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٣ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

 

ن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ          إ
ال مضل  باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا ف          

له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال                
شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم            
 ...تسليما كثريا إىل يوم الدين وعلى آله وصحبه والتابعني، و بعد

فأصل هذه الرسالة حماضرة كنت ألقيتها منذ سنني بعنوان نسيم           
 :ام عبدالعزيز بن باز وهذه الكلمات احلجاز يف سرية اإلم

 . ليست تعريفاً فالشيخ أعرف من أن يعرف

 . وليست مدحياً فالشيخ أزهد الناس يف املديح

 .وليست رثاء وتأبيناً فقد قيلت والشيخ حي بني أظهرنا 

ولكنها كانت حتليالً ملكامن اإلعجاب يف شخصية          
، وتوجيهاً تربوياً   الشيخ ، وداللة على جوانب القدوة يف سريته         

من خالل شخصية فذة، ومنوذج فريداً ، وشاهداً حياً على             
مكارٍم ومروءاٍت وحماسِن أخالٍق كنا نظنها مآثر تروى وال ترى          

 .حىت رأينا الشيخ فرأيناها . 

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز ٤

واليوم وقد أفضى الشيخ إىل الرب الذي طاملا عبده ودعا           
ه نصاعة وإشراقاً   إليه ودل عليه، فإن هذه املعاين تزداد بعد فقد         

 .وتألقاً 

إن الشيخ يذكر اليوم فال يذكر إال بتلك املكارم             
والفضائل واحملامد، وإا لعاجل البشرى أن الشيخ ما ذكر إال           
 .أُثين عليه خرياً، وإنا لنرجوا له بذلك حسن املنقلب وكرمي اجلزاء

وإن كنا يف حاجة إىل التذاكر يف سريته وهو حي، فنحن            
ها بعد وفاته أحوج، فالشيخ كان وال يزال شخصية          إىل تذكر 

 .متميزة ومدرسة سلوكية متكاملة

وإين ألرجو أن أكون قد دللت يف هذه الرسالة على            
بعض أوجه التميز يف هذه الشخصية، وجوانب القدوة يف هذا           

 .السلوك
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٥ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

 
א  א
 

 א:

رية دعت إىل تناول هـذا املوضوع وطرحـه        سباب كث أ
 :واحلديث عنه، وجنمل هذه األسباب فيما يلي

 :البد من القدوة. ١

ن كل أمة هلا رجال وقادة يف الفكر والعلم، كما هلا رجال            إ
 .وقادة يف السياسة واإلدارة، كما هلا رجال وقادة يف احلرب واملعارك

لوفاء هلم وتقفي آثارهم    تنشئة اجليل على تقدير هؤالء الكبار وا      و
 .ضرورة تربوية البد منها

فبمن يقتدي اجليل، إذا تنكرت األمة لعظمائها، وجتاهلت         
 :تارخيهم، إن حال هذا اجليل سيؤول إىل أحد أمرين 

إما أن يتنكر للكبار كما تنكر من قبله، فيصبح جيالً بال            
تاريخ، منسلخاً عن أصوله ومبادئه، مقطوع الصلة مباضيه،           

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز ٦

 :توت العالقة بتارخيه  كما قال أمحد شوقيمب
 لقيط عي يف الناِس انتسابا    ك ثلُ القوِم نسوا تاريخهمم

إما أن ينظر اجليل إىل هذه الفئة اليت تنكرت لعظمائها نظرة           و
انتقاد واعتراض، فينقم على ذلك اتمع، ويشعر أنه جمتمع فاسد          

 . خطر عظيممنهار ال قيم وال وفاء له، وكال األمرين

نه ليس من مصلحة األمة يف سابقها وال يف حاضرها، وال            إ
 .يف مستقبلها أن تتنكر لرجاهلا

يف الوقت الذي ننادي حنن وغرينا بتبجيل شخصية من           و
الشخصيات العلمية والتربوية، فإننا ال نقبل أن يكون هذا            
مصادرة للكبار اآلخرين، والعظماء يف كل ميدان، فإن األمة           

مية ثرية برجاالا وعظمائها، واحلفاوة ببعضهم ال تعين         اإلسال
 .غمط اآلخرين

قد آن األوان أن تعي األمة أن تعظيم فالن ال يعين احلط من             ف
والقادة  قدر غريه، وأن اال يتسع ألعداد كبرية من العظماء والكرباء         

 . وفعالواألئمة، وهذا املعىن الكبري العظيم ال بد أن نقرره قوال
 إذ نتحدث عن شخصية نكن هلا مجيعا احلب والتقدير،          حننو



 
 

 

٧ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

نريد تأكيد هذا املعىن، وهو أن األمة ينبغي أن تعي أا يف الوقت             
 ينبغي أن يتسع قلبها      - رمحه اهللا    -الذي حتتفي برجل كابن باز    

أيضا لرجال آخرين من أهل العلم أو الدعوة أو اإلصالح أو             
 .التعليم أو التربية أو سوى ذلك

هذه األمة فيها عظماء كثريون وفيها أئمة وفيها قدوات          ف
 وغرفة القيادة تتسع هلم مجيعا، ألن كل فرد منهم يف ميدان ال            

 .لؤه غريه، وثغرة ال يسدها سواهمي

ال جيوز أن يكون ثناؤنا مغرضا، فنحن ال نثين على شخص           و
لكي نعرض بآخر، نتحدث عنه كما لو مل يكن أمام أعيننا غريه،            

ثين يف موضع آخر على من  يستحق الثناء، فنتحدث عنه            وقد ن 
بالطريقة ذاا، وليس الثناء مقصودا لذاته وإمنا الثناء كما سبق           
ثناء للجيل، هلؤالء الشباب الذين ينتظرون القدوة اليت ميشون           

 .وراءها

ن جتاهل هؤالء األجالء يف أجهزة اإلعالم أمر خطري، ألنه           إ
موز الشر، وأساطني العلمنة، ودهاقنة     يفسح اال للثناء على ر    

التسول الفكري، وجيعلهم هم القدوة واألسوة للشباب، فإن          
اإلنسان بطبعه البد أن يتمثل أمام ناظريه شخصاً جيعله يف موضع           

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز ٨

األسوة  والقدوة، ويستفيد من علمه وأدبه وخلقه، واهللا تعاىل           
بيهم، حينما أنزل الكتاب بعث الرسول قدوة للناس يعلمهم وير         

والرسول عليه الصالة والسالم، رىب أشخاصا نقلوا هديه ودينه          
إىل من بعده، فكان ابن مسعود يريب يف العراق، وكان ابن عباس            
يريب يف احلجاز، وكان معاذ وأبو موسى يربيان يف اليمن، وكان           
أبو هريرة وجابر يربيان يف املدينة وكان يف األمصار األخرى            

جيال مرياث حممد صلى اهللا عليه وسلم        مث توارثت األ  . غريهم
منية من قائم هللا حبجة      ز حيمله من كل خلف عدوله، فلم ختل فترة       

من العلماء واألئمة الذين هم قدوات الناس، وقادة سريم يف            
 .احلياة

إذا فقد اجليل الثقة بالرجال الذين هم أهلٌ ألن ينظر يف             ف
ن قد يكون   هديهم ويقتدي م، فإنه سوف يلتمس القدوة مم        

منحرفا يف فكره، أو خلقه و سلوكه، ألن وسائل التثقيف             
واإلعالم جنحت يف تقدميه للجيل على أنه منوذج  ورمز، خاصة            
وحنن جند أن أرباب الفكر املنحرف يتبادلون ثناء مغرضا فيما           
بينهم، فكل واحد منهم يتحدث عن اآلخرين من أضرابه ويثين           

ماهلم وإجنازام وكتبهم    ويطري ويقدمهم للجيل، يقدم أع      
وقصائدهم، على أا منوذج لألدب، والثقافة والوطنية، فينشأ          



 
 

 

٩ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

الشاب وهو يقرأ اجلريدة، فيجد فيها ثناء على فالن وأنه األديب           
الكبري، ويطالع الة فيجد فيها نقدا للديوان العاشر أو العشرين           

ع للشاعر الوطين فالن، ويسمع اإلذاعة فيجد فيها مقابلة م           
يصبح اجليل با ملثل هذه      ... العبقري الكبري فالن، وهكذا    

الشخصيات، وقل مثل ذلك يف رموز الفن، ورموز الرياضة، فمع          
كثرة التنويه والتلميع ألشخاصهم فإن الصغري والكبري ينام           
ويصحو على اإلعجاب بذوام، وتقفي آثارهم، ويتمىن أن          

 .يكون واحدا منهم

 :هؤالء هم السابقون. ٢

ن هؤالء الرجال الذين نذكرهم، رجال برزوا يوم مل يكن           إ
يف الساحة هذا الزخم اهلائل من أولياء اإلسالم ودعاته، وشبابه           

 .ورجاله

ل برزوا يف وقت كثرت فيه قالة السوء، وانتشر فيه دعاة            ب
وكان ... الضاللة، وبرزت فيه الدعوات القومية والبعثية وغريها      

 رغم قلة الناصر واملعني، وندرة        الواحد منهم صبورا دؤوبا    
املستمع واملتلقي، لقد كان رجال العلم يف وقت مضى كابن باز           
وابن محيد وابن عثيمني والدوسري وابن جربين وغريهم، جيلس         

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز١٠

أحدهم يف حلقته فال يأيت إليه إال الرتر اليسري من الطلبة، ويلقي             
 صربوا هلذا   الكلمة فال يستمع إليه إال القليل من الناس، ومع ذلك         

 .األمر أنفسهم كما أمر اهللا
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طالئع هذه الصحوة املباركة، وهذا اإلقبال الكبري، فازدمحت          
ية بالطالب، وتكاثر حوهلم املتلقون، واحتفلت       حلقام العلم 

األمة م، فلم يتغري من أمرهم شيء، ألن الدعوة اليت حيملون هي            
 .واحدة، يقولوا يف حال اإلقبال كما يقولوا يف حال اإلدبار

هذه مزية من أبرز املزايا، فليس الفخر ألولئك الذين            و
ندفاع حنو  ظهرت أصوام وارتفعت يف وهج اإلقبال، واال        

اإلسالم، وإمنا العجب من أولئك الذين وفوا وصربوا وجاهدوا          
يوم أن مل يكن يف الساحة غريهم، فجدير بنا أن نؤدي بعض              

أعناقنا، بعد أن عرفنا ريادم وسبقهم يف هذا         حقهم الواجب يف    
 .امليدان الواسع الطويل

ن احلديث عن هؤالء األشخاص يضع احلق يف نصابه، فهو          إ
 ببعض قدرهم وجهادهم وبالئهم، إن الذين ضحوا من           معرفة



 
 

 

١١ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

مل يكونوا ينتظرون منا شيئا، ولكن هل جزاء اإلحسان إال            أجلنا  
 اإلحسان؟

 حيسن بنا أن ننبه على أمرين هلما        )تنبيهات   ( :ثانياً
  :تعلق بسري العلماء

 :الثناء على شخص ما ال يعين موافقته يف كل أمر. ١

 -رمحه اهللا   – عن رجل كابن باز      حنن ال نعتقد أن احلديث    
يعين اعتقاد العصمة له يف كل ما يقول أو يفعل، أو يأخذ أو               
يذر، وال تقليده يف كل اجتهاده، وال اران الفكر والعقل يف             

 .ال نقول هذا وال ندين اهللا به..حدود ما وصل إليه

ل إن من الوفاء له وألمثاله أن نكون أوفياء للمبادئ اليت            ب
 واليت من أمهها نبذ التقليد وحماربته وذمه، وتربية اجليل           حيملوا

على األخذ من املنبع األول، من الكتاب والسنة كما قال اإلمام            
ال تقلدين وال تقلد مالكا وال الشافعي، وخذ من حيث           :"أمحد  
إننا نريد أن نقول للناس يف الوقت الذي نثين فيه على            " أخذوا

 إن خمالفة أحدهم لآلخر يف مسألة       :هذا وذاك من األئمة األعالم    
 .ملنهج اأو عشر أو مائة، ال يعين تنقصه أو خمالفته يف

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز١٢

مل تر أن الواحد من العلماء قد خيالف صحابيا أو تابعيا أو             أ
إماما متبوعا من األئمة األربعة، أو العشرة يف مسائل قليلة أو             
 كثرية، فال يعين هذا شيئا سوى الوفاء للدليل، ولسان احلال           

فالن عزيز واحلق أعز منه، إننا حنتاج أن نرسخ هذا امليزان           : يقول
يف نفوس الناشئة، ليغنيهم عن تساؤالت كثرية، وإحراجات وقلق         
ال يهدأ إال بتصحيح التصورات وتعديل النظرات، فإن بعض           

 :الناس ال يفهمون إال أحد أمرين

 ما أن تكون صادقا يف ثنائك على فالن، وبناء عليه ينبغي           إ
أن توافقه يف كل شيء، وإما أن ختالفه فيكون معىن ذلك أنك             
منابذ له يف املنهج، خمالف له يف الطريق، مباعد له يف كل شيء              
وهذا خطأ عظيم، بل عادة العلماء الراسخني يف العلم، أم قد            
يثنون على العامل مبا هو أهله وميدحونه مبا فيه من خري، ويدعون            

خيالفوه يف مسألة أو عشر أو مائة من املسائل         له، وال مينعهم هذا أن      
 .اليت هي موضع اجتهاد

 :ضوابط املديح احملمود . ٢

ن املديح ليس مذموما دائما، وقد مدح النيب ـ صلى اهللا            إ
خري فرساننا اليوم   "وسلم ـ مجعاً من أصحابه فمدح أبا قتادة         عليه  



 
 

 

١٣ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

 ورسوله  حيب اهللا  "علياً، و )١(" سلمة وخري رجاالتنا  ،أبو قتادة   
 والزبري  )٣(،"تستحي منه املالئكة   "عثمانو،  )٢("وحيبه اهللا ورسوله  

 . وهلم جرا)٤("حواريي الزبري"

قد صنف العلماء يف كتبهم أبوابا خاصة يف املناقب ذكروا          و
فيها ثناء الرسول صلى اهللا عليه وسلم على رجال من أصحابه،            

 الشجرة، وأهل   كالعشرة املبشرين باجلنة وأمهات املؤمنني، وأهل     
 .بيعة الرضوان، وأهل بدر وغريهم

 صنفوا يف مناقب القبائل والبالد والطوائف وغري ذلك           مث
إذن فاملديح أسلوب تربوي إذا كان يف       . شيئا كثريا يطول وصفه   

 حدود االعتدال، وإذا كان لغرض صحيح ، 

                                 
من حديث سلمة بن األكوع     ) ١٥٩٤٢(،  وأمحد      )٣٣٧٢( أخـرجه مسـلم      (1)

 .رضى اهللا عنه
 .من حديث سهل بن سعد) ٤٤٢٣(، ومسلم ) ٢٧٨٧( أخرجه البخاري (2)
عن ) ٢٥٢٦٢(،    )٢٥٢٦١(عـن عائشة، وأمحد     ) ٤٤١٤( أخـرجه مسـلم      (3)

 .حفصة
 .عن جابر) ٤٤٣٦(، ومسلم )٦٧١٩(، )٣٤٤١(، )٢٦٣٥(أخرجه البخاري (4)

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز١٤

أما إن كان املديح على سبيل اإلطراء ارد، أو على سبيل            
 الرغبة أو الرهبة، أو كسب املال وحطام الدنيا، فال           التزلف، أو 

 .شك أنه حينئذ ممقوت مذموم

مثله إذا كان املمدوح ممن خيشى عليه أن يوصله املديح إىل           و
شيء ال يرضي اهللا تعاىل، فيدعوه إىل شيء من الغرور، أو بطر             

 .احلق أو غمط الناس، أو ما شابه ذلك



 
 

 

١٥ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

 אא

 א

 فالبد من ذكر بعض      حدث عن سرية ابن باز،      حنن نت 
 : املعلومات الرئيسة عن الشيخ

بد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن            ع: مسها
 .عبد اهللا آل باز

ولد يف الرياض يف الثاين عشر من ذي احلجة          :ولده وحياته م
 للهجرة، من أسرة علمية ينتهي إليها جمموعة من         ١٣٣٠من سنة   
 .والقضاةالعلماء 

هـ ١٣٤٦ان مبصرا يف أول حياته وأصابه املرض سنة          ك
وعمره آنذاك ستة عشر عاما، فضعف بصره إىل أن فقده يف             

 للهجرة، وعمره حينذاك عشرون     ١٣٥٠مستهل احملرم من سنة     
 .سنة

فظ القرآن عن ظهر قلب قبل أن يصل إىل سن          حوكان قد   
 .البلوغ

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز١٦

مد بن عبد   مشاخيه جم كثري، منهم الشيخ حم       :شاخيهم
اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ، ومنهم صاحل بن            
عبد العزيز بن عبد الرمحن بن حسن قاضي الرياض، ومنهم            
الشيخ محد بن فارس وكيل بيت املال يف الرياض، والشيخ سعد           
وقاص البخاري من علماء مكة، وقد تلقى عنه الشيخ عبد العزيز           

منهم الشيخ حممد بن إبراهيم      للهجرة، و  ١٣٥٥علم التجويد سنة    
ابن عبد اللطيف، وقد الزمه الشيخ عبد العزيز حنو عشر سنوات،           
وتلقى عنه مجيع العلوم الشرعية وبه خترج، وكان الشيخ             
عبدالعزيز يذكره بإجالل عجيب، وثناء ووفاء بالغٍٍٍ رمحهم اهللا          

 .مجيعاً

 :لوظائف واملناصب اليت تبوأهاا

هـ حىت  ١٣٥٧اء ابتداء من سنة     مل الشيخ يف جمال القض    ع
 .هـ١٣٧١اية سنة 

هـ انتقل الشيخ عبد العزيز إىل التدريس        ١٣٧٢يف سنة   و
باملعهد العلمي يف الرياض، وظل على هذا سنة واحدة، ويف عام           

 . انتقل إىل التدريس بكلية الشريعة بالرياض هـ١٣٧٣



 
 

 

١٧ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

دينة هـ عين نائبا لرئيس اجلامعة اإلسالمية بامل       ١٣٨١ عام   يف
املنورة، وكان رئيسها الشيخ حممد بن إبراهيم، وقضى الشيخ          

هـ ١٣٩٠عبدالعزيز تسع سنوات يف هذا املنصب، ويف سنة           
توىل رئاسة اجلامعة اإلسالمية بعد وفاة رئيسها الشيخ حممد بن           

 هـ عني يف منصبه األخري      ١٣٩٥ويف سنة   . إبراهيم رمحه اهللا  
اإلرشاد، مث   و إلفتاء والدعوة رئيسا إلدارات البحوث العلمية وا    

 .عني مفتيا عاما للمملكة حىت وفاته رمحه اهللا رمحة واسعة

 جمموع  له جمموعة من الكتب والرسائل آخرها      :تبه ومصنفاته ك
فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، وقد صدر            
منه عدة جملدات، وله رسالة التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل          

ج والعمرة وهو منسك خمتصر حمرر، ورسالة الفوائد اجللية يف          احل
املباحث الفرضية، وحاشية فتح الباري علّق فيها الدات اُألولْ          

 . من الفتح

وله إىل ذلك جمموعة من األعمال اجلليلة، كاملشاركة يف           
 .العديد من احملافل اإلسالمية، واملؤمترات واامع الفقهية والعلمية

 

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز١٨

 :أما حياته اليومية فهي جهد متواصل : اليوميةياتهح

بدأ برناجمه اليومي قبل الفجر بساعة حيث يقوم فيصلي زلفا          ي
من الليل إىل أذان الفجر، مث جيلس بعد صالة الفجر يف املسجد             
حيث تقرأ عليه كتب العلم، وأكثر ما يقرأ عليه كتب السنة، مث            

يتناوله يف وسط   يذهب إىل عمله فيستمر إىل وقت الغداء حيث         
مجوع كبرية  من الناس، فهو ال جيد طعم العيش إال يف وسط               
هذه اجلموع اليت حتضر إىل غدائه وتشاركه، والشيخ ال ينفك           

مث يصلي العصر ويلقي    . يرحب م ويفرح بكل قادم مهما كان      
 .درسا قصريا مث ينام سويعة قبل املغرب

 ساعة   هو بعد ذلك للناس بعد صالة املغرب، وحىت           مث
متأخرة من الليل فرمبا جلس إىل الساعة الثانية عشرة أو بعد ذلك            
مع الناس، مث خيصص وقتا للمشي حنواً من نصف ساعة يتجول            

 .فيها يف بيته وقد رتب ذلك ترتيبا دائما

هو إىل ذلك كله منتهى  آلالف املشكالت يف طول البالد           و 
  يات أو وعرضها، تأتيه من خالل أشخاص أو رسائل أو برق          

هاتفات تنوء حبملها اجلبال الرواسي، فأين وقت النوم إذا؟ وأين          م
؟ هذا ما   …لراحة؟ وأين وقت الشؤون اخلاصة وأين وأين         ا وقت



 
 

 

١٩ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

 .وال ينقضي منه العجب. يتعجب له اإلنسان

لشيخ وجدت صدره    ا إىل ذلك كله فأنت إذا جلست مع      و
 من لقيه   متسعا للناس، يتعرف عليهم، ويسأل عن أحواهلم، وكل       

 .سأله عن امسه وأموره وأخباره

ن هذا الرجل وأمثاله من العلماء والدعاة هم أكرب وأعظم           إ
من األلقاب واملناصب، فاملنصب واللقب يشرف أن يضاف إىل          

 :ابن باز، أو إىل أمثاله وليس العكس
           نموا إليه فزادوا يف الورى شرفا   

   ورب أصٍل لفرٍع  يف الفَخاِر نمي                           

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز٢٠

א  א

א א  א

 اذا نأخذ من ابن باز؟م

من اجلهد والبذل والعطاء     يف ميكن أن نلخص تسعني سنة     ك
 الفياض يف هذه الرسالة الصغرية؟

ن تاريخ األعالم ال ينحصر يف أن أحدهم ولد عام كذا أو             إ
هذا هو اجلانب املظهري الذي ميلك كل إنسان        خترج عام كذا، ف   

أن يدركه، ولكننا سنربز بعض جوانب القدوة اليت نراها يف             
 .شخص هذا العامل الكبري

ذه اجلوانب هي املعنية حبديثنا يف هذه الرسالة؛ فهي اليت           ه
إىل شاهد حي يف    تنفع األمة، ويستفيد منها الناس حني ينظرون         

 .  واالقتداء حسنة يف التقفياملُِثل واألخالق، وقدوة

 :إليك بعض اجلوانب يف شخصية الشيخ اليت يقتدى به فيهاو

 



 
 

 

٢١ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

 :احللم وسعة الصدر: والأ

ن جوانب العظمة يف شخصية ابن باز، سعة صدره            م
واحتماله للناس على اختالف طبقام، ومشارم، ومستويام        

 كثرة  فهو حليم ال يضجر على    . العلمية واالجتماعية والوظيفية  
  و من يأتيه من الناس، تأتيه أعداد غفرية كل له سؤاله وقضيته           

مشكلته اليت يريد من الشيخ أن يشاركه فيها وأن يساعده يف             
حلها، فتجد الشيخ يقبل على هذا، ويبتسم له ويباسطه ويسأله           

من األخ؟ وأين تعمل؟ وهل أنت متزوج؟ كم عندك         : عن حاله 
 كان يعرف البلد الذي هو فيه،       من األوالد؟ ومن أي مكان؟ فإن     

سأله عن البلد و عمن فيه من أهل العلم، حىت لو كان هذا                
 .اإلنسان شابا صغري السن، ويفعل مع اآلخر نظري هذا

ن هذا أمر عجيب يف جنب مسؤولية الشيخ وكثرة مشاغله؛           إ
إنك إذا جلست مع الشيخ ساعة أصابك الضجر من كثرة من            ف

ناس المهم إال حاجام، فكل إنسان      يأتونه، وأنت تعلم أن ال    
مهه شغله ولو كان تافها أحيانا، فيأيت إنسان يف قضية شخصية ال            
تعين أحدا، مث جتده يطَول الكالم مع الشيخ، ويبدأ بالتفصيل،            
ويأيت مبقدمات ال حاجة هلا، وأنت ال يعنيك األمر فأنت جمرد            

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز٢٢

ما أحاجة هلا،   زائر، فتصاب بالضجر من هذه التفاصيل اليت ال          
الشيخ فإنه يطأطئ  رأسه، ويصيخ بأذنه هلذا اإلنسان حىت ينتهي           

 .من كل ما عنده

 بعد ذلك يوجهه الشيخ مبا يراه، إما أن يوصيه بالصرب             مث
واالحتساب، وإما أن يأخذ أوراقه ويعده أن يكتب معه، وإما أن           
يساعده مبا ميكن، وهذا على كثرة من يأتيه، وتنوع طباعهم            

خالقهم، فرمبا رفع الواحد منهم صوته على الشيخ،          أ اوتوتف
وأغلظ له يف القول، جبرأة وجفاء؛ بل رأيت بعضهم وهو ميسك           

يا شيخ اتق   : جيب الشيخ بيده، ويهز يده يف وجهه رافعاً صوته        
 .،  ومع ذلك كله ال خيرج الشيخ عن حلمه ومسته…اهللا

ل لبعض  غلظ كلمة تسمعها من فم الشيخ أحيانا، أن يقو        أو
احلضور إذا زاد يف الكالم، أو تكلم فيما ال حاجة                

سبح، يعين اشتغل بذكر اهللا، والتسبيح والتهليل، وهذه         ..سبح:له
 .أخالق األنبياء 

أنت لو تصفحت سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم            ف
لعلمت أن هذه قبسات من هديه مع كثرة من يأتيه من الناس،             

 .عداء واخلصوموفيهم األعراب اجلفاة، و األ



 
 

 

٢٣ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

كان صدره صلى اهللا عليه وسلم فسيحا هلؤالء مجيعا، قال          و
إن كانت األمة من إماء     : ( أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنه ـ         

املدينة لتأخذ بيد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فتنطلق به             
 .١)حيث شاءت 

 وقد يأتيه رجل يريده أن يشفع إىل امرأة هو يريدها وهي ال            
ده، كما حصل يف قصة مغيث وبِريرة، حينما عتقت فرفضت          تري

مغيثا، فكان يبكي شوقا إليها، وحبا هلا، حىت جاءوا إىل رسول            
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وطلبوا إليه أن يشفع إليها، فدعا رسول            

ما لك عن مغيث؟    : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بريرة، وقال هلا        
 يا رسول اهللا أتأمرين؟: فقالت

 )٢(.ال حاجة يل به: ال إمنا أنا شافع، قالت: الق

تكون صدورهم  .. حنن حباجة إىل أناس من هذا الطراز       و
مفتوحة لألمة، تعودوا على السماع من الناس، واحتمال جفوم         
وغلظتهم وقسوم وسوء أدم، حىت جتتمع حوهلم األمة، قال اهللا          

                                 
 .وأخرجه موصوالً االمام أمحد يف مسنده) ٦٠٧٢(غة اجلزم أخرجه البخاري معلقاً بصي)  1(

من حديث ابن عباس رضى اهللا ) ٢٢٣١(، وأبو داود )٥٢٨٣(أخرجه البخاري ) 2(
 .عنهما

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز٢٤
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 :السماحة: انياث

الشيخ عبد العزيز من أصحاب املواقف االنفعالية،        مل يكن   
غري عجول، ال جتده حريصاً     ..صبوراً..ليناً..بل كان هو رحيماً   

 .على اخلصومة مع اآلخرين

فلو بلغه عن أحٍد شئٌ غري حسن، فإنه يتثبت من ذلك مث             
خياطبه برفق، أو يكاتبه حبسن أدب، مبيناً له وجه اخلطأ فيما             

 .داً عن العنف واجلفاء وغلظة القولأخطأ فيه بدليله بعي

 إنه ليس من احلكمة أن نفتعل اخلصومة مع األطراف كلها،          
 .حىت نثبت أننا شيء وهم شيء آخر 

احب الدعوة يسعى لكسب الناس كلهم إىل دعوته         صإن  
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٢٥ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

 من أكثر ما يفتقده الدعاة اليوم، فأكثر        - فيما نرى    -هذا  و
الدعاة يف عجلة من أمرهم، بل من الدعاة من يقصد إىل أن يغاير             
الناس وخيالفهم وينابذهم، ويثبت أنه شيء وهم شيء آخر،           
والواقع أنه ال حاجة إىل هذا ما دمنا نستطيع أن نعلم الناس              

سىن، فالتميز عن الناس ليس مطلبا شرعيا إال أن يكون متيزا            باحل
 .باحلق، و اتباع الكتاب والسنة

ما التميز باأللقاب واألمساء والشعارات فإنه يفرق وال          أ
جيمع، وينفر وال يؤلف، فما دمنا نستطيع أن جنمع الناس على            

 .احلق وندعوهم إليه فلماذا نفرقهم أو نتجاىف عنهم

 
 

نسيم احلجاز يف سرية ابن باز٢٦

 :اعةالشج: الثاث

 :شجاعته مع احلكام وااهرين بالكفر: جلانب األولا •

يها حكام البالد    ف لشيخ مواقف كثرية معروفة خاطب     ل
 .العربية

قد كتب إىل مجال عبد الناصر يوم أعدم األستاذ سيد قطب           ف
ـ رمحه اهللا ـ ومن معه من الدعاة، خطاباً قويا مشهورا              

رئيس ليبيا، و إىل    حمفوظا، وكتب إىل رئيس تونس السابق، وإىل        
رئيس اليمن، و إىل رئيس مصر، وغريهم ناصحاً ومذكراً وآمراً           

 .مبعروف وناهياً عن منكر

ما حدث أو اقترح عليه أن يكتب إىل حاكم من احلكام،            و
إال أبدى موافقته وكتب إليه، داعيا إىل الرفق بالرعية واحلرص           

ولو أن  . ملعاينعليهم، وحتكيم الكتاب والسنة وما أشبه ذلك من ا        
 .ما كتبه نشر لعلم الناس نفَس الشيخ وجهده ونصيحته

مـا كتابة الشيخ عن بعض الذين جاهروا بالكفر فهو           أ
معروف، فقد علم أن بعضهم أنكر بعض ما يف القرآن الكرمي،            
وسخر ببعض القصص القرآنية واستهزأ بسنة النيب صلى اهللا عليه          



 
 

 

٢٧ نسيم احلجاز يف سرية ابن باز

ة، فكتب الشيخ كالما قويا     وسلم، وألغى بعض األحكام الشرعي    
 .رصينا معلنا، كان له صدى كبريا يف نفوس الناس 

 :شجاعته مع عامة الناس: جلانب الثاينا •

هناك من العامة واخلاصة احمليطني بالكبار من يكون له نوع          
من احلصار الفكري، الذي يصعب الفكاك منه، حىت رمبا أثروا           

 .يه أن خيالفهمعلى من حييطون به، وأصبح من الصعب عل

ما الشيخ ابن باز فهو شجاع مع اجلميع، فإذا رأى احلق            أ
قال به، ومل يبال خبالف من حوله، وإذا رأى احلق خالف ما              
يعتاده العامة أيضا قاله ولو خالفه من خالفه يف ذلك، فله يف هذا              

  .مواقف مشهودة واضحة 

  وكل ما أفىت به الشيخ أو قاله مما يستغربه البعض أو             
يستنكرونه فإن الشيخ مل يقله مهابة وال جماملة ألحد، ولكن هذا           
الذي رأى أنه احلق فقاله، بغض النظر عن موافقة اآلخرين أو             

 .خمالفتهم 

اإلخالص، والنصيحة هللا،    إن الشيخ ينطلق من منطلقات       
 .ولرسوله، ولكتابه، وألئمة املسلمني، وعامتهم
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 :على االجتهاد السائغسعة األفق لالختالف املبين : ابعا ر

واء كان هذا اخلالف خالفا يف مسائل فقهية، أو خالفا           س
عمليا يف أمور اجتهادية واقعية، فإن الشيخ من أكثر العلماء  سعة            
صدر هلذا اخلالف وقبوال للرأي املخالف، وحلما على من يقول          
به، فهو ال ينطق بالكلمات النابية على من خالفه، وال ينحى             

ليه وال يتهمه، فال يسيء الظن مبن خالفه، وال يتهجم          بالالئمة ع 
 .عليه،  وإن رد  فبالكلمات الطيبة، والعبارات املؤدبة

 أحد مينعك أن يكون لك رأي، لكن ال تطرح هذا            ال  ف
الرأي على أنه هو الدين، وأنك الناطق الرمسي باسم الكتاب            

لديك والسنة، وأن من خالفك فليس من أهلها، ولكن اطرح ما           
رأيي : بتواضع واعتدال وتعقل وبصرية، وقل كما قال الشافعي        
 ".  وهو صواب حيتمل اخلطأ، ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب

 :رجل عامة: امساخ

لشيخ رمحه اهللا رجل عامة منذ أن ابتدأ قاضياً وإىل وفاته ال            ا
 .يحجب الناس دونه، وال يرد أحد عن بابه

والعوام والعلماء، مل حيتجب     جملسه والكبار والصغار،      يف
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 .يبة العلم مع وجود اهليبة والوقار على حمياه

عيش مع العامة يف مشاكلهم اليومية، وحاجام املادية          ي
وقضاياهم االجتماعية، ولذلك أصبح قريبا من النفوس، فهو يرى          
أن كل من قصده يف شيء، فحقه عليه أن يتقبل شكواه، ويبذل            

عة حسنة، أو دعوة صاحلة، أو توجيه        له وسعه، ولو يف شفا     
 . رشيد

لذلك يصح أن يطلق عليه رجل عامة، وحنن حنتاج إىل هذا           و
النمط من العلماء، والدعاة، وطالب العلم، الذين ال حيتجبون عن            

 .العوام

إننا ال نطالب أن جيعل اإلنسان كل وقته للناس، فهذا أمر            
هو حيتاج إىل   صعب، فلكل إنسان خصوصياته وأوقاته وظروفه، و      

 .وقت للتعلم وللقراءة وللتعليم وللتحضري و للفتوى إىل غري ذلك

لكن ينبغي أن يكون مع ذلك أوقات لتقبل مشاكل الناس،          و
والسؤال عن أحواهلم وحل مشكالم، وهذا النمط من العلماء ،          

 .هم الوقود احلقيقي هلذا اتمع
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 :العاملية: ادساس

لمني كلها، فتجده يستمع     تمع عند الشيخ مهوم املس     جت
ألخبار املسلمني يف اصقاع األرض النائية كما يسمع أخبارهم          

 . يف أقرب بلٍد إليه

لقد كان قلباً حيمل مهوم أمة، ليس فقط باحلزن هلم، بل             
يبذل املستطاع فريسل الوفود، ويبعث األموال، وخياطب          

 .املسؤولني هنا وهناك، فيما يعتقد أن فيه مصلحة

ج إىل دعاة خيرجون من اهلم احمللِّي إىل اهلم العاملي،          حنن حنتا و
ويعيشون مشاكل املسلمني يف كل بلد، ليس فقط أن مسلما            

 .أو مات جوعا.. ذبح

يضا، أن املسلمني يف بالد العامل كلها يعيشون جهال          أ لكن و
وغيبة عن اإلسالم، وكما حيتاجون إىل السالح يف الدفاع عن           

د جوعتهم، حيتاجون أيضا إىل من يعلمهم       أنفسهم، أو الطعام لس   
 .الكتاب والسنة، ويربيهم على معانيها

للشيخ مندوبون ودعاة يف كل بالد العامل، أكثر من ألف           و
داعية يتبعون املكتب اخلاص للشيخ، ويقوم باإلنفاق عليهم ودفع         
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 .رواتبهم 
     ه خلْف حبِر الصِني يف كل بلدٍةل

 لربابِرىل سوِسها األقصى وخلف اإ
   جالٌ دعاةٌ ال يفلُّ عزميهمر

 كم جباٍر وال كيد مـــاكِر
   ذا قال مروا يف الشتاِء تسارعواإ

 وإن جاَء حر مل خيف شهر ناجِر

   م أهلُ ديِن اِهللا يف كلّ بلدٍةه

 وأرباب فتياها وعلم التشاجـِر

 ....ذا األمر يدعو إىل وقفةه

 اإلجيايب، حيث تبىن جبهده     ن الشيخ كان مثاالً يف العمل      إ
اخلاص هذا العدد الضخم من الدعاة، وحنن نطالب الدعاة بأن           
يكون كل واحد منهم قائما على سد هذه الثغرة كما كان             
الشيخ، فلو وجدنا مائة داعية، كل واحد منهم تبىن عشرة من            
الدعاة يف بالد العامل اإلسالمي، ينفق عليهم وجيمع من أموال            

ع رواتبهم، وكل واحد من هؤالء الدعاة له مكتب          احملسنني لدف 
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وله مركز وله مدرسة، لوجدنا أننا غطينا مساحة كبرية من            
 .العامل

ننا ندعو الدعاة وطلبة العلم، أن يشاركوا يف محل هذا            إ
وأن يشعروا بأن املسؤولية ملقاة على عواتقهم هم        . العبء الكبري 

هات أخرى رمسية أو    قبل غريهم، وأنه ال جيوز أن يلقوها على ج        
غري رمسية، وأن يعتمدوا على اهللا عز وجل مث على أنفسهم، وكل            
إنسان يستطيع أن يقوم ذا املشروع يف نطاقه الشخصي، ولو           
بصورة حمدودة، فيحاول  أن حيصل على تربية واحد أو أكثر من            
أطفال املسلمني مثال، أو حيرص الداعية وطالب العلم، أن يتابع           

لدعاة يف العامل اإلسالمي، وبذا يتظافر العمل ويتكامل        عدداً من ا  
 .اجلهد 

 :العناية بالعلم والفقه واحلديث: ابعاس

على كثرة مشاغله العاملية واحمللية وتلقيه ألمور الناس           ف
ومهومهم ومشاكلهم، إال أن ذلك كله ال مينع الشيخ من مواصلة           

تظهر فالشيخ حمدث من الطراز األول، يس       . الطلب والبحث 
 .الصحيحني وال يكاد يفوته شيء من الكتب الستة
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هو حريص على احلديث وعلى االتباع، ال يقدم على السنة          و
 .قول أحد من الناس كائنا من كان

فضال عن ذلك فإن للشيخ مسلكا يف الفقه متميزا، فالشيخ          و
فقيه كبري، وكما أن له باعا طويال يف العلم باحلديث، فله باع             

 رفة بالفقه، وآراؤه الفقهية آراء سديدة قوية، منسجمة       طويل يف املع  
مع القواعد واألصول انسجاما كبريا، ولذلك فإننا ننصح بالعناية         
بآراء الشيخ الفقهية ومتابعتها والسؤال عنها وإن كنا نقول هو           

 .منهج متميزكغريه بشر غري معصوم، ولكن منهجه العام للتفقه 

 :سالمة الصدر: امناث

 حيمل يف قلبه حسدا ألحد على فضل أعطاه اهللا           الشيخ ال ف
تعاىل إياه، أو حقداً ملوقف صدر منه، فقلب الشيخ أكرب من             

 .املشكالت، ومن األخطاء الصغرية

 :الزهد: اسعات

ليس يف يده من الدنيا شيء، خرج من الدنيا ومل يتلطخ ا،            ف
... بل رمبا كثرته الديون لكثرة نفقاته وعطاياه وكرمه وجوده         

 .فقد مجع بني الزهد والكرم
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 :القدرة على معايشة أجيال متعاقبة: اشراع

الشيخ تويف عن حنو تسعني سنة،  ومع ذلك فهذه السنني            ف
الطويلة مل يقضها يف رغد العيش وحببوحته، ويف جو الراحة            
 والنعيم بل قضاها يف جو من اجلهاد والصرب والبالء واالحتساب         

ناس ومهومهم، متنقال من القضاء إىل      ااهدة ومعاناة مشاكل ال   و
التدريس، ومن التدريس إىل األعمال احلكومية ومع ذلك مل           
يتجاوزه الوقت، أو يعجز عن استيعاب تغري األوضاع، وتطور          

 .األحوال 

ولذا فإنه وإىل ليلة وفاته قد فتح صدره للناس قريبهم             
ا وبعيدهم يف السؤال، والفتيا، واملشاكل االجتماعية، وقضاي        

الطالق، واخلصومات، ومشاكل املسلمني، ومهومهم          
واستطاع أن يتعايش مع هذه األجيال املتواصلة،        ... ومصائبهم

فهو  ميلك قدرة التعامل مع اجليل احلاضر كما لو كان واحدا             
منهم، يعرف مهومهم ومشاكلهم وأمورهم املستجدة، نظرا هلذه        

 .ناسالروافد والقنوات اليت صار متواصال ا مع ال
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 :محله هلموم اإلسالم بنفسه: حلادي عشرا

 .هذه قضية مهمة جدا فهو ال يلقي التبعة على اآلخرينو

ليت : قال... حنتاج كذا : ن من العلماء من إذا قلت له       إ
ليت طلبة العلم   .. ليت الناس يقومون بكذا   .. العلماء يفعلون كذا  

يلقي أما الشيخ عبدالعزيز فإنه ال       . . . جيتمعون على كذا    
بالالئمة على غريه، وال حيمل  املسؤلية سواه، بل يشعر بأنه هو             
املسؤول وهو املطالب، ويبذل ما يستطيع ، ويعاجل املواقف بالذي          

 .يقدر عليه  ويستطيعه

واألساليب اليت يعاجل ا املواقف أساليب اجتهادية، وقد          
يستحسن هو شيئا ويستحسن غريه شيئا آخر، لكن املهم أنه ال            

عول على اآلخرين فقط ويتخلى هو، أو يبعد نفسه، بل كلما            ي
نفعل إن شاء اهللا ونبذل ما      : جئته يف قضية دقيقه أو جليلة قال      

 .حنن نشفع ويقضي اهللا ما يشاء : قل ما يقوله أن يقولأنستطيع، 

ما أن يقول ال نستطيع أن نصنع شيئا، أو ال طاقة لنا ذا              أ
هنا جند أننا أمام إنسان شعر       و. فقلما جتد مساحته يقول ذلك     
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باملسؤولية، ومل يشعر أن احلمل على غريه من الناس، كال بل              
فليت . يشعر أن احلمل عليه ويسعى إىل جناة نفسه مبا يستطيع          

 .كل واحد منا يشعر باملسؤولية ذاا

التثبت والتأين والتحري واحلرص على      :خريا من صفاته  أ
 :سالمة اآلخرين

كون ما بلغه عن فالن من سوء صحيحا وإن         هو يتمىن أال ي   ف
احتاج إىل حماققة تثبت وتبصر، وهذه أخالق الكرماء من            
الرجال، وقد حصل أن أوراقا وصلت إىل مساحته عن داعية            

 .مشهور يتهم فيها أنه مبتدع خمالف للسنة

 فكتب الشيخ هلذا الداعية رسالة فيها التبجيل والتوقري          
وصلتين أوراق بشأنكم فيها    : ك قال والثناء والدعاء، وبعد ذل   

وأرجو أن يكون ما بلغين عنكم غري صحيح،        .. وكيت.. كيت
 .ولكنين أحببت التثبت من ذلك

ن الشيخ ال يتكلف أن  ينقب عن  قلوب الناس، ولكن              إ
 .يكفيه أن تظهر السالمة فيهم، وأن تكون عالنيتهم اخلري

البدعة، كفي أن يظهر اإلنسان التزام السنة، وجمافاة           ي
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والدعوة إىل اخلري والنهي عن املنكر، أما سرائر الناس ودخائلهم           
وبواطن أحواهلم فهذه أمرها إىل اهللا كما قال ـ صلى اهللا عليه             

إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدم أو كدت        : "وسلم ـ   
 .  )١("أن تفسدهم

 وبعد فهذه إشراقات من حياة الشيخ قيلت يف حينها على           
حياة الشيخ وسريته أوسع من ذلك بكثري، وستظل        عجل، ولكن   

يف جوانب سريته، ووقائع حياته، وسلوكه واجنازه، معامل مضيئة         
لكل من يترسم سلوك العلماء الربانيني ويتوسم  هديهم ويتقفى          
أثرهم، رحم اهللا الشيخ وغفر له، ورفع يف درجات اجلنة نزله،            

 .ومجعنا وإياه يف دار كرامته
 

 .سلم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه وسلمصلى اهللا وو

                                 
معاوية طريق ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن من ) ٤٨٨٨(أخرجه أبو داود ) 1(

شد شيئاً كما نص  ورجاله ثقات أثبات إال أن ثور مل يسمع من را.رضى اهللا عنه
 .على ذلك اإلمام أمحد
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 א

الصفحة  املوضوع
 ملقدمةا ٣
 :الفصل األول  ٥
 أسباب تناول املوضوع: أوالً  ٥
 البد من القدوة. ١ ٥
 هؤالء هم السابقون. ٢ ٩
 تنبيهات على ِسري العلماء: ثانياً  ١١
 الثناء على شخص ما ال يعين موافقته يف كل أمر. ١ ١١
 .وابط املديح املمدوحض. ٢ ١٢
 .سرية ذاتية: الفصل الثاين  ١٥
 .مسها ١٥
 .ولده وحياتهم ١٥
 .شاخيهم ١٦
 .لوظائف واملناصب اليت تبوأهاا ١٦
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 .تبه ومصنفاتهك ١٧
 .ياته اليوميةح ١٨
وانب من القدوة يف شخصية       ج: الفصل الثالث  ٢٠

 .الشيخ
 .احللم وسعة الصدر: والأ ٢١
 .السماحة: نيااث ٢٤
 .الشجاعة: الثاث ٢٦
 .شجاعته مع احلكام وااهرين بالكفر: جلانب األولا ٢٦
 .شجاعته مع الناس: جلانب الثاينا ٢٧
.سعة األفق لالختالف املبين على االجتهاد السائغ: ابعار ٢٧
 .رجل عامة: امساخ ٢٨
 .العاملية: ادساس ٣٠
 . واحلديثالعناية بالعلم والفقه: ابعاس ٣٢
 .سالمة الصدر: امناث ٣٣
 .الزهد: اسعات ٣٣
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 .القدرة على معايشة أجيال متعاقبة: اشراع ٣٤
 .محله هلموم اإلسالم بنفسه: حلادي عشرا ٣٥
التثبت والتأين والتحري واحلرص على     : لثاين عشر ا ٣٦

 .سالمة اآلخرين
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