احلمد هلل على سااااااائه ،عائمد
فلاف

احلمد هلل على جليل نعمئمد قدَّر

أعاى فأجزل ...ال نقول إال مئ يرضى رهَّنئ كئن أخي الشَّيخ

عبد الرمحن يف سااٍرمل مةمد وعويد واوعيَّد للمناقد الشاارقيَّد وعر

يف

آخر ليلد األحد اموافق (1442/3/29هاااااااااا ا لنوهدٍ قلبيَّد هو يف الٍندق يف
مديند اخلرب

حضاار ال ل األمحر قدَّم اإلسااعئفئا األ ليد

الٍور مسااااااشاااااٍى امئنم هئخلرب الشااااامئليد

نقلد على

ضااااام يف العنئيد امركز

حتساَّنح حئلاد قليلئ إا العئةاار ًاابئحئ يف وويف يف ًاابيألد يوم األحد
قريبئ من الساااااائعد احلئويد عشاااااار فإنَّئ هلل إنئ إليد راجعون
لادمم

إن القلب ليألزن

إنئ لٍراقك يئ ةيخ عبد الرمحن حملز نون.

غٍر اهلل لد رفم ورجاد يف امةدي
الشااةداء الصاائحل

إنَّ الع

جعلد مم األنبيئء الصااااااديق

حسلانك أ لقك رفيقئ

جرب اهلل مصاائهنئ مصاائ

أهلد ذ يد حمبيد.
لن أكاب سااا؛ودس فسااا؛ود العار معر فد

لن أكاب عن وراسااااد

مشاااائخيد ودرجد الوظيٍي أ ور ساااااد حمئضاااااراود كلمئود الدعويدس
فةذا معر ف أيضاا ائ...

إأئ سااااأكاب جئنبئ من األعمئل اخلٍيد ال ال

ولعرف عن الشيخ هل مل أعرف هعضةئ إال هعد فئود رمحد اهلل
الشَّيخ ال حيب نشر مثل هذا

أعليف أنَّ

لو كئن حيًّئ مئ كابح حرفئ لكن اآلن

أكاب عن ساااااا؛ود ااميلد احلميد س ليقادن هد من يقادن فيينيف أخي
أجرا -هإذن اهلل -لن أكابةئ مروَّبد لكن سأكابةئ عٍو اخلئطر.

 .1كئن رمحد اهلل ةااديد الرب هوالديد

من ذلك أند ال ينقام

عن أواء حقةمئ حاى يف سٍره خئرج امملكد كئن ياواًل يومئ
هعد يوممل مم الوالد -هعد فئ الوالد رمحةيف اهلل مجيعئ-

كئن

يعاذر للوالد عن وقصااا؛ه فاقول« :ال وكلف نٍساااك هئالوصااائل
ك ّل يوم واصااالفق فقئل لئ« :أنئ مقصااّر معكف فقئلح « :اهلل إني
راضاااااايد عنك اللةيف ار ك عند فإنيي راضاااااايد عندف يقول لي فيمئ
ح
هعد« :مئ قئلح لي هذه الكلمد هكي ل

كنح يف و لد هر ندنف

يقول« :فقلح أمي را ضيد علي! اهلل لكأنةئ أعااين الدنيئ ر ضئ

اهلل يف رضااااااائ الوالدين  -قئلئ

ئ -مئ ودرن يئ أهئ عبد اهلل مئ

معنى أن يرضى عنك الداكفق مئ عزيح الوالد -أ أقول عزَّوين-
قئلح« :مئ أخئف عليد -إن ةاااااائء اهلل -كلُّ ور هد ور

ااندف

وعين :أعمئلد أعمئل أهل ااند « ليدن كلّ أمره هلل ال يلخئف
عليااد

احلمااد هلل أنااد رحاال مل يباادل

رحاال مل يكن همااد

الدُّنيئ اميبون يئ ليدن :امٍلس الذن يأوي يوم القيئمد مٍلساااا ائف
وش؛ إا حديث« :مئ وعدُّ ن امٍلس فيكيف...فق

 .2كاائن رمحااد اهلل من اماب قلبااد -فيماائ بسااااااااب اهلل
حسااااايبد -هئلرضااااائ عن اهلل
كئن يف ريعئن ةاااااابئهد

ا ين عشاار عئمئ وعرَّ

الصااااارب على أقداره فمن ذلك :أند

ح هل ،اهند البكر «يعقو ف قريبئ من

حلئوس س ا؛مل إذ خرج من البيح فصاادماد

سيئر ٌ فاويف فصرب ال شَّيخ رمحد اهلل احاسب .قبل عئممل من فئ
س مؤمل ألسرود
ال شَّيخ رمحد اهلل (أن 1441/3/29هاااااا ا جرى حئو ٌ
يف السئعد الثئنيد ظةرا
احلرس الوطين

-

نلقلوا إا مساشٍى املك فةد هئلريئ

وويف يف احلئوس اهند يوسف اهناد كئون

أمئ

البقيَّد (ز جاد أ الوه فقد كئنوا مئ ه كساااااا؛مل جري مل

مل

خيربنئ هةذا احلئوسس لق يزعجنئ

هعد ًاااااا

امير من هذا

اليوم وأخَّر عن احلضااااااور للساااااَّ م على الوالد -خ فئ لعئوود-
فئوَّصاااالح عليد فإذا ًااااوود ماي؛ فسااااألاد عن ةااااأندق فقئل« :ال
ةاايءف فأحلألح عليد فذكر لي قوه هذا احلئوس

أ الوه يف امساشٍى

أنَّ ز جاد

مل خيربني هوفئ لديد إال هعد اساٍصئلمل

فذهبح إليد أنئ أخي سليمئن فواهلل مئ هكى ال وسخَّط لكن
حتدَّرا من عيند ومعدٌ فألبسااااةئ كٍبةئ هارف غ ود فسااااألنئه
عنةيفق فكااائن ياااد ر هنااائ على غرف الاوار
اليرفد ف ن

يقول« :يف هاااذه

ب يرى أسرود هكذا يثبح
هنئ ف ند...ف فللد قل ٌ

هو يراهيف ه يديدس ا نئن قدموا إا رمحد اهلل
أحدهيف يف العنئيد امركز فئقد للوعي
يظةر الاشااااااخيه

كلةيف و ن البلوه

جتده ًااااااائهرا حماساااااابئ

مخسااد جرحى

ال يعليف مئ هدس ألنَّد مل
أمةيف مصاااااائهدٌ معةيف يفَّ

هعد أيئم أفئق الاٍل الذن كئن يف

العنئيد فقئل لي« :احلمد هلل أودرنس لقد كنح أعزن نٍسااااااي
أ طِّنةائ فيمائ لو ذهاب! كناح أقول لنٍسااااااي :ذهاب
أره عدف ال لةيف فئحٍظةيف أًاااااالألةيف
امجعد هةيف يف علي

الصاااا

الدينئ

اد هقي

اجع لةيف خل ٍئ ًااااااائ حلئ

من قئل :آم  .مئ هدأنئ ورويب

على الٍقيدين أًااااارَّ أن يذهب هنٍساااااد إلحضااااائرهمئ من

مساااشااٍى حمئفظد رمئىلمل إا الريئ

لليساال الاجةيز

رف

أن

ياوا ذلك غ؛ه -يف هئو األمر -حاى أحلألح عليد هأن أوواله
أكٍيد إيئه فكئن يقول« :ال أريد أن أةااااااق عليكف! يف افقين
على ذلك هعد إحلئىل ةديدٍ .

 .3يف الليلد ال

ووفِّي يف ًاااااابيألاةئ رمحد اهلل ر غيب أن يائلم

كاااائ «حااائون األر اىل إا ه و األفراىلف الهن القيييف

كااائن يف

سٍرملس فليف يامكن من حتميلد هصييد  PDFفالب من أحد حمبيد

أن حيميلد يبعثد إليد

يف ذاا الليلد كئن جئلس ائ مم وموعدٍ من

ط هد حمبيد يف امناقد الشااارقيد فساااألوه عن ةاااجر يف ااند
جيامم حتاةئ امؤمنونق فابسَّيف وعئ اهللَ أن جيامعوا حتاةئ.
 .4كئن رمحد اهلل كث؛ا مئ يشااااٍم لا

ٍ من إفريقيئ أ آساااايئ

ليجد ا فرًاااااااد للدراساااااااد يف جئمعئونئ امرموقد
فكث؛ا مئ أجد أن اهلل يبئرك يف ساااعيد
اعاذرال مند قئل« :نبذل الساااااابب
يكاب اخل؛ يف هذه الشٍئعئا.

ساااااابألئن اهللس

ياألقق ليف القبول

إذا

لعل اهلل...ف يعين :لعلَّ اهلل

 .5يف األسااااابوه األخ؛ من حيئود اوصااااال هي
ساشألن إا و لد ووقو

قئل« :هنئك حئ يد

حمائجون لكميد من كائ ٍ يف العقيد

فةل وساايم أن وسعى لاوف؛ ( 150نسخد وقريبئفق يف قئل « :الهد

من وفم قيمد ةااااااألنةئف فقلح« :ساااااااأنظرف
د

قد ويسااااارا الكاب

مئ هي إال يوم أ

جدنئ من وكٍيل هقيمد ةاااااألنةئ

مئ وواًاااااالح مم الدَّار وكٍيلوا هإيصااااااائلئ إا امكئن احملدو
للشألن فسبألئن اهلل مئ أعظيف هركد سعيد.

 .6سااااااائفر رمحد اهلل كث؛ا لد لمل من إفريق يئ
القسااائ ساااد فكئنح وناةي هع

امنئظراا هإسا ا م أهل القريد

وعدوا لقئءاود هأهل القرى من غ؛ امساااااالم
هكئملةئ يف مشااةدٍ مةيبٍ

نئظر عدوا من
فاسااااااليف القريد

هذا وكرر يف أكثر من قريدٍ

كئن عدو سااااكئن القريد مئ ه ( 400-300ةااااخهمل

رهَّمئ

وصاااالين

ًااور احلدس من غ؛ه فإذا جئء ذيكرهئ قئل« :إنيي أة ا ع عليةيف
أن امنظم  -أليئ يصاااور ا فأكاشاااف فيمئ هعد أنَّةئ ًاااورا منغ؛ علميف فكئن رمحد اهلل حيب أن خيٍي أعمئلد الصااااااَّئحلد
حاى عن أقر النئس إليد.

 .7كئن رمحد اهلل سببئ يف عمئر عدوٍ من امسئجد يف إفريقيئ (ال
ساااااايَّماائ يف و لاكي هر ناادن
أيااائمائ

هن

حٍر آهاائرا

كٍاال وعاائ

اةاااااا ى مكاائمن خياائطااد للنساااااااائء كلف من وعلمةن

اخل يئطد لاكون مصااااااادر رزق لن فسااااااب ألئن من أجرى الع مل
الصَّئحل على يديد.
 .8كئن رمحد اهلل يشاااا ن القوارير الكب؛ من العاور (كدهن
الورو أ مئ ةااااااائهةد

هاعبقاةئ

يشاااااا ن علبئ ًاااااايئرا (رهم وولد

يقول« :نةديةئ للمشاااااائيخ لرلساااااائء القبئمل يف إفريقيئس

ناأليف قلوهةيف على اإلسااا ا مف

رمبئ محل معد مشااااائحل أ م هس

عرهيَّد ليةديةئ ليف ياأ يلٍةيف ه ةئ
العر ف

يقوم

يقول« :كئنوا يٍرحون مب هس

رهَّمئ أسليف ةيخ القبيلد إذا أهداه هذه الدايئ .محل معد

مر عدوا كب؛ا من قبَّعئا الرأس (الاواقي
َّ

قريدٍس فأ سلموا هعد امنئظر

فأهداهئ لشاااااابئ

هقي ةئ ٌّ احد مل ي سليف! فقيل لد

فسااااااألدق فقئل« :مل وعاين طئقيدف فنزه الشاااااَّيخ مئ على رأسااااااد
أهداه إيئهس فأساااااليف الشااااائ

كئن الشااااَّيخ يقول« :ال حتقر من

امعر ف ةيقئ فر ّ طئقيَّد أوخلح ةخصئ يف اإلس مف.

 .9كئن رمحد اهلل ال حيب أن ياكلف لد أح ٌد
يعرف ذلك كل من وعئمل معد
إذا قئم لد

ال يكئو جيلس يف مكئن أح ٍد

كئن هعيدا عن امظئهر الزخئرف

عليد أمرا قبل

ال يريد ذلك
كنح عرضااااحل

د أسااااااائهيم -أ أرهعد -من فئود فقئل« :اهلل

امساعئن! أكَ ْلنكئ أعمئرنئف فسبألئن من أرخه الدنيئ يف عينيد.
 .10ذكر لي أحد أًٍيئمد من ذ ن الي سكئر أنَّد ًئحب الشَّيخ
رمحد اهلل منذ مخسااااد عشاااارين سااااند يقول لي« :كنح أعر

عليد فرًئ مئليد حمققد ف يسأل عنةئ
ال وعنيد

ال يلاٍح لئ

كأنَّةئ

أقول لد :إنةئ مرحبد مضموند ...ف يسأل ال يساٍصل

عنةئ فعرفح أند قد طليق الدنيئف.
 .11قئل لي أحد زم مد من وعئ الوزار ً« :اااألبح الشااايخ رمحد

اهلل ع شرين سند فمئ مسعاد جرىل أحدا أ آذاه هكلمدف إأئ هو
مسح العئمل

أو الدَّاعي

ًدقئويس فئء لدف.

يقول لي هرًّا هئلشَّيخ« :سأةركد يف

 .12كاائن رمحااد اهلل يعاادُّ خابااد اامعااد

يرفعةائ مكاوهااد يف

الشااابكد ًااابيألد اامعد أ قبلةئس ذلك ل؛جم إليةئ من حيائجةئ
من اخلابئء

مل أعليف هةذا إ ليئ من ط

العليف الذين وواًاااااالوا

معي للاعزيَّد فذكر ا لي اساٍئووةيف اناٍئعةيف هةئ.
 .13يف ًاااابيألدٍ كلي يوممل -حاى هو يف السااااٍر -يعدُّ كلمد عن
موضاااوه رائر

حيضااير لئ غئيد الاألضااا؛ يف يكابةئ هصاااييدٍ

ونئسب سئمل الاواًل

«البع

يسجلةئ ًووئ

ال يعجبد إال امكاو

خيرجةئ فيديو

يقول:

هعضةيف حيائج النسخد الصوويد

هعضااةيف ال يساااايم أن حيمل الٍيديوفس لضااعف األن نح يف هلده
فئنظر رفقد ولاٍُّد يف سيلد الدعو ال يساخدمةئ

آخر

س

كلمئا ًل مند هعنوان« :نعوذ هئهلل من عمى القلبف «من أراو
السا ا مد فلييلق منئفذ الشااايائن أمئم الٍه ًااايئرهئ كبئرهئف

«وأملٌ يف كسااب النئس حتصاايل لقمد العي ف
ًلاين مند يف آخر يوممل.

األخ؛ هي ال

 .14هئوٍاد يوم الساااااابح الذن يساااااابق فئود
ال شرقيَّد

كئن يف امناقد

سألاد عن موع ٍد ينئ سبد أللاقيد فيد فقئل« :يئ حمبُّ

أناائ خاائرج الرياائ
اال ن

أعوو الليلااد هااإذن اهلل لكن عناادن ورس يوم

ورس يوم الث ااائء

ورس يوم األرهعااائء لكن ورس

األرهعئء هعد العشائء فألاقيك هعد امير
ي النظييف
حّ

يف أذهب للدرسس ألند يف

هو يف جةاكيفف يشاا؛ الشاَّيخ رمحد اهلل إا ور سمل

كئن ساااااايلقيةئ لكن افاد امنيد قبل أوامةئ
ةااارىل كشاااف الشااابةئا

األًاااول

د

هي :ةاااااارىل

أظن الدرس الثئلث :ةااارىل

القواعد األرهم.
 .15كئن الشاااااايخ رمحد اهلل أأوذجئ يف الاوكل على اهلل

قد

أمر مئ فكئن يذكر لي أند ماوكل فيد
وكليمح معد مر عن مل
على اهلل فكرَّرا عليد فسااكح

مئ انصاارف من عندن أرساال

لي رسااااائلد هئلواوس« :ساااااأحبث عن ماخصاااااه يف العقيد يعلمين

الاو كلف! يشاااااا؛ إا أنَّ الاو كل على اهلل يكون عم ال ورو
عليفمل
حقيب

كاائنااح قاااد هاائهلل عجيبااد
يف امااائر

مكئنةئف

يقول لي« :أذكر اهلل على

معةاائ جةاائزن احلاائسااااااااب

أرجم هي يف

رمبئ خرج من امائر حلئج ٍد يرجم هي يف مكئنةئ

يذكر من ذلك ةيقئ عجيبئ يرغبنئ يف الاوكل فضلد

الظن هئهلل الثقد هد سبألئند.

حسن

 .16كئن رمحد اهلل ميضااااااي كث؛ا من قاد يف ميئوين الدعو
رمبئ أكثر مئ ميضااااااي مم أ الوه
وشاااااا؛ لكثر هقئمد هنئك

فيباساااايف

كئنح أمي وداعبد يف هذا

وقول لد« :أنح ماز ج يف إفريقيئفق

هئزحد إذا وعاد قبل سااااٍره وقول لد« :ساااالِّيف لي على

أ الوك هنئكف.
 .17كئن رمحد اهلل يقاام وكئليف كث؛مل من هذه األسااااااٍئر
(من وذاكر

غ؛هئ من قوود قوا أ الوه

سااكن

عن الدنيئ مل ميلك هيائ
وعون

لذا رحل

كئن ال ي وو يف القيئم هأن منشااااااط

كئنح أيساااااار عليد من ةاااااار امئء

مر ٍ:
يقول لي ذاا َّ

كنح جئلسئ يف البيح فئوصلح على مكاب احلجوزاا

طلبح

حجزا إا و لااد هر ناادن هعااد غادٍ أ هعااده يقول« :فنظر إليَّ اهين
سعد فقئل :منذ ماى كنحك عئزمئ على ال سٍرق فقلح :اآلن! فقئل

اهند :سٍ ٌر إا هنئك

هعد غدٍ وقرره اآلنق سبألئن اهلل! قئل :قلح

لد :اهلل يئ ليدن إنَّ ذهئهي إلفريقيئ أيسااااار عليَّ من ذهئ الواحد
للربّ للنزهدف.

.18

كئن الشااااااَّيخ رمحد اهلل حريصااااا ائ على اسااااااامرار العمل

الدعون حاى أهل ،القئمم على مكاب الدعو يف حيّ النظييف يف
الرياائ

أنااد ماى ماائ فلف واعيااد رمسي عناادكيف عن منشاااااااااد

فئوصاااااالوا عليَّ آوي ألقوم مقئمد حاى ال ياعال العمل الدعون
أهليين هااذلااك أحااد القائمم على امكاااب

قاائل« :ال أذكر أنين

اوصلح عليد اعاذر إال أن يكون خئرج الريئ ف.
 .19ذكر لي أحد القئمم على مكاب الدَّعو يف البجئويَّد أن
أ َّل حمئضاار ألقيح هانساايق امركز هعد وأساايسااد كئنح للشاَّيخ
عبد الرمحن رمحد اهلل

ذلك عئم (1422هااااااااااااا

كمئ أنَّ آخر

هرنئمجمل وعون قئم هد الشاَّيخ رمحد اهلل قبل فئود كئن يف البجئويَّد
أيضئ حيث مكث فيةئ أرهعد أيئممل (1442/3/17-13هاااا ا

ذلك

قبل فئود هئ ين عشر يومئ.

 .20كئن رمحد اهلل حريصا ائ غئيد احلرل على قاد

من ذلك

أند يساااااااٍيد من ونق ود هئلساااااايئر يف مراجعد حٍظد من القرآن
كئن مصااااااألٍد ال يٍئرق ساااااايئرود جتده أمئمد أ على مييند يف
الساااااايئر
اسايقناد.

مل خيربني هذلكس لكنين الحظاد فعلمح ذلك حاى

 .21يف السنواا األخ؛ حلظح عليد و ام الصمح يف وئلسد كثر
وٍكره إال إن واليب األمر مشااااائركاد لبيئن حكيف ةااااارعي فيبيند
فإن عور

قئل« :هذه امسااااألد

هذا وليلةئف فيسااااكح ال جيئول

كمئ حلظح عليد أند ال يايل امكث هعد ً ا

ال من
العشاائء فينسا ُّ

ولسااااانئ -حاى لو كنئ يف هيح الوالد رمحد اهلل حبضااااار الوالد -
يعاذر عن العكشااااااائء

ح

طويل
مل
مئ أرى هذا إال لياٍره لقيئم ليل

ح غرفاد يف الٍندق هعد فئود رمحد اهللس ذلك السااااااا م أماعاد
وخل ل
جدا سجئو ً ود موجةد للقبلد

سئوود.

سواكد على مي

 .22ذكر أحد الدعئ يف و لد هر ندن للشااَّيخ عبد الرمحن رمحد اهلل:

أنَّ اهند يدرس العليف الشاارعي يف مديند األهي

يف السااووان  -هي وبعد

أن هذا
عن العئًاااامد اخلرطوم ( 400كيف  -فٍةيف الشاااَّيخ رمحد اهلل َّ
األ يرغب من الشاااااايخ إذا زار السااااااووان أن يز ر اهندس وشااااااجيعئ لد
حتٍيزا فوعده الشااااَّيخ رمحد اهلل خ؛ا

طلب مند أن ينساااااق لد مم

القئمم على العمل هنئك ليلاقي هئلدعئ يف مديند األهي

فسااااااائفر

من هر ندن إا السووان سئفر من اخلرطوم إا األهي

فأقئم فيةئ

د أيئممل

أقئم و ر للدعئ فيةئ

قئهل هذا االهن

كل ذلك جربانئ خبئطر ذلك األ
ُّ
هديَّد

ةجعد

أهداه

اساااااااجئهد لالبد

كئن الشَّيخ رمحد اهلل حريصئ على مثل هذه األعمئل ماألريئ لئ.

قد

 .23من ذلااك :أنااد رمحااد اهلل كاائن يز ر هع
ياٍقدهيف

كباائر الساااااان

كئن هعضةيف من ذ ن االحايئجئا اخلئًد

يابسَّط

مل أعليف هةذا إال مئ اوصلوا هي للاَّعزيد

هعضةيف

معةيف يؤانسةيف

مل يساام إكمئل امكئمدس من وأ ُّره هوفئ الشَّيخ.
 .24كئن الشاااااايخ رمحد اهلل إذا ذهب إا و لد هر ندن كث؛ا مئ
يصلي خياب خابد اامعد يف مسجد النور

قد أهليين األخ «و.

أهو حممد نداموزانيف من و لد هر ندن :أنةيف ًلوا على ال شيخ هعد

ًااا ا

الظةر يوم اال ن ًااا ا

اليئمب يف هذا اائمم

ًلوا يف السووان على الشيخ رمحد اهلل ً

كذلك

اليئمب.

 .25يف أ نئء وعزيد أحد أًألئ الٍضيلد قئل لنئ« :سبألئن اهلل
هذه األعمئل كلٌّ يايقةئ لكن من اموفقفق أقول :ال اهلل مئ

كلٌّ يايقةئس أن يبذل قاد مئلد جةده ي ك أهلد أ الوه األيئم
الاوال كلُّ ذلك رجئء مئ عند اهلل  -فيمئ بسب
فمن يايق هذاق

اهلل حسيبد-

 .26هعد أن مت ويساااااايلد ساااااالمح عليد فكئن جةد يف غئيد
اإلةاااراق وعلوه اهاسااائمد لايٍد
اموا هل كأند نئميف

اهلل مئ رأيح فيد أ ر الٍزه من

حضاااار جنئزود أخي الشاااايخ حممد الزير

فكاائن يقول« :ورووا عليااد أرهم مرااس ألنظر يف جةااد

جةااد

مري ٌ ماائ أذكر أنين رجعااح للنظر يف جااد ميااح غ؛هف

كاائن

القئميف على اميساالد يروب وخول خر ج امسالبم على الشاايخ رمحد
اهلل -من هئ االح ازاا الابياّد -فكائن الشاااااايخ حمماد الزير
خيرج يف يعوو .بسااب -إن ةاائء اهلل -أند قد كئن لد نصاايب من

قولد و عئا:

 .27زارنئ معئلي ةيخنئ الشَّيخ و .عبد الكرييف اخلض؛ يف هيح أخي
الشاااااايخ عبد الرمحن رمحد اهلل معزيئ لنئ

كئن مئ قئلد لنئ« :هيح

الشيخ عبد الرمحن مثل هي ف فقلح لل شَّيخ عبد الكرييف :مئ عرفحل

كث؛ا من أعمئلد  -أنئ أخوه -إال هعد فئود من خ ل امعزين فقئل:
«الشيخ ًموا ال خيرب أحدا هعملد الصَّئحلف.
 .28اهلل لقد كئن موود حيئ لنئ أوركنئ أند «مئ يص إال الصألي ف
فمئ نئل مئ نئل رمحد اهلل هبةرجمل ال زيفٍ ال ًخبٍ
عمل
حساايبد -هعليفمل خبئيئ مل

إخ لمل وواض اممل

إأئ بسب  -اهلل

قد وعجَّبح من مكئناد

يف قلو الناائس حاى كاائن القاائماال يقول « :اهلل لقااد حزناائ عليااد ماائمل
بزن على أهلنئف فساااابألئن من جعل القلو خزامن للموو حاى ولقييح
اوصااااااائالا كث؛ من الداخل اخلئرج وعزينئ يف الشاااااايخ رمحد اهلل
كئن هعضةيف ال يساايم إكمئل اوصئلدس ليلبد البكئء.

 .29خائمئ نساااأل اهلل أن يرفم ورجاد يف امةدي
عقبد يف اليئهرين
أن جيرب مصاااائهنئ

أن خيلٍد يف

أن جيمعنئ الدينئ ذريئونئ أز اجنئ يف علي
خيلف علينئ خ؛ا

ناقدم هئلشااااكر -أًاااائلد

عن نٍسااااااي نيئهد عن الوالد الكرميد عن أ الوه أهلد إخواني
أحبئهنئ كل عزيز علينئ -لكل من وواًاال معنئ للاعزيد امواساائ
الدعئء سواء كئن حضوريًّئ أ هئوٍيًّئ

على رأس هؤالء :مسئحد

مٍ عئم امملكد مسئحد الشااايخ عبد العزيز هن حممد آل الشااايخ
معئلي زير الشااااؤ ن اإلسااا ميد الشاااايخ الدكاور عبد اللايف هن

عبد العزيز آل الشاااااايخ
أًااااألئ امعئلي
اإلس ميد

غ؛همئ من أًااااااألئ الساااااامو األمراء

أًااااألئ الٍضاااايلد من ك ء زار الشااااؤ ن

غ؛هيف خلق كث؛ من أًألئ الٍضيلد السعئو من

الزم ء يف اائمعئا أ من الدعئ يف ميدان الدعو أ احملب
لٍضااااااي لد الشاااااايخ من وا خل اممل كد أ خئرج ةئ ف لةيف م نَّئ أ فر

الشكر الدعئء.
كابةئ أخوه:
و .حممد هن عبد اهلل هن ًئحل السألييف
1442/4/2ها

