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عن الشيخ
الشيخ عبداهلل بن زيد آل حممود الرشيف ،رئيس املحاكم الرشعية والشؤون الدينية بدولة
قطر ،أحد العلامء املشهورين يف اجلزيرة العربية وصاحب الفتاوى التي سبق فيها عرصه وسهل فيها
عىل الناس كفتاوى احلج والطالق والتأمني وغريها .درس عىل عدد من كبار العلامء يف نجد وقطر
واحلجاز ،واستلم قضاء قطر منذ 1359هـ املوافق1940م .وكان خطيب ًا مفوه ًا جتمع خطبه احلكمة
والفقه والتفسري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وكان أديبا وصاحب قدرة بالغية وحيفظ الشعر
ويستشهد به .تويف يف مدينة الدوحة ودفن فيها يف رمضان  ،1417املوافق فرباير .1997

نسبه
هو الشيخ عبداهلل بن زيد بن عبداهلل بن حممد بن راشد بن إبراهيم بن حممود بن منصور بن عبد
القادر بن حممد بن عيل بن حامد الرشيف.
وآل حممود من آل حامد ـ أمراء سيح األفالج ـ من ذرية اإلمام حامد بن ياسني الرشيف أمري
الوادي ،ويتصل نسبهم باحلسن بن عيل بن أيب طالب.

مولده ونشأته
ولد يف حوطة بني متيم يف جنوب نجد سنة  1329للهجرة ،ونشأ هبا بني والديه ،وكان والده
رج ً
ووجهه للعلم ،وكان كسبه من التجارة ،ولكنه
فتعهد بتعليم ابنه الوحيدَّ ،
ال صاحل ًا حمب ًا للعلمَّ ،
فتحملت والدته رعايته وتشجيعه عىل االستزادة من العلم،
تويف والشيخ صغري يف بداية البلوغ،
َّ
وكانت امرأ ًة صاحل ًةُ ،تكثر الدعاء له ،وكانت ترجو أن تراه عامل ًا كبري ًا.
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طلبه للعلم
تل َّقى دروسه األوىل عىل الشيخ عبد امللك بن إبراهيم آل الشيخ ،قايض حوطة بني متيم ،ثم
الزم الشـيخ عبد العزيز بن حممد الشثري (أبو حبيب) مالزم ًة تام ًة ،فكان يقرأ عليه يف الليل والنهار،
ويسـافر معه ،وعندما انتقل الشيخ أبو حبيب قاضي ًا يف منطقة الرين انتقل معه ملالزمته والدراسة
عنده ،واستمر معه حتى عام 1350ه (1930م).
وأفاد الشيخ من كتب أخواله الشثور الذين تر َّبى بينهم؛ حيث كانوا بيت علم ،ثم انتقل إىل
الرياض للدراسة لدى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،وكان يعترب أكرب مرجع يف اإلفتاء والقضاء
يف اململكة السعودية ،واستمر معه مد ًة من الزمن.
أتم حفظ القرآن الكريم بإتقان وملا ُيتم السابعة عرشة ،فقدَّ مه شيوخه للصالة
وكان الشيخ قد َّ
بالناس الرتاويح والقيام ،وكان شغوف ًا بطلب العلم ،وقد ساعده عىل ذلك نباهته وقدرته عىل
تفرغ لطلب العلم فدرس وحفظ الكثري من الكتب واملتون ،والكثري من
احلفظ ،حتى بز أقرانه ،وقد َّ
األحاديث النبوية عن ظهر قلب.
وكان احلصول عىل الكتب شا ّق ًا يف ذلك الوقت؛ حيث مل تصل الكهرباء أو املطابع ،وكان
الناس يشرتون الكتب بأثامن غالية ،أو ينسخوهنا بأيدهيم أو بأيدي النساخ ،وقد استعار الشيخ كتاب ًا،
وكان يسهر عىل نسخه عىل مدى شهرين عىل ضوء الرساج حتى أمتَّه.

سفره يف طلب العلم
فيمم وجهه شطر
كان الشـيخ حمب ًا للعلم شغوف ًا به ،وقد شجعه شيوخه عىل االستزادة منهَّ ،
قطر ،حيث افتتح الشيخ حممد بن مانع مدرسته التي استقطبت طالب العلم من قطر وخارجها.
وكان ألرسة آل حممود عالقة قديمة بقطر ،حيث كان عمه سـعد بن إبراهيم آل حممود مقي ًام
فيها منذ سنني طويلة ،كام كان أعاممه وخاله يرتددون عليها للغوص عن اللؤلؤ يف مياهها ،وقد تويف
عمه حممد ودفن يف الوكرة قبل وصول الشيخ بسنني.
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بدأ الشيخ دراسته التي استمرت حوايل أربع سنني ،وحتى انتقال الشيخ حممد بن مانع إىل
مكة.
يقول بعض من عرفه يف ذلك الوقت :إنه مل يكن يرتك املصحف أو الكتاب من يده طوال
اليوم ،وكان يقيض أغلب وقته يف مسجد عبالن املجاور لبيته للدراسـة واملراجعة ،وقد شغل نفسه
بالعلم حفظ ًا ودراسة بحيث فرغ نفسـه متام ًا ،فكان يعيش عازب ًا ،ومل ينشغل بتجارة ،وكان يذهب إىل
بيت عمه سعد املجاور لتناول وجباته.
تقول زوجة عمه سعد (أم نارص) :كنا نضع للشيخ غداءه يف املجلس ونغطيه ،وعندما نأخذه
مـس ،فقد كان انشـغال الشـيخ بالدرس والعلم ينسيه الغداء حتى يذهب وقته.
عرص ًا نجد أنه مل ُي َّ
تغرب عن األهل يف طلب العلم أربع سنني،
يقول رمحه اهلل يف إحدى رسائله...’ :وكنت ممن َّ
ومل أجد مشق ًة يف الغربة وال يف العزوبة؛ لكون االشتغال بالعلم وباألعامل الدينية واملالية يستدعي
االنرصاف الكيل ،عىل حدِّ ما قيل[ :من البسيط]
حار ُبوا َشدُّ وا َم ِ
آز َر ُه ْم
َق ْوم إذا َ
ِ
َت بـِ َأ ْط ِ
هار
ع ِن النِّساء ولو بات ْ
حظيت فيها بحفظ ٍ
كثري من العلوم
ويقول ـ رمحه اهلل ـ عن سفرته لقطر’ :كانت سفر ًة مبارك ًة،
ُ
والفنون ،فحفظت’ :بلوغ املرام من أدلة األحكام‘ ،و’خمتصـر املقنع‘ ،و’نظم املفردات‘ ،و’نظم
ال يف ٍ
وعملت عليه رشح ًا حاف ً
جملد ضخ ٍم ،ويمكن جعله
خمتصـر ابن عبـد القوي‘ إىل باب الزكاة،
ُ
يف جملدين ،وتوقفت عن مواصلة تكميله للعوارض التي شغلتني.
كام حفظت’ :ألفية احلديث‘ للسيوطي ،و’ألفية ابن مالك‘ يف النحو ،وكتاب ’قطر الندى
ّ
وبل الصدى يف النحو أيض ًا‘.
و يقول أمحد بن الشيخ حممد بن مانع’ :كان الشيخ ابن حممود من أبرز َط َلبة الوالد رمحه اهلل،
واهتم بتعليمه ،وكان الشيخ
فتعهده،
وكان يلتهم العلم التهام ًا ،وكان والدي يرى فيه خمايل النبوغَّ ،
َّ
ابن حممود حريص ًا عىل العلم ،سـريع احلفظ ،حارض البدهية ،وطلب منه والدي الرتكيز عىل الفقه
والنحو ،وعندما غادر والدي إىل مكة لتس ُّلم عمله بطلب امللك عبد العزيز سافر الشيخ معه‘.
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و ُنقل عن الشيخ ابن مانع أنه قال عندما ُسئل عن الشيخ’ :ابن حممود هو الوحيد الذي يتعلم
مني وأتعلم منه‘.
ويف عام 1357ه (1937م) وصل الشيخ إىل الرياض ،والتحق بالدراسة مرة أخرى لدى
ٍ
تقرب من سنتني،
الشـيخ حممد بن إبراهيم آل الشـيخ ،مفتى الديار السعودية بالرياض ،وذلك ملدة ُ
ٍ
ثامنية( )1من أبرز طلبته للسفر إىل مكة للوعظ
وقد ُأعجب به الشيخ حممد ،واختاره ضمن
واإلرشـاد يف احلـرم ومساجد مكة ،وليكونوا جاهزين ِّ
لتويل املناصب القضائية بنا ًء عىل طلب امللك
عبد العزيز.

ثقافته العالية وا ِّ
طالعه الواسع
كانت حياة الشيخ طلب ًا متص ً
ال للعلم منذ صغره ،فقد كان منقطع ًا لتل ِّقي العلم ،وحفظ القرآن
واألحاديث واملتون املختلفة ،وكان لوالدته فضل كبري عليهَّ ،
جتىل يف دفعه يف هذا السبيل ،ودعائها
الدائم له ،وموافقتها عىل سفره إىل مناطق بعيدة لطلبه مع كونه ابنها الوحيد.
وحتى حني َّ
توىل القضاء ،فلم يشـغله عن طلب العلم شـاغل ،وكان شغوف ًا بالدراسة
واملطالعة ،ال ينقطع عن التنقيب يف بطون الكتب ،والبحث يف املراجـع واألمهات التي ِ
حتفل هبا
مكتبته اخلاصة ،وإن صـادفتْه ـ أثناء قراءاته ـ فكرة أو فائدة استحسنها بادر بتسجيلها ،حتى تبقى حي ًة
يف ذاكرته ،وحتوي أوراقه الكثري من هذه الكتابات ،وهي مكتوبة عىل أي أوراق تكون يف متناول
ٍ
ٍ
ٍ
مظروف أو قصاصة ٍ
فكرة أو
ورق .،بل إنه قد ينهض من نومه لتسجيل
رسـالة أو
الشيخ كظهر
ٍ
خاطرة قبل أن ينساها.
اهتم ٍ
بأمر ال خيلد للراحة حتى ينجزه ،وقد درس
وكانت للشـيخ مهة عالية وفهم كبري ،وإذا َّ
فضيلته الكثري من الكتب املتعلقة بالعلوم اإلسالمية املختلفة ،ومل يقترص عىل معرفة مذهبه ،بل تعدَّ اه
إىل دراسة مجيع املذاهب ،وا َّطلع عىل مواقع اخلالف واالتفاق بينها ،ودرس كتب امللل والنحل
األخرى ،وهو حنبيل املذهب ،سلفي العقيدة.
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وقد أحاط إحاط ًة واسع ًة بالتفاسري املختلفة والصحاح ،كام قرأ الكثري من كتب التاريخ
والسري ،وكان عىل عل ٍم واس ٍع بأيام العرب وأنساهبم ،وتاريخ اإلسالم ورجاالته ،وله و َلع باألدب
والشعر ،وحيفظ الكثري من القصائد وأبيات احلكمة واألمثال العربية ،ويستشهد هبا كثري ًا يف أحاديثه
وكتاباته.
يقول الشيخ عبداهلل بن عبد الرمحن آل جربين’ :نقوم بزيارته ونجلس معه ،ونجد يف جمالسه
البحث العلمي واملسائل واألجوبة املفيدة ،ونراه حريص ًا عىل تل ِّقي طلبة العلم وتشـجيعهم عىل
مواصلة الطلب واالستفادة ،واستغالل الوقت يف التل ِّقي عن العلامء ،واغتنام احلياة والفراغ فيام هو
مفيد وخري ،وعدم إضاعة األوقات فيام ال فائدة فيه‘.

التدريس يف احلرم املكي الرشيف
كان من نعم اهلل تعاىل عىل الشيخ عبداهلل أن رشفه للقيام بمهمة التدريس يف أرشف ٍ
بقعة
َّ
ٍ
ٍ
ثامنية من أبـرز
مكان؛ أال وهو بيت اهلل احلرام ،حيث اختاره الشيخ حممد بن إبراهيم ضـمن
وأفضل
تالميـذه للذهاب إىل مكة للوعـظ والتدريس هبا.
يقـول الشـيخ رمحه اهلل’ :ويف عام 1359ه صـدر األمـر من امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن
رمحه اهلل بإرسالنا إىل مكة املكرمة لنرش الوعظ واإلرشاد والتعليم يف احلرم ويف مساجد مكة،
ولنكون وقت الطلب عىل أهبة االستعداد.‘..
فتوجه الشيخ إىل مكة ،ومكث هباُ ،
كريس للتدريس يف املسجد احلرام.
وخصص له
َّ
ٌّ
يقول الشيخ جاسم بن عيل بن عبداهلل’ :سافرنا للحج عام 1359ه مع الشيخ عبداهلل بن
ٍ
جاسم رمحه اهلل ،وسمعنا ونحن باحلرم عن ٍ
حممود ،له درس ،فبحثنا عنه ،وسألنا
شيخ اسمه ابن
ٍ
حتى د ُّلونا عليه ،وكان شاب ًا أبيض ذا ٍ
خفيفة ،وكان يلقي درس ًا عن أحكام احلج ،فجلسنا
حلية
نستمع ،وكانت هذه أول مرة أراه فيها‘.
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ويقول األستاذ عبداهلل املعتاز مؤسس إدارة املساجد واألعامل اخلريية يف الرياض’ :أتذكَّر
دروس الشـيخ ابن حممود يف احلرم ،وكان رمحه اهلل جهري الصوت ،وله قبول عند مجهور الناس،
وحلقته من احللقات الكبرية ،وكان يلبس بشت ًا أسود ،ويف يده عصا صغرية ،ومما لفت نظري أناقته
وبياض مالبسه ونظافتها عىل غري عادة الناس يف ذلك الوقت ،كام كان يف درسه يتميز بالبالغة
واستخدام املحسنات اللفظية كالسجع والطباق وشواهد الشعر‘.

تو ِّليه القضاء يف قطر
يف منتصف ذي القعدة من عام 1359ه قدم الشيخ عبداهلل بن قاسم آل ثاين ـ حاكم قطر ـ إىل
مكة قاصد ًا احلج ،وبصحبته ابنه وويل عهده الشيخ محد بن عبداهلل ،وعدد من كبار أفراد األرسة
احلاكمة واألعيان.
ٍ
برجل يصـلح
وبعد أداء فريضـة احلج طلبا من امللك عبد العزيز آل سعود أن يبعث معهم
للقضاء والفتيا ،حيث كانت قطر يف ذلك الوقت بدون قاض ،بعد أن غادرها الشيخ حممد بن مانع،
الذي طلبه امللك عبد العزيز من الشيخ عبداهلل بن قاسم ليتوىل اإلرشاف عىل التعليم يف اململكة
ٍ
بإيعاز من الشيخ حممد بن مانع ،الذي َّ
رشحه
الوليدة ،وقد وقع اختيارهم عىل الشـيخ عبداهلل بن زيد
ملا رآه منه من سعة العلم واالطالع.
وقد استدعاه امللك عبد العزيز ،وأمره بالسفر مع الشيخ عبداهلل بن قاسم ِّ
لتويل القضاء يف قطر،
فتوجه إىل قطر يف السنة نفسها ،حيث تق َّلد أمانة القضاء يف
أرص عليهَّ ،
فحاول االعتذار ،ولكن امللك َّ
 15من ذي احلجة عام 1359ه (1940م) ،وكان عمره يف ذلك احلني ثالثني سنة.
كانت الفرتة التي َّ
توىل فيها الشيخ القضاء هي يف بداية تكوين الدولة ،وكانت أجهزة احلكومة
اقتصادي صعب مع اهنيار اللؤلؤ الطبيعي،
مر عليها ظرف
ٌّ
بسيط ًة وقليل ًة ،وإمكانياهتا حمدودة ،وقد َّ
ٍ
رضر ٍ
كبري القتصاد دول اخلليج.
الذي تس َّبب يف
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وقد َّ
استمرت سـت سنوات ،والتي
توىل الشيخ القضاء مع نشوب احلرب العاملية الثانية التي
َّ
ضاعفت املشاكل املالية لدول اخلليج حيث انقطعت املؤن التي كانت تصل عن طريق البحر ،وأدى
ذلك إىل ازدياد نشاط التهريب ،وارتفعت أسعار السلع إىل ثالثني ضعف ًا أو أكثر ،مما تس َّبب يف عجز
الكثريين عن توفري لقمة العيش ،وكثرت الوفيات بسبب اجلوع واألمراض.
تصدَّ ى يف بداية عمله للكثري من املشاكل املعقدة واملزمنة ،وبعضها خالفات تراكمت عليها
ٍ
مستعصية ،وقد استطاع يف ٍ
ٍ
ٍ
وجيزة أن َّ
سنون مل يتم حلها ،فكان مو َّفق ًا يف ِّ
حيل
مدة
مشكلة
حل أي
الكثري من اخلالفات القبلية ،خاص ًة يف مناطق الشامل ،بحيث استقرت العالقات بني القبائل هناك.
ٍ
يفرق يف قضائه بني ٍ
وصغري
كبري
وقد اشتهر يف قضائه بتحري العدل والنَّزاهة ،وكان ال ِّ
ٍ
ٍ
ضعاف
أشخاص
فاجلميع أمام احلق سواء ،ويتناقل الناس كثري ًا من املواقف التي حكم فيها لصالح
ضد شيوخٍ ووجهاء.
وهو يعترب ـ بحق ـ مؤسس القضاء الرشعي يف قطر ،حيث وضع نظام تسجيل األحكام
ٍ
سـجالت ،أو يكتبون األحكام يف
والقضايا حلفظها ،ومل يكن القضاة قبله يسجلون أحكامهم يف
ٍ
ٍ
خمترصة يف يد صاحب احلق تثبت حقه ،وال يوجد مايقابلها لدى
ورقة
صـكوك ،وإنام يكتفون بكتابة
القايض.
وذكر الشيخ زهري الشاويش أن الشيخ حممد بن مانع قال للشيخ عيل ابن عبداهلل ـ حاكم البالد
يف حينه ـ’ :عليكم بالشيخ ابن حممود؛ فواهلل إن ذهب أو ترك فلن جتدوا مثله‘.

طريقته يف القضاء
كان فضيلته يبكر يف اجللوس للقضاء قبل طلوع الشمس طوال العام ،ما عدا أيام اجلُ َمع ،وكان
مع هذا قليل السفر خارج البالد ،ويبدأ جلسته ببحث وكتابة القضايا املعروضة أمامه يف اليوم
تغص هبم قاعة املحكمة يف كثري من األحيان ،فيبدأ
السابق ،وبعد إنجازها يستدين اخلصوم الذين ُّ
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ِّ
بحل قضاياهم ،وجيتهد يف اإلصـالح بينهم ما وجد إىل ذلك سـبيالً ،ويسـاهم من ماله يف اإلصالح
إذا كان اخلصم فقري ًا.
وقد يتطاول عليه بعض اخلصـوم برفع الصوت أو التجريح ،فيتحمل منهم كل ذلك يف صرب،
وقد رفض عدة مرات وضع رشطة لتنظيم الدخول عليه؛ خوف ًا من أن ير ُّدوا صاحب حاجة أو
يمنعوا سائالً.
ٍ
ٍ
واحدة أو جلستني ،وحيرص يف القضايا املتعلقة بالعقار أن خيرج
جلسة
وأكثر القضايا حي ُّلها يف
بنفسـه ملعاينة مكان اخلالف ،ويتأنى كثري ًا قبـل إصدار حكمه حتى يتضح احلق والصواب فيقيض
به..
وقد ذكر رمحه اهلل يف إحدى رسائله منهجه يف القضاء ،ونصح إخوانه القضاة فقالُ ’ :رشع
القضاء رمح ًة للناس وراح ًة هلم؛ إلزالة الشقاق بينهم ،وقطع النِّزاع عنهم ،وإقامة احلدود ،واستيفاء
احلقوق ،وردع الظامل ،ونرص املظلوم.
اح القايض
لو َأن َْص َ
اس َرت َ
ف ُ
الناس ْ
وبات ُك ٌّل عن ِ
أخ ْي ِه راضـِي
َ
ْ
فمن واجب القايض أن حيتسب راحة الناس ورمحتهم يف قطع النِّزاع عنهم ،وأن حيتسب
التبكري يف اجللوس للناس ،ويفتح باب املحكمة عىل مرصاعيه ،ثم يبدأ باألول فاألول ،كام نص عىل
ِ
ب ُد ْو َن
فاحت ََج َ
ذلك فقهاء اإلسالم يف كتبهم ،ففي احلديثَ ’ :م ْن ت ََو َّىل شيئ ًا من َأ ْم ِر املسلمني ْ
ِ
ِ
حاجتِ ِه و َف ْق ِر ِه‘ [رواه أمحد والرتمذي].
ب اهللُ ُد ْو َن َ
احت ََج َ
حاجت ِه ْم و َف ْق ِره ْمْ ،
َ
وح َّجاب ًا يمنعون دخول الناس عليه ،أرسل
وملا بلغ عمر أن سعد بن أيب وقاص قد اختذ له باب ًاُ ،
حيرق باب سعد قبل أن يكلم أحد ًا من الناس.
حممد بن مسلمة ،وأمره أن ِّ
فهؤالء القضاة الذين يغلقون أبواب املحاكم عليهم ،ويرتكون الناس خلف األبواب يغشاهم
ٍ
مكرتث هبم ،وال مهت ٍم بأمرهم ،ويميض أكثر وقته يف احلديث يف
الذل والصغار ،والقايض غري
مصالح نفسه اخلاصة ،وشهر للحج ،وشهر للعمرة ،وشهر للمصيف يف الطائف أو لبنان مثالً،
ويرتك الناس يموج بعضهم يف بعض بالنِّزاع واخلصام ،ال جيدون من يقطع النِّزاع عنهم ،وهو
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مستأجر ِّ
حلل مشاكلهم ..فهؤالء باحلقيقة خمالفون لنصوص مذهبهم؛ فإن الفقه اإلسـالمي يمنـع
َ
غلق األبواب ،ونصب احلُ َّجاب دون القاضـي ودون الناس.
وسهلوا احلُ َّجاب ،وبكِّروا يف اجللوس؛ حتى يسهل عليكم معاجلة اخلصام،
فافتحوا األبوابِّ ،
وتنظيم األحكام؛ فإن جلوس القايض يف ِّ
حمل عمله لفصل القضاء بني الناس ،أفضل من تطوعه
بحجه وعمرته ،وأفضل من صيامه بمكة؛ ألن جلوسه يف حمل القضاء واجب عليه ،ومطلوب منه
رشع ًا وعرف ًا ،أما التطوع باحلج والعمرة فإهنا ليسـت بواجبة عليه ،وال مستحبة يف حقه ،وقد ال
تصح منه.
فال ينبغي أن هيمل هذا الواجب املحتَّم عليه يف حماولة التن ُّفل الذي هو ممنوع منه رشع ًا
وعرف ًا‘.
ٍ
ٍ
وكان الشيخ ذا ٍ
فكر ٍ
ودراية بأحوال الناس ،وقد وضع عدد ًا من األسس واآلراء
وحكمة
ثاقب
تيرس عىل الناس ،والتي ختالف ما كان عليه عمل املحاكم يف املنطقة ،وذلك نتيجة خلربته
الفقهية التي ِّ
القضائية الواسعة ،ومتكُّنه من الفقه ،فقد كان أول من طبق يف دول اخلليج اعتبار الطالق الثالث
طلق ًة واحدةً ،واعتبار يمني الطالق يمين ًا وليس طالق ًا ،وخالف رأي اجلمهور حول الطالق
البدعي ،حيث مل يضع له اعتبار ًا ،وله الكثري من اآلراء التي تسري عليها حماكم قطر ،والتي ح َّلت
الكثري من املشاكل.
وجلوسه ليس للقضاء فحسب ،فقد يأتيه من يستفتي يف مسألة أو حكم شـرعي ،كام يلجأ إليه
أصحاب احلاجات الذين يطلبون معونتـه يف األمور املختلفة ،فال يبخل عليهم باملساعدة التي
يريدون.
وكان هيتم بعـدم تأخري صاحـب احلاجة ،ويكرم الشاهد وال يعطله ،وجيهد نفسه ملحاولة
الوصول إىل احلق ،فإذا احتاج األمر إىل وقوفه عىل حمل النِّزاع فقد كان يواعد اخلصوم ،ويذهب
إليهم عرص ًا بنفسه.
وجملس اخلصوم لديه واحد ،فإذا جاءه أحد كبار القوم أمره باجللوس مع خصمه عىل كريس
اخلصومة أمامه.
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وقد كانت له هيبة لدى كبار القوم وصـغارهم ،وكان له فضـل إعطاء الرشع احرتامه ،وإلزام
الناس بحدوده وحقوقه ،وكان له فضل محاية حقوق الضعفاء من تسـلط األقوياء ،خاصـة يف وقت
مل تكن فيه أجهزة الدولة قد تكاملت بعد..
وحكام البالد حيرتمون أحكام الرشع ،وإذا كان ألحد منهم قضية حول حقوق عقاريـة أو
ماليـة ،ومل يتمكنوا من حلها عن طريق وكالئهم ،فكانوا حييلوهنا إىل الشيخ ،ويلتزمون بام حيكم به.
ٍ
قضية يف الشامل بني أحد الشيوخ وأحد املواطنني ،وكان من عادته
ومما ُنقل عنه أنه ذهب لنظر
البت يف الدعوى ،فلام علم الذي ُرفعت الدعوى يف مواجهته
أن يقف بنفسـه عىل موضع النِّزاع قبل ِّ
أن الشيخ سيأتيه أعدَّ له العشاء كالعادة ،حيث إن املنطقة بعيدة عن الدوحة ،فلام حرض الشيخ قال
حرضنا لك العشاء ،فقال :أنا مل ِ
آت للعشاء ،وإنام لنظر دعواكم ،وبعد أن انتهى من
له :يا شيخ! ترى َّ
الدعوى ركب سيارته وعاد بدون أن يتناول العشاء؛ فقد كانت تسويته بني اخلصوم تقتيض أن ال
يقبل دعوة أحدمها دون اآلخر.
وكان ـ يرمحه اهلل ـ يرفض قبول اهلدايا؛ لكون القايض جيب أن يبعد نفسه عن أي شبهة.
ٍ
عطاء منه ألحد أبنائه ،فسأله :هل أعطيت باقي
وطلب منه أحد حكام قطر السابقني توثيق
أبنائك مثله؟ فقال :ال ،فرفض الشـيخ توثيق هذا العطاء ،وقال :أشهدْ عليه غريي.
ويقول األستاذ حممود الرفاعي ـ مدير أوقاف الزرقاء باألردن ،والذي عمل يف قطر ـ’ :إنه ـ مدَّ
يمل وال ُّ
اهلل يف عمره ـ رغم كرب سـنِّه فهو دؤوب ،ال ُّ
يكل ،جيلس للقضاء مبكر ًا ،وربام يسبق مجيع
املوظفني ،ثم ينتقل ما بني ٍّ
حل ملشاكل املراجعني العضال ،وبني القضايا األخرى ،إىل مدِّ يد العون
واملساعدة للمعوزين ،وجرب خاطر املكروبني ،وبني القلم والقرطاس ،يكتب بيده ،ويميل عىل غريه،
ٍ
حديث
أضف إىل ذلك قوة احلافظة متَّعه اهلل بحواسه ،ومدَّ ه بالعافية من عنده ،فقد ترانا نبحث عن
وهبمة ٍ
ٍ
شابة تتحرك جوارحه ،وما هي إال دقائق حتى تكون البغية
يف بطون الكتب ،فيكفينا املؤونة،
حارضة.
واألهم مما مىض هو وقوفه عىل احلق ،فإذا أيقن بالدليل واحلديث ،فإنه يرضب صفح ًا عام كان
صح لنا من الرواية‘.
يرد من كالمه ،ويثبت ما َّ
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العدل مع اجلميع
ٍ
مذهب أو ٍ
ٍ
عرق ،فقد كسب احرتام
لديانة أو
كان الشـيخ يتحـرى العدل يف قضائه بدون النظر
اجلميع لنَزاهته وعدالته.
سـوري يعمل يف قطر ـ :كنت شاب ًا صغري ًا أعمل بالنجارة،
أرمني
يقول جون قصـاب ـ وهو
ٌّ
ٌّ
واتصل يب أحد األرمن ،وأبلغني أن أرمني ًا إيراني ًا ُقبض عليه يف قطر و ُأدخل السجن ،فذهبت ملركز
مزورة ،فتحدثـت معه ،فقال يل إنه
رشطة الدوحة أسأل ،فأبلغوين أن الرجل دخل البالد بتأشـرية َّ
حصل عىل التأشـرية من إحدى شـركات السياحة ،وال يعلم أهنا مزورة ،فحاولت مقابلة مدير املركز
فمنعت من ذلك ،وقيل يل إن املوضـوع حيتاج إلكامل التحقيق ثم حيال للمحاكمة.
ُ
وكانت زوجة الرجـل وابنه الصغري يف الفندق ،وسألت عن ٍّ
حل هلذه املشكلة ،فقال يل أحد
القطريني :اذهب إىل الشيخ ابن حممود ،فقد جيد لك حالً.
فذهبت إىل املحكمة الرشعية وأنا ِ
وجل ،وال أعرف كيف سأمتكن من مقابلة الشيخ ،فلام
ٍ
دخلت د ُّلوين عىل ٍ
كبرية ،ورأيت فيها الشيخ جالس ًا ومعـه بعض ال َك َت َبة ،وهو ينظـر يف القضـايا،
قاعة
كريس أمام الشيخ مبارشةً ،فرشحت للشيخ مشكلة
فانتظرت حتى جـاء دوري ،وأجلسوين عىل
ٍّ
الرجل ،وأن الرجل جاء إىل قطر يف طريقه إىل ٍ
بلد آخر ،ومل يكن يعلم بتزوير تأشريته ،وقلت له :أنا
مسيحي ،وجلأت إليك ألين مل أجد ح ً
ال آخر ،فقال يل :إذا كان كالمك صحيح ًا فأنا سأنظر يف
املوضوع.
وطلب ـ وأنا جالس ـ مدير مركز الرشطة ،واستفرس منه عن القضية ،وقال له يف هنايتها :إن
الرجل يف طريقه إىل ٍ
بلد آخر ،فأنتم أبعدوه من البلد ،واعتربوا تأشريته كأن مل تكن ،وال تزعجوا
ٍ
ٍ
وحماكمة ،فوافق املدير ،ولكن ليس من صالحيته إلغاء القضية.
بتحقيق
أنفسكم
يقول جون :فكتب يل الشيخ كتاب ًا ،أخذته وأنا فرح ملدير املركز ،الذي قابلني فور ًا ،وأهنى
اإلجراءات بعد اسـتالم كتاب الشـيخ ،وسـمح للرجل بمواصلة سفره مع عائلته يف اليوم نفسه.
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ٍ
مسيحي ،حدثت له مشكلة مع
لبناين
مقاول
ويذكر الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاين قص ًة عن
ٍّ
ٍّ
واحد من الشيوخ بسبب رفضه دفع الدفعات األخرية من حقوق املقاول ،فرفع الرجل دعواه للرشع
أمام الشيخ ابن حممود ،الذي أمر بإعطائه إحضارية خلصمه ،فحرض الطرفان أمام الشيخ ،فأجلسهام
أمامه.
وبعد االستامع إىل الطرفني قال للمدعى عليه :هل تعرتف هبذا املبلغ الذي يدعي به املقاول؟
فقال نعم ،ولكنه ربح مني الكثري ،وهذا خصمته مقابل ماربحه مني ،فقال الشيخ :لقد اتفق معك
ٍ
معني ،فإذا كان الربح من ضمنه فهو حقه ،وليـس لك أن تسلبه منه ،فطلب يمني املقاول
عىل مبل ٍغ
أن املتبقي حقه ،فقال الشيخ :هو قدَّ م أوراقه وب ِّينته ،واليمني تتوجه إليك بأنك س َّلمته مجيع حقه،
عندها استعد الرجل لسداد بقية املبلغ ،وأحرضه يف اليوم نفسه للمحكمة ،واستلمه الرجل.
وقد تأثر هذا املقاول هلذا املوقف ،وقال :أنا مسيحي أجنبي ،وينصفني القضاء الرشعي من
مواطن صاحب نفوذ ،بل أحصل عىل حقي خالل ثالثة أيام ،أين يوجد هذا؟ ،ويقول الشيخ فيصل
راوي القصة :إن هذا الرجل كان يصوم يف رمضان مع املسلمني ،ويفطر معهم وهو مسيحي.

هيبته واحرتام الناس له
حب الناس ،عندما رأوا قوته يف احلق ،وجهوده لنفع البالد
استطاع رمحه اهلل أن يكسب َّ
وأهلها.
يقول الشيخ قاسم بن عيل بن قاسم آل ثاين’ :عندما جاءنا الشيخ ابن حممود ـ وكان شاب ًا ـ مل
نتوقع منه الكثري ،ولكن بعد ٍ
مدة من قيامه بعمله وجدنا أنه غ َّطى عىل من سبقه‘
وكسب الشيخ احرتام اجلميع من حاكمني وحمكومني ،يقول الشيخ زهري الشاويش ـ وكان ممن
عملوا يف ديوان حاكم قطر الشيخ عيل بن عبداهلل آل ثاين رمحه اهلل ـ’ :كان الشيخ عيل يف غري
اجللسات الرسمية يف العرص أو مسـا ًء جيلس بدون البشـت ،ويأتيه كبار األرسة احلاكمة ووجهاء
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البالد ،فيتبسط معهم باحلديث ،فإذا أبلغه اخلدَّ ام أن الشيخ ابن حممود وصل ،طلب البشت ،وال
يستقبله إال وهو البسه‘.

الشجاعة األدبية والصدع باحلق
كان قوي ًا يف احلق الحيايب ،ذكر يف ر ِّده عىل رسالة أحد الوجهاء ممن كانت له عالقة قوية معه،
بعد أن حكم ضـده يف قضية لصالح امرأة ضعيفة وبناهتا األيتام...’ :وإين ُأشعرك ٍ
بأمر يعود عليك
بالراحة ،وهو َّ
أن مدحك يل ال حيملني عىل احليف لك ،كام أن ذ َّمك ال يستدعيني إىل ظلمك ،ولو
كان األمر بالتخييـر ،وأن احلكـم ال يعقبه حسـاب ٍ
ٍ
قديـر ،الخرتت أن يكون عندك
خبري وال عقاب
دوهنم ،ولن يرهقني طغيان ًا عليك ما نسبتني إليه من ال َّلوم والذم ،وما نسبتني إليه من اجلور والظلم
يف خصوص هذا احلكم؛ ألنه ما من ٍ
أحد سلم من أذى الناس ،حتى كتاب اهلل املوصوف بالصدق
والعدل مل يسلم من الطعن.‘...
هندي إىل الشيخ يشكو كفيله وهو أحد الوجهاء ،ويقول :إن كفييل مل يعطني راتبي
وجاء عامل
ٌّ
وأثر رضبه واضح يف ظهري ،وكشـف ظهره فإذا
من عدة شهور ،وعندما طالبته رضبني بالعصاُ ،
أثر الضـرب واضح ،فغضب الشيخ وأرسل من يطلب هذا الكفيل للحضور.
وعندما حرض أجلسه مع العامل اهلندي يف جملس اخلصوم ،وسأله عن أثر الرضب يف ظهره
فلم يستطع اإلنكار ،فأسمعه الشيخ كالم ًا شديد ًا ،حتى اسـتعدَّ هذا لتنفيذ ما حيكم به الشـيخ،
ٍ
كتعويض عن الرضب ،ومجيع رواتبه غري املدفوعة ،وسأل العامل إن كان
فحكم عليه بدفع مبل ٍغ
يرىض بذلك ،فقبل وشكر.
واشتكى أحد املواطنني أن وكيل أحد حكام قطر السابقني يبني للحاكم عامرةً ،وقام بفتح
ٍ
ٍ
مطلة عىل عقار املشتكي ،فطلب الشيخ الوكيل وسمع حجته ،ووقف عىل املوقع ،ثم أصدر
مكيفات
حكمه بسد الفتحات لكوهنا تؤذي اجلار ،واضطر الوكيل لتنفيـذ األمـر بعد أن راجع احلاكم فقال
لهْ :
نفذ أمر الشيخ.
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شهادة الربيطانيني
يقول الكاتب األمريكي (ناثان براون) يف كتابه ’القضاء يف مرص واخلليج ،القانون خلدمة
من؟‘ ـ الذي استقى معلوماته من األرشيف الربيطاين ـ’ :نجح الربيطانيـون يف إقرار ضـرورة أن
يوجد نظام قانونـي وقضـائي يف اخلليـج ال جيد أساسه يف الرشيعة فقط ،ولكنهم فشلوا يف أكثر
األماكن يف تشكيل ذلك النظام إىل حدٍّ ٍ
كبري ،خاصة يف قطر ،التي أثبتت فيها املحاكم الرشعية أهنا
أكثر قوةً ،وأ َّثرت هذه املحاكم بعمق ،واسـتمرت يف التأثري عىل مسار التطور القانوين والقضائي.‘..
ٍ
رسمي عن الفقه اإلسالمي،
جنوح
أي
ويضيف الكاتب أيض ًا ’إن قطر أثبتت أهنا تقاوم بشدة َّ
ٍّ
وأثبت ذلك الشيخ عبداهلل بن زيد آل حممود رئيس القضاء الرشعي ،الذي رأى فيه الربيطانيون
رج ً
ال متزمت ًا ،وعقب ًة يف طريق اإلصالح القانوين احلقيقي ،وإليه يرجع الفضل يف حتويل املحاكم
ٍ
هيكل منتظ ٍم ،وذلك عقب تعيينه يف سنة 1938م‘.
الرشعية من نظام غري رسمي إىل

برناجمه اليومي وحسن ضبط األوقات
كان يبدأ يومه بصالة الفجر ،ويوقظ أبناءه للصالة ،ويصحبهم معه ،وبعد الصالة يقرأ من
القرآن ِو ْرد ًا يومي ًا ،ويفطر ،ثم يذهب قبل طلوع الشمس بقليل إىل مكتبه يف املحكمة ،وإذا كان
صباح مجعه فإنه يراجع خطبة اجلمعة لذلك اليوم.
وقد اشتهر ـ رمحه اهلل ـ باحرتامـه لوقت الدوام ،فكان أول من يداوم يف مكتبه قبل طلوع
الشمس ،وكان ينتقد القضاة الذين يبدؤون دوامهم بعد ارتفاع الشمس ،ويبدأ بدراسة القضايا
وحترير األحكام والر ِّد عىل املراسالت ،وكانت عادته اإلمـالء عىل أحد ال َكتَبة من الذاكـرة ،بعد أن
يكون قد درس املوضوع.
وكان كبار القوم والشـيوخ يزورون الشـيخ يف أول سـاعات الصباح للسالم عليه ،وتناول
ٍ
يشء من القهوة ،واحلديث يف شؤون البالد ،ثم يبدأ املتخاصمون يف التوافد وعرض قضاياهم،
فيستمر لعدة ساعات يف نظر القضايا ،والفصل فيها ،والر ِّد عىل املستفتني ،والر ِّد عىل املتصلني
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باهلاتف ،وإنجاز األوراق واملعامالت الرسمية اخلاصة بأعامل الرئاسة ،إضاف ًة ملقابلة ذوي
احلاجات ،والصدقة عىل املحتاجني منهم.
وعند ما يؤذن الظهر كان يذهب مع جلسائه للصالة يف املسجد املجاور للمحكمة ،ثم يذهب
إىل جملسه حيث يتغدى مع ضيوفه وعياله ،ويأوي إىل بيته حتى صالة العرص ،ثم جيلس يف جملسه،
فيأتيه كبار القوم وحمبوه والكثري من أهل البالد ،وقد يأيت من يسـتفتيه يف مسألة فيناقشها أمام
جلسائه ،كام يقابل الوفـود التي تأيت من خـارج البالد ،ويأتيه بعض طلبة العلم واجلريان واألقارب.
وإذا كانت هناك قضية حتتاج إىل الوقوف عليها فإنه خيرج بعد انتهاء جملسه مع بعض مرافقيه
للوقوف عليها ،إضاف ًة إىل القيام ببعض الواجبات االجتامعية؛ كعيادة املريض ،وتعزية أهل املتوىف،
وزيارة كبار السن والعجزة ،وغري ذلك.
ثم يذهب الشيخ إىل املسجد املجاور قبل صالة املغرب بنصف ساعة للتعبد والدعاء ،ثم
يدخل بيته بعد املغرب ويصيل النافلة ويرتاح قليالً ،ثم خيرج ملجلسـه ،حيث حيرص عىل االسـتامع
ٍ
قراءة من أحد املراجع والكتب املهمة ما بني املغرب والعشاء ،حيث يقرأ أحد أبنائه أو أقاربه قس ًام
إىل
ٍ
برشح لبعض
من أحد املراجع العلمية ،ككتب التفاسـري والسـنة والفقه والتاريخ ،ويقوم الشيخ
الفقرات إلفادة جلسائه ،كام ير ُّد عىل من يستفرس منهم حول ما يقرأ ،ثم يدعو جلساءه للعشاء ،وإذا
كان لديه ضيوف فإنه يذبح هلم ويكرمهم كعادته ،ثم يصيل مع جلسائه ،ويأوي إىل بيته بعد الصالة.

برناجمه يف الشهر الفضيل
ويف رمضان كان يلقي بعد صالة العرص درس ًا يف مسجد ابن عبد الوهاب يف اجلرسة ،حيرضه
كبار أهل البالد ومجهور كبري من املصلني ،وكان درسه يتناول يف كل يوم موضوع ًا يف الفقه أو
احلديث أو التفسري إلفادة مستمعيه ،ثم بعد ذلك يقوم بتدريس أوالده القرآن حتى ما قبل صالة
املغرب ،حيث يذهب إىل منْزله ،ويفطر مع جلسائه ،ويشاركه يف تناوله عدد من الضيوف والفقراء
واملحتاجني الذين يقصـدونه ،وكان ـ رمحه اهلل ـ كثري الصدقة يف هذا الشهر الكريم.
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وكان يؤم الناس لصالة الرتاويح ،حيث يصيل هبم إحدى عرشة ركعة مع الوتر ،ويقرأ جزء ًا
كام ً
ال من القرآن ،ثم جيلس بعد الرتاويح يف جملسه ،حيث يقصده املهنئون بدخول الشهر املبارك ،كام
يقصده زواره الكثريون يف مثل هذا الوقت خالل رمضان.
ٍ
أجزاء يف اليوم يف ثامين
ويف العرش األواخر كان يؤم الناس لصالة القيام ،حيث يقرأ ثالثة
ركعات ،مع ركوع وقيام وسـجود طويل ،وكان جيلس للراحة بعد األربع ركعات األوىل ،حيث
تدور القهوة والطيب ،ويلقي موعظ ًة يف املصلني تشـتمل عىل الفوائـد العديدة،وعندما كربت سـنه
اكتفى بجزء واحد.

ُخ َ
جل َمع واألعياد
طبه يف ا ُ
وتعترب خطبة اجلمعة ـ التي حرص فضيلته عىل إلقائها منذ تو ِّليه القضاء ـ درس ًا أسبوعي ًا،
يتناول مواضيع إسالمية عامة من األمور التي هتم الناس يف حياهتم ،وحتوي خالص ًة آلراء فضيلته
واجتهاداته يف املسائل الرشعية.
وبعد افتتاح إذاعة قطر أصبحت اخلطبة مسموع ًة يف البلدان املجاورة ،وحيرص الكثري من
الناس عىل االستامع إليها وقت صالة اجلمعة وليلة السبت من كل أسبوع ،وقد مجعها يف كتاب
’ ِ
احلكَم اجلامعة لشتى العلوم النافعة‘.
وكان لفضيلته مواقف مشهودة عىل املنرب ،حيث جهر فيه بكلمة احلق ،وأمر باملعروف،
وحارب البدع واملنكرات ،وكان املسؤولون واملواطنون حيسبون هلا حساب ًا ،وكانت خطبه وسيلة
لتثقيف الناس وتعليمهم أمور دينهم.
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مرجع للقضاة واملستفتني
الشيخ
ٌ
ٍ
ٍ
مسـتفت يطلب َّ
مسـألة من املسائل الصعبة والشائكة ،حتى
حل
وكان رمحه اهلل ال يبخل عىل
إنه أصبح مرجع ًا للكثري من القضاة يف بالد اخلليج والسعودية وفارس واهلند ،فريسل أحدهم
ملخص القضية إىل الشيخ ،فريد عليه بحلها.
يقول الشيخ عبد الرمحن الفارس ـ قايض املحكمة الكربى يف الرياض ـ شاكر ًا إجابة الشيخ له
عىل استفتاء أرسله...’ :استلمت خطاب فضيلتكم املتضـمن للفتوى ،وأحطت عل ًام ومعرف ًة بام كان
جيول يف فكـري ،فلقد أجدتم وأفدتم ،والزلتم موفقني لكل ملتمـس ٍ
بيان من العلـم ،زادكم اهلل عل ًام
كل مشكلة وتبيني ِّ
ونور ًا وبصرية ،وو َّفقكم لقول احلق بدليله؛ فإنكم ال تألون جهد ًا يف إيضاح ِّ
كل
معضلة بدليلها.‘...
وقد اشتهر فضيلته ِّ
بحل القضايا الصعبة واملسائل املعقدة ،حتى أصبح الناس يقصدونه من
البلدان املجاورة ،أو يرسلون إليه باستفساراهتم فري ُّد عليهم بام يشفي غليلهم.
ويقول أكثر من واحد من أهل قطر إهنم عندما يتوجهون للشيخ ابن باز بطلب اإلفتاء يف
إحدى املسـائل ،فإذا عرف أهنم من أهـل قطـر قال هلم :عندكم الشيخ ابن حممود ،ارجعوا له.
وذكر عبد العزيز بن عزمان الذي كان يصيل يف مسجد الشيخ ابن باز أمر ًا مماثالً ،حيث كان
الشيخ ابن باز يسأل املستفتي من أي بلد هو؟ فإذا قال من قطر ،قال له :عندكم الشيخ ابن حممود
وتأتون إيل؟.

رسائله واجتهاداته
كتب الشيخ ما ال ُّ
تم مجع أغلبها يف كتاب’ :جمموعة
يقل عن ثامنني مؤلف ًا يف خمتلف املواضيعَّ ،
رسائل وخطب الشيخ عبداهلل بن زيد آل حممود‘ الذي ُطبع عدة مرات ،آخرها طبعة وزارة األوقاف
الق َطرية يف ثامنية جملدات ،وقدم هلا مفتي اململكة الشـيخ عبد العزيز بن عبداهلل آل الشـيخ ،وله بعض
األعامل التي مل تصدر.
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وكانت أول هذه الرسائل صدور ًا هي رسالة’ :إدخال اإلصالح والتعديل عىل معاهد الدين
ومدارس التعليم‘ ثم تلتها رسالتهُ ’ :يرس اإلسالم يف أحكام حج بيت اهلل احلرام‘ التي أفتى فيها
برمي اجلامر قبل الزوال ويف الليل والتي أثارت ضجة كبرية يف حينها.
يقول رمحه اهلل يف مقدمة كتابـه ’احلكم اجلامعة‘’ :إن ِّ
لكل إنسـان حاجة ،ولكل حاجة غاية،
وما حاجتي من مؤلفايت إال الدعوة إىل دين ريب ،ونصيحة أمتي باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ ابتغاء
الثواب من ريب ،والدعاء من إخوانـي؛ إذ هـذه أمنيتي وغاية بغيتي ورغبتي ،واهلل عند لسان كل قائل
وقلبه‘.
كام يضـيف رمحه اهلل ’هذا وإنني مل ُأخرج رسـالة علمية ذات أمهية إال وأنا متحقق من حاجة
املجتمع إليها ،وإىل التنبيه عىل مدلوهلا ،وكوهنا من املبتكرات التي مل ُيسبق إليها ،وكم ترك أول
آلخر‘.
وقد تنوعت رسائله بني التوجيهات والنصائح يف األمور اليومية التي تدور عليها احلياة يف
املجتمعات ،ودعوة التوحيد الذي عليه عامد اإليامن ،وحماربة البدع واآلراء املخالفة للرشع ،وكان
ٍ
ٍ
واسـعة
بحصيلة
ينهج منهج ًا ال يتقيد فيه بآراء املذهب فقط ،بل ينظـر إىل قوة الدليـل ،ويدعـم رأيـه
من اآليـات واألحاديث وأقوال الفقهاء.
كام كان خلربته يف القضاء أثرها يف بعض رسائله ،التي ُيسهل فيها عىل الناس َّ
حل بعض
املشـاكل يف الشـؤون الزوجيـة أو الطالق أو التأمني عىل السيارات أو غريه.
وقد يأتيه استفتاء من إحدى اجلهات ،فيؤلف فيه رسالة رد ًا عىل ذلك ،كام فعل يف رسائله:
’جواز االقتطاف من املسجد أواملقربة‘ ،ورسالته حول إباحة السكنى يف حجر ثمود ،ورسالة
’اجتامع أهل اإلسالم عىل عيد واحد كل عام‘ ،والتي ورد االستفسار عنها من رابطة العامل
ٍ
بإيعاز من امللك فيصل ـ رمحه اهلل ـ وقد أ َّلف يف كل موضو ٍع رسال ًة
اإلسالمي يف مكة املكرمة
مستقل ًة.
ٍ
ٍ
مطروحة ،كام حدث يف فتنة املهدي يف مكة املكرمة ،فقد تزامن
مسألة
وقد يؤلف كتاب ًا ملناقشة
حدوثها مع عقد مؤمتر السرية والسنة النبوية يف الدوحة ،وكان فضيلته قد أعدَّ بحث ًا عن السنة
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غري ذلك إىل الكالم حول
املطهرة ،وكوهنا شقيقة القرآن ،وقصد أن تكون موضوع ًا خلطبته ،ولكنه َّ
املهدي املنتظر ،وناقش مدى صحة األحاديث الواردة فيه ،وانتهى إىل ضعفها ،ألقاه عىل احلضور يف
املؤمتر فنال استحساهنم ،وأ َّلف بعد ذلك رسالته’ :ال مهدي ُينتظر بعد الرسول حممد ﷺ خري
البرش‘.
وعندما رأى كثرة األضاحي عن األموات يف مناطق نجد وما جاورها ،أعدَّ رسال ًة سامها
’الدالئل العقلية والنقلية يف تفضيل الصدقة عن امليت عىل الضحية‘ ،وأثـارت عليه بعض الردود،
فر َّد عليها بكتابه ’مباحـث التحقيق مع الصاحب الصديق‘.
كام كتب فضيلته العديد من الرسائل يف التحذير من البدع واالنحراف عن واجبات الدين،
وكتب حول األمور الواقعة يف حياة املجتمعات اإلسالميةَّ ،
فحذر من اخلمور ،والربا ،والتربج،
واالختـالط والتزوج بالكتابيات وأثره عىل النشء ،واألفالم اخلليعة ،والتلقيح الصناعي ،وحتريم
نكاح املتعة ،وغريها.
كام أ َّلف يف تصحيح عقائد املسـلمني ،ككتابه حول بدعة االحتفال باملولد ،واإليامن بالقضاء
والقدر ،وكتاب’ :عقيدة اإلسـالم واملسـلمني‘ ،ورسالة’ :اإلصالح والتعديل ملا وقع يف اسم اليهود
والنصارى من التبديل‘ ،ورسالة’ :وجوب اإليامن بكل ما أخرب به القرآن من معجزات األنبياء‘،
ورسالة’ :حتقيق البعث بعد الوفاة‘ ،وحتذيـره من انحراف الشـباب ،ورسالته حول واجب املتعلمني
واملسؤولني يف املحافظة عىل أمور الدين ،كام ناقش يف بعض مؤلفاته مسـائل فقهية هامـة؛ كجواز
حتويـل املقام ،وحكم اللحـوم املستوردة وذبائح أهل الكتاب ،وحكم الطالق السني والبدعي،
وقضية حتديد الصداق ،واحلكم الشـرعي يف إثبات رؤيـة اهلالل ،وكتاب الصيام وفضل شهر
رمضان ،واجلهاد املرشوع يف اإلسالم ،وغريها من املواضيع التي تعالج مشاكل يف احلياة اليومية
للفرد ،وهتدف إىل تصحيح املفاهيم ورفع احلرج عن جمموع األمة.
يقول الشيخ حسن خالد مفتي لبنان السابق رمحه اهلل عندما قرأ رسالة’ :الطالق السني
والبدعي‘ :جزى اهلل ابن حممود خري ًا ،لقد َّ
حل لنا هبذه الفتوى مسـائل عويصة يف الطالق ،يعاين
منها املجتمع اللبناين واملجتمع الشامي عموم ًا ،وسـوف نقوم بتطبيقها يف حماكمنا ،وال نملك مجيع ًا
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إال أن ندعـو له اهلل بالسـداد والتوفيق وطول العمر ،فام أحوج أمتنا إىل مثله فقيه ًا متبحر ًا وبصري ًا.
(رواي ًة عن د .يوسف عبيدان القائم بأعامل سفارة قطر يف بريوت سابق ًا).
ويقول الشيخ حممد الغزايل..’ :والشيخ عبداهلل بن زيد آل حممود رجل ثاقـب الفكر ،يبحث
ٍ
ٍ
ٍ
طائلة من اخلربة بكتب األولني ،فإذا اهتدى إىل
بثروة
بإخالص ،ويستعني عىل معرفته
عن احلق
ٍ
ٍ
بأصالة ،وقد قرأت له مجل ًة من املسائل التي تعرض
وجل ،ودافع عنه
حكم ينفع األمة جهر به دون
الفقه اإلسالمي عرض ًا يناسب العرص ،ال اسرتضا ًء للمعارصين ،ولكنها رحابة أفق يف فهم الدين‘.
ويقول الشيخ مهنا بن سلامن املهنا القايض باملحكمة الكربى بالرياض’ :وللشـيخ أسلوب
وصـور
بمحسنات اللفظ من سـجع وجناس
متميز يف التأليف والكتابة؛ إذ يعنى إىل جانب املضمون
َ
ِّ
وأخيلة ،مع تدبيجه باجليد من الشعر واآلثار العربية ،حتى يصل إىل القلوب سلس ًا رقراق ًا ،جيد
القبول يف النفس واالنرشاح يف الصدر‘.

صدور رسالة ’يرس اإلسالم‘ وفتوى الرمي
لقد شكَّل صدور رسالةُ ’ :يرس اإلسالم يف أحكام حج بيت اهلل احلرام‘ ،ـ وفيه التحقيق بجواز
رمي اجلامر قبل الزوال ـ عالم ًة فارق ًة يف تاريخ جهود الشيخ العلمية واجتهاداته الفقهية ،فهو قد فتح
املجال لكرس اجلمود يف الفتاوى الفقهية ،وخاصة يف الفقه احلنبيل الذي كان سائد ًا يف أغلب أنحاء
اجلزيرة العربية ،وكانت كتب متأخري احلنابلة’ :اإلقناع ،واملنتهى ،واإلنصـاف‘ هي أساس اإلفتاء؛
نتيج ًة النتشارها والقبول الذي حظيت به.
وعندما نقيـس ردود الفعل عىل صـدور هذه الفتوى ،يتبني لنا مـدى تأثريها الذي وصل إىل
تدخل امللوك واحلكام يف األمر ،واعتباره من األمهية بحيث يقوم ملك مثل امللك سعود ملك
اململكة العربية السعودية بمراسلة الشـيخ عيل بن عبداهلل آل ثاين حاكم قطـر؛ طالب ًا موافقته عىل إيفاد
الشـيخ ملناظرة املشايخ يف الفتوى ،بل إنه كتب للشيخ ابن حممود باملضمون نفسه.
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وعندما سـافر الشيخ عيل يف السنة نفسها للحج ،واجتمع مع امللك سـعود يف منى ،كان
موضـوع الفتوى من ضـمن األمور التي تباحـث فيها العاهالن ،وطلب امللك سـعود من الشـيخ ابن
حاج ًا مع الشيخ عيل أن يرتاجع عن فتواه ،وكان ر ُّد الشيخ باالعتذار ،األمر الذي
حممود الذي كان ّ
يوضح صعوبة وحجم التغيري الذي حدث.
ونظرة إىل رسالة الشيخ املوجهة إىل علامء الرياض()،والتي احتوت دفاع ًا رائع ًا عن رسالة
’يرس اإلسالم‘ ،تعطي القارئ فكر ًة عن قدرات الشيخ يف املجادلة واملنافحة عن آرائه ،التي اعتمد
فيها عىل األدلة من الكتاب والسنة ،كام أورد فيها أقوال عدد من العلامء السابقني الذين رأوا الرأي
نفسه.
حتمل الشـيخ الكثري من التحامـل عليه وحماولة احلط من قدره وتسفيه آرائه ،ومل يكن
ولقد َّ
ذلك من املشايخ الذين اختلف معهم ويعرفون قدره ،ولكن من تالميذهم الذين يعتقدون أهنم
حيسنون صنع ًا.
ولكنه كان يقول دائ ًام’ :إن الكثري من الناس ـ بام فيهم الفقهاء ـ يسارعون إىل إنكار مامل يألفوه،
بل إن بعضهم يسارعون للرفض واإلنكار ،بدون أن يكلفوا أنفسـهم قراءة مجيع الكتاب ،أو البحث
ودراسته ليعلموا نصيبه من الصحة والصواب.‘..
و ُنقل عنه أنه قال ألحد العلامء الذين اعرتضوا عىل فتواه’ :اذهب وارم بدون حرس ،ثم ِ
أبد
رأيك‘.

مناظرة الرياض
وتم مناقشة الشيخ
وقعت هذه املناظرة يف الرياض ،واجتمع هلا كبار مشايخ الرياض ونجدَّ ،
يف رسالته’ :يرس اإلسالم‘ وفتواه حول رمي اجلامر ،وقد ر َّد الشيخ بام فتح اهلل عليه ،وكان موفق ًا يف
ردوده ،التي اعتمد فيها عىل األدلة من الكتاب والسنة ،ووزع عىل املشايخ قبل االجتامع رسالته
املوجهة إىل علامء الرياض ،التي أورد فيها مستنده وهذه األدلة بشكل واضح.
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يقول الشيخ زهري الشاويش رئيس املكتب اإلسالمي يف بريوت ،ـ وكان ممن حضـروا املناظرة
مع الشـيخ ـ’ :كنت قريب ًا من الشـيخ ابن حممود ،وبجواري الشـيخ (أبو حبيب) الذي كان مؤيد ًا
لرأي الشـيخ ،وكان الشـيخ يستشـهد يف رأيه باآليات واألحاديث النبوية وآراء بعض العلمـاء،
وكان ر ُّد علامء الرياض يعتمد عىل أقوال متأخري احلنابلة‘.
ويضيف الشيخ زهري’ :وملا طال اجلدل يف املجلس ،قام عدد من املشايخ ،وأحاطوا بالشيخ ابن
ٍ
رسالة برتاجعه ،والشيخ يعتذر منهم ويقول:
حممود مطالبينه بالرجوع ،وتلبية طلب شيخه يف كتابة
عيل.
ُر ُّدوا َّ
ٍ
ٍ
وإحراج سكت الشيخ ،فقام أحدهم ـ ويدعى الشيخ الصاحلي ـ ورفع صوته
إحلاح منهم
وبعد
وقال :احلمد هلل ،لقد رجع الشيخ ابن حممود عن قوله إىل كالم العلامء ،وسوف يكتب رسال ًة
برجوعه.
وهنا قام الشيخ حممد بن إبراهيم ،وخرج منهي ًا اجللسة ،وخرج وراءه أكثر احلضور،ولكن
الشـيخ ابن حممود قام ،وقال أمام احلارضين ـ ومنهم الشيخ أبو حبيب ،وابن باز ،وبعض احلضور
وأنا أسمع منه قوله ـ( :أنا مل أقل ،ومل أرجع)‘.
وقد شهد الشيخ إبراهيم بن ضعيان ـ وكان ممن رافقوا الشيخ ـ بشهادة مماثلة ،أكد فيها أن
الشيخ مل ينطق بالرجوع ،وإنام عندما أحرجه املشايخ ،واحرتام ًا لشيخه حممد بن إبراهيم سكت عن
املجادلة ،وقال’ :سأنظر يف أمري‘ ،ومل يزد عىل ذلك.
وكان الشيخ أثناء إقامته يف الرياض بانتظار املناظرة يلتقي مع ٍ
عدد من كبار العلامء ،ويتحاور
معهم ،وقد وافقه عدد منهم ،ولكنهم مل يتكلموا يف االجتامع.
ٍ
رسالة منه ألحد حمبيه بعد أن تكلم عن تلك اجللسة..’ :وكان أعيان من
يقول الشيخ يف
البارزين يوافقونني فيام هو مثار النِّزاع ،ومعرك اجلدل ،ويف ذلك املجلـس خلفهم اخلـوف والوجـل،
وأنا أعذرهـم ‘..ويضيف رمحه اهلل حول نتيجة املناظرة’ :وأنا أعرف أن أغلب املشـايخ يـرون أين
أصبت اهلدف يف العلم والفهم ،وأين مل أجتانف فيام قلت لعذر ،وقد ألفت قبل سفري رسال ًة وزعتها
عىل املشايخ ،وصارت أشد عىل بعض الناس من األوىل.‘..
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وقد حصل الشيخ عىل تأييد ٍ
عدد من أمراء العائلة املالكة ،وكان أبرزهم سمو األمري عبداهلل بن
(عم امللك) ،والذي يعترب يف حينه فقيه آل سعود ،وكان لديه خلفية علمية
عبد الرمحن آل سعود ّ
جيدة ،جتعله قادر ًا عىل حماورة املشـايخ ومناقشتهم عن علم وفهم ،وقد حفظ له الشيخ موقفه ذاك،
ويعزه.
فكان يزوره يف كل مرة يصل فيها إىل الرياض ،وكان األمري عبداهلل يقدِّ ره ُّ

منهج الشيخ العلمي
كان الشـيخ رمحه اهلل صـاحب مدرسـة فقهية مستقلة ،أشبه ما تكون بمدرسة شيخ اإلسالم
ابن تيمية وتلميذه ابن الق ّيم ،فلم يكن يقبل التق ُّيد بآراء علامء املذهـب دون بحـث ومناقشـة ،وإذا
رأى أن رأي هـؤالء ال حيقـق املصلحة ،فقد كان يبحث عن الدليل الذي يستند إليه ،وحيقق املسألة
حتقيق ًا وافي ًا ودقيق ًا ،وقد خيرج يف النهاية برأي خمالف مستند ًا إىل الدليل من الكتاب والسنة ،وإن أثار
عليه ذلك اعرتاض املعرتضني.
يقول رمحه اهلل يف مقدمة مباحث التحقيق’ :فإن من واجـب العالـم املحتسب القيام ببيان ما
وصل إليه علمه من معرفة احلق بدليله ،مرشوح ًا بتوضيحه والدعوة إليه ،والصرب عىل األذى فيه؛
لكون العلم أمانة ،والكتامن خيانة ،ومن املعلوم أن العلوم تزداد وضوح ًا ،والشخص يزداد نضوج ًا
بتوارد أفكار الباحثني ،وتعاقب تذاكر الفاحصني؛ ألن العلم ذو شجون ،يستدعي بعضه بعض ًا،
ومالقاة التجارب من الرجال تلقيح أللباهبا ،وعىل قدر رغبة اإلنسـان يف العلم ،وطموح نظره يف
التوسـع فيه بطريق البحث والتفتيـش عن احلق يف مظانِّه تقوى حجته ،وتتوثق صلته بالعلم والدين؛
لكون العلم الصحيح ،والدين اخلالص الرصيح شقيقني يتفقان وال يفرتقان ،ورأسهام خشية اهلل
َ َّ ُ َّ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ َّ
الل ُ
ـه ۗ ﴾[البقرة.‘]282 :
وتقواه﴿ :واتقوا اللـه ۖ ويعلمكم
ويقول يف رسالته ’اجلهاد املرشوع يف اإلسالم‘’ :إن الناس يستفيدون من املتحررة آراؤهم،
واملستقلة أفكارهم يف حدود احلق؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وأشـباههام ،أكثر مما
يستفيدون من املقلدة لشيوخهم وعلامء مذاهبهم؛ إذ املستقل بفكره هو من يستفيد من بحث غريه
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بصري ًة وفكر ًة وزيادة معرفة ،وال يقلدهم يف كل قول يقولونه ،وإنام يعمل بام ظهر له من احلق ،فعدم
ضار باإلسالم واملسلمني؛ ألهنم محلة احلجة والربهان ،واملقلد ال حجة له ،وإنام
وجود املستقلني ٌّ
غاية علمه وعمله أن ينقل حجة غريه ،فإذا طرأت شبهة عىل الدين كهذه مل جيد جواب ًا هلا منقوالً
عمن يقلدهم من الفقهاء ،فيبقى حائر ًا حمجوج ًا مبهوتا ،أو يستدل بام مل حيط بعلمه[ .من الطويل]
َّ
ومل يتناو ْل در َة احل ِّق ِ
غائص
َ ُ َّ َ
الناس إال بالر ِوي ِة و ِ
ِ
الفك ِْر
م َن
َّ َّ َ
إن طريق االنتفاع بكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه من املجتهدين هو أن يفرغ اإلنسان
قلبه مما يعتقده قدي ًام مما قد يظن يف نفسه أنه حق ،ثم يقدِّ ر االحتامل لعدم صحة ما يعتقده ،فينظر من
جديد يف األدلة التي يوردها املجتهد ،بدون أن يتلقاها بالنفرة والكراهية الشديدة هلا؛ فإن اإلنسان
إذا اشـتدت كراهيته للشـيء مل يكد يسـمعه وال يبصـره ،فيفوت عليه مقصوده وثمرته‘.
ويقول رمحه اهلل يف رسالته’ :مباحث التحقيق مع الصاحب الصديق‘ موضح ًا مايتعرض له
العلامء والكتَّاب من مناوئيهم:
’...إنه متى تصـدَّ ى عامل أو كاتب أو شـاعر لتأليف أي رسالة أو مقالة أو قصيدة ،فبالغ يف
تنقيحها بالتدقيق ،وبنى قواعدها عىل دعائم احلق والتحقيق بالدالئل القطعية والرباهني اجللية من
نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة وسلف األمة ،فحاول جاحد أو جاهل أن يغري حماسنها،
ويقلب حقائقها ،وينشـر بني الناس بطالهنا وعدم الثقة هبا ،فيلبسـها ثوب ًا من الزور والبهتان،
وض َع َفة األفهام ..أف ُيالم
والتدليس والكتامن ،ليعمي عنها العيان ،ويوقع عدم الثقة هبا عند العوام َ
صاحبها إذا كشـف عنها ظلم االهتام ،وأزال عنها ما غشيها من ظالم األوهام بطريق احلجة والبيان؛
َ
إذ ال بد للمصدور من أن ينفث ،واحلجة ُتقرع باحلجة ،ومن حكم عليه بحق فاحلق فلجهِ﴿ :لَ ْهلك
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ َ ٰ َ ْ َ َّ َ
َح ع ْن بَ ِّي َن ٍة﴾[األنفال .]42 :مع العلم أن املبني عىل دعائم احلق
من هلك عن بين ٍة ويحَي من
والتحقيق لن يزلزله جمرد النفخ بالريق؛ ألن احلق مضمون له البقاء ،وأما الزبد فيذهب جفا ًء.‘...
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ٍ
ويرجح ما
ويمحصها،
لبحث فإنه جيمع ما له من احلجج وما عليه،
وعندما يتصدى رمحه اهلل
ِّ
ِّ
...ومجعت من النصوص اجللية والرباهني القطعية ما يزيح الشك عن الكتاب،
يراه حق ًا ،ويقول’ :
ُ
كتبت َّ
كل ما وجدت من حجج املانع
عيل يف هذا الباب ،بل
ُ
ولن أمهل أمر ًا ما عسى أن يكون حج ًة َّ
واملقتيض واملوجب والسـالب ،ورجحت ما يقتضـيه الرتجيح بدليل السنة والكتاب ،وبينت من
الدالئل يف مقدمته ما يكون مؤذن ًا بصحته ،ومل ُألقه ساذج ًا من دليل احلكم وعلته؛ ألنني أخذت ـ
فيام قلت باألدلة الرشعية ـ مأخذ االفتقار إليها ،والتعويل عليها ،وكونه ال حول وال قوة إال هبا ،غري
ِّ
واحلط من قدره ،حتى وال
أن صواب القول وصحته غري كافلة لصيانته عن الرد عليه ،أو الطعن فيه
كتاب اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،فإنه مل يسلم بكامله من الطعن يف أحكامه،
املقر
والتكذيب بكالمه( :وكذب به قومك قل لست عليكم بوكيل) فكيف بكالم من هو مثيل ،وأنا ُّ
عىل نفيس باخلطأ والتقصري ،وأين لدى احلق أسري.‘..
ويضيف رمحه اهلل’ :غري أن الناس بطريق االختبار يتفاوتون يف العلوم واألفهام ،ويف الغوص
إىل استنباط املعاين واألحكام ،أعظم من تفاوهتم يف العقول واألجسام ،فتأخذ العيون واآلذان من
الكالم عىل قدر العقول واألذهان ،فيتحدث ُّ
كل إنسان بام فهمه ،حسب ما وصل إليه علمه ،وعاد ُم
وكل إ ٍ
العلم ال يعطيهُّ ،
ناء ينضح بام فيه ،فمن واجب الكاتب أن يبدي غوامض البحث ومشاكله،
ويبني صحيحه وضعيفه مدع ًام بدليله وتعليله؛ حتى يكون جلي ًا للعيان ،وليس من شأنه أن ُيفهم من
ال يريد أن يفهم كام قيل[ :من البسيط]
ث أن ُتب ِدي َغ ِ
َع َلي َك بالبح ِ
وام َض ُه
ْ
َ ْ
ْ
وما َع َل ْي َك إذا مل َت ْف َه ِم ال َب َق ُر‘..
وكان رمحه اهلل صاحب استقاللية يف البحث ،وال يتقيد إال بالدالئل الواضحة من الكتاب
والسنة ،ويبني منهجه يف ذلك بقوله...’ :ونحن ال نعتذر من قول احلق عىل شيخ اإلسالم أو عىل
غريه؛ إذ احلق فوق ِّ
كل أحد ،وشيخ اإلسـالم هو حبيبنا ،وليس بربـِّنا وال نب ِّينا ،وقد قال ابن عباس:
’يوشك أن تنْزل عليكم حجارة من السامء ،أقول قال رسول اهلل ،وتقولون قال أبو بكر وعمر‘،
ومن املعلوم أن أبا بكر وعمر أفضل من كل أحد بعد رسول اهلل ،وقد قال اإلمام أمحد’ :عجبت
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لقو ٍم عرفوا إسـناد احلديث وصـحته ،فيرتكونه ويذهبون إىل رأي سـفيان وفالن وفالن ،واهلل يقـول:
َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ٌ َ
اب أِل ٌم﴾ [النور.]63 :
﴿فليحذر اَّلين ُيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذ
ثم إن شيخ اإلسالم رمحه اهلل قد خالف األئمة األربعة فيام يزيد عىل سبع عرشة مسأل ًة مشهور ًة
لدى أهل العلم واملعرفة ،وال ُيعدُّ انفراده هبا شذوذ ًا؛ ألن من كان عىل احلق فهو األمة الذي جيب أن
يقتدى به.‘...

املناقشات العلمية والردود
ٍ
ٍ
استقر عليه الفقه يف
شديدة من أقرانه ،الذين رأوا يف آرائه خروج ًا عىل ما
حلملة
تعرض الشيخ
َّ
َّ
نجد واجلزيرة العربية ،والذي انترشت فيه كتب متأخري احلنابلة ،وأصبحت هي أساس الفتوى،
بحيث أصبح اخلروج عنها خروج ًا عىل اإلمجاع ،ومل يشفع للشيخ كونه يسند آراءه باألدلة من
الكتاب والسنة وآراء الصحابة وبعض العلامء املتقدمني.
وعندما أصدر الشيخ أوىل رسائله املثرية للجدل ،وهي رسالة’ :يرس اإلسالم‘ كان عمره 44
سن صغرية نسبي ًا مع وجود عدد من كبار العلامء األكرب سن ًا ،والذين يتوقعون منه عدم
سنة ،وهي ٌّ
هز الثوابت يف الفقه احلنبيل السائد.
ِّ
وقد تعرضت رسائله وفتاواه لعدد من الردود من كبار وصغار العلامء ،فصدرت ردود بعضها
مطبوع يف كتاب ،وبعضها ُنرش كر ٍّد يف إحدى املجالت أو اجلرائد ،وأكثر الردود صدرت عىل رسائله
األوىل حول رمي اجلامر قبل الزوال ويف الليل ،وكون الصدقة أفضل من األضحية عن امليت ،ونفي
الفرق بني النبي والرسول ،وجواز األكل من ذبائح أهل الكتاب ،واجلهاد املرشوع يف اإلسالم
ٍ
ٍ
الفذة يف الدفاع عن آرائه بتمك ٍ
وافية ،أبرزت قدرته َّ
ُّن
بردود
وكونه للدفاع ،وقد ر َّد عليها رمحه اهلل
ٍ
وثقة ،أكسبته احرتام مناوئيه ،كام زادت أعداد مؤيديه زياد ًة كبريةً ،وأصبح له قبول عند الناس وثقة
يف فتاواه.
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وقد مرت كتبه األخرية ـ مع أهنا أكثر جرأة ـ بدون أن تصدر يف مواجهتها ردود ُتذكر ،وذلك
كرسالة’ :الطالق‘ ،ورسالة’ :ال مهدي ُينتظر‘.

الشيخ يف مواجهة مناوئيه
أثارت رسائل الشيخ واجتهاداته الكثري من النقاش والنقد ،حيث جاءت عىل غري ما ألفه
وثقة ٍ
ُّن ٍ
الوسط العلمي يف اجلزيرة العربية ،فصدرت عدة ردود عليها ،ولكنه ر َّد عليها بتمك ٍ
تامة،
وقراءة ردوده رمحه اهلل ُتربز قدرته املتميزة ،وإحاطته بام جيتهد فيه.
ففي ر ِّده عىل من اعرتض عىل رسـالة األضـحية يقول...’ :وكـون األضحية عن امليت ليس هلا
أحد من أصحابه ،ومل ُحتفظ عن ٍ
أصل عن رسول اهلل ﷺ وال عن ٍ
أحد من التابعني ،وأن مذهب
ُ
ذكرت مذاهبهم معزو ًة إىل
القول بعدم مرشوعيتها ،وقد
األئمة الثالثة :أيب حنيفة ومالك والشافعي
ُ
أصحاهبم وكتبهم يف الرسالة ،وذكرت بأهنا مل تكن معروف ًة عن قدماء فقهاء احلنابلة ،فلـم ُتـذكـر يف
كتـب املتقدميـن ،ال يف اخلرقـي ،وال كتـب القاضـي ،وال ’املغنـي‘ ،وال ’الكافـي‘ ،وال ’الشـرح
الكبيـر‘ ،وال ’املحـرر‘ ،وال ’املقنع‘ ،وال ’املنتقى يف األحكام‘ ،وال ’املذهب األمحد‘ ،وال يف
’اإلنصاف‘ ،وال يف ’اهلداية‘ للخطايب ،وال ’النظم‘ ،وال يف ’زاد املعاد‘ ،وال يف ’إعالم املوقعني‘،
شئ من التفاسري ،كام أن استحباب األضحية عن امليت ال يوجد يف ٍ
وال يف ٍ
شئ من كتب املذاهب
الثالثة املعتمدة ،وإنام الذي أدخلها عىل احلنابلة هو صاحـب ’املنتهى‘ حيث قال( :وأضحية عن
ميت أفضل منها عن حي) ،وأخذها عنه صاحب ’اإلقناع‘.‘..
وهذه ُتظهر قدرته العلمية املوسوعية ،بحيث حييط بكل هذه املراجع ،ويقول واثق ًا أهنا ال
تتضمن جواز األضحية عن امليت ،مع العلم أنه ال يعتمد إال عىل ذاكرته.
ثم يؤكد عىل منهجه الذي يسري عليه يف اجتهاده فيقول’ :وال ينبغي أن نكون من سجناء
األلفاظ ،بحيث متى حفظ أحدنا قوالً من أقوال فقهائنا القدامى ليـس له نصيب من الدليل
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والصحة ،جعلناه حق ًا ال حميص عنه وال حميد ،فنكون من سجناء األلفاظ ،الذين عناهم العالمة ابن
القيم بقوله[ :من الكامل]
ِ
اللفظ َحمْـ
أكثر ُه ْم بِ ِس ْج ِن
والن ُ
ّاس ُ
ف معر ِة السج ِ
َ
ان
ـ ُب
وسون َخ ْو َ َ َ َّ َ َّ
وال ُك ُّل إالّ ال َف ْر ُد َي ْق َب ُل َم ْذ َهب ًا
يف قا َل ٍ
ب و َي ُر ُّد ُه يف ثاين
حترهيم للحكم الصائب ،فيقول’ :وبعض إخواننا
وكان رمحه اهلل ينتقد بعض املشايخ يف عدم ِّ
ترو
يعجز عن استعامل فهمه يف إدراك ما عسى أن ينفعه ،وإنام يصغي بأذنه إىل ما يقول الناس بدون ٍّ
وال تفك ٍُّر ،فإذا قالوا يف اليشء خط ًأ قال خط ًأ ،وإذا قالوا صواب ًا قال صواب ًا.‘...
ويقول’ :ولكن احلق مهام حاول الناس منعه ،وحتاملوا عىل قائله ،فإن عادة اهلل يف نرصه أنه
يشق طريقه بنفسه لنفسه ،ثم يعود الناس إىل العمل به ،واحلكم بموجبه ،مهام طال أو قرص زمانه‘
وقد َّ
تأمل الشـيخ من موقف هؤالء األقـران ،يقول يف مقدمة ’احلكم اجلامعة‘’ :وقد قال يل أحد
هؤالء األقران الكرام عندما زرته للسالم ،وكنت أمحل معي شـيئ ًا من الرسائل العلمية ،فبادرين
بقوله :إنني مل أقرأ شيئ ًا من رسائلك أبد ًا.
وسبق أن قال يل مثل هذه الكلمة من مدة تزيد عىل ثالث سنني ،وقد أعادها اآلن ،فقلت له:
عسى أن ال يكون فيها إحلاد وزندقة؟ فقال :ال ،إال أنني مشغول عنها .ثم قال :إن فالن ًا يشتغل
بكتابة ر ٍّد عليك.
فقلت له :أه ً
ال بمن ير ُّد الباطل يف وجه قائله ،وإنني مسـتعد لقبـول احلق منه ،ور ِّد الباطل
رىض مني‘.
عليه ،ثم تفرقنا من غري
ً
كام يقول رمحـه اهلل’ :غري أنني أعرف أهـل زماين ،وخاصة إخواين وأقراين ،وأهنم عىل اتباع
ّ
زاليت ،وإحصاء س ّيئايت ،وسرت حسنايت أحرص منهم عىل االنتفاع بعظايت ،لكنني ِّ
أسيل نفيس بالتأيس
بالعلامء الفضالء قبيل ،الذين دب إليهم داء احلسـد من أقراهنم؛ لكون الرجل الفاضل مهام َّ
هذب
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كف ألسنة الناس عن عذله ولومه ،فإنه لن يسعه ذلك؛ ألن كل ذي نعمة حمسود ،كام
نفسـه ،وحاول َّ
قيل[ :من الرمل]
خي ُلو املَ ْر ُء ِم ْن ضـِدٍّ ولو
ليس َ ْ
َ
جل َبل‘..
َ
حاو َل ال ُع ْز َل َة يف َأ ْعىل ا َ
ويضـيف أيض ًا ’..ووقع بنا ما قيل إن أزهـد الناس يف عاملٍ ُهم أه ُله وجريانه ،ومن يعيـش بني
َ َ ََ
ٍ
برسالة من ربـِّه﴿ :قال أل ْم
ظهرانيهم ،كام حكى اهلل سبحانه عن فرعون ملا جاءه نبي اهلل موسى
ُ َ ِّ َ
تف َ
كف َ
ينا م ْن ُع ُمر َك سن َ
ينا َوِل ًدا َو ََلثْ َ
ي﴾ [الشعراء ]18 :فكانت تربيته فيهم ،وبداءة
نرب
نشأته عندهم هو من أسباب عدم قبوهلم لدعوته ،واالحتقار منهم للحق الذي جاء به ،ولن ننسى
وتكربهم عن قبول دعوته من أجل نشأته بينهم.‘..
عداوة قريش لرسول اهلل ﷺ
ُّ
ويقول الرشيف شاكر بن هزاع قائمقام مكة السابق’ :كنا يف زمن امللك فيصل ال نسمع من
املشايخ إال قال ابن حممود ،ور َّد ابن حممود ،ليس هلم حديث إال عن رسائله وردوده‘.
ٍ
رسالة منه للشيخ مؤيد ًا له:
وكتب الشيخ عبداهلل بن مخيس األديب واملؤرخ املعروف يف
’...والواقع أن استنتاجاتكم واجتهاداتكم اإلسالمية ومآخذكم املوفقة ،ملا يتفق وروح
اإلسالم ومقاصده املرنة السمحة؛ إذ هي هتدف إىل حتكيم الكتاب والسـنة ،والرجوع إىل معينهام
الصـايف ،دون االلتفات إىل التقليد واملحاكاة وحتكُّـم الرجـال ،األمر الذي جيعلنا نطمـع يف أن ُيكثر
اهلل من أمثالكم؛ ِ
النرية واألفكار الرحبـة ،الذين تنشـرح هبم الصدور ،وتطمئن إليهم
أهل العقول ِّ
القلوب ،وجيتذبون الناس بام أعطاهم اهلل من احلكمة واملوعظة احلسنة ،والنطق اهلادف ،والبحث
عن احلق أينام كان وحيثام كان.
وال أكتم شيخي الفاضل أنني من املعجبني باجتهاداته الرشعية ،وبرصاحته يف احلق ،وال أزال
ٍ
لرجال من هذا الطراز؛ التأخذهم
ولن أزال أكرر إعجايب ،وأدعو من صميم قلبي أن يكون قدو ًة
يف اهلل لومة الئم ،وال يركنون إىل التقليد اجلامد األعمى ،بل جياهرون باحلق ،وجيأرون به.
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حف هبا من تنفجات وخمالفات ـ إال أن النية
حف اجتهاداتكم اإلسالمية ما َّ
وأنا واثق ـ وإن َّ
وتلمس مقاصد اإلسالم الكريمة وأهدافه
احلسنة ،وسالمة الطوية ،وعمق املأخذ ،وسالمة التفكريُّ ،
السمحة ،كل ذلك سوف يكتب هلذه االجتهـادات اخللود والبقاء ،رغم ما ُيثار حوهلا من غبار ،طال
َُ ْ
َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ
اع َملُوا فَ َس َ َ
وُل َوال ُمؤم ُنون﴾ [التوبة.]105 :
َيى اللـه عملكم ورس
الزمن أو قرص﴿ :وقل
هذا وأرجو من اهلل أن يصاحبكم التوفيق يف قولكم وعملكم ،وأن يبقى قلمكم الرصيح
وفكركم الناضج أسو ًة وقدوةً.‘..

عالقة الشيخ بزمالئه العلامء
ٍ
بعالقات جيدة مع كبار العلامء يف اململكة السعودية واخلليج ،وكان يعترب
كان الشيخ حيتفظ
اخلالف العلمي جيب أن ال يكون سبب ًا خلالف شخيص أو قطيعة؛ لذا فقد بقي حمافظ ًا عىل عالقته
بزمالئه املشايخ ،حتى الذين اختلفوا معه ،وكان يزورهم عندما يكون يف الرياض أو الطائف،
ويبادلونه الزيارة ،كام أن بينه وبينهم مراسـالت كثرية ،خاصـة كبار آل الشـيخ الذين يقدرهـم
ويقدرونه.
وعندما أصدر الشيخ حممد بن إبراهيم رسال ًة ر ّد ًا عىل رسالة الشيخ’ :يرس اإلسالم‘ ،وأحرض
عيل غريه
أحد حمبيه الرسالة إليه طالب ًا منه أن َّ
يرتوى قبل أن ير َّد عليها ،فقال له’ :لو أن الذي ر َّد َّ
كنت عرفت أرد عليه ،لكن الشيخ حممد بن إبراهيم أيب وأستاذي‘ ومل يرد عىل الرسالة احرتام ًا
لشيخه.
ويف رده عىل املشتهري حول اللحوم املستوردة يقول عن زميله الشيخ عبداهلل بن محيد...’ :أما
عيل فأه ً
ال وسـهالً؛ فهو حبيبي يف األصل ،وزمييل يف
ما أشار إليه من ر ِّد العالمة الشيخ ابن محيد َّ
الطلب ،وأمحل له الود املكني و ُأعامله باإلجالل والتكريم؛ فهو وإن ر َّد عيل أو رددت عليه ،فام هو
إال بمثابة حديـث الفكاهة يف اآلداب جتري بني األحباب ،ويبقـى الود ما بقي العتاب.
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غري أنه ال خيفى عىل العقالء أنه ليس كل ر ٍّد صواب ًا ،فقد رأينا كثري ًا من الناس يردون احلق
بالباطل ،وهم حيسـبون أهنم حيسـنون صنع ًا ،فال فخر بمجرد الر ِّد ،وإنام الفخر بصواب النقد.
بحيث يقال :قرطس فأصاب‘.
ويف كتابه ’الرد السديد يف حتقيق األمر املفيد‘ الذي أ َّلفه رد ًا عىل الشيخ عبد العزيز بن رشيد
رئيس هيئة التمييز السابق بالرياض قال..’ :وإنا لنرجو لفضيلة الشيخ عبد العزيز يف جهده ونقده
جزيل األجر والثواب ،سواء أخطأ يف النقد أو أصاب؛ فام ر ُّده عيل أو الرد عليه إالّ حمض التلقيح
لأللباب ،ويبقى الود ما بقي العتاب؛ إذ ما من أحد من الناس إالّ وهو را ٌّد ومردود عليه ،ولنا
األسوة بالصحابة حيث ير ُّد بعضهم عىل بعض يف مسائل الفروع ،ولن جيد أحد يف نفسـه حرج ًا أو
افتخـار ًا بفلج يف ر ِّد أخيه عليه؛ ألن قصد اجلميع احلق ،فهو غايتهم املقصودة وضالتهم املنشودة،
وإنا لنرجو يف إثارة هذه املباحث بأن ال نعدم من نتائج مجيلة ،وحكم جليلة يثريها البحث والنقاش،
واهلل املوفق للصواب ،وإليه املرجع واملآب‘.
وقال عنه مبين ًا أساس االختالف العلمي معه ’..فنحن نعده من الفقهاء األجالء ،غري أنه من
القوم الذين يرون التقيد باملذهب يف الصغرية والكبرية ،وأال خيرج عنه قيد شعرية؛ فألجله ضاق
ذرعه بمخالفتي لرأيه‘.

مت ُّيزه الفقهي وخصائصه العلمية
لقد متيز منهج الشـيخ الفقهي بخصائص ومميزات قد ال نجدها عند علامء آخرين ،وهذه
اخلصائص واملميزات هي يف حقيقة األمر نابعة من ذلك الفهم العميق والنظرة الثاقبة غري املتزمتة
لروح الشـريعة اإلسـالمية الغراء ،ومقاصد ديننا اإلسالمي احلنيف التي أكرمه اهلل تعاىل هبا.
يقول رمحـه اهلل’ :وإنني عندما أطرق موضوع ًا من مواضيع البحوث العلمية التي حيسن
التذكري هبا ،وبمحاسنها ومساوئها ،وحكمها وأحكامها ،فإنني آخذ للبحث بغيتي ،وغاية رغبتي،
مما وصل إليه فهمي وعلمي ،حتى ولو طال ذيل البحـث ،ولن أقتصـر فيه عىل ُب ْل َغة العجـالن،
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ورغبة العاجز الكسالن؛ إذ إن الناس يتفاوتون يف قوة اإليراد والتعبري ،ويف حسن املنطق ومجال
التحبري ،والعلم شجون يستدعي بعضه بعض ًا ،ويأخذ بعضه برقاب بعض ،وعَدُّ وا من عيوب
الكالم وقوع النقص من القادر عىل التامم ،ووقوع االنفصام واالنفصال يف مواقع االتصال.‘..
ويقول الشيخ صالح اللحيدان’ :إن هذا النحرير أحد رموز العلم الرشعي بام يتناوله من
مسائل رشعية بدليل وتعليل ومتكني ،وقد ظهر عىل مصنفاته سعة العلم ،وقوة البيان ،ورسعة
البدهية ،وقد ظهرت أمارات قرع احلجة ،بام يتناوله من ٍ
ٍ
لكثري من املسائل املطروحة التي رأى
نقد
الرجاع للحق إذا بان
فيها رأيه ،فكم ناقش ور َّد ،ونقد بروح املدرك امل َّطلع ،وال جتده إال ذلك الرجل َّ
له اخلطأ ...ولعله أحد أبرز البقية الباقية من العلامء السلفيني أهل التوحيد الصحيـح والدعوة إليـه،
خرية ،وابن أرض معشـبة خمرضة؟‘.
كيف ال وهو ابن فطرة ِّ
يقول الشيخ يوسف القرضاوي عن الشيخ ابن حممود’ :كان عامل ًا حج ًة ،من الناس الذين
أتقنوا العلم ،وأصدر فتاواه ورسائله يف كثري من قضايا العلم والفقه ،فهذه الرسائل التي أصدرها
تدل عىل فقه عميق ،وعىل بصرية بدين اهلل ،وعىل جرأة يف احلق ،الخياف يف اهلل لومة الئم‘.
ويضيف عن الشيخ إنه’ :فقيه مستقل الرأي ،صاحب اجتهاد وصاحب ترجيحات ،وليس
جمرد عامل حيفظ ما يف الكتب فقط ،وقد قرأت رسائله ووجدت رأيه رأي ًا قوي ًا ،وأ َّيدته بكل قوة ،فقد
اعتمد عىل أدلة رشعية واعتبارات أصولية ال يمكن أن يرفضها إال مكابر‘.
ويقول األستاذ الدكتورعيل شحاته():
’والشيخ ابن حممود حمدِّ ث لبق ال جيارى ،وخطيب مصقع ال يبارى ،حارض البدهية ،رصيح
بحق وحيد عرصه،
الرأي ،قوي احلجة ،قاطع الدليل ،ساطع الربهان ،عايل اهلمة ،عزيزالنفس ،وهو ٍّ
وفريد زمانه ،يقول كلمته بوضوح ،ويناقش الرأي باملنطق ،ويرد احلجة يف هدوء ،ويدفع بالتي هي
أحسن.
فإذا مل ُ ْجت ِد كل هذه األساليب اشتدَّ واحتدَّ  ،ورفع صوته ،فكان أشد رنين ًا وأحدَّ طنين ًا ،فيقذف
بكلمة احلق ال هيادن فيها وال يالين ،ال يبايل أين تقع ،فال يرهب قو ًة وال خيشى بطش ًا ،فيكون آلرائه
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دوي القنابل ،وفرقعة الديناميت ،ويواجه بعدها األخطار يف شمم وإباء كالطود الشامخ واجلبل
الراسخ.
وهو حركة دائبة ،يعظ ،وحيارض ،ويناظر ،يواتيه الكالم ويطاوعه ،إذا خطب وتدفق منه
الكالم ،يأخذ بأزمة القلوب والعقول ،كأنك أمام سحبان ابن وائل أو قس بن ساعدة ،يوجز فال
خيل ،ويطنب فال ُّ
ُّ
يمل ،إذا الن كان كاملاء أو أسلس ،وإذا اشتد كان كالصخر األملس.
وقال كذلك :والشيخ ابن حممود واسع االطالع ،حيفظ القرآن عن ظهر قلب ،وحيفظ آالف
األحاديث ،فال تستطيع أن تذكر أمامه كتاب ًا من الكتب إال وقد قرأه ،وال بيت ًا من الشعر إال وقد
سبقك إليه ،وال خرب ًا من تاريخ العرب واإلسـالم إال وقد وعاه ،وال حديث ًا إال وقد رواه ،وال شيئ ًا
من قواعد اللغة وطرائف األدب إال وقد أمل َّ هبا واستوعبها.

ٍ
بحق أن أستاذنا الشيخ ابن حممود أحفظ من رأت عيني من
ولذا فإين أقول
بصدق ،وأشهد ٍّ

العلامء ،وأعرفهم بالفقه ،فهو بحر زاخر ،وعلم وافر ،وهو آية من آيات ربه الكربى يف ذكاء الفهم
وقوة الذاكرة.
وتعترب كتبه ومؤلفاته العديدة موسوعة إسالمية ،وثروة عظيمة ،وفتاواه ذخرية فقهية.
له فتاوى جريئة مل يسبقه أحد من العلامء السابقني أو الالحقني إليها ،ومن هذه الفتاوى :جواز
رمي اجلامر قبل الزوال ،فتصدَّ ى له العلامء فأفحمهم ،وانترص عليهم؛ ألنه يعلم كيف جييب إذا
تكلم ،وكيف يستشهد إذا حتدث ،وكيف ينترص إذا ناظر ،وكيف يقنع إذا أفتى.
والشيخ ابن حممود شجاع قوي ،ناصح لألمة ،ناصح ألويل األمر من احلكام واألمراء ،آمر
باملعروف ،وناه عن املنكر ،ناصـر للسنة ،حمارب للبدعـة ،له هيبة إهلية ،ورهبة ربانيـة ،ال يعطي
يفرط يف الكرامة‘.
الدنيـة ،وال يقبل املهانة ،وال ِّ
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التيسري يف الفقه
محل الشيخ لواء التيسري يف الفقه ،وحارب التشدد ،فكانت فتاواه متيل إىل التيسري عن علم
ودليل.
وقد كانت فتواه يف رمي اجلامر هي رمحة منه للناس ،الذين تكرر فيهم املوت واإلصابات
بسبب أدائهم لشعائر حجهم.
ٍ
ٍ
حمشود بكبار
حمرض
يقول رمحه اهلل حول ما جرى يف املناظرة ’..وقد قال يل أحد الفقهاء يف
العلامء ،قد ُعقد للمناظرة يف قويل بجواز رمي اجلامر قبل الزوال يف أيام الترشيق‘ ’ ..فكان من قول
ص تزندق) قاله بمسـمع من مجيع العلامء احلاضـرين ،حتى كأن
الر َخ َ
هذا العامل( :إن من تتبع ُّ
التشديد والغلو من سنة الدين.
ويرد رمحه اهلل عىل هذه الكلمة فيقول’ :وخفي عىل هذا العامل أن هذه الكلمة كبرية عند اهلل،
تنادي بإبطال سنة اهلل التي شـرعها لعباده صـدق ًة منه عليهم ورمح ًة منه هبم؛ إذ الرخصة هي
التسهيل ،وهي ما ورد عىل خالف أمر مؤك ٍَّد ِ
ملعار ٍ
ٍ
راجح ،وضد الرخصة العزيمة ،وهي األمر
ض
املؤكد.
ْ ْ ُ ْ َْ
َ
َ َّ َ
ََْ َ َ َْ ُ
ك ْم ُج َنا ٌح أ ْن َت ْق ُ ُ
الصَلة إن خفتم أن
ُصوا من
وملا نزل قول اهلل تعاىل﴿ :فليس علي
َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ َ
ين كف ُروا ۚ﴾ [النساء ]101 :قيل للنبي ﷺ :ما بالنا نقرص الصالة وقد أمنَّا؟
يفتنكم اَّل

فقالﷺ’ :هي َصدَ َقة ِم َن اهللِ ت ََصدَّ َق هبا عليكم ،فا ْق َب ُلوا َصدَ َق َت ُه‘ .أفيكون من عمل هبذه الرخصة

يرس به عىل األمة يف أمور الفتوى،
زنديق ًا؟‘.ونظرة إىل فتاواه يف جمموعة رسائله توضح بجالء ما َّ
وهي فتاوى كثرية ذكرنا بعضها يف الفقرات السابقة.
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مواقفه وجهوده اإلصالحية واخلريية
كان الشيخ من املدافعني املجاهدين يف سبيل رفع راية اإلسالم ،وحماربة البدع واملنكرات ،وقد
كان مكافح ًا بلسانه وقلمه يف سبيل االحتفاظ بعقيدة األمة طاهرة نقية عن االنحرافات ،وكان
جماهد ًا يف سبيل ترسيخ العقيدة ،وحماربة البدع ،ويرجع له الفضل يف املحافظة عىل عقيدة أهل قطر
وتنقيتها من الكثري من البدع واخلرافات املخالفة للرشع ،حتى أصبحت قطر من البالد التي يمتاز
أهلها بالتدين والعقيدة الصحيحة.
وكان ال يرتدد يف نصح أولياء أمور املسلمني بام يراه خمالف ًا للرشع أو ضار ًا بمجموع األمة،
وكانت له كلمة مسـموعة لدى حكام البالدِ ،
ويكنُّون له الكثري من االحتـرام والتقدير ،ويستشـريونه
يف ٍ
كثري من شـؤون البـالد ،ويستعينون به يف ِّ
حل املشاكل الصعبة.
وكان ورع ًا ومتعفف ًا ال خيشى يف اهلل لومة الئم ،وقد أكسبه هذا الكثري من االحرتام والتقدير
واملحبة الصادقة من اجلميع ،وكان شيوخ آل ثاين جي ُّلونه ،وحيبونه وحيرتمون رأيه ،وقد جعلته هذه
ٍ
كقاض
املكانة مقصد ًا لطالبي احلاجات الذين يستعينون به لتوصيل طلباهتم إىل احلاكم ،وكان موقعه
للبالد جيعله عىل معرفة بأحوال أهلها ،فكان يطالب احلكومة إن رأى تقصري ًا يف تقديم اخلدمات ،أو
رأى حمتاجني من أهل البالد.
وقد كان حريص ًا عىل مشاركة أهل البالد أفراحهم وأتراحهم ،فكان يعود املرىض ،ويزور
الصديق والعاجز ،وحيرص عىل صالة اجلنائز وتشييعها حتى املقربة والتعزية فيهم مع إلقاء موعظة
قصرية عىل أهله.
وكان رمحه هلل ورع ًا خاصة فيام يتعلق باملال العام ،يقول الشيخ جاسم ابن عيل بن جاسم:
أرسلني الشيخ محد بن عبداهلل عندما كان ولي ًا للعهد إىل الشـيخ ابن حممود ،وطلب منه أسـامء أوالده
حتى جيـري هلم رواتب من الديوان ،فرفض الشيخ أن يعطيه أسامءهم ،وقال :أوالدي أنا أتكفل
هبم.
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ٍ
فعف عنه رمحه اهلل،
راتب له،
وعندما ُع ِّني رمحه اهلل قاضي ًا ،أمر امللك عبد العزيز بإجراء
َّ
واكتفى بالراتب الذي أجرته له احلكومة القطرية.

نصيحته للحكام
وكان ال يرتدد يف نصيحة حكام البالد ،وكتب يف إحدى نصائحه ألحد حكام قطر السابقني:
’...فإن من لوازم املحبة الدينية التقدم إليكم بالنصيحة الودية ،فقد أخذ اهلل العهد علينا بأن
نناصح من ّ
واله اهلل أمرنا؛ ألن الدين النصيحة هلل ولرسـوله وألئمة املسـلمني وعامتهم ،وعسى أن
ال أقول شيئ ًا إال وعلمك يسبقني إىل القول بصحته ،واالعرتاف بموجبه ،غري أن قويل هو من باب
َ َ ِّ ْ َ َّ ِّ
ى َتنْ َف ُع ال ْ ُم ْؤمن َ
اَّل ْك َر ٰ
ي﴾ [الذاريات ،]55 :فال جتـد يف نفسك من
تنبيه الغافليـن﴿ :وذكر فإن
أجله؛ فإنك عزيز عندي ،واحلق أعز من كل أحد ،وأعوذ باهلل أن أموت وأنا ٌّ
غاش لك ،أو كاتم
نصيحتي عنك[ .من البسيط]
الو ِّد من َأ َح ٍد
ناص َحت َْك َخبايا ُّ
ما َ
ما مل َينَ ْل َك بِ َمك ُْر ْو ٍه ِم َن ال َع ْذ ِل
مـَود ِيت َل َك َت ْأبى أن ُت ِ
ساحمَنِـي
َ َّ
ٍ
بأن َ
ْ
الز َل ِل
أراك عىل َيشء ِم َن َّ

وكان بعض السلف يقول’ :لو أن يل دعوة مستجابة ،لرصفتها إىل السلطان؛ ألن صالحه
يرتتب عليه صالح رعيته‘.
أهيا األمري! إن العدل قوام الدنيا والدين ،وصالح املخلوقني ،وهو اآللف املألوف ،املؤ ِّمن من
كل خموف ،به تآلفت القلوب ،والتأمت الشعوب.
والعدل مأخوذ من العدل واالستواء ،وحقيقته وضع األمور يف مواضعها ،وأخـذ األموال من
ح ِّلها ،ووضعها يف حملها ،فجدير بمن م ّلكه اهلل بالده ،وحكَّمه عىل عباده ،أن يكون لنفسه مالك ًا،
ولطريق العدل والقصد سالك ًا ،وللهوى والشـهوات اخلارجـة عن حـدِّ االعتدال تارك ًا ،فإذا فعل
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ذلك ألزم النفوس طاعته ،والقلوب حمبته ،وأرشق بنور عدله زمانه ،وكثر عىل عدوه أنصاره
وأعوانه.‘..
وعندما منعت احلكومة السعودية زواج السعوديني من غري السعوديني إال بموافقة خاصة،
وأ َّدى ذلك إىل صعوبات كثرية خاصة يف دول اخلليج التي يرتبط مواطنوها بروابط مصاهرة مع
املواطنني السعوديني ،فكتب الشيخ إىل امللك فهد يطلب منه استثناء مواطني دول جملس التعاون من
القرار ،واستجاب امللك فهد ،وصدر األمر السامي يف 1404 /9/26ه ،الذي أشارت ديباجته إىل
اقرتاح الشيخ.
ويف رسـالة منه للشـيخ راشـد بن سعيد آل مكتوم ينصحه فيها بإزالة ٍ
قرب افتتـن به الناس،
وأخـذوا يتربكون به ويزورونـه يف مجرية بديب يقول..’ :واحلاصل أن هذا القرب الذي افتتن الناس به،
اهلني الذي ُيتسامح فيه ،أو يتساهل مع
والذي أخذوا يزدمحون عليه ويرتددون إليه ،ليس من األمر ِّ
الناس يف اسـتدامة بقائه ،بل هو أكرب من كل منكر؛ ألنه من الرشك الذي ال ُيغفر ،فواجب احلاكم
إنقاذ الناس عن الغرق فيه ،وتع ُّلق القلوب به وانرصافها عن دعاء اهلل بسببه ،وذلك يكون بنقله عن
حمله ،وإخفاء مكانه ،وعمل احلواجز الرادعة عن إتيانه ،كام فعل الصحابة بنظريه وهم القدوة
الصاحلة ،وإين واثق منك إن شاء اهلل بقبول هذه النصيحة ،ووضعها باملكان الذي حيبه اهلل لك‘..
وقد استجاب الشيخ راشد لطلب الشيخ وأزال القرب.
وأمامنا الكثري من النامذج الرائعة للنصائح التي وجهها الشيخ رمحه اهلل إىل احلكام والعلامء
والطالب ،وفئات خمتلفة من الناس ،وذلك من خالل رسائله ومؤلفاته ومراسالته.

جملس الشيخ
مت َّيز الشيخ بميزة الكرم ،وحب مساعدة الناس ،وعندما تس َّلم أمانة القضاء فتح جملسه لكل
من يقصده من كبار القوم وصغارهم ،كام صادف تس ُّلمه القضاء بداية احلرب العاملية الثانية،
وانقطاع البضائع ومواد التموين ،وارتفاع األسعار ،مما أوصل املنطقة إىل جماعة وفقر مل تعهدها.
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لذا فقد كان جملس الشيخ من جمالس قطر املفتوحة ،والتي ُعرف أهلها بحب اخلري ،ومل يكن
جملسه خيلو من ضيوف يسكنون يف بيته ،حيث خصص فيه غرف ًا جمهزة هلم ،وال خيلو جملسـه من
والئم للضيوف والزوار ،وكان الضيوف الذين يقدمـون من خارج البالد من حاضـرة وبادية
جيـدون عنده املسكن واملأكل ،إضافة إىل مساعدته هلم مادي ًا ،أو يشفع هلم عند احلاكم أو كبار األرسة
احلاكمة ،وكان من يصل إىل قطر من هؤالء الضيوف ـ وخاصة من مناطق نجد املختلفة ـ يسأل عن
جملس الشيخ ،الذي كان جزء منه مضاف ًة للضيوف وعابري السبيل ،يقيمون فيه حتى تنتهي
حاجتهم ،وحيصلون عىل (رشهة) أو مساعدة قبل املغادرة ،داعني للشيخ بطول العمر.
ومل يكن الشيخ يتأفف من ضغط هذه الواجبات وتكاليفها املالية ،بل جتده سـعيد ًا بضيوفه،
يأكل معهم وجيالسهم ،وحياول إنجاز ما جاؤوا من أجله.
كان املجلس مفتوح ًا طوال اليوم ،يقدم فيه القهوة والشاي والطيب ،إضافة إىل الوجبات
الثالث بشكل يومي.
وكان جملس الشيخ مقصد ًا ألهل قطر مجيع ًا يف مناسبات األعياد ودخول رمضان ،حيث
يقصدونه بعد أمري البالد وعىل مدى ثالثة أيام ،ويعتربون أن زيارة الشيخ واجبة يف كل عيد للتهنئة
والسالم ،وجيلس الشيخ ثالثة أيام من بعد رشوق الشمس وبعد صالة العرص وبعد املغرب بنصف
ساعة حتى صالة العشـاء ،وبعد انتهاء إجازة العيد كان يعود لربناجمه اليومي ،حيث جيلـس عرص ًا
وبعد املغرب ،أما الصباح فهو يف عمله باملحكمة.
ويف كل مجعة كان الشيخ يومل وليم ًة حيرضها من يتصادف وجوده من ضـيوف وزوار،
وحيرضها مجيع األبناء واألقارب ،وذلك بخالف الوالئم التي يوملها لزواره وضيوفه خالل أيام
األسبوع األخرى.
ويعترب جملس الشـيخ من أقدم املجالس التي بقيت مفتوحة يف مدينة الدوحة منذ عام 1359ه ـ
1940م وبشكل مستمر ،حتى أصبح من املعامل التي يعرفها الناس فيها ،وقد زاره مجيع حكام قطر
من الشيخ عبداهلل بن جاسم ومن بعده ،وحتى الشيخ محد بن خليفه آل ثاين حفظه اهلل ،كام زاره
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امللك سعود بن عبد العزيز ،والشيخ زايد بن سلطان آل هنيان ،والشيخ عيسى بن سلامن آل خليفة،
واألمري سلطان بن عبد العزيز ،واألمري سعود بن جلوي ،واألمري عبداهلل الفيصل وغريهم.
ومنذ وفاة الشيخ استمر أوالده من بعده عىل النظام نفسه ،حيث جيلسون عرص ًا وبعد املغرب
وبعد العشاء ،ويكون املجلس مفتوح ًا يف مناسبات األعياد صباحـ ًا ليومني ،إضافة ملحافظتهم عىل
غداء اجلمعة بشكل أسبوعي ،كام أهنم حيرصون عىل استقبال الضيوف ،وهلم مضافة يف املجلس،
رشفهم بزيارته.
ويوملون ملن َّ

كرم الضيافة واإلنفاق يف سبيل اخلري
اشتهر فضيلته بالكرم الزائد ،فقد كان كثري البذل يف سبيل اخلري ،وله عوائد وصدقات
مستمرة ،وكان بيته ومكتبه مقصد ًا للفقراء واملساكني ،فكان ال ير ُّدهم ،ويمنع من حيجبهم عنه،
ويسهل هلم
وكان شـديد الرمحة للضعفاء من أيتام وأرامل وفقراء وعابري السبيل ،فكان يساعدهم،
ِّ
أمورهم مستخدم ًا جاهه وماله.
يقول الشـيخ عثامن الصـالح’ :وله يف الكرم والوسـاطة والوجاهـة ما ُيذكر له بغاية اإلعجاب
واإلكبار ،أما الكرم فهو بحر ال ساحل له ،ال يأيت ضيـف إىل حاكم دولة قطـر إال وهو بعد احلاكم
لليوم الثاين عنده مدعو ًا مكرم ًا ،وكان اليسلم عليه قادم إال وحيظى بقدرمن التكريم‘.
نفس وسـخاء ٍ
ويقول الشيخ زهري الشاويش’ :وكان الرجل الكريم الباذل للامل بسامحة ٍ
يد يف
مجيع سبل اخلري ،وكان الشيخ ميسور احلال مع تعففه ونزاهته وترفعه ،ومن الذين حيبون أن تظهر
عليهم نعمة رهبم ،فرتاه ينفق كام ينفق أغنى الناس ،ومن أحسن من ينفق ويتكرم رس ًا ،وال يكاد
خيلو بيته من ضيوفه ،ولعل أكثرهم من خارج البالد‘.
ويقول عبد الرمحن بن سعد الزير ،املستشار اإلسالمي بسفارة خادم احلرمني بامليزيا متحرس ًا
عىل فقد الشيخ ’فقدناه ـ رمحه اهلل ـ وليس واهلل كفقد غريه ،فقد وهبه اهلل تعاىل صفات ومميزات َّ
قل
أن اجتمعت يف غريه ،واهلل ما رأت عيني قط مثله ،فقد كان من أوصل الناس لرمحه ،وأبرهم بجاره
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ومعرفته ،وأكرم الناس يد ًا وإحسان ًا ،فض ً
ال عام حباه اهلل من ُحسن البرش ،ولني الكالم ،وإفشاء
السالم ،وإطعام الطعام.
عيل بلقاء فضيلته ـ رمحه اهلل ـ أكثر من مرة ،حيث كنت أسعى إىل ذلك ما استطعت
لقد مـ َّن اهلل َّ
إليه سبيالً ،فقد كان من العلامء القالئل الذين يفتحون بيوهتم لي ً
ال وهنار ًا لطالب علم أو مسـرتشد،
وطالـب حق أو طالب قرى وإكرام ،فباإلضـافة إىل ختصيص جناح يف قصـره الكبري يف الدوحـة ـ
أبدله اهلل به جنات الفردوس ـ فقد كان يغضب إذا علم أن أحد ًا زارقطر من بالد احلرمني ممن يعرفه
ومن ال يعرفه ومل يبدأ بزيارته ،إذ سـؤاله األول :متى وصلت؟ ويا سعادته إذا قال اآلن ،عندها
يتهلل وجهه ،وتنطلق أساريره ،بخالف ما إذا أجبت :البارحة أو باالمس ،فسبحان من أجرى اخلري
عىل يديه ،ووفقه لطاعة مواله‘.
وكان ال يعلم باب ًا من أبواب اخلري إال ضـرب فيه بنصيب ،رمحه اهلل وغفر له،يقول أكرم خان
من بشاور يف باكستان’ :زرت الشيخ فسألني عن بلدي ،ثم شجعني عىل افتتاح مدرسة دينية فيها،
عامي ولسـت عامل ًا ،فقال يل :من يت َِّـق اهلل جيعل له خمرجـ ًا ،وقال :وعىل اهلل
فقلت له :إين رجل
ٌّ
فليتوكل املؤمنون،وأعطاين مساعدة مالية كبرية ،فتحت هبا مدرسة لتعليم الصغار القرآن وعلوم
الدين واللغة العربية،ثم أعطاين شهادة جلمع التربعات ال أزال أحتفظ هبا ،وقد كربت املدرسة وزاد
خرجيوها عىل اآلالف ،وذلك بفضل اهلل وبركة الشيخ‘.
وكان الشيخ قد يلجأ لالقرتاض لتغطية التزاماته الكثرية ،وقد جاءه أحد املحتاجني ممن حلقهم
رسه فبكى ،فقال له الشيخ :ال تبكي ،فإن الذي علينا أكثر من
د ْين كبري ،فلم يقرص عنه ،وأعطاه ما َّ
الذي عليك (يقصد من الدين) فقال الرجل :ياشيخ! أبكي ألين ما أدري كيف أجازيك ،فقال
الشيخ :يكفي أن تقول :جزاك اهلل خري ًا.
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أسلوبه يف تربية أبنائه
كان الشيخ رمحه اهلل حريص ًا عىل تربية أبنائه الرتبية الصحيحة ،مهت ًام بحفظهم من الكسل
واالنحراف ،ومع قسوته أحيان ًا فإنه كان حيفز فيهم روح املثابرة واالجتهاد.
لقد كان شديد احلرص أوالً عىل صالهتم وعبادهتم ،ثم عىل تعليمهم ودراستهم ،ثم عىل
محايتهم من أصدقاء السوء.
فقد كان رمحـه اهلل يتفقدهم يف كل صالة ،ويعاقب املتخلف منهم ،وحيرص عىل حضورهم
مجيع الفروض ،بام يف ذلك فرض الفجر.
وحيث إهنم من أمهات خمتلفات ،فقد مجعهم يف مكان واحد يف البيت الكبري؛ حتى يتمكن من
إيقاظهم ،وينتظرهم ثم يصحبهم معه للصالة ،وقد غرس فيهم عادة الصالة منذ صغرهم ،فش ُّبوا
عىل حبـِّها واحلرص عليها.
ربزين بني
كام كان حريص ًا عىل متابعة دراستهم يف املدارس ،ويشجعهم عىل أن يكونوا م ِّ
ٍ
شجعه عىل تعويض ذلك وهو يقولِّ :
جواد
لكل
نظرائهم ،فإذا رسب أحد أبنائه يف إحدى املواد َّ
كبوة.
كام كان يفرغ من وقته بعد صالة العشـاء لتدريسهم ’متن اآلجرومية‘ و’قطر الندى‘ يف
النحو ،كام كان يراجع حفظهم للقرآن و’األربعني النووية‘ بني املغرب والعشاء ،إضاف ًة لقراءة أحد
ٍ
كتاب خيتاره الشـيخ يف التفسـري أو احلديث أو الفقه أو السرية أو التاريخ،
أبنائه لبضع صفحات من
وتكون درس ًا أسبوعي ًا يستفيد منه كل من جيلس معه.
وكان يشجع أبناءه عىل تعلم العلم الرشعي ،فإذا اختار ابنه ختصص ًا آخر مل يمنعه ،وكان ُّ
حيث
أبناءه عىل التفوق وعدم إضاعة الوقت فيام ال يفيد ،وير ِّدد[ :من البسيط]
قد َه َّي ُؤ َ
وك أل ْم ٍر لو َفطِن َْت له
َفارب ْأ ِ
بنفس َك أن ت َْرعى َم َع اهل َ َم ِل
َْ
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وكان رمحه اهلل حريص ًا عىل عدم اختالط أبنائه بأصدقاء السوء ،ويتفقد رفقتهم ،ويسأل عن
سلوكهم ،ويمنعهم من مرافقة من ُّ
يشك يف سلوكه ،كام كان يبتعد يف سكنه عن املناطق التي يكثر
فيها خليط الناس ممن ال يكونون من أهل الصالح ،فإذا كثر الغرباء يف منطقته وزاد عددهم انتقل إىل
منطقة أوسع وأبعد عن تأثري الغرباء ،ووزع فيها أرايض عىل أبنائه وأقاربه وأنسبائه بحيث يكون
احلي متجانس ًا ،وتكون بيئته مناسب ًة حلفظ أخالق األبناء.
ٍ
ضيوف
وكان حيرص عىل جلوس أبنائه معه يف املجلس يومي ًا ،وكان جملسه رمحه اهلل ال خيلو من
وزو ٍار من خمتلف الفئات ،وكان فرص ًة ليتعلم الصغار أخالق وطباع الكبار ،وعىل األبناء االستامع
َّ
ملا يقول الكبار ،واجللوس بأدب ،كام أن عليهم الرتحيب بالضيوف ،وحتيتهم مع توديعهم إذا
خرجوا.
كام كان الشيخ يأخذ أبناءه الكبار معه يف زياراته املختلفة ،وكان يسافر هبم معه منذ أن يبلغوا
سـن التاسعة؛ وذلك حتى يتعلموا وتصقلهم التجربة بالرغم من كون السـفر قدي ًام شـاق ًا مع عدم
وجود طرق معبدة ،وتستغرق الرحلة يوم ًا كام ً
ال أو يومني للتنقل بني مدينة وأخرى.
بارين به ،واكتسبوا
وكان رمحه اهلل يكثر الدعاء ألبنائه ،وقد اسـتجاب اهلل لدعائه ،فكان أوالده ِّ
أهلتهم ِّ
لتويل أرفع املناصب.
سمع ًة حسن ًة بني الناسَّ ،

صلة الرحم
امتاز الشيخ بأخالق عالية ،ومنها صلة الرحم ،فقد كان يف ُخ َطبه دائ ًام يؤكد عىل احتفاء الرشع
بصلة الرحم ،ويردد األحاديث الكثرية التي وردت يف السنة حتض عىل ذلك.
وقد طبق رمحه اهلل ذلك عىل نفسـه ،فقد كان َوصوالً لرمحه ،وكان يتفقد أقاربه القريبني
ٍ
أرملة أو يتي ٍم واصلهم
والبعيدين ،فإذا وجد أحدهم حمتاج ًا منحه ما يسدُّ حاجته ،وإذا سمع عن
ٍ
مسكن يؤوهيم ،وال يعترب ذلك فض ً
ال
بالنفقة حتى يستغنوا ،وإذا احتاجوا للسكن ساعدهم لرشاء
ومنَّ ًة.
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ومل ُيعرف عنه أنه حتدَّ ث حول عطاياه أو أظهرها ،بل إن واحد ًا ممن أكرمهم وحتدَّ ث بذلك يف
جملس الشيخ جاء إىل أبناء الشيخ يف اليوم التايل ،وهو يتحدَّ ث بانفعال ويبكي ويقول :لقد رأيت
الشيخ البارحة يف املنام وقد غضب مني وهنرين؛ ألنني حتدثت عام أعطاين ،وقال يل :هل تعتقد أنني
أعطيك حتى تتكلم به أمام الناس؟ إنني مل أفعله إال هلل ،وال أريدك أن تتحدث به.

أعامله ومآثره
منذ أن توىل فضيلته القضاء يف عهد الشيخ عبدهلل بن قاسم الثاين وهو جيدُّ وجيتهد يف سبيل أداء
املهمة الكبرية املنوطة به ،وقد كانت أجهزة الدولة يف ذلك احلني ضعيف ًة ،ومل تكن هناك بلديات أو
دوائر للخدمات ،مما زاد العبء عىل جهاز املحاكم ،ومع ذلك فقد هنض الشيخ بمسؤولياته خري
قيام ،فكان قاضي ًا ومفتي ًا ،وكان يلقي الدروس ،ويتوىل مهمة احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وكان يرشف عىل املساجد واألوقاف وما يتعلق هبا من موظفني وخدمات ،وكان يلقي خطبة
اجلمعة واألعياد ،ويرشف عىل أموال اليتامى والقارصين ،ويتوىل تنميتها ،ويقسم الرتكات ،ويزور
ٍ
بخدمة أو إنصاف
القرى البعيدة لتف ُّقد أحواهلا ،ويكتب للحاكم أو األجهزة املختصة للمطالبة
مستحق أو مساعدة حمتاج ،ويستقبل الوفود والضيوف ،ويساعد املحتاجني من داخل البالد
وخارجها.
وقد سـامه الناس ’أبو املساكني‘ ،و’أبو اليتامى‘ ملا يرون له من ٍ
أياد بيضاء يف مساعدهتم.
يقول الشيخ يوسف القرضاوي’ :أشهد أن هذا الرجل كان صوام ًا قوام ًا ،كثري التالوة لكتاب
اهلل ﯻ ،مشغوالً بالعلم ،دراس ًة وتعليام ً وتأليف ًا وقضا ًء ،وكنت كلام زرته يف جملسه وجدته مشغوالً
بقراءة كتاب مهم من كتب التفسري أو احلديث أو الفقه ،وهكذا كان يقيض وقته بني العلم والعبادة
القرص ،واألوقاف وحاجات الناس ،ومل يكن عنده جمـال
واإلفتاء والقضاء وشؤون املساجد وأموال َّ
ل َّلهو وال اهلزل ،كان عنده من احلق واجلـدِّ ما يصـرفه عن كل هزل وباطل‘.
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تأسيس دائرة األوقاف والرتكات
لقد أسس فضيلته دائرة األوقاف والرتكات عام 1380ه (1960م) والتي كانت ُتعنى بإنشاء
املساجد وصيانتها ،وحفظ األوقاف ،ورعاية أموال اليتامى واستثامرها.
وقد كان له الفضل يف وضع نظام حفظ أموال القارصين ،وتتوىل املحكمة الرشعية اإلنفاق
عليهم ،واستثامر أمواهلم حلني بلوغهم سن الرشد ،وكانت أموال األيتام قبل ذلك تضيع؛ حيث
يستويل عليها كبري العائلة،ومع ذلك فقد كان حريص ًا عىل تنميتها ،حتى إن بعض الرتكات
ألشخاص فقراء نمت حتى حصل األيتام بعد أن كربوا عىل مبالغ وعقارات رفعتهم إىل مستوى
األغنياء.

االهتامم ببناء املساجد واحلرص عىل تنمية األوقاف
وقد ُعني فضيلته ببناء املساجد يف أنحاء البالد ،فأسس الكثري منها ،وحرص عىل رعايتها
وصيانتها ،وتزويدها باألئمة واخلطباء األكفاء.
وحرص عىل املحافظة عىل األوقاف اخلريية وتنميتها،ومن مواقفه أنه عندما حاول أحدهم
التعرض ألوقاف الشيخ قاسم بن حممد ـ مؤسس قطر ،وصاحب األوقاف الكثرية عىل طلبة العلم
يف اململكة السعودية ـ رفض ذلك ،وكان مما كتب للشـيخ خليفة بن محد أمري البالد يف ذلك احلني:
’...لو قام الشـيخ قاسـم بن حممد من قربه ،وطالـب يف هذا الوقف ملا وجد إىل إرجاعه سبيالً ،وهذا
الوقف خريي متصل االبتداء واالنتهاء ،فال ينقطع متى وجد أحد من طالب العلم املوقوف عليهم.
هذا وإن أكثر ورثة الشيخ قاسم من ذريته وبني بنيه ينكرون هذه املطالبة ويتربؤون منها.‘...
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اهتاممه بالتعليم ،وتأسيس أول معهد ديني يف قطر
اهتم الشيخ رمحه اهلل بالتعليم ،وكانت أوىل رسائله حول إصالح التعليم ،وهي’ :إدخال
التعديل عىل مناهج الدين ومدارس التعليم‘ التي ُطبعت أكثر من طبعة ،كام قام يف بداية عمله
بالقضاء بتدريس عدد من طلبة العلم الذين التفوا حوله أو وفدوا عليه من خارج البالد ،ومل نستطع
أن نعرف إال عدد ًا قلي ً
ال من هؤالء().
وقد رأى هناك حاجة إلنشاء معهد ديني لتدريس الشباب الذين حتتاجهم البالد وبعض
البلدان املجاورة ،فاقرتح عىل سمو حاكم البالد يف ذلك احلني ـ الشيخ عيل بن عبداهلل آل ثاين ـ إنشاء
معهد ديني يف الدوحة خلدمة طلبة العلم ،فوافق عىل ذلك ،وك َّلف الشيخ عبداهلل بن زيد آل حممود
باإلرشاف عىل املعهد ِّ
وتويل شؤونه.
و ُتظهر لنا مراسـلة بني الشـيخ وأسـتاذه الشـيخ حممد بن مانع بعض املعلومات حول هذا
األمر؛ حيث إهنا توضح تاريخ إنشاء املعهد يف حدود عام 1375ه (1955م) ،وقد اختار الشيخ
إلدارته الشيخ حممد بن سعيد بن غباش ،وهو من أهايل رأس اخليمة الذين درسوا يف قطر ،وكان
زمي ً
ضمه لوزارة املعارف يف فرتة
تم ُّ
ال للشيخ يف فرتة الدراسة،واستمر املعهد يف أداء رسالته حتى َّ
الحقة.

التوسع يف التوظيف يف املساجد
حتسس حاجـة أهل البالد الذين مل يكن هلم دخل يكفيهم ،فقام بالتوسع يف توظيفهم يف
كام َّ
املساجد ،فكان يعني يف بعض املساجد عدد ًا أكرب من حاجتها ،وقد يصل إىل عرشة موظفني ،وكل
ٍ
دخل للمحتاجني منهم ،وكان يرصف راتب املتوىف منهم لعائلته ،وكان
ذلك بقصد املساعدة وتوفري
نظام الدولة قدي ًام خيالف ذلك.
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بل كان أول من وضع أساس الضامن االجتامعي عندما بدأ يف إجراء مقررات للعجزة واأليتام
والفقراء واألرامل واملطلقات من أهل البالد ،وكان يدعو إىل قيام الدولة بتوفري وظائف ألهل البالد
لسدِّ حاجتهم.
وقد واجه معارض ًة شديد ًة يف البداية من املستشار الذي كان مسؤوالً عن تنظيم مالية البالد،
ونتيجة للثقة التي حيظى هبا الشيخ من حكام البالد ،استطاع أن حيصل يف النهاية عىل صالحية
توظيف املحتاجني من أهل البالد ،إضاف ًة إىل إجراء مقررات لألرامل واملطلقات واأليتام والفقراء
والعجزة ،وكل من ال جيد وسيل ًة تسدُّ حاجته.
ويذكر أهـل قطـر حتى اآلن هذه املكرمة للشـيخ ،ويتحدثون هبا يف جمالسهم ،حيث أنقذت
الكثري من األرس القطرية من الفقر يف األوقات الصعبة.
وعندما حاولت احلكومة يف عهد متأخر أن تقطع رواتب الكثري منهم بسـبب ازدواج الوظيفة،
طالب بإبقاء وظيفة املسجد مع الوظيفة األخرى ،لسبب أن الوظيفتني بالكاد يكفون ملعيشة املواطن
ذي العيال ،كام أن عمل املسـجد ال يتعارض مع الوظيفة األخرى من ناحية الوقت ،وكتب يف ذلك
مما أدى إىل استثناء وظائف املساجد من القرار.

ختصيص املقابر يف كل منطقة
وسـعى ـ رمحه اهلل ـ يف ختصيص مقابـر يف كل منطقة ،مع تزويدها بحاجتها من عامل وجمهزين،
أرايض واسع ًة يف منطقة مسـيمري ،عندما كانت األرايض رخيصـ ًة ،وخصصها
وعندما اشرتى للدولة
َ
إلنشاء مقربة جديدة ،انتقده البعض عىل أسـاس أن البالد الحتتاج لكل هذه املساحات الكبرية،
وكان ر ُّده هلم بأن البلد لن تبقى عىل هذا الوضع ،ويف املسـتقبل ستمتىلء هذه املقربة ،وكان الشيخ
بعيد النظر فعالً.
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مياه الشامل
يعترب مرشوع املياه لقرى الشامل من األمثلة الواضحة عىل دور الشيخ يف مساعدة املواطنني
للحصول عىل اخلدمات التي حيتاجوهنا ،فقد الحظ املشـقة التي يقع فيها أهل البـالد يف الشـامل
للحصـول عىل املاء ،وذلك بتكاليف تشق عليهم ،فقام بمطالبة احلكومة أكثر من مرة بتنفيذ مرشوع
لتزويد أهل الشامل باملياه العذبة ،وبعد مراجعات ومطالبات طويلة استطاع احلصول عىل موافقـة
حاكم البـالد ،وذلك يف عـام 1377ه (1957م) وتوىل تنفيذ املشـروع بتكاليف أقل بكثري من
املتوقع ،وقام باختيار مقاول من أهل كل منطقة وك َّلفه بتوريد املياه جلميع أهل منطقته أو قريته من
موارد عذبة يعينها يف العقد ،كام أنشأ خزانات يف كل قرية لتخزين كميات كافية من املياه ،وقام
بانشاء بعض املوارد بام يتبع ذلك من حفر عدد من اآلبار.
وكان هذا املرشوع عىل قلة تكاليفه من أنفع املشاريع ألهل قرى الشامل ،وتسبب يف
استقرارهم يف قراهم ،وتأمني راحتهم ،كام أوجد عم ً
ال ألصحاب السيارات.

كتب الشيخ عيل
كان للشيخ دور يف النصح والتوجيه الختيار ما ُيطبع من كتب الشـيخ عيل بن عبداهلل آل ثاين،
وكان من مآثر الشيخ عيل رمحه اهلل اهتاممه بطباعة كتب العلوم الرشعية واألدب التي كانت نادرة يف
ذلك الوقت وغري متوفرة ،فكان يطبعها ويوزعها جمان ًا ،وكان الشيخ ملكانته عنده يشـري عليه بطباعة
املراجع اهلامة ،وتصله الكثري من االقرتاحات من العلامء واملشايخ فينقلها إىل سـمو الشـيخ عيل رمحه
ووجد ضمن أرشيفه
اهلل ،كام يقوم بإرسـال أعداد كبرية من الكتب املطبوعة إىل العلامء وطلبة العلمُ ،
رمحه اهلل العديد من املراسالت اخلاصة هبذا املوضوع ،وجيب أن نذكر وننوه بدور الشيخ حممد ابن
مانـع رمحه اهلل يف مراجعة واختيار هذه الكتب ،حيث تفـرغ هلذا األمر يف أواخر أيامه.
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سفراته وزياراته
كان فضيلته قليل السفر ،ويعتذر عن حضور املؤمترات اخلارجية أو االجتامعات الرسـمية ،كام
كانت له زيارة كل سـنتني أو ثالث سنوات إىل اململكة العربية السعودية ،فكان يسافر إىل مسقط
رأسه يف حوطة بني متيم يف مزرعته العامرة املعروفة هناك ،ويأتيه الكثري من الزوار واملحبني وطلبة
العلم واألقارب ،وكان ُيكثر من الصدقات وصلة األرحام ،وحيرص عىل تلبية دعوة من يدعونه
ٍ
ٍ
قهوة مع ما يف ذلك من التعب واإلرهاق ،فقد يصل عدد املواعيد يف اليوم الواحـد إىل
لوليمة أو
أكثر من مخـس عشـرة زيارة يف مناطق خمتلفة ،فيلبيها رغب ًة منه يف إدخال السـرور عىل من يزورهم،
ٍ
ويغص جملسه بكبار القوم وصغارهم.
حاجة،
وكان ال ير ُّد صاحب
ُّ
يمر يف سفره عىل اإلحساء ،حيث يستقبله أحبابه الكثريون من وجهاء وعلامء وجتار ،ثم
وكان ُّ
يتوجه إىل الدمام ضيف ًا عىل األمري سعود بن جلوي ،وبعده عند األمري عبد املحسن بن جلوي ،وله
معهم صحبة ،كام كان يزور وجهاء الدمام واخلرب ،الذين يرصون عىل دعوته إىل بيوهتم.
كام يزور الرياض ويقيـم فيها بعض األيام لزيـارة األقارب واملشـايخ واملحبني وتلبية دعواهتم،
وسافر مرتني للتصييف يف الطائف ،وقد استضافه امللك فيصل يف أحد بيوت الضيافة احلكومية ،كام
يتبادل الزيارة مع العديد من األمراء والعلامء والوجهاء الذين جي ُّلونه ويقدِّ رونه ،وجملسه ال خيلو من
فائدة وموعظة.
وقد سـافر إىل لندن أكثر من مرة للعالج ،كام سـافر مرتني إىل لبنان للغرض نفسه ،وأثناء
زيارته الثانية إىل لندن صادف عيد األضحى ،ودعاه إمام جامع املركز اإلسالمي الكبري يف لندن
إللقاء خطبة العيد ،فأعدها عىل عجل ،وكان موضوعها ’دعوة النصارى وسائر األمم إىل دين
اإلسالم‘ ،وكانت ذات تأثري كبري عىل احلارضين للصالة ،الذين التفوا حول الشيخ بعد انتهاء
الصالة للسالم والشكر ،ونقلتها إذاعة لندن يف حينها.
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وفاته
انتقل الشيخ إىل رمحته تعاىل ضحى يوم اخلميس الثامن والعرشين من شهر رمضان الكريم
ٍ
وتم غسله وجتهيزه يف
عام 1417ه ( ،)1997/2/6بعد فرتة تزيد عىل السنة من لزوم الفراشَّ ،
بيته ،والصالة عليه بعد عرص ذلك اليوم يف جامع الدوحة الكبري ،الذي طاملا شهد صوالته وجوالته
عىل منربه.
وقد حضـر الصـالة عليه مجع غفري من املواطنني ،عىل رأسهم أمري البالد سمو الشيخ محد بن
خليفة آل ثاين ،وشيوخ آل ثاين الكرام ،والوزراء ،والوجهاء ،وأبناء البالد ،واملقيمون واملحبون
وصيل عليه عدة مرات يف املسجد
لفضيلته ،ثم ُشيعت جنازته إىل مقربة مسيمري يف جنوب الدوحةُ ،
املجاور للمقربة ،وأمام القرب ملن مل يتمكن من الصالة عليه.
غصت هبم جنبات املقربة ،مع العلم أن
وقد حرض دفنه مجع كبري من أبناء البالد واملقيمنيَّ ،
الكثري من الناس مل يصلهم اخلرب ،حيث كانت الوفاة والدفن يف هنار رمضان ،وقطعت اإلذاعة
القطرية إرساهلا وأذاعت خرب وفاة الشيخ ،ثم كررت إذاعته عدة مرات ،وأذاع التلفزيون القطري
اخلرب يف مقدمة نشـراته ،كام نشـرت الصحف القطرية اخلبـر يف صـدر صفحاهتا األوىل ،وخصصت
عدد ًا من صفحاهتا الداخلية للحديث عن سريته وأعامله ،كام نرشت وزارة األوقاف والشؤون
نعت فيه الفقيد للعامل اإلسالمي.
اإلسالمية بيان ًا ْ
وقد كان لوفاته صدى كبري ،فقد بكاه أهل قطر رجاالً ونسا ًءُ ،
وخصصت اخلطبة الثانية يف
اجلمعة التالية بمسـاجد البالد للحديث عن مناقب الفقيد وأعامله ودوره يف خدمة اإلسالم
وصيل عليه صالة الغائب يف عدد من البالد.
واملسلمنيُ ،
غص املجلس وساحاته هبم لعدة أيام ،وازدمحت الشوارع املحيطة
وتوافد املعزون إىل بيته حتى َّ
واملؤدية إىل بيت الشيخ بالسيارات حتى تعطل املرور فيها أوقات الذروة ،وقد تلقى أبناؤه العديد
من املعزين الذين قدموا من خارج البالد ،إضاف ًة للربقيات واملكاملات اهلاتفية من العديد من احلكام
واألمراء والعلامء والوجهاء من خمتلف البالد.

الشیخ عبد اهلل بن زید آل حممود :

54

خامتـة
رحم اهلل الشـيخ اجلليل رمح ًة واسـع ًة ،وأسكنه فسيح جناته ،وجعل ما عمل وخ َّلف من جهاد
يف سبيل إعالء كلمة اهلل يف ميزان حسناته يوم القيامة.
كرمته احلكومة القطرية بأن اختارته شخصية العام  ،2007وصدر قرار من وزارة الرتبية
وقد َّ
والتعليم بإطالق اسمه عىل إحدى مدارس الدوحة ،كام ُأطلق اسـمه عىل أحد شوارع مدينة
وحي باسمه (شارع وفريق ابن حممود) وهو الذي كان يسكن فيه
الرياض ،ويوجد يف الدوحة شارع
ٌّ
سابق ًا.
وال نقول إال ما قال رسول اهلل ﷺ’ :هللِ ما َأ َخ َذ وهللِ ما َأ ْعطى و ُك ٌّل َش ٍئ عنده ب َأ َج ٍل ُم َس َّمى‘.
َّ
والشك أن وفاة العامل تثلم يف اإلسالم ثلم ًة ال يسدها إال عامل مثله ،و’إنا هلل وإنا إليه
راجعون‘.

***

