أليب أسامة الغريب فك الله أرسه

الحمــد للــه الــذي جعــل يف كل زمــان فــرة مــن الرســل بقايــا مــن أهــل العلــم يدعــون
مــن ضــل إىل الهــدى  ،ويصــرون منهــم عــى األذى  ،ويحيــون بكتــاب اللــه تعــاىل املــوىت ،
ويبــرون بنــور اللــه أهــل العمــى  ،فكــم مــن قتيــل إلبليــس قــد أحيــوه  ،وكــم مــن ضــال
تائــه قــد هــدوه  ،فــا أحســن أثرهــم عــى النــاس ومــا أقبــح أثــر النــاس عليهــم  ،ينفــون
عــن كتــاب اللــه تحريــف الغالــن  ،وانتحــال املبطلــن  ،وتأويــل الجاهلــن  ،الذيــن عقــدوا
ألويــة البدعــة  ،وأطلقــوا عنــان الفتنــة  ،فهــم مختلفــون يف الكتــاب  ،مخالفــون للكتــاب ،
مجمعــون عــى مفارقــة الكتــاب  ،يقولــون عــى اللــه ويف اللــه ويف كتــاب اللــه بغــر علــم ،
يتكلمــون باملتشــابه مــن الــكالم  ،ويخدعــون جهــال النــاس مبــا يشــبهون عليهــم ; فنعــوذ
()1
باللــه مــن فتنــة املضلــن.
والصالة والسالم عىل املبعوث رحمة للعاملني ,بالسيف املسلط عىل رقاب الكافرين القائل :
()2
(من يرد الله به خريا يفقهه يف الدين).
أما بعد,
فإن من واجب التلميذ تجاه شيخه القيام عىل علمه ونرشه والعناية به فكم من شيخ ضاع
علمه و اختفى أثره بتضييع تالمذته .ويف ذلك قال أحمد بن عبد الرحمـن بن وهب :
()3
سمعت الشافعي يقول  :الليث أفقه من مالك إال أن أصحابه مل يقوموا به .اهـ
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( )1من الخطبة الشهرية لإلمام أحمد ـ رحمه الله ـ يف كتاب الرد عىل الجهمية والزنادقة .نقلته عن
إعالم املوقعني لإلمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ
( )2أخرجه البخاري يف كتاب العلم من صحيحه
( )3نقال عن سري أعالم النبالء

1

وهــو األمــر الــذي يشــر إليــه كثــر مــن الســلف عنــد ترجمتهــم لبعــض العلــاء بقولهــم :
(ض ّيعــه تالميــذه).
لذلك كان لزاما علينا أن نقوم عىل علم شيوخنا نرشا وعناية وحفظا.
ومــن أعظــم القيــام عــى علــم الشــيخ التعريــف بــه وبعلمــه وشــيوخه حتــى ينزلــه النــاس
منزلتــه ويُجِلــوا قــدره ويقتفــوا أثــره ويُصــد بذلــك تشــنيع املبتدعــة واملارقــن عــى أهــل العلــم
العاملــن.
وملــا كان شــيخنا الحبيــب أيب ســفيان الســلمي مــن أكــر مشــايخنا منــة وفضــا علينــا ومــن
القلــة القليلــة الباقيــة مــن أهــل العلــم الربانيــن الصادعــن بكلمــة الحــق يف وجــه الطواغيــت
ال يخشــون يف اللــه لومــة الئــم ــــ نحســبه كذلــك وال نــزيك عــى اللــه أحــدا ــــ رأينــا تحريــر هذا
الثبــت كبتــا ألهــل الباطــل مــن أهــل اإلرجــاء وســندا ألهــل الحــق مــن عبــاد اللــه الغربــاء.
فنقول وبالله التوفيق :

اسم و مولد شيخنا :

هــو تــريك بــن مبــارك بــن عبــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن مبــارك بــن محمــد بــن
مقبــل بــن محمــد بــن عــي بــن مقبــل آل بــن عــي بــن عتبــة بــن نــارصة بــن خفــاف بــن امــرؤ
القيــس بــن بهثــة بــن ســليم بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خفصــة بــن قيــس عيــان بــن مــر
بــن نـزار بــن معــد بــن عدنــان مــن ذريــة إســاعيل بــن إبراهيــم عليهــا الســام..
الســلمي ,نســبة لبنــي ُســليم ,وقــد روي عــن النبــي صــى اللــه عليــه
ويكنــى بــأيب ســفيان ُ
()1
وســلم أنــه فخــر ببنــي ســليم يــوم حنــن فقــال( :أنــا ابــن العواتــك مــن ســليم).
ولــد يف يــوم عرفــة مــن عــام 1404هـــ  ,وقــد رجــح أصحــاب الشــافعي أن يــوم عرفــة هــو
أفضــل يــوم يف الســنة.
( )1رواه البيهقي والطرباين وابن أيب عاصم ,وانظر :الصحيحة 1569
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نشأته وطلبه للعلم :
نشــأ شــيخنا يف حلقــات تحفيــظ القــرآن يف محلتــه املحــرق مــن أرض البحرين ثــم درس التجويد
عــى أحــد شــيوخه يف مســجد ســلطان بــن ســامة ثــم أكمــل دراســة التجويــد عــى يــد شــيخ
لــه يف املســجد الجنــويب يف البســيتني ,كــا أنــه قــرأ عــى شــيخه عــي أبــو زيــد.
درس يف املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة اإلميــان – وهــي مدرســة دينيــة خاصــة ,-
ثــم درس الثانويــة يف قســم األديب مبدرســة الهدايــة.
ثــم درس يف كليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة بــديب ,فأكمــل فيهــا ســنة ونصــف ,إال أن
الحكومــة اإلماراتيــة داهمــت بيتــه يف مدينــة الشــارقة واعتقلتــه يف ســجونها السياســية يف «أبــو
ظبــي» ثــم رحلتــه إىل البحريــن بعــد مــدة ,مــا اضطــره إىل أن يــدرس بكليــة اإلمــام األوزاعــي
يف بــروت حتــى تخــرج منهــا ,كــا درس يف معهــد البحريــن للعلــوم الرشعيــة حتــى تخــرج
منــه.
وقــد أخــذ شــيخنا تــريك البنعــي العلــم عــن عــدد مــن الشــيوخ والعلــاء ,مــن أبرزهــم العالمــة
عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن جربيــن رحمــه اللــه ,والشــيخ العالمــة أيب محمــد املقــديس,
والشــيخ الفقيــه صفــاء الضــوي العــدوي ,والشــيخ املحــدث عامر صــري التميمي ,والشــيخ عمر
بــن مســعود الحــدويش ,وغريهــم الكثــر ..كــا حــر مئــات الــدورات الرشعيــة يف البحريــن
وخارجهــا.
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رحلته يف العلم والتعليم :

أمــا عــن رحــات شــيخنا العلميــة والدعويــة فهــي كثــرة؛ فقــد ســافر إىل بــاد الحرمــن والتقــى
فيهــا بالشــيخ العالمــة ابــن جربيــن رحمــه اللــه ,والشــيخ املحــدث عبــد اللــه الســعد ,والشــيخ
الفاضــل ســعيد بــن زعــر وغريهــم.
كذلــك رحــل إىل الكويــت واإلمــارات واليمــن والتقــى فيهــا بالشــيخ الفاضــل عــوض بانجــار
وغــره,
والعـراق ولبنــان التــي التقــى فيهــا بالشــيخ العالمــة زهــر الشــاويش وســوريا ومــر وتونــس
وهنــاك التقــى فيهــا بالشــيخ الفاضــل الخطيــب اإلدريــي وغــره ,كــا ســافر أيضــا إىل ليبيــا
واملغــرب والتقــى فيهــا بالشــيخ العالمــة محمــد بوخبــزة والشــيخ العالمــة عمــر الحــدويش
والشــيخ حســن الكتــاين وغريهــم ..إىل غــر ذلــك مــن البلــدان.

مـؤلفــاتـه :

لشــيخنا حفظــه اللــه العديــد مــن املؤلفــات؛ منهــا مــا طبــع ومنهــا مــا مل يطبــع إىل اآلن ,ومــن
أبرزهــا :
ــ الكناشة يف بعض خصائص عائشة.
يف الــذب عــن أم املؤمنــن عائشــة ريض اللــه عنهــا .وقــد قدمــه كل مــن  :الشــيخ العالمــة عمــر
الحــدويش ,والشــيخ املحــدث ذيــاب الغامــدي ,والشــيخ الشــاعر حفيــظ بــن عجــب الــدورسي.
ــ العتاب ملن تكلم بغري لغة الكتاب.
يف فضــل اللغــة العربيــة والحــث عــى لــزوم الــكالم بهــا .وقــد قدمــه فضيلــة الشــيخ العالمــة
زهــر الشــاويش رحمــه اللــه ,كــا قــام الشــيخ العالمــة عمــر الحــدويش بتقريظــه ورشحــه
بحاشــية أســاها « :إخبــار األصحــاب بفوائــد العتــاب».
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ــ الحلية يف إعفاء اللحية.
وهــو كتيــب يف حكــم إعفــاء اللحيــة للرجــل والحــث عليهــا ,وقــد قــام بتقدميــه الشــيخ العالمة
محمــد إبراهيــم شــقرة حفظــه الله.
ــ السلسبيل يف قلة ساليك السبيل.
وهو يف الغربة والغرباء ,وقد قدمه الشيخ الدكتور هاين السباعي حفظه الله.
ــ األقوال املهدية إىل العمليات االستشهادية.
وهــو يف حكــم العمليــات االستشــهادية والــرد عــى املخالفــن يف ذلــك ,وهــو مــن تقديــم
الدكتــور حامــد بــن عبــد اللــه العــي هــداه اللــه.
ــــ اإلقليــد يف ذم التقليــد .وهــو يف فضــل االتبــاع والحــث عليــه وذم التقليــد والتزامــه .ومل يتمه
ومل يطبــع بعــد.
ــ سري أعالم السجناء.
ويذكر فيه أبرز األعالم من سلف األمة وخلفها الذين ُسجنوا ,ومل يتمه ومل يطبع بعد.
ــ تصنيف التنصيف.
وهو كتيب يف سنية لبس نصف الساق للرجال.
ــ مخترص املقال يف حكم توفري الشعر للرجال.
ــ كاتلوج الحياة.
وهي رسالة مخترصة يف حاكمية الرشيعة.
ــ املجن يف الرد عىل بشري بن حسن.
وغريها من الكتب والرسائل...
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طالبه وتالميذه :
لشــيخنا ســدده اللــه العديــد مــن الطــاب رشقــاً وغربــاً ,منهــم مــن درس عليــه مبــارشة,
ومنهــم مــن حــر لــه دوراتــه ودروســه العلميــة ,ومنهــم مــن اســتجازه فأجــازه.
ومــن بينهــم شــيوخ وأعــام وطــاب علــم متقدمــون ,ال يحــب أن يذكــر أســائهم خوفـاً مــن
املـ ّن عليهــم !.
نســأل اللــه أن يجعلنــا خــر تالميــذ لخــر شــيوخ وحــق لــكل طالــب أن يتــرف ويفتخــر أن
يكــون شــيخنا مــن شــيوخه ,ونقــول ونــرخ يف وجــوه أهــل التجهــم واإلرجــاء  :هــذا شــيخنا
فلرينــا أحدكــم شــيخه.

وظائفه التي عمل فيها :
كان شــيخنا وفقــه اللــه إمامـاً ملســجد يف ســوق املحــرق ثــم يف مســجد العــال ثــم أُقيــل مــن
اإلمامــة بســبب فتــوى الشــيخ العالمــة أحمــد شــاكر رحمــه اللــه يف حكــم مــن نــارص الكفــار
عــى املســلمني ,حيــث قــام الشــيخ بتعليقهــا يف ركــن الفتــاوى باملســجد بصفتــه اإلمــام فيــه.
كــا عمــل مدرس ـاً يف مدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز يف مدينــة الحالــة ,ورسعــان مــا متــت
إقالتــه ألجــل منهجــه ودعوتــه.
باإلضافة إىل ذلك فإن الشيخ حفظه الله عضو يف بعض الهيئات الرشعية لإلفتاء.
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بعض املحن التي مر بها :
اعتقــل شــيخنا أبقــاه اللــه علقــا يف حلــوق الطواغيــت مـرات عديــدة يف البحريــن وخارجهــا,
وتعــرض لبعــض أصنــاف التعذيــب يف بعضهــا.
كــا منــع مــن الســفر لفــرة مــن الزمــن ,وهــو ممنــوع حاليـاً مــن دخــول اإلمــارات والكويــت
ومــر وقطــر ,وغريهــا ...ال لــيء إال ملنهجــه ودعوتــه وصدعــه بالحــق.
مــن أعظــم مــا امتحــن بــه شــيخنا؛ الكــذب واالفـراء والبهتــان عليــه مــن قبــل خصومــه مــن
املرتديــن واملبتدعــة الذيــن يجيــزون الكــذب لنــرة مذهبهــم! فوصفوه بــكل نقيصــة ,وخصوه
بــكل عيــب ,وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل.
وحســبه يف ذلــك أن هــذه هــي ســبيل املجرمــن مــع أهــل العلــم والحــق العاملــن قــال تعــاىل
(( َمــا يُ َقـ ُ
ـاب أَلِيـ ٍـم))
ـال لَـ َـك إِ َّل َمــا قَـ ْد ِقيـ َـل لِل ُّر ُســلِ ِمـ ْن قَ ْبلِـ َـك إِ َّن َربَّـ َـك لَـذُو َم ْغ ِفـ َر ٍة َوذُو ِع َقـ ٍ
( )43ســورة فصلــت.
وقوله تعاىل ((إِنَّا كَ َف ْي َن َاك الْ ُم ْستَ ْه ِزئِ َني)) ( )95سورة الحجر.
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم)) ( )137سورة البقرة.
وقوله عز وجل ((...ف ََس َي ْك ِفي َك ُه ُم اللَّ ُه َو ُه َو َّ
نســأل اللــه العــي القديــر أن يحفــظ شــيخنا ويثبتــه ويبقيــه ذخ ـرا لإلســام واملســلمني وأن
يختــم لنــا ولــه بالشــهادة يف ســبيله مقبلــن غــر مدبريــن

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
وكتبه تلميذ الشيخ الفقري إىل عفو ربه :

أبو أسامة الغريب
محمد بن شوقي بن محمد بن محمود
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