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،التعرف على منھج الشیخ ولید العلي في طلب العلم، التعرف على أبرز شیوخ وتالمذة -

 العلمیة التي قام بھا الشیخ الشیخ ولید العلي وأبرز آثاره العلمیة، بیان الجھود الدعویة و
، بیان أبرز األسالیب الدعویة التي اعتمد علیھا - رحمھ اهللا تعالى-الدكتور ولید العلي 

أصیلة : الشیخ ولید العلي، وتم االعتماد في كتابة موضوع البحث على عدة مصادر
عض ما كتب مؤلفات الشیخ ولید العلي وأبحاثھ ومقاالتھ ومقابالتھ، ب: وثانویة ومن أھمھا
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Abstract: 

The current study aimed at introducing Dr. Walid bin 

Muhammad Al-Ali - may Allah Almighty have mercy on him, 

identifying Sheikh Walid Al-Ali’s approach to seeking 

knowledge, presenting the most prominent sheikhs and 

students of Sheikh Walid Al-Ali and his most prominent 

scientific effects. The study also explained the calling and 

scientific efforts undertaken by Sheikh Dr. Walid Al-Ali may 

Allah Almighty have mercy on him and provided a statement 

of the most prominent methods of calling. The present 

research made use of several sources including authentic and 

secondary ones, the most important of which are Sheikh 

Walid Al-Ali's books, research, articles and interviews, some 

of what was written about the Sheikh by his sons, students 

and friends. The study made use of the descriptive method 

that assists in studying and comprehending the effects of the 

call, and some other topics related to Sheikh Walid Al-Ali, 

may Allah Almighty have mercy on him, and the analytical 

inductive method based on reading texts, and analysing 

information related to the topic of Sheikh Walid Al-Ali’s call, 

the information was analysed, and the most important 

information was extracted related to the study subjects. The 
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study included an introduction outlining its objectives, 

questions, importance, sources and structure, then two units 

and several modules. The first units introduced Sheikh Walid 

Al-Ali and highlighting the features of his scientific life, and it 

consists of six modules: the first module addressed his name, 

nickname and lineage; the second module tackled his birth 

and upbringing; the third module delineated his 

characteristics; the fourth modules depicted his seeking for 

knowledge, his Sheikhs and students; the fifth module 

identified his scientific position and the praise of scholars on 

him; and the sixth requirement portrayed his death. The 

second unit discussed the calling methods that Sheikh Walid 

Al-Ali relied on, and it consisted of three modules, namely the 

traditional methods and means, the modern means and 

methods of the call, and the use of official visual and audio 

media, the conclusion provided a summary of the study 

contents highlighting the results. 

Keywords: Calling Methods, Sheikh Walid Al-Ali, Media, 

Traditional Means. 
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  :  املقدمة

یختلف العصر الحدیث عن غیره من العصور السابقة بما طرأ علیھ من الثورات 
الصناعیة والتقنیة التكنولوجیة والمستجدات الفقھیة والمتغیرات االجتماعیة والسیاسیة، 
وظھرت وسائل وأسالیب دعویة جدیدة تتمیز بقوة التأثیر وقدرتھا على بلوغ أكبر عدد 

عد في تحقیق المقاصد الدعویة، ویصب في مصلحة الدعوة إلى اهللا من الناس، مما یسا
تعالى، فكل وسیلة تندرج تحت أي من الوسائل و األسالیب المشروعة وتؤدي إلى تحقیق 
المقصود الدعوي دون أن یعارضھا نھي شرعي، فإنھا تكون في دائرة المشروعیة 

 . واالعتبار

ي تحقیق المقصود، واهللا تعالى قد واختیار الوسیلة واألسلوب المناسب سبب ف
أجرى سننھ الكونیة على تغیر كثیر من األسباب بتغیر الزمان والمكان، فقد یكون من 

  . ١األسباب ما یقتضي حصول مسببات لم یكن یمكن حصولھا في أزمان مضت

ولتوضیح المعنى وتقریبھ، فاألسلوب الدعوي ھو الطریقة الفنیة التي یستعملھا 
تبلیغ الدعوة إلى اهللا إعالمًا بھا، وتوضیحًا لھا، وتبسیطًا وتقریبًا ألفھام الناس الداعیة في 

  .٢وربطھا بحیاتھم وواقعھم المعاش

فھي ما یتوصل بھ إلى دعوة الناس بطریق شرعي "  أما الوسیلة الدعویة  
  .  ٣" صحیح 

ھذا الترابط إن بین األسالیب الدعویة والوسائل الموصلة لھا ترابطًا قویًا، ویبدأ 
في مرحلة التخطیط قبل التنفیذ، وذلك مما یقوي فاعلیة األسلوب ونجاحھ، ویتحتم على 
الداعیة المفكر باألسالیب أن یكون مفكرًا بالوسائل وإال فإن جمیع األسالیب ال یمكن أن 
تنتج إذا استعملت وسائل ال تقوى على استعمال األسالیب ال سیما وأن الوسائل جزء 

  .٤ي إنتاج األسالیب جوھري ف

إن األسالیب تتمیز بوجود مجال واسع للتفكیر من حیث دراستھا لجمیع الجوانب 
المتعلقة بالعملیة الدعویة من محتوى وجمھور وواقع، وغیر ذلك مع مقارنتھا بأسالیب 

                                                           

، ١سعد بن عبد اهللا القعود، ط: فقھ مقاصد الدعوة إلى اهللا تعالى وأثره في حیاة الداعیة، إعداد:  انظر١
   )١٥٣(، ص )الریاض/ المملكة العربیة السعودیة(خضراء، م، دار أطلس ال٢١٠١٢/ ھـ١٤٣٣

علي بن محمد  : أسالیب الدعوة  إلى اهللا بین التجدید والمحافظة ودور الداعیة المعاصر، إعداد:  انظر٢
، )الریاض/ المملكة العربیة السعودیة (م، دار كنوز أشبیلیا، ٢٠١٢/ ھـ ١٤٣٣، ١المختار یوسف، ط

 ). ٣٣(ص 
المملكة العربیة ( ھـ،  دار إشبیلیا، ١٤٢٠، ١د  عبد الرحیم محمد المغذوي، ط. دعوة، أ وسائل ال٣

  ).  ١٦( ، ص)الریاض/ السعودیة، 
دار الكتاب اللبناني، ) لبنان/ بیروت (صفات الداعیة وكیفیة حمل الدعوة، سمیح عاطف الدین، :  انظر٤

 ).  ٢٠٣(ص 
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أخرى الختیار األنسب منھا، بید أن الوسائل تختلف عن األسالیب من حیث االختیار فأھم 
 ویبین مناسبة الوسیلة لألسلوب الدعوي ھو الجانب العملي التجریبي للوسیلة ما یكشف

  .  ولیس اختیارھا فقط

فقیام الداعیة باختیار الوسائل المناسبة ألسالیبھ الدعویة وتجربتھا عملیًا ھو أقوى 
دلیل على نجاحھا وفاعلیتھا، لكن الوسائل ال یكفي فیھا التفكیر فالبد من التجربة إلى 

  . ١ب التفكیرجان

 كداعیة إلى اهللا عزوجل، قد اھتم – رحمھ اهللا تعالى –إن الشیخ ولید العلي 
اھتمامًا بالغًا في التنوع في استخدام األسالیب والوسائل الدعویة، وحرص على استخدام 
الجدید منھا بما ال یتعارض مع نصوص الشریعة اإلسالمیة، كما یتضح من مسیرتھ 

ن األسالیب والوسائل التقلیدیة وبین الحدیث منھا،  وفي ذلك بیان الدعویة، أنھ جمع بی
على ضرورة استخدام األسالیب والوسائل الحدیثة في الدعوة إلى اهللا تعالى، كما وفق 
الشیخ رحمھ اهللا تعالى في التنوع في األسالیب الدعویة، فنجده یدعو تارة بالترغیب 

رة بضرب المثال، ویدعو بذكر اآلثار المترتبة وتارة بالترھیب، وتارة بطرح السؤال، وتا
على الفعل، ویدعو بذكر القصص القرآني، وغیرھا من األسالیب التي أحسن في توظیفھا 

  .  في الوسائل الدعویة المتنوعة؛ لتحقیق مقصده وھدفھ من دعوتھ رحمھ اهللا تعالى

كان مثاًال  " :نایف العجمي واصفًا  طریقة دعوة الشیخ ولید العلي. د.  یقول أ
متمیزًا في دعوتھ، یدعو إلى اهللا بالحكمة والموعظة الحسنة، واألسالیب اللینة 
المستحسنة، وكان یحرص على دعوة الجالیات، ویھتم بتعلیم الطالب الوافدین، حتى 
صار لھم أبًا، بعد أن كان معلمًا، ولم یقف بھ طموحھ عند حدود بلده، بل راح ینتقل في 

 فیھا الدورات، ویلقي المحاضرات، ویدعو إلى اهللا، ویقدم العون للمحتاجین، البلدان، یقیم
ویواسي الفقراء والمساكین، ویعمل على بناء المساجد، وإنشاء المدارس، حتى نفع اھذ 

 .   ٢"ھبھ جمعًا غفیرًا من المسلمین، وحتى أسلم على یدیھ كثیر من غیر المسلمین

 الرسل بقایا من أھل العلم، یدعون من ضل وقد جعل اهللا في كل زمان فترة من
إلى الھدى؛ ویصبرون منھم على األذى، یحیون بكتاب اهللا الموتى، ویبصرون بنور اهللا 
أھل العمى، فكم من قتیل إلبلیس قد أحیوه؛ وكم من ضال تائھ قد ھدوه، فما أحسن أثرھم 

الغالین؛ وانتحال على الناس؛ وأقبح أثر الناس علیھم، ینفون عن كتاب اهللا تحریف 
المبطلین؛ وتأویل الجاھلین، الذین عقدوا ألویة البدعة؛ وأطلقوا عنان الفتنة، فھم مختلفون 
في الكتاب؛ مخالفون للكتاب؛ مجمعون على مفارقة الكتاب، یقولون على اهللا؛ وفي اهللا؛ 

                                                           

 ).  ٢٠٥( المرجع نفسھ، ص ١
 ).  ١٧٨( ولید العلي، إعداد نخبة من محبي الشیخ، مرجع سابق، ص  فقید الكویت٢



 - ٥٨ -

بما وفي كتاب اهللا بغیر علم، ویتكلمون بالمتشابھ من الكالم؛ ویخدعون جھال الناس 
  .١یشبھون علیھم، فنعوذ باهللا من فتنة المضلین  

 الذین جمعوا بین العلم النافع؛ والعمل بھ؛ والدعوة إلیھ –وعلماء األمة الربانیین 
ھم شامة اإلسالم، والسفراء بین األنام وبین ربھم الملك القدوس السالم، فھم المفتون في : 

لمین في باب الشرائع واألحكام، فھم مسائل الحالل والحرام؛ والموقعون عن رب العا
  ٢. كالعافیة لألجسام؛ وكالمصابیح في الظالم

إن أخبار العلماء العاملین، والنبھاء الصالحین، من خیر الوسائل التي تغرس في   
النفوس الفضائل، بل تبعثھا إلى التأسي بذوي التضحیات والعزمات، لتسموا إلى أعلى 

الحكایات :  رحمھ اهللا تعالى– ھنا قال اإلمام أبو حنیفة الدرجات، وأشرف المقامات؛ ومن
  ٣. عن العلماء ومحاسنھم أخب إلى من كثیر من الفقھ؛ ألنھا آداب القوم

الشیخ الدكتور : وإن من ھؤالء العلماء الفضالء األعالم من ذوي الفضل العلي
  .  ولید بن محمد العلي

ذي حسن ذكره في حیاتھ، وجمل فالحدیث عنھ رحمھ اهللا تعالى ذو شجون؛ فھو ال
الحدیث عنھ بعد وفاتھ، فعینھ بین األنام مفقودة، وآثاره العلمیة وسیرتھ المثالیة في القلوب 

   ٤.محفوظة  وموجودة

ولحاجة علماء األمة وطالب العلم في ھذا العصر إلى نماذج دعویة معاصر كان 
طي الضوء على شخصیة لھا جھد علمي أكادیمي واضح، ونشاط دعوي بارز، كان تسلی

                                                           

محمد أجمل اإلصالحي : طریق الھجرتین وباب  السعادتین، البن القیم الجوزیة، تحقیق:  انظر١
، دار عالم الفوائد )ھـ١٤٢٩ (١بكر بن عبد اهللا أبو زید، ط: زائد بن أحمد النشیري، إشراف: وتخریج

و البدع والنھي عنھا، البن وضاح القرطبي، ) ٧٢٧(ص )  لسعودیة، مكة المكرمة المملكة العربیة ا(
 ٢٦(، ص ) القاھرة / مصر (، مكتبة ابن تیمیة )ھـ١٤١٦ (١عمرو عبدالمنعم سلیم، ط: تحقیق ودراسة

– ٢٧ .( 
، حقق زاد المعاد في خیر ھدي العباد، لمحمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزیة:  انظر٢

/ ھـ ١٤٠١(، ٢شعیب األرنؤوط؛ وعبد القادر األرنؤوط،  ط: نصوصھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ
 ).  ١٠  / ٣(،  )لبنان/ بیروت (، مؤسسة الرسالة، )م١٩٨١

الشیخ عبد اهللا بن خلف الدحیان ، . .. علماء من بلدي:  خطبة الشیخ ولید العلي، وقد كانت بعنوان٣
 .  م، عبر فضائیة دولة الكویت األولى٢٠٠٦نقلت في نوفمبر عام 

فیصل : تركي محمد حامد النصر،  تقدیم ومراجعة. القولي الجلي في سیرة ولید العلي، د:  انظر٤
 ١٠ – ٩ / ١(، )بیروت/ لبنان (، دار البشائر اإلسالمیة )م٢٠١٨/  ه ١٤٣٩ (١یوسف أحمد العلي،  ط

 ( 
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وقد جاءت ھذه السیرة تحت الشیخ ولید العلي وبیان سیرتھ العطرة ومسیرتھ النضرة ؛ 
    .١))دراسة وصفیة تحلیلیة(األسالیب الدعویة عند الشیخ ولید العلي  : (عنوان

  : أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره: أوًال

  :   وتعود أھمیة الموضوع فیھ إلى

   العلمی���ة، وجھ���وده الدعوی���ة   – رحم���ھ اهللا تع���الى  - العل���ي مكان���ة ال���شیخ ولی���د 
اإلص��الحیة الكثی��رة، وم��ساھماتھ ف��ي مج��ال العم��ل اإلن��ساني والتربی��ة والتعل��یم       

 . والقیام باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر
    البارز في دول�ة الكوی�ت م�ن خ�الل إمام�ة للن�اس            - رحمھ اهللا تعالى     -دور الشیخ 

ر، وإسھاماتھ العدی�دة ف�ي ن�شر ال�وعي  تجاھ�ـ أھ�م الق�ضایا          في مسجد الدولة الكبی   
 .الفكریة التي تمس أمن الفرد والمجتمع

    ھو ومن معھ، حینما ك�انوا       - المفاجئة، حیث قتل     - رحمھ اهللا تعالى     -وفاة الشیخ 
 .٢ على ید جماعة إرھابیة في بوركینا فاسوا-في رحلة علمیة دعویة 

 دین في العمل الدعوي والخیري في الوقت التعرف على علماء معاصرین مجتھ
 .الراھن

  ضرورة وجود علماء ربانیین یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر منتھجین
 .  المنھج السلفي الحق

  تسلیط الضوء على العمل الدعوي المنظم والنشاط الخیري اإلنساني المكثف في
 . إیصال كلمة اإلسالم وبیان قیمھ ومبادئھ

 عتدال أصل من أصول منھج الشیخ ولید العلي في الدعوةالوسطیة  واال . 
  بیان العالم العامل بعلمھ وتسلیط الضوء على مسیرتھ العلمیة حتى یكون قدوة

 .  لمن بعده وخیر نموذج یحتذى بھ
 البعد عن الغلو والتطرف في الدعوة إلى اهللا تعالى  . 
 طلبھ للعلم، وكیفیھ التعرف على مسیرة الشیخ ولید العلي العلمیة في بدایة 

 .  حرصھ على تلقي العلماء من كبار العلماء والمشایخ
 بیان دور الصحبة الصالحة في إعداد الداعیة إلى اهللا تعالى . 
 اإلشارة إلى دور تعلم القرآن وتعلیمھ في إعداد الداعیة إلى اهللا تعالى . 

                                                           

كلمات من وحي قلمھ وومضات من مشكاة كلمھ : ید العلي یعود سبب تسمیتي عنوان البحث بالشیخ ول١
موافقة لمنھج الشیخ ولید العلي في تألیفھ كتاب في سیرة اإلمام ابن قیم الجوزیة رحمھ اهللا تعالى وقد 

وقد " كلمات من وحي قلمھ؛ وومضات من مشكاة كلمھ : اإلمام ابم قیم الجوزیة: " أطلق علیھ عنوان
 .  لشیخ ولید العلي وأعنون بحثي بنفس عنوان مؤلفھ رحمھ اهللا تعالىأثرت أن أكتب في سیرة ا

دولة تقع في غرب أفریقیا، كانت قسمًا من مملكة مالي اإلسالمیة ثم خضعت لمملكة صنغي اإلسالمیة، :  بوركینا فاسوا ٢

، تاریخ االطالع www.almarsal.comأسماء سعد الدین، بحث عن بوركینا فاسوا، انظر، المرسال،  
 .م٧/١١/٢٠١٧:
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 یة في نشرة مواضیع أثر اللغة العربیة في إكساب الداعیة القوة اللغویة  والتعبیر
 .  الدعوة إلى اهللا

  بیان األسالیب والوسائل الدعویة التي استخدمھا الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا
 .تعالى في دعوتھ

  : أھداف الموضوع: ثانیًا

  رحمھ اهللا تعالى -التعریف بالدكتور ولید بن محمد العلي - . 
 التعرف على منھج الشیخ ولید العلي في طلب العلم . 
 لتعرف على أبرز شیوخ وتالمذة الشیخ ولید العلي وأبرز آثاره العلمیةا. 
   رحمھ اهللا -بیان الجھود الدعویة و العلمیة التي قام بھا الشیخ الدكتور ولید العلي 

 .-تعالى
 بیان أبرز األسالیب الدعویة التي اعتمد علیھا الشیخ ولید العلي . 

  : تساؤالت الدراسة: ثالثًا

 ؟ - رحمھ اهللا تعالى–لدكتور ولید بن محمد العلي من ھو الشیخ ا  
  في طلب العلم ؟ – رحمھ اهللا تعالى –ما ھو منھج الشیخ ولید العلي  
 ما أبرز شیوخ وتالمذة الشیخ ولید العلي وأبرز آثاره العلمیة؟ 
 ما أبرز جھود الشیخ العلمیة والعملیة في الدعوة إلى اهللا تعالى؟ 
 ستخدمھا الشیخ ولید العلي في الدعوة إلى اهللا تعالى؟ما أبرز األسالیب التي ا 

  : مصادر الدراسة: رابعًا

  : أصیلة وثانویة ومن أھمھا:  اعتمدت في كتابة موضوع البحث على عدة مصادر

 .  مؤلفات الشیخ ولید العلي وأبحاثھ ومقاالتھ ومقابالتھ -١
 . بعض ما كتب عن الشیخ في الوسائل المختلفة -٢
 . استفدت منھا عن طریق بعض أبنائھ أو طالبھ أو أصدقائھبعض المصادر التي -٣

  : خامسًا منھج الدراسة

المنھج : اعتمدت ھذه الدراسة على استخدام بعض المناھج العلمیة البحثیة، وھي
الوصفي الذي یساعد على دراسة وفھم اآلثار الدعویة، وما یتعلق بھا من موضوعات 

 تعالى، والمنھج االستقرائي التحلیلي، وھذا المنھج ذات صلة بالشیخ ولید العلي رحمھ اهللا
یقوم على قراءة النصوص، وتحلیل المعلومات التي تتعلق بموضوع دعوة الشیخ ولید 

  .  العلي، ثم تحلیلھا، واستخالص المعلومات المفیدة منھا في موضوع الدراسة

 : إضافة لما سبق سیكون عملي في الرسالة على النحو التالي -
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 على الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث، واستقرائھا بشكل شامل؛ االطالع 
 .للخروج منھا بما یتعلق بالموضوع من معلومات

  عزو اآلیات القرآنیة بذكر اسم السورة، ورقم اآلیة، وكتابتھا باستخدام الرسم
 العثماني

 یث، تخریج األحادیث النبویة الواردة في البحث من كتب السنة، مع ذكر رقم الحد
وعنوان الكتاب والباب الواردة فیھ، فإن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدھما 
أكتفي بتخریجھ منھما، وإذا لم یكن في الصحیحین أعزوه إلى موضعھ من كتب 

 . السنة مع إیراد حكم العلماء علیھ
 الترجمة لألعالم الوارد ذكرھم في البحث، عدا الصحابة رضي اهللا عنھم . 
 رق والمذاھب واألمكنةالتعریف بالف . 
  االعتناء بعالمات الترقیم، ووضع األقواس المزھرة لآلیات القرآنیة، واألقواس

المزدوجة لألحادیث النبویة، وعالمات التنصیص لما سوى ذلك إذا كان منقوًال 
 . بنصھ

  توثیق االقتباسات، وإضافة كل قول إلى قائلھ رجاء الحصول على بركة العلم، وأداء
ومن : "   حیث قال- رحمھ اهللا تعالى -ة، وقبوًال لنصیحة اإلمام النوويلألمان

النصیحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلھا، فمن فعل ذلك بورك لھ في 
علمھ وحالھ، ومن أوھم ذلك وأوھم فیما یأخذه من كالم غیره أنھ لھ، فھو جدیر أن 

 .ال ینتفع بعلمھ، وال یبارك لھ في حالھ
 زل أھل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلیھا، نسأل اهللا تعالى التوفیق ولم ی

  .١"لذلك دائمًا

  : ھیكل البحث: سادسًا

  : اشتمل البحث على مقدمة ومبحثین وخاتمة وھي

التعریف بالشیخ ولید العلي وأبرز مالمح حیاتھ العلمیة، وفیھ ستة : المبحث األول
  مطالب

 كنیتھ ونسبھاسمھ و: المطلب األول  

 مولده ونشأتھ: المطلب الثاني  

 صفاتھ: المطلب الثالث :  

                                                           

م، دار ٢٠٠٦/ ھـ ١٤٢٧، ٦محمد الحجار، ط:  بستان العارفین، ألبي زكریا یحیى بن شرف النووي، حققھ وعلق علیھ ١
  ) ٤٨ - ٤٧(البشائر اإلسالمیة، بیروت، ص 
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 طلبھ للعلم وشیوخھ وتالمیذه: المطلب الرابع  

 مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ: المطلب الخامس  

 وفاتھ: المطلب السادس  

أبرز األسالیب الدعویة التي اعتمد علیھا الشیخ ولید العلي في الدعوة : المبحث الثاني
  :إلى اهللا تعالى، وفیھ ثالثة مطالب

 األسالیب والوسائل التقلیدیة في الدعوة: المطلب األول  

 الوسائل واألسالیب الحدیثة في الدعوة: المطلب الثاني  

 استخدام وسائل اإلعالم الرسمیة المرئیة والمسموعة في الدعوة: المطلب الثالث  

  جھاوتتضمن ملخص لمحتوى الدراسة وأبرز نتائ: الخاتمة
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  املبحث األول

  التعريف بالشيخ وليد العلي ومالمح من حياته العلمية

  اطب اول

و و ١ا  

أبو عبد :     ھو  األستاذ الدكتور، الفقیھ العقدي المسند، الشیخ المقرئ والبحاثة المحقق
  .لياهللا ولید بن محمد بن عبد اهللا بن محمد العلي الكویتي المدني الحنب

  . نسبة إلى دولة الكویت التي ولد ونشأ على ترابھا وترعرع فیھا:       فھو الكویتي

فنسبة إلى المدینة المنورة التي عاش فیھا فترة متمیزة من حیاتھ العلمیة، :      أما المدني
  . وأخذ العلم عن أكابر علمائھا

حمد بن حنبل رحمھ اهللا نسبة إلى مذھب اإلمام المبجل أحمد بن م:      وأما الحنبلي
تعالى، الذي تتلمذ الشیخ ولید من خالل رحلتھ التحصیلیة العلمیة على نخبة من علماء 
الحرمین وغیرھم، ثم قام رحمھ اهللا بتدریسھ والعنایة بتحقیق بعض من تراث علمائھ 

  .   األجالء

حسن یوسف الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا متزوج من السیدة الفاضلة أم عبد اهللا بنت 
عبد اهللا ومحمد وإبراھیم، وعائشة وفاطمة :  ، ولھ ستة من األوالد، ھم٢الكندري 

  . وفوزیة

                                                           

 ) ٢٢(مد حامد ناصر، مرجع سابق، ص تركي مح. د:  القول الجلي في سیرة الشیخ ولید العلي، جمع١
محمد حسن المال الجفیري، راجعھ وأضاف إلیھ وقدم لھ، : ولید العلي، جمع وإعداد. سیرة أ؟ د: وانظر

، منشورات مركز المخطوطات والتراث )م٢٠١٧/ ھـ ١٤٣٩ (١محمد بن إبراھیم الشیباني، ط: د
   ) ١٢(، ص )الكویت(والوثائق، 

الزوجة الكریمة، صاحبة الصبر : (علي رحمھ اهللا تعالى إذا ذكر زوجتھ یقول عنھا  كان  الشیخ ولید ال٢
تركي محمد حامد ناصر، مرجع . د: القول الجلي في سیرة الشیخ ولید العلي، جمع: ، انظر)واالحتساب
 ).  ٢٥(ولید العلي، للجفیري، مرجع سابق، ص . د.سیرة أ: وانظر).  ٢٢(سابق، ص 
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ب اطا  

ده وو١  

  : مولده

ولد الشیخ رحمھ اهللا في دولة الكویت، في یوم الخمیس الرابع من شھر صفر، 
الثامن من شھر : ق، المواف)ھـ١٣٩٣ / ٢ / ٤( عام ألف وثالثمائة وتسعین للھجرة 

، في كنف أسرة متدینة )م١٩٧٣ / ٣ / ٨(مارس، عام ألف وتسعمائة وثالثة وسبعین 
  . محبة للعلم والعلماء

  : نشأتھ

نشأ الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى في كنف أسرة متدینة محافظة، وتولى 
ة الفاضلة أم ولید بنت األستاذ الفاضل محمد عبد اهللا العلي، والسید: تربیتھ والداه الكریمان

لقد كان فضلھما بعد فضل اهللا علیھ كبیرًا  في التربیة وغرس . یوسف أحمد العلي
  . الصفات الحمیدة في نفسھ

، بمنطقة الصلیبیخات "روضة  البحتري " بدأ رحمھ اهللا تحصیلھ الدراسي في 
  . حیث كان یسكن مع عائلتھ  الكریمة في بدایة حیاتھ

بمنطقة " العتیقي " دراسي في المرحلة االبتدائیة  بمدرسة ثم تابع تحصیلھ ال
فالسنوات الثالث األول من المرحلة المتوسطة في المنطقة ذاتھا، في . الصلیبیخات أیضًا

ثم آخر سنة  في ".  األوزاعي " والتي تسمى اآلن بمدرسة " متوسطة الصلیبیخات" 
  .٢بمحافظة حولي " سالم صباح ال"بمنطقة " متوسطة الوقیان " المتوسطة في 

الحسن " ثم تابع رحمھ اهللا تعالى تحصیلھ الدراسي في المرحلة الثانویة بمدرسة 
في المنطقة ذاتھا؛ ھذه المدرسة التي شھدت لھ بحسن السیرة والسلوك، وأنھ " بن الھیثم

كان مثاًال یحتذى بھ  بین زمالئھ، وقامت بتكریمھ، وتخرج فیھا قبیل الغزو العراقي 
  .   في القسم العلمي)  م١٩٩٠(لغاشم  على الكویت بأربعـــــین یومًا، عام ا

                                                           

لذي أجراه األستاذ فایز بن متعب الدیحاني مع الدكتور ولید العلي وھما على متن  التسجیل الصوتي ا١
رحلة جویة متجھة إلى مطار مومباي بالھند، وھو تسجیل بالغ األھمیة فیھ توثیق حیاة الشیخ ولید العلي 

 ذو ٢١ وأھم مراحل حیاتھ العلمیة والعملیة التي مر بھا، سجلت بصوتھ رحمھ اهللا تعالى یوم األربعاء
  .  م٢٠١٦ / ٨/ ٢٤ھـ، الموافق ١٤٣٧القعدة 

 كانت منطقة صباح السالم ضمن مناطق محافظة حولي، وبعد اتساع المنطقة و إضافة محافظة جدید ٢
  .  سمیت بمحافظة مبارك الكبیر تم إضافة المنطقة لھا لتصبح تابعة للمحافظة الجدیدة
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  اطب اث

  

لقد حبا اهللا الدكتور ولید العلي رحمھ اهللا تعالى بسطة في العلم والجسم، فھو 
طویل القامة، أنیق المظھر، طیب الرائحة، سریع المشي والحركة، ذو ھمة عالیة، 

قیة ترافق تواضعھ العزیز؛ حیث لم یرفعھ علمھ على الناس كبرًا، ولم وابتسامة لطیفة را
  .١یضعھ تواضعًا، بل ھو مھیب یعرف لآلخرین حقھم كما یعرف حق نفسھ 

ومن صفاتھ وأخالقھ رحمھ اهللا تعالى مما أجمع علیھ كبار العلماء والدعاة ما 
  : یلي

فقد " ولیدًا "من عرف : "  ٢یقول الشیخ نور الدین طالب: أوًال االبتسامة والبشاشة
أما . عرف شخصًا اجتمعت فیھ صفات ال تجتمع إال في رجل عز أن یجود الزمان بمثلھ

فقد حاز من الخلق أحسنھ وأطیبھ، ال تلقاه إال ھاشًا باشًا، یصافحك فال ینزع : عن أخالقھ
حل یده من یدك حتى تكون أنت أول من ینزع، وال تفارق ثغره ابتسامھ لك حتى ترت

عنھ، في دعابة مؤثرة أثناء الحدیث، ومنطق حلو وقت التحدیث، واختیار أجمل األلفاظ 
  ٤، ویقول األستاذ الدكتور حاكم المطیري٣" وأرق العبارات؛ لیوصل لك ما یرید إیصالھ 

كان الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا إمام وخطیب الجامع الكبیر ممن كتب اهللا لھ القبول " 
في كلیة الشریعة والطلبة على حد سواء، فقد كان بشوش الوجھ، لین بین األساتذة 

  . ٥"الجانب، كریم الخلق، صادق اللھجة

                                                           

 ).  ٤٥ – ٤٤(ي، مرجع سابق، ص القول الجلي في سیرة الشیخ ولید العل:  انظر١
محقق ومؤسس ومدیر عام  دار النوادر ودار المقتبس في سوریا،  خریج :  الشیخ نور الدین طالب٢

كلیة الحدیث في الجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة،  أثنى علیھ جمع من العلماء  منھم  عبد اهللا بن 
كشف اللثام شرح عمدة : ھ العدید من التحقیقات من أبرزھا،  ل-  رحمھ اهللا تعالى –عبد العزیز بن عقیل 

موقع األلوكة، المجلس العلمي : األحكام للسفاریني، والعدة في شرح العمدة البن عطار الشافعي، انظر
https://majles.alukah.net/tو ملتقى أھل الحدیث، .   م٢٠١٩  /١٢ / ١٥: ، تاربیخ االطالع/٢٣٤٦٩

https://www.ahlalhdeeth.com/م٢٠١٩ / ١٢ / ١٥: ، تاریخ االطالع   . 
دمعة : نخبة من محبي  الفقید، مقالة: رجل العلم والقلم والدعوة، إعداد" ولید العلي "  فقید الكویت ٣

م، دار المقتبس، ٢٠١٨/ ھـ١٤٣٩، ١في رثاء الشیخ الشھید ولید العلي، طالباكي ولوعة الشاكي 
  ).  ٥٥(سوریا، دمشق، ص 

أستاذ التفسیر والحدیث في كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة في :  حاكم عبیسان الحمیدي المطیري٤
ید من الكتب م، فقیھ ومحدث وكاتب وناشط سیاسي، لھ العد١٩٦٤جامعة الكویت، ولد في نوفمبر عام 

الخالفة أحكامھا وأیامھا، و أھل السنة والجماعة األصول : والبحوث والمقاالت الشرعیة، من مؤلفاتھ
السیرة : العقائدیة والمشكالت السیاسیة، والفرقان بین حقائق اإلیمان وأباطیل الشرك والطغیان، انظر

 ١٥: ، تاریخ االطالع/http://www.dr-hakem.comالذاتیة حاكم المطیري، موقع الشیخ حاكم المطیري، 
 . م٢٠١٩ / ١٢/ 
  ).  ١٨٨(نخبة من محبي  الفقید، ص : رجل العلم والقلم والدعوة، إعداد"  ولید العلي ٥
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 منذ أمد بعید، – أي الشیخ ولید العلي –عرفتھ : " ١یقول الدكتور حسان الطیان
فما رأیت منھ إال كل جمیل ونافع ومفید، یلقاك والبشر یطفح من محیاه، والبسمة ال تغادر 

  . ٢" ة، والكلمة الطیبة تنثال على لسانھ كالشھد تصافح القلب قبل أن تالمس األذان ثغر

یقول األستاذ الدكتور ولید عبد اهللا المنیس  یتكلم : األخذ بالسنة في الھیئة والسمت: ثانیًا
ال أذكر أني التقیتھ إال على ما یتصل بالدین والتدین، : " عن سمت الشیخ وھیئتھ فیقول

 أخذه بالسنن في ھیئتھ وسمتھ، فال تراه إال وتحكم علیھ بأنھ من الصالحین فأول ذلك
الملتزمین بأوامر الشرع وسننھ ومستحباتھ، وإذا خاض وتكلم كثیرًا یورد ما یدلل على 
ذلك، وال تجده إال أكثر ھمة ألمور الدین والبر والتعبد، وحین یتحدث عن العلماء 

ال تراه یخوض في سفاسف األمور واللھو واللعب، یذكرھم خیر ویستشھد بعباراتھم، و
ویتلطف بالعبارات الالئقة بالحال وإذا كان المجلس من مجالس النزھة أورد ما یفید وما 

  .٤))االنقباض في مواضع النزھة سخف: "(( ٣یدخل السرور أخذًا بقول اإلمام الشافعي

 الشیخ ولید –كان : "  العجميقال الدكتور نایف بن محمد: األدب الجم في الحدیث: ثالثًا
 رحمھ اهللا مثاًال متمیزًا في أخالقھ، یتوخى  ما یحسن ویستطاب، ویتوقى ما یذم –العلي 

  ٥". ویعاب، ال تسمع منھ كلمة نابیة، أو لفظة جافیة 

                                                           

ید من أستاذ اللغة العربیة في الجامعة العربیة المفتوحة في دولة الكویت، لھ العد:  حسن  الطیان١
دراسة لتنافر الحروف في جذور العربیة، وقواعد العدد والمعدود، .. المعجم العربي: المؤلفات منھا

یصدر كتابًا علمیًا نادرًا عن تنافر الحروف في اللغة العربیة،  جریدة األنباء، : الطیان: " مقالة: انظر
  .  م٢٠١٩ / ١٢ / ١٥: ، تاریخ اإلطالع/https://www.alanba.com.kwالموقع الرسمي اإللكتروني، 

  ).  ٩٩( فقید الكویت، مرجع سابق، ص ٢
ھـ، إمام من أئمة أھل السنة ١٥٠أبو عبد اهللا محمد بن أدریس الشافعي، ولد في :  اإلمام الشافعي٣

األئمة األربعة ومؤسس علم أصول والجماعة، صاحب المذھب الشافعي في الفقھ اإلسالمي، وھو ثالث 
الفقھ وھو إمام في علم التفسیر والحدیث، لھ من المؤلفات الكثیر أولھا الرسالة و اختالف الحدیث، 

: انظر.  ھـ ودفن فیھا٢٠٤وجماع العلم، وإبطال االستحسان وكتاب أحكام القرآن، توفي في مصر سنة 
/ لبنان (، دار الفكر العربي، )م١٩٧٨ (٢ أبو زھرة، طالشافعي، حــــیاتھ وعصره، آراؤه وفقھھ، لمحمد

، وراجع ولالستزادة،  طبقات الشافعیة، لعماد الدین إسماعیل بن عمر )  وما بعدھا١٤(، ص )بیروت
 / ٢(، )بیروت/ لبنان (، دار المدار اإلسالمي )م٢٠٠٤ (١عبد الحفیظ منصور، ط: ابن كثیر، تحقیق

٧٤ – ١٩  .( 
زھة سخف ھذا ما وقفت علیھ، ولیس فیھ العبارة المثبتھ خلل في المعنى، ولعل الناقل   الوقار في الن٤

ھـ ١٣٩٠ (١أحمد صقر، ط: مناقب الشافعي للبیھقي، تحقیق السید: ذكرھا من حفظھ ولم یراجعھا، انظر
  ).   ٢١٢ / ٢(، )القاھرة/ مصر (دار التراث ) م ١٩٧٠/ 
  ).  ١٧٨(مرجع سابق، ص  فقید الكویت،  نخبھ من محبي الشیخ، ٥



 - ٦٧ -

 الشیخ ولید العلي –كان  " ١یقول الشیخ محمد زیاد بن عمر التكلة: سالمة الصدر: رابعًا
متاز بخصلة أخرى رفیعة، وھي سالمة الصدر، وھي صفة نادرة، وأنا  رحمھ اهللا ی–

أعلم  لھ مواقف آثر فیھا االنسحاب بصمت كي ال یخسر بعض أحبابھ، وكان یصلح ذات 
" البین، وال أذكره تكلم في أحد، مع أني وجدت التنافس في بلده یجعل األمر لیس بالسھل 

٢  

 ولید العلي  رحمھ –كان الشیخ : "  ٣ الظاھري یقول الدكتور إبراھیم: التواضع: خامسًا
فقد رأیتھ أكثر من مرة یدفع عربة المشایخ من .  متواضعًا جدًا مع شیوخھ وتالمیذه–اهللا 

كبار السن، مثل الشیخ عبد الوكیل الھاشمي، والشیخ ثناء اهللا المدني، والشیخ محمد 
ان دورات سماع كتب الحدیث إسرایل الندوي؛ ألخذھم ألداء صالتي المغرب والعشاء إب

  .٤" الشریف في المسجد الكبیر 

كان الشیخ صاحب ورع عظیم؛ فقد : " یقول الدكتور إبراھیم الظاھري: الورع: سادسًا
عدم قبول أي مقابل على : فمن ورعھ.  رأیت لھ مواقف كثیر تدل على تورعھ الشدید

بیر، فقد كانت تعقد قبل مجالس سماع كتب الحدیث الشریف التي كانت في المسجد الك
سبع سنوات مجالس لسماع كتب الحدیث الشریف، وكانت مجالس مباركة عظیمة النفع، 

أنھ كان إلقراء القرآن الكریم لطلبة العلم مجانًا، حسبھ لوجھ اهللا عز : ومن ورع الشیخ
وجل، ولم یرتحل إلیھ طالب العلم لتصحیح القراءة وطلب األسانید، ھو خریج كلیة 

  .٥"  الجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة –آن الكریم القر

ما أعرف نفسي : "  یقول الدكتور حسان الطیان: السعي بالخیر وقضاء الحوائج: سابعًا
قصدتھ في أمر إال كان المجیب بلھفھ، والسامع المغیث بود ومحبة، یسعى جھده لیجیب 

                                                           

شیخ من مشایخ سوریا، ولد في دمشق واستقر في المملكة العربیة :  محمد زیاد بن عمر التكلة١
السعودیة في مدینة الریاض، درس على ید كبار العلماء منھم عبد اهللا بن عبد العزیز بن عبد الكریم 

در األرناؤوط وغیرھم كثیر، لھ الكثیر من العقیل، وعبد العزیز بن باز، وعبد اهللا بن جبرین و عبد القا
المؤلفات والمصنفات ومنھا فتح الجلیل في ترجمة شیخ الحنابلة عبد اهللا العقیل، والنوافح المسكیة، 

: انظر.  وجمھرة األجزاء الحدیثیة والدرة الیتیمة بتخریج أحادیث التحفة الكریمة وثبت الكویت وغیرھا
أبو عبد الرحمن الفالزوني، : شیخ محمد زیاد بن عمر التكلة، بقلمترجمة شیخنا ال: " مقال بعنوان

الصفحة الشخصیة لحاتم بن محمد عبد العزیز شلبي، الموقع الرسمي، 
http://alfalazony.blogspot.com/م٢٠١٩ / ١٢ / ١٦: ، تاریخ االطالع  .  

  ). ٧٧(ھ من محبي الشیخ، مرجع سابق، ص  فقید الكویت،  نخب٢
صدیق الشیخ ولید العلي، ومن طلبة العلم األفذاذ، فقد حاصل على :  إبراھیم عبد الغفار الظاھري٣

المسائل الطبیة المعاصرة : درجة الماجستیر في الفقھ المقارن وأصول الفقھ، وكانت أطروحتھ بعنوان
لشریعة والدراسات اإلسالمیة، كما حصل على الدكتوراه من في باب الطھارة من جامعة الكویت، كلیة ا

ذات الجامعة وكان عنوان أطروحتھ تحقیق كتاب طوالع األنوار في شرح الدر المختار للشیخ محمد 
 .  /https://www.facebook.comصفحة عمر بن ھیمان المصري على الفیس بوك، : عابد السندي، انظر

  ).  ٨٨( فقید الكویت، مرجع سابق، ص ٤
  ).  ٨٧( المرجع السابق، ص ٥
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یم العون لمن یعرف ومن ال یعرف إخوانھ، ویمضي في حاجاتھم، وال یدخر وسعًا في تقد
 "١ .  

ما رأیت أحدًا مثلھ في السعي لقضاء حوائج  " ٢:  ویقول الشیخ عبد اهللا الشریكة
  . ٣" إخوانھ وطالبھ الوافدین، وما أكثر شفاعاتھ للناس الذین ال یعرفھم 

الشیخ ولید العلي أكثر من سیقتقده الطلبة : " ٤ویقول الدكتور بسام الشطي 
ون، فكان یقیم لھم الدورات ویسدد دیونھم ویوفر لھم الكفاالت ویتواصل معھم الوافد

  .٥" ویوفر لھم  فرص ما بعد الجامعة

أما أخالقھ : " یقول الشیخ محمد زیاد التكلة: احترام المشایخ وحسن اللباقة معھم: ثامنًا
كثیر، وكان شیخنا في احترام المشایخ وحسن اللباقة معھم فكان شیئًا بارزًا، رأینا منھ ال

عبداهللا العقیل یحبھ ویقدره، ولما زار الكویت جعل الفقید نفسھ مرافقًا شخصیًا للشیخ 
 ٦. " یخدمھ ویقوم بأموره

كان من : " ٧یقول الدكتور فھد السنیدي: الوفاء وتعاھد المعارف ولو بالرسائل: تاسعًا
سائل الھاتف، وال سیما في عادة الشیخ ولید رحمھ اهللا أن یرسل لمن یحب دعواتھ عبر ر

  .٨" أماكن الفضل ومواسمھ، وكأنھ یرید منھم عدم قطع حبال المودة 

                                                           

  ).  ١٠٠( فقید الكویت ولید العلي، مجموعة من محبي الشیخ، المرجع نفسھ، ص ١
مدیر مركز تعزیز الوسطیة في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، و إمام وخطیب في :  عبد اهللا الشریكة٢

لحویلة في منطقة الرحاب، حاصل على درجة الماجستیر من جامعة الكویت، ودرجة الدكتوراه من مسجد زاید ا
عبد اهللا بن مطیر " مقالة : جامعة دار العلوم بمصر، لھ العدید من النشاطات الدعویة والمشاركات اإلذاعیة، انظر

 .   م٢٠١٩ / ١٢ / ١٦: ، تاریخ االطالع/http://midad.com،  موقع مداد، "الشریكة 
محمد حسن المال الجفیري، راجعھ وأضاف إلیھ وقدم لھ، : ولید العلي رحمھ اهللا، جمع وإعداد. د. سیرة أ٣

م، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، ٢٠١٧/ ھـ ١٤٣٩، ١محمد بن إبراھیم الشیباني، ط: الدكتور
  ).  ٢٤(الكویت، ص 

أستاذ العقیدة والدعوة في قسم العقیدة والدعوة في كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة في : الدكتور بسام الشطي ٤
الطائفة : " جامعة الكویت، حاصل على درجة الماجستیر من جامعة األزھر الشریف وكان عنوان أطروحتھ

التبشیر في منطقة الخلیج : "  وكانت بعنوانو شھادة الدكتوراه من الجامعة ذاتھا" الدرزیة في میزان الشریعة 
، والسیرة /http://midad.com، موقع مداد، "بسام خضر سالم أحمد الشطي : " مقال: ، انظر"وسائلھ وأھدافھ 

 .  الذاتیة للدكتور بسام الشطي، جامعة الكویت، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة
  ).  ٢٤(ولید العلي، محمد حسن الجفیري، مرجع سابق، ص ، د.ة أ سیر٥
 ).  ٧٥( فقید الكویت ولید العلي، مرجع سابق، ص ٦
أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود في المملكة العربیة السعودیة، إعالمي لھ الكثیر من :  الدكتور فھد السنیدي٧

ئیات  التلفزیونیة، حصل على درجة الماجستیر من جامعة البرامج الحواریة على عدد كبیر من القنوات والفضا
 عرض –أشھر الفرق األمریكیة  المعاصرة المنتسبة لإلسالم : " اإلمام محمد بن سعود وكان عنوان أطروحتھ

حوار الحضارات : " ، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود وكان عنوان أطروحتھ"ودراسة 
موقع مداد، " فھد بن عبد العزیز السنیدي " مقال : ، انظر"الكتاب والسنة دراسة عقدیة في ضوء 

http://midad.com/م٢٠١٩ / ١٢ / ١٦: ، تاریخ االطالع  . 
  ). ٢٤(ولید العلي، لمحمد الجفیري، مرجع سابق، ص . د. سیرة أ٨
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 –رغم الضغظ الكبیر آنذاك في ھذه المجالس : " ویقول الشیخ محمد التكلة
 عددًا وتنظیمًا وتنسیقًا، فقد كانت رسائلھ وتنبیھاتھ –مجالس قراءة كتب السنة في الكویت 

ت دائمًا تحمل طابع األدب واللطف، ویعامل إخوانھ بمنتھى اللباقة، التي تصل في وریقا
القراءة مع أخینا : ویقول) بركة: (وإذا أراد ینقل القراءة من قارئ آلخر فعبارتھ المعھودة

  . ١" وال تخلو وریقاتھ كل وقت من طرف أو أشعار أو لطائف . الفاضل الشیخ فالن

لحفي بإخوانھ، الحریص علیھم، یتفقدھم، كان ا: " ویقول الدكتور حسان الطیان
ویذكرھم في حلھ وترحالھ، ما أذكر أنھ قصد الحج أو العمرة أو زار مسجد الحبیب 

 إال أرسل من ھناك رسالة یبث بھا التحایا والدعاء، وأنا على یقین من أنھ المصطفى 
) الواتسآب (كان یرسل لكل من یعرف، وال یذھبن بك الظن إلى أنھ كان یرسلھا بالوثاب

فما كان ممن یضیع وقتھ بھ، بل كان یرسلھا رسالة عادیة مدفوعة الثمن مأجورًا عند اهللا 
  .٢" إن شاء المولى عزوجل 

كان مثاًال  "٣قال الدكتور نایف العجمي: المحافظة على الوقت وعدم إضاعتھ: عاشرًا
 الكتب والرسائل، وحقق متمیزًا في التألیف والتحقیق، والبحث والتدقیق، فألف الكثیر من

العدید من المؤلفات والمسائل، وبلغ من الحرص على استغالل أوقاتھ أنھ كان یقوم بھذا 
العمل في حال أسفاره، ولھذا تجده یذیل العدید من أعمالھ باإلشارة إلى ما انتھت بھ من 

و زمان، وما انتھت بھ من مكان، فإذا ھي تنتھي على متن طائرة، أو جوف سفینة، أ
عربة قطار، أو مقعد سیارة، ولم یكن الفقید مجرد فرد من األفراد، أو رقم من األرقام، 
بل كان شخصًا متمیزًا متألقًا، متسامیًا محلقا، كان أنموذجًا رفیعًا في كل حالة من حاالتھ، 

الدكتور ولید العلي : "٥، ویقول الدكتور خالد شجاع العتیبي٤" ومرحلة من مراحل حیاتھ 
 اهللا كان یسابق الزمن في حرصھ على الوقت والجدیة، وأیضًا كان یستعد للقاء رحمھ

                                                           

 ).  ٧٤( فقید الكویت ولید العلي، مرجع سابق، ص ١
  ).  ١٠١ – ١٠٠( فقید الكویت ولید العلي، مجموعة من محبي الشیخ، ، ص ٢
أستاذ الفقة المقارن والسیاسة الشرعیة في جامعة الكویت، حاصل على درجة :  نایف العجمي٣

م، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة دار العلوم في ١٩٩٦البكالریوس من جامعة الكویت عام 
ب في دولة الكویت، ووزیر لألوقاف والشؤون اإلسالمیة، استقال من منصبھ في مصر، داعیة وخطی

، تاریخ /https://www.kuna.net.kwوكالة األنباء الكویتیة كونا، الموقع الرسمي، : م، نظر٢٠١٤عام 
 . م٢٠١٩ / ١٢ / ١٢: االطالع

  ).  ١٧٨(مرجع سابق، ص  فقید الكویت ولید العلي، ٤
أستاذ مساعد في كلیة التربیة األساسیة في الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي، ولد عام :  خالد شجاع العتیبي٥

: " م، حصل على الماجستیر من الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة وقد كانت عنوان أطروحتھ١٩٦٩
تحقیق، وحصل " ھـ ٨٨٩كریا لتلمساني المتوفي سنة غایة المرام في شرح مقدمة اإلمام لإلمام ابن ز

ضوابط صرف األمر والنھي عن : " على الدكتوراه من ذات الجامعة وكانت عنوان أطروحتھ بعنوان
خالد شجاع العتیبي، موقع : السیرة الذاتیة للدكتور:انظر .  الوجوب والتحریم وأثره في األحكام الشرعیة

  . م١٢/١٢/٢٠١٩: ، تاریخ االطالع/http://waratha.comدورات ورثة األنبیاء، 
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ربھ، یعني لو قیل لھ زد في وقتك أو أعمالك ما یستطیع أكثر مما كان یؤدي رحمھ اهللا 
 . ١"تعالى 

یقول الدكتور إبراھیم الظاھري في بیان حلم الشیخ ولیـــد : الحلم والصبر: الحادي عشر
كان الشـــیخ ذا حلم كبیر؛ ففي إحـــــدى دورات األســـانید : "  وصبرهالعلي رحمھ اهللا

لكي یوجھ النصیحة لألخ الذي كان ) خالد: (أرسل أحد اإلخوة ورقة إلى الشیخ بید االبن
یقوم بالتصویر، وتسجیل الدورات بالفیدیوا؛ ألنھ كان حلیق اللحیة، فلما وصلتھ الورقة 

من ھذا الرجل الذي : (ا إن انتھى المجـــلس األول حتى سألنيرأیتھ غاضبًا قلیًال، ثم م
یا شیخ، أنس الموضوع، وكأنھ : (، فقلت)یرید أن ینصح ھكذا نصیحة لشخص أمام المأل

  .  فكان أن سكت بحلم ووقار) لم یحدث شيء

وقد رأیت من صبره في دورات المجالس الشيء الكثیر، فكان یجلس الساعات 
ال یغیر جلستھ وھو جالس مقابل جموع طلبة العلم، وكان جالسًا الطوال على كرسیھ و

  .٢" وال تحس منھ التعب؛ لصبره وتجشمھ وتحملھ أعباء التعلیم والتدریس 

  : حیاؤه وغضھ للبصر: الثاني عشر

أول ما لفت نظري أدبھ الجم في الحدیث وغضھ : " ٣تقول إحدى طالباتھ 
ا ثم شرفت بإشرافھ على رسالتي للماجستیر خالل ثالث سنوات درست علیھ فیھ. للبصر

وقد كان رحمھ اهللا . لم یرفع بصره إلي وال أحسبھ قد رفع بصره إلى أحد من زمیالتي
تعالى قابًال للعذر متجاوزًا عن التقصیر، أسأل اهللا أن یتجاوز عنھ، ما اعتذرت إلیھ مرة 

لي وعلى زمیالتي یومًا إال وابتدرني بقبول العذر قبل أن أكمل االعتذار، لم یبخل ع
  . ٤" بصادق النصح وعظیم التوجیھ 

ومما یحسن ذكره أن الشیخ رحمھ اهللا  تعالى كان غاضًا : " ٥وتقول أخرى 
للبصر، لم یرفع بصره إلحدانا أبدأ، وقد كنت في بدایة تقدیمي على الماجستیر أحمل ھم 

لكن من فضل اهللا تعالى مشرف الرسالة والحرج في التعامل معھ، وكثرة التردد علیھ، 

                                                           

 ).  ٣٢(ولید العلي، للجفري، مرجع سابق، ص . د.   سیرة أ١
  ).  ٩٠( فقید الكویت ولید العلي، مرجع سابق، ص ٢
اسات اإلسالمیة،  ھیفاء منصور مبارك العجمي، باحثة ماجستیر، جامعة الكویت، كلیة الشریعة والدر٣

تقریر التوحید في القصص القرآني، دراسة تحلیلیة لسورة : قسم العقیدة والدعوة، عنوان أطروحتھا
: المشرف على الرسالة.  م٢٠١٧/ ١٢/ ١٩الكھف وفق اعتقاد أھل السنة والجماعة، نوقشت في 

 .  األستاذ الدكتور ولید العلي
 ).  ٣٦( مرجع سابق،  ص د ولید العلي، لمحمد الجفري، .   سیرة أ٤
باحثة ماجستیر، جامعة الكویت، كلیة الشریعة والدراسات :  حنان  عبد العزیز محمد العنزي٥

قاعدة تعظیم اهللا عزوجل موجباتھا وقوادحھا، كتاب : اإلسالمیة، قسم العقیدة والدعوة، عنوان أطروحتھا
: والمشرف على الرسالة.  م٢٠١٧/ ٩ / ٢٠: التوحید لإلمام محمد بن عبد الوھاب أنموذجًا، نوقشت في

 .  األستاذ الدكتور ولید العلي رحمھ اهللا
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وتوفیقھ أن رزقني اهللا جل جاللھ مشرفًا ورعًا یحسن التعامل مع طالباتھ في حدود 
  . ١" الضوابط الشرعیة 

یقول محمد : وضوح األھداف واالبتعاد عن الصراعات السیاسیة والفكریة: الثالث عشر
 محبة الناس لھ من لعل أبرز األمور التي جذبتني في الشیخ الشھید" عبد اهللا المطر 

أقصى الیمین إلى أقصى الیسار، فقد كانت لدیة أھداف معینة في حیاتھ، واضحة عنده 
ویركز علیھا، فلم ینشغل بالخالفات والصراعات، سواء الفكریة منھا والسیاسیة وغیر 

  . ٢" ذلك من معرفة الناس بأفكاره ومواقفھ

 –كان الشیخ ولید العلي : إخوانھبره بوالدیھ وحسن تعاملھ من أھلھ و: الرابع عشر
 بارًا بوالدیھ وكان مما تواتر عنھ اإلحسان إلیھما والحرص على -رحمھ اهللا تعالى 

كان مثاًال متمیزًا في بره : " - حفظھ اهللا تعالى –إرضائھما، یقول الشیخ نایف العجمي 
ائھ، وخالص بأبویھ، یحرص على إرضائھما، وال یقدم شیئًا علیھما، ویخصمھا بوافر حی

دعائھ، كان إذا جمعھ مجلس بأبیھ، ال یكاد یتكلم، توقیرًا لھ وتبجیًال، یالطفھ ویتحنن إلیھ، 
 وأنا ھنا –ویخضع لھ ویترقق بھ، على نحو یدھش الحاضرین، ویبھج نفوس المحبین 

 ولو استنطقت دائرة الشیخ المحقق محمد بن ناصر العجمي، -أذكر ما رأیت ال ما سمعت
  ! نت تجمعنا بھما، لنطقت بمشاھد البر المدھشة، التي بقیت ذكراھا عالقة فیھاالتي كا

ولقد كان أثر ھذا البر بادیًا في حدیث أبویھ عنھ بعد موتھ، فقد احتفى المغردون 
بتغریدات والدتھ، التي نعت فیھا فلذه كبدھا، وثمرة فؤادھا، بحروف تفیض بالرضا، 

تي رفع بھا صوتھ عند قبره، إذ قال بلھجة صادقھ ونبره وتأثر المشیعون بكلمات والده، ال
  .  أشھد اهللا ومالئكتھ أني أنا ووالدتك راضیان عنك كمال الرضا: حرى

 فضیلة جلیلة، وقیمة أخالقیة نبیلة، لو شئت الكتفیت بھا، – واهللا –وتلك 
  ٣.  " ولوجدت بھا غنى عن غیرھا، ولكانت عنوانًا لجم مآثره، كثیر ذخائره

:  بوالدیھ– رحمھ اهللا –قول الشیخ الدكتور عثمان الخمیس في بر الشیخ ولید وی
وكان كثیرًا ما یتكلم عن والدیھ ومحاولة بره بھما، وكأن ما خلق إال لھذا، كنت أغبطھ " 

كثیرًا على ھذه المشاعر الجیاشة واالھتمام الكبیر بوالدیھ، وأجزم أنھ ما كان یقدم علیھما 
  ٤".  أحدًا 

                                                           

 ورقات كتبتھا الباحثة حنان العنزي تصف فیھا طریقة الشیخ ولید العلي في إشرافھ علیھا وعلى ١
  ).  ٣(ص .  زمیالتھا

  ).  ٨١(فقید الكویت ولید العلي، مرجع سابق، ص :  انظر٢
 ).  ١٨١(  العلي، مجموعة من محبي الشیخ،  مرجع سابق، ص فقید الكویت ولید٣
 ).  ١٨٦( المرجع نفسھ، ص ٤
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عرف عنھ احترام والدیھ یبادرھما بتقبیل : " ل الدكتور ولید عبد اهللا المنیسویقو
الید ویغادرھما بتقبیل الرأس، وربى أبناءه أحسن تربیة یشھد لھم الناس بحسن األدب، 

  ١. ". وعلمھم المكارم، وحسن الخلق

راب اطا  

  ط م وو وذه

  : طلبھ للعلم

 لشرعيبدایات طلب العلم ا :  

م ؛ وقبل بعد ١٩٩٠تخرج الشیخ ولید العلي من ثانویة الحسن بن الھیثم في عام 
ذلك في كلیة العلوم بجامعة الكویت في قسم الكیمیاء، إال أن الظروف األمنیة التي مرت 

م ١٩٩٠عام ) أغسطس(بھا البالد أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكویت في شھر 
  . ستھ في كلیة العلومحالت دون مباشرة درا

وخالل ھذه الفترة بدأ  الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى بطریق العلم الشرعي، 
فقرأ بعض المتون العلمیة على خالة األستاذ المحقق الشیخ فیصل بن یوسف العلي، وكان 
خالل ھذه الفترة یقوم بأعمال جلیلة في خدمة  مجتمعھ الكویتي في ظل ظروف أمنیة 

تحت ظل احتالل غاشم، ومما كان یقوم بھ رحمھ اهللا تعالى تغســـیل األموات في خطیرة 
مقبرة صبحان ودفنھم برفقھ بعض العمال من مختــــلف الجنسیات، یقــــــول رحمھ اهللا 

 مدة –وأثنـــــاء ھذه المدة : " تعالى في سرد بدایة تلقیھ للعلم الشرعي وخدمھ وطنھ
 كنت قد كلفت من الوالد الكریم أبي ولید محمد بن عبد اهللا ،-الغزو العراقي الغاشم 

العلي، الذي كان المسئول عن المناطق ما بین صباح السالم إلى الصباحیة، آخر المناطق 
الجنوبیة آنذاك، وكان الذي یستلم األموال مباشرة من الشیخ الدكتور علي سالم العلي، 

ما في بیت من یقیم فیھ الشیخ صباح الناصر وكذلك لھ عالقات مباشرة، إما في بیتنا، وإ
  .  آل سعود رحمھ اهللا تعالى

ولما بلغ الوالد الكریم من قبل أحد من ھم في منطقة الرقة عن عدم وجود من 
یباشر غسل أموات وحفر القبور، كلفني الوالد بأن أكون بمعیة األخ الكریم أبي عمر 

                                                           

ولید المنیس، جریدة الرأي اإللكترونیة، : سجایا رافقت شخصھ، كتبھ. .. الراحل ولید العلي: "  مقالة١
 .  م٢٠١٩ / ١٢ / ١٨: ، تاریخ االطالع/https://www.alraimedia.comالموقع الرسمي، 
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من ذلك الیوم بالعمل في مقبرة الرقة، التي المال، أحد حفظة كتاب اهللا عزوجل، وابتدأنا 
  .١" سمیت اآلن بصبحان 

:  ویقول رحمھ اهللا تعالى عن عملھ في المقبرة الذي ھیئ لھ طلب العلم الشرعي
وطوال شھر أغسطس كان العمل من بعد الفجر، أستقل الباص الصغیر ماركة تویوتا، " 

 صباح السالم –سجد ثابت بن الضحاك أوقفھ لخدمة ھذا العمل الجلیل أحد أھل المسجد، م
، وكنت في ذلك الوقت لم أبلغ الثامنة عشرة، ولیست عندي رخصة قیادة، لكن كنت -

  .   ذات المحرك– یعني –أعرف وهللا الحمد والمنة القیادة، وأحسن قیادة السیارة 

وكنت أصلي الفجر ثم أذھب إلى خیطان، وأجمع ما أستطیع أن أجمعھم في ھذا 
الصغیر من العمال الذین بقوا حتى ذلك الوقت من العمال األفغان، ثم تكون الباص 

  .  األجرة على حسب ما اتفقت معھم علیھ عبارة عن معلبات غذائیة

ثم أذھب بعد ذلك إلى مقبرة  الصلیبیخات، وأصل مع شروق الشمس، وھناك 
لسطینیین یعني تعلمت غسل األموات و تكفینھم بمن بقي من أواخر الموظفین الف

واألردنیین، تلقیت عنھم بعض ھذه األعمال، مع الحرص على مطابقتھا مع السنة حسبما 
، وبعد ذلك أصبح ھذا ھو العمل، وإذا رجعت بعد .. ....ورد في األحادیث الشریفة

الظھر إلى البیت أصلي العصر والمغرب والعشاء، وكنت أتولى األذان في مسجد ثابت 
سالم، أأذن الفجر والعصر والمغرب والعشاء، والظھر أصلیھا بن الضحاك  في صباح ال

 شھر –وھیأ اهللا عز وجل خالل ھذه الفترة وهللا الحمد والمنة في ھذا الشھر . في المقبرة
 ثم یسر اهللا عز – البقرة وآل عمران – وهللا الحمد والمنة حفظ الزھراوین -أغسطس

  .٢" وجل االستمرار في ھذا العمل 

 لكریم على المشایخ المتقنینحفظ القرآن ا :  

 التقیتھم في ھذه الفترة – یعني – ممن –وكان یعني :  " یقول رحمھ اهللا
 أعتـكـــف في – یعني –مجموعة  من األخوة الفضالء والمشایخ األجالء، فبدأت 

 بعد العشاء إال – یعني –المسجد، أدخل المسجد الفجر، وال أكاد أخرج من المسجد  إال 
  .  ن ذھاب لــ الغداء أو أي أمر، وكان في ذلك الخیر الكثیرما كان م

قیض اهللا عز وجل خالل ھذه الفترة أن جاء أحد األخوة الفضالء، والمشایخ 
األجالء یعني یفر بأن یعني من العسكر الغاشم یطلبونھ؛ ألنھ قد ھّرب ضابطین من 

ھ مجاور لبیت الوالد الكریم جزیرة فیلكا، وبدأ البحث عنھ، فجاء إلى بیت أخیھ، وبیت أخی

                                                           

مقابلة مثلك ال یعوض، تسجیل صوتي قام بھ فایز الدیحاني على منتن طائرة متوجھھ إلى :  انظر١
  .  الھند، مرجع سابق

مقابلة مثلك ال یعوض، تسجیل صوتي قام بھ فایز الدیحاني على منتن طائرة متوجھھ إلى :  انظر٢
  .  الھند، مرجع سابق
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 رأیت شخصًا في المسجد لھ أیام یصلي معنا الفجر، – یعني -في صباح السالم، فـــ 
فتعرفت علیھ، فعرفني .  أحدًا– یعني –ویجلس إلى الشروق ثم یذھب، ال یكاد یكلم 

یعني معك أخوك عبد السالم بن حسین الفیلكاوي، وأخبرني بأنھ : باالسم الكریم قال
، بكلیة الحدیث الشریف والدراسات رج من الجامعة اإلسالمیة، بمدینة النبي تخ

اإلسالمیة، أول مرة أسمع عن ھذه الجامعة، عرفني بالجامعة، ویسر اهللا عز وجل على 
  .  یدیھ أن تعاھدني، وبدأت بتتمة ما كان عندي من محفوظ القرآن الكریم

ل عمران، وشرعنا اآلن في وكان عندي في ذلك القوت جزء عم والبقرة و آ
 الغزو الغاشم، ویسر اهللا عز وجل وهللا الحمد – یعني –شھر سبتمبر بعد مرور شھر من 

 تنصرم ھذه السنة، وال تبدأ الحرب الجویة، إال وقد أكرمني اهللا – یعني –والمنة أن ال 
  .  عز وجل وأتممت حفظ كتابھ الكریم

عًا  تامًا للحفظ، و أكرمني اهللا عز وجل وكنت وهللا الحمد والمنة قد انقطعت انقطا
 ولم أكن أحفظھا – فتحھ لي من عنده، حتى أنني حفظت سورة الكھف – یعني –بفتح 

  .   مع سورة مریم وسورة طھ في یوم واحد وهللا الحمد والمنة–من قبل 

ثم بعد ذلك  انتقل الشیخ عبد السالم إلى بیت أخیھ اآلخر في مشرف، ویسر اهللا 
 قبل أحداث الحرب – یعني –مع صعوبة التنقل في ذلك الوقت أن أتمم الحفظ عز وجل 

  . ١" الجویة 

 الرحلة في طلب العلم الشرعي :  

ارتحل مع خالھ الشیخ فیصل العلي الذي كان یدرس في جامعة األزھر، ومكث 
وجلست في : " عنده مدة قرأ وراجع فیھا حفظھ للقرآن الكریم، یقول رحمھ اهللا تعالى

 تقرب من الشھرین بالتحدید جلست خمسین یومًا في مصر، ولكن – یعني –قاھرة مدة ال
 أقرأ علیھ القرآن؛ ألن – یعني –ما أكرمني اهللا عزوجل ولم یھیئ لي أن أجد من 

اعتنیت في فترة الغزو بالحفظ، ولم أعتن كثیرًا بالتجوید، وال ضبط مخارج الحروف، 
كثرة المراجعة، وكان ھناك مصلى تحت العمارة، لكن كانت فرصة لي لتثبیت الحفظ و

   ٢" وكثیرًا ما كنت أؤم الناس فیھ 

ثم حج الشیخ رحمھ اهللا تعالى في العام ذاتھ بصحبة أخوالھ حجة اإلسالم، ولم 
ینقطع عن الحج بعدھا حتى توفي رحمھ اهللا تعالى، وكان لھذه الصحبة المباركة كبیر 

  .  حقیقیة لطلب العلم في بالد الحرمیناألثر في نفسھ؛ حیث كانت بدایة 

                                                           

مقابلة مثلك ال یعوض، تسجیل صوتي قام بھ فایز الدیحاني على منتن طائرة متوجھھ إلى :  انظر١
 .  الھند، مرجع سابق

 .   المرجع نفسھ٢
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 بدایة القبول الجامعي والدراسة األكادیمي :  

ثم بعد : " یقول رحمھ اهللا تعالى في بیان بدایات قبولھ في الجامعة اإلسالمیة
الحج رجعت إلى الكویت، وسعى لي الشیخ عبد السالم بن حسین الفیلكاوي وفقھ اهللا 

مدینة للقبول، فذھبت ونزلت في ضیافة فضیلة األستاذ تعالى  عند بعض األخوة في ال
الدكتور صالح بن عبد العزیز سندي الذي أضافني جزاه اهللا خیرًا في بیتھ، وأخذني إلى 

الشیخ عبد :  الجامعة، وذھب بي إلى الدكتور فایز بن عبد اهللا الفایز صھر الشیخ شیخنا
 ٢ل آنذاك الدكتور عبد المحسن المحیسن، وكان عمید القبول والتسجی١المحسن العباد البدر

ھذا من حفظة : رحمھ اهللا تعالى، وكانت لھ وجاھھ عنده، فقال لھ الشیخ صالح سندي
  .  كتاب اهللا عزوجل ویرید أن یقبل في كلیة القرآن الكریم

كانت وصیة من الشیخ عبد السالم الفیلكاوي أن ألتحق بھذه الكلیة، ولم یكن أحد 
دولة الكویت قد تخرج من ھذه الكلیة، دخلھا بعض الطلبة وما على اإلطالق  من 

استطاعوا أن یكملوا فیھا؛ نظرًا لصعوبة الدراسة  التي فیھا حفظ ألفیة القراءات للشاطبي 
  . حرز األماني ووجھ التھاني

 الیوم بعد أن یسر اهللا عزوجل لي المقابلة، وأذكر أنھ قابلني – یعني –وفي ھذا 
لفایز األستاذ في قسم التفسیر في كلیة القرآن الكریم والدراسات الدكتور صالح ا

اإلسالمیة، ففي ھذا الیوم كانت فترة اختبارات وھذا حقیقة البذل الذي ریما یخفى علي، 
ما كنت أعرف أنھا فترة اختبارات، وكان الشیخ صالح سندي في السنة الثانیة في كلیة 

یفني في البیت عنده، ویجالسني ویسامرني، ولم الشریعة والدراسات اإلسالمیة، وكان یض
أكن أدري أنھا فترة اختبارات، حتى ذھبت معھ إلى الجامعة ألن عنده اختبار في ذلك 

  .  الیوم
                                                           

ھـ في مدینة الزلفي في المملكة ١٣٥٣ھو الشیخ المحدث الفقیھ، ولد في عام :  عبدالمحسن العباد البدر١
ض العالمي و معھد بریدة العلمي و في الجامعة اإلسالمیة في العربیة السعودیة،  درسَّ في معھد الریا

المدینة المنورة، ومن ثم عمل  نائبًا لرئیس الجامعة، وبعد ذلك أصبح مدرس في المسجد النبوي  
آیات متشابھات في القرآن : الشریف، لد العدید من المؤلفات في شتى مناحي علوم الشریعة، ففي القرآن

عشرون حدیثًا  من صحیح البخاري دراسة أسانیدھا وشرح : بینھا، وفي الحدیثالكریم وكیف التمیز 
قطف الجنى الداني شرح مقدمة : متونھا، وشرح حدیث جبریل في تعلیم الدین وغیرھا، وفي العقیدة

شرح شروط : رسالة ابن ابي زید القیرواني و التحذیر من تعظیم اآلثار غیر المشروعة، وفي الفقھ
نھا وواجباتھا للشیخ محمد بن عبد الوھاب و شرح كتاب آداب المشي إلى الصالة  وفي الصالة وأركا

أثر العبادات في حیاة المسلم، ومن فضائل الحج وفوائده وكیف یؤدي الموظف : في األخالق والفضائل
 سیرة الشیخ عبد المحسن بن حمد العباد، موقع مركز اإلمام مالك،: مقالة: انظر.  األمانة وغیرھا

 . م٢٠١٩ / ١٢ / ١٢: ، تاریخ االطالع٥-https://www.mimham.net/cheالموقع الرسمي، 
أستاذ بالجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة، وعمید القبول والتسجیل :  عبد المحسن المحیسن٢

ورحل رجل الخیر واإلحسان : مقالة :   م، انظر٢٠١٦والشؤون الطالبیة، توفي أقره مرضھ في عام 
محمد العقال، صحیفة مكة المكرمة، الموقع اإللكتروني الرسمي، : والعطاء، كتبھ

https://makkahnewspaper.com/article/م٢٠١٩ / ١٢ / ١٢: ، تاریخ االطالع/١٤٩١٦٥.  
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وفي ھذا الیوم أول مرة ألتقي في فناء كلیة الشریعة بالجامعة اإلسالمیة، التقیت 
لیھ، ثم رجعت بعد ذلك إلى بفضیلة الشیخ الدكتور خالد بن شجاع العتیبي، وتعرفت ع

 األخبار تطرق سمعي، بأن فالنًا قد قبل، وبأن فالنًا قد قبل، و – یعني –الكویت، وبدأت 
 – بعد أن تعلقت نفسي بالعلم والحفظ – یعني – أحسست بضیق في الصدر – یعني –

  .   أن ال أقبل في الجامعة اإلسالمیة–یعني 

ل أن یكرمني بالقبول وألح في الدعاء، وجعلت ألح في السجود على اهللا عز وج
حتى أتاني الدكتور محمد بن عودة البزیع، زمیلي في الدفعة، أتاني بخبر ألنھ كان یقیم 
في المدینة ھو وأسرتھ، والده كان في دفعة الدكتور خالد بن شجاع العتیبي، وكان في 

  . ١" السنة الرابعة، فجاءني  وبشرني بأنني قد قبلت 

راستھ األكادیمیة حزم رحمھ اهللا تعالى أمتعتھ وغادر الكویت متوجھًا وفي بدایة د
إلى المدینة المنورة ملتحقًا بكلیة القرآن الكریم والدراسات اإلسالمیة، وكان في استقبالھ 
بمطار المدینة المنورة الدكتور صالح بن عبد العزیز سندي، الذي كان یعتني بھ ویضیفھ 

صحھ بأن یسكن في سكن الطالب في الجامعة اإلسالمیة، وقد في بیتھ، وقد أشار علیھ ون
فعل، وحصلت لھ بركة ھذه النصیحة من خالل استغاللھ للوقت، وكان رحمھ اهللا تعالى 

  . الطالب الكویتي الوحید الذي یسكن في سكن الجامعة

وفي السنة الثانیة من دراستھ رحمھ اهللا تعالى تزوج بالسیدة الفاضلة أم عبد اهللا 
نت حسن یوسف الكندري، والتي كانت نعم المعین لھ على تحصیل العلم والمثابرة في ب

  .  طلبھ، حیث رافقتھ في رحلتھ الدراسیة إلى المدینة المنورة

وتعرف رحمھ اهللا تعالى خالل ھذه السنوات التي وصفھا بأنھا أجمل لحظات 
فارقة الذین كانوا یحصدون ، على ثلة مباركة من طالب العلم ال سیما الطالب األ٢العمر 

 خالطت الطلبة – یعني –منذ ذلك الوقت : " الدرجات العالیة في دراستھم یقول رحمھ اهللا
 رأیت الھمم العالیة عند بعض الطلبة، – یعني –أكثر من مخالطتي الطلبة الكویتیین 

توى الطلبة األفارقة الذین كانوا یحصدون الدرجات العالیة والمراكز األولى على مس
  .٣" الكلیات 

                                                           

مقابلة مثلك ال یعوض، تسجیل صوتي قام بھ فایز الدیحاني على منتن طائرة متوجھھ إلى : انظر ١
  الھند، مرجع سابق

 .  المرجع السابق٢
مقابلة مثلك ال یعوض، تسجیل صوتي قام بھ فایز الدیحاني على منتن طائرة متوجھھ إلى :  انظر٣

الدكتور تركي بن : خ ولید العلي، جمع وإعدادالقول الجلي في سیرة الشی: الھند، مرجع سابق و انظر
  ).  ٣٠ – ٢٩(محمد حامد النصر، مرجع سابق، ص 
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 إتمام مرحلة البكالوریوس بالنجاح والتفوق  : 

ثم وهللا الحمد والمنة أتممت الدراسة متفوقًا ومتخرجًا : " یقول رحمھ اهللا تعالى
من كلیة القرآن الكریم، وكنت قد رشحت للقبول في مرحلة الماجستیر في قسم التفسیر، 

 یعني –جمیع المشایخ المصریین، الذین كانوا ثم فوجئنا بأنھ في ھذا العام  أرجئت عقود 
وحولنا .  یشكلون یحملون العبء في مادة القراءات والتفسیر، فاضطر القسم أن یغلق–

أنا والطالب الجزائري اآلن توفیق طاس، والطالب المصري وھو الدكتور تامر محمد 
لى قسم العقیدة كلیة متولي، وكان معنا األول على الدفعة الشیخ إسماعیل دكوري، فنقلنا إ

  . ١"الدعوة وأصول الدین

  القبول في مرحلة الدكتوراه وتسجیل أطروحتھ  

جھود اإلمام : " وبعد ذلك؛ سجل أطروحتھ في الدكتوراه في الكلیة ذاتھا  بعنوان
وحصل على الدرجة العالمیة عام " ابن قیم الجوزیة في تقریر توحید األسماء والصفات 

: "  یقول الشیخ رحمھ اهللا في ھذا الشأن.  مع مرتبة الشرف األولىم، بتقدیر ممتاز٢٠٠٤
 –ثم بعد ذلك وهللا الحمد والمنة قبلت في مرحلة الدكتوراه، ویسر اهللا عزوجل لي اختیار 

جھود اإلمام ابن القیم الجوزیة في تقریر األسماء والصفات، : "  موضوع بعنوان–یعني 
ه المدة من األسباب التي لم تكن على بال، فمن  في ھذ– یعني –وھیأ اهللا عزوجل لي 

 تحت إشراف مرشدي وھو مشرفي –أنني أثناء إعداد الخطة كنت أتعاھد المشایخ : ذلك
السابق األستاذ الدكتور محمد خلیفة التمیمي، أضع الخطة وأعرضھا على المشایخ 

لمحسن بن محمد الفضالء، إما أن أعرضھا شفھیًا كما عرضتھا على شیخنا العالمة عبد ا
  .   ٢"العباد البدر، وإما أن أعرضھا ورقیًا ویعلق المشایخ 

الجدیر بالذكر أن الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا بذل جھدًا كبیر في إعداد خطط في 
أطروحاتھ للماجستیر والدكتوراه، فقد كان رحمھ اهللا تعالى یسعى إلى المشایخ والعلماء 

اتھ لعلمھ بأھمیة ودور العلماء في صیاغة وإعداد یستشیرھم فیما سیكتبھ في موضوع
من ذلك زیارة الشیخ رحمھ .  الخطط البحثیة وسعت أفقھم وخبرتھم في العلوم الشرعیة

 رحمھ اهللا تعالى، في بیتھ، وعرض علیھ خطتھ ٣اهللا للعالمة بكر بن عبد اهللا أبو زید

                                                           

  .   المرجع السابق١
مقابلة مثلك ال یعوض، تسجیل صوتي قام بھ فایز الدیحاني على منتن طائرة متوجھھ إلى :  انظر٢

  . الھند، مرجع سابق
 العلماء و عضو  في اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء، عضو ھیئة كبار:  الشیخ بكر بن عبد اهللا أبو زید٣

ھـ، ونشأ في بیت ١٣٦٥وعضو المجمع الفقھي اإلسالمي  ومدرس في المسجد النبوي،  ولد في عام 
دین وصالح، ودرس على ید  كبار العلماء كالشیخ صالح بن مطلق والشیخ عبد العزیز بن باز، ومحمد 

فقھ النوازل و تغریب األلقاب العلمیة، وحلیة طالب : لمؤلفات من أھمھااألمین الشنقیطي، لھ العدید من ا
جھود الشیخ : ھـ، انظر ولالستزادة ١٤٢٩العلم، ومعجم المناھي اللفظیة وغیرھا كثیر، توفي في عام 

عمر بن عامر بن عمر الخرماني، : العالمة بكر أبو زید في الدعوة إلى اهللا، رسالة الماجستیر، للباحث
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 وعلق علیھا، وناقشھ فیھا الدراسیة ألطروحة الدكتوراه، فقرأھا الشیخ  بكر أبو زید 
خالل عدة جلسات حدثت بینھم في بیت الشیخ، علمًا بأن الشیخ بكر یصعب إیجاد وقت 
فارغ لدیة لكثرة دروسھ والتزاماتھ الــــــدعویة، یقول الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى 

 كان من اللیل فلما "  قال : بعد أن التقى مع الشــــــیخ بكر أبو زید واستشاره في خطتھ
: لقیت الدكتور سلیمان العمیر، الذي أخبرني في یوم األربعاء فنسي الموضوع، قلت لھ

نعم لقیتھ مرة ومرتین وثالث، : الشیخ بكر لقیتھ؟ قلت: لقیت الشیخ بكر، فتعجب قال
  . ١. "ھذه كرامة: تعجب الشیخ، قال

 هللا تعالىأثر كتب العالمة  ابن القیم على الشیخ ولید العلي رحمھ ا : 

أثرت دراســـــة كتب العالمة ابن القیم تأثیرًا بالغًا في شخصیة الدكتور ومنھجھ 
العقدي، وكان رحمھ اهللا تعالى قد عكف  على دراستھا سنتین كاملتین یلخصھا ویحشي 

ارتضعت منھا حولین كاملین؛ بغیة إتمام : " علیھا ویفھرسھا، حتى قال عن نفسھ
  . ٢" الرضاعة

 ل األكادیمي لفضیلة الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالىالتحصی : 

تدرج الدكتور ولید العلي رحمھ اهللا تعالى في المراحل الدراسیة  فحصل على 
  : المؤھالت العلمیة اآلتیة

، من كلیة )م١٩٩٥(، سنة )جید جدًا( البكالوریوس في التفسیر والقراءات، بتقدیر :أوًال
إلسالمیة، في الجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة، بالمملكة القرآن الكریم والدراسات ا

  . العربیة السعودیة
م، من كلیة الدعوة وأصول الدین ١٩٩٩ الماجستیر في العقیدة، بتقدیر ممتاز، سنة :ثانیًا

: " في الجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة بالمملكة العربیة السعودیة، وعنوان الرسالة
  ".   تحقیق وتعلیق –رح منظومة الكبائر للسفاریني الذخائر لش

م، من ٢٠٠٤الدكتوراه في العقیدة، بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف األولى، سنة : ثالثًا
كلیة الدعوة وأصول الدین في الجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة، بالمملكة العربیة 

                                                                                                                                                          

ھـ، الجامعة اإلسالمیة ١٤٣١/ ھـ ١٤٣٠عبد الرحیم بن محمد المغذوي، العام الجامعي . د.أ: إشراف
  ).  ٥٤ – ٢٢(بالمدینة المنورة، قسم الدعوة والثقافة اإلسالمیة، ص  

مقابلة مثلك ال یعوض، تسجیل صوتي قام بھ فایز الدیحاني على منتن طائرة متوجھھ إلى :   انظر١
  . الھند، مرجع سابق

مقدمة رسالة الدكتوراه للشیخ ولید العلي، و  مقابلة مثلك ال یعوض، تسجیل صوتي قام بھ فایز :  انظر٢
و اإلمام ابن القیم الجوزیة، كلمات من  .  الدیحاني على منتن طائرة متوجھھ إلى الھند، مرجع سابق

میة، بیروت، ص م، دار البشائر اإلسال٢٠١٨/ ھـ ١٤٣٩، ١وحي قلمة وومضات من مشكاة كلمھ، ط
)٨ – ٧  .(  
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م الجوزیة في تقریر توحید األسماء جھود اإلمام ابن قی: " السعودیة، وعنوان الرسالة
  ". والصفات 

 شیوخ الشیخ ولید بن محمد العلي رحمھ اهللا تعالى :  

 العلم والمعرفة عن كوكبة – تلقى الشیخ الدكتور ولید العلي رحمھ اهللا تعالى 
، وذلك من خالل أخذه منھم وھو على مقاعد ١نیرة من أئمة عصره، وعلماء دھره

.  أو في حلقات المساجد العلمیة، أو من خالل الرحلة والسفر إلیھمالدراسة األكادیمیة، 
  : ٢ومنھم على سبیل المثال ال الحصر 

 . فضیلة الشیخ الدكتور إبراھیم بن عامر الرحیلي .١
أخذ عنھ الشیخ ولید في منھجیة الدراسة لألطروحة الجامعیة في قسم الدراسات 

 .  نورةالعلیا في الجامعة اإلسالمیة في المدینة الم
 الشیخ المقرئ أحمد بن عبد العزیز الزیات  .٢

المدرس بمعھد القراءات في القاھرة واألستاذ في الجامعة اإلسالمي في المدینة 
المنورة، والمستشار بمجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، قرأ علیھ 
الشیخ ولید القرآن في بیتھ حتى أتم علیھ ختمة كاملة بروایة حفص عن عاصم 

 .  وأجازه
 الشیخ أحمد بن محمود عبد الوھاب الشنقیطي  .٣

أخذ عنھ الدكتور ولید أثناء دراستھ األكادیمیة في الجامعة اإلسالمیة، خارج 
 . الجامعة في حلقتھ المباركة بالمسجد النبوي

 الشیخ العالمة إسماعیل بن بدران الدومي الحنبلي  .٤
خ ابن بدران إلى دولة الكویت، التقى بھ الدكتور ولید العلي خالل زیارة الشی

 . وأخذ عنھ العدید من المتون العلمیة
 الشیخ العالمة ثناء اهللا بن عیسى خان المدني  .٥

استفاد منھ الدكتور ولید العلي كثیرًا، وأخذ عنھ العشرات من الكتب والمتون 
، وقد ألتقى بھ الشیخ ولید أثناء )العقیدة والحدیث و المصطلح: (العلمیة في

اتھ للكویت، وقد بغ عدد المتون التي أجازھا للشیخ ولید تقرب إلى األربعین زیار
 .  متنًا

 شیخ الحنابلة العالمة عبد اهللا بن عبد العزیز بن عقیل النجدي  .٦
أخذ عنھ الدكتور ولید العلي من خالل ارتحالھ إلى المملكة العربیة في الریاض  

عالمة في شتى العلوم قراءة في بیت الشیخ العقیل، وقد أخذ الدكتور عن ال
  .    وسماعًا وإجازًة، وقد بلغت تلك الكتب والمتون األربعین

                                                           

اإلمام ابن :  عبارة الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى ذكرھا في ترجمتھ لإلمام ابن القیم الجوزیة، انظر١
  ). ١٥(القیم الجوزیة، كلمات من  وحي قلمة وومضات من مشكاة كلمھ، ص 

 العلماء، ومن كل شیخ استفاد  لقد بلغ عدد مشایخ الشیخ ولید العلي مئة وثالثة عشر شیخًا من كبار٢
. القول الجلي في سیرة ولید العلي، د: الدكتور ولید العلي علمًا وأدبًا جما، لالستزادة واالطالع، انظر

  ).  ٩٣ – ٥٥ / ١(تركي محمد النصر، مرجع سابق، ص 
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 الشیخ العالمة عبد الوكیل بن عبد الحق الھاشمي المكي  .٧
التقى الدكتور ولید بھ في الكویت عد مرات، وكان العالمة عبد الوكیل یحب 

ه المحبة، وقد بلغت الدكتور ولید محبة خاصة وكان كثیرًا ما یفصح لھ عن ھذ
  .   مؤلفًا٣٥عدد الكتب والمتون العلمیة المجازة أكثر من 

 الشیخ المعمر محمد فؤاد طھ  .٨
التقى بھ الدكتور ولید العلي خالل رحلتھ إلى دمشق وقرأ علیھ األربعین 

  .  العجلونیة في مجلسین وأجازه إجازة خاصة وبغیرھا عامة
  . وغیرھم الكثیر

  بن محمد العلي رحمھ اهللا تعالىتالمیذ الشیخ ولید :  

 كثیرون سواء من كان في جامعة – رحمھ اهللا تعالى – ١تالمیذ الشیخ ولید العلي
الكویت بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة أو من درسھم الشیخ في مسجده مسجد 

ء الدولة الكبیر أو في المساجد المختلفة التي كان یلقي فیھ الدروس والمحاضرات، وسوا
  : كان بالكویت أو خارجھا، ولكن سأذكر بعض منھم على سبیل المثال ال الحصر

 وھو تلمیذه الشیخ وقد – رحمھ اهللا تعالى –الشیخ فھد بن عبد المحسن الحسیني  .١
 .  توفي معھ في رحلتھ األخیرة أثر الحادث اإلرھابي

 . جازهالشیخ عبد اللطیف بن إبراھیم الجامع ممن ختم على الشیخ القرآن وأ .٢
 الشیخ عیسى بن صالح العنزي وھو أیضًا ممن ختم على الشیخ القرآن وأجازه .٣
  أحمد الطیار  .٤
 .  لقمان توني موشود .٥
 .   إبراھیم عبد الغفار الطاھري األفغاني .٦
 .   عبد اهللا خالد درویش وغیرھم  كثیر .٧

  اطب اس

 ءء او ا   

 العلمیةمكانة الشیخ ولید العلي  :  

للشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى مكانة علمیة مرموقة ودرجة أكادیمیة عالیة 
  : ومما یدل على مكانتھ العلمیة ما یلي

  درجاتھ األكادیمیة : أوًال
  مؤلفات الشیخ من كتب وبحوث وتحقیقات: ثانیا
  .   األعمال العلمیة والعملیة:  ثالثًا

                                                           

 ارتیبان، فالح عبد اهللا: حاشیة العلي على منھج السالكین البن سعدي، كتبھ وأعده وعلق علیھ:  انظر١
 ).  ١٥ – ١٣(مكتبة اإلمام الذھبي، الكویت، ص ) م ٢٠١٩/ ھـ ١٤٤١(، ١ط
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ظ أن الشیخ رحمھ اهللا تدرج في الدرجات  فمن المالحدرجاتھ العلمیةأما 
  : األكادیمیة المرموقة، حسب اآلتي

 بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، ١معید عضو بعثھ، بقسم التفسیر والحدیث 
 ). م١٩٩٦ / ١٤٦: (بالقرار الجامعي رقم

  مدرس في قسم العقیدة والدعوة، في كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة
 .  م٢٠٠٣ت سنة الكوی

  أستلذ مساعد في قسم العقیدة والدعوة، في كلیة الشریعة  والدراسات اإلسالمیة
 ).  م٢٠٠٨(بجامعة الكویت، سنة 

  حتى )  م٢٠٠٨(عمید مساعد لشؤون األبحاث واالستشارات والتدریب، من سنة
 . وفاتھ رحمھ اهللا تعالى

                                                           

 في بدایة األمر قُبل الشیخ في قسم التفسیر والحدیث لكن بعد ترشیح الشیخ من قبل الجامعة اإلسالمیة ١
وتغیر تخصص الستكمال مرحلة الماجستیر في قسم العقیدة والدعوة  تم  الشیخ إلى قسم العقیدة والدعوة 

البعثة من قسم  التفسیر والحدیث إلى قسم العقیدة والدعوة، یقول رحمھ اهللا تعالى بعد أن قبل في وظیفة 
ھناك إشكالیة واحدة إن شاء اهللا : فاتصل بي الوالد الكریم یبشرني بالقبول، لكن قال لي: " معید بعثة
 المتیسر لك أن – یعني –واإلخوة یقولون بأن تحتاج فقط أن تنقل مقر البعثة، : ما ھي؟ قال: ھینة، قلت

ال ال ما :  الماجستیر والدكتوراه في األزھر أو في دار العلوم، فقلت– یعني –تذھب إلى مصر لدراسة 
ال ما یمكن، القبول صدر لھ في قسم التفسیر : أرجع وأكلمك، فرجع، قالوا: أترك المدینة، فقال والدي

، فقدر اهللا عزوجل في ذلك الوقت أن ھناك .. .... وإما أن یرد البعثةوالحدیثـ إما أن ینقل البعثة،
صالح بن سعید السحیمي الحربي : مشاركة من قبل فضیلة شیخنا األستاذ الدكتور رئیس القسم آنذاك

حفظھ اهللا تعالى، واألستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظھ اهللا تعالى، في مخیم 
أنا إذا ذھبت إلى الكویت أكلم :  الذي تقیمھ جمعیة إحیاء التراث اإلسالمي، فكلمت الشیخ، فقالالربیع

الدكتور عجیل النشمي حصل بیني وبینھ معرفة، وكلف فضیلة األستاذ الدكتور أحمد عطیھ الغامدي 
لي تخرج من كلیة رحمھ اهللا تعالى أن یكتب خطابًا، فكتب خطابًا بأن الطالب ولید محمد بن عبد اهللا الع

القرآن الكریم، ودرس مواد في العقیدة كما یدرسھا طلبة كلیة الدعوة وأصول الدین، وتبین من مقابلتھ 
أنھ مؤھل لمواصلة الدراسات في قسم العقیدة، مقرر العقیدة یدرس على حد سواء في جمیع الكلیات، 

لد الكریم ونحن عند الشیخ عجیل، الشیخ ، فدخل الوا. ......وأخذ ھذا الكتاب وذھبت معھما إلى الكویت
 – یعني -  أن ال تدخل، – یعني –عجیل یعرف الوالد بأن ھذا والد أحد المبتعثین، فأشار للوالد من بعید 

 رجل حیي، – یعني –یشیر بمعنى كالمھ أن عندي ضیوف، والوالد عندما رآني دخل، فالشیخ عجیل 
ھذا االبن ولید من طلبتنا المتمیزین، وبدأ یذكرني : قولفجلس الوالد، وجعل الشیخ صالح السحیمي ی

جزاه اهللا خیرًا بما فیھ من إحسان ظنھ بي، ولتمیزه جعلنا المشرف علیھ أحد الدكاترة المتمیزین وھو 
یا فضیلة الدكتور طریقة الجامعة اإلسالمیة : الدكتور عبد الرزاق العباد، فقال الشیخ عبد الرزاق العباد

 على سبیل المداعبة، – الطالب المیمیز عند الدكتور الضعیف، حتى یستفید منھ الدكتور أنھم یجعلون
فالدكتور عجیل مباشرة ربط الموضوع برؤیة الوالد، فقال ھذا ابنك؟ .  وھذا موضوعھ كذا وكذا وكذا

  حریصین على الطالب؛ ألنھ أول طالب كویتي یتخرج من– یعني –واهللا نحن حقیقة : قال نعم، قال
كلیة القرآن الكریم في القراءات، فنحن حریصین علیھ، ونرغب في أن یواصل في تخصص التفسیر، 
لكن ما دام ھذا كالمك یا شیخ صالح وشیخ عبد الرزاق، وقع على الورقة الشیخ ینقل، فنقلت وهللا الحمد 

 ال یعوض، تسجیل مقابلة مثلك:  انظر".  والمنة من قسم التفسیر والحدیث إلى قسم العقیدة والدعوة 
  . صوتي قام بھ فایز الدیحاني على منتن طائرة متوجھھ إلى الھند، مرجع سابق
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مھ اهللا تعالى أحد العلماء لقد كان رح"  ،مؤلفات الشیخ رحمھ اهللا تعالىأما  
الذین أثروا المكتبة اإلسالمیة، وعمروھا بالعلوم المصنفة، فقد كان رحمھ اهللا تعالى كثیر 
البحث والتألیف، مولعًا بالجمع والتصنیف، وقد امتازت مؤلفاتھ بالتحریر والتدقیق، 

  .  ١"وفاقت نظائرھا بحسن التقریر والتحقیق

ة  البحوث والرسائل والكتب المطبوعة التي قام  فھذه إطــــاللة على مجموع
  :  بكتابتھا وتألیفھا وتحقیقھا

 جھود اإلمام ابن قیم الجوزیة في تقریر توحید األسماء والصفات، مطبوع : كتاب
 .  بدار البشائر اإلسالمیة، بیروت

 الذخائر لشرح منظومة الكبائر، للسفاریني، تحقیق وتعلیق، مطبوع بدار : كتاب
 .  ر اإلسالمیةالبشائ

 المنھل العذب النمیر في سیرة السراج المنیر، مطبوع بوزارة األوقاف : كتاب
 .  والشؤون اإلسالمیة، الكویت

 الخطب السنیة للبوالقي، ترتیب وتقریب وتھذیب، مطبوع بوزارة األوقاف : كتاب
 .  والشؤون اإلسالمیة الكویت

 العمل غیر جائز بكتب الفقھ ألنھا جواب العالمة السفاریني على من زعم أن : كتاب
 .  محدثة، تحقیق وتعلیق، مطبوع بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة الكویت

 جزء فیھ اعتقاد أھل السنة، للرحبي، تحقیق وتعلیق، مطبوع بدار البشائر : كتاب
 . اإلسالمیة

 عقیدة سفیان بن سعید الثوري، تحقیق وتعلیق، مطبوع بدار البشائر : كتاب
 .  سالمیةاإل

 رسالة في ریاضة الصبیان وتعلیمھم وتأدیبھم، لألنبابي، تحقیق وتعلیق، : كتاب
 .  مطبوع بدار البشائر اإلسالمیة

 مفتاح المعرفة والعبادة؛ ألھل الطلب واإلرادة، البن شیخ الحزامیین، تحقیق : كتاب
 .  وتعلیق، مطبوع بدار البشائر اإلسالمیة

 د الرحمن بن ناصر السعدي، تحقیق وتعلیق، مطبوع مجموع خطب الشیخ عب: كتاب
 .  بدار البشائر اإلسالمیة

 مفتاح الطریق؛ إلى سلوك التحقیق، البن شیخ الحزامیین، تحقیق وتعلیق، : كتاب
 .  مطبوع بدار البشائر اإلسالمیة

 مفتاح المعرفة والعبادة؛ ألھل الطلب واإلرادة، البن شیخ الحزامیین، تحقیق : كتاب
 .  یق، مطبوع بدار البشائر اإلسالمیةوتعل

                                                           

 ھذه عبارة الشیخ ولید العلي عند ترجمتھ لإلمام السفاریني رحمھا اهللا تعالى، وھي عبارة تستحق أن ١
ة الكبائر، تألیف الذخائر لشرح منظوم: تكون في حق الشیخ ولید العلي لند الحدیث عن مصنفاتھ، انظر

/ ھـ ١٤٣٩، ١اإلمام العالمة شمس الدین محمد أحمد السفاریني الحنبلي، تحقیق وتعلیق ولید العلي، ط
 ).  ٣٦(لبنان، ص / م، دار البشائر، بیروت ٢٠١٨
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 السر المصون والعلم المخزون؛ فیھ لوائح من المحبة وشؤون، البن شیخ : كتاب
 .  الحزامیین، تحقیق وتعلیق، مطبوع بدار البشائر

 میزان الشیوخ، البن شیخ الحزامیین، تحقیق وتعلیق، مطبوع بدار البشائر : كتاب
 . اإلسالمیة

 لجمان للطالب، وصیاغتھ على شكل سؤال وجوابتقریب بریق ا: كتاب  . 
 مخاطر اإلرھاب وآثاره في تشویھ الدین والمتدیین، بحث منشور في مجلة : بحث

، سنة )٨١(الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الكویت، دولة الكویت، العدد 
 ).  م٢٠١٠(
 عتقاد، بحث منشور اإلرشاد إلى القراءات العشر المتواترة المقررة لمسائل اال: بحث

في مجلة الدراسات اإلسالمیة، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، جمھوریة باكستان  
 ).  م٢٠١٢: (، سنة)٤٧(اإلسالمیة، العدد 

 معالي األخالق وسفاسفھا وأثرھا في األداء الوظیفي، بحث منشور في مجلة : بحث
، )٢٦( العربیة، العدد كلیة الدعوة اإلسالمیة، جامعة األزھر، جمــــــھوریة مصر

 ).   م٢٠١٢(سنة 
 حقوق الخدم  اإلنسانیة وأثر شعب اإلیمان في تأدیتھا، بحث منشور في مجلة : بحث

، سنة )٢٧(الدراسات العربیة، جامعة المنیا، جمھـــــــــــوریة مصر العربیة، العدد 
 ).  م٢٠١٣(
 كلیة دار العلوم، فقھ أولویات اإلصالح والتغیر، بحث منشور في مجلة  : بحث

 ). م٢٠١٣(، سنة )٦٨: (جامعة القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، العدد
 المقاصد العقدیة العشرة آلیة الكرسي وأثر التمسك بعروتھا الوثقى في حفظ : بحث

اإلنسي، بحث منشور في مجلة قطاع أصول الدین، جامعة األزھر، جمھوریة مصر 
 ).  ٢٠١٣(، سنة )٨(العربیة، العدد 

 دراسة تحلیلیة عقدیة، بحث منشور : دالالت مناسك الحج على مراتب الدین: بحث
، سنة )٩٥(في مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الكویت، العدد 

 ).  م٢٠١٣(
 ضوابط التكفیر وشروطھ، بحث منشور في مجلة الدراسات العربیة، جامعة : بحث

 .  المنیا، جمھوریة مصر العربیة
 ألمن الفكري في المجتمع ومسؤولیة الجامعات اإلسالمیة والكلیات الشرعیة ا: بحث

 جامعة – بنین –في تحقیقھ، بحث منشور في مجلة الدراسات اإلسالمیة والعربیة 
 .  األزھر، جمھوریة مصر العربیة

 المسائل المرویة عن اإلمام أحمد بن حنبل في الصحابة وأھل البیت، بحث : بحث
 . كلیة دار العلوم، جامعة الفیوم، جمھوریة مصر العربیةمنشور في مجلة 

 أثر االلتزام باألخالق اإلسالمیة في تحلي سائقي المركبات باآلداب العامة، : بحث
 . بحث منشور في مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الكویت

 حث علمي ب( تحقیق وتعلیق، –إرشاد الحائر إلى علم الكبائر، البن المبرد : بحث
 .  ، منشور بمجلة كلیة دار العلوم بجامعة القاھرة)محكم
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 أمیر األخالق واإلنفاق، بحث علمي محكم، مطبوع بمجلة الشریعة والدراسات : بحث
 .  اإلسالمیة بجامعة الكویت

 مطبوع )بحث علمي محكم (– تحقیق و تعلیق –القائد إلى العقائد، للقنوجي : بحث  ،
 . میة بمجمع البحوث اإلسالمیةبمجلة الدراسات اإلسال

 بحث علمي محكم (– تحقیق وتعلیق –جزء في أصول الدین، البن سریج : بحث( ،
 .  مطبوع بمجلة كلیة أصول الدین والدعوة بجامعة األزھر

 مطبوع )بحث علمي محكم (– تحقیق وتعلیق –شعب اإلیمان، البن كثیر : بحث ،
 .  األزھربمجلة كلیة أصول الدین والدعوة بجامعة 

 مطبوع بمجلة كلیة دار )بحث علمي محكم(مباحث العقیدة في سورة البینة، : بحث ،
 .  العلوم بجامعة الفیوم

 بحث علمي (سورة البقرة، : منـــاسبة ختم اآلیات الكریمة بأسماء اهللا الحسنى: بحث
 .  ، مطبوع بمجلة الدراسات العربیة بكلیة دار العلوم بجامعة المنیا)محكم

 مدخل  أھل الفقھ واللسان إلى میدان المحبة والعرفان البن شیخ الحزامیین : ثبح– 
 .  ، مطبوع بمجلة الحكمة البریطانیة-تحقیق وتعلیق 

ویضاف لما سبق، فقد كان للشیخ ولید رحمھ اهللا العدید من المقاالت الدعوبة 
ت الحكومیة و والخطب المنبریة، حیث كانت تنشر ھذه  المقاالت والخطب عبر المجال

األھلیة وعبر الصحف الرسمیة، كجریدة الرأي الكویتیة، ومجلة أمتي، ومجلة الوعي 
  .   اإلسالمي وغیرھا

  اطب اس

وا ا د او ود ا  

 جھود علمیة واضحة وعملیة بارز و ھذه – رحمھ اهللا تعالى –للشیخ ولید العلي 
  : ١لعلمیة والعملیة التي كلف بھا الدكتور ولید العلي رحمھ اهللا لمحة بسیطة عن األعمال ا

  عضو ھیئة التدریس برتبھ أستاذ دكتور في قسم العقیدة والدعوة، جامعة الكویت، في
 .  كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة

  العمید المساعد لشؤون األبحاث واالستشارات والتدریب في كلیة الشریعة والدراسات
 .  میة بجامعة الكویتاإلسال

  إمام وخطیب المسجد الكبیر، وھو مسجد الدولة، وھو أول إمام وخطیب كویتي یتم
 .  تكلیفھ رسمیًا بإمامة وخطابة المسجد الكبیر بالُجمع والجماعات

                                                           

: ، و انظر)٥٣ – ٥٢(مرجع سابق، ص ) رجل العلم والقلم والدعوة (فقید الكویت ولید العلي :  انظر١
الدكتور تركي بن محمد حامد النصر، مرجع :  في سیرة الشیخ ولید العلي، جمھ وإعدادالقول الجلي
  ).  ٤١ – ٣٦(سابق، ص 
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 اللجنة العلیا لجائزة الكویت الدولیة لحفظ القرآن الكریم وقراءاتھ : عضو مشارك في
قابلة مرشدي حمالت الحج الكویتیة بوزارة  األوقاف وتجوید تالوتھ؛ ولجنة م

 .  والشؤون اإلسالمیة، والجمعیة الكویتیة للمقومات األساسیة لحقوق اإلنسان
 ھیئة تحریر مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة الكویت؛ : عضو سابق في

بوزارة ولجنة الوظائف الدینیة، ولجنة إعداد خطبة الجمعة المذاعة والموزعة 
األوقاف والشؤون اإلسالمیة، واللجنة االستشاریة لمجلة أمتي؛ واللجنة الشرعیة 
الخاصة بتعزیز الوسطیة والرد على الفكر المتطرف المنبثقة من اللجنة العلیا 
لصیاغة البرامج واإلجراءات والخطط الكفیلة بحمایة الشباب من مظاھر االنحراف 

في جائزة الكویت الكبرى لحفظ القرآن الكریم والتعصب الدیني؛ ولجنة التحكیم 
وتجویده باألمانة العامة لألوقاف؛ وفریق برامج ومشاریع العنایة بالقرآن الكریم 
وعلومھ في الھیئة العامة للعنایة بطباعة ونشر القرآن الكریم والسنة النبویة 

 .  وعلومھما
 المأذون الشرعي بوزارة العدل  . 

 تعالى إسھامات في كتابة وتحكیم العدید من الرسائل كما أن للشیخ رحمھ اهللا
والبحوث العلمیة؛ وحضور العدید من المؤتمرات العلمیة والمنتدیات الفكریة ،و اإلیفاد 
في بعض المھمات الجامعیة والوزاریة للزیارات العلمیة وإجابة الدعوات الثقافیة المحلیة 

الدروس الشرعیة والمحاضرات العامة والدولیة، وعقد الدورات التدریبیة المتخصصة و
المحلیة والدولیة، كما لھ رحمھ اهللا تعالى، مساھمات في المیدان اإلعالمي سواء في 
خطب الجمع المنقولة عبر الفضائیة الكویتیة أو الحلقات اإلذاعیة أو البرامج التلفزیونیة 

 –حلیة والدولیة  الم–أو المقاالت الصحفیة، وحصولھ على جملة من الجوائز العلمیة 
  ).  م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠(كجائزة المدینة المنورة في مجال النبوغ والتفوق الدراسي عام 

  اطب ادس

 ١و  

  ٢الرحلة الدعویة األخیرة :  

، كان الدكتور )م٢٠١٧(بعد نھایة الفصل الدراسي الصیفي بجامعة الكویت لعام 
عویة علمیة إغاثیة، وقد حرص رحمھ اهللا ولید العلي رحمھ اهللا تعالى قد تجھز لرحلة د

                                                           

الدكتور تركي بن محمد حامد النصر، : القول الجلي في سیرة الشیخ ولید العلي، جمھ وإعداد:  انظر١
 الفقید، مرجع سابق، و فقید الكویت ولید العلي، نخبة من محبي )  ١٧٤ – ١٦٨ / ١(مرجع سابق، 

-  ٥٥(محمد الجفري، مرجع سابق، ص : ولید العلي، جمع وإعداد. د. ، وسیرة أ)٣٩٧ – ١٩٩(ص 
٧٤  .(  

الدكتور تركي بن محمد حامد : القول الجلي في سیرة الشیخ ولید العلي، جمھ وإعداد: انظر:  انظر٢
 ).  ١٦٩ – ١٦٨/  ١( النصر، مرجع سابق، ص
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تعالى أال یؤجل أي أمر متعلق بالطلبة إلى الفصل األول؛ فأنھى كل ما یتعلق بھم 
  .  وبأمورھم

ودع الدكتور ولید العلي رحمھ اهللا تعالى األھل واألحبة مسافرًا في رحلة دعویة 
یخ فھد عبد المحسن إغاثیة ضمن برنامجھ الدعوي العامر، بصحبھ تلمیذه وصدیقھ الش

الحسیني رحمھ اهللا تعالى، وكانت وجھتھما ھذه المرة القارة اإلفریقیة السمراء الحارة، 
، ومكثا فیھا عدة أیام تخللھا عدد من الدورات العلمیة، - كمحطة أولى –فوصال غینیا 

وزارا والدروس التثقیفیة واإلیمانیة، والتقیا خاللھا بالعدید من المشایخ وطالب العلم، 
الجامعة اإلسالمیة فیھا، وعددًا من المراكز الدعویة، وتوجت رحلتھما المباركة إلى ھذه 

  .  الدولة بإسالم  أحد النصارى على ید الدكتور ولید العلي رحمھ اهللا تعالى

، غادر الشیخان جمھوریة غینیا )م٢٠١٧ / ٨ / ١٤: (وفي یوم األثنین الموافق
عاصمة بوركینا فاسو، توجھا فور وصولھما  إلى ) واغادوغو(متوجھین إلى مطار 

وفي الیوم ذاتھ توجھ الدكتور ولید العلي وبصحبتھ الشیخ فھد . الفندق في العاصمة ذاتھا
الحسیني رحمھما اهللا ومعھما بعض طالب العلم إلى المسجد إللقاء محاضرة مخصصة 

المغرب إمامًا، ثم ألقى  حیث صلى بھم صالة – رحمھ اهللا تعالى –للدكتور ولید العلي 
محاضرتھ، ونصح الطالب فیھا وأوصاھم بالتقوى وحثھم على مواصلة طلب العلم؛ 
فكانت محاضرة مؤثرة ماتعة امتدت إلى صالة العشاء، حیث صلى الشیخ فھد الحسیني 

  . رحمھ اهللا تعالى صالة العشاء إمامًا بالمصلین

 ١حادثة مقتل الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى  . 

م، بعد صــــالة العــــشاء في ٢٠١٧ / ٨ / ١٤: في یوم االثنین الموافق  
، سلم الشیخان على طالب العلم وقد التفوا حولھما، ثم )واغادوغو(العاصمة البوركینیة 

إلى الفندق لتناول طعام )  من بوركینا فاسو یدرسان في الكویت–توجھا بصحبة طالبین 
 مطعم تركي في طریقھم، فذھبوا إلیھ، وفي أثناء تناولھم لطعام العشاء فیھ، فعلموا بوجود

العشاء، ھاجم المطعم مجموعة من المسلحین اآلثمین، وقاموا بإطالق النار على 
المتواجدین فیھ، مما أدى إلى وفاة الشیخ ولید العلي وصاحبھ الشیخ فھد الحسیني، وأحد 

إلى العدید من المتواجدین داخل المطعم، الطالبین البوركینیین المتواجدین معھم، إضافة 
ونجا الطالب البوركیني اآلخر، وھو عبد المعز أكامبي الذي روى ھذه اللحظات األخیرة 

  .  من حیاة الشیخین رحمھما اهللا

                                                           

الدكتور تركي بن محمد حامد النصر، : ي في سیرة الشیخ ولید العلي، جمھ وإعدادالقول الجل:  انظر١
و فقید الكویت ولید العلي، نخبة من محبي الفقید، مرجع سابق،  )  ١٧٤ – ١٦٨ / ١(مرجع سابق، 

-  ٥٥(محمد الجفري، مرجع سابق، ص : ولید العلي، جمع وإعداد. د. ، وسیرة أ)٣٩٧ – ١٩٩(ص 
٧٤  .( 
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التقینا بالشیخین في المطار البوركیني في الساعة الثالثة وخمس :  " ١قال أكامبي
ما للفندق واطمئننا على وضع أغراضھما ومكان وأربعین دقیقة عصرًا، ثم رافقناھ

عندما وجد الشیخان المسجد . إقامتھما، واتفقنا على أن نلتقي في تمام الساعة السادسة
قریبًا من الفندق فضال أن یؤدیا صالتي المغرب والعشاء في المسجد، واتفقنا على أن 

الفعل كنا في الفندق حسب نأتي إلیھما لنصحبھما  بالسیارة إلى ھذا المسجد القریب، وب
.  الوعد المتفق علیھ ومعنا سیارة، لكن الشیخین فضال الذھاب للمسجد سیرًا على األقدام

صلى بنا الدكتور ولید صالة المغرب، حیث أمَّ المصلین، ثم ألقى محاضرة تحدث فیھا 
لكن عن فضائل القرآن الكریم، وبعد صالة العشاء خرجنا من المسجد متوجھین للفندق، 

الشیخ فھد بعد أن بحث في اإلنترنت ووجد أن ھناك مطعمًا تركیًا قریبًا من الفندق، 
  .  اقترح تناول العشاء في ھذا المطعم الذي وصلنا إلیھ قرابة الساعة التاسعة مساء

قبل الدخول للمطعم تم تفتیشنا من قبل أفراد أمن المطعم، وعندما ھمست في أذن 
كلنا نشجع األمن، دعھم یؤدون عملھم : ھذا التفتیش أجابني بالقولالدكتور ملتمسًا العذر ل

وبعض المشروبات وجلسنا، وأثناء ) كباب(دخلنا المطعم وطلبنا .  فال مشكلة في ذلك
الجلوس كان حدیثنا عن الدورة العلمیة للشیخین وعدد ساعاتھا، وأماكن إلقاء 

من المقرر أن تستمر تلك المحاضرات والقاعة التي استأجرت لذلك الغرض، وكان 
وفي أثناء تناول الطعام وبعد قرابة خمس دقائق من البدء بھ، بدأنا .  الدورة أربعة أیام

نسمع صوت الرصاص وكان المطعم ممتلئًا عن آخره بالزبائن، وبھ قرابة خمسین فردًا، 
على وعند إطالق النار استلقى الجمیع على األرض، وبعد ذلك بدأ استھداف المستلقین 

ال إلھ إال اهللا، وھذه كانت آخر جملة : األرض بالرصاص، وكان الجمیع یھلل قائًال
  .  سمعتھا من الشیخین العلي والحسیني

رأیت بعض عمال المطعم یفرون للنجاة من إطالق الرصاص عبر باب داخلي 
 للمطعم، فقمت وتبعتھم والحقتني في حینھا رصاصات لكنھا لم تصبني، بینما ظل رفاقي
األربعة الباقون على الطاولة مستلقین تحتھا یرددون ال إلھ إال اهللا، ولم یكن باستطاعتي 
وقتھا أن أساعدھم على الھرب أو أن أدلھم على طریق الخروج، فالرصاص كان یتطایر 

  .  من كل مكان، وكنا ندوس على بعض الجثث ونحن نحاول الھروب من ھول الموقف

ھا عدد من رجال األمن البوركینیین إلى المخفر خرجت من المطعم وأخذني وقت
وقاموا بتسجیل البیانات الخاصة بي، ورویت لھم ما حدث، وقمت بعدھا بالبحث في 

  .  غالیبة  المستشفیات عن الشیخین العلي والحسیني لكنني لم أعثر علیھما

                                                           

مواطن من بوركینا فاسوا  یدرس في الكویت منذ خمس سنوات، ویواظب على : لمعز أكامبي عبد ا١
حضور الحلقات الشرعیة في مسجد، العجیري في قرطبة، كان جلیس الشیخین بجانب اثنین بوركینیین 

ن، الكویت تودع العلي والحسیني بعد رحلة عطاء وبذل في الدعوة، مجلة الفرقا: " مقالة: انظر.  آخرین
، تاریخ html.٦٣٢٢/http://www.apnacitydukaan.com/articlesالكویت، الموقع اإللكتروني الرسمي، 

 . م٢٠١٩ / ١٢ / ١٢: االطالع
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بعد ذلك تابعت األخبار وقرأت اسمي الشیخین العلي والحسیني ضمن الضحایا 
 البیانات الرسمیة الصادرة عن الجھات البوركینیة، وأتقدم بخالص العزاء لصاحب في

  . ١" السمو أمیر الكویت ولذوي الضحایا وكل الشعب الكویتي

وقت ھذه الحادثة المؤلمة؛ لیختم الدكتور الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا ھذه الرحلة 
إلى اهللا تعالى، وبلغ سنة أربعة  الدعویة بعمل نبیل سخر نفسھ من أجلھ أال وھو الدعوة 

ولعل من حسن الخاتمة أنھ رحمھ اهللا تعالى، لقي ربھ وھو خارج في .  وأربعین عامُا
إذا أراد اهللا بعبد : (سبیل اهللا، وما أخرجھ إال الدعوة لدین اهللا تعالى، قال رسول اهللا 

  .  ٢) موتھ یوفقھ لعمل صالح قبل: خیرًا استعملھ، قالوا ؛ وكیف یستعملھ؟ قال

  جنازة الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى 

وصل خبر وفاة الدكتور ولید العلي رحمھ اهللا تعالى إلى الكویت، وكان  
 / ١٦كالصاعقة على قلوب أھلھ وطالبھ وأصدقائھ ومحبیھ، وفي یوم األربعاء الموافق 

ھما، ولكن م، اجتمع الناس في بوركینا فاسوا، في المسجد للصالة علی٢٠١٧ / ٨
، وصلوا )واغادغو(الظروف حالت دون جلبھما إلى المسجد، فخرج الناس إلى مطار 

علیھما ھناك، وكان ممن صلى علیھما وزیر الداخلیة ووزیر الخارجیة والمفتي 
البوركینیون، وسفیر المملكة العربیة السعودیة، وما یزید عن ألفي من طالب العلم 

  .  علمھم دینھمتجمعوا لوداع من جاء إلیھم لی

أقلعت الطائرة الكویتیة األمیریة التي أرسلت بأمر من صاحب السمو أمیر الكویت 
 التي تقلھما من مطار – حفظھ اهللا تعالى –الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح 

: متوجھة إلى مطار الكویت الدولي، ووصلت صبیحة یوم الخمیس الموافق) واغادوغو(
  .  م٢٠١٧ / ٨ / ١٧

 الیوم ذاتھ اجتمع المشیعون بعد صالة العصر في مقبرة الصلیبیخات  وفي
للصالة على الجنازة التي كانت مشھودة، حیث اكتظت المقبرة بالمصلین وازدحمت 
الطرقات، فال تكاد تتحرك مركبة فیھا بسبب االزدحام، وصلى على الجنازة فضیلة 

فظھ اهللا، وذلك بحضور نخب من األستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ح
العلماء وطالب العلم ورجاالت الدولة ووجھاء المجتمع، ثم دفن رحمھ اهللا تعالى في 

  .  المنطقة التي شھدت نشأتھ األولى وكمل لھ من العمر أربع وأربعون عامًا

                                                           

 من الطاولة المغدورة في والناجي الوحید. .. العشاء األخیر للشھیدین العلي والحسیني: مقالة:  انظر١
أحمد زكریا، : خبایا اللحظات األخیرة، كتبھ" الرأي " بوركینا فاسوا یروي لــ 

https://www.alraimedia.com/م٢٠١٩ / ١٢ / ١٢: ، تاریخ االطالع. 
 ).  ١٢٠٣٦: ( رواه أحمد في مسنده، رقم الحدیث٢
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ماذا قدمت لنفسك؟ وأي : قل لي بربك: " وكان من أواخر خطبھ رحمھ اهللا تعالى
ھل حاسبت نفسك قبل : صطحبت لقبرك؟ یا من غره طول األیام واللیالعمل صالح ا

  تصرم اآلجال ؟ 

ھل فكرت فیما تستقبلھ من األھوال، یوم تنفرد وحیدًا عن الصاحبة والولد واآلل، 
لیس لك ضجیج إال ما قدمت من صالح األعمال، كأني وقد انصرف مشیعوك باآلمال، 

  : ن األموالیتخافتون بینھم في قسمة ما خلفتھ م

  قرین الفتى في القبر ما كان یفعل*** تخیر قرینًا من فعالك إنما  

  لیوم ینادي المرء فیھ فیقبل*** فال بد لإلنسان من أن یعده 

  بغیر الذي یرضى بھ اهللا تشغل*** فإن كنت مشغوال بشيء فل تكن 

  ومن قبلھ إال الذي كان یعمل*** فما یصحب اإلنسان من بعد موتھ 

  . ١"یقیم قلیًال عندھم ثم یرحل *** نما اإلنسان ضیف ألھلھ أال إ

 في ترجمتھ لإلمام  شمس الدین بن ٢قال الكاتب األدیب صالح الدین الصفدي
  : ،)ھـ ٧٤٤(، المتوفي سن ٣عبد الھادي الحنبلي

لو عاش، كان آیة، كنت إذا لقیتھ سألتھ عن مسائل أدبیة، وفوائد عربیة، " 
  . ٤" ت أراه یوافق المزي في أسماء الرجال، ویرد علیھ ویقبل منھ فینحدر كالسیل، وكن

                                                           

أسئلة األجوبة المفیدة عن " الحج خامس أركان  اإلسالم، طھره للذنوب واألثام، تحت عنوان " مقالة :  انظر١
/ ١٠/ ٣٠: ، تاریخ االطالعhttp://www.alraimedia.com،  جریدة الرأي، الموقع االلكتروني،  "أسئلة العقیدة 

  . م٢٠١٨
ھـ، وتلقى ٦٩٦ھو خلیل بن أبیك بن عبد اهللا الصفدي، ولد بصفد في فلسطین سنة : الصفدي صالح الدین ٢

التقي السبكي، وأبي حیان، وأمثالھم، وأخذ األدب عن جلة األدباء، مثل : العلوم والفنون على كبار العلماء، مثل
صر والشام، لھ العدید من ابن نباتة، والشھاب محمود، وبرع في الخط والشعر، باشر جملة من الوظائف في م

أعیان العصر وأعوان النصر، الوافي بالوفیات، الشعور بالعور، لوعة الشاكي ودمعة : المؤلفات من أبرزھا
أحمد بن : الدرر  الكامنة في أعیان المائة الثامنة،  تألیف:انظر .  ھـ ٧٦٤الباكي وغیرھا، توفي في دمشق سنة 

، )حیدر آباد/ الھند ( بابن حجر العسقالني ، دار المعارف العثمانیة علي بن محمد بن علي بن أحمد الشھیر
  ).  ٣٣٢ / ٣(ھـ، ١٣٤٩

ھو محمد بن أحمد بن عبد الھادي بن یوسف بن محمد بن قدامة المقدسي، :  شمس الدین عبد الھادي الحنبلي٣
تیمیة والذھبي، وصنف ما ھـ، أخذ عن ابن ٧٠٤حافظ للحدیث، وعارف باألدب، من كبار الحنابلة، ولد في سنة 

ھـ قبل أن یبلغ أربعین سنة، لھ العدید من المؤلفاتھ المطبوعة ٧٤٤یزید عن سبعین كتابًا، توفي في دمشق عام  
طبقات علماء الحدیث و المحرر في الحدیث، مجموع رسائل الحافظ ابن عبدالھادي، والعقود الدریة : من أبرزھا 

  ).  ١١٧ / ٥(ذیل طبقات الحنابلة، البن رجب، مرجع سابق، : میة، انظرمن مناقب شیخ اإلسالم أحمد بن تی
  ).  ٣٣٢ / ٣( الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة، البن حجر، ٤
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كان الشیخ ولید العلي : " نایف بن محمد العجمي: وقال الشیخ األستاذ الدكتور
رجًال بأمة، بما عرف لھ من مضاء العزم وعلو الھمة، ومن أجل ھذا، وغیر ھذا، كان 

غیر ھذا، تأثر لفقده الخاص والعام، فقده حدثًا فاجعًا، ونبًا مروعًا، ومن أجل ھذا و
  . ١" وحظي بما لم یحظ بھ غیره من التداعي واالھتمام 

غفر اهللا تعالى للشیخ الدكتور ولید العلي ذنبھ؛ وستر عیبھ، ووضع عنھ وزره، 
  .٢ورع لھ ذكره، وجعل لھ لسان صدق في اآلخرین، وجعلھ من ورثھ جنة النعیم 

                                                           

 ).  ١٨١( فقید الكویت، ولید العلي، رجل العلم والقلم والدعوة، مرجع سابق، ص ١
االمام ابن قیم : ة ابن القیم الجوزیة، انظر ھذا ما ختم الشیخ ولید العلي عند بیانھ لترجمھ العالم٢

  ).  ٩٧(الجوزي، ولید العلي، مرجع سابق، ص 
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  املبحث الثاني

  ية التي اعتمد عليها الشيخ وليد العلياألساليب الدعو

  اطب اول

 ا وة إدا  دل اوب واا 

  الخطب المنبریة : أوًال

 كان خطیبًا مفوھًا، فقد كان استثناًء – رحمھ اهللا تعالى –الشیخ ولید العلي 
تي حوت النصوص العلمیة بأسلوبھ الخطابي المتمیز، كما كان متمیزًا بإعداده لخطبھ ال

واألدبیة، وتمیزت بالبالغة اللغویة، ودعمت باألدلة من القرآن والسنة ،وطعمت 
باقتباسات العلماء من سلف األمة وخلفھا،، كما حوت لطائف شعریة وفوائد قصصیة 

 .  تعود على مستمعھا بالفائدة والنفع

فًا أسلوب الشیخ ولید  واصــــــ– حفظھ اهللا تعالى –یقول الشیخ ولید المنیس 
فقد من اهللا علیھ بأن جعلھ إمامًا وخطیبًا لمسجد الدولة الكبیرة، : " العلي الخطابي

والمستمع لخطبة یجزم أنھا منحوتة نحتًا ومرصوفة رصفًا ومعززة بحسن االستدالل من 
القرآن والسنة بنفس السبك واالستھالل، وھو من القالئل الذین یحرصون على التحدث 

 الفصحى من غیر تقعر أو تكلف، سواء في محاضراتھ في الجامعة أو في للغة العربیة اب
 حسن سبكھ – وأنا أشھد بذلك –الدروس والندوات التي یقدمھا أو خطبة بل عرف عنھ 

للعبارات بالكلم الطیب، خاصة خطب الجمعة؛ یشھد لھ القاصي والداني بجمال العبارة، 
، وحسن السجع، حتى لیخیل لك أنھ من األوائل، وحسن الكالم المرصوف المصفوف

  .١" على نھج ابن الجوزي وابن القیم 

 والفوائد الدعویة التي ینبغي – رحمھ اهللا تعالى –نموذج من خطب الشیخ ولید العلي  -
 " حب األوطان " خطبة بعنوان :   على الداعیة الحرص علیھا

مد هللا، الحمد هللا الملك المنان، الح: " یقول رحمھ اهللا تعالى  في الخطبة األولى
الذي خلق اإلنسان، وغرس في فطرتھ حب األوطان، فصّدقت ذلك العقول واألذھان، 
أحمد ربي حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیھ یمأل المیزان، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال 

دًا عبد اهللا ورسولھ شریك لھ، المنّزه عن األنداد واألوالد واألعوان، وأشھد أن نبینا محم
المؤید بالحجة والبرھان، فصلى اهللا وسلم علیھ، وعلى آلھ، وأزواجھ، وأصحابھ، ومن 

 :تبعھم بإحسان، صالة وسالمًا متجددین بتجدد األیام واألزمان، أّما بعد
                                                           

  ).  ١١١ – ١١٠( المرجع نفسھ، ص ١
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  .فأوصیكم بتقوى اهللا الحمید المجید، وأوصیكم باألمانة فھي القول السدید

ة، إن ربكم تبارك وتعالى غرس في العقول السلیمة، یا أرباب النفوس الكریم
  .حب مھود الصغر ومنازل الصبا القدیمة: ورّكب في الفطر المستقیمة

  نّقل فؤادك حیث شئت من الھوى
 

  مالحب إال للحبیب األول 
 

  كم منزل في األرض یألفھ الفتى
 

  وحنینھ أبدا ألول منزل 
 

 وبره، إنھ المنزل الذي تعشق سھلھ إنھ الوطن الذي تألف أرضھ وسماءه وبحره
  .وجبلھ وبرده وحّره، فھو بكرة الطفولة، وأصیل الرجولة

  وحبب أوطان الرجال إلیھم
 

  مئارب قّضاھا الشباب ھنالك 
 

  إذا ذكرت أوطانھم خطرت لھم
 

  عھود الصبا فیھا فحنوا ھنالك 
 

 بین جنبیك، لذا كان ثرى الوطن الذي تطؤه برجلیك، عدیًال لنفاسة روحك التي
ولو أنا كتبنا علیھم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیاركم ما فعلوه إال {: قال اهللا تعالى

، فجعل اهللا تعالى }قلیل منھم ولو أنھم فعلوا ما یوعظون بھ لكان خیرًا لھم وأشد تثبیتا
  .خروج الروح من الجسد مساویًا وموزایًا لخروج الرجل من البلد

اإلخوة الكرام ما جاء في فجر اإلسالم، في مطلع بعثة النبي ویصدق ذلك معشر 
علیھ الصالة والسالم، حین اصطحبتھ أم المؤمنین خدیجة بنت خویلد رضي اهللا عنھا، 

أي عمي اسمع من ابن أخیك، فقال ورقة : إلى ابن عمھا ورقة بن نوفل، فقالت لھ خدیجة
أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول اهللا یا ابن : بن نوفل لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

ھذا الناموس الذي أنزل على موسى : صلى اهللا علیھ وسلم خبر ما رأى، فقال لھ ورقة
 یا لیتني أكون حیًا -أي شابا-، یا لیتني فیھا جذعا -یعني الوحي-صلى اهللا علیھ وسلم 

، فقال )؟أو مخرجّي ھم: (حین یخرجك قومك، فقال لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
نعم، لم یأِت رجل قط بما جئت بھ إال عودي، وإن یدركني یوم؛ك أنصرك نصرًا : ورقة

  .أخرجھ البخاري ومسلم من حدیث أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا. مؤزرا

فتأملوا رحمكم اهللا كیف راجع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ورقة في إخراجھ 
عداء قومھ وأذیتھم لھ في جسده، فلما ُأخرج رسول اهللا من بلده، ولم یراجعھ في إخباره ب

ما أطیبِك من بلد، وأحبك إلي، : (صلى اهللا علیھ وسلم؛ التفت إلى مكة المكرمة وقال لھا
أخرجھ الترمذي من حدیث عبد اهللا بن ). ولوال أن قومي أخرجوني منِك ما سكنت غیرِك

  .عباس رضي اهللا عنھما

 شّق على الصحابة رضوان اهللا علیھم أجمعین معشر اإلخوة المؤمنین، لقد
الخروج من مكة بلد اهللا الحرام، فأصابتھم من لوعة ذلك األوجاع واألسقام، حتى خشي 

  .على بعضھم أن تتخطفھ ید المنون وكربات الِحمام
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قد أخرج البخاري في صحیحھ، من حدیث أم المؤمنین عائشة رضي اهللا عنھا 
لى اهللا علیھ وسلم المدینة، ُوعك أبو بكر الصدیق رضي اهللا لما قدم رسول اهللا ص: قالت

  :عنھ، فكان أبو بكر إذا أخذتھ الحمى قال

  كل امرئ مصبح في أھلھ
 

  والموت أدنى من شراك نعلھ 
 
  : وكان بالل إذا أقلع عنھ؛ رفع عقیرتھ فقال

  أال لیت شعري ھل أبیتّن لیلًة
 

  بواٍد وحولي إذخر وجلیل  
 

  مًا میاة مجّنةوھل أردّن یو
 

  وھل یبدوّن لي شامة وطفیل 
 

  .كان یستحضر أطالل مكة ومھودھا

: ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقد رأى مشقة فرق أصحابھ لوطنھم
اللھم حبب إلینا المدینة، اللھم حبب إلینا المدینة، كحبنا مكة أو أشد، اللھم بارك لنا في (

  ).نقل حماھا إلى الجحفةصاعنا ومدنا، وصححھا لنا، وا

معشر األحباب، تأملوا في موافقة الشریعة لعقول ذوي األلباب، فلما كان 
التغریب عن الوطن من أعظم االبتالءات والمحن؛ جعلت الشریعة اإلسالمیة التغریب 

  .من جملة العقوبات، كما جاءت أحكامھ في قضایا الحدود والتعزیرات

، وكیف جمع في عقوبة الزاني اللئیم، إن كان وتأملوا في حكمة الشارع الحكیم
بكرًا بین جلده مئة مع التغریب؛ لما في الغربة من شدة اإلیالم والتعذیب، فلما لم یكن 

  .الجلد وحده كافیًا في الزجر والتأدیب؛ ُغّلظ علیھ بالنفي واإلبعاد والتغریب

ر ثمانین، وكان أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ یجلد في الخم
ویحلق الرأس، وینفي عن الوطن؛ تعزیرًا لشارب الخمر وعبرة للمعتبرین، فتصادقت 
أمارات النقول القویمة مع عالمات العقول السلیمة، في الداللة على أن الروح تحن أبدًا 

  .إلى وطنھا من األرض؛ ألن الوطن قسیم المال والدم والعرض

م آمّنا في األوطان والدور، وأصلح اللھم لنا اللھم آمّنا في األوطان والدور، اللھ
  .عواقب األمور

أقول ما تسمعون، وأستغفر اهللا لي ولكم ولسائر المؤمنین، من كل ذنب 
  ! ". فاستغفروه وتوبوا إلیھ، فیا فوز المستغفرین

الحمد هللا، الحمد هللا الواحد القھار، العزیز  " :ویتمم بالخطبة الثانیة  بقولھ
في األفئدة حب الدیار، أحمد ربي حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ على تصریفھ الغفار، أودع 

األمور كما یشاء ویختار، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وكل شيء عنده 
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بمقدار، وأشھد أن نبینا محمدا عبد اهللا ورسولھ المصطفى المختار، فصلى اهللا وسلم 
 األطھار، وصحابتھ األخیار، من المھاجرین علیھ، وعلى آلھ األبرار، وأزواجھ

  :واألنصار، صالة وسالما ما تعاقب اللیل والنھار، أّما بعد

فیا معشر اإلخوة الكرام، ھذه دالئل شریعة اإلسالم، تكتنفھا فطر وعقول األنام، 
في حب الوطن والسعي إلى جعلھ دار سالم، فأین العیون الساھرة التي ال یأخذھا الوسن، 

فالنفوس تبذل ألوطانھا الغالي والنفیس وإن أدرك ! ایة ورعایة مصالح الوطن؟في حم
  !ماء حیاتھا األسن، فما ظنكم وقد حفكم اهللا تعالى في ھذه البالد بوافر المنن

أمٌن یحوط من المخاوف، ونعمٌة ال تكدرھا المتالف، وغنًى ال یفسده فقر، وحكٌم 
، وُلحمٌة تنأى عن الشقاق، ھذا والناس من حولكم ال یكتنفھ قھر، وحدٌة ال تقبل االفتراق

  .بالفتن والمحن متخطفون، وبالخوف والتلف والفقر والقھر والفرقة مزلزلون

واذكروا إذ أنتم قلیل في األرض {فتذكروا نعمة اهللا علیكم أیھا المؤمنون، 
لعلكم مستضعفون تخافون أن یتخطفكم الناس فآواكم وأیدكم بنصره ورزقكم من الطیبات 

  .}تشكرون

فمصالح الوطن والبلد تسبق مصالح الولد والولد، ووالؤه وحفظھ من 
االضطرابات والغوائل، مقدم على والئنا وانتمائنا للقبائل والعوائل، والحرص على 
بحبوحة عیشھ وسالمة أمنھ من االضطراب، ھو المیزان الذي توزن بھ الطوائف 

  .والتحالفات واألحزاب

عشر اإلخوة األخیار، مسؤول عن حفظ بیضة ھذه الدیار، فكل واحد منا م
  .وُمطاَلب أن یضع یده في أیدي الصادقین األبرار

  .نحري دون نحرك: فإیاك إیاك أن یؤتى الوطن من ثغرك، ولیكن لسان حالك

وطوبى لكم إن شكرتم اهللا تعالى على ما أنتم فیھ من النعم، وكنتم یدًا واحدة في 
  .بكم من النقمحفظ ودفع ما یتربص 

ومن كفر بھذه النعمة المسداة، وجحد وأنكر ھذه المنة المھداة، فستلبسھ سنة اهللا 
  .تعالى لباس الخوف والجوع، وسیصیر بعد العزة والمنعة إلى الذل والخضوع

ضرب اهللا مثال قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیھا رزقھا رغدا من كل مكان {
  .}اس الجوع والخوف بما كانوا یصنعونفكفرت بأنعم اهللا فأذاقھا اهللا لب

فاتقوا اهللا في ھذا الوطن أیھا المؤمنون، وراقبوا مصالحھ فیما تسرون وفیما 
  .تعلنون
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* یا أیھا الذین ءامنوا اتقوا اهللا حق تقاتھ وال تموتن إال وأنتم مسلمون {
داء فألف بین واعتصموا بحبل اهللا جمیعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا علیكم إذ كنتم أع

قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منھا كذلك یبین اهللا 
  .}لكم ءایاتھ لعلكم تھتدون

اللھم آمنا في الوطن،اللھم آمنا في الوطن، اللھم آمنا في الوطن، وادفع عنا الفتن 
  .والمحن، ما ظھر منھا وما بطن

ل األمانة، وارزقھم صالح البطانة، واحفظھم من كید اللھم وفق والة أمورنا لحم
  .أھل البغي والخیانة

اللھم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صــــــلیت على إبراھیم وعلى آل 
إبراھیم، إنك حمید مجید، اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على 

  .١" د إبراھیم وعلى آل إبراھیم، في العالمین إنك حمید مجی

  : الفوائد والدروس الدعویة المستفادة من خطبة الشیخ رحمھ اهللا

 البدء بحمد اهللا تعالى والثناء علیھ والصالة والسالم على رسول خیر البریة وأفضل – ١
  .   وھدي السلف الصالحالبشریة، وھذا من ھدي النبي 

میة ما سیسرد من فوائد  وصیة المستمعین بتقوى اهللا وفي ذلك شد انتباه المتلقي أھ– ٢
  .  وتوجیھات وأوامر من قبل الخطیب

 التلطف بالعبارة والتودد عن طریق الكلمة، وذلك جاء في الخطبة بصورة في قول – ٣
" ، "ویصدق ذلك معشر اإلخوة الكرام " ، "یا أرباب النفوس الكریمة" الشیخ رحمھ اهللا، 

وفي ذلك ترقیق للقلوب، وتودد .  نحوھم، و"معشر األحباب " ، و"و فتأملوا رحمكم اهللا 
  .  للمخاطبین والتلطف في الحدیث

 اختیار موضوع الخطبة مھم في ظل الظروف التي تشھدھا البلدان العربیة – ٤
واإلسالمیة من ثورات ومظاھرات وانحرافات عن الجادة المستقیمة، فقد وفق الشیخ 

وفي ذلك " حب األوطان " بـ  رحمھ اهللا تعالى في اختیار  موضوع خطبتھ الموسوم
مناسبة الموضوع لواقع الناس  ومراعاة حالھم، وفیھ تنبیھ على المنھج السوي في 

أي كیف یكون اإلنسان –التعامل مع الوطن، وتوجیھ سدید في كیفیة المواطنة الصالحة 
  .  -مواطن صالح فعال، بعید عن االنحراف الفكري واالنجراف الثوري 

                                                           

  تم تفریغھا، " حب األوطان "  خطبة بعنوان ١
http://w-alali.com/upload/sound/١/allah١١٥٦٢٧٠.mp٣  . 
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النصوص الشرعیة من الكتاب والسنة، وتحري الصحیح من األحادیث  االستدالل ب– ٥
وفي ذلك تنبیھ في غایة األھمیة للدعاة إلى اهللا، حیث أن . والبعد عن الضعیف أو السقیم

البعض منھم یستشھد بأحادیث ضعیفة أو موضوعة، إما لجھلھ بدرجة الحدیث، أو لعدم 
 لنقلھ من المواقع اإللكترونیة أو الكتب معرفة بالطریقة الصحیحة لتخریج األحادیث أو

  .  غیر المحققة

 تلطیف عبارات الخطبة بأبیات شعریة، وعبارات أدبیة، وفیھ ذلك رفع السآمة – ٦
  .  والملل عن المستمعین، والبعد عن الحشو والرتابة، وفیھ جذب االنتباه وتقریب المعنى

ي ذلك مراعاة ألحوال  بیان الحكمة من موضوع الخطبة والھدف منھا، وف– ٧
المستعین، من خالل إنزالھم منازھم، فمنھم من یفھم من أول وھلھ، ومنھم من یحتاج إلى 

  .  مزید إیضاح وبیان، ومنھم من یحتاج إلى توجیھ إلى الھدف والغایة صراحة

 انتقاء عبارات سھلة، بسیطة، عمیقة في المعنى، بعیدة عن التكلف المؤدي للتخلف – ٨
ة والھدف، وفي ھذا توجیھ دعوي مھم، في أنھ على الدعاة أن یحرصوا على عن الغای

  .  انتقاء عباراتھم وألفاظھم بما یناسب حال المدعوین ویرعي عقولھم وأفھامھم

 البعد عن اإلطالة والحشو الغیر مبرر، فمن المالحظ على خطبة الشیخ األولى -٩
ة واألھداف المطلوب إیصالھا التركیز على الخطوط العریضة والعناوین الرئیسی

للمستمعین بما فیھا من أدلة وشواھد من القرآن والسنة واألدب، في حین جاءت الخطبة 
  .  الثانیة خفیفة غیر مثقلة، وقد اقتصرت على توجیھات بسیطة  وختمت بدعاء للمستمعین

س كما أن الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا كان ینبھ الخطباء على ضرورة تعریف النا
إن المنبر أمانة، ینبغي لمن ابتلي بھذه : " بما ینبغي أن یعرفوه، یقول رحمھ اهللا تعالى

األمانة أن یؤدیھا حقھا، وأن یعمر المنبر بنا ینتفع الناس بھ، ال أن یشغل الناس في صالة 
الجمعة بأحادیث دنیاھم، وأحادیث سیاساتھم، وأحادیث اقتصادھم، وأحادیث متاعھم 

 كما ذكر اإلمام – یتحدث بذلك في بعض المناسبات، ویكون شغلھ الشاغل الدنیوي، نعم
 أن جعل -  في زاد المعاد في ھدي خیر العباد – رحمھ اهللا تعالى –ابن القیم الجوزیة 

خطبھ كانت على المنابر إنما ھي في تقریر التوحید، واإلیمان باهللا، والتذكیر بالیوم 
  .  اآلخر

أن یعرف الناي ما یجب علیھم أن یحذروه، ال سیما فھذا ھو واجب الخطیب، 
الفرق الضالة الخارجة عن نھج السنة والمفارقة لھدي الجماعة، علیھ أن یحذر منھم، 
وأن یذكر شررھم وخطرھم، وأن یجتھد في دعوة الناس إلى لزوم السنة والمحافظة على 

  .١. "  ودرسھ فیھالجماعة، ھذا من أعظم ما ینبغي لإلنسان أن یعمر وقتھ ومنبره

                                                           

   لقاء مفتوح، للشیخ ولید العلي، تسجیل صوتي تم تفریغھ،١
 http://w-alali.com/upload/sound/١/allah٢٢٥٦٢٧٠.mp٣ . 
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 المقاالت في الصحف الرسمیة والمجالت االجتماعیة: ثانیًا

 العدید من المقاالت الدعویة، العلمیة – رحمھ اهللا تعالى –للشیخ ولید العلي 
 واألھلیة، وعبر الصحف الحكومیةوالثقافیة و التوعویة، وكانت تنشر عبر المجالت 

ة األنباء الكویتیة، ومجلة أمتي ومجلة الوعي الرسمیة، كصحیفة الرأي الكویتیة  وصحیف
یوم األثنین الماضي اتصلت بالشیخ : " ١اإلسالمي وغیرھا، یقول الكاتب عبد اهللا فھمي

ولید كي أذكره بأن یرسل لي مقالھ األسبوعي، لكن الجھاز كان مغلقًا، فظللت أعاود 
ھ خارج البالد في رحة االتصال طیلة النھار لكني لم أتلق ردًا، وحین سألت أخبرت أن

دعویة یرافقھ  فیھا الشیخ فھد الحسیني، وقبل أن أبحث عن كلمات تشغل الحیز الذي 
لقي الشیخان حتفھما في بوركینا فاسوا . .. سیتركھ مقالھ جاءتني فاجعة أن سفره سیطول

  : ومن أبرز ھذه المقاالت.   ٢"

قاًل تقریبًا،  وأبرز  م١٥٠مقاالت جریدة الرأي الكویتیة والتي بلغ عددھا  -
  :  عناوینھا

  سلسلة األجوبة المفیدة عن أسئلة العقیدة 
) الرأي(زاویة تعرض من خاللھا لكل ما یعن لقراء "  وقد عنونت السلسة بــ 

من أمور تتعلق بالعقیدة اإلسالمیة، وتحتاج إلى توضیح وبیان، یجیب عنھا األستاذ 
م وخطیب المسجد الكبیر، والعمید المساعد بكلیة الدكتور ولید محمد عبد اهللا العلي، إما

اللسان آیة : ومن عناوین ھذه السلسلة. ٣" الشریعة والدراسات اإلسالمیة جامعة الكویت 
من آیات اهللا، والسیرة النبویة المطھرة بین الرغبة والرھبة، وعبید في مملكة اهللا، 

 ".  واإلیمان والنفقة، وأعظم الحرمات وغیرھا 

  دروس وعبر وھي جزأین واستھلت بــ : النبویةالھجرة 
إن مما یھذب السجایا ویرقق الطباع، فیعظ القلوب : " قول الشیخ رحمھ اهللا تعالى

ویشنف األسماع، ویدعو أصحابھا إلى االتباع، ما جاء في قصة ھجرة النبي الكریم، 
 . علیھ أفضل الصالة وأزكى التسلم

، علیھ أفضل صالة وسالم وتحیة، تشتمل فھجرة أتقى البریة، وأزكى البشریة
  .  على جملة من الدروس والعبر، وھي ذكرى لمن ادكر وعبرة لمن اعتبر

                                                           

 ي اإللكتروني، موقع جریدة الرأ: انظر:  صحفي وكاتب في جریدة الرأي الكویتیة١
 عبد اهللا فھمي، : ولید العلي لن تمحى من ذاكرتي، كتبھ: مقالة بعنوان:  انظر٢
موقع جریدة الرأي الكویتیة، سلسلة األجوبة المفیدة عن أسئلة العقیدة، :  انظر٣

http://www.alraimedia.com/Home/  .م٢٠١٨ / ١٢ / ٥: العتاریخ االط . 
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  .  ١" وقد انتخبت من بعض روایات الھجرة دروسًا اجتماعیة مستفادة قوامھا عشر

 یقول الشیخ ولید العلي رحمھ :  حراسة العقل وحمایة النفس وھي جزأین واستھلت بــ
إن وقایة األفراد والمجتمعات من االنحراف العقلي واالنجراف النفسي : " الىاهللا تع

لھ أثر بالغ في تنعمھم بمشیئة اهللا سبحانھ وتعالى باألمن االجتماعي؛ فھي الغایة التي 
یسعى للوصول إلیھا األفراد والمجتمعات، ویذللون إلدراكھا ونیلھا كافة ما یعترضھم 

الوسیلة الجلیلة الموصلة إلى ھذه الغایة النبیلة ھي من الصعوبات، مستشعرین أن 
بالحفاظ على ھذا النتاج الثقافي األصیل من أي فكر أو رأي ونھج وسلوك وافد دخیل 

 "٢. 
 إن اهللا تبارك وتعالى ركب في : "حب األوطان، ویقول رحمھ اهللا تعالى في مستھلھا

ب مھود الصغر ومنازل الفطر المستقیمة، وغرس في العقول البشریة السلیمة، ح
الصبا القدیمة؛ إنھ الوطن الذي تألف أرضھ وسماءه وبحره وبره، إنھ المنزل الذي 

 .٣" تعشق سھلھ وجبلھ وبرده وحره، فھو بكرة الطفولة، وأصیل الرجولة 
مقاالت جریدة األنباء الكویتیة والتي بلغ عددھا كثر من مئة وخمسین وأبرز  -

  : عناوینھا

 وقد جاء في مستھلھااحفظ اهللا یحفظك ،  : 
اعلموا رحمني اهللا وإیاكم، أن اهللا تعالى : " قول الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى     

ھو موالكم، وأن حفظ اهللا تبارك وتعالى لعبده المؤمن على نوعین، وكل نوع منھما مما 
ا یصلح لھ حفظ اهللا تعالى لعبده المؤمن بم: ینشرح بھ الصدر وتقر بھ العین، فاألول

 ٤" حفظ الرب سبحانھ لھ بما یصلح لھ شؤون دینھ وأخره : شؤون دنیاه، والثاني

 التفریط واإلضاعة، وقد جاء في مستھلھا :  
جعل اهللا تعالى كتابھ العزیز سببًا لرفع : " قول الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى

اإلضاعة، فعن عامر بن أھل الطاعة، كما جعلھ اهللا تعالى سببًا لوضع أھل التفریط و
من : أن نافع عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر یستعملھ على مكة، فقال: ((واثلة

مولى من : ومن ابن أبزي؟ قال: قال.  ابن أبزي: استعملت على أھل الوادي؟ فقال
إنھ قارئ لكتاب اهللا عز وجل، وإنھ عالم : فاستخلفت علیھم مولى؟ قال: موالینا، قال

إن اهللا یرفع بھذا الكتاب أقوامًا، ویضع : (( قد قالأما أن نبیكم : قال غمر.  ائضبالفر

                                                           

دروس وعبر، للشیخ األستاذ الدكتور، ولید العلي، تزكیة نفوس األنام بمواعظ : الھجرة النبویة:  مقال١
 ). ٥ / ١١(ودروس العام، ضمن مجموعة الشیخ الدكتور ولید محمد العلي العلمیة، قید الطبع، 

لید العلي، تزكیة نفوس األنام بمواعظ حراسة العقل وحمایة النفس، للشیخ ولید العلي،  و:  مقال٢
  ) ٢٢(ودروس العام، ضمن مجموعة الشیخ الدكتور ولید محمد العلي العلمیة، قید الطبع، ص 

حب األوطان، للشیخ ولید العلي، ولید العلي، تزكیة نفوس األنام بمواعظ ودروس العام، ضمن :  مقال٣
 ).  ٣١٩( قید الطبع، ص مجموعة الشیخ الدكتور ولید محمد العلي العلمیة،

ولید العلي، جریدة الرأي، الصفحة اإللكترونیة، : احفظ اهللا یحفظك، للشیخ الدكتور:  مقال٤
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwaitم ٢٠١٨ / ١٢ / ٥: ، تاریخ االطالع  
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فھل سألت نفسك أیھا القارئ عن سبب الرفع؟ وھل سألت نفسك أیھا .  ١))بھ آخرین
 ٢". القارئ عن سبب الوضع ؟ 

  أنجتھم من الھالك وقد جاء فیھا)) ال إلھ إال اهللا((كلمة :  
إن مجاھدة النفس على العمل بمقتضى : "  رحمھ اهللا تعالىقال الشیخ ولید العلي

، فالواجب . . ..ال إلھ إال اهللا ھي التي تحفظ العبد وتعصمھ في جمیع شؤون ھذه الحیاة
. منھج حیاة) ال إلھ إال اهللا(على من أراد في العاجلة واآلجلة النجاة أن یتخذ كلمة التوحید 

، و حقق كلمة التوحید وجعلھا منھج حیاة، من )هللاال إلھ إال ا(فھل عمل بمقتضى شھادة 
ومن باع جنة عرضھا ! آثر الحظ الفاني الخسیس، على ذلك الحظ الباقي النفیس ؟

ومن تعوض بمساكن ! األرض والسماوات، بسجن ضیق بین أرباب العاھات والبلیات؟
نیا منكدة طیبة في جنات عدن تجري من تحتھا األنھار، بأعطان ضیقة في دار مكدرة ود

 ! آخرھا الخراب والبوار ؟

فھل علم المتخلف ما سیلقاه یوم القیامة، إذ اكتنف بعظیم المالمة وجسین الندامة؟ 
یوم ینادي ! یوم یحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ویساق المجرمون إلى جھنم وردا؟

المنادي، نداء صدق، على رؤوس األشھاد، لیعلمن أھل الموقف من أولى بالكرم من بین 
عد اهللا تعالى للموحدین من اإلكرام، وادخر لھم من الھبة والمن فلو علم ماذا أ! .  العباد ؟

والفضل والجود واإلنعام لیعلم أي بضاعة بسبب جھلھ بھذه الشھادة قد أضاع، وأنھ ال 
  .٣" خیر لھ في حیاتھ وھو معدود من سقط المتاع 

 المحاضرات والدروس العلمیة في المساجد والجامعات والمراكز الدعویة : ثالثًا

  لقد أقام الدكتور ولید العلي العدید من الدورات العلمیة، والمحاضرات الشرعیة
والثقافیة، والدروس التخصصیة في الكوت وخارجھا، وكانت ھذه أحد الوسائل 
الدعویة التي یحرص على استخدامھا في أثناء دعوتھ، ومن ھذه المحاضرات 

  -: والدروس العلمیة على الصعید المحلي والدولي
 م، واحفظ اهللا یحفظك ٢٠٠٣تأمالت في آیة الكرسي في عام : ا المحاضرات منھاأم

م ٢٠٠٥م، وإنك میت وإنھم میتون عام ٢٠٠٤ م، وأسباب النجاة في ٢٠٠٤في عام 
م، ٢٠٠٧ م، ألفاظ العوام في میزان اإلسالم في عام ٢٠٠٥خطورة السحر عام 

لى سبیل ربك بالحكمة ادعو إ. م٢٠٠٧دروس في السیرة، أجمل قصة حب في عام 
  . م٢٠١٧والموعظة الحسنة، محاضرة لمركز تعزیز الوسطیة في الكویت في عام 

                                                           

  أخرجھ مسلم، ١
ولید العلي، جریدة األنباء، الصفحة اإللكترونیة، : فریط واإلضاعة، للشیخ الدكتورالت:  مقالة٢

https://www.alanba.com.kwم٢٠١٨/ ١٢ / ٥: ، تاریخ االطالع . 
یدة األنباء الكویتیة، ولید العلي، جر. د. أنجتھم من الھالك، للشیخ أ" ال إلھ إال اهللا " كلمة "  مقالة ٣

  .م٢٠١٨ / ١٢ / ٥: ، تاریخ االطالعhttps://www.alanba.com.kwالصفحة اإللكترونیة، 
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 ادع إلى سبیل : " نموذج ألحدى محاضرات الشیخ رحمھ اهللا تعالى والتي بعنوان
بسم اهللا الرحمن الرحیم، إن الحمد هللا، نحمده ونستعینھ " یقول في مستھلھا " ربك 

 من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل ونستغفره، ونعوذ باهللا
لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن 

 وأزواجھ، وأصحابھ، وسلم محمدًا عبده ورسولھ، صلى اهللا وسلم علیھ، وعلى آلھ،
  :تسلیما كثیرا، أما بعد

بركاتھ، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة فسالم اهللا علیكم ورحمتھ و
  .منزال

وأسأل اهللا عز وجل أن یجعلنا في روضة من ریاض الجنة، تحفنا فیھا المالئكة، 
وتغشانا فیھا الرحمة، وتتنزل علینا فیھا السكینة، ویذكرنا اهللا عز وجل فیمن عنده، ویقال 

  .كم حسناتلنا في آخر مجلسنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سیئات

وفي مقدمة ھذه المذاكرة التي تنفع بإذن اهللا تبارك وتعالى المؤمنین، أتوجھ بعد 
شكر اهللا عز وجل وحمده بالشكر الوافر الجزیل، والثناء العاطر الجمیل، لإلخوة 

، وذلك في ھذا -مسجد راشد العلبان في منطقة كیفان-الفضالء في ھذا المسجد المبارك 
 یتم بالتنسیق ما بین ھذا المركز المبارك مركز الوسطیة، وإدارة الجھد المبارك الذي

مساجد العاصمة، وفق اهللا الجمیع لما یحبھ ویرضاه، وجعل ذلك من التعاون للبر 
  .والتقوى، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر

والشكر موصول ألسرة ھذا المسجد، إماما ومؤذنا ومصلین، وكذلك ألبنائنا 
  .ین، أسأل اهللا عز وجل للجمیع التوفیق والسدادالطلبة الجامعی

  .}ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن{

آیات كریمات ختم اهللا عز وجل بھا سورة النحل، التي ختمت بمسك ختام 
قصص األنبیاء وھي قصة إبراھیم علیھ السالم، الذي جلى اهللا عز وجل لنا قصتھ في 

من كتابھ الكریم، فھو األسوة الحسنة والقدوة المستحسنة، وأبو األنبیاء وإمام مواطن 
  .الحنفاء، علیھ أفضل الصالة وأزكى السالم

، وكأنھا ترشد إلى ما "النعم"سورة مباركة، عرفت عند أئمة التفسیر بأنھا سورة 
أن نشكره ُتقّید بھ النعم وھو شكر اهللا عز وجل، ومن أعظم مواطن شكر اهللا عز وجل 

على ھذه المنة العظیمة والنعمة الجسیمة، أال وھي نعمة االستسالم هللا عز وجل واالنقیاد 
 .لھ بالطاعة

وھي الرسالة التي حملھا أنبیاء اهللا صلوات ربي وسالمھ علیھم أجمعین، فھذه 
  .الرسالة تخاطب المدعوین كٌل بحسبھ
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 ومنھم المجادل، فجاءت ھذه والمدعوون یتفاوتون، فمنھم القابل، ومنھم الغافل،
اآلیة الكریمة ووجھت الخطاب لكل واحد من ھذه األصناف الثالثة، فحق القابل أن یدعى 
بالحكمة، وحق الغافل أن یدعى بالموعظة الحسنة، وحق المجادل أن یقارع بالحجة وأن 

  .یجادل بالمحجة

 ھذا الملتقى وھذا یفتح لنا باب فقھ الدعوة إلى اهللا عز وجل، الذي ھو عنوان
  .المبارك

فقھ الدعوة إلى اهللا، الذي كّرسھ إمام األنبیاء صلوات ربي وسالمھ علیھ، وسید 
الحنفاء، وجاء على إثره الخلیل محمد بن عبد اهللا صلوات ربي وسالمھ علیھم أجمعین، 
فھما الخلیالن، وھما من ھما في الحنیفیة وفي لسان الصدق الذي جعلھ اهللا عز وجل لھما 

  .ي اآلخرینف

ھذه المواطن الثالث تفتح لنا معشر الحضور الكریم باب التفقھ في الدعوة، وأنھ 
من یرد اهللا بھ : (من أعظم ما یتفقھ فیھ، فلئن أخبرنا النبي صلى اهللا علیھ وسلم بقولھ

، فإن من أعظم الفقھ في الدین فقھ الدعوة إلى اهللا عز وجل، أن یفقھ )خیرا یفقھھ في الدین
  .حد منا الدعوة فیحسن مخاطبة المدعوین، یخاطب كًال بحسبھالوا

فمن كان حظھ الحكمة فإنھ یسقیھ ھذه الحكمة، ومن كان نصیبھ الموعظة فإنھ 
  .یحوطھ بھذا التذكیر، ومن كان حقھ الجدال فإنھ یقارعھ بالحجج البینات

رك ولو أردنا أن نقف مع دالئل ذلك في الوحي المصون؛ لوجدنا أن الرب تبا
 -والتي من شأنھا أن یفقھ ھذا اإلمام خطاب المدعوین-وتعالى علق اإلمامة في الدین 

لوجدنا أن الرب تبارك وتعالى قد قّید ذلك بأمرین، قید ذلك بأمرین اثنین، كما ذكرھما 
وجعلنا منھم أئمة یدعون {: الرب تبارك وتعالى في سورة السجدة في قولھ جل جاللھ

  .}انوا بآیاتنا یوقنونبأمرنا لما صبروا وك

بالصبر والیقین تنال : لذلك اغتنم أھل العلم من ھذه اآلیة القاعدة الشرعیة، فقالوا
  .اإلمامة في الدین، بالصبر والیقین تنال اإلمامة في الدین

والداعیة إلى اهللا عز وجل ھو في الحقیقة أحد أئمة الدین، الذین یفتقر الواحد 
ى الصبر وإلى الیقین، الصبر مع المدعوین، والیقین بحسن منھم إلى ھذین األمرین، إل

  .عاقبة الداعین

یا من شرفك اهللا عز وجل وجعلك ممن أخذ بحظ -إذن أنت بحاجة أیھا الداعیة 
 أنت مخاطب -وافر ونصیب ذاخر من دعوة النبیین صلى وسلم علیھم رب العالمین

الیقین :  مع المدعوین، والثانيالصبر: ومطالب بأمرین، بھما قرة العین، األمر األول
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بحسن عاقبة الداعین؛ ألن اهللا عز وجل سیحسن لك العاقبة والمآب، ویجزل لك الرب 
  .١" جل جاللھ األجر والثواب 

 ٢تألیف الكتب والرسائل العلمیة : ثالثًا

كان من منھج الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى في إعداد الدعاة، الحث على 
الحرص على البحث العلمي، فقد كان رحمھ اهللا تعالى یھتم اھتمامًا بالغًا تألیف الكتب و

بالبحث العلمي، فمن ینظر في مؤلفاتھ؛ یجدھا قد جمعت بین البحث والتحریر والتحقیق 
 .  والتنقیح، فقد تمكن رحمھ اهللا من تخصصھ تأصیًال وتحریرًا

 الدعوة والتعلیم، فإن لھ ورغم مشاغلة في: " ولید المنیس: یقول األستاذ الدكتور
نشاطًا علمیُا في التألیف والتحقیق، فخدم العلم بلسانھ وقلمھ وحالھ وقالھ، فلھ من 
التحقیقات الرائقة والبحوث المنسقة والرسائل المحققة ما یطول شرحھ وبیانھ، خاصة 

 . ٣" خدمتھ البن القیم ورسائلھ وعلمھ، وتحقیقھ لرسالة منظومة الكبائر، وغیر ذلك 

، في بیان حرص الشیخ ولید على ٤ویقول الشیخ عدنان بن عوض الرشیدي
 ثروة علمیة  جعلھا اهللا من الصدقة الجاریة لھ بعد – رحمھ اهللا –ترك شیخنا : " التألیف

موتھ، فباإلضافة لمؤلفاتھ الخاصة فقد قدم اثني عشر بحثًا علمیا متنوعًا تم تحكیمھا 
  . ٥" صة داخل الكویت وخارجھا ونشرھا في مجالت إسالمیة متخص

كان مثاًال متمیزًا في التألیف والتحقیق، والبحث : " نایف العجمي. د.  ویقول أ
  . ٦" والتدقیق، فألف الكثیر من الكتب والرسائل، وحقق العدید من المؤلفات والمسائل 

  : نموذج ألحد البحوث العلمیة والتحقیقات الشرعیة -

، یقول الشیخ "اإلنسانیة وأثر شعب اإلیمان في تأدیتھا حقوق الخدم : " بعنوانبحث 
فإن أداء الحقوق إلى أھلھا من وجوه العدل : " ولید رحمھ اهللا تعالى في مقدمة ھذا البحث

                                                           

 .ولید العلي، مرجع سابق. د.  محاضرة ادع إلى سبیل ربك، أ١
 األول، وإعادة ذكرھا ھنا ألنھا داخلة في  لقد تم التفصیل في بیان مؤلفات الشیخ ولید العلي في الفصل٢

 . الوسائل الدعویة
ولید عبد الھ المنیس  جریدة الراي، . د. سجایا رافقت شخصھ، بقلم أ. .. الراحل ولید العلي:  مقالھ٣

 .   م٢٠١٨ / ١٢ / ٦خ االطالع،  ، تاریhttp://www.alraimedia.com/Homeالصفحة اإللكترونیة، 
 عدنان بن عوض الرشیدي، أحد طلبة الشیخ ولید العلي،  وإمام وخطیب بوزارة األوقاف، والمشرف ٤

وحاصل على درجة الدكتوراه في الفقھ من جامعة .  على مركز حامل المسك الدعوي، في الكویت
 .  ي دولة الكویت دراسة فقھیة تطبیقیةالجمعیات التعاونیة ف:  القصیم،  وقد كانت أطروحتھ بعنوان

عدنان بن عوض الرشیدي، جریدة األنباء، : امتنان الولي بالثناء على شیخنا العلي، بقلم الشیخ:  مقالة٥
  . م٢٠١٨ / ١٢ / ٦تاریخ االطالع، .  /https://www.alanba.com.kwالصفحة اإللكترونیة، 

 ).  ١٨٠(مجموعة من محبي الشیخ، مرجع سابق، ص :  فقید الكویت، ولید العلي، إعداد٦
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 مح جح  مج(" واإلحسان، فأداؤھا یدل على األمانة وھي شعبة من شعب اإلیمان، 

 جع مظ حط خضمض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 ١  ) َّمق حق  مف خف حف جف جغمغ مع

فإذا احتاج المسلم إلى االستعانة بمن یخدمھ ویعینھ على قضاء  الحاجات، فعلیھ 
  .  بشعب اإلیمان التي تعینھ على أداء الحقوق والواجبات

فقد أسس بنیان ھذا األداء على ثالثة : ولما كانت تأدیة الحقوق أثرًا من آثار اإلیمان
  .  أركان، إذ ھو متعلق بقلب ولسان وجوارح اإلنسان

فبالنظر إلى شعب اإلیمان التي تحث وتحض وترشد وتعین على أداء ھذه الحقوق 
یعلم أن منھا ما یتعلق بالقلوب ومنھا ما یتعلق باأللسن ومنھا ما یتعلق : اإلنسانیة

  .  بالجوارح البشریة

وھذه الحقوق اإلنسانیة مضمنة بمطالب ثالثة آتیة، فواجب أن تعي خطاب الشارع الحكیم 
  ٢." واعیةأذن 

إن مجموع ھذه الورقات، وما اندرج : " ویقول رحمھ اهللا تعالى في خاتمة بحثھ
ما ھي إال ومضات وإشارات، ووراءھا ما وراءھا من العبارات، : تحتھا من كلمات

حقوق الخدم اإلنسانیة : " ولكن حسبنا أن نوجز في خاتمة ھذا البحث الذي موضوعھ
  : ، بعض النتائج المستفادة من البحث وھي"وأثر شعب اإلیمان في تأدیتھا 

أن أداء الحقوق إلى أھلھا من وجوه العدل واإلحسان، فأداؤھا یدل على األمانة  .١
  .  وھي شعبة من شعب اإلیمان

فعلیھ : أن المسلم إذا احتاج إلى االستعانة بمن یخدمھ ویعینھ على قضاء الحاجات .٢
  .  حقوق والواجباتالتحلي بشعب اإلیمان التي تعینھ على أداء ال

أن الناظر إلى شعب اإلیمان التي تحث وتحض وترشد وتعین على أداء الحقوق  .٣
یعلم أن منھا ما یتعلق بالقلوب ومنھا ما یتعلق باأللسن، ومنھا ما یتعلق : اإلنسانیة

  . بالجوارح البشریة

                                                           

 ) ٥٨( سورة النساء،  اآلیة رقم ١
.  حقوق الخدم اإلنسانیة وأثر شعب اإلیمان في تأدیتھا، أ:  أخالق إسالمیة وآداب شرعیة، بحث بعنوان٢
 ).  ١٠٤ – ١٠٣(الكویت، ص ، دار مدى، ) م٢٠١٨/ ھـ ١٤٤٠(، ١ولید االعلي، ط.  د
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یال، أن اإلیمان یغرس حرمة الحقوق اإلنسانیة في النفوس فیكون ألدائھا ھادیا ودل .٤
  . نبیًا ورسوال وھو اإلیمان باهللا ربًا، وباإلسالم دینًا وبمحمد 

 یدور مع اإلیمان عدمًا – للمعرفة بالحق؛ وللرأفة بالخلق –أن أداء الحقوق  .٥
ووجودًا، فعلى قدر اإلیمان یبادر من یبادر بأدائھا على وجھھا أو یصد عن أدائھا 

  . ١" صدودا 

 الھدیة الدعویة: رابعًا
سالم قد جاء بكل حسن مما فیھ تزداد عالقات األخوة ببعضھم، وتتقارب إن اإل

نفوس المسلمین، ومن ذلك الھدیة، فھي أدب حسن، وخلق جمیل، إن الھدیة من سماتھا 
تھدي القلب وترشده إلى سبیل المودة والتآلف، وتولد الود والمحبة وھي تستخرج ما في 

 .  صھ من ذلكالصدور من الوحر والغیظ والبغضاء، فتخل

إن المھاداة بین المسلمین من خلق اإلسالم، ومن الفعال التي حض علیھا الرسول 
 فقد كان النبي . ٢)) تھادوا تحابوا((، حیث قال یقبل الھدیة، ویثیب علیھا، ویدعو  

 ألجبت، ولو ٣لو دعیت إلى كراع: ((إلى قبولھا، ویرغب فیھا، فقد ورد عنھ أنھ قال
 أنھ كان یھدي للناس، ویقبل ھدیتھم، كما جاء عن النبي .   ٤)) لقبلتأھدي إلى ذراع

 –وكان یحرص أن یكافئ على الھدیة بمثلھا، أو أكثر، وأمر بھا، جاء عن أبي ھریرة 
أھدیة أم صدقة، فإن : ، إذا ُأتى بطعام سأل عنھكان رسول اهللا (( قال –رضي اهللا عنھ 

)) ، فأكل معھم یأكل، وإن قیل ھدیة، ضرب بیده ولم. ألصحابھ كلوا: قال. صدقة: قیل
  . ٦" واألحادیث في ذلك شھیرة : " قال الحافظ ابن حجر. ٥

 الرفیع في الھدیة، فطبقوه وحثوا علیھ، فكان عبد اهللا ووعى الصحابة الكرام ھدیة      
؛ أھدیث لجارنا الیھودي ؟"  تذبح لھ شاة فیسأل غالمھ – رضي اهللا عنھما –بن عمر 

ما زال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ : ((، یقولفإني سمعت رسول اهللا 
ألن أعول أھل بیت من : "  قال– رضي اهللا عنھما –وعن ابن عباس .  ٧))سیورثھ

أو ما شاء اهللا أحب إلى من دینار أنفقھ في سبیل اهللا عزوجل  المسلمین شھرًا، أو جماعة،
 ."  

 رحمھ اهللا تعالى من أشد الناس حرصًا على –ي ولذلك كان الشیخ ولید العل
الھدیة، فكان كثیرًا ما یھدي األصحاب واإلخوان، لعلمھ بأثر الھدیة ودورھا في الدعوة 

                                                           

 ).  ١٢٩ – ١٢٨( المرجع  نفسھ، ص ١
  رواه البخاري في األدب المفرد، وحسنة األلباني ٢
  مستدق الساق من الغنم والبقر العاري من اللحم :  الكراع٣
 )٢٤٥٦(  أخرجھ البخاري ، كتاب الھبة وفضلھا والتحریض علیھا، باب القلیل من الھبة، حدیث رقم ٤
 ) . ٢٥٧٦( جھ البخاري، حدیث رقم  أخر٥
  ) . ١٥-١ / ٦(  فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ٦
 ) . ٦٠١٤(  أخرجھ البخاري ، حدیث رقم ٧
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إلى اهللا تعالى، وفي تألیف القلوب وتصفیة النفوس، یقول الدكتور محمد محمدي بن محمد 
أول ما :  " رھا الكبیر في نفسھالنورستاني في ذكر ھدیة الشیخ ولید العلي لھ  وبیان أث

 كلفني شیخنا الكریم أبو الحارث فیصل بن یوسف العلي – أي جاء إلى الكویت –جئت 
 بتألیف كتاب في العقیدة یكون مناسبًا لشریحة األئمة والمؤذنین، – حفظھ اهللا تعالى –

  .  فاعتبرت التكلیف تشریفًا، وبدأت فیھ مستغرقًا في تألیفھ

في لقاء مع أخي الدكتور ولید العلي، اقترح أن یتولى ھو تسمیة وأثناء ذلك، و
بریق الجمان (أعرفھ منھ من القوة في اللغة العربیة، فسماه ھذا الكتاب؛ فوافقتھ فورًا؛ لما 

  ). بشرح أركان اإلیمان

وبعد أن فرغت من الكتاب طلبت منھ رحمھ اهللا تعالى أن یشاركني في تصحیحھ،      
ورًا، وأرجع لي النسخة بعد المراجعة، وفیھا الكثیر من المالحظات فلبى طلبي مشك

وبذلك ارتبط الكتاب اسمًا .  واالستدراكات التي أضفت رونقًا وبریقًا على مادة الكتاب
  . - رحمھ اهللا تعالى رحمة واسعة –ومضمونًا بالفقید الغالي الدكتور ولید العلي 

آخر ما یربطني باألخ الفقید في حیاتھ، بل ثم شاء اهللا تعالى أن یكون ھذا الكتاب 
وسببًا ألن یقترن اسمي باسمھ بعد رحیلھ من ھذه الدنیا الفانیة؛ وذلك أن اهللا قدر أن 

، قبل )ھـ١٤٣٨(أسافر لقضاء عطلة الصیف بدایة شھر ذي القعدة من السنة الماضیة 
 وبشرني بأن لي –تعالى  رحمھ اهللا –سفر الفقید بمدة، وقبل السفر بأیام اتصل بي الفقید 

.  ال، ستصلك الھدیة: أبا عبد اهللا، آتي إلیك وأستلم الھدیة ؟  قال: ھدیة عنده، فقلت
بریق (تقریب : (وكانت تلك الھدیة كتاب.  فحملھا أحد اإلخوة الكرام، فأوصلھا لي

وكان ذلك آخر اتصال لي بأخي ). للطالب وصیاغتھ على ھیئة سؤال وجواب) الجمان
  .   الدكتور ولید العلي، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیمالعزیز

، وھو  كتاب یتطابق فیھ - رحمھ اهللا تعالى –من تألیفھ ) التقریب(وھذا الكتاب 
بریق الجمان بشرح ( قد قرب كتابي – رحمھ اهللا تعالى –االسم مع المسمى؛ إذ إنھ 

الب األسئلة واألجوبة، وصاغ األسئلة ، بطریقھ رائعة؛ حیث صبھ على قو)أركان اإلیمان
  .  بأسلوب سھل متقن، یجمع بین االختصار والتركیز

 إلى بلدي – بعد استالم ھذه الھدیة الغالیة من الفقید –، ھذا ثم إنني سافرت ...
  .١"  نورستان لقضاء العطلة، ووصلني النبأ الحزین الذي ھز دولة الكویت وأنا ھناك   

یخ في جامعة الكویت في بیانھ طریقة الشیخ في الدعوة ویقول أحد طلبة الش
كان یعطي مادة في : "  وكیفیة استغاللھ للھدیة الدعویة وأثرھا على الطلبة والطالبات

الشویخ، وخصصوا لھ مكتبًا، فمأله كتیبات دعویة وقام یوزع على الطلبة، فاشتكوا علیھ 

                                                           

 تقریب بریق الجمان وصیاغتھ على ھیئة سؤال وجواب، تقریب أ ؟ د؟ ولید العلي، مرجع سابق، ص ١
)٧ – ٦ (  
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دعتھ إدارة الكلیة للتنبیھ، فكلمھم أناس أنھ یستخدم المكتب في غیر الموضوع لھ، فاست
بأسلوبھ الطیب، فسمحت لھ إدارة الكلیة بطاولة في أحد الممرات الحیویة بالكلیة فقال لي 

  . ١! " ما یطفئون نور اهللا : وھو مبتسم

  السفر للدعوة إلى اهللا : خامسًا

ه؛ إن تبلیغ الدعوة إلى دین اهللا الحق لیس محصورًا في مكان أو میدان دون غیر
ولذلك فإن من المیادین التي اھتم  بھا الدعاة میدان .  بل ھو عام في كل األمكنة والمیادین

 علیھم –السفر، والدعوة إلى اهللا فیھ، وقد اتبعوا في ذلك من كان لھم أسوة، من أنبیاء اهللا 
  والدعاة  السابقین الذین استثمروا ھذا المیدان في الدعوة إلى اهللا–الصالة والسالم 

 یزخران بكثیر من األدلة والشواھد التي تبین تعالى، كما أن كتاب اهللا وسنة رسولھ 
  .وتوضح ذلك

ولقد قد حبب إلى الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى السفر للدعوة إلى اهللا، بل أنھ 
 وفي ٢قد استشھد وھو على رأس عملھ الدعوي في بوركینا فاسوا، كما سبق اإلشارة إلیھ

 أكرمني – أي فترة دراسة الدكتوراه –فخالل ھذه الفترة : "  رحمھ اهللا تعالىذلك قولھ
اهللا عزوجل بصحبة شیخي األستاذ الدكتور محمد بن خلیفة التمیمي، الذي حبب إليَّ 
الدورات الخارجیة، فسافرت أول ما سافرت معھ في عام ألف وأربعمائة وسبعة عشر، 

سافرت معھ إلى أندونسیا، وأقمنا ثالثة أسابیع في الموافق ألف وتسعمائة وستة وتسعین، 
 – رحمھ اهللا تعالى –معھد اإلرشاد، وكان ذلك بتنظیم من الشیخ جمال یوسف الحداد 

 قارة جنوب شرق –الذي لھ الفضل علي في إیفادي سنویًا عندما كان رئیسًا للجنة القارة 
عام، حتى سافرت مع اللجنة  رئیسًا للجنة جنوب شرق آسیا، كان یوفدني في كل –آسیا 

أندونسیا، وتایلند، وكمبودیا، والفلبین، وكنت أسافر في بعض األحیان مع : إلى عدة دول
وفد الجامعة اإلسالمیة إلى تایلند، الذي كان یرأسھ فضیلة شیخي األستاذ الدكتور محمد 

 ھذا – یعني – قد صقلت شخصیتي، وحبب إلي – یعني -خلیفة التمیمي، وكانت 
  .  لمسلك، وھو المشاركة في الدورات الخارجیة، ال سیما الدول النائیة، الدول اآلسیویةا

وھذا األمر استمر إلى أن تخرجت، في عام ألف وأربعمائة وأربعة وعشرین في 
  .   ٣. "شھر جب، الذي یوافق عام ألفین وثالثة في شھر سبتمبر

فقد حمل ھم الدعوة : " عليویقول الشیخ نور الدین طالب عن سفر الشیخ ولید ال
إلى اهللا تعالى، وسعى في نشر العلم الشرعي الذي تعلمھ في تعلیمھ الرسمي، لیبلغھ إلى 

                                                           

  ) ٣٧(، ص ولید العلي، للجفري، مرجع سابق. د. سیرة أ١
 . انظر الفصل األول، المبحث الخامس، وفاة الشیخ ولید العلي٢
 .  مثلك ال یعوض، لفایز الدیحاني، مرجع سابق:  مقابلة٣
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الناس، فما اقتصر على أفراد بلده وقومھ، بل ذھب لیبلغ علمھ على سجادة الكتاتیب 
  . ١" الھندیة، وفوق رمال المحاضر األفریقیة، وتحت قصب البیوت األسیویة 

درك الشیخ ولید رحمھ اهللا أھمیة الدعوة إلى اهللا في السفر التي تعود  إلى كما أ
  : عدة أمور منھا

االقتداء باألنبیاء والرسل اللذین قاموا بالدعوة إلى اهللا تعالى في ذلك المیدان، ومنھم  .١
 – فقد قام  بتعلیم عقبة بن عامر المعوذتین، فعن عقبة بن عامر ،نبینا محمد 

یا عقبة (( ناقتھ في السفر، فقال لي كنت أقود برسول اهللا : (( قال– رضي اهللا عنھ
قل أعوذ برب ( و) قل أعوذ برب القلق(، فعلمني ))أال ظاعلمك خیر سورتین قرئتا

قال فلم یرني سررت بھما جدًا، فلما نزل لصالة الصبح صلى بھما صالة ) الناس
یا عقبة  كیف ((فت إلى فقال  من الصالة التالصبح للناس فلما فرغ رسول اهللا 

إنما قال لھ ذلك ترغیبًا " كیف رأیت ؟ : قولھ: - رحمھ اهللا –قال العیني .  ٢))رأیت
  ". لھ، وتبیھًا على فضل السورتین وتأكیدًا 

، وندب إلیھ الدعاة، ومما یثبت ذلك، أن السفر من أجل الدعوة أرشد إلیھ النبي  .٢
 إلى المدینة قبل الھجرة لیعلم – عنھ  رضي اهللا– مصعب بن عمیر بعث النبي 

أول ما قدم : (( رضي اهللا عنھما، قال-أھلھا القرآن واإلسالم، فعن البراء بن عازب، 
  .  ٣))علینا مصعب بن عمیر، وابن أم مكتوم وكانا یقرئان الناس

م أن القیام بالدعوة إلى اهللا في السفر فیھ الثبات على المبادئ والقوة في النفس والعز .٣
عند إظھار الدعوة والعزة بالتمسك بھذا الدین، حیث إنھ ال یوفق في ھذا المیدان إال 
من وفقھ اهللا لذلك؛ وألن في ھذا المیدان من المعوقات والمصاعب ما قد یسبب نفورًا 
عن قبول الدعوة، بسبب یتعلق بالداعي أو المدعو، ومما یشھد لذلك أن ربیعة بن 

 في الجاھلیة في سوق ذي رأیت النبي : اھلیًا قالعباد من بني الدیل وكان ج
، والناس مجتمعون ))یا أیھا الناس قولوا ال إلھ إال اهللا تفلحوا: ((المجاز وھو یقول

 یقول إنھ صابئ كاذب یتبعھ ٤علیھ، ووراءه رجل وضئ الوجھ أحول ذو غدیرتین
  .  ٥ھ أبو لھب وقالوا لي ھذا عمحیث ذھب فسألت عنھ فذكروا لي نسب رسول اهللا 

                                                           

 ).  ٥٦(مجموعة من محبي الشیخ، مرجع سابق، ص :  فقید الكویت، ولید العلي، إعداد١
، وصححھ األلباني في )١٤٦٤(رقم في المعوذتین، حدیث : الصالة، باب:  أخرجھ أبي داوود، كتاب٢

 ).  ٤٦٢ / ٣(صحیح سنن أبي داوود، 
 وأصحابھ إلى المدینة، حدیث رقم مقدم النبي : المبعث النبوي، باب:  أخرجھ البخاري، كتاب٣
)١٤٦٤  .(  
  ) . ١٤٨ / ٢( البدایة والنھایة ، البن كثیر ، : ذؤابتان من الشعر ، انظر :  غدیرتین٤
، وقال شعیب األرناؤوط صحیح لغیره وھذا )١٩٠٢٦(حمد في المسند، حدیث رقم  خرجھ اإلمام أ٥

 .  إسناده حسن
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أن ھناك إرشادات وعبادات وأمورًا ال تحصل إال في السفر، وقد یجھل بعض الناس  .٤
فیھا وفي أحكامھا، فھنا تبرز أھمیة الدعاة في إبراز الواجبات والتحذیر من 
المخالفات، ومما یدل على ذلك أن في السفر تحصل ھناك رخص شرعیة، وأمور 

اتباعًا للھدي النبوي، ومن ذلك ما روي عن وسنن ومنھیات ینبغي الحرص علیھا 
:   یقولسمعت  رسول اهللا  :  قال– رضي اهللا عنھما –كعب بن عاصم األشعري 

 أن – رضي اهللا عنھما –، وعن ابن عمر ١)) لیس من البر الصیام  في السفر((
ن إلى غیر ذلك م.  ٢)) ال تسافر المرأة ثالثة أیام إال مع ذي محرم: (( قالالنبي 

النصوص و األدلة التي توضح أحكام ورخص السفر، فتبرز ھنا أھمیة الدعوة 
والتبیین ؛ وذلك لشدة الحاجة في بعض األحیان وخاصة في ھذه األزمنة المتأخرة، 

یتضح لكل طالب : " والتي أصبح السفر فیھا منتشرًا، یقول الشیخ عبد العزیز بن باز
ت، وأن األمة في كل زمان ومكان في أشد علم أن الدعوة إلى اهللا من أھم المھما

  . ٣" الحاجة إلیھا بل في أشد الضرورة إلى ذلك 

میدان السفر تظھر فیھ روح الداعي الحریص على نشر وتبلیغ دین اهللا؛ وذلك ألن  .٥
الدعوة فیھ من أشق األمور حیث أن المسافر في العادة یكون مشغوًال في سفره بما 

ر األخرى حتى وإن كانت أمورًا شرعیة یقتضي ذھب إلیھ دون غیره من األمو
 ولھذا فقد وصف النبي .  الزمان والمكان القیام فیھا بواجب الدعوة أو النصیحة

 أنھ  عن النبي – رضي اهللا عنھ –السفر بأنھ قطعة من العذاب، فعن أبي ھریرة 
نھمتھ السفر قطعة من العذاب یمنع أحدكم طعامھ وشرابھ ونومھ فإذا قضى : ((قال

السفر قطعة من ((قولھ : " قال ابن حجر العسقالني  رحمھ اهللا.  ٤))فلیعجل إلى أھلھ
أي جزء منھ، والمراد بالعذاب األلم الناشئ عن المشقة لما یحصل في " العذاب 

  .٥" الركوب والمشي من ترك المألوف 

هللا عنھ  رضي ا–أن فیھ تحصیل األجر العظیم في الدنیا واآلخرة، عن سھل بن سعد  .٦
ألعطین الرایة رجًال یفتح اهللا على یدیھ فقاموا (( یقول یوم خیبر  أنھ سمع النبي –

یرجون لذلك أیھم یعطى فغدوا وكلھم یرجو أن یعطى فقال أین علي فقیل یشتكي 
عینیھ فأمر فدعي لھ فبصق في عینیھ فبرأ مكانة حتى كأنھ لم یكن بھ شيء فقال 

قال على رسلك حتى تنزل بساحتھم ثم ادعھم إلى اإلسالم نقاتلھم حتى یكونوا مثلنا ف

                                                           

 .  إسناده صحیح: ، وقال شعیب األرناؤوط)٢٣٧٣٠( أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده، حدیث رقم ١
 ).  ١٠٨٦(في كم یقصر الصالة، حدیث رقم : التقصیر، باب:  أخرجھ البخاري، كتاب٢
هللا وأخالق الدعاة، عبد العزیز ابن باز، طبع الجمعیة السعودیة للدراسات الدعویة،  الدعوة إلى ا٣

 ).  ١٣(ھـ، ص ١٤٢٩الریاض، 
 ).  ١٨٠٤(السفر قطعة من العذاب، حدیث رقم : العمرة، باب:  أخرجھ البخاري، كتاب٤
یروت،  فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أبو الفضل ابن حجر العسقالني، دار المعرفة، ب٥

 ).  ٦٢٣ / ٣(ھـ، ١٣٩٧
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)) وأخبرھم بما یجب علیھم فو اهللا  ألن یھدي بك رجل واحد خیر لك من حمر النعم
١.  

 ام يل ىل 7 8 ُّ  : أن فیھ تحقیق الفالح في الدنیا واآلخرة، كما قال تعالى .٧

 ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم

َّ ٣. ٢  

ب اطا  

واوةل وادا  دب ا 

إن التقنیات الحدیثة الیوم بلغت درجة كبیرة من التقدم، وھي تستخدم ألغراض 
متعددة سواء كانت تلك األغراض مشروعة أو ممنوعة، وأصبحت تلك التقنیات من أكبر 
مصادر التأثیر في اآلخرین، ومن المجاالت الطیبة التي استخدمت فیھا تلك التقنیات 

 اهللا تعالى، بھدف تذكیر المؤمنین بدینھم، ودعوة غیرھم إلى اإلیمان باهللا عز الدعوة إلى

: وجل المعبود الحق، اتباعُا ألمره سبحانھ
 ُّ 8 7
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 انتشارھا انتشارًا واسعُا قربت من خاللھ وترجع أھمیة تلك التقنیات الحدیثة في
المسافات، ووفرت الكثیر من الجھود، وصار الداعیة من خاللھا یستطیع الوصول إلى 

 تلك –رحمھ اهللا تعالى –شریحة كبیرة من المدعوین؛ ولذلك أدخل الشیخ ولید العلي 
 والداللة على التقنیات الحدیثة في دعوتھ مما دل على دورھا البارز في قبول الدعوة،

                                                           

 لإلسالم والنبوة وأن ال یتخذ بعضھم بعضًا دعاء النبي : بدء الوحي، باب:  أخرجھ البخاري، كتاب١
 ).  ٢٩٤٢(أربابًا من دون اهللا، حدیث رقم 

 ).  ١٠٤( سورة آل عمران، اآلیة رقم ٢
إلى اهللا في السفر في ضوء القرآن الدعوة :  لالستزادة حول أھمیة الدعوة إلى اهللا في السفر، انظر٣

رزین بن محمد الرزین، رسالة : معجب بن رشید الدوسري، إشراف الدكتور: والسنة، إعداد الباحث
ماجستیر، جامعة اإلمام محمد ین سعود اإلسالمیة، كلیة الدعوة واإلعالم، قسم الدعوة واالحتساب، عام 

  .  وما بعدھا ) ٢٢ – ١٨(ص .  ھـ ١٤٣٤/ ھـ ١٤٣٣
  )١٢٥(  سورة النحل ، اآلیة رقم ٤
 ) .٣٣( سورة فصلت ، اآلیة رقم ٥
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ومن تلك التقنیات الحدیث التي . تطورھا ومناسبتھا لحال الناس في العصر الحاضر
  : وظفھا الشیخ ولید العلي في دعوتھ ما یلي

  استخدام برامج الحاسب اآللي في طباعة البحوث والكتب والمقاالت : أوًال
ت التقنیة لقد حرص الشیخ ولید العلي على استغالل األجھزة اإللكترونیة ذا

العالیة في إنجاز أعمالھ من تألیف وتحقیق وكتابة، فقد استخدم جھاز الحاسب اآللي 
، فقد كان حریصًا على )الكمبیوتر سواء الشخصي أو المتنقل الموسوم باالب توب(

 –كان : " ١فھد الرشیدي.  د.  إخراج أعمالھ بأفضل صورة وذات جودة عالیة، یقول أ
 یدخل األعمال، على سبــــــیل المثال عندنا یكون أحیانًا اجتماع –أي الشیخ ولید العلي 

احنا أكثر من خمسة، ستة، أحیانًا تصیر لھ فترة إنھ ما راح یتحدث وال یحتاج اإلنصات 
 . الكامل اعتبار طبیعة الموضوع، ما یدخل علینا في االجتماع إال معاه الالبتوب مالھ

ذا الشخصي مالھ، أنا أقول مكنز علمي غیر لذلك أنا أوصي أھلھ إن الالبتوب ھ
مسبوق، فتالقیھ ینجر كتاب حق جھة معینة داخل عملھ، أو ینجز عمل آخر متعلق إما 

  .  في الطلبة أو في الدراسات العلیا؛ ألنھ ھو رئیس مجال الدراسات العلیا

الرجل یدخل األعمال مع بعض بما ال یتعارض؛ لذلك الفترة الصباحیة تجد إنھ 
لص شغل العمید المساعد، وقائم بدوره كعضو ھیئة تدریس، قائم بدوره في أعمالھ مخ

  . ٢"األخرى حتى التي تكون خارج الكلیة بما ال یتعارض مع عملھ داخل الكلیة 

  استخدام الھواتف الذكیة في إرسال الرسائل النصیة : ثانیًا

التواصل واالتصال، وقد إن من نعم اهللا علي العباد في ھذا الزمان انتشار وسائل    
وفرت ھذه الوسیلة للناس وقتًا وجھدًا وماًال، ففي الزمن الماضي ما كانت لتبلغ األخبار 
ویتواصل األحباب واألصدقاء واألقارب من مئات الكیلو مترات أو آالفھا إال عبر شھور 

  فإن الخبر ینقل من أقصى األرض إلى أدناھا بسرعة أو سنین، أما في ھذا الزمن
 . متناھیة

والھاتف یعتبر أحد الوسائل التي قربت البعید ویسرت الصعب، وقللت من 
  .  التكلفة التي كان الناس یبذلونھا

 استخدامھ وسیلة - رحمھ اهللا تعالى –لقد اتضح من دعوة الشیخ ولید العلي 
ولید كان من عادة الشیخ : " الھاتف في الدعوة إلى اهللا، فقد قال الدكتور فھد السنیدي

                                                           

   ١عمید كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة الكویت :  فھد الدبیس الرشیدي
  مقابلة مفاتیح الخیر، مرجع سابق، ٢
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رحمھ اهللا أن یرسل لمن یحب دعواتھ عبر رسائل الھاتف، وال سیما في أماكن الفضل 
  .١" ومواسمھ، وكأنھ یرید منھم عدم قطع حبال المودة 

كان الحفي بإخوانھ، الحریص علیھم، یتفقدھم، : " ویقول الدكتور حسان الطیان
أو زار مسجد الحبیب ویذكرھم في حلھ وترحالھ، ما أذكر أنھ قصد الحج أو العمرة 

 إال أرسل من ھناك رسالة یبث بھا التحایا والدعاء، وأنا على یقین من أنھ المصطفى 
) الواتسآب(كان یرسل لكل من یعرف، وال یذھبن بك الظن إلى أنھ كان یرسلھا بالوثاب 

 فما كان ممن یضیع وقتھ بھ، بل كان یرسلھا رسالة عادیة مدفوعة الثمن مأجورًا عند اهللا
  .٢" إن شاء المولى عزوجل 

 :  استخدام  بعض برامج التواصل االجتماعي: ثالثًا

نقل :  " عرف الباحث ماجد رجب عبد سكر، التواصل االجتماعي على أنھ
األفكار والتجارب وتبادل الخبرات والمعارف بین الذوات واألفراد والجماعات بتفاعل 

، وھو جوھرة العالقات اإلنسانیة إیجابي وبواسطة رسائل تتم بین مرسل ومتلقي
 . ٣" ومحـــقق تطورھا 

بأنھا مواقع إلكترونیة مبنیة على أسس " وتعرف شبكات التواصل االجتماعي 
معینة، تمكن الناس من التعبیر عن أنفسھم، والتعرف على أشخاص آخرین یشاركونھم 

  . ٤"االھتمامات نفسھا 

تواصل بین مجموعة من وتھدف مواقع التواصل االجتماعي إلى بناء 
األشخاص، في مختلف أنحاء العالم، وتعتمد على تطویر عدة خدمات عرفت عند 
مستخدمي اإلنترنت في بدایات انتشارھا بینھم، ومن ھذه الخدمات التي جمعتھا مواقع 
التواصل االجتماعي، القدرة على التحدث المكتوب مع األشخاص اآلخرین، والتواصل 

  . الصوتي والمرئي

لقد أصبحت ھذه المواقع وسیلة لحفظ المعلومات، كمقاطع الفیدیو، والصور، 
ووفرت بعضھا خاصة إرسال، واستقبال الوثائق، والملفات اإللكترونیة، وساھمت في 

                                                           

 ). ٢٤(ولید العلي، لمحمد الجفیري، مرجع سابق، ص . د. سیرة أ١
  ).  ١٠١ – ١٠٠( المرجع نفسھ، ص ٢
دراسة "  ومعوقاتھ – آثاره – ضوابطھ –التواصل االجتماعي، أنواعھ : "  رسالة الماجستیر بعنوان٣

جمال محمود محمد الھوبي، : ماجد رجب العبد سكر، إشراف الدكتور: قرآنیة موضوعیة، إعداد الطالب
م، ص ٢٠١١/ ھـ ١٤٣٢آن، غزة، بكلیة أصول الدین، قسم التفسیر وعلوم القر/ الجامعة اإلسالمیة 

)٢٤  .(  
 و Edited .٢٠١٧-٤-١٨ Social network", ComputerHope, Retrieved:  انظر٤

: ، تاریخ االطالعcom.https://mawdoo٣تعریف شبكات التواصل االجتماعي، لسناء الدویكات، : مقالة
  م٢٠١٨ / ١٢ / ١٠
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جعل مستخدمیھا قادرین على اكتشاف العدید من األشیاء الجدیدة، كالثقافات، والعادات 
  . ١المنتشرة عند كافة شعوب العالم

جد العدید من مواقع التواصل االجتماعي المشھورة، والتي تستخدمھا شریحة كبیرة من تو
الناس، من كل الفئات العمریة، وفي كافة أنحاء العالم، إذ یتجاوز عدد مستخدمي مواقع 
التواصل االجتماعي المالیین من األشخاص، الذین  یحرصون على متابعتھ بشكل شبھ 

  : الجتماعي المشھورة ما یليدائم، ومن مواقع التواصل ا

تم إنشاؤه في عام . یعد موقع تویتر  أحد مواقع التواصل االجتماعي في العالم:  تویتر- ١
یوجد موقع . م من قبل جاك دورسي و نوح غالس، وإیفان ولیامز و بیز ستون٢٠٠٦

لوا ویستطیع رواد ھذا الموقع أن یرس. شركة تویتر في والیة سان فرانسیسكو األمریكیة
  . ٢ حرفًا ١٤٠عن حالتھم أو أفكارھم بشرط أال یتجاوز عدد حروفھا " تغریدات " 

من أشھر المواقع العالمیة واألكثر استخدامًا، ویعد تابعًا لشركة جوجل، :  یوتیوب– ٢
وھو موقع متخصص بمقاطع الفیدیو المجانیة، والتي یقوم المستخدمین بنشرھا 

الیوتیوب، فإنھ ال یسمح للمستخدم بمشاركة األفالم ومشاھدتھا، وكقانون من قوانین 
اإلباحیة أو التي تسئ فیھا لشخصیات معینة، أو اإلعالنات التجاریة أو األفالم التي تشجع 

  .٣الناس على اإلجرام 

ھو تطبیق تواصل اجتماعي للھواتف الذكیة، یستطیع المستخدم من :   إنستجرام– ٣
 كما أن لكل مستخدم صفحة شخصیة وصفحة لعرض خالل نشر الصور ومقاطع الفیدیو،
   ٦. ٥ وتویتر ٤آخر األخبار تمامًا كموقعي فیسبوك

وھي عبارة عن صندوق برید خاص بكل شخص أو ).  اإلیمیل( البرید اإللكتروني – ٤
ھیئة، على اإلنترنت تمامًا مثل صندوق البرید العادي، حیث یمكن من خاللھ إرسال 

 -)  Hotmail- (أنواع  ھي ولھ . إلى أشخاص وجھات أخرىالرسائل اإللكترونیة 

                                                           

، لمجد خضر، موقع موضوع، " تعریف مواقع التواصل االجتماعي:" مقالة :  انظر١
https://mawdoo٣.comم٢٠١٨/ ١٢ / ١٠: ، تاریخ االطالع. 

تسنیم معابرة، موقع موضوع، : أھم مواقع التواصل االجتماعي، الكاتبة: مقالة:  انظر٢
https://mawdoo٣.comم٢٠١٨ / ١٢ / ١٠: ، تاریخ االطالع  . 

 .   المرجع نفسھ٣
موقع الفیس بوك من المواقع األكثر شھرة في قائمة مواقع التواصل االجتماعي، واألكثر :  الفیس بوك٤

و م من قبل مارك زوكربیرغ، وإدوارد سافرین، وأندر٢٠٠٤استخدامًا على االطالق، تم إنشاؤه عام 
ماكولوم، وداستن موسكوفیتز، وكریس ھوز، حینما كانوا طالبًا في جامعة ھارفارد، وكان الموقع في 

.  البدایة مقتصرًا على طالب الجامعة ثم امتد لیشمل جامعات أخرى، وامنھى األمر كموقع متاح للجمیع
 .  ابقتسنیم معابرة، مرجع س: أھم مواقع التواصل االجتماعي، الكاتبة: مقالة: انظر

 .   المرجع نفسھ٥
 اقتصرت في الحدیث عن ثالث أنواع من برامج التواصل االجتماعي  ؛القتصار الشیخ ولید العلي ٦

 .  رحمھ اهللا تعالى علیھا
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 outlook- Gmail–Yahoo  وھو یعتبر واحد من الوسائل الحدیثة التي تساعد على
االتصال بشكل سریع في جمیع أنحاء العالم عن طریق الكمبیوتر، وھو أیضًا من أولى 

م األولى من في األیا. طرق االتصال السریع التي ظھرت، وتحصل بین شخص وآخر
اختراع البرید اإللكتروني كان من الصعب أحیانًا إدارة الرسائل النصیة البسیطة، 
وإضافة صورة ووثائق وكان ذلك ممكنًا إذا تواجدت برامج أخرى، لنقل المعلومات، أما 
حالیًا فقد وفرت برامج البرید اإللكتروني بشكل عام خیارات سھلة االستخدام  لربط 

  ١. ت ومقاطع الفیدیو والمستندات الكاملةالصور واألصوا

إن من األسالیب الوسائل الحدیثة التي وظفھا الشیخ ولید العلي في دعوتھ، 
برامج التواصل االجتماعي، لكن لم یكن استخدامھ على اإلطالق، إنما كان بقیود 

  : ٢وضوابط، ومن تلك الضوابط والقیود

 لى ونشر الفوائد العلمیة والثقافیة  أنھا كانت للعمل الدعوي ونشر دین اهللا تعا .  

  أنھا لتقریب المسافات عن طریق التواصل مع المدعویین في البلدان األخرى  
  ال تنشر فیھا ما یخالف شریعة اهللا تعالى أو سنة نبیھ  .  
  بعیدة عن إثارة الفتن والنزاعات بین فئات المجتمع  
 تتبع منھج الوسطیة بعیدة عن الغلو والتطرف .  
 سیلة للتألیف بین الناس وجمعھم وتوحید صفوفھم و  
  وسیلة لإلعالن عن الدروس الشرعیة والمؤتمرات المحلیة والدولیة والمحاضرات

  .  العامة
 التعامل بأسلوب الحكمة والموعظة والجدال بالتي ھي أحسن .  
 التعامل مع األفراد قائم على االحترام المتبادل وحسن الخلق  
 فقھون والبعد عن التكلف والغموض في لغة الخطاب مخاطبة الناس بما ی

  .المستخدمة
یقول الشیخ نور الدین طالب عن استخدام الشیخ ولید العلي لبعض برامج 

ونظرة  عجلى منك على حسابھ في تویتر تجده رحالھ ال یقر لھ : " التواصل االجتماعي
ًا على الخیر، وتارًة یرسل قرار، فتارة یغرد لك من الفلبین داعیًا إلى اهللا تعالى، وحاث

إلیك من الھند أو السند وھو یقیم دورة علمیة شرعیة، وثالثة یراسلك من مجاھل أفریقیا 
 وھو على رأس تبلیغھ – رحمھ اهللا تعالى –وھو في عمل الخیر واإلغاثة، حتى لقي ربھ 

لم الدعوة، في أشرف حاالتھ وأرفع درجاتھ، درجة الھجرة في سبیل اهللا، ونشر الع
  . ٣" الشرعي، والدعوة اإلسالمیة 

                                                           

أسامة خمیس، موقع موضوع  اإللكتروني، : ما ھو البرید اإللكتروتي، للكاتب: مقالة:  انظر١
https://mawdoo٣.com م٢٠١٨ / ١٢ / ١٢، تاریخ االطالع  . 

 .   ھذه القیود والضوابط تم استنباطھا من خالل القراءة في سیرة الشیخ والنظر في منھجھ الدعوي٢
  ) ٥٦( فقید الكویت، ولید العلي، إعداد مجموعة من محبي الشیخ، مرجع سابق، ص ٣
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  اطب اث

 ووا را رم ال ادام و١ا  

 العدید من المشاركات في البرامج الدینیة – رحمھ اهللا تعالى –كان للشیخ ولید العلي 
الرسمیة و الثقافیة  وكانت لھ العدید من الكلمات و الرسائل التوجیھیة، في وسائل اإلعالم 

 :  المرئیة والمسموعة ومن ذلك
 نقل : البرامج التلفزیونیة وكان لھ العدید من المشاركات التي كانت عن طریق: أوَال

فانظر كیف "، وخطبة "وهللا األسماء الحسنى: " خطبة بعنوان: خطب صالة الجمعة ومنھا
، "كما أمرتفاستقم " ، وخطبة "رحیل أمیر القلوب"، وخطبة "كانت عاقبة الظالمین

 ".  حادثة اإلسراء والمعراج : " ،  وخطبة"الفرج بعد الشدة" وخطبة 

المدخل : البرامج  الدعویة اإلذاعیة المتسلسلة عبر إذاعة دولة الكویت ومنھا: ثانیًا
م، ٢٠٠٤م، وهللا األسماء الحسنى فادعوه بھا، عام ٢٠٠٣الكریم إلى جنات النعیم عام 

م، ٢٠٠٦م، وفعالیات مؤتمر األئمة والخطباء، عام ٢٠٠٥وعلى طریق الدعوة عام 
 م، واآلداب الشرعیة عام ٢٠٠٧ومشاركة كویت الخیر في المملكة التایلندیة، عام 

م، ٢٠١٠ م، والعروة الوثقى، عام ٢٠٠٩ م، والذاكرین اهللا كثیرًا والذاكرات، عام ٢٠٠٨
م، والدعاء ٢٠١٢م وخصائص شھر اهللا المحرم، عام ٢٠١١ومن أجل الكویت، عام 

م، برنامج أقرأ ٢٠١٥م وغیرھا، برنامج صباح الخیر یا كویت، عام ٢٠١٣المأثور، عام 
 . م٢٠١٧م، برنامج واحة المستمعین  عام ٢٠١٦في دولة غامبیا عام 

الرسالة : بث الرسائل التوجیھیة للجھات الحكومیة الرسمیة كوزارة اإلعالم ومنھا: ثالثًا
وطني الكویت، یا من : "  واالبتعاد عن الفتن  الذي جاء فیھاالتوجیھیة في حب الوطن

ھوت إلیك أفئدة المواطنین في كل بیت، فلسانھم یكافؤك بالدعاء على ما أعطیت، 
وجوارحھم تسعى لخدمتك جزاء ما أسدیت، فلطالما كانت أرضك اآلمنة الطیبة لھم 

ك اهللا تعالى بالعافیة واألمن وعاء، وخیرك الذي ساقھ اهللا تعالى إلیك لھم سقاء، قد حبا
والقوت، وھي النعم الثالث التي ال یحتمل أن تفوت، كما حدثنا بذلك الرسول الكریم علیھ 

من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربھ عنده قوت (أفضل الصالة وأزكى التسلیم، 
طني الكویت، حیث إني أحمد اهللا تعالى مولي النعم إلیك یا و) یومھ فكأنما حیزت لھ الدنیا

  . وجدت بحمد اهللا تعالى ھذه النعمة الثالث في كل بیت
أیھا المواطن الكریم، أیھا األخ المقیم، قد حظیت بنعمة العافیة ببدنك فال طواعین 
تزعزعھا، وسكنت بھذه البلدة اآلمنة المطمئنة وال خوف یفّزعھا، وأتاك قوتك الطیب 

قد أسبغ اهللا تعالى علیك رزقھ وحباك بإعانتھ، رغدا وال مجاعة في الطریق تقتطعھا، 
فلیعبدوا رب ھذا البیت الذي أطعمھم من {واصطفاك اهللا سبحانھ وتعالى بعد ذلك لعبادتھ، 

 .}جوع وآمنھم من خوف

                                                           

 ).  ١١(دعوة، ص ولید العلي، خاصة بجامعة الكویت، قسم العقیدة وال. د.   السیرة الذاتیة، أ١
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كلوا من رزق ربكم {:فما أحوجنا دوما المتثال أمر اهللا الكریم في كتابھ المسطور
  .}واشكروا لھ بلدة طیبة ورب غفور

جب علینا إذا ظّللنا سواد غیوم الفتن، وحري بنا إذا أدركتنا مخاطر أمواج فوا
المحن، أن نحمد اهللا تعالى على نعمة العافیة واألمن والقوت التي یغتبط علیھا البشر، 
وأن نجنب شعبنا المتراحم ومجتمعنا المتالحم مستظھر ما وراءھا من الشرر، وأن ندرك 

ه البلد تسبق حظوظ النفس ومصالح الوالد ومنافع الولد، قبل فوات األوان أن مصالح ھذ
وأن الحرص على بحبوحة عیشھ وسالمة أمنھ من االضطراب ھو لسان میزانھ الذي 
نزن بھ الطوائف والتحالفات واألحزاب، فإیاك ثم إیاك أن یؤتى الوطن من ثغرك، ولیكن 

  .نحري دون نحرك: لسان حالك

  بالدي ھواھا في لساني وفي فمي
 

  یمجدھا قلبي ویدعو لھا فمي 
 

  وال خیر فیمن ال یحب بالده
 

  وال في حدیث الحب إن لم یتیم 
 

اللھم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا، وأسبغ علیھ نعمك الباطنة والظاھرة، وادفع عنھ 
  .١" برحمتك یا أرحم الراحمین كل الفتن المدلھمة والمحن القاھرة

 افي والفیدیو التلفزیوني في المحاضرات والدورات استخدام آالت التصویر الفوتوغر
  .  الشرعیة وفي الملتقیات والمؤتمرات المحلیة والدولیة

 في استغالل كل وسیلة تخدم – رحمھ اهللا تعالى –لقد اجتھد الشیخ ولید العلي 
عملھ الدعوي، بما ال یتعارض مع النصوص الشرعیة واألدلة المرعیة، فقد وظف تلك 

 . صال كلمة الحق للناس كافةالوسائل إلی

ففي الوقت الحاضر أصبح من الصعب االعتماد على الوسائل التقلیدیة فقط في 
دعوة الناس، السیما مع انتشار وسائل التكنولوجیا الحدیثة، وتعود الناس على استخدامھا، 

ر ومن ھذه الوسائل أآلت التصوی.  حیث أصبحت أساسًا  ولزامًا لھم في حیاتھم الیومیة
والتي أطلق علیھا المتخصصون . التي تنقل الصور الضوئیة  الثابتة و المتحركة

  .     بالكامیرا أو آالت التصویر الفوتوغرافي وآالت التصویر والفیدیو التلفزیوني

، التي تلتقط من "الكامیرا  " فھو  التصویر عبر :   فالتصویر الفوتوغرافي
 نقل األضواء والظالل الواقعة على الشيء خالل تصویبھا نحو الھدف، ثم من خالل

                                                           

 . Y_https://www.youtube.com/watch?v=W٠gLbSHn٤ مقابلة مفاتیح الخیر، مرجع سابق، ١
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المراد تصویره، فینتج صورة جامدة، تسجل لحظة معینة واحدة، لمشھد، أو مكان، أو 
  . ١شخص، وتبقى ھذه الصورة على الوضع الذي التقطت علیھ 

فكلمة فیدیو، كلمة غربیة یمكن ترجمتھا إلى اللغة العربیة : أما تصویر الفیدیو
، ویقصد بھا عادة، تقنیة تسجیل الصور "الصور المتحركة " وھو بمصطلح  مقابل  

المتحركة والذي یرافقھ غالیًا تسجیل صوتي، ولھ العدید من األجھزة اإللكترونیة 
  . ٢وأصبحت الیوم تقنیة موجودة في الھواتف الذكیة المحمولة 

فھو الذي ینقل الصورة والصوت في وقت واحد، : أما التصویر التلفزیوني
طریقة الدفع الكھربائي؛ وذلك نتیجة لتأثیر الضوء المنعكس من الجسم المراد تصویره ب

على لوح من المیغا، والمغطى بعدد ھائل من الحبیبات الدقیقة المصنوعة من مادة 
حساسة للضوء، تصنع من أكسید الفضة، والسیزیوم، منفصلة عن بعضھا، ومعزولة 

حول الصور إلى إشارات إلكترونیة، ثم إلى موجات كھربائیًا، وھذا القسم من التصویر ی
كھرومغناطیسیة إما ترسل عن طریق ھوائي اإلرسال لتستقبلھا ھوائیات االستقبال 
ألجھزة التلفزیون، ضمن المدى الذي یمكن أن تصل إلیھ، وإما أن توجھ إلى جھاز 

بمادة یختزن تلك الموجات على شكل تغیرات مغناطیسیة في شریط بالستیكي، طلي 
مغناطیسیة مناسبة، یصلح الختزان تلك الموجات، لعرض ما سجلھ  بعد  اختزانھ تلك 
الموجات، على رأس یتحسس لھا، فیحولھا مرة أخرى إلى إلكترونیات ثم یرسلھا إلى 

  .٣الشاشة على شكل إشارات كھربائیة، لتظھر على شكل صورة متحركة 

ضوئیة اآللیة، وھي الصور وھذا النوع من التصویر یطلق علیھ الصور ال
المتخذة بآلة التصویر، والتي تنقل الظالل واألضواء الواقعة على الجسم، إلى السطوح 

  .٤األسود واألبیض، أو باأللوان الطبیعیة للجسم: التي تطبع علیھا إما بدرجات اللونین

  

 ٥وھذا النوع من التصویر لیس تصویرًا بالمعنى الذي جاءت بھ النصوص النبویة
  ھذه - رحمھ اهللا تعالى –بالوعید علیھ والنھي عنھ، بداللة اتخاذ الشیخ ولید العلي 

                                                           

و التصویر والحیاة، لمحمد نبھان سویلم،  ) ٧ – ٥(التصویر الجنائي، لسالم عبد الجبار، ص :  انظر١
، وأحكام التصویر في الشریعة اإلسالمیة، للشیخ عبد الرحمن عبد الخالق، ص )١٣٨ – ١٣٤(ص 

)٣٢  .( 
الموسوعة الحرة ویكبیدیا على الشبكة العنكبوتیة، " فن الفیدیوا " مقالة : انظر ٢

https://ar.wikipedia.org/wiki/%م٢٠١٨ / ١٢ / ١٨:  ، تاریخ االطالع . 
، والتصویر بین حاجة العصر وضوابط )٥٤٤ / ١(الموسوعة العربیة المیسرة، مادة تلفزیون، :  انظر٣

، وأحكام  التصویر )١٠٤ – ١٠١(، والشریعة اإلسالمیة والفنون، ص )١٠٣(الشریعة اإلسالمیة، ص 
 ریعة في الشریعة في الش

ھـ ١٤٠٩(أحكام التصویر في الشریعة اإلسالمیة، للشیخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، الكویت، :  انظر٤
 ).  ١٤(، ص ) م١٩٨٨/ 
 :  للنظر والتوسع في حكم التصویر في اإلسالم انظر٥
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الوسائل في دعوتھ واستغاللھا لتحقیق أھداف دعویة  تعود بالنفع على اإلسالم و 
  . المسلمین

كما أدرك الشیخ رحمھ اهللا تعالى أن الصورة الیوم سالح فتاك ووسیلة عظمى، 
م، وترویج األفكار والعقائد والمبادئ، فاألخبار المصورة أعظم من أعظم  وسائل اإلعال

تأثیرًا في النفس آالف المرات من األخبار المسموعة، أو المقروءة، فمھما بالغ الواصف 
في الوصف ال یمكن أن یكون كذلك كمن ینقل لك الصورة الحقیقة للخبر، فعن ابن عباس 

لیس الخبر كالمعاینة، إن اهللا عز وجل :  ((قال رسول اهللا :  قال– رضي اهللا عنھما –
أخبر موسى بما صنع قومھ في العجل، فلم یلق األلواح، فلما عاین ما صنعوا، ألقى 

  .  ١))األلواح فانكسرت

فالذي یرى الصورة كأنھ یرى الواقع، والذي یسمع الخبر ال یمكن أن یكون  "
أجل ذلك فإن الذین امتلكوا كمن یرى صور ھذه األخبار واألحداث أمام عینیھ، ومن 

وسائل التصویر الضوئي، ونقلوا ذلك على صفحات الورق، أو شاشات التلفزیون أو في 
األشرطة المسجلة، فإنھم استطاعوا أن ینقلوا عقائدھم وأفكارھم، وأخالقھم، بكل سھولة 

ن یحارب إلى العالم أجمع، وأما الذین ینقلون أخبارھم ووقائعھم بالكتابة والسماع فھم كم
الدبابة بالسیف والطائرة بالمقالع، وھذا لیس من العقل والدین، ولذلك فالصورة الیوم 

  .  ضرورة إعالمیة وإخباریة ال یمكن االستغناء عنھا ألھل الحق بتاتًا

كیف ینقلون حقائق الوقائع ضدھم، وكیف ینقل أھل الحق إلى الناس جھادھم، 
الحج وصالة العیدین في أماكن كثیرة من العالم، ومؤتمراتھم وجموعھم، وصور الھدایة و

وكیف یشرحون للناس مشاكلھم وقضایاھم، إذا تخلى المسلمون الیوم عن استعمال 
الصور المنقولة مطبوعة في ورقة، أو مطبوعة على شاشة أو شریط، إن التخلي عن ھذا 

م بوجوب حرب الیوم للمسلمین انتحار حقیقي وھو یشبھ من بعض األوجھ من ینادي الیو
  . ٢"الكفار بالسیف بدًال من الصاروخ والرشاش 

ولذلك كان للشیخ من یوثق جھوده تصویرًا وتسجیًال، یقول الشیخ محمد الجفري  
: " في أثناء كالمھ عن أخالق الشیخ ولید العلي النبیل وجمعھ ألقوال المقربین من الشیخ

تني بتوثیق جھود الشیخ تصویرًا و ویقول األخ الفاضل مبارك العنزي  وھو ممن كان یع
كنت جالسًا أصور الشیخ، فمرضت، وإذا بالشیخ ولید العلي یأتي ویقرأ علي : (تسجیًال

ومرة كنت أتحدث معھ وأنا واقف وھو . ویقبل رأسي، انھارت دموعي ال شعوریًا
  . ٣" جالس، فقام وأكمل الحدیث ولم یجلس لكوني واقفًا، فكان متواضعًا بشوشًا

                                                           

 ، وصححھ على شرط الشیخین، )٣٢١ / ٢( أخرجھ الحاكم في المستدرك، ١
 ).  ١٨(یر في الشریعة اإلسالمیة، للشیخ عبد الرحمن بن عبد الخالق، مرجع سابق، ص   أحكام التصو٢
 ).  ٢١(ولید العلي، لمحمد الجفري، مرجع سابق، ص . د.  سیرة أ٣



 - ١١٨ -

  :امتةاخل

ھدفت الدراسة  بیان أبرز األسالیب الدعویة في الفكر الدعوي للشیخ ولید العلي، 
: أصیلة وثانویة ومن أھمھا: وتم االعتماد في كتابة موضوع البحث على عدة مصادر

مؤلفات الشیخ ولید العلي وأبحاثھ ومقاالتھ ومقابالتھ، بعض ما كتب عن الشیخ في 
 صادر عن طریق بعض أبنائھ أو طالبھ أو أصدقائھ، والوسائل المختلفة، بعض الم

المنھج : اعتمدت ھذه الدراسة على استخدام بعض المناھج العلمیة البحثیة، وھي
الوصفي، والمنھج االستقرائي التحلیلي، وتكونت الدراسة من مقدمة، ثم مبحثین وعدة 

رز مالمح حیاتھ مطالب، حیث كان المبحث األول عن التعریف بالشیخ ولید العلي وأب
اسمھ وكنیتھ ونسبھ، : المطلب األول: العلمیة، وتكون من ستة مطالب على النحو التالي

طلبھ للعلم : صفاتھ، المطلب الرابع: مولده ونشأتھ، المطلب الثالث: المطلب الثاني
: مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ، المطلب السادس: وشیوخھ وتالمیذه، المطلب الخامس

األسالیب الدعویة التي اعتمد علیھا الشیخ ولید العلي، : تھ، أما المبحث الثاني فكان عنوفا
األسالیب والوسائل التقلیدیة : المطلب األول: وتكون من ثالثة مطالب على النحو التالي

: الوسائل واألسالیب الحدیثة في الدعوة، المطلب الثالث: في الدعوة، المطلب الثاني
اإلعالم الرسمیة المرئیة والمسموعة في الدعوة، ثم خاتمة الدراسة استخدام وسائل 

مشتملة على ملخص لمحتویات الدراسة وأبرز نتائجھا، وكان من أبرز نتائج الدراسة ما 
  :یلي
الشیخ ولید العلي ھو  األستاذ الدكتور، الفقیھ العقدي المسند، الشیخ المقرئ والبحاثة  .١

محمد بن عبد اهللا بن محمد العلي الكویتي المدني أبو عبد اهللا ولید بن : المحقق
  .الحنبلي

ولد الشیخ رحمھ اهللا في دولة الكویت، في یوم الخمیس الرابع من شھر صفر، عام  .٢
الثامن من شھر : ، الموافق)ھـ١٣٩٣ / ٢ / ٤( ألف وثالثمائة وتسعین للھجرة 

نف أسرة ، في ك)م١٩٧٣ / ٣ / ٨(مارس، عام ألف وتسعمائة وثالثة وسبعین 
  . متدینة محبة للعلم والعلماء

نشأ الشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى في كنف أسرة متدینة محافظة، وتولى تربیتھ  .٣
األستاذ الفاضل محمد عبد اهللا العلي، والسیدة الفاضلة أم ولید بنت : والداه الكریمان

التربیة وغرس لقد كان فضلھما بعد فضل اهللا علیھ كبیرًا  في . یوسف أحمد العلي
  .الصفات الحمیدة في نفسھ

االبتسامة والبشاشة، األخذ : من أبرز الصفات التي تمیز بھا الشیخ ولید العلي ما یلي .٤
بالسنة في الھیئة والسمت، األدب الجم في الحدیث، سالمة الصدر، التواضع، الورع، 

لوفاء وتعاھد السعي بالخیر وقضاء الحوائج، احترام المشایخ وحسن اللباقة معھم، ا
المعارف ولو بالرسائل، المحافظة على الوقت وعدم إضاعتھ، الحلم والصبر، حیاؤه 
وغضھ للبصر، وضوح األھداف واالبتعاد عن الصراعات السیاسیة والفكریة، بره 

  .بوالدیھ وحسن تعاملھ من أھلھ وإخوانھ
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 وقبل بعد ذلك م ؛١٩٩٠تخرج الشیخ ولید العلي من ثانویة الحسن بن الھیثم في عام  .٥
  .في كلیة العلوم بجامعة الكویت في قسم الكیمیاء

ارتحل مع خالھ الشیخ فیصل العلي الذي كان یدرس في جامعة األزھر ومكث عنده  .٦
  .مدة قرأ وراجع فیھا حفظھ للقرآن الكریم

في بدایة دراستھ األكادیمیة حزم رحمھ اهللا تعالى أمتعتھ وغادر الكویت متوجھًا إلى  .٧
 المنورة ملتحقًا بكلیة القرآن الكریم والدراسات اإلسالمیة، وكان في استقبالھ المدینة

بمطار المدینة المنورة الدكتور صالح بن عبد العزیز سندي، الذي كان یعتني بھ 
  .ویضیفھ في بیتھ

جھود اإلمام ابن قیم : " سجل أطروحتھ في الدكتوراه في الكلیة ذاتھا  بعنوان .٨
وحصل على الدرجة العالمیة عام " ید األسماء والصفات الجوزیة في تقریر توح

  .م، بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف األولى٢٠٠٤

تدرج الدكتور ولید العلي رحمھ اهللا تعالى في المراحل الدراسیة  فحصل على  .٩
جید (البكالوریوس في التفسیر والقراءات، بتقدیر : أوًال: المؤھالت العلمیة اآلتیة

، من كلیة القرآن الكریم والدراسات اإلسالمیة، في الجامعة )م١٩٩٥(، سنة )جدًا
الماجستیر في : اإلسالمیة في المدینة المنورة، بالمملكة العربیة السعودیة، ثانیًا

م، من كلیة الدعوة وأصول الدین في الجامعة ١٩٩٩العقیدة، بتقدیر ممتاز، سنة 
الذخائر : " لسعودیة، وعنوان الرسالةاإلسالمیة في المدینة المنورة بالمملكة العربیة ا

الدكتوراه في العقیدة، : ، ثالثًا" تحقیق وتعلیق –لشرح منظومة الكبائر للسفاریني 
م، من كلیة الدعوة وأصول الدین ٢٠٠٤بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف األولى، سنة 

عنوان في الجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة، بالمملكة العربیة السعودیة، و
  ". جھود اإلمام ابن قیم الجوزیة في تقریر توحید األسماء والصفات : " الرسالة

 العلم والمعرفة عن كوكبة نیرة –تلقى الشیخ الدكتور ولید العلي رحمھ اهللا تعالى  .١٠
من أئمة عصره، وعلماء دھره، وذلك من خالل أخذه منھم وھو على مقاعد الدراسة 

  .ساجد العلمیة، أو من خالل الرحلة والسفر إلیھماألكادیمیة، أو في حلقات الم

 كثیرون سواء من كان في جامعة – رحمھ اهللا تعالى –تالمیذ الشیخ ولید العلي  .١١
الكویت بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة أو من درسھم الشیخ في مسجده مسجد 

محاضرات، الدولة الكبیر أو في المساجد المختلفة التي كان یلقي فیھ الدروس وال
  .وسواء كان بالكویت أو خارجھا

للشیخ ولید العلي رحمھ اهللا تعالى مكانة علمیة مرموقة ودرجة أكادیمیة عالیة  .١٢
مؤلفات الشیخ : درجاتھ األكادیمیة، ثانیا: أوًال: ومما یدل على مكانتھ العلمیة ما یلي

  .   األعمال العلمیة والعملیة:  من كتب وبحوث وتحقیقات، ثالثًا
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م، اجتمع الناس في بوركینا فاسوا، ٢٠١٧ / ٨ / ١٦ي یوم األربعاء الموافق وف .١٣
في المسجد للصالة علیھما، ولكن الظروف حالت دون جلبھما إلى المسجد، فخرج 

، وصلوا علیھما ھناك، وكان ممن صلى علیھما وزیر )واغادغو(الناس إلى مطار 
فیر المملكة العربیة السعودیة، الداخلیة ووزیر الخارجیة والمفتي البوركینیون، وس

وما یزید عن ألفي من طالب العلم تجمعوا لوداع من جاء إلیھم لیعلمھم دینھم، 
وأقلعت الطائرة الكویتیة األمیریة التي أرسلت بأمر من صاحب السمو أمیر الكویت 

 التي تقلھما من مطار – حفظھ اهللا تعالى –الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح 
متوجھة إلى مطار الكویت الدولي، ووصلت صبیحة یوم الخمیس ) غوواغادو(

  .م٢٠١٧ / ٨ / ١٧: الموافق

تعددت األسالیب الدعویة التقلیدیة التي استخدمھا الشیخ ولید العلي، ومنھا ما  .١٤
المقاالت في الصحف الرسمیة والمجالت : الخطب المنبریة، ثانیًا: أوًال: یلي

ت والدروس العلمیة في المساجد والجامعات والمراكز المحاضرا: االجتماعیة، ثالثًا
السفر : خامسًا، الھدیة الدعویة: رابعًاتألیف الكتب والرسائل العلمیة، : الدعویة، ثالثًا

  للدعوة إلى اهللا 
: تعدد األسالیب الدعویة الحدیثة التي استخدمھا الشیخ ولید العلي، ومنھا ما یلي .١٥

: ، ثانیًالي في طباعة البحوث والكتب والمقاالتاستخدام برامج الحاسب اآل: أوًال
استخدام  بعض برامج : استخدام الھواتف الذكیة في إرسال الرسائل النصیة، ثالثًا

تویتر، والیوتیوب، وإنسجترام، البرید اإللكتروني : التواصل االجتماعي، ومنھا
  ).اإلیمیل(

  في الدعوة یة والمسموعةاستخدم الشیخ ولید العلي وسائل اإلعالم الرسمیة المرئ .١٦
البرامج التلفزیونیة وكان لھ العدید من : أوَال: إلى اهللا تعالى ومن ذلك ما یلي

البرامج  الدعویة اإلذاعیة المتسلسلة عبر إذاعة دولة :  من خاللھا، ثانیًاالمشاركات
 ،بث الرسائل التوجیھیة للجھات الحكومیة الرسمیة كوزارة اإلعالم: ثالثًاالكویت، 

استخدام آالت التصویر الفوتوغرافي والفیدیو التلفزیوني في المحاضرات والدورات 
 الشرعیة وفي الملتقیات والمؤتمرات المحلیة والدولیة
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