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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ترجمة العالم الجليل

 ’ الشيخ عبد الكريم بن علي البكري 

 اسمه ونسبه:* 

من بين عامر بن  هو عبد الكرمي بن علي بن سليمان بن علي البكري من بين ثور من قبيلة سبيع املعروفة يف اجلزيرة, وهي
 صعصعة من هوازن, القبيلة العدنانية املشهورة.

 ووالدته هي شايعة العمري من آل سويلم من العرينات من قبيلة سبيع أيضاً.

 والدتــــــــه:* 

 ـ( .ه1290ولد يف مدينة البكريية, إحدى مدن منطقة القصيم يف اململكة العربية السعودية يف حدود سنة )

 أسرتــــــــــه:* 

, مث إن أحد أجداده انتقل منها واستوطن مدينة -مشال منطقة القصيم -كانت أسرته تسكن يف بلدة عيون اجلواء  
البكريية يف أوائل القرن الثالث عشر واستمر فيها هو وذريته من بعده, حىت صار والد املرتَْجم له من أعيان مدينة البكريية 

التجارة, وقد اشتهر بشهامته وكرمه وعبادته وصالحه, وكان ذا عناية بالغة برتبية أبنائه, وحرص على وكان يشتغل ب ,ووجهائها
عامل فوجههم إىل طلب العلم الشرعي, فكانوا كلهم يطلبون العلم على  ,تنشئتهم نشأة دينية علمية, فكان له سبعة أبناء ذكور

لعلم إال اثنان فقط, ومها: املرتَْجم له, وأخوه الشيخ عبد العزيز, حيث  البكريية وقاضيها آنذاك, ولكن مل يشتهر منهم بطلب ا
ـ( وله أبناء ه1372كان هذا األخري معروفًا بالعلم, وله جهود يف الوعظ واإلرشاد والتوجيه يف منطقة القصيم, تويف سنة )

 يسكنون اآلن يف مدينة بريدة قاعدة منطقة القصيم .

خوات, اشتهرن بالصالح والعبادة, أصغرهن والدة الشيخ حممد بن عبد اهلل بن سبيل إمام كما كان للُمتَـْرَجم له مخس أ
ـ( ه1394وخطيب املسجد احلرام, وكانت حتفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب, وذات صالح وعبادة, وقد توفيت مبكة سنة )

 وهي آخر من مات من إخوان وأخوات املرتَْجم له .

ـ( أي والشيخ يف حدود العاشرة من عمره, فكان بعد ذلك حتت كفالة أخيه األكرب ه1300)أما والده فقد تويف يف سنة 
 سليمان .

 :طلبه العلم ورحالته* 
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عند بلوغه سن التمييز أدخله والده ُكتَّاب املدينة, فتعلم فيه مبادئ القراءة والكتابة, وحفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب, 
مث شرع بعد ذلك بطلب العلم على عامل البكريية وقاضيها آنذاك الشيخ / رميح بن سليمان آل رميح, فقرأ عليه يف مبادئ العلوم 

يث, والفقه, مث تطلع لطلب العلم خارج بلده, فسافر وهو يف العشرين من عمره إىل الرياض, فقرأ على الشرعية يف التوحيد, واحلد
علم احلديث أكثر من غريه من العلوم  -رمحه اهلل -بعض مشاخيها يف التوحيد والفقه واحلديث والتفسري وغريها, وقد حبب إليه 

زخر بكثري من احملدثني الكبار آنذاك, فمكث هبا عدة سنوات, يقرأ فيها الشرعية, فحمله ذلك إىل السفر إىل اهلند حيث كانت ت
على عدد من علمائها يف احلديث والتفسري وغريمها حىت متكن يف علم احلديث, وصار له فيه اطالع واسع, وكان أثناء إقامته 

إخالص الدين هلل وحده, والسري على  رمحه اهلل وأهنا دعوة إىلهناك حيرص على بيان حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب 
هنج السلف الصاحل, ومن حكمته يف بيان ذلك أنه محل معه عدداً من مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب, ومن أمهها كتاب 

ل عن التوحيد, فكان يقرأ فيها يف أوقات فراغه, فدخل عليه مرة يف غرفته أحد مشاخيه وكان معه كتاب التوحيد يقرأ فيه, وقد أزا
الغالف الذي فيه اسم الكتاب واسم املؤلف قصداً, فلما رآه معه شيخه طلبه منه وأخذ يقرؤه وأعجب به كثرياً, وسأله عن 
املؤلف فلّما حتقق املرتجم له من إعجاب شيخه بالكتاب أخرج له الغالف وعليه اسم الكتاب واسم مؤلفه, فاستغرب شيخه أن 

بن  بن عبد الوهاب, وأظهر ندمه وأسفه على أنه مل يكن يعرف حقيقة دعوة الشيخ حممديكون هذا من مؤلفات الشيخ حممد 
عبد الوهاب ألنه كان يقع فيه, وأخذ يرتحم عليه ويدعو له, وصار يبني للناس حقيقة دعوته وأنه على منهج السلف الصاحل من 

 يت تنسب إليه .داؤه من األباطيل الالصحابة والتابعني, وأنه على خالف ما يقول عنه أع

فبقي املرتجم له عدة سنوات يطلب العلم يف اهلند, مث عاد بعدها إىل اخلليج, واستقر يف إمارة عجمان لنشر العلم والدعوة 
 إىل اهلل تعاىل .

 جهوده في الدعوة ونشر العلم:* 

تعـــــاىل وتبصـــــري النـــــاس  قيقـــــة  اهلل ملـــــا عـــــاد الشـــــيخ مـــــن اهلنـــــد رأى أن يقـــــيم يف اخللـــــيج لنشـــــر العلـــــم والقيـــــام بالـــــدعوة إىل
, وإزالـــــة مـــــا قـــــد علـــــق يف نفـــــوس النـــــاس مـــــن الشـــــوائب والبـــــدع املخالفـــــة هلديـــــه  الـــــدين اخلـــــال  الـــــذي بعـــــث بـــــه املصـــــطفى 

  أســــــس هبــــــا مدرســــــة شــــــرعية, أقبــــــل عليهــــــا الطــــــالب مــــــن نــــــواحي دعوتــــــه, فســــــكن هبــــــا, و  لبــــــث   إمارةعجمــــــان ’, واختــــــار
النجـــــــديني إمـــــــارات اخللـــــــيج, وال ســـــــيما مـــــــن اإلمـــــــارات ااـــــــاورة كالشـــــــارقة وأم القـــــــوين, كمـــــــا قصـــــــدها بعـــــــض طـــــــالب العلـــــــم 

علــــم القيــــام بنشــــر ال لــــيس لــــه هــــم  إال’ وقــــد أقــــام فيهــــا ســــكناً للطــــالب املغرتبــــني, فكــــان , ’للدراســــة فيهــــا والتلقــــي عــــن الشــــيخ 
ــــــل وااــــــالس العامــــــة  ــــــدين القــــــومي يف املســــــاجد واحملاف ــــــه إىل التمســــــك بأهــــــداب ال ــــــوعظ واإلرشــــــاد والتوجي يف هــــــذه املدرســــــة, وال
حـــــىت ذاع صـــــيته واشـــــتهرت دعوتـــــه, وكتـــــب اهلل تعـــــاىل لـــــه القبـــــول يف تلـــــك الـــــبالد, وبـــــارك اهلل تعـــــاىل يف علمـــــه ودعوتـــــه, وانتفـــــع 

ياتــــــه, وكــــــرَّس جهــــــده يف بــــــث العلــــــم والــــــدعوة إىل اهلل تعــــــاىل ونشــــــر مــــــذهب الســــــلف النــــــاس بــــــه انتفاعــــــاً كبــــــرياً, فقــــــد بــــــذل ح
أمَّـــــاراً بـــــاملعروف ناهيـــــاً عـــــن املنكــــر, ال تأخـــــذه يف اهلل لومـــــة الئـــــم, شـــــديداً علـــــى أهـــــل البـــــدع  ’الصــــاحل يف ربـــــوع اخللـــــيج, وكـــــان 
حمتســــباً  بعــــض األذى, فكــــان صــــابراً ه عليــــه فتعــــرض يف ســــبيل ذلــــك إىل أثــــار خصــــومه وأعــــداء واملعاصــــي, مــــع حــــدة فيــــه,  ــــا
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مييــــــل يف فتــــــاواه وأجوبتــــــه الشــــــرعية, وكــــــذا يف منهجــــــه التعليمــــــي إىل مــــــنهج احملــــــدثني,  ’مــــــا أصــــــابه يف ذات اهلل تعــــــاىل . وكــــــان 
 تأثراً مبشاخيه من علماء احلديث يف اهلند.

 تالميذه:* 

يف تلــــــك الربــــــوع, قصــــــده الطــــــالب مــــــن ملــــــا افتــــــتح الشــــــيخ مدرســــــته يف عجمــــــان, وأخــــــذ يف نشــــــر العلــــــم واشــــــتهر أمــــــره 
 سائر إمارات اخلليج, ومن البالد النجدية, فأخذ عنه العلم جم غفري, نفع اهلل تعاىل هبم, فمن أشهر تالميذه:

 الشيخ الداعية املشهور يف الشارقة عبد اهلل بن علي احملمود . -1
وقــــــد تــــــوىل القضــــــاء يف رأس  الشــــــيخ عبــــــد اهلل بــــــن مطلــــــق الفهــــــد, مــــــن مدينــــــة الــــــرس إحــــــدى مــــــدن منطقــــــة القصــــــيم -2

 .(1)ـ(ه1375اخليمة, وتويف بالرياض سنة )
يف جنــــــــوب اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية عبــــــــد اهلل بــــــــن حممــــــــد القرعــــــــاوي, املتــــــــو  ســــــــنة  الشــــــــيخ الداعيــــــــة املشــــــــهور -3

 . (2)ـ(ه1389)
ســــــــنة  الشــــــــيخ/ عبــــــــد العزيــــــــز الراشــــــــد, املــــــــدرس باملســــــــجد احلــــــــرام, وصــــــــاحب كتــــــــاب ))تيســــــــري الــــــــوحيني(( املتــــــــو  -4

 ـ( .ه1403)
ــــاض, نــــزل مصــــر واســــتوطنها للــــدعوة إىل  -5 ــــة الري ــــابس, مــــن بلــــدة القويعيــــة قــــرب مدين ــــد اهلل أبــــو ي ــــة / عب الشــــيخ الداعي

 اهلل .

 وفاتــــــه:* 

الشــــــــيخ يف عجمــــــــان يف حــــــــدود ســــــــنة  بعــــــــد حيــــــــاة حافلــــــــة بــــــــالعلم والــــــــدعوة إىل اهلل تعــــــــاىل واألعمــــــــال الصــــــــاحلة تــــــــويف
ــــ( ومل خيلــــف عقبــــاً, ألنــــه مل يتــــزوج رمحــــه اهلل تعــــاىل رمحــــة األبــــرار وأســــكنه فســــيح اجلنــــان, وجــــزاه عمــــا قــــدم ل ســــالم ه1370) ـ

 واملسلمني خري اجلزاء.

 

                                                           

 . 2/644جد(( البن بسام, نعلماء (انظر: كتاب ))(1

 . 15(انظر: كتاب ))النهضة اإلصالحية في جنوب المملكة العربية السعودية(( ص, (2

 وكتبه

 عـمـر بن محمـد السبيـل

 إمام الحرم المكي الشريف
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