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 محن الرباك مع اإلمام ابن ابز يخ عبدالر  قصة وأبيات للش  

 
أحضُر الدَّرَس الذي كاَن يقيمُه يف مسجِد  -رمحُه للاُ - كنُت يف الّسننَي األخريِة ِمْن حياِة الشَّيِخ ابِن ابٍز 

صالَة   -رمحُه للاُ -"سارَة" القريِب ِمن منزلِه بنَي املغرِب والعشاِء، فتأخََّر اإلماُم ذاَت يوٍم فصلَّى بَِنا الشَّيُخ 
رمحُه  -لى" بذلَك الّصوِت املؤثِّر فعاَد بذاكريت إىل أايِم الّدراسِة عندُه يف "الّدمل"، وكاَن املغرِب، وقرأَ سورَة "األع

هو إماُم املسجِد الذي تُقاُم فيِه دروُسُه، وكانِت الّدروُس اليت بعَد الفجِر تُقاُم يف أايِم الّشتاِء يف خلوِة   -للاُ 
ِح ويتلو القرآَن برتّنٍّ وترتيٍل، فكاَن لتالوتِه وقٌع على قلوِب املصّلنَي، املسجِد، فيأيت الشَّيُخ ُيصّلي بنا صالَة الّصب

يُقيُم درًسا قبَل صالِة العشاِء يف التَّفسرِي بنَي اآلذاِن واإلقامِة، يقرأُ عليِه فيِه الشَّيُخ عبُدالرَّمحِن   -رمحُه للاُ -وكاَن  
ل يرت  ل تفسرَي ابِن كثرٍي، وكاَن ابُن جالَّ ، فكاَن هذا الدَّرُس ممتًعا ابُن جالَّ ّنَُّ يف قراءتِه، وكاَن ذا صوٍت شجيٍّ

ُت عن هذا املوقِف هبذِه األبياِت اليت جادْت هِبا قرحيُة َمن  هنييَزِ  الشَّيُخ ابُن ابٍز بتعليقاتِه الفياضِة ابلبياِن، فعَّبَّ
ن شهِر شواٍل ِمن العاِم السَّابِع عشَر بعَد األلِف  ليَس بشاعٍر لشدَِّة ضغِط املوقِف يف يوِم األربعاِء الثَّاين عشَر مِ 

ل، وسبحاَن ذي العزِّة واجلالِل.     وأربِعمئٍة، رحَم للاُ شيخَنا وزمالَءان، وعبَدالرَّمحِن ابَن جالَّ
 

يِخ أشجانا   فِس صوُت الشَّ رِس أزمانا       أثاَر في النَّ هِن ذكرى الدَّ ِ
 
 وعاَد للذ

 

 َي قرآناــ و الوحــــ يَخ يتلـــ ونسمُع الشَّ   رِج في دلٍم    ــ ا بأرِض الخــ اَم كنَّ ـــ أيَّ 
 

نا وحضــ ص  في خلوٍة في زماِن البرِد يجمُعنا 
ُ
رِس إخـــ الت  واناــــــ وُر الدَّ

 

 لَنا    ـــــ ُت أنســــ ولس
ُّ
وِت الذي زاناــ ِمِن ابِن ج  ى ترانيًما تلذ ِل للصَّ

َّ
 ال

 

 تفسيًرا يُ ــــــ اَن يقــــ ْد كــ ق
ُ
 الشَّ        هُ ــ نـ ي ِ ـ بـ رأ

ُ
عليِق أحيــ سماحة  اناـــ يِخ بالتَّ

 
 
 

 قال ذلك: 

 اك حمن بن ناصر البر  عبد الر  
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