بٌتً خالً الٌد وٌهدي أوالدي دائما .
كان كلما ولد لً ولد زارنً وحنكه  ،فقد حنك محمدا وعبد هللا  ،ودعا لهما دعاء
طٌبا مباركا لم أسمعه من غٌره  ،وهكذا هم الصالحٌن ٌجري هللا على ألسنتهم
دعوات طٌبة .
أحببت مرة أن أهدٌه فانتقٌت خاتما أعجبنً ونقشت علٌه (إن هذا الوقت سٌمضً )
وذهبت إلٌه فً بٌته  ،وأثناء الحدٌث معه قلت له  :شٌخنا ما حكم االشتراط فً
الهدٌة ؟ قال ماذا تقصد ؟ قلت شخص ٌهدي آخر وٌشترط علٌه ان ٌنتفع بالهدٌة وال
ٌهدٌها لغٌره ؟ فعلم ما أقصد وتبسم  ،وقد كان ذا فراسة وبدٌهة  ،وقد قلت له ذلك
لعلمً أنه ال ٌبقً لنفسه شٌئا  ،والحمد هلل أنه لم ٌتصرف بهذا الخاتم إلى أن غادر
الدنٌا ولقً هللا عز وجل .
لم تر عٌنً مثله فً زمانً فً عزة النفس وكنت أعانً معه فً هذا الباب وأهابه ،
مرة استشارنً فً أمر وهذا ٌدل على تواضعه فؤنا أصغر منه سنا وقدرا  ،فعرفت
من خالل استشارته أنه ٌمر بظروف صعبة جدا  ،وبعد أن أشرت علٌه بما فتح هللا
علً قلت له  :شٌخنا ما هً مكانتً عندك ؟ قال  :أنت نفسً التً أتمنى لها الخٌر،
قلت  :إذا خذ هذه بطاقة الصراف ٌنزل فٌها راتبً خذ النصف وحول لً الباقً
على البطاقة االخرى  ،فقال  :غفر هللا لك  ،هكذا تجعلنً ال أشاورك بعد ذلك
ورفض رفضا قاطعا .

وهناك فً مكان آخر فً مقر العمل عٌن فً أحد الشركات مستشارا شرعٌا مع
مستشار آخر  ،ولم ٌعطى مكتبا خاصا فعمل مدة سنة وشهرٌن لفترتٌن فً الٌوم
الواحد ٌجلس على كرسً االنتظار أمام زمٌله فً مكتب طوله وعرضه مترٌن فً
مترٌن ٌ ،قرأ وٌحضر القضاٌا وٌنجز أعماله بكل دقة وأمانة على طاولة صغٌرة
مخصصة لوضع الشاي  ،وكان زمٌله ٌقول له أطلب فٌسكت ولم ٌطلب ألنه لم تكن
تهمه الدنٌا ولم ٌكن ٌطلب لنفسه شٌئا إلى أن خصص له مكتب بمحتوٌاته بدون
طلب منه .

ومن سمته فً الكالم أنه كان ال ٌتكلم فٌما ال ٌعنٌه إال أن ٌرى منكرا فٌنكره
ومجالسه كلها فً ذكر هللا ومدارسة العلم ولم ٌكن ٌخوض فٌما ٌخوض فٌه أهل
الدنٌا .
وال ٌذكر أحدا بسوء وال ٌشتكً  ،وال تسمع فً مجلسه غٌبة أو نمٌمة أو قٌال وقاال
 ،ولم ٌكن كثٌر الكالم فإذا تكلم تكلم بعلم أو ذكر أو فائدة
الزمته خمسة عشر عاما فما سمعته ٌحلف وال ٌتكلم فٌما ال ٌعنٌه وكان لسانه ال
ٌفتر عن عبارة ( اللهم اجعلنا من الشاكرٌن ) بها تلقاه وبها تودعه .
كان ٌقول  ( :الكلمة الواحدة ٌتكلمها العبد اختبار  ،والكلمة ٌسمعها اختبار  ،والنظرة
اختبار  ،المفلح من حاسب نفسه على الكلمات والنظرات والخطوات  ،ما أجمل أن
ٌحرر العبد النٌة هلل فً كل أمر  ،فال ٌتكلم اال بذكر ودعاء وعلم  ،وما سوى ذلك
غثاء إال ما كان فٌه قضاء حاجة للمسلمٌن هلل رب العالمٌن ) .
كنت إذا ضاقت بً الدنٌا أذهب الٌه  ،وبه من الهم والكرب ماال ٌعلمه إال هللا ،
فٌخفف عنً وهو أحوج للتخفٌف  ،فؤخرج من عنده بغٌر القلب الذي دخلت به ،
وكان كثٌرا ما ٌقول لً ٌ :ا أبا محمد  ،الدنٌا أمرها هٌن  ،إنما الهم االخرة .

إنك لتعرف ما فً قلب الرجل مما ٌكثر الحدٌث عنه  ،فما ظهر على لسان المرء
إال ما استقر فً باطنه فما أثر فٌه سواه .
ولقد كان ٌكثر أن ٌقول  ( :اللهم اجعلنا من المتقٌن  ،اللهم اجعلنا من عبادك
الشاكرٌن  ،اللهم اجعلنا من الصادقٌن  ،اللهم نسالك حسن الختام  ،اللهم أخرجنا من
هذه الدنٌا بسالم ) .
وكان كثٌرا ما ٌوصً بالتقوى والصدق مع هللا  ،وكانت حٌاته كلها ترجمة لهذٌن
الشٌئٌن .
كانت له طرٌقة جمٌلة فً إنكار المنكر  ،وكانت طرٌقته تقع موقعا حسنا من
صاحب المنكر .
أنكر مرة على أحد ضٌوفه مسؤلة ثم خرج لٌحضر شٌئا مما ٌكرم به الضٌف  ،تكلم
كالما قلٌال موزونا رقٌقا  ،فقال لً الضٌف  :ال اله اال هللا  ،ما هذا إال كالم المالئكة
 ،وهذا مجلس المالئكة  .وتؤثر تؤثرا عجٌبا .

ما دخل أحد بٌته وجلس معه إال وٌخرج من بٌته بقلب جدٌد غٌر الذي دخل به على
قلة كالمه .

وكان مع علمه ال ٌؤنف أن ٌستشٌر وٌستفٌد من علم اآلخرٌن .
وكان رحمه هللا تعالى حرٌصا على وقته  ،مقدرا لقٌمة األزمنة الفاضلة  ،فٌوم
الجمعة بعد العصر ال ٌرد على هاتف وال ٌستقبل ضٌفا ألنه ٌجتمع بؤهل بٌته للذكر
والدعاء وقراءة القرآن ٌ ،فعل ذلك وٌعلمهم وٌطلب منهم أن ٌفعلوا  ،فساعة االجابة
ساعة غالٌة وال ٌنبغً أن تفوت فً غٌر ذلك .
ومن الفوائد التربوٌة التً استفدتها منه :
أن الطفل ال ٌضرب قبل عشر سنٌن  ،لحدٌث مروهم بالصالة لسبع واضربوهم
علٌها لعشر .....هذا فً الصالة وهً ثانً أركان االسالم فغٌر الصالة من باب
أولى .
وكان ٌقول لً  :فً التربٌة ال ٌعتمد كلٌا على المرأة البد من وجود دور لالب
ودلٌل ذلك قوله تعالى ٌ ( :ا أٌها الذٌن آمنوا قوا أنفسكم وأهلٌكم نارا وقودها الناس
والحجارة ) .
والخطاب هنا للرجال دون النساء  ،ألن المرأة ال تستطٌع أن تقً نفسها نار جهنم
فضال عن أن تقً غٌرها .
وهكذا كان ٌستمد التربٌة من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم
سؤلته مرة فقلت له ٌ :ا أبا مالك ما هً الطرق واألسباب والوسائل المعٌنة على
تربٌة األوالد ؟ ألنً كنت أرى تمٌزا فً تربٌته ألوالده  ،وكل من رأى أوالده ٌعلم
ذلك  ،وكنت أتوقع أن ٌلقً علً محاضرة فً طرق وأسباب التربٌة  ،فإذا به
ٌجٌبنً بكلمات قلٌلة فً قاعدة شملت كل قواعد التربٌة  ،قال  :اتق هللا عز وجل ،
حقق التقوى فإن اتقٌت هللا عز وجل ودعوت هللا بصدق أصلح هللا لك ذرٌتك .
كان ناصحا مشفقا  ،رشحت لمنصب من المناصب التً ٌتمناها ربما البعض  ،ولم
ٌبق إال اإلقرار بالتوجٌه  ،التقٌته فً المسجد النبوي الشرٌف  ،قال  :نخرج ونجلس
فً ساحة الحرم  ،قلت  :حاضر  ،ولما استشرته وكنت فً حٌرة من أمري وقلت
له ٌ :قولون لً  :لو ترك هذا المجال أمثالك فمن ٌقوم به ولمن تتركه ؟ فقال لً :

ٌا أبا محمد انج بنفسك من عذاب هللا  ،السالمة ال ٌعدلها شًء  .فقدمت اعتذاري
بفضل هللا ثم مشورته الموفقة .
ٌا ترى من اشاور بعده ؟
وكان رحمه هللا كثٌر الدعاء ملحا  ،اتصل بً بعد أن وصل والداه من الشام للمدٌنة
المنورة  ،وقد كان قدومهم صعبا للغاٌة  ،فاتصل بً ٌبشرنً  ،وكان كلما حصلت
له نعمة ٌبشرنً وٌقول أعلم انك تحب لً الخٌر .
وكان مما قال فً ذلك االتصال  :وصل الوالدان بفضل هللا تعالى  ،وقد دعوت هللا
بدعوتٌن واحدة تحققت وهً أن ٌجمعنً هللا بهم فً طٌبة الطٌبة وبقٌت الثانٌة .
وسكت  ،قلت  :ما هً ٌا شٌخنا ؟ قال أن ٌجمعنً هللا بهما فً الفردوس األعلى من
الجنة .
ونرجو هللا أن ٌستجٌب الثانٌة .
لم ٌكن ٌبحث عن شهرة وجاه بل كان ٌرفض أن ٌتصدر فً المجالس  ،طلب منً
مرة بعض األخوة الزوار للمدٌنة أن أجمعهم بمن ٌنتفعون به  ،فاخترت أبا مالك
واتصلت علٌه  ،فقال  :غفر هللا لك ومن أنا حتى أتكلم  ،ثم قال  :ما جلست مجلسا
ٌتكلم فٌه أحد ما إال دعوت هللا له فً سري أن كفانً مإونة الكالم )
وكان همه أن ٌصل الحق للناس عن أي طرٌق  ،المهم أن ٌصل .
كان ال ٌتحدث عن نفسه  ،وال ٌفخر أبدا  ،وال ٌخبر أحدا بمعارفه من علٌة القوم
من العلماء وأهل الفضل  ،وكنت أفاجؤ به عندما أرٌد ان أعرفهم علٌه أنهم ٌعرفونه
وٌقربونه .
ولم ٌكن ٌتحدث عن علمه وال دراساته وال شهاداته  ،لما قلت إلخوانه بعد وفاته :
شهادات أبً مالك معً  .قالوا أي شهادات ؟ قلت الدراسات العلٌا  .فتعجبوا  ،ولم
ٌكونوا ٌعلموا بؤنه درس الماجستٌر وحضر للدكتوراه  ،فاستغربت وقلت فً نفسً
حتى أهله المقربٌن ال ٌعلمون بذلك .
ثم استدركت على نفسً  :أن ال عجب فلم ٌكن ٌبحث عن شهرة وال جاه وال منازل
دنٌا .
وتسببت له مرة بدون قصد منً فً حرج مع أحد أهل العلم فً مجلس كبٌر فلما
جئت أعتذر له ابتسم لً وقال  :األمر ٌسٌر ٌا أبا محمد

هكذا بكل بساطة ولم ٌعاتب ولم ٌقف عند الحدث .
كان كثٌرا ما ٌتهم نفسه بالتقصٌر وٌمقت نفسه فً جنب هللا .
ال ٌقابل شخصا وال ٌتصل به أحد إال وٌدعو له ولوالدٌه ولمن ٌحب ثم ٌختم
بالصالة على النبً صلى هللا علٌه وسلم .

مرضه :
لم ٌعرف عنه رحمه هللا أنه اشتكى ٌوما من األٌام بل كان صابرا محتسبا شاكرا
حامدا هلل فً كل حال وكان إذا سئل عما أصابه ٌقول أصابتنً ذنوبً  ،قالها فً
أكثر من موضع مع أكثر من شخص .
استمر مرضه ثالث سنوات تقرٌبا لم ٌعلم أكثر الناس بمرضه حتى إخوانه ومن
كان قرٌبا منه إال زوجته وأوالده  ،حتى والداه لم ٌعلما بمرضه إال بعد مدة ولم ٌكن
ٌرٌد إخبارهما برا بهما إال أنه اضطر لذلك فترة عالجه
مرة اتصل بً وكنت فً السٌارة ومعً عمً المصاب بالسرطان  ،فشغلت مكبر
الصوت فسؤلنً عن صحة عمً وكان كثٌرا ما ٌدعو له  ،قلت له  :اآلن هو
ٌسمعك وهو معً فً السٌارة  ،فسلم علٌه ودعا له بدعاء مإثر  ،ومن جملة ما قال
بعد أن أثنى على هللا بثناء طوٌل ومإثر  :اللهم إن ما أصابنً وأصاب العم عبد هللا
بذنوبنا فاغفر لنا .
فتؤثر عمً جدا من كالمه فقلت لعمً هذا مصاب بالسرطان مثلك فقال عمً :
سبحان هللا  .فقلت فً نفسً مبتلى ٌصبر مبتلى .
وأهدي له عالج من استرالٌا  ،فرفض إال أن ٌدفع ثمنه  ،ثم اتصل علً وقال  :إذا
أردت الذهاب الى جدة فؤخبرنً ٌوجد غرض أرٌد أن توصله لعمك  ،فقلت له :
حاضر وأخذته منه وأنا ال أعلم ما فً الكٌس ،وبعد أن ذهبت اتصل علً وقال :
هذا عالج جاءنً وأنا آثرت عمك به رجاء أن ٌشفٌه هللا وٌشفٌنً .
تداوى بالجلسات الشعاعٌة فً جدة وكنت معه أثناء عالجه وكانت الجلسات
ومضاعفاتها مإلمة  ،وكان الطبٌب ٌقول له هناك أعراض ستظهر بعد الجلسات إذا
تؤلمت أخبرنً  ،وكانت قرابة عشر جلسات فً أسبوعٌن وكنت أشهد أثر التعب
علٌه وال ٌتكلم وفً آخر ٌوم قال له الطبٌب مستغربا أنه لم ٌشتكً مثل بقٌة
المرضى  :هل شعرت بؤعراض مثل كذا وكذا قال أبو مالك رحمه هللا نعم نعم

فقال الطبٌب لم تتكلم ؟ وأنا أنظر إلى الطبٌب وهو متعجب فقال أبو مالك  :لم
تسؤلنً  ،وكان الطبٌب ٌكتب تقرٌرا عن الحالة فسقط القلم من ٌده تعجبا وقال  :ال
إله إال هللا  ،من عباد هللا أناس صالحٌن ٌ ،ا رجل ٌؤتٌنً المرٌض وٌقول ٌا دكتور
عندي كذا وكذا وٌشتكً وأنت ال تتكلم  ،فقال أبو مالك لو سؤلتنً ألجبتك .
أي صبر هذا ؟ ومن ٌطٌق منا هذا !
ولما رجع إلى المدٌنة بعد العالج غبت عنه قرابة االسبوع وكان فً هذه الفترة
ٌعانً من أعراض الجلسات الشعاعٌة  ،وكان أهلً فً زٌارة أهله فعلموا أنه
مرٌض وٌرفض الذهاب للمشفى فؤبلغونً بذلك ألقنعه بالذهاب  ،فذهبت إلٌه مباشرة
 ،ولما وصلت إلٌه رأٌت آثار التعب واضحة علٌه جدا فعانقنً وبكى وبكٌت وكاد
أن ٌسقط من شدة التعب  ،وكان ٌقول لً :اشتقت إلٌك اشتقت إلٌك  .قلت له ٌ :ا
شٌخنا لم تذهب للمشفى ؟
تؤملوا جمٌل االخالق فً التعامل مع االخوان
قال لً  :كان عندي أخً جاء من الرٌاض فلم أرد أن أعكر صفوه وأكدر علٌه
بتعبً .
ال إله اال هللا أي خلق هذا !
استمر به المرض ثالث سنوات كان طٌلتها فً حمٌة غذائٌة قاسٌة فلم ٌتذمر ،
وكانت آالمه شدٌدة حتى صار ٌمشً على عكازٌن ولم ٌترك الصالة فً المسجد مع
انه كان ٌضطر لصعود الدرج فً مسجد الحً وكان ذلك مإلما جدا .
استمر أثناء مرضه فً الذهاب إلى عمله والقٌام على أهله ٌتحامل على نفسه
وٌصبر حتى أقعده المرض فً الثانً والعشرٌن من رمضان 4111هجري  ،ولم
ٌعد ٌقدر أن ٌذهب إلى المسجد فكان ٌصلً فً بٌته جالسا  ،وكان ال ٌدع الرواتب
وال األذكار مع شدة مرضه وكان لسانه ال ٌفتر عن ذكر هللا إال نائما  ،ولم ٌعد
ٌستطٌع أن ٌقرأ القرآن فكان ٌكمل الختمة سماعا .
وصام حتى آخر ٌوم من رمضان حٌث تسحر وصلى الفجر وقرأ أذكاره  ،ثم دخل
المشفى قبٌل الظهر  ،وكان آخر ما قال ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له  ،له الملك
وله الحمد وهوى كل شًء قدٌر .

وتوفً رحمه هللا فً طٌبة الطٌبة فً الثانً من شوال لعام  4111هجري وصلً
علٌه فً المسجد النبوي الشرٌف ودفن البقٌع وقد أوصى بوصٌة جامعة انتفع بها
ناس كثٌر .
وكان من أهم فوائد وصٌته نشر سنة كتابة الوصٌة ثم ما حوته من فوائد عظٌمة .
هذه بعض المواقف مما عاٌشته مع هذا الرجل الصالح فٌما نحسب وال نزكٌه على
هللا كتبتها رجاء أن ٌنتفع الناس بها .
وإنً ألشعر بالراحة عندما اتحدث عنه  ،لم ٌبق أحد لم أحدثه عنه  ،والدتً الحبٌبة
 ،مدٌر البنك  ،صائغ الذهب  ،الطبٌب  ،تاجر القماش  ،اخوانً  ،أصدقائً  ،كل
من قابلت ألنه ترك أثرا فً حٌاتً لم أقدره عندما كان حٌا .
باألمس ذهبت الى أحد المإسسات وجلست مع مدٌرها  ،وهو صدٌق لً ذو خلق
نبٌل  ،وكانت لً حاجة عنده  ،وتحدثت معه عن أبً مالك رحمه هللا ولم نشعر
بطول الوقت وقد مضى ساعة  ،فقال لً  :وهللا أحببته وأنا ال أعرفه  .قلت :
كثٌرون الذٌن قالوا أحببناه ولم نعرفه .
قلت  :كٌف لو عرفتم عنه ما أعرف .
وفً هذا القدر كفاٌة وإنما هً إشارات
اللهم ربنا رب السموات واألرض  ،رب جبرائٌل ومٌكائٌل وإسرافٌل ورب النبً
محمد صلى هللا علٌه وسلم  ،أسؤلك أن تغفر ألخً أبً مالك وترحمه رحمة واسعة
 ،وتجعل قبره روضة من رٌاض الجنة  ،وتظلنً معه فً ظل عرشك ٌوم ال ظل
إال ظلك  ،وتجمعنً به على منابر من نور فانً أحببته فً جاللك  ،واجمعنً به فً
الفردوس االعلى من الجنة بمحض فضلك وجودك ومنك وكرمك انك حًٌ كرٌم .
اللهم وانفعنً بما كتبت عنه وانفع به من ٌقرأ ومن ٌعمل واجعل كل ذلك فً مٌزان
حسنات أبً مالك وارفعه فً علٌٌن
واجزه عنً خٌر ما جزٌت شٌخ عن تلمٌذه وخٌر ما جزٌت أخ عن أخٌه وثبتنً من
بعده على صراطك المستقٌم .
وأعظم لنا أجرنا فً فقده واخلف لنا فً مصٌبتنا خٌرا .

اللهم صل على نبٌنا محمد وعلى آل محمد كما صلٌت على إبراهٌم وعلى آل
إبراهٌم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهٌم وعلى إبراهٌم
إنك حمٌد مجٌد .
وكتبه العبد الفقٌر إلى هللا مشعل التركً
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
وصية
إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ييدده

اهلل فال مضل لدو ومدن يضدفل فدال ىدادو لدو وأشديد أن

إلدو إ اهلل وحدده

شدريه لدو وأشديد أن

محمداً عبده ورسولو صفى اهلل عفيو وسفم .

يق و ربنا ووحبنوواتح لب  :ووحتببعبيبم:ووببحضوويمدبم ابتووونب ت و مدبات و تبم ب:وون ب ي و انبات

ووي ب ب

يق رب اي حباتمنيدبحضيلب فوربات الةب :دبات:نضيدبعبيب حبتقبا نئب نضدبتلبشيءبي

يبالب

يايتبتيض:ي بمالب

ي:لب م :ا بح هب

بن اهباتا حنيب.ب ب

وبعد :بفحق :اءباأ نهب :حتبب اه يب ايلب ت ب ضبباهللبحضيلب نوضدب بذو اب وحب

وبباولبات او ب

ت حتملباتفقينبتنت :لب :حتبب/ب ت با بقحندبا ب ت با بتنوي بلربغواارباتوو ينيب بيشوه ب
بالبمتلبمالباهللب ت هبالبشني بتلب

ب ت ابحا هب نن تلب ب

باتنحح بل:ي بالبنيببفيهحب ب

باهللبيا ثب بفيباتقا نب ب يؤ باج يعب وحبجوحءبفويبم:وحبباهللب وحب وسبحو بننو رباهللب
ووضبباهللبحضيوولب نووضدبغيوونبشووح ب الب ا و رب ي :ق و با قي و ةب ذوورباتن و ب اتج حح و بات:وويبحضيهووحب
تحا بنن رباهللب ضبباهللبحضيلب نضدب ات:حا ي بتهدباإتنح بمتببي دبات ي ب.ب ب
يبذ هبات

ي ب حبفويبمح ورب ذضي:ويبات :اونةبشونححب ب ذويب

وي:يبات اجوبب :فيو ذحبا و ب

فووح:يب ب قوونب هووحبتووننتبا نف:وويب وووي:هحبانوووحتيب يو يبا :يووحنيب ذوويبات
ات ح نةب يبفيبتيح:يب.ب ب

ووي بات تيو ةب

أوصي أىفي جميعداً بتودوا اهلل ومراتبتدو فدي السدر والعفدن  ،وأن تصدفحوا ذات بيدن م  ،وأن تعيعدوا
اهلل ورسولو وأوصي م بما وصى بو إبراىيم بنيو ويعووب  ( :يا بني إن اهلل اصعفى ل م الدين فال
تموتن إ وأنتم مسفمون ) وأوصدي م بدالتزام شدرهلل اهلل واتبداهلل سدنة رسدول اهلل صدفى اهلل عفيدو وسدفم

وىدو صحبو ال رام رضوان اهلل عفييم .
ات :يباتتايا بعب ب

وانيب
م ابمووح بنتيضوويبح و بذ و هبات و يحبقاض و بفحنووويباقوووحءباهللب ق و نهب نووض يباأل وونبمتيوولب ا و ب
مثنيب بق ربعبم حبهللب ا حبمتيولبناج و ب ب البتو رب البقو ةبمالباوحهللب ب اتن ويبمورباتتون ب
ب
حضببتا دبشنيباهللب :يايقلبفيبمرب نبففيلبن ح ةبات اني بفيبات يحب اآل نةب.بب ب
نح تي يب بمرب:ق ينب ت ب انويبح يبفج اا باهللب ينب حبيجايب ات ةبح ب ت ذح ب غفنب
ت ب حفحبح ب ج

يبا بفيباتفن سباألحضببا تضبفوضلب ج هب من لب حظيدب :لبحضي حب

م لبغف نبنتيدب تييبمنيدب ب انأتيبتيباتثاحتبح باتنوؤارب
ح اببات حنب

بيم

بقانيبن وو ب و بنيوحضباتج و ب ب

بيقي ويب و بحو ابباتقاونب و ب

بيو ض يباتج و بانت :ولب ي فونبتويب

ي ف بح يب ينوبب.ب ب
و يباتمووني ي بعب

وويم حبا:ق و بباهللب اتاوونبا ات و يمدب ا تنووح بمتيه ووحب ب

ات ات بم اباش:مبب لبحو ب :احببتلبنحتنباتجنو باحتنوهنب اتت وبب ب
احت

ينب ب

بيت:ندبات

ب:م ووحبمحتجن و ب

بينفوقباتمايونب و مدب

ينب مدباتمايونب بباتا وحبات ضودبات وحفعبا و قب ا وال

ب ات ورباولب ب

مثناب باتو ححءبتويباوحت فنةب اتنت و ب ب الب:ان وحب و انبمالباوحتنج يبألذوربات شو نةب ذوربات ضودب
ات ح قي ب اتبب ات يم حب ان:ت ا ه حب.بب ب
يم حباحت :ا ب بمثنةباالن :فحنب اتتن بحضببنوحب اتو يم حب بباحض وحب ولبالبقي و بتض ونءب الب
ن ح ةبتلب

ب بيف ابانوحب ات يلب.بب ب

ا ج:يب ال يبات اتيبعب

يمدبا:ق بباهللبفيباتننب ات ض ب ا

فيبج يعباأل نب حبتيي:دب بفإ بف ض:دب ت ب
ا:قو اباهللبتووقب:قح:وولب الب :و  :بمالب وو:دب نووض

ال

بتلب ات :حا بحو بحضودب

قبفيمدبق رباهللب :حتببعبيبيحب يهوحباتو ي بل و اب
ب بنووح سباهللبا ج:وويب حفووحبح هووحب غفوونبتهووحب

ناقهحباتا جبات حتسب يو انب ويب بنوح تي يب ا يبتويباوحت فنةب اتنت و ب اتنوو ا ب ب

وي ب

األ ال باه اباتو ححءبيبم وحبهللب ا وحبمتيولبناج و باتضهودبلجن وحبفويب
شه ب

ويا :حب ا ضف وحب يو انب هوحب ب

بم تبتيب ينبا ج بفج اا باهللب ينب حب:جواببا جو بحو با جهوحب ب ا ويبح و بناضب

نج بت ب باهللباتنوحب تن بات رب تن بات :حدب.ب ب
حضي و باووحتا اجب و با و يباحتنجووربات ووحتسب بفووحتا اجب يوونبت و ب انم و ب نوو:نب

و ب حفووح ب

تش ب ب ذ ب ينبت ب و باقحتو ب و بغيونبا جب ب ا ب ايوتب تو ب تانوتب فنو بحضوبب

و ب

األ ال ب بفإيح ب اتا حتب ات ن جب باتايتب ا ب حرباتفقنب م ب وحب وحرب ب حضويم باحت وانبحضوبب
أل اءبات و يحب ب ايضووا ا باتووناقبا:ق و بباهللب مثوونةباالنوو :فحنب
ات انبفحتا اجب ينبت ب بات ن جب.ب

ووالةباتضيوورب...ب ا بحجوواتبح و ب

ي بباوحت ضدبات وحفعب ا والحباتتوحرب ب

وي باوحأل ال ب

ي و انب ب احض وويب ب ووالت ب ووالحبتووو ال ب بف ي و هدب ق و ةبا و ب بم بانوو:ق تبانوو:قح اب ب
اجوويباووحالا ب حت و ب حا و باهللبفوويبينيووقبات ضوودباتشوونحيبيبات حذ و ب اتجح ووحتباتشوونحي ب ببالب
نووووببته وووحبينيقوووحبنووو بب تووو ب ب تينجوووعباالاووو ب حتووو ب حاووو باهللبا وووحب :ض وووحب بتي ض وووحهب ه وووحب
ا:ه حب ب  :او ابتض ضدبفمدب بماينب :ضدب ب

ينب .ب

يباا يب حت ب حاو باهللبات وحتيي بعبا:قو بباهللبفويباتنونب ات ضو ب ب الب:ت وربات:قو ببهللبمالب
احت

قبفيبج يعباأل نب ب تهحب

قبيضببات ضدباتشنحيبفإيحم حب ب ::ماحبح بينيقبات ضدب

اتشنحيب بففيلباتن ح ةب اتف اب فيبغينهباتشقحءب ات ن ان ب ب اتن حبحضببات رباوحت ضدبيهو بب
متيم حبحضدبل نب ب الب:يفتحب نبات ضدباحت

وي ب ب ا ب يأ :وحب ح وي :حبفأتو ثحبتمورب

وي ب

 :او ب انو :فح انب ب الب:يأنوحب :حا وحباتنوينبحضوبباتينيوقبت:وببيأ:يم وحباألجورب ا ب و ببحضيم ووحب
نبفالب:شم اب نم حبمالبت باي هباأل نبيبم حب شم باثيب تا يبمتبباهللب ب احض حب بات ونجب
فيبمرب نب

ببالبيم بمالب عبات:ق ببيب

بي:قباهللبيج وربتولب نجوحب ب

باتوناقب يووحب

عبات:ق ببيب يناقلب بتيوثبالبيت:نوبب بفتحفظوحبحضوببفوناتضباهللب تهوحب ذ هوحبات والةب ب
ق حباتضيرب حبان:ي  :حبفه بشن بتم حب ب الب:م حب بات حفضي ب ب اج البات :ايرباتتميدبنايوعب
قضايم حب ب

حيونب جحتنوم حباو منباهللب
اهباق ةب:ال ةب :فنوي انب فه وحب ب با

فنيم حب قيحذحب م وحب
:ييا :حب .ب

اننو بات ضودب يياوحب

ا:م وحبات وحنب تو با :ضوي هدب وحب :ض  :وحبباذو اتهدب و باتييوبباتو يب

اتن حبحضببنوحب ات :م حب ج :م حب ب انفقحباأ ا:م حب تن حبمتيه ابب ب ايحم حب

تا باألشنانب

ت بنحح ب ب هحنبفحت حتببنحتببم حبمتببج و ب بمتوبب وحنب ب شووح نابفويباأل ونب ذضولب ذودب

ذربات ضدب ات:قبب ت بنحفن :حبمتيهدب باض بآل نبت:ف اابا ش ن:هدب ب  :حب ت باحالن :حنةب.ب ب
وويبا ووح:يبات و اتيبعبا:ق و بباهللب يحح و ب ات و :ه ب نوووحذحب نوووحبج و :ه ا بفوويبيحح و باهللب ب

احت ف ب اتتيحءب اتتش ب ات ضدباتشنحيبا حبينجعبالب

يم حب ب تيب بنم حب ب

ويم ا باوأ ب

:ييا اب فنم ب بت:ببيأ:يم باتا جباتييببقحرب :حتببعبيب اتيياحتبتضيياي ب ب حضويم باوحتا اجب
ات امنب بات حتتي ب ب ايحم ب اتا اجبت حرب بجحهب بغينب ت ب

بات ظنبمتبب ي باتنجرب الب

نوببت ات ةب م ب ب::ا جبا ينبات حتسب بفإ باتا اجباحت حتسب و دبم ب تنو تبمتيولبشومنب
ا بق نتب لب انب ا بظضدبف منب منب ب

يم باحت تحفظو بحضوببات وض اتب االت:جوحءبمتوبب
يم ا باإ:قح بات رب تن بات:ا ربألا اجمو ا ب

اهللب اتشم ببمتيلب ححءهبفيباتن حءب اتش ةب ب

يحح:وولبفيحح و باتووا جب و بنوووحباهللبحضوويم ب ب شووه ب وويبحو م بناضب ب نج و بتم و ا ب و باهللب

اتنو ا ب .ب

ذضيبات اتيبعبا من اباهللب ات حبفإ بغفض:دبف :ا اب ان :فن اباهللب :و من ابات و تب االنو :ا بتولب
ح دب جحناةبات حسب :قضي ذدب جح ض:هدبفي حبي حت بشونيباهللب ب الب:وأمض ابمالبتوالالبيياوحب الب
 :حف ابمالب باهللبفحألنااقبايو هبنواتح لب ب و بيضوببنووحباهللبا ووببات وحسبنوويباهللبح ولب
نوببح لبات حسب ب

بيضببنوحبات حسبا وبباهللبغوبباهللبحضيلب غوببحضيولبات وحسب

.بب ب
حضبباتج يعبف ربات يناتب نحح ةباآل ني ب ب ن اباحت ن
 :مضمدبمالبحضبباهللبف ب :مربحضبباهللبمفحهب

بان :ببالب غ حهب.بب ب

يمدبا:قو بباهللب ات وانبح و ب نوويب و :يب ب
ححءباحتنت ب
ب
ات

ب ا ه ابح بات منب ب الب:ج ض اب

رباتج ب ات جحةب بات حنب ب

ب:ق تو اب يو انب :مثون ابتويب و باالنو :فحنب
يمدبم اب حب تب فح:يباحآل:يبعبب ب

1بوب من يباحهللب نت :لب نجوحءبحفو هب بتق تولب وضبباهللبحضيولب نوضدبعبيبالبي و  :ب تو مدبمالب
ذ بيتن باتظ باحهللبحاب جرب ب.ب ب

 2بوبتق يباتشهح ةب بتق تلب ضبباهللبحضيلب نضدبعبيبتق اب :حمدبالبمتولبمالباهللب ب الب:ضق و يب
اباهللبتيباتثاحتب .ب
ابتيب باالن :فحنب ب انأت
ا
ا بات ف ب ب تم ب مثن ا
 3بوبا ح ابتيب ب الب:ق ت ابمالب ي انب ب الب :يق ابمالب

قحبفإ بات التم بيؤ

بحضبب وحب:ق تو ب

بتق توولب ووضبباهللبحضيوولب نووضدبعبيبم ابتووون:دب :ووحمدبفأغ و و اباتا وونب…ب ق ت وباب ي و انبفووإ ب
ات التم بيؤ

بحضبب حب:ق ت ب بثودب غ وو ابحي ويب ب جهو يبمتوبباتقاضو ب وويج حبحضوبب

شقيباألي ب.ب ب
الةبحضيب ب:شييعبج حا:يب ب ظ يب
4بوب ان ابا :يب يباتقنابب ذربات الحبتيشحنم ابفيبات
ا
اووحهللبتن و ب نجووحتيبهللب ت و هب بيتن و ب يييووبب :ووح يبفوويبييا و باتييا و ب بفووإ ب ووتبفيهووحب ب

ويبفوويبات نووج بات ا و يباتشووني ب ت و ب ت :وولب ب بنووحنح ابفوويب:جهيووايب
فووأنج باهللب بي ووضببحضو ا
ات :جيووربفووويب ف ووويب ب الب :ووو يب وويباتجحذضيووو ب ب ذووو بنفوووعبات وو تباوووح حال با ووو :يبفووويب
ات نحج بم حبذ بتحربا ضبقنببات نض ي ب.بب ب
 5بوب بي:دبغنضيبا نف ب بذ ب ذربتضثق ب األ ح ب ات الحبم بنبب يو انب شونهب ا بنببشو انب
ن:نهب بيا با ي بغنضيبثدبي

نباي يبح و انب قيقوحب

وناجب وحبحنوبب بيمو باولب يايورب وحب

حضووببا و يب و ب جحن و بحضووبب بيوووعبحضووببي و هبتووحتالبتووي بغنووربح و ن:يبفووالبي نووهحب بثوودب
ي وت يب وو تيبتض والةبثودبي نوض يبثالثوحباحت وحءب ات وحا

بوبم ب مو بوب ا:و تحباوحتي ي بفوإ ب

نبباتايوح ةبحضوبباتوثالثبت و دبت و ربا قوحءبغنوض يب نوحب بنوا حب بفوإ ابفون ب و بغنووضيب
يوعبحضيبشيتحب باتييبب.ب ب
جف با يباث بب ظي ب
ا
 6بوب بي:دب:مفي ويبامفو ب اويضب ظيو بنوح:نبتضاو ب مو ب و بثوالثبتفوحت ب

بيج ونباتمفو ب

يا نب يييبب ب الب :حت ابفويبمف ويب الب:ايو ابحضوببثالثو ب ثو ابب الب:ضفو اب شويباشويءبغيونب
اتايحضب ب

ضببحضيبفيبات نج بات ا يباتشني بم ب:يننب ت ب .ب
بي
ا

ابحضيب نحءب البنجحالب الب:نف اب
 7بوبالب :ت
ا

ا:مدب الب:ونا اب ج ذمدب الب :اق ابثيحامدبفإ ب

ذ ابتنادبفيب ي باهللبقحرب وضبباهللبحضيولب نوضدبعبيبتويسب وحب و بتيودبات و

ب شوقباتجيو بب

ححبا ح بباتجحذضي ب ا يب انب بمرب ت بيأ:يباق رب بف ربي حت باتم:حبب اتن ب
بيشقبجياحب بيضيدب اب.ب ب

بمرب

 8بوب بيو:دب ف ويباوحتاقيعبم ب:ينونب تو ب ب

بي وقباتقاونب اج ضو يبفيولبحضوببج اويباألي و ب

جهيبا:جحهباتقاض ب يق رب او يبعبيبانودباهللب حضوببنو بننو رباهللب ب الب:ا و ابحضوببقاونيب
شيتحب الب:ن ن هباتجحنةب بت ي ب بغينب ت ب الب:نف و هباشويءبمالبشوا انب و ب:ونابب الب:و ذ هب
الب:يي هب الب:نف ابحضيلبحض حب الب :ق ابحضيلبنناجحب الب:م:ا ابحضيلبشيتحب بف بجوحانبنوويب
اهللبح لبقحربعبيب هببنن رباهللب ضبباهللبحضيلب نضدبعب بيج
يا ببحضيلب

باتقانب

بيق و بحضيولب

ب

بيم:ببحضيلب ب .ب

ابتيباتثاحتب ب الب:قي اب مح حب ح حبتض وااءب تمو ب
 9بوب مثن اب باالن:
فحنبتيبا بات ف ب انأت ا
ا
تيث حبقحاضمدبات وحسبحوا مدب ب الب:ج :و ابت و :يبحضوبب:وال ةباتقونل ب الب :و ابتض وحسبي ح وحب
ا حنا باألنا ي بي حب بن ب بغينب ت ب بفإ ب ت بمضلبتدبيف ضلبنن رباهللب وضبباهللبحضيولب
نضدب الب تحا:لب الباألت باألنا بنو ا باهللبحضيهدبج ي حب.ب ب
ووي بنو بب ووحب موونبفوويب

ويب يو بت:ووببم:حاو بذو هبات
ب11بوووبقوووحءب يو يب ب الب حضوودبألتو بحضو ا
ات نق بات نفق بفهيبجاءبالبي:جاب بذ هبات ي ب ب مرب :يينب بقاضيبي :انب حن حبت حبقاضلب
ت بتنببات:حنيخبات :أ نبح حبقاضلب باشنيبات :قيعبحضيلب بفإ بجحءمدب ت بااي و بفوح ف ابتولب
ا بتدبيم بح هباي بفحقاض ابي ي لب.ب ب
اتضهدبم يب انبمتي ب ب حتف بشونح ب حو باو ب و بغووا ب حو اا ب نوأت بحفو ب
فإ بتدب :ف ب  :فسبألم

وفت ب

ب بات حنوني بفوحنت يبانت :و بيوحب نتودباتونات ي ب.ببل ورب:اضيو ب

مرب بي نف يب بينح ت يب ي ح بتيبا ينب ب تيسبفيبقضايبتق بحضبب ت ب بات نوض ي ب ب
نح سباهللباتج يعب غفنبتهدبفي حباي يب اي هدب.ب ب
يباتج يعبعب بينح ت يب
بنيحضباتج ب
بي:

بي ح بتيباحتثاحتبح باتنؤارب

بي ف باهللبح يب ي فنبتيب

بين:ن يبفيباآل نةبم حبنو:ن يبفويباتو يحب ب

ق ابح يبم اب:يننب ت ب بيشحنم يبفيبا ضب

وأخي اًر :بفإ ب ب :حدبات
ي:جاب هحب.ب ب

بيج رباهللبقاونيبن وو ب

قح:هدب.ب ب

ي بات نق بات نفق ب ات ؤتف ب و ب وفت ب اتو ةب ات:ويب: :اونبجواءابالب

ذ اب حب

يتبالب نأرباهللبتيب ألذضيبج ي وحبتنو بات ورب تنو بات :وحدب

اهللب ينباتشحذ ي ب

ضبباهللبحضبب اي حب ت ب حضببلتلب

تننتبا:حنيخب1441/8/24ذوبببببببببببببات
غاارباتو ينيب ب

وتبت و بيشوه ب

تالب نضدب.ب ب

يب/ب ت با بقحندبا ب ت با بتني بلرب

