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احلمدهلل وكفى ، وسالم عىل عباده الذين اصطفى . وبعد . 
»... يأيت يوٌم ال يدري القاتل فيام َقَتل ، واملقتول فيام ُقتل«. من كالم نبينا 

) رواه مسلم يف صحيحه (. 
هذا واهلل ما هو جار اليوم يف مشارق األرض ومغارهبا ، أناس يمشون يف 
الشارع أو جلوس يف قهوة أو مطعم أو أي مكان كان وهم يف أمان اهلل ال شأن 
العالج  أو  للسياحة  بلدهم  من  جاؤوا  أو  أحد  مع  العداوة  أو  السياسة  هلم يف 
واالستجامم فيأتيهم قدرهم عىل يد معتوه أو جمنون أو خائب الرجاء أو أجري 
أو.. أو.. فيقتلهم ! أليس ذلك من باب ال يدري املقتول فيام ُقتل ؟! نعم واهلل 
د.  أمثال  صغار  وهو  درسناهم  أوالدنا  بل  لنا  إخوان  مع  حدث  كام  ذاك  هو 
وليد العيل والشيخ فهد احلسيني و د. وليد العيل عمل مع الشباب الذين كانوا 
يعملون حتت إرشافنا تطوعًا يف مقربة الرقة أيام االحتالل العراقي وكان عمره 
سبعة عرش عامًا وقد سجلت اسمه ضمن فريق املقربة الذين كنا نموهلم باملال 
والنساء  الرجال  بقي ومن  منهم ومن  اهلل عىل من مات  الغذائية فرمحة  واملواد 
حيث ال ننسى دور أخواتنا املتطوعات هناك ، وقد ذكرت ذلك يف كتايب )كيفان 

أيام االحتالل ــــ كفاح منطقة( . 
وزارة  واإلمام واخلطيب يف  املدرس  السنايف  عبدالرمحن  الشيخ  وها هو 
األوقاف يلحقهم بعد طعنة غادرة يف قلبه بعد انتهائه من صالة الفجر باملسلمني 

يف مسجده بمنطقة سلوى وكان يف أمان اهلل ورمحته ال يعلم من يرتبص له .

مقدمة الناشر
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وتعليمه  علمه  يف  املشايخ  نوادر  من  فهو  اهلل  عىل  نزكيه  ال  الشيخ  وهذا 
ولغته العربية اجلميلة وشعره وأدبه .

الفرصة  أحباهبم  تعطي  األبرار وبرسعة ال  هكذا خيطف سطح األرض 
الطويلة ليتمتعوا بعلمهم وحلمهم وأخالقهم .

العيل والشيخ فهد احلسيني  حزن أحبابه عليه كام حزن أحباب د. وليد 
عندما خطفتهم يد آثمة من أن يكملوا مهمتهم التي أتوا من أجلها وهي نفع 
اخللق هناك باملال والقول الطيب وإنقاذهم من الوثنيات القديمة واحلديثة التي 

حرفت الناس عن دين اهلل الكبري الواسع الرحيم.
مرهوبة  وال  بالرامحني  موعوده  وال  اهلل  رمحة  ترجو  ال  ظاملة  آثمة  أياد 
بالظاملني املعتدين )من قتل نفسًا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأنام قتل الناس 
مجيعًا ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيعًا ( ستظل هذه النفوس الظاملة تغدر 

وتؤذي اآلمنني وحترم البرشية من خريهم وعطائهم وعدهلم . واهلل املستعان.

گتبه
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 شيخ   ك يت   ي    عل 

 
 

كر  سمك:   مك      .. عد ذ  ال ي  ق  ت    ن  ي  د حان  الوق   وق 
 

 هذ  ش يء من    ف ء  ك ..

 أرج  أن يسر خ طر مح  ك ..

  يخفف     عة في نفس ي  نف  ه  ..

 

    ك /
                       

   18/8/2017  

هذا يشء من الوفاء لك ..
أرجو أن يرس خاطر حمبيك ..

وخيفف اللوعة يف نفيس ويف نفوسهم ..
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حني  عامًا  عرش  أربعة  من  أكثر  قبل   - اهلل  رمحه   - وليد  الشيخ  عرفت 
التحقت بكلية الرشيعة بجامعة الكويت.

نعم، مل أدرس عليه يف اجلامعة وال يف خارجها، حيث إنه أستاذ يف قسم 
أمرًا وقع يف نفيس عند  ثمة  الفقه وأصوله، لكن  وأنا طالب يف قسم  العقيدة، 
أول نظرة وقعت مني عليه يف ممرات اجلامعة وبني فصوهلا، جعل اسمه حيفر يف 

ذاكريت، وصورته تعلق بنفيس، سأنبئك به:
رأيته للمرة األوىل فاجتمعت معان يف نفيس كنت أقرأها يف سري العلامء 
وصفة الصفوة، رأيت تبساًم لطيفًا، ووجهًا منرشحًا، وسيام تعبد، وهيبة وجالاًل، 
ثم هو ال يمر بجنبك مرورًا عابرًا، بل ينظر إليك كأنه يعرفك، ويتوجه إليك 
حيفظ  تراه  ثم  والسؤال،  بالسالم  ويبادرك  علاًم!  تفضله  أو  سنًا  تكربه  كأنك 

اسمك وال ينساه!
والعجيب أن هذا الشعور مل أحتدث به ألحد طوال األعوام األربعة عرش 
أن أعرب  اليوم  الكثريين غردوا هبذا األمر، فاستطعت  اليوم، حني وجدت  إال 

معهم عام جال يف نفيس.
ثم أنبئك بأمر آخر: وهو أنني بعد خترجي يف الكلية عام ٢٠٠٨م، ال أذكر 
أنني التقيت به سوى مرة أو مرتني، مرة حني حرض حفل زفايف .. والثانية قبل 
أنا وحبيب  بأسبوعني، حني زرت  استشهاده - نحسبه كذلك واهلل حسيبه - 
قلبي ورفيق دريب الشيخ داود بن عيسى حفظه اهلل وعميد كلية الرشيعة الدكتور 
الفاضل/ فهد الدبيس وفقه اهلل وكان جالسًا عنده الدكتور وليد العيل رمحه اهلل، 
فام زالت يف خميلتي صورة ذلك اللقاء، حيث سالمه احلار، وإقباله عيل، وسؤاله 

عني، ومعرفة مسرييت يف البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه.

F
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وفاته  نبأ  القريب  باألمس  أذيع  حني  أكثر  ازداد  اإلعجاب  هذا  إن  ثم 
وسائل  ضجت  حيث   - الشهداء  منازل  يف  اهلل  كتبهم   - ورفاقهم  وزميله 
والذكريات،  والصور،  واللقاءات،  واملقابالت،  باخلرب،  واإلعالم  التواصل 
واملآثر، وتواترت هذه األخالق عنه، وعرفت عنه أكثر وأكثر، مما دل عىل أهنا 
ليست أخالقًا عابرة، وال مواقف مارة، وإنام هو صدق ختلق، وصفاء إخالص.

ومن اطلع عىل ثناءات الناس عليه وما قالوا عنه وما صنعوا له بعد موته، 
علم صدق قول القائل:

وأنت اليوم أوعظ منك حيًا لقد كان يف حياتك يل عظات 
فأحببت من خالل هذه الصفحات مجع ما كتبه الناس عنه، بيانًا لفضل 
العلم وحمبيه،  ونفعًا يل وإلخواين طالب  وتوثيقًا جلزء من مسريته،  عليه،  اهلل 
وألنني ال أبالغ إن قلت: إن من النادر أن جتتمع خصال اخلري واألخالق والتعبد 
والدعوة والعلم واألدب والفصاحة والبيان يف رجل أكاديمي كام اجتمعت يف 

الشيخ األستاذ الدكتور وليد العيل رمحه اهلل تعاىل.
وحقًا وصدقًا إن الرجل وعظنا بموته أكثر من حياته، فاهلل يغفر له ويرمحه 
أرحم  املوفق، وهو  واهلل  بركاهبم،  ويلحقنا  والكرامة،  الرضوان  منازل  ويبوئه 

الرامحني.
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بطاقته الشخصية: ))) 
االسم: وليد بن حممد بن عبداهلل بن حممد العيل.

اجلنسية: كويتي.
الوالدة: اخلميس ٤ من صفر ١٣٩٣هـ، املوافق ١٩٧٣/٣/٨م يف بيت 

جده عبداهلل يف الصليبخات.
املراحل التعليمية:

الروضة: )روضة البحرتي( يف الصليبخات.
االبتدائية: )العتيقي( يف الصليبخات.

املتوسطة: أول ثالث سنوات يف )متوسطة الصليبخات( التي تسمى اآلن 
باألوزاعي، ثم آخر سنة يف متوسطة الوقيان بمنطقة صباح السامل.

الثانوية: احلسن بن اهليثم يف صباح السامل، وخترج فيها قبيل الغزو الغاشم 
بأربعني يومًا، ختصص علمي.

اجلامعة: قبل يف كلية العلوم قسم الكيمياء بجامعة الكويت بعد أن تعذر 
رغبة  السعودية  اجلامعات  يف  العلمية  الكليات  إحدى  يف  قبول  عىل  احلصول 
منه يف عدم الدخول يف الكليات املختلطة لكن أحداث الغزو منعته من بداية 

الدراسة.

))) من حفظ اهلل تعاىل لسرية الشيخ أن هيأ له تسجياًل قام به األخ الشيخ فايز الدحياين ومها عىل متن 
رحلة جوية يف اهلند، فسجلوا خالهلا سريته ومسريته منذ الوالدة وحتى العامدة يف اجلامعة، 

ومنه أفدت معلومات كثرية، فجزى اهلل خريًا الشيخ املرافق فايز.
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أيام الغزو
كلفه والده حني علم بعدم وجود من يغسل املوتى العمل بذلك يف مقربة 

الرقة )صبحان حاليًا( وهو دون الثامنة عرشة.
بن  ثابت  أهل مسجد  أحد  أوقفه  باصًا صغريًا  الفجر  بعد  يستقل  وكان 
الضحاك يف صباح السامل، لينتقل به إىل خيطان ليجمع من بقي فرتة الغزو من 
العامل األفغان ويوصلهم مقابل معلبات غذائية. وبعد الرشوق يغسل األموات 
والكويتيني  واألردنيني  الفلسطينيني  املوظفني  بعض  مع  ويكفنهم  املقربة  يف 
وغريهم. وقاموا يف البداية بحفر قبور مجاعية، ويف أحدها دفنوا ما يقرب من 
ثالثني ميتًا، سواء من املرىض أو املعذبني أو املقتولني، نظرًا ألهنا املقربة الوحيدة 
عسكري،  مركز  إىل  وحتويلها  الصليبخات  مقربة  الغاشم  اجليش  إغالق  بعد 

وممن دفنه الشيخ آنذاك الشيخ فهد األمحد الصباح رمحه اهلل.
وقد ذكره د. حممد بن إبراهيم الشيباين رئيس مركز املخطوطات والرتاث 
والوثائق ضمن فريق مقربة الرقة يف كتابه )كيفان أيام االحتالل( وكان عمره 

سبع عرشة سنة.
وكان مؤذن املسجد املذكور جلميع الصلوات ما عدا الظهر فيصليها يف 

املقربة.
وآل  البقرة  الزهراوين  حفظ  الغزو  عام  من  أغسطس  شهر  يف  له  وهتيأ 

عمران.
ثم قىض أوقاته باالعتكاف يف املسجد منذ الفجر ال خيرج منه إال قلياًل، 
فجالس بعض اإلخوة واملشايخ األجالء، وتعرف خالهلا عىل الشيخ الفاضل 
عبدالسالم الفيلكاوي، وقد أكرمه اهلل جل وعال بإمتام حفظ كتابه الكريم بعد 
االنقطاع التام حلفظه، ومن إكرام اهلل له أن يرس له حفظ كتابه حتى حفظ الكهف 
ومريم وطه يف يوم واحد، فأمته يف أربعة أشهر. وتعرف أيضًا يف الغزو عىل الشيخ 
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طارق العيسى رئيس مجعية إحياء الرتاث. ودرس عىل خاله يف فرتة الغزو حني 
اعتقل بعض رواد املسجد وخطيبه، فصاروا يتجمعون يف بيت والده مع اجلريان 
ويصلون مجاعة، وقرأ يف تلك الفرتة عىل خاله الشيخ فيصل العيل تلميذ الشيخ 
وبعد  التوحيد،  كتاب  اآلجرومية ودرس  عليه  فختم  اجلراح  بن سليامن  حممد 
الدمام  السعودية يف  السعودية وقضوا شهر رمضان يف  إىل  معه  التحرير خرج 
أيام  أنفس  من  بأهنا  الشيخ  يصفها  املكرمة،  مكة  يف  كاماًل  شهرًا  ثم  والرياض 

العمر كأهنا أذهبت مايف فرتة الغزو الغاشم من اهلم والغم.
وألول مرة يعتمر يف ذلك العام ١٤١١هـ يف رمضان، وكان قد حج حجة 

اإلسالم عام ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م، وهو يف الرابع الثانوي.
وأكرمه اهلل منذ ذلك العام إىل وفاته باحلج كل عام. ويف عام ١٤١١هـ 
اعتمر يف رمضان وجاور املسجد احلرام يف العرش األواخر، ومنذ ذلك الوقت مل 

ينقطع عن عمرة رمضان وجماورة احلرمني يف العرش األواخر.

 



































 

 ثم أنبئك بأمر آخر :       

  ى  م   ال أ كر أنني    ق   به 2008 ه  أنني ب د تخرجي من   ك  ة ع م        
 مرتين  مرة حين حضر حفل زف في ..

 
 تبأ   عين  حين زر  –نحس ه كذ ك  هللا حسي ه  – تشه  ه ق ل   :   ث ن ة       

أن   ح ي  ق بي  رف ق  ربي   ش خ      بن عيس ى حفظه هللا عم د ك  ة   شري ة 
عنده   دك  ر    د    لي ج  س   ك ن    دك  ر   ف ضل / فهد   دبيس  فقه هللا

  ح ر    إق   ه علي رحمه هللا  فال ز    في مخ  تي ص رة   ك    ق ء  ح ث  المه 
 في    ك   ري س   مل جس ير    دك  ر ه. ي    ؤ  ه عني    م رفة مسيرت

 

ن أ  ف ته  زم  ه ب  مس   قري  حين أ يع  ز    أكثر  هذا اإلعجابث  إن        
  ح ث ضج     ئل      صل   إلعالم  –ك به  هللا في من زل   شهد ء  – رف قه  

هذه   خال   تت  تر     ق ء ت     ص ر     ذكري ت    ملآثر     ب   بر    ملق بالت 
عنه   عرف  عنه أكثر  أكثر  مم   ل على أنه   يس  أخالق  ع برة   ال م  قف م رة 

    إنم  ه  صد  تخ ق   صد  إخالص.. 

أ.د. وليد العيل يف أحد املناسبات االجتامعية.



- 14 -

أصول  كلية  يف  هناك  يدرس  كان  حيث  مرص  إىل  فيصل  خاله  سافر  ثم 
الدين يف األزهر الرشيف، وحلق به بعد ذلك الشيخ وليد، وجلس مدة مخسني 
يومًا، ومل جيد من يقرأ عليه القرآن السيام أن عنايته يف الغزو باحلفظ دون التجويد 

وخمارج احلروف.
ثم انتقل إىل ديب، حيث تقيم عمته، ثم ذهب إىل احلج وعند رجوعه إىل 
اإلسالمية،  اجلامعة  يف  للقبول  املدينة  يف  له  عبدالسالم  الشيخ  سعى  الكويت 
واستشفع  اجلامعة  إىل  فأخذه  سندي  صالح  الدكتور  األستاذ  ضيافة  يف  فنزل 
القرآن، ونظرًا لصعوبة الدراسة فيها الذي فيها  له وأجريت له مقابلة يف كلية 
حفظ ألفية الشاطبي مل يتخرج منها أحد من الطلبة الكويتيني الذين التحقوا هبا. 
وهنالك التقى بالدكتور خالد بن شجاع العتيبي وتعرف عليه، وعاد بعدها إىل 

الكويت.
وحني بدأت األخبار تطرق سمعه بأن فالنًا قبل وفالنًا قبل، أحس بضيق 
يف صدره بعد أن تعلقت نفسه بالعلم واحلفظ أال يقبل يف اجلامعة اإلسالمية، 
وجعلت ألح يف السجود عىل اهلل عز وجل بأن يكرمه بالقبول يف اجلامعة وألح 
يف الدعاء حتى أتاه الدكتور حممد بن عودة الفزيع وكان مقياًم هناك للدراسة، 

وبرشه بأنه قبل، فالتحق هبا، وكان ُقبَِل َقْبَل عرشة طالب من الكويت.
وتأثر بالطلبة األفارقة يف مهتهم وعزيمتهم وحفظهم.

واستمرت  النبوي،  احلرم  مشايخ  عىل  تعرف  اجلامعية  الفرتة  وخالل 
معرفته هبم.

وتعرف عىل مشايخ املدينة، وصحبهم أكثر من الطالب، ودرس يف الكلية 
عىل عدد من املشايخ منهم الشيخ عبداهلل بن العالمة حممد الشنقيطي، وعقد له 
حلقة خاصة لتدريسه النحو يف املسجد النبوي الرشيف، والشيخ صالح العبود 
اإلجازات،  عىل  منهم  وحصل  املشايخ  من  عدد  عىل  القرآن  وختم  وآخرون. 
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مش  خ  ملد نة   صحبه  أكثر من    الب    رس في   ك  ة على عد  من ت رف على   

 ملش  خ منه    ش خ ع دهللا بن    المة محمد   مين   شنق  ي   عقد  ه ح قة خ صة 
 خ   ر ن.    ش خ ص  ح         آخ    ن  ي   شريف  دريسه   نح  في  ملسجد 

د. وليد العيل مع أرسته.

ومع الشيخ عيل احلذيفي إمام املسجد النبوي.
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شفيع  حممد  بن  يوسف  الشيخ  منهم 
والشيخ  القراءات،  قسم  يف  املــدرس 
عبداحلكيم خاطر عضو جممع امللك فهد 
لطباعة املصحف الرشيف، والشيخ أمحد 
الشيخ:  )يقول  الزيات  عبدالعزيز  ابن 
العلم،  قبل  احللم  منهم  تلقيت  ممن  كان 
الدكتور  وأتم  بالوقت(.  واالنضباط 

وليد الدراسة متفوقًا يف كلية القرآن.
قسم  أغــلــق  ــعــام  ال ــك  ذل ويف 
عقود  مجيع  ــاء  إلهن نظرًا  ــراءات  ــق ال
قسم  إىل  فحولوا  املرصيني،  األساتذة 
الدراسات  يف  التعليم  ملواصلة  العقيدة 
ــوراه(،  ــت ــدك وال )املاجستري  العليا 
الشيخ  عليه  وأرشف  املاجستري  ودرس 

عبدالرزاق البدر.
خليفة  بن  حممد  للشيخ  نقل  ثم 

التميمي نظرًا لتفرغ الشيخ عبدالرزاق تفرغًا علميًا.
وكان عنوان رسالته )الذخائر لرشح منظومة 

الكبائر(.
رسالته  يناقش  طالب  أول  اهلل  رمحه  وكان 
الدكتور  األستاذ  ناقشه  الدفعة،  تلك  للامجستري يف 
الدكتور  واألستاذ  اخللف  عبدالعزيز  بن  سعود 

عبداهلل الغفييل.

 



































 

  قرآن على عد  من  ملش  خ  حصل منه  على  إلج ز ت  منه    ش خ    ف بن محمد 
جمع  مل ك فهد  شف ع  ملدرس في قس    قر ء ت     ش خ ع د  حك   خ طر عض  م 

خ : ك ن     عة  ملصحف   شريف     ش خ أحمد بن ع د   زيز   زي ت ) ق ل   ش 
 أت    دك  ر    د   در  ة  .ممن ت ق   منه    ح   ق ل          النض  ط ب   ق (

 م ف ق  من ك  ة   قرآن.
 

 في   ك     م أغ ق قس    قر ء ت نظر  إلنه ء جم ع عق       تذة  ملصريين          
ير    دك  ر ه(  فح     إلى قس     ق دة مل  ص ة         في   در   ت        ) مل جس 

   رس  مل جس ير  أشرف ع  ه   ش خ ع د  رز      در 

 
  نظر    فرغ   ش خ ع د  رز   تفرغ  ع م   يم مث  نقل   ش خ محمد بن خ  فة           

 

 



































 

  قرآن على عد  من  ملش  خ  حصل منه  على  إلج ز ت  منه    ش خ    ف بن محمد 
جمع  مل ك فهد  شف ع  ملدرس في قس    قر ء ت     ش خ ع د  حك   خ طر عض  م 

خ : ك ن     عة  ملصحف   شريف     ش خ أحمد بن ع د   زيز   زي ت ) ق ل   ش 
 أت    دك  ر    د   در  ة  .ممن ت ق   منه    ح   ق ل          النض  ط ب   ق (

 م ف ق  من ك  ة   قرآن.
 

 في   ك     م أغ ق قس    قر ء ت نظر  إلنه ء جم ع عق       تذة  ملصريين          
ير    دك  ر ه(  فح     إلى قس     ق دة مل  ص ة         في   در   ت        ) مل جس 

   رس  مل جس ير  أشرف ع  ه   ش خ ع د  رز      در 

 
  نظر    فرغ   ش خ ع د  رز   تفرغ  ع م   يم مث  نقل   ش خ محمد بن خ  فة           

 

 



































 

    ك ن عن  ن ر    ه   ذخ ئر  شرح منظ مة   ك  ئر        

 
 جس ير في ت ك   دف ة  ن قشه         ك ن رحمه هللا أ ل ط     ن قش ر    ه   م       

      بن ع د   زيز     ف           دك  ر ع دهللا   غف لي.  دك  ر 
 

ث  ب د   ك رشح ه   ج م ة تقد ر  منه    ف قه     مي  ن ل ج ئزة  ملد نة  ملن رة        
 ع د  ج د  سم   مل كي   مير في مح ل   ن  غ     ف     در س ي      مه  من ص ح  

بن ع د   زيز آل      رحمه هللا ت  لى أمير  ملد نة في   ك    ق    ك ن آخر   م ل في 
  ملدن ة ث    فر ب ده  أمير  ملكة  ملكرمة.

 

ث    صل   در  ة في   دك  ر ه    خ  ر م ض ع )جه    إلم م  بن ق     ج زية في        
 ه في هذه  ملدة من      ب   تي    تكن  تقرير ت ح د    م ء    صف ت(   ه أ هللا

 على ب ل   ت رف في ت ك   فترة على    المة بكر بن ع دهللا أب زيد رحمه هللا.

 

 أشرف ع  ه   دك  ر محمد بن ع د  رحمن أب   ف   جنهي  أش ر ع  ه به       
   ك ن   جنهي قد  رس   ش خ    د في منهج ة   دك  ر ع د  رز   حفظه هللا

 دك  ر ه   ك ن ممن    قد  ك ء  كنه ك ن  ق ق  فال تنسج  ط  ئع      ة م ه   ه   
 .من أكثر من أثر في   ش خ    د في م ض ع    ق 

الشيخ د. عبدالرزاق البدر.

من حتقيقات د. وليد.

الشيخ د. حممد بن خليفة التميمي.
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ثم بعد ذلك رشحته اجلامعة تقديرًا منها لتفوقه العلمي لنيل جائزة املدينة 
امللكي  السمو  صاحب  من  وتسلمها  الدرايس  والتفوق  النبوغ  جمال  يف  املنورة 
ذلك  يف  املدينة  أمري  تعاىل  اهلل  رمحه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  عبداملجيد  األمري 

الوقت، وكان آخر يوم له يف املدينة ثم سافر بعدها أمريًا ملكة املكرمة.
ابن  اإلمام  )جهود  موضوع  واختار  الدكتوراة،  يف  الدراسة  واصل  ثم 
املدة  هذه  يف  له  اهلل  وهيأ  والصفات(،  األسامء  توحيد  تقرير  يف  اجلوزية  القيم 
من األسباب التي مل تكن عىل بال، وتعرف يف تلك الفرتة عىل العالمة بكر بن 

عبداهلل أبوزيد رمحه اهلل.
وأرشف عليه الدكتور حممد بن عبدالرمحن أبوسيف اجلهني، وقد أشار 
عليه به الدكتور عبدالرزاق حفظه اهلل، وكان اجلهني قد درس الشيخ وليد يف 
طبائع  تنسجم  فال  دقيقًا  كان  لكنه  ذكاء  يتوقد  ممن  وكان  الدكتوراة،  منهجية 

الطلبة معه، وهو من أكثر من أثر يف الشيخ وليد يف موضوع الوقت.
القيم  ابن  اإلمام  كتب  قراءة  يف  كاملتني  سنتني  وليد  الشيخ  ومكث 
حولني  العلم  منها  )ارتضعت  املقدمة:  يف  قال  حتى  وتلخيصها،  وفهرستها 
كاملني بغية إمتام الرضاعة(، ثم رشع يف كتابتها سنة ونصفًا حتى أمتها، وكان 

 



































 

 مكث   ش خ    د في قر ءة  تل  ص  فهر ة ك    إلم م  بن   ق    ن ين        
غ  ة إتم م   رض عة(  ك م  ين  حتى ق ل في  ملقدمة :) رتض   منه        ح  ين ك م ين  ب 

ث  شرع في ك  بته   نة  نصف حتى أتمه    ك ن  قرأ على   ش خ  ملشرف نق الت البن 
  ق   ف  قفه تعج     ربم  ك ن  قرأ ع  ه م  ضع ف  صر   ش خ فإ   ه    كي من 

 كالم  بن   ق   رحمه هللا ت  لى.

 

خ رج   فض  ة          دك  ر   ك ن أ ل ط    تخرج في   دف ة  ن قشه من قش        
محمد بن ع د  رحمن    ميس كمن قش خ رجي    فض  ة   دك  ر ع د  رز   بن 

 ع د  حسن    در    ن ل  رجة     مل ة  ملرتف ة ب قد ر مم  ز مرتفع.

 

 
      

 قس     ق دةب ده  رجع إلى   ك ي  مدر   في ك  ة   شري ة   تي ق   ه م  د  في         
 م.1995   أكرم ه ب    ثة   در   ة ع م    دع ة

                        * *     * *  * * 
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يقرأ عىل الشيخ املرشف نقوالت البن القيم فيوقفه تعجبًا، وربام كان يقرأ عليه 
مواضع فيبرص الشيخ فإذا هو يبكي من كالم ابن القيم رمحه اهلل تعاىل.

وكان أول طالب خترج يف الدفعة، ناقشه مناقش خارجي فضيلة األستاذ 
البدر،  عبداملحسن  الدكتور  وفضيلة  اخلميس،  عبدالرمحن  بن  حممد  الدكتور 

ونال درجة العاملية املرتفعة بتقدير ممتاز مرتفع.
بعدها رجع إىل الكويت مدرسًا يف كلية الرشيعة التي قبلته معيدًا يف قسم 

العقيدة والدعوة، وأكرمته بالبعثة الدراسية عام ١٩٩٥م.

وظائفه الدينية:
ــه  ــت ــام إم  -  ١
وخطابته للمسجد الكبري 

وتدريسه فيه:
عــام  ــوال  ــ ش يف 
١٤٢٤هـ، وبعد حصوله 
بثالثة  الدكتوراة  عىل 

أشهر، جاءه التكليف الوزاري باإلمامة واخلطابة يف مسجد الدولة الكبري، كأول 
إمام كويتي تسند له هذه املهمة، فاستخار اهلل عز وجل أسبوعًا كاماًل نظرًا لبعد 
إىل  فيه  ويمكث  العرص  يصيل  الشيخ  وكان  للقبول.  صدره  اهلل  فرشح  املكان، 
العشاء، يقرئ القرآن الكريم ويدرس العلوم الرشعية، وختم عليه القرآن ثالثة 
من طلبة العلم: القايض فهد ابن عبداملحسن احلسيني، والشيخ عبداللطيف بن 
اهلل  ما يرس  الطلبة  وبقية  العنزي.  بن صالح  والطالب عيسى  اجلامع،  إبراهيم 
هلم اخلتم، ألنه كان يسلك معهم مسلك شيخه يوسف شفيع: من أخطأ ثالثة 

أخطاء ينهي القراءة مع إلزامه بإعادة املقرر يف اليوم التايل.

د. وليد العيل يف إمامته يف املسجد الكبري ووراءه سمو أمري 
البالد.
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الفرتة  تلك  ويف 
العالمة  كتب  درس 
نارص  بن  عبدالرمحن 
كل  يف  وكان  السعدي، 
علم  وعــنــدمــا  مجــعــة، 
السعدي  الشيخ  أحفاد 
وأهدوه  زاروه  بذلك، 
خلطب  ــات  ــوط ــط خم

العالمة السعدي، فاشتغل الشيخ يف حتقيقها 
وإخراجها وطبعتها وزارة األوقاف الكويتية 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  العالمة  الشيخ  بتقديم 
للقضاء  ــىل  األع املجلس  رئيس  العقيل 
 ٨٢ عىل  واحتوى  تعاىل،  اهلل  رمحه  السعودي 
خطبة مما مل يطبع من قبل. وبعد ذلك رشعوا 
أهنوه  حتى  للسفاريني  اللثام  كشف  قراءة  يف 
كثرت  حتى  الكتب  ببعض  وابتدأوا  كاماًل، 

مناصب الشيخ اإلدارية وانشغل هبا.
ومنها:

- أستاذ دكتور بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت، 
كام سبق معنا.

- مأذون رشعي بوزارة العدل.
األبحاث  لشؤون  الرشيعة  بكلية  املساعد  العميد  وفاته  إىل  كان   -

واالستشارات والتدريب.

 



































 

 

 وظائفه الدينية :

 : وتدريسه فيه إمامته وخطابته للمسجد الكبير  -1

 
هـ    ب د تخرجه من   دك  ر ه بثالثة أشهر  ج ءه    ك  ف 1424في ش  ل ع م         

كأ ل إم م ك يتي تسند  ه هذه  مسجد   د  ة   ك ير        بة في ة إلم م   ز ري ب
ملك ن   فشرح هللا صدره    خ ر هللا عز  جل أ   ع  ك مال نظر     د  ف  ملهمة 

   ق  ل.

 
  كري   يدرس   صلي    صر  يمكث ف ه إلى    ش ء   قرئ   قرآن  ش خ ك ن        

 بن ع د  حسن     :   ق ض ي فهد خ   ع  ه   قرآن ثالثة من ط  ة        م   شرع ة 
    حس ني     ش خ ع د     ف بن إبر ه     ج مع          عيس ى بن صالح    نزي.

 



































 

  ق عدة في أن     د    ين ع  ه م رفة    ر   قاعدتان البن شيخ الحزاميين -5
إلى هللا عز  جل      رف ع  ه   ق عدة في تق ية   س  ك على    ص ل إ ى 

 م   به.

 
 سعدي رحمه هللا.مجموع خطب العالمة عبدالرحمن ال -6

 

املسجد الكبري.

من حتقيقاته.
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الكريم  القرآن  حلفظ  الدولية  الكويت  جلائزة  العليا  اللجنة  عضو   -
وقراءاته وجتويد تالوته.

- كام شارك يف جلنة املصاحلة ملعاجلة أصحاب الفكر املتطرف.
اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة  جملة  حترير  هيئة  عضو  أيضًا  وهو   -

بجامعة الكويت.
هذا بعض ما أعلمه وعلمته عنه بعيد وفاته.

أخالقه النبيلة:
يقول أحدهم: زرته  نشأته،  منذ  فيه  العيل راسخة  وليد  الدكتور  أخالق 
يف منزله قبل ٢٣ عامًا باملدينة وكان يؤدي الدراسات عليا آنذاك، فكان دمث 

اخللق حسن املعرش كريم اليد باسط الوجه.
قلت: ولعل هذا هو الرس يف هذه اخلامتة احلسنة والتوفيق اإلهلي واألعامل 
العظيمة رغم قرص حياته رمحه اهلل، مع ما يعرف عنه من اعتنائه التام باإلخالص 
هلل تعاىل يف أعامله - نحسبه واهلل حسيبه -. حتى قال أحدهم: ما سألت أحدًا 

من طلبة العلم يف الكويت عنه إال أثنى عليه خريًا.
وقد بلغت شهادة الناس يف أخالقه مبلغ التواتر، وستجد يف مبحث )قالوا 

عنه( شيئًا من شهاداهتم، وأورد بعضها هنا:
يأبى عند  اللسان سمح اخللق،  السنيدي: كان عفيف  فهد  الدكتور  قال 
زياريت للكويت إال أن يصحبني معه يف سيارته يف كثري من حتركايت بطيب نفس 

منه وتواضع.
مدينة  يف  العيل  وليد  الشيخ  صحبت  العفايس:  مشاري  القارئ  ويقول 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ومدينة ينبع يف أمجل أيام الدنيا بالنسبة يل، رجل 

مجع خصال اخلري فرمحه اهلل رمحة واسعة وصرّب أهله.
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وهو  الكندري  فهد  القارئ  ويصفه 
زميله يف إمامة املسجد الكبري بأنه دائم السفر 
يف سبيل اهلل ال يكل وال يمل، دائم االبتسامة.
كثرية  جوانب  يف  أخالقه  امتازت  وقد 

أعدد منها:

االبتسامة والبشاشة:
طالقة وجهه الكريم يعرفه عنه كل من رآه، سواء أكان يعرفه شخصيًا أم 
ال، ويكفيك ما تراه يف صوره، فهل رأيته يف صورة غري مبتسم؟! يقول الشيخ 
صالح بن حممد العقيل املدرس يف قسم العقيدة باجلامعة اإلسالمية: كان ال ُيرى 

يف وجهه الغضب وال االشتمئزاز من أحد.

األدب اجلم يف احلديث:
يذكر  املفردات،  حسن  الكالم،  طيب  البيان،  حلو  اللسان،  عفيف  كان 
مشاخيه فيدعو هلم إما باحلفظ وإما بالرمحة، ومن أدبه أنه ال يذكر والده غالبًا أو 

والدته إال قال بعدها الوالد الكريم والوالدة الكريمة.
ومن أدبه مع زوجته أنه يذكرها بالزوجة الكريمة، ويقول: صاحبة الصرب 
الذهاب  للدراسة دون  املكوث معه ومرافقته  واالحتساب، حيث استأذهنا يف 

للكويت ثالث سنوات.

احللم والصفح وقبول العذر:
هذا أثر من آثار تزكية نفسه وحسن خلقه رمحه اهلل. وسيأيت مزيد من ذلك 

عند احلديث عن تعامله مع الطلبة.

 



































 

 والبشاشة :االبتسامة  -ز 

   ء أك ن ي رفه ش ص   أم ال    عنه كل من رآه ف القة  جهه   كري  ي رفه
 ق ل   ش خ ص  ح    فهل رأ  ه في ص رة غير م تس ؟!هص ر ك م  تر ه في  يكف 

رى في بن محمد     ق ل  ملدرس في قس     ق دة ب  ج م ة  إل الم ة : ك ن ال   
  جهه   غض   ال  الشمئز ز من أحد.

 
 األدب الجم في الحديث : -س

فه  عف ف    س ن  ح        ن  ط     كالم  حسن  ملفر  ت   ذكر مش  خه        
غ     أ     دته إال  من أ به أنه ال  ذكر    ده ف دع   ه  إم  ب  حفظ  إم  ب  رحمة  

 ة.د   كري        دة   كريم     ق ل ب ده  
 من أ به مع ز ج ه أنه  ذكره  ب  ز جة   كريمة   يق ل :  ص ح ة   صبر        

ثالث  فق ه   در  ة   ن   ذه ب   ك ي مر   الحتس ب  ح ث    أ نه  في  ملك ث م ه   
 . نين

 الحلم والصفح وقبول العذر : -ش

من آث ر تزك ة نفسه  حسن خ قه رحمه هللا.    أتي مزيد من   ك  هذ  أثر 
 عند   حد ث عن ت  م ه مع      ة.
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التواضع:
من تواضعه: سالمه عىل من يعرف ومن مل يعرف باملصافحة واالبتسامة 

والسؤال.
ومنها: قيامه بنفسه بخدمة مشاخيه وطالب العلم من زمالئه وغريهم.

ومنها: يقول أحد طالب العلم: من تواضعه رمحه اهلل أنه يقبل النقد يف 
كتبه ويف كالمه وال يستنكف من ذلك.

ومن تواضعه قول الدكتور سعود املطريي: ونعم الرجل علاًم وخلقًا، كان 
متواضعًا وكان يدرس فوق النصاب حتى ال يتأخر الطلبة يف التخرج وال يأخذ 

مقابل عىل ذلك رمحه اهلل تعاىل.

احتواء الكل حتى املخالف:
للداعية  نموذج  العيل  وليد  الدكتور  قائاًل:  العويض  حممد  الدكتور  غرد 

الذي اجتمعت عليه قلوب املختلفني.
القدرة  يمتلك  الكل،  مع  يعمل  توافقي  شخص  العيل  وليد  ويقول: 

بأخالقه وقدوته ومبادرته عىل ربط العالقات مع التنوع واالختالف.

بذل النصح والتوجيه:
األسلوب،  وحيسن  الدعوة،  فن  حيسن  األول،  الطراز  من  داعية  الشيخ 
بعد عزاء  بوالديت  بالرب  أنسى وصيته يل  لن  يقول أحدهم:  الفرص.  واقتناص 

والدي.

بره بوالديه:
قال الشيخ عبدالعزيز العودي: واهلل ثم واهلل من أمجل الصور التي أراها 
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يف حيايت يوم جيتمع وليد العيل رمحه اهلل مع والده، انظروا إىل بر االبن بأبيه.
والديه  عن  يتكلم  ما  كثريًا  كان  اخلميس:  عثامن  الدكتور  الشيخ  ويقول 
وبره هبام وكأنه ما خلق إال هلذا، وكنت أغبطه كثريًا عىل هذه املشاعر اجلياشة 

واالهتامم الكبري بوالديه، وأجزم أنه ما كان يقّدم عليهام أحدًا.
يقول الدكتور حممد إبراهيم احلمد: لو تراه يف جملس بصحبة والده لطال 

عجبك من حسن عالقتهام ببعض.

السعي باخلري وقضاء احلوائج:
يقول الشيخ عبداهلل الرشيكة: ما رأيت أحدًا مثله يف السعي لقضاء حوائج 

إخوانه وطالبه الوافدين، وما أكثر شفاعاته للناس الذين ال يعرفهم.
سيفتقده  من  أكثر  العيل  وليد  الشيخ  الشطي:  بسام  الدكتور  ويقول 
الطلبة الوافدون، فكان يقيم هلم الدورات ويسدد ديوهنم ويوفر هلم الكفاالت 

ويتواصل معهم ويوفر هلم فرص ما بعد اجلامعة.

الوفاء وتعاهد املعارف ولو بالرسائل:
ذكر الدكتور فهد السنيدي وغريه: كان من عادة الشيخ وليد رمحه اهلل أن 
يرسل ملن حيب دعواته عرب رسائل باهلاتف، والسيام يف أماكن الفضل ومواسمه، 

وكأنه يريد منهم عدم قطع حبال املودة.
بالسجع  يرصعها  تأليفه،  من  أهنا  عىل  تدل  رسالة  كل  وكانت  قلت: 
املعروف عنه، وخيتمها بدعوات، وكم رشح صدور حمبيه بمثل هذا العمل الذي 

ال يكلف شيئًا.
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تعبده:
ــن عــرف  ــل م شــهــد ك
العبادة،  سيام  عليه  أن  الشيخ 

ونور الطاعة.
فضيلة  صديقه  يقول 
الشيخ حممد بن نارص العجمي: 
كان وليد العيل ال يفوت صيام 

االثنني واخلميس، وكان متقنًا حافظًا للقرآن الكريم وكان حسن الصالة.
ويقول أحدهم: رافقته بالسفر واحلرض، واهلل كلام دخلت عليه غرفة النوم 

أجده يراجع القرآن ويراجع العلم ال يكل وال يمل.
من  أكثر  منذ  صديقه  العتيبي  شجاع  بن  خالد  الدكتور  الشيخ  ويقول 
٢٥ سنة: الدكتور وليد العيل رمحه اهلل كان يسابق الزمن يف حرصه عىل الوقت 
واجلدية، وأيضًا كأنه يستعد للقاء ربه، يعني لو قيل له ِزْد يف وقتك أو أعاملك ما 

يستطيع أكثر مما كان يؤدي، رمحه اهلل تعاىل.

صلته بالعلم:
الشيخ رمحه اهلل من حمبي العلم وأهله فال خترج غالب جمالسه وحديثه عن 

العلم والعلامء والكتب.
املحقق،  وهو  املؤلف،  وهو  املعلم،  فهو  كافة،  أبوابه  من  فيه  دخل  وقد 
املؤمترات والندوات  املتخصص. إضافة حلضوره يف كثري من  وهو األكاديمي 
املقاالت  وكتابة  واإلذاعية،  التلفزيونية  الربامج  داخليًا وخارجيًا، وظهوره يف 

الصحفية.
ومن مظاهر صلته بالعلم وأهله وأخالقه فيه:

 



































 

 

 صلته بالعلم :

فال تخرج غ    مج  سه  حد ثه عن              أه ه.    ش خ رحمه هللا من محبي      
      م ء    ك  .

       

 قد  خل ف ه من ك فة أب  به  فه   مل       ه   ملؤ ف   ه    حقق   ه         
إض فًة  حض ره في كثير من  ملؤتمر ت    ند  ت     م ة   خ  ً    ك   مي  مل خصص. 

 .   ك  بة  ملق الت   صحف ةج     فزي ن ة   إل  ع ة خ رج ً    ظه ره في   بر م

 
 

 

  من مظ هر ص  ه ب       أه ه  أخالقه ف ه :

 

يف اإلذاعة يف أحد الربامج.
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) - حبه التدريس وعقد جمالس العلم:
كان الشيخ رمحه اهلل شغوفًا بالتعليم والتدريس. باإلضافة إىل ما سبق من 
جهوده يف التدريس. فقد حرص مع ثلة من املشايخ الفضالء عىل إقامة جمالس 
سامع للحديث جلب فيها كبار العلامء وهو املرشف عىل كل هذه املجالس يف 

املسجد الكبري.
وأقام مؤخرًا جملسًا لقراءة تراث العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل وأنجز 

فيه عددًا من كتب الشيخ رمحهام اهلل.

٢ - صالته بأهل العلم وإكرامهم له:
وهذا أمر مشهود من الشيخ يعرس حرصه وبسطه، وأكتفي بمثالني:

١ - الشيخ عبداهلل بن عقيل احلنبيل رمحه اهلل: يقول أحدهم: رأيت من حفاوة 
عليه  للقراءة  ترددهم  أثناء  ورفاقه  العيل  وليد  بالشيخ  عقيل  ابن  العالمة 

شيئًا عظياًم وغبطة أغبطهم عليها.
٢ - الشيخ الدكتور عبدالرزاق البدر: يف درسه بعد الفجر الذي تال ليلة استشهاد 

 



































 

 .وعقد مجالس العلم حبه للتدريس -1

ك ن   ش خ رحمه هللا شغ ف  ب            دريس. ب إلض فة إلى م    ق من          
مج  س على إق مة  جه  ه في    دريس  فقد حرص  مع ث ة من  ملش  خ   فضالء

 م ع  لحد ث ج   فيه  ك  ر     م ء  ه   ملشرف على جم ع هذه   ج  س في 
 . ملسجد   ك ير

ت  لى  أنجز ف ه ث    المة  بن عث مين رحمه هللا  أق م مؤخر  مج س   قر ءة تر               
 عد   من ك     ش خ رحمهم  هللا.

 
 

 وإكرامهم له : صالته بأهل العلم -2

 هذ  أمر مشه   من   ش خ ي سر حصره  بس ه   أك في بمث  ين :  

 

:  ق ل أحده  : رأ   من حف  ة  الشيخ عبدهللا بن عقيل الحنبلي رحمه هللا -1
   المة  بن عق ل ب  ش خ    د    لي  رف قه أثن ء تر  ه    قر ءة ع  ه شيئ  

 عظ م   غ  ة أغ  ه  ع يه .

من دروسه يف مساجد وزارة األوقاف.
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الشيخ وليد العيل، وكان يف كتاب الوابل الصيب باملسجد النبوي )يف هناية 
الدرس رقم ٣٨(، ذكر خرب وفاة الشيخ وليد وأثنى عليه وترحم وبكى. 

وكان مرشفًا عليه يف املاجستري ومناقشًا له يف الدكتوراة.
وهذا نص كلمته يف الدرس املذكور: »أحد األفاضل ممن كان له مكانة 

األبيات التي نظمها العالمة ابن عقيل شكر اهلل له يف الدارين أثناء قراءة مسند اإلمام 
أمحد ريض اهلل عنه يف جملسه مذيل بإجابة من أحد تالمذته.
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كبرية جدًا يف قلبي ونفيس وحمبة عظيمة وهو الشيخ وليد العيل من الكويت رمحه 
التوحيد رشحًا،  كتاب  فاسو وختم  بوركينا  إىل  كان يف رحلة دعوية  تعاىل  اهلل 
وأسلم عليه أيضًا بعض األشخاص هناك، فدامههم بعض أصحاب الفكر أو 
ال أدري من، دمهوهم بالسالح وقتلوهم، فتويف أمس البارحة رمحه اهلل تعاىل، 

فنسأل اهلل عز وجل أن يتقبله شهيدًا يف سبيله«.
وباملناسبة فإن الشيخ عبدالرزاق البدر حفظه اهلل هو الذي صىل عىل الشيخ 
وتواضعه  سعيه  له  اهلل  فشكر  جنازته،  شهدت  التي  الغفرية  اجلموع  وأّم  وليد 

لتلميذه ووفاءه.

٣ - معاملته للطالب وإخالصه الوظيفي:
كان رمحه اهلل هينًا لينًا رفيقًا سمحًا ودودًا داعيًا متلطفًا خلوقًا مع طالبه 

ومع الناس مجيعًا.
يقول أحد الطلبة: رآين من بعيد وأنا ال أعرفه شخصيًا فحرص عىل أن 

يأيت إيل بنفسه ويسلم عيل ويصافحني، صاحب ابتسامة وخلق وأدب.
ويقول كثري من طلبته: تعلمنا منه حسن التنظيم واحرتام املواعيد.

وحيكي أحد طالبه: كان يأيت إىل اجلامعة قبل املحارضة بساعة، وجيلس يف 
مكتبه يقرأ القرآن. يقول الطالب: ملا رأيت هذا املشهد ذرفت عيناي ومل أستطع 

أن أمتالك نفيس.
ال  إنني  واهلل  فقال:  شيخ؟  معنا  أفطر  رمضان:  يف  الطلبة  أحد  له  وقال 

أخرج من اجلامعة إال بعد املغرب وأذهب إىل املسجد الكبري أصيل.
وكان حيرص عىل السؤال عن الطلبة املتخرجني، يقول أحدهم: سألني 
مرة: أين ستذهب بعد التخرج؟ قلت: يا شيخ أنا عسكري وعندي خدمتي ١٧ 
عامًا، وأريد أن أدخل دورة الضباط. فنظر إيل بابتسامة املشفق الناصح ثم قال: 
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أال تريد أن ختتم ما بقي لك من عمرك يف 
حمراب املسجد، فخجلت.

ما  أول  طالباته:  إحــدى  كتبت 
أدبه اجلم يف احلديث وغضه  لفت نظري 
درست  سنوات  ثالث  خالل  للبرص. 
عليه فيها ثم رشفت بإرشافه عىل رسالتي 
أحسبه  وال  إيل  برصه  يرفع  مل  للامجستري 
أحد من زمياليت. وقد  إىل  قد رفع برصه 
متجاوزًا  للعذر  قاباًل  تعاىل  اهلل  رمحه  كان 
عنه،  يتجاوز  أن  اهلل  أسأل  التقصري،  عن 
بقبول  وابتدرين  إال  مرة  إليه  اعتذرت  ما 
يبخل  مل  االعتذار،  أكمل  أن  قبل  العذر 

عيل وعىل زمياليت يومًا بصادق النصح وعظيم التوجيه، ولطاملا شجعنا ووجهنا 
ورفع مهتنا وأثنى عىل املحسنة منا وعذر املقرصة. وذكر عنه أنه كان ال ينادي 

الطالبات أمام الطالب يف املحارضات بل يقدم الطالب ويأمرهم باخلروج.
وتقول أخرى: رجل صالح تقي، كلام أدخل عليه يف املكتب بخصوص 

أمور الدعوة يدير الكريس كي ال يرانا معارش النساء.
قلت: وقد حدثني بمثل هذا الفعل أخي وصديقي العزيز الشيخ داود بن 

عيسى حفظه اهلل، وقد رأى الشيخ وليد يفعل ذلك مع طالباته.
وكان يستعمل الوسائل احلديثة من الكتابة والرسم والتشجري والتخطيط 

لتسهيل التعليم عىل املتعلم.
وكان حيرص عىل دعوة الطالب والطالبات، يقول أحدهم: كان يعطي 
مادة يف الشويخ، خصصوا له مكتبًا، فمأله كتيبات دعوية وقام يوزع عىل الطلبة، 

 



































 

 قد حدثني بمثل هذ    ف ل أخي  صد قي    زيز   ش خ      بن عيس ى حفظه  قلت :     
 هللا   قد رأى   ش خ    د  ف ل   ك مع ط    ته.

 
 ك ن يس  مل      ئل   حد ثة من   ك  بة    ر      تشجير     خ  ط  تسه ل      

     .        على  مل

 
 

 ك ن  حرص على  ع ة      ة         ت    ق ل أحده  : ك ن ي  ي م  ة في      
  ش يخ  خصص    ه مك    فمأله ك ي  ت  ع ية  ق م   زع على      ة  ف ش ك   
ع  ه أن س أنه يس خدم  ملك   في غير   هدف  مل ض ع  ه  ف   دع ه إ  رة   ك  ة 

ك  ة ب    ة في أحد  ملمر ت     فسمح   ه إ  رة      نب ه  فك مه  بأ   به   
  ية ب  ك  ة فق ل لي  ه  م تس  : م    فئ ن ن ر هللا!   ح 

 

يف إحدى حمارضاته الكثرية.
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فاشتكوا عليه أناس أنه يستخدم املكتب يف غري اهلدف املوضوع له، فاستدعته 
إدارة الكلية للتنبيه، فكلمهم بأسلوبه الطيب، فسمحت له إدارة الكلية بطاولة 

يف أحد املمرات احليوية بالكلية فقال يل وهو مبتسم: ما يطفئون نور اهلل!
وكان حيث الطالب عىل سلوك طريق الدعوة، ففي إحدى املحارضات 
كان يعاتب طلبة ختصص العقيدة النخراطهم يف الوظائف اإلدارية وكان يقول: 

أنتم ختصصتم من أجل الدعوة وتعليم الناس.
وكان له اهتامٌم بالٌغ بطلبة البعوث الذين يفدون إىل الكويت طلبًا للعلم، 
حتى غرد زميله يف القسم الدكتور بسام الشطي قائال: الشيخ وليد العيل أكثر 
من سيفقده الطلبة الوافدون، فكان يقيم هلم الدورات ويسدد ديوهنم ويوفر هلم 

الكفاالت ويتواصل معهم ويوفر هلم فرص ما بعد اجلامعة.
قلت: ويشهد خترجهم.

أخالقه  أبرز  األفغاين  الطاهري  عبدالغفار  إبراهيم  تلميذه  لنا  ويلخص 
وأساليبه يف التعليم فيقول:

 



































 

 ك ن  حث    الب على    ك طريق   دع ة   ففي إحدى   ح ضر ت ك ن ي  ت       
ط  ة تخصص    ق دة النخر طه  في    ظ ئف  إل  رية  ك ن  ق ل : أن   تخصص   من 

 أجل   دع ة  ت       ن س.
 

 ك ن  ه  ه م م  ب  غ  ب   ة      ث   ذ ن  فد ن إلى   ك ي  ط            حتى غر       
 ه في   قس    دك  ر بس م   ش ي ق ئال :    ش خ    د    لي أكثر من   فقده      ة زم 

    فد ن   فك ن  ق    ه    د ر ت  يسد     نه   ي فر  ه    كف الت  ي   صل م ه  
  . ي فر  ه  فرص م  ب د   ج م ة

 
 . يشهد حفل تخرجه ق   :      

 
 

    هري   فغ ني أبرز أخالقه  أ     ه في ت م ذه إبر ه   ع د  غف ر  ويلخص لنا
         ف ق ل :

ك ن   ش خ  أتي م كر  جد  إلى   ج م ة أ  م مح ضر ته   ال  دخل    الب   ق عة  •
إال   جد ه ح ضر   فقد ك ن  ر ه مش    ب         ف  ئد    ظ مة   ال  خرج 

 ص   درس أ ال  ث         من  ر ه إال  قد     ع    درس ج د    نه ك ن  ل

اهتامم بالطالب والسيام طلبة البعوث.



- ٣٠ -

الطالب  يدخل  أيام حمارضاته، وال  اجلامعة  إىل  مبكرًا جدًا  يأيت  الشيخ  كان   <
القاعة إال وجدوه حارضًا، فقد كان درسه مشبعًا بالعلم والفوائد العظيمة، 
وال خيرج الطالب من درسه إال وقد استوعب الدرس جيدًا، ألنه كان يلخص 
الدرس أواًل، ثم بعد ذلك يقول بالرشح بال كلل وال ملل، وكان من عادته 
إن وجد بعض الطالب مل يستوعبوا الدرس أن يعيده هلم املرات تلو املرات 

إىل أن يرسخ الدرس يف أذهاهنم.
يقول:  وكان  نفوس طالبه،  يف  التوحيد  ترسيخ  حيرص عىل  اهلل  رمحه  وكان   <
إال  جيمعنا  وال  سليمة،  صحيحة  واحدة  عقيدة  عىل  إال  االجتامع  يمكن  ال 
إله إال اهلل، نطقًا واعتقادًا وعماًل، وكان يقول: ال جيدي  التوحيد: ال  كلمة 

االنتساب لإلسالم ويكون هناك اختالف يف العقيدة.
> وكان الشيخ صاحب ورع عظيم، فقد رأيت له مواقف كثرية تدل عىل ورعه 
احلديث  كتب  لسامع  جمالس  مقابل عىل  أي  قبول  فمن ورعه عدم  الشديد، 
كان  أنه  الشيخ:  ورع  ومن  النفع.  عظيمة  مباركة  جمالس  وكانت  الرشيف، 
جيلس إلقراء القرآن الكريم لطلبة العلم جمانا، حسبة لوجه اهلل عز وجل، ومل 
القراءة وطلب األسانيد، وهو خريج  لتصحيح  العلم  إليه طالب  يرحتل  ال 

كلية القرآن الكريم اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة؟
أن  إذا رأى أحدًا  أنه  دأبه  ذا خلق عظيم مع تالميذه، كان من  الشيخ  وكان   <
يقول له: )حفظك اهلل( بارك اهلل فيك. إىل آخر هذه اجلمل والكلامت الطيبة 

التي تدل عىل سمو خلقه.
> وكان مطمئن النفس منرشحًا كلام رأيته يف أروقة كلية الرشيعة رأيته منرشحًا 

يقابل الناس بابتسامته اللطيفة واجلميلة.
وكان ذا علم غزير يف الفقه واحلديث والقراءات واألدب، فمن جلس معه   <
رأى منه غزارة العلم يف شتى العلوم، ومل جيلس معه أحد إال استفاد منه علاًم 

كثريًا.



- ٣1 -

> وكان الشيخ صاحب تنوع يف طريقة تدريسه والقائه للخطب واملحارضات، 
غري  من  كالمه  يف  السجع  مستخدمًا  ألفاظه،  ويضبط  كلامته،  ينتقي  وكان 

تكلف.
مرة  من  أكثر  رأيته  فقد  وتالميذه،  شيوخه  مع  جدًا  متواضعًا  الشيخ  وكان   <
يدفع عربة املشايخ من كبار السن، مثل: عبدالوكيل اهلاشمي، والشيخ ثناء 
املغرب  صاليت  ألداء  ألخذهم  الندوي،  إرسائيل  حممد  والشيخ  املدين،  اهلل 

والعشاء إبان دورات سامع احلديث الرشيف يف املسجد الكبري.
> ومن تواضعه أنه عندما كان يراين يف أروقة وممرات كلية الرشيعة يناديني: يا 

دكتور، وكنت وقتها طالبًا يف أول مراحل كلية الدراسات العليا.
> ومن تواضعه: أنني دعوته حلضور مناقشة رسالتي للدكتوراه يف كلية الرشيعة 
فلبى الدعوة وقابلني بابتسامته املعهودة، وقال أبرش، ولكن رأيته يوم املناقشة 
وقد كان من أوائل احلارضين وجلس إىل هناية املناقشة ففرحت بوجوده معنا 

أشد الفرح.
> وكان خافض اجلناح: رأيته أكثر من مرة يسلم عىل ابني خالد يف أثناء حضور 
دورات السند يف كتب احلديث يف املسجد الكبري، واالبن خالد كان صغريًا، 
وأرص الشيخ عىل وضع اسمه مع من أجيز يف الدورات باألسانيد، ألنه حرض 

الدورات كاملة.
> وقد رأيت من صربه يف دورات املجالس اليشء الكثري، فكان جيلس الساعات 
العلم،  طلبة  مجوع  مقابل  جالس  وهو  جلسته  يغري  وال  كرسيه  عىل  الطوال 
التعليم  أعباء  وحتمله  وجتشمه  لصربه  التعب،  منه  حتس  وال  جالسًا  وكان 

والتدريس.
أو  أمامه طالبة  إذا مرت  الرشيعة  الشيخ كثريًا يف ممرات وأروقة كلية  رأيت   <

طالبات خيفض رأسه ويغض برصه.
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كان رمحه اهلل يتمتع بصحة جيدة، وكان ذا نشاط وحيوية يف مشيته وكالمه   <
وحله وترحاله. وكان هيتم بمظهره اخلارجي كثريًا ، فكان حيب لبس البشت 

يف دورات السامع.
> وكان قوي الشخصية، فام رآه أحد إال هابه، وجعل اهلل يف وجهه نورًا، وفيه 
بأسلوبه  أقنعه  أحد  ألي  وجهه  إن  وكالمه  وصفاهتم،  الكبار  العلامء  سمة 

احلواري الرائع املفيد.

٤ - املؤلفات والتحقيقات والبحوث
يبلغ عدد أعامله ٢٦ مطبوعة بني بحث ورسالة وكتاب، وأسهم يف كتابة 

وحتكيم كثري من الرسائل والبحوث العلمية.
والذي استطعت إحصاءه منها ما يأيت:

وحي  من  كلامت   - اجلوزية  قيم  ابن  اإلمام   -  ١
وذلك  كلمه،  مشكاة  من  وومضات  قلمه، 
ضمن مرشوع له بعنوان: اإلملام بعلوم اإلمام 

ابن قيم اجلوزية.
عبارة  وهو   - فكرية  وروضة  عقدية  دوحة   -  ٢
عن جمموعة بحوث يف العقيدة، وقد ضم هذا 

اجلزء أربعة بحوث، هي:
الدين  صورة  تشويه  يف  وآثاره  اإلرهاب  خماطر   -

واملتدينني، بحث علمي حمكم عام ٢٠١٠م، شارك فيه يف مؤمتر اإلرهاب 
بني تطرف الفكر وفكر التطرف يف املدينة املنورة.

التكفري ورشوطه، بحث علمي حمكم، عام ٢٠١١م، شارك فيه يف  - ضوابط 
املؤمتر العاملي عن ظاهرة التكفري يف املدينة املنورة.

 



































 

 

 .والبحوث املؤلفات والتحقيقات -4

م   عة بين بحث  ر   ة  ك  ب     ه  فى ك  بة  26   غ عد  أعم  ه       
 .د د من   ر  ئل     ح ث     م ة تحك      

 

    ذي        إحص ءه منه  م   لي :

 

  لمه، وومضات من مشكاة كلمهكلمات من وحي ق –اإلمام ابن قيم الجوزية  -1
    ك ضمن مشر ع  ه ب ن  ن :  إلمل م ب   م  إلم م  بن ق     ج زية.

 
من هتذيبه لكتب ابن القيم.
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ومسؤوليات  املجتمع  يف  الفكري  ــن  األم  -
يف  الرشعية  والكليات  اإلسالمية  اجلامعات 
٢٠٠٩م،  عام  حمكم،  علمي  بحث  حتقيقه، 
شارك فيه يف مؤمتر األئمة واخلطباء يف مملكة 

البحرين.
- فقه األولويات يف اإلصالح والتغيري.

٣ - املنهل العذب يف سرية الرساج املنري صىل اهلل 
عليه وسلم.

٤ - إرشارد احلائر إىل علم الكبائر البن عبداهلادي 
)ابن املربد(، بتحقيقه وتعليقه، وكان قد نرش 

يف جملة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
يف  قاعدة  احلزاميني،  شيخ  البن  قاعدتان   -  ٥
اهلل  إىل  الطرق  معرفة  عليه  يتعني  العبد  أن 
تقوية  يف  وقاعدة  عليه،  والتعرف  وجل  عز 

السالك عىل الوصول إىل مطلوبه.

 



































 

 ه  ع  رة عن مجم عة بح ث في    ق دة   – دوحة عقدية وروضة فكرية -2
  قد ض  هذ    جزء أرب ة بح ث   هي : 

  بحث ع مي  مخ طر  إلره ب  آث ره في تش يه ص رة   د ن   مل د نين -
م  ش رك ف ه في مؤتمر  إلره ب بين ت رف   فكر  فكر 2010حك  ع م م

     رف في  ملد نة  ملن رة.

م  ش رك ف ه في 2011ع م     بحث ع مي محك ض  بط    كفير  شر طه -
  ملؤتمر     ملي عن ظ هرة    كفير في  ملد نة  ملن رة.

 ك   ت   من   فكري في   ج مع  مسؤ    ت   ج م  ت  إل الم ة    -
م  ش رك ف ه في 2009قه  بحث ع مي محك   ع م   شرع ة في تحق 

 مؤتمر   ئمة        ء في مم كة    حرين.

 فقه      ي ت في  إلصالح    غ ير. -

 
 

 



































 

 املنهل العذب النمير في سيرة السراج املنير صلى هللا عليه وسلم. -3

 
  ب حق قه  ت   قه ،برد()ابن املإرشاد الحائر إلى علم الكبائر البن عبدالهادي -4

 . ك ن قد نشر في مج ة ك  ة   ر      م بج م ة   ق هرة

 

 



































 

 املنهل العذب النمير في سيرة السراج املنير صلى هللا عليه وسلم. -3

 
  ب حق قه  ت   قه ،برد()ابن املإرشاد الحائر إلى علم الكبائر البن عبدالهادي -4

 . ك ن قد نشر في مج ة ك  ة   ر      م بج م ة   ق هرة

 

 



































 

  ق عدة في أن     د    ين ع  ه م رفة    ر   قاعدتان البن شيخ الحزاميين -5
إلى هللا عز  جل      رف ع  ه   ق عدة في تق ية   س  ك على    ص ل إ ى 

 م   به.

 
 سعدي رحمه هللا.مجموع خطب العالمة عبدالرحمن ال -6

 

 



































 

  ق عدة في أن     د    ين ع  ه م رفة    ر   قاعدتان البن شيخ الحزاميين -5
إلى هللا عز  جل      رف ع  ه   ق عدة في تق ية   س  ك على    ص ل إ ى 

 م   به.

 
 سعدي رحمه هللا.مجموع خطب العالمة عبدالرحمن ال -6

 

جمموعة من مؤلفاته وحتقيقاته.
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السعدي  عبدالرمحن  العالمة  خطب  جمموع   -  ٦
رمحه اهلل.

أن  زعم  من  عىل  السفاريني  العالمة  جواب   -  ٧
العمل غري جائز بكتب الفقه ألهنا حمدثة.

للسفاريني،  الكبائر  منظومة  لرشح  الذخائر   -  ٨
وهي رسالته للامجستري كام مر معنا.

٩ - جهود اإلمام ابن قيم اجلوزية يف تقرير توحيد 
للدكتوراه  رسالته  وهي  والصفات،  األسامء 

كام سبق.
بعد  الشيخ عىل درجة األستاذية  كام حصل 
أن قدم ١٢ بحثًا علميًا متنوعًا، تم حتكيمها ونرشها 
الكويت  داخل  متخصصة  إسالمية  جمالت  يف 
األبحاث جمموعة من  وتناول يف هذه  وخارجها، 
يتعلق باإلرهاب كام  املتنوعة منها ما  املوضوعات 

سبق ومنها:
ميدان  إىل  واللسان  الفقه  أهل  مدخل   -  ١٠

احلزاميني،  شيخ  البن  والعرفان  املحبة 
عام  حمكم،  علمي  بحث  وتعليق،  حتقيق 
جملة  بطبعه  قامت  ٢٠٠٤م،  ١٤٢٥هـــ/ 

احلكمة بامنشسرت.
وتعليق،  حتقيق  كثري،  البن  اإليامن  شعب   -  ١١
قامت  ٢٠٠٤م،  عام  حمكم،  علمي  بحث 
والدعوة  الدين  أصول  كلية  جملة  بطبعه 

 



































 

جواب العالمة السفاريني على من زعم أن العمل غير جائز بكتب الفقه ألنها  -7
 محدثة.

 
 

    هي ر    ه   م جس ير كم  مر م ن .الذخائر  لشرح منظومة الكبائر للسفاريني -8

 

 



































 

جواب العالمة السفاريني على من زعم أن العمل غير جائز بكتب الفقه ألنها  -7
 محدثة.

 
 

    هي ر    ه   م جس ير كم  مر م ن .الذخائر  لشرح منظومة الكبائر للسفاريني -8

 

 



































 

 هي  جهود اإلمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد األسماء والصفات، -9
     ق.ر    ه   دك  ر ه كم

 
بحثً  ع م ً  م ن عً   ت   12على  رجة        ة ب د أن قدم   ش خ حصل كم        

تحك مه   نشره  في مجالت إ الم ة م خصصة   خل   ك ي   خ رجه    تن  ل 
منه  م      ق ب إلره ب كم  في هذه   بح ث مجم عة من  مل ض ع ت  مل ن عة 

   ق  منه  :

سان إلى ميدان املحبة والعرفان البن شيخ مدخل أهل الفقه والل -10
م  ق م  2004هـ/1425  تحق ق  ت   ق  بحث ع مي محك   ع م الحزاميين

 ب   ه مج ة   حكمة بم نشستر.

 

  تحق ق  ت   ق  بحث ع مي محك   ع م شعب اإليمان البن كثير -11
 م  ق م  ب   ه مج ة ك  ة أص ل   د ن    دع ة بج م ة   زهر.2004
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بجامعة األزهر.
١٢ - جزء يف أصول الدين البن رسيج، حتقيق وتعليق، بحث علمي حمكم، 
عام ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م، نرش يف جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة الكويت.
١٣ - مباحث العقيدة يف سورة البينة، تأليف، بحث علمي حمكم، عام ٢٠٠٧م، 

نرش يف جملة كلية دار العلوم بجامعة الفيوم.
عام  حمكم،  علمي  بحث  وتعليق،  حتقيق  للقنوجي،  العقائد،  إىل  القائد   -  ١٤
البحوث  بمجمع  اإلسالمية  الدراسات  جملة  بطبعه  قامت  ٢٠٠٧م، 

اإلسالمية بإسالم آباد.
١٥ - مناسبة ختم اآليات الكريمة بأسامء اهلل احلسنى )سورة البقرة(، تأليف، 
بحث علمي حمكم، عام ٢٠٠٧م، قامت بطبعه جملة الدراسات العربية 

بكلية دار العلوم بجامعة املنيا.

٥ - عدم إضاعة الوقت دون فائدة علمية:
فلم  والتأليف،  والتحقيق  والتعليم،  للعلم  نفسه  وليد ممن وهب  الشيخ 
ينشغل عن الطريق بالصوارف التي تذهب بركة العلم، وتطفئ نوره يف القلب، 
القيل والقال والنزاعات ألهلها، وانشغل  الشيخ عبداهلل الرشيكة: ترك  يقول 
بالعلم والتعليم والدعوة إىل اهلل عز وجل حتى أضحت كثري من مساجد الدنيا 
تنعيه. ويقول الرشيكة: »نحسب أن اهلل عز وجل بارك يف وقته ولذا جتده مشاركًا 

نشيطًا يف الكثري من املجاالت الدعوية والتعليمية دون ملل«.
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ورحل،  حل  أينام  معه  يصحبه  أنه  به  وشغفه  للعلم  حمبته  من  كان  وقد 
وهذه  البلدان.  بني  يتنقل  وهو  والقطار  الطائرة  متن  عىل  ويعلق  حيقق  فتجده 

صور متعددة يؤرخ فيها زمان حتقيقاته ومكاهنا رمحه اهلل تعاىل.

 



































 

نحس  أن هللا عز  جل ب رك في  ق ه   ذ  تجده مش رك  نش    في   كثير من   ج الت 
 ."  دع ية        م ة   ن م ل

      
 حقق أنه  صح ه م ه أ نم  حل  رحل  ف جده به  ه شغف       من مح  هك ن قد        

 هذه ص ر م  د ة  ؤرخ فيه    ي  ق على متن     ئرة    ق  ر  ه   تنقل بين     د ن.
 زم ن  مك ن تحق ق ته رحمه هللا ت  لى.

 
 

* * * * *  * * 
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 : صلته بالعمل الخيري والدعوة في البلدان

   دع ة في   ج م  ت   ن ئ ة ك ن   ش خ    د رحمه هللا من محبي    مل    يري 
     د ئ ة  فج ب أفريق    آ     أ ر ب   غيره .

د بن خ  فة    م مي   ذي ح   محم يهللا بصح ة ش خ نيأكرم ق ل عن نفسه : 
 ن م أق  م إلى أند نيس  1996هـ/1417م ه ع م  ت  د ر ت     رج ة  فس فر  يإ ي

 رحمه هللا   ش خ جم ل    ف   حد  رش   بتنظ   من ثالثة أ  ب ع في م هد  إل 
 ن ي  عندم  ك ن رئيس   لجنة جن ب شر  آ      ي ف  إ  ذي  ه   فضل في 

  فر في ب ض أ ن ت   ند  كم         ف  ين.  ك : مع   لجنة إلى عدة   ل  تفس فر 
   ح  ن مع  فد   ج م ة  إل الم ة إلى ت   ند.

 

 

صلته بالعمل اخلريي والدعوة يف البلدان:
كان الشيخ وليد رمحه اهلل من حمبي العمل اخلريي والدعوة يف املجتمعات 

النائية والبدائية، فجاب أفريقية وآسية وأوروبة وغريها.
التميمي  خليفة  بن  حممد  شيخي  بصحبة  اهلل  أكرمني  نفسه:  عن  يقول 
الذي حبب إيل الدورات اخلارجية، فسافرت معه عام ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م إىل 

سفراته العامل الرب واخلري يف الدول املتنوعة.
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أندونيسية، وأقمنا ثالثة أسابيع يف معهد اإلرشاد بتنظيم من الشيخ مجال يوسف 
احلداد رمحه اهلل الذي له الفضل يف إيفادي سنويًا عندما كان رئيسًا للجنة جنوب 
رشق آسية، فسافرت مع اللجنة إىل دول عدة: تايلند وكمبودية والفلبني. وكنت 

أسافر يف بعض األحيان مع وفد اجلامعة اإلسالمية إىل تايلند.

آخر سؤال أجاب عنه رمحه اهلل!
قبل  له  درس  آخر  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  الشيخ  عنه  أجاب  سؤال  آخر  كان 
اللهم  النبي صىل اهلل عليه وسلم:  التوفيق بني دعاء  سفره الذي اغتيل فيه هو 
إين أسألك العفو، مع قول عائشة ريض اهلل عنها: اللهم حاسبني حسابًا يسريًا، 

فأجاب الشيخ وكان قد تأثر أثناء اجلواب:
احلساب اليسري الذي يسأله كل واحد منا هو أن يعرض عىل العبد علمه 
دون أن يوقفه الرب جل جالله عليه وهذا من السرت ألنه ما ثم إال طريقان من 
طرق املحاسبة إما العرض وإما املناقشة، والعرض هو احلساب اليسري واملقصود 
باحلساب اليسري أن يوقف الرب جل جالله العبد عىل علمه وقد أحاطه بكنف 
السرت ويقال له عملت كذا يف يوم كذا، فيقر العبد ويستحي من ربه جل جالله، 

 



































 

 وحانت لحظة الوداع :

 
ك ن   ش خ رحمه هللا قد غ  ر   ك ي  مع ت م ذه  ص ح ه   ش خ   ق ض ي فهد 
  حس ني م  جهين إلى أفريق     دع ة إلى هللا  فنز    غ ن   أ  م  أق م   عد   من 

   د ر ت    ح ضر ت     ق   ب ملش  خ  ز ر     ج م ة هن ك 

 
 رحمه هللا.  رى على  د   ش خ    د تخ ل   رح ة إ الم أحد   نص 
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فيقول الرب تبارك وتعاىل: أنا سرتهتا عليك يف الدنيا من السرت، وهذا يف مقابل 
احلساب العسري الشديد وهو الذي استعاذ منه النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو 
املناقشة، وهو أن يناقش العبد وحياسب وجيادل العبد ويكابر حتى خيتم الرب 
جل جالله عىل فيه ويشهد أعضاءه، نسأل اهلل عز وجل أن حياسبنا حسابًا يسريًا 

وأن يمن عليها بالعفو والعافية بالدين والدنيا واآلخرة.

وحانت حلظة الوداع:
اهلل  رمحه  الشيخ  كان 
قد غادر الكويت مع تلميذه 
القايض  الشيخ  وصاحبه 
متوجهني  احلسيني  فهد 
اهلل،  إىل  للدعوة  أفريقية  إىل 
وأقاموا  أيامًا  غينية  فنزلوا 

عددًا من الدورات واملحارضات والتقوا باملشايخ وزاروا اجلامعة هناك.
وختلل الرحلة إسالم أحد النصارى عىل يد الشيخ وليد رمحه اهلل.

٢٠١٧/٨/١٤م،  االثنني  يوم  يف  فاسو  بوركينا  إىل  منها  رحلوا  ثم 
وتوجهوا حال وصوهلم إىل الفندق.

ثم توجهوا قبيل املغرب إىل أحد املساجد وصىل الشيخ وليد هبم، ثم ألقى 
حمارضة إىل أذان العشاء، ثم صىل هبم صاحبه احلسيني صالة العشاء.

ويف طريق عودهتم إىل الفندق حيث كان من املقرر أن يتعشيا فيه، علموا 
بوجود مطعم تركي يف طريق عودهتم فقرروا الذهاب له والعشاء فيه مع من 

يرافقهم من الطلبة البوركينيني الذين يدرسون يف الكويت.
ويف أثناء تناوهلم طعام العشاء - ويذكر أهنام كانا صائمني يف ذلك اليوم-، 

 



































 

 وحانت لحظة الوداع :

 
ك ن   ش خ رحمه هللا قد غ  ر   ك ي  مع ت م ذه  ص ح ه   ش خ   ق ض ي فهد 
  حس ني م  جهين إلى أفريق     دع ة إلى هللا  فنز    غ ن   أ  م  أق م   عد   من 

   د ر ت    ح ضر ت     ق   ب ملش  خ  ز ر     ج م ة هن ك 

 
 رحمه هللا.  رى على  د   ش خ    د تخ ل   رح ة إ الم أحد   نص 
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يف  إرهايب  عمل  حصل 
مجاعة  فدخلت  املطعم، 
العمل  )تبنت  متطرفة 
ذلــك(،  بعد  ــش  داعـ
يف  مــن  برمي  وقــامــوا 
املطعم، مما أدى إىل مقتل 
وصاحبه  وليد  الشيخ 
بوركيني،  ــب  ــال وط
اآلخر  الطالب  ونجاة 

وهو عبداملعز الكمدي.

 



































 

 وحانت لحظة الوداع :

 
ك ن   ش خ رحمه هللا قد غ  ر   ك ي  مع ت م ذه  ص ح ه   ش خ   ق ض ي فهد 
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ق ع  ته  إلى   فند  ح ث ك ن من  ملقرر أن    ش  ن ف ه  ع م   ب ج    في طري

م    تركي في طريق ع  ته  فقرر     ذه ب  ه     ش ء ف ه مع من  ر فقه  من 
      ة     رك ن ين   ذ ن  در  ن في   ك ي .

   حصل - يذكر أنهم  ك ن  ص ئمين في   ك     م  – في أثن ء تن   ه  ط  م    ش ء 
عمل إره بي في  مل      فدخ   جم عة م  رفة )ت ن     مل   عش ب د   ك(  
 ق م   برمي من في  مل     مم  أ ى إلى مق ل   ش خ    د  ص ح ه  ط    ب رك ني 

 . ه  ع د مل ز   كمدي    نج ة         آلخر

املبرشات:
١ - ال شك أن اخلامتة التي ختمت هبا حياة الدكتور رمحه اهلل هي خامتة حسنة 
مبرشة، فمن عاش عىل يشء مات عليه، وهو قد عاش عىل العلم والدعوة 

والعبادة، ومات عىل ذلك.
فقد رحل يف عز الصيف واحلر إىل بالد احلر أفريقية، داعيًا إىل اهلل، فأسلم 
عىل يديه رجل بعد اخلطبة التي ألقاها يف مسجد عمر بن اخلطاب يف عاصمة 
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بوركينا فاسو، وفرغ من رشح كتاب التوحيد. وقد قال صىل اهلل عليه وسلم: 
يوفقه  قال  اهلل  يا رسول  يستعمله  قيل وكيف  استعمله  إذا أحب عبدًا  اهلل  »إن 
لعمل صالح ثم يقبضه إليه«. وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: »من سلك طريقًا 
يلتمس فيه علاًم سهل اهلل له به طريقًا إىل اجلنة«. فكيف بمن سلك طريقًا يعلم 

فيه علاًم؟!
رأيت  فقال:  الشيخ  دفن  قبل  مبرشة  رؤيا  العفايس  مشاري  القارئ  رأى   -  ٢
الشيخ د. وليد العيل يف املنام ينتظر يف ساحة مطار مبتهجًا سعيدًا فضمني 
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وهو يقول ضاحكًا بأعىل صوته: أبرشكم أن اهلل غفر يل ذنويب.
وآسية  أفريقية  قارات:  ثالث  يف  اهلل  رمحه  الشيخ  عىل  صيل  فقد  أيضًا   -  ٣
قبل، وممن عرفه  يعرفه من  إىل دعوات اآلالف ممن  باإلضافة  وأسرتالية، 

بعد وفاته، نسأل اهلل له الشهادة والرضوان.
إلقامة  الناس  تنادي  ومن  سيأيت،  كام  عظيمة  جنازة  من  له  حصل  ما  مع   -  ٤

مشاريع خريية له ولرفيقه، فكان تفاعاًل غري مسبوق كام سيأيت.

الدفن واجلنازة املشهودة:
تويف الشيخان رمحهام اهلل يف ٢٠١٧/٨/١٤م، وأقلعت الطائرة األمريية 
اخلارجية  وزيرا  عليهام  صىل  أن  بعد   ،٨/١٦ يوم  بجثامنيهام  فاسو  بوركينا  من 
والداخلية واملفتي البوركيني والسفري السعودي وأكثر من ٢٠٠٠ طالب علم.

وعندما تعذر جلب جثامنيهام إىل املسجد، خرج الناس إىل املطار وصّلوا 
عليهام هناك.

جنازته وصاحبه ورفيقه يف أعامل الرب واخلري الشيخ فهد احلسيني.
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إىل  الطائرة  ووصلت 
يوم  صباح  الكويت  أرض 
٢٠١٧/٨/١٧م،  اخلميس 
القعدة  ذي  من   ٢٥ املوافق 
الشيخ  ــن  ودف ١٤٣٨هــــ، 
وصاحبه رمحهام اهلل بعد صالة 
العرص يف مقربة الصليبيخات.
يف  املصلني  أّم  ــد  وق
الدكتور  اجلنازة فضيلة  صالة 
البدر  عبدالرزاق  العالمة 
جنازة  وكانت  اهلل،  حفظه 
املقربة  اكتظت  مشهودة 
الطرقات  وازدمحت  باملصلني 
فال تكاد تتحرك سيارة، وكان 
من  عدد  احلضور  رأس  عىل 
رجاالت الدولة وأهل العلم، 
الكويت  أهل  من  غفري  ومجع 

وغريهم.
أثناء الصالة عليهام يف مقربة الصليبيخات.
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اجلامهري الغفرية أثناء التشييع.
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يف ٧)/٧/٨)٢٠ ووري جثامهنام الثرى.
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إكرام الدولة له بعد وفاته:
سمو  األمــريي:  الديوان   <
بالغ  عن  يعرب  األمــري 
الستشهاد  وتأثره  حزنه 
د. وليد العيل إمام املسجد 
احلسيني  وفهد  الكبري، 

اللذين استشهدا ومها بمهمة خريية.

جللب  أمريية  طائرة  بإرسال  األمري  سمو  أمر  املبارك:  عبداهلل  حممد  الشيخ   <
جثامين الشهيدين.

> برغبة أمريية ُخصصت حلقة عن حياة الشيخني الشهيدين بإذن اهلل د. وليد 
العيل وفهد احلسيني يف تلفزيون الكويت.

الثقايف  املركز  عىل  العيل  وليد  الدكتور  الشيخ  اسم  إطالق  األوقاف:  وزارة   <
املشيد حديثًا يف املسجد الكبري.

 



































 

 بعد وفاته : إكرام الدولة له

 م    مير ي رب عن ب  غ حزنه  تأثره ال تشه    .    د    لي  الديوان األميري : •
 إم م  ملسجد   ك ير   فهد   حس ني   ذ ن   تشهد   هم  بمهمة خير ة.

 

 
جثم ني   ش خ محمد ع دهللا  مل  رك : أمر  م    مير بإر  ل ط ئرة أمير ة  ج    •

   شه د ن.

صص  ح قة عن ح  ة •    لي   ن هللا  .    دإ  ش خين   شه د ن ب برغ ة أمير ة خ 
 .في ت فزي ن   ك ي    حس ني  فهد

 



































 

 بعد وفاته : إكرام الدولة له

 م    مير ي رب عن ب  غ حزنه  تأثره ال تشه    .    د    لي  الديوان األميري : •
 إم م  ملسجد   ك ير   فهد   حس ني   ذ ن   تشهد   هم  بمهمة خير ة.

 

 
جثم ني   ش خ محمد ع دهللا  مل  رك : أمر  م    مير بإر  ل ط ئرة أمير ة  ج    •

   شه د ن.

صص  ح قة عن ح  ة •    لي   ن هللا  .    دإ  ش خين   شه د ن ب برغ ة أمير ة خ 
 .في ت فزي ن   ك ي    حس ني  فهد
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لشؤون  املساعد  األوقاف  وزارة  وكيل   - الشعيب  عيسى  وليد  د.  وذكر   <
املساجد - : أن سمو األمري حفظه اهلل ورعاه أصدر أوامره بإطالق اسمي 
الشهيدين العيل واحلسيني عىل مسجدين جديدين يف الكويت وسيكونان يف 

مدينة صباح األمحد.
> كام تقدمت مجعية الرشيعة بكلية الرشيعة بجامعة الكويت بطلب تسمية قاعة 

باسم األستاذ الدكتور وليد العيل رمحه اهلل تعاىل.

 



































 

 ز رة    ق ف : إطال        ش خ   دك  ر    د    لي على  ملركز   ثق في  ملش د  •
 حد ث  في  ملسجد   ك ير.

: أن  -ز رة    ق ف  ملس عد  شؤ ن  ملس جد  ك ل    –  كر  .    د عيس ى   ش     •
 م    مير حفظه هللا  رع ه أصدر أ  مره بإطال    مي   شه د ن    لي    حس ني 

 على مسجد ن جد د ن في   ك ي     ك ن ن في مد نة ص  ح   حمد

كم  تقدم  جم  ة   شري ة بك  ة   شري ة بج م ة   ك ي  ب    تسم ة ق عة  •
   دك  ر    د    لي رحمه هللا ت  لى.ب           

 
* *            * *            * * 
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املشاريع اخلريية التي أقيمت باسمه:
خريية  مشاريع  طرح  إىل  الكويت  يف  اخلريية  اجلمعيات  من  عدد  هب 
إنشائية حتمل اسمي الشهيدين، وبلغت حسب إحصاء الدكتور بسام الشطي، 
عرشة مشاريع، وربام ازداد العدد بعد ذلك، وسأقترص عىل مشاريع مجعية إحياء 
الرتاث اإلسالمي، لكوهنا أضخم املشاريع املطروحة باسميهام، وألن الشيخني 

كانا يعمالن فيها أو معها.

املرشوع األول: بناء مركز إسالمي يف النيجر بقيمة ٠٠) ألف 
دينار كويتي

املبلغ خالل  التربع بكامل  وقد تم رفع قيمة املرشوع إىل مئة ألف، وتم 
ساعات من رفعه بحمد اهلل وذلك قبل وصول جثامنيهام ودفنهام.

 



































 

 : املشاريع الخيرية التي أقيمت باسمه

ه      د د من   جم   ت   ير ة في   ك ي  ب رح مش ريع خير ة إنش ئ ة تحمل       
      شه د ن   ب غ  حس  إحص ء   دك  ر بس م   ش ي  عشرة مش ريع  

   د  ب د   ك    أق صر على مش ريع جم  ة إح  ء   تر ث  إل المي    ربم   ز   
  ك نه  أض    ملش ريع  مل ر حة ب  مهم      ن   ش خ ن ك ن ي مالن فيه  أ  م ه :

 ار كويتيألف دين 100بقيمة  في النيجر  بناء مركز إسالمي املشروع األول :

 
 ت     برع بك مل  مل  غ خالل   ع ت من   ت  رفع ق مة  ملشر ع إلى م ئة أ ف قد       

 .   ك ق ل  ص ل جثم نيهم    فنهم  رف ه بحمدهللا
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السودان  الرشيعة والقانون يف  إنشاء مبنى كلية  الثاين:  املرشوع 
بـ٠٠) ألف دينار.

 



































 

 ألف دينار: 100إنشاء مبنى كلية الشريعة والقانون في السودان بـ املشروع الثاني: 

 
  قد أغ ق  ملشر ع بحمدهللا ت  لى.

 
 

 ألف دينار. 110نيا ب مركز إسالمي ومعهد تأهيل الدعاة في كياملشروع الثالث: 
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كينية  يف  الدعاة  تأهيل  ومعهد  إسالمي  مركز  الثالث:  املرشوع 
بـ٠)) آالف دينار.

املرشوع الرابع: طباعة املصحف املفرس باللغة اإلنكليزية.

 



































 

 ألف دينار: 100إنشاء مبنى كلية الشريعة والقانون في السودان بـ املشروع الثاني: 

 
  قد أغ ق  ملشر ع بحمدهللا ت  لى.

 
 

 ألف دينار. 110نيا ب مركز إسالمي ومعهد تأهيل الدعاة في كياملشروع الثالث: 

 
 



































 

 

 اإلنجليزية.طباعة املصحف املفسر باللغة املشروع الرابع : 

 
 

* *          * * *         * * 
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أبيات متثلها الناس يف وفاهتام:
كتب أحدهم:

مال فقد  الرزية  ما  بعريلعمرك  وال  ــوت  مت ــاة  ش وال 
ــة فــقــد حر ــرزي ــكــن ال كثريول خلق  بموته  يموت 

ومتثل آخر:
حاجاتوأفضل الناس ما بني الورى رجل للناس  يده  تقىض عىل 
وعاش قوم وهم يف الناس أمواتقد مات قوم وما ماتت مكارمهم

ومتثل آخر:
عظاٌت يل  حياتك  يف  حيًّاوكانت  منك  أوعظ  اليوم  وأنت 

وقال آخر:
أننا غري  مثلهم  إال  نحن  وتقدمواوما  بعدهم  قلياًل  أقمنا 

يف  وبصمتك  الطيبة  آثارك  إياه:  خماطبًا  الطواري  طارق  الدكتور  ويقول 
احلياة هي التي منحتك عمرًا ثانيًا وبقاء يف ذاكرة التاريخ:

ثانـيفارفع لنفسك بعد موتك ذكرها عمر  لإلنسان  فالذكر 

وقال آخر:
قربمىض طاهر األثواب مل تبق روضة أهنا  اشتهت  إال  ثوى  غداة 

وقال آخر:
خرب حتى جاءين  اجلزيرة  الكذبطوى  إىل  بآمايل  فيه  فزعت 
أماًل صدقه  يل  يدع  مل  إذا  رشقت بالدمع حتى كاد يرشق يبحتى 
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وقال آخر:
وتقوى علم  ذو  ــات  م ثلمهإذا  اإلسالم  من  ثلمت  فقد 
املوىل العدل  احلاكم  ونقمهومــوت  منقصة  الــرشع  بحكم 
لياًل الــقــوام  العابد  ــوت  ظلمهوم ــل  ك يف  ربــه  يناجي 

ونظم آخر:
رأيت الكريم احلر ليس له عمرحتى املحاريب تبكي وهي جامدة

أمجل التغريدات:
من أمجل التغريدات التي قرأهتا:

بيننا  يمشون  شهداء(،  منكم  )ويتخذ  القرآن:  فوائد  حساب  صاحب  غرد   <
وهم منا، لكن عني اهلل عليهم، ترعاهم وحترسهم، وإذا اقرتب اللقاء رشفهم 

باملوت يف سبيله.
> وغرد القارئ مشاري العفايس وصدق واهلل: إنا هلل وإنا إليه راجعون، ال تكاد 
اهلل  رمحه  أشعارنا،  وأصدق  أكثر  مراثينا  صارت  حتى  ألحد!  تصفوا  الدنيا 

الشيخ د. وليد العيل والشيخ فهد احلسيني.
> وغرد الشيخ الدكتور حممد ضاوي العصيمي: يف موت الشيخني وليد العيل 
وفهد احلسيني عظة لألحياء، وعربة للفارغني، ودرس للتافهني، ممن مل يعرف 

قيمة هذه احلياة.
> ويقول يف تغريدة أخرى: ثناء ال يتوقف، ودعاء ال يفرت، ومشاريع متدفقة، 

وخامتة حسنة، ورؤى صاحلة، أي يشء يتمناه املرء بعد ذلك؟
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قالوا عن الشيخ:
اخرتت  لكنني  وثناء،  مدحًا  وعنه  الشيخ  يف  قالوا  الذين  هم  كثريون 
جمموعة، إما لكوهنا لصيقة بالشيخ معرفة ومزاملة، أو حلسن تعبريها وبياهنا، 

أو لشهرهتا وثقلها العلمي:
وفهد  العيل  وليد  الشيخني  اهلل  رحم  الرشيف:  موسى  بن  حممد  د.  الشيخ   <
تعاىل  اهلل  سبيل  يف  خرجا  أهنام  وأحسب  اجلنة،  يف  منزلتهام  وأعىل  احلسيني 
وبلغتهام املنية ومها يدعوان إىل اهلل تعاىل فام أحسنها من ميتة وما أرشفها من 
منية .. ومها من الكويت التي بلغت من العمل اخلريي املنزلة العليا بام قدمته 

من أعامل جليلة وكان منها أن قدمت فلذيت كبدها يف هذا احلادث األليم.
> أ.د. إبراهيم الرحييل: الشيخ وليد العيل من خرية إخواننا عرفته طالب علم 
جمد ثم داعية نشطًا يتحىل بسمت وحسن خلق ووفاء ويرجى له ولزميله فهد 

خامتة حسنة فاللهم ارمحهام.
وليد  الدكتور  الرشيعة:  لكلية  السابق  العميد   - اهلاجري  سيف  مبارك  أ.د.   <
العيل رمحه اهلل تعاىل عرفته منذ صغره ملا التحق بكلية القرآن الكريم باجلامعة 
كويتي  أول  وكان  السعودية،  العربية  باململكة  النبوية  املدينة  يف  اإلسالمية 
العليا  بالدراسات  التحق  ثم  بامتياز،  فيها  ويتخرج  املذكورة  بالكلية  يلتحق 
اإلسالمية،  والدعوة  العقيدة  ختصص  يف  الدكتوراة  شهادة  عىل  وحصل 
وزاملته يف كلية الرشيعة بجامعة الكويت مدرسًا حتى ترقى وكان أول كويتي 
ينال األستاذية )بروفسور( يف ختصص العقيدة والدعوة إىل اهلل. الدكتور وليد 
أخي وجاري وحبيبي وصاحبي يف السفر واحلرض، فقده شديد عيل، واحلزن 
يف اجلوف عميق، وال نقول إال ما يريض اهلل جل وعال. والدكتور وليد العيل 
رمحه اهلل صاحب علم وفضل، عرفته عن كثب صغريًا وكبريًا، كان صوامًا 
قوامًا بارًا بوالديه، من أهل القرآن، كرياًم شهاًم متواضعًا، ذا خلق رفيع، ودين 



- 59 -

مستقيم، نقي الصدر ال حيمل غشًا ألحد، صادقًا يف النصح، حازمًا يف احلق، 
يرفع هبا  إليه حلكمة عظيمة  به  اهلل جل وعال عجل  فقد واهلل شديد، ولعل 
قدره ومنزلته يف اآلخرة كام رفعها يف الدنيا، اللهم أكرمه بمنزلة الشهداء ومن 

عليه بمرافقة نبيك حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم يف جنة اخللد.
> أ.د. فهد الدبيس - العميد احلايل لكلية الرشيعة - : تعجز الكلامت وتقرص 
معانيها عن وصف هذا اإلنسان الطاهر، مل أر يف حيايت إنسانًا يف مثل صفائه 
ولطيف خلقه وإخالصه يف عمله ومجيل معرشه. وقال: تعجبت مذ عرفته 
من مجيل القيم التي حيملها من إخالص وبر وصدق ونصح ورمحة ولطف 
عظيم  رحيلهم  اهلمة  عظامء  بمثله.  التقي  أن  يل  كيف  وإنصاف،  وانضباط 
عىل أمتهم، غالبًا جتد هناياهتم عظيمة، يموتون قريبني من قضيتهم األوىل يف 

حياهتم، وليد العيل نموذجًا، قد عىل بر رحيم.
أخالقًا  الناس  أحسن  من  العيل  وليد  الدكتور  املعرصاوي:  عيسى  أمحد  د.   <

وأكثرهم حبًا للجميع رمحه اهلل والوفد املرافق له.
> نور الدين طالب - املحقق املعروف - : إنا هلل وإنا إليه راجعون، تلقيت اخلرب 
العيل،  وليد  املقرئ  املسند  العامل  احلفي  واألخ  الويف  الصديق  بوفاة  املفجع 

لتبقى صداقة ٢٠ عامًا حديث الذكريات.
الشيخ املحقق عيل العمران: رحم اهلل الدكتور وليد العيل وغفر له وعوضه   <
اللسان  وحفظ  والنبل  اخللق  يف  غاية  سنوات  من  عرفته  وكرمه،  بمنه  اجلنة 

واحلرص عىل اخلري.
> د. خالد شجاع العتيبي صديقه منذ أكثر من ٢٥ عامًا: هو من نوادر الزمان، 
رفيق  وكان  تتصور،  مما  أكثر  وطيدة  به  عالقتي  وكانت  وصديقًا،  أخًا  كان 
واهلند  آسية  رشق  يف  الدعوية  والرحالت  والعمرة  واحلج  واحلرض  السفر 
واليمن وأفريقية ومرص ويف أماكن شتى، وكان نعم األخ والصديق، أخالقه 
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عالية، جاد يف طلب العلم وحرصه عىل الوقت، وعظنا ميتًا أكثر منه حيًا، كان 
عظة وعربة لنا يف احلرص عىل األوقات، بمعنى آخر: كان يسابق الزمن يف 
حرصه عىل الوقت واجلدية، وأيضًا كأنه يستعد للقاء ربه، يعني لو قيل زد يف 

وقتك أو أعاملك ما استطاع أكثر مما يؤدي، رمحه اهلل تعاىل.
> د. عبدالعزيز املطوع: لقد ذقت طبعه، وأكلت خبزه، ورشبت ماءه، وعجمت 
عوده، وحسوت مرقته، وحلبت عنزته، ووجلت خباءه، ورافقته يف السفر، 
وجالسته يف احلرض، فلم أستخس منه طبعًا، ومل أعب منه خلقًا، ومل أسرتذل 
صفات  من  فيه  ليس  رشيق،  رفيق  صديق  حبيب،  أريب  قريب  لفظًا،  منه 
امللوك إال السخاء واإلباء، وليس فيه من صفات العبيد إال خدمة الضيوف 
منتهاه،  الفردوس  واجعل  مثواه،  ووسع  مأواه،  أكرم  اللهم  واألصدقاء، 

وأخلفه يف أهله خريًا يف أمان، وأهلمهم الصرب والسلوان.

أ.د. وليد العيل عضو جلنة تأهيل أصحاب الفكر املتطرف بالسجن املركزي مع 
الشيخ حممد اخلالد الصباح.
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أ.د. وليد العيل يف زيارة لفرع جلنة الدعوة يف معرض الكتاب العريب.

أ.د. وليد العيل مع والده.
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املراثي الشعرية:
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 اكم عبيسان املطيري :أ.د. ح
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بيانات التعزية:
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ملحق

البوم صور متنوعة للفقيد

مل ترد يف ثنايا الصفحات السابقة
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الشيخ فهد احلسينيالشيخ أ.د. وليد العيل

أ.د. وليد العيل مع زميالن له.
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ومع جمموعة من الزمالء واإلخوة يف اهلل.
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يف املناسبات املتنوعة.
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أ.د. وليد العيل مع املقرئ الشيخ فهد الكندري.



- 81 -

مع سمو األمري الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح.

مع سمو ويل العهد الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح.
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 ه  ب  حس    ك  ـبأن ى ـكف  م  ـالكري  أنت       
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يف إمامته للصالة يف املسجد الكبري يف أحد األعياد.

ويف سفراته اخلريية.
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من اليمني: الشيخ حممد نارص العجمي ووالد الفقيد فالفقيد فالدكتور نايف 
العجمي والدكتور حممد العويض.

أ.د. وليد العيل يف إحدى خطبه.
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اجللسة األخرية.

أ.د. وليد العيل مع أ.د. عثامن اخلرض.



�
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