
 1     ترمجة الشيخ عثمان بن عبد اهلل الساملي حفظه اهلل تعاىل

 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن 
شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

 :وصحبه وسلم وبعد

 .فهذه ترمجة خمتصرة لفضيلة الشيخ الزاهد عثمان بن عبد هللا الساملي العتمي اليماين عافاه هللا وحفظه وسدده

 

 .هو عثمان بن عبد هللا بن أمحد بن حممد الساملي العتمي

 

 .( م1964هـ املوافق لعام )1383شيخ عام ولد ال

من بالد اليمن، وبالد الشيخ عتمة ( 1ر)وكان مولده يف قرية ُمْكِعد يف ُعْزَلة مِحََْي ابـْزَار مبديرة ُعُتَمة الواقعة غرب حمافظة ذما
العلم وجهد حسن تعترب معقال من معاقل العلم يف اليمن، فقد خترج منها علماء مشهورون هلم مشاركة عظيمة يف خدمة 

يف نشره، منهم: العالمة العلم احملقق املشهور صاحب كتاب " التنكيل" وكتاب " األنوار الكاشفة " وغَيها عبد الرمحن بن 
حيىي املعلمي العتمي اليماين وانهيك به من إمام حجة دافع عن حياض السنة وصد عنها هجمات املبتدعة وكشف زيف 

 . سقى هللا ثراه وطيَّب ذكراهشبههم وفند مزاعمهم الواهية 

 .ومنها بيوت علم أخرى كبيت اهلاملي

 

نشأ الشيخ يف أسرة متدينة مشهورة ابلعلم والفقه والصالح على مستوى منطقتهم ولشهرهتم واشتغاهلم ابلفقه وتعليم الناس 
 .فيقول إىل قرية الفقهاء أطلق عليهم الناس لقب الفقهاء فصار كالعلم هلم فإذا سئل أحدهم إىل أين أنت ذاهب

                                                           

العلم املشهورة يف اليمن ومن األفذاذ الذين خرجوا من هذه املدينة ذمار: مدينة تقع يف قلب بالد اليمن، وتنسب إىل امللك احلمَيي املشهور ذمار على وهي من معاقل  (  1)
 .- رمحهما هللا تعاىل –املؤرخان العظيمان: حممد بن على األكوع، وأخوه إمساعيل بن علي األكوع 
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وقد حدثنا بعض الثقات أن من أسرة الشيخ قريب من ثالثني حافظًا لكتاب هللا رجاالً ونساًء وهذا من فضل هللا عليهم، 
وقد كان أبو الشيخ يرمحه هللا ممن تتوفر لديهم بعض املراجع العلمية املشهورة ككتاب "نيل األوطار" و"رايض الصاحلني" 

خاري" وكذلك غَيه من رجال القرية كان هلم نوع من التفقه يف بعض العلوم كالفرائض بل كانوا هم العمدة و"جواهر الب
 .يف بلدهم يف هذا األمر واملرجع للناس

وكان هلذا اجلو الذي عاش فيه الشيخ أثر على مستقبله العلمي فقد دفع ذلك الشيخ إىل طلب العلم وكانت بداية طلب 
رس النظامية وقد أمت فيها املرحلة االبتدائية مث حدثت بعد ذلك أمور صرفت الشيخ فرتة من الزمن عن العلم للشيخ ابملدا

متابعة الدراسة والتعليم لكن مع حفاظ الشيخ بتوفيق هللا له على الصالح والتقوى واالطالع الشخصي على ما يقدر عليه 
االستقامة والشغف ابلعلم أشار عليه ابلرحلة وطلب العلم من العلوم، فلما الحظ بعض أقارب الشيخ ما عليه الشيخ من 

 .عند العالمة الراحل مقبل بن هادي الوادعي يرمحه هللا

 

كانت أوىل رحالت الشيخ لطلب العلم إىل دار احلديث بدماج والواقعة يف حمافظة صعدة مشال اليمن وكان مركز الشيخ 
الوادعي هو املركز الوحيد يف اليمن الذي يَُدرِِّس علوم الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصاحل وإن كان هناك بعض 

واهية وقد بذل الشيخ الوادعي جهًدا جبارًا وصرب صربًا عظيًما على الدعاة إىل السنة لكن كان صوهتم ضعيًفا وقوسهم 
يف أواخر القرن الرابع عشر اهلجري فأسس مركزه املذكور  -رمحه هللا  -تربية طالبه وفق املنهج القومي فقد خرج إىل اليمن 

وخارج اليمن وكانت علوم السنة  واستقبل فيه طالب العلم من داخل اليمن وخارجه ونشر منه السنة إىل كافة أرجاء اليمن
يف اليمن قبل جميء  الشيخ الوادعي علوم مهملة ال ُيْشَتغل هبا وال يتعلمها إال القليل من الناس وكانت كثَي من السنن 

أهل اليمن قبل جميء الشيخ قريًبا من عشرة قرون،  يفجمهولة مهجورة ال يعرفها الناس بل كانت سوق البدعة هي الرائجة 
إلنشاء دار العلم بدماج إحياء ملعامل الشريعة احلقة اليت كادت أن تندرس مناراهتا بسبب تراكم ظلمات اجلهل والبدع فكان 

بل كان يف إنشائها إعادة اليمن إىل أحضان العلم الصحيح والطريق النَية الواضحة طريق الكتاب والسنة بل أعاد اليمن 
ماضي العلماء األفذاذ كعبد الرزاق ومعمر بن راشد ومهام بن منبه ووهب بن منبه  بتوفيق هللا له إىل ماضيها املشرق الوضاء

وصاحل بن كيسان وغَيهم ممن اشتغلوا بعلم السنة فشدَّت إليهم الركائب وضربت إليهم أكباد اإلبل ونزلت بساحتهم العلماء 
 .الشريعةاألفذاذ كابن حنبل وابن رافع طلًبا لعلوم احلديث والفقه وغَيها من علوم 
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تتلمذ الشيخ بعد رحلته لطلب العلم إىل دار احلديث بدماج على أعظم وأبرز علماء اليمن يف هذا العصر الداعية الكبَي 
واحملدث النحرير اإلمام العالمة مقبل بن هادي الوادعي نوَّر هللا قربه ورفع منزلته يف اجلنة وهو من هو يف علم احلديث وغَيه 

 .من العلوم

وقد استفاد منه الشيخ علًما مجًا وأخذ عنه علوًما كثَية من حديث وفقه وحنو وعقيدة وأيًضا استفاد من أخالقه ومَسِْته 
 :ومعامالته الشيء الكثَي فمما قرأه الشيخ وتعلمه من شيخه الكتب التالية

 .صحيح البخاري" وأكمله على يديه أكثر من مرة" -1
 .من مرةصحيح مسلم" وهو كذلك أخذه أكثر " -2
 .تفسَي ابن كثَي" أخذه أكثر من مرة بل وشارك الشيخ يف حتقيق بعض أجزاءه، وقرأ الشيخ بعضه على شيخه" -3
 .الصحيح املسند" وهو مرتب على املسانيد" -4
اجلامع الصحيح" وهو مرتب على األبواب الفقهية وهذا الكتاب من أجل كتب الشيخ العالمة الوادعي فقد " -5

 .خاريجرى فيه على سنن الب
 ."أحاديث معلة ظاهرها الصحة" -6
 .املستدرك" للحاكم" -7
 .الصارم املنكي" أخذ جزًء منه" -8
 .شرح ابن عقيل" يف النحو" -9

 .فتح املغيث" للسخاوي أخذ معظم أبواب اجلزء األول" -10

يديه كتاب  وتتلمذ أيًضا الشيخ على يد الشيخ الكبَي والداعية السلفي حممد بن عبد الوهاب الوصايب وقد قرأ الشيخ على
 ." الرسالة يف أصول الفقه " للشافعي وغَيها من الكتب

وممن تتلمذ الشيخ عليه أيًضا الشيخ عبد املصور بن حممد بن غالب العرومي البعداين وهو أحد دعاة أهل السنة يف اليمن 
الندى " وشيًئا من " شرح ابن بل ومن أقدمهم وكان قواًي ومربزًا يف علم النحو وقد درس الشيخ على يديه كتاب " قطر 

 ." عقيل
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وتتلمذ الشيخ على يد غَيهم من املدرسني يف دار احلديث بدماج وأيًضا استفاد من بعض زمالئه واستفادوا منه فلله احلمد 
 .واملنة

 

جع إليه يف الفتوى واملسائل الفقهية الشيخ عافاه هللا معروف أبنه من كبار مشايخ أهل السنة واجلماعة يف اليمن وهو ممن ير 
 :وهو أيًضا حباثة متقن يف ابب احلديث وقد حقق بعًضا من كتب احلديث ككتاب

 .التوحيد" البن مندة" -1
 ."و"أجزاء من تفسَي ابن كثَي -2
 .وكتاب "فائق الكساء" لعالمة اليمن الشوكاين -3
والوادعي" مطبوع وحاليا سيطبع طبعة  وكتاب "املسك والرحيان فيما اتفق على تصحيحه الشيخان األلباين -4

 .جديدة مزيدة ومنقحة

 :وله شروح على بعض الكتب

 .أسباب النزول" للشيخ مقبل الوادعي ومساه "غاية املأمول" وهو مطبوع" •
شرح كتاب شيخه العظيم "اجلامع الصحيح" وهو حتت الطبع، وهو شرح جمُّ الفوائد غزير الفرائد أودع فيه  •

 .آالف املسائل الفقهية املبحوثة نسأل هللا أن ييسر طباعته الشيخ عافاه هللا

 :وللشيخ أيًضا بعض الكتب املخطوطة وبعضها قد هيئ للطبع ومنها

 .رسالة "أسباب الغالء والرخاء" ]قد طبع[ -1
 .ورسالة "الربق والريح واملطر" ]قد طبع[ -2
 .وكتاب يف تربية األبناء ]حتت الطبع[ -3

 .على كتب كثَية لبعض طالب العلم وقد طبع منها الكثَي وهلل احلمد واملنة وأيًضا للشيخ تقريظات كثَية

 .استفاد منها الكثَي من طلبة العلم من اليمن وخارجها - اإلنرتنت –وللشيخ أيًضا دروس كثَية على الشابكة 
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يتنقل يف القرى واملدن حماضرًا وخطيًبا ومرشًدا وموجًها الشيخ عافاه هللا من أنشط دعاة أهل السنة يف اليمن فهو كثَيًا ما 
وجميًبا على كثَي من أسئلة املستفتني فال يكاد خيطئه أسبوع إال وله حماضرة أو خطبة يف أماكن شىت من اليمن وقد نفع هللا 

ع فيها كثٌَي من طالب به وبطالبه كثَيًا خصوًصا أهل بلده وما قارهبا فقد مكث فيهم الشيخ قريًبا من عشر سنني انتف
 .العلم وغَيهم والفضل يف هذا هلل الواحد القهار

هـ ليواصل الدعوة إىل هللا ويعلم الناس وله فيها 1428مث انتقل الشيخ عافاه هللا إىل مدينة ذمار يف شهر شعبان من عام 
أمحد بن اثبت الوصايب املربز مركز علمي عامر يشتمل على مكتبة ضخمة ومدرسني أفذاذ وقد درِّس فيها بعضهم كالشيخ 

يف علم النحو وله مؤلفات انفعه وكالشيخ حسن بن نور املروعي وهو أحد طالب العلم املستفيدين يف علوم احلديث وله 
مؤلفات مفيدة وكذا الشيخ عبد الرمحن الديلمي الذي يعترب املرجع يف علم القراءات يف اليمن عند أهل السنة وكاألخ أيب 

لعماري الصعدي واألخ عادل معوض الوادعي وغَيهم من الطالب كثرهم هللا وأيًضا يوجد يف الدار مسجد حممد نبيل ا
 . خاص ابلنساء ويراتده كثَي من النسوة يومًيا وبه مدرسات مستفيدات نسأل هللا لنا وهلن اهلداية واخلَي

 

: وعثمان الشيخ الفاضل الورع الزاهد التقي األخ عثمان هقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمحه هللا في •
ابرك هللا يف دعوته يف وقت قصَي حبمد هللا، يف وقت قصَي استجاب له الرجال والنساء.  -حفظه هللا تعاىل  -

 .[14:14[ ]الشريط الثاين] "من شريط "أسئلة املدينة
 [ ]الطبعة الثانية[41]ص:  عي" بقلمهوقال يف كتابه "ترمجة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادي الواد •

 .ينوب عين يف الدروس إذا ِغْبُت أو مرضت -حفظه هللا  -[: هو من أبرز إخوانه، وهو 121]
هل تنصحون أبخذ العلم من الشيخ عثمان الساملي  وُسئل الشيخ حممد بن عبد الوهاب الوصايب رمحه هللا: •

ز يف مدينة ذمار وطالب علم وله مؤلفات طيبة جزاه هللا نعم فهو من أهل السنة واجلماعة وله مرك فأجاب:
 .خَيًا وقائم ابلدعوة والتعليم والتأليف وابهلل التوفيق

: الشيخ عثمان كان ينوب الشيخ مقبل يف دروسه وهو على وأثىن عليه أيضا الشيخ عبد العزيز الربعي فقال •
 .دوا منه. اهـ بواسطة الشابكةخَي وعلى علم وال أقول ال مانع من االستفادة منه بل استفي

 :وممن أثىن على الشيخ أيًضا
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 .الشيخ حممد بن عبد هللا اإلمام -1
 .والشيخ عبد هللا بن عثمان الذماري -2
 .والشيخ علي الرازحي -3
 .مفيت ومدرس يف احلرم املكي الشيخ العالمة وصي هللا عباسوممن أثىن عليه أيضا  -4
 .مدرس يف احلرم املكي والشيخ الفاضل عبد اهلادي العمريي -5

 .وغَيهم كثٌَي من زمالء الشيخ وأقرانه واحلمد هلل


