
  
 

  ((11))  ُغْربَِة اإلْسالمِ ُغْربَِة اإلْسالمِ َمْنُظوَمٌة ِفي َمْنُظوَمٌة ِفي 
  ِة ِة ِللَعالَّمَ ِللَعالَّمَ 

    َسْحَمانَ َسْحَمانَ    ْبنِ ْبنِ   ُسَلْيَمانَ ُسَلْيَمانَ 
  [[  هـهـ  64316431ــتقريباً تقريباً   66116611] ] 

  رَِحَمُه اهللُ تـََعاَلىرَِحَمُه اهللُ تـََعاَلى
  ا إلى الشََّبَكةِ ا إلى الشََّبَكةِ هَ هَ نـََقلَ نـََقلَ 

د    النَّجِدي   أُبو ُمَهنَّ

Almodhe1405@hotmail.com 
almodhe@yahoo.com 

                                                 
في  طُِبَعت ِبَتحقيِق الشَّيِخ : محمد بن عمر  العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري وشارك(1)

التصحيح والتعليق محمد خير رمضان يوسف و عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر)ط :مكتبة 
 . 461ص في الّسْفر الرابعه [  6361الرشد( ] 
يأتي أحيانًا في الحاشية في )أ( فالمقصود ط المصطفوية وإذا قال )ب( فالمقصود ط  تنبيه :

 الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة. 
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 :َوقَاَل أَْيًضا َعَفا اهللُ َعْنُه 
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

ـَراِهيَم بْـِن رَاِشـد  َل َحَمـدْ  ِمْن ُسَلْيَماَن ْبِن َسْحَماَن إلى اأَلِخ اْلُمَكرَِّم َواْلُمِحـ    ِم إبـْ  اْلُمَقـدَّ
ـَرهُ َحالَُّه اهللُ ِبِحْليَ (2) َع لَـُه ِذْكـَرُه بـَـْيَن َأْهـِل َأْرِ ـِه َوَسـَمائِِه ِبآالئِـِه َونـَْعَمائِـِه،َورَفَ  ِة َأْولَِيائِِه، َوَعمَّ

 .َِمينَ 
 َسالُم اهلِل َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اهلِل َوبـَرََكاتُُه َوبـَْعُد:

َأْهـٌل، َوُهـَو َعلَـى ُكـل  َشـْيد  قَــِديٌر،  دِ فََأْحَمـُد إلَـْيُكْم اهلَل الَـِّ ي ال إلَـَه إالَّ ُهـَو، َوُهـَو لِْلَحْمـ
الشَّـْرِعيَِّة، َوَأَعاَذنَـا  ِمَن اْلَوِصيَِّة، َوفـَقَّنَـا اهللُ َوإيَـّاَك ِلَقبُـوِل اْلَوَصـايَا َواْلَخطُّ َوَصَل ِبَما َتَضمَّنَ 

َوالرَّْغبَـِة  َوبِلُـُزوِم اْلِكتَـاِب َوالسُّـنَّةِ ِمْن َسي َئاِت اأَلْعَماِل الَكْسِبيَِّة،َوُأوِصيَك ِبَمـا َأْوَصـْيَتِني بِـِه 
َناُه ِمَن اْلِعْلِم َواْلَعَمِل، اللَُّهـمَّ َوزَهِ (3) ِفيِهَما، فَإنَّ َأْكثـََر النَّاِس نـََبُ وُهَما ِظْهرِيًّا ُدوا ِفيَما َتَضمَّ

َفَة َلمَّا سَ   يـَُواِفَق اْلَهَوى، َواذُْكْر قـَْوَلهُ  إالَّ َأنْ  َرأْ : " أََلُه َعِن اْلِفَتِن قَالَ ِلُحَ يـْ  اللَّـهِ  ِكتَـابَ  اقـْ
 . (4) َكرَّرََها َثالثًا"  ِفيهِ  ِبَما َواْعَملْ 

ـــْيُخ َعْبــُد اللَِّطيـــِف قَــدََّس اهللُ ُروَحــهُ  ِشـــدَُّ   -َواهللُ َأْعلَــُم  -َواْلِحْكَمـــُة " : قَــاَل َشــْيُخَنا الشَّ
َنِة َوالتـََّقلُِّ ، َوَأْكثـَُر النَّاِس ِمـْن َأْهـِل َنْدـد  الْ  َوْقَت اْلِفَتِن َوَخْوفُ  اْلَحاَجةِ  لَْيُسـوا  َوَغْيـرِِهمْ  ِفتـْ

ـاُل  َعَلى َشْيد  ِفي َهِ ِه اأَلْزَماِن، َواْلُمْؤِمُن َمنِ  اْشـتَـَرى نـَْفَسـُه َورَِغـَ  ِفيَمـا رَِغـَ  َعْنـُه اْلُدهَّ
َرُفونَ   انتهى . (5)"  َواْلُمتـْ

                                                 
هـ  6416هـ , و توفي سنة  6461في الطبعتين َل أحمد , وإنما هو من َل حمد ولد سنة ( 2)

 . 661ـ  6/666وانظر عنه علماد ندد

 في )أ( ظهر , والظهري : ما تدعله وراد ظهرك فتنساه.(3)

, غير أن 1/311أصل الحديث ثابت في الصحيح , وأما ما أورده هنا فورد عند اإلمام أحمد (4)
 ناده علي بن زيد بن جدعان والدمهور على تضعيفه.في إس

من رسالة بعث بها إلى عبداهلل بن عبدالعزيز الدوسري / مدموعة الرسائل والمسائل النددية (5)
4/13 . 



يِن َوانْــِدرَاسِ َوتَــ َكَّْر َمــا َنْحــُن  الِم، إلَــى َِخــِر َمــا ذََكــْرَت, َمَعــاِلِم اإلْســ(6) ِفيــِه ِمــْن ُغْربَــِة الــد 
َوَهـَ ا ِمْصـَداُ  َمـا  ، فَإنَـّا هلِل َوإنَـّا إلَْيـِه رَاِجُعـوَن،ْعَظُم ِممَّا إلَْيـِه َأَشـْرتَ َوأَ فَاأَلْمُر َكَما ذََكْرَت 

ْساَلمُ  َبَدأَ : " ِمْن قـَْوِلهِ   َأْخبَـَر ِبهِ   .اْلَحِديثَ ...  (7)"  َبَدأَ  َكَما َغرِيًبا َوَسيَـُعودُ  َغرِيًبا اإْلِ
َيا نـْ َباُل النَّاِس َوإْكَبابـُُهُم اْليَـْوَم َعَلى َأْمِر الدُّ  َوإْصالِحَها َوَلْو ِبَفَساِد ِديِنِهْم. َوَقْد َصاَر إقـْ

قـدمت ِفـي َأْحــَواِل النَّـاِس َكثْـــَرُ  َمـا نَــاُحوا  ِمــْن َعِديـِ  مــا" :  رَِحَمـُه اهللُ (8) قَـاَل ابْـُن َعِقيــل  
يَاِر َوَمــْوِت اأْلَ  َعَلــى َخــَرابِ  ــرِ َقــارِ الــد  َوَذم  الزََّمــاِن  َعَلــى اأَلْرزَا ِ  ِب َواأْلَْســالِف، َوالتََّحسُّ

ـَنِن  ِمِن اْنِهَداِم اإلْسالِم َوَشَعثِ  َوَأْهِلِه، َوِذْكِر َنَكِد اْلَعْيِش ِفيِه َوَقْد رََأْوا اأَلْديَاِن َوَمْوِت السُّ
ِِ َواْرِتَكـاِب اْلَمَعاِصـي َوتـََقض ـي اْلُعُمـِر ِفـي اْلَفـاِرِِ الَـِّ ي َوظُُهـورِ  ال ُيْدـِدي، فَـال َأَحـَد  اْلبِـَد

ُهْم نَاَح َعَلى ِديِنِه َوال َبَكى َعَلى فَاِرطِ  ى َذِلَك ُعُمرِِه َوال تََأسَّى َعَلى فَاِئِت َدْهرِِه، َوال َأرَ  ِمنـْ
َيا ِفـي ُعيُـوِنِهْم ِ ـدَّ َمـا َكـانَ  إالَّ ِلِقلَّةِ  نـْ َعَلْيـِه السَّـَلُف الصَّـاِلُح  ُمَباالِتِهْم بِاأَلْديَـاِن َوِعظَـِم الـدُّ

ينِ  ِِ َويـَُنوُحوَن َعَلى الد  تَـَهى"... يـَْرَ ْوَن بِاْلَبال  . انـْ
 : النَّاِس َعَلى َجْمِع الُحطَاِم َأُقولُ  ْلِعظَاِم َوإْكَبابِ َفأَلْجِل ُغْربَِة اإلْسالِم َواْنِطَماِس َمَعاِلِمِه ا

 
ـــــــكِ  ْلَيْب يِن فـَ ـــــــد  ـــــــى ال ـــــــَدى َعَل ـــــــِم َواْلُه  َذُوو اْلِعْل

 

 (9) فـََقْد طُِمَسْت َأْعالُمُه ِفي اْلَعَواِلمِ   [6]
 

                                                 
 في )أ(: واندراس,واندرس بمعنى ذه  أثره.(6)

ُهمَ  اللَّهُ  َرِ يَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  ملِ سْ مُ  حِ يْ حِ صَ  ِفي هُ ظُ فْ لَ  (7) ْساَلمَ  ِإنَّ  قَالَ   النَِّبي   َعنْ  اَعنـْ  َوَسيَـُعودُ  َغرِيًبا بََدأَ  اإْلِ
 " ُجْحرَِها ِفي اْلَحيَّةُ  تَْأرِزُ  َكَما اْلَمْسِدَدْينِ  بـَْينَ  يَْأرِزُ  َوُهوَ  بََدأَ  َكَما َغرِيًبا
يَمانِ  ِكَتاب  ِفي ُمْسِلم ِفي وَ  ْساَلمَ  َأنَّ  بـََيانِ  بَاب اإْلِ   1/09 اْلَمْسِدَدْينِ  بـَْينَ  يَْأِرزُ  َوأَنَّهُ  َغرِيًبا َوَسيَـُعودُ  رِيًباغَ  َبَدأَ  اإْلِ

ْساَلمُ  بََدأَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ   َعْنهُ  اللَّهُ  َرِ يَ  ُهَريـَْر َ  أَِبي َعنْ أَْيَضاً   َكَما َوَسيَـُعودُ  َغرِيًبا اإْلِ
 . لِْلُغَربَادِ  َفُطوَبى اَغرِيبً  َبَدأَ 
هـ أحد أكابر العلماد على مر العصور ,   164وهو أبو الوفاد علي بن عقيل المتوفى سنة  (8)

كان شيخ الحنابلة ببغداد في وقته , وقد وقع في كالمه في الصفات بعض ميل عن منهج أهل 
حنابلة البن , وذيل طبقات ال 8/11السنة رحمه اهلل انظر درد تعارض العقل والنقل 

 كالهما لل هبي .  6/418, ومعرفة القراد الكبار 4/631, والميزان 6/633رج 

 أثبت الياد  رور  . طمست : زالت وامحت . (9)



َباُل اْلَوَرى َواْحِتَياُلُهمْ   َوَقْد َصاَر إقـْ
 

َيا َوَجْمِع الدَّ   [6] نـْ  رَاِهمِ َعَلى َهِ ِه الدُّ

 

َياُهُم بِإْفَساِد ِديِنِهمْ   َوإْصالِح ُدنـْ
 

 َوَتْحِصيِل َمْلُ وَذاِتَها َواْلَمطَاِعمِ   [4]
 

 يـَُعاُدوَن ِفيَها َبْل يـَُواُلوَن َأْهَلَها
 

 (10) َسَواٌد َلَدْيِهْم ُذو التـَُّقى َواْلَدَراِئمِ   [3]
 

َها ِبَما َعَسى ُتِقَص اإلْنَساُن ِمنـْ  إَذا انـْ
 

 َلُه ُذْخًرا أََتى بِاْلَعظَاِئمِ َيُكوُن   [1]

 

 َوأَْبَدى َأَعاِجيًبا ِمَن اْلُحْزِن َواأَلَسى
 

 َعَلى ِقلَِّة األَْنَصاِر ِمْن ُكل  َحازِمِ   [1]

 

َها َِسًفا ُمَتظَل ًما  َونَاَح َعَليـْ
 

َر َكاِتمِ   [1]  َوبَاَت ِبَما ِفي َصْدرِِه َغيـْ
 

يِن اْلَحِنيِفي  وَ   اْلُهَدىفََأمَّا َعَلى الد 
 

َراِهيَم َذاِت الدََّعاِئمِ   [8]  َوِملَِّة إبـْ
 

َلَق النـََّوى َها َوالَِّ ي فـَ َلْيَس َعَليـْ  فـَ
 

 (11) ِمَن النَّاِس ِمْن بَاك  َوَس  َونَاِدمِ   [1]
 

َها اْلَمَعاِلُم َبْل َعَفتْ   َوَقْد َدَرَسْت ِمنـْ
 

 (12) ْسُم بـَْيَن اْلَعَواِلمِ إالَّ اإلِ َوَلْم يـَْبَق   [61]
 

نَـَنا ال َِمرٌ فَ   بِاْلُعْرِف يـُْعَرُف بـَيـْ
 

 (13) َعْن ُمْعِضالِت اْلَدَراِئمِ  َوال زَاِجرٌ   [66]
 

َراِهيَم ُغوِدَر نـَْهُدَها  َوِملَُّة إبـْ
 

 فََأْ َحْت طَاِمَساِت اْلَمَعاِلمِ  َعَفادً   [66]
 

 تْ َقْد َسفَ َوَقْد ُعِدَمْت ِفيَنا وََكْيَف وَ 
 

َها السََّواِفي ِفي َجِمي  [64]  (14) ِع اأَلقَاِلمِ َعَليـْ
 

يُن إالَّ اْلُح ُّ َواْلبـُْغُض َواْلَوال  َوَما الد 
 

 (15) ِمْن ُكل  َغاو  َوَِثمِ  َكَ اَك اْلبَـَرا  [63]
 

 َولَْيَس َلَها ِمْن َساِلك  ُمَتَمس ك  
 

 (16) ْبِن َهاِشمِ اِبِديِن النَِّبي  األَْبَطِحي    [61]
 

                                                 
 في )أ,ب( : سواد , بالنص  . (10)

 فلق : شق . اآلسي : الحزين . (11)

 عفت : زالت وامحت . (12)

 معضالت : شدائد . (13)

 ه :ذرته أو حملته , فالريح سافية جمع سواف .سفت الريح التراب ونحو  (14)

 في )ب( : البرد , والبرا :البراد , الغاوي : الضال . (15)

األبطحي : نسبة إلى أبطح مكة المكرمة , واألبطح : المكان المتسع يمر به السيل فيترك  (16)



َلْسَنا نـَرَ  يِن َوامَّ فـَ  ـَحتْ ى َما َحلَّ ِفي الد 
 

 (17) ِبِه اْلِملَُّة السَّْمَحاُد إْحَدى اْلَقَواِصمِ   [61]
 

َنْأَسى َعَلى التـَّْقِصيِر ِمنَّا َونـَْلَتِدي  فـَ
 

 إَلى اهلِل ِفي َمْحِو ال ُّنُوِب اْلَعظَاِئمِ   [61]
 

 فـََنْشُكو إَلى اهلِل اْلُقُلوَب الَِّتي َقَستْ 
 

هَ   [68]  (18) ا َكْسُ  تِْلَك اْلَمآِثمِ َورَاَن َعَليـْ
 

 أََلْسَنا إَذا َما َجاَدنَا ُمَتَضم خٌ 
 

 (19) بََأْوَ اِر َأْهِل الش ْرِك ِمْن ُكل  ظَاِلمِ   [61]
 

 إلَْيِهْم بِالتَِّحيَِّة َوالثَـَّنا نـََهشُّ 
 

ُِ ِفي إْكَراِمِهْم بِاْلَوالِئمِ   [61]  (20) َونـُْهَر
 

 ل  ُمْسِلم  اْلَمْعُصوُم ِمْن كُ  َوَقْد ِبِرئ
 

َر ُمَصارِمِ   [66]  (21) يُِقيُم ِبَداِر اْلُكْفِر َغيـْ
 

يِن بـَْيَن َذِوي الرَّداَوال ُمْظهِ   ر  لِلد 
 

 (22) َهْدُر َأْهِل اْلَدَراِئمِ  فـََهْل َكاَن ِمنَّا  [66]
 

 َوَلِكنََّما اْلَعْقُل اْلَمِعيِشيُّ ِعْنَدنَا
 

 ُمَساَلَمُة اْلَعاِصيَن ِمْن ُكل  َِثمِ   [64]
 

َيا ِمْحَنَة اإلْسالِم ِمْن ُكل  َجاِهل    فـَ
 

 َويَا ِقلََّة األَْنَصاِر ِمْن ُكل  َعاِلمِ   [63]
 

 َوَهَ ا َأَواُن الصَّْبِر إْن ُكْنَت َحازًِما
 

َر َأْهِل اْلَعَزاِئمِ   [61] يِن فَاْصِبْر َصبـْ  َعَلى الد 
 

 َفَمْن يـََتَمسَّْك بِاْلَحِنيِفيَِّة الَِّتي
 

َنا َعنِ   [61]  اْلَمْعُصوِم َصْفَوِ  ََدمِ  أَتـَتـْ
 

 ِمْن َذِوي اْلُهَدى َلُه َأْجُر َخْمِسيَن اْمَرأً 
 

 ِمَن الصَّْحِ  َأْصَحاِب النَِّبي  اأَلَكارِمِ   [61]
 

ُنْح َواْبِك َواْستَـْنِصْر ِبَرب َك رَاِغبًا  فـَ
 

 إلَْيِه فَإنَّ اهلَل َأْرَحُم رَاِحمِ   [68]
 

                                                                                                                                            
 فيه الرمل والحصى الصغار.

 القواصم : المصائ  الشديد  , والقصم الكسر.(17)

 الران : الغطاد والحداب الكثيف.(18)

 متضمخ : متلطخ , واستعمالها للتلطخ بالطي  األو ار : األوساخ والخبائث.(19)

 هش له : انشرح صدره سرورًا به.(20)

رواه أحمد وأهل السنن ,  " اْلُمْشرِِكينَ  َأْظُهرِ  بـَْينَ  يُِقيمُ  ُمْسِلم   ُكل   ِمنْ  َبِريدٌ  َأنَا"  :بقوله (21)
 مقاطع . ومصارم :

 ه ا البيت سقط في )ب(.(22)



يَن ِمْن بَـ   ْعِد َما َعَفتْ لِيَـْنُصَر َهَ ا الد 
 

 َمَعاِلُمُه ِفي اأَلْرِض بـَْيَن اْلَعَواِلمِ   [61]
 

 َوَصل  َعَلى اْلَمْعُصوِم َواآلِل ُكل ِهمْ 
 

 َوَأْصَحاِبِه َأْهِل التـَُّقى َواْلَمَكارِمِ   [41]
 

 ِبَعد  َوِميِض اْلبَـْرِ  َوالرَّْمِل َواْلَحَصى
 

 (23) َوَما انـَْهلَّ َوْدٌ  ِمْن ِخالِل اْلَغَماِئمِ   [46]
 

ـيْ  ـَد بْـَن َهَ ا َما َلزَِم، َوبـَل ِغ السَّالَم الشَّ ـَراِهيَم َوُمَحمَّ َعِلـي  َوَخـَواصَّ اإلْخـَواِن ِمنَّـا ُعُموًمـا َخ إبـْ
َنا الَخـط   الشَّْيُخ الُمَكرَُّم َعْبـُداهلِل بْـُن َعْبـِداللَِّطيِف َوَأْوالُدُه، َوَحاِ ـرُ  َوِمْنَك ُخُصوًصا، َوَلَديـْ

َوأَنْـَت َسـاِلٌم، َوالسَّـالُم َعلَـْيُكْم َورَْحَمـُة اهلِل  بْـُن يُوُسـَف، الُكـلُّ يـُبَـل ُغونَـَك السَّـالمَ (24) ُعَمـرُ 
 .(25)  َوبـَرََكاتُهُ 

 
 ِد اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ِبَحمْ  انتَـَهتْ 

 

                                                 
 انهل ود  : نزل مطر.(23)
 في )أ( : بن مكرر  .(24)
 لم ترد الخاتمة في )ب(.(25)


