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 ننقل لكم نص ترمجة الشيخ من كتاب ]الرتمجة املخترصة[

 أليب عبد اهلل املصنيع حفظه اهلل تعاىل واليت صدرت يف حياة الشيخ وراجعها وقدم هلا

 

  :الشيخ العالمة ترمجة
  ـ حفظه اهلل تعاىلـ  حممد بن عبد الوهاب الوصايب العبديل

 (الرتمجة املخترصة)

__________________________________ 

 أيب عبد اهلل املصنيع :مجع

 الشيخ العالمة أيب إبراهيم حممد بن عبد الوهاب  :تصحيح

 الوصايب العبديل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع 
  :أما بعد

  .فهذه ترمجة خمترصة لشيخنا ووادلنا أيب إبراهيم حممد بن عبد الوهاب الوصايب العبديل حفظه اهلل تعاىل

 اسمه ونسبه 
 .هو أبو إبراهيم حممد بن عبد الوهاب بن يلع بن حممد الوصايب العبديل ايلمين

  .نسبة إىل وصاب األسفل من أعمال ذمار، وتقع غرب ذمار، ورشق زبيد :الوصايب

 .نسبة إىل بين عبد اهلل، ويه عزلة من وصاب األسفل :العبديل

 تهمودله ونشأ 
ه، يف عزلة بين عبد اهلل، ونشأ بها، واكن يميل إىل 1376/صفر/ اعم 12ودل يف يوم اإلثنني وقت أذان الفجر األول 

 .باه؛ السيما مع كونه نشأ يف أرسة متدينة؛ فنشأ يف سمته وسكينتهاالستقامة منذ ص
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 طلبه للعلم 
 .درس اخلط، والقراءة، والكتابة، وحفظ من القرآن الكريم ىلع يد وادله ومدرسيه يف بدله وصاب

  ويف بداية شبابه رحل إىل أرض احلرمني، ودرس يف دار احلديث يف املدينة انلبوية مخس سنني من اعم
 .ه1396 ـهإىل اعم 1392

  ه1398 ـهواعم 1397ثم حتول إىل معهد احلرم امليك فدرس فيه سنتني وهما اعم.  

  ه، وقام بادلعوة إىل اتلوحيد والسنة، ونبذ 1398يف املعهد لعام  االختبارثم رجع إىل بدله وصاب بعد
 .ه1399 ـهإىل الربع األول من اعم 1398الرشكيات وابلدع، من بعد منتصف اعم 

   ه1399ثم حتول إىل مدينة احلديدة وسكن بها من بايق اعم. 
  ـهاكن بداية مسجد السنة يف احلديدة يح 1399واستمر يدعو إىل اهلل ويعلم مما علمه اهلل ويف هذا العام 

  .زايد ومنه انطلقت ادلعوة إىل اتلوحيد والسنة واحلمد هلل رب العاملني
  ـه1412الشيخ مقبل رمحه اهلل تعاىل، وبيق يف دماج حنو أربع سنوات، أي إىل اعم  ـهرحل إىل 1408ويف اعم 

 .خال أيام الشتاء فإنه اكن يعود إىل مسجده يف مدينة احلديدة

 ايلةفدرس ىلع الشيخ مقبل بن هادي الواديع رمحه اهلل يف الكتب اتل: 

  .صحيح ابلخاري .1

 .صحيح مسلم  .2
 .تفسري ابن كثري  .3
 . انلحورشح ابن عقيل يف  .4
 .فتح املغيث يف املصطلح  .5
 .رشح علل الرتمذي البن رجب  .6
 .كتاب السنة لعبد اهلل ابن اإلمام أمحد  .7
 .كتاب اجلوهر املكنون يف ابلالغة  .8
  علمه الشيخ مقبل رمحه اهلل تعاىل اإلفتاء عملياً فقد اكن يقيمه بعد كثري من املحارضات لإلجابة ىلع

 .يله وإذا رأى تصويباً صوبأسئلة السائلني والشيخ يستمع إ
   ودرس رشح قطر انلدى اكمال ىلع الشيخ عبد املصور العرويم وفقه اهلل. 

  وحفظ من القرآن ىلع الشيخ عثمان بن عبد اهلل الساليم وفقه اهلل. 
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   ودرس بعض اخلطوط ىلع أحد الطالب املجيدين.  

 وأما ادلروس اليت اكن يدرسها الطالب بدماج فيه: 

 .العقيدة الطحاويةرشح  .1
 .الرسالة للشافيع  .2
 .املتممة يف انلحو  .3
 .ادلراري املضيئة رشح ادلرر ابلهية للشواكين  .4
 .الرائد يف املواريث  .5
 .إرواء الغليل لألبلاين  .6
 باإلضافة إىل حتراكته يف ادلعوة إىل اهلل تعاىل.  

 انتقاهل إىل احلديدة
  .بإشارة من الشيخ مقبل رمحه اهلل تعاىل  ـهانتقل إىل مدينة احلديدة1412ويف أثناء اعم 

 .الفضل واملنة هللواآلن وال يزال قائماً بادلعوة، واتلعليم، واتلأيلف، والفتوى، ونشـر السنة إىل 

 مؤلفاته
 :ومنهاالشيخ حفظه اهلل هل باٌع يف اتلأيلف، فله مؤلفات كثرية 

 .أي قبل مخسة وعشـرين اعماً  ـه1405واكن تأيلفه اعم  .القول املفيد يف أدلة اتلوحيد .1
 ". ال اعتاكف إال يف املساجد اثلالثة" :إيضاح ادلاللة يف ختريج حديث  .2
 .القول املريض يف عمرة امليك  .3
 .اجلوهر يف عدد درجات املنرب  .4
 .اتللخيص احلبري يف حكم رضاع الكبري  .5
 .حتفة األريب بما جاء يف العصا للخطيب  .6
 .حديث القنوت للحسن بن يلعالقول اجليل يف ختريج وحتقيق   .7
 .القول الصواب يف حكم املحراب  .8
 .الطرد واإلبعاد عن حوض يوم املعاد  .9
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 ".إعالم األريب حبدوث بدعة املحاريب"حتقيق رسالة السيويط   .10
 .وهذه لكها مطبوعة واحلمد هلل

 ."الرتمجة املطولة" وهل مؤلفات كثرية سيأيت ذكرها إن شاء اهلل يف

  مقبل رمحه اهلل تعاىل الشيخ حممداً ومؤلفاته بقوهلوقد وصف الشيخ: 

 (املتقن يف حتقيقاته، وتأيلفه، الكمه ىلع احلديث يف اغية اإلتقان) {للشيخ « الرتمجة» :ترمجته من كتاب
 .{رمحه اهلل تعاىل

     واحلديث، فألفيته حفظه اهلل قد وفق يف كتابتها، مجع بني الفقه ) :"إيضاح ادلاللة"وقال يف مقدمة
 .فيذكر الرتاجم واختالف أهل العلم رمحهم اهلل، ويذكر درجة احلديث، ويرتجم ملن حيتاج إىل ترمجة منهم

وهذه يه الطريقة  ابن حزم يف املحىل، والشواكين يف نيل األوطار، وهذه يه الطريق اليت سلكها أبو حممد
 ." وإذا قلتم فاعدلوا :"ويف قوهل تعاىل "ل واإلحسانإن اهلل يأمر بالعد " :العادلة املأمور بها يف قوهل تعاىل

ترى أنه يقربك إىل اهلل بال  يربز ابلاحث األدلة وما فهمه أهل العلم رمحهم اهلل منها، وأنت ختتار ما
 .(تقليد

 حرصه ىلع تطبيق السنة وادلعوة إيلها بالقول والعمل: 

  سبه واهلل حسببه وال نز ي ىلع اهلل أحداً إن الشيخ حممداً يعترب من املحافظني ىلع السنة فيما حن. 

  األذان ىلع السنة، والصالة ىلع السنة، واخلطب ىلع السنة -مسجد السنة-فيف مسجده.  

   وهكذا يف املحارضات حيث ىلع السنة، كما سمعناه يف حمارضٍة هل، يقول: 

o نَّة حممٍد صىل  ( ريال يمين، وخري اهلدي هدي5000( درهم، بما يعادل )500أن يكون املهر ) )السُّ
  .اهلل عليه وسلم

( 5000السنة يكونون إن شاء اهلل يف املقدمة، وأنا واحلمد هلل قد طبَّقت هذا يف بنايت )وأهل 
 …هذا هو املهر :ريال؛ أقول هل

والعمل، وهذا يعترب دعوة، عملية إىل السنة  نطبق السنة، وحنرص ىلع أن نكون سنيني بالقول
 .{أحاكم الزواج :من رشيط} .(واهلل املوفق

o فنحن يا عباد اهلل، مطابلون أن نعمل باإلسالم، وأن نطبقه قواًل، وعماًل، واعتقاداً إذا  :وقال(
 [.املرجع السابق] .(أردنا أن نسعد، وأن نفلح، وأن نفوز يف ادلنيا واآلخرة

 واصفاً الشيخ حممداً  تعاىلقبل رمحه اهلل وقال الشيخ م:  
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 :امتيازاته)

 .حمبته الشديدة للسنة .1
 .اهتمامه بالعقيدة  .2
 .الفهم الصحيح يف استنباط الفوائد  .3
 .ابلغض الشديد للحزبية املقيتة اليت فرقت شمل املسلمني  .4
وهكذا ينبيغ أن إذا ظهر هل احلق عض عليه بانلواجذ، وال يبايل بمن خالفه اكئناً من اكن،   .5

 .يكون أهل العلم
 .حمبته الشديدة ألهل السنة، وكراهيته للمبتدعة  .6
 .والعامةاتلواضع، والرفق، واحللم، واألناة، فقد وفق حفظه اهلل ذللك؛ حىت أحبه طلبة العلم   .7

القول  :من مقدمة( ]اهلل العظيم أن ينفع بنا وبه اإلسالم واملسلمني إنه ىلع لك يشء قدير أسأل 
 .والشاهد ذكر السنة وتمسكه بها[ املفيد

  املبتدعةموقفه من: 

  الكبارلقد عرف الشيخ ببغضه للبدع وأهلها، وشهد هل بذلك العلماء.  
)الشيخ حممد هو ادلايع إىل مجع لكمة املسلمني، املحذر من احلزبية  :الشيخ مقبل ـ رمحه اهلل تعاىل ـ يقول

 [.إيضاح ادلاللة :كما يف مقدمة] .(قدر بدعتهويبغض املبتدعة لك ب املساخة،

   ومن علماء السنة املعارصين، الواقفني يف وجه ) :اإلماموقال يف مقدمة تنوير الظلمات ـ للشيخ حممد
أصحاب ابلاطل، الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ربيع بن هادي 

الشيخ حممد بن عبد الوهاب الوصايب ـ فبدأ به ـ ، والشيخ عبد العزيز املدخيل، وآخرون، ويف ايلمن 
الربيع، والشيخ عبداهلل عثمان اذلماري، والشيخ عثمان الساليم، والشيخ حيىي احلجوري، والشيخ أمحد 

 .(  ...بن سعيد احلجري، والشيخ عبد الرقيب اإليب، و الشيخ حممد بن عبد اهلل اإلمام

  واجلماعةكما يف دعوة أهل السنة  وقال الشيخ اإلمام: 

o شيخاً يدعو إىل اهلل )عرفته، 

o  ،ويواجه الفنت 

o  ،وحيذر من الضالالت 

o  ،واخلرافات 

o  وغري ذلك فله يف ادلعوة عمر ودهر حفظه اهلل والرشقيات. 



6 

 

  ًوقال أيضا:  

o  ،وهذا الرجل من فضل اهلل عز وجل عليه أنه لكما جاءت فتنة لم يكن من ضحاياها  

o    ينجو، ويسلم،بل  

o   ،بل وحيرص ىلع أن حيذر إن اكن ذلك مما يستدعيه الوقت واحلال  
 (...فقد مرت وجاءت فنت كثرية وهو حبمد اهلل يواجهها بعلم وحلم

 وورعه زهده: 

 فيه أن الشيخ رجٌل زاهد، ورٌع، صبوٌر ىلع الفقر والشدائد، وقد سمعناه يقول كال شمما 
 :ــ حفظه اهلل تعاىل 

 ( كنا ندرس ـ يعين يف دار احلديث باملدينة ـ ويعطونا يف ايلوم ريااًل واحداً مرصوف ايلوم لكه، ونصرب من
أجل العلم، وما أستدين، إن اكن عندي مال اشرتيت ما يرس اهلل تعاىل به، وإن لم يكن عندي ماٌل 

وأسأل اهلل أن يتمها  احلمد هللوصربت وال أستدين، وهكذا اكن أيب ـ رمحه اهلل تعاىل ـ وال أزال ىلع هذا 
 .(خبرييل 
   (الزاهد، الورع، الصبور ىلع الفقر والشدائد) :ـ بقوهل تعاىلوقد وصفه الشيخ مقبل ـ رمحه اهلل. 

ومع هذا الزهد العجيب، قرين حبيب، وهو العفاف الشديد، ومن أقوال الشيخ أيب إبراهيم ـ حفظه اهلل تعاىل ـ 
 :قوهلادلالة ىلع شدة عفته 

 (اهلل أن نبيع ديننا بدنيانا للجمعيات، أو لغريهم، كما فعل أبو احلسن )معاذ.  
 :حفظه اهلل وقوهل

  ( األموال،أهل السنة دعوتهم ما فيها بدع، وال حزبيات، وال مجعيات، وال جتميع 
  :تعاىلقال اهلل  كما 
ْمَوالَُكْم ) َوال)

َ
لُْكْم أ

َ
لُْكُموَها َفُيْحِفُكْم َتبَْخلُوا َوُيْ 36يَْسأ

َ
ْضَغانَُكْم )( إِن يَْسأ

َ
أهل السنة ما (( 37ِرْج أ

   ]     أحاكم الزواج :كما يف رشيط[ .(جيمعون انلاس من أجل املال

 مشايه
 :عرص األربعةمشايه كثريون اذلين أخذ عنهم العلم، بني مقل ومكرث، ومنهم أئمة ال

 .الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رمحه اهلل تعاىل .1
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 .الشيخ العالمة حممد نارص ادلين األبلاين رمحه اهلل تعاىل  .2
 .الشيخ العالمة حممد بن صالح بن عثيمني رمحه اهلل تعاىل  .3
 .الشيخ العالمة مقبل بن هادي الواديع رمحه اهلل تعاىل  .4
 .محاد بن حممد األنصاري رمحه اهلل تعاىلالشيخ العالمة   .5
 .الشيخ العالمة بكر بن عبد اهلل أبو زيد رمحه اهلل تعاىل  .6
 .الشيخ أبو بكر جابر اجلزائري حفظه اهلل تعاىل  .7
 .الشيخ عبد الصمد بن حممد الاكتب اهلندي حفظه اهلل تعاىل  .8
 .الشيخ عبد القادر بن ييح مكرم رمحه اهلل تعاىل  .9
 .اهلل ابلاكستاين حفظه اهلل تعاىلالشيخ نرصة   .10

  .وهل مشايخ آخرون سيأيت ذكرهم يف الرتمجة املطولة إن شاء اهلل تعاىل

 طالبه 

 :وهل طالٌب كثريون أخذوا عنه العلم، بني مقل ومكرث، ومنهم

 .الشيخ حممد بن يلع مقبول املحمدي .1
 .الشيخ يلع بن حممد القلييص  .2
 .مريالشيخ حممد بن حيىي بن أمحد املع  .3
 .الشيخ حممد بن صالح الصوميل  .4
 .حيىي بن يلع احلجوري  .5
 .صادق بن حممد ابليضاين  .6
 .األخ مجيل بن عبد اهلل الصلوي  .7
 .األخ فاضل بن حممد بن صالح الوصايب  .8
 .(األخ حممد بن عبد اهلل بن نارص )باموىس  .9
 .األخ حممد بن عزي بن علوان الوصايب  .10
 .األخ عبد الكريم بن قاسم ادلولة  .11

وكثري من كبار الطالب بدماج، درسوا عليه مدة بقائه بدماج، وهل طلبة كثريون يف احلديدة وتهامة وغريهما 
 .سيأيت ذكرهم يف الرتمجة املطولة إن شاء اهلل تعاىل
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 ثناء العلماء عليه 
  إيضاح ادلاللة"قال الشيخ املحدث مقبل بن هادي الواديع رمحه اهلل تعاىل يف مقدمة:"  

  الرمحن الرحيمبسم اهلل
أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممداً عبده ورسوهل صىل اهلل عليه  اصطىف وأشهدوسالم ىلع عباده اذلين  احلمد هلل

 وىلع آهل وسلم
 :أما بعد

 :فقد اطلعت ىلع رسائل الشيخ الفاضل أيب إبراهيم حممد بن عبد الوهاب الوصايب العبديل اثلالث

 .رضاع الكبرياتللخيص احلبري يف حكم   .1
 .اثلالثة()ال اعتاكف إال يف املساجد :إيضاح ادلاللة يف ختريج وحتقيق حديث  .2
 .القول املريض يف عمرة امليك  .3

فألفيته حفظه اهلل قد وفق يف كتابتها، مجع بني الفقه واحلديث، فيذكر الرتاجم واختالف أهل العلم رمحهم 
وهذه يه الطريق اليت سلكها أبو حممد ابن حزم  إىل ترمجة منهماهلل، ويذكر درجة احلديث، ويرتجم ملن حيتاج 

)إن اهلل يأمر بالعدل :وهذه يه الطريقة العادلة املأمور بها يف قوهل تعاىل يف املحىل، والشواكين يف نيل األوطار،
هلل منها، وأنت ابلاحث األدلة وما فهمه أهل العلم رمحهم ا يربز) فاعدلوا)وإذا قلتم :قوهل تعاىل ويف) واإلحسان

 .ختتار ما ترى أنه يقربك إىل اهلل بال تقليد

 :أما اكتب هذه اثلالث الرسائل

 :فهو الشيخ حممد بن عبد الوهاب

o   ،شيخ اتلوحيد 
o  واحلديث، 
o  ،والفقه 

o  ،واألخالق الفاضلة، والزهد، والورع 

o  ،وهو املريب الرحيم 

o  ،وهو ادلايع إىل مجع لكمة املسلمني 

o   احلزبية املساخة،املحذر من 
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o  ،وهو الصبور ىلع الفقر والشدائد 

o  ،وهو احلكيم يف ادلعوة 

o  ،حيب سلف األمة 

o  ويبغض املبتدعة لك بقدر بدعته. 

 اه .نسأل اهلل أن يثبتنا وإياه ىلع احلق، وأن يتم نلا وهل باحلسىن، إنه سميع ادلاعء

  دار اآلثار الطبعة األوىل .( ط56:)ص "الرتمجة"وقال يف كتابه: 

o  ،ادلايع إىل اهلل 
o  ،الزاهد 
o  ،الصابر 
o  ،املتقن يف حتقيقاته وتآيلفه 
o  ،والكمه ىلع احلديث يف اغية اإلتقان 
o  ه.أ .وهو قائم بمركز عليم يف احلديدة بمسجد السنة 

  دروسهوقال يف بعض: 
 (لو أنصفوا جلعلوا الشيخ حممداً مفيت ايلمن). 
    أيضاً: وقال 

 .(إذا ِمتُّ فعليكم بالشيخ حممد بن عبد الوهاب)
   تعاىلوقال رمحه اهلل:  

 (.الوصايبالعلماء األجالء، الواقفني يف وجه ابلاطل، الشيخ حممد بن عبد الوهاب  نوم)
  تعاىلوقال العالمة أمحد سالمة ـ رمحه اهلل:  

القول املفيد يف أدلة "رساتله اليت أسماها  إن األخ العالمة حممد بن عبد الوهاب الوصايب، أهدى إيل)
 [.من مقدمته ىلع القول املفيد. ](.مفيدةفاطلعت عليها فوجدتها رسالة  "اتلوحيد

  تعاىلوقال الشيخ العالمة أمحد بن حيىي انلجيم ـ رمحه اهلل:  
 [.ملفيدمن مقدمته ىلع القول ا(. ]العبديلالعالم اجلليل الشيخ حممد بن عبد الوهاب الوصايب )
  ـهداه اهلل وقال حيىي احلجوري ـ: 

o  ،الشيخ اجلليل 
o  ،اثلبت 
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o  ،الزاهد 
o  ،الصبور 
o  ،والعالم الوقور أبو إبراهيم حممد بن عبد الوهاب الوصايب العبديل 
o  ،من رؤوس محاة عرين السنة بال مدافعة 
o  ،منحه اهلل السكينة 
o  ،وحمبة السنة وأهلها 
o  ،مواعظه أىلغ من ادلرر 
o   القول املفيد يف أدلة اتلوحيد"هل تآيلف مطبوعة من أروعها وأنفعها"، 
o   الطرد واإلبعاد عن حوض يوم املعاد"ورسالة"، 
o   اتللخيص احلبري يف حكم رضاع الكبري"ورسالة"، 
o   القول الصواب يف حكم املحراب"وأخرى بعنوان"، 
o   اجلوهر يف عدد درجات املنرب"ورسالة"، 
o   يب بما جاء يف العصا للخطيبحتفة األر"ورسالة"، 
o  الطبقات :كما يف كتابه[ .وهل مركز عليم مبارك باحلديدة يقيم فيه دروًسا نافعة [ 

 وقال الشيخ حممد بن عبد اهلل اإلمام ـ حفظه اهلل تعاىل ـ : 
  :ه1430كما يف )دعوة أهل السنة واجلماعة يف ايلمن( اليت ألقاها يف دار احلديث بمعرب من هذا العام 

وادلنا الشيخ حممد بن عبد الوهاب ـ حفظه اهلل تعاىل ـ فقد عرفته شيخاً وما قد طلبت العلم،  )أما
عرفته شيخاً يدعو إىل اهلل ويواجه الفنت وحيذر من الضالالت واخلرافات والرشكيات وغري ذلك، فله يف 

يل منذ أن دخلت يف طلب العلم إىل وهو سائر يف نرش ادلعوة إىل اهلل، ف ـحفظه اهلل ـ  ادلعوة عمر ودهر 
فلهذا اكن قبلنا يف ادلعوة إىل اهلل،  ـحفظه اهلل ـ سنة، وكما سمعتم أن الشيخ حممداً  26اآلن ما يربو ىلع 

 .هو أكرب منا سناً وعلماً 

 _حفظه اهلل_والشيخ حممد بن عبد الوهاب 

o  ،عنده ثبات عظيم 

o  كبري، وصرب 
o  ،واستمرارية يف اخلري 
o   ادلعوة إىل اهلل،ويف 
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o  ،وعنده سري سديد 
o   العاملنيحبمد اهلل رب  قويم،وتمسٌك، 
o  ،وهذا الرجل من فضل اهلل عز وجل عليه أنه لكما جاءت فتنة لم يكن من ضحاياها 

 ينجو، ويسلم، بل- 
o  ،بل وحيرص ىلع أن حيذر إن اكن ذلك مما يستدعيه الوقت واحلال 
o   حبمد اهلل يواجهها بعلم، وحلم،فقد مرت وجاءت فنت ٌ كثرية وهو 
o   فقد جنا وابتعد عن دعوة جهيمان، وما داع إيله من تلك الفتنة العظيمة يف الرش من أن

 .القحطاين هو املهدي، ومن السيع يف اتلكفري إىل آخر ما حصل منهم
o  ،كذلك جاءت احلزبية فحذر منها 
o  ،حزبية اإلخوان املسلمني 
o   االنتخاباتوفتنة، 
o  يمقراطية،وفتنة ادل 
o  ،ولم يكن ممن تنطيل عليه الفنت، أو يقرب منها، أو يسري يف يشء من فلكها 
o   وجاءت ادلعوة الرسورية املنسوبة إىل حممد بن رسور امللقب بزين العابدين واحلمد هلل اكن من

 املحذرين منها،
o   ،موقفاً عظيماً وجاءت فتنة أيب احلسن املرصي كذلك أيضاً اكن موقفه كما يعلمه كثرٌي منكم

 نافعاً هلذه ادلعوة واحلمد هلل، إىل غري ذلك من األمور،
o  ،بل هل عرشون مأخذاً ىلع الرسورية 
o  ،وعرشون مأخذاً ىلع حزب اإلخوان 
o  ،وعرشون مأخذاً ىلع مجاعة اتلبليغ 
o  (وهل رسالة بعنوان )القذائف املدمرة ىلع احلزبية واملبتدعة، 
o   املفيد يف أدلة اتلوحيد( اذلي يدرس عندنا هنا يف دار احلديث وهل عدة رسائل أجلها )القول

  .بمعرب ويدرس يف أماكن شىت من بدلان العالم
 .فقد نفع اهلل به نفعاً عظيماً وال يزال مستمراً ىلع هذا اخلري، تعليماً، ودعوة، وتأيلفاً، وحتقيقاً، وهلل احلمد واملنة

  .املسلمني باثلبات ىلع احلقنسأل اهلل أن يمن علينا وعليه وىلع مجيع 

 .(هذا باختصار فيما يتعلق بوادلنا العالمة الشيخ حممد بن عبد الوهاب الوصايب العبديل حفظه اهلل تعاىل
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 خاتمة 
وجبهوده، واستيعاب  به،هذه نبذة يسرية من ترمجة الشيخ ـ حفظه اهلل تعاىل ـ واملراد هو اتلعريف املخترص 

  .املستعانسريته اكملة يطول، واهلل 

 

 أبو عبد اهلل املصنيع
 ه1426بمعرب ربيع اثلاين  احلديثدار 

تصحيحها يف  تم .العاملنيوصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم تسليماً كثرياً، واحلمد هلل رب 
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