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 ما ال تعرفھ عن الشیخ المقرئ
 -رحمھ هللا -أحمد بن جبریل السیسي 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 كرمي  رب يسر وأعن وابرك �

ز�ريت له رمحه هللا يف منزله يف  مل أكن أعلم أن  لقد حلق ابلركب رمحه هللا، و 

وابين   ،ه مع أخي الفاضل خالد بن عبدهللا الفهيد1442أواسط رمضان املاضي  

  ابشهر تقريبً   حيث بعدها  ؛كانت وداعيَّة  -  حفظهما هللا  -عبدالعزيز أيب أيوب  

 .مث تويف رمحه هللا ادخل العناية املركزة أ�مً مث  صيبأُ 

التباعد قصر اللقاء و   على الرغم من  اأعترب لقائي به يف تلك الليلة استثنائيًّ 

وبينه بيين  الوابء   اجلسدي  كان يسأل    اكان خمتلفً   ءاللقا أن    إال  ،بسبب ظروف 

من    امكثرً   ، ميازح الصغري  اشرحً من  امبتسمً كان    ،عن أحوال أهل احلي واألقارب

  .احلمد والثناء على هللا عز وجل
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َوَذُروا ﴿  :تذكرت قوله تعاىل يف سورة األنعامال أدري كيف  ملا خرجت منه  

يـَْقَرتُِفون ِمبَا َكانُوا  َسُيْجَزْوَن  ْمثَ  اْإلِ َيْكِسُبوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ  َواَبِطَنُه  مثِْ  اْإلِ   ﴾   ظَاِهَر 

 ؟]120[األنعام: 

يف التدريس    عندما كان متعاو�ً   يف كلية الشريعة  لنا  ه املقطع الذي شرحهإنَّ 

طويلة  فيها سنني  شرحه  ،قبل  يف  ختين   واستغرق  مل  إن  حماضرات  ست  حوايل 

 . الذاكرة

البغوي   ذكر  هللا-ملخصه كما  َواَبِطَنهُ ﴿  :-رمحه  مثِْ  اْإلِ ظَاِهَر   ﴾  َوَذُروا 

، قَاَل قـََتاَدُة: َعَالنَِيِتِه َوِسرِِّه، يـَْعِين: الذُّنُوَب ُكلََّها ِألَ�ََّ  ا َال َختُْلو ِمْن َهَذْيَن اْلَوْجَهْنيِ

يـَْنِويِه  َما  َواَبِطُنُه  الذُّنُوِب،  ِمَن  اِبْجلََوارِِح  يـَْعَمُلُه  َما  مثِْ  اْإلِ ظَاِهُر  ُجمَاِهٌد:  َوقَاَل 

ْنِب اْلقَ   اِصِد َلُه.َويـَْقِصُدُه ِبَقْلِبِه َكاْلُمِصرِّ َعَلى الذَّ

اْلُمَخالَ  َواَبِطُنُه  الّزَِ�  ظَاِهرُُه  اْلَكْلِيبُّ:  َأنَّ فَوقَاَل  َعَلى  رِيَن  اْلُمَفسِّ َوَأْكثـَُر  ُة، 

ْعَالُن اِبلّزَِ�، َوُهْم َأْصَحاُب الراَ�ِت، َواَبِطَنُه اِالْسِتْسرَاُر ِبِه، َوَذِلَك  مثِْ اْإلِ ظَاِهَر اْإلِ
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اْلَعَرَب َكانُو  َوَغْريُ  َأنَّ  ِبِه،  فـَُيِسرُّ  يـََتَشرَُّف،  ُهْم  ِمنـْ الشَّرِيُف  َفَكاَن  الّزَِ�  حيُِبُّوَن  ا 

ُجَبْريٍ:  ْبُن  َسِعيُد  َوقَاَل  َوَجلَّ،  َعزَّ   ُ اهللَّ َفَحرََّمُهَما  فـَُيْظِهرُُه،  ِبِه  يـَُباِيل  َال  الشَّرِيِف 

مثِْ ِنَكاُح اْلَمَحارِِم َواَبِطُنُه الزِّ   َ�.  ظَاِهُر اْإلِ

مثِْ التََّجرُُّد ِمَن الثَِّياِب َوالتـََّعّرِي ِيف الطََّواِف َواْلَباِطُن   َوقَاَل اْبُن َزْيٍد: ظَاِهُر اْإلِ

حِ  َوَرَوى  ُعرَاًة، يَّ الّزَِ�،  َ�َارًا  اِبْلبَـْيِت  الّرَِجاِل  َطَواُف  مثِْ  اْإلِ ظَاِهُر   : اْلَكْلِيبِّ َعِن  اُن 

النِّسَ  َطَواُف  ُعرَاًة،  َواَبِطُنُه  اِبللَّْيِل  َسُيْجَزْونَ ﴿اِء  ْمثَ  اْإلِ َيْكِسُبوَن  الَِّذيَن  ِيف    ﴾  ِإنَّ 

نـَْيا ﴾  ِمبَا َكانُوا يـَْقَرتُِفونَ ﴿اْآلِخَرِة،   .1"َيْكَتِسُبوَن ِيف الدُّ

مميزً  هللا  رمحه  شرحه  ابندهاش  اومؤثرً   اكان  له  أصغي  ين إحيث    ؛وكنت 

  -  إن صح التعبري  -ويف التلقني    اب  الُكتَّ فهو أستاذ� يف  ،أعرفه مذ كنت طفًال 

 
 .)183/ 3طيبة (  ،تفسري البغوي 1
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االبتدائي  معلمنا   ،واملتوسط  ،ويف  أن  أتصور  أكن  صغار   ومل   احيمل كمًّ   وحنن 

 . اكبريً   اعلميًّ 

السور وقصار  الفاحتة  احلي  أبناء  حنن  عليه  قرأ�  هللا  رمحه  أمحد    الشيخ 

يديهو ،  لواملفصَّ  بني  ختموا  مرة  ،ثُلة  من  أكثر  ختم  نصف  وبعض   ،وبعضهم  هم 

وطالب العلم    فله فضل بعد هللا على كثري من أهل احلي  ،عهبُ ن وبعضهم رُ آالقر 

 .فيه

لكثري أنّه ا  هعرفومما ال ي  ،حوايل أربعني سنة أو تزيد  ذهذا متعارف عليه من 

وما يلحق هبما وأشرف على معلميهما هناك يف   ،ومدرسةً   ارمحه هللا أنشأ جامعً 

ملن    بعد هللا  ايعود أيضً   يف التعليم  ولعل هذا الفضل  ،سنوات طويلة   يف مايل   بالده

يفسببٌ   كان الشيخ    وهو  عند�  الفر�ن  وجوده  هللا    عبدالرمحن  مؤسس  رمحه 

إبراهيم يمجع الشيخ حممد بن  اململكة مبباركة من  الكرمي يف  القرآن  رمحه    ة حتفيظ 
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عام  الذي    هللا من  وفاته 1382ترأسها  يف   ،رمحه هللا  هـ حىت  قرن  نصف  فعاش 

 . خدمة كتاب هللا وتعليمه

أمحد هللا كان   جربيل   الشيخ  رمحه  اجلليل    تسيسي  الشيخ  مع  عالقة  له 

كما   ،هللا  ممث استمرت عالقته مع أبنائه حفظه  -  رمحه هللا  -  عبدالرمحن الفر�ن

الشيخ حممد   :ء رمحهم هللا منهمالَّ أنه رمحه هللا حيمل تزكيات علمية من علماء أجِ 

 -املصري حممد الراوي    العامل  والشيخ   ،إمام احلرم املكي   -  رمحه هللا   -بن سبيل  

 . والشيخ عبدالعزيز إمساعيل رمحه هللا وغريهم - رمحه هللا

إجازات علمية  حيمل معه  - رمحه هللا -الشيخ أمحد  ما ال يعرفه الكثري أن

رمحهم    -مام �فع  وكان يتقن رواية األئمة ورش وقالون عن اإل  ،ابلقراءات العشر

األئمة شعبة وحفص عن عاصم  ويُ   -  هللا رواية  ولذا كانت    -  رمحه هللا   -تقن 

 . "اجتاهات املفسرين يف توجيه القراءات" :وهو امميزً  رسالته الدكتوراه حتمل عنوا�ً 
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له مؤلفات �فعة مل أتخذ   أن  -  رمحه هللا  -يعرفه الكثري عن الشيخ    ومما ال

 : ومن مؤلفاته ،من يدري لعل الربكة تناهلا مع تقادم الزمنو  ،حقها يف االنتشار

ا الرواية ابملأثور وأسبابه يف  الكت  ،لتفسري ضعف  ب  غزوة خيرب من خالل 

 .السّنة والسلف الصاحل رمحهم هللا ،خلق العامل واملتعلم ،الستة

وحصل مرة   ،اه كان فقيهً كثري عن الشيخ أمحد رمحه هللا أنومما ال يعرفه ال

استشار اجلماعة هل جيمع بني املغرب والعشاء بسبب    اقدميً   امنا يف احليإم  أن

  ، ح عدم اجلمع لعدم وجود مشقةفرجَّ   ،فسأل أحد املشايخ الفضالء  املطر أم ال؟

خلفه وكنت  أمحد  الشيخ  استشار  هللا   ،مث  رمحه  سنَّ   :فقال  ال اجلمع  واملشقة  ة 

 . فقرر اإلمام اجلمع وأخذ برأيه ،تضبط برأي شخص

الو  إ  مما  أنيعرفه  عنه  طالبه  هللا  -ه كان  ال  نقي   -  رمحه  القلب  أبيض 

حيث    -  رمحه هللا  -  ا عامً نيلقد بلغ الشيخ سبع   ،ال حيقد على أحد   ،السريرة

عام   يف  والدته  /1952كانت  عامً   ،هـ1371م  واالحتساب    اسبعون  الصرب  يف 
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للقر  والتعليم  الكرمي  آوالعلم  ابخلفاءو ن  ميني  ل  ا مالزمً   ،العبادة  عن  اجلامع  روضة 

 .اشتد املرض به  اإلمام إىل أن

مث    ،اصغارً   اليت تركت له أطفاًال   -  رمحها هللا  -ابتلي بوفاة زوجته أم علي  

فظهم  ح-له مع أبنائه وبناته    اليت كانت عو�ً   -  حفظها هللا  -تزوج أبم عبدهللا  

 .خاصًة بعد مرضه ،يف مجيع شؤونه - هللا

ابتُ  الذي أمث  املتحرك سنوات عديدة لي مبرضه  الكرسي  بتلي  وا  قعده على 

ببُ  ذلك  خاصةمع  عائلية  ظروف  بسبب  عنه  وأقاربه  أبنائه  بعض  وسفر    ، عد 

 والقراءة كثري الدعاء    ،ر أو تسخطال تسمع منه أي تضجُّ   ،امتعففً   اوعاش زاهدً 

  الدنيا ال تعنيه   تشعر أن  جالسته  ك إذانَّ إحىت    ،واحلمد والثناء على هللا عز وجل

 بشيء.

رحل هللا  -  ناخشي   لقد  صابرً   ااتركً   -  رمحه  الكبري  األثر    ، احمتسبً   اهذا 

 . يف الر�ض هـ1442/ 22/11وُصلِّي عليه يف عصر يوم اجلمعة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





10 

ورمحهغفَ   له  هللا  جناته  ،ر  فسيح  وأحبابنا    ،وأسكنه  ووالدينا  به  ومجعنا 

 .واملسلمني يف جنات عدن على سرر متقابلني

عقبه واملسلمني   ،حهموأصلَ   وابرك يف  وذرارينا  إنوهداهم   ،ه مسيع جميب، 

 . وصلى هللا وسلم على نبينا حممد

 كتبه صغري بن حممد الصغري 

 جامع األمري متعب الغريب ابمللز 

 ه.  1442/ 27/11عصر يوم األربعاء 
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