
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ض ــــــــــــــبع

واقف التً ــالم

ها مع  ـــكنت فٌ

 اـــــــــــــشٌخن



عافاه  - نهللا: كاوإلٌك أخً الكرٌم بعض المواقف واللحظات التً كنت فٌها مع شٌخنا عافاه 

عن إذا انتهى من صالة الفجر وقراءة األذكار بعد الصالة والتً ال ٌحب أن ٌشغله أحد  -هللا 

فً مإخرة المسجد ثم دعانً ألكتب له ما ٌتعلق بمإلفاته  قراءتها ذهب الى مكتبته السفلى

لمٌة وربما استغرق وقت الكتابة الى الساعة التاسعة صباحاً , وإذا بقً شًء من الكتابة الع

وكان ,  إن شاء هللا, فؤقول له:  إن شاء هللا إذا وجدنا فرصة سنكمل بعد الظهرٌقول لً: 

, وكاألخ  مجاب العرٌقًٌستعٌن بعد هللا عزوجل ببعض طالبه كاألخ الفاضل والجار الكرٌم 

حفظهما هللا تعالى , فٌبحثان لشٌخنا عن المسائل واألحادٌث  دالرحمن بن علً نورعبالحافظ 

المتعلقة بالبحث , وٌطلب منً شٌخنا كتابتها فإذا صلى شٌخنا الظهر ٌطلب منً المشً معه 

اإلخوة القادمٌن من  إذا كان مشغوالً ببعض تعال بعد درس الظهرالى المكتبة أو ٌقول لً: 

تهامة وغٌرها , فقد كانوا ٌؤتون إلٌه ٌشاورونه وٌسؤلونه عن ما ٌهمهم مناطق مختلفة من 

 فاضل الوصابًمن أمر الدعوة ومن أمر دٌنهم ودنٌاهم , فإذا انتهى درس الظهر وهو للشٌخ 

ًَّ أحد أوالده أو أحد اإلخوة الطالب , فؤذهب وٌقول لً :  وهكذا أبقى  اجلس قرٌباً منًٌرسل إل

وما ٌشاورونه به وٌنصحهم بالصبر لٌه وهو ٌجٌب على أسئلة الزائرٌن معه أكتب أو أستمع إ

اكم هللانصرافهم قال لهم : والرفق , وما أكثر ما كان ٌنصح بهاذٌن األمرٌن فإذا حان وقت ا ٌَّ   ح

عافاه هللا ٌحب أن ٌجهَّز  –وكان شٌخنا  إن شاء هللا بعد العصر تؤتً إلى المكتبةثم ٌقول لً : 

وأبقى معه قلٌالً ثم ٌنصرف الى بٌته لٌتغدى , وكان فؤذهب إلٌه  –بالدرس  الكتب الخاصة

ألنه ٌتجنب السمنة والتً كان كثٌراً ما ٌحذر منها  –ٌتغدى بعد العصر وٌكتفً به عن العشاء 

 السمنة تطلع مجاناً وتنزل بفلوس ., ومن ذلك قوله : 

ًَّ وعلى  فإذا جاء وقت المغرب صلٌنا وجلس شٌخنا للتحدٌث وجلست بجانبه اكتب ما ٌملً عل

طالبه , الطالب ٌكتبون فً دفاترهم وأكتب لشٌخنا فً دفتره أو فً كتابه إن كان هناك تعلٌق 

وكان عافاه  –أو تصحٌح أو ربط للموضوع بآخر متقدم أو الحق , سبق ذكره أو سٌؤتً بٌانه 

لمواضٌع العلمٌة المتشابهة , من بٌن اهللا كثٌراً ما ٌنبه طالبه على هذا األمر , وهو الربط 

 أجل سرعة الوصول الى الفائدة .

اللهم ٌفتح النقاش والمشاركة مع طالبه حول مسؤلة علمٌة , وٌقول :))  –عافاه هللا  –كان ف

اللهم ٌا معلم آدم علَّمنا , وٌا مفهم سلٌمان (( )) ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم

الى ربه أن ٌفتح علٌه فً  (( فٌدعو وٌتضرع م ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنافهَّمنا , الله

تلك المسؤلة العلمٌة , وهذا فً نفس الوقت هو تعلٌم وتربٌة للطالب باللجوء الى هللا العلٌم , 

واالعتماد علٌه , وتفوٌض األمر إلٌه , فقد كان عافاه هللا ٌغرس التوكل على هللا والعقٌدة 

ٌا ً قلوب طالبه , وأذكر ذات مرة أننً كنت معه فً المكتبة السفلى , فقال لً : الصحٌحة ف

, ٌعلمنً عفاه هللا أن أُعلق قلبً باهلل سبحانه وتعالى ,  مرتضى ال تهم الكتب , هللا سٌؤتً بها

 فجزاه هللا خٌراً 

وٌقول : )) هم وكان الطالب جزاهم هللا خٌراً ٌشاركون بالفوائد والمالحظات , وشٌخنا ٌدعو ل

ٌنظر فً تلك الفوائد المقدمة من  –عافاه هللا  –(( , وكان  ال ٌشكر هللا من ال ٌشكر الناس

ون وتملى على الطالب أمالها علٌهم ودعا لمن  الطالب وٌحتفظ بها ثم ما رآها تصلح ألن تدَّ

انتهى من كتابة تلك  , فإذا أحسنت جزاك هللا خٌراً , بارك هللا فٌكأتى بتلك الفائدة , قائالً : 



ٌشدد على الرجوع الى األصل , وٌإكد  –عافاه هللا  –الفائدة من مصدرها األصلً , فقد كان 

على كتابة مرجع الفائدة العلمٌة , فإذا انتهى من إمالء الفائدة أعطانً الورقة المكتوب فٌها 

وراق كثٌرة فٌها فوائد علمٌة ألستفٌد منها , جزاه هللا خٌراً , والحمد هلل قد أكرمنً بؤالفائدة 

ٌَسر بطباعتها واالنتفاع بها . ٌُ  تشد إلٌها الرحال , وعسى هللا أن 

, فآتٌه ,  إن شاء هللا تؤتٌنً بعد الِعشاء من أجل الكتابةفإذا انتهى من درسه , قال لً : 

ًَّ بعض أوالده إلى بٌتً , وٌقول :  ٌُرسل إل أعتذر أخرى , فؤُجٌب تارة , و أجب الشٌخوأحٌاناً 

ُكتب جدٌدة طلب منً أن , وهللا المستعان , فإذا أتٌته أجلسنً بالقرب منه , فإذا كانت هناك 

أكتب فً طرة الكتاب : سعر الشراء أو هدٌة من فالن وتارٌخ الشراء أو اإلهداء أو الوقف , 

 والمكان , اسم المشتري أو الُمهدى إلٌه أو الموقف ألجله .

, وقال  اهتموا بالتارٌخ ففٌه مواعظ وعبرحرٌصاً على هذا , وٌقول :  – عافاه هللا –وقد كان 

 , الى غٌر ذلك . بعض الناس ال ٌدري متى ُولد , ومتى تزوج , ومتى مات أبوه: 

واألخ  مجابكاألخ وأحٌاناً ٌكون بعض األخوة متواجد معنا عند شٌخنا بعد صالة العشاء 

, وبعض أوالد شٌخنا , وإذا تؤخر من كلّفه  ٌدٌوسف بن ز, واألخ  عبدالرحمن بن علً

وهكذا إذا كتبُت له ٌؤخذ منً ما  كونوا سرٌعٌن , كونوا نشٌطٌنبالبحث عن الفائدة قال له : 

كتبُت ثم ٌنظر فٌه وٌقرأ وأنا أستمع إلٌه وأقابل من أجل إذا حصل سقط فً الكتابة ٌتم تداركه 

كتبُت له كلمة بخط رديء طلب منً إعادة كتابة تلك  , وإذا الحظ أنً المقابلة مهمة, وٌقول : 

اكتب بخط جمٌل , إن هللا جمٌل ٌحب الجمال , أال تحب أن الكلمة أو ذلك الحرف , وقال لً : 

ن كتابتك  –العٌن مثالً  –اكتب حرف  –جعلنا هللا من أحبابه  –ٌحبك هللا  , بشكل جمٌل , لوَّ

اجعلوا دفاتركم حدٌقة زاهٌة وبستاناً ملوناً , لطالبه : , وٌقول  باألحمر , واألزرق , واألسود

اكتبوا بخط جمٌل , اكتبوا لكم ولغٌركم , اكتبوا فً سطر واتركوا سطراً , الحمد هلل الدفاتر 

  مٌسرة , والمطابع تطبع واألقالم متوفرة

حتى إذا الى الساعة الحادٌة عشر لٌالً أو تزٌد عن ذلك ,  –عافاه هللا  –وهكذا أبقى معه 

 أردت االنصراف استؤذنته فٌؤذن لً وٌدعو لً جزاه هللا خٌراً.

ًَّ من الكتب من ذلك : –وكان  ٌُهدي إل  ...... عافاه هللا كثٌراً ما 

ولم ٌقتصر إحسانه لً على الجانب التربوي والعلمً بل تعدى ذلك لٌشمل الجانب المالً أٌضاً 

اء لً وألهل بٌتً وإذا أردت السفر الى منطقة والعٌنً , فقد كان ٌرسل لً الى البٌت بؤشٌ

العزاعز )مدٌنة تعز( , أو الى مدٌنة صنعاء مثالً , ٌستودعنً هللا تعالى الذي ال تضٌع ودائعه 

  . ال تتؤخر علٌناالً فً جٌبً مباشرة , وٌقول لً : ا, ٌضع م

قبل موعد  – عافاه هللا –وأما عن مرافقتً له فً كثٌر من رحالته الدعوٌة , فقد كان 

جهز آلة التسجٌل واألقالم والدفاتر , من أجل إذا وجدنا االنطالق الى المحاضرة ٌقول لً : 

, وكنُت أنتظره عند موقف السٌارة التً ستنقله الى مكان  فرصة لكتابة الفوائد سنكتبها

وٌخرج شٌخنا  وسائق السٌارة وعبدالرحمن بن علً محمد بن عّزيالمحاضرة وٌؤتً األخ 

اتصل باألخ أحمد بن ٌحٌى , من بٌته ومعه بعض أوالده , فإذا تؤخرت السٌارة , ٌقول لً : 

ٌقف بعض اإلخوة عند السٌارة لعلهم , ثم نصعد الى السٌارة وأحٌاناً  قل له : الشٌخ قد خرج



ّتسع فً , حتى إذا لم ٌبقى م فالن اصعد , فالن اصعدٌجدون فرصة للركوب , فٌقول شٌخنا : 

السٌارة سلَّم علٌهم الشٌخ وانطلقنا , وفً الحقٌقة ٌكون من بٌن هإالء اإلخوة الواقفٌن من 

وجل أكرمنً بمرافقة شٌخنا , فلله الحمد  ن هللا عزَّ هو أفضل منً من جمٌع النواحً , ولكَّ

 والشكر.

 –قصٌرة ة إن كانت المسافة مساف –فإذا انطلقنا , ٌذكرنا الشٌخ بدعاء الركوب والسفر 

انتبه , وإن كان معه بعض أوالده الصغار , قال لألمٌر :  أنت األمٌروٌقول ألحد مرافقٌه : 

 . لألوالد , ونصح األوالد بالهدوء , وسماع الفوائد من المحاضرة

هذا وفً أثناء سٌرنا نِجد الفرصة لطرح األسئلة على شٌخنا التً تؤتً عن طرٌق الهاتف من 

, وكان  محمد بن عزيالٌمن وخارجها , فؤحٌاناً أسؤله , أو ٌسؤله األخ السائلٌن من داخل 

عند عودتنا من ٌجٌب على األسئلة أثناء الذهاب , وأحٌاناً ٌقول :  –عافاه هللا  –شٌخنا 

ذكر شٌخنا بعض الفوائد , ثم إن كانت المسافة طوٌلة الى مكان المحاضرة ٌ المحاضرة

صلى هللا علٌه وسلم , والمسائل الفقهٌة , واألبٌات الشعرٌة , الُمَتَنِوعة من أحادٌث الرسول 

والحكم والمواعظ , والنصائح والتوجٌهات ومن تلك النصائح : أننا ذات مرة فً رحلة الى 

وفقه هللا , فقال  رشاد القدسًمنطقة الظاهر محافظة المحوٌت , وكان معنا أخونا الفاضل 

مل العمل الصالح وندعو الى هللا ونجتهد فً ذلك وال نمن ٌنبغً لنا أن نعشٌخنا عافاه هللا : 

بذلك العمل على هللا , وأننا فعلنا وفعلنا , وإنما نقول : ٌا رب تقبل , ونسؤل هللا القبول 

 . ألعمالنا

, بل ٌنصح فٌما ٌعود بالنفع على أمور الدٌن فحسب  –عافاه هللا  –ولم تقتصر نصائح شٌخنا 

إذا أتى ألخذ الشٌخ  أحمد بن ٌحٌىن ذلك : كان أخونا السائق الكرٌم فً الدنٌا أٌّضاً , وم

بسٌارته لمكان المحاضرة , ٌحضر معه بعض الشوكوالتة والماء البارد , فنصحه شٌخنا 

اً وأطٌب للبدنبقوله :  ٌَّ , فكان  لو أنك تشتري التفاح بدالً عن الشوكوالتة فهو أنفع صح

التفاح ,  محمد بن عزيذا رجعنا , ناول أخونا أحمد أخانا ٌشتري التفاح والماء البارد , فإ

أحمد خٌراً شٌخنا الناصح , وجزى هللا خٌراً أخانا لٌوزعها على الشٌخ ومن معه فجزى هللا 

ٌحبه وٌحب سٌاقته للسٌارة ألنه متمكن من ذلك , وكرٌم ,  –عافاه هللا  –وشٌخنا  بن ٌحٌى

 مرضه , شافاه هللا منه وعافاه .فقد وقف مع شٌخنا فً  ورجل المواقف ,

 ٌذّكرنا بؤذكار المساء , وبالدعاء إن كان الٌوم ٌوم جمعة . –عافاه هللا  –هذا وكان شٌخنا 

,  محمد بن عزيوإذا حصل تؤخرنا عن الوصول الى مكان المحاضرة إذا بالمتصل ٌتصل لألخ 

ٌحصل نادراً وإال فقد كان , وهذا كان  أركعوا سنة المغرب القبلٌة:  محمدفٌقول له األخ 

عنده معرفة بالوقت الذي ٌستغرق للوصول الى مكان المحاضرة , ففً  –عافاه هللا  –شٌخنا 

 أكثر األوقات كنا نصل فً الوقت المناسب .

ٌُطلعه  –عافاه هللا  –وفً أثنا رجوعنا ٌطلب شٌخنا  على أهم من أخٌنا محمد بن عزي أن 

عد أن ٌطلب منً كتابة بعض الفوائد فً الدفتر , فؤكتب وأعطٌه األخبار المحلٌة والدولٌة , ب

وفقه هللا أن ال  عبدالرحمن بن علً نورما كتبته إذا وصلنا الى الحدٌدة , وٌطلب من أخٌنا 



ٌتؤخر عن صالة الفجر من أجل أن ٌصلً بالناس فقد كان شٌخنا ٌحب قراءته وصوته فقد 

 . رزقه هللا صوتاً جهورٌاً , اللهم بارك

ومع تؤخر وصولنا الى الحدٌدة إذا كانت المسافة بعٌدة أو حصل اجتماع مع بعض المشاٌخ 

ٌؤتً  –متعه هللا بالعافٌة  –فنصل فً بعض األحٌان فً منتصف اللٌل أو بعده , إال أن شٌخنا 

ول زاده هللا نشاطاً وقوة وعافٌة , وأحٌاناً أسمعه ٌإذن األذان األالى صالة الفجر فً حٌنها , 

 للفجر .

إذا أتى أحد المشاٌخ الى الحدٌدة أو الى منطقة من مناطق  –عافاه هللا  –وقد كان شٌخنا 

ٌُلبً لهم طلبهم وبعد أن  تهامة ٌطلب اإلخوة من شٌخنا أن ٌحضر لٌجٌب على األسئلة , ف

ٌنتهً المحاضر تكون اإلجابة على األسئلة بعد صالة العشاء وأحٌاناً قبلها , وإذا كانت 

المحاضرة لشٌخنا فكثٌراً ما تكون اإلجابة قبل صالة العشاء لٌستفٌد الحاضرون من المحاضرة 

واألسئلة وربما اكتفى شٌخنا باإلجابة عن سإال واحد ٌتوسع فً اإلجابة علٌه وٌعطٌه حقه , 

مسدداً فً الفتاوى , وصدق الشٌخ اإلمام مقبل الوادعً رحمه هللا لّما وسبحان هللا فقد كان 

, لما ٌعرف  لو أنصفت الدولة لجعلت الشٌخ محمد بن عبدالوهاب الوصابً مفتٌاً للٌمنال : ق

 عنه من رسوخه فً العلم وتمكنه من اإلفتاء , وهذا ال ٌخفى على من سمع فتاواه .

فإذا صلٌنا العشاء ٌطلبون من الشٌخ الحضور لتناول العشاء فكان شٌخنا ٌحضر لكنه ال 

ون اإلخوة باللبن للشٌخ وٌشربه , وأما نحن فكنا نتعشى مع اإلخوة وقبل ٌتعشى غالباً , فٌؤت

وإذا كان فً المجلس أحد من العشاء أو بعده نجلس مع شٌخنا وٌوجه األسئلة للحاضرٌن 

المشاٌخ أو طلبة العلم المستفٌدٌن طرح علٌهم شٌخنا مسؤلة علمٌة وٌناقشهم فٌها وٌطلب 

نحن عندنا دورة علمٌة فً علق بها , وأحٌاناً ٌقول لهم : منً الجلوس بجانبه وكتابة ما ٌت

مسجد السنة بالحدٌدة بعنوان كذا , فهل تذكرون أحادٌث أو فوائد تخص هذه الدورة , ألن 

, فٌحصل  العقول إذا اجتمعت وتشاورت النتٌجة طٌبة فمجموعة من العقول خٌر من عقل واحد

 ر .بهذه المذاكرة وهذا النقاش العلمً خٌر كثٌ

أننا كنا ذات مرة ذاهبٌن الى محاضرة  –عافاه هللا  –ومن المواقف التً أذكرها مع شٌخنا 

 أحمد بن ٌحٌىفً سٌارة األخ أظنها فً مسجد الرحمن بالحً التجاري , وكنا مع شٌخنا 

أطال هللا فً  –, وبعض أوالدنا فقال شٌخنا  وعبدالرحمن بن علً محمد بن عزيومعنا األخ 

. نسؤل هللا لنا ولشٌخنا وللمسلمٌن  ما نحب أن نفترق أبداً إال عند الموت –طاعته عمره على 

 سن الخاتمة .حُ 

وأخٌراً : أقول : هذه لمحة سرٌعة لبعض المواقف التً كنت فٌها مع  شٌخنا سواء فً أثناء 

ظر فقته له فً كثٌر من رحالته الدعوٌة , ومن أراد المزٌد فلٌنتدرٌسه أو محاضراته , ومرا

وفقه هللا , فقد كتب لشٌخنا ترجمة حافلة له  محمد بن عزي الوصابًالى ما كتبه أخونا الشٌخ 

                          ر هللا طباعتها ., ٌسّ 


