بسم اهلل الرمحن الرحيم
ترجمة العالم الجليل
الشيخ عبد الكريم بن علي البكري ’
* اسمه ونسبه:
هو عبد الكرمي بن علي بن سليمان بن علي البكري من بين ثور من قبيلة سبيع املعروفة يف اجلزيرة ,وهي من بين عامر بن
صعصعة من هوازن ,القبيلة العدنانية املشهورة.
ووالدته هي شايعة العمري من آل سويلم من العرينات من قبيلة سبيع أيضاً.
* والدتـ ـ ـ ــه:
ولد يف مدينة البكريية ,إحدى مدن منطقة القصيم يف اململكة العربية السعودية يف حدود سنة (1290هـ) .
* أسرتـ ـ ـ ـ ــه:
كانت أسرته تسكن يف بلدة عيون اجلواء  -مشال منطقة القصيم ,-مث إن أحد أجداده انتقل منها واستوطن مدينة
املرت َجم له من أعيان مدينة البكريية
البكريية يف أوائل القرن الثالث عشر واستمر فيها هو وذريته من بعده ,حىت صار والد ْ
ووجهائها ,وكان يشتغل ب التجارة ,وقد اشتهر بشهامته وكرمه وعبادته وصالحه ,وكان ذا عناية بالغة برتبية أبنائه ,وحرص على
تنشئتهم نشأة دينية علمية ,فكان له سبعة أبناء ذكور ,فوجههم إىل طلب العلم الشرعي ,فكانوا كلهم يطلبون العلم على عامل
املرت َجم له ,وأخوه الشيخ عبد العزيز ,حيث
البكريية وقاضيها آنذاك ,ولكن مل يشتهر منهم بطلب العلم إال اثنان فقط ,ومهاْ :

كان هذا األخري معروفاً بالعلم ,وله جهود يف الوعظ واإلرشاد والتوجيه يف منطقة القصيم ,تويف سنة (1372هـ) وله أبناء
يسكنون اآلن يف مدينة بريدة قاعدة منطقة القصيم .
للمتَـ ْر َجم له مخس أخوات ,اشتهرن بالصالح والعبادة ,أصغرهن والدة الشيخ حممد بن عبد اهلل بن سبيل إمام
كما كان ُ
وخطيب املسجد احلرام ,وكانت حتفظ القرآن الكرمي عن ظهر قلب ,وذات صالح وعبادة ,وقد توفيت مبكة سنة (1394هـ)
املرت َجم له .
وهي آخر من مات من إخوان وأخوات ْ
أما والده فقد تويف يف سنة (1300هـ) أي والشيخ يف حدود العاشرة من عمره ,فكان بعد ذلك حتت كفالة أخيه األكرب
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
الشرعية يف التوحيد ,واحلد يث ,والفقه ,مث تطلع لطلب العلم خارج بلده ,فسافر وهو يف العشرين من عمره إىل الرياض ,فقرأ على
بعض مشاخيها يف التوحيد والفقه واحلديث والتفسري وغريها ,وقد حبب إليه  -رمحه اهلل -علم احلديث أكثر من غريه من العلوم
الشرعية ,فحمله ذلك إىل السفر إىل اهلند حيث كانت تزخر بكثري من احملدثني الكبار آنذاك ,فمكث هبا عدة سنوات ,يقرأ فيها
على عدد من علمائها يف احلديث والتفسري وغريمها حىت متكن يف علم احلديث ,وصار له فيه اطالع واسع ,وكان أثناء إقامته
هناك حيرص على بيان حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل وأهنا دعوة إىل إخالص الدين هلل وحده ,والسري على
هنج السلف الصاحل ,ومن حكمته يف بيان ذلك أنه محل معه عدداً من مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ,ومن أمهها كتاب
التوحيد ,فكان يقرأ فيها يف أوقات فراغه ,فدخل عليه مرة يف غرفته أحد مشاخيه وكان معه كتاب التوحيد يقرأ فيه ,وقد أزال عن
الغالف الذي فيه اسم الكتاب واسم املؤلف قصداً ,فلما رآه معه شيخه طلبه منه وأخذ يقرؤه وأعجب به كثرياً ,وسأله عن
فلما حتقق املرتجم له من إعجاب شيخه بالكتاب أخرج له الغالف وعليه اسم الكتاب واسم مؤلفه ,فاستغرب شيخه أن
املؤلف ّ

يكون هذا من مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ,وأظهر ندمه وأسفه على أنه مل يكن يعرف حقيقة دعوة الشيخ حممد بن
عبد الوهاب ألنه كان يقع فيه ,وأخذ يرتحم عليه ويدعو له ,وصار يبني للناس حقيقة دعوته وأنه على منهج السلف الصاحل من
الصحابة والتابعني ,وأنه على خالف ما يقول عنه أعداؤه من األباطيل اليت تنسب إليه .
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:
ملـ ــا عـ ــاد الشـ ــيخ مـ ــن اهلنـ ــد رأى أن يقـ ــيم يف اخللـ ــيج لنشـ ــر العلـ ــم والقيـ ــام بالـ ــدعوة إىل اهلل تعـ ــاىل وتبصـ ــري النـ ــاس قيقـ ــة
الـ ــدين اخلـ ــال

الـ ــذي بعـ ــث بـ ــه املصـ ــطفى  , وإزالـ ــة مـ ــا قـ ــد علـ ــق يف نفـ ــوس النـ ــاس مـ ــن الش ـ ـوائب والبـ ــدع املخالفـ ــة هلديـ ــه

 , واخت ـ ــار ’ إمارةعجم ـ ــان لب ـ ــث دعوت ـ ــه ,فس ـ ــكن هب ـ ــا ,وأس ـ ــس هب ـ ــا مدرس ـ ــة ش ـ ــرعية ,أقب ـ ــل عليه ـ ــا الط ـ ــالب م ـ ــن ن ـ ـ ـواحي
إمـ ـ ــارات اخلل ـ ـ ــيج ,وال س ـ ـ ــيما م ـ ـ ــن اإلم ـ ـ ــارات اا ـ ـ ــاورة كالش ـ ـ ــارقة وأم الق ـ ـ ــوين ,كم ـ ـ ــا قص ـ ـ ــدها بع ـ ـ ــض ط ـ ـ ــالب العل ـ ـ ــم النج ـ ـ ــديني
للدراس ــة فيه ــا والتلق ــي ع ــن الش ــيخ ’ ,وق ــد أق ــام فيه ــا س ــكناً للط ــالب املغرتب ــني ,فك ــان ’ ل ــيس ل ــه ه ــم إال القي ــام بنش ــر العل ــم
يف ه ـ ــذه املدرس ـ ــة ,وال ـ ــوعظ واإلرش ـ ــاد والتوجي ـ ــه إىل التمس ـ ــك بأه ـ ــداب ال ـ ــدين الق ـ ــومي يف املس ـ ــاجد واحملاف ـ ــل واا ـ ــالس العامـ ـ ــة
حـ ــىت ذاع صـ ــيته واشـ ــتهرت دعوتـ ــه ,وكتـ ــب اهلل تعـ ــاىل لـ ــه القبـ ــول يف تلـ ــك الـ ــبالد ,وبـ ــارك اهلل تعـ ــاىل يف علمـ ــه ودعوتـ ــه ,وانتفـ ــع
الن ـ ــاس ب ـ ــه انتفاعـ ـ ـاً كب ـ ـ ـرياً ,فق ـ ــد ب ـ ــذل حيات ـ ــه ,وك ـ ـ َّـرس جه ـ ــده يف ب ـ ــث العل ـ ــم وال ـ ــدعوة إىل اهلل تع ـ ــاىل ونش ـ ــر م ـ ــذهب الس ـ ــلف
الصـ ــاحل يف ربـ ــوع اخللـ ــيج ,وكـ ــان ’ َّأمـ ــاراً بـ ــاملعروف ناهي ـ ـاً عـ ــن املنكـ ــر ,ال تأخـ ــذه يف اهلل لومـ ــة الئـ ــم ,شـ ــديداً علـ ــى أهـ ــل البـ ــدع
واملعاص ــي ,مـ ــع حـ ــدة فيـ ــه ,ـ ــا أثـ ــار خصـ ــومه وأعـ ــداءه عليـ ــه فتعـ ــرض يف سـ ــبيل ذلـ ــك إىل بعـ ــض األذى ,فكـ ــان صـ ــابراً حمتسـ ــباً
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م ـ ــا أص ـ ــابه يف ذات اهلل تع ـ ــاىل  .وك ـ ــان ’ ميي ـ ــل يف فت ـ ــاواه وأجوبت ـ ــه الش ـ ــرعية ,وك ـ ــذا يف منهج ـ ــه التعليم ـ ــي إىل م ـ ــنهج احمل ـ ــدثني,
تأثراً مبشاخيه من علماء احلديث يف اهلند.
* تالميذه:
مل ـ ــا افت ـ ــتح الش ـ ــيخ مدرس ـ ــته يف عجم ـ ــان ,وأخ ـ ــذ يف نش ـ ــر العل ـ ــم واش ـ ــتهر أم ـ ــره يف تل ـ ــك الرب ـ ــوع ,قص ـ ــده الط ـ ــالب م ـ ــن
سائر إمارات اخلليج ,ومن البالد النجدية ,فأخذ عنه العلم جم غفري ,نفع اهلل تعاىل هبم ,فمن أشهر تالميذه:
 -1الشيخ الداعية املشهور يف الشارقة عبد اهلل بن علي احملمود .
 -2الش ـ ــيخ عب ـ ــد اهلل ب ـ ــن مطل ـ ــق الفه ـ ــد ,م ـ ــن مدين ـ ــة ال ـ ــرس إح ـ ــدى م ـ ــدن منطق ـ ــة القص ـ ــيم وق ـ ــد ت ـ ــوىل القض ـ ــاء يف رأس
اخليمة ,وتويف بالرياض سنة (1375هـ)(.)1
 -3الش ـ ـ ــيخ الداعي ـ ـ ــة املش ـ ـ ــهور يف جن ـ ـ ــوب اململك ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــعودية عب ـ ـ ــد اهلل ب ـ ـ ــن حمم ـ ـ ــد القرع ـ ـ ــاوي ,املت ـ ـ ــو س ـ ـ ــنة
(1389هـ)(. )2
 -4الش ـ ـ ــيخ /عب ـ ـ ــد العزي ـ ـ ــز الراش ـ ـ ــد ,امل ـ ـ ــدرس باملس ـ ـ ــجد احل ـ ـ ـ ـرام ,وص ـ ـ ــاحب كت ـ ـ ــاب ((تيس ـ ـ ــري ال ـ ـ ــوحيني)) املت ـ ـ ــو س ـ ـ ــنة
(1403هـ) .
 -5الش ــيخ الداعي ــة  /عب ــد اهلل أبـ ــو ي ــابس ,م ــن بل ــدة القويعيـ ــة ق ــرب مدين ــة الري ــاض ,نـ ــزل مص ــر واس ــتوطنها للـ ــدعوة إىل
اهلل .
* وفاتـ ـ ــه:
بع ـ ـ ــد حي ـ ـ ــاة حافل ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالعلم وال ـ ـ ــدعوة إىل اهلل تع ـ ـ ــاىل واألعم ـ ـ ــال الص ـ ـ ــاحلة ت ـ ـ ــويف الش ـ ـ ــيخ يف عجم ـ ـ ــان يف ح ـ ـ ــدود س ـ ـ ــنة
(1370هـ ــ) ومل خيل ــف عقب ـ ـاً ,ألن ــه مل يت ــزوج رمح ــه اهلل تع ــاىل رمح ــة األب ـ ـرار وأس ــكنه فس ــيح اجلن ــان ,وج ـ ـزاه عم ــا ق ــدم ل س ــالم
واملسلمني خري اجلزاء.
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