القول المأمول في ترجمة الشيخ أحمد بن عمر با زمول

"احلؿد هلل الذي جعل يف كل زمان فسة من الرشل بؼايا من أهل العؾم يدعون من
ضل إىل اهلدى  ،ويصزون مـفم عذ األذى  ،حيقون بؽتاب اهلل ادوتى  ،ويبنون
بـور اهلل أهل العؿى  ،فؽم من قتقل إلبؾقس قد أحقوه  ،وكم من ضال تائه قد هدوه ،
فام أحسن أثرهم عذ الـاس  ،وأقبح أثر الـاس عؾقفم  ،يـػون عن كتاب اهلل حتريف
الغالني  ،واكتحال ادبطؾني  ،وتلويل اجلاهؾني"
إن حػظ الدين أعظم مؼاصد الرشيعة اإلشالمقة  ،و من أعظم أشباب احلػاظ عذ
الدين  ،احلػاظ عؾقه بالرجال الصادقني ادخؾصني ،والعؾامء الرباكقني  ،فوجودهم يف
األمة حػظ لديـفا ،وصون لعزهتا وكرامتفاوذب عن حقاضفاوهم جـود الرمحن
الذين يؼػون يف وجوه ادسبصني هبذا الدين فقحولون بقـفم وبني العؼقدة السؾػقة
ومـفج شؾػـا الصالح
ومن همالء الٌج ادـرة وادصابقح الـرة الذين حػظ اهلل هبم الدين وكشف هبم
زيف ادبطؾني صقخـا احلبقب ووالدكا احلـون ومربقـا الشقخ أبو عؿر أمحد بن عؿر
بازمول حػظه اهلل وأمد يف عؿره
وبام أن هذا العؾم دين فال يمخذ إال ممن اشتػاضت عدالته وثؼته و َب نني العؾامء أهؾقته

بالتزكقة التي يتوارثوهنا صقخ عن صقخه إىل أن تـتفي بعفد الصحابة ريض اهلل عـفم
كذكركشلته وضؾبه لؾعؾم وبعض مملػاته وبعض تزكقات وإجازات عؾامء السـة يف
صقخـا الػاضل أمحد بن عؿر بازمول حػظه اهلل تعاىل
اشؿه وكسبه :
هو الشقخ الػاضل والوالد ادريب احلـون أمحد بن عؿر بن شامل بن أمحد بن عبود أبو
عؿر بازمول السؾػي ادؽي .
وآل زمول قبقؾة يرجع كسبفا إىل كـدة .
ومولده وكشلته العؾؿقة :
ولد يف مؽة ادؽرمة ،وهبا كشل ،وضؾب العؾم عذ يد عؾامئفا،
فؿؿن أخذ عـه العؾم  :الشقخ الدكتور ربقع بن هادي اددخيل ،حرض كثر ًا من
دروشه يف رشح كتاب التوحقد لشقخ اإلشالم حمؿد بن عبدالوهاب ،ورشح كتاب
الرشيعة لًجري ،ورشح عؼقدة أصحاب احلديث لؾصابوين ،وقرأ عؾقه مجؾة من
صحقح مسؾم وغرها من الؽتب.
ومن صقوخه أخوه الشؼقق الشقخ حمؿد بن عؿر بازمول ،والزمه مالزمة تامة ،وبه
خترج ،وقد درس لديه العديد من الؽتب ،مثل كتاب التوحقد لشقخ اإلشالم حمؿد
بن عبدالوهاب وكتاب بؾوغ ادرام لؾحافظ ابن حجر ،والورقات لؾجويـي والعديد

من رشائل صقخ اإلشالم حمؿد بن عبدالوهاب يف التوحقد ،وغرها من الؽتب،
ودرس مؼدمة يف أصول التػسر لشقخ اإلشالم ابن تقؿقة ،كام درس لديه يف مباحث
من اإلتؼان يف عؾوم الؼرآن وغرها من الؽتب والرشائل .وأجازه بجؿقع مروياته.
ومن صقوخه الشقخ الدكتور ويص اهلل عباس ،درس عـده كزهة الـظر ،وحرض كثر ًا
من دروشه يف عؿدة األحؽام ودرس يف مرحؾة اداجستر التخريج ودراشة األشاكقد
وغر ذلك .
وله غرهم من ادشايخ الذين درس عؾقفم كتب العؾم ،وتؾؼى عذ أيدهيم يف خمتؾف
العؾوم الرشعقة واآللقة .
إجازاته احلديثقة :
وأجازه مجاعة من العؾامء وبالرواية ،وقد جاوز عدد صقوخه يف الرواية أكثر من مائة
صقخ من أماكن خمتؾػة من البالد اإلشالمقة ،وله ثبت ذكر فقه صقوخه ،وتػاصقل
الرواية عـفم .
وممن أجازه  :الشقخ حمؿد عبد اهلل الصومايل والشقخ أمحد بن حيقى الـجؿي والشقخ
عبد اهلل آد الشـؼقطي رمحفم اهلل تعاىل.
والشقخ حمؿد بن عبد اهلل السبقل والشقخ حيقى بن عثامن اددرس والشقخ عبد اهلل بن
عبد العزيز العؼقل رئقس جمؾس الؼضاء األعذ شابؼ ًا والشقخ ويص اهلل عباس

والشقخ حمؿد بن عؿر بازمول حػظفم اهلل تعاىل
وقد أجازوه إجازة مطؾؼة بؽل مروياهتم وهذا فضل من اهلل تعاىل عذ صقخـا أمحد.
تصدره لؾتدريس:
كان من َشـَن أهل العؾم أهنم ال يتصدرون إال بعد أن يشفد هلم صقوخفم بلهؾقتفم
لذلك ،كام جاء يف األثر عن إمام دار اهلجرة مالك بن أكس رمحه اهلل تعاىل
فعن خؾف بن عؿر صديق كان دالك قال شؿعت مالك بن أكس يؼول  :ما أجبت يف
الػتوى حتى شللت من هو أعؾم مـي هل يراين موضعا لذلك ؟ شللت ربقعة
وشللت حيقى بن شعقد فلمراين بذلك  ,فؼؾت له يا أبا عبد اهلل لو هنوك ؟ قال كـت
أكتفي  ,ال يـبغي لرجل أن يرى كػسه أهال لمء حتى يسلل من هو أعؾم مـه
أبو كعقم يف احلؾقة 312/6
ولذا مل يتصدر صقخـا أمحد حتى ألح عؾقه كثر من ادشايخ
فؽان صقخـا أمحد مؼتدي ًا بالسؾف الصالح يف هذا من عدم التصدر حتى يشفد له
بذلؽم أهل العؾم
وقد شللته حػظه اهلل لو مل جيقزوكم  :فؼال حػظه اهلل  :المتـعت من التدريس
فؼؾت شبحان اهلل وهؽذا يـبغي أن يؼتدي السؾػي بالسؾف يف الؽل صغرة وكبرة

فتصدر لؾتدريس يف معفد احلرم ادؽي بعد أن اختزه أربعة من عؾامء ادعفد يف اثـي
عرشة عؾ ًام وهم  :الشقخ حيقى بن عثامن اددرس والشقخ موشى السؽر والشقخ عبد
اهلل التـبؽتي والشقخ شقد صادق األكصاري ،وأجازوه بالتدريس .
وكذا ضؾب مـه بعض صقوخه أن يدرس؛ لقستػقد مـه ضالب العؾم.
درس الشقخ أمحد يف العديد من ادعاهد العؾؿقة؛ فؼد درس يف معفد احلرم ادؽي
وقد ن
الرشيف كام شبق .
ودرس يف معفد مـابر السعداء وادعفد العؾؿي الـسوي بجدة مادة التػسر واحلديث
ن
وادصطؾح والتخريج .
ودرس بجامعة الطائف متعاوك ًا مادة أحاديث األحؽام ،والػؼه ،وادواريث ،وقواعد
ن
أصولقة ،وختريج الػروع عذ األصول.
وقدم بركاجم ًا إذاعق ًا يف إذاعة الؼرآن الؽريم بعـوان "ما ال يصح يف الصقام ".
وقدم بركاجم ًا إذاعق ًا يف إذاعة كداء اإلشالم بعـوان "ادـة يف كرش السـة ".
درس فقفا أصول التػسر والػؼه وادواريث والـحو
وصارك يف عدة دورات عؾؿقة ن
والتخريج ودراشة األشاكقد .
وصارك يف إلؼاء عدة حمارضات عؾؿقة يف ادساجد .
وهو اآلن أشتاذ مساعد بجامعة أم الؼرى.
ثـاء كبار العؾامء عؾقه :
وقد أثـى عؾقه كثر من أهل العؾم ،وكتبوا له توصقات عؾؿقة تدل عذ أكه ممن يمخذ

عـه العؾم ويستػاد مـه :
فؼد قال عـه الشقخ العالمة عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام رئقس ادحؽؿة الؽزى
بالغربقة وهو من تالمذة اإلمام السعدي رمحفام اهلل تعاىل ( :احلؿد هلل رب العادني،
والصالة والسالم عذ كبقـا حمؿد أما بعد :فبخصوص األخ الشقخ  :أمحد بن عؿر بن
شامل بازمول السعودي اجلـسقة هو من ضالب العؾم ومتخرج من جامعة أم الؼرى
وحيرض الشفادة يف الؽتاب والسـة ،وهو صاحب دين واشتؼامة ،كام أن فقه الؽػاءة
لؾصالة واإلمامة واخلطابة والوعظ وهو بعقد عام ال يعـقه من األمور واهلل ادوفق .
رئقس ادحؽؿة الؽزى بالغربقة عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام.
15/ 5/ 1416هـ(.
وقال عـه الشقخ العالمة أمحد بن حيقى الـجؿي يف تؼديؿه لؽتابه الدرر السـقة
)احلؿد هلل والصالة والسالم عذ رشول اهلل وعذ آله وصحبه.
أما بعد :
فؼد عرض عيل الشقخ العالمة أمحد بن عؿر بن شامل بازمول وفؼه اهلل كتابه ادسؿى
بالدرر السـقة يف ثـاء العؾامء عذ ادؿؾؽة العربقة السعودية ...يف /12 /22
1424هـ(.
وقال الشقخ العالمة أمحد بن حيقى الـجؿي أيض ًا يف تؼديؿه لؽتابه السـة فقام يتعؾق

بويل األمة (احلؿد هلل والصالة والسالم عذ رشول اهلل وعذ آله وصحبه.
إيل الشقخ الػاضل العالمة السؾػي :أمحد بن عؿر بن شامل بازمول
وبعد :فؼد أرشل ن
كتابه ادسؿى "السـة فقام يتعؾق بويل األمة" فؼرأت الؽثر مـه ،وحال تزاحم األعامل
بقـي وبني إكامل ،فتصػحت الباقي .ورأيته ممتاز ًا يف بابه  ....يف 1424 /11/1هـ(.
وقال عـه الدكتور عويد بن عقاد ادطريف رمحه اهلل تعاىل رئقس قسم الؼضاء شابؼ ًا
(وبعد فنن األخ األشتاذ أمحد بن عؿر بازمول  ...وله ففم عؾؿي ممتاز يف تؼرير
ادسائل العؾؿقة ،فف ًام وقراءة ،وحيسن معرفة ادراجع العؾؿقة وففم مافقفا من قضايا
فؽرية مما يدل عذ تلهؾه العؾؿي ،وهو أهل ألن يستػاد مـه عؾؿق ًا وأويص به خر ًا
لعل اهلل أن يـػع به اإلشالم وادسؾؿني  ...يف 1415 /4 /12هـ(.
وقال عـه الشقخ حمؿد بن عبد اهلل السبقل إمام وخطقب ادسجد احلرام يف تاريخ
1423/10/20هـ (إن األخ الشقخ أمحد بن عؿر بن شامل بازمول ،أحد ضؾبة العؾم
اخلرين ،وحاصل عذ صفادة اداجستر من جامعة أم الؼرى ،وله جفود مباركة يف
الدعوة إىل اهلل ،وتبصر الـاس بلمور ديـفم ،وقد عرفـاه بحسن معتؼده ،وشره عذ
مـفج أهل السـة واجلامعة ،حمذر ًا من أهل البدع واألهواء(.
وقرظ معايل الشقخ الدكتور صالح الػوزاكعضو جلـة اإلفتاء لؽتابه اددارج يف
1425/3/7هـ

قال فقفا (احلؿد هلل وبعد :فؼد قرأت هذا الؽتاب الذي هو من تللقف األخ يف اهلل:
أمحد بن عؿر بن شامل بازمول ،يف موضوع كشف صبفات اخلوارج فوجدته بحؿد اهلل
وافق ًا يف موضوعه يف رد صبفات هذه الػرقة ادارقة ادػسدة ...فجزى اهلل ادملف هلذا
الؽتاب خر اجلزاء ففو إشفام مـه جقد مـه يف دفع خطر همالء ،وإبطال صبفاهتم،
كػع اهلل هبذا الؽتاب ،ورد به كقد األعداء(.
وقال عـه الشقخ العالمة األشتاذ الدكتور ربقع بن هادي اددخيل(احلؿد هلل والصالة
عذ رشؾو اهلل وعذ آله وصحبه ومن اتبع هداه .
أمابعد :فنن األخ أمحد بازمول :أعرفه بلكه من خرة محؾة العؾم ديـ ًا وخؾؼ ًا ومـفج ًا
وأعتؼد أكه ممن يصؾح لؾتدريس والدعوة.
وقد ضؾب مـي هذه التزكقة فلعطقته إياها العتؼادي أكه لذلك أهل.
يف 1417 / 11 /27هـ(.
تم يل
وقال عـه الشقخ العالمة زيد بن حمؿد اددخيل يف تؼديؿه لؾدر السـقة (قد ن
االضالع عذ الرشالة ادسؿومة بالدرر السـقة يف ثـاء العؾامء عذ ادؿؾؽة العربقة
السعودية من إعداد أخقـا صاحب الػضقؾة الشقخ أمحد بن عؿر بن شامل بازمول ....
يف 1424 /11/4هـ(.
وعـده تزكقات أخرى غر ما ذكرت.

صفاداته العؾؿقة :
حصل عذ البؽالوريوس عام 1415هـ بتؼدير ممتاز .
وحصل عذ اداجستر عام 1412هـ بتؼدير ممتاز ،وكاكت بعـوان (احلديث
ادضطرب دراشة وتطبقق عذ السـن األربع (.
وحصل عذ الدكتوراه عام 1427هـ بتؼدير ممتاز مع مرتبة الرشف األوىل ،وكاكت
بعـوان (ختريج األحاديث واآلثار ادتعؾؼة بالتػسر من ادعجم األوشط لؾطزاين من
شورة ادائدة إىل آخر الؼرآن(.
مملػاته :
له عدة مملػات مـفا :
ـ رشالة عؿر بن اخلطاب إىل أيب موشى األصعري يف الؼضاء وآدابه رواية ودراية.
ـ ادؼسب يف بقان ادضطرب.
ـ اددارج يف كشف صبفات اخلوارج.
ـ السـة فقام يتعؾق بويل األمة.
ـ الدرر السـقة يف ثـاء العؾامء عذ ادؿؾؽة العربقة السعودية .

ـ دولة التوحقد والسـة.
ـ حتػة األدعي بؿعرفة حدود ادسعى وأحؽام السعي
ـ حجقة األحاديث الـبوية الواردة يف الطب والعالج
ـ خطورة كؼد احلديث.
ـ الـجم البادي يف ترمجة الشقخ العالمة السؾػي حيقى بن عثامن عظقم آبادي.
ـ االكتؼادات العؾقة دـفج اخلرجات والطؾعات وادؽتبات وادراكز الصقػقة وهو
كتاب ألػه مشاركة مع الشقخ أمحد بن حيقى الزهراين .
ـ قواعد وضوابط يف فؼه الػرائض وادواريث
وله غر ذلك من الؽتب والرشائل.
وختام ًا :
قد اشترشت الشقخ أمحد بن عؿر بازمول قبل أيام أن أكزل يف مؼال ترمجة خمتنة له
مع تزكقة الشقخ أمحد بن حيقى الـجؿي والشقخ زيد بن حمؿد اددخيل رد ًا عذ بعض
السػفاء الذين يشؽؽون يف عؾؿقة صقخـا ،ولؽـه أبى ورفض وقال  :إكه ال حيب وال
يريد ذلك ،لعدم احلاجة ،فتؽػقـي معرفة عؾامئـا الؽرام والسؾػقني الصادقني فعجبت
لتواضعه.
وبعد إحلاح عذ الشقخ أذن يل حػظه اهلل أن أكرش هذه التزكقات واإلجازات وغرها
مما حصؾته مـه ومن كتبه جزاه اهلل خر ًا.
ولؾشقخ ترمجة يف كتاب (اددرشون بادسجد احلرام لألشتاذ مـصور الـؼقب-حتت

الـرش) أوقػـي عؾقفاصقخـا أمحد جزاه اهلل خر ًا .
وهذا الذي رأيـاه من مشاخيـا من ثـاء يف حؼه هو عني ما كراه مـه عؿؾق ًا وتطبقؼق ًا،
فاحلؿد هلل الشقخ أعامله تزكقه ،من تواضع جم وخؾق رفقع وحب لؾسؾػقني وحرص
عذ هداية اخلؾق وقوة يف احلجة وشعة يف اإلضالع وصدة مع أهل البدع.
أشلل اهلل أن يؼر أعني أهل السـة به وأن يؿد يف عؿره شـني مديدة مؾقئة بـرش السـة
والتوحقد وكنة السؾػقة يف كل أصؼاع األرض .
واحلؿد هلل رب العادني
وأصيل وأشؾم عذ كبقـا األمني وعذ آله وصحبه أمجعني
وكتبه أخوكم وحمبؽم
أبو مجقل الرمحن ضارق ابن أيب شعد اجلزائري
27حمرم  1430هـ

