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یاض في مآثر العالَّ مة زید بن عبد العزیز بن   نُضرة الِرّ
فیَّاض 

هـ( 1350-1416)

رحمه هللا تعالى 

إعداد: عمير الجنباز 

الكماالت والفضائل،    منبع    بارى،في عمله ال ي    جارى، وعامل  في علمه ال ي    عالم  

اسخ، وال  الرَّ   المقام  ن له في العلوم على اختالفها  والفواضل، م    السَّعادات ذوي    ومربع  

. امخ أعالمها الشَّ  فهو طود   غرو  

ونشأ على العلم والعمل، والزم الطَّلب  هـ،  1350ولد في بلدته روضة سدير عام 

بن فوزان بن هديب القديري، حتَّى أتمَّ  وقرأ القرآن عند خاله الشَّيخ عبدهللا  حتى اكتمل،  

ياض في حدود عام   الر ِّ مدينة  إلى  أرسله والده  ثمَّ  ابن  عشر سنين،  القرآن وهو  حفظ 

هـ طالبًا لمزيد من العلم والمعرفة، فالتحق في كتَّاب الشَّيخين علي بن عبد هللا بن  1362

التَّجويد واإلتقان، ثم    شاكر، وحمد بن أحمد بن سنان، حيث قرأ عليهم القرآن بطريقة

د بن إبراهيم مة الجليل الشَّيخ محمَّ يار    انتظم في حلقات دروس العالَّ آل الشَّيخ مفتي الد ِّ

عبد   الشَّيخ  أخوه  أيًضا  حلقاته  في  سين  المدر ِّ ومن  والعام،  الخاص ِّ  ومرجع  السُّعوديَّة 

عبدالرَّ  والشَّيخ  بن رشود،  والشَّيخ سعود  إبراهيم،  بن  والشَّيخ  اللَّطيف  قاسم،  بن  حمن 

، إلى أن  ه في طلبه اجتهاده وجدَّ ة، باذاًل من الفنون عدَّ   م تلقَّى عليهو إبراهيم بن سليمان،  

مرغوبه ونال  مطلوبه  ف بلغ  وتحلَّ ،  العوارف،  نمير  من  الارتوى  بحلية  معارف ى 

طائف. واللَّ 
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ق فيه، ثم  1371ثمَّ التحق طالبًا بمعهد إمام الدَّعوة العلمي عند افتتاحه عام هـ وتفوَّ

ياض، ف  جه واصل دراسته في كليَّة العلوم الشَّرعيَّة بالر ِّ فاق  على أقرانه، وأحرز  بعد تخرُّ

ترتيبه  وكان    ، بلهونباهته ون    ،فضلهه وبذكائ   وشهد  له ش يوخه  قصب السَّبق في ميدانه،

جت من الكليَّة عام ل دفعة تخرَّ ل على دفعته، وهي أوَّ هـ، وكان من أساتيذه  1376  األوَّ

الشَّنقيطي، والشَّيخ عبد  األمين  د  مة محمَّ العالَّ الكليَّة،  باز، والشَّيخ عبد   في  العزيز بن 

عبد  عفيفي، والشَّيخ  اق  زَّ شيد، والشَّيخ عبد   الرَّ الرَّ اللَّطيف سرحان،    العزيز بن ناصر 

والشَّيخ يوسف الضَّبع. 

في   اشتغل   و  ميادينبعدها  والتَّعليم الدَّعوة  والثَّقافة    واإلفتاء   التَّربية  والصَّحافة 

د بن إبراهيم   ، واإلعالم في دار اإلفتاء ومكث فيه مدَّة يسيرة، ثمَّ    فعيَّنه شيخه الشَّيخ محمَّ

ًسا في كليَّة الشَّريعة عام  1377انتقل أستاذًا في المعهد العلمي عام   هـ،  1380هـ،  ثم مدر ِّ

ياض عام  وتمَّ ترشيحه مساعدًا لرئي  هـ واعتذر  1383س المحكمة الشَّرعيَّة الكبرى بالر ِّ

، ااً لوذعي  عالم ان  وك ادة،  لبة لألخذ واالستف ولزمه الطَّ ،  واإلفادة  تَّعليمر لل تصدَّ عن ذلك، ف 

ألمعي  فطنً  التَّ   ا،ا  التَّ بديع  متين  متحل ِّ قرير  النَّ بدق ِّ   ا يً حقيق،  التَّ ة  وكمال  حسن  ،  دقيقظر 

ب المجالسة، حلو المعاشرة،  ف، طي ِّ للتكلُّ  اواضع، طارحً األخالق، جميل الهيئة، كثير التَّ 

ً أديبًا وح، خفيف الرُّ  .. اسلى النَّ إا ساً متوددً كي ِّ  ، ظريفا

ا كان   خائًضا ،  اإلصابةسهامه  ال تفارقه    عالًما بأساليبها ،  ةا بصناعة الكتابعارفً ولمَّ

الرَّ   ا نً تفن ِّ م  خوض، و  أحسن بحور األدب   ، ولج ميدان  وضفي إجادة األرب في سرحة 

المعهد   في  كان طالبًا  أن  منذ  بالصُّحف  الكتابة  بدأ  حيث  واإلعالم،  والثَّقافة  الصَّحافة 

مة   العالَّ ، وكان شيخه  دق والنَّقد والصَّراحة  بالص ِّ متمي ِّزة  آنئٍذ  مقاالته  العلمي، وكانت 

د بن إبراهيم ي شجعه وي ثني ع  لى كتاباته. محمَّ

روس بوشيها األحبار  ... زان الطُّ بنانه  ى اليراع إذا ولَّ  حبر  

هـ، وكان  1381ثمَّ تولَّى رئاسة تحرير صحيفة اليمامة وانتقل إليه امتيازها عام  

يكتب  في افتتاحياتها طيلة مدَّة رئاسة تحريرها، وتميَّزت أثناء رئاسته لتحريرها بالعناية  

العالم اإلسالمي المسلمين  بحاضر  إلى رئاسته لتحرير    وقضايا  واإلصالح، باإلضافة 

هـ . 1382صحيفة الدَّعوة عام 
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تولَّيت  رئاسة  صحيفة اليمامة بعد  انتقالها  »  حيث يقول الشَّيخ عن هذه المرحلة:

، وبعد سنٍة من انتقالها إليَّ حولتها إلى صحيفٍة نصف أسبوعيَّة، وقد حرصت  على   إليَّ

ا إسالمي ا يهتمُّ بقضايا المسلمين وأحوالهم، وكنت  أكتب  االفتتاحيَّة وأعالج   توجيهها توجيهً 

في كل ِّ عدٍد الموضوع  الَّذي أرى منه خدمة اإلسالم والمسلمين، وقد أدَّت الصَّراحة الَّتي  

 . «كنت  أكتب الموضوعات لها إلى بعض المواقف الطَّريفة والمشكلة معًا  
من    تسبَّبتوقد   آنذاك ضجَّ عدد   كتبها  الَّتي  المناوئين المقاالت  قِّبل  من  في    له  ة 

"أخطاء في كتاب أصول العالم الحديث"،   : الذَّائعة  السَّاحة الثقافيَّة، ومنها مقالته الشَّهيرة 

ت ن الكتابة في ال ع  توقُّفه   ا المسجد األقصى"، أدَّى إلىو"أحرقو وذلك    صُّحف والمجالَّ

ا للمكتبات  ع ي ِّن  هـ، ثمَّ  1389عام   ًها تربوي ا في التَّربية اإلسالميَّة  مديًرا عامَّ بوزارة  وموج ِّ

ين جامعة   الد ِّ كليَّة أصول  المعاصرة  للعقيدة والمذاهب  انتقل أستاذًا  أن  المعارف، إلى 

سائل  1409هـ، إلى عام  1401اإلمام في عام   هـ، وأشرف خاللها على الكثير من الرَّ

 . الكثير، وأخذ  عنه الجمُّ الغفيرنتفع بعلومه فا ، ر والدكتوراهالعلميَّة الماجستي

واآلثار،   السُّنَّة  سبيل  ناهًجا  األخيار،  السَّلف  طريق  سالًكا  بعقيدة  وكان  ًكا  متمس ِّ

الح وداعيًا إليها،   ا بحال وواقع الدَّعوة اإلسالميَّة،السَّلف الصَّ هتمَّ ة وآمالها،   م    وآالم األمَّ

وعاً على المعروف  مطب   ٍد ورائم، عاماًل بعلمه ال يخشى في هللا لومة الئم، منهاًل لكل ِّ قاص 

مجبواًل  الضَّ   والخير،  ودفع  المساعدة  بالمعروف ر،  ي على  ويأمر  المنكر،  عن    ، ينهى 

قد جمع الفصاحة  وهو    ة،طيفة األدبيَّة، والمذاكرات اللَّ العلميَّ الظَّريفة  الفوائد    السه فيه اومج 

برود   والنَّ في  مبدعاته، كلماته،  مطاوي  في  السُّ و   باهة  بيانه  بمعاني  طور  تألألت 

 . ؤوسبراعته وعبارته األعطاف والرُّ   ت لبديعروس، واهتزَّ والطُّ 

 الهوامع مرتوي ظمآنها  الفضائل ملتقى مجموعها ... همع   بحر  

ع والقبول،  ، وك تب لها النَّفمن التآليف   عدَّةر  وحرَّ   ،صانيف من التَّ   ف جملةً صنَّ قد  و

وضة النَّديَّة شرح العقيدة الواسطيَّة"، "نظرات  في الشَّريعة"، "واجب   فمن جملتها: "الرَّ

قي ِّمة، "الوحدة    المسلمين في نشر اإلسالم"، "من كل ِّ صوب" يحوي مقاالت وبحوث 

سطين"،  اإلسالميَّة" وفيه بيان أهميَّة التَّضامن اإلسالمي وتفنيد لدعوة القوميَّة، "قضيَّة فل 

ر  من الجهاد"، "في سبيل اإلسالم"، "الد يِّن والعلم"، "بحوث    "حكم هللا أولى"، "صو 
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ين واألدب واالجتماع"،   "نصائح العلماء  "العلم والعلماء"، ومناقشات"، "فصول  في الد ِّ

افضة"،   ريَّة"، "الخميني والرَّ للسَّالطين"، "دفاع  عن معاوية"، "اليهود والحركات الس ِّ

الَّة وانحرافاتها"، "الفِّ  ق الضَّ "شرح ديوان النَّبط الحديث في نجد للشَّاعر الشَّعبي سعد  ر 

 وغيرها. بن حريول", "إقليم سدير في التَّاريخ"،  

الشَّيخ  ل و يزل  وعبادته  ًرامثاب  م  مطالعته  على  مواظباً  طاعته،  استقامته  و  ،على 

في الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة    ومثواه،ة إلى مرجعه  وتقواه، إلى أن دعته المنيَّ 

واسع  ده هللا ب مَّ غ ت  سنة ست عشرة وأربعمائة وألف هجريَّة، وكانت جنازته حافلة مشهودة،

وعقباهمغفرته   منقلبه  الجنة  وجعل  مثواه،  وعطاءه،  وأكرم  وجهده  عمله  منه  وتقبَّل   ،

 وأخلف على المسلمين خيًرا.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج من كليوثيقة   ة العلوم الشارعية الاتي حصل عليها الشايخ زيد بن فيااض  التاخرُّ
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مة الشايخ زيد بن فيااض  رحمه هللا  أنموذج لخط ِّ العَّلا
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