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؛  مملوت لاحلِمرالثالر  ارا، الري  هررد ا ، املتفرد  االقاراو لالردلام خالق األناماحلمد هلل 

   : الاائل

             
(1 ) 

 وأصلي وأسلم على سيد األانم ، وعلى آله وصحبه الربرة الكرام .
مث احلمددد ا الددذل يف دد  يف ندد  زمددان سددبة مددن الرسدد  ب دداد مددن أهدد  ال لددم ، يدددعون 

ى ، املددددوت مددددن ىلدددد  إ  اصدددددن ، ويىددددربون مددددنكم علددددى األ ن ،  يددددون بك ددددا  
من ال مى ، سكم من ق ي  إلبليس قد أحيوه ، ونم مدن ىلداات ه ده  ويبىرون بنور 

قد هدوه ، سما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليكم ، ينفون عدن ديدن 
هللا حتريدددل النيدددالني ، واا حددداات املبطلدددني ، و،ويددد  اسددداهلني ، هدددم للنددداس ندددالن وم يف 

سك  والشبكات ، نما يك دن ابلن وم يف الظلمدات السماء يك دن هبم يف ظلمات ا
احلالكددات والطدددرق املكلكدددات ، و رسدددون الشدددري ة مدددن سدددكام شدددياطني اإلادددس واسدددن 

           _________________ 
(1 2الرمحن :  ( 6  ،2 7    . 
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امللبسني واملفسدين ، نما حتمي الن وم السماء من مسبقي السدم  واملدردة الشدياطني 
للمساسرين سكم ، وهم سخر الشري ة وزينة الدين نما ناات الن وم زينة للسماء وأاسا 

 ح ة هللا يف أرىله ، وال ا مون على وحيه . 
لدددده آعليدددده وعلددددى  صددددلى  وأشددددكد أن حممدددددا رسددددوات  وأشددددكد أن ه إلدددده إه 

 وصحبه ومن اتب  سن ه واه دن هبداه . 
 

 أما بعد
سبحااه وت ا  علدى عبداده ه حتىدى ، وإن آهءه وأسضداله ه ت دد ، قداات  إن ا م 

         ت دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  : 

    (1 ت ددددا  علددددى ال بددددد ب ددددد هداي دددده  ، وإن مددددن ا ددددم  (
صو اخلري ال مديم ،  لإلسالم أن يوس ه إ  سلوك سبي  ال لم ال املني به ، سذلك و

      والفضدددددددد  ال ظدددددددديم قدددددددداات ت ددددددددا  : 

      
(2 ) .  

 ط يف علما دددهعلدددى ال بدددد : حدددأ ال لدددم وأهلددده ، والر بدددة يف اه دددرا وإن مدددن ا دددم 
مي املفيدد ، ت دا  لل سد ي  يف هدذا البحدس اإلسدال وطالبه وخطابه ، وقدد وس د  

 ر بت افسي يف البحس يف هذا املوىلوع الذل هو يف حبس خم ىر : و 

           _________________ 
(1 3إبراهيم :  ( 4  . 
(2 5يواس :  ( 8  . 
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ه ي دداات لل دداين رابين  ))عددن شدديض ساىلدد  مددن ال لمدداء الددرابايني ، قدداات ابددن األعددرا  : 
1)((حىت يكون عاملا م لما عامال  عبدد اسسدن ال بداد :  /، وزاد على  لدك الشديض   (

2) ((كم وأن يكون  لك على سكم السلل الىاحل وطري   )) ) . 
ال داين   ن أعدالممدوعن شيض من شيوخ اململكة ال ربية الس ودية وعلدم مدن أعالمكدا بد  
ة ال لدددم أه ادة طلبدداإلسددالمي ، لدده يفكددود نبددرية يف ال نايددة ابل لددم واشددره وبذلدده ، وإسدد

 وهو الشيض ال المة : 

 حممد بن صاحل بن عثيمني
 وأسكنه سسيح يفناته رمحه 

ه علدى النداس يدان سضدل  لبمجة  لدك ال داين اسليد  وترتيبكدا ، وبواملوىلوع عبارة عن مج
 ومكاا ه املرموقة عندهم . 
 وقد مسيت البحس بد 

 شذا النسرين في ترجمة الشيخ ابن عثيمين
 

لسددددنة اوسددددوت أسدددد  ني يف هددددذا البحددددس كدت مددددن ال ددددرآن الكددددر  و حاديددددس مددددن 
وىلدددوع ك يف املِشددد ر أو  دددري  لددداملشدددرسة أو ب دددوات مدددن أقدددواات ال لمددداء أو مثددداات مدددن ال

 ل كم  الفا دة وتسك  اهس فادة .  
 
 
 

           _________________ 
(1 1/1ااظر : ابن ح ر ال س الين د س ح البارل بشرح صحيح البخارل )  ( 62  . ) 
(2  .  ن عثيمني حممد برسالة الشيض  –ااظر : عبد اسسن بن محد ال باد البدر  (
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 وقد ش رت  مهية هذا البحس اليت ت مث  سيما يلي : 

 

  أمهية البحث :

 هتم . م رسة منزلة ال لماء ومن مث ال أد  م كم يف حياهتم وب د مما -1

 بيان أثرهم على الناس . -2

 كم .  ه كم عن الكالم سيالرد على من خيوىلون يف أعراض ال لماء وازا -3

 ربط املسلم ابل لماء .  -4
 

 أهداف البحث : 
 .   وال راءة ألن البحس من اسفزات اسيدة على اهطالع اهطالع -1

 مهم الشبا  يف عرض منا ج من عظماء األمة . رس  -2

 املسامهة يف الوساء حبق أولئك ال لماء . -3

 
 

 خطة البحث : 
ة صددر وخا ددوعناصددر البحددس واملوىلددوع ابل نات كددون خطددة البحددس مددن م دمددة و كيددد 

 وسكارس وهي نما يلي : 

 

 املقدمة
 تش م  على بيان أمهية املوىلوع ومنكج حبثه وخط ه وطري  ه . 

 التمهيد
ا للدددخوات يف البحددس وسيكددا بيددان ألعظددم املىددا أ الدديت  م دمددة مبسددطة  كيدددخ
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والسدلل  ات الرسدوات حلت ابألمة اإلسالمية مث الذل يليكا ، وأيضا ب ضخدا مدن أقدوا
الىاحل يف سضا   ال لماء وعلو م امكم الذين هم ورثة األابياء . واإليفابة على سؤاات 

 : ما ا  دث لألمة اإلسالمية واإلسالم مبوت ال اين ؟؟! . 

 العناصر
 .  رمحه هللاونني ه واسبه  امسه (1

 . رمحه هللا واشأته  وهدته (2

 . رمحه هللا األسرية  حياته (3

 . رمحه هللا  لل لم طلبه (4

 . رمحه هللا  أخالقه (5

 . رمحه هللا عند الناس  مكاا ه (6

 . رمحه هللا شيوخه  أبرز (7

 . رمحه هللا  طالبهأبرز  (8

 . رمحه هللا ال لمي والدعول  دوره (9

 . رمحه هللا اليت برَّز سيكا  ال لوم (10

 . رمحه هللا ال لمي  مذهبه  (11

 . رمحه هللا وأسلوبه يف الدعوة وال  ليم  منك ه  (12

 . رمحه هللا  مؤلفاتهمن   (13

  . رمحه هللا ه تس يالت من (14

 . رمحه هللا  والنكي عن املنكر يف األمر ابمل روت منك ه  (15

 . رمحه هللا موقفه من خمالفيه ونيل ت ام  م كم  (16

 . رمحه هللا على يفا زة امللك سيى  ال املية  حىوله  (17
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 . رمحه هللا يف احلج  يفكوده  (18

 . رمحه هللا األخري  مرىله  (19

 . رمحه هللا  وساته  (20

 . رمحه هللا  يفنازته  (21

 . رمحه هللا للشيض  بشارات  (22

  ثلمة اإلسالم واملسلمني .   (23

 
  قدد ن البدديأوعذرا إن نان يف ب ض ال ناصر الديت وىلد  موها اخ السدات س دد رأيدت 

ذه ال ناصدددر يفيددددة ومفيددددة وه شدددك أن هددد -ت دددا   - يكدددون أافددد  وأصدددلح   ن 
 للباحس . 

 اخلامتة
 يكا بيان أهم الن ا ج اليت توصلت إليكا من خالات البحس . وس

 الفهارس
 وقد  يلت البحس ب دة سكارس تسك  اهس فادة منه وهي نال ايل : 

 سكرس اآلدت الكرمية .  (1)

 سكرس األحاديس الشريفة .  (2)

 سكرس األش ار .  (3)

 سكرس مواىلي  الك ا  .  (4)
 

خدمددة هددذا البحددس علددى الويفدده  ويف هنايددة هددذه امل دمددة املددويفزة أعددبت ب  ىددريل يف
أن  املطلو  لكثدرة املوااد  وال دوارض الديت اعبىلدت مسدريإ سيده إه أاد  أريفدو مدن 

 املوسق . أنون قد وس ت يف إظكار صورته ال امة بطري ة علمية م بولة و
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إن من أعظم املىا أ اليت اب ليت هبا األمدة اإلسدالمية هدي املىديبة بوسداة ابيندا الكدر  
وهددم صددحاب ه  واملىددا أ ال ظمددى ب ددد تلددك املىدديبة هددي مبددوت ورث دده  حممددد 

الكرام مث مدن أخدذ عدنكم ال لدم وهدم ال لمداء عامدة الدذين يفداءوا ب دد الىدحابة رىلدوان 
  أشدداد علدديكم ألهنددم أ مددة األانم وزوامدد  اإلسددالم -   وأشددار  بفضددلكم  -ت ددا ،

        قدداات ت ددا  : ،  ل لددوِ  م ددامكم

   
(1 ، وحايفددددة  طدددداع كم األمددددر الددددذين أويفددددأ  ا، وهددددم أولددددو  (

، مدددثلكم نمثددد  املددداء حيثمدددا  النددداس إلددديكم أعظدددم مدددن حدددايف كم إ  الط دددام والشدددرا 
وورثددة ، صددفوة البشددر ، وهددم  ، ونال اسيددة للندداس ، سكددم نالشددمس للدددايا سدد طوا اف ددوا

: " ال لمدددداء هددددم ورثددددة   قدددداات : مس دددت رسددددوات  ، عددددن أ  الدددددرداء  األابيددداء
األابياء ، وأن األابياء ين يورثوا دينارا وه درمها ، وإمنا ورثوا ال لدم ، سمدن أخدذ بده أخدذ 

2)حبددو واسددر "  وهدددم عىددمة لألمددة مدددن  -ت ددا   - الدددين وأوليدداء  ، وهددم حدددر اس (
، واملرتبدددة  ، أهددد  الفضددد  والفضددديلة ، ومىدددابيح الدددد يفى هدددم أ مدددة اصددددن، و  الضدددالات

وهم  يو الشيطان ، ورنيزة اإلميان ، وقوام األمة ، وهم الساهرون على  ال الية الرسي ة
حراسة احلق الناشرون له ، امل ارىلون للباط  ، اساربون له امل حملون يف هذا السدبي   

، وي ومدددون مدددا اعدددوج ، يددددعون إ  الطريدددق نددد  أ ن ومشددد ة ، يىدددلحون مدددا سسدددد 
املس  يم طريق الن اة والسالمة  دري هيدابني وه ويفلدني ، وه خيداسون يف هللا لومدة ه دم 

      ولدذلك شددرسكم هللا ت دا  ب ولدده :       

        
(3 ه   (

يسددك ون عددن حددق ويفبددت إ اع دده وه يك مددون ممددا أاددزات هللا حكمددا شددرعيا ألهنددم آمنددوا 

           _________________ 
(1 1اجملادلة :  ( 1    . 
(2 ود )  ( واه أبو دا 3/3ر وسنده حسن .  17 و ريه ،   ) 
(3  .  2الزمر :  (
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          ب ولدددددددده ت ددددددددا  : 

          

  
(1 )  . 

     رسدد  هللا مكدداا كم وقددرن شددكادته بشددكادهتم س دداات سددبحااه :  

            

   
(2 وهددم أهددد  الفضددا   واملكاسدددأ الددذين بدددني صددم النددد   (

  ب ولدده : " سضدد  ال دداين علددى ال ابددد نفضدد  ال مددر ليلددة البدددر علددى سددا ر سضددلكم
3)الكوانأ " )  .  

،  ون مدددن ىلددد   إ  اصددددنيددددع)) :  -ت دددا     رمحددده -قددداات عدددنكم اإلمدددام أمحدددد 
يددون بك ددا   مددنكم علددى األ ن ويىددربون نددور ويبىِ ددرون ب ، املددوتى - ددا  ت - ،  ح

  ال مى أه  )). 
 ما الفضل إال ألهل العلم إهنمُ     على اهلدى ملن استردى أ الّو

ل لدددم مدددن أشدددراط السددداعة أن يرسددد  ا ":  قددداات عدددن النددد    ادددس بدددن مالدددكعدددن أ
4)"ويثبت اسك  ويشر  اخلمر ويظكر الزان  )  . 

 وقد يفاء آاثر عن السلل تدات على مدن عظم املىيبة مبوت ال اين : 

           _________________ 
(1 1الب رة :  ( 5 9   . 
(2 ن :  ( 1آات عمرا 8   . 
(3 ن يف صحيحه )  ( 1/2أخريفه ابن حبا وصل ال لماء ) –ن ا  ال لم   –(  89 8اب   نر  8 ، )

ل يف سننه )  5/4وأخريفه البمذ  (2ن ا  ال لم عن رسوات هللا   – ( 8 682 . ) 
(4 واه البخارل )  ( 1/1ر 78  ،1 وظكور اسك  ) –( ن ا  ال لم  79 8اب  رس  ال لم  ومسلم :   0  ، )

ن )  –ن ا  ال لم  والفنت يف آخر الزما وظكور اسك   وقبضه   ( .     2671اب  رس  ال لم 
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حدددىت يددد  لم  قددداات : )) ه يدددزاات النددداس  دددري مدددا ب دددي األوات س دددن سدددلمان الفارسدددي 
 اآلخر ، سإ ا هلك األوات قب  أن ي  لم اآلخر هلك الناس (( .  

)) هكددذا  :أادده ملددا مددات زيددد بددن اثبددت قدداات  –ىلددي هللا عنكمددا ر  –وعددن ابددن عبدداس 
  ها  ال لم ، ل د دسن اليوم علم نثري (( . 

قبضده أن يدذهأ و قاات : )) ت لموا ال لم قبد  أن ي دبض ال لدم ،  وعن أ  الدرداء 
 لم (( . من ال   صحابه ... إ  أن قاات : سمايل أرانم شباعا من الط ام ، يفياعا

 أهلده قبضه  هدا ، و  عليكم ابل لم قب  أن يح بض)) :  د قاات  ود د دمسن دن ابدوع
 . )) 

ُ  : )) د قددداات   وعدددن احلسدددن د  ُخ  ُ ُخ ، ه يسددددها  مدددوت ال ددداين ثحلمدددة يف اإلسدددالمُح
1) (( شيء ما طرد اللي  والنكار ) . 

 ( . (قاات ربي ة : )) ه ينبنيي ألحد عنده شيء من ال لم أن يضي  افسه 
لسددداعة ا: مددا عالمددة  ؛ قلددت سددألت سدد يد بددن يفبددري))   :  ب ددا قدداات هددالات بددن خو 

 .((  إ ا  هأ علماؤهم: ))  قاات (( وهالك الناس؟
وقدداات ابددن ال دديم : )) .... ملددا نددان صددالح الويفددود ابل لمدداء ، ولددوههم لكددان النددداس  
نالبكددا م ، بدد  أسددوأ حدداه ، نددان مددوت ال دداين مىدديبة ه لربهددا إه خلددل  ددريه لدده ، 

سإن ال لماء هدم الدذين ي سحوسحدون ال بداد والدبالد واملمالدك ، سمدوهتم سسداد لنظدام وأيضا 
ال اين ، وصذا ه يزاات هللا ينيرس يف هذا الدين منكم خالفخدا عدن سدالل  فدو هبدم دينده 
ون ابددده وعبددداده ، و،مددد  إ ا ندددان يف الويفدددود ريفددد  قدددد سددداق ال ددداين يف النيددد  والكدددرم ، 

، وهددو حمسددن إلدديكم بكدد  ممكددن مث مددات ، واا ط ددت  وحددايف كم إ  مددا عنددده شددديدة
عنكم تلك املادة ، سموت ال اين أعظم مىيبة من موت هذا بكثري ، ومث  هدذا ميدوت 

2) مبوته أمم وخال ق (( )  . 

           _________________ 
(1 وسضله )  –ااظر : عبد الرب  ( ن ال لم  1/5يفام  بيا 9 5  . ) 
(2 8 /1مف اح دار الس ادة )  –ااظر : ابن ال يم  ( 6  . ) 
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عدن  ،ه عليده وقب   لك نله ما قاات الىادق املىددوق صدلوات هللا وسدالمه وبرناتد
 ددوات : " إن ي : مس ددت رسدوات هللا  قداات هللا بدن عمددرو بدن ال دداهللا رىلدي هللا عنكمدداعبدد 

 ل لمداء ، حدىتب دبض ا هللا ه ي بض ال لم اا زاعا ين زعه من ال بداد ، ولكدن ي دبض ال لدم
 " .    اسضلوا وأىللو  ،ري علم إ ا ين يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا يفكَّاهخ ، سسئلوا سأس وا بني

سدد ط  ا، سكأمندد السددنة أهدد  ليبلنيدد  مددوت الريفدد  مددن هإادد)) : السددخ ياين  وقدداات أيددو 
1) (( أعضا ي عضو من  )  . 

قددد رحدد  يددل بنددا و سكيددل بنددا إ ا س دددان إمامدداخ مددن أهدد  السددنة يف زماانددا ؟! ون قلددت :
 ؟!. ب ية السلل وقدوة اخللل

 فتحشدجت لتزلزلت أادانُ     نقأٌ تلاته النفوس كصعاةٍ
 !  ز نمن احل   ا أهقي؟! ود نبدل مم ، ويفاه   سادر سوا  واثه ِمن عاين  ما ت  

 حَلَّ املشيبُ انا لالغمُّ لالسردُ    جَلَّ املصابُ لزا  مهي اخلربُ
اخ علدددى ا لنيْمدددز ، وإن صددد .. إن صددددرل لينشدددق  صدددذه الكلمدددات آه  أيكدددا الشددديض الف يدددد

 !  مَّى من احلح ، وإين أل ر ضح هبا نأن يف ن  نلمة  منكا اوعاخ  يسكنح  سؤادل ه
 فال أرض تايه لال مساوُ     ه املنايالمن نزلت اساحت

ن ندددا دريفاهتدددا ِمدددلاحِىدددبت  ! إهندددا نسحدددلَّم   أه مدددا أشددددَّ هدددذه األدم احلدددادَّة الددديت ا يشدددكا
و أ،  ندداسر  ، أو تسددل ط ؛ يف ندد  يددوم يفددرح ينف ددر ابلدددم مبددوت عدداين سدديوت  مسددنواة
 ! ولك  يوم عذا  وت طي  يف اسحرح افسه…  اادراس ع يدة

 دى أهل الفضائل يف              ناصان عدِّ لللجرال رجحانُ يف كل يوم ن
،  .. ابألمددس ال ريددأ مددات ال ال مددة ابددن ابز رحمحدداك د م ددن أاددت أرحددم بنددا مددن أمكاتنددا

على اسمي  د واليوم ينضم  ، وم كما ثدحلَّة  من ال لماء د رمحة  ومات ال المة األلباين

           _________________ 
(1  ( .  3/9احللية )  –ااظر : أبو ا يم  (
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..  مدات ابدن عثيمدني…  ، وزهدداخ وورعداخ  يا علمداخ إ  هذا الرنأ املبارك ع ل م  مأل الددا
 .. ، وأعماات صاحلة مربورة ، ومآثر مسطورة وب يت أمة مذنورةمات ابن عثيمني 

 يارُ زن تر احلُيا أيرا الداحل احملقوب معيرة              إذا طغى من حبا
دايا لزات احوقد  ؟! وما يل ه أ  م   وما يل ه أحزن وقد بك ه السماء واألرض

 ؟! على سراق ِحب ِنا سرها 
 يسدرية  ة  مدويفزة  ، يف ترمجد ، ب ضكا آخذ برقدا  ب دض : سكذه شآبيأ من ال وات مث أما ب د

األمدددة  الدددذل اب ليدددت -ت دددا   محددده  ر  -عدددن مساحدددة الشددديض حممدددد بدددن صددداحل ال ثيمدددني 
أحقيدددها  ، نياملسددلم ، عسددى أن تكددون عددربة وعظددة يل وإلخددواينرمحدده هللا  اإلسددالمية مبوتدده 
س سد ف   : هد  درلأ. وه  ، وسأبسدط رِْعدد ة  قلد  يف ألفاظكدا وم اايكدا بكلمات مرت شة

ات  ؟! ال ِبارات أم س سب   ال  رب 
؛  سدد كثاراخ ن بكددا اأ، وه  ومددا أزعددم أادد  سددآإ يف هددذه البمجددة مبددا ه ي رسدده اآلخددرون

 ، سددلمني عامددة بددالد امليفب لمدده وسضددله ، وت ريفدداخ  وإمنددا وسدداءخ حبددقِ  هددذا ال دداين اسليدد 
 .  والدين ه  الدعوة، أ ، ال لماء الرابايني تذنرة ملن أراد اهق داء ابلىاحلنيوهي 

 ده وهدذا أوسيده ح مث أن أنون من الذين ن بوا يف هدذا البحدس عدن عاملندا اسليد  حدىت 
 ابلطب  ه يوسيكم ح وقكم ، وحنن ه اس طي  أن اف    ري هذا .  

: " مدددن صدددن  إلددديكم م روسدددا سكددداسئوه سدددإن ين  ددددوا مدددا  اددده اتباعدددا ل دددوات الرسدددوات وأ
1)تكاسئواه سادعوا له حىت تروا أاكم قدد ناسدأ وه " سي دأ عليندا الددعاء صدم بددعوات  (

ا نبدددريا يف سدددبي   خملىدددة مدددن ال لدددأ يف نددد  صدددالة ويف نددد  مكدددان ألهندددم بدددذلوا يفكددددخ
عندا وعدن املسدلمني خدري اسدزاء وأن يدرمحكم   ت ليمنا وت ليم املسدلمني عامدة س دزاهم

 رمحة واس ة من عنده . 
 

           _________________ 
(1 2/6أخريفه أمحد )  ( ود  8 وأبو دا 2/1اب  عطية من سأات ابا )  –ن ا  الزناة   –( ،  28  )

 ( .   2675وحسنه األلباين ) صحيح سنن النسا ي 
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  : امسه ونني ه واسبه 
بدددن بدددن حممدددد  حممدددد بدددن صددداحل،  ، األصدددويل ، الف يددده ، اسدددد ث هدددو الشددديض ال المدددة

بدن عبدد الدرمحن بدن أمحدد بدن م بد  ،  سليمان بن عبد الرمحن بدن عثمدان بدن عبدد 
واشدد كرت هددذه  عثيمددنيويفددده الرابدد  عثمددان أطلددق عليدده  مددن الوهبددة ، مددن بدد   دديم ،

ويكدد     عبددد مددأخو  مددن عثمددان ( ،  عثيمددنياألسددرة ابلنسددبة إليدده هبددذا اإلطددالق ) 

 (1 ) . 
 

  : وهدته واشأته 
ال ىديم ..  يف أرض هنالك .. ويف ترا  تلك املدينة الىنيرية .. تلك املديندة الرابضدة

يف السدددداب  مددددن اص ددددرة .. و  1347لددددل وثال ا ددددة  ويف سددددنة سددددب  وأرب ددددني ب ددددد األ
ا ؛ ولدد دخا يفديدوال شرين من رمضان .. س حت هذه املدينة  راعيكا ؛ ل سد  ب  مولدو  دخ

 على تراهبا .. 
هبدا ومدا علدى أترا  يهح يوهاهو املولود اسديد يرن النور يف أرض هدذه املديندة .. والديت سد

 .. 
 ؟! .  على ترا  .. سمن مثلي سيكن ولد ابن عثيمنيونأهنا س  وات : هذا 

ملوحدددد .. إلمدددام ا!  اك ا ابدددن عثيمدددنيإهندددا مديندددة ) عنيدددزة ( .. والددديت إ ا  ندددرت  ندددر 
 والسيد األجمد .. 

وهدداهو  ا اإلمددام ينيدددو ويددروح يف أرض عنيددزة .. انهددال مددن عيوهنددا الىدداسية .. يرتددول 
  أرس كددددا .. ومددددن اصمددددم مددددن ال لددددوم الناس ددددة .. وقاطفددددا يفناهددددا .. ليأخددددذ مددددن اآلدا

2)أعالها !  )  . 
 

           _________________ 
(1 ن )  –ام ااظر : عبد هللا البس ( 2/4علماء جند خالات س ة قرو 2 2     . ) 
(2 ل حممد حممود  (  أقمار بكاها قلمي .     –ااظر : أزهر
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قدد رحزِق  ، وندان الشديض روسدة ابلددين واهسد  امةيف عا لدة م  -رمحده هللا  –اشأ وترىب 
رنددأ جملددالس زامح دده ال، وحرصدداخ علددى ال حىددي  ال لمددي يف م ، ومه ددة عاليددةخ   ندداءخ وزندداءخ 

دل عليده صدر السد بدن ان، ويف م دم كم الشيض ال المة املفسدر / عبدد الدرمحن  ال لماء
 .رمحة هللا 

قدد أقدام اثندني مدن طالبده ل  لديم الىدنيار  –رمحه هللا ت ا   –ونان الشيض عبد الرمحن 
حممدد ومها الشيض علي الىاحلي ، والشيض حممد بدن عبدد ال زيدز املطدوع ، س درأ الشديض 

 ))، و للشيض عبد الدرمحن السد دل  ((خم ىر ال  يدة الواسطية  ))عليكما  ال ثيمني
يف  ((األلفيدة )) و (( اآليفروميدة  ))يف الف ده للشديض أيضدا ، و  ((منكاج السالكني 

1)النحو والىرت ، وهكذا ناات اشأة الشيض بني أحضان  ال لماء ) . 
  
 

  : حياته األسرية 
، مخسددة  اايددة ؛ ولدده مددن األوهد  مددن امددرأة واحدددة -ت ددا   رمحدده  -تددزوج الشدديض 

    :  وهم   نور
 ( . املوظل جبام ة امللك س ود  )   :   عبد 

وعبدد ( .  ة ا يدأ بدموظل بوزارة الدساع والطريان برت )   : وإبراهيم 
 ( .  ة ا يأبجبوازات البكريية برت)    : ال زيز

 ( . ا يأ ابمل كد امللكي الف  )           :  وعبد الرمحن
 ( .  ودية ابل ىيم املوظل ابخلطوط الس )         : وعبد الرحيم 

 . وله من اإلانث ثالث
 

           _________________ 
(1  ال دد الثاين .  -ااظر : جملة احلكمة  (
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 /هددو الشدديض : ؛ سدداألخ األوات  شدد ي ان وأخددت واحدددة -ت ددا   رمحدده  -وللشدديض 
هدو األسد ا  : والثداين  (ر يس قسم ال اريض جبام ة امللدك سد ود ابلدردض : )  عبد 

 زيدددز لل لدددوم مدددير الشدددؤون املاليدددة واإلداريددة يف مديندددة امللدددك عبددد ال : )عبددد الدددرمحن  /
1) (ال  نية و  ) . 
 

 : طلبه لل لم  
؛ سبددددأ  لدددأ ال لددمطريددق السدددلل الىدداحل يف ط -ت دددا   رمحدده  - ل ددد اتبدد  الشددديض

ن بدن بد الدرمحع /، س رأه على يفده ألمه الشيض  حبفو ال رآن الكر  وهو طف  صنيري
  لددم اخلددط  توت لددم ال ددراءة والك ابددة يف الك ددا  ، مث  - رمحدده  -سددليمان آات دامدد  

 . واحلسا  وب ض سنون اآلدا 
صر السد دل محن بن انعبد الر /الزم الشيض ال ال مة املفس ر س ؛ ا ه إ  طلأ ال لممث 
 ، ، وال فسددددري ؛ س ددددرأ عليدددده ال وحيددددد لددددذل يح ددددد  شدددديخه األواتا -ت ددددا   رمحدددده   -

و النحدددو ،  ، ومىدددطلح احلدددديس ، والفدددرا ض وأصدددوات الف ددده …، ، والف ددده واحلدددديس
 . ، واس فاد منه قرابة إحدن عشرة سنة وهو من أبرز طالبه والىرت

:  -عليكمددددا  رمحددددة  -عددددن شدددديخه ال المددددة السدددد دل  ابددددن عثيمددددنيي ددددوات الشدددديض 
، وت ريبدده للطلبددة ابألمثلددة  إادد  ،ثددرت بدده نثددرياخ يف طري ددة ال دددريس ، وعددرض ال لددم ))

2) (( ، ونذلك أيضداخ ،ثدرت بده مدن انحيدة األخدالق وامل اين محن ر عبدد الد الشديض ألن (
 رمحدده  -، ونددان  نددان علددى يفااددأ نبددري مددن األخددالق الفاىلددلة  -ت ددا    رمحدده  -

           _________________ 
(1 ن )  –ااظر : عبد هللا البسام  ( 2/4علماء جند خالات س ة قرو 2 2     . ) 
(2 ل السيد أمحد  (  .     ابن عثيمني ببمجة الشيض رسالة تذنري املسلمني –ااظر : شاد
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   وندددان ميدددازح الىدددنيري ويضدددحك إ   علدددى قددددر نبدددري يف ال لدددم وال بدددادة -ت دددا ،
 ، وهو من أحسن م ن رأيتح أخالقاخ . الكبري

 -ت دددا   محددده ر  -لسددد دل منزلدددة نبدددرية عندددد شددديخه ا ابدددن عثيمدددنيوناادددت للشددديض 
ن أوات تطدددوره إإ  الدددردض  - ت دددا  رمحددده   - حممددددس نددددما اا  ددد  والدددد الشددديض  اب 

 يرمحدده   - سك ددأ لدده الشدديض عبددد الددرمحن السدد دل،  ر ددأ يف أن ين  دد  م دده ولددده
 (( .  فيدس كس هنا حىت يأن مي حممداخ  إن هذا ه ميكن اريد : )) -ت ا  

،  لطلددأ ال لددم إه إ  الددردض -ت ددا   رمحدده   -ل ثيمددني حممددد اين يرحدد  الشدديض 
هد اس أ ن شيخه عبد الدرمحن بدن سد دل  1372وملا س ح م كد الردض ال لمي سنة 

يف اهل حدداق بدده ، سدددرس سيدده ، ونااددت مدددة الدراسددة يف  لددك الوقددت ب ددد اهب دددا ي 
أن مددن يكددون وقبدد  الكليددة أربدد  سددنوات ودخدد  يف  لددك الوقددت اظددام ال فددز ، وهددو 

عنددده اسدد  داد لل  دددم يف الدراسددة سإادده ت دداح لدده الفرصددة يف ال طلددة الىدديفية أن يدددرس 
م ررات السنة اليت ب د سدن ه الديت اا كدى منكدا ، وإ ا يفداء الددور الثداين اخ درب يف مدواد 

درس يف  –عليددده  رمحدددة  –تلدددك السدددنة ، سين  ددد  منكدددا إ  السدددنة األخدددرن ، وندددان 
ىيل درس م ررات السنة الثالثة ، واا    منكا إ  السدنة الراب دة وب دد الثااية ، ويف ال

وصددار يدددرس علددى شدديخه هددد ،  1374اا كا دده منكددا سدد ح امل كددد ال لمددي ب نيددزة سددنة 
الشيض / عبد الرمحن بن سد دل ، وي دوم ابل ددريس يف م كدد عنيدزة ال لمدي ، وندان مد  

ض ألداء اهخ بددار يف هنايددة ندد  سددنة الددرد  لددك من سددبا إ  نليددة الشددري ة ، يددذهأ إ 
1)دراسية ، حىت أهنى الدراسة يف الكلية  ) . 

دخلددت امل كددد ال لمددي مددن السددنة )) :  -ت ددا   رمحدده  -وعددن  لددك ي ددوات الشدديض 
، وب دددد أن اسددد أ ات مدددن  ، وال ح دددت بددده مبشدددورة مدددن الشددديض علدددي  الىددداحلي الثاايدددة

، وندددان امل كدددد ال لمدددي يف  لدددك  -ت دددا   رمحددده  -الشددديض عبدددد الدددرمحن السددد دل 
، وندددان يف  ، سكندددتح يف ال سدددم اخلددداهللا ، وعدددام : خددداهللا الوقدددت ين سدددم إ  قسدددمني

           _________________ 
(1  .  حممد بن عثيمنيرسالة الشيض  –ااظر : عبد اسسن ال باد  (
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،  له يف أثناء اإليفازة ؛ مب   أاه يدرس السنة املس  بلة  لك الوقت م ن شاء أن ي فز
، وهبدددددذا  ، سدددددإ ا جندددددح اا  ددددد  إ  السدددددنة الددددديت ب ددددددها مث خي ربهدددددا يف أوات ال دددددام الثددددداين

1)((، وختريفدت سيكدا مث ال ح تح بكلية الشري ة يف الدردض اا سداابخ ،   ىرت الزمناخ ) 
 . 

 ل المدة الشديضرأ على الدراس ه النظامية يف الردض ق ال ثيمنيويف أثناء مواصلة الشيض 
؛  ه الثددداينالدددذل ي دددد  شددديخ -شدددآبيأ الرمحدددة  عليددده مدددن  -عبدددد ال زيدددز بدددن ابز  /

رمحده   -يميدة ت، وب دض رسدا   شديض اإلسدالم ابدن  بخدارلساب دأ عليه قراءة صدحيح ال
   وب ض الك أ الف كية -ت ا ، . 

 - ز د حفظده ،ثرت ابلشيض عبدد ال زيدز بدن اب)) :  ابن عثيمنيوعنه ي وات الشيض 
ط افسددده ، وبسددد خ ، و،ثدددرت بددده مدددن يفكدددة األخدددالق أيضدددا مدددن يفكدددة ال نايدددة ابحلدددديس

 .((  للناس
  . - رمحه هللا –ر الشيض حممد األمني الشن يطي ودرس على ال المة البح

  ! ر الضار هكذا ناات بداية هذا البحر .. قطرات وقطرات ؛ حىت  دا  اك البح
 وما ارتضى أن ترن يف منزات دان          يف مهة تبل  اسوزاء مدا وهنت   

2)ألصبح الىخر منه مث  نثبدان          تلك ال زمية لو أمست على يفب     ) 
أس  و ات .. ساميإمام وهأ افسه لل لم .. وأوقل ساعات عمره ل طال  املنازات ال

 سواد اللي  وبياض النكار يف حىد املكرمات ! 
 ين يلكه ماات .. وين تشنيله ربوع وه أطالات ! 

 .  ه ؟!أه ت  أ من ريف  مكس مخسخا ومخسني سنة ين ي  اوز بي ه ومس د
يفئ جبدددوا  ولكدددن سدددو .. نمدددا يف ددد  نددد  واصدددل .. أراد ب ضدددكم أن خيدددربه مبكدددان بي ددده 

  ه !! أن ه يف   ! سكو منذ مخس ومخسني سنة ين ي  د املس د وبي ع يأ !
 سلله در هذه اصمة !! 

           _________________ 
(1  ال دد الثاين  .     –ااظر : جملة احلكمة  (
(2 1 –اإلمام الزاهد  ابن عثيمنياألبيات لناصر بن مسفر الزهراين /  ( 8      . 
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 أسىت وأرشد ه كا ويفكوه        سب ون عامخا قد مضت من عمره     
1) هو حبرح علم  ي  في ال أصيال         هو قددوة هو أمدة يف  اتده     ) 
 

  كدد إليكدا ،س يف املوب د اس  اح نلية الشري ة وأصوات الدين ابل ىيم اا    من ال دري
 . -ت ا   محه ر  -واس مر يف ال دريس سيكا إ  أن تويف 

اخلطابددددة هددددد تددددو  اإلمامددددة و  1376وملددددا تددددويف شدددديخه عبددددد الددددرمحن بددددن سدددد دل سددددنة 
   . لك حىت توساه وال دريس يف املس د الكبري ب نيزة ، واس مر على  

تدددو  هدددد 1376سدددنة  –ت دددا   رمحددده  -عبدددد الدددرمحن السددد دل  /وملدددا تدددويف الشددديض 
وال ددريس يف  ، الكبدري ب نيدزةاملسد د  واخلطابة وال ددريس يف مامةاإل ابن عثيمنيالشيض 

، مث اا  ددددد  إ   ، ابإلىلددددداسة إ  ال ددددددريس يف امل كدددددد ال لمدددددي مك بدددددة عنيدددددزة الوطنيدددددة
لييت الشري ة وأصوات الدين بفرع يفام ة اإلمدام حممدد بدن سد ود اإلسدالمية ال دريس يف ن

، إ  يفااددأ عضددوية هيئددة نبددار ال لمدداء ابململكددة ال ربيددة السدد ودية حددىت توسدداه  ابل ىدديم
  2) ت ا ). 
 

 : أخالقه  
ل يف أقددد  وصددد -ت دددا   رمحددده  - ابدددن عثيمدددنيحينمدددا اددد كلم عدددن أخدددالق الشددديض 

ل ندددان الدددذ   ورة حيدددة لل ددداين ال ابدددد امل مثددد   خدددالق النددد: إاددده صددد ح ددده أن ا دددوات
 . خحلح ه ال رآن

           _________________ 
(1 1ال دد :  –/ يفريدة الردض  األبيات ل بد الرمحن بن عبد هللا أبو ديفني ( 1899      . 
(2  من ال لماء الرابايني .  ابن عثيمني  رسالة الشيض –ااظر : عبد اسسن ال باد  (
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 هم الدجال إذا ما جئتَ متدحرم          مستْ على احلدف تيجانٌ لأزهارُ 
، وإن  اره، وحلمدده وسددكين ه ووقدد بسدد ي ه السددمحة -ت ددا   رمحدده  -س ددد عحددِرت 

.. وهدو  الشدفاعاتئلة والطلبدات و ، يره واده ابألسد الناس لي  م ون حوله أينما وحيفد
ي  إليه أاه املخ ص برعاي ه وعناي   ..  هيىنيي لك   منكم يف إقباات خيح

، ونظدم النيديو  كا علدى اح مداات النداسلاهدد افسده ويروىلد -ت ا   رمحه  –نان 
ع دلَّ اللسدان  - دا  ت رمحه  -نان   -عليه الىالة والسالم  -،سياخ ب دوة األانم 

 …، وه ي كلم إه  ري ، ين ينطق يوماخ مبحْنِدية اسعن أعراض الن
 ما عاب ملتزماً ما اغتاب منحدفاً        ترب  سديدته لما اه لَحَدُ 

 . اخ إ  ، أو داعي ، أو اب هخ لل لم أو م لماخ  -ت ا   -ه تراه إه  انراخ ا 
ل سيمدددا يف أيدددد ، زاهدددداخ  الات يف مأنلددده وملبسدددهي حدددرن احلددد -رمحددده هللا  –ندددان وقدددد  
 . . ظ الدايا، وه إ  املناصأ وحظو  هداد ، ه ي طل  إ  أحعطيات أو الناس

 منكا ومدا ي  شق الكرباء  د من له األخالق ما هتون ال لى 
 وألات بدر مشرق وىلاء   أما اسمداات سأات مشس مسا ه

 ما أوإ الوقاد والزعمداء  واحلسن من نرم الويفوه وخريه 
  ن أاددوارهمددسددبحات م طفلددة يف حبددور الشدديض امل دس ددة ، وومضددات مضدديئة نااددت تلددك 

لفذة ، خىي ه اشالساط ة ، وأزهار عاب ة من حدا  ة النيناء . تلك يفولة يف أعماق 
 ومنكايفه امل ألق . 

أمددا مساتدده اخل ْل ي ددة سددال ت ِ دد  مجدداهخ ويفددالهخ وىلددياءخ وهبدداءخ عددن صددفاته اخلحلح ي ددة ، وروا  دده 
رب ددة مددن ال ددوم ، نددس اللحيددة وهددي حليددة قددد اشدد  لت  –رمحدده هللا  –. نددان اإلمياايددة 

شدديبخا ، أزهددر اللددون ، ملدديح الويفدده ، م ددبلج األسددارير ، وىلدداء اسبددني ، ابسددم اسيددا ، 
أنحددد  ال دددني ،  ندددي النظدددر ، خددداسض البىدددر ، ىلدددلي  الفدددم ، بدددراق الثنددداد ، لطيدددل 

م ، خفيددل الىددوت ، بدددي  الددروح ، خفيددل اسسددم ، قليدد  اللحددم ، قددول ال ددز 
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1)الننيمة ، إ ا صمت س ليه الوقار ، وإ ا تكلم س ليه البكاء  ) . 
ا رخ وه ينطق هدذ ،مجي  احلديس ، سىيح إ ا لفو ، اىوح إ ا وعو ، ه ي وات هحْ رخا 

 . نالم يحثمر علمخا ، ويبني حكمخا ، ويوىلح شرعخا .
 
 امل حرز ين لن ق   املسلم  ونالمه السحر احلالات لو أاه 
 ود اسدث أن ين يدويفز   إن طاات ين ميل  وإن أويفزته

 
أم دد  ،   ا حاىلددرنأمنددا حديثدده الشددكد املددذا  ، إ ا قدداات أمسدد  ، وإ ا شددرح أبدددع ، وإ

 وإ ا يفادات أقن  . 
 فَّأ .نالمه عس  مىفى ، إ ا تناوات موىلوعا وَّفَّ ونفَّى ، وإ ا مشى تك

 أيتيك من در وع يانواللفو   تراه نالبدر واألخالق زين ه 
 وه ترن من إه ن  إحسان  له اب سامة طكر ه تفدارقه 
 ونان ابملسلمني املشفق احلاين   حياته ابلرىلى واحلأ مف مة

 
 :  -رمحه هللا  –زهده وورعه 

 لده  داية ، إ  رامكدا م م     وين تثنه دايا عن الس ي ، أو تكن 
 ألخرن ويدطول ويسرعيبادر ل  ومن عرت الددايا وأدرك أمرها 
  وأيفلأ ينيرل اخلااد ني وخيدع  ويزهد يف هذا الدبا  وإن زها 

  اس ه حىت ه يدرن أين يدك     ومدا الزهد يف الدايا بضاعة مملق 
  تدزين ألدوان وتدداو وختض   ولكنه شدأن الدذل أقبلت لده 
  أمج هي املنزات األب ى ، هي اخلري   سس طكا من ندفه وابد نيى اليت 

 وميسي إ ا أمسى ينايفي ويضرع   لداهدد حدىت ه مي  هنداره 

           _________________ 
(1  اإلمام الزاهد .  ابن عثيمني –ااظر : انصر بن مسفر الزهراين  (
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 – ا  ت محه ر  -الزهد والورع من أهم السمات اليت ارتسمت يف سؤاد الشيض 
 موز الزهد يفا من ر رمز  وظكرت  ارها املبارنة على ن  أعماله وأقواله ، ب  ل د أصبح

 ال ىر احلديس ، ب  نان سيه إمام م دما ! 
ما ه لزهد عاو : )) ه –رمحه هللا ت ا   –زهد نما قاات شيض اإلسالم ابن تيمية  وال

منه ، أو  و أاف ا هينف  ، إما ها فاء اف ه ، أو لكواه مريفوحخا ، ألاه مفو ت مل
 زهد سيكا محق، سال ايفحةحمى  ملا يربو ىلرره على اف ه . وأما املناس  اخلالىة أو الر 

 . )) 
ه : )) هو اإلمساك عما قد يضر ، س دخ  سيه اسرمات أما الورع س اات عن

والشبكات ؛ ألهنا قد تضر . سإاه من ات ى الشبكات ، س د اس ربأ لدينه وعرىله ، 
ومن وق  يف الشبكات وق  يف احلرام ، نالراعي  وم حوات احلمى يوشك أن يواق ه 

)) (1 )  . 
: )) أن الزهد ترك  - ت ا  رمحه هللا –والفرق بينه وبني الورع نما قاات ابن ال يم 

ماه ينف  يف اآلخرة والورع ترك ما خيشى ىلررة يف اآلخرة وال لأ امل لق ابلشكوات 
2) ه يىح له زهد وه ورع (( )  . 

 
أن يناات من زهرة احلياة الدايا ما يريد اظرا  –رمحه هللا  –ول د نان  مكان الشيض 

ل ه ال الية ، ولكنه أعرض عن  لك نله ، ومج  ملكاا ه الكبرية ، وشكرته الذا  ة ومنز 
3)الزهد من مجي  أطراسه ، وبك  أاواعه ، وشىت أقسامه ، وهي نما  نرها ابن ال يم ) 

 : 
 زهد يف احلرام ، وهو سرض عني .  -1

           _________________ 
(1 ن : )  –ااظر : ابن تيمية  (  ( .  10/615جمموع الف او
(2 1/1ن ا  الفوا د )   –ااظر : ابن ال يم  ( 1 8  . ) 
(3  ااظر : املريف  السابق .   (
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 يفأ وإنلوازهد يف الشبكات وهو حبسأ مراتأ الشبكة سإن قويت ال ح ت اب -2
 ىل فت نان مس حبا . 

الل اء و لسؤاات ر واهو الزهد سيما ه ي   من الكالم والنظزهد يف الفضوات ، و  -3
 و ريه .  

 زهد يف الناس . -4

 وزهد يف النفس حبيس هتون عليه افسه يف هللا .   -5

ك عنه شنيل وزهد يفام  لذلك نله وهو الزهد سيما سون هللا ، ويف ن  ما -6
 وأسض  الزهد إخفاءه وأص به الزهد يف احلظوظ . 

            الشيض   اتيف هذه األقسام نلكا لويفدهتا جم م ة يفسلو ،ملت هذه الىفات 
هبنة زهد الر اته . زهد .. ه نه تنفك عنه يف مجي  حرناته وسكن –رمحه هللا  -

 .   ىطفىوال ىوت ، وإمنا زهد م  دات على منكاج النبوة ، زهد نزهد امل
    قوله ت ا  :  –رمحه هللا  –ين ينيأ عن الشيض 

         

         

          

          (1 ) . 

: " لو ناات الدايا ت دات مث هللا يفناح ب وىلة ما س ى ناسرخا  وين ينيأ عنه قوله 
2)منكا شربة ماء " ) .  

           _________________ 
(1 2احلديد :  ( 0  . 
(2 ل )  ( واه البمذ 4/5ر ن الدايا على هللا  - ن ا  الزهد عن رسوات هللا   –(  60 اب  ما يف هوا

ويف    ) 2عز وصححه األلباين) 320 (قاات أبو عيسى هذا حديس صحيح  ريأ من هذا الويفه ، 
9السلسلة الىحيحة  4 3     . ) 
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ا  وين ينيأ عنه قوله 
خ
: " الدايا مل واة مل ون ما سيكا إه  نر هللا وما واهه وعامل

1)وم  لمخا " )  . 
: " الدايا حلوة خضرة ، وإن هللا ت ا  مس خلفكم سيكا  وين ينيأ عنه قوله 

2)سينظر نيل ت ملون سات وا الدايا وات وا النساء " )   . 
ا الف ر أخشى عليكم ، ولكن أخشى عليكم أن : " وهللا م وين ينيأ عنه قوله 

تبسط عليكم الدايا نما بسطت على من نان قبلكم س ناسسوها نما تناسسوها ، 
3)وهتللكم نما أهلك كم " )  . 

)) مث  الدايا مث  احلية لني مسكا ، قات  مسكا ،  -  -وين ينيأ عنه قوات علي 
عنك مهومكا ، ملا أي نت سأعرض عما أع بك منكا ل لة ما يىحبك منكا ، وىل  

من سراقكا ، ونن أحذر ما تكون صا وأات آاس ما تكون هبا ، سإن صاحبكا نلما 
اطمأن منكا إ  سرور ، أب ده عنكا مكروه وإن سكن منكا إ  إيناس ، أزاله عنكا 

4) إ اش (( )  . 

           _________________ 
(1 ل )  ( واه البمذ 4/5ر ن الدايا على هللا  - ن ا  الزهد عن رسوات هللا   –(  61 اب  ما يف هوا

ويف    ) 2عز وابن مايفه ) 322  ، )2/1 ( قاات أبو  4112اب  مث  الدايا )  –ن ا  الزهد   –(  377
وصححه األلباين ) صحيح اسام   3عيسى هذا حديس حسن  ريأ ،  414  . ) 

(2 وا ( 4/2ه مسلم ) ر واهس نيفار   –(  098 وال وبة  والدعاء  اب  أنثر أه  اسنة الف راء  –ن ا  الذنر 
ن الف نة ابلنساء ) وبيا 2وأنثر أه  النار النساء  ل يف سننه ) 742 والبمذ  ، )4/4 ن ا  ال در   –(  83

2مة )أصحابه مبا هو نا ن إ  يوم ال يا اب  ما يفاء ما أخرب الن   - عن رسوات هللا  191 ، )
 وأخريفه احلانم يف 

4/5املس درك  )  51 (  )8 وأخريفه ال ضاعي يف مسند الشكا  ) 543  ، )2/1 81 (   )7 23   . ) 
(3 واه مسلم )  ( 4/2ر والرقا ق   –(  273 والرقا ق ) –ن ا  الزهد  2اب  الزهد  والبخارل ) 961  ، )
5/2 وال ن –( ن ا  الرقاق  361 6اسس )اب  ما  ذر من زينة الدايا  وابن مايفه يف سننه ) 061  ، )
2/1 3اب  س نة املاات ) –( ن ا  الفنت  324 997  . ) 
(4 1اإلمام الزاهد ) ابن عثيمني –ااظر : انصر بن مسفر الزهراين  ( 6 2. ) 
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يف أعني  س هادع ر ج اخلإن إعراض الشيض عن الربيق الزا ل ، واحلطام الزا   ، والبكر 
مناصبكا عند ي كا و وبر  الناس ، ومجله يف دايا البشر ، ل د ار ت الدايا بك  زين كا

 قدم الشيض ، سرنلكا ب دمه ، وأشاح عنكا بويفكه . 
 
  د  هد . ل  الشوابزهده وورعه أروع األمثلة وأمج –رمحه هللا  –ل د ىلر  الشيض 

ا  مبلنيخ ول إ ومشاغ ه تساناات مال بس الشيض اليت يرتديكا من ثو  وعباءة  ا زهيدخ
  كم  أن ن   ل ر  ،، سلم يكن ممن يفاخر ابمللبس واملرنأ واملنزات واملأن  واملش

 نان  مكااه لو أراده ، ولكنه ادخر طيباته لآلخرة . 
 لأ رت لدنيا الغدلر هفاكا   أهقلت لألخدى اكل عزمية 

 
 : يقول الشيخ عائض القرين 

برة إبيده  ويفدتابن عثيمني يف مكة يف مسكنه أدم احلج س دخلت مرة على الشيض
 خييط هبا ثوبه . 

 
  رمحدده  -إبددراهيم آات الشدديض  بددن ض حممدددأن قددام الشددي -رمحدده هللا  –ومددن زهددده 

سكمدددة  ر يسددداخ  نيال ثيمددد،  صددددار قدددرار ب  يدددني الشددديض  مفددديت اململكدددة سددداب اخ  -ت ددا  
،  رايف دداتم، وب دد  رسددض -ت دا   محده ر  - ابدن عثيمددني، لكدن الشدديض  حسداءألا

 . ، ووساطات أحعفي الشيض من ال ضاء واتىاهت
 

 جنومه يف زمان لل  ى شدان  والدزهد أحيي ه سيندا وقد  ربت 
 من ن  ثو  هبي اللون س دان   يفداءتك دايا األماين وهي هبسة
 وأن تضمك يف مكر  حضان  يفداءت تؤم  أن تلكو بزهرهتدا 
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1)سدلم  د منك إه هد ران     من ن  اب  وهي ىلاحكةيفاءتك     ) 
 
  نه يومان يسكلذل نأاه رسض أن يبك بي ه الطي  ال د  اومن زهده وورعه أيضا 
 ىليق السكنو ل ياات رة انان مدرساخ يف امل كد ال لمي وين يبنه إه حتت إحلاح نث  أن
. 
 
  وندددان يرمحددده  سددده يف ي خلدددل عدددن تدرييدددرسض أن ي سدددلم رواتدددأ الددددروس الددديت

 طبددد  ن بددده . نمدددا ندددان ه أيخدددذ أل ح دددوق علدددى ؛ اظدددراخ لدددب ض ااشدددنياهته اسام دددة
 املددواد ثددروة مدد  مددن هددذه، ولددو أراد س ، وهددي الدديت يبدداع منكددا ابملاليددني وشحددرحطه وس دداواه

 . طا لة
لدم يكدن علمده جمدرد سقددوة صداحلة ومنو يفداخ حيداخ  -ت دا   رمحه  -نان الشيض وقد  
 حلمددهو   علمددهس وحماىلددرات تل ددى علددى أمسدداع الطلبددة وإمنددا نددان مثدداهخ   ددذن يفدرو 

 . واب  أخالقه
 
  أاه نان نثري ال ثبت سيما يفيت وه ي سرع يف الف ون قب  أن يظكر أيضا ومن ورعه

لددده الددددلي  سكدددان إ ا أشدددك  عليددده أمدددر مدددن أمدددور الف دددون ي دددوات : اا ظدددر حدددىت أ،مددد  
ال حريدددر الددددقيق  علدددى وحرصددده ال بدددارات الددديت تدددوحي بورعددده، و دددري  لدددك مدددن  املسدددألة

2) للمسا   الف كية ).  
 
  ومددن ع ا ددأ ورعدده أادده نددان ي حددرج أن يدددخ  عليدده مدداات أو منف ددة يددرن أادده لدديس

أهددال صددا أو  ددري مسدد حق صددا ، وأيضددا مددن ع ا ددأ ورعدده ودق دده ، أادده إ ا تنييددأ عددن 
أ اإلمامددة ملددن اسدد خلفه ، ونددان إابن إمامددة اسددام  بسددفر أو حنددوه دسدد  مددا ي ابدد  راتدد

           _________________ 
(1 1اإلمام الزاهد :  ابن عثيمنياألبيات لناصر بن مسفر الزهراين /  ( 9   . 
(2  .  د بن عثيمنيحممموق  الشيض  –ااظر : اإلابات  (



 لطرهوينابن رزق  األرقم بن حممد      ابن عثيمنيشذا النسرين يف ترمجة اإلمام / 


 
 

 

26 
 

تدريسدده يف امل كددد ال لمددي أادده إ ا ،خددر عددن الدددوام ولددو لبضدد  دقددا ق اثبددت  لددك يف 
1)س   احلضور واهاىرات ون به أمامه : بنيري عذر )  . 

 
 وورث ال لم أيفيداه وطالبدا  مات الذل نسأ املرياث من سلل 

 ا حليم ال لأ أواابمسحا بشوش  سودعي يدا ردض الد لم  ا أد  
 شيخا نبريا على ال  ليم قد شااب  وودعدي مدن دعدا ا جم دكدا 

2)وتذرت الدم  آهما وأوصابدا    ملث  هذا تسيد  الد ني يف حدزن    ) 
 سما يل أراك د مشس الورع والزهد ناسفة حزينة ؟! 

   ؟ابن عثيمني على أن مات 
 ح  خا ححقَّ لك أن حتزين ! 

 ه ! ألمس منارة من منارات الورع والزهد .. وجنما يف مسا ل د نان اب
 

 : -رمحه هللا  –تواضعه 
 من  ري مداات وه سلطدان  الذل اداات امل   ابن ال ثيمني

 من يفد يف طلأ ويف إ عدان   لكنه الد لم الدذل يسمو به
 ن بت لد بد ساز بدالرىلوان  لكنكدا ال  ون وحأ هللا إن 

3)ويزوات  و األشكاات واأللوان        ى إ  الذرنت لو م امات ال    ) 
 

 تواىل  ال ظماء ، شرت يزاد على شرت .. 
 واب  .. يضات إ  اب  .. 

 وسؤدد .. يضات إ  سؤدد . 
           _________________ 

(1  .  16244عدد :  –ااظر : يفريدة البالد  (
(2 1عدد :  –ااظر : يفريدة اسزيرة  ( 0337  . 
(3 1عدد  –األبيات لناصر بن عبد الرمحن آات ديفني / يفريدة اسزيرة  ( 0340  . 
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 ومكرمة .. تضات إ  مكارم .. 
ن سنداح مداهو  لك اإلمام ؛ الدذل تواىلد  مدن  دري مسدكنة .. وخفدض  وابن عثيمني

  ري ىل ل ..
 
 سددد د ،  ات مدددرة خيدددرج مدددن املسددد د النبدددول .. سلمدددا وصددد  إ  اب  امل سكدددا هدددو

 سب ه عضكم ،  سأحضر له ا له ، ووىل كا أمامه ليلبسكا .. 
 سنيضأ لذلك وتنيري ويفكه ! 

 وقاات له : أعدها ملكاهنا !
1)سأعادها الريف  إ  مكاهنا .. سأخذها الشيض بيده ولبسكا ! ) 

 سما أروعه من درس يف ال واىل  ! 
 !  م س دهنان  ري هذا ال اين الرابين ؛ لفرح بذلك .. ول د  لك من أد  سلو

 إهنا أخالق الدين .. وخالات الىاحلني ! 
ض .. ال دداري ومددن بدددي  تواىلدد  هددذا اإلمددام .. والددذل يددن    حددرت خالدددة يف  انددرة

 حىت مييز الناس بني ال اين الرابين من  ريه . 
 
 ض ه مدن ب دالم على هذا اإلمام ، ب دد عودتد هأ ب ضكم وم ه ولده الىنيري للس

 أسفاره .. 
الىددددنيري  ا بولددددهويف اسدددام  .. وبينمدددا هدددذا الريفدددد  يىدددلي الناسلدددة ب ددددد الىدددالة .. إ 

 يذهأ إ  الشيض وهو يف وسط طالبه .. 
 وي وات الىنيري للشيض : ت اات أ  يريد أن يسلم عليك ! 

! و هددأ م دده حددىت أوقفدده علددى سمددا نددان مددن هددذا اإلمددام إه أن أعطددى يددده للىددنيري 
2)والده ، والذل نان يىلي ، ساا ظره حىت اا كى من صالته ، سسلم عليه !! )  

           _________________ 
(1 177عدد :  –ااظر : جملة الدعوة  ( 7    . 
(2 1عدد :  –ااظر : يفريدة الوطن  ( 1 2  . 



 لطرهوينابن رزق  األرقم بن حممد      ابن عثيمنيشذا النسرين يف ترمجة اإلمام / 


 
 

 

28 
 

 ا درك أيكا اإلمام ! اندرة من  اك ال واىل  الفريد ! 
 وع يبة من ع ا أ تلك املآثر الوىلاءة ! 

 خلق حرل أن يسود صاحبه ! 
 وخىاات أخلق بىاحبكا أن يكون  اك اإلمام الفذ !

ب   سرير ،م على القمة يف ال واىل  والبساطة ، وه  أ النو  –رمحه هللا  –ونان 
  ينام على األرض أو على سراش م واىل  أو حىري يؤثر يف يفنبه . 

 ويف اندرة أخرن من هذا ال واىل  الفريد .. 
 
  سدناد ايدة اإلر أاه نان يف حماىلرة له .. يسأله ب ضكم عن شيض احلديس .. وسارس

 دث حممد انصر الدين األلباين .. : اس
 سأيفا  هذا اإلمام يفوا  ال لماء الراباني .. 

1)س اات : وه  مثلي يسأات عن األلباين ؟!!  ) 
رعيددد   ني ، مدددنسللددده درك ! ومدددا أشدددبه الليلدددة ابلبارحدددة ! س دددد ندددان هدددذا خلدددق املاىلدددي

 ال لماء األوا   ، أصحا  اصدل املرىلي .. واهتباع الس  . 
 يزيد أصحابه إه شرسا وسؤددا !  تواىل  ه

 وشرت ه يزيد أصحابه إه علوا وجمدا ! 
أن  يم .. ويدرسضه  دأ أل دا  ال  ظد –رمحه هللا  –ومن تواىل  هذا اإلمام .. نان 

 يدعى هبا .. 
   أ أن ي اات له : ال المة . ه -رمحه هللا  –نان 

 
  : يقول حممد بن عبد هللا املشوح 

هللا أن ا  د م ه ل اء عرب برانمج )) يف مونأ الدعوة (( الذل يذاع طلبت منه رمحه 
عدددرب إ اعدددة ال دددرآن الكدددر  ، سلدددر بكددد  تواىلددد  سىددددرت  لكدددم الل ددداء ب  دددد  مدددويفز 

           _________________ 
(1 177عدد :  –: جملة الدعوة  ااظر ( 6   . 
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مبددا هددو أهدد  لدده مددن األوصددات ال لميددة  –رمحدده هللا  –خم ىددر أثنيددت سيدده علددى الشدديض 
 واملديح الىادق. 

وإزالة تلك امل دمة وان فداء ابلسدم جمدردا مدن أل سأوقف  وأوقل ال س ي  وطلأ حمو 
1)مديح أو إطراء أو ثناء  ) . 

 
 م كا ا ، سدن ويف مرة قداات لده ب ضدكم : د شديض ، هدذه املسدا   الديت سدأل ك إدهد

 .  حممد بن صاحل ال ثيمنييف ن ا  : مسا   ال المة الشيض 
2)س اات : ه اريد ال المة وه  ريها !  )  . 

ات .. ورسيد    الف داريفاات ما شرسوا ابألل ا  املزينة .. ولكدن شدرسوا بكدر ح ا ! أولئك 
 اخلىاات ! 

 
 رمحه  - تواىل هشدة  ومن  أاده قداات لده أحدد حمبيده : د شديض حفظدك  – ت دا
 اسدكتأن ختدربين عدن طري  دك يف قيدام الليد  ل لد  أن أق ددل س داات :  أحأ  

3)علينا وين لأ  يسب ). 

. بددد  نددددان .بدددذاك امل كلدددل .. وه ابلىددد أ ال ريكدددة ن عثيمدددني ابدددوين يكدددن الشددديض 
 ري .. بسيطا .. هينا .. سكال .. لينا .. ميازح الىنيري .. ويفانه الكب

 . .عاش  خالقه .. را ده الدين .. ومشا له قبس من أخالق الىاحلني 
ة املنىأ .. وين ينير ه شرت املنزلة ..   ين يل فت إ  أحهبَّ

 ؟!  مس ده وبي ه رايفال .. مخس مرات يف اليوم والليلةأه تراه ي ىد 
 أهبدددى يفوإ ا ريفددد  مدددن مسددد ده إ  بي ددده ؛ أحاطدددت بددده زمدددرة مدددن طالبددده .. سكدددان 

 مونأ ! 

           _________________ 
(1 1عدد :  –ااظر : جملة الردض  ( 1893  . 
(2  . ابن عثيمني  ااظر : شريط ما ة سا دة من ال المة الشيض (
(3  .  ابن عثيمنيشريط اإلمام  -ااظر : جمموعة من طلبة الشيض  (
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 ه لباس مييزه .. وه أهبة تىحبه .. 
 
  ال كددد درة ويلسكددا هددم اسنددود يف مددرة مددن املددرات ي فددون يف طريددق بي دده .. أليفدد  ز 

مدن  يمن ده اسندودس خا .. إ املدزور إ  بي ده ن ادتده .. بسداطةخ .. وتواىلدصذا اإلمام  وأي
 املرور ، وهم يظنواه ريفال من عامة الناس ! 
 كد !!ويل ال  الذل سيزوره ابن عثيمنيولكن ناات املفايفأة عندما أخربهم : أاه 

 ا درك من إمام ! 
 ! من النىأبىرت ابلنياية ال ظمى . س لمت أهنا ه تناات إه على يفسر 

  
 فدد ح يددد .. سوهدداهو يف مددرة مددن املددرات يرنددأ مدد  ب ضددكم سدديارة تفدد ح اواسددذها ابل

زرار ذها ابألزيفددداج السددديارة وأ ل ددده ؛ حيدددس ين يكدددن  دددأ السددديارات الددديت تفددد ح اواسددد
 األوتوماتيكية . 

1)س اات لىاحأ السيارة : ما أحسن هذه السيارة !  ) 
 ة أصحا  امل ايل ! س أم  د طالأ امل ايل ؛ نيل تكون مه

؛  ل اليدددداتسبينمددددا تنىددددرت مهددددة أهدددد  البطالددددة إ  املظكددددر .. تددددرن أصددددحا  اصمددددم ا
 تنىرت مه كم إ  م ايل األمور ! 

 مهة سودت صاحبكا .. حىت  دا ع ل مخا يحشار إليه ابلبنان ! 
 !! ابن عثيمني سي اات : هذا 

 
 بحس عنهءه .. سىار يويف مرة من املرات ، خرج من املس د ، سلم لد حذا ! 

 سأعطي حذاء بدهخ منه .. سأىب ! 
 وهنالك يفندل اس فز ه ما رأن .. س ساقطت الدموع من عينيه !

           _________________ 
(1 9عدد :  –ااظر : جملة األسرة  ( 2 . 
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 سلما سئ  عن بكا ه ؟؟! 
الددذل مددأل امسدده يف اآلسدداق ،  ابددن عثيمددنيقدداات : أبكددي ملددا أرن ! هددذا الشدديض ال المددة 
1)وهو هبذه الثيا  ! ويبحس عن حذاءه !!  ) 

 ! امل واىل  .. البسيط ..  عثيمني ابن اك 
 ويف مشكد آخر من مشاهد تلك البساطة الفريدة .. 

 
 ا : تريدين ممازحخ  قب  أن يدخ  املس د قابل ه طفلة ، سطلبت منه رده ، س اات صا

ا أم رده قدميخا ؟!   رده يفديدخ
ا !  قالت : أريد رده يفديدخ

ا ، سطلبت ألخ كا س 2) -رمحه هللا ت ا   -أعطاها أيضخا سأعطاها رده يفديدخ ). 
 
 
 
 ساب ة .ويفاءه مرة طف  ، س اات له : د شيض ؛ أيفأ يل على أسئلة هذه امل  

3) س اات الشيض : أيفيأ ، ولكن إ ا سزت ت طي  اىل اسا زة ! ) 
لثنداء عليده ه .. واقلدو  حببد ابدن عثيمدنيهبذه البساطة .. و اك ال واىل  الفريد ؛  مر 

 .. 
 يف حاات صح ه أو مسَّه الض رر     شةح الشيِض تكسو من لالسه بشا 

4)مْس خا وهْديدخا وهرخيخا إ ا نربوا    يالطلح الطف   ني تب ى مورَّثة ) 
 ! امل واىل  .. البسيط ..  ابن عثيمني اك 

           _________________ 
(1  .  ابن عثيمنيس يد املسلمني ااظر : شريط م اين يف حياة  (
(2 177عدد :  –ااظر : جملة الدعوة  ( 7  . 
(3  .  ابن عثيمنيااظر : شريط ما ة سا دة من ال المة الشيض  (
(4 ل /  يفريدة اسزيرة  (  .  10337عدد :  –األبيات سمد بن عبد هللا اخلضري
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 رسخا..ين يزده ال واىل  إه رس ة .. وين تزده البساطة إه ادحْبالخ وش  
 خر .ك املفالد ؛ خطت تلك املآثر .. ويف صفحاته دوات تليف س   ال اريض اخلا

 

 : -رمحه هللا  –مهته العالية 
  لب يد !ناات مهة هذا اإلمام مهة انطحت الثرد .. ومست على قبة الفلك ا

. ماشيا على ملس د .مخس مرات يف اليوم والليلة وهذا اإلمام ينيدو ويروح بني بي ه وا
 ! . أقدامه .. م  طوات املساسة 

ل ظدديم وين تكددن هددذه اللحظددات تددذهأ سدددن ؛ بدد  نااددت مدريفددة يف  لددك اسدددوات ا
 املليء ابإلجنازات ! . 

ددا .. ومف يدديفوعدده م لر سكددو يف  هابدده ؛ هليددا لك ددا  هللا ت ددا  .. م  كدددا لددورده .. ويف  ا مخ
 م ه ! .. وقد أحاطت به اسموع ؛ انهلة من علمه .. وقاطفة من بساتني حك

  ملشيأ !اة ؛ ين يثنكا عن امل ايل ت اقأ السنني .. وه اواص  سلله در مه
 وحفت على در  اصدن قدمانا     قد شا  منك ال ارىلان على ال  ى 

1)تداا مدا سنيت بدذاك خطانا         أسنيدت دهرك عداملا وم دلمدا  ) 
درة و ريدد .. ومن ع ا أ مهة هذا اإلمدام .. وهدي ع يبدة تضدات إ   لدك ال  دد الف

 تنظم يف سلك درره البدي ة ! 
م يشدد ا اإلمدامنذ عشرين سدنة ؛ إ ا أطد  الشدكر املبدارك : ) شدكر رمضدان ( تدرن هدذ

 رنابه حنو البيت ال  يق .. حرم هللا الطاهر .
سكبددذ إلمدام اس دد ت دود الندداس أن ال شدر األواخدر إ ا أطلددت يكدون وقدت حلددوات  اك ا

 . مدددا يضدددات إ ريدددج ال لدددم .. وعبدددري احلكمدددة .إ  مسددد د هللا احلدددرام .. ينشدددر مدددن أ
 افحات تلك األدم الزانية ! 

           _________________ 
(1 7لزاهد : اإلمام ا ابن عثيمنياألبيات إلبراهيم بن حممد املشارل /   ( 83   . 
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ملليئددددة طويلددددة اوهدددداهو هددددذا اإلمددددام  دددد  أرض احلددددرم الطدددداهر .. ل بدددددأ تلددددك الرحلددددة ال
 ابلدروس وال ظات .. ولرين  لك اسم  تلك اصمة ال  يبة ! 

سد مر هدذا سده ، ويأ در يبددبدن عثيمدني سما إن صلى الناس ال شاء والباويح .. سدإ ا اب
 الدرس حىت وقت ال ك د ! 

 ي دود  در .. مثمث يزدحم عليده النداس ؛ سي يدأ علدى األسدئلة حدىت قريبدا مدن وقدت الف
م ال اشدرة يف  دا ب د صالة الف ر ؛ ليبدأ درسا طويال يسد مر إ  الضدحى .. مث ي دود
كددر يددرد  ددد الظبصددباحا ، ويل ددي درسددا لطلبددة ال لددم ، ويسدد مر الدددرس إ  الظكددر .. و 
ل ىدر .. ل إ  اعلى س اون اصاتل إ  ال ىر .. وب دد ال ىدر يدرد علدى س داون اصدات
ر وارهح طددار أسطددوب ددد ال ىددر للددس للندداس إ  املنيددر  ، سددإن ين يكددن مدددعوا إ  اإلس

 قليال .. ليبدأ ب د ال شاء الدورة من يفديد . 
 
 1)ويف مث  هذه األدم ي وات )  : 

رم املكدددي الشدددريل يف ليلدددة مدددن ليددداات رمضدددان قبددد  حدددوايل مخدددس مس دددت درسددده يف احلددد
خريفت من احلدرم وعنددما نندت أسدري  –رمحه هللا  –سنوات وعندما اا كى من درسه 

وين  –رمحددده هللا  –يف سددداحة احلدددرم اخلاريفيدددة رأي ددده أمدددامي يسدددري  طدددى حثيثدددة ن ادتددده 
حه سلح دددت بددده يكدددن م ددده أحدددد مدددن طلب ددده اخلاصدددني وندددان يسدددري مبفدددرده مرتددددد مشدددل

ولكنه نان سري ا سلم أ كدن مدن م ابل ده مدن أمامده سمسدكت مبنكبيده حبرندة لطيفدة وين 
يكن ي وق   لك سكان مشنيوه ابلنظدر أمامده سال فدت حبدذر مث قداات يل بلكفدة : ولدد ، 
وحاولددت أن أقبدد  رأسدده سدددس   ب ددوة وقدداات : مددا هكددذا تددورد اإلبدد  واسدد مر ماىلدديا يف 

اابدده وحاولدددت أتكلدددم م دده ولكنددده أراد ن ادتدده أن يدددؤدب  إزاء مدددا السددري احلثيدددس وأان جب
س لت مث اع ذرت منه  حلاح وطلبت منه أن يسداحم  س داات بىدوت مرتفد  : مسدامح 
مسدددامح مث قبلدددت رأسددده س ددداات : د ولددددل ه أحدددأ أحددددا أن ي بددد  رأسدددي وه ينبنيدددي 

           _________________ 
(1 وليست له هذه  ( وهي اسبت له خطأ  هذه ال ىة منسوبة إ  الدن ور / حممد بن رزق الطرهوين ، 

 ال ىة .  
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وأردت مراس  دده  لطالدأ ال لددم أمثالددك أن يف دد   لددك ساملىداسحة تكفددي ساع ددذرت مندده
لكندده نددان مسدد   ال واسدد حييت مندده رمحدده هللا ت ددا  مث ترنددت وعدددت ألصددلي ال يددام 
وأان منكسر النفس مطأطأ الرأس من سوء مدا س لدت مد  مساح ده ومدا زلدت علدى تلدك 
احلددداات حدددىت اليدددوم ال دددايل وقلدددت يف افسدددي وهللا ه أعدددود إ  مندددزيل حدددىت أصدددلي م ددده 

د صددالة الدباويح بدددأ درسدده نال ددادة ب فسددري آيددة مددن وأ،ندد مددن مدددن رىلدداه عدد  وب دد
اآلدت تالهدددا أمدددام احلدددرم مث بددددأ يف درسددده وندددان عنوااددده السدددالم وتكلدددم نالمدددا ع يبدددا 

رمحده هللا وأسدكنه سسديح يفناتده  –ونأين ألوات مرة أمس ه مث اسد فاض يف  لدك ن ادتده 
إ ود أبنا ي أريفو مث أيفا  على األسئلة املطروحة عليه ، ب د  لك قاات : د إخو  –

مددنكم ب ددد منيددادرإ صددذا املكددان أن ه ت  م ددوا علددي وت بلددوا رأسددي ومددن أراد السددالم 
علدددي سفدددي املكدددان وتكفدددي املىددداسحة ومدددن األمدددام س دددط مث قددداات رمحددده هللا : أريفدددو أن 
يساحم  ن  من يففوتده أو هنرتده أو قسدوت عليده سدال أريدد إه اإلصدالح مدا اسد ط ت 

لأ ال لم م حليا بسمات ال اين م ميزا عن  ريه ونأاده ي  دذر  د  وأريد أن يكون طا
وتواىلددد  يفددددم سددددال يف دددد   لددددك إه عدددداين رابين ي دددي مددددا ي ددددوات وي ددددرت نيددددل خياطددددأ 

1)املشاعر )  . 
 مهة  ار سيكا أراب  اصمم ! 

وين ي طكدا  لراحدة !وعزم ي  دأ منده أهد  ال دزا م ين يددع هدذا اإلمدام لنفسده اىديبا يف ا
 الدعة والسكون !  أملكا يف

 س اها من ندأسىرب ، و ب  ألزمكا اسادة ، واخ ار صا عزا م األمور ، سربطكا برابط ال
 ة . ال زمية .. وألبسكا ا اات اسد ! سسلكت الطريق ؛ طا  ة .. من اد

 
 : -رمحه هللا  –عبادته 

           _________________ 
(1  ( .   124 -123صفحات مشرقة )  –محود بن عبد هللا املطر  (
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امخا صددو خلددريات ، نثددري الطاعددات ، م ددبال علددى ا  –رمحدده هللا ت ددا   –ل ددد نددان الشدديض 
يدددأ علدددى ان ه لندددقوامخدددا ، لسدددااه ه يفدددب عدددن  ندددر هللا وه عدددن قدددراءة ال دددرآن ، إن  

 أسئلة أو يل ي دروسه وحماىلرات حىت يف آخر أدمه . 
 
  : يقول الشيخ سعد بن عبد الربيك 

إن هذا ال اين اسلي  حىت آخر حلظة من حلظات عمره نما خيربين الطبيأ الدذل ندان 
بسداعة أو سداع ني يف املس شدفى  –رمحده هللا –ياته وقابل ه ب د وساتده م ه آخر أدم ح

ال خىىددي يف يفدددة قدداات : إين ننددت آخددر األدم مدد  الشدديض سسددأل ه مددا نددان دأبدده يف 
األدم األخرية قاات : ما رأيت عليه سون الىالة وقراءة ال رآن ، ما اش ني  بنيري  لك 

1)بشيء أبدا )  . 
الته تشدد  ت الة سكددان ي ددوم الليدد  حددىت أن سدد ادة صددحمبددا للىدد –رمحدده هللا  –نددان 

 من نثرة صالته رمحه هللا . 
 
  : وقال الشيخ بدر بن اندر املشاري 

 ددرآن الكددر  مث نددان ي ددرأ ال  -ليدده رمحددة هللا ع -قدداات الطبيددأ امل ددال أن الشدديض حممددد 
وات  ددددينيفار ، دخددد  يف  يبوبددددة قبدددد  وساتدددده بسدددداعة قليددد  الكددددالم ونثددددري احلمددددد واهسدددد 

 حية ، وعندمال ه الىالطبيأ : مس  ه مره ي رأ سورة الفاحتة وهرنان ي م م لى وبة حا
 سئ  أبناؤه عما ي م م الشيض  نروا  اه نان ي رأ ال رآن .

 
  : تقول سعاد بنت حممد بن محد العثيمني 

أمددا حبدده للىددالة وطوصددا واخلشددوع سيكددا سحدددث وه حددرج ، إ  قددد أاثرين منظددر رأي دده 
ان صنيرية رأيت ع با يف س ادته اليت يىدلي سيكدا النواسد  يف منزلده ناادت السد ادة وأ

مبطنددة مددن األسددف  ابلبالسدد يك رأي كددا م ل ددة علددى اسدددار وقددد تشدد ق موىلدد  اسبكددة 
           _________________ 

(1 ن على سراش املوت .   (  ااظر : شريط راباييو
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واليدين والرنب ني من البطااة البالس يكية سكذا إن دات على شيء سإمنا يدات علدى نثدرة 
و عليدده يف صددالة الددباويح وال يددام رمحدده هللا رمحددة صددالته وقيامدده وابلف دد  هددذا مددا لددوح

1)واس ة )  . 
 هللا أنرب .. أل عبادة هذه .. س ادة ت  ط  من نثرة الس ود ؟!!

 
 : وقال إحسان بن حممد العتييب 

ميذه ب ض تال أن نان ي يم اللي  حىت م  شدة ت به رمحه هللا ، وقد حدث عن  لك
 ددا مث وا سيكددا وقاسر مدد  الشدديض إ  الددردض سمكثددوممددا قدداات : أادده سدد –محددد ال ثمددان  –

 دأ قدد سدرن إ  ابل  ادروا إ  يفدة سأدوا ال مرة يف مكدة ، سلمدا اا كدوا مدن عمدرهتم و 
 يفسدهم ساس سلموا للنوم . 

الشدديض    أرن قدداات الشدديض محددد : س مددت يف الليدد  إ  احلمددام ل ضدداء احلايفددة ، وإ ا
 رمحه هللا قا م يىلي !! 

: سبحان هللا ، أان شا  واس سلمت للنوم ، وهذا شديض نبدري ت دأ  س لت يف افسي
2)م ي مثلي مث ي وم يف اللي  ليىلي ؟؟! ) 

 
 
 : قال حممد بن عبد اجلواد الصاوي 

يف مرة نان هناك دعوة يف إحدن اسان اخلريية يف يفدة لشيض وطاات ل دا كم يف الليد  
السدكر ، سكأاده ظكدر عليده اإلرهداق إ  قرابة الوحدة ليال ونان الشيض لديس يف عادتده 

وال  دأ وبددا عليدده ال  دأ ونأادده يريدد النددوم ، سريف ندا إ  البيددت الدذل ينددام سيده الشدديض 
سددددخ  الشددديض سندددام ومنندددا قريبدددا منددده ، وأثنددداء الليددد  وأثنددداء الندددوم اا بكدددت قرابدددة الثالثدددة 

ى صددوت والنىددل وننددا قددد مننددا قرابددة الوحدددة والنىددل ، سحينمددا اا بكددت اا بكددت علدد

           _________________ 
(1 177عدد :  –ااظر : جملة الدعوة  ( 6    . 
(2 1عدد  –ااظر : يفريدة املدينة  ( 3788  . 
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الشديض وهدو قددا م يىدلى يف هدذا الوقددت الدذل نددان هدو يف أمدس احلايفددة سيده إ  النددوم 
1)والراحة قا م ا يف  وعال يىلي ) . 

 
 حلمه وصربه وحرصه على تعليم الناس : 

 لدم حدىت إاده   اشدر اليف سدبي عزمي دهتفدب رمحه هللا ت ا  حريىخدا علدى ت لديم النداس وين 
د وساتده اظدم ال ديد سد ة أشدكر مدن قبد ت امل حدة األمريكية الوهد يف رحل ه ال اليفية

 و ددريهم مددريكينيمددن األ املسددلمنيمددن اساىلددرات يف املرانددز اإلسددالمية وال  ددى جبمددوع 
ة إلسدددالميهدددم األمدددة ا  مددد ووعظكدددم وأرشددددهم نمدددا أمكدددم يف صدددالة اسم دددة . وندددان 

سريته ال  ليمية م -ت ا  محه ر  -وقضادها يف مشارق األرض ومنيارهبا وقد واص  
ابل ويفيده  هه مداماب د عودته من رحل ه ال اليفية سلدم  ن ده شددة املدرض مدن  والدعوية
  يف احلرم املكي حىت قب  وساته  دم . وال دريس

 
ليمده وتنظديم حللم والىرب واسلد واسدية يف طلأ ال لدم وت اب -رمحه هللا ت ا   – يز 

خدالق مة يف األعمره نان ب يداخ عن ال كلل ونان قوق ه واحلفاظ على ن  حلظة من 
 . الكرمية واخلىاات احلميدة 
منو يفداخ حيداخ  ، وقددم للنداس بنفس صابرة راىلية حم سبة أصابه املرض س ل ى قضاء 

ن يكون يف هذا أت ا   ، اسأات  صاحلاخ ي  دل به ل  ام  املؤمن م  املرض املض 
 .  ر  ال املني رس ة ملنزل ه عند

ين بددددداء الدددددذونددددان رمحددددده هللا ي حمددددد  اآلهم الشددددديدة ويىدددددرب و  سدددددأ حددددىت إن األط
كن م   لك  ديدة ولي ومون ب الج الشيض ي ولون : ننا ا لم أن الشيض ي أين آهمخا ش

ز عددن هللا نلدده ه ي ضدد ر وه ي ددأوه بكلمددة حيددس ي حمدد  ويىددرب اح سددااب لأليفددر مدد
 ويف  . 

           _________________ 
(1  . اإلمام حممد بن عثيمني ااظر : شريط  (
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  : يقول خالد بن حممد الدجمان 

ل دددد زرت الشددديض حممدددد واطمأاندددت علدددى صدددح ه يف مس شدددفى ال خىىدددي ابلدددردض 
ا علددى ظكددره ونددان الزا ددر يددراه بكامدد  صددح ه ملددا يددرن سيدده مددن ال زميددة  ونددان الشدديض راقدددخ
والبشاشددة والىددرب واسلددد والددرد علددى أسددئلة اصدداتل عددرب بددرانمج سددؤاات علددى اصدداتل يف 

رب ويواسددي مددن يبكددي عليدده . ول ددد حتامدد  إ اعددة ال ددرآن الكددر  بدد  وهللا ل ددد نددان يىدد
علددى افسدده رمحدده هللا وهددو يف مرىلدده الددذل تددويف سيدده وأىب إه أن يل ددي دروسدده يف احلددرم 
املكدددي ويدددرن طالبددده وتالميدددذه ونأاددده  دددس  هندددا آخدددر أدمددده هبدددم وهكدددذا دأ  علمددداء 

ولئدك ال املني عطاء دا م ه ينفد بنفاد الروح وخرويفكا من البدن سسبحان من منح أ
1)الريفاات تلك ال زمية اليت ه ت رت املل  والكل  )   . 

قلددوهبم  رور إ ونددان بويفكدده البشددوش ايف ماعيدداخ خيددالط الندداس ويددؤثر سدديكم ويدددخ  السدد
 .  يل ي دروسه وحماىلراته ترن الس ادة ت لو حمياه وهو

 
  : قال أمحد بن عبد الرمحن العواد 

ء زدرإ وب ض األخوة الفضدالء لفضديلة ما زلت أتذنر  لك املوقل الذل حى  أثنا
يف عنيددزة حيدددس يفلسددنا مدد  سضددديل ه يفلسددة خاصدددة وأثندداء إل ا ددده  ابددن عثيمدددنيالشدديض 

الدرس سأله أحد اإلخدوة عدن حكدم لدبس السداعة املطليدة ابلدذهأ وب دد بيدان الشديض 
للحكددم الشددرعي للمسددألة قدداات لىدداحأ السددؤاات مازحددا : الددبس د ولدددل سدداعة مددن 

ونددم نددان صددذه الكلمددة مددن أثددر نبددري يف إزالددة  –محدده هللا ت ددا  ر  –خشددأ وىلددحك 
2)السآمة واملل  عن الطال  )  . 

نحكم الدددوعو عطوسددداخ مددد  الشدددبا  يسددد م  إلددديكم ويناقشدددكم وميددد - رمحددده  -ندددان 
 .  واإلقناع وال ويفيه ابلرسق واللني

           _________________ 
(1 1عدد :  –ااظر : جملة الردض  ( 1895  . 
(2 177عدد :  –ااظر : جملة الدعوة  ( 6  . 
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  . تطبيق السنة يف مجي  أموره نان حريىاخ علىو 
النددداس وي ضدددي حايفددداهتم قددددر اسددد طاع ه وقدددد  ل شدددكاو يسددد م  إ  ندددان رمحددده و 

خىص صذا ال م  اخلدريل وق داخ حمددداخ يف ند  يدوم هسد  باات هدذه األمدور وندان يددعم 
عليدده ووس دده سميدد  أبددوا  الددرب  مج يددات الددرب ومج يددات حتفدديو ال ددرآن بدد  قددد مددن 

يؤتيده  واخلري واف  الناس سكان شيخناخ حبق مؤسسدة خرييدة ايف ماعيدة و لدك سضد  
1)من يشاء ) . 

 
  وقددد نددان الشدديح م حددردخ للدقددة حددىت يف تىددحيح دريفددات الطددال  سرمبددا ي طددي واحدددخا مددن

مخس وأرب ني وواحدا من  ااني سي وات له ب ض مدن حولده مدن املدرسدني : إ  هدذه الدريفدة مدن 
2)الدقة س اات : ه أس طي  أن أزيده سأظلم  ريه وه أن أا ىه سأظلمه )  . 

 
 الدذل راسدق الشديض حممدد ال ثيمدني يف  رك هنا اجملداات للطبيدأ سد ود ال  دايفيوأت ،

؛ لددريول لنددا موقفدداخ ي كددس  ( األمريكيددةBOSTONرحلددة ال ددالج األخددرية مبدينددة )
ددم    بدده الشدديض ابددن عثيمددني -ت ددا    -   مددا حددر  ..؛  ، وخحلحددق أشددم   ، مددن أد  يف 

، توقدددل  نددددق الدددذل يسدددكنه الشددديضبينمدددا حندددن منيدددادرين الف)     :  ي دددوات ال  دددايفي
، وبدددأ يحددداعأ هددذا الطفدد   ، سطبطددأ علددى رأسدده أمامدده طفدد  أمريكددي وم دده والدتدده

، سطلبددت األم مددن  الددذل أاثرتدده هيئددة الشدديض وهيب دده بلبسدده الثددو  السدد ودل واملشددلح
 :  ابنكا أن  ح يي الشيض سرد الشديض  حسدن منكدا وقداات الشديض مويفكداخ نالمده لدألم

، مث طلبددت  ، وعددات اخلدداطر . ونددان الشدديض خالصددا  دداض النظددر إلسددالميكددديك اب
وسدأل  الشديض  have a nice   day    : األم من ابنكا أن يدودع الشديض ب بدارة

. لكن ب ض املراس ني ام  ضوا  ؟! سأبلني ه أاه ي م  لك يوماخ س يداخ  ما ا ي وات الطف 
           _________________ 

(1  .  ابن عثيمنيموق  الشيض  –ااظر : اإلابات  (
(2 177عدد :  –ااظر : جملة الدعوة  ( 7 . 
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لكدددن الشددديض ين ي  بددده هدددذا  ! ويفكدددكِ  : قدددب ح  ؛ س ددداات أحددددهم مدددن ملدددبس املدددرأة
. الطفددد  وأمدده قدددابالان  د إخدددوان لدديس هدددذا مددن مسدددات اإلسددالم))  : ؛ س دداات الكددالم

 ؛ سبددهخ مدن أن اددعو علديكم ، سدأحرن أن ا داملكم ابملثد  ، ونالم طيأ بويفه حسن
1)(( ، يفدير أن ادعو  صم ابصداية، وهذا هو منكج الدين الرسي  ) . 

 
 سلمني :اهتمامه ابإلسالم وامل

 وخاصدددة املسدددلمنيل دددد ندددان الشددديض رمحددده هللا ت دددا  مك مدددا نثدددري اهه مدددام ابإلسدددالم و 
ث م دده وال حددد املسددلمني الددذين هددم يف اخلددارج ويف بددالد الكفددر ونددان  ددأ م ددابل كم
 رة . وم رسة قضادهم ومشانلكم يف بالد الكفر إ ا قدموا للحج أو ال م

  :إلخوااه وي مث   لك مبا يلي ول د صرت الشيض رمحه هللا من وق ه 
كدددا مدددا ل ، ومنإل دداء اساىلدددرات والددددروس يف املراندددز اإلسدددالمية عدددن طدددرق اصدددات .1

 يكون دورد ن  شكر . 

لدى اتىداات ه نان عاتىاله هبم أثناء أزماهتم ومىا به ، ومن األمثلة على  لك أا .2
 .  شيشانل خوااه يف البوسنة واصرسك إ  اا كاء أزم كم ، ونذا إخوااه اب

 مشارن ه يف بناء املسايفد وتوزي  الك أ واألشرطة .  .3

 
 

 : قال د. عبد هللا ابن حممد الرميان 
مما لدر ابلذنر أن الشيض رمحه هللا ين يساسر خارج اململكة طواات عمره إه مرة واحدة 
يف إيفدددازة الىددديل املاىلدددي ل شدددخيص املددددرض الدددذل أصدددابه وندددان يدددرن أن ب دددداءه يف 

اف ا وأيفدن ولكنه ندان شدديد احلدرهللا علدى م ابلدة املسدلمني مدن شدىت  الداخ  أنثر
بدددالد الددددايا عندددد قددددومكم للحدددج أو ال مدددرة وأ ندددر أن  ات مدددرة دعوتددده ل نددداوات ط دددام 

           _________________ 
(1  .  2650عدد :  –جملة اهق ىادية ااظر :  (
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ال شاء ونان رمحه هللا ه يرد الدعوة إه عند عدم اس طاعه سواسق على  لدك مث أرسد  
يفي  املوعد ألن هناك وسدا مدن يل ب ض تالميذ ب د صالة ال ىر لالع ذار وطلأ ،

املسدددلمني األمريكدددان طلبدددوا ل ددداء الشددديض سخشدددي الشددديض أن مي دددد الوقدددت هبدددم ساع دددذر 
وس ال ب ي م كم الشيض إ  قر  من ىل اللي  وهذا يدات على حرصه رمحه هللا على 

 م ابلة املسلمني والوقوت على مشانلكم ر م عدم سفره إ  بالهم .
 
  ابن عبد العزيز العقيل :  ويقول الشيخ العقيل 

خىديا يف  ىد    شإن الشيض نان يك م ب ضداد املسدلمني يف ند  أحنداء ال داين وندان ي 
نيااسد ان سدنة وأسنثري من املدرات يسدأات ويس فسدر عدن أحدواات املسدلمني سدواء أدم البو 
ا مددن ىددص يفددزءونوسدوسا ونددان ي دداب  م اب ددة دقي ددة لددب ض املشدداري  و ددرهللا عليكددا وخي

 ودروسه ل وعية الناس هبذه ال ضاد و دث على دعمكا . حماىلراته
 
  : ويقول أحد طالبه 

لىدالة اثده ب دد أ نر أا  زرت الشيض يف مس د اسدام  الكبدري يف عنيدزة وبددأت أحد
 بدو وأا ظددر إ  ال عدن إحددن ال ضداد اصامددة وندان طب دا املسد د مليئددا وأمدرين أن أادزات

طرحكدا الديت أ فردين ونان يىدنيي ابه مدام لل ضديةهناك وازات خلفي ويفلسنا وحدان من
 عليه ونان ي طي تويفيكاته واىا حه رمحه هللا رمحة واس ة .

 
 
 

 : مكاا ه عند الناس  
مكااة مرموقة ومنزلة رسي ة ، س د رزق ال بدوات ، وأحبده النداس ،  - رمحه  –للشيض 

أشدرطة دروسده وحماىلدراته وحرصوا على مساع دروسه وس اواه ، واق نداء آاثره ال لميدة ، و 
، وهدددو عددداين نبدددري ، وس يددده مددد مكن ، وهدددو حمددد  ال دددوقري واإليفدددالات مدددن الدددوهة 
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 وال لماء وطلبة ال لم . 
 ،اده يف منزلده م يزورو ونان من ت دير الوهة يف هدذه الدبالد لده أهندم عنددما يدزورن ال ىدي
هددو أهددد  و طان ، لسددس ددد زاره امللددك خالددد وامللددك سكددد ، واألمددري عبددد هللا ، واألمددري 

 لل وقري واهحبام . 
الطلبدة ،  اقا علدىوم   لك من أشد الناس تواىل ا وحمبة اخلري ، واف ا للنداس ، وإشدف

   . وحرصخا على إسادهتم ، وحتىيلكم ال لم ، ومج كم بني ال لم وال م
 
   ومن شدة حمبة الناس له ومكاا ه عندهم حىت أاه نان يف إحددن املدرات  اهبخدا إ
بيدددت مدددن احلددددرم ب دددد إل دددداء درس ساسددد وقل أحددددد املددددخنني وهددددو ميسدددك سددددي ارته ال

واىحه بلطل وهدوء حىت رمى هذا املدخن السي ارة من يدده ملدا رآه مدن هيبدة هدذا 
الريفدد  الددذل اىددحه ، ورأن الندداس خلفدده  عددداد ها لددة نلكددم يريددد سددؤاله واس فسدداره 

حممدد بدن ب وله : هدذا الشديض  سسأات أحد املشاة خلل الشيض .. من هذا ؟ سرد عليه
سلم أنم  نلميت إه وصرخ من شدة دهش ه للموقل وقداات : وهللا ه أشدر   عثيمني

ا ... س  بدت أشدد ال  دأ مدن هدذا املوقدل ... هدذه هدي   الدخان ب د هذه املرة أبدخ
1)ناات مكااة الشيض عند الناس .. حىت املدخنني ) . 

 
  ه د أبنا دد بددني ابلشدديض نثددريخا مسددى أحددبدد  إن أحددد طددال  مددن تشدداد وهددو مددن امل

 . (( حممد بن عثيمني ))هكذا امسخا مرنبخا 
  عضو مركز الدعوة واإلرشاد جُبدة  -يقول الشيخ أمحد احلمدان- : 

 ن ادتدده يف ندد    -، ننددت مراس دداخ لسددماح ه وهددو يددزور احل دداج  هددد1416يف حددج عددام 
  مطار امللك عبدد ال زيدز جبحددة، وليأ عن أسئل كم يف يسل م عليكم و دثكم  - سنة

، ودخلندددا صدددالة اسددد  باات ندددان سيكدددا ح ددداج مدددن اسمكدددوردت اإلسدددالمية الددديت ناادددت 
، ولدديس سدديكم مددن يدد كلم  ، ونددان أصددنيرهم سددناخ قددد بلدد  السدد ني حتددت احلكددم الروسددي

           _________________ 
(1  .  16230عدد :  –ااظر : يفريدة البالد  (
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، سلددم جنددد إه شدداابخ  ، سسددأات الشدديض إن نددان م كددم مددبيفم يددبيفم نالمدده إلدديكم ال ربيددة
 ، سطلبنا منه أن يبيفم ندالم الشديض سواسدق نان يف اس  باصم ي حدث بلساهنمس وددخ  

، ، ويف أثنددداء حديثددده دخددد  شدددا  يدددرنض  ، وأخدددذ الشددديض ي حددددث والشدددا  يدددبيفم
، وطلددأ أن ي ددوم  علمنددا سيمددا ب ددد أادده مرشددد احلملددة وإ ا بدده ي حدددث ال ربيددة بطالقددة

، حدىت سدرغ الشديض مدن  و الشديض، وهدو ه ي لدم م دن هد ، وأخذ مكرب الىدوت ابلبمجة
 . حممد ال ثيمني: هذا الشيض  ، س لنا له ، مث يفاء يسلم علينا حديثه

: الشيض  ، وقاات ، وقد اتس ت حدق ا عينيه وإ ا ابلشا  ينظر إ  الشيض ابس نيرا 
. وإ ا بده  : ا م ، وقلنا ؟! ساس نيربنا من م رس ه هسم الشيض حممد بن صاحل ال ثيمني

 حممدد: الشديض  ، وهدو ي دوات ، وأخذت الدموع تنكداات مدن عينيده ض بذراعيهيضم  الشي
، واندن يف أسددراد  ، مث مددا لبددس أن أخددذ مكددرب الىددوت ، ويكددرر امسدده سرحدداخ  ال ثيمددني

، وناادت املفايفدأة أندرب عندددما  احلملدة بكدالم ين افكدم منده سدون ترديددده هسدم الشديض
: الشددديض  هدددم يدددرددون اسدددم الشددديض، وارتف دددت أصدددواهتم و  أخدددذ أسدددراد احلملدددة يبكدددون

، هدددؤهء ندددااوا يدرسدددون   : د شددديض هدددؤهء نلكدددم طالبدددك !! وقددداات الشدددا  ال ثيمدددني
، وهددم يف شددوق  خ ن بددك يف األقبيددة حتددت األرض مل ددا نددان ت لدديم اإلسددالم عندددان ممنوعددا

، وهدم  ؟! وأ ن صدم الشديض سدأقبلوا ي بِ لدون رأسده ويديده ، سك  ، ن صم للسالم عليك
، ومددا أعلددم م ددن ب ددي يف  لددك  خ ، سكددان مددن أشددد  املواقددل ،ثددريا ون ويددرددون امسددهيبكدد

1)املكان إه وبكى ،ثراخ مبا رأن ومس  ) . 
 للكنّ الدزيّة فادُ حدٍّ          ميوت مبوته خلق كثري

 
 
 
 

           _________________ 
(1  .  16223عدد :  –ااظر : يفريدة البالد  (
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  : أبرز شيوخه 
،  خيف طلبه لل لم من عددة شديو  -ت ا   رمحه  - حممد بن عثيمنياس فاد الشيض 

1) ؛ ومن هؤهء ، وب ضكم يف الردض ب ضكم يف مس ط رأسه )عنيزة( ) : 
 . ، املفس ر املشكور الشيض عبد الرمحن بن انصر الس دل  (1

،  ل ربيدة السد ودية، املفيت ال ام للملكدة ا بن ابز الشيض عبد ال زيز بن عبد   (2
 ساب ا .   ور يس هيئة نبار ال لماء

 . كورر املش، املفس   املخ ار اسك  الشن يطي الشيض حممد األمني بن حممد  (3

 . الشيض علي بن محد الىاحلي  (4

 . الشيض حممد بن عبد ال زيز املطوع (5

 . الشيض عبد الرمحن بن علي بن عودان  (6

 .  الشيض عبد الرمحن بن سليمان آات دام   (7

 أمج ني يكمعل – ت ا  رمحة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           _________________ 
(1 3اإلمام الزاهد )  –ااظر : انصر بن مسفر الزهراين  ( 1 . ) 
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  : أبرز طالبه 
سدددواء يف  - ت دددا  رمحددده  -يددد  مدددن ت لمدددذ علدددى الشددديض ه ميكدددن حبددداات حىدددر مج

؛ أو  ملكديايف احلدرم  ، أو ابل ىيموأصوات الدين ، ونلية الشري ة  اسام  الكبري ب نيزة
نة ، وتدريسدده سدد 45، س دريسدده يف املسدد د اسددام  الكبددري مدتدده  ال لمدديعنيددزة م كددد 

 نثريون يفدا .   الطويلة سنة ، س الميذه يف هذه املدة 47يف امل كد والكلية مدته 
ل لدم عنده ال ل دي  ونان عدد نبري من الطلبة مدن داخد  اململكدة وخاريفكدا يرحتلدون إليده

ىددر ب ددد ال ه سدديما يف الىدديل ، حيددس يكددون لدده سيدده دروس نثددرية ، ويف الىددباح و 
 لسنة . وب د املنير  ، وه ين ط  عن ال دريس ب د املنير  يف مجي  أدم ا

ددد   وصددو طددالعليدده تواسددد  ول ددد إ  عدددة  . ول دد    لددك رايفدد    ال لددم مددن ندد  ح 
 : ؛ منكا عوام 

 
 . ، وبذات افسه يف  لك صدقه وإخالصه يف طلأ ال لم وال  ليم (1

  ال شدددددر، ه سددددديما يف تىددددديه للددددددروس واساىلدددددرات والف دددددون يف احلدددددرم املكدددددي (2
 . ؛ حيس يزدحم احلرم بطال  ال لم األواخر من رمضان

 . اسالن ا عامة، ويفزالة عباراته اليت يفكمك م  قوة أسلوبه،  وىلوحه يف األداء (3

 . سالمة منك ه يف ال  يدة  (4

 . عدم ت ىبه ومجوده ملذهأ م ني يف مجي  مسا   األحكام (5

،  لكدةمداء ابملم: عضدوي ه يف هيئدة نبدار ال ل ؛ مث  ت لده ب ض املناصأ املكمة (6
،  ل ىديماية يف  ود اإلسدالمورائس ه ل سم ال  يددة يف سدرع يفام دة اإلمدام حممدد بدن سد
نفسدده عددام اشددأها ب، والدديت أ ورائسدد ه سماعددة حتفدديو ال ددرآن الكددر  يف مدينددة )عنيددزة(

 ني مددددن أيفدددد ، إ  يفااددددأ اتىدددداهته الواسدددد ة بددددوهة األمددددر ونبددددار املسددددئول هددددد1405
 . ، ومشارناته يف مناسبات نثرية يف أحناء اململكة املىلحة ال امة

؛ ه  اىلددرات والددددروس يف نثددري مددن مدددن اململكدددةإل دداؤه لل ديددد مددن اس (7
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 . سيما املدن الكبرية

لدديت تبددس لكددر  امشددارن ه يف وسددا   اإلعددالم املخ لفددة؛ خاصددة يف إ اعددة ال ددرآن ا (8
 . من الردض

 .  اينأحناء ال ، واليت وصلت إ  مجي  ال لمية اليت سح  لت له األشرطةنثرة  (9

 ضددكا بقددد تحددريفم ، و  ،  زيددرة الفا دددة  ددم، الدديت أنثرهددا صددنيرية احل نثددرة مؤلفاتدده (10
 . إ  عد ة لنيات عاملية

( حتددت إلاباددتاشددر س اويدده ومؤلفاتدده مددن خددالات موق دده علددى الشددبكة ال امليددة )ا  (11
 .   www. ibnothaimeen.com:  عنوان

ن الطددال  ، سكددا ي  دد  بطالبدده عنايددة شددديدة -ت ددا   رمحدده  -ل ددد نددان الشدديض 
 براعة تدريسدهو ،  سادته، ونثرة إ ؛ لث  كم ب وة علمه حناء ال ايني واسدون عليه من ن  أ
 -  ت ددا رمحدده   -. ونددان مددن حرصدده  ، ونددأهنم مجي دداخ أبندداؤه ، وحندو ه علددى طالبدده

رة لميددة زاخددع،   ددول علددى صددالة إعاشددة، ومك بددة  علددى الطددال  أن أقددام صددم سددكناخ 
  أحيداانخ ؛ بد راسدي  مسد واهم الد، ونان ي داب ابلك أ واملخطوطات )املك بة الوطنية(

أن  -ت ددددا   - ! ويشددددكد  يوق ِدددد  علددددى ال  ريددددر الشددددكرل مكددددان توقيدددد  ويل األمددددر
يرمحدده   -ان ندد. نمددا   مددن أميددز الطددال  يف امل كددد والكليددة ابددن عثيمددنيطددال  الشدديض 

 -  بددد  ويدددنظم ل ددداء   طدددي طالبددده يف اإلسدددكان الدددذل خىىددده مكاسدددأة شدددكريةيح ،
مدن  يفون إليده، ومدا   دا الليدايل ي ددارس سيكدا ب دض شدؤون الطدال شكردخ يف إحددن 

 . كموميازح ، يالطفكم تويفيه واىح، ونان خيرج م  طالبه إ  إحدن مزارع عنيزة
واحلريىددني وسددأ نر ب ددض تالميددذ الشدديض املالزمددني لدده سددنوات طويلددة ، واملسدد فيدين مندده ، 

1)ل حىي  سمنكمعلى جمالسه ، وامل اب ني لل لم ، احلريىني على ا )  : 
 

           _________________ 
(1 وس سضيلة الشيض ال المة  –( نمبيوتر cdااظر : شريط ) (  .  ابن عثيمنيدر
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  ، إلمساعيددالشدديض عبددد الددرمحن بددن صدداحل الددده  ، والشدديض حممددد بددن عبددد الددرمحن ا
م ، والشديض إلبدراهياوالشيض  امن بن مرزوق احلر  ، والشديض عبدد الدرمحن بدن عبدد هللا 

يددين  دة وال حممد بن سليمان السلمان : وهو الذل ينو  عن الشديض يف خطبدة اسم
رة ملديندة املندو مية ابور حممد بدن صداحل الدرباك : املددرس ابسام دة اإلسدال، والشيض الدن 

ان ، والشديض د الددبيامحد بن حممد ال بيد ، والشيض الداعية إبراهيم بدن حممد ، والشيض
الددد الشدديض خالدددن ور خالددد بددن علددي املشددي ح ، والشدديض سددامي بددن حممددد الىدد ري ، و 

مان املدزي  بدن سدلي بن عبد هللا املىلح : ومها م زويفان من ابنيت الشيض والشيض خالد
زة ، ديندددة عنيددد: مددددير امل كدددد ال لمدددي يف م، والشددديض أمحدددد بدددن عبدددد الدددرمحن ال اىلدددي 

 بن محدد ض عبد هللاوالشيض علي بن عبد هللا السلطان ، والشيض خالد املطريف ، والشي
الشدديض عبددد حدل ، و السدليم ، والشدديض بندددر ال بدديل ، والشدديض  ددل بدن عبددد ال زيددز الي

الشدكور  عبدد بدن هللا بن عبد ال زيز الىا   ، والشديض أمحدد املشدرت ، والشديض عدادات
 هللا الزامد  بدن عبدد الزرقي ، والشيض عبد هللا بن محد الزيداين والشيض الدن ور يوسدل
الشديض عبدد و اب ا ، : عميد نلية اهق ىاد واإلدارة جبام ة امللك س ود سرع ال ىديم سد
 احل داج شديض صداحلهللا بن صاحل احلمود ، والشيض رشيد بدن عبدد الدرمحن احلدر  ، وال

 . 
ن بددض سدداين ويددت : الشدديض محددد ال ثمددان ، والشدديض عثمددان اخلمدديس ، والشدديومددن الك

 س د الطوي  ، والشيض ماهر بن سكد الساير .  
 زدين .ومن دولة البحرين : الشيض خالد بن ساين ، والشيض عبد الوها  ال

 ومن سورد : الشيض مىطفى بن حممد بن نام  حورية .  
 د بن زارع . ومن مىر : الشيض الدن ور طبيأ رشا

بددن  يض  ددلومددن الدديمن : حممددد بددن أمحددد الواصدد  ، والشدديض عمددار بددن انشددر ، والشدد
 .  صاحل الراعي ، والشيض زيد بن اثبت ، والشيض طارق بن عبد الواس 

ومدددن ابنسددد ان : الشددديض حمبدددو  بدددن أمحدددد بدددن حممدددد عليدددل هدددؤهء  بدددة مدددن طالبددده 
مددنكم ، أو دوهنددم ، أعرىلددت عددن البددارزين وهندداك طددال  مبنددزل كم ، أو قريبددون 



 لطرهوينابن رزق  األرقم بن حممد      ابن عثيمنيشذا النسرين يف ترمجة اإلمام / 


 
 

 

48 
 

  نرهم خشية اإلطالة . 
 سمنكم : وهناك طال  درسوا على الشيض ، إه أهنم ين يطيلوا املكس عنده ،
رمحن آات عبددد الدد الشدديض الداعيددة سددلمان بددن سكددد ال ددودة ، أبددو م ددا  ، والشدديض األمددري
ري يفدددا م نثددريهسدد ود الكبددري ، والشدديض عبددد هللا السدد د ، والشدديض سكددد السددنيد ، و دد
حيدس الدددروس  ،ومدنكم مدن يدبدد إ  الشديض أوقدات ال طدد  الدراسدية ، سيسد فيد منده 

 املكثفة الىباحية واملسا ية .
البدددده علددددى ال لددددم الشددددرعي، علددددى تربيددددة ط -ت ددددا   رمحدددده   -ل ددددد حددددرهللا الشدددديض 

لدراسددة النظاميددة وإنمدداات او ضددكم علددى  ، -ت ددا   - واحلددرهللا علددى الدددعوة إ  
 . هبم البالد وال باد ات ال ليا حىت ينف  الدراس

،   ددهوحمب -ت ددا   - ونددان ينىددح طالبدده ابحلددرهللا علددى طاعددة ويل األمددر يف طاعددة 
انهيدداخ  ، مل ددروت، آمددراخ اب ، م يمدداخ لشدد ا ر  ، ونددان حمكمدداخ لشددري ة  لدده والدددعاء

 . عن املنكر
 لال يضع مَن كان فوق حمل الشمس موضعه            فليس يدفعه شيو

 
 : دوره ال لمي والدعول 

هددددد ، مث ابخلطابددددة واإلمامددددة وال دددددريس يف  1374بددددأ أوه ابل دددددريس يف م كددددد عنيددددزة عدددام 
هددد ، وأاده أخدذ ال لدم عددن طلبدة نثدريون يف م كدد عنيددزة  1376املسد د اسدام  الكبدري عدام  

الكبددري ب نيدددزة ، وين ال لمددي ، ويف نليددة الشددري ة وأصددوات الدددين ابل ىدديم ، واملسدد د اسددام  
ي  ىدددر بذلددده لل لدددم وقيامددده ابلددددعوة علدددى بدددالده ال ىددديم ؛ بددد  ندددان يبدددذات ال لدددم عدددن طريدددق 
ال دددريس ، واساىلددرات يف الددبالد الدديت ين  دد  إليكددا داخدد  اململكددة ، ونددان يددذهأ إ  مكددة 
 يف أوقددات خم لفددة وي ددوم ابل دددريس يف املسدد د احلددرام  ، ه سدديما يف شددكر رمضددان ، ونددان
مدددن عادتددده أن يدددذهأ إليددده ب ددددما ميضدددي يفدددزء مدددن رمضدددان سيددددرس يف املسددد د احلدددرام ، 

ويل ل حوله عدد نبري من الطلبة الدذين  رصدون علدى تل دي دروسده واألخدذ عنده ، 
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ونان إ ا حضدر إ  املديندة إلل داء حماىلدرات أو لنيدري  لدك ، سإاده يددرس يف املسد د النبدول 
   املدينة ليحضروا دروسه ، ويس فيدوا من علمه . ، ويسر الطال  إ ا علموا ب دومه إ

يف  ،إل اؤه اساىلرات يف خم لل مدن اململكة ومن جماالت تعليمه ودعوته   -
 املسايفد واسام ات .

 قاعة ا ، ويفس دهوقد أل ى حماىلرات عديدة يف اسام ة اإلسالمية ابملدينة ، يف م
 م اهدها . اساىلرات ، ويف أمانن الىالة يف نلياهتا و 

: مدددنكج أهددد   ب ندددوان وأ ندددر أن مدددن حماىلدددراته الددديت أل اهدددا يف اسام دددة اإلسدددالمية ، حماىلدددرة
 لم . لبة ال السنة واسماعة يف ال  يدة وال م  ، ونذا حماىلرة ب نوان : آدا  ط
 ونان يل ي حماىلرات عن طريق اصاتل يف أورواب وأمريكا و ريها .

قدد ع دد يف داخد  اململكدة ، و  مشارن ه يف املؤ رات يف هومن جماالت تعليمه ودعوت     -
 يفاة ، ومدددؤ ر اد الددددعاسام دددة اإلسدددالمية ثالثدددة مدددؤ رات ، مدددؤ ران يف تويفيددده الددددعوة وإعدددد

 ومناقش ه .   حبوثهمكاسحة املسكرات واملخدرات ، وقد حضر هذه املؤ رات وأساد سيكا يف
لف داون اج يف مواسدم احلدج ابه يف توعيدة احل دمشدارن  ومن جماالت تعليمهه ودعوتهه      -

 ب ددددض حل دددداج يف، وإل دددداء الدددددروس واساىلددددرات ، وقددددام ابإلشددددرات علددددى الدددددعاة ل وعيددددة ا
ر يف شدددؤون وناادددت هدددذه الل ندددة   مددد  للنظددد – رمحددده  –السدددنوات سندددة سددديكم الشددديض 

ا ن دأ ال  ريدر ه عنددميفيد الل نة يف رأيه وعلمه ، وأا – رمحه  –توعية احل اج ، ونان 
ندده ؛ اسددخة م مددن الل نددة قيدد  لدده : هدد  تر ددأ أخددذ اسددخة مددن ال  ريددر ؟ س دداات : ه آخددذ

اهح فداظ مبدا ي  لدق ندان مشدنيوه ابل لدم و   – رمحده  –حىت ه أح اج إ  إحراقكا ؛ ألاه 
 به . 

قيامده ابلف داون علدى مدا يدرد إليده مدن أسدئلة مدن  ومن جماالت دعوتهه وفعها املسهلمني  -
ونددان يواظددأ  صدداتل ،اململكددة وخاريفكددا ، سددواء ابملراسددلة أو امل ابلددة أو عددن طريددق ا داخدد 

اصدداتل  يال علددىعلددى اإلس دداء يف هددذا الوقددت وهددو يف بلددده عنيددزة ، وإ ا سدداسر يف دد  تسدد 
 يرشد إ  رقم يف البلد الذل ين    إليه . 

ر عدددن أعمددداات وأاددده ملدددا ندددان يف سندددة توعيدددة احل ددداج يف مديندددة الطدددا ل لك ابدددة ت ريددد
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هد ، وختلل عن اهيف ماع ب ض الوقدت ،  ندر أاده ،خدر لإليفابدة عدن  1409ال وعية عام 
 األسئلة عن طريق اصاتل . 

مشدارن ه الكثدرية املمفيددة يف اإل اعدة ، سلده بدرامج اثب دة  ومن جمهاالت تعليمهه ودعوتهه  -
ل   ، اصددات لددىيف اإل اعددة ، هددي : بددرانمج ع اددور علددى الدددر    ، وبددرانمج ع سددؤاات ع

  نوعة . موىلوعات موبرانمج  ع من أحكام ال رآن الكر    ، وله أحاديس  ري اثب ة يف 
ل دددرآن ، اأمددد  يف وبدددرانمج ع مدددن أحكدددام ال دددرآن   مكدددم ، عظددديم الفا ددددة ، ي ددد  سيددده ابل 

يف  والف ددده واسددد خراج مدددا سيددده مدددن حكدددم وأحكدددام ، وهدددو يددددات علدددى مددددن  كنددده يف الفكدددم
ألخ الفاىلدد  اقددد قدام و وصدد  إ  قدر  هنايدة اسددزء الثالدس مددن ال درآن الكدر  ،  الددين ، وقدد

ألوات ا  لدق ابسدزء اج مدا يعبد الكر  بن صاحل امل رن املدذي  يف إ اعدة ال درآن الكدر  ابسد خر 
 ، وعسدى  ة ال لدممن ال رآن ابألشرطة ، وطب  يف جملد ، وهو مفيدد ه يسد ني  عنده طلبد

 ما . اعة ما ي  لق ابسزأين الباقيني لي م النف  هبأن ييسر اس خراج وطب
1)واحلاصل أن جماالت تعليمه ودعوته تتلخص فيما يلي )  : 

 ىددديم ، ن يف الال ددددريس يف م كدددد عنيدددزة ال لمدددي ، مث يف نليدددة الددددعوة وأصدددوات الددددي .1
 هد .  1374اب داء من عام 

 .  1376ال دريس يف اسام  الكبري يف عنيزة ، اب داء من عام  .2

 .  1376عام  اخلطابة واإلمامة يف املس د اسام  الكبري ب نيزة ، اب داء من .3

 ال دريس يف املس د احلرام واملس د النبول .  .4

يت لددداواساىلدددرات  اساىلدددرات الددديت يل يكدددا يف املسدددايفد واسام دددات يف مددددن اململكدددة ، .5
 يل يكا عرب اصاتل يف أورواب وأمريكا و ريها .

 ؤ رات اليت ع دت يف اململكة . مشارن ه يف ب ض امل .6

 الف اون عن طرق امل ابلة واملراسلة واصاتل .  .7

 مشارن ه يف توعية احل اج يف مواسم احلج .  .8

           _________________ 
(1  من ال لماء الرابايني . ابن عثيمني رسالة الشيض  –اسسن ال باد  ااظر : عبد (
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 برامج وأحاديس يف اإل اعة . .9

 
   : ال لوم اليت برَّز سيكا 

،   رآن عظمت حرم همن حفو ال))  : ي وات –ت ا   رمحه  -نان الشاس ي 
 النحو ظر يف، ومن ا ، ومن عرت احلديس قويت ح  ه بح  قدرهومن طلأ الف ه ا

 .((  طب ه   رقَّ 
فظدداخ و،ليفدداخ يف عدددد مددن ال لددوم ح -ت ددا   رمحدده  - ابددن عثيمددنيل ددد بددرز الشدديض 
 . ي سيكا: هو اجملل   ، حىت إ ا ما حتدث يف أل سن قلت   وت ليماخ وتطبي اخ 

، وعلددددم  ديس، واحلدددد ، وال فسددددري صددددوات، واأل ، والف دددده : ال وحيددددد ومددددن هددددذه ال لددددوم
 . ، و ريها ، واللنية ، واملذاهأ ، والفرق الريفاات

 رحلتَ يا شيخنا لاألرض جمداة          لكنت االعلم إاداهاً لأمطاراً

 
  : مذهبه ال لمي 

، أاده يسدري  مدرات عديددة وصدر ح بده يف ، منك ده –ت دا   رمحه  -ل د أوىلح الشيض 
ومدنكج  ؛ - ه يرمحد -اا ك كدا شديخه ال المدة عبدد الدرمحن السد دل على الطري ة اليت 

 -ه ابدن ال ديم ة وتلميدذالشيض الس دل هو أاه نثدرياخ مدا ي بد  آراء شديض اإلسدالم ابدن تيميد
سلدم  ، ظم علمداء جندد، ويريفحكما على املذهأ احلنبلي خالساخ ملا عليه م  - رمحكما 

ب دددت هدددذه ، وقدددد ااط ندددان م  دددرداخ للحدددق؛ بددد    يكدددن عندددده اسمدددود  ددداه مدددذهأ م دددني
 . ابن عثيمني الىفة واا  لت إ  تلميذه

 
  ومن مواقفه ال  ليمية وإح اقه للحق وعدم السكوت عنه ما حدث لطف  صنيري

عندما يفاء للىالة ووقل الشيض خلفه يف روىلة املس د ألخي عندما نان 



 لطرهوينابن رزق  األرقم بن حممد      ابن عثيمنيشذا النسرين يف ترمجة اإلمام / 


 
 

 

52 
 

نه وب د اا كاء الىالة قاات صنيريخا س ام أحد املىلني وأب ده عن مكااه ووقل بده م
الشيض لذلك الريف  : ين س لت  لك ؟ سكذا الطف  أحق منك ابملكان ألاه سب ك 

 إليه . 
يض اإلسددالم عددن شددت ددا  د ي بدد  آراء  د رمحدده  ال ثيمددني ين يكددن الشدديض أبددو عبددد 

ن    أنثدر مد؛ ب  إاه خدالل شديض اإلسدالم يف عشدرات املسدا ، أو ت ليد أعمى هون
 . شيخه الس دل لشيض اإلسالم خمالفة

 لكان متام الدين هقل انثالمه                 فوا رمحتا للخلق إذ هيل يدحل

 
   : منك ه وأسلوبه يف الدعوة وال  ليم 

 وسار عليكا واختدذها منك داخ  - ت ا  رمحه  -إن طبي ة الدرس اليت ال زمكا الشيض 
، خي لدل  ، تكمدن يف مندط م دني لفاخ لشيخهله منذ توليه ال دريس يف اسام  الكبري خ

؛  لددك أن الشدديض يرنددز   عددن األسدداليأ الدديت ين ك كددا عامددة ال لمدداء يف بددالد احلددرمني
، بد  إن  ، ويطالأ ال لميدذ وي اب ده علدى احلفدو يف ند  درس نثرياخ على حفو امل ون

1) الشيض ينكر على من  ضر درسه وه يل زم احلفو ). 
م  دددردا  –رمحددده هللا  –، س دددد ندددان   دددا  هللا وسدددنة رسدددوله اتباعدددا ملدددا دات عليددده ن

للحق ،  حيثما ثبدت الددلي  ميدم ويفكده إليده ، سحيثمدا ويفدد احلدق سكدو ىلدال ه ومطلبده 
      :  يسدد دات ب ولدده ت ددا ونثددريا مددا اسددم ه 

  
(2        ا  : وقولددددددددده ت دددددددددد  (

           _________________ 
(1  شرح ال  يدة الواسطية .   –حممد بن عثيمني  ااظر : (
(2 6ال ىص :  ( 5  . 
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(1 ، ونان رمحه هللا  (

 إ ا أخذ ب وات مث تبني له ريفحان  ريه من حيس الدلي  ريف  عن قوله األوات .
حيددس إادده ين  ؛ يف ال  لدديم -ت ددا   رمحدده  - ابددن عثيمددنيالشدديض وقددد  يددز أسددلو  
 سدا  حت يدق املو ، لكنه يس فرغ وس ه يف الشرح  ، أو شارحاخ س ط يكن مس م اخ س ط

هددو  ثندداء  لددكأ، ويف  ، مدد  ال  ددرد مددن اصددون ، وبيددان الددرايفح مددن أقددواات أهدد  ال لددم
ويف أثنداء  ، اض مدن اثلدس، أو اعدب  ، أو اس دراك مدن آخدر مس م  لزددة من طالأ

ة الطدال  اع أيفوبدمسد، واإليفابة عنكا ب د  شرحه ميي  إ  احلوار وإاثرة اهس فكامات
 . وحماوراهتم

 وارلأن ما مات من ذكده ااقٍ لسريته             يف كل هلب هلا فيض
2)ول   أبرز مالمح يف منكايفه الدعول  ) : 

عمددال علمددا و  لل الىدداحل يف اهع  ددادحرصدده الشددديد علددى ال  يددد مبددا نددان عيدده السدد (1)
 ودعوة وسلونا و لك م بن ابل نفري وال حذير مما خيالل  لك . 

 احلرهللا على صحة الدلي  وصوا  ال  لي  ووىلوحه ومناسب ه .  (2)

مددا يضدد ه لدددعوة و الددربط بددني ال لددم الدددعول وال   يددد الف كددي ىلددماان لسددالمة أعمدداات ا (3)
 و ريها .  الدعاة بني أيدل الناس من ن أ ومذنرات

سددالمي حلكددم اإلاال نايددة مب اصددد الشددري ة اإلسددالمية وقواعددد الدددين ألن  لددك مندداط  (4)
 الذل أمر هللا به سبحااه وت ا  . 

ليده السدلل عا ندان اهع داات وال وسط يف املنكداج والسدلوك والفكدم وال  يدد يف  لدك مبد (5)
 الىاحل . 

 اهه مام ابل طبيق وال ناية ابألمثلة وال خريج .  (6)

  يسري الذل يب د الداعية عن ال   يد أو ال نفري . ال (7)

           _________________ 
(1  .   3األعرات :  (
(2 2عدد يوم :  –ااظر : جملة األرب اء  ( 9/1 0/1  هد .  421
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 حة . واملىل الب د عن ال  ىأ وال  ليد األعمى واحلرهللا على ال وسيق بني النص (8)

 
 
  مؤلفاته رمحه من :  

،  ن مسدموع، مد آاثراخ علميدة يف جمداهت شدىت -ت ا   رمحه  -ل د صنل الشيض 
 ت، وامل ددامال ، والسددلوك ، واألخددالق س، واحلدددي ، والف دده ، يف ال  يدددة أو مك ددو 

 . ، و ريها مما نان له األثر الكبري يف اس فادة الناس منكا
ههت ، واسددددد د ابلوىلدددددوح والسالسدددددة -ت دددددا   رمحددددده  -و  ددددداز مؤلفدددددات الشددددديض 

نظددديم كولة ال سددد؛ ولدددذلك أثَّدددرت ن اابتددده الددديت  مددد  بدددني  مدعومدددة ابألدلدددة الىدددحيحة
رسددددوله يف و  ، رداخ إ   عمددددق ال أصددددي  والبحددددس الشددددرعي، مدددد   والك ابددددة ال ىددددرية

المة ، مدد  سدد ، وحرصدداخ علددى دراسددة األحاديددس و حيىددكا سددنداخ وم ندداخ  مسددا   ال لددم
 ارها.ا ونشل عو ، والب د عن البدع وأهلكا؛ ب  وحمارب ك ، وصفاء امل   د املنكج

1) ومن آاثر الشيض ال لمية ) : 
 

 .  يف الىيام سؤاه 48(1)

 .   يف أحكام احليض والنفاسسؤاه 60(2)

 . اإلبداع يف نماات الشرع وخطر اهب داع(3)
 .  والذناة األىلحية أحكام(4)

 . أحكام اسنا ز (5)

 . أحكام قىر الىالة للمساسر(6)
 .  أحكام من ال رآن الكر  )الفاحتة والب رة((7)

 . يرتكبكا ب ض احل اج  أخطاء(8)

           _________________ 
(1  .  حممد بن عثيمنيااظر : اإلابات : موق  الشيض  (
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 . إزالة الس ار عن اسوا  املخ ار صداية اس ار(9)
 .  سئلة من اب  ي السياراتأ(10)

 أسئلة مكمة.(11)
 .  أسئلة وأيفوبة يف صالة ال يدين(12)

 .  وصفاته وموقل أه  السنة منكا  أمساء (13)
 أصوات يف ال فسري(14)

 . ام والباويح والزناة ييف الى أصوات (15)

 . األصوات من علم األصوات(16)
 .  اإلملام بب ض آدت األحكام تفسرياخ واس نباطاخ (17)

 .  الدعوة يف اهع داات(18)

 .  وس اون يف املسح على اخلفني حبوث(19)

 . ختريج أحاديس الروض املرب (20)

 . تسكي  الفرا ض (21)
 .  على ن ا  مل ة اهع  اد اصادل إ  سبي  الرشاد خم ىر ت ليق(22)

 . تفسري آدت األحكام(23)

 . تفسري آية الكرسي(24)
 .  ( الب رة –الفاحتة ) الكر   ال رآن تفسري(25)

 . (  يفزء عم) الكر   ال رآن تفسري(26)

 .  ال دمرية ت ريأ(27)

 .  األىلحية والذناة أحكام تلخيص(28)

 .  الفرا ضس ه  تلخيص(29)

 .  حوات ال ربج والسفور للمؤمنات تتويفيكا(30)

 .  الروض املرب  على حاشية(31)

 ح وق دعت إليكا الفطرة وقررهتا الشري ة.(32)
 .  الىالةهرك  حكم(33)

 . حكمة إرساات الرس (34)

 ، أسبابه وموقفنا منه. اخلالت بني ال لماء(35)
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  .  الثمني الذنر(36)

 . أقسام الناس سيهو  صوره -الراب (37)
 . رسالة احل ا (38)

 .  الطبي ة للنساء الدماء أحكامرسالة يف (39)

 . رسالة يف أحكام امليت و سله(40)
 .  أقسام املداينة يف رسالة(41)

 . رسالة يف أن الطالق الثالث واحدة ولو بكلمات(42)

 رسالة يف الىالة والطكارة أله  األعذار.(43)
 .  ضاء وال درال  يف رسالة(44)

 رسالة يف املسح على اخلفني.(45)
 .  النكاح وسوا ده يف رسالة(46)

 .  الوصوات إ  ال مر يف رسالة(47)

 . رسالة يف الوىلوء والنيس  والىالة(48)
 .  حكم هرك الىالة يف رسالة(49)

 . يف س ود السكو  رسالة(50)

 .  مواقيت الىالة يف رسالة(51)

 .  ويفو  زناة احللي يف رسالة(52)

 . زاد الداعية إ  (53)
 .  لزواجا(54)

 .  من برانمج اور على الدر  ويفوا  سؤاات(55)

 . س ود السكو يف الىالة(56)

 . شرح أصوات اإلميان(57)
 .  الس ة األصوات شرح(58)

 شرح ال  يدة الواسطية(59)
 .  الواسطية )شرح مطوات( ال  يدة شرح(60)

 .  على زاد املس  ن  املم   الشرح(61)

 .  البي واية يف مىطلح احلديس املنظومة شرح(62)
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 .  األصواتثالثة  شرح(63)
 . شرح عمدة األحكام(64)
 .  الشبكاتنشل   شرح(65)

 . شرح مل ة اهع  اد(66)
 . الضياء الالم  من اخلطأ اسوام (67)

 . ع يدة أه  السنة واسماعة(68)
 . س اون احلج(69)
 . الف اون النسا ية(70)
  .هد 1380، وهو أوات ن ا  للشيض ن به عام  س ح ر  الربية ب لخيص احلموية(71)
 . احلس وأمسا ه  ال واعد املثلى يف صفات (72)
 .  على ن ا  ال وحيد املفيد ال وات(73)

 .  نفر هرك الىالة  (74)
 .  يؤدل املسلم مناسك احلج وال مرة نيل(75)

 .  رمضانشكر  جمالس(76)

 . ال ثيمني حممد بن صاحلاجملموع الثمني من س اون (77)
 جمموع دروس وس اون احلرم املكي.(78)
 .  ورسا   س اون جمموع(79)

 . أسئلة هتم األسرة املسلمة  جمموعة(80)

  .  أسئلة يف بي  وشراء الذهأ موعةجم(81)
 . خم ارات من أعالم املوق ني(82)
 . خم ارات من الطرق احلكمية(83)
 . خم ارات من زاد امل اد(84)
 . خم ارات من س اون الىالة(85)
 .  اللبيأمني   خم ىر(86)

 .  املداينة(87)

 .  الواسطية ال  يدةعلى  مذنرة(88)

 . مىطلح احلديس(89)
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 من مشكالت الشبا .(90)
 .  املشروع يف الزدرةوال مرة و  احلج مناسك(91)

 .  اللفظية املناهي(92)

 .  سرا د الفوا د من املن  ى(93)

 .  أصوات الف ه وقواعده يف منظومة(94)
 .  واسماعة السنةأه   منكاج(95)
 .   ال مرة واحلج ملريد املنكج(96)

 . مواقيت الىالة(97)
 . ابذة يف ال  يدة اإلسالمية(98)
 . اي  األر  من قواعد ابن ريفأ(99)

 لاينا يف املصاب ما لاينا   حممد الصاحل يالاومي   

 
 
  من تس يالته رمحه  : 

    شرح أصوات ال فسري ( 1)
  .  شرح ال فسري ( 2)
     . شرح ال  يدة( 3)
   .  احلديس مىطلح شرح( 4)
   .  ردض الىاحلني  شرح( 5)
 .     شرح عمدة األحكام( 6)
  .       شرح  أصوات الف ه( 7)
 . شرح  زاد املس  ن  ( 8)
 .   اإلمام البخارل  صحيحشرح ( 9)
 . شرح صحيح اإلمام مسلم ( 10)
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 .   شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام( 11)
 . شرح اي  األوطار من أسرار من  ى األخبار( 12)
 .  شرح الكايف يف س ه اإلمام أمحد بن حنب ( 13)
 .    اللنية ال ربية( 14)
 .  الدخان وشر  ال رب عذا ( 31)
 .  ابلراب ال  ام  خطر( 32)
 .  ال لم سض ( 33)
 النييبة .  ومضار املؤمنني إعراض عن الذ  سض ( 34)
 .  وأحكامه السكو س ود( 35)
 .  للشبا  اىيحة( 36)
  . املؤمنني صفات( 37)
 .  واسماعة السنة أه  منكج( 38)
 

 

 : منك ه يف األمر ابمل روت والنكي عن املنكر  
 و دددأ لمح دددايفنيلهللا آمدددرا ابمل دددروت انهيدددا عدددن املنكدددر ومسددداعدا  ل دددد ندددان الشددديض رمحددده

ن ينىدددح امدددة سكدددااألمدددر ابمل دددروت والنىدددح واإلرشددداد حدددىت للمشددداة يف الطريدددق والنددداس ال 
احلسددنة  ملوعظددةاملدددخنني وهددو يف طري دده للمسدد د أو للبيددت ونددان ينىددح طالبدده وي ظكددم اب

 وي الطل م كم ب  وحىت م  األطفاات الىنيار .  
 
 : قال عبد هللا بن عبد العزيز الععيص 

مدددرة ب دددد أن اهنيندددا مدددن السددد ي لل مدددرة خدددرج الشددديض ليحلدددق رأسددده وإ ا بريفددد  خدددارج 
سوعظه الشيض بكلمة طيبة سكأن الريف  ين ي در الشديض  ةاملس ى ميسك بسي ار 
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اه مامدا ومضدى سلح دت بده وقلدت لده أتددرل مدن هدذا الدذل ي ظدك ؟ إاده الشديض بدن 
 ؟!! صحيح ابن عثيمني:  . س اات عثيمني

سدددااطلق ي  دددذر مدددن الشددديض وي بلددده يف رأسددده س ددداات لددده الشددديض : إ ا نندددت تريددددين أقبددد  
1)اع ذارك ساترك هذا اخلبيس ، سوعد خريا ) . 

 

  الربيك : هللاالشيخ سعد بن عبد  ليقو 

ب د أن دامهه املرض وأهنك قدواه وس دك جبسدمه يدرل مدن  واإلرشادتواين عن النىح  ما
: أمضدددددى الشددددديض عشدددددرة أدم مألهدددددا  ي دددددوات"  أمريكدددددا"  إ يف رحلدددددة ال دددددالج  راسدددددق

والف ددده ومدارسددد ه وحتدددوات يفناحددده يف املس شدددفى إ   وت ليمدددهجبلسدددات تفسدددري ال دددرآن 
والددعوة ، ايف مد  برؤسداء املرندز اإلسدالمية الدذين  والدذنرحل ة من حلق ال لدم والف يدا 
عاد ونرر عليكم أن ي  دوا هللا وأن ي حددوا النىيحة وأ عليكمزاروه يف املس شفى سأنثر 
وأن ي  ىددموا حببدد  هللا مجي ددا وأن ينبددذوا الفرقددة وأن  نلمدد كموأن ي كدداتفوا وأن لم ددوا  

واحلكمدة واحلسد  وأن يباعددوا عدن رمدي ب ضدكم ابل بدارات  ابللدنييبدؤوا احلوار بيدنكم 
2)الظنون سيئمبا ه لوز من  ب ضكماليت ه تليق أو اهتام  ). 

 
 : ويقول الشيخ صاحل اليوفيان 

ندددان آخدددر ل دددا ي ابلشددديض رمحددده هللا يف رمضدددان يف هدددذا ال دددام يف اخلدددامس مدددن شدددكر 
رمضدددان يف أحدددد املس شدددفيات يف الدددردض ، وقفدددت أمامددده وسدددلمت عليددده سرأيدددت سيددده 
يفسددده حندديال نأمنددا هددو يفلددد علددى عظددم قددد بددرح بدده املددرض ، لكددن مدد  لسددان  انددر 

ه قلبدددا ي دددي  آهم األمدددة يندددبض حبايفاهتدددا ، سكاادددت وصدددي ه وقلدددأ شدددانر ، رأيدددت سيددد
الشفكية دون واسطة وهو ممدد على الفراش أاه ي دوات : علديكم ابسدد يف دعدوة النداس 
إ  هللا ، عليكم ابل يسري على الناس ، عليكم يف ابذة الفرقة واهخ الت والشحناء ، 

           _________________ 
(1 2عدد يوم :  –ااظر : جملة األرب اء  ( 9/1 0/1  هد .  421
(2 ن على سراش املوت .  (  ااظر : شريط رابايو
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ا موعظدددة مدددودع وهدددي وصددديه وتفكدددم األمدددور واحلكمدددة يف الددددعوة إ  هللا ، س لمدددت أهنددد
 سمي  طال  ال لم .

 
   : وقال الشيخ سليمان اجلبيالن 

ندددان الشددديض حرصدددا علدددى ال مددد  ابل لدددم سكدددان دا مدددا يكثدددر علدددى الطلبدددة وي دددوات : د 
 طدددددال  احرصدددددوا علدددددى أن ت ملدددددوا مبدددددا علمددددد م ، وندددددان أيإ صدددددم ب ولددددده ت دددددا  :  

        (1 ي ددددددددددددددددددددوات : (
هذه اآلية تبني أن مدن عمد  مبدا عمد  أورثده هللا علدم مدا ين ي لدم ، وندان يفدزاه هللا خدريا 

يبددأ  ي وات : أىلر  لكدم مدثال بسديطا ، السدالم نلكدم ت رسدون سضد  السدالم وأاده 
النداس ابب سدامه الديت قداات الناس ابلسالم سمن منا يسلم على الناس ؟ من منا يسد  ب  

حريىدا علدى ال مد  ابل لدم وأان  : " اب سام ك يف ويفه أخيك صدقة " ندان عنكا 
رأيت الشيض م مثال هبدذا ، سداسرت م ده وندان يف سدفره يفدزاه هللا خدريا مدىت مدا ارتف ندا 
مرتف ا نرب ومدىت مدا ازلندا وادد سدبح ومدىت مدا أراد أن يندزات ، يندزات علدى السدنة ، رندأ 

ارة مددرة م ددي سرأي دده يرنددأ رنددواب عدادد ورأيددت ب ددض اهخددوة احلريىددني يفددزاهم هللا السدي
خددريا يرنبددون ابلريفدد  اليمدد  س لددت : د شدديض أان أهحددو ب ددض اهخددوة يرنددأ بريفلدده 
اليم  وأات ترنأ رنواب عادد س اات : د أبو عبد ال زيز ما ورد يف هدذا شديء أل إاده 

2)يريد أن يطبق السنة )  . 
  سعاد بنت حممد بن محد العثيمني :تقول 

نان  أ الىنيار ويداعبكم وم   لك ه ينسداهم مدن النىدح وإلرشداد وال  لديم ول دد  
ننت يف سن صنيرية أبل  من ال مر عشر سنوات أل دأ مد  بناتده يف سنداء بي ده ونندت 
أرتدددل مالبددس قىددرية  "الشددااي " سمسددك بيدددل ونلمدد  برسددق وداعبدد  حددىت شدد رت 

           _________________ 
(1 1حممد :  ( 7  . 
(2  .  ابن عثيمنيااظر : شريط اإلمام  (
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رور مث قدداات يل : إن هددذا اللددبس لدبس النىددارن أمددرين أن أبلدد  أمددي بددذلك ابلفدرح والسدد
1)سكاات ا م النىيحة سال أ نر وهللا أين لبست ب دها هذا النوع من اللباس  ). 

 
 : وتقول مىن بنت حممد بن محد العثيمني 

أ نددر موقفددا حدددث لنددا م دده وعمددرل سددت سددنوات ،حيددس ننددا يف بي دده وننددا ال ددأ يف 
نلنددا حنددن وأبندداؤه سمددر مددن عندددان وسددلم علينددا وداعبنددا بكلماتدده اللطيفددة ،   سندداء منددزصم

ولفددت اظددرة لبدداس أخددي الددذل يبلدد  مددن ال مددر أربدد  سددنوات إ  نددان يرتدددل مالبددس 
ملىدد ا عليكددا قط ددت بالسدد يك علددى شددك  صددورة  "أسددد" س لددس رمحدده هللا جبااددأ 

خددي مث أخددرج م دده أخدي وأمسددك بدده بيددده احلاايددة وأخددذ ي حدددث م نددا حددىت اسدد أاس أ
قط دة مدن الن دود وقداات لده أعطيدك هدذه الن دود واادزع هدذه الىدورة ، ورمبدا علد  الشديض 
ألهندددا ه ترىلدددي هللا ت دددا  ، سفدددرح أخدددي بدددذلك املبلددد  و دددري الشددديض املنكدددر ابحلكمدددة 

2)واس فدان مج ا و نبنا لبس املىورات حىت اليوم ) . 
 
           : ويقول الشيخ سليمان اجلبيالن                          

أ نر له موقل طريدل عندد احلدرم قدد ي  دذر علدى نثدري مندا يف تبدني احلدق أن امدرأة مدن 
إحدن البالد اإلسالمية ت اب ه وتريد أن تسأله وهو خارج من املس د احلرام سما نان 
يرد عليكا ونان يكلمكا وهو م طيكا ظكدره ، سكاادت ت دوات : رد علدي ، ال فدت يل د 

ونااددت حاسددرة عدددن ويفككددا ، سالشدديض يفددزاه هللا خدددريا قدداات : أرد عليددك ب ددددما  شدديض
ت ح   قالت : أىن م ح بة وناات ،خذ ابحل ا  يف قضية إخدراج الويفده واليددين 
سوىلدد  الشدديض رمحدده هللا  بتدده علددى ويفكدده و طددى ويفكدده وال فددت إ  املددرأة وقدداات صددا : 

3)هذا هو احل ا  ، سأخذت الدعوة عمليا ) . 

           _________________ 
(1 177عدد :  –ااظر : جملة الدعوة  ( 6 . 
(2 177عدد :  –ااظر : جملة الدعوة  ( 6  . 
(3  .  ن عثيمنيابااظر : شريط اإلمام  (



 لطرهوينابن رزق  األرقم بن حممد      ابن عثيمنيشذا النسرين يف ترمجة اإلمام / 


 
 

 

63 
 

 
  : وقال عبد هللا بن عبد العزيز الععيص 

نان يساعد اس ايفني وأيمر ابمل رت وينه عن املنكر وهو ميشدي يف الطريدق وأ ندر أن 
امرأة من امل  مدرات ناادت تبكدي وتشد كي أهندا ح يب كدا وسيكدا ا ودهدا وحايفاهتدا ونندا 

1)ردات وي طيكا وميضي 500منشي وإ ا ابلشيض ي ل وخيرج من يفيبه ورقه  ) . 
  دابه أرتداات  الدف وِر وتددحرح   تفاايت  يف  ات اإللده جمداهدخا

 وننت لدبذات الد لم تس ى وتنشر  أمرت مب روت وأاكرت منكرا
 وللدذنر والدف ون اىأ مد در  ووق ك لل دأليل والدرس هنبة 

2)ويف اسسم انر الداء تىلى وتىكر      ظللت تنييس الناس س يا وحكمة     ) 
 

 ه من خمالفيه ونيل ت ام  م كم : موقف 
 

لددك  يدددات  هنددان هندداك ب ددض املخددالفني للشدديض يف ب ددض املسددا   سددإن خمددالف كم لدده 
ة ، ومددن ال لميدد علددى اسدد ن اهللا قدددر  لددك ال دداين اسليدد  وه ت لدديال مددن شددأاه ومكاا دده

 رسددق ولددنيبخددالل الشدديض يف أل مسددألة وعلددم الشدديض بددذلك ، اسدد دعاه وتندداق  م دده 
د اإلسددداءة يف اللدددني يف ال دددوات وعددددم ال  ىدددأ وندددان يدددر  ي  ددددل ابلنددد   وقدددد ندددان

 دة  بد  ملشدايفرة واملطاحندة الديت ختدرج بدال ا ياونان ي  ندأ  -رمحه هللا  –ابإلحسان 
فددده هدددو لدددذل خالاورمبدددا هدددذا يزيدددد احل دددد يف قلدددو  ال لمددداء ، وإن تبدددني لددده أن الدددرأل 

 الىوا  سيبايف  عما نان عليه . 
شيض خيالل شديض اإلسدالم ابدن تيميدة رمحده هللا ت دا  يف عشدرات املسدا   ول د نان ال

أنثددر مددن خمالفددة شدديخه السدد دل لشدديض اإلسددالم ، وخمالف دده لشدديض اإلسددالم يف هددذه 

           _________________ 
(1 2عدد يوم :  –ااظر : جملة األرب اء  ( 9/1 0/1  هد .  421
(2 7اإلمام الزاهد :  ابن عثيمنياألبيات إلبراهيم بن حممد املشارل /  ( 83  . 
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املسددا   ه يدددات علددى أادده أعلددم مندده يف هددذه املسددا   ، بدد  رمبددا يكددون احلددق يف يفااددأ 
دميا وحديثاخ خيالل ب ضكم ب ضداخ يف شيض اإلسالم سيما خالفه سيه ، ومازاات ال لماء ق

عشددرات أو مئددات ورمبددا ألددوت املسددا   لكددن ال يددأ يف املخالفددة أن تكددون انب ددة عددن 
هدددون أو سدددوء ايدددة ، أو عددددم تدددوسر الكفددداءة ال لميدددة وعددددم الدقدددة يف سكدددم النىدددوهللا 
واح دددواء اخلدددالت سيكدددا ابلنسدددبة للمخدددالل ، ونددد  هدددذه الىدددفات ي ندددزه عنكدددا شددديخنا 

سكدددو م دددروت بسددد ة علمددده ، ودقدددة سكمددده ، وآاثره ال لميدددة ، مدددن مك دددو  حفظددده هللا 
ومسددموع ، شدداهدة علددى أهلي دده ونفاءتدده وندد  مسددألة خيددالل سيكددا شدديخنا أبددو عبدددهللا 
ال ثيمدني مدن هددو أعلدم مندده ، لده حددو مدن النظددر سيكدا ، ومددا ندان نددذلك سدال حددرج يف 

 املخالفة قاات الناظم : 
  خالف له حظ من النظدإال  لليس كل خالف جاو معتربا 

 
وه  س يف أن اددذنر أمثلددة لددب ض املسددا   الدديت خددالل سيكددا شدديض اإلسددالم ابددن تيميددة 

1)منكا )  : 
ا أهندا رن شيخنيرن شيض اإلسالم ابن تيمية أن اسماعة شرط لىحة الىالة ، وي /1

 وايفبة .
ويدرن  ج،ي احلديرن شيض اإلسالم أن امل م   يف احلج يكفيه س ي ال مدرة عدن سد  /2

 شيخنا أن س ي ال مرة ه يكفي عن س ي احلج .
دم يفواز شيخنا ع يرن شيض اإلسالم يفواز سفر املرأة بال حمرم م  األمن ، ويرن /3 

 سفر املرأة بال حمرم مطل ا .
حددر  خنا ال يددرن شدديض اإلسددالم يفددواز اسمدد  بددني األخ ددني مددن الرىلدداع، ويددرن شددي /4

 رم من النسأ .ل موم حديس  رم من الرىلاع ما  

           _________________ 
(1 وس سضيلة الشيض ال المة  –( نمبيوتر cdااظر : شريط ) (  . ابن عثيمنيدر
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سدداء ، خيلددل و  يددرن شدديض اإلسددالم يفددواز دسدد  الزندداة يف قضدداء ديددن امليددت الددذل ين /5
 ويرن شيخنا عدم اسواز .

 يف نرهددددددا  يددددددرن شدددددديض اإلسددددددالم يفددددددواز ت فددددددري الويفدددددده ابلددددددبا  تددددددذلالخ ا ت ددددددا  /6
حلظددر، ملندد  وااهخ يددارات ويددرن شدديخنا ىلدد ل هددذا ال ددوات، ألن األصدد  يف ال بددادات ا

 ىت ي وم دلي  على املشروعية .ح
نا أن يدرن شديخو يرن شيض اإلسالم أن لدألم الثلدس مد  اإلخدوة اس دوبني ابأل ،  /7

لددى األم ثددريهم علددألم السدددس ، أل أن اهخددوة ، وإن نددااوا حم ددوبني ابأل  ، لكددن ،
 ور .ات اسمكيظ  ابقياخ ، سيح بوهنا ح أ ا ىان من الثلس إ  السدس ، وهو قو 

لىدن ة،  ابلدة امشيض اإلسالم يفدواز الدزددة بدني الربدويني مدن يفدنس واحدد يف  يرن /8
ن مددبددد سيدده ويددرن شدديخنا عدددم اسددواز لل مومددات الدالددة علددى أن الددذهأ ابلددذهأ ه

 ال ساول وزان بوزن، سواء بسواء ، يداخ بيد.
وهدددددو  كريددددة ،يددددرن شدددديض اإلسددددالم أن املددددأموم تكفيدددده قددددراءة إمامدددده يف الىددددالة اس /9
 . ذهأ، ويرن شيخنا ويفو  قراءة الفاحتة على املأموم يف اسكريةامل
 

 
 

 : حىوله على يفا زة امللك سيى  ال املية  
،  هدددد1414ل ددام اقددررت سنددة اهخ يددار سددا زة امللددك سيىدد  ال امليددة مددنح يفددا زة هددذا 

 يار يف نة اهخ، و نرت س منييال ث حممد بن صاحلخلدمة اإلسالم إ  سضيلة الشيض 
 : حيثيات سوز الشيض ابسا زة ما يلي

،  ، والزهددد : الددورع حتليدده  خددالق ال لمدداء الفاىلددلة الدديت مددن أبرزهددا     :  أوهخ 
  كماص كم وعام، والنىح خل ، وال م  ملىلحة املسلمني ، وقوات احلق الىدر ورحابة

. 
 . ، و،ليفاخ  ، وإس اءخ  خ اا فاع الكثريين ب لمه تدريسا     : اثاياخ 
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 . إل اؤه اساىلرات ال امة الناس ة يف خم لل مناطق اململكة     :  لثاخ اث
 . مشارن ه املفيدة يف مؤ رات إسالمية نبرية    :  راب اخ 

،  وعظدددددة احلسدددددنةابحلكمدددددة وامل اتباعددددده أسدددددلوابخ م ميدددددزاخ يف الددددددعوة إ    :  خامسدددداخ 
 . حياخ ملنكج السلل الىاحل سكراخ وسلوناخ    وت دميه مثالخ 

 
 
 
 
 
  : يفكوده يف احلج 

نددان يددرن يف ، و  مالزمدداخ للحددج وال مددرة طددواات حياتدده -عليدده  رمحددة  -نددان الشدديض 
ملشكور يف  خميمه ا، لذلك نان للس يف ، وت ليم املسلمني احلج جماهخ خىباخ للدعوة

 ! م  لإلس اء طواات أرب  وعشرين ساعة
 
 
  مه ( ) افس الدعوة م ه إ  آخر أدمرىله األخري:  

، والددذل ظدد   ي دداين مندده  مبددرض سددرطان ال ولددون -ت ددا   رمحدده  -أصدديأ الشدديض 
إثددددددر مرايف ددددددة الشدددددديض  . هددددددد1420، وين يك شددددددل إه يف شددددددكر صددددددفر  لفددددددبة طويلددددددة

، وأمدام إحلداح وهة األمدر ابململكدة سداسر الشديض بطدا رة  ملس شفى امللك سكد ابلدردض
إ  مديندددددددة  -ويل ال كدددددددد  - زيدددددددزبدددددددد ال ع بدددددددن عبدددددددد خاصدددددددة  مدددددددر مدددددددن األمدددددددري 

(Bostonابلدوهدت امل حددة األمريكيدة ل شددخيص املدرض ) بىدحبة أخيده وأبنا دده ،  ،
 . وعدد من اس شارل األورام يف مس شفى امللك سيى  ال خىىي ابلردض
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هدت يف الددو  ويددذنر م ربددون مددن الشدديض أادده حددني عددرض عليدده الفريددق الطدد  األمريكددي
يسددبأ  األخددري لدده  ن هددذا إلشدد اع النددوول أو الكيميددا ي ووىلددحواامل حدددة ال ددالج اب

ه أحددأ أن  : ، قدداات : ا دم س ددالوا ؟ حدىت شدد ر حليديت : تسداقط الشدد ر سسدأات الشدديض
 . أهقي ر  بال حلية

إ  اململكدة ب دد أن سداسر إ  أمريكدا وأمضدى هبدا  -ت دا   رمحده  -مث عداد الشديض 
، ور ددددم مرىلدددده الشددددديد إه أادددده ين يبخدددد  علددددى  -ألوات مددددر ة يف حياتدددده  -عشددددرة أدم 

، وأم   ( األمريكيدددددددة بددددددب ض اسلسدددددددات والكلمددددددداتBostonاملسددددددلمني يف مديندددددددة )
1)املسلمني هناك يف صالة اسم ة مر تني ) ! 

مدددن أمريكدددا ب دددد ال دددالج سدددئ  عدددن حال ددده ال اليفيدددة  –رمحددده هللا  -ملدددا ريفددد  الشددديض 
هأ قددداات : اعلمدددوا أن املدددرض ه ي ددددم والىدددحية س ددداات الشددديض نلمدددة تددددون مبددداء الدددذ

اآليفاات وأن ال اسية ه تؤخر اآلماات واآليفاات وأن أيفلي مك و  وأيفلكم مك و  من 
2)قب  أن خيلق هللا السماوات واألرض سآمنوا هبذا سإين آمنت )  . 

ل خىىددي اوأدخدد  مس شددفى امللددك سيىدد   إ  اململكددة ، -ت ددا   يرمحدده  -عدداد 
وم ، وعمددد شددديض رس ددده ابملس شدددفى مجددوع م كددداثرة مدددن حمدد  ال، وتواسدددد علددى  ابلددردض

 -ق  ، وححد شديض، الذين حرصوا مجي اخ على اهطمئندان علدى صدحة ال ريفاهت اجمل م 
 ؟! ابن عثيمني؛ سم ن مث  الشيض  صم  لك - و
 
 شدرسون ين ندااوا موقفا مدؤثرا أمدام أطبا ده الدذي حممد بن عثيمنيس   سضيلة الشيض

ح ده  دعي رالىحية داخد  املسد د احلدرام س دد ناادت حال ده الىدحية تسدعلى حال ه ا
ن يف إىلداسة ء ير بدو يف تلك الليلة وعددم إل ا ده الددرس ب دد صدالة الدباويح ألن األطبدا

 دم للشيض وعم  ب ض الفحوصات . 

           _________________ 
(1 ل السيد أمحد  (  . ابن عثيمني   ببمجة الشيضرسالة تذنري املسلمني –ااظر : شاد
(2  ااظر : شريط أحأ ل اء ربه .  (
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لكدددن الشددديض قددداات صدددم : اعملدددوا مدددا شدددئ م وسدددأل ي الددددرس ، سكدددان ي حددددث ويل دددي 
ون اإلبر يف يفسده لزددة الدم واس كماات الفحوصات وال أند اساىلرة واألطباء يض 

مدددن دريفدددة احلدددرارة والضدددنيط واحلالدددة الىدددحية ال امدددة ، سككدددذا وإ  هدددذه الدريفدددة ندددان 
حرصه على اشر ال لم وت ليم الناس حدىت آخدر يدوم مدن رمضدان قبد  منيادرتده املسد د 

1)احلرام  )  . 
 
  ي دددوات الشددديض إبدددراهيم بدددن عبدددد   وندددان   ريزرتددده يف مرىلددده األخددد) : ) الددددوي ،

؛  واسداتهمهمدتح مب ، سلمدا ، مرحباخ سا الخ حدىت اسديتح أاده هدو املدريض ن ادته مب سماخ 
، وأان  بددرينعلددي    ، وسضدد   : احلمددد ا منددذ سددب ني سددنة وأان بىددحة وعاسيددة قدداات

رب صدددرأيدددتح مدددن  لددده األيفدددر.. مث األين حلظدددات إ ا اح سدددبكا ال بدددد نح دددأ .  دددري اآلن
ل لمداء ا لكنكدا أخدالق ، وننت أعلم أاه ي أين أملداخ شدديداخ، لشيض و لده ورىلاه ع باخ ا

 .((  وقدره ، الراىلني ب ضاء  الىابرين اس سبني
 
  وحينمدددددا زار حمددددداسو )عنيدددددزة( عبدددددد ملس شدددددفى ، الشددددديض يف ا بدددددن  دددددل السدددددليم

، ودعددم يفددام   همددر واتبداع أوا ؛ منكددا: خماسددة  ، أوصدداه الشدديض ب ددة وصدداد ابلدردض
 . عنيزة

مدن   ء ال اسدوقد  ادر الشيض مس شفى امللك سيى  ال خىىي ابلردض يدوم الدثالاث
ويف احلدرم  ، ملشرسةارمضان م ويفكاخ إ  مكة املكرمة ل ضاء ب ية رمضان جبوار الك بة 
م جبدوار اب  د احلدرااملكي  ندان الشديض يل دي درسداخ يوميداخ مدن م در  إقام ده داخد  املسد 

شددديض س سيددده ال، ويددد م ا ددد  الىدددوت عدددرب املكدددربات إ  الدددرنن الدددذل طاملدددا يفلددد ل مدددرةا
  إاه ين يكن، إه ليه، مث ليأ الشيض عن األسئلة اليت تويفه إ ل  ليم الناس وتويفيككم

 . يس  ب  الزدرات اظراخ حلال ه الىحية

           _________________ 
(1 2عدد يوم األرب اء املواسق  –ااظر : جملة األرب اء  ( 9 /1  هد .  1421 /0
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 ين تل فت ووسيت ال كد إنبارا  ملا أت ك من األمراض أويفدد كا
  ن تبي  لبا  النفس  فدارا  كدا وين تن ض مواث هأبدرمت ع

 والداء ينيرز يف يفنبيك أظفارا   مدرسك م ن  ا سينسى ببيت        
1)رحلت تطلأ يفنات وأهنارا    وه تبدايل بنىح الدطبيأ س د     ) 

 
، هدي آخدر  ة امل ظمدة، جبدوار الك بد ، يف الليدايل الشدريفة وناات هذه الدروس املبارنة

  دع رسدوات و ، وودع اسبدني نمدا  ابدن عثيمدني ه اسبون من دروس الشيض ما مس
ت النفددوس ، سكايفدد((  ل لددي ه أل ددانم ب ددد عددامي هددذا)) أصددحابه يف ح ددة الددوداع 

 . و رست ال يون من وق  ما قاات
 دخد  مث،  مث  ادر الشيض إ  يفحدة حيس أحدخ  مس شدفى امللدك سيىد  ال خىىدي

كددا سدداءت ، لكن ية، وحتسددنت حال دده الىددح منكددا ب ددد ثالثددة أدم ال نايددة املرنددزة وخددرج
 . مر ة أخرن

 : وساته  
س شدفى م، وداخد   هدد1421 /15/10يف الساعة السادسة من منير  يدوم األرب داء 

بددددن ا، وصدددد دت روح الشدددديض  ودي  دددده ، اسددددبد  امللددددك سيىدددد  ال خىىددددي جبحدددددة
.  شددددر يومدددداخ ع، و اايددددة  عامدددداخ ( 74، ب ددددد حيدددداة حاسلددددة دامددددت ) إ  ابر كددددا عثيمددددني

ل يف  ددم ويفددودر ؛ حددىت إادد   وبسددرعة الددربق اا شددر اخلددرب يف أريفدداء الدددايا يف حلظددات
ل شددداء ا دددد صدددالة ب، إه أن اخلدددرب يفددداءين مدددن دولدددة قطدددر عدددرب اصددداتل  املديندددة النبويدددة

 ! مباشرة

           _________________ 
(1 1عدد :  –األبيات ل بد ال زيز بن إبراهيم السراء / يفريدة الردض  ( 1890   . 
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 قب  اس ماع اداء من انداين  يدا لي   اس وقفت راة هاتفي
 م خلىا من صوته الرادان   خدطوطه أوا  أ ل ت ند

 ألايتَ غصن الشوك فوق لسا    رفااً االيب أيرا الناعي فاد      
 

 ..  ، حىت أهين اخلرب الي ني يف البداية نالمه  ين أصدق
 ذدن  من اصما قاات أم ىلر           مدا  ا ي وات حمدثي أح ي ة
 ه لآل انتدرمي هبا األسدوا     مدايل أرن ألدفاظه نح ارة 

…  ه شدددانيفددد   املىدددا  سدددذا أمدددر لددد…  هدددون يف األرض نونبحددده )ال ثيمدددني(وقدددالوا 
   اعدت وسدا أيف مشارق األرض ومنيارهبا ب د أن  -وأل س ي ة  -وسح   املسلمون 

 : اإلعالم الرمسية النبأ ال ايل
يف يفحدددة سضددديلة  ت ددا  مسددداء اليددوم : اا  دد  إ  رمحددة  بيددان مددن الددديوان امللكدددي )
 عدداىن منددده ، إثددر مددرض ، عضددو هيئددة نبددار ال لمددداء حممددد بددن صدداحل ال ثيمدددنيلشدديض ا

 /10 /16س وسيىددلى عليدده يف املسدد د احلددرام ب ددد صددالة عىددر  ددد  اخلمددي ، خ طددويال
 .هدا  ( ، ومن مث َّ يوارن الثرن مبكة املكرمة ت ا  ، إن شاء  هد1421

ادة ، وح دق هللا مددا يريددد ومددات أن يندداات الشددك –رمحدده هللا  -ل دد نااددت أمنيددة الشديض 
ا ألاه ورد عدن الند   – أاده قداات : " املبطدون شدكيد " والشديض تدويف  رمحه هللا شكيدخ

1)من داء البطن )  . 
ا ملدا لده  -رمحه هللا ت ا   –ل د ،ثر الكثريون لوساة الشيض  ، وحزاوا عليده حدزان شدديدخ

ال ظيم لإلسالم واملسلمني ، وقدد قداات من املكااة ال لمية ال ظيمة ، وملا سيه من النف  

           _________________ 
(1 1عدد :  –ااظر : جملة الردض  ( 1899  . 
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يوم أن مات ابنه إبراهيم : " إن ال ني ل دم  ، وإن ال لأ ليحزن ، و ه  الرسوات 
1)ا وات إه ما يرىلي ربنا ، وإان لفراقك د إبراهيم سزواون " )  . 

 أ هى مداراً كالي  شردا  أهسمت ما اهتز يف األرض فاجعة      

 أخرن ت يد هبا اتزان يفناين     بارةالشيض مات  أما لديك ع
 مؤمن ابا جمبون على اإلدعان  الشيض مدات صدقت إين 

 
 
 : يفنازته  

 رمحده  - ابدن عثيمدنيمكما تكلمدتح ووصدفتح يف هدذا امل داات مشدكد يفندازة الشديض 
 .. سلن أس طي  أن أعرب عما رأي ه يف هذا اليوم -ت ا 

 لالم؟!لأنّى ملثلي أن يدلن اافكيف مبن ال يستق  فصاحة          
 - شددرسكا  -هددد يومدداخ عدداددخ يف مكددة املكرمددة 1421 /10 /15نددان يددوم األرب دداء 

إ   مل  مدددرون؛ سل دددد  دددادر ا .. احلدددرم خددداو  خىوصددداخ يف مثددد  هدددذا الوقدددت مدددن السدددنة
ىد  األوات ارات الف، وأه  اململكة منشدنيلون ابخ بد بلداهنم ب د أن أد وا عمرة رمضان

أن  ، وإعدددالن ال ثيمدددنيومدددا إن اا شدددر ابدددأ وسددداة الشددديض …  ا كددداء إيفدددازة ال يددددب دددد ا
؛ حدىت  هدد1421 /10 /16الىالة عليه س كون يف احلرم املكي  ب د عىر اخلميس 

؛ مدن  شدرة مدن الب، وتواسد على مكة املكرمة آهت مؤلفد أقب  الناس زراسات ووحداان
اخد  مدن د…  لنداسا، وعامدة  وطال  ال لم،  ، والسفراء ، والوزراء ال لماء واألمراء

 . ابن عثيمني، الشيض  اململكة وخاريفكا للىالة على س يد املسلمني

           _________________ 
(1 واه  ( 1البخارل حديس رقم ) ر ومسلم حديس رقم )  303 واللفو له ،   ، )2 315   . ) 
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يه موىل  سين ي د و  ، وين تشرق مشس يوم اخلميس إه وقد ام أل احلرم املكي  عن آخره
ليددون مت بنىددل ل دددم.. حددىت إادده قحدددر عدددد املويفددودين يف احلددرم املكددي يف  لددك الوقدد

 ! أو يزيدون ، مى   
!  هدداعددن آخر  مجيد  رحددالت الطدريان الددداخلي مدن ال ىدديم والدردض إ  يفحدددة امد ألت

ام   اسدد خد، واىلددطر نثددريون إ وقامددت )اخلطددوط السدد ودية( ب سدديري رحددالت إىلدداسية
ت شددرنة )الن دد  اس الطريددق الددربل للوصددوات إ  مكددة املكرمددة ذ يددوم مدداعي( مندد. وسددري 

ء الشيض مدن ( شخىاخ من تالميذ وأقراب750لن   )األرب اء واخلميس ست حاسالت 
 .  عنيزة إ  مكة املكرمة للمشارنة يف يفنازة الشيض

رة  ددد  أسدددن( ل MD910وقدددد وسدددرت احلكومدددة السددد ودية طدددا رة خاصدددة مدددن طدددراز )
ددددة  نط دددة مكدددة، ويف مكدددة املكرمدددة يفن ددددت شدددرطة م الشددديض مدددن مطدددار ال ىددديم إ  يفح

 .  مل ربةاملكي إ  ا ا ل نظيم مونأ اسنازة من احلرم( سرداخ من أسراده1650املكرمة )
،  (3:45)إ  احلدددرم املكدددي يف السددداعة  -ت دددا   رمحددده  -وصدددلت يفندددازة الشددديض 

 لدى مساحدة، وب دد صدالة ال ىدر ادودل للىدالة ع حيس حوصرت  امداخ مبحد  الشديض
 رامد احلدداملسدد  ، إمددام وخطيددأ ، وأم  الندداس الشدديض حممددد السددبي  ابددن عثيمددنيالشديض 
ن ، وعدددد مدد ةوزيددر الداخليددو ،  األمددري انيددل بددن عبددد ال زيددز آات سدد ودقددد حضددر .. و 

دزلة س يدد ادة ب لدو مند، وإش نان حلضورهم لف ة طيبةوقد  ،  ، والويفكاء األمراء والوزراء
نمددددا نددددان   ، ل لما كددددا املخلىددددني -حكومددددة وشدددد باخ  -، وت دددددير اململكددددة  اإلسددددالم

 ه رمحد -لشديض ا، بربقيدات عدزاء ألسدرة  ، وان بيده عكدده ، وويل إلرساات امللك سكدد
 . أنرب األثر يف تسلية مىاهبم  -ت ا  

، حددىت ارتف ددت أصددوات  ومددا إن نددرب  الشدديض السددبي  ال كبددرية الثالثددة يف صددالة اسنددازة
 .. ) ابددن عثيمددنياملىددلني ابلبكدداء والنحيددأ خلددل إمددام احلددرم تلكددج ابلدددعاء للشدديض 

، وأادددت  ، وأادددت هددددي كا لإلسدددالم ، وأادددت رزق كدددا ، وأادددت خل  كدددا اللكدددم أادددت رهبدددا
.  ( ؛ سا فر لده  ابده ، يفئنا شف اء له ، وأات أعلم  بسرها وعالاي كا قبضت روحكا

، ونددادت حتدددث م  لدددة  وب ددد الىددالة تسدداب ت األيدددل لرسددد  يفثمددان الشدديض
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 ! عظيمة من الزحام لوه سب 
حلدددرم املكدددي  ابازة مدددن اب  امللددك عبدددد ال زيددز ( خريفددت اسنددد4:10ويف  ددام السددداعة )

 دوات اخلاصدة ريفداهخ مدن ال بى وبة شديدة بسدبأ الزحدام الكبدري، ولدوه أن قديض 
 ت أمددور علدى الزحددام.. حلددث -قدددر وسد كم  -بشدرطة ال اصدمة امل دسددة سديطروا 

 .. هبا عليم
 أهدار ما أحزن الاوم لاألكتاف حتمله       تقكي عليه لحكم 

كدة املكرمدة يف ( إ  م دربة )ال ددات( مب4:25د رب  سداعة وصدلت اسندازة السداعة )وب 
.. يددوم   ددديندددم  ب ، وينكددأ يفرحدداخ قدددمياخ ين مونددأ مكيددأ يبددني لنددا عددز  ال لمدداء وأهلدده

ل شددرين مددن اسددرم ، يف الثددامن وا يف افددس امل ددربة - رمحدده  -دسددن ال المددة ابددن ابز 
بينندددا ) ) : -ت دددا   رمحددده  -ات اإلمددام أمحدددد ، ويدددذنران ندددذلك ب دددو  هدددد1420عددام 

،  ال دددات يطددة ب ددربةنثاسددة بشددرية ها لددة  طددت ندد  الدد الات اس( !  ( اسنددا ز وبيددنكم يددوم 
 . سيما شكدت املنط ة اخ ناقاخ مروردخ ش   احلرنة  اماخ 

 ض الثرن..ان الشيوقد أد ن املشي ون صالة امليت للمرة الثااية قبي  أن يوارن يفثم
 مورتَكنت أحسب هقل  فنك يف الثدى      أن الكواكب يف السماو ما 

ن بددن بددد الددرمح، وطالددأ ع ومت  اسدد خدام مكددربات الىددوت إل ابددة الزحددام حددوات امل ددربة
 . ام، عموم املشي ني ابل زام السكينة وسض الزح حممد ال ثيمنيالشيض 

 .  - رمحكما  -جبوار شيخه ابن ابز  ابن عثيمنيودحسن الشيض 
 يدفعما كنت أعلم هقل أن تد  الثدى      أن الثدى يعلو اجلقال ل

 ، وعليالخ  حاخ البيت ال  يق صحي -له   فر  -ابن عثيمني وهكذا .. يفاور الشيض 
دوات  يف م ظددم ! وقدد صدلى املسدلمون صدالة النيا دأ علدى الشديض يدوم اسم دة ، ومي داخ 
 . ال اين

 اجلليل.. حااً االوُ يا ل اعاً.. لمَن يطيق ل اعاً      لل اع
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 : بشارات للشيض  
سدواء  -ت دا   رمحده  -ل د رأن عدد من النداس وطدال  ال لدم رؤنخ نثدرية للشديض 

1)، وسأن في هاهنا بذنر ب ضكا قب  موته أو ب ده ) : 
يض  ن هدذا صدا الشد، سأو   د يفاءت امرأة إ  الشديض تسدأله عدن رؤد رأهتدا لريفد  ت رسده1

!  أادت : رأي دك ة. س الدت املدرأ ، وم بدوات ح ده له الرؤد منيفور لده الريف  الذل رأت
 . سبكى الشيض لذلك تواىل اخ وسرحاخ 

خلمديس ب ددد س در يدوم ا -ت دا   رمحده  -شدايض أاده رأن الشديض املدد حددث  أحدد 2
بلت وق -شيض لوالكالم ل -، سذهبت  موته وقب  أن يحدسن وهو مس  ى ليحىلى عليه

مدن  ىح  س مت، سن ، وويفكه أبيض من اللنب عليه هالة من اور ، سإ ا يده ويفبينه
 . النوم وأان مس بشر

 مات قد لن  أاه رأن أن ا -وأحسبه من الىاحلني  -د أخربين أخ يل عن زميله 3
هدد  السددنة اخ مددن أ، أو أن عاملدد ، سأو صددا ب ددض طلبددة ال لددم أن سددن ة مددن السددنن سدد ندثر

 ! ابن عثيمنيومني س ط مات الشيض ، وب د هذه الرؤد بي سيح ب ض
 
 
 
 
 
 

           _________________ 
(1 ل السيد أمحد  (  .  ابن عثيمنيرسالة تذنري املسلمني ببمجة الشيض  –ااظر : شاد
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 : ثلمة اإلسالم واملسلمني  
 الذين  لماء، أحأ  أن أ نِ ر افسي وإخواين بب ض البحس وقب  خ ام هذا ال

،  أم نا ل أصا ؛ لن لم سداحة اخلطأ اسل  الذهذا الزمن احلاىلر س دانهم يف 
 .. ، وحنذو حذوهم ، وا  في آاثرهم ولنب ى على  نراهم

،  تصالكا واوإ ا ناات ب ض وسا   إعالمنا ما س ئت تذنِ ران بسري اصالكني
ا م ء ن نااو ا الذيسحرل  بنا أن اْذنر علماءان ومشاخين .. والراقىني والراقىات

 . ، يف الدوات واألمىار السم  واألبىار

 /11 /29 يفويف الشيض عمر حممد سالته )املدرس يف املس د النبول الشريل( ت  (1)
 هد1419

 هد1419 /12 /9الشيض عبد ال ادر السندل )ازي  املدينة النبوية( تويف يف  (2)
 ويف يفتية( الشيض صاحل بن علي بن  ىون )عضو هيئة نبار ال لماء ابلس ود (3)

 . هد1419 /12 /18
 هد.1420 /1 /27، تويف يف  الشيض عبد ال زيز بن ابز (4)
 ده1420 واتا   ربي  األالشيض حممد اجملذو  )األديأ امل روت( تويف يف أو  (5)
 هد.1420 /3 /5، تويف يف  الشيض علي الطنطاول (6)
 هد.1420 /3 /19، تويف يف  الشيض مىطفى الزرقا (7)
 هد.1420 /4 /6، تويف يف  الشيض عطية حممد ساين (8)
 هد.1420 /4 /6، تويف يف  الشيض من اع ال طان (9)
 هد.1420 /6 /22، تويف يف  الشيض حممد انصر الدين األلباين (10)
 /8 /22 ويف يفتاات( يض عبد الرؤوت الرمحاين )ر يس اسام ة الرمحااية يف ايبالش (11)

 هد1420
الىومايل )من تالميذ الشيض حامد الف ي( تويف  الشيض حممد بن عبد  (12)
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 هد.1420 /9 /5يف 
 هد.1420 /9 /23، تويف يف  الشيض أبو احلسن الندول (13)
 هد1420 /10 /18، تويف  الشيض صالح عرسات (14)
 /6يف يف ( تو املخ ار األخضرل )املدرس ابملس د النبول الشريل الشيض عمار (15)

 هد.1420 /11
 /11 /13 ، )من أنرب قضاة يفزر ال مر( تويف يف الشيض حممد شانر ال مرل (16)

 . هد1420
 /11 /16 يف تويف الشيض صاحل عوض الن ار )عميد نلية الشري ة ابألزهر ساب اخ( (17)

 .  هد1420
 هد.1420 /11 /23، تويف يف  الشيض السيد سابق (18)
 هد.1421 /5 /18، تويف يف  الشيض صفوت الشواديف (19)
 هد.1421 /6 /27، تويف يف  الشيض حممد بن عبد الرمحن بن قاسم الن دل (20)
 . هد1421 /10 /15، تويف يف  بن صاحل بن عثيمني حممدالشيض  (21)

 ذريناملسلمني، ولي خرياخ على ما قدموا لإلسالم و  على اسمي  ، ويفزاهم  رمحة 
؛ إما  رهين أ نة و اللبيأ إن س ط أحد من األخيار ممن ماتوا يف هذه الفب  ال ارئ
 شكور يفم،  ناس.. ونم من عاين جمكوات عند ال ، وإما ل دم بلوغ علمي اسياانخ 
 .. السماء

 ! راها: إين ه أ ، أن قاات األعمى ما ىلرَّ الشمس  يوماخ  سال و
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على وحممد  بيناات والصالة والسالم على ناحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحل

 آله وصحبه وسلم 

 وب د
ف  هبا  أن ين  ا تسفي خ ام هذا البحس املبارك والذل هو يفكد امل   وأسأات هللا 

لك ويل   إاه م دها وقار كا وأسأله أن ل   هذا ال م  خالىا لويفكه الكر 
 وال ادر عليه . 

 – ثيمنيعابن  هذا البحس يف ترمجة الشيضأ نر خالصة ما توصلت إليه من خالات 
 سأقوات :  –رمحه هللا 

  .ملسلم انكا مإن مادة هذا البحس مادة مليئة ابلفوا د وال رب اليت يس فاد 
 

 وقد ش رت  مهية هذا البحس اليت ت لخص سيما يلي :
 ده من بمث قراءة سري ممن  رهللا على قراءة سرية الن   على املسلم أن  -

 وال لماء .  الىحابة
 
 وأن ي  دل ابل لماء .   خالق الن  على املسلم أن ي حلى   -
 
من  يف شدة لى املسلم أن ه مي  وه يك  من الدعوة إ  هللا حىت ولو نانع -

 املرض .
 
على  لذين هملى املسلم أن  رهللا على اهش نياات ابل لم واهس فادة من أهله اع -

 رسة م ويريف وا إ   لم ،ويفودهم بينكم ، وأيخذوا عنكم القيد احلياة ، سيني نموا سرصة 
 ما يشك  . 
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ن امل  دمني مس  ني لى املسلم أن ي    ابق ناء الك أ الناس ة ل لماء أه  السنة اع -
 وامل أخرين . 

 
ىت ألشرار حالى املسلم أن يىاحأ ال لماء والدعاة واملىلحني وي  نأ مىاحبة ع -

 الدايا واآلخرة .    ي ود عليه النف  يف
 

ل راءة ابشني  أوقاهتم  لم ، و  الوأخريخا أوصي إخواين املسلمني عامة ابل ناية ابملذانرة بينكم يف
 .  خرةيف الك أ الناس ة واهش نياات مبا ي ود عليكم اف ه يف الدايا واآل

 
مة عند موته دعا أل  سل عن أم سلمة رىلي هللا عنكا أن الن  

واخلفه  ،يني ملكداا فر أل  سلمة ، وارس  دريف ه يف  س اات : " اللكم
ه له يف قرب  اسسحو ني يف ع به يف النيابرين ، وا فر لنا وله د ر  ال امل

 ، واور له سيه " . 
 وأان أقوات :
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ا وله د ن ، وا فر لنلنيابرياه يف اللكم ا فر للشيض ابن عثيمني وايف له من املكدين ، واخلفه يف ع ب
 ال املني واسسح له يف قربه ، واور له سيه . ر  

 لىاحلة ، اليتابطااة كم الاللكم وسق وهة أموران لك  خري وصالح ، وهدن وسالح ، اللكم ارزق
محل ه ، ىار ال رآن و من أا يف لكمتذنرهم إ ا اسوا وتنبككم إ ا  فلوا وارزقكم الرس ة الناصحة ، وا

سكمخا ا وصالحخا و  ا وعلمخ زدهم توسيب ه ، اللكم احفو علماءان و وسن ه ، وال لم الناس  وطل والن  
ن ، ووسق واحلق والدي ال لم راية ، اللكم ايف لكم أ مة مكديني ، وعلماء عاملني عاملني ، وارس  هبم

 للخري واصدن والىالح سمي  املسلمني . 
وا س   ،ووس  مدخله  ه ،زلااللكم ا فر لشيخنا منيفرة من عندك ، وارمحه برمح ك ، اللكم أنرم 

  النبيني م هوارس  مرتب  حوب ه ، وارس  دريف ه ، وايفزه عن اإلسالم واملسلمني خري اسزاء ،
 والىدي ني والشكداء . 

لنا  نا به وبرسو كم امجر اللاللكم ايف له م  امل  ني يف يفنات وهنر يف م  د صدق عند مليك م  د
 محن رحيم .   ، ر إاك عفو نر وعلينا ب فوك ال ظيم ، سيف يفنات الن يم ، وامنن عليه  الكر  

 .  اه مسي  جميأإىاحل ،   الوأخريا أسأات هللا أن يوس نا مجي ا ل حىي  ال لم الناس  ، وال م

 
  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا

 وسلم على خاتم األنبياء والمرسلين

حانك اللهم وحبمدك أشهد أال إله إالأنت سب
 أستغفرك وأتوب إليك
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 اآليات فهرس
  

 رقم الىفحة اآلية 

   نمنعليكاسان...  
1 

 وإنت دواا متهللاها...حتىوه  
2 

  ق بفضهللاوبرمح ه...  
2 

  يرسهللاالذينآمنوامنكم...  
8 

  ق هيس ولالذيني ملون...  
8 

 إنالذينيك مونماأازلنامنالبينات...  
9 

 شكدهللاأاههإلهإههو...  
9 

 اعلمواأمنااحلياةالدايا ... 
22 

 ويوميناديكمسب واتما اأيفب ماملرسلني...  
51 

 اتب واماأازاتإليكممنكم ...رب  
51 

 والذيناه دوازادهمن ...هد  
59 
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 األحاديث فهرس

  

 رقم الىفحة احلديث

 8 األابياء ..." ورثةهم  ال لماء" 

 9  " سض  ال اين على ال ابد ..."
 9 " أن يرس  ال لم ... الساعةأشراط  من" 

 11 " ه ي بض ال لم اا زاعا ... هللا إن" 

 12 سكاسئوه ... " م روساصن  إليكم  من" 

 22  ... "مث هللا ت داتناات الدايا   لو" 

 22 مل واة مل ون ما سيكا ... " الدايا" 

 22 خضرة ... " حلوة الدايا" 

 23 الف ر أخشى عليكم ... " ما وهللا" 

 69 ال ني ل دم  ... " إن" 
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 شعرال فهرس
 الىفحة رقم  البيت

 63      ... وين تن ض مواث ه عكدا أبدرمت
 29     دهرك عداملا وم دلمدا ... أسنيدت
 22       لألخرن بك  عزمية ... أقبلت

 65      سايف ة ... األرضما اه ز يف  أقسمت
 18      ... سأات مشس مسا ه اسمداات أما

 58      ... مب روت وأاكرت منكرا أمرت
 18     ... ين ميل  وإن أويفزته طاات إن

 64      ... خدطوطهأ ل ت ند   أوا 
 24      ...ال ثيمني الذل اداات امل   ابن

 29      الشيِض تكسو من لالسه ... بشاشةح 
 19      ... زين هنالبدر واألخالق   تراه
  24      ... الذرنم امات ال  ى إ   ت لو

  29      ... جمداهدخايف  ات اإللده  تفاايت  
 16      يفب  ... علىال زمية لو أمست  تلك

 23     أن تلكو بزهرهتدا ... تؤم  يفداءت
 23      ... األماين وهي هبسة دايا يفداءتك
 23      ... ن  اب  وهي ىلاحكة  من يفاءتك

  10      اخلربح ...  مهياملىا ح وزاد  يف  َّ 
 19       ... واحلأ مف مة ابلرىلى حياته
 47      ... جمدبةد شيخنا واألرض  رحلت  
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 64       س د ... الناعيب ل  أيكا  رس اخ 
 16      ... عمرهد مضت من عامخا ق سب ون
 65        ... لديك عبارة أما  مات الشيض
 65       ...مدات صدقت إين  الشيض
 58      ...تنييس الناس س يا وحكمة  ظللت

 19      من ندفه وابد نيى اليت ... سس طكا
 65      ... سىاحةمبن ه يس بني  سكيل
 24     يدا ردض الد لم  ا أد  ... سودعي

 10      ن  يوم ارن أه  الفضا   يف ...  يف
 16      ...تبل  اسوزاء مدا وهنت  مهة يف
 29     ...شا  منك ال ارىلان على ال  ى  قد

 24      ... بهالد لم الدذل يسمو  لكنه
 24      ...ال  ون وحأ هللا إن  لكنكدا

 63      ... من األمراض أويفدد كا أت ك ملا
 24     ... حدزند ني يف هذا تسيد  ال ملث 
 19      ... تفدارقهاب سامة طكر ه  له
 67      حتمله ... واألن اتأحزن ال وم  ما
 8      الفض  إه أله  ال لم إهنمح ... ما
 64      ... ي وات حمدثي أح ي ة  ا مدا
 18       ... منحرساخ عا  مل زماخ ما ا  ا   ما
 67     ...الثرن  يفننت أحسأ قب  دسنك   ما
  67      الثرن ... تردننت أعلم قب  أن   ما
 49      ... وسريتهمات من  نره ابق   ما

 24      ... سللالذل نسأ املرياث من  مات
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 64      أرن ألدفاظه نح ارة ... مدايل
 53       الىاحل دل ومي ... حممد
 63      ... درسكم سينسى ببيت   ا م ن
 44      ... موىل هالشمس نان سوق حم    م ن
 10       ... نى  ة  تل  ه النفوس   ابأ  
         17      الريفاات إ ا ما يفئت   دحكم ...  هم
 16      ... أمدة يف  اتده هوقددوة  هو

 18      ... وخريهمن نرم الويفوه  واحلسن
 23     سيندا وقد  ربت ... أحيي ه والدزهد
  47      ...  هااثالم ام الدين قب   ونان

 18      أاه ... لوالسحر احلالات  ونالمه
 63      ...بنىح الدطبيأ س د  تبدايل وه

 40       ... حر   الرزي ة س دح  ولكن  
 19      شدأن الدذل أقبلت لده ... ولكنه

 19       تثنه دايا عن الس ي ، أو تكن ... وين
 19       الزهد يف الدايا بضاعة مملق ... ومدا
 19      عرت الددايا وأدرك أمرها ... ومن
 10       ... املنادازلت بساح ه  ومن

 24     مدن دعدا ا جم دكدا ... وودعدي
 58      ... هنبةلل دأليل والدرس  ووق ك
 19      يف هذا الدبا  وإن زها ... ويزهد

 11      م ذرة ... اسبو أيكا الراح   د
 64       ... قفت راة هاتفياس و  لي   يدا
 18      ... له األخالق ما هتون ال لى من د
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 67      ... وداعاخ وداعاخ.. وم ن يطيق  د
 19      حدىت ه مي  هنداره ... لداهدد

 29      ...الطف   ني تب ى مورَّثة  يالطلح 
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 فهرس املصادر واملراجع 
 الكتب

 ال رآن الكر  .  -
    . 1ط –لردض ا –سكد  امللك مك بةزهرل أمحد حممود  أ –قلمي  اهابك أقمار

 اإلابات : موق  الشيض حممد بن عثيمني . 
  1ط –الردض  –دار ابن اسوزل  –انصر بن مسفر الزهراين  –اإلمام الزاهد  عثيمني ابن

 ابن عبد الرب .  –يفام  بيان ال لم وسضله 
الك دددا   دار –اين أبدددو ا ددديم أمحدددد بدددن عبدددد هللا األصدددبك –حليدددة األوليددداء وطب دددات األصدددفياء 

 .  4ط –بريوت  –ال ر  
   شادل السيد أمحد . –رسالة تذنري املسلمني ببمجة الشيض ابن عثيمني 

 .  1ط –ض الرد –مك بة امل ارت  –حممد انصر الدين األلباين  –السلسلة الىحيحة 
 مشدددقد – بدددريوت – إلسددالميا املك دددأ – يناأللبددا الددددين انصدددر حممددد – الضددد يفة السلسددلة

 .  1398 – 4ط
  بريوت .  –دار الفكر  –ليمان بن األش س أبو داود الس س اين س -سنن أ  داود 
 ريوت . ب –دار الفكر  –حممد بن يزيد أبو عبد هللا ال زوي   –سنن ابن مايفه 
 .  بريوت –  ث ال ر دار إحياء البا –حممد بن عيسى البمذل السلمي  –سنن البمذل 

 مد بن عثيمني .حم -شرح ال  يدة الواسطية  
 بدريوت –لة مؤسسدة الرسدا –حممدد بدن حبدان بدن أمحدد ال ميمدي البسديت  –صحيح ابن حبان 

 . 2ط –
 –بدددريوت  –دار ابدددن نثددري  –حممدددد بددن عبددد هللا أبدددو إمساعيدد  البخددارل  –صددحيح البخددارل 

 .    3ط
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 2ط مشدقد – بدريوت – مياإلسدال املك دأ – األلبداين ينالدد انصدر حممدد – اسدام  صحيح
– 1979  . 

حلأ   –ية مك أ املطبوعات اإلسالم –أمحد بن ش يأ النسا ي  –صحيح سنن النسا ي 
 . 

 بريوت .  –دار إحياء الباث ال ر   –مسلم بن احل اج النيسابورل  –صحيح مسلم 
 .   1ط –الردض  –مللك سكد مك بة ا –محود بن عبد هللا املطر  –صفحات مشرقة 

 عبد هللا البسام .  –علماء جند خالات س ة قرون 
 لبدر . اعبد اسسن ال باد  –رسالة الشيض ابن عثيمني من ال لماء الرابايني 

 – دار امل رسددة -أحددد بددن علددي بددن ح ددر ال سدد الين  –سدد ح البددارل بشددرح صددحيح البخددارل 
 بريوت . 

 –دار الك دددأ ال لميدددة  –بدددن ال ددديم ا -بكدددر أيدددو  الزرعدددي حممدددد بدددن أ   –ن دددا  الفوا دددد 
 .  2ط –بريوت 

 أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  احلراين .  –جمموع الف اون 
 .  مج  سكد السليمان -جمموع س اون ورسا   الشيض ال ثمني 

 أ دار الك –يسابورل حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا احلانم الن –املس درك على الىحيحني 
 .  1ط –بريوت  -ال لمية  

  مىر .  –مؤسسة قرطبة  –أمحد بن حنب  الشيباين  – مسند أمحد
 وت . بري  –مؤسسة الرسالة  –حممد بن سالمة بن يف فر ال ضاعي  –مسند الشكا  

ابددن  –ي يددو  الزرعددأحممددد بددن أ  بكددر  –مف دداح دار السدد ادة ومنشددور وهيددة ال لددم واإلرادة 
 وت . بري  –ال لمية  دار الك أ -ال يم 
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 الدوريات 
 العد  المصدر

 2651العد  / اهق ىادية يفريدة

 2652ال دد / اهق ىادية يفريدة
 . 2650 / ل ددا  اهق ىادية يفريدة
 16223 / ال دد  البالد يفريدة
 16223ال دد /  البالد يفريدة
 16230ال دد /  البالد يفريدة
 16244ال دد /  البالد يفريدة

 10337ال دد /  اسزيرة ريدةيف
 10340ال دد / اسزيرة يفريدة
 11890ال دد / الردض يفريدة
 11891 / ال دد الردض يفريدة
 13778 / ال دد املدينة يفريدة
 13779 / ال دد املدينة يفريدة
 13788ال دد /  املدينة يفريدة
  104 ال دد / الوطن يفريدة



 لطرهوينابن رزق  األرقم بن حممد      ابن عثيمنيشذا النسرين يف ترمجة اإلمام / 


 
 

 

89 
 

 112ال دد /  الوطن يفريدة
 12557 ال دد / كاظع يفريدة

 هد29/10/1421عدد يوم :  جملة األرب اء

 91 ال دد / ةجملة األسر 
 92ال دد /  جملة األسرة

 2650ال دد / جملة اهق ىادية
 ال دد الثاين جملة احلكمة 
 1776ال دد /  جملة الدعوة 
 1777ال دد /  جملة الدعوة 
 11893ال دد /  جملة الردض 
  11895ال دد /  جملة الردض 
 11899ال دد /  جملة الردض 

 األشرطة

 دروس سضيلة الشيض ال المة ابن عثيمني . –( نمبيوتر cdشريط )
 شريط أحأ ل اء ربه . 

 شريط اإلمام حممد بن عثيمني . 
 شريط رابايون على سراش املوت . 

 شريط ما ة سا دة من ال المة الشيض ابن عثيمني . 
 ة س يد املسلمني ابن عثيمني . شريط م اين يف حيا

 شريط ابن عثيمني علم وعم  . 
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 فهرس موضوعات الكتاب
  

 
 رقم الىفحة  املوىلوع 

 6-1 امل دمة

 7 شكر وت دير

 12-8 ال مكيد

 13 ونني ه واسبه مسها

 13،  12 واشأته وهدته

 15، 14 األسرية حياته

 18 -15 لل لم طلبه

 40 -18 أخالقه

 43 -41 الناسعند  مكاا ه

 43 شيوخه أبرز

 47 -43 طالبه أبرز

 49 -47 ال لمي والدعول دوره

 50 اليت برَّز سيكا ال لوم

 51،  50 ال لمي مذهبه

 52،  51 وأسلوبه يف الدعوة وال  ليم منك ه
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 57 -53 مؤلفاته من

 58،  57 تس يالته من

 62-58 يف األمر ابمل روت ه منك 

 64-62 ونيل ت ام  م كممن خمالفيه  موقفه

 64 على يفا زة امللك سيى  ال املية حىوله

 65 يف احلج يفكوده

 68-65 األخري مرىله

 69،  68 وساته

 72-69 يفنازته

 72 للشيض بشارات

 74،  73 اإلسالم واملسلمني ثلمة

 77-75   اخلا ة

 78 سكرس اآلدت 

 79 سكرس األحاديس 

 82– 80 سكرس الش ر

 86 - 83 ملىادر واملرايف سكرس ا
 88،  87 سكرس موىلوعات الك ا 

 
 
 

 


