
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 285 الّدر الثِّمين

 (1)قليلة ( . 

 . صيامه 

 قال الشيخ املنّجد :
) كان ال يرتك ثالثة أايم من كّل شهر ، ولو سافر وانشغل قضاها بعد 

 (2)سفره ( . 

 . حجه وعمرته وزيارته 

لقد ُعرف عن الشيخ أنه يقصد البيت احلرام يف العشر األواخر من رمضان ، 
البيت احلرام لالعتكاف وذلك ألداء العمرة مث للجلوس لتدريس الوافدين إىل 

واالعتمار والصالة وقد استمر الشيخ على هذا حىت قبيل الوفاة قد كان 
الشيخ يعتمر يف أوقات أخرى وغريها ، منها ما يكون مرتبطًا فيها ابجتماع 

 هيئة كبار العلماء يف الطائف .
قال الشيخ املنجد : ) وملّا اعتاد الذهاب إىل بيت هللا احلرام ، ومكة 

دريس استمّر على هذه العادة ، ومل ينقطع حىّت يف السنة اليت مات فيها للت
، ويف مرض املوت ذهب إىل هناك  على عادته يعبد هللا ، ويدّرس دين هللا 

 . )(3) 

هـ وال 1407هـ أو 1404أّما عن حجه فقد كنت مع الشيخ يف حّج عام
ك يف خمّيم أعلم أنه انقطع عن احلج من وقتئٍذ ، بل بعد أن كان يشار 

 ( أصبح له خميماً خاصاً به للدعوة إىل هللا تعاىل، أما 1التوعية يف مىن رقم )
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 املصدر السابق( 3) فائدة من اإلمام ابن عثيمني . 100شريط ( 2) . 13789املدينة ، العدد ( 1)
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 286 الّدر الثّمين

 عاىل أعلم.قبل هذا التاريخ فال علم يل به ، ومل أجد أحداً نّبه عليه ، فاهلل ت
وأذكر يف تلك السنة أن الشيخ استضافين يف خيمته اخلاصة ابملشايخ 
داخل املخّيم ، وكان كعادته كرمي الضيافة ، وسألته عّدة مسائل ، ويف آخر 
ليايل أايم التشريق ، بعد صالة العشاء قال : أريد أن أزور مساحة الشيخ 

الحظ الشيخ صنابري املياه ابن ابز يف خمّيمه ، وعند مروران يف شوارع مىن 
األتوماتيكية ويبدو أن الشيخ كان يراها ألول مرة، فعرضت عليه أن جيرهبا 
، فقال ) سبحان هللا ( تعجبًا أي أّّنا إذا وضع الشخص يده حتتها فُتحت 
، وإذا أخرها توقفت ، ويف هذه الليلة مل جند مساحة الشيخ ابن ابز يف 

 ان يف زايرة أحد الفضالء .خمّيمه رمحه هللا تعاىل حيث ك
 . ورده من القرآن الكريم 

مداومًا على قراءة ورده من  –رمحه هللا  –قال الشيخ املنّجد : ) وكان 
القرآن ابستمرار ، يقرأه وهو ماٍش إىل الصالة ، ال يركب ، وال يقبل أن 

 –ورد القرآن  –يقاطعه أحد وهو ذاهٌب إىل املسجد ألن هذا وقت الورد 
ضطر إىل كالم صاحب الضرورة وأتّخر شيئاً ما يف قراءة الورد،ووصل فإذا ا

إىل املسجد ومل يتّم ورده وقف عند ابب املسجد ، ومل يدخل حىت ينهي 
ورده ، فيستغرب بعض الذين يرونه ! الشيخ واقف وما معه أحد ، ماذا 

 (1)يفعل ؟ ويف احلقيقة أنه يتم ورده ( . 

 عيثن :وقال د . عبد هللا بن علي اجل
 قال يل ذات مّرة وقد طلبت منه املشي معه من –رمحه هللا تعاىل  –) إنه 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 املصدر السابق .( 1)



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 287 الّدر الثِّمين

بيته إىل املسجد : أن هذا الوقت من البيت إىل املسجد قد خصصته 
 (1)ملراجعة حفظي للقرآن ( . 

  وقال الشيخ بدر بن اندر املشاري :
لشيخ أن الشيخ حممد رمحه هللا تعاىل كان يقرأ ) قال الطبيب املعاجل ل

القرآن الكرمي ، مث دخل يف غيبوبة قبل وفاته بساعة ، وكان الشيخ قليل 
الكالم وكثري احلمد واالستغفار ، يقول الطبيب : مسعته مّرة يقرأ سورة 
الفاحتة ، واترة كان يتمتم لصعوبة حالته الصحية ، وعندما ُسئل أبناؤه عما 

  (2)ه الشيخ ذكروا أبنه كان يقرأ القرآن ( . يتمتم ب

 مطالعته وكتبه ومكتبته : -10

 تقول سعاد بنت حممد احلمد العثيمني :
) كان الشيخ حيّب القراءة ، وال يرّد من يستفسر عن األسئلة ، وقته كله 

 جعله لنفع املسلمني .
، ورّده ولقد كنت وأان صغرية أتعّجب من شخصيته الفّذة وحّبه للقراءة 

على اهلاتف للفتوى بدون ملل ، فقد كنت ألعب مع بناته حول مكتبته ، 
 وأمسع راّنت اهلاتف ترّن بدون انقطاع .

ودخلت املكتبة فتعجبت ملا رأيت من كثرة الكتب ، إذ ليس يف املكتبة 
ــمكان فارغ سوى مكان جلوسه ، أعمدة من الكتب ، وكّلها يكب  ـــ ــــ  ــــــ

  .  10338، العدد  اجلزيرة( 1)
 ـ .106شريط ) أحّب لقاء ربّه ( بواسطة صفحاٍت مشرقة صـ( 2)
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 عليها ويقرؤها .
ودائمًا كنت أراه يف مكتبته ليس كحالنا ، يرتاكم الرتاب والغبار على 

   (1)الكتب .. ( . 

 أعماله الخيرية . -11

صدقته وإنفاقه ومساعدته للمحاويج ، ورعايته لليتامى  -

 ساكين .والم

  قال الشيخ بدر املشاري :
) مما ملسته زايرته املتواصلة لطالب دار املالحظة االجتماعية ابلرايض ، 

 حيث كان دائماً يوصيين أن أذكره بزايرهتم إذا كان موجوداً يف الرايض، 
بل إذا ضاق به الوقت حيضر إليهم ابلصباح ، أوقبيل الظهر ولو وقتا 

 (2)قصرياً ( . 

 اً :وقال أيض
 ) كنت مرة من املرات يف صحبة الشيخ رمحه هللا تعاىل ابلسيارة .

ويف الطريق وعند اإلشارة املرورية مّر علينا رجٌل يطلب مساعدة ، ففتح  
 الشيخ النافذة فأعطاه ما جادت به نفسه ، وأخطأ الرجل السائل بعبارة

  
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1776جملة الدعوة ، العدد ( 1)
     ـ .82صدر السابق ، صـامل( 2)
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  (1)قاهلا للشيخ ، فجلس الشيخ يناصحه حىت حترّكت السيارة ( . 
 قال الشيخ عبد هللا بن حممد اجلرب :

) كم مّرة اتصل َعَلّي الشيخ وقال يل : اذهب إىل تلك املرأة أم األيتام ، 
لعصر ، وحتقق من حاهلا لنقف معها يف حمنتها ، وكم مّرة قال : صّل معي ا

وإذا به يعطيين مساعدات بشيكات مكتوب على كّل واحد اسم صاحبها 
 حىّت يتم إيصاهلا إليهم .

هـ فّكران إبنشاء صندوق إلقراض الراغبني يف الزواج بعنيزة ، 1407يف عام 
بعدما شاهدان احلاجة امللّحة إلنشائه ، نظرًا لرتدد كثري من الشباب عن 

 تكاليف املهور ، وعدم القدرة على حتصيلها . اإلقدام على الّزواج من كثرة
وعند عرض هذه الفكرة على فضيلته رمحه هللا فرح جدًا هبا ، واستبشر 

 خرياً ، وقال : أعدوا مناذج هلذا املشروع حتفظ حّق الدائن واملدين .
وبعد إعداد النماذج املطلوبة سارع بتزكية هذا املشروع والقائمني عليه ، 

ل اخلري أن يسارعوا ابلبذل والعطاء والصدقة هلذا املشروع وحّث الناس وأه
 حىّت يواصل عطاءه .

وحبمد هللا كان هذا املشروع النواة جلميع املشاريع املوجودة يف معظم 
   (2)اململكة ، رمحك هللا ايشيخنا وأسكنك فسيح جّناته ( . 

 وقال عبد هللا بن عبد العزيز الغفيص :
ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 ـ .90صدر السابق ، صـامل( 1)
  .  11898الرايض ، العدد ( 2)

) كان يساعد احملتاجني وأيمر ابملعروف وينهى عن املنكر ، وهو ميشي يف 
الطريق ، وأذكر أن امرأة من املعتمرات كانت تبكي وتشتكي أّنا فقدت 
حقيبتها ، وفيها نقودها وحاجاهتا ، وكّنا منشي ، وإذا ابلشيخ يقف وخيرج 

  (1)رايل ويعطيها وميضي ( .  500به ورقة من جي
 وقال د . عبد هللا املوسى :

) أذكر أنين يف إحدى زايرايت له يف مْنزله عندما كنت أدرس يف الوالايت 
املتحدة األمريكية ، أنه أخـذ بيدي إىل خمتصر لـه فقال : اي عبد هللا أان 

وهو من مايل -ن كبرياً وكا–وأنت هنا ، وال يراان إاّل هللا ، خذ هذا املال 
اخلاص،واشرت به مصاحف ووزعها على احملتاجني يف السجون األمريكية ، 
وأنت مسؤول عن الشراء وعن التوزيع، وأسألك ابهلل أال تبلغ هبذا أحدًا، 
ومل أبلغ هبذا أحدًا منذ وقته إىل اآلن ، أّما وقد انتقل الشيخ إىل الرفيق 

ه كان من املنفقني يف السراء والّضراء ، األعلى فال أرى أبسًا أن أذكر أن
وكان ال يريد علم الّناس بذلك ، رحم هللا الشيخ رمحة واسعة وأجزل له 

  (2)املثوبة والعطاء ( . 
 ويقول الشيخ أمحد القرعاوي :

) يف أغلب األحيان وقبل دخول الشيخ إىل املسجد تقابله طفلة عمرها 
( فيقول هلا الشيخ وهو يبتسم: ست سنوات ، فتطلب من الشيخ ) راياًل 

 هل تريدين رايالً جديداً أو قدمياً ؟ فتقول : أريد رايالً جديداً ، مث تطلب 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 هـ .29/10/1421األربعاء ، العدد ( 1)
 .  10337اجلزيرة ، العدد ( 2)

  (1)ألختها ، فيقوم الشيخ إبعطائها أيضاً ( . 
 ي :يقول الشيخ عبد احملسن القاض

) حرص الشيخ على أن تكون أعمال الرّب اليت يقوم هبا خاّصة جدًا ، فهو 
يساعد أي متقّدم يرغب يف الّزواج ، ويدفع له نصف املهر إذا انطبقت 
عليه الشروط ، ويساعد الفقراء واحملتاجني ، ويشّجع ويساهم يف إنشاء 

آن الكرمي يف أعمال الرّب ، فقد أّسس مع ثّلة من طالبه مجعية حتفيظ القر 
مدينة عنيزة ، وشّجع على افتتاح مكتب هليئة اإلغاثة اإلسالمية يف املدينة 
 3نفسها ، وأنشأ عددًا من املساجد يف مناطق عّدة ابململكة ، وتربّع مببلغ 

ماليني رايل لزايدة آابر مياه الشرب يف عنيزة ، كما ساهم يف إنشاء عدد 
أورواب ، وأمريكا ، وبنجالديش ، وغريها من املساجد واملراكز اإلسالمية يف 

 . ) ..(2)   
 وقال العقيد الركن / علي بن حممد اخلّشان :

) ابلنسبة لتلّقي املعاريض أو األسئلة املكتوبة فقد خّصص هلا بعد صالة 
العصر ؛ فبعد أن يفرغ من شرح احلديث اليومي يبقى لتلّقي املعاريض ، 

  (3)ا يراه مناسباً ( . ويسمع ما عند أصحاهبا ، ويعمل م
 وقال الشيخ منصور بن إبراهيم احلسني :

ــسنواٍت يف احلرم ، وكان عند ابب  ذ) وقد قمت بزايرته يف جناحه من ــــ  ـــــــــ
 .  92جملة األسرة ، العدد ( 2)               .  1777الدعوة ، العدد ( 1)
  .  102جمّلة اجلندي املسلم ، العدد ( 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 292 الّدر الثّمين

 
 

ح ، فتجد الكثري من أهل احلاجات عند جناحه من مشارق األرض الفت
مغارهبا ، وكان فضيلته جيلس يف هذا اجلناح بعد صالة العصر الستقبال 
أهل الفتاوى واحملتاجني ، وكان أهل اخلري يدفعون إليه صدقاهتم وزكاهتم 
لإلشراف على توزيعها ، وكان فضيلته حريصًا أشّد احلرص على توزيعها 

  (1)ّقة والتأكد من أّّنم من ذوي احلاجات ( . وبد
 وقال الدّكتور يوسف الّزامل :

) ومن حّبه لإلحسان أّّن حتّدثت عرضًا له عن أسرة ذات قرابة يب ، ليس 
ابدرّن ابلسؤال عن وضعهم  –رمحه هللا  –على سبيل إابنة حاجتهم ، لكنه 

 (2) ( . املاّدي ، بغية إيصال اإلحسان هلم إن كانوا حمتاجني

 وقال الشيخ املنّجد :
) وكان الشيخ رمحه هللا يواظب على الصدقة صباح كّل يوم مجعة ، ومل 

 (3)(.يرتك هذه املواظبة إالّ ملا تبني له أنه مل يثبت يف ذلك سنة عن النيب 

 وقال األخ إحسان بن حممد العتييب :
عليهم حاداًث؛  ) سافر شباب من األردن إىل العمرة ، ويف)خيرب(قّدر هللا

 صدموا به عمود اإلانرة ، فهرعت الشرطة ملكان احلادث ، وأصّروا على 
 (21000السائق أن يدفع تكاليف العمود، وكانوا قد قّدروا ذلك بـ)

 رايل ، وهذا السائق ومعه املعتمرون ال يقدرون على دفع مثل هذا املبلغ
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  92األسرة ، العدد ( 2)            .  11890الرايض ، العدد ( 1)
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 فائدة من العالمة ابن عثيمني . 100شريط ( 3)
 

فحجزت الّشرطة جواز سفر السائق حلني تدبري املبلغ ، ودفعه عند 
 رجعتهم من أداء العمرة .

فغلب الشباب على أمرهم ، وفكروا يف طريقة حتصيل املبلغ ، فلم يكن 
شايخ ، فكان أن ذهب واحٌد أمامهم إال عرض املوضوع على بعض امل

إىل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل  –وهو الذي حّدثين ابلقصة  –منهم 
 يف غرفته يف احلرم املّكي بعد صالة العصر .

 فعرف الشيخ منه القّصة ، وقال له : تعال غدًا وإن شاء هللا يصري خرياً 
بري ، والشيخ ال قال الّشاب : فلم أرجع للشيخ ألنين عرفت أن املبلغ ك 

يعرفنا ، ومل يُعرف عن الشيخ أنه يساعد يف مثل هذه األمور ، لكنين 
 حتقيقًا لرغبة الشباب يف أن أكّلم الشيخ  –والكالم حملدثي  –ذهبت 
 فقط .

مث رجع القوم إىل ) األردن ( وكان ال بّد من املرور على ) خيرب ( ألخذ 
 وهبم فيسقطوا عّنا املبلغ .اجلواز ، ولعّل هللا أن يكون قد رّقق قل

وملّا دخل الشباب إىل املركز أصّر الضابط على إحضار املبلغ كاماًل ، وإال 
 ال سفر ، فإن أرادوا الّسفر فمن غري السائق !! حترّي الشباب 

 وسائقهم ! ماذا يفعلون ؟
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توّجهوا للشاب الذي ذهب للشيخ ابن عثيمني ، فقالوا له : أمل تذهب 
ذا قال لك ؟ قال : تعال غدًا !! قالوا : فهل ذهبت إليه ؟ أنت للشيخ ما
 قال : ال !! .

قالوا : اتصل به لعّل هللا أن يكون الفرج على يديه ، وحنن حمبوسون عن 
أهلنا هنا ، وحنن يف آخر أايم رمضان !! قال : فاّتصلت ابلشيخ يف غرفته 

 فرّد عليَّ وأخربته حبالنا ! .
 ّن ؟؟!!قال : أنت الشاّب األرد

 قلت : نعم اي شيخ !
 قال : أمل أقل لك تعال يف الغد ، ملم مَلْ أتتم ؟

 قال : استحييُت !
قال : فلَم كّلمتين إذن ؟؟! على كّل حال : املبلغ كان جاهزًا يف اليوم 

 نفسه !! .
فلم يصّدق صاحيب اخلرب ، وكاد الّشباب أن يطريوا فرحًا ومعهم الّسائق 

 ابلطبع .
 : واحلّل اي شيخ ؟ قال الّشاب

قال : أن أحّول املبلغ للمركز ، وأطلب منهم أن ييسروا أمركم ، وترجعوا 
 إىل أهليكم قبل العيد !! .

 قال الشيخ : أعطين الضابط املسؤول !
 كّلم الضابط الشيخ بنوٍع من الالمباالة !
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قال الشيخ : املبلغ عندي وأعطين رقم حسابكم  ، وأان أحّوله لكم ، 
 وا الّشباب وسائقهم ليذهبوا إىل أهليهم ! .وأطلق

رّد الضابط بقّلة أدب : آسفني اي شيخ ! ال بّد من إحضار املبلغ نقدًا ، 
 وإال فلن يسافروا ولن يرجعوا !!

غضب الّشيخ جدًا من الضابط ، وقال : أقول لك املبلغ عندي ، دعهم 
 يذهبون إىل أهليهم !! 

 رفض الضابُط مّرة أخرى !
 لشيخ الّسماعة .أغلق ا

قال الّشاب : فما هي إاّل حلظات إاّل واملركز ينقلب رأسًا على عقب ، ما 
 اخلطب ؟ .

اتصل يسأل عن الضابط  –األمري عبد اجمليد وقتها  –إنُه أمري املدينة 
 الذي رفض طلب الّشيخ ، وبدأ يهّدد ويتوّعد ابلعقوبة .

 هم .حاول الضابط وأفراد الشرطة الّتسرّت على زميل
 ورأى الشاب تغرّي اللهجة بصورٍة سريعة ومذهلة إىل رّقٍة وأدٍب .

فأمرهم أمري املدينة إبطالق الشباب وسائقهم فورًا ، وتصليح العمود على 
حساب الّدولة ، ال يتصّور أحد مدى فرحة الشباب هبذا اخلرب ، فشكروا 

، وأكرب للشيخ جهوده ووقفته معهم ، وارتفعت أصواهتم ابلدعاء للشيخ 
يف األمري احرتامه للعلماء وتقديره ملكانتهم ، يف موقٍف لن ينساه أحد 

  (1)منهم ما عاش أبداً ( . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 .  13788جريدة املدينة ، ملحق الرسالة العدد  (1)
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 منوذج من حمبة الشيخ ألعمال الرب ، ومسامهته فيها .-
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 . كرمه وحسن ضيافته -12

 قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرمحن العجالن : 
 )قمت بزايرة خاصة له أان وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن حممد السدحان 

هـ ، فلّما دخلنا ورّحب بنا وأحضر القهوة أخذ الشيخ 1403قرابة عام 
يصّب بنفسه لنا ، وحاولنا جاهدين أن نقوم بذلك عنه فرفض ، وامتنع 

و الذي بنفسه يباشر ذلك ، وكذلك ما بعد القهوة علمًا بقّوة ، وأخذ ه
 (1)أبن هذا هو منهجه مع ضيوفه غالباً ( . 

 وقال الدكتور عبد الرمحن العشماوي :
) لقد زرت الشيخ يف منزله عندما أجريت معه لقاء على طريق الدعوة ، 

يقة واستقبلنا استقباله الذي يعرفه اجلميع بتواضٍع جّم ، والشيخ يف احلق
يشعرك كّلما زرته أو جلست معه أنك تتعلم منه علمًا شرعيًا يف حركته 
وسكتته ، يف استقباله ، يف وداعه ، يف طعامه ، تغّدينا معه ذلك اليوم 
الذي التقينا معه يف بيته،فكان غداًء هنيئًا ومتواضعاً،ولكنه كان من ألذ ما 

 (2)ه عاطفته الصادقة (.ذقناه يف بيت رجٍل أكرمنا ابستقباله الذي تربز من

وقال الشيخ حممد بن صاحل املنّجد :) كان رمحه هللا مكرمًا للناس مكرماً 
للضيوف ، وقد ألزم أحد طلبة العلم مّرة أن يبيت عنده ، فقال : اي شيخ 
أان مشغول وعندي أعمال ، فأصّر عليه حىّت مّشر عن ساعديه وكأنه يقول 

ــلى أن يفرغ من شغله مث أيتيه ، : استعمل القّوة ، فوافق اآلخر ع ــ ــــ  ـــــــ
  .  1776الدعوة ، العدد ( 2).           1778جملة الدعوة ، العدد ( 1)
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فقال : أنتظرك ، فتأخر حىّت الساعة الثانية عشرة لياًل ، مث قال : آيت بيت 
الشيخ ألنين وعدته ، فأطرق عليه الباب طرقة واحدة ، قال : فطرقت 

اب من أول طرقة ، ففتح يل الباب ، وهذا يعين أنه كان ينتظر عليه الب
ضيفه إىل هذا الوقت وأدخله ، وكان قد أعّد لـه الفراش، واملاء ، والساعة 

  (1)، واملنّبه ، حىت إذا أراد أن يقوم لقيام الليل ( . 
وقال الشيخ توفيق الصائغ :) كان رمحه هللا تعاىل جيلس مع طالبه على 

فطار يف رمضان ، ألنه يفتح بيته رمحه هللا تعاىل يف عنيزة لطالب مائدة اإل
العلم ، طالب العلم هناك؛ جند طالبًا من أمريكا ، وآخر من بنجالديش ، 
واثلث من الصني ، ورابع من تشاد ، بل أحد الطالب من تشاد وهو من 

مركبًا )  املعجبني ابلشيخ كثريًا ومن محلة فقهه ، مّسى أحد أبنائه هكذا امساً 
 حممد بن عثيمني ( .

جتد كوكبة من الطالب الذين قدموا من كل أقطار األرض ، فيفتح الشيخ 
رمحه هللا تعاىل بيته يف رمضان ، فيأتون يفطرون عنده ، وكان الطالب يرون 
أثناء اإلفطار إنشغال الشيخ رمحه هللا تعاىل ابلرد على اهلاتف ، وهللام ال 

التمرة ، مث يشرب املاء حىّت أيتيه اتصال من أقصى  يكاد جيمع الّتمرة إىل
  (2)األرض ، وآخر من أقصى األرض ، فيجيب الشيخ رمحه هللا تعاىل ( . 

قال فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين : ) كان آخر لقائنا به 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  16237جريدة البالد ، العدد ( 1)
  ـ.86يمني ( بواسطة صفحات مشرقة صـشريط ) وداعاً العث( 2)
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من رمضان ، حيث استأذان يف الوصول إليه ، وجلست  27يف مكة ليلة 
إىل جواره حنو مخس دقائق ، فكان سؤاله عيّن أكثر من سؤايل عنه ، ألنين  
كنت ال أحب أن أشّق عليه بتكرار السؤال ملا أعلم من حالته الصحية ، 

  (1)سؤال عن أحوايل وأخباري ( . ولكنين كّلما سكت ابدر هو ابل

 صلته للرحم . -13

قال ابنه إبراهيم : ) كان الوالد رمحه هللا تعاىل حريصًا على صلة الرحم ، 
وكان يقوم بزايرة أعمامه وعماته كل يوم مخيس)له من األعمام اثنان ومن 
العمات واحدة( بعد صالة العشاء يزور كل واحد منهم يف بيته ومل ينقطع 

هذه العادة أبدًا ؛ أو يؤخر هذه الزايرة ألي ظرف كان طاملا هو  عن
موجود يف املنطقة ، فكان يرتب التزاماته مبا ميكنه من القيام بتلك الزايرة 
إىل أن تويف رمحه هللا تعاىل على هذه احلال ، أّما أقاربنا خارج املنطقة فكان 

  (2)يتصل هبم صباح يوم اجلمعة ( . 
 حممد احلمد العثيمني :وقالت مىن بنت 

)  وكان من عادته أن يرّتب لصلة رمحه كعمه وعمته وقتًا معلومًا يف يوم 
حمدد ليصلهم ويزورهم ، وكان يواظب على مثل تلك املواعيد رغم ضيق 
وقته ، وكنا وحنن أطفال نفرح كثريًا مبجيئه ملنزل أّي مّنا ومن شّدة فرحنا 

 املكان الذي يقصده ، وكاننتسابق لفتح الباب لنسري معه إىل 
ــ  ــــ ــــ  ـــــ
 .  16223البالد ، العدد  ةـ ـ نقاًل عن جريد109املصدر السابق صـ( 1)
 .     92األسرة ، العدد ( 2)
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 (1)يستغل ذلك الوقت يف احلديث معنا ومداعبتنا ( . 

 وقالت أيضاً :
عنهم ، ) وعلى الّرغم من قلة فراغه إاّل أنه كان يصل رمحه ، ويسأل 

 ويزورهم ، ويقوم ابلواجب جتاههم .
فعلى سبيل املثال : كان إذا مات لنا عزيز قدم إىل املنزل ، وعزى اجلميع 
فيطوف على كّل األفراد يف أحناء املنزل مع أحد الرجال احملارم ، حيث 
يقف على ابب الغرفة ويسلم على اجلالسات فيه ، ويواسيهن ويعزيهن ، 

 (2)ح أهله أال يبكوا ( . ويدعو للميت ، وينص

 وقالت لطيفة املشرف :
) عندما كنت يف زايرة ألخي يف القصيم ، كان لدى عائلة الشيخ رمحه هللا 
تعاىل مناسبة خاصة ، وقد دعتين زوجته األخت أم عبد هللا ، وحضرُت 
املناسبة ، واستأذن الشيخ للسالم على أقاربه من النساء ، والرتحيب هبن 

ر ابب الغرفة وألقى التحية ، ورّحب وسأل عن أحوال أقاربه ، ووقف جبوا
 . )(3) 

 وقال الشيخ خالد املصلح ] صهر الشيخ [ :
) كان رمحه هللا تعاىل عظيم الرّب أبهله وأقاربه ، فكان يتفقد الكبري والصغري 
 ، فكان رمحه هللا تعاىل إذا مرض بعض األطفال الصغار يتصل

ــ  ــــ ــــ  ـــــ
 .  1776الدعوة ، العدد ( 2).                       1776عوة ، العدد الد( 1)
 املصدر السابق .( 3)
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 302 الّدر الثّمين

ويسأل عن صحته ، وال يكتفي بذلك ، بل يفاجئ أهل البيت بطرق 
 (1)الباب عليهم ؛ يتفقد حال املريض ويسأل عنه ( . 

 الصائغ : زوقال الشيخ محود بن عبد العزي
ه كان خيصص وقتًا يعلمه البعيد كما يعلمه القريب ، فمثاًل  ) حىت مع رمحم

؛ والعشاء عندها وال يؤثر على ذلك  هليلة اجلمعة كان خيصصه لزايرة عمت
أحداً حىت لو كانت أكرب مناسبة أو أكرب احتفال ، فإذا مل ميكنه االعتذار ، 
ووجد أنه ال بد من احلضور مجع بينهما حىّت إنه أحيااًن يذهب إليها قبل 

د تلك املناسبة ، وهذا وهللام من أعظم الّدروس اليت رّّب هبا نفسه ، موع
  (2)وابرك هللا له يف وقته بسبب هذا التنظيم .. ( . 

 مالطفته للصبيان . -14

 قال الشيخ عبد احملسن بن عبد الرمحن القاضي :
) حيّدثين أحد األخوة كان ذاهبًا ليصّلي يف اجلامع مع ولده الصغري ذي 

سنوات بغرض السالم على الشيخ بعد عودته من السفر ، وكان  الّست
هذا األخ يصّلي الراتبة بعد الصالة ، فخشي ذلك الطفل أن خيرج الشيخ 
من اجلامع ، فذهب إليه يف وسط طالّبه وزّواره ، فقال له : تعاَل أيب يريد 
أن يسلم عليك ، فما كان من فضيلة الشيخ رمحه هللا إاّل أن أعطى يده 
هلذا الطفل ، فذهب به الطفل حىّت أوقفه على والده ، وظّل الشيخ واقفًا 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 املصدر السابق .( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 2)
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    (1)حىّت انتهى والد الطفل من الصالة ، فسّلم عليه ( . 
 وقال بندر بن حممد املهنا :

املسجد بعد الصالة ، فإذا  ) رأيته يف جامع عنيزة ابلقصيم عند خروجه من
بصيّب مع أمه يطلبان املساعدة ، فقال الشيخ : ماذا تريد ؟ فقال الصيّب : 
أريد راياًل جديدًا ، فقال الشيخ : أصلحك هللا وأعطاه راياًل جديدًا كما 

  (2)أراد ( . 
 وقال الشيخ أمحد القرعاوي :

له طفلة عمرها ) يف أغلب األحيان وقبل دخول الشيخ إىل املسجد تقاب
سّت سنوات فتطلب من الشيخ راياًل ، فيقول هلا الشيخ وهو مبتسم : 
هل تريدين راياًل جديدًا أو راياًل قدميًا ، فتقول : أريد راياًل جديدًا ، فيقوم 
الشيخ إبعطائها راياًل جديدًا ، مث تطلب ألختها ، فيقوم الشيخ إبعطائها 

 (3)أيضاً ( . 

 ير :وقال الشيخ علي احلر 
) قبل سنتني كان هناك يف بلدان حفل ختريج حلفظة كتاب هللا تعاىل ، 
وحضر الشيخ ، وبعد االنتهاء من صالة العشاء وأراد أن خيرج ، استقبله 
الناس عند الباب من أجل السالم عليه ، وملا أراد أن يذهب وإذا بثالثة 

خ وسّلم عليهم ، صبيان جْيُرون ، فلّما رأوا الشيخ توقفوا ، وانداهم الشي
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  112جريدة الوطن ، العدد ( 1)
 .  10337اجلزيرة ، العدد  (2)
 .   1777الدعوة ، العدد ( 3)
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 (1)وكانوا يريدون أن يقّبلوا رأسه فحىن نفسه هلم ( . 

 وقال أمين بن عبد العزيز أابمني :
كان إذا مّر أبحٍد ) أذكر مّرة أّن كنت أسري معه متوّجهني إىل احلرم ، ف

سّلم عليه ، حىّت الّصبيان ميّر عليهم ويسّلم عليهم ، حىّت إنه سّلم على 
صيّب ، فعرف الشيخ ، فأعطاه سواكًا فـََقبمَله منه بكّل تواضع وابتسامة ، 

   (2)ورحابة صدر ( . 
 وقالت نورة بنت حممد السعيد :

سكوت عنه : ما حدث ) ومن مواقفه التعليمية ، وإحقاقه للحّق ، وعدم ال
ألخي عندما كان صغريًا ، فقد جاء إىل الصالة ، ووقف خلفه يف روضة 
املسجد مع والدي ، فقام أحد املصّلني ، وأبعده عن مكانه ، ووقف بداًل 
منه ، وبعد انتهاء الصالة قال الشيخ لذلك الّرجل : مل فعلَت ذلك ، فهذا 

 (3).  الطفل أحّق منك ابملكان ألنه سبقك إليه (

 وقالت ممىن بنت حممد بن محد العثيمني :
) أذكر موقفًا حدث لنا معه ، وعمري سّت سنوات حيث كّنا يف بيته ، 
وقد كّنا نلعب يف فناء منزهلم ، كلنا حنن وأبناؤه ، فمّر من عندان ، وسّلم 
علينا ، وداعبنا بكلماته اللطيفة ، ولفت نظره لباس أخي الذي يبلغ من 

سنني ، إذ كان يرتدي مالبس ملصقًا عليها قطعة بالستيكية  العمر أربع
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  10341اجلزيرة ، العدد ( 1)
 .  10334اجلزيرة ، العدد ( 2)
 .  1776الدعوة ، العدد ( 3)
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على شكل صورة ) أسد ( فجلس رمحه هللا جبانب أخي ، وأمسك به بيده 
س أخي مث أخرج لـه قطعة من احلانية ، وأخذ يتحدث معنا ، حىّت استأن

النقود وقال لـه : أعطيك هذه النقود وأنزع هذه الصور ، ورمبا علل الشيخ 
ألّنا ال ترضي هللا تعاىل ، ففرح أخي بذاك املبلغ ، وغرّي الشيخ املنكر 
ابحلكمة ، واستفدان مجيعًا وهلل احلمد ، فتجّنبنا لبس املصّورات حىّت اليوم 

 . )(1)  
 بن حممد املهنا :وقال بندر 

) رأيته ذات مّرة ميشي يف احلرم ، فقابله رجل ، أظنه ابكستاّن اجلنسية 
حاماًل معه طفل ، فسّلم عليه ، وقال له الشيخ : هذا ابنك ؟ قال : نعم، 
فأخذ الشيخ الطفل وأراد أن يداعب والد هذا الطفل ، فقال لـه : آخذه 

  (2)أعطاه ألبيه ( . معي ؟ فقال األب : خذه ، فتبّسم الشيخ و 
 وقالت سعاد بنت حممد احلمد العثيمني :

) كان حيّب الصغار ، ويداعبهم ، ومع ذلك ال ينساهم من النصح 
واإلرشاد والتعليم ، ولقد كنت يف سّن صغرية أبلغ من العمر عشر سنوات 
 ، ألعب مع بناته يف فناء بيته ، وكنت أرتدي مالبس قصرية 

دي وكّلمين برفٍق وداعبين حىت شعرت ابلفرح ) الشانيل ( فمسك بي
والسرور ، مث قال يل : إن هذا اللبس لبس النصارى ، وأمرّن أن أبّلغ أمي 

ــبذلك ، فقد كانت نعم الّنصيحة ، فال أذكر وهللا أّن لبست بعدها  ــ ـــــ ــــ  ــ
 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
  .  10337اجلزيرة ، العدد ( 2)
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  (1)اللباس ( .  هذا النوع من
 وقال الشيخ سامي بن صاحل :

) ومّرة قام ابين الصغري أمحد عمره مثان سنني بسحب الشيخ من بني 
تالميذه إىل خارج املسجد قائاًل له : تعال سّلم على اباب سامي ، وكنت 
خارج املسجد ، فرأيت الشيخ اجلليل خيرج مع ابين أمحد هبيبته وهو يبتسم 

رته ، واعتذرت منه على تصّرف الولد، ولكن كان ، فقبلت رأسه وشك
  (2)مسروراً جداً ومل يبد أّي تضايق ( . 

 وقال الشيخ أمحد القرعاوي :
) وحنن يف طريقنا إىل املنزل ، يرى بعض الصبية يلبسون )القّبعات( فيقوم  
الشيخ رمحه هللا ابلذهاب إىل الصيّب وهو مبتسٌم ، ويسأله عن لبس هذه 

مث خيربه أّنا حتمية من الّشمس ، فيقوم الشيخ بتوجيهه ، وخيربه  القّبعة ،
  (3)أبن هذه القبعة مضّرة للعني ، وفيها تشّبه ابلكفار ( . 

 وقال الشيخ عبد الرمحن بن علي النهايب :
) وكان رمحه هللا أينس بقراءة الصغار للقرآن الكرمي ، فكان يعرض عليه يف 

يمية من يقرؤون بني يديه ، فكان يصغي بعض اللقاءات واملناشط التعل
إليهم ، ويتبادل معهم احلديث ، ويدعو هلم ويبارك عليهم ، ويف بعض 

ــاألحيان يشجعهم ابجلوائز املاديّة يف نفس االحتفال ، ويتخرّي الصغار  ـــــ  ــــــــ
 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
 .  10336اجلزيرة ، العدد ( 2)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 3)

    (1)األسئلة اليت يطرحها لتشجيعهم ، وحفز مهمهم ( .  لإلجابة على
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 وقال الشيخ حممد بن صاحل املنجد :
) جاء مّرة طفل يقول : اي شيخ أجب يل على أسئلة هذه املسابقة ، قال : 

 (2)ُأجيب ؛ ولكن إذا فزت تعطيين نصف اجلائزة ( . 

 :وقال د . عبد هللا بن حممد الّرميان 
) كان رمحه هللا متواضعًا للصغري والكبري ، وأذكر ذات مّرة وقد أكرمنا هللا 
مبجاورة الشيخ لنا يف أحد مواسم احلج أنه قدم من املسجد وحنن برفقته ، 
وبعد صعوده الّدرج خرج أحد أبنائي الصغار ، فلّما رآه الشيخ نزل من 

النزول ، فقّبله ، مث  الدرج للسالم عليه ، فأسرعت ومحلته إليه ألمنعه من
،  عنزل لتقبيل اآلخر فتعّجبت من هذا اخللق ، وشكرت له هذا التواض

 (3)وهذا ديدنه رمحه هللا مع مجيع الصغار ( . 

 وقال الشيخ أمحد القرعاوي :
) عند خروج الشيخ لصالة اجلمعة يقابل يف الطريق أطفااًل مع آابئهم ، 

الشيخ رمحه هللا ويده ، فيبتسم  فيسّلمون عليه ، ويقومون بتقبيل رأس
الشيخ هلم ، مث يسأهلم ؟ كم حفظتم من القرآن الكرمي ، وهل أنتم 
ملتحقون حبلقة حلفظ القرآن الكرمي ؟ مث جيعلهم الشيخ يقرؤون عليه قصار 

 (4)( . احلفظ السور ، فيقوم بتشجيعهم وحّثهم على تكرار 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 فائدة من العالمة الشيخ ابن عثيمني . 100شريط : ( 2).           10346اجلزيرة ، العدد ( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 4) .           10334اجلزيرة ، العدد ( 3)
 

 وقال الشيخ حممد الشرايف :
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) مّرة كنت أحبث عن الشيخ ، فوجدته يف طريقه إىل صالة العصر ، فإذا 
نزل طفاله الصغريان، يسّلمان  قد وقف عند أحد الطلبة يف سيارته ، وقد

على الشيخ ، فمسك الشيخ أحد األطفال الصغار ، وكان يرسم يف يده 
ساعة ، والطفل فرحان وكأّنا ساعة ذهبية ، مث أخذ الطفل الثاّن ، وبدأ 

 (1)يرسم بيده ، والناس يف املسجد ينتظرونه ( . 

 وقال محد بن عبد هللا الصغري :
صغار،فقد دعاه أحد األفاضل يف مدينة الرايض ) كان جّم التواضع مع ال

وهو مريض قبل أن يقعده املرض ، وكنت أحد احلضور ، وحني دخل إىل 
بيت الداعي كان يف استقباله مجيع األطفال ، صاحب املنزل وأقاربه عند 

  (2)الباب ، فقضى وقتاً يف السالم عليهم ومداعبتهم ( . 
 ن القاضي :وقال الشيخ عبد احملسن بن عبد الرمح

) لقد كان رمحه هللا ميّر به أطفال مدرسة ابتدائية أثناء ذهابه إىل صالة 
الظهر ، فيقفون للسالم عليه ، وهم كثر ، فيسّلم على كّل واحٍد منهم ، 

 (3)ويعّنف من يزجرهم ( . 

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 شريط اإلمام ابن عثيمني ) تسجيالت صدى التقوى ابلرايض ( .( 1)
 .  10333جلزيرة ، العدد ا( 2)
 .  112الوطن ، العدد ( 3)
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 رفقه بالمرأة وعنايته بها . -15

 قال الشيخ توفيق الصائغ :
) أتته مّرة امرأة من اجلزائر فقالت : أريدك اي شيخ على انفراد ، فأفرغ 
الشيخ من كان يف الغرفة إال من يكون معه لئال تكون خلوة ، فأخذت 

اجلرائم واألمور البشعة يف اجلزائر ، والشيخ يسمع هلا ، مث  املرأة حتّدثه عن
 (1)رفع مساعة اهلاتف ليتحّدث مع الطوائف املتناحرة هناك ( . 

وقالت حّصة بنت سليمان العذطون :) وله من مدارس البنات شواهد 
رمست على جبني الزمن مبداد من ذهب فكانت الثانوية األوىل بعنيزة هلا 

ه يف يوٍم ال ينسى ، فالرذاذ يتتابع ، والربودة يف ازدايد ، الشرف يف زايرت
حلظة إلقاء احملاضرة  –يرمحه هللا  –واهلواء القارص الذي يلفح وجه شيخنا 

، حيث كان جيلس تلك اللحظة حتت مظّلة مدخل املدرسة ، رغم ذلك 
ِم من احملاضرة ، فقدم خالل ذلك  استمّر يف إلقائه دون اختصار أو نقٍص

هاته ألعضاء املدرسة من معلماٍت وإدارايٍت وطالباٍت ، خامتًا تلك توجي
احملاضرة حبّث املعّلمة ، وتذكريها ابملسؤولية امللقاة على عاتقها ومسؤولية 
أمانة التعليم جميبًا على أسئلة اجلميع يف عاّمة املسائل خاّصة يف األمور 

       (2)ألب البنته(الّتعليمية فلقد كانت توجيهاته الرتبوية كتوجيهات ا
 وقالت نسيبة سليمان الربعي :

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ـ .29شريط ) وداعاً العثيمني ( نقالً عن صفحات مشرقة صـ( 1)
 .  1776الدعوة ، العدد ( 2)
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 ) حّدثتين أم إبراهيم وفقها هللا ، قال :
وقفت للشيخ يف العام املاضي يف احلرم املكي ألسأله عن شيء مما اختلف 

 الناس فيه ألعرف رأي مساحته ، فوقف مقتداًي يف ذلك برسول هللا 
حيث توقفه املرأة والصيب يف حاجتهما فيقف حىّت يقضي ذلك ، وما أن 
وقف مساحته حىّت أحاط يب ومبجموعة صغرية من الناس ؛ مجع غفري من 
الّرجال هداهم هللا حلرصهم على مساع أّي فتوى منه،لكيّن قلت لسماحته 

 ال أستطيع الكالم ، وهؤالء الرجال حييطون بنا ، فالتفت إليهم وقال: إّنّ 
اذهبوا ، حىّت فرقهم مجيعًا ، مّث انضم إيّل مجع كثري من النساء ، فاستمع 

 (1)الشيخ إىل استفتاءاهتن حىت فرغن ( . 

 وقال د . عبد الرمحن بن علي كركمان :
هّن بعض االستفسارات ) عندما أسلم جمموعة من املمّرضات ، وكان لدي

اليت رأينا أنه ال ميكن أن جياوب عليها غري مساحته رمحه هللا ، حيث إن 
بعض اإلخوان جزاهم هللا خريًا كان هلم بعض االجتهادات حول بعض 
املسائل ، وبعد أن قابلن مساحته رمحه هللا ، واستمع إىل أسئلتهّن وأجاهبّن 

على تشجيع غريهّن ، وكذلك إبجاابت طمأنتهن كثريًا شجعهن وحّثهن 
عوائلهن، وقّدم هلن بعض الدعم املايل مما كان له األثر يف نفوسهن ونفوس 

   (2)غريهّن عند إخبارهّن بذلك ( . 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  11895الرايض ، العدد ( 1)
  .  10338اجلزيرة ، العدد ( 2)
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 وقالت فوزية بنت عبد الرمحن الزامل :
رمحه هللا اليت أعرفها عنه حسن معاملته للمرأة ،  ) ومن آخر مواقفه

وحرصه على تفقيهها يف أمر دينها ، امرأة متوسطة يف العمر ال ولد هلا وال 
زوج وال قريب ، حيث إّنا من اإلماء الاليت مّن هللا عليهّن ابلعتق ، كانت 
تسكن ابلقرب من منزل الشيخ ، تذكر هذه املرأة أبّنا يف العام املاضي 

قفت للشيخ يف الشارع وقالت : اي عم أريد أن أحّج أو أعتمر ، وقف و 
رمحه هللا وأخذ يستمع إليها ، وكان يف طريقه إىل املسجد، وأخذت حتادثه 
وتبنّي له أنه ليس لديها حمرم ، وتشرح لـه وضعها وهو يستمع ، وكان يف 

اج  هلجة هذه املرأة عجمة ال تستطيع معها إخراج احلروف صحيحة وحيت
كالمها إىل وقٍت لُيفهم، ومع ذلك وقف الشيخ رمحه هللا واستمع إليها 
على الرغم من مشاغله ، مث قال : اي بنّييت عليك ابلصيام ، والصالة 

  (1)والتسبيح والتهليل وال تذهيب فرضيت بذلك وطابت نفسها ( . 
 وقال الشيخ سليمان اجلبيالن :

ابعه وتريد أن تسأله ، وهو خارج من ) امرأة من إحدى البالد اإلسالمية تت
املسجد احلرام ، فما كان يرّد عليها ، وكان يكّلمها وهو  معطيها ظهره ، 
فكانت تقول : رّد علي ، التفت يل اي شيخ ، وهي كانت حاسرة عن 
وجهها ، فالشيخ جزاه هللا خريًا قال : أرّد عليكم بعدما تتحّجيب ، فقالت 

قضّية إخراج الوجه واليدين ،  خذ ابحلجاب يف: أان متحّجبة ، وكانت أت
 فوضع الشيخ رمحه هللا غرتته على وجهه ، وغّطى وجهه ،

ــ  ــــ ــــ  ـــــ
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  .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
  (1)والتفت إىل املرأة وقال هلا : هذا احلجاب ، فأخذت الدعوة عملّياً (. 

 وقال الشيخ علي بن عبد هللا السلطان :
يوم من األايم يف أحد الدروس وكان من عادته رمحه هللا أن  ) أذكر أنه

جييب على عدد من األسئلة قبل البداءة ابلدرس ، ومن املعلوم أنه حيضر 
درسه النساء أيضًا ، ففي ذلك اليوم جاءته من بني األسئلة ورقة موسومة 
 أبم عبد هللا وفيها من الكالم الشديد على الشيخ ، وقد كان يقرؤه بصوتٍ 
مسموع لدى الطالب واضح مع أتثره أثناء القراءة حىت اغرورقت عيناه 
ابلدمع ، وبعد أن أّناها ما كان منه إال أن قال : لقد قست علينا أم عبد 

 (2)هللا ( . 

 قال الشيخ أمحد القرعاوي :
) يف أغلب الفرتات وهو يف الطريق على رجليه يقابله نساء ، فيقف هلن 

هّن واسأهلّن ماذا يردن ، فأذهب للنساء والشيخ ويقول يل : اذهب إلي
واقف وأعرف منهن ماذا يردن ، فإذا أردن الفتوى يفتيهن الشيخ ، وإذا  

  (3)كّن طالبات للصدقة فيقوم الشيخ إبعطائي مبلغاً من املال وأعطيهن (. 
 وقالت فوزية بنت عبد الرمحن الزامل :

ّنا نشعر ابخلجل حني نقرتف ) لقد كان له هيبة عظيمة يف نفوسنا ، كم ك
ذنبًا ، خمافة أن يعلم به الشيخ ، لقد كّنا نلعب ابلشارع يف انسجام اتم ، 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .) تسجيالت صدى التقوى ابلرايض ( شريط اإلمام ابن عثيمني ، ( 1)
 ـ .101املصدر السابق صـ( 2)
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  .    1777الدعوة ، العدد ( 3)
نقف إجالاًل لـه واحرتاماً حىّت يتعداان وقد ذكرت فحينما نرى الشيخ مقباًل 

إحدى األخوات ؛ كم كان التدافع كبريًا بني الصغريات حينما يقرب الشيخ 
منهن خمافة أن يراهّن يف لباٍس خمالٍف أو شعٍر مقصوص .. ، وال يبخل 
علينا رمحه هللا وحنن يف هذه السّن الصغرية ابلتوجيه والدعاء لنا ابهلداية ( . 

(1)  
 وقالت نورة بنت عبد هللا صاحل الدامغ :

) ... حريٌص رمحه هللا على تعليم القرآن وحفظه بني النساء كما هو بني 
الرجال ، يتابع بنفسه احللقات كرئيس جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي بعنيزة ،  
كان شديد احلرص على القسم النسوي ابجلمعية ، يلقي الّدروس ويشارك 

يفية ، ويتابع األنشطة ، وكان من املرتب له هذا العام دروساً ابلدورات الص
خاصة للمعلمات بدار القرآن ، مث هو يرمحه هللا يسمع آلراء النساء ، 
وحياور ويناقش أطروحاهتن ، ملست ذلك بنفسي حني قدمت له آراء حول 
أحد املواضيع اخلاصة ابجلمعية خبطاٍب أرسلناه له ، فرّحب غفر هللا له 

 (2)نقاش ، وتداول الرأي ، ومل يستفرد فيه برأي وحده ( . ابل

 وقالت د . لولوة بنت عبد الكرمي املفلح :
) كنت أشاهده خيرج من املسجد احلرام بعد دروسه يستوقفه الكبري 
والصغري ، جييب على هذا ، ويسمع لذاك ، ويسّلم على عّمال النظافة ، 

 ه نصيبًا كافيًا ؛ فكّن يسَتوقفّنهوفوق ذلك فقد منح النساء من وقته وعلم
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
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  .  1776الدعوة ، العدد ( 2)
للسؤال ، وكان يتنّحى قلياًل عمن معه من الرجال ويستمع لسؤاهلّن ، 

  (1)وجييب بصدٍر رحٍب وعلم جمٍّ ( . 
 وقالت منرية الّشبل :

ه الشديد على نشر الدين اإلسالمي بني ) ... رحل رمحه هللا تعاىل حبرص
أفراد اجملتمع عامًة رجااًل ونساًء ، فقد خّصص مكااًن للنساء الستماع 
دروسه يف املسجد ، بل أبواب بيته مفتوحة لكّل سائٍل كذلك ... ، وله 
من الكتاابت واخلطب الكثري عن املرأة ، وما يتعّلق هبا من مسائٍل كوجوب 

َن رعاية املرأة ، ومنع ها من الّتربج ، ومسؤولية رعايتها ، وغـري ذلك مم
  (2)املسائل .. ( . 

 وقال الدكتور علي بن مرشد املرشد الّرئيس العام لتعليم البنات ابململكة:
) ولقد دعوت فضيلته مراراً إللقاء حماضراٍت على بناته الطالبات يف خمتلف 

م اعتذر عن ذلك ، بل إّّن أحناء اململكة ، وما أذكر أنه يف يوٍم من األايّ 
أجد منه الّرغبة واحلرص يف املبادرة إىل ذلك ، وإضافًة إىل هذا   فقد 

حرصه على االجتماع يب سواًء يف املكتب أو  –رمحه هللا  –وجدت منه 
املنزل ، والبحث يف أمور تعليم البنات وخاّصة ماله عالقة ابملناهج 

 (3)الدراسية ( . 

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 املصدر السابق . (1)
 املصدر السابق .( 2)
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    .  10336اجلزيرة ، العدد ( 3)

مزاحه  -16

: 

كان رمحه هللا تعاىل حيّب أن ميزح أحيااًن ، وال يقول إال صدقًا إلدخال 
السرور على طالّبه وجمالسيه بقدٍر حمدوٍد ال يؤثر على هيبته ومكانته مما  

 س العامة واخلاصة . كان حيصل به نوع من االسرتواح يف درو 
 ومن ذلك : ما قاله أمحد بن عبد الرمحن العواد :

) مازلت أتذّكر ذلك املوقف الذي حصل أثناء زايريت وبعض األخوة 
الفضالء لفضيلة الشيخ ابن عثيمني يف عنيزة ؛ حيث جلسنا مع فضيلته 
جلسة خاّصة ، وبعد بيان الشيخ للحكم الشرعي للمسألة قال لصاحب 

مازحًا : البس اي ولدي ساعة من خشب ، وضحك رمحه هللا ، السؤال 
وكم كان هلذه الكلمة من أثٍر كبري يف إزالة السآمة وامللل عـن الطـالب ( . 

(1)  
 وقال أمين بن عبد العزيز أابمني :

) ومما شاهدت من تواضعه أنّه مّرة كان يف أحد دروسه يف سطح احلرم ، 
خ كان يلقي الّدرس ، فأوقف الشيخ فأتت هّرة بني الصفوف ، والشي

الّدرس وقال : ماذا تريد هذه اهلّرة ؟ لعّلها تريد ماًء، اسقوها ماء ، 
فسقوها ، مث ذكر الشيخ فائدة عن حكم سؤر اهلّرة ، مث قال بعد ذلك : 

  (2)هذه فائدة مبناسبة حضور اهلّرة ، فضحك اجلميع ( . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
    . 10334اجلزيرة ، العدد ( 2)

 وقال إحسان بن حممد العتييب :
ميزح وال يقول إالَّ حقاًّ ، وكان الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  ) كان النيب 

مرحًا حلو املداعبة ، وكان ذلك مما يضفي جوًا مرحيًا على الطلبة أثناء 
 حتصيلهم العلم واجلّد ، وله يف ذلك مواقف منها :

ه جاءه عامّي أثناء درسه يف احلرم ، وهو جالس على كرسّيه من خلفه ، أنّ 
والشيخ يشرح ويدّرس ، فقرب هذا العامّي من الشيخ وختّطى الرقاب ، 
حىّت وصل إىل الشيخ من خلفه ، فكأنه أرعب الشيخ قلياًل ألنه جاءه من 

 اخللف .
 قال العامّي : عندي سؤال اي شيخ !

! مث أصّر العامّي  -أو كلمة حنوها  –رت احملراب قال الشيخ : وراك تسوّ 
على السؤال ، ومل يعرف طبيعة الّدرس ، والشيخ ميازحه ويالطفه وميتنع 

 عن اإلجابة !
فلّما أصّر العامّي توّجه الشيخ للطلبة وقال : هل تسمحون له ابلسؤال ؟ 

 وانصرف –وأجاب الشيخ  –فكّلهم أجاب : نـعم نسمح ، فسأل العامّي 
 . )(1)  

 وقال عبد العزيز الربيش :
) كنت يف حلقة من حلقات العلم عند الشيخ ابن عثيمني ، ومل أقصد 
احلضور دائماً ، وكنت ألبس العقال فوق ) مشاغي ( ، وكنت الوحيد الذي 
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 يلبس العقال يف تلك احللقة ، فكان الشيخ ابن عثيمني يناديين ،
ــ ـــــ ــــ  ــــ

   .  13788) ملحق الرسالة ( العدد جريدة املدينة ( 1)
فيقول : ماذا عندك اي أاب عقال ؟ وماذا تقول اي أاب عقال ؟ فظننت أّن 
للشيخ رأاًي يف العقال ، وأن يف لبسه حمذورًا ، فلم أملك إاّل أن أقف أمامه 
يف احللقة وأقول له : ملاذا تناديين أبيب عقال؟هل لبس العقال حرام؟ فقال 

ين عقالك ! فأعطيته إايه ومل أدر ماذا يريد أن يصنع به فقام الشيخ : انول
فوضعه فوق غرتته مث ابتسم يل وقال : من قال لك إّن لبس العقال حرام 

  (1)فقل له : إّّن رأيت حممد بن عثيمني يلبسه ( . 
 وقال إحسان بن حممد العتييب :

الذهاب إىل  ) صّلى الشيخ يف احلرم املّكي ، وأراد بعد خروجه من احلرم
 مكان حيتاج الذهاب إليه إىل سّيارة .

أوقف الشيخ ابن عثيمني سيارة اتكسي ، وصعد معه ، وأراد السائق 
 التعّرف على الراكب .
 السائق : من الشيخ ؟

 الشيخ : حممد بن عثيمني .
! وظّن أن الشيخ يكذب عليه ، إذ مل خيطر السائق : الشيخ ابن عثيمني 

 مثل الشيخ . بباله أن يركب معه
 الشيخ : نعم ، الشيخ .

 السائق يهّز رأسه متعّجباً من هذه اجلرأة يف تقّمص شخصّية الشيخ .
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 الشيخ ابن عثيمني : من األخ ؟
 السائق : الشيخ عبد العزيز بن ابز .

ــ ـــــ ــــ  ــــ
  املصدر السابق ، وانظر التعليق اآليت على هذه القصة .( 1)

 فضحك الشيخ .
 أنت الشيخ عبد العزيز بن ابز . الشيخ :

 السائق : يعين أنت الشيخ ابن عثيمني .
 الشيخ : لكن الشيخ عبد العزيز ضرير ، وال يسوق سيارة .

 (1)مث أتكّد للسائق أنه هو الشيخ رمحه هللا ، ووقع يف إحراج ( . 

 وقال الشيخ حممد صاحل املنّجد :
تغّدى ، فقلت له : لعّل هذا ) مّرة اتصلت عليه ، ولعّلي شعرت أنه كان ي

وقت الغداء اي شيخ ، فقال يل : تفّضل معنا ، وهو يف القصيم وأان أكّلمه 
 (2)من املنطقة الشرقية ( . 

 قال خالد بن صاحل الّشبل :
) كان مّرة معي يف السيارة ، ومرران مبحّل اتصاالت ، وكان هناك وقتها 

وحة حمل االتصاالت بصوت أزمة يف أرقام اهلاتف ، فكان الشيخ يقرأ ل
أمسعه ، وإذا فيها : هاتف جّوال ، فالتفت إيّل وقال بلهجتنا :  ) حّنا نيب 

 (3)هاتف يعرج ( . 

 وقال الشيخ سليمان الضحّيان :
) يف أحد دروس شرح زاد املستقنع  وصلت إليه ورقة يطلب صاحبها أن 

ــابب  ينّبه الشيخ على الطالب أن من لـه سيارة ) فولفو ( عند ـــــ  ــــــــ
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 املصدر السابق .( 1)
 .  16237البالد ، العدد ( 2)
 .  10339اجلزيرة ، العدد ( 3)

املسجد فليقم ليبعدها ، فإّنا قد أغلقت على سّيارة أخرى يريد صاحبها 
الذهاب ، فقرأ الشيخ الورقة : ) من لـه سيارة ) فول ( قرأها ) فول ( 

 عّلق قائاًل ابلعامية ) عجيب ، بُه سيارة قصدًا لريّوح عن الطالب ، مث
 (1)امسها فول ( فضّج التالميذ ابلضحك ( . 

 وقال الشيخ حممد صاحل املنّجد :
) كان الشيخ يتكّلم مّرة يف درس عن عيوب النساء يف أبواب النكاح ، 
فسأله سائل وقال : إذا تّزوجت مث وجدت زوجيت ليس هلا أسنان ، فهل 

طلب الفسخ ، فضحك الشيخ وقال : هذه امرأة جيدة  هذا عيب يبيح يل
 حىّت ال تعّضك .

وسأله سائل فقال : شخٌص كبري يف الّسن ، وال يستطيع الصوم ، ويطعم 
عن كّل يوٍم مسكينًا ، ويف يوٍم من أاّيم رمضان أراد أن أييت أهله ، فهل 

م  ال جيوز ؟ فضحك الشيخ وقال : أواًل : أخربّن هل زوجته عجوز مثله أ
 ؟ . 

وجاء مّرة رجٌل مسلٌم أعجميٌّ من أهل ابكستان يريد أن يسأل الشيخ 
ويناديه : اي شيك ، اي شيك ، ألن األعجمّي مل يستطع نطق اخلاء ، فقال 
له الشيخ حممد : وهللا إّّن شيك مبائة وعشرون ألف رايل ، وهي مقدار 

       (2)الّدية ( . 
 مد اخلشان :وقال العقيد الرّكن / علي بن حم
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  69املعرفة ، العدد ( 1)
   فائدة من العالمة ابن عثيمني . 100شريط ( 2)

) يف حماضرة أخرى ُأعد يف املسجد شيء من البخور فلّما حضر الشيخ 
قدم له أحد األخوة املبخرة ، وأراد أن يزيد من العود ، فرفض الشيخ 

  (1)أعطينيها ( . وقال مازحاً : ) إن كنت مصرًا ف
 وقال الطالب انصر السعدي:

) يف أحد االجتماعات اخلاصة اليت كان جيتمع هبا مع طالبه من سلطنة 
عمان ، قمت ألسأله فقال يل : من أنت ؟ قلت انصر السعدي ، فقال : 
ما العالقة اليت تربطك بسهل ) يقصد الصحايب سهل بن ساعدة رضي هللا 

 (2)أن جيمعين به يف اجلنة ، فقال : وحنن معكم (. عنه ( فقلت : أسأل هللا 

 وقال عبد الكرمي بن عبد هللا اخللف :
) يف أحد األعوام أقامت اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ابلبكريية 
احتفااًل لطلبتها ، وقد ُدعي الشيخ هلذه املناسبة كالعادة ، وكان من بني 

د الرمحن السديس إمام وخطيب من حضر هذا اللقاء فضيلة الشيخ عب
احلرم املّكي الشريف ، وذلك لكي يقوم ابمتحان الطلبة يف حمفوظاهتم  ، 
وقد اكتظ املسجد ابحلضور ، وكان أكثرهم قد أتى لسماع صوت فضيلة 
الشيخ عبد الرمحن واالستمتاع بقراءته ، لكن الشيخ اكتفى ابلسؤال عن 

لك أخذ الشيخ حممد ابن عثيمني ) املقاطع دون ترتيل ، فلّما انتهى من ذ
الالقطة ( وقال اآلن خنتربك اي شيخ عبد الرمحن ، وذلك حينما عرف 
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الشيخ ذلك من وجوه احلضور ، فابتسم الشيخ عبد الرمحن وقال : ال 
ــأبس أن حنّق احلّق وفوق كّل ذي علم عليم ، فأعطاه الشيخ  ــ ـــــ  ــــــ

 .  10336اجلزيرة ، العدد  (2).          102جملة اجلندّي املسلم ، العدد ( 1)
مقاطع وآايت فيها ذكر النار واجلنة ، فرأيت الشيخ حممدًا قد أطرق رأسه 
وبدأ يهّزه حينًا وبدا عليه التأثّر ، وذلك ملا يعقله من تلك املعاّن ، ذلك 

  (1)املوقف الطريف ال أنساه أبداً ( . 
 وقال الشيخ سليمان الضحّيان : 

يه مقدرة غريبة على اكتشاف الغافلني من الطالب خالل الشرح ، ) لد
فكثريًا ما يسأل أحد الطالب فجأة ، ويقول : ) اي فالن أين وصلت ( 
فيجيب بعض الظرفاء من الطلبة ) إىل الّصني اي شيخ ( فيبتسم الشيخ 

  (2)وأيمره ابلذهاب لغسل وجهه ليعود له االنتباه ( . 

 حلمه وصبره . -17
 ل الشيخ عبد احملسن بن عبد الرمحن القاضي :قا

) قام شخٌص يف مسجده ذات مرة مطالبًا بسرعة إقامة الصالة ، والشيخ 
رمحه هللا تعاىل  –مل حيضر بعد ، فرفض الشيخ إبراهيم الريس مؤذن اجلامع 

ذلك انتظارًا للشيخ ، فما كان من هذا الشخص إال أن أقام الصالة  –
سجد وصلى ابلّناس ، فصّلى الناس وراءه ، وكنت قد بنفسه ، وتقّدم للم

خرجت حبثاً عن الشيخ فرأيته قادماً ، فأخربته اخلرب ، فقال يل: نصّلي معه 
إن شاء هللا ، فلّما أن انتهى من الصالة حّدثه الشيخ وأخربه أبن عادته 
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أتخري اإلقامة للظهر ، وطلب منه أال يتعدى على حرمة إمام أو مؤذٍن يف 
ــد ، فما كان من هذا الشخص إالّ أن قال له : إذا أتيُت مسج ـــــ  ــــــــ

  .  69املعرفة ، العدد ( 2)             .  10335اجلزيرة ، العدد ( 1)
مّرًة أخرى إىل هذا املسجد فسأقيم الصالة ؛ فما كان من الشيخ إال أن 

 (1)تبّسم ودعا له خبرٍي ( . 

 ّجد :وقال الشيخ حمّمد صاحل املن
مرًة ميشي يف طريق العودة من املسجد وطالبه يقرؤون  –الشيخ  –) كان 

عليه ، يقرأ عليه طالب يف كتاب ، فجاءه شخٌص من خلف الطالب ودفع 
الطالب األمين ودفع الطالب األيسر واخرتق ما بينهما ، وأمسك الشيخ 

 قال من كتفه وَجبذه بقوة حىت استدار جسد الشيخ من قوة اجلبذة ، حىت
بعض طالب الشيخ ) اآلن رمبا ينفجر عليه ( ولكنه فاجأهم أن الشيخ 
رمحه هللا ابتسم وهّش يف وجه هذا األعرايب الذي جاء هبذه اجلالفة وسأله 
عن حاجته ، وقال : هذه حاجيت ، اقرأ هذه مكتوبة يف الورقة ، أنت ما  ) 

مل يقبل اعتذار تفضا يل ( فاعتذر عن قضاء حاجته اآلن ، فأصّر الرجل و 
     (2)الشيخ ومل يزل ابلشيخ حىت قضى له حاجته ( . 

 قال سعد بن تركي اخلثالن :
قال :  –حفظه هللا وشفاه  –) حّدثين شيخنا عبد هللا بن حسن بن قعود 

إّن الشيخ معروف منذ نشأته ابنصرافه ابلكلية للعلم الشرعي ، قال 
 ي الدروس ، وإنه ألقى ذات يوٍم وحدثين بنفسه أنه كان يف بداية أمره يلق

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  112جريدة الوطن ، العدد ( 1)
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فائدة من العالمة ابن عثيمني مع اختالف يف  100، وشريط   1777انظر الدعوة ، العدد ( 2)
 سياق القّصة .

 
  (1)درساً مل حيضر له سوى طالب واحد ( . 

 وقال الشيخ حممد الشرايف :
جل يف الدرس ، وكانوا يبدو عليه أنه ضعيف العقل ، وختّطى ) أاته مّرة ر 

رقاب الطلبة حىت وَصل إىل الشيخ مصّرًا على مقابلة الشيخ ، فالتفت 
الشيخ رمحه هللا إليه وبدأ حيادثه ويتكّلم معه ، وكأنه يتكلم مع رجٍل من 
أعقل الناس ، مث أخرج ذلك الرجل حزمة من أعواد األراك ) السواك ( مث 

عطاه الشيخ وأصّر أن يقبلها ، فما كان من الشيخ رمحه هللا تعاىل إاّل أن أ
  (2)تقبلها ، مث ودّع الرجل ، مث وزّع أعواد األراك علينا ( . 

 وقال د . إبراهيم اخلضريي :
) كان يتحّمل كثريًا من االنتقادات اليت كانت توّجه إليه من بعض الطلبة 

هللا صلى يف عنيزة ، فسجد للسهو بعد  أذكر موقفًا طريفًا : أنه رمحه
السالم ، فقام أعرايب وقال: اي أخي إذا كنت ال تعرف تصّلي فال تتقدم ، 

 (3)فهّم طلبته ابألعرايب ، فاعتذر له األعرايب بعد ذلك ( . 

 وقال الشيخ محد بن عبد هللا اجلطيلي :
 عاماً يف ) كان لنا معه أحد مواقف كثرية ، فقد درست عنده وخالل ثالثني

حلقات اجلامع الكبري بعنيزة ، حىت أنـه مل يكن يف بعض حلقات الّدرس إالّ 
ــأان وآَخـر فقـط ، وصرب على ذلك حىت أصبحت احللقـة   ـــ ــــ  ــــــ

 .  10333اجلزيرة ، العدد ( 1)
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 شريط اإلمام ابن عثيمني ، ) تسجيالت صدى التقوى ابلرايض ( .( 2)
  .  1776 الدعوة ، العدد( 3)

  (1)ابملئات ( . 
 وقال د . أمحد بن عبد الرمحن القاضي :

) كان حريصاً على دوام الّدرس بني العشاءين ، فلم يفت يف عضده انتظام 
الناس وندرة الطلبة يف فرتة من الفرتات ، فلقد رأيته رمحه أكثر من مّرة يف 

فما مينعه ذلك من أواخر التسعينات اهلجرية وليس أمامه إالّ طالبان فقط ، 
الشرح واالستقراء والتفصيل ، وكأن املكان غاصاً بطالب العلم ، فقد علم 
هللا صدق نيته ، وحسن قصده ، فجعل أفئدة الطالب هتوي إليه من 

أو يزيدون ( .  500أصقاع األرض، فلرمّبا اجتمع يف بعض دروس الفقه 
(2) 

 .    ى حرمات هللاأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وغيرته عل -18
من املعلوم أن خريية هذه األمة املباركة منوطة ابإلميان ابهلل واألمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر ، وتعظيم حرمات هللا تعاىل ، وحيمل لواء هذه الشريعة 

العلماء الرابنيون يف كّل أمة ، فيكون أمرهم  –بعد األنبياء  –العظيمة 
عن املنكر غري منكر بل ابحلكمة  واملوعظة ابملعروف ابملعروف وّنيهم 

احلسنة ، فينظرون إىل العصاة بنظرين : بعني القدر فريمحوّنم ، وبعني 
الشرع فـَُيقميُمون عليهم ما أوجبه هللا تعاىل، وقد ُعرف شيخنا بغريته على 

 دين هللا تعاىل ، وحرصه على األمر والنهي على ما ُتوجبه الشريعة .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  10341اجلزيرة ، العدد  (1)
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  .  1777الدعوة ، العدد ( 2)

 

 . فقه إنكار املنكر عند الشيخ 

 يقول الشيخ رمحه هللا تعاىل :
) ليس من احلكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حاهلم اليت 
هم عليها إىل احلال اليت كان عليها الصحابة بني عشية وضحاها ، ومن 

هو سفيه يف عقله بعيد عن احلكمة ، فال بد من طول النفس ، أراد ذلك ف
واقبل من أخيك الذي تدعوه ما عنده اليوم من احلّق ، وتدرّج معه شيئًا 

  (1)فشيئاً حىت تنتشله من الباطل ( . 
 ويقول أيضاً :

وإىل أن تقوم الساعة  ) ال شّك أن الدعوة اإلسالمية منذ بعث الرسول 
ا واحدة ال تتغري بتغرّي الزمان ، لكن قد تكون بعد ، أولياهتا وأصوهل

األصول حمققة عند قوم ، وليس فيها ما يَنُقَضها أو يـُْنقمُصها فيعمل الداعية 
  (2)إىل النظر يف أمور أخرى يكون فيها من يدعوهم مقّصرين ( . 

 ويقول أيضاً :
لني اجلانب ) والدعوة إىل هللا البد أن تكون ابحلكمة واملوعظة احلسنة ، و 

  (3)وعدم التعنيف ، واللوم والتوبيخ ... ( . 
 وقال رمحه هللا :

) إننا لو علمنا أن يف بيت من بيوت هذا البلد مرضًا فتاكًا ألخذان القلق 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 ـ ، للدكتور عبد هللا بن حممد الطيار .26صفحات من حياة الفقيد العامل الزاهد صـ( 1)
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 ( . 5/154، وعزاه لـ ) فتاوى الدعوة  املصدر السابق( 2)
 املصدر السابق .  ( 3)

 والفزع ، والستنفدان األدوية ، وأجهدان األطباء للقضاء عليه .
هذا وهو مرٌض جسمي ، فكيف أبمراض القلوب اليت تفتك بديننا 

 وأخالقنا .
إذا أحسسنا مبرض ديين أو خلقّي يفتك ابجملتمع ،  الواجب علينا إنّ 

جتاهه الصحيح أن نبحث بصدٍق عن سبب هذا الداء ، وأن وحيرف ا
نقضي عليه وعلى أسبابه قضاًء مربمًا من أّي جهٍة كانت ؛ ال أتخذان يف 

  (1)ذلك لومة الئم ؛ قبل أن ينتشر الداء ويستفحل خطره .. ( . 
 نماذج من دعوة الشيخ للكفّار ، أو العصاة ، وأمره ونهيه :

 محن العجاجي :قال د . سعود بن عبد الر 
) بينما حنن مغادرين الفندق الذي سكنه توّقف أمامه طفٌل أمريكي ومعه 
والدته ، فطبطب على رأسه وبدأ يداعب هذا الطفل الذي أاثرته هيئة 
الشيخ ، وهيبته بلبسه الثوب السعودي واملشلح ، فطلبت األم من ابنها 

 أن حييي الشيخ ، فرّد الشيخ أبحسن منها .
خ الراحل موجهًا كالمه لألم : هللا يهديك ابإلسالم ، وكان وقال الشي

الشيخ خالهلا غاّض النظر ، وعاف اخلاطر ، مث طلبت األم من ابنها أن 
 .  Have a nice dayيودّع الشيخ بعبارة 

وسألين الشيخ : ماذا يقول الطفل ؟ فأبلغته أنه يتمىّن لك يومًا سعيدًا ، 
ن ملبس املرأة ، فقال أحدهم : قّبح هللا لكن بعض املرافقني امتعضوا م

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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  املصدر السابق .( 1)
وجهك ، لكن الشيخ مل يعجبه هذا الكالم ، فقال : اي إخوان ليس هذا 
من مسات اإلسالم ، الطفل وأمه قابالان بوجه حسٍن وكالم طّيب، فأحرى 

ندعو هلا ابهلداية أن نعاملهم ابملثل ؛ فبداًل من أن ندعو عليهم جدير أن 
  (1)الذي هو منهج الدين الّرفيع ( . 

 ويقول الشيخ خالد املصلح ] صهر الشيخ [ :
) شيخنا آمٌر ابملعروف ، وانٍه عن املنكر يف دقيق األمور وجليلها ، 
ويالحظ ذلك كل من عرف الشيخ فعلى اجملال الفردي أيمر ابملعروف 

، وإذا الحظ على شخٍص طريقه إىل املسجد  وحيّث على الصالة يف
تقصريًا أنكر عليه ، أما املنكرات العامة فالشيخ صاحب بيان  ، لكنه 
دائمًا  يقول : إنه ال يتكّلم إال مبا يكون فيه فائدة وأبسلوٍب مفيد يكون 
فيه اندفاع الشر وحصول اخلري دون أن يرتتب عليه مفسدة أعظم من 

  (2)املصلحة املرجّوة منه ( . 
 تور إبراهيم بن عبد هللا املطلق :وقال الدك

) صحبته رمحه هللا يوماً من اجلامع إىل منزله ، وقرب إحدى إشارات املرور 
التفت رمحه هللا ، فرأى سيارة واقفة ، وفيها رجٌل عريب من إحدى الدول 

 العربية ، ومعه زوجته قد كشفت عن وجهها .
ــأة وجهها ، ونزل فانطلق رمحه هللا كالسهم جتاه السيارة فغطت املر  ــ ــــ  ـــــــ

 .  2650االقتصادية ، العدد ( 1)
 .  92األسرة ، العدد ( 2)
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  (1)زوجها وقّبل رأس الشيخ واعتذر ( . 
 وقال العقيد الرّكن علي بن حممد اخلّشان :

) كان حيرص على أال يدنس العلم الذي معه مبا يشينه ، فحينما هّم أن 
ه صورًا معلقة ، فعدل إىل مكتب آخر ليس يدخل أحد املكاتب رأى في

فيه صور ، وكذلك ال يرضى حبضور مناسبات فيها منكرات ، وحيرص 
الشيخ كثريًا على تصحيح األخطاء عمليًا ، فكان الناس يف السابق إذا 
أرادوا أن يصلوا على جنازة قاموا من حني يسّلم اإلمام وقد تعلمت من 

 من املصلني من يقضي ما فاته . الشيخ الرتيث ؛ ال سيما إذا كان
كذلك صّلى الشيخ مّرة على جنازة ، والحظ أن بعض املأمومني يرفع 
صوته ابلتكبري إذا كرّب اإلمام ؛ فلّما فرغ الشيخ من الصالة على اجلنازة 

 نّبه الناس إىل عدم اجلهر ابلتكبري .
 يف بداية أحد دروسه رمحه هللا يف املسجد احلرام قال :

حظ أّن أيدي بعض الناس قد ُقطعت ؛ فشّد االنتباه بذلك ، إّّن أال
ووضََّح : أن البعض من احرتامهم وتبجيلهم رمّبا سارع بتقبيل الرأس قبل 
املصافحة ، وبنّي أن هذا خالف اهلدي النبوي ، فال بّد من البدءم 

 (2)ابملصافحة ( . 
 وقال عبد العزيز بن دغيثر الدغيثر :

املسجد إىل بيته كان ميشي على الرصيف ، فوجد ) مرة وهو راجع من 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
    .  102جملة اجلندي املسلم ، العدد ( 2)
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سيارة قد أوقفها صاحبها فوق الرصيف تعرتض الطريق ، فوقف الشيخ 
وسأل عن صاحب السيارة ، مث طرق عليه الباب ، فخرج صاحب السيارة 

ن ؟ وجد الناصح املتواضع ، واملوجه املشفق ، نصحه الشيخ ، ووجد م
  (1)أوالً ، مث طلب منه أن يغرّي مكان السيارة فالطريق له حّق ( . 

 وقال الشيخ حممد بن عبد هللا املشّوح :
) كان رمحه هللا شفيقاً عطوفاً حدابً على الشباب ، يستمع إليهم ويناقشهم 

 ، فريشد ويعظ بكّل لنٍي وأدب .
لقد استمعُت إىل بعضهم ينهر ويعلي صوته عليهم حني يتحدثون عن بعض 
املنكرات ، ولكن الشيخ رمحه هللا يعاملهم بكّل هدوء ، ويبنيّم هلم أصول 
اإلنكار ، وضوابطه بعيدًا عن احلماس املرجتل ، والعاطفة الثائرة ، اجملردة 

 (2)من العلم والعقل ( . 

 :وقالت نورة بنت حممد السعيد 
) كان لدى والدي يرمحه هللا بيت زائد عن حاجته ، ورغب يف إيقافه بعد 
موته ، واستشار الشيخ هل يفعل أم يتصدق به يف حياته ؟ فقال له الشيخ 
إذا كنت ماشيًا فهل تضع السراج أمامك أم خلفك ؟ فقال : بل أمامي ، 

 (3)فقال : تصّدق به اآلن . 

 أن يرسل من يسوي الصفوف وكان من حرصه رمحه هللا يف صالته
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 . 11896جريدة الرايض ، العدد ( 1)
 .  11893الرايض ، العدد ( 2)
   .   1776الدعوة ، العدد ( 3)
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، وهي سّنة مهجورة ،  ويتفقدها بعد إقامة الصالة ، اقتداًء ابلرسول 
 (1)تركها الكثريون . 

 وقال الشيخ أمحد القرعاوي :
 الشيخ مع طلبته من املسجد إىل املنزل يضيق الشارع هبم ) عندما يسري

لكثرهتم ، فيقوم الشيخ رمحه هللا وينهاهم ويقول هلم : ابعدوا وأعطوا 
 (2)الطـريق حّقه ( . 

 وقال حممد بن أمحد الشدي :
) فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا عامل كبري مهتمٌّ ابلكتاب 

لدى القّلة من الناس ومعرفيت بفضيلته جاءت واالطالع بشكل مل أره إال 
ابلصدفة خالل عملي، فقد وصله بطريقة معّينة أن اجلمعية لديها لوحات. 
 والعديد من الرسامني السعوديني تدخل رسوماهتم حتت طائلة ) غري 
املباح ( من الفّن التشكيلي ، وجاءت مكاملة فضيلته هبذا اخلصوص مع 

رمحه هللا يف مكتبه مصادفة ، وأان لدى مسّوه مسّو األمري فيصل بن فهد 
: لدي فالن سوف يتصل  -رمحه هللا  –لعرض بعض األوراق ، فقال مسّوه 

بفضيلتك ، ويشرح لكم واقع احلال الذي هو الصحيح الذي نسري عليه 
يف مجيع أعمالنا ، وفعاًل يف مساء ذلك اليوم اتصلت مع فضيلته وشرحت 

 متفهمًا لدوران يف رعاية الشباب بكل أبعاده له ، فوجدت الشيخ رمحه هللا
ــالفكرية والعملية ، ومن ضمنها الفنون التشكيلية  ـــــ  ــــــــ

 . 11896الرايض ، العدد ( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 2)
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اليت ليس فيها شائبة ، وأّكدت لفضيلته ذلك يف كل ما نقيمه من معارض 
. ورضي فضيلته وقال: إن فيما ذكرته يل وأرسلت له مناذج مصغرة منها ..

حماولة منكم إلشغال الشباب أبعمال مفيدة ، وقد تصده عن ما يضّره 
ومحلين السالم لسمّو األمري فيصل رمحه هللا ، وحتدثت مع فضيلته عن 
بعض الكتب اهلامة واملفيدة ، وأصبحت عالقيت به ثقافية أبوية ، رمحه هللا 

 (1)وعوضنا عنه خرياً ( . 

 وقال عبد الغين بن انجي القّش :
) كان الشيخ يف أحد الليايل الرمضانية يصافح من استمعوا إىل الدرس ، 
وإذا برجٍل من املغالني يف املشايخ أخذ يغايل يف الشيخ ، ويقول كالمًا فيه 
غلوٌّ كبري،فما كان منه رمحه هللا إال أن دفع ذلك الرجل وقال له:أصلحك 

قيدتك أواًل ، وبعد ذلك التفت إىل طالبه وسأهلم أن أيتوا هللا ، َأْصلمْح ع
ابلرجل الذي فعل ما فعل ، وأخذ حيدثه ويالطفه ، مث خصص الّدرس بعد 
ذلك يف الغلّو واملغاالة ، وكيف أنه كانت سببًا يف عبادة غري هللا عز وجل 

 . )(2) 

 وقال الشيخ راشد الزهراّن :
مطار امللك عبد العزيز جبّدة ، فتأخرت  ) يقول رمحه هللا تعاىل : كنت يف

الطائرة ، فأردت أن أستفيد من الوقت ، ويف مصّلى املطار بدأت أحَتّدث 
ــعن اتباع السنة ، وعن فرقة التيجانية وأّنا فرقة ضاّلة ، فقال أحد  ــ ــــ  ـــــــ

 ـ .52، نقاًل عن صفحاٍت مشرقة ، صـ  12841الندوة ، عدد ( 1)
 .  13792العدد  املدينة ،( 2)
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األخوة : اي شيخ لو مسحت يل أن أترجم كالمك إىل لغة ) اهلوسا ( ، 
لوجود أانس كثري يتحّدثون هبذه اللغة ، يقول الشيخ : وبدأت ابحلديث 
وهو يرتجم ، ويف أثناء الكالم قال شخٌص : اي شيخنا أنت تذم الطائفة 

كل مرتجم ، وكان يقول وهو يثين عليها ، فأجلسه الشيخ ، ومل يعد يثق يف  
  (1): متنيت أنين تعّلمت اللغة اإلجنليزية ( . 

 وقال د . أمحد بن سليمان العريين :
) كان رمحه هللا يعمل ابلعلم ويطّبقه حبذافريه ، ففي يوٍم من أايم شوال كنا 
يف درسه يف قاعة كّلية الشريعة ابلقصيم ، فسأل أحد الطالب الشيخ عن 

احلرم ورأوا الزحام الشديد  ارمضان املاضي ، فلّما دخلو أانٍس اعتمروا يف 
رجعوا إىل بلدهم ومل يتموا عمرهتم ، فقال الشيخ : أتعرفهم ؟ قال : إن 
زمياًل يل يعرفهم قد أوصاّن ابلسؤال ، فقال الشيخ : اخرج اآلن وبلغه 

كة ، وإمتام نسك العمرة ، فقال الطالب : إىل مليأمرهم اآلن ابلتوجه 
، سوف أخربه بعد احملاضرة ، فقال الشيخ : ال تنتظر ، اخرج اآلن  حسناً 

 (2)وأخربه ، فخرج الطالب من فوره ( . 

 وقال الشيخ عبد هللا اجلاليل :
) أذكر أان كنا يف حفل يف عنيزة قبل أكثر من عشرين سنة ، فقام أحد 

: لك  الشعراء هداه هللا وحبسن نّية فأثىن على رجٍل من املسؤولني ، فقال
 النهي واألمر .

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ـ .97شريط معامل يف حياة فقيد املسلمني ابن عثيمني ، نقاًل عن صفحات مشرقة صـ( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 2)
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فغضب فضيلته رمحة هللا عليه وقال : هذا ال يكون إال هلل هو الذي له 
  فشكر فضيلة النهي واألمر ، وكان ذلك املسؤول أيضًا رجاًل فاضالً 

الشيخ وقال : جزاك هللا خريًا ، أان ال أستحّق هذا ألن هذا من اختصاص 
، هو الـذي له النهي واألمر ، خصوصًا وأن تقدمي ما حّقه  لهللا عز وج

التأخري يف الكالم يدّل على احلصر والنهي ، واألمران حمصوران هلل عز 
  (1)وجل ( . 

 لغفيص :وقال عبد هللا بن عبد العزيز ا
) مّرة بعد أن انتهينا من السعي للعمرة خرج الشيخ ليحلق رأسه ، وإذا 
برجٍل خارج املسعى ميسك بسيجارة ، فوعظه الشيخ بكلمة طيبة ، فكأن 
الرجل مل يعر الشيخ اهتمامًا ، ومضى ، فلحقت به وقلت له : أتدري من 

ن عثيمني ؟ هذا الذي يعظك ؟ إنه الشيخ ابن عثيمني، فقال : صحيح ! اب
فانطلق فاعتذر من الشيخ ، ويقبله يف رأسه ، فقال له الشيخ :  إذا كنت 

  (2)تريدّن أقبل اعتذارك فاترك هذا اخلبيث ، فوعد خرياً ( . 
 قلت :

 ومما أذكره من املواقف يف هذا األمر العظيم ما أييت :
 هـ 1413جاء الشيخ ألداء العمرة يف حدود سنة  في مكة المكرمة -
طلبت منه أن أالزمه أثناء النسـك للسـؤال واالسـتفادة مـن عملـه وعلمـه ، و 

 وكنت أسأله بني احلني واآلخر عن مسائل .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 شريط اإلمام ابن عثيمني ، ) تسجيالت صدى التقوى ابلرايض ( .( 1)
     هـ . 29/10/1421األربعاء ، يوم ( 2)
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عـد صـالة الـركعتني خلـف املقــام ، وقـد سـألته عنـدما كـان يشـرب مــاء زمـزم ب
 هل صح يف استقبال القبلة شيء يف هذا املوطن ؟ فقال : ال .

وبعدما انتهى الشيخ من السعي ذهبت معـه إىل احلـالق جبـوار املـروة فطلـب 
منــه الشــيخ أن حيلــق شــعره وأيخــذ مــن شــعر األذنــني وأان واقــف خلفــه أثنــاء 

 فرفض .احلالقة قد عرضت عليه أن أدفع مثن احللق 
وبعدما انتهى أعطيت احلالق األجرة وأعطاه هو أيضاً األجـرة ، ووجـد عنـد 
احلــالق لوحــة مكتــوب فيهــا ) ممنــوع حالقــة الــذقن ( فأعجــب الشــيخ جــّداً 

 وقام للحالق وشكره وحثه على عدم حلق اللحية وأخربه أن هذا حرام .
 كل هذا واحلالق ال يعرف من الشيخ وهو يف ذهول من أمره .

 قف آخر :مو

ارة ، وكــان يطلــب الســيكنــا مــع الشــيخ يف زايرة ملدينــة الــرَّس وركبنــا معــه يف 
دخــل مــن القــرآن ، إىل أن وصــلنا .  مــن كــل واحــد مّنــا أن يقــوم بقــراءة شــيء

الشيخ على بعض الوجهاء يف هذه املدينة ، وكان ينهاهم عن التصاوير اليت 
 ا أمر به .توضع يف اجملالس ، فيستمعون ألمره وجييبونه مل

وجــاء وقـــت العشـــاء وجلســنا ركـــل علـــى األرض وكــان وراءان بعـــض اخلـــدم 
قياماً للخدمة ، فنهاهم الشيخ عن الوقوف على رؤوسنا كما يقـوم األعـاجم 

 مللوكهم ومعظميهم .
 ومن تلطف الشيخ يف اإلنكار عند احلاجة إليه :

وخلفــــه ذات يـــوم كــــان الشـــيخ يصــــلي الظهـــر إمامــــاً كعادتـــه يف مســــجده ، 
جمموعــة مــن املصــلني مــن مصــر ؛ مــن صــعيدها وكــان إذا كــرب الشــيخ رفعــوا 

 أصواهتم ابلتكبري خلفه .
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فجـــاء الشـــيخ ذات يـــوم وقـــال : اي أبنـــاء وادي النيـــل ال ترفعـــوا أصـــواتكم 
 ابلتكبري .

ومسـألة إنكــار املنكــر مسـألة عظيمــة هلــك فيهـا مــن هلــك ، وغـال فيهــا مــن 
ـــدن اخلـــوارج مث امل ـــة فمـــن بعـــدهم مـــنهم مجاعـــات التكفـــري غـــال ، مـــن ل عتزل

وغريهم ممن ال يراعـون الوسـائل الشـرعية يف إنكـار املنكـر ، وال يقفـون علـى  
 كالم أهل العلم يف مراتب إنكار املنكر . 

ويف أحـــد األايم يف دروس الصـــباح يف الصـــيف قـــام أحـــد الطـــالب معرتضـــاً 
 والفاحشـة واألفــالم علـى الشـيخ قــائاًل: انتشـرت املنكــرات واملعاصـي كــالراب

 املاجنة ..... وغريها .
 فلماذا يسكت العلماء ؟ وما هو دوركم ؟ وملاذا ال تنكرون املنكر ؟

فأجابــه الشــيخ حبكمــة ورفــق قــائالً : ومــا أدراك أننــا مل ننكــر املنكــر ومل رمــر 
 ابملعروف .

بــل حنــن ننكــر املنكــر ورمــر ابملعــروف ، لكــن هــل يلــزم مــن كــل مــن ينكــر 
 ر أن ُيْسَتمع له ، وهل يلزم أن خيرب الناس أنه أنكر املنكر ؟ .املنك

فكانت هـذه إجابـة حكيمـة مـن الشـيخ تُنقـل للمتحمسـني واملتحـاملني علـى 
شيوخهم يف كل عصر ومصر ممن يتهمون أهل العلم الرابنيني ابلتقـاعس عـن 

 إنكار املنكر .
 ومما أذكره يف هذا الباب :

امعة االسالمية ابملدينـة املنـورة ، وكـان يوجـد أن الشيخ كان سيحاضر يف اجل
ابلقاعــة الكـــربى عـــدد مـــن كـــامريات التصــوير ابلفيـــديو ، فقـــام الشـــيخ قبـــل 
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صعوده املنصة للمحاضرة ابملرور على أصحاب الكامريات ونّكسـها بنفسـه 
واحدة بعد واحدة ، مث صعد على املنصة وقبل بدأ احملاضرة ، قـال: إنـين ال 

يري ، ومـــن صـــورّن فـــأان خصـــمه يـــوم القيـــام ، مث بـــدأ يف أمســـح ألحـــد بتصـــو 
 احملاضرة . 

فليســمع هــذا كــل مــن ال يفقــه قــول الشــيخ يف التصــوير الفوتــوغرايف الــذي 
 يكون حلاجة الشخص كاهلوية وغريها وبني التصوير لالقتناء والذكرى .

وقد نسب إىل الشـيخ يف هـذا األمـر شـنائع مـن جـراء الفهـم املغلـوط لفتـوى 
 يخ .الش

وقد نُوقمش الشيخ كثريًا يف هذا األمر يف أن عموم األدلة تدل على منع كـل 
أنــواع الصــور إالّ مــا اســتثنته الضــرورة كمــا عليــه فتــوى شــيخ شــيخنا العالمــة 

 ابن ابز رحم هللا اجلميع وغفر هلم .

 اهتمامه بأحوال المسلمين في العالم ، وفقهه بالواقع . -19

 مد الرميان :قال د . عبد هللا بن حم
) ممـا جيـدر ابلـذكر أن الشـيخ رمحـه هللا مل يسـافر خـارج اململكـة طـوال عمـره 
إالّ مــرة واحــدة يف إجــازة الصــيف املاضــي لتشــخيص املــرض الــذي أصــابه ، 
وكـــان يـــرى أن بقـــاءه يف الــــداخل أكثـــر نفعـــاً وأجــــدى ، لكنـــه كـــان شــــديد 

 قدومهم للحج أو  احلـرص على مقابلة املسلمني من شىت بالد الدنيا عند
العمرة ، وأذكر أّن دعوته ذات مرة لتناول طعام العشاء ، وكان رمحه هللا ال 
يرّد الدعوة إال عند عدم استطاعته إلجابتها ، فوافـق علـى ذلـك ، مث أرسـل 
يل أحــد تالميــذه بعــد صــالة العصــر لالعتــذار ، وطلــب أتجيــل املوعــد ألن 
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وا لقـاء الشـيخ ، فخشـي الشـيخ أن هناك وفدًا من املسلمني األمريكـان طلبـ
ميتـــد الوقـــت هبـــم ، فاعتـــذر ، وفعـــالً بقـــي معهـــم الشـــيخ إىل قـــرب منتصـــف 
الليل ، وهـذا يـدّل علـى حرصـه رمحـه هللا علـى مقابلـة املسـلمني ، والوقـوف 

 (1)على مشاكلهم رغم عدم سفره إىل بالدهم ( . 

يهتم بقضااي  وقال الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل : ) إن الشيخ كان
املسلمني يف كّل أحناء العامل ، وكان يتصل يب شخصيًا يف كثرٍي من املرات 
يسأل ويستفسر عن أحوال املسلمني سواًء أايم البوسنة ، وأفغانستان ، 
وكوسوفا ، وكان يتابع متابعة دقيقة لبعض املشاريع ، وحيرص عليها ، 

هبذه القضااي ، وحيث وخيصص جزءًا من حماضراته ودروسه لتوعية الناس 
على دعمها، وأذكر أنين زرت الشيخ يف مسجده اجلامع الكبري يف عنيزة، 
وبدأت أحدثه بعد الصالة عن بعض القضااي اهلاّمة ، وكان طبعًا املسجد 
مليئًا ، وأمرّن أن أنزل إىل القبو وأنتظر هناك ، ونزل خلفي ، وجلسنا 

ية اليت أطرحها عليه ، وكان وحدان منفردين ، وكان يصغي ابهتمام للقض
    (2)يعطي توجيهاته ونصائحه رمحه هللا رمحة واسعة ( . 
 وقال د . عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس :

 ـــــــــــــــ
 .  10334اجلزيرة ، العدد ( 1)
      .  11891الرايض ، العدد ( 2)

اكــز اإلســالمية ) أذكــر أّّن مــّرة يف إحــدى الــدول الغربيــة ، دخلــت أحــد املر 
وفيه مكتبة متواضعة ، فإذا أان مبجموعة مـن طـالب العلـم يف هاتيـك الـداير 
من حميّب الشيخ رمحه هللا تعاىل وهم مل يروه ، وقد عكفوا على كتبه ومؤلفاتـه 
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ورسائله ، يقرؤوّنا ، ويبذلون جهدهم يف ترمجتها بلغـتهم ، فقلـت : سـبحان 
 جماهل الغرب وأقاصي الدنيا ، ولقـد هللا الذي كتب لشيخنا القبول حىت يف

بشرته بذلك فسّر كثريًا ، وهذا من عاجل بشرى املؤمن ، وقد كـان يسـألين 
عـن أحـوال املسـلمني يف الـدول الــيت أزورهـا ، ويشـجعين علـى االســتمرار يف 

  (1)ذلك كثريًا، فجزاه هللا عين خري اجلزاء (.
 وقال انصر السعدي :

داً وصـابراً ، مسـتمراً يف العلـم والعبـادة دائبـاً علـى ) كان الشيخ رمحه هللا جل
ذلك ، وأذكر أنه عندما علم ابحلرب اإلسرائيلية ضد الفلسـطينني أتثـر كثـرياً 
، وظهر ذلك واضـحاً يف قسـمات وجهـه ، وهـذا دليـل علـى اهتمامـه بواقـع 

  (2)املسلمني ، وله جهود واضحة يف ذلك ( . 
 : وقال الشيخ بدر بن اندر املشاري

) رغــم مــرض الشــيخ حــرص علــى خطــب اجلمعــة يف اجلــامع الكبــري واإلمامــة 
وااللتقاء ابلناس لإلجابـة علـى أسـئلتهم واستفسـاراهتم رغـم كـّل معاانتـه حـىت 

 ـــــــــــــــقيل لـه يف وقت مرضـه : أرح نفسك اي شيخ ، قال : الراحة يف 
 .  10335اجلزيرة ، العدد ( 1)
 .  10336اجلزيرة ، العدد ( 2)
 

  (1)خدمة املسلمني ( . 
 وقال د . عبد هللا املوسى :

) ذهبت للوالايت املتحـدة األمريكيـة ، وكـرمين الشـيخ بـرقم اهلـاتف اخلـاص 
يف املنــزل ، وطلــب مــيّن أال أســتخدمه إال يف احلــاالت القصــوى الــيت حتــدث 
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والشـقاق دائماً يف بالد الغرب ، وينتج عدم الفصـل فيهـا إىل الفتنـة والفرقـة 
والنــزاع ، وكنــت أســتخدم هــذا اهلــاتف بــني الفينــة واألخــرى ، وكــم كــان هــذا 
مفيــداً علــى مســتوى الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ، فقــد اتصــلت بــه مــراراً ، 
وال سيما عندما يبلغ اخلالف احللقوم ، وهبذا الرقم اخلـاص انكشـفت كـرب 

يف أحـد األايم أحـد  ، واحنلت عقد ، واحتدت قلوب هبذه الفتوى ، حىت إنه
اإلخــوان مل يصــدقين يف قــول ابــن عثيمــني ، فنقلتــه لــه وقــال : ال مــانع لــدّي 
أن يكون اللقـاء مباشـرًا عـرب اهلـاتف ، وأان مسـتعد للمناقشـة ، ومـرت األايم 
، ويف زايريت السنوية للمملكة العربيـة السـعودية أعـود جمللـس الشـيخ مـرة أو 

وجـودة هنـاك وأحـوال املسـلمني ، وأعـرض مرتني ، وأذكر له بعض الصور امل
ـــاوى ، وكـــان يكتـــب وييســـر ، وكنـــت أانقشـــه بصـــراحة إىل  عليـــه بعـــض الفت
درجـــة أنـــه رفـــض الفتـــوى يف موضـــعني ملـــا أخربتـــه بكامـــل القضـــّية ومل يعطـــين 

  (2)جواابً ، وقال : اسـأل غريي ( . 
 وقال الشيخ توفيق الصائغ :

 ـــــــــــــــ
 ـ .61قاء ربّه ( نقالً عن صفحات مشرقة حلمود املطر صـشريط ) أحّب ل( 1)
         .  10337اجلزيرة ، العدد ( 2)

)ملا عاد من رحلته العالجية وقد أمضى أربع عشرة ساعة يف اجلّو منتقاًل 
من الوالايت املتحدة إىل اململكة، فلما وصل إىل الطائف اتصل يب هاتفياً، 

استطعت أن تعلم الناس يف املواقع ] مواقع وقال رمحه هللا تعاىل : ) إذا 
اإلنرتنت [ برقم هاتفنا يف الطائف ، وأننا انتقلنا إىل هناك فافعل حىّت ال 

 (1)من السؤال والفتيا ( .  حُيرم الناس
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 قال الشيخ سعد بن عبد هللا الربيك :
) ما تواىن عن النصح واإلرشاد بعد أن دامهه املرض ، وأّنك قواه ، وفتك 

مه ، يروي من رافقه يف رحلة العالج إىل ) أمريكا ( يقول : أمضى جبس
الشيخ عشرة أايم مألها جبلسات تفسري القرآن وتعليمه ، والفقه ومدارسته 
، وحتول جناحه يف املستشفى إىل حلقة من حلق العلم والفتيا والذكر 

،  والدعوة ، اجتمع برؤساء املراكز اإلسالمية الذين زاروه يف املستشفى
فأكثر عليهم النصيحة وأعاد وكرر عليهم أن يتقوا هللا ، وأن يتحدوا وأن 
يتكاتفوا ، وأن جيمعوا كلمتهم،وأن يعتصموا حببل هللا مجيعاً، وأن ينبذوا 
الفرقة ، وأن يبدؤوا احلوار بينهم ابللني واحلكمة واحلسىن ، وأن يتباعدوا 

ام بعضهم مبا ال جيوز من عن رمي بعضهم ابلعبارات اليت ال تليق ، أو اهت
     (2)سّيء الظنون ( . 

 وقال عبد هللا بن عبد العزيز الغفيص :
) كان حيمل هّم األمة اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارهبا ، ففي ذات 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ـ .75شريط ) وداعاً العثيمني ( نقالً عن صفحات مشرقة صـ( 1)
 ـ .85ت ( نقاًل عن صفحات مشرقة صـشريط ) رابنيون على فراش املو ( 2)

يوٍم كنا عائدين إىل السكن بعد الدرس الذي كان يلقيه عقب صالة الفجر 
يف املسجد احلرام ،ووصلنا إىل السكن حوايل الساعة السابعة والنصف 
تقريبًا لينام الشيخ وقت الضحى ، فقد كان ال ينام يف العشر األخرية من 

حيث كان جيلس يف غرفة يف املسجد احلرام رمضان إاّل يف ذلك الوقت ، 
للّرد على أسئلة املستفتني من بعد صالة العصر إىل صالة املغرب شفهّيًا  
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ملن يقدم عليه ، وتليفونيًا ملن يتصل به ، وبعد صالة الرتاويح جيلس 
للدرس حىت صالة القيام ، مث يصلي القيام وبعده ينام نصف ساعة فقط 

الفجر وجيلس للدرس حىت الشروق ، فال جيد  قبل السحور ، مث يصّلي
 وقتاً للنوم إال وقت الضحى ، وهكذا بقّية العشر.

أعود للقصة عندما وصلنا للسكن ، دخل الشيخ لينام وطلب مين إيقاظه 
الساعة التاسعة والنصف ملقابلة وفد قدم من إحدى الدول اإلسالمية ، 

الربع حىت وصل الوفد ، وابلفعل مل تقرتب عقارب الساعة من التاسعة و 
 فأخربهتم أن الشيخ انئم ، وطلب مين إيقاظه الساعة التاسعة والنصف .

واقرتحت عليهم لو أّنم انتظروا ساعة أخرى حىت يسرتيح الشيخ فوافقوّن 
بال تردد ، وما أن جتاوزت عقارب الساعة التاسعة والنصف بقليل حىّت 

سألين عن الوفد ، فأخربته وجدت الشيخ قد استيقظ من تلقاء نفسه  ، و 
أّنم وصلوا ، وأعلمته مبا قلت هلم فعاتبين ، وقال : ساحمك هللا ، كان 

 (1)علّي أن أكون يف استقباهلم ( . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 هـ .29/10/1421األربعاء ، عدد يوم ( 1)
 

 وقال محود الشميمري :
م للسالم عليه ) زرته يف خميمه يف مىن مع عدٍد من إخواننا حديثي اإلسال 

وإلقاء بعض األسئلة ، وكان رمحه هللا عند دخولنا عليه يلقي درسًا على 
عدد كبري من احلاضـرين ، فأسررت لـه أن مـعي بعض األخـوة األمريكيني 
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يرغبون ابلسالم عليه ، واالستفادة يف بعض األمور اليت هتمهم  واألوروبيني
إاّل أن طلب من أحد املشرفني على يف بالد الغرب ، فما كان منه رمحه هللا 

املخّيم أن يستضيفهم يف خيمته اخلاصة حىت يفرغ من إلقاء درسه ، وما 
هي إال دقائق معدودة وإذا به يدخل علينا يف خيمته  هاشًا ابشًا مرحبًا 
ابألخوة حديثي اإلسالم ، ويهنئهم على نعمة اإلسالم ، مث بني هلم وسائل 

أسرهم وأقارهبم ، وجمتمعاهتم ، مث جلس بعد ذلك الثبات ومسؤولياهتم حنو 
يستمع إىل أسئلتهم ، وجييب عليها بكّل اهتمام وسعادة، ويكّرر اإلجابة 
لالطمئنان على فهمهم هلا ، وكنت أقوم بدور الرتمجة ، فأكد علّي رمحه هللا 
االهتمام هبم ، وتقدمي كّل ما حيتاجونه للتفقه يف دينهم وتقدمي أي مساعدة 

  (1)تاجوّنا ، مث وّدعهم رمحه هللا أبحسن ما يكون التوديع ، ودعا هلم ( . حي
 وقال عبد احملسن بن عبد الرمحن القاضي :

 كّنا إذا حدثناه عن عمٍل خريي هنا أو  –رمحه هللا  –) أذكر يف غري مّرة 
هناك ، يساهم بدعمه ، ليس دعمًا ماداًي فقط ، بل ابلتوجيه والنصح 

 ذل املال ، ولو أردت ضرب األمثلة فإن املقام ال يسمحوالتحّري يف ب
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  .  13782جريدة املدينة ، العدد ( 1)
لذلك ، ولكنين أذكر أنه يف أحداث البوسنة واهلرسك كان كثريًا ما يطلب 
مين املرور عليه ألخذ األموال اليت وصلت إليه ، وإيصاهلا إىل هناك ، ولقد 

 من الكتب على حسابه بواسطة مكتب هيئة اإلغاثة ، أو قمنا بطباعة عددٍ 
 بواسطة اهليئة العليا جلمع التربعات ملسلمي البوسنة أو غريها ..
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وكانت له صلة مباشرةرمحه هللا مع املسلمني العاملني يف البوسنة واهلرسك 
حىت إنه أقام درسًا أسبوعيًا توجيهيًا ألحد املراكز اإلسالمية ابهلاتف يف 

 وسنة إابن أزمة ذلك البلد .الب
وتكّرر اهتمامه رمحه هللا ، واتسعت مهومه لعدد من قضااي املسلمني اليت  
كان يشجعنا على العمل فيها ومجع التربعات هلا ، بل وختصيص خطبة 
اجلمعة عنها كقضااي الشيشان اليت حظيت بنصيب من اهتمامه ، كبرٌي يف 

،  فلسطني ، وكشمري ، والفلبنيأواخر حياته رمحه هللا ، وكذلك قضية 
 وإندونيسيا .

وأقمنا بواسطته عددًا من املراكز العلمية يف العامل ، اليت كان يدعمها 
ويشارك يف إلقاء احملاضرات هبا ، وإرسال الكتب واألشرطة إليها ، ورمبا أن  

يف   -رمحه هللا  -كثريًا ممن حوله مل يعلموا بذلك ؛ خلصوصيته املتميزة 
 (1). ذلك ( 

 وقال الشيخ بدر بن اندر املشاري : 
) بلغين من أحد طالبه أنه كان قلياًل من الليل ما ينام يف أوقات النوازل 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  110جريدة الوطن ، العدد ( 1)

الكبرية على األمة خصوصًا يف أايم أزمة اخلليج ومأساة إخواننا يف البوسنة 
ل ويدعو ربّه هلم ابلنصر والثبات ، ورّد  والشيشان ؛ حيث كان يقوم اللي

كيد أعداء الدين عنهم ، وكذلك دعاؤه للمسلمني وحّثهم للوقوف معهم 
 . )(1)  
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 وقال الشيخ حمّمد بن صاحل املنّجد :
) لقد اهتم الشيخ أبمور اجلهاد ، ومن ذلك جهاد املسلمني يف بالد 

كثر يف كّل أسبوع البوسنة واهلرسك ، وكان قد خّصص من وقته ساعة أو أ
ألمور اجلهاد يف البوسنة يتصلون به فيفتيهم ، وينظر يف حاجتهم ، ويسمع 
أخبارهم ويستبشر هبا وينشرها ، واتصل به بعض اجملاهدين من البوسنة مّرة 
، وسألوه عن حكم قتل اخلطأ ؟ وماذا جيب على القاتل ؟ واحٌد من 

فبعد اإلجابة؛الشيخ ملّا أجاهبم املسلمني قتل أخاه املسلم يف اجلهادم خطأ ، 
مبا جيب عليهم من حّق هللا وحّق أهل القتيل قال : أّما دية املقتول فعلّي ، 
وسأرسلها لكم إن شاء هللا تعاىل ، وكذلك كان اهتمامه ابجلهاد يف 
الشيشان حىت ذهب بعض طالبه إىل هناك يعلمون ويدّرسون ، ويشرفون 

 (2)يشان ... ( . على تطبيق الشريعة يف بالد الش

 . الشيخ ومحنة فلسطين والشيشان 

قد عاصر الشيخ طيلة حياته العديد والكثري من حمن األمة اإلسالمية 
العاملية ابتداًء من حمنة احتالل اليهود لفلسطني وانتهاًء مبحنة اغتصاب 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ـ .163شريط ) أحّب لقاء ربّه ( بواسطة صفحات مشرقة صـ( 1)
 فائدة من العالمة ابن عثيمني ( . 100ريط ) ش( 2)

 الّروس لبالد الشيشان .
وقد كان للشيخ جتاه هذه احملن مواقف عظيمة مل يّدخر فيها وسعًا للدفاع 
عن قضااي أّمته بشىّت الوسائل ، ومساعدة هذه الشعوب املسلـمة املمَتحنة 
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ي وعلمّي ودعوّي فقد كان رمحه هللا تعاىل يبذل ما يستطيعه من جهٍد مادّ 
 يف سبيل نصرة إخوانه املسلمني .

 .) في قضية فلسطين ( من ذلك :                
ما قاله رمحه هللا تعاىل يف خطبته اليت ألقاها بعد احتالل فلسطني حبوايل   

 مثانم سنوات ، قال فيها :
" أيّها الناس ! فلقد مضى على احتالل اليهود للمسجد األقصى أكثر من 

انم سنوات وهم يعيثون به فسادًا،وأبهله عذااًب،ويف هذه األايم أصدرت مث
 حمكمة يهودية حكماً جبواز تعبد اليهود يف نفس املسجد األقصى .

ومعىن هذا احلكم الطاغويت إظهار شعائر الكفر يف مسجد من أعظم 
 املساجد اإلسالمية حرمة ... " .

 . مث ذكر فضل املسجد األقصى واألدلة على ذلك
 مث ذكر احملن اليت مّر هبا املسجد األقصى خالل القرون املاضية .

هـ احتّله اليهود ، أعداء هللا ورسوله 1387مث قال : " ويف ربيع األول سنة 
، وال يزال حتت سيطرهتم ولن يتخلوا عنه ،  ىمبعونة أوليائهم من النصار 

ز أن تتنازل وقد قالت رئيسة وزرائهم فيما بلغنا : ) إن كان من اجلائ
إسرائيل عن تل أبيب ، فليس من اجلائـز أن تتنازل عن أورشليم القدس 

 نعم ؛ لن تتنازل إسرائيل عن القدس إال ابلقّوة ( .
وال قّوة إال بنصٍر من هللا عز وجل ، وال نصر من هللا إاّل بعد أن ننصره  

 .  ُكْم ويـُثـَبّمت َأْقَداَمُكْم اَي َأيُـَّها الَّذمين آَمُنوا إمن تَنُصُروا هللاَ يـَْنُصرْ  
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وإّن نصران هلل ال يكون ابألقوال الرباقة ، واخلطب الراننة اليت حتّول القضّية 
 إىل قضّية سياسّيٍة ، وهزمية ماديٍة ، ومشكملة إقليمّية .
 وإّّنا وهللا ملشكلة دينية إسالمية للعامل اإلسالمّي كله .

ابإلخالص له ، والّتمسك بدينه ظاهراً إّن نصر هللا عز وجل ال يكون إاّل 
وابطنًا واالستعانة به ، وإعداد القّوة املعنويّة واحلّسية بكّل ماتستطيع ، مث 

 القتال ؛ لتكون كلمة هللا هي العليا ، وتطهر بيوته من رجس أعدائه .
أّما أن حناول طرد أعدائنا من بالدان مث نسكنهم قلوبنا ابمليل إىل منحرف 

 والتلّطخ بسافل أخالقهم . أفكارهم ،
أّما أن حناول طردهم من بالدان،مث يالحقهم رجاُل مستقبل أمتنا يتجّرعون 

 أو يستمرئون صديد أفكارهم ، مث يرجعون يتقيؤونه بيننا .
أّما أن حناول طردهم من بالدان ، مث نستقبل ما يرد منهم من أفالٍم فاتنة ، 

 وصحٍف مضّلة .
ن بالدان مع ممارسة هذه األمور ، فذلك التناقض أّما أن حناول طردهم م

 البنّي ، واملسلك غري الّسليم .
ْنُصَرنَّ هللُا َمن يـَْنُصُرُه إمّن هللا  والفجوة السحيقة بيننا وبني الّنصر  َولَيـَ

لقويٌّ عزيز . الَّذميَن إمن َمّكنَّاُهْم يفم اأَلْرضم َأقَاُموا الصَّاَلَة َوءاتـَُو الزََّكاَة 
ملَْعُروفم َوَّنَْوا َعنم املُْنَكرم َوهللم َعقمَبُة األُُمورم وَ   .  َأَمُروا ابم

 نعم ، أقاموا الصالة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا ابملعروف ، وّنوا عـن املنكر . 
هـ غدًا تَغينّم  87ال كما قال بعض املذيعني أاّيم احلرب مع اليهود يف عام 

 أم كلثوم يف قلب تل أبيب .
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 شكراً ى هللا على رسوله ، لقد صلى غداة فتح مكة مثاّن ركعات ، إّما صلّ 
هلل تعاىل على الفتح خاّصة ، أو تعبدًا بصالة الّضحى ، والعبادة من 
الشكر ، وهكذا حال الفاحتني يف اإلسالم ، يعقبون الفتح ابلشكر 

 والتقوى .
شريعته ، وأطيعوا هللا فاّتقوا هللا أيّها املسلمون ، وأنيبوا إىل رّبكم وأقيموا 

 ورسوله إن كنتم مؤمنني .
اللهم انصر اإلسالم واملسلمني ، وطّهر املسجد األقصـى من اليهود 

  (1)والّنصارى واملنافقني .. ( . 
رحم هللا ابن عثيمني ، كم كان فقيها بواقع األمة ، فقيهًا حبكم الشرع ، 

 أّمته شيئاً .وليس كما يدعي بعض األغمار أنه ال يعلم عن واقع 
وهللام إن هذه الكلمات هبذا التحليل الدقيق ، والتشخيص للداء ، ووصف 

 الدواء حلقيقة أن تكتب مباء الذهب على أوراق الفضة .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

      ـ .665-662الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع للمرتجم رمحه هللا تعاىل صـ( 1)
صر اليت أوردها مع اختصارها ووجازهتا ووهللام إّن أسباب العالج أو النّ 

جلديرة أن جتتمع عليها األمة اإلسالمية والعربية مبؤمتراهتا وجامعاهتا ، بل 
وجيوشها لدراستها وتدريسها والعمل هبا للخروج من هذا املأزق التارخيي 
الذي امتحنت به أّمة اإلسالم اليوم ، وإىل هللا املشتكى ، وهو وحده 

 املستعان .
 : في الشيشانقضّية مأساة إخواننا املسلمني  وأما
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فقد كان الشيخ مهتمًا هبا غاية االهتمام ، وكما يقال اآلن ) على مستوى 
األحداث ( مجعًا للمال لدعم اجملاهدين ، ودعاًء هلم ، وحثًا على اجلهاد 

،  ممعهم ، واتصااًل هبم هاتفيًا ، وختصيصه األوقات للرد على استفساراهت
 ة وافدهم ، وبيان قضيتهم يف حماضراته وخطبه وكلماته .واستضاف

فرمحه هللا تعاىل ، ما كان أنصحه ! وأحرصه ! وأشفقه ! على إخوانه 
 املسلمني .

وقد مسعت منه رمحه هللا تعاىل حماضرًة عظيمًة يف نصرة إخواننا يف الشيشان 
 جبامع الراجحي ابلربوة ابلرايض أثناء اشتداد املأساة . 

 يها :جاء ف
" األمة اإلسالمية يف هذه األايم تستقبل شهر رمضان املبارك ، ولكنها 
تعيش يف أمٍل ونكٍد فيما جيري إلخواننا يف الشيشان ، من تسّلط أولئك 
امللحدين الّروس عليهم ، ال لشيء ؛ إاّل ألّنم شرعوا يف نشر الدين 

 اإلسالمي الصايف من البدع يف بالد البلقان . 
اإلسالم ال يرضون هبذا أبدًا ، سواًء كانوا من امللحدين  ولكن أعداء

 الشيوعيني ، أو من اليهود ، أو من النصارى ، أو غريهم .. وهذا ظاهر .
وملّا أرادت تيمور الشرقّية ) يعين يف بالد إندونيسيا ( وهي جزء من األمة 

د ، اإلسالمية ملّا أرادت أن تتحّرر ألن أكثرها نصارى ، قام الغرب وقع
وهيأ األسطول اجلّوي والبحري والربّي ؛ من أجل أن ينفصل هذا اجلزء من 

 إندونيسيا ألن أكثره نصارى .
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اجلمهورية الفتّية اليت عرفت حقيقة احلياة ،  أّما جمهورية الشيشان
وعرفت حقيقة التوحيد ، وعرفت الدين الصايف ، فهي عند الغرب منشقة 

 ما أشبه ذلك ..؛ واجملاهدون فيها إرهابيون ، و 
َكْم ممن فمَئٍة َقلميَلٍة َغَلَبْت فمَئًة َكثمريًَة إبَمْذنم هللام َوهللُا َمَع   ولكيّن أقول 

 .  الصَّابمرميَن 
إننا لن نيأس ولن نقنط ، وسوف يرجع الّروس على أعقاهبم خمذولني 

 مهزومني إن شاء هللا كما رجعوا يف أول مرة .
، بل أدىن حّق ؛ أن ندعو هلم أن ينجيهم هللا من  وإن من حّق إخواننا علينا

القوم الظاملني ، وأن ينصرهم على القوم الكافرين ، يف أوقات اإلجابة ويف 
 أحوال اإلجابة ..... " .
 وذكر أوقات الدعاء .

مث قال : " املسألة خطرية ، وليت املسلمني عرفوا قدر هذه النكبة وقاموا 
 ينكرون عليهم ..

ينكرون على الّروس ، وينكرون على دول الغرب ، ألن دول  فردى ومثىن
 الغرب نـصرانية كافرة ، والروس مالحدة كّفار ، وهللا يقول : 

ذميَن َكَفُروا بـَْعُضُهْم َأْولمَياُء بَعٍض   ِّ  .  َواّل
ال تقل : هؤالء أهل كتاب بدعواهم ، وهؤالء مالحدة ، كّلهم سواء ،  

 كّلهم حرٌب على اإلسالم .
وأرجو هللا أن يصل كالمي  –هلذا كان الواجب على الدول اإلسالمية 

 أن ينفروا خفافاً وثقاالً إىل نصرة هؤالء ؛ ولو ابلكالم . –أمساعهم 
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 أّما السكوت هكذا وال كأن شيء كان ، هو وهللام مزرى .
وليس حزننا أن هتزم دولة مقابل دولة ؛ حزننا أن هذا هزمية لإلسالم ، ألن 

ما تسّلطوا هذا التسّلط إاّل خوفًا من اإلسالم ، مع أننا نسمع أن  الروس
 اليهود يساعدون الّروس على القتال هذا ، واليهود أعداؤان ..... " .

 مث قال :
 " فما موقفنا اآلن ؟؟!! :

 من املعلوم أننا ليس لنا حيلة وال قدرة وال قّوة .
مية يف إنكار هذا األمر وأّن املوقف كان جيب أن يكون من الّدول اإلسال

الفظيع ، ولكن َقَدُر هللام وما شاء فعل ، موقفنا اآلن هو أن ندعو هللا عز 
 وجل ... ( .

 مث شرع الشيخ يف دعاٍء طويٍل مؤثّر ، جاء فيه :
" اللهم : إاّن نسألك يف مقامنا هذا وحنن يف انتظار فريضة فرضتها علينا  ) 

يف هذا املقام أن تنصر إخواننا يف يعين صالة العشاء ( نسألك اللهم 
 الشيشان ... اللهم أنزل ابلروس أبسك الذي ال يرّد عن القوم اجملرمني".

 مث قال :
 " أيّها اإلخوة : أكثروا من الدعاء إلخوانكم :

خملصني هلل ، خمبتني إليه ، مضطرين إليه ، أكثروا من الدعاء هلم فإّنم يف 
الدهم،وتقتل شيوخهم وأطفاهلم ونساءهم حمنة عظيمة ، الّصواريخ تدّمر ب

 وهتدم مساجدهم ..... " .
 مث قال :
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" ادعوا هللا هلم إبخالص يف الفروض والنوافل ، يف انتظار الصالة ، يف 
التهّجد ، ادعوا هلم ، ادعوا هلم ، هذا أقّل الواجب عليكم ، نسأل هللا أن 

 يتقّبل دعاءان ... " آمني .

 ور .منهجه مع والة األم -20

 قال العقيد الركن علي بن حممد اخلشان :
) مما حيسن ذكره عن الشيخ حرصه على تبجيل والة األمر ، وعدم تشويه 
مسعتهم ، ومع ذلك فهو يسارع إىل إنكار أّي منكر يراه ابلكتابة 

مجع بني تبجيل والة األمر ،  وعدم املغاالة   –رمحه هللا  –واالتصال، وهو 
 (1)ة وبغري مناسبة ، وهذه وهللا وسطية عزيزة ( . يف اإلطراء مبناسب

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 102جملة اجلندي املسلم ، العدد ( 1)

 وقال الشيخ خالد بن عبد الرمحن الشايع :
) ومن جماالت حرص الشيخ على مجع الكلمة أتكيده وعنايته على ضرورة 

روج عليهم االجتماع على والة األمر ، وحتذيره من كّل ما يؤول إىل اخل
ومشاقتهم ، مع قيامه يف احلني نفسه بواجب النصح ابحلكمة و املوعظة 

 (1)احلسنة ( . 

 وقال الشيخ عبد الرمحن النهايب :
) وأذكر أنه كان أيمر اخلطباء ابلتأّّن وعدم االستعجال ، والتثبت يف األمور 

بلة ، وعدم اخلروج على النظام ، وعدم استثارة الّناس يف اخلطب ، وبل
 (2)أفكارهم ( . 
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 وقال أيضاً :
) ويف جمال توجيهاته العامة واخلاصة كان حيرص على االنتظام يف األعمال 
وطاعة ويّل األمر ، ويشّدد يف ذلك ، ويرى أن معصيتهم من كبائر الذنوب 

 ، وحيذر من مغّبة االختالف والتنازع ، ويعاجل ابحلكمة وبيان احلّق .
 (3) من مناذج اخلري ، وينبوعاً من ينابيع العلم ( . فكان رمحه هللا أمنوذجاً 

 وقال األمري فيصل بن بندر :
ــ) كان يوصيين دائماً مبخافة هللا سبحانه أوالً ، واثنياً االلتزام واالهتداء  ــ ــــ  ـــــــ

 .  11891الرايض ، العدد ( 1)
 .  10346اجلزيرة ، العدد ( 2)
 املصدر السابق .( 3)

عمره على تنفيذ أوامرهم وتوجيهاهتم  ةر ، الذي كان حريصًا طيلبوالة األم
. 

 وكنت أشعر أن لوالة األمر عنده مكانة عظيمة لديه ... ( .
 وقال :

 ) لقد كانت تربطه بوالة األمر عدة أمور :
أواًل احملّبة ، مث التقدير له ألّنم يرون أنه ابلفعل على قدر كبري من العلم ، 

 ة ، واحملّبة هلم ( .واحلكمة ، واملعرف
 وقال :

) كان مطلعًا على أمور كثرية يف العامل ، ويعرف ما يدور فيه ، وكان 
 صاحب إدراك واسع جداً .
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ومل يكن يهمل حّق والة األمر ، ووجوب االلتزام أبوامرهم ، مشددًا على 
 (1)ذلك يف حديثه لألساتذة والطالب معاً ( . 

 أدب الشيخ . -21

لشيخ ابن عثيمني أدابً مجّاً مع العوام واخلواص مـن قـاٍص وداٍن قد رزق هللا ا
. 

 ومن ذلك :
رات كان يل لقاء مع الشيخ سبق أن حجزت موعده من املأنين يف أحد 

ــشهر سابق، وكان اللقاء بعد صالة العصر ، وبعد االنتهاء من الصالة  ـــــ  ــــــــ
 .  2650االقتصادية ، العدد ( 1)

يخ وذكرته ابملوعد الذي أعطانيه ملناقشة بعـض اإلشـكاالت اقرتبت من الش
 أثناء قراءايت ومذاكرايت .

مث ملا بدأان يف املناقشة جاء رجـل وقـال للشـيخ : إن امـرأة ابلبـاب ترغـب يف 
سؤال الشيخ ، فلّما هّم الشيخ ابلقيام قلـت لـه اي شـيخ : هـذه السـاعة مـن 

اسـتأذن مـن األخ صـاحب  حقي ، فرجـع الشـيخ إىل مكانـه وقـال للسـائل :
املوعــد ، فمكــث الرجــل يلــح علــيَّ يف ذهــاب الشــيخ لقضــاء حاجــة املــرأة ، 
فأذنـُت لــه ، بشــرط أن ال يتـأخر ، فــرتك الشـيخ مشــلحه ) العبـاءة ( عنــدي 

 ووعدّن أبن ال يتأخر .
 فانظر إىل هذا األدب اجلمّم يف معاملة أحد طالبه .

 اجلنة .فرمحه هللا من إمام وأعلى درجته يف 
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ومما أذكره أيضاً : أن الشيخ رآّن ذات يوٍم وأان أصلي أنزل على يدّي بـدالً 
 من ركبيّت .

وقد كان الشيخ يفيت ويرى صـحة النـزول علـى الـركبتني، فلّمـا كلمـين ُمْنكـراً 
علــيَّ ذلــك انقشــته ابألدلــة ، وقــد كتبــت يف ذلــك رســالة ومجعــت فيهــا كــالم 

ابن القيم يف الزاد من انقالب احلـديث علـى أهل العلم . واجلواب عما قاله 
 الراوي ومسيتها : " إزالة الشكوك ، حول حديث الربوك ".

 فلّما رأى الشيخ أن خمالفيت هذه عن علم ، ترك اإلنكار علّي .
 وهذا من أدب الشيخ وفقهه . غفر هللا له .
 وقال الشيخ خالد بن عبد الرمحن الشايع :

واجـٌد تلـك االبتسـامة الـيت تنبئـك عـن حسـن  ) مهما التقيت ابلشيخ فأنـت
 الطوية ، وصفاء السريرة من الشيخ حنو اآلخرين .

وكــان الشــيخ بــرغم املهابــة الــيت يضــفيها عليــه مــا أاته هللا مــن العلــم يف دينــه 
 والبصرية فيه .

كان يلقى الناس ابحلفاوة ، واملبالغة يف الرتحاب هبم ، وسؤاهلم عـن أحـواهلم 
  (1) أمامه صغرياً يف سنّمه ( . ، ولو كان َمنْ 

 وقال الشيخ منصور بن تركي املطريي :
) كان رمحـه هللا تعـاىل كـرمي األخـالق ، لطيـف املعشـر ، كثـري البـذل ، ال يـرّد 
ســؤال ســائٍل وال حاجــة طالــب ، وكــان لطالبــه مثــل األب ألبنائــه ، بــل كــان 

  (2)أقرب ( . 
 :وقال الشيخ عبد الرمحن بن علي النهايب 
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) مث أوصاّن بكلمـاٍت مجـيالت ، وقطـوٍف دانيـاٍت ، فقـال : اخطـب وأنكـر 
املنكــر ، وال توغــل وال تــدخل يف األمــور الشــائنات  ، وال يف األحــوال غــري 

 املعينات ،  وأملح فيما تقصده من تصرحيات .
وأذكــر أنــه قــال يف أحاديــٍث عــن موضــوع اخلطــب أن أعــواد املنــابر ليســت 

وكـــان يوّجهنـــا اباللتـــزام  داب اخلطـــب ، والســـري هبـــا  للفضـــائح والشـــتائم ،
وأصـــحابه ؛ والســـلف الصـــاحل ، وقـــال : يســـعكم مـــا  علـــى مـــنهج النـــيب 

   (3)يسعهم ( . 
 ـــــــــــــــ

 .  11890الرايض ، العدد  (2)            .  11891الرايض ، العدد  (1)
 .  10346اجلزيرة ، العدد  (3)

 ألمور ، وتحققه . دقته وتثبته في ا -22

 قال الشيخ عبد الرمحن بن علي النهايب :
) يف جمــــال اهتماماتــــه مبجتمعــــه كانــــت لـــــه املرجعّيــــة يف التوثيــــق بعــــد الّنظــــر 
والتحقيق والتدقيق ، فإذا ما عرض خطاٌب لسؤال حمتاج ، أو طلـب سـؤال 
شفاعة حسنة ؛  طلب التزكية لصاحبه من اثنـني أو أكثـر ليتحّقـق مـن ذلـك 

 ومن ذلك : ،
ُكتــب لصــاحب حاجــة ، وكنــت أحــد الشــارحني املــزّكني صــاحبه ، املــوقعني 
عليــه ، فلّمــا عــرض علــى الشــيخ اشــتبه يف تــوقيعي وأراد أن يتأّكــد ويتحّقــق 
فأرسل صاحبه إيّل ، وقال : يريدك الشيخ ، فلّما قـدمت إىل الشـيخ قـال : 

 (1)اشتبهت يف التوقيع ، وأريد أن أحتّقق ( . 
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 الدّكتور عبد الرمحن بن علي العريين :وقال 
) كان ذكياً فطناً حذراً أن يستغّل امسه من قبل بعض ضـعاف النفـوس ، مـن 
ذوي احلاجــات ،  فكــان إذا طلــب منــه التعليــق علــى أوراق بعــض احملتــاجني 
يتحّرى صدقهم أو يعّلق على كالم طالـب العلـم أو القاضـي الـذي زكـاهم ، 

يخ يكــــون قريبــــاً مــــن عــــرض احملتــــاج حاجتــــه علــــى وكــــان يـُْنهــــي تعلقيــــه بتــــار 
القادرين ، وملا كان أكثر احملتاجني يعرضون حاجـاهتم يف شـهر رمضـان وأهـلم 
الغــىن واخلــري خيرجــون زكــاهتم وصــدقاهتم يف شــهر رمضــان ، فإنــه جيعــل اتريــخ 
ــــــــــــة شــــــــــــهر شــــــــــــعبان ، فقــــــــــــد ملســــــــــــت هــــــــــــذا يف أوراق  تعليقــــــــــــه يف ّناي

 ـــــــــــــــ
 .  10346العدد اجلزيرة ، ( 1)

تذيل بتوقيعه تزكية ألحد طالب العلم ، أو القضاة الذين يعرفون ذوي 
احلاجات ، أو تعليقه لذوي احلاجات مباشرة ، ملست هذا  حينما كنت 
إمامًا و خطيبًا ألحد جوامع الرايض ، وبسؤال أحد خاصته أفاد أبن 

احدة ، وأنه لو جاء الشيخ يؤكد على أن تزكيته املؤرخة ال تكون إاّل لفرتة و 
السائل يف سنة أخرى فإن التزكية ال تفيده ألّنا من سنٍة ماضية ، وهلذا فإن 
استمّرت حاجته أتى إىل الشيخ وحتّقق منه ، وكتب لـه تزكية جديدة بتاريخ 

  (1)جديٍد ( . 
وَقْد ُعرف عن الشيخ واشتهر أنه ال يقبل إقامة الطالب يف سكن الطالب 

امع إاّل بتزكية من اثنني معدلني ، وهذا ما حصل معي الذي جبوار  اجل
شخصيًا عندما قدمت عليه ومعي تزكيتان من اثنني من كبار مشاخيي يف 

 املدينة النبوية .
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وإذا جاء الطالب وليس معه التزكية املطلوبة رفض الشيخ تسكينه كما 
حصل مع األخ / وليد احلسني كما حكاه عن نفسه يف جمّلة احلكمة ، 

 لعدد الثاّن .ا
ويف أحد املرات جاء الشيخ أحد اإلخوة من اليمن ، وكان قد مكث يف 
ضيافة السكن فرتة ، فطلب من الشيخ املوافقة على تسكينه ، فرفض إاّل 
أن أييت ابملطلوب، فحاولت التدّخل وطلبت من الشيخ قبوله، فقال يل : 

عيت رمحه هللا هل تشفع لـه ؟ قلت : نعم ، أشفع له ، فقبل الشيخ شفا
 تعاىل وغفر له .

ــ ـــــ ــــ  ــــ
      .  1776الدعوة ، العدد ( 1)

 حرصه على نشر السنة . -23

 قال الشيخ عبد العزيز بن محني احلمني ) رئيس حمكمة حمافظة الّرس ( :
) .. كان رمحه هللا يرّكز تركيزًا على التطبيق العملي للسنة النبوية والرتبية 

 ها .العملية علي
ولشيخنا رمحه هللا سجل حافٌل يف هذا امليدان ، يعرفه القريب والبعيد ، 
والقاصي والّداّن ، ولعّل مما يذكر يف هذا املقام وُعرف عن الشيخ ، 

 وملسته شخصياً منه رمحه هللا ما يلي :
رفع صوته ابلذكر واالستغفار بعد السالم من الصالة ، تطبيقًا عملياً  –أ 

يمًا لطلبته على الصدع هبا يف كّل مقام ، وتربية للجميع على للسنة ، وتعل
 يف االنصراف من الصالة . هدي الّرسول 
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إفشاء السالم على الصغري والكبري ، حىت على عّمال النظافة والباعة  -ب
يف األسواق ، يف رمحة وألفة عجيبة خترج بال تكّلف وال عناء ، مع ابتسامة 

: " أفشوا السالم .. " احلديث ،  طبيقًا لقوله إميانية أتخذ القلوب ، ت
وهو أسلوب تربوّي دعوي ال يكّلف شيئًا ؛ لكنه عظيم األثر عميق التأثري 

. 
إرساله من يسّوي الصفوف ويتفّقدها بعد إقامة الصالة ، اقتداء  –ج 

  (1)، وهي سّنة مهجورة تركها الكثريون ... ( .  ابلرسول 
 يز أابمني :وقال أمين بن عبد العز 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
   .  10337اجلزيرة ، العدد ( 1)

 ) من أخالق الشيخ رمحه هللا وصفاته :
 متسكه الشديد ابلسنة والعمل هبا .

واألمثلة على ذلك كثرية ، لكن أذكر منها حّث الناس دائماً على التمسك 
 ابلدليل ، وعدم تركه لرأي فقيه أو عامٍل ، ومن ذلك :

له من وجوب غسل اجلمعة حلديث : " غسل اجلمعة واجب ما كان يقو 
 على كّل حمتلم " .

فعندما يقال له أبن قول اجلمهور أبنه سّنة يتعجب من ذلك ويقول : لو 
 أن عاملاً كبريًا قال قوالً الحرتمتم قوله وعملتم به ودافعتم عنه .

ن يقول لكم : إن غسل اجلمعة واجب ، وتقولون : إ وهذا رسول هللا 
 اجلمهور يقول أبنه سّنة .
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ومن متّسكه ابلسنة أنه ينّبه يف كل وقت على ما هو سّنة وما هو بدعة ، 
ومن ذلك أنه قد أييت أحد ليسّلم عليه فيقّبل رأسه ويصافحه ، فينّبه أن 
ذلك بدعة ، وأيمر ابملصافحة ، حىّت إنه كان أيمر بذلك وهو على السرير 

ملسجد ماشيًا ، مع أن بيته يف عنيزة بعيٌد يف املستشفى ، والذهاب إىل ا
 عن املسجد ، ومع ذلك يذهب ماشياً . 

كان   ؛ ألن النيب  (1)ومن عمله ابلسنة املشي حافيًا أحيااًن إىل املسجد 
 حيتفي أحياانً .

 أيضا : عدم صالته السنة الراتبة يف مّكة ألنه يكون مسافراً .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

القرعاوي أن احتفاء الشيخ كان يف ذهابه لصالة الفجر غالبًا ، انظر جملة  بنّي الشيخ أمحد( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد 

 ولبسه البياض من الثياب .
ومن عمله ابلسنة وإحيائها : إفشاء السالم ؛ حيث كان مع أنه الشيخ 
العامل الكبري يسّلم على كّل من مّر به ، وأذكر مّرة أّن كنت أسري معه 

 إىل احلرم ، فكان إذا مّر أبحٍد سّلم عليه ، حىّت الصبيان ميّر متوّجهني
  (1)عليهم ويسّلم عليهم .. ( . 
 وقال خالد بن صاحل النزال :

) أذكر أّّن استأذنته يف السفر إىل إحدى املدن للدراسة على أحد علمائها 
ف ممن قدموا من خارج هذه البالد يف أصول الفقه ،وكان هذا العامل قد ُعر 

من السفر إىل  –رمحه هللا  –جبهله بعقيدة السلف الصاحل ، فنهاّن الشيخ 
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ذلك الّرجل وقال : ائت يل ابملنت الذي تريد دراسته على ذلك الّرجل 
 وسأشرحه يف طريقي إىل البيت بعد صالة الفجر من كّل يوم .

 هـ .1414وكان ذلك يف سنة 
كان أيمر أال تؤخذ إال فهذا من حرصه رمحه هللا على عقيدة السلف ، و 

 (2)ممن ُعرف ابلعقيدة السليمة . 

وممْن حرص الشيخ على السنة ما ُعرف عنه من عدم جلوسه للتعزية ، 
واعتبارها بدعة ، فقد نشر فتوى له يف جمّلة الدعوة بعنوان ) فتح األبواب 
واجللوس للتعزية بدعة ( وكان الشيخ عند وفاة أبيه ووالدته مل يفتح الباب 

ــلتعزية ، بل إنه ملّا تويّف والده صّلى عليه بعد صالة الظهر ، وبعد ل ـــ ــــ  ــــــ
 .  10334اجلزيرة ، العدد ( 1)
 .  11893الرايض ، العدد ( 2)

 (1)صالة املغرب حضر للمسجد إللقاء الدرس ( . 

 وقال الشيخ حممد بن مطر السهلي :
احلرام يف ليايل رمضان،  ) كّنا مرة مع مساحته يف درس من دروس املسجد

يتكّلم عن حرمة مكة ، وأنه ال ينفر صيدها وال  -كان عليه رمحة هللا -و
: وهذه جرادة اآلن واقفة على  -عليه رمحة هللا  -خيتلى خالها ، فقال 

رجلي ومل أنفرها ، خوفًا أن يكون قد وقع يف ّنيه عليه الصالة والسالم 
ل هللا جّل وعال يؤتيه من يشاء ، وهللا أبنه ال ينّفر صيد مّكة ، وذلك فض

  (2)ذو الفضل العظيم ( . 

  فتاواه . -24
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الناظر يف حياة شيخنا املرتَجم رمحه هللا تعاىل جيد أن الفتاوى أخذت جزءًا 
غري يسري من حياة الشيخ ، فهو حريص على نفع الناس ومساعدهتم فيما 

ة أم كبرية على كافة ينزل هبم من احلوادث والقضااي سواًء كانت صغري 
املستوايت  ، فقد بذل نفسه للصغري والكبري  ، لألمري والوضيع ، للرجل 
واملرأة  ، ال حيتجب دون أحد وال يرّد سائاًل ، وقد كان الشيخ يُفيت يف 
العديد من الوسائل املتاحة له، بل كّلما وجد وسيلة أو مسلكًا ساهم فيه، 

 النواحي اآلتية : ومن املمكن حصر مسالك الفتوى يف
 نور على الدرب ( . –اإلذاعة ) سؤال على اهلاتف   - 1    
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1777الدعوة ، العدد ( 1)
 ـ .147شريط ) وتوارى العلم ( نقاًل عن صفحات مشرقة صـ( 2)

 التلفاز ) بدون ظهور صورته ( .  -  2   

 اهلاتف .  -  3   

 اجملاّلت .  -  4   

 الصحف .  -  5   

 الرسائل الشخصّية .  -  6   

 الكتيبات اخلاصة ابلفتاوى .  -  7   

 عرب االنرتنت .  -  8   

 يف الطريق .  -  9   
 يف املنزل ) الباب املفتوح ( .  -10   
 املنرب ( . –يف اجلامع ) اللقاء الشهري   -11   
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 فتاوى احلرمني الشريفني .  -12   
 س واحملاضرات .أثناء الدرو   -13   

 وقد متّيزت فتوى الشيخ مبميزات عدة ، منها :
 الوضوح وسهولة العرض . –أ     
 أتصيل الفتوى . -ب   
 استنادها للدليل . – ج   

وقد كان رمحه هللا ال يرتّدد عن كلمة ) ال أْدري ( إذا أشكلت عليه الفتوى 
 ، ويرّدد كلمة ) انج بنْفسك ( .

 عبد العزيز املنصور :قال الدكتور صاحل بن 
) كان الشيخ رمحه هللا تعاىل ورعًا كثري التثبت فيما يُفىت ، فال يتسرّع يف 
الفتوى قبل أن يظهر له الدليل ، وكثريًا ما يقول : ال أعلم أو أتوّقف يف 

 (1)هذه املسألة أو مل يتبنّي فيها شيء ، وهكذا العامل التقّي الورع ( . 

 عبد الرمحن الرّيس :وقال مؤذن جامعه الشيخ 
) كان يرمحه هللا حريصًا على إفتاء الناس بوضوح ، فهو جيلس عصرًا يوميًا 

  (2)عقب الصالة ليقضي حوائج الناس، ويفيت يف املسائل الفقهية..(.
 وقال الدكتور مصطفى عبد الواحد :

) إنه كان موضع الثقة والطمأنينة من مجاهري املستفتني والسائلني ، ومن 
ف صنعه أنه وافق على أن يتلّقى األسئلة ابهلاتف من املستمعني ، وأن لطي

جييب عليها يف احلال ، وينقل ذلك على اهلواء يف شىّت األحناء ، وهكذا 
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نفع هللا بعلمه وفقهه األلوف واملاليني يف العامل العريب واإلسالمي، بل فيما 
 (3)وراء ذلك ( . 

دين ) الرئيس العام جلماعة أنصار وقال فضيلة الشيخ حممد صفوت نور ال
 السّنة احملمدية مبصر ( :

) إن فتاوى الشيخ ابن عثيمني تتسم ابلتدليل والتعليل ، يذكر احلكم 
الشرعي ودليله من القرآن والسنة ، والعّلة اليت يف هذا احلكم إن خفيت 

 يف االستنباط ...
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  11893الرايض ، العدد ( 1)
 .  12557ظ ، العدد عكا( 2)
 املصدر نفسه .( 3)

الذي إذا خرّي بني أمرين اختار  وكان ابن عثيمني من مدرسة رسول هللا 
 (1)أيسرمها .. ( . 

 وقال مؤذن مسجده الشيخ عبد الرمحن الّريس :
) كانت معاملته رمحه هللا مع املستفتني ابحلكمة واملوعظة احلسنة 

على املسلمني ، ولكنه رمحه هللا ال يشّق واالبتسامة والسهولة والتيسري 
 عليهم إال ملصلحتهم ، وحلكٍم عظيمة ال يعلموّنا ، وخذ على سبيل 

 املثال :
مسألة الّشخص إذا طلق زوجته ثالث تطليقات مجيعًا من شّدة الغضب ، 
حيث كان ال يشعر بنفسه فإنه رمحه هللا يشّق عليه قلياًل قبل اإلجابة عليه 

لكيال يعود ملثلها مّرة أخرى ، فيطلب إحضار الويّل  ولكن ملصلحته
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وإحضار الزوجة ، وهكذا ، ولكن هو بنفسه ليس له مصلحة إاّل نفع هذا 
: " ال يؤمن أحدكم حىّت حيّب ألخيه  الشخص ، وهذا يدخل يف قوله 

  (2)ما حيّب لنفسه " فرمحه هللا وأسكنه فسيح جناته " . 
 وقال أيضاً عن منهج الشيخ :

) منهجه الكتاب والّسنة ، فإنه رمحه هللا كان ينبه دائمًا وأبدًا على بعض 
املفتني الذين حيكمون على مسألة مث بعد ذلك يستدّلون ألحكامهم أبدلة 
من الكتاب والسنة ، فيلوون أعناق األدلة ودالئلها لكي توافق أحكامهم 

 ن أيخذيقول الشيخ : وهذا غلط عظيم ، فإن الواجب على املفيت أ
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .   16230البالد ، العدد ( 1)
 .  1776الدعوة ، العدد ( 2)

الدليل مث يبين عليه احلكم ، أي يستدل مث ينب احلكم على ما دّل عليه 
الدليل ، وليس حيكم مث حياول أن يستدّل حلكمه هذا ، فيلوي أعناق 

  (1)األدلة لكي توافق حكمه ( . 
املرشد : ) يف أحد جمالسنا مع الشيخ رمحه هللا  يقول سامي عبد هللا

تعّلمت شيئًا لن أنساه ما حييت ، أال وهو عدم الّتسرع يف الفتيا إاّل عن 
علم ، فقد استفتاه أحد الطالب لدى والدي الشيخ عبد هللا بن عقيل عن 
شخٍص أحدث يف الطواف ، فإن توضأ وأعاد الطواف فسيفوته موعد 

هل جيتهد ويفتيه ، أم ماذا يفعل ؟ ال سّيما وأنه يريد عودته ابلطائرة ، ف
إجابة عاجلة غري آجلة)فتمّهل( الشيخ رمحه هللا يف إجابته ، وصار يف 
تفكرٍي طويل وعميق ، مث أفىت رمحه هللا أبن اإلنسان ، أي إنسان غري 
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مضطر للفتيا حىّت ولو أحّل عليه السائل وبني حاجته للفتوى إاّل عن علم؛ 
ملسؤول مسؤول عما يفيت به يوم القيامة ، فال يفيت ) وال ينقل ألن ا

الفتوى ( إالّ عن علم وتيّقن ، فمن إجابته رمحه هللا أن قال كلمتني شافيتني  
  (2)كافيتني وغنيتني عن اإليضاح أال ومها : " انج بنفسك " ( . 

 وعن األوقات التي يرّد فيها الشيخ على الهاتف ويجيب على الفتاوى -

: 

 يقول إبراهيم العثيمني :
) بصفٍة عامة هو ال يرفض الّرد على املكاملات يف أّي وقت إال إذا كان 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
   .  11896الرايض ، العدد ( 2) املصدر السابق .                      ( 1)

عنده ما يشغله ، أو إذا كان وقته ال يسمح لـه حىت يف مرضه األخري ، كان 
تطيع أن يلقي حماضرات ، ولكنه كان جياوب الناس ابهلاتف ، لكن ال يس

  (1)بعد الظهر بساعة أو بساعة ونصف ، حسب جلوسه ( . 
 وقال إبراهيم بن حممد بن قاسم رحيم :

) أّما يف جانب الفتيا : فالشيخ رمحه هللا يفيت الناس يف كّل وقٍت : يف 
 افة وإذاعة .مسجده ، وطريقه ، وعرب وسائل اإلعالم من صح

ومما ميّيز شيخنا يف جانب الفتوى بـُْعُد نظره وعمق فهمه يف معرفة مرام 
السائلني واملستفتني ، فإذا كانت الفتوى من أمور اخلصومات أحال فيها 
السائل على احملاكم الشرعية ، وإذا كانت من أمور الّطالق أتىّن يف املسألة 

 جييبه إال بعد إحضار أطراف ، وأشعر السائل خبطورة ما وقع فيه ، وال
 القضّية من الويّل واملرأة .
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وحيتاط شيخنا مبا ال يدع فرصًة للنقل اخلاطئ عنه ، ومل تكن فتاويه جمّرد 
أحكام ، بل كان يستغّلها لرتبية الّناس وتصحيح أخطائهم ، فإذا تضّمن 

 .سؤال السائل خمالفة شرعّية يف اللفظ أو يف طريقة العرض نبهه الشيخ 
فمثاًل : يف جمال الدرس إذا سأله طالب من طالبه ، واستأذنه برفع يده 

 اليسرى واإلشارة هبا نبهه إىل ذلك .
وأحيااًن يقول السائل : ما حكم اإلسالم يف كذا ؟ فينبهه الشيخ إىل أن 

 الصواب أن يقول : ما رأيكم يف كذا ؟ أو ما قولكم يف كذا ؟ ..
 أو غري ذلك ، فينبهه .. ف ابلنيب وأحياانً يتضّمن السؤال احلل

ــ ـــــ ــــ  ــــ
   .  92األسرة ، العدد ( 1)

ولكي يستوثق الشيخ من فهم السائل ملا يقوله كان يطلب منه إعادة 
  (1)اجلواب ، أو يسأله عن مدى فهمه ملا قال الشيخ ( . 

وعن حرص الشيخ على إفادة اآلخرين وإجابتهم عما يشكل عليهم :  -
 ره الشيخ أمحد القرعاوي ، قال :ما ذك

) كنت أعمل يف إحدى القرى القريبة من عنيزة ، وكنت آخذ الفتاوى من 
أهل القرية ، وأعرضها على فضيلة الشيخ رمحه هللا تعاىل حيث أبلغته 
برغبة أهل القرى واملدن ابالستفتاء ، ففرح الشيخ وقام رمحه هللا ابإلجابة 

ص يل وقتًا لعرض األسئلة عليه ، فكان على الفتاوى ابلتسجيل ، وخصّ 
الشيخ عندما يفتقدّن وآتى ، يناديين بـ ) أهل القرية ( وذلك لكثرة 

 (2)األسئلة اليت أمجعها من القرى لإلجابة عليها ( . 
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  معاملته مع طالبه ، وحسن رعايته لهم  . -25

يته هبم،   لقد ُعرف عن الشيخ رمحه هللا مدى حّبه لطالبه وتقديره هلم وعنا
وليس ذلك بغريب ، فقد شغلوا ابخلري والذكر جزءًا كبريًا من عمره املبارك 
، فقد جلس معهم أكثر مما جلس مع أهله وأبنائه ، فأعطاهم ومل يبخل 

 عليهم ، جهداً وعلماً وماالً وجاهاً ، فبقي ذكره حسناً بينهم .
ومعّلٍم رمحه هللا وهذه مواقف له مع طالبه يستفيد منها كّل دارٍس وشيٍخ 

 وغفر له :
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  .  13791جريدة املدينة ، العدد ( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 2)
 

 قال الشيخ خالد املصلح ] صهر الشيخ [ :
) شيخنا رمحه هللا كان أاًب حانيًا على تالميذه ، حريصًا عليهم غاية احلرص 

. 
حيث تزويدهم ابلعلم واجلوانب  كان رمحه هللا خيّصهم بعناية فائقة من

 العلمية .
 بل حىّت يف قضاء حوائجهم اخلاصة .

فكان رمحه هللا حريصاً على هتيئة املكان املناسب هلم ، وما يتعّلق بذلك مما 
 حيتاجون إليه .
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وكان رمحه هللا يرّتب هلم مكافآت شهرية سوى ما يعطيهم لسد حوائجهم 
 ت ، وغري ذلك ..من شراء الكتب ، أو إّناء املعامال

وكان رمحه هللا خيّص  طالبه؛ وال سيما الذين يف السكن التابع له رمحه هللا 
بلقاٍء شهري يفتتحه بكلمٍة توجيهية ، مث يطلب من الطالب أن يكتبوا 
املالحظات املتعّلقة مبعاشهم ، فإذا مل يكن عندهم شيء من ذلك أجاب 

 أو غري ذلك . على أسئلتهم اليت يقدموّنا إليه مباشرة .
وبعد هذا يُتناول معه رمحه هللا طعام العشاء على مائدة واحدة ، يتزامحون 
على القرب منه ، وال خيلو اجمللس من مداعباته ، يدخل هبا السرور على 

  (1)تالميذه ، ويشعرهم بقربه منهم ، وأنه هلم كاألب ( . 
يل املعلومة ُعرف عن الشيخ أسلوبه املميز يف توصمجال التدريس  ويف

ــأبسهل طريقة إىل املتعّلمني والسامعني ، فلم يكن من أنصار أسلوب  ـــــ ــــ  ــــ
  .  1776الدعوة ، العدد ( 1)

التلقني ، بل كان يتبع أسلوب التفاعل عرب السؤال واجلواب ، األمر الذي 
ه يشّد انتباه الطالب ، ويضمن دوام املتابعة ألن أايًّ منهم معّرض ألن يوقف

 الشيخ ليجيب على سؤال أو يعيد آخر كالم قاله .
رأى أحد طالبه شاردًا يف الّدرس ، فأوقفه وسأله : هل أنت فاهم ؟ 
فأجاب الطالب : إن شاء هللا ، فسأله الشيخ : هل على رأسك )مشاغ( ؟ 

 فأجاب : نعم ، فقال الشيخ : ملم ملْ تُقل إن شاء هللا ؟
 من فهم الطالب هلا . وأعاد الشيخ املسألة حىّت أتكد
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ويف أحد الّدروس اسرتعى انتباه الشيخ وجود واحد مل يسبق أن شارك يف 
الّدروس ، فسأله : هل أنت فاهٌم ملا أقوله ؟ فأجاب : ال اي شيخ ، فقال 
الشيخ : ملاذا إذًا أتيت وحتضر معنا ؟ فرّد الطالب : ألحصل على ثواب : 

اتكم حسنات ( ، فسّر الشيخ من ) قوموا مغفورًا لكم ، قد بّدلت سيئ
  (1)جوابه ، واعتىن به . 

ومل تكن عالقة شيخنا بتالميذه جمّرد عالقة علمّية ، فهو مَربٍّ قبل أن 
 يكون معلماً ، يزور تالميذه ويتفقد غائبهم ، ويعني حمتاجهم .

أهدى إليه امللك خالد بن عبد العزيز رمحه هللا عمارة ، فأوقفها لسكن 
اًن ، فافتتح هلم مطعمًا ، وفرّغ هلم عاماًل ليعّد هلم الطعام ، وهيأ طالبه جما

 (2)هلم مكتبة للكتب ، وأخرى لألشرطة . 

 وقال الطالب انصر السعدي ) من سلطنة عمان ( :
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  92جمّلة األسرة ، العدد ( 1)
    املصدر السابق .( 2)

ان أيكل ويشرب معهم ، حىّت إنه ) وقد كان لـه عالقة لصيقة بطالبه ، وك
  (1)عندما كانت أتتيه بعض النفقات اخلاصة حييلها لطاّلبه ( . 

 وقال الطالب عبد هللا بن محد العسيالن :
) كان جيتمع بطالبه شهراًي ، ويف ّناية هذا االجتماع كان ميازحهم 
 ويؤانسهم ، كما أنه خيرج معهم يف ّناية السنة إىل أحد االسرتاحات ،

 حيث كانت هلم مكانة خاصة لدى الشيخ .
 وقد قّص يل أحد طالبه موقفاً مع الشيخ يستحّق الذكر ، حيث قال :
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إّن هناك صندوقًا يف سكن الطالب ، ومن أراد أي مبلٍغ إبمكانه األخذ 
منه ، ويقول يل هذا الطالب : ذهبت إىل هذا الصندوق وكان خاليًا ، 

األمر الذي حيتاج إىل مبلغ من املال ،  وكنت حينها مضطرًا إىل السفر ،
فذهبت إىل الشيخ وطلبت منه ذلك ، وبكّل بساطة قال يل : اخرج معي 
خارج املسجد وسوف أعطيك ما حتتاج ، فخرجت معه ، وأدخل يده يف 
جيبه وأعطاّن مبلغًا فوق حاجيت ، ففهمت من ذلك أن الشيخ ال يريد 

   (2)مشاعر طاّلبه ( . إحراجي أمام الطالب ، حرصاً منه على 
 يقول الطالب حيىي ستيفن ) من أمريكا ( :

) لقد جئت هنا منذ سنة ونصف ، ودرسُت على يد الشيخ مّدة سنة  
 كاملة .

 لقد كان الشيخ رحيمًا رؤوفًا يب ؛ ألنه يعرف حايل ، فأان قد أكون
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  10336اجلزيرة ، العدد ( 1)
 .  10336اجلزيرة ، العدد ( 2)

أضعف على الثبات من غريي ، فإذا أخطأت ساحمين ؛ وال يؤاخذّن ، رغم 
أنه قد يعاقب غريي ، وأان أملس ذلك ، وأظّن اجلميع يالحظه ، ففرق 

 املعاملة بيين وبني غريي واضح .
ومن أعظم ما استفدته من الشيخ هو معرفة أمّهية الدين والثبات عليه ، 

 .والعمل ابلعلم والرتبية 
وأذكر أنين عندما جئت ألول مّرة قال يل : أنتم من أحّق الناس هلذا ؛ 

 يقصد طلب العلم .
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 (1)ومن هذه احلقيقة كان اهتمام الشيخ يب واضحاً ( . 

 وقال األخ عبد هللا أمحد الشريفي ) املشرف على سكن الطالب ( :
ذا كنت ) كان دائمًا ما أيخذّن جانبًا ليوصيين على الطالب ، ويقول : إ

 تعرف طالباً حيتاج إىل مساعدة فبّلغنا به .
وهناك أمثلة كثرية على مساعدته لإلخوة الطالب ، حىت حينما كان يف 
مرضه ، وعندما زرته يف املستشفى أوصاّن على الطالب وأن أحرص 
عليهم , هذه الوصّية منه رمحه هللا يف الوقت الذي كان يف صراع مع املرض 

السكن واحلرص على شؤونه ، وكانت هي آخر وصّية ، كما أوصاّن على 
  (2)أوصاّن هبا تغّمده هللا بواسع رمحته ( . 

 وقال الطالب خالد اجلرعاوي ) تشادي ( :
ــ) كان الشيخ خالل جلساته حريصاً على طالّبه ، ويقوم بتوجيههم ،  ـــ ــــ  ــــــ

 ملصدر السابق .ا( 2)املصدر السابق .                             ( 1)
وحّثهم على اآلداب مع الكبري والصغري والعامّي ، وخاصة مع العلماء ، 

 ومع الطلبة فيما بينهم .
 وكان يدعوان إىل كّل خري ، وكّنا نعتربه أابً لنا ومربّياً .

ومن حرصه على طالبه أنه عندما تعّرض أحدهم حلادث مروري كنت أزوره 
عنه ، ويوصيين به ، وكانت آخر مّرة  ، وكان الشيخ كثريًا ما يسألين

أوصاّن فيها أبن ُأذَكّمَره أبن هذا من فضل العلم ، وقد أعطاّن رقم   ) 
 (1)جواله ( اخلاص ، ألعطيه إايه إذا ما احتاج لشيء ( . 

 وقال العقيد الرّكن علي بن حممد اخلشان :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 372 الّدر الثّمين

دروسه يف )كان رمّبا َحّفز الطالب ونشطهم إبقامة مسابقة علمية كما يف 
 (2)احلرم املّكي ، وتُعّد جوائز لذلك ( . 

وقال الشيخ سليمان الضحّيان يف معرض كالمه على شخصية الشيخ من 
خالل أركان العملّية الرتبوية: وأركاّنا األربعة : } املعلّمم ، والكتاب ، 

 والطالب ، وطريقة الّدرس { ، قال :
لعملية الرتبوية ، وطلبة الشيخ ال ) اثلثًا : الطالب وهو الرّكن الثالث من ا

يكاد حيصيهم العد ، نظرًا لكثرة دروسه ، وطول زمن تعليمه ، وتعدد 
مكان التعليم يف عنيزة ، وفرع اجلامعة ابلقصيم ، ويف مّكة املكرمة ، لكن 

 مثة طلبة مالزمون ، وهؤالء يوليهم الشيخ عناية خاصة .
 حسابه اخلاص .فالغرابء منهم خصص هلم الشيخ سكناً على 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 املصدر السابق .( 1)
 .  102جمّلة اجلندي املسلم ، العدد ( 2)

 ووضع على السكن مشرفاً ينقل إليه أحوال الطلبة ومشكالهتم ، فيسارع 
 الشيخ حلّل هذه املشكالت ، والتنبيه على األخطاء .

فيها إىل  وخصص الشيخ لتالمذته املالزمني رحلة شهريّة ، خيرج معهم
 إحدى املزارع القريبة من عنيزة .

يقول أحد تالمذته : خرجنا مع الشيخ إلحدى املزارع ، فنزل الطلبة 
للسباحة ، ومل يبق إاّل الشيخ ، فقال الشيخ : مل يبق إاّل أان ، فقام ولبس 

 ثوب السباحة ، وسبح معنا مبهارٍة أدهشتنا مجيعاً .
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يسأل عنهم حال غياهبم ، وحييل اإلجابة وكان يتفّقد الطلبة املميزين ، و 
  (1)على األسئلة عليهم أحياان لتدريبهم ( . 

 وقال عن طريقة الشيخ يف الكّلية مع طالبه :
) .. احلرص على االنضباط خالل تدريسه للعلم ، فهو يف الكّلية مثاًل ال 

 يسمح للطالب ابلدخول بعد دخوله هو إىل القاعة .
ح إذا مسع أحد الطالب يتكّلم ، مث يلوم الطالب ويف املسجد يوقف الشر 

 على كالمه خالل الشرح .
 وقال عن اهتمامه ابللغة العربية :

) هو يشرح ابللغة العربية الفصيحة ، وينّبه الطاّلب للتكلم هبا ، وإذا حلن 
القارئ طلب منه إعراب ما حلن فيه ، وإذا كثر اللحن نقل القراءة إىل غريه 

. 
  غريبة على اكتشاف الغافلني من الطالب خالل الشرح .ولديه مقدرةٌ 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  69جمّلة املعرفة ، العدد ( 1)

 فكثرياً ما يسأل أحد الطاّلب فجأة ، ويقول :
) اي فالن أين وصلت ( فيجيب بعض الظرفاء من الطلبة : ) إىل الّصني اي 

 ود له االنتباه .شيخ ( فيبتسم الشيخ وأيمره ابلذهاب لغسل وجهه ليع
وحيرص كثريًا على إشراك الطلبة يف الشرح ، فهو يوّجه هلم األسئلة 
اجلماعية ، فيشرح مسألة ما ، مث يقول : أليس كذلك ؟ فيجيب الطلبة 

 أمجعون : ) بلى ( .
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وأحيااًن يسأل بعض األسئلة املشكلة خالل الشرح لشحذ أذهان الطلبة ، 
 (1)اه الطلبة ومدى فطنتهم ( . ويغّلط نفسه أحياانً لريى انتب

 وقد ُسئل رمحه هللا تعاىل هذا السؤال :
 س : الرتكيز على بعض الطاّلب ، كيف يكون تعاملك مع طالبك ؟

 فأجاب رمحه هللا تعاىل :
نعم ، هذا مالحٌظ يف كثري من أهل العلم ؛ حيث خيّصون بعض طالهبم 

مل أسلك ذلك ألنين أوّد  ويرّكزون عليهم ، ويصطحبوّنم يف أسفارهم ، وأان
أن يستقّل الطالب بنفسه ، وأال يظهر أمام الطلبة أّن ألحدهم عندي 

 تفضيالً على اآلخر .
أحّب أن يشعر الطلبة كلهم أّنا ابلنسبة إيّل على حدٍّ سواء ، وأال يشعروا 

 (2)ابختصاص ابتصايل أبحٍد أكثر من اآلخر . 

 سؤال آخر :
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  69فة ، العدد املعر ( 1)
 املصدر السابق .( 2)

 ما هي معايري الطالب يف مدرستكم ؟
 فأجاب رمحه هللا تعاىل :

م لديه تزكية من أحد املشايخ  الشروط اليت جيب توافرها : أن يكون املتقدّم
 (1)املعتربين من قَبل أحد لنعرف بذلك مدى حرصه على طلب العلم . 

 د :وقال الشيخ حممد بن  صاحل املنجّ 
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) وكان رمحه هللا يف فصل الشتاء يعطي طاّلب السكن مبالغ يشرتون هبا 
 مالبس شتوية هلم وألوالدهم ( .

 وقال الشيخ عبد الرمحن بن صاحل الّدهش :
) ... الشيخ رمحه هللا تعاىل لـه منهج : أْو َله رَأي فيما يتعّلق بقضّية 

وجهته أن الطالب التحاق الطالب إبخوانه السابقني لـه ، حيث كانت 
حيضر وإن كان مسبوقًا يف املتون اليت تدرس ، وإن كان يصعب عليه 
بعضها ، لكنه يقول : حيضر الطالب ويستفيد فائدة احللقة وبركتها ، 

 ويستفيد كذلك تعويد نفسه على املواظبة واملرابطة يف حلقم العلم .
يه ينشغل بشيء وكان ال يقبل إطالقًا أن طالبًا من طالّبه املستمعني إل

 خارج احللقة ، سواء يف املسجد أو يف خارج املسجد ، واحللقة قائمة .
 (2)ويرى أن هذا نقٌص يف الطالب ، وخلٌل يف طلبه ( . 

 وقال فضيلة الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد :
 حسن الرعاية لتالميذه متابعًا لتحصيلهم ، مما جعل –رمحه هللا  –) كان 

ــ ــــ ــــ  ـــــ
 املصدر السابق .( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 2)

قلوب طالب العلم تتعّلق به ، وترحل إليه ، وتثين ركبها بني يديه ، لقد  
كانت لـه يد طوىل يف رعاية الشباب وحسن توجيههم ، والّنأي هبم عن 
مزالق الفمنت ، واحنرافات الّتحّرر ، دؤواًب يف الّنصح هلم وتوجيههم ، وبيان 

نهج احلّق مبا أويت من علٍم وحكمة وقّوة وقول ، لقد وسعهم بعلمه ،  امل
  (1)كما وسعهم حبلمه ، ومشلهم برعايته كما مشلهم بتوجيهه ( . 
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 وقال تلميذه خالد بن صاحل النّزال :
) مّرة قدم إليه أحد الطالب كتااًب بني فيه املناسك على املذاهب األربعة ، 

يف الّدرس كراهة منه للخالف وإيقاع العامة يف  فمّزقه الشيخ أمام الطالب
 (2)احلرية ، وإبعادهم عن نصوص الكتاب والسنة ( . 

 وقال :
) كان يكره اجلدال يف العلم واملخاصمة فيه ، وإيراد اإليرادات على 
النصوص الشرعية ، ورمّبا حصل ذلك من بعض الطالب فيزجره زجرًا 

رأي أحٍد من العلماء املعاصرين  شديدًا ، وكان ينهاان أن نذكر عنده
 األحياء خوفاً من الفتنة ، وتنقيصاً لرأيهم ، ويف ذلك مفاسٌد ال ختفى .

وكان يفرح فرحًا شديدًا حينما يعلم أن أحدًا من طالبه ألقى حماضرة أو 
أقام درسًا ، وشاهدت ذلك مرارًا ، وكيف أن الشيخ تظهر السعادة  على 

 (3). حمياه عندما خيرب بذلك ( 
 وقال الشيخ منصور بن تركي املطريي :

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  11893الرايض ، العدد ( 2)                   .  115الوطن ، العدد ( 1)
 املصدر السابق . ( 3)

) قدمت ملدينة عنيزة للدراسة على فضيلته ، وأان ابن ست عشرة سنة ، 
املعهد العلمي أو الكّلية فكنت أان وكثري من زمالئي ندرس يف الصباح يف 

 ويف املساء بعد صالة املغرب من كّل يوم على يد فضيلته يف اجلامع .
وكان الشيخ رمحه هللا تعاىل يتابع مستواان الّدراسي ، بل أحيااًن يوّقع على 

 التقرير الشهري مكان توقيع ويّل األمر .
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ن ذلك يسّر وكان طالب الشيخ من أميز الطالب يف املعهد والكّلية ، وكا
  (1)الشيخ رمحه هللا حيث يرى أثر تدريسه هلم ( . 

 وقال الدكتور يوسف الزامل :
) ومن صفاته وسجاايه اليت فيها أتدب  داب القرآن والسنة : اإلعراض 

 وعدم املواجهة للمسيء أو املخطئ خبطئه وزلَلَم .
ل الّدرس وأذكر أن أحد الطلبة يف حلقته قام بعد انتهاء درس ليتوّضأ قب

الذي يليه ، ومل يرتك شيئًا حيجز به مكانه ، فتقّدم طالٌب آخر إىل مكان 
الذاهب ، فلّما عاد األول طالب الشيخ مبكانه ، وأن فالاًن جلس حمّله ، 
فلم يوّجه الشيخ اخلطاب مباشرة إىل من عليه القيام ، وإمنا قال بلفظ 

   (2) الغائب : ) يقوم ( مشرياً بوجهه أنه يعنيه ( .
 وعن عدد طالب الشيخ وجنسياتهم :

 يقول علي بن سليمان الدبيخي :
ــ) ولقد حضرت يوماً أحد دروس الشيخ ، وإذا من بني احلاضرين أكثر  ـــ ــــ  ــــــ

 .  11890الرايض ، العدد ( 1)
  .  92األسرة ، العدد ( 2)

وفقهه  جنسية ، كّلهم حضروا لإلقامة يف عنيزة لينهلوا من علمه 13من 
 (1)رمحه هللا وأسكنه الفردوس األعلى ( . 

 وقال د . أمحد بن عبد الرمحن القاضي :
) كان حريصًا على دوام الّدرس بني العشاءين ، مل يفت يف عضده انتظام 
الّناس وندرة الطلبة يف فرتة من الفرتات ، فلقد رأيته رمحه هللا أكثر من مّرة 

أمامه إاّل طالبان فقط ، فما مينعه ذلك  يف أواخر التسعينات اهلجرية وليس
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من الشرح واالستقراء والتفصيل ، وكان املكان غاصًا بطالب العلم ، فقد 
علم هللا صدق نيته وحسن قصده ، فجعل أفئدة الطالب هتوي إليه من 

أو يزيدون ( .  500أصقاع األرض ، فلرمّبا اجتمع يف بعض دروس الفقه 
(2)  

 قلت :
وسه يف احلرم املّكي الشريف يف أواخر شهر رمضان بعد والّناظر يف در 

الرتاويح أو بعد صالة الفجر يرى أّن العدد يفوق هذا بكثري من الّرجال 
والنساء ، فضاًل عمن يتحّلقون حول الّسماعات البعيدة لسماع الشيخ 
داخل احلرم ، رمحه هللا تعاىل وغفرله ، وجزاه عمن مسعه وأفاده خري اجلزاء 

. 
 ل علي بن عبد العزيز السعيد :وقا

) سأل أحد الطالب فضيلة الشيخ : اي شيخ أان أتيت هنا للمشاركة يف 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  10333اجلزيرة ، العدد ( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 2)

 هذه املسابقة دون موافقة والدي ورضاه ، فما احلكم ؟
قته خطأ وال جيوز ، وأن فأجابه فضيلته أبن سفره دون علم والده ومواف

عليه أال يكررها مّرة أخرى ، أّما عن هذه املّرة وقد حدث اخلطأ واعرتافك 
به وندمك على حدوثه ؛ فإّّن أتشفع لك عند والدك لكي يساحمك ، فإذا 
عدت إىل أهلك أخرب أابك أبن الشيخ حممد بن عثيمني يـُْقرئك السالم ، 

  (1)ويطلب منك أن تساحمين ( . 
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 د . صاحل بن إبراهيم آل الشيخ : وقال
) حضر إىل الشيخ رجٌل أمريكي وأان عنده ، فقال للشيخ : تتلمذت 
عليك يف العقيدة ، فقال الشيخ : مل أرك ، فقال : عن طريق مساع 
األشرطة اليت سّجلت فيها بعض شروحك لكتب العقيدة ، فسأله الشيخ 

فهمه واستيعابه ، فسّر بعض األسئلة الدقيقة ، فأجاب إجابة تدّل على 
 (2)الشيخ بذلك ( . 

 وقال علي بن عبد العزيز السعيد :
) يف أثناء عرض فضيلته لبعض األسئلة على احلضور ، واليت كان يهدف 
منها معرفة مدى حتصيلهم الفقهي والشرعي رفع أحد الطالب احلاضرين 

عالت يده ، فأذن لـه الشيخ ، فقال الطالب : سؤال خاطئ اي شيخ ، فت
صيحات االستنكار من بعض احلضور لتجرؤ ذلك الطالب إاّل ان الشيخ 

ــابتسم ، وطلب من الطالب االقرتاب للميكروفون ، مث طلب منه بكّل  ــــ ــــ  ـــــ
 .  10340اجلزيرة ، العدد ( 1)
   .  1778الدعوة ، العدد ( 2)

ره أعاد له تواضع العلماء أن يبدي حجته ، وحينما أبدى الطالب وجهة نظ
الشيخ السؤال ووّضح له ما التبس عليه ، وبنّي له خطأه يف الفهم ، 

  (1)ونصحه بكّل أبوية أالّ يتسرع يف إطالق األحكام قبل الفهم ( . 
 وقال أحد طلبة الشيخ :

هـ وذلك يف شهر ذي 1379) اخرتت موضوعًا يف احلج ، وذلك يف عام 
احلج هذا العام ؟ فقلت : نعم ،  القعدة ، فقال الشيخ حممد : كأنك تريد
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فقال : أان أدرسك وحدك ، فتعال بعد صالة العصر كّل يوم ، فكنت 
أحضر أان وإايه يف سطح املسجد ، وأتى مبنسك كتبه على اآللة الكاتبة يف 

 دفرت ، وأعطاّن إايه .
ودرسين وحدي املناسك وأعطاّن إايه ومحلته معي للحج ، واستفدت منه 

الذين معي ، فهذا مثل من التواضع الكبري أن خيصص وقتًا  وأفدت اإلخوة
 (2)ألحد طالبه لتدريسه هذا املوضوع ( . 

 وقال كمال أمحد صابر :
 وكان  –) قبل سفر الشيخ حممد رمحه هللا إىل الرايض يف آخر يوم 

اتصل الشيخ على مكتبة السالم وهي جبوار اجلامع الكبري بعنيزة  –مريضاً 
أن حيضروا الفواتري اخلاصة ابلطلبة وغري الطلبة ، ومجيع ، وطلب منهم 

 املستحّقات اليت على الشيخ ، وذلك ليقوم بسدادها ، وأرسلوا له 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  10340اجلزيرة ، العدد ( 1)
 .  96شريط فقيد الزاهدين ابن عثيمني ، نقالً عن صفحات مشرقة ( 2)
 

  (1)( .  مجيع الفواتري وقام الشيخ بسدادها
 وقد سأله مّرة أحد الطالب سؤاالً فيه طرافة ، قال :

) اي شيخ كثري من الليايل أرى يف املنام كأّّن يف درس فضيلتكم ويكون 
عندي بعض املسائل ، فأسألك فيها ، فتجيبين ، فما حكم اجلواب اي 

 شيخ ؟ 
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ال  قال الشيخ : أان ما أستحضر هذا ، وال أشعر إذا حلمت أنك تسألين ،
 تعتمد هذا .

إن مسعت من الشريط ، ال أبس ، أّما ) حنن ( ما نمدرّمس النومة ، لو تكتب 
 (2)املسائل إعرضها علينا ، ميكن أن تكون صحيحة ( . 

  رجوعه للصواب إذا تبيّن له . -26

وقد كان الشيخ رمحه هللا تعاىل كأمثاله من عظماء الرجال ، وأئمة الدين ال 
، وال يتعاىل عليه ، بل يصدع به وخيضع له ، وهذه عادة يستكرب عن احلق 

األفذاذ ممن تضلعوا ابلعلم ، وملؤوا به حياهتم ، كيف ال ، وهذا العلم دين 
 ، ُيسأل عنه محلته يوم الوقوف بني يدي امللك الوّهاب .

وقد كان رمحه هللا ال يستنكف أن يرّد عليه أحد طالبه ، أو رجٌل من 
 العلماء .العوام فضالً عن 

ــوهو هبذا يعطي طالبه وسامعيه درساً عظيماً يف الرجوع  والعودة إىل  ـــــ  ــــــــ
 .  1777الدعوة ، العدد ( 1)
 شريط ابن عثيمني علم وعمل _ تسجيالت اإلستقامة بعنيزة _ . ( 2)

 الصواب .
 وهاك بعض الصور هلذا األمر اخلطري :
 :قال الشيخ محد بن عبد هللا اجلطيلي 

) وإن مما يزين الشيخ رجوعه للحق ، ولو ذكره به أحد طلبته ، فلقد قرأ 
يومًا حديثًا يف حلقة الّدرس ، وكّنا يف الصيف على سطح املسجد ، وكان 
بني املغرب والعشاء ، فلّما شرح احلديث وقال بعض اجلمل يف تفسريه 
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إمراره قلت له : اي شيخ ليس هذا ظاهره ، ومنهج أهل السنة واجلماعة 
على ظاهره .فأّذن املؤذن لصالة العشاء ، فقمنا للصالة ، وبعد الصالة 
محد هللَا الشيُخ وقال: إن الّصحيح يف احلديث هو ما ذكره فالن ، يعنيين 
، وهو املعترب واملعتمد ، وهو مذهب أهل الّسنة واجلماعة ، وأوَضح ذلك 

 . )(1) 

 وقال د . سعود حسن خمتار :
بن عثيمني أسلوب تعليمي رائع ، فهو يسأل ويناقش ، ) كان للشيخ ا

ويوقف الطالب ليعّلمهم اجلرأة والقضاء على اخلجل ، وأذكر أنه مّرة تكّلم 
يف مسألة اإلجهاض ، مث ملّا ُأذن لصالة العشاء أبديت رأاًي طبيًا له يف 

)   املسألة ، وبعد استئناف الدرس محد هللا وقال : إن هنا طبيباً يقول :    
أخطأت اي ابن عثيمني ( ، ومل أقلها وهللا ، ولكن يريد أن يعلمنا احلوار،  
وقبول النقد رمحه هللا ، مث أحرجين رمحه هللا فقال : قم ، وأحّل علّي حىّت 

 قمت ، وقلت الرأي الطيّب حسب فهمي له ، مث علق عليه رمحه هللا .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .   10341اجلزيرة ، العدد ( 1)
كان لرمّبا ُسئمل يف مسألة فقال : ال أعلم ، أو قال : سوف أسأل شيخنا و 

ابن ابز كما حدث مّرة يف مسألة اإلبر املغّذية ] اجللوكوز [ مث عاد يف اليوم 
   (1)الثاّن إبجابة الشيخ ابن ابز رمحهم هللا مجيعاً ( . 

 وقال د . أمحد بن سليمان العريين :
 (2)جعه يف نصف درجة فأضافها له ( . ) وأذكر أن أحد الزمالء را

 قال الشيخ سليمان اجلبيالن :
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) أذكر أنه يف مرًة يف خطبة من اخلطب يف يوم اجلمعة خطب وقال : إّن 
قال عند املنام تقرأ سورة الفاحتة ، وهي أعظم آية يف القرآن  رسول هللا 

كرسّي ولكنه ، واستمّر يف هذا الكالم ، وكان الشيخ رمحه هللا يقصد آية ال
التبس عليه يف اخلطبة ، فتكّلم عن سورة الفاحتة وفضلها، وأّنا هي اليت 
تُقرأ عند املنام ، وبعد صالة اجلمعة نبهه أحد اإلخوة وقال: اي شيخ أنت 

 قلت سورة الفاحتة أعظم آية يف القرآن وأّنا تقرأ عند الّنوم.
 فقال الشيخ : لعّلي ومهت .
انية وعلى املأل من الّناس ، وعلى مسمع من وعندما جاءت اجلمعة الث
املاضية ، وقال : إّن أعظم آية يف القرآن  اجلمعةالناس ، ذكر أنه أخطأ يف 

 (3)هي سورة الفاحتة ، وهي تُقرأ عند املنام ، وهذا خطأ ميّن ( . 

وقد ذكر الشيخ إبراهيم بن حممد قاسم رحيم ؛ عدداً من املسائل اليت رجع 
 وقال :فيها الشيخ ، 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1777الدعوة ، العدد ( 2).             13779املدينة ، العدد  (1)
 شريط اإلمام ابن عثيمني ، ) تسجيالت صدى التقوى ابلرايض ( .( 3)

) شيخنا رمحه هللا يسري على منهجه ، ويعتمد الدليل ، ويصّرح برجوعه 
 عنه ، ومن أمثلة ذلك : 

 أن مّس املصحف ال يشرتط لـه الطهارة ، مث رجع كان يرى رمحه هللا  -
وقال بوجوب الطهارة بناء على حديث عمرو بن حزم : ) وأن ال ميّس 

 القرآن إالّ طاهر ( .
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كان يرى رمحه هللا أن صاحب احلدث الدائم جيب عليه أن يتطّهر لوقت    -
مل كل صالة ، مث رجع ورّجح أن طهارته صحيحة ، ويصّلي هبا ما شاء ما 

 يتجّدد سبب آَخر للحدث .
كان يرى أن الكدرة قبل احليض هلا حكم احليض إذا صاحبها آالم   -

العادة ، مث رجع واعترب احليض هو الّدم ، وال عربة ابلكدرة والصفرة ، 
 وحنوها ..

كان يرى وجوَب قصر الصالة الرابعية للمسافر ، مث رجع وقال   -
 ابالستحباب .

 وغري ذلك كثري ..
يظهر لنا حرصه على املتابعة وموافقة السّنة ، وبعده عن اجلمود  وهذا

  (1)والتعصّب والتقليد ( . 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
   .  13791جريدة املدينة ، العدد ( 1)
 
 

  . الشيخ حياة في متنوعة مسائل -27
 رأيه في السفر للخارج للدعوة .         

 الشيخ والّصحف والمجالّت .         

 الشيخ واالنترنت .           

 ترجمة كتبه .           

 البرنامج اليومي .           
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 385 الّدر الثِّمين

           برنامج المشي .         

 الشيخ والسفر إلى الخارج للدعوة .         
 
 

لقد ُعرف عن شيخنا رمحه هللا تعاىل عزوفه عن السفر خلارج اململكة 
 للدعوة إىل هللا أو لغري ذلك .

وقد ُدعي إىل عّدة دول عربية و غري عربية مرارًا ، فكان رمحه هللا يرفض 
 بلطف كما كان هذا هو رأي شيخه اإلمام العالمة ابن ابز رمحه هللا تعاىل.

 وقد أوضح الشيخ أسباب هذا األمر ملّـا كثر اإلحلاح عليه فيـه ،
 قال رمحه هللا تعاىل : 

ّية يف عدم السفر خارج اململكة ؛ ) الذي منعين من الّسفر رغبيت الشخص
 ألن عندي أموراً تشغلين هنا .

ويف رأيي فائدهتا أكثر من فائدة سفري إىل اخلارج ، ألن اإلنسان لو قّدر 
السفر إىل بلٍد ما ، وبقي فيها يومني أو ثالثة ، وحاضر يف ذلك البلد سّت 
ال حماضرات ، وهذه احملاضرات ستكون يف سّتة أشرطة ، واإلنسان 

يستطيع أن يكّيف الناس على ضوء ما يراه ، ال يف لقاء ، وال اثنني ، وال 
 حىّت مخسة لقاءات .

 والبقاء مع هؤالء الناس خارج اململكة مّدة طويلة تفّوت مصاحل كثرية .
فكنت أرى أن احملاضرة اليت تلقى على مدى ثالث أو أربع ليال تفيد 

 فائدة الشريط الذي تقوله يف بيتك .
لّناس ال ميكن أن يكتفوا مع خطب وكلمات الداعية مبجّرد لقائهم به وا

 مّرتني أو ثالاث.
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 386 الّدر الثّمين

وإن كان اللقاء بال شّك أكثر فائدة من الشريط ، لكنه ال تستحمل أن 
 (1)يقطع اإلنسان مشاغله ويسافر لُيَكبَّد املشاق ( . 

 قلت :
حلاح والة وقد اضطر الشيخ للسفر إىل أمريكا يف مرضه األخري ، حتت إ

األمر وحمّبيه ، وألقى خطبة اجلمعة يف أمريكا ، وألقى حماضرة يف بوسنت  
والتقى العديد من اجلاليات املسلمة ، وجلس مع الكثري ممن مسع به ومل يره 

 ، ونفع هللا به كثرياً .
هـ رمحه 1421وذلك يف أواخر شهر ربيع الثاّن وأول مجادى اآلخرة لعام 

 ه .هللا تعاىل وغفر ل
 الشيخ ومطالعـة الصحــف اليوميـة ، واإلذاعـة ،         

 والتلفاز .        

 قال رمحه هللا تعاىل عن متابعته لوسائل اإلعالم :
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  12556عكاظ ، حديث الذكرايت ، العدد ( 1)
 

) أّما من حيث املتابعة فأان غري متابع لعدم وجود الوقت الكايف لذلك ، 
نين يف أوقات الطعام كالغداء أو العشاء ، أشغل هذا الوقت يف ولك

 االستماع لإلذاعة .
 أما تفريغ وقت لذلك أو لقراءة الصحف فهذا أمر أفعله .

وأوضح رمحه هللا ) الكالم للجريدة ( أن هناك عددًا من اإلخوة يتابعون 
 (1)يه (.مثل هذه األمور ، وإذا حصلت مراجعة ألمٍر ما فإّنم يطلعونين عل
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 387 الّدر الثِّمين

أّما ابلنسبة للتلفاز فقد كان رمحه هللا يشارك بصوته دون صورته يف العديد 
 من الربامج ، كربانمج : ) دين ودنيا ( .

 الشيخ واالنترنت .              
 

كان الشيخ رمحه هللا تعاىل قد حبث مع أبنائه وعدد من تالميذه قبل أايم 
 على الشبكة العاملية )االنرتنت(.من وفاته مشروع افتتاح موقع رمسي له 
 وقال الشيخ حممد بن صاحل املنّجد :

) وإذا أعطى موعدًا التزم به على كثرة مواعيده وأشغاله ، وقد جربت 
ذلك معه يف موعدين يف األسبوع على هاتفه اخلاص ، خصصت للرّد على 

 أسئلة املستفتني عرب االنرتنت .
   (2)ل إذا حصل لظرف سفٍر أو حنوه (. فكان يلتزم ابإلجابة وخيرب ابلتأجي

 وقد كان الشيخ حريصاً على إفادة الناس عرب االنرتنت .
ــوقد سبق نقل كالم الشيخ توفيق الصائغ أن الشيخ عقب وصوله من  ـــ ــــ  ــــــ

 املصدر السابق . كذا يف املصدر ، ولعّل الصواب ) ال أفعله ( كي يستقيم الكالم .( 1)
 فائدة من العالمة ابن عثيمني ( . 100شريط ) ( 2)

 رحلته ألمريكا إىل الطائف قال له :
) إذا استطعت أن تعلم الّناس يف املواقع ) موقع االنرتنت ( برقم هاتفنا 

 فافعل حىت ال حيرم الناس من السؤال والفتيا ( . 
 وقال األستاذ ممدوح بن حممد احلوشان :
فق ضوابط شرعية معينة يف بعض ) إن فضيلته قد وافق على املشاركة و 
عند رغبة العاملني  –رمحه هللا  –برامج حمّطة فضائية إسالمية نزواًل منه 

 (1)فيها أبن يتحّدث فضيلته من خالهلا للمسلمني يف أحناء العامل ( . 
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 388 الّدر الثّمين

 :( 2)موقع الشيخ على االنترنت 
http / www / ibn  othaimeen com . 

 ترجمة كتبه .        
 

لشيخ طالل بن أمحد العقيل ) رئيس جلنة توزيع هديّة خادم احلرمني قال ا
 الشريفني واملطبوعات الدينية على احلّجاج واملعتمرين ( : 

) وفضيلة الشيخ مربٍّ كبري ، وصاحب فضٍل على طلبة العلم والدعاة 
، وكان من العلماء ، واجملتهدين..  الذين يسريون على منهج الرسول 

عظيمة ، وقد وصلت مؤلفات الشيخ املرَتمَجة لدينا أكثر من ولـه مؤلفات 
  لغة . 16

ــوالشيخ كان يف العام املاضي ويف كّل عام يباشر ويزور جلنة توزيع هديّة  ـــ ــــ  ــــــ
 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
 .  117جملة املستقبل اإلسالمي ، العدد ( 2)

 مطار امللك  –نية يف املطار خادم احلرمني الشريفني واملطبوعات الدي
  (1)ويشّجع الشباب على توزيعه ... ( .  –عبد العزيز 

 البرنامج اليومي للشيخ .      
 

 

 قال الشيخ عبد الرمحن الّريس مؤذن اجلامع الكبري بعنيزة :
 أماالفترة الصباحية :) 

 فإما أن يكون عنده تدريس يف اجلامعة يف كّلية الشريعة وأصول الّدين .
وإّما أن يكون يف بيته للنظر يف رسائل وخطاابت الناس وطلباهتم والّرد على 

 بعض الفتاوى خطياً ، والّرد على بعض املكاملات اهلاتفية اخلاصة .
 أما فترة بعد الظهر :

 

4 
 

 

5 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 389 الّدر الثِّمين

فهي خمّصصة للرد على األسئلة عرب اهلاتف حىت وقت الغداء ، فإنه كان 
 يرد على أسئلة الناس .

 مثّ :
هناك وقت قبل العصر اراتح قلياًل ، وإن مل يكن هناك وقت  إّن كان
 استمر .

وإن كان عنده ضيوف جلس معهم ليؤنسهم ، وليستفيدوا من علمه رمحه 
هللا ، وليتعرف هو رمحه هللا على أحوال البالد اليت جاءوا منها ، وحنو 

 ذلك ..
 أما فترة العصر :

 ثالثة على مجاعـة املسجد فإنه بعد صالة العصر يقوم بشرح حديثني أو 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  .  10333اجلزيرة ، العدد ( 1)
 يف مّدة أقصاها ربع ساعة .

 وكان هلذا احلديث طعم خاص خلّفته وقَصر مدته  ، وفوائده العظيمة 
 جداً .

 مث بعد ذلك جيلس للرد على أسئلتهم وطلباهتم اخلاّصة هبم ، وغري ذلك..
ألذان املغرب وهو خيرج من املسجد من بعد صالة  حىّت إنين أحياانً أحضر

 العصر ، كّل هذه املّدة جالس للناس لقضاء حوائجهم .
حىّت إن املرأة ليأيت هو بنفسه إليها خارج املسجد وجييب على سؤاهلا إن  

 كان لديها سؤال ، أو يقضي حاجتها إن كان هلا حاجة .
 أما بعد صالة المغرب :
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رس اليومي حسب جدول معنّي ، وبعد أذان فهو الوقت املخّصص للد
 العشاء كذلك درس آخر ملّدة نصف ساعة ، مثّ يصّلي العشاء .

 وبعد صالة العشاء :

إّما أن يكون لديه اجتماع مع بعض اجلمعيات اخلريية مثل : مجاعة حتفيظ 
القرآن الكرمي اخلريية بعنيزة ، أو مع هيئة األمر ابملعروف والّنهي عن املنكر 

 غريهم ، ليستفيدوا من آرائه وعلمه .. أو
 وإّما أن يصل رمحه هللا بزايرة قرابته .

 وإّما أن يذهب إلجابة دعوة .
وقد كان حيرص حرصًا شديدًا على النوم مبكرًا ليقوم للتهّجد يف آخر 

 الليل .
وقد كان رمحه هللا يف مسريه ومشيه من املسجد إىل البيت بعد صالة الفجر 

الظهر دروس يومية ، وتصحيح لبعض الّدروس والكتب وهو ، وبعد صالة 
 (1)يسري ماشياً إىل بيته ( . 

ويوّضح إبراهيم ابن الشيخ بعض اجلوانب األخرى يف الربانمج اليومي ، 
 فيقول :

) يبدأ يومه صباحًا بعد عودته من صالة الفجر يف املكتبة مع الكتب 
ه مل يكن عنده دروس بعد الفجر ابلكتابة أو القراءة حىّت صالة الظهر ؛ ألن

، مث يصّلي الظهر ويرجع أيضًا إىل املكتبة حىت الّساعة الواحدة والّنصف 
حيث موعد الغداء الذي كان فرصة جيلس فيها مع األسرة ، ورغم أنَّ هذا 
هو الوقت الوحيد الذي جنلس معه إاّل أنه كثريًا ما أتتيه يف ذلك الوقت 

ا ، وجييب األسئلة أو االستفتاءات حىت صالة مكاملات هاتفية يرّد عليه
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العصر أوقبل صالة العصر بنصف ساعة ، فرياتح يف هذه الدقائق القليلة، 
وبعد العصر يقابل الّناس أصحاب احلاجات وجيلس معهم يف املسجد ، مّث 
يعود إىل البيت قبل املغرب ويرجع إىل املسجد لصالة املغرب ، بعدها 

حىت صالة العشاء ، وبعد العشاء يعود إىل املْنزل يلقي درسًا يومّيًا 
لالستعداد للمحاضرات ، أو دروس طالبه اليت تبدأ يف هذا املوعد ، وكان 

 (2)له درس خاصٌّ ليلة ] السبت [ وليلة ] األربعاء [ ( . 

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1776جمّلة الدعوة ، العدد ( 1)
 .  92األسرة ، العدد ( 2)

 نامج المشي :بر         
 
 

 في ذهابه إلى المسجد
سبق بيان أن الشيخ كان يقرأ ورده من القرآن الكرمي يف ذهابه إىل املسجد 
، ال يتخّلف عن ذلك ، وإذا شغله شاغل فإنه يكمله قبل دخوله إلقامة 

  الصالة .
 أما عند رجوعه من المسجد 

 فقد قال تلميذه خالد بن صاحل الّنزال :
 املسجد ماشياً ، ويرجع إىل بيته ماشياً كذلك .) كان يذهب إىل 

 -واملسجد يبعد عن بيته كياًل واحدًا تقريباً ، فهذه عشرة أكيال يقطعها   
 يومياً ماشياً ! . –رمحه هللا 
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 392 الّدر الثّمين

واندرًا ما نراه إاّل ومعه عدد من طلبة العلم يسألونه ، أو يقرؤون عليه متواًن 
. 

 أكثر من مائة قاعدة فقهية ، مجعتها  ولقد قرأت عليه مما قرأت وهو ميشي

 وأخي الشيخ مازن الغامدي .
وشرحها الشيخ كاملة لنا يف أشرطة مسّجلة ، وكنت أتعّجب من صربه  

 وأرحيية نفسه .
ورمّبا كان ذلك يف يوٍم شديد الربودة ، حىت إنين ذات مّرة كاد لساّن أن 

 وال يهتّم صابراً  ينعقد عن الكالم من شّدة الربد ، وهو ال أيبه لذلك
  
 
 

 (1)حمتسباً رمحه هللا ... ( . 

 وقال يوسف بن عبد هللا الديين :
) وميكن القول أبن يومه كّله للعلم ، والتعليم  ، واإلفادة ، واإلفتاء ، جتده 
يقبل من بيته ماشياً لكّل صالة ، مع بعد املسافة ، حرصاً منه على مراجعة 

 ده من األذكار .حمفوظه من القرآن ، وقراءة ور 
ويف العودة يقرأ عليه الطاّلب قراءات خاصة متعّددة ، ويسّجلون كل 
شاردة وواردة ، بل هناك كثري من الكتب مل تشرح إاّل يف الطريق ، كـ: سلم 

 الوصول يف العقيدة ، وكشف الشبهات .
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واستمّر على هذا الربانمج عشرات السنني ، ال يدعه إاّل للعمرة يف رمضان 
 (2)موسم احلّج ، وأاّيم دورة هيئة كبار العلماء ابلطائف .. (. ، و 

 وقال إبراهيم بن عبد العزيز الّشثري :
) كان الشيخ رمحه هللا حريصًا على الوقت ، فلقد طلبت منه مّرة أن 
أجري معه مقابلة إلحدى اجملاّلت اإلسالمية ، فقال يل : سّجل اللقاء يف 

بيت أخيه عبد الّرمحن يف شرق الرايض )حي السّيارة ، وحنن مّتجهون من 
 (3)السالم( إىل رائسة اإلفتاء ، وقد كان الوقت حوايل نصف ساعة ( . 

 
 

 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 املصدر السابق .( 1)
 .  16244جريدة البالد ، اجلمعة ، العدد ( 2)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 3)

 فصل
 العلم سبل دعوته وتعليمه ، وجهوده في نشر

لقد عاش شيخنا رمحه هللا تعاىل حياته يف العلم والتعليم ، والدعوة إىل هللا 
ًا َوقَاَل إمّنينم ممَن  تعاىل :  َوَمْن َأْحَسُن قـَْواًل مممّن َدَعآ إمىَل هللام َوَعممَل َصاحلم

 . املُْسلمممنَي 
 الدين . وهذه سبيل األنبياء ، ومهّمة املرسلني ، وصراط املؤمنني إىل يوم
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وقد سلك لتطبيق هذه الغاية كّل ما وسعه ، ومل يّدخر لذلك جهدًا ، 
فتجده أمامك على منرب اجلمعة  ينذر ويبّشر ، أو تسمع صوته يف اإلذاعة 
وأنت يف بيتك وسّيارتك ، أو تراه ماشياً يف الطريق مع طالبه وسائليه ، أو 

،  أو تقتين رسالة له من تطالع يف الصحف اليومّية اللقاءات معه والفتاوى 
مكتبة ، أو جتدها تباع أمام جامع ، أو داٍر خريية ، أو تقتين شريطًا له متأل 
به فراغك ، أو جتده يف املسجد احلرام جالسًا على كرسّيه يشرح ما قرأه 

 اإلمام من آايت بينات ويستخرج ما فيها من الفوائد والعرب .
لعلم بني الّناس ، ويهدمي اخلْلق للحّق فرمحة هللا عليه من إمام عاش ينشر ا

مسلمهم وكافرهم ، ميشي يف أسواقهم ، وحياضر يف أنديتهم ، وجييب 
دعوهتم ، ويستقبل أسئلتهم على اهلاتف فيجيب عليها ، فيشفي عليلهم 

 ويروي غليلهم .
 ينصح الوالة والّرعية ، ويعظ العصاة واملسرفني ، ويصلح بني الّزوج

  
 ن وأبيه ، والقريب وذويه .وزوجه ، واالب

يالطف الصيّب ويعّلمه اآلداب ، ويفيت املرأة وينصحها ابحلجاب ، ويهاتف 
 املسؤول ويرشده للصواب . 

 أبدٍب جم ، ونصح خالص ، وقول صادق .
فيقبل هذا منه ، ويثين ذاك عليه ، فسبحان امللك الوهاب الذي فتح لـه 

ثناء عليه ألسنٌة ملَ ولن تره إىل يوم قلوب العباد ، وهلجت ابلدعاء له ، وال
لم الَعظميمم  املعاد   . َذلمَك َفْضُل هللام يُؤتميهم َمن َيَشاُء َوهللاُ ُذو الَفضم
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ويف هذا الفصل أردت أن أبنّي السبل واملسالك اليت سلكها الشيخ لبذل 
 العلم من دروس وحماضرات وغريها على التفصيل ..

 القدامى وهو األستاذ الشيخ علي بن  مث وجدت أحد تالميذ الشيخ
عبد هللا السلطان األستاذ ابملعهد العلمي بعنيزة وهو من خواص تالميذ 
الشيخ املرتجم كما ُكتب عنه يف حاشية مقاله قد خلص هذه الدروس 
وجماالت دعوة الشيخ بطريقة منّظمة مجيلة تدّل على قربه من املرتجم 

 وطول صحبته .
تها لغريه خاصة يف األعوام اليت سبقت قدومي على وذكر أشياء ما رأي 

هـ ( ، فآثرت أن أنقلها هنا كما كتبها مع 1403الشيخ ) أي قبل سنة 
 التعليق بعد ذلك مبا تيّسر مما مل يذكره .

 فجزى هللا خريًا كاتبه ، وهللا املوفق للصواب وإليه املرجع واملآب .
 
 
 

 قال :
 لمه تتلّخص فيما يلي :المجاالت التي من خاللها بذل ع "

 أوالً : الدروس العلمية .
 اثنياً   : الدروس العامة واحملاضرات .

 : اللقاءات .   اثلثا  
 : الفتاوى .       رابعاً 
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 خامساً: ذهابه وإايبه من املسجد .
 سادساً: منرب اجلمعة .

 : التعليم النظامي .  سابعاً 
 : عرب اإلذاعة .    اثمناً  
 عرب بعض الصحف واجملاّلت . :   اتسعاً 
 : عرب الشريط .   عاشراً 

 احلادي عشر : اإلنرتنت .
 ودونك تفصيل ما سبق :

 الدروس العلمية : وهذه أساس عطائه ، وقد كانت على فرتتني : أوالً :
األوىل : دروس ما بعد صالة املغرب حىت اإلقامة لصالة العشاء ، وهي يف 

م ما عدا شهر رمضان ما دام الشيخ يف عنيزة مجيع أايم األسبوع وطيلة العا
أعين فرتة  –حىّت يف أايم االمتحاانت ، إاّل أن الدراسة يف هذه الفرتة 

تقتصر يف الغالب يف مجيع الليايل على قراءة صحيح  –االمتحاانت 
 البخاري ومسلم ، أو تصحيح كتاب يف الفرتتني .
لعارض ، مع أنه قد أييت وما أذكر أن الشيخ ختّلف عن درس املغرب إاّل 

ولو يف آخر الوقت إذا عرض له عارض، حرصاًمنه على االستمرار وعدم 
أن : " أحّب األعمال إىل هللا  االنقطاع ، مستحضرًا ما ورد عن النيب 

  (1)أدومها وإن قّل " . 
وهذه الفرتة كانت بعد صالة املغرب حىت أذان العشاء فقط ، مث ينتقل 

لعشاء لدرس لعموم الّناس حىّت اإلقامة ، وذلك يف     ) الشيخ بعد أذان ا
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مشكاة املصابيح ( أو ) بلوغ املرام ( ، وهذه الطريقة كانت حىت عام 
 هـ تقريباً.1400

وحينما زاد عدد الطالب غلَّب الشيخ حاجتهم إىل هذا الوقت ، فجعل 
علمية الوقت كّله من بعد صالة املغرب إىل إقامة صالة العشاء للدروس ال

 للطالب ، وكانت على مايلي :
 : وكانت على النحو التايل   ،  : من بعد صالة املغرب حىّت أذان العشاء     أوالً 

 ليلة السبت : حديث ) بلوغ املرام ( .
 ليلة األحد  : فقـه  ) زاد املستقنع ( . 
 ليلة اإلثنني  : حديث ) بلوغ املرام ( . 

 .         املستقنع ( : فقـه  ) زاد   الثالاثءليلة 
: تفسري  ، من أول القرآن ، ومل يكن هناك كتاب بني يدي   لية األربعاء 

 الطالب ، بل كان الشيخ يشرح من املصحف مباشرة .
 : صحيح البخاري ، وصحيح مسلم . اخلميسليلة 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

       .  2818،  ومسلم حديث   6464أخرجه البخاري حديث ( 1)
 : تفسري  .     اجلمعةليلة 

 مع تقدمي وأتخري أحياانً وبشكل اندر ، مراعاة ألحوال الطلبة .
 اثنياً : ما بعد أذان العشاء اآلخرة حىّت اإلقامة :

كانت هذه الفرتة تدّرس هبا خمتلف الفنون على فرتات ، وذلك مثل :  
 كتاب التوحيد ، العقيدة الواسطية .
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 والسرية النبوية : نور اليقني .والفرائض والكايف يف الفقه ، 
 : ألفية ابن مالك ، قطر الندى ، وغريها مما يكون عارضاً .. واللغــة

مل يكن ينظر مىت ينتهي من الكتاب ، أو  –رمحه هللا  –وهبذه املناسبة فإنه 
أن طول السنني ستوهن من عزميته ، بل هو سائر على طريقته دون تغيري 

 ، وإشباع املسألة حبثاً . ملنهجه ، يف الطرح العلمي
حىت إنه قيل له مّرة حينما بدأان ببلوغ املرام :  على هذه الطريقة اي شيخ 

فما كان منه إاّل أن استمّر يف طريقته  !لقد حنتاج إىل عشرين سنة إلّنائه 
هـ 1400حىّت أّنى الكتاب واحلمد هلل ، وقد ُبدئ ابلكتاب حوايل سنة 

 بعد قرابة مثانية عشرة سنة .هـ وذلك 1417وأّناه سنة 
هذا وقد كانت بعض دروس هذه الفرتة يف اآلونة األخرية تنقل عرب اهلاتف 

رمحه  -إىل بعض مدن اململكة ، بل وإىل البحرين ، حىّت وإن الشيخ     
كان يقسم األسئلة بعد ّناية الدرس بني طالبه احلاضرين ، والذين يف   –هللا 

 البحرين يف وقٍت واحٍد .
 
 
 

 الدراسة الصباحية .الثانية : 
هـ داخل  1400وهذه يف اجلامع الكبري يف عنيزة ، وكانت إىل ما قبل عام 

مكتبة اجلامع ) املكتبة الوطنية ( وهي مكتبة ملحقة ببناء اجلامع يوم كان 
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بناؤه من اللنب والطني ، مث ملا كثر الطالب بعد ذلك خرج منها إىل أروقة 
 اجلامع .

: يف صيف كّل عام ؛ حيث إن الشيخ يقف يف  من حيث الزمانوالدراسة 
 ّناية اإلجازة ، مث يكمل يف العام التايل .

أّما مدة الدراسة فهي طيلة أايم األسبوع ما عدا يومي الثالاثء واجلمعة على 
طريقة شيخه الشيخ عبد الرمحن السعدي ، مث ملا كثر الطالب رأى 

 سبوع ما عدا اجلمعة .حاجتهم تقتضي االستمرار طوال األ
ولضبط الوقت ، وحىت ال يطغى وقت درٍس على آخر جعل رمحه هللا منّبهاً 
قبل مخس دقائق من ّناية كّل درس ليكون لألسئلة ، مث االنتقال إىل 
الّدرس الذي بعده ، دون فاصل بني الدروس وهو مستمٌر يف جلسته ، أما 

 العاشرة والنصف ، أو احلادية فيبدأ من الساعة الثامنة حىّت  الوقت الزمني
 عشرة أحياانً ) صباحاً ( .

 فهو كما يلي : المنهج العلميأما 
التفسري ، وقد اعتمد يف شرحه متنًا بني يدي الطالب وهو ) تفسري  -1

 اجلاللني ( إالّ أن التسجيل الصويت هلذه الّدروس بدأ متأخراً .
أحاديث األحكام ( احلديث ، وقد اعتمد يف شرحه ) املنتقى من  -2

 وكان له أحياانً اختيارات لبعض األحاديث ميليها على أحد طالبه .
الفقه ، وقد اعتمد منت ) زاد املستقنع ( وهذه دراسة مستقّلة عن  -3

 دراسة املساء .
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العقيدة ، وقد تعّددت كتبها ، فمنها : السفارينية ، وكتاب التوحيد  -4
 والواسطية ، والقواعد املثلى .

هذه الدروس األربعة اثبتة كّل يوم يف الغالب ، ويزاد أحيااًن درس خامس و 
 لبعض الفنون ، ومنها :

 الفرائض : ) الربهانية ( . -
 : ) ألفية ابن مالك ( .  النحـو  -
 القواعد الفقهية : ) قواعد ابن رجب ( و ) خمتصر التحرير ( و -
 . ) مصطلح احلديث ( و ) األصول من علم األصول ( 

هذا ومع ما نرى من كثرة الكتب املقررة يف الفرتة املسائية والصباحية ؛ إاّل 
أنه رمحه هللا غالبًا ما يكون اختياره الكتاب من حيث املنت ، والوقت 

 شورى بينه وبني طالبه .
وإن املتأمل يف حاله رمحه هللا يراه جامعة مستقّلة ؛ فتدريسه طوال العام ، 

يف خمتلف الفنون ، مع ما نرى حال استعداد كثري من  ويف اإلجازة الصيفية
املدن ابلّدروس ، والدورات العلمية الصيفية اليت جيندون هلا األعداد 
الكثرية من العلماء وطلبة العلم لتدريس سائر الفنون رمّبا جيد املنّظمون 
هلذه الدروس والدورات ، احلرج يف أتمني من يقوم هبا ، بينما جند جملس 

ا أيب عبد هللا يف دورة علمية متكاملة ، ال يف الصيف وحده ، بل يف شيخن
 سائر العام ، ويف فرتة واحدة وجلسة واحدة متنّقاًل من فنٍّ إىل فّن .

 الدروس العامة واحملاضرات : ثانياً :
 الّدروس العامة وهي على ما يلي : -أ
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وقت يف كلٍّ دروس ما بعد صالة العصر : وكان يقرأ عليه خالل هذا ال -1
من : رايض الصاحلني ، أو بلوغ املرام ، أو مشكاة املصابيح ، ويعّلق على 

 ذلك مبا يفتح هللا عليه .
 وكان هذا طيلة أايم األسبوع يف املسجد الكبري ما عدا يوم اجلمعة .
 وإذا سافر إىل الرايض أو الطائف ، فغالباً ما يستغّل هذا الوقت .

اء حىّت اإلقامة ، وهذا كان إىل حوايل عام درس ما بعد أذان العش -2
هـ ، وكان مما يدّرس فيه : مشكاة املصابيح ، أو بلوغ املرام ، مث  1400

انقطع هذا الّدرس ، وخّصص هذا الوقت بدرس للطالب على ما سبق 
 تفصيله يف الدروس العلمية .

 دروس املسجد احلرام : –ب 
ي يف رمضان ، وكان يف عمدة درس ما بعد صالة الفجريف احلرم املكّ  -1

 األحكام .
درس ما بعد صالة الرتاويح يف احلرم املّكي ، وغالبًا ما يكون تعليقاً  -2

على بعض اآلايت اليت تُليت تلك الليلة أو كلمة مناسبة لتلك الليلة ، مث 
اإلجابة على األسئلة الواردة ، ووقت هذا اللقاء من بعد صالة الرتاويح، 

ساعة ونصف يف الُعشَرْين األولني من رمضان ، وبعد دخول  ويستمر قرابة
 العشر األواخر يكون الدرس ما بني الرتاويح والقيام يف الغالب .

 
 احملاضرات : –ج 
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وهذه كان لـه فيها نصيب أوىف يف أماكن كثرية ؛ فحيثما ُدعي لّّب النداء 
 رمحه هللا حسبما يسمح له وقته ، وهي على نوعني :

حماضرات مباشرة ، ومن أبرزها تنظيمه حملاضرة يف اجلامع  ول :النوع األ
الكبري ، وهو اللقاء الشهري بعد صالة العشاء من أول ليلة أَحد من كّل 

 شهر ، وغريها من احملاضرات الدورية يف اجلامعات واجملمعات .
حماضرات عرب اهلاتف ، وكانت يف داخل اململكة العربية  النوع الثاني :

ية ، وخارجها لبعض املراكز اإلسالمية من بيته ، وقد خّصص رمحه السعود
هللا رقمًا هاتفيًا إللقاء هذه احملاضرات غري هاتف الفتوى واهلاتف اخلاص ، 
وقد رّتب بعض اإلخوة يف اآلونة األخرية لـه حماضرة شهرية ملسجد التوحيد 

 –أحيااًن  – ، يف مدينة ) ديرتويت ( يف أمريكا ، ويرتبط مع هذا املسجد
قرابة مائة مسجد أو مركز أو جتّمع ، وذلك من أمريكا وكندا وأورواب يف 

 وقٍت واحد .
 اللقاءات : ثالثاً :

 وهي خاصة ) اللقاء األسبوعي ( ، وعامة ) اللقاء الشهري ( :
 اخلاصة : –أ 
درس عقده خلاصة طالبه ليلة السبت من كّل أسبوع بعد صالة  -1

 د الطالب ابلتناوب ، وكانت القراءة يف كتاب  الكايف .العشاء يف منزل أح
درس للقضاة ليلة األربعاء من كّل أسبوع بعد صالة العشاء يف مْنزله  -2

وكان يقرأ فيها ماله عالقة ابلقضاء ، كالطرق احلكمية ، وإعالم املوقعني 
 البن القيم .
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 العامة : –ب 
م يف القصيم ، ليلة األحد لقاؤه مع قسم العقيدة يف فرع جامعة اإلما -1

 مرة يف الشهر .
 لقاؤه ابخلطباء ليلة الثالاثء مرة يف الشهر . -2
 لقاؤه بطالب السكن لية األحد مّرة يف الشهر . -3
لقاؤه أبعضاء هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ليلة األحد مرة   -4

 يف الشهر .
 إثنني من كّل شهر .لقاؤه بطالب املعهد العلمي يف عنيزة أول  -5
لقاؤه أبعضاء مجعية حتفيظ القرآن ليلة اإلثنني مرتني يف الشهر ، وكان  -6

 رئيساً جمللسها طيلة حياته رمحه هللا .
لقاؤه ببعض طالب العلم من خارج عنيزة ليلة اخلميس مرة يف الشهر  -7
. 

 الفتوى : رابعاً :
قتًا معّينًا إاّل أن املتتبع قد خّصص للفتوى و  –رمحه هللا  –ومع أنَّ الشيخ 

لألمر ال يكاد حيصرها بوقٍت معنّي ؛ فقد كانت يف املسجد أو يف طريقه 
إىل املنزل ، أو يف سفره وتنّقالته ، وحىت يف حضور املناسبات وبعد دروس 
املسجد احلرام ؛ مع أنه قد خصص وقتاً للفتوى عرب اهلاتف من بعد صالة 

ه قّرب اهلاتف عنده ؛ فهو وإن كان يغذي الظهر حىت إذا جاء وقت غدائ
جسمه مبا حيتاجه ملا يقيمه إاّل أنه يف الوقت نفسه يغّذي بل يشفي غليل 

 سائليه مبا أشكل عليهم .
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 وكان بعض النساء أيتني إىل اجلامع ليسألن الشيخ عن بعض أمورهنَّ .
املرأة فيخرج هلّن عند ابب املسجد ؛ ورمّبا أخر الدرس أحيااًن حىت تقضي 

مسألتها ، وإذا سافر من عنيزة سّجل يف هاتفه الرقم الذي سيكون عليه يف 
 البلد اآلخر ، حىت يسهل االتصال به .

 ذهابه وإايبه من املسجد : خامساً :
مع بـُْعد  –اعتاد الشيخ أن يذهب إىل املسجد ، ويعود منه على قدميه 

ال أيبه به كثري من وإن كان هذا الوقت من الزمن قد  –املسجد عن بيته 
الناس إاّل أن شيخنا رمحه هللا قد رأى هلذا الوقت قيمته ؛ ففي ذهابه 
خصصه لنفسه ، ويف إايبه جعله للناس ؛ فكم من كتاب قد ُصحح عليه 
وقُرئ عليه ، انهيك عن أصحاب احلاجات والفتاوى الذين يرافقونه حىت 

 ىت ينهى حاجة سائليه .يصلوا إىل بيته ، بل قد يقف عند الباب أحياانً ح
 منرب اجلمعة : سادساً :

احلديث عن منرب اجلمعة ال تفي حبّقه هذه األسطر ؛ فالشيخ خالل ما يزيد 
على مخٍس وأربعني سنة َظلَّ خطيباً للجمعة وخطبيت العيدين ، واالستسقاء 

. 
 وقد وّظف الشيخ هذا املنرب لتعليم الناس أمور دينهم ، فكانت خطبته

 ى معارف وفوائد علمية قّل أن جتدها عند غريه ، انهيك عـن تشتمل عل
 املوعظة وتذكري الناس . 

وقد ُعرف عنه أنه إذا كان مسافرًا للرايض أو الطائف أوغريها أنه يعود إىل 
  (1)عنيزة أحياانً ليلقي خطبته مث يعود دون أن يظهر تربماً أو مشّقة . 
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 التعليم النظامي : سابعاً :
رمحه هللا دّرس يف كلٍّ من معهد عنيزة العلمي ، وفرع جامعة وذلك أنه 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلقصيم ، فكان حمط أنظار اجلميع ، وقد 
 استفادت منه أجيال متتابعة .

وأصعب ما واجه الشيخ يف هذه الفرتة هو تصحيح اإلجاابت ، حىت إنه 
و يف االختبارات الفصلية اشتهر عنه ذلك ، سواء كانت أعمال السنة ، أ

ألن منها إجاابت يصعب تقوميها لوجود خلٍل فيها حيرّي اإلنسان : ماذا 
حيسم عليها من الدرجات ، فيقف متحريًا بني األخذ ابحلزم واألمانة ، وبني 

 االحتماالت اليت حيتملها اجلواب املقّدم إليه .
 عرب اإلذاعة : ثامناً :

هذا امليدان ، وقد ساهم يف بعضها ،  كان للشيخ رمحه هللا وجود يف
واستقّل بشيء منها ، ومن ذلك : ) نور على الّدرب ( ، ) سؤال على 

 اهلاتف ( و ) من أحكام القرآن ( و ) برامج مومسية عن احلّج والصوم ( 
 وحنوها ..

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

     انظر آخر خطبة له يف االستسقاء ، عقب آخر هذا البحث .( 1)
 

 عرب بعض الصحف واجملاّلت : اً :تاسع
 كان له رمحه هللا ركن اإلفتاء يف بعض الصحف واجملاّلت .
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عرب الشريط : وملا للشريط من سهولة يف التداول ، واالستماع،  عاشراً :
فقد أوىل رمحه هللا الشريط عناية خاصة ؛ حيث إن مجيع دروسه وفتاواه  

ىت إنه َخّص إحدى دور السابق ذكرها قد ُسّجلت إاّل ما ندر ، ح
التسجيل إبخراج دروسه وفتاواه لتتوّحد العناية هبا ، وهي مؤسسة 

 االستقامة اإلسالمية بعنيزة .
اإلنرتنت : وهذا اجملال وإن كان مل ينّسق مع الشيخ فيه إاّل  الحادي عشر :

ىل متأخرًا إالَّ أنه رمحه هللا قد أوىل العناية بذلك كّل ما يتعّلق ابإلنرتنت إ
 جلنة خاصة تُعىن بشؤونه .

فإن ما كتبته عن شيخنا رمحه هللا يف هذا املوضوع ال أّدعي فيه  وأخيراً :
الكمال ، ال من حيث التقسيم ، وال احلصر ، وال الوصف ؛ فقد فاتين 
منه ما هو من عادة البشر ، والكمال هلل سبحانه ، واملنصف من اغتفر 

  (1)واحلمد هلل رّب العاملني ( . قليل خطأ املرء يف كثري صوابه ، 
 ومما يضاف ملا ذكره الشيخ علي السلطان :

 مشاركته يف املؤمترات . الثاني عشر :
فقد كان الشيخ يشارك يف املؤمترات املتنوعة ، وينشر فيها علمه ، سواء 
 ابملشاركة يف األحباث أو مناقشتها ، أو اإلدالء بدلوه يف القضااي الكربى .

ـــــ ــــــ  ــــ
   .  160البيان ، العدد ( 1)

وقد ذكر شيخنا عبد احملسن العباد أن املرتجم شارك يف اجلامعة اإلسالمية 
 يف مؤمترين مها :

 مؤمتر الدعوة والدعاة . -1
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 مؤمتر مكافحة املسكرات . -2

 مشاركته يف جلنة توعية احلجاج . الثالث عشر :
 وهي منفذ عظيم جداً للتعليم واإلرشاد .

 خنا العباد :قال شي
) كنت وإايه يف جلنة التوعية ، جنتمع وننظر يف شؤون التوعية ، فكان 

 حيضر معنا ويفيد اللجنة برأيه وعلمه .
وقيل له مّرة : هل ترغب يف أخذ نسخة من التقرير ، قال : ال ، حىت ال 
أحتاج إىل إحراقه ، يعين أنه ال حيتفظ هبذه األوراق ، وحيتاج إىل التخّلص 

 . منها
مشاركته يف هيئة كبار العلماء ، وقد صدر قرار تعيينه هبا  الرابع عشر :

 هـ .1417عام 
وال زال حيرص على اجتماعاهتا حىت قبيل وفاته إلفادة املسلمني مبا تراه 

 اهليئة من قضااي ومسائل عظيمة هتّم األمة .
عليها،  املراسالت اخلاصة مبا يَرمد عليه من الرسائل جواابً  الخامس عشر :

 وما يرسله الشيخ لغريه من حبث مسألة ، أو نصيحة ، أو غريها ..
 وانظر يف ذلك جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ، لفهد السليمان .

 
 مؤلفاته : السادس عشر :

وهي من اجملاالت اليت سلكها الشيخ  لنشره العلم ، وقد فات األخ علي 
 مستقّل . السلطان ذكرها يف حبثه ، وينبغي أن تضاف برقم
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وقد سبق فيما مّر ذكر العديد من مؤلفات الشيخ خاصة يف العقيدة والفقه 
، مبا ال حيتاج إىل إعادته ، لكنين مضطرٌّ هنا أن أسردها مسردًا واحدًا 

 لتكون يف مكان واحد ليسهل الوقوف عليها ملن أراد .
رغ من وسأذكر كل ما كتب عليه اسم الشيخ سواء مما كتبه هو ابتداًء أو فُ 

األشرطة وطُبع أو مُجع من الفتاوى على حسب ما وقفت عليه ، وال شكَّ أن 
ما حّرره الشيخ بنفسه خيتلف كثريًا عن الذي ُفرغ من األشرطة لكّنين قصدت 

 هنا جمّرد اجلمع للفائدة ، وقد قال الشيخ عن التأليف واملؤلفات :
أليف أمران : ) َمْن أّلف فقد استهدف ، ولكن الذي شجعنا على الت

أحدمها : أن املؤلف حيرص غاية احلرص على أن يتعمق يف املادة اليت يريد 
 التأليف فيها .

 وهذه فائدة عظيمة للمؤلف .
أضف إىل ذلك أنه إذا تعمق فيها وقّيد ما تعّمق به يف هذه املؤلفات 

  (1)فستمكث يف نفسه أكثر ( . 
 عن مؤلفات الشيخ : وقال شيخنا عبد احملسن بن محد العباد البدر

  (2))كثرية، صغرية احلجم، عظيمة الفائدة، أغلبها تتعّلق ابلعقيدة والفقه(. 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
  شريط ) الشيخ حممد بن عثيمني وشيء من سريته ودعوته ( للشيخ العباد .( 2)

 من آثار الشيخ ] مما ألفه أو ُجمع له [ :

 ّب الربيّة بتلخيص احلمويّة ، ) أول كتاب أّلفه ( .فتح ر   -01
 األصول من علم األصول . -02
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 مصطلح احلديث . -03

 رسالة يف الوضوء ، والغسل ، والصالة . -04

 تسهيل الفرائض . -05

 املنهج ملريد احلّج والعمرة . -06

 رسالة يف كفر اترك الصالة . -07

 رسالة يف األضحية والزّكاة . -08

 جمالس شهر رمضان . -09

 لواسطية ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية .شرح العقيدة ا -10

القول املفيد شرح كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حمّمد بن عبد  -11
 الوّهاب .

 شرح بلوغ املرام ) جمّلد واحد ( مل يكتمل . -12

 عقيدة أهل السنة واجلماعة . -13

 القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىن . -14

 رسالة يف احلجاب . -15

 ار وطهارهتم .رسالة يف صالة أهل األعذ -16

 رسالة يف مواقيت الصالة . -17

 رسالة يف املداينة وأقسامها . -18

 رسالة يف وجوب زكاة احللّي . -19

 الضياء الالمع من اخلطب واجلوامع . -20

 رسالة يف عالج الوسواس يف ضوء الكتاب والسنة . -21
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 رسالة يف مشكالت الشباب . -22

 رسالة يف املسح على اخلّفني . -23

 لنساء .رسالة يف الّدماء الطبيعية ل -24

 رسالة يف زاد الّداعية إىل هللا . -25

 حقوق دعت إليها الفطرة وقّررهتا الشريعة . -26

 رسالة يف اخلالف بني العلماء ، أسبابه وموقفنا منه . -27

 رسالة يف سجود السهو . -28

 اثنان ومخسون سؤاالً عن أحكام احليض . -29

 جمموع فتاوى احلرم املّكي . -30

 خمتارات من اقتضاء الّصراط املستقيم . -31

 خمتارات من زاد املعاد البن القّيم . -32

 خمتارات من إعالم املوقعني . -33

 رسالة يف الوصول إىل القمر . -34

 نبذة يف العقيدة اإلسالمّية ) وهي نفيسٌة جداً ( . -35

 رسالة يف أصول التفسري . -36

 كتاب الّدعوة . -37

 إزالة الستار عن اجلواب املختار ) فتاوى يف العقيدة ( . -38

 فتاوى الّتعزية . -39

 من بعض ابئعي السيارات . أسئلة -40

 الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات . -41
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 شرح ثالثة األصول . -42

 شرح كشف الشبهات . -43

 املنتقى من فرائد الفوائد . -44

 فتاوى نوٌر على الّدرب . -45

 قتاوى أركان اإلسالم . -46

 ألفاظ ومفاهيم يف ميزان الشريعة . -47

 ( . 8-1الشرح املمتع شرح زاد املستقنع )  -48

 ن ) جزء ( .من أحكام القرآ -49

 فقه العبادات . -50

 فتاوى منار اإلسالم . -51

 ( . 70-1لقاء الباب املفتوح )  -52

 ( . 7-1شرح رايض الصاحلني )  -53

 ( مل يطبع كّله . 74-1اللقاء الشهري )  -54

جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني ، مجع  -55
وترتيب الشيخ فهد بن انصر السليمان ، وفيه أكثر الرسائل 

 ة .السابق

 الصيد الثمني يف رسائل ابن عثيمني . -56

 فتاوى ابن عثيمني ، مجع أشرف عبد املقصود . -57

 تفسري آية الكرسي . -58

 شرح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد ، البن قدامة املقدسي. -59
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 تعليق على العقيدة الواسطية ) مبّسط غري الشرح املوّسع ( . -60

 .اإلبداع يف كمال الشرع وخطر االبتداع  -61

 رسالة يف أحكام املّيت وغسله . -62

منظومة يف أصول الفقه ، وقواعد فقهّية ، ط: دار احملمدي جبدة .  -63
 قال يف أوهلا :

 املْبدي     معطمي الّنوال كّل َمن يسَتْجدي                       املعميد                     احلْمُد هلل   
ا       ُجو وَهاك ممن َهذي األُصول مُجالً      َأر     نُزالً      اجلمنان       عالم      هبم
وى   فميَها   يل   َقواعُد  ممن  قْول  َأهلم   العْلمم      َولَْيَس     الّنظمم   ذا   سم

 رسالة يف الّراب وصوره ، وأقسام الناس فيه . -64

 رسالة يف احلكمة من إرسال الّرسل . -65

 رسالة يف شرح أصول اإلميان . -66

 واج .رسالة يف الز  -67

 شرح نظم الورقات للعمريطي ) مكتوب على احلاسب ومصّور (. -68

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ) مكتوب على                                        -69
 احلاسب ومصوّر ( .

 كتاب العلم . -70

 فتاوى وتوجيهات يف األجازة والرحالت . -71

 رسالة يف القضاء والقدر . -72

  (1)غري تسهيل الفرائض ( . تفسري الفرائض ) وهو  -73

 (2)حكم الطالق ابلثالث ) خمطوط ( .  -74
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 نيل األرب من قواعد ابن رجب ) خمطوط ( . -75

 ختريج أحاديث الّروض املربع ) خمطوط ( . -76

 شرح عمدة األحكام ) خمطوط ( . -77

 (3)أحكام قصر الصالة للمسافر ) خمطوط ( .  -78

 نبذ يف الصيام . -79

 ن تيمية .تقريب التدمرية لشيخ اإلسالم اب -80

 شرح األصول السّتة للشيخ حممد بن عبد الوهاب . -81

 جمالس رمضان . -82

 جلسات احلج . -83

 فتاوى الّصيد . -84

 االختيارات والرتجيحات . -85

 فتاوى سؤال من حاّج . -86

 سؤاالً يف أحكام اجلنائز . 70 -87

 اإلخالص . -88

 الوصااي العشر . -89

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 وط ( .، ) ولعله خمط  1776جملة الدعوة ، العدد ( 1)
 انظر : جملة احلكمة ، العدد الثاين لألربعة األخرية .( 3)                          املصدر السابق .( 2)

 العقيدة وأثرها . -90

 املتابعة وقبول العمل . -91

 (1).  بعثة الرسول  -92
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 شرح حديث جربيل . -93

 التوحيد ومعىن الشهادتني . -94

 دليل األخطاء اليت يقع فيها احلاج واملعتمر . -95

 سالة يف مكارم األخالق .ر  -96

وأعيد القول هنا أبنه ينبغي التفرقة بني ما حّرره الشيخ بنفسه ، وما     
مُجع من كالمه وفتاويه ، فذاك لوٌن وهذا لوٌن آخر ، والفرق بينهما ال 
خيفى ، لكّنين قصدت هنا التيسري والتقريب للباحثني وغريهم ممن يرغب يف 

 وهللا املوفق .  عمل دراسات موسعة عن الشيخ ،

 
 

 
 
 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
انظر جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني لفهد السليمان ، وهذه اخلمس ( 1)

 األخرية كانت حماضرات وطُِبَعت رسائل يف اجملموع .
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احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين ، وأشهد أن ال إله 
 هللا وحده ال شريك له ، إله األولني واآلخرين يفعل ما يشاء ، وحيكم إال

ما يريد ، لـه ملكوت السموات واألرض ، حييي ومييت وهو الغفور الودود 
 . أما بعد :

فيا عباد هللا إن هللا تعاىل أمركم ابالستسقاء ، ووعدكم على ذلك خريًا 
، وقال نوح لقومه   ُتوبُوا إملَْيهم َواْستَـْغفمُروا رَبَُّكْم مثَّ  وقال عز وجل : 

ْغفمُروا رَبَُّكْم إمنَُّه َكاَن َغفَّارًا )  لم السََّماَء َعَلْيُكْم 10فـَُقْلُت اْستـَ ( يـُْرسم
( َوميُْدمدُكْم أَبْمَواٍل َوبَنمنَي َوجَيَْعل َلُكم َجنَّاٍت َوجَيْعل َلُكم َأّْنَاراً 11ممْدرَارًا )

 . 
أكثروا من االستغفار فإنه مفتاح الفَرج ، أكثروا من االستغفار فيا عباد هللا 

فإنه مغالق الشّر ، ويف احلديث : " من لزم االستغفار جعل هللا له من كل 
هم فرجًا ، ومن كل ضيق خمرجًا " وإنه يف هذا اليوم خترجون إىل هذا 

ذا اليوم املكان طاعًة لوالة األمور الذين أمروكم أن خترجوا لالستسقاء يف ه
، وطاعة والة األمور من طاعة هللا ورسوله ، فادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه 
ال حيّب املعتدين ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أسقنا 
الغيث والّرمحة وال جتعلنا من القانطني ، اللهم سقيا رمحة ال سقيا بالء وال 

أسقنا الغيث والرمحة وال جتعلنا من  عذاب ، وال هدم وال غرق ، اللهم

 عثيمينآخر خطبة للشيخ ابن 

 في

 هـ3/8/1421صالة االستسقاء يوم االثنين 
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 القانطني ، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثاً 
مغيثًا هنيئًا مريئًا غدقًا عامًا دائمًا انفعًا غري ضار ، اللهم أسقنا غيثًا حتيي  

به البالد ، وترحم به العباد، وجتعله بالغًا للحاضر والباد اللهم أغثنا ، 
ذا اجلالل واإلكرام ، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا اللهم أغثنا اي

لنكونن من اخلاسرين ، نستغفر هللا ونتوب إليه ، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ، 
وكّفر عنا سيئاتنا ، وتوفنا مع األبرار ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا، اللهم 

ءه حني اخلطبة ، قال يقلب ردا أغثنا ايذا اجلالل واإلكرام ، وكان النيب 
أهل العلم: وذلك تفاؤاًل أبن يقلب هللا احلال من الشّدة إىل الرخاء والذي 

 يقلب هو الرداء،ويكون مبنزلته املشلح والعباءة.
أما الغرتة والشماغ فإّنا ال تقلب ألّنا ال تسمى رداء ، وإمنا تسّمى عمامة 

، وعلى هذا فال تقلب ، ، وانتقل اإلسم من العمامة إىل الغرتة أو الشماغ 
أن ينصرف اإلمام يف أثناء اخلطبة ، فيدعو هللا عز وجل سرًا ،  (1)وينفذ 

 وكذلك املأموم يدعو هللا عز وجل .
قال بعض العلماء : واحلكمة يف ذلك أن يشملوا يف الدعاء بني اإلسرار  

لون وبني اجلهر ليكون ذلك أقرب إىل اإلجابة ، وحنن إن شاء هللا تعاىل فاع
. 

أيها األخوة .. إن من أسباب منع اخلري أن يظلم الناس بعضهم بعضًا ، 
فانتبهوا ألنفسكم هل أنتم ظلمتم  أنفسكم ، هل ظلمتم أهلكم ، هل 

أان  يقول : " ثالثة ظلمتم من تعاملونه من العمال وغريهم ، فالنيب 
 كل مثنهخصمهم يوم القيامة : رجٌل أعطي يب مث غدر ، ورجٌل ابع حرًا فأ
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
  كذا يف األصل ، ولعّل الصواب ) ُيسَتحبُّ ( .( 1)

 ورجٌل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يعطه أجره " .
ولقد كان بعض الناس ) أي بعض العمال ( يشكون من كافلهم أتخري 

: " مطل الغين ظلٌم " وقال :    "  أجورهم ، وهذا ال حيّل ؛ لقول النيب 
 ا األجري أجره قبل أن جيّف عرقه " .أعطو 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين ، اللهم 
 تقّبل منا ايذا اجلالل واإلكرام ، اللهم تقبل منا ، اللهم تقبل منا .

 هذه كانت خطبة صالة االستسقاء .
معة بتاريخ أما آخر ما خطب من اجلمع يف اجلامع : فكانت خطبته يوم اجل

هـ ، وكانت اخلطبة حتث الناس على انتهاز األوقات 29/7/1421
ابألعمال الصاحلة ، والتذكري ابملوت وعدم الغفلة ، وانتهاز الفرصة ما دام 

حينما وعظ رجاًل فقال : "  اإلنسان يف احلياة ، وذكر حديث النيب 
 اغتنم مخساً قبل مخس " وذكر احلديث .

ضي هللا عنهما أنه كان يقول : ) إذا أمسيت فال وذكر أثر ابن عمر ر 
تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء ، وخذ من صّحتك 

  (1) إهـملرضك ومن حياتك ملوتك ] رواه البخاري [ .
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ( . 6416، متابعة خالد املرشد ، ) والبخاري ح   1777الدعوة ، العدد ( 1)

 
 الميذه .شيوخه وت 

 سبق يف الباب األول ذكر شيوخ الشيخ ، والرتمجة للعديد منهم .
أما التالميذ فهم أكثر من أن حيصروا نظرًا لتعّدد األماكن اليت َدّرس فيها 
الشيخ والبلدان ، فقد دّرس الشيخ يف الرايض والطائف ومكة واملدينة 

، لكنين وبريدة وغريها فضاًل عن عنيزة ؛فلذا يصعب حصر تالميذه 
 سأذكر هنا من قدامى التالميذ ، وبعض من كان يرافقه يف الطلب، منهم:

 ) حممد العثمان القاضي . -1
 حممد عبد هللا السلمان . -2

 سليمان بن عبد العزيز البسام . -3

 ( 1)إبراهيم بن عبد هللا املطلق ( .  -4

   (2)إبراهيم بن محد اجلطيلي .  -5

فرتة  ترّددي على الشيخ من وممن رأيته يف سكن الطالب يسكن معنا يف 
 املالزمني لدروس العطلة الصيفية :

 مصطفى بن حممد بن كامل حورية .  -1    
 ماهر بن فهد الساير .  -2    
 وليد احلسني .  -3    
 زيد بن اثبت . -4    
 مدين بن إبراهيم . -5    
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  10335زيرة ، العدد اجل( 2).                1776الدعوة ، العدد ( 1)

أما يف احللقة فقد كانوا كثريين جدًا ، وال أذكر اآلن أمساءهم ، فمنهم من 
بريدة ، والزلفي ، وعنيزة ، وغريهم آخرون من بالد خمتلفة يصعب 
حصرهم وقد ترّدد بعد ذلك على الشيخ طالب من دول اخلليج وقطنوا 

بلغ عدد طالب احللقة  عنده ، وبعضهم يرتدد بني احلني واآلخر ، وقد
 طالباً يف بعض األوقات . 500

وَمْن ذََكْرهتُم هم الذين رأيتهم وعشت معهم ، وقد جاء بعدان مئات إن مل 
يكن ألوف الطالب أعين لعنيزة ، أّما خارجها فال حيصيهم إاّل هللا عز وجل 
ممن يقصده يف رمضان ، واحلج ، والعطالت املؤقتة ، هذا غري من كان 

 بدروٍس خاصة يف منزل الشيخ أو غريه من القضاة وحنوهم .. حيظى
عددًا غري قليل فلرياجعه من شاء ( 1)وقد ذكر األخ وليد احلسني يف ترمجته

 الزايدة .
 
 

 

 
 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 جملة احلكمة ، العدد الثاين .( 1)
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 الــباب الثــالـث

 وفيه فصــــــــالن :

 مرضه .  الفصل األول :
                الفصل الثاني                                   

 وفاته .  :
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 مرضه

 حقيقته :

 قال الشيخ عبد الرمحن الريس مؤذن اجلامع الكبري بعنيزة :
) فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني بداية مرضه كان سرطااًن يف 

 رض .املستقيم قبل أن ينتشر امل
 سنة . 21وكان الشيخ قد عمل عملية بواسري منذ 

وقبل رمضان العام املاضي بدأ الشيخ يتأمل من شدة املرض ، وكثر ترّدده 
 على دورة املياه ، خصوصاً ليالً .

 وبعد إحلاح شديد من حميّب الشيخ أقنعوه أن يعمل فحص عام .
ق ، وكان وافق الشيخ على عمل الفحص فأخربهم الشيخ مبرضه الساب

 الشيخ يعتقد أن هذه اآلآلم هي جمّرد امتداد للمرض األول ) البواسري ( .
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فأخذ املستشفى عّينه من الّدم ، وبعد التحاليل تبنّي أن الشيخ مصاب 
مبرض السرطان يف املستقيم ، وأخذوا عّينه من الكبد ، فوجدوا نفس 

وا أن املرض قد املرض ، مث فحصوا الرئتني فوجدوا به نفس املرض ، فعلم
انتشر يف مجيع جسم الشيخ ، ومل خيرب األطباء الشيخ مبا فيه ، فأحّس 
الشيخ أن األمر فيه شيء ، فأحّل على األطباء أن خيربوه ، وبعد إحلاح 
شديد من الشيخ أخربه األطباء ابملرض ، فتبّسم الشيخ عند إخباره ابملرض 

ٍت عجيبة تكتب مباء الذهب ؛ ، ومحد هللا وأثىن عليه ، فتكّلم الشيخ كلما
 حيث قال :

" إن اإلنسان املؤمن إذا قام بطاعة هللا ، وفعل أوامره ، واجتنب نواهيه ، 
فإنه ال يرجو بذلك إالّ رمحة هللا ودخوله اجلنة ، وال ميكن أن يصل اإلنسان 

فمرحباً إىل اجلّنة إاّل ابملوت ، واملوت قد كتب على مجيع البشرية ، 

 ذا كان املوت هو الذي بيننا وبني اجلنة " .، إ بالموت
وهذه الكلمات تدلُّ على قّوة يقني الشيخ وحسن ظّنه ابهلل عز و    جـل 

 . )(1)  
 قال الشيخ حممد بن صاحل املنجد :

) والشيخ يسّميه املرض اخلطري ، ويرفض أن يسميه املرض اخلبيث ، 
 (2)ويقول : ليس يف أفعال هللا خبيثاً ( . 

نُقل ، وفيه أتمل إلطالق وصف اخلبيث يف القرآن والسنة على عّدة كذا 
 أصناف من املخلوقات .

 وال شّك أن أفعال هللا عز وجل كلها خري ليس فيها شرٌّ وال خبث .
 . حالته مع المرض 
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 قال الشيخ عبد الرمحن الّريس :
) مع شّدة مرض الشيخ ثقلت عليه احلركة ، فكان أيخذ وقتًا طوياًل يف 

 الوضوء واألكل والصالة .
ويف آخر األايم عندما كان يف عنيزة ويؤّم املصلني عندما كان نشيطًا كان 
 حيصل معه أثناء الصالة ) السلس ( وكان يشعر خبروج شيء منه ، فكان 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1776الدعوة ، العدد  (1)
 فائدة من العالمة ابن عثيمني . 100شريط ( 2)

 يقّدمين لإلمامة مكانه .يقطع الصالة و 
وقد حصل هذا من الشيخ مّرتني يف صالة الفجر ، وأخرى يف صالة 
املغرب ، فيقوم الشيخ إبعادة وضوئه يف غرفته اخلاصة يف املسجد ، 

  (1)ويطلب من ابنه أن يصّلي معه حرصاً منه على حتصيل أجر اجلماعة ( .
 وقال أيضاً :

معة يف اجلامع الكبري ، واإلمامة ) رغم مرض الشيخ حرص على خطابة اجل
ى أسئلتهم واستفساراهتم ، وكان الشيخ حريصًا لإلجابة عل، ولقاء الّناس 

 (2)على إمامة املسجد رغم أن املرض ينهكه ، ورغم كّل معاانته ( . 

 بدايته أو ) اكتشافه ( : تاريخ

 جاء يف جريدة ) االقتصادية ( ما يلي :
شفى للمّرة األوىل يف نيسان ) إبريل ( ) وكان الشيخ قد دخل املست

 هـ تقريباً.1421يعين يف احملّرم لعام  (3)املاضي ( . 
 العالج :
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بعد إجراء الفحوصات الالزمة على الشيخ يف مستشفيات اململكة تبنّي 
لألطّباء أن الشيخ مريض ابلسرطان ، وقد انتشر يف جسّده ، وبدأت رحلة 

أولياء األمور ، وخاصة مسو األمري عبد البحث عن العالج ، وجاءت رغبة 
 هللا بن عبد العزيز ويّل العهد بضرورة سفره إىل اخلارج للعالج

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 املصدر السابق .( 2).               1776الدعوة ، العدد ( 1)
  .  2650االقتصادية ، العدد ( 3)

ر إىل أمريكا وإعادة التشخيص .وحتت هذا اإلحلاح وافق الشيخ على السف
 ، وقد رافقه يف هذه الرحلة :

 أخوه د . عبد هللا العثيمني . -
 أبناؤه األربعة : عبد هللا ، إبراهيم ، عبد الّرحيم ، عبد العزيز . -

 خالد املصلح ، وسامي الصقرّي ، ومنصور الرتكي . -

 د . عبد الرمحن النعيم . -

 انصر الراجحي ) استشاري األورام يف مستشفى امللك فيصل -
 التخّصصي يف الراّيض ( .

وبعد إجراء الفحوصات الالزمة توافق تقرير األطّباء هناك مع الّتقرير الذي 
 (1)ُأعد يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ابلرايض . 

 : دعوة الشيخ في أمريكا 

 قال الدكتور سعود بن عبد الّرمحن العجاجي :
، ختّللتها حلقات  ) أمضى الشيخ ابن عثيمني يف ) بوسنت ( عشرة أايم

لتحفيظ القرآن ، وجلسات دينية عقدها يف مسجد اجلمعّية اإلسالمية يف ) 
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بوسنت ( ، متحورت حول سبل وأوجه تقريب املسلمني فيما بينهم ، 
 (2)وتوحيد كلمتهم ، والدعوة للتعاون فيما بينهم ( . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 املصدر السابق .( 1)
 املصدر السابق .( 2)
 
 
 
 وقد أّم املسلمني املوجودين هناك يف صالة اجلمعة مّرتني :) 

 األوىل : يف مسجد ) كيويزي ( .
 والثانية : يف مسجد ) شارون ( . 

ودعا فيهما إلصالح ذات البني ، وكيفّية التعامل مع األجانب ، مذكرًا 
املصّلني بضرورة جتاوز صغائر األمور ، والّدعوة إىل هللا عّز وجل ، بـ : 

 (1)تسامح ، والنصح ، واإلرشاد ابلكلمة الطيبة واحلسنة ( . ال

وقد ) زار الشيخ اندي الطلبة السعوديني يف ) بوسنت ( وألقى حماضرة قّيمة 
ختّللتها دعوة الطلبة إىل احرتام الداير اليت هْم فيها ، ونصحهم بعدم الغّش 

 أو الكذب على األمريكان .
وجودة يف أنظمتهم ، مثل نظام التأمني وأال يستغّلوا بعض نقاط الضعف امل

 (2)وعليهم أن ميّثلوا داير املسلمني خري متثيل ( . 

 وقال د . صاحل بن عبد العزيز النصار :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 426 الّدر الثّمين

) لقد حظيت يف الوالايت املتحّدة األمريكية كما حظى كثري من املسلمني 
ة هناك بسماع صوت الشيخ ، واالستناره بتوجيهاته ،  واإلجابة عن األسئل

املعقدة اليت تواجه اجلالية املسلمة هناك ، وذلك من خالل احملاضرة اهلاتفّية 
  (3)اليت نُقلت إىل أكثر من مائة مسجد ، ومركز إسالمي ، ومنزل ( . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 املصدر السابق .( 1)
 املصدر السابق .( 2)
 .  11890الرايض ، العدد ( 3)

هـ حماضرة 2/5/1421يوم األربعاء وقد ألقى الشيخ يف ) بوسنت ( يف 
 بعنوان ) وحدة املسلمني ( .

 هـ .4/5/1421وخطب اجلمعة يف املركز اإلسالمي يف يوم اجلمعة 
 . العالج المقترح 

من املعروف عامليًا أن هذا املرض خاصة بعد انتشاره واستفحال أمره مل 
رض عن طريق يهتد العلم احلديث لعالجه ، واألمر اليتعّدى ختفيف آآلم امل

 : اإلشعاع النووي ، أو الكيماوي ، أو املسكنات .
 فما موقف الشيخ من كال األمرين ؟

 أما الكيماوي : -1
 فقد أوضح أخوه د . عبد هللا العثيمني موقف الشيخ منه حيث قال :

) وقد اختلفت آراء األطّباء ؛ سواء َمْن كشفوا عليه أو من اطلعوا على 
اروا حوهلا يف طريقة عالجه ، فكان منهم من رأى التقارير عنه ، واستش

 عالجه ابألشعة والكيماوي ، ومنهم من مل ير ذلك .
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ويف تلك الظروف كان الشيخ حممد مرتّددًا ملا رآه من اختالف وجهات 
نظر األطّباء ، وملزيد من االطمئنان تشخيصًا وعالجًا جاءت مشورة والة 

حفظهم هللا ورعاهم  – أمريكا األمر يف هذا الوطن لـه كي يسافر إىل
على ما أبدوه جتاهه من  -وجزاهم أفضل ما جيزي به عباده الصاحلني 

عطٍف وما قاموا به من رعاية وقد أّكدت الفحوصات هناك ما توّصل إليه 
من تشخيٍص يف اململكة ، واستقّر الرأي الطيّب على أن يعاجل مدة ابألشعة 

 يبدأ العالج ابلكيماوي وحده .مع جرعات خمّففة ابلكيماوي ، مث 
 وسّر الشيخ حمّمد بذلك .

فقدم إىل الوطن ليبدأ يف مستشفى امللك فيصل التخّصصي ما استقّر 
 الرأي الطيّب عليه .

وعاجل ابألشّعة فعاًل على أّن األطّباء رأوا أخريًا أّن سلبيات عالجه 
بمل الشيخ ما ابلكيماوي أوضح من إجيابياته ، ففّضلوا عدم عالجه به ، وق

  (1)فّضلوه ( . 
هذا ما ذكره شقيق الشيخ ، وقد كان مرافقاًله يف رحلته ، ويف عالجه 

 ابملستشفى يف اململكة .
وقد ذكر غريه أن الشيخ عندما ُعرض عليه العالج ابإلشعاع النووي ، أو 
الكيماوي ، ووّضحوا له أن هذا األخري يسّبب تساقط الشعر ، فسأل 

شعر حلييت ؟ فقالوا : نعم ، قال : ال أحّب أن أالقي ريّب بال الشيخ : حىّت 
   (2)حلييت ( . 

 وقد تناقل الناس هذا األخري واشتهر ، فاهلل أعلم .
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 أما املسكنات األخرى : -2
 فقد قال الشيخ حممد بن صاحل املنّجد :

) كان الشيخ رمحه هللا يكره املسّكنات كما قال يل أحد األطباء الذين 
  (3)ونه ألّنا تنّومه ، وتعيقه عن قيام الليل والتدريس ( . يعاجل
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  11896الرايض ، العدد ( 1)
 .  105جريدة الوطن ، العدد ( 2)
 فائدة من العالمة ابن عثيمني . 100شريط : ( 3)

 الرقية : -3
 قال الشيخ عبد الرمحن الدهش :

ض عليه رمحه هللا أن ُيسرتقى ، أي ) ومما يُذكر يف صربه يف مرضه أنه ُعر 
تطلب الّرقاة له ،ولكنه أّب حرصًا على أن ال خيرج من السبعني ألفًا الذين 

، وأن من صفاهتم أّنم ال َيْسرَتُْقون ، أي ال يطلبون الرقاة  ذكرهم النيب 
 هلم .

لكن ملا أتى الرقاة إليه بطلب أحد طالبه مل يرّدهم ، ومسح هلم أن     يرقوه 
 . )(1)  
 . مواقف رائعة على فراش المرض 

مع رحلة العالج القاسية ، وعدم تيّسر دواء يعلمه البشر هلذا الداء 
العضال ، والذي استحكم يف جسد الشيخ النحيل ، والذي بدأ تدرجيياًّ يف 
الذبول ، أخذ األمل يتزايد عليه يومًا بعد يوم ، ويتجّلد الشيخ ويصرب ، 
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للناظر إليه أنه يشعر بشيء احتساابً وصربًا وأمالً ورجاًء يف  حىت إنه ال خييَّل
 موعود هللا تعاىل للصابرين .

 يقول الشيخ عبد الّرمحن الرّيس :
) حيدثين ابنه عبد الرمحن الذي الزم والده الشيخ حممد بن عثيمني طوال 
فرتة مرضه ، يقول ابنه عبد الرمحن : إّنين أرى الشيخ كثريًا من املرات 

ــعّض على شفتيه من آآلم املرض ، فيسأله ابنه : هل تتأمّل من شيء ؟ ي ـــــ ــــ  ــــ
   .) تسجيالت صدى التقوى ابلرايض ( شريط اإلمام ابن عثيمني ، ( 1)

 فإذا كان ابلغرفة أحد غري ابنه يقول : ال ، أبداً .
ذا من ابب أّما إذا مل يوجد إاّل ابنه فإنه يقول : إّّن أأتمل ، ولكن قويل ه

  (1)اإلخبار ، ليس من ابب الّشكوى ( . 
 وقال الشيخ حممد بن صاحل املنّجد :

) سألته بعد فرتة ابهلاتف عن األمل فقال : أييت ويذهب إالّ يف موضع املرض 
  (2)األصلي الذي انتشر منه فإنه مستمّر ( . 

 وقال :
ه ، وقد عذره ) مل يتمّكن الشيخ رمحه هللا من صيام رمضان املاضي ملرض

  (3)هللا سبحانه وتعاىل عذر املريض ( . 
ومع كّل هذه اآلالم فإن الشيخ مل يرتك الدعوة إىل هللا ، وتعليم العلم ، 
والنصح والتوجيه وهو على فراشه ، بل واإلجابة على أسئلة املستفتني 

 والسائلني ، واملسرتشدين .
 من ذلك :
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 ما قاله د . حسن بن فهد اهلوميل : -1
) تويّف أحد جريانه قبل أسبوع من وفاته ، فهاتف أوالده من املستشفى يف 
جّدة معزاًي ومواسيًا ، وداعيًا وانصحًا هلم، وقال هلم ابحلرف الواحد : أان 

ــمريض وال أعلم ما يكتب هللا يل ، فاستوصوا بوالدتكم وإخوانكم  ــــ  ـــــــــ
 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
 فائدة من العالمة ابن عثيمني . 100شريط : ( 2)
 املصدر السابق .( 3)

  (1)الصغار خرياً ( . 

السابع والعشرين من شهر شعبان زاره فضيلة الشيخ  اخلميسيف يوم  -2
محود الصائغ ، وذكر ما مّن هللا به على الشيخ من الّصرب واجللد ، وذكر 

 وصّيته .
شقيقتني وأخت هلما من  كما ذكر أن أحد اإلخوة سأله عن مرياث أختني

 أٍب فكيف يقسم ؟
 (2)فقال رمحه هللا : لألختني ثلثان ، ولألخت لألب الباقي . 

 قال الشيخ بدر بن اندر املشاري : -3
) ملا رجع من أمريكا بعد العالج ُسئل عن حالته العالجية والّصحية ، 

اآلجال فقال الشيخ كلمة تدّون مباء الذهب : اعلموا أن املرض ال يقّدم 
وأن العافية ال ُتؤخر اآلمال واآلجال ، وأن أجلي مكتوب ، وأجلكم 
مكتوب من قبل أن خيلق هللا السموات واألرض ، فآمنوا هبذا فإّن آمنت 

 (3)به ( . 

 قال إبراهيم بن حممد العثيمني : -4
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) أتذّكر يف اليوم التاسع والعشرين من رمضان يف الّصباح حصل معه بعض 
عب ( وقّرر الطبيب املرافق بنقله إىل مستشفى جّدة التخّصصي األثر ) الت

ــ، وابلفعل مت نقلـه رمحه هللا من مكانـه يف احلـرم بسّيارة  ـــــ ــــ  ــــ
 .  10337اجلزيرة ، العدد ( 1)
 .  1777الدعوة ، العدد ( 2)
 ـ .111شريط ) أحب لقاء ربّه ( نقاًل عن صفحات مشرقة صـ( 3)

ستشفى التخّصصي يف جّدة ، وُأدخل فورًا إىل غرفة العناية إىل ماإلسعاف 
املرّكزة ، ومكث فيها قرابة السّت إىل السبع ساعات ، مث بعدما خرج من 
غرفة العناية املرّكزة وأحّس بشيء بسيط من الّنشاط أصّر على أن يعود إىل 

 مّكة مرة أخرى يف نفس اليوم .
قرار لكّنه أصّر إال أن يذهب ألّنا وحاولنا واإلخوان أن نثنيه عن هذا ال

آخر ليلة من ليايل رمضان ، وال يرغب أن تفوته هذه الليلة ، وأن هناك 
 الكثري ممن ينتظرونه يف احلرم وينتظرون الّدرس .

 فأصّر على أن يعود مرة اثنية .
وفعاًل عدان ووصلنا إىل مّكة يف وقت صالة العشاء ، مث أخذانه من سيارة 

واًل على النقالة اخلاصة ابإلسعاف ، وكان األوكسجني على اإلسعاف حمم
فمه ، واسطوانة األوكسجني بني أرجله ، إىل أن وصلنا به إىل الغرفة 

 املخصصة له .
مث أول عَمل قام به أن توضأ مث صّلى العشاء ، وبعدها طلب مكرّبات 
الصوت ، ألّنم كانوا على وشك االنتهاء من صالة الرتاويح ، وأرسل 
األخ عبد الرمحن إىل مكان الّدرس لتلّقي األسئلة من السائلني ، وقام 
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الطبيب إببعاد األوكسجني عنه ، ووضع األنبوب الذي يوضع على األنف 
 ، مث بدأ الّدرس وسط ذهول من األطّباء واملرافقني له .

وألقى الّدرس  يف موقٍف عجيب جدًا ، وبعدها كان يقول : لو جلسنا يف 
  (1)تنا هذا اخلري العظيم ( . جّدة  لفا

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .) تسجيالت صدى التقوى ابلرايض ( شريط اإلمام ابن عثيمني ، ( 1)

 قلت :
 وقد قال الشيخ يف هذا الدرس األخري :

) احلمد هلل رّب العاملني ، وأصّلي وأسّلم على نبّينا حممد وعلى آله 
 وأصحابه ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم الدين 

 أما بعد ..
فإن هذه الليلة هي الليلة املوافية للثالثني من شهر رمضان املبارك عام 

هـ وهللا أعلم أنه يكون آخر لقاء يف هذا الشهر املبارك يف املسجد 1421
 احلرام .

أيها اإلخوة الكرام : لقد مّن هللا على عباده ابستكمال هذا الشهر املبارك 
بة من هللا تعاىل ، أسأل هللا أن   جيعلها املقر  ومبا تيّسر من األعمال الصاحلة

وديعة لنا عنده ، ومغفرًة للذنوب ، وتكفريًا للسيئات ، ورفعة  للدرجات ( 
. 

 مث تكّلم الشيخ على أعياد املسلمني الثالثة : األضحى والفطر واجلمعة .
 مث ختم كلمته بقوله :
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بفضلك وامتنانك ،  ) اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك ، وُجْد علينا
واجعل مآلنا إىل جنانك ، وأعد علينا شهر رمضان ، واألمة اإلسالمية 

 ترفل ابلعز والكرامة والسالمة ، إّنك على كل شيء قدير .
 وإىل األسئلة ، أسأل هللا أن يوّفقين لصواب اجلواب ( .
 مث أجاب الشيخ على سبعة عشر سؤاالً يف أموٍر خمتلفة .

لّنذور ، واالعتكاف ، والصيام ، وطواف الوداع ، والعمرة ، يف الزكـاة ، وا
 وسفر املرأة بدون حمرم ، وغريها ..

مث ختم هذا اللقاء وهو على فراش املرض يف غرفته داخل احلرم ، والناس 
متحّلقون حول مساعات امليكروفون يف مكانه املعهود الذي كان يلتقي 

 مبجيبه وطالبيه كّل عام عنده .
 ه هللا وصوته ضعيف ، ولسانه يثقل :قال رمح

) وإىل هنا ينتهي هذا اللقاء املبارك أسأل هللا أن يعينين وإايكم على اخلري 
وأن يتوفاان على اإلسالم ، وأن جيعلنا من دعاة اخلري وأنصار احلق ، إنه 

 (1)على كّل شيء قدير ( . 

ن رمضان هذا وقد حضرُت درسه الذي ألقاه يف ليلة السابع والعشرين م
من غرفته ، وحنن متوزعون حول السماعات على سطح املسجد احلرام ، 
واجلميع متعّجب من صرب الشيخ وجلده ، وحضور ذهنه ، وصحة 
استدالله ابلنصوص ، وعدم اضطرابه ؛ مع شدة املرض ، وحنول اجلسد ، 

 فسبحان املعطي الوهاب الذي ال إله إال هو .
 ملنّجد : قلت للشيخ مسلياً :وقال الشيخ حممد بن صاحل ا -5
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) اي شيخ حممد إن عشت فهو إن شاء هللا خرٌي لنا هبذه الفتاوى والدروس 
وما تنفع به األمة ، وإن رحلت فنرجوا إن شاء هللا أن ما عند هللا خرٌي لك 
مما عندان ، وليس يف الدنيا كبري شيء يؤسف على فراقه ؟ فقال يل : أقول  

ــزيز فيما رواه البخاري : إن لإلميان كما قال عمر بن عبد الع ـــ ــــ  ــــــ
 .  1777الدعوة ، العدد ( 1)

فرائض ، وشرائع ، وحدودًا ، وسننًا ، فمن استكملها استكمل اإلميان ، 
ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلميان ، فإن أعش فسأبّينها لكم ؛ حىت 

مث أشاح بوجهه تعملوا هبا ، وإن أمت فما أان على صحبتكم حبريص ، 
 (1)وقال يل : هنّي ، كلٌّ يريد احلياة ( . 

 وقال األمري فيصل بن بندر : -6
)كان بكامل إدراكه لألمور وأبسلوبه نفسه وطريقته يف النصح واإلرشاد،  
لقد اتصلت به عّدة مرات يف مستشفى امللك فيصل التخصصي ، 

هنا : إنه كان يف  وظللت على اتصال به قبل أن يسافر إىل مّكة ، وأقول 
كالمه وإجاابته وصوته هو نفسه الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ، الذي مل 

 يتغرّي يف صوته وإدراكه ، وإيضاحه لألمور .
ال تشعر أبن من حيّييك إنسان مريض ، ووصل معه املرض إىل هذا احلجم  
كان صوته يقول لك : هذا هو العامل الفّذ يف قّمة عطائه ، وتواصله مع 

 (2)الناس ( . 

 قال الشيخ عبد هللا اجلاليل : -7
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) أايم مرضه رمحة هللا عليه يف رمضان ملّدة شهر كامل ، قضاه داخل 
املسجد احلرام يف الصالة اخلاصة ، كان قد وضع امليكروفون جبواره ، 
وكنت أزوره بعد الرتاويح وهو يف شبه نوم ، ويف تعٍب شديد ، فكان 

ــخل املسجد احلرام ، وجييب على األسئلة ، يتحّدث إىل اجلمهور دا ـــــ  ــــــــ
 فائدة من العالمة ابن عثيمني . 100شريط ( 1)
 .  2650االقتصادية ، العدد ( 2)

ويقول كالمًا موزواًن ، ومل يؤثر فيه هذا املرض ابلرغم أن هذا املرض قد 
هم ويقول: أّنكه كثريًا ، وكان إذا نبهه أهله وقد فاتت الفرصة كان يلوم

ملاذا مل توقظوّن ، حيث كان ال يرغب أن تفوت فرصة إلقاء الّدرس من 
  (1)حرصه رمحه هللا تعاىل ( . 

 وقال فضيلة الشيخ عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين : -8
من رمضان ، حيث استأذان يف الوصول  27) كان آخر لقائنا يف مّكة ليلة 

ائق ، فكان سؤاله عيّن أكثر من إليه ، وجلست إىل جواره حنو مخس دق
سؤايل عنه ، ألنين كنت ال أحب أن أشّق عليه بتكرار السؤال ملا أعلم من 
حالته الصحّية ، ولكنين كلما سكتُّ ابدر هو ابلسؤال عن أحوايل 

 (2)وأخباري ( . 

ويف مقابل هذا العطاء املتواصل وحمبة اخلري ، والنصح للناس  ، ابدله 
ا الشعور ، فأخذت الوفود تتوافد على الشيخ يف طالبه وحمّبوه هذ

املستشفى التخصصي يف الرايض لزايرته وعيادته ، وإللقاء النظرة األخرية 
 عليه .
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وقد يّسر هللا يل بفضله عيادة الشيخ يف اجلناح اخلاص به ، والذي أطلق 
عليه : جناح كبار الشخصّيات ، وقد قمت ابلسالم عليه والدعاء لـه ، 

ظري على عينيه تنظران إيّل يف شفقة ورمحة ، وكأّنما تسرتجعان ووقع ن
 اتريخ بداية قدومي عليه يف عنيزة وهو يف كامل صّحته ونشاطه وعافيته .

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 . ) تسجيالت صدى التقوى ابلرايض (شريط اإلمام ابن عثيمني ، ( 1)
 . 108، نقاًل عن صفحات مشرقة ص   16223البالد ، العدد ( 2)

وقد وجدت أمام غرفته الوفود تلو الوفود كلٌّ يف انتظـار اإلذن لـه ابلدخول 
، فبعضهم جاء من مسافات بعيدة جدًا ، من املنطقة الشرقية ، أو الغربية 

 ، أو القصيم .
وقد يتسىّن له الدخول للسالم عليه، وقد يرجع وهو خائٌب حسري  نظرًا 

 ه .لتعب الشيخ وإرهاقه من كثرة عائدي
) وكان الشيخ يالحظ عليه االخنفاض الواضح يف وزنه ، وهو األمر الذي 

 (1)يصيب أغلب من يصابون بذات مرضه ( . 

) هذا وقد غادر الشيخ مستشفى امللك فيصل التخصصي ابلرايض يوم 
الثالاثء التاسع من رمضان متوجهاً إىل مكة املكرمة جبوار بيت هللا احلـرام ( 

 .(2) 

أخو الشيخ ثالثة مواقف تبني مدى حمبة الناس لـه ، ومدى ما وحيكي لنا 
 وضع له من القبول يف األرض .
 يقول الدكتور عبد هللا العثيمني :
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) ذات ليلة وأان عند ابب الغرفة اليت كان فيها الشيخ رمحه هللا ، اقرتب 
مين طفالن يف العاشرة أو التاسعة من عمريهما ، وقاال :  )حّنا عيال 

اَن نشوف الشيخ حممد ( .اخللي  وي اي عم ، ودّم
وما كان ألذ على قليب من أن أليبّم رغبتيهما ، وخرجا منه والسعادة ابدية 

 على وجهيهما أبقامها هللا ألسرهتما مصدر غبطة وحبور .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  105الوطن ، العدد ( 1)
 .  29( للسنة  11جملة التوحيد ، العدد ) ( 2)

أخرى كان الشيخ رمحه هللا قد تعب بعد ساعة من رؤيته الزائرين ، ويف ليلة 
والدعاء املتبادل بينهم وبينه ، ورغب يف أن يراتح ، عند ذاك كان من بني 
من مل يكن هناك وقت لدخوله إليه ، شاب يبدو يف العشرين من عمره ، 
خ فتقّدم إىل الباب مصّممًا على الدخول إىل الشيخ ، وُأخرب أبن الشي

متعب ، لكنه ازداد تصميماً على الدخول ، وصاح : ال ميكن إالّ أن أراه ، 
فقد مات الشيخ ابن ابز ومل أره ، وانفجر ابكيًا ، وأقنع أخريًا أبن أييت 
مبكرًا يف مساء اليوم التايل ، ففعل ، وكان أول من دخل إىل الشيخ ، 

 فخرج منه سعيداً مسروراً .
فاء ونبل : شيخ يف التسعني من عمره ، أو ينيف أما املوقف الثالث فرمز و 

على ذلك ، فـََقد بصره وخرج لتوه من املستشفى العسكري بعد إجراء 
عملية يف قلبه، أيُت به حممواًل يف عربة ، ودخل إىل الشيخ رمحه هللا وأخذ 
يبكي ويدعو ، ذلكم هو النبيل الكرمي أبو خالد ، عبد هللا بن   عبد 

  (1)متع هللا به وأاثبه أحسن اجلزاء ( . الرمحن القاضي ، 
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وقد سألت نفسي سؤااًل وطرحته على غريي بعد زايريت للشيخ : ماالذي 
 جعل الشيخ ابن عثيمني مُيرض يف جناح كبار الشخصّيات ؟

وليس هو من أصحاب الثراء أو األرصدة و العقارات ، وليس من األمراء 
 شهورة كالوزراء واملدراء .وامللوك ، وليس هو من أصحاب املناصب امل

ــبل مل حيصل الشيخ على شهادة املاجستري وال الدكتوراة ، إذاً ماالذي  ـــــ ــــ  ــــ
 .  10342اجلزيرة ، العدد ( 1)

 جعله يتبّوأ هذه املكانة ، وأيتيه اجملتمع بكل طبقاته يعودونه .
فال والعوام األمراء والوزراء والوجهاء واألثرايء والشباب والشيبه واألط

 الدمهاء وغريهم ..
 فكان اجلواب الذي ال شّك فيه :

إنه العلم ، وهذه هي مكانة العلماء ، وشرف أهل العلم الذي تواترت به 
 النصوص واآلاثر .

َد هللاُ َأنَُّه اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو  ويكفي يف هذا آية واحدة وهي قوله تعاىل :  َشهم
 . لعمْلمم َواملالَئمَكُة َوُأوُلوا ا

فلم يقرن معهم من البشر أحدًا يف شهادهتم ابلوحدانية ، واليت هي أجل 
 . -وهو هللا عز وجل  –شهادة من أعظم شاهد 

 فسبحان من بّلغ الشيخ هذه املكانة السامقة .
 : مرضه بااللتهاب الرئوي 

 قال الشيخ حممد صاحل املنّجد :
حلرم يف آخر يوم ، بعدما انتهى ) كذلك فإن الشيخ رمحه هللا ملا نُقل من ا

من الدرس لشدة االلتهاب الرئوي الذي أصابه إىل جدة يف العيد عوجل من 
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هذا االلتهاب الرئوي ، فقال يل الطبيب املعاجل: حتّسنت حالة الشيخ، 
 ففرحنا ، ولكن ما زالت آاثر السرطان ابقية وشديدة . 

 ، إذا أفاق يقرأ القرآن قالوا : كان طيلة الوقت يقرأ القرآن ، ويذكر هللا
 (1)ويذكر هللا ( . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 فائدة من العالمة ابن عثيمني . 100شريط ( 1)
  . األيام األخيرة 

 . الساعات األخيرة 

 قال الشيخ املنّجد : قال الطبيب املعاجل :
) ويف آخر ليلتني اشتّد عليه املرض جدًا ، ومسعناه يقرأ أشياء من القرآن 

 معنا وأنصتنا .فاست
ْنُه  فقال : فسمعناه يقرأ قول هللا تعاىل :  يُكم النُّعاَس َأَمَنًة مم  إمْذ يـَُغشّم

 (1). قال : فأعجبنا ذلك ، مث يف آخر يومني اشتّد عليه املرض جداًّ ( . 

وقد وصف الدكتور رضوي ) الطبيب املعاجل ( األايم اليت قضاها جبوار 
مل ملرض الشيخ ، وأنه يتعامل معه مثل ما يتعامل الشيخ أبنّه كان حيّس ابأل

 االبن مع أبيه ، وكنت أدعو هللا له ابلشفاء ؛ لكن قدر هللا كان أسرع .
وذكر الدكتور رضوي أبن الشيخ رمحه هللا كان قليل الكالم كثري احلْمد 

 واالستغفار .
الته وقد مسعه يقرأ سورة الفاحتة ، ويف مّرات أخرى كان يتمتم لصعوبة ح

الصّحية ، وعندما سأل أبناءه عن ما يتمتم به الشيخ ذكروا أبنه يقرأ 
 (2)القرآن ، وهذا هو ديدن العلماء أمثال فضيلة الشيخ رمحه هللا ( . 
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 . شوقه للقاء هللا 

 قال الشيخ عبد هللا بن حممد اليحىي ) وكيل وزارة العدل ( :
ــهللا عز وجل ، ) يف آخر أايمه كان الشيخ يوصي من يزوره بتقوى  ــ ــــ  ـــــــ

 فائدة من شريط العالمة ابن عثيمني . 100( 1)
 .  108الوطن ، العدد ( 2)

والدعوة إىل هللا ، والقيام حبقوق الناس ، وكان يقول : إنه اشتاق ملالقاة 
 (1)ربّه ( . 

 . وصيتــه 

أشّد كان الشيخ رمحه هللا تعاىل ال يكاد يفرت من الّنصح لآلخرين حىت يف 
 حلظات مرضه .

 وكان يوصي العامة واخلاصة .
 وتتلّخص األمور اليت أوصى هبا الشيخ قبل موته يف ثالثة أشياء :

وصيته العامة بتقوى هللا عزوجل ، واالجتهاد يف الدعوة إىل هللا  تعاىل  -1
. 

قال إبراهيم بن حممد بن عثيمني ) ابن الشيخ ( عن وصية الشيخ حممد 
 م املرض :آخر حياته وأاي

) كان يوصينا مبثل ما يوصي به األمة اإلسالمية كّلها بتقوى هللا عز  وجل 
، والعلم ، واحلرص على اخلري ، وطاعة والة األمر يف مرضاته ، والدعوة 

 (2)إىل هللا تعاىل ، وحمّبة الفقراء واحملتاجني ( . 
 وقال الشيخ محود بن عبد العزيز الصائغ :

  عز وجل .إنه أوصى بتقوى هللا  



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 441 الّدر الثِّمين

 والدعوة إليه ابحلكمة واملوعظة احلسنة .   
 يف ذلك،  والّتأسي هبدي النيب   والّرفق،   وعدم االستعجال يف األمور،  
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  10337اجلزيرة ، العدد ( 1)
 .  11889الرايض ، العدد ( 2)

أن يتصّرف من وأن على اإلنسان إذا رأى منكرًا أال حتمله الغرية على   
 منطلقها بدون أتّمل ابلعواقب والنظر يف األمور .

وذكر أبن االستعجال يف الفتوى ال حيسن من اإلنسان ، بل عليه أن ينظر 
إىل العواقب قبل أن يفيت بفتوى ، وأّكد على موضوع احلكمة ، والصرب 

 ( 1)على الدعوة إىل هللا تعاىل ( . 
 وقال الشيخ صاحل الونّيان :

 نت وصّيته الشفهية من دون واسطة وهو ممدد على الفراش أنه يقـول :) كا
 عليكم ابجلّد يف دعوة الناس إىل هللا .  
 عليكم ابلتيسري على الناس .  
 عليكم بنبذ الفرقة واالختالف والشحناء   

 (2)وتفّهم األمور واحلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىل ( .   

 قلت :
اإلمام الذي نصح ووّصى وهو على فراش املرض ،  فرمحة هللا على هذا

ومشارف املوت ، ومل يّدخر جهدًا يف بذل الوصّية اجلامعة النافعة لعموم 
 األمة ، وللوالة والّرعية .
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1777الدعوة ، العدد ( 1)
 ـ.152شريط )وخسف القمر ، ورحل العالمة ابن عثيمني( نقالً عن صفحات مشرقة صـ( 2)
 
 وصيته بالجامع والّدروس . -2

مل ينس شيخنا املرتجم جامعته العظيمة اليت كانت مصدر نوٍر وهداية ، 
ليس لعنيزة فقط ، بل للعامل أمجع  ، أي اجلامع الكبري الذي تعاقب عليه 
علماء أفاضل ، كان شيخنا من آخرهم ، فحمل مّهه وحرص قبل موته 

 ري والعطاء .على تنظيم أموره ليستمّر هذا اخل
أي اجلامع الكبري  –فقد : ) أوصى ، ووضع من خيلفه ويقوم بشؤونه 

وأن يقوم الشيخ حممد بن سليمان السلمان بصالة وخطبة اجلمعة  –بعنيزة 
، وأن يقوم الشيخ سامي بن حممد  -وصالة االستسقاء واألعياد ( )  –

 الصقرّي بصالة الفروض ، وأن خيلفه يف الدروس اليومية :
 الشيخ خالد بن عبد هللا املصلح ) بتدريس التوحيد واحلديث ( .

 والشيخ عبد الرمحن بن صاحل الّدهش ) بتدريس اللغة العربية والتفسري( .
 والشيخ سامي بن حممد الصقرّي ) بتدريس الفقه والفرائض ( .

 وأن تقام الدروس يف نفس املكان الذي كان يلقي فيه دروسه رمحه هللا .
 م بشؤون الطالب كلٌّ من الشيخ :وأن يقو 

 (1)عبد الرمحن الّدهش ، والشيخ خالد املصلح ( . 

 وصيته الخاصة بموته ودفنه . -3
 ) ويف اللحظات األخرية لوفاته ، واليت جتّمع فيها أبناؤه حوله يف ختّصصي 
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 جدة كان يذّكرهم بضرورة تعجيل دفنه بعد موته .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  10335عدد اجلزيرة ، ال( 1)
يقول : خالد العثيمني : لقد كانت هذه نصيحة الشيخ لذوي كّل من 

)  (1)حضرته الوفاة، يذّكرهم بسنة املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم (.
وُيذكر أنه أوصى األطّباء أبنه إذا وافته املنية أن ال حياولوا استخدام 

 (2)الصدمات الكهرابئية إلنعاش قلبه ( . 

  أمنيته. 

 ال شك أن أماّن الرجال تكون على قدرهم ،
 َوإمذا كاَنت الّنفوس كباراً         تعبْت يف ُمَرادها األجسامُ            

وشيخنا من أعظم رجال هذا العصر مهًة وعماًل ، فيا تُرى ماذا كانت 
 أمنّيته قبل موته ؟!!

 كّل مسلم :أمنيتني عظيمتني يتمّنامها   –فيما وصلنا  –لقد متىّن الشيخ 
 الشهادة : األولى :

 قال عبد هللا خان :
) لقد كانت أمنية شيخي حممد أن ينال الشهادة ؛ حيث كنت أرافقه ذات 

 يوٍم وحصل موقف ، وقال رمحه هللا : اي عبد هللا أمتىّن موت الشهادة .
أنه قال  وحّقق هللا ما يريد ، ومات رمحه هللا شهيداً ؛ ألنه ورد عن النيب 

  (3)املبطون شهيد " وشيخي أصابه داء البطن ( .  : "
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  .  105الوطن ، العدد ( 1)
 .  108الوطن ، العدد ( 2)
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  .  11899الرايض ، العدد ( 3)
 الموت على طاعة والدفن في الحرم . والثانية :

 قال الشيخ حممد صاحل املنّجد :
ال : ) أان أريد أن أموت وأان ) وكانت له أمنية حدث هبا أحد املشايخ فق

قريب من الكعبة أنشر العلم ( وكان الشيخ يرى نشر العلم من أعظم 
 (1)القرابت ( . 

 : الساعة األخيرة 

حتدث الدكتور عامر رضوى ) الطبيب املعاجل ( عن آخر ساعة يف حياة 
 الشيخ ابن عثيمني قائاًل : إنه كان يقرأ القرآن الكرمي ، مث دخل يف غيبوبة

 (2)، وبعدها بساعة انتقل إىل جوار ربّه الكرمي ( . 

 اآلية الكرمية :     –رمحه هللا  –وذكر أحد طالب الشيخ أنه كان يرّدد 
ْنَساُن إمنََّك َكادمٌح إمىَل رَبّمَك َكْدحاً َفُماَلقميهم     (3).  اَي َأيُـَّها اإلم

 
 

 
 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 العالمة ابن عثيمني . فائدة من 100شريط : ( 1)
 .  108الوطن ، العدد ( 2)
 املصدر السابق .( 3)
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 الوفاة وما بعدها

َوَما َجَعْلَنا لمَبَشٍر ممن قـَْبلمَك اخلُْلَد َأفَإمن ممتَّ  :  قال هللا تعاىل لنبّيه 
 . فـَُهُم اخلَالمُدوَن 
 . ُكلُّ نـَْفٍس َذائمَقُة املَوتم   وقال تعاىل : 
َنَما َتُكونُوا ُيْدرم  وقال تعاىل:  ُتْم يفم بـُُروٍج َمَشيََّدة لَ ُم املَْوُت وَ ككَأيـْ  ْو ُكنـْ

فقد كتب هللا املوت على كل نفٍس خملوقة طال عمرها أم قصر ، فقد مات 
األنبياء واملرسلون ، ومات اخللفاء الراشدون ، ومات األئمة املرضيون ، 

 ومات الدعاة واملصلحون .
أصيبب مبصيبة املوت يف أحد ذويه أو حمبّميه فليتصرّب ابملصيبة الكربى فمن 

 . يف وفاة نبّينا 
وقد مات ابن عثيمني كما مات من قبله ، ونرجو لـه من األجر واملثوبة 
وُسْكىن الفردوس األعلى ما نرجوه ألمثاله من العلماء الصادقني اجملاهدين 

 يف هللا حّق جهاده .
لت قدرته أن جيعل هذا املرض تكفريًا للخطااي ، ورفعة سائلني املوىل ج

للدرجات ، وأن يكتبه يف الشهداء ، وأن جُيرى عليه أجر علمه وتعليمه 
 ودعوته بعد موته إىل قيام الساعة ، وإاّن هلل وإاّن إليه راجعون .

 قال الشيخ عبد الرمحن الرّيس :
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 15يعـين   –وم وفاته ) كانت حالة الشيخ مستقرة صباحًا يوم األربعاء ي
حىت الساعة الواحدة ظهرًا ، فقد كان مستلقيًا مفتحًا  -هـ 1421 /10/

عينيه ، وقد بدا عليه التعب الشديد ، وبدأ العرق خيرج منه ، وكأنه يشعر 
بشيء ، ولوحظ أنه يكرر ذكر هللا ، وتبنّي ذلك يف حركة أصبعه وشفتيه ، 

، كذلك التنّفس، وكان األوكسجني وقد كان القلب ومجيع أجهزته طبيعية 
موضوعاً يف فم الشيخ إىل أعلى درجته ، ومع ذلك كان لدى الشيخ هبوط 
يف األوكسجني ، حىت استدعى األطّباء ، فحضروا مجيعاً إىل غرفة الشيخ ، 
فقالوا حسب خربهتم : إن هذا بداية خروج الّروح ، فبدأ املوجودون عنده 
 يف الغرفة ومنهم : أخوه 

 . يسد الرمحن وابنه عبد الرمحن يذكرون هللا،ويقرؤون عليه سورة عب
وبعدها شاهدوا رعشة خفيفة جدًا لدى الشيخ ، فخرجت الّروح وتوقّفت 

 (1)مجيع األجهزة ، وتويّف الشيخ رمحه هللا تعاىل ( . 

 . سنه وعمره 

هـ يف 1421)تويّف الشيخ يوم األربعاء اخلامس عشر من شهر شوال لعام 
قبل غروب مشس ذلك اليوم ( 2)ساعة اخلامسة ومخس ومخسني دقيقة ( . ال
. 

وعليه فيكون عمره يوم الوفاة أربعة وسبعني عاماً ومثانية عشر يوماً ابلسنني 
 (3)القمرية . 

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
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 .  10333اجلزيرة ، العدد ( 2)
 .  105الوطن ، العدد ( 3)
 والتكفين . التغسيل 

 قال الشيخ عبد الرمحن الرّيس :
) الذين قاموا بتغسيل الشيخ وتكفينه شاهدوا نورًا وبشاشة يف الوجه ، 
وسهولة يف التغسيل ، حىّت إن املغّسلني تفاجؤوا من نظافة الشيخ عندما 
أتوا به ، وكانوا يعتقدون أنه قد ُغسل قبل جميئه ، وبسبب ارختاء يف الفّكني  

لشيخ مفتوحًا ظاهرة أسنانه ، وكأنه مبتسم ، فحاول ابنه عبد كان فم ا
الرمحن قفل فم الشيخ ملدة نصف ساعة، ومع ذلك مل يستطيعوا،  وبعد 
وفاة الشيخ كان قد ُوضع يف ثالجة املستشفى العسكري جبدة ، ومل يوجد 

  (1)غريه فيها ، وُغسل يف نفس املستشفى ( . 
 عليه ، وتشييعه . نقله من جدة إلى مكة ، والصالة 

نُقل الشيخ من جدة من املستشفى التخصصي وسط مجوع املشيعني 
الغفرية من طالبه وحمبّميه ، يف سيارة اإلسعاف اجملهزة لذلك ، ووصل إىل 

 اخلميساملسجد احلرام عند الساعة الثالثة والنصف قبل صالة عصر يوم 
 هـ .1421املوافق السادس عشر من شهر شوال 

املسجد احلرام ابملصلني ، وُأغلقت العديد من املداخل إىل  وقد امتأل
املسجد احلرام نظرًا لزحام السيارات الشديد ، وُقّدم الشيخ للصالة عليه 
أمام الكعبة املشرفة يف املكان الذي صلى هو فيه على شيخه ابن ابز ، يف 

ـــــــهـ ، أي كان بني موته وموت شيخه سنة 1420حمرم  28يوم اجلمعة  ـــ ــــ  ـ
  .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
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وتسعة أشهر وثالثة عشر يومًا  تقريبًا ، وهو حقيٌق أن يقال فيه مثل ما 
 قيل يف شيخه :

هم    ُقوموا اْنظروا َكْيف َتزوُل اجلمبال         (1)َهذا إمماُم اجليلم يف نْعشم

يت هللا احلرام ها هو الشيخ العامل العامل اجملاهد مسّجى يف مشلحه أمام ب
للصالة عليه ، إّنا أمنية الشيخ قد حتّققت ، وأكرمه هللا تعاىل هبا ، وهو 

 سبحانه وتعاىل أجود األجودين وأكرم األكرمني .
 تقّدم املصلني صاحب السمّو امللكي األمري انيف بن عبد العزيز .

قة وصاحب السمّو امللكي األمري فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، أمري منط
 القصيم .

وصاحب السمّو امللكي األمري مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ، حمافظ 
 حمافظة جدة .

وعدد كبري من أصحاب الفضيلة العلماء ، وأعضاء هيئة كبار العلماء  
 واملشايخ وطلبة العلم ، وكان إمام الصالة فضيلة الشيخ حممد السبّيل .

ام ، وأدركت آخر صالة العصر ، وقد يّسر هللا يل الوصول إىل املسجد احلر 
حىت كرّب   -واليت تقّدر بنصف مليون  -وانتظرت مع اجلموع احلاشدة 

اإلمام لصالة اجلنازة أربع تكبريات ، قطعت نياط القلوب وسط دموع 
الناس وبكائهم على فقيه األمة وحرب العصر . يف هذا املكان املبارك 

 الشيخ ابلدعوة إىل هللا تعاىل  املعمور بطاعة هللا ، والذي طاملا عّمره
 وتعليم العلم ، والصالة فيه ، واالعتمار ، والنصح ، وإرشاد اخللق .

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 ـ  .249إمام العصر صـ( 1)
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ووهللا إّنا لساعات رهيبة مرت على قلوب حمبيه وهم يتذكرون شيخهم 
 .الذي كان صوته ميأل أرجاء احلرم ، وفتاواه َتطري هنا وهناك 

ها هو جاءه األجل احملتوم الذي ُكتب على كل نفس كما قال تعاىل:    
َا تـَُوفَـّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم القمَيامةم َفَمن زُْحزمَح عمنم  ُكلُّ نـَْفٍس َذائمَقُة املَْوتم َوإممنَّ

َِ َمَتاعُ  ِّ نـَْيا إماّل َل اجلنََّة فـََقْد فَاَز َوَما احلََياُة الدُّ  . الُغُرورم  النَّارم َوُأْدخم
عقب الصالة تدافع الناس حلمل اجلنازة وتشييعها ، وتزامحوا وتدافعوا أيهم 
حيملها ، حىت كادت تسقط من أيديهم ومن على أكتافهم ، لكن قوات 
الشرطة كانت أكثر تنظيمًا وحزمًا يف معاجلة هذا األمر اخلطري ، وقد 

 رمحه هللا تعاىل . استفادت يقيناً مما حصل يف جنازة اإلمام ابن ابز
فكانت الشرطة حتيط ابجلنازة ، وحتاول دفع هذا التزاحم الشديد ، الذي   
كاد يهلك طائفة من املشّيعني حىت خرجْت من ابب امللك عبد العزيز ، 
وُوضعت يف سيارة اإلسعاف متجهة إىل مقابر العدل ، وحوهلا الناس من  

 كّل جهة .
، فمن سائٍر على قدميه ، ومن راكب ، وتدافع الناس للذهاب إىل املقابر 

 ومن هائم على وجهه ال يدري ماذا يصنع .
حىت امتألت شعاب مكة ووهادها ابلبشر وسياراهتم ، ورأى أهل مّكة 
منظرًا مل يرونه من قبل يف األايم العادية إال يف جنازة الشيخ ابن ابز رمحه 

 هللا تعاىل .
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زحام ، ومل يستطع الكثري الوصول ودخلت اجلنازة إىل املقربة وسط هذا ال
إىل القرب أول األمر ، فوقفوا على املرتفعات واهلضاب واألسوار احمليطة 

 ابملقربة يدعون لشيخهم ويوّدعونه .
ونزل اجلثمان من على األكتف ، واأليدي ؛ اليت كثريًا ما دعت للشيخ 

 وصافحته .
ابن ابز ، فليس بينه أنزلوه ليوضع يف قربه وحلده قريبًا من شيخه اإلمام 

 وبينه إالّ خطوات معدودة .
 : لحده 

 قال خالد بن علي الزمام ) أحد طلبة الشيخ ( :
) ملا سافران للصالة عليه ، َمّن هللا علّي بدخول املقربة والّنزول إىل قربه ، 

 وتنـزيله يف حلده ، والدعاء له .
لتلحيد كان واقفًا وكان الذي حلده ولده عبد الرمحن لرغبته بذلك ، وحني ا

على القرب صاحب السمّو امللكي األمري فيصل بن بندر ، أمري منطقة 
 القصيم .

والشيخ حممد بن سبّيل ، والشيخ صاحل بن محيد ، واألخ متعب الطيار ، 
وزوج ابنته األخ خالد املصلح ؛ حيث قدم مع اجلنازة ومعه أوالده سوى 

الّدفن ، واألخ خالد الفضل الذي عبد هللا الذي كان خارج املقربة أثناء 
  (1)بصحبتنا يف الرحلة ( . 

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  11889الرايض ، العدد ( 1)
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 (1)َما ُكنُت َأحسُب قـَْبل دفنمَك يف الثَّرى    َأنَّ الكواكمَب يف السَّماءم مَتُوُر 

 : التعزية 

 قال الشيخ حممد بن صاحل املنّجد :
حياته ال يرى ابجللوس للعزاء ، وكان يُنّفذ ما  ) والشيخ رمحه هللا كان يف

يراه صواابً ، فلما مات أبوه وملّا ماتت أّمه مل يفتح بيته للعزاء ، تلقى العزاء 
رمحه هللا تعاىل  –يف املسجد ، يف الطريق ، وهكذا فعل أوالده من بعده 

 (2)( .  -رمحة واسعة 

 أُثري يف مسألة التعزية فقال: وقد أوضح الدكتور عبد هللا العثيمني شيئاً مما
) أما ابلنسبة للعزاء فقد ترّدد يف اجملالس ، ويف بعض الكتاابت أنه قد 

 أوصى بعدم اجللوس للتعزية به .
 والوصية عرفاً هلا مفهومها ، مكتوبة أو منطوقة .

والواقع أن الشيخ رمحه هللا تعاىل مل يوص كتابة أو شفهيًا بعدم اجللوس 
لكنه كان ال يرى من حيث املبدأ اجللوس للتعزية ، وطُبق رأيه للتعزية به ، 

هذا بعدم جلوسه للعزاء يف املنزل عند وفاة والده مّث وفاة أمه ، رمحهما هللا 
، وألن عدم اجللوس للتعزية هو موقفه ، رأاًي وتطبيقًا ؛ فإن أوالده وبقّية 

ية هلم يف املقربة أفراد أسرته مل جيلسوا للعزاء ؛ مكتفني مبا حدث من تعز 
اليت ُدفمن فيها،ويف مسجد اجلامع بعنيزة وغريه من املساجد،  ومبا تلّقـوه 

ــمن تعـزايت عرب اهلاتـف ، أو من خالل الربقيـات   ـــــــ  ــــــ
 . 29، السنة  11جملة التوحيد ، العدد ( 1)
 فائدة من العالمة ابن عثيمني . 100شريط : ( 2)

 (1)والكتاابت  ( . 
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 . الرؤى والبشارات 

 قال الشيخ شادي السيد أمحد عبد هللا حتت عنوان ) بشارات للشيخ ( :
) لقد رأى عدد من الناس وطالب العلم رؤى كثرية للشيخ رمحه هللا تعاىل 

 سواء قبل موته أو بعده ، وسأكتفي هاهنا بذكر بعضها :
، فأوهلا  جاءت امرأة إىل الشيخ تسأله عن رؤاي رأهتا لرجٍل تعرفه -1

الشيخ أبن هذا الرجل الذي رأت له الرؤاي مفغوٌر له ومقبول حّجه ، 
 (2)فقالت املرأة : رأيتك أنت ! فبكى الشيخ لذلك تواضعاً وفرحاً . 

 – اخلميسفجر يوم  –حّدثين أحد مشاخيي أنه رأى رمحه هللا تعاىل  -2
والكالم  –بعد موته وقبل أن يدفن ، وهو مسّجى ليصّلى عليه ، فذهبت 

وقبلت يده وجبينه ، فإذا عليه هالة من نور ، ووجهه أبيض من  –لشيخي 
اللنب ، ومعروف أن الشيخ أمسر اللون ، فنصحين ، فقمت من النوم وأان 

 مستبشر .
 أنه رأى النيب  –وأحسبه من الصاحلني  –أخربّن أٌخ يل عن زميله  -3

سنن ستندثر ، أو أن عاملاً قد مات ، فأوهلا بعض طلبة العلم أن سنة من ال
من أهل السنة سيقبض ، وبعد هذه الرؤاي بيومني فقط مات الشيخ ابن 

  (3)عثيمني ( . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  11896الرايض ، العدد ( 1)
 انظر التعليق اآليت على هذه الرؤاي .( 2)
 .  29( السنة 11جملة التوحيد املصرية ، العدد )( 3)
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بن حممد بن عثمان العمري ) رئيس احملكمة  وقال الشيخ انصر -4
 املستعجلة بتبوك ، املساعد ( :

) يف إحدى ليايل رمضان هلذا العام رأيت وأان انئم أنين يف أرض فالة واسعة 
ومعشبة ، ومعي شخص آخر يف ليلة مقمرة ، وبينما حنن نتحّدث وننظر 

، وأخذ يتدرّج  إىل القمر وهو يف صورة البدر التمام إذا به يبسم عن ثغر
 يف االختفاء قلياًل قليالً ، وهو يبتسم ، حىت اختفى متاماً .

فأخذ كل منا ينظر إىل اآلخر يف ذهوٍل وتعّجب ، وقد حّف بنا الظالم من  
 كل جانب ، ومل نعد نر يف السماء إال الّنجوم.

مث قابلت بعد ذلك شخص آخر أعرفه أيضًا ، وقلت له : أمل تر إىل القمر  
ختفى عّنا بطريقة عجيبة ، فما رّد علي سوى أن قال : إنه قدر  هللا كيف ا

. 
وبعدما أفقت من نومي أحسست أن شيئًا ما سيحدث ، وأصبحت قلقًا 
وكنت كّلما تذكرت تلك الرؤاي طمعت يف أن أجد هلا تفسريًا ، لكنين كنت 
أترّدد يف عرضها لتخّويف من نتيجة تفسريها ، رغم إحساسي العميق أن 

 شخصاً عظيماً سنفقده ، ويوّدعنا ونوّدعه .
مث صليت بعدها صالة الرتاويح مع أحد أئمة املساجد ، فكان يدعو يف 
القنوت ابلشفاء العاجل للشيخ حممد رمحه هللا ، فأحسست عند ذلك 
برهبة عظيمة ، ودّبت يف جسدي القشعريرة ، وسالت مين دموع غزيرة، 

يبة ، فصرْفت تفكريي عنها حماواًل وتذكرت عند ذلك تلك الرؤاي العج
إقناع نفسي أبّنا جمرد أضغاث أحالم ، مث خسف القمر يف اليوم الرابع 
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عشر من شهر شوال هذا العام ، فقلت : لعّل هذا أتويل رؤايي ، لكن 
القمر الذي رأيته هو بدر التمام ، فساورّن عند ذلك الشّك يف هذا 

امس عشر من شهر شّوال إاّل وقد التأويل ، وما إن غربت مشس اليوم اخل
جاء اخلرب الذي مل يكـن ابحلسبان ، فنزل علّي مثل الصاعقة املدويّة ، 

  (1)وقلت يف نفسي : هذا أتويل رؤايي .. ( . 
 . تعليق على رؤيا المرأة 

كما سبق يف أول الرؤى أن امرأة رأت رجاًل بعدما حّج وهو عراين ، وأن 
دليل على أن الرجل ُغفر له ذنبه ، فقالت له :  الشيخ حممد أّوهلا أبن هذا
 هو أنت اي شيخ .. إخل .

هذه الرؤاي قد اشتهرت وانتشرت ، وذاع صيتها نظرًا ألّنا كانت يف برانمج 
) سؤال على اهلاتف ( الذي يسمعه الناس يف بيوهتم  وأماكنهم عرب 

 املذايع ، ومع ذلك فقد نقل غري واحد عن الشيخ تكذيبها .
 لك ما رواه الشيخ فهد بن عبد هللا السنيد قال :من ذ

) فسألته رمحه هللا عن ذلك فأنكرها ، وقال : ما أذكر هذا ، وال أذكر أّن 
 (2)بكيت ، وهذه املرأة جمهولة ال يؤخذ بقوهلا ( . 

وقد جاء عن الشيخ أمحد بن عبد هللا القرعاوي ) أحد تالميذ الشيخ ( 
 حنو من هذا الكالم ، فقال :

ــ) وقد كثر السؤال عن هذه الرؤاي من الناس من خالل االتصاالت أو  ـــ ــــ  ــــــ
 .  1781الدعوة ، العدد ( 2)                      .  11889الرايض العدد ( 1)
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املقابالت ، فعرضت هذا املوضوع ) الرؤاي ( على فضيلة الشيخ حممد بن 
ر صّحة هذه الرؤاي ، مؤّكدًا أّنا صاحل العثيمني رمحه هللا قبل وفاته ، فأنك

 ( 1)غري صحيحة ... إخل ( . 
 

 
 

 
 
 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1779الدعوة ، العدد ( 1)
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  رحمه هللا تعالى  –تواريخ هاّمة في حياة الشيخ- : 

هـ أول صالة صاّلها إمامًا يف اجلامع الكبري 26/6/1376األحد  -
 .بعنيزة صالة الظهر 

هـ صّلى إمـامًا ابلنـاس يف املسجد 1405هـ ، أو 1403رمضان  -
 هـ فاهلل أعلم.1402احلرام يف القيام بعض الليايل،وقيل 

هـ صدر قرار تعيينه عضوًا يف هيئة كبار العلماء 1407عام  -
 ابململكة .

هـ حصل على جائزة امللك فيصل اخلريية خلدمة 1414عام  -
 اإلسالم .

 أواخر :

 آخر لقاء مّت يف منزله  .هـ 14/2/1421 -
 هـ آخر دورة صيفية درسها الشيخ بعد املغرب.15/3/1421 -

 هـ  آخر الدروس الصباحّية واملسائية .10/4/1421 -

يوم السبت : آخر اللقاءات الشهرية يف اجلامع    هـ 20/4/1421 -
 الكبري .

هـ يوم األربعاء : احملاضرة اليت ألقاها الشيخ يف بوسنت 2/5/1421 -
 كا ، بعنوان ) وحدة املسلمني ( .أبمري

هـ خطبة اجلمعة اليت ألقاها الشيخ يف املركز اإلسالمي 4/5/1421 -
 أبمريكا ، ونقلت إىل جامع األشرفية بعنيزة .
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 هـ آخر خطبة مجعة بعنيزة .30/7/1421 -

هـ يوم األحد ، آخر درس بعد صالة العصر ، وكان 1421 /2/8  -
 صابيح .شرحاً لكتاب اجلنائز من مشكاة امل

هـ آخر صالة صاّلها يف عنيزة هي صالة االستسقاء 3/8/1421 -
. 

هـ آخر درس ألقاه يف املسجد احلرام بعد صالة 29/9/1421 -
الرتاويح ، وهو على فراش املرض ، وهو آخر دروسه رمحه هللا 

  (1)تعاىل . 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
وعمل ، لتسجيالت االستقامة ، وجملة الدعوة ، العدد  انظر فيما سبق : شريط ابن عثيمني علم( 1)

  .  2650، واالقتصادية ، العدد   1777
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 الــباب الـرابـــع

 

 ثَناء النَّاس َعَليْه
 رحمه هللا تعالى

 

الملوك ، واألمراء ، والعلماء ، والوجهاء ، والدعاة ، 

 والمؤسسات اإلسالمية في الداخل والخارج 
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  -حفظه هللا تعاىل  –خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيزبعث 

 برقية إىل شقيق الشيخ ، جاء فيها :
) فلقد كّدرنا أشد الكدر نبأ وفاة شقيقكم فضيلة الشيخ محمد ، 

وإننا إذ نبعث إليكم وإلى جميع أسرتكم بأحر تعازينا ومواساتنا 

بواسع رحمته ومغفرته لنبتهل إلى المولى جل وعال أن يتغّمده 

، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهمكم الصبر ، ويجزل لكم األجر 

، ويعّوضكم والمسلمين بفقده خيراً ، والحمد هلل على قضائه 

 (1) وقدره ) إنا هلل وإنّا إليه راجعون ( .

 وبعث برقية أخرى إىل أبناء الشيخ جاء فيها :
 يمني وإخوانه :املكّرم عبد هللا بن حممد بن صاحل بن عث

 ) السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد :

فلقد كدرنا أشد الكدر نبأ وفاة والدكم ، وإننا إذ نبعث إليكم وإلى 

جميع أسرتكم بأحّر تعازينا ومواساتنا ، لنسأل هللا جلّت قدرته 

أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، 

م جزيل األجر ، ويعّوضكم والمسلمين ويلهمكم الصبر ، ويهبك

بفقده خيراً ، والحمدهلل على قضائه وقدره ، و " إنّا هلل وإنا 

  (2) إليه راجعون " ( .
 فهد بن عبد العزيز آل سعود                                      

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  10333اجلزيرة ، العدد ( 1)
  .  13778جريدة املدينة ، العدد ( 2)
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وبعث صاحب السمّو امللكي األمري عبد هللا بن عبد العزيز ، ويل العهد 
وانئب رئيس جملس الوزارء ، ورئيس احلرس الوطين ، برقّية عزاء إىل عبد 
هللا بن حممد بن صاحل بن عثيمني وإخوانه يف وفاة والدهم فضيلة الشيخ 

 حممد بن صاحل بن عثيمني هذا نّصها :
ورحمة هللا وبركاته .. فلقد علمنا بنبأ وفاة  ) السالم عليكم

والدكم  ، وكدرنا ذلك ، وإننا لنبعث لكم ولكافة أفراد أسرتكم 

أحّر تعازينا وصادق مواساتنا ، ونسأل هللا جلت قدرته أن 

يتغّمده بواسع رحمته ورضوانه ، ويسكنه فسيح جناته ، 

ين ويهبكم الصبر ، ويجزل لكم األجر ، ويعّوضكم والمسلم

بفقده خيراً ، والحمدهلل على قضائه وقدره " إنّا هلل وإناإليه 

 (1) راجعون " ( .

 
 عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود                                  

 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  10333اجلزيرة ، العدد ( 1)
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ئب الثاّن وبعث صاحب السمّو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز ، النا
لرئيس جملس الوزراء ، ووزير الدفاع والطريان ، واملفّتش العام ، برقّية عزاء 
إىل عبد هللا بن حممد بن صاحل العثيمني وإخوانه يف وفاة والدهم فضيلة 

 الشيخ حممد بن صاحل العثيمني هذا نّصها :
 ) المكّرم عبد هللا بن محمد بن صالح العثيمين وإخوانه :

 م ورحمة هللا وبركاته .. وبعد : السالم عليك

فقد بلغنا نبأ وفاة والدكم ، وكّدرنا ذلك ، وإننا إذ نبعث لكم 

وألفراد أسرتكم جميعاً بتعازينا ومواساتنا ، لنسأل هللا سبحانه 

وتعالى أن يتغّمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه 

فسيح جنّاته ، وأن يجزل لكم األجر ، ويهبكم الصبر ، 

ويعوضكم والمسلمين بفقده خيراً ، إنه سميع مجيب ، والحمد 

 (1) هلل على قضائه وقدره " إنّا هلل وإنّا إليه راجعون " ( .

 
سلطان بن عبد العزيز                                              

 آل سعود
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 املصدر السابق .( 1)
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 462 الّدر الثّمين

 
 

 األمري ممدوح بن عبد العزيز :وقال صاحب السمّو امللكي 
) إّن وفاة الشيخ الفاضل ، والعالمة البارز فضيلة الشيخ محمد 

بن صالح  ابن عثيمين تعتبر خسارة كبيرة للعلم وطالّبه في 

هذه البالد وجميع بالد المسلمين التي وصلت إليها كتب الشيخ 

الشيخ ومؤلفاته الكبيرة ، وفتاواه الكثيرة .. وال أدل على مكانة 

وفضله أكثر من هذه الجموع العظيمة التي حضرت ألداء صالة 

ً في الثواب ،  والحرص على الدعاء له  الجنازة عليه طمعا

 (1) مقابل ما قدمه من أعمال جليلة ( .

 
 ممدوح بن عبد العزيز آل سعود                                     

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

                   .  12557عكاظ ، العدد ( 1)
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وقال صاحب السمّو امللكي األمري فيصل بن بندر بن عبد العزيز ) أمري 

 منطقة القصيم ( :
) إن فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يعتبر فقيداً 

للعلم في العالَم اإلسالمي ، نذر حياته وسّخر جهوده للبحث 

المسائل العلمية ، والتأليف والتنقيب والتحقيق في شتّى 

وخاّصة المسائل الفقهية التي برع فيها بشكٍل قل أن يكون له 

نظير ومثيل،وال شّك أن منطقة القصيم قد فقدت أحد علمائها 

 األفاضل .

 وكان رحمه هللا باراً بأهلها ، وخاصة طالب العلم .

ً في بيان المسائل ، وشرح  ً فريداً ومحببا وكان يمتلك أسلوبا

ً ، الدروس بشك ٍل علمي محبّب ؛ مما يجعل التفاعل معه قويا

 واالستفادة منه كبيرة .

ً ، وأحرص على  وقد كنت أحرص على االستنارة برأيه دائما

يبة التي دائماً ما تكون في جّو من الطزيارته وسماع توجيهاته 

لطف أخالقه وحرصه على معاملة الجميع ، مسؤولين وطالب 

هللا للفقيد، وعّوض بالد الحرمين  علم ، كأنهم أحد أبنائه غفر

الشريفين عنه خيراً ، وعلماء آخرين يحملون راية العلم 

والدعوة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة و" إنّا هلل وإنّا 

 (1) إليه راجعون " ( .
 فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود                       

 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 لسابق .املصدر ا( 1)
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وقال صاحب السمو امللكي األمري عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز   ) 
 انئب أمري منطقة القصيم ( :

) لقد فقدنا بوفاة الشيخ ابن عثيمين رمزاً من رموز العلم 

والفقه في العالم اإلسالمي ، سّخر جل حياته لخدمة الدين 

 اإلسالمي ونشر تعاليمه  السمحة .

: وإن عزاءنا في الفقيد ما تركه لنا من وأضاف سمّوه 

المؤلفات والرسائل الدينية ، وما قّدمه من جهود مضنية في 

 سبيل خدمة الدين .

ورفع سمّو نائب أمير منطقة القصيم التعازي إلى مقام خادم 

الحرمين الشريفين ، وسمّو ولي عهده األمين ، وسمّو النائب 

وللشعب السعودي ،  الثاني ، وسمّو أمير منطقة القصيم ،

وألسرة الفقيد ، داعياً المولى عز وجل أن يتغّمد الفقيد بواسع 

 (1) رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر        والسلوان ( .

عبد العزيز بن ماجد                                                  

 آل سعود
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  12556عكاظ ، العدد ( 1)
 
  
 
 

 وقال مساحة مفيت عام اململكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ :
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) احلمد هلل والصالة والسالم على نبّينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ، 
العزاء ألنفسنا وللمسلمني مجيعًا يف فقيدان الشيخ املبارك ، نرجو هللا أن 

ق أوالده الّصرب يغفر ذنبه ، ويقيل عثرته ، وأن يلحقه ابلصاحلني ، وأن يرز 
واالحتساب ، وأن خيلفه عليهم خبري ، إن فقدان العلماء أمٌر  عظيم ، 
ولكن عزاؤان أن هذا قضاء هللا وقدره ، واملؤمنون أمام املصائب يصربون 

يَبٌة قَاُلوا إمانَّ هللم  وحيتسبون ،  ويرضون عن هللا  ُهم ُمصم الَّذميَن إمَذا َأَصابـَتـْ
ُعوَن . ُأولَئمَك َعَلْيهمم َصَلَواٌت ممن َرهبّممم َوَرمْحٌَة َوُأولَئمَك ُهم َوإمانَّ إلَْيهم رَا جم
، ونسأله أن يبارك يف علمائنا وأن يوّفقهم ، وجيمع كلمتهم ،  املُْهَتُدوَن 

وجيعلهم سائرين إن شاء هللا على الطريق املستقيم ، إنه على كّل شيء 
عوة للفقيد ابلربكة والّرضوان ، قدير ، وال بّد للمسلمني من الصرب والد

ويعلمون أن هذا قضاء هللا وقدره ، وللعلماء فضلهم ومكانتهم ، فينبغي 
للمسلمني احرتامهم وطاعتهم يف طاعة هللا، وااللتفاف حوهلم ، ألن 
العلماء الراسخني املخلصني هم الذين ينبغي هلم أن يُقتدى هبم ، ويُتأسى 

تقيم ، بعيدين عن اإلفراط والتفريط ، ابلذين ساروا على الطريق املس
 سائرين على منهج هللا .

َراطمي ُمْسَتقميمًا فَاتَّبمُعوُه َواَل تـَتَّبمُعوا السُُّبَل  قال هللا تعاىل :  َوَأنَّ َهَذا صم
َفرََّق بمُكْم َعْن َسبميلهم    (1)( .  فـَتـَ

 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  . 105الوطن ، العدد ( 1)
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أنّه واحـد من الرجال األخيـار وعامل كبري كانت لـه إسهامات وذكر أيضًا : )
واجتهادات كبرية يف خدمة الدين والدنيا ، وأوضح أن املسلمني يتلقون 
املصائب ،  اباللتجاء إىل هللا ، ومحده على قضائه وقدره قائلني ) إاّن هلل 

 وإان إليه راجعون ( .
مكانته يف التأليف ، والعلم ، وذكر أن الشيخ ابن عثيمني ال ختفى مآثره و 

والفتاوى ، واحملاضرات ، والّدروس ، واملقاالت ، واألشرطة اليت حتمل يف 
 طياهتا كّل خري .

ووصف خطه ابالعتدال والبعد عن اإلفراط والتفريط ، وأنه كان على 
طريق مستقيم ، وعّدد مآثره يف تربية الطالب ، وشرح الكتب ، وإفادة 

 املستفيدين .
اف مفيت اململكة أن الشيخ ابن عثيمني كان زمياًل هلم يف هيئة كبار وأض

العلماء ، فكان نعم الزميل ؛ إذ كان ذا علٍم وفضل ، ومناقشة ، وعدم 
اعتداد ابلرأي ، فكان عاملًا فاضاًل ذا علٍم وفضل ، وتواضع ، وأخالق 

    (1)عالية ( . 
 وقال الشيخ حممد بن جبري :

صاحل العثيمني قام على نشر الثقافة اإلسالمية ،  ) إن الشيخ حممد بن
وتوضيح بعض املفاهيم ، كما أنه أثرى املكتبة اإلسالمية برسائله ومؤلفاته 

ـــوفتاواه ، فجزاه هللا خريًا عن اإلسالم واملسلمني ، واحلقيقة أن وفاته  ــــ   ــــــــ

 ، والتعليق للمجلة . 115املستقبل اإلسالمي ، العدد ( 1)
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خسارة كبرية وحدث جلل ، ليس لسكان اململكة العربية السعودية 
فحسب ؛ ولكن العامل اإلسالمي الذي يعرف فضله ، ودائمًا على صلٍة  

  (1)كبرية به ، ويستفيد من علمه ومن فتاواه ( . 
وقال فضيلة الشيخ حممد بن عبد هللا السبّيل ) إمام وخطيب املسجد 

 احلرام ( :
رمحه   هللا  –ثيمني من علماء األّمة الكبار ، وأوضح أنه ) إن الشيخ ابن ع

قضى وقته كّله ابلتعليم واإلرشاد والتوجيه والفتاوى ، وهو علٌم ابرز يف  –
 العامل اإلسالمي .

نسأل هللا أن يرفع درجاته يف عّليني ، وأن خيلف على املسلمني يف مصاهبم 
 (2)راجعون " ( .  اجللل ، وال نقول إالّ " إاّن هلل وإاّن إليه

 وقال فضيلة الشيخ عبد هللا البّسام ) عضو هيئة كبار العلماء ( :
) أن وفاة الشيخ حممد بن عثيمني مصيبة كبرية على املسلمني ، ألن 
فضيلته بذل نفسه ونشر علمه بني املسلمني يف شىت وسائل اإلعالم 

واجلامعات  املقروءة ، واملسموعة ، واملنظورة ، وبذل ذلك يف املساجد
والدوائر واجملتمعات، وكلها استفادت من علمه الغزير، وحبوثه العظيمة(. 
وأضاف : ) أنه اهتّم ببذل العلم ونشر الدعوة أبّي سبيل يرى فيه تعميم 
الفائدة والّنفع على مجيع املسلمني ، ومل يصّده ذلك عن املؤلفات املفيدة 

 (3)، والبحوث النافعة ( . 

ــ ــــ ــــ  ـــــ
 هـ .1422شوال  17، اجلمعة  105الوطن ، العدد ( 1)
 .                     115املستقبل اإلسالمي ، العدد ( 3)املصدر السابق .                              ( 2)
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 وقال فضيلة الشيخ صاحل بن غامن السدالن :
ة ( وسأل ) إن وفاة العالمة الكبري تعّد خسارة عظيمة ، ومصيبة كبرية لألمّ 

هللا أن يرفع درجاته ، وأن جيزيه على ما بذل من جهد وجهاد وعمٍل يف 
سبيل نشر العلم والتعليم والدعوة خري اجلزاء ، وأضاف : ) أنه سلك 
طرقًا كثرية يف ذلك السبيل من خالل التأليف والتدريس والدعوة والكتابة 

يحًا السؤال للجميع واخلطابة ، وكان متواضعًا بسيطًا مع طالب العلم ، مت
 (1)واملناقشة حبّرية ( . 

وقال د . عبد هللا بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ ) وزير العدل  السعودي 
: ) 

) إن الشيخ ابن عثيمني كان من أكثر الناس توجيهًا ابلصرب على املصائب 
 واالستعداد لآلخرة ( .

منها ما يسّد  وأوضح : ) أنه عاش حياته وجعلها طريقًا لآلخرة ، فأخذ
 حاجته ، وختّفف من حماسنها ولذاهتا ( .

 وأضاف : ) أنه كان متبسطاً للناس وانصحاً لوالة األمر حمباً هلم ، وقال :
)إنه كان حريصًا على حتّمل توجهات بعض الذين ينقصهم العلم الشرعي 

 وكان جيمع بني التأصيل العلمي ، واألسلوب الرصني ( .
الدليل ، واسع البحث ، حريصًا على االجتهاد،  ووصفه أبنه كان حاضر

ــفجزاه هللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء ، وأسكنه فسيح جّناته ،  ـــ ــــ  ــــــ
 املصدر السابق .( 1)
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   (1)وعّوض املسلمني عنه خرياً . 
 وقال فضيلة الشيخ أيب بكر اجلزائري :

ة إىل يوم القيامة ، وموت العامل ) إن العامل إذا مات انثلم من اإلسالم ثلم
الرابّن الشيخ حممد بن عثيمني آمل اجلميع ، وهّز مشاعر املسلمني يف  العامل 

. ) 
 (2)وسأل هللا أن يتغّمده بواسع رمحته وأن يسكنه فسيح جّناته . 

 وقال الشيخ العالمة عبد احملسن بن محد العباد :
ن رُزق القبول، وأحّبه الناس،  ) مكانته العلمية ال ختفى على أحد، وهو مم

وحرصوا على مساع دروسه ومساع فتواه ، فهو عامٌل كبري ، وفقيه متمّكن 
وقد نفع هللا به ، وهو حمّل التوقري واإلجالل من العلماء ، ومن طلبة العلم 

 والوالة .
حزن عليه الكثري ممن هلم اهتمام ابحلّق ، وحرصه على معرفة السنة ، 

ع الكتاب والسنة ، وما كان عليه سلف األمة ، وحزنوا وحرصه على اتبا 
 لفراقه ( .
 وقال : 

 (3)) كانت وفاته مصيبة من أعظم املصائب اليت حّلت ابملسلمني ( . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  115املستقبل اإلسالمي ، العدد ( 1)
 املصدر السابق .( 2)
 سريته ودعوته ( .حماضرة للشيخ بعنوان ) الشيخ ابن عثيمني وشيء من ( 3)
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 وقال الشيخ عبد هللا بن منيع ) عضو هيئة كبار العلماء ( :
) احلمد هلل رب العاملني ، وصلى هللا وسّلم على نبّينا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني ، وبعد ..
فقد فجعت األمة اإلسالمية عامة ، والبالد السعودية خاصة بوفاة عامل من 

وفقيه لـه ابع واسع يف التبصري والتوجيه والّتعليم أبرز علماء املسلمني ، 
والبحث والتحقيق والتحّري وبذل اجملهود من وقت وغريه يف سبيل نفع 
املسلمني ، وإشاعة املعرفة بينهم ، فضاًل عما كان يتمّيز به رمحه هللا من 
احلرص على تعليم أكرب عدد ممكن من أبناء املسلمني ، ما فيه سالمٌة 

، واحلرص على توجيههم الوجهة السليمة حنو التحصيل العلمي لعقيدهتم 
 وحنو التمّسك ابملقتضيات  الشرعية ، واحلرص على سالمة العقيدة .

فرمحه هللا رمحة واسعة ، وأسكنه فسيح جّناته ، وال شّك أن فضيلته رمحه 
هللا كان يتمّيز ابلقدرة على االجتهاد ، والنظر ، وبذل اجلهد يف سبيل 

سعة على املسلمني ، وتيسري أمورهم بغري إمث وال أتثيم ، وال خروج عن التو 
  (1)نصوص شرعية ، فإاّن هلل وإان إليه راجعون ... ( . 

 وقال الشيخ صاحل بن عبد هللا بن محيد ) إمام وخطيب املسجد احلرام ( :
 ) ... حبياة العلماء حتيا األمم ، ومبوهتم يضيع الناس ، وإن من الّناس من
اليفقده إال أهله ، بل فيهم من منيته أمنية األماّن ، فال حول وال قوة إال 
ابهلل ، والباعث للتقدمي ، هبذه الكلمات ما تعيشه األمة يف هذه األايم من 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
  .  108الوطن ، العدد ( 1)
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 لوعة فقد إمام جهبذ ، وعامل علٍم ، حنن على فراقه حمزونون ، وال نقول إال
ما يرضي ربنا ، ذلكم هو اإلمام العامل العالمة حرب العلوم ، وحبر املعارف ، 

رمحه هللا  -شيخ الفقه ، وإمام السنة ، الشيخ : حممد بن صاحل العثيمني   
، ورفع درجاته يف عّليني ، وأسكنه فسيح جناته ، وأمطر عليه من  -

عظم املكانة اليت شآبيب رمحته ، عظم اخلطب بفقده ، وجل األسى لفراقه ب
 بوأها هللا له يف القلوب ... ( .

 وقال أيضا : 
) وليعلم أنه ال حيظى ابلتقدير واالحرتام ، وال تعظم املكانة ، وال يكتب 
القبول ، واإلمامة إبذن هللا إال ملن مجع بني العلم والعمل ، وحسن قصده، 

، ويعظم به  وابتغى هللا والّدار اآلخرة ، ذلكم هو الذي يفقد إذا غاب
من  –رمحه هللا  –املصاب إذا واراه الرتاب ، وحنسب أن الشيخ حممدًا 

 هؤالء العلماء العاملني ، وال نزّكي على هللا أحد ( .
وقال : ) لقد كان رمحه هللا لسان صدق ، صادعًا ابحلق ملتزمًا به ، مقيمًا 

ة ، ويف كالمه عليه مع رعاية احلكمة ، يف حديثه ألفة ، ويف ابتسامته مودّ 
بيان، وجه طليٌق ، وجملس ال ميّل ، كان حمّل الثقة والقبول ، إذا فزعوا إليه 

 فقد فزعوا إىل ركن شديد .
ليمتّد  –إن شاء هللا  –خّلف رمحه هللا ثروة علمّية هائلة ، ينتفع هبا بعده 

 ( 1)له أجرها وثواهبا ( . 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

     .  105الوطن ، العدد ( 1)
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قال الشيخ عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس ) إمام وخطيب املسجد 

 احلرام ( :
) يُعّد الشيخ رمحه هللا من بقّية السلف الصاحل ، وإمامًا من أئمة أهل 
السنة واجلماعة ، حنسبه كذلك وال نزّكي على هللا أحدًا ، فهو ممن قلَّ 

ة ، ملا حباه هللا عز وجل ، نظريه ، وممن جّل أن ترى العيون مثله بال مبالغ
فهو موسوعة علمية أخالقية ، ودعوية ، ومنهجية ، يقّل نظريها  ، فهو 
أئمة يف إمام ، وأمة وحده ، ونسيج مبفرده ، وطراز مستقّل طاملا نفع هللا به 

 ، وذاع صيته ، وعال قدره ، واستفاد منه القاصي والداّن .
الرؤى ، متماسك الشخصية ، متوازن  متمّيز املنهج ، فّذ العبقرية ، معتدل

 النظرة .
وعلى الرغم من حصول زوابع ، وهبوب عواصف ، وهيجان أمواج ؛ إاّل 
أنه ظّل بتوفيق هللا اثبت يف صدق املسلك ، ونفاذ البصرية ، والّنصح هلل 

 ولرسوله ولكتابه وألئّمة املسلمني وعامتهم .
دي والفكري واملنهجي لقد تعرضت األمة لكثري من جوانب اخللل العق

واألخالقي ، فكان الشيخ رمحه هللا نعم املوّجه يف متاسط بنية اجملتمع 
التحتية ، وقاعدته الصلبة ، واحلفاظ على أمن األمة بصوره املتعّددة 
وجوانبه املختلفة ، حىت لقد كان مدرسة يصدر الدعاة وطالب العلم عن 

، ونصحه يف املتغرّيات ، متسكاً رأيه يف النوازل ، وتوجيهه يف املستجّدات 
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ابلتأصيل الصحيح ، واملنهجية املنضبطة ابلدليل والقاعدة الشرعية 
 واملقصد اإلسالمي الّنبيل .

لقد كان نبأ فقده هّزة عنيفة ، وخسارة فادحة ، شديدة الوقع ، عظيمة 
  (1)األثر يف نفوس حمبّميه حملياً وعاملياً ( . 

الرمحن احلذيفي ) إمام وخطيب املسجد النبوي وقال الدكتور علي بن عبد 
: ) 

) إن األمة اإلسالمية فقدت فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني العامل 
الفقيه الرابّن الذي يتحّلى ابلصرب والتقوى واحللم ، والذي تصدى إلفادة 
املسلمني ، فعظم مصاهبا بوفاته ، فأحسن هللا عزاء والة األمر فيه ، 

 عزاء أسرته  ، وعزاءان واملسلمني ، وإن وفاة العامل ثلمة كبرية وأحسن هللا
 (2)يف اإلسالم ، و إاّن هلل وإان إليه راجعون ( . 

 وقال الشيخ عبد الباري الثبييت ) إمام وخطيب املسجد النبوي ( :
) من املعلوم أن مساحة الشيخ حممد بن عثيمني من علماء األمة اإلسالمية 

يف نشر العلم ، وال خيفى على القاصي والداّن أنه من  وقد أفىن حياته
 العلماء العاملني ، وقد فاض خريه وعلمه حىت بلغ أرجاء املعمورة .

وكان يتسم بسمات العلماء ، وقد كان صبورًا حليماً ، وصاحب عبادة، ال 
 يفرت عن ذكر ربّه يف كل حال .

تح صدره للحوار وقد كان متواضعًا يتحّدث مع الصغري والكبري ، ويف
والنقاش ، وال يكل وال ميّل ، فقد كان العلم هو زاده وطعامه وشرابه ، بل 

لق العلم ، وعظات وإرشاد من خالل  ــجيد اللذة واملُتعة واألُنس يف حم ــــ  ـــــــــ
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 .  11892الرايض ، العدد ( 1)
 .  12556عكاظ ، العدد ( 2)

  تعاىل أن يتغّمده برمحته ،احملاضرات والندوات والّدروس ، نسأل هللا
 (1)ويعظم أجر اجلميع ( . 

 وقال الشيخ عبد هللا بن حسن بن قعود :
) إن الشيخ حممد معروف منذ نشأته ابنصرافه ابلكّلية للعلم الشرع ، قال 
: وحدثين بنفسه أنه كان يف بداية أمره يلقي الدروس ، وأنه ألقى ذات يوٍم 

 (2)لب واحد ( . درساً مل حيضر له فيه سوى طا

وقال فضيلة الشيخ حممد صفوت نور الدين ) رئيس مجاعة أنصار السنة 
 احملّمدية مبصر ( :

) وحنن إذ نودّع يف هذه األايم عالمة العصر الشيخ حممد بن صاحل بن 
عثيمني رمحه هللا ، إمنا نذكر من اترخيه احلفاوة ابلعلم صغريًا وكبريًا ، ونذكر 

م على يد الشيوخ املرّبني ، وبني العلم يف معاهد العلم مجعه بني طريق العل
احلديثة ، ونذكر مجعه بني ذكر الدليل على القول الذي يرتضيه ، وبني بيان 

 التعليل هلذا احلكم ما أمكن ذلك .
ونذكر أن الشيخ مجع بني العمق يف علمه والبساطة يف حياته ، وبني 

ئق وقته ، فال يفوته شيء من حفاوته بضيفه وزائره ، وحمافظته على دقا
الوقت الذي يضيع هباًء عند غريه ، وجيمع بني الّرضا والقناعة ببقائه يف 
بلده ، وبني أهله ، وبني اتصاله ابملسلمني يف كّل أرجاء األرض ، وبني 

 السهولة يف حياته ، وبني استخدامه ألحدث الوسائل يف نشر علمه .
ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 .  115سالمي ، العدد املستقبل اإل( 1)
 .  11891الرايض ، العدد ( 2)

   (1)حىت مات وموقعه على شبكة اإلنرتنت حتت اإلعداد ( . 
 وقال الشيخ أبو إسحاق احلويين :

) مات شيخنا واحلاجة إىل مثله ماسة ، فقد كان وهللا إمامًا فقيه الّنفس ، 
ولست أنسى آخر رجل عامة ، وضع هللا عز وجل لـه حمّبًة يف القلوب ، 

 عهدي به عندما التقينا يف املسجد احلرام منذ أربع سنوات .
لقد كان وجهه ينطق ابلبمشر ، وما رأيته مرة إاّل وتبادر إىل ذهين قول النيب 

: " نضَّر هللا عبدًا مسع مقاليت فوعاها .. " ؛ ملا كنت أراه يف وجهه من  
 الّنضرة .

عل كل شيء يولد صغريًا مث يكرب ؛ إال وقد اقتضت حكمة هللا تعاىل أنه ج
املصيبة ، فإّنا تولد كبرية كربًا قد يهّد اجلبال الراسيات ، مث تصغر صغرًا 
حىّت تضمحلَّ ، ولوال ذلك ملات الناس من الكمد مواًت ذريعًا ، فإن جنزع 

  (2)فبسبب جالل املصيبة ؛ ال سّيما واملصيبة عظمى ( . 
 ربيين ) مدير حترير جملة التوحيد املصرية (:وقال الشيخ حممود غريب الش

) آخر هذه املصائب هي فاجعة هذه األايم مبوت العالمة الفقيه األصويل 
 الذي أجاد تدريس علوم الشرع بكاملها .

فكان ابرعًا حبقٍّ يف تدريسه للفقه وأصوله ، وابرعًا حبقٍّ يف تدريسه لعقيدة 
 تدريسه للحديث وعلومه ، وابرعاً أهل السنة واجلماعة ، وابرعًا حبقٍّ يف

 حبقٍّ يف تدريسه للُّغة العربية وخباايها ، وابرعًا حبقٍّ قي تدريسه للتفسري ،
ــ ـــــ ــــ  ــــ
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 . 29، السنة :  11جملة التوحيد ، العدد ( 1)
 . 29، السنة :  11جملة التوحيد ، العدد ( 2)

 وقبل ذلك كان مربياً متميزاً .
لشيخ اجلليل : حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه هللا رمحًة أال وهو فضيلة ا

واسعة ، وحشران وإايه مع هؤالء العلماء يف جنته مع النبّيني والصديقني 
 (1)والشهداء ، آمني اي رّب العاملني ( . 

 وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز املسند :
، ملا له من ) احلقيقة أن فقد الشيخ ابن عثيمني فادحة كبرية على املسلمني

مكانة علمّية كبرية، وملا كان له من أثٍر كبري يف إيصاله للناس، ألنه يوجد 
علماء كثر ، لكن الفرق بني من يستطيع أن يوصله للناس أبسلوبه الفّذ 
األّخاذ ؛ ففضيلته رمحه هللا كان ميتاز أبسلوب كّيس ، حىت إنه كان يتكّلم 

 همها العامة .العربية الفصحى بطريقة سهلة ميّسرة يف
وكان موهواًب وحريصًا على إيصال العلم للناس ، فال خيرج حىّت يلقي 

  (2)بدرس يف املسجد أو يف احلرم ، أو يف اجلامعة ( . 
 وقال الشيخ وحيد عبد السالم ابيل : عنه :

) فقيه األمة ، وإمام األئمة ، العامل الرابّن العالمة : حممد بن صاحل بن 
ت ملوته املشاعر ، وصاحت براثئه املنابر ... لقد برع عثيمني ، فاهتزّ 

الشيخ رمحه هللا يف علوم الدين ، فما من علٍم  إاّل وشرح فيه ودّرس ، فقد  
 كتب يف العقيدة واألصول والفقه واحلديث والتفسري والرقائق ، وغريها ..

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  29، لسنة :  11جملة التوحيد ، العدد ( 1)
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  .  1776عوة ، العدد الد( 2)
لقد كّرس حياته للتدريس واإلفادة رمحه هللا ، وقد كان بشوش الوجه ، 

  (1)مجيل احمليا ، يتواضع للخاصة والعامة رمحه هللا وغفر له ( . 
 وقال الشيخ مصطفى العدوي :

) لقد تصدعت قلعة من قالع العلم العتيدة مبدينة عنيزة ابلقصيم ، 
ا ، ومفسرها ، ورجل األصول فيها ، وهو الشيخ بذهاب عاملها وفقيهه

 الفاضل حممد بن صاحل بن عثيمني ، وهلل األمر من قبل و من بعد .
لقد أزف رحيل مئات األسر ، وطالب العلم عن بالد القصيم بفراق هذا 
الشيخ اجلليل رمحه هللا ، لقد ذكرتين وفاة الشيخ رمحه هللا مبقالة ابن عباس 

وزيد بن اثبت هو الذي تتبع القرآن  -ملا مات زيد ،  يف زيد بن اثبت 
فإذا اببن عباس يقول  -فجمعه ، وكان أيضًا من أعلم الصحابة ابلفرائض

 : هكذا ذهاب العلم ، لقد ُدفن اليوم علٌم  كثري . بعد دفنه 
وحقاًّ فلقد دفن مع الشيخ رمحه هللا علٌم كثري ، نسأل هللا أن يعّوض 

 (2).  املسلمني خرياً (

 وقال الشيخ حممد حسني يعقوب :
) اليوم مات اإلمام حممد بن صاحل بن عثيمني العالمة ، الرجل األمة ، 
فقيه عصره ، اجملتهد اجلْهبُذ ، الداعية الراّبّن ، املريّب القدوة . مات الشيخ 

ــابن عثيمني ، وكان نسيجاً وحـده ، خّلف وراءه ترمكة  ــــ ــــ  ـــــ
 .  29، لسنة :  11لتوحيد ، العدد جملة ا(  1)
 املصدر السابق .( 2)
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مباركة من الكتب ، واحملاضرات العلمية يف كافة فروع العلم ، من : فقه 
ومصطلح ، ولغة وعقيدة ، وحديث وتفسري ، فكان حبقٍّ من نوادر هذا 

  (1)الزمان ، فال جتد من على شاكلته اآلن ( . 
جواد من تلك اجلياد اليت كانت تعادى  قال الشيخ جمدي عرفات : ) وكبا

يف مضمار الدعوة والتعليم  ، ونشر السنة وقمع البدعة ، ذلك هو شيخنا 
حممد بن صاحل بن عثيمني ، ذلك العامل الفّذ ، الفقيه ، الّنبيل ، اللغوي ، 
املدّقق ، األصويل ، احملّقق ، الذي رأيته فرأيت فيه علم العلماء الكبار ، 

اد األوائل ، وتواضع العباد ، جلست بني يديه يف حلقات العلم وزهد الّزه
ابلطائف ومكة املكرمة ، وبلدته عنيزة اليت استنارت من علومه ، فرأيت 

يف تعليمه ، احلريص على إبالغ ما يقول لكّل جالس ،  املخلصفيه املعّلم 
يبه فتجده يسأل هذا ، وينّبه ذاك ، وجييب السائل على مسألته وزايدة ، جي

جبواب الفقيه ، وما أحلى مسائله ، أتمّل يف دّقة تعبرياته ، وكثرة تفريعاته ، 
وفوائده اليت يستنبطها من كّل ما يقرأ ، وما أخلص نصيحته لطلبة العلم 
خاصة ، وللمسلمني عامة يف لزوم الّسنة واجلماعة ، وترك البدعة والفرقة ( 

 .(2)  
 ز بن إدريس :وقال الشيخ عبد هللا بن عبد العزي

) وكان من أسطع تلك النجوم يف العصر احلاضر العلماء األفذاذ الشيخ 
مث الشيخ  –مفيت الداير السعودية سابقًا  –حممد بن إبراهيم آل الشيخ 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 املصدر السابق .( 2)املصدر السابق .                       ( 1)
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ن عثيمني رمحهم هللا مجيعًا ، وغريهم عبد العزيز بن ابز ، مث الشيخ حممد ب
من أكابر العلماء احملّققني ، أما أحدث فقيد من جلة العلماء اجلهابذة 
الذين فقدهتم األمة اإلسالمية ابتساع رقعتها هو العالمة الفقيه والداعية 
الشهري والعفيف الزاهد اجملاهد يف هللا حّق جهاده الشيخ حممد بن صاحل 

بار العلماء ومشاهريهم يف هذا العصر والذي مل يكن ابن عثيمني أحد ك
احلزن بفقده من أقّل احلزن بفقد شيخيه حممد بن إبراهيم آل الشيخ ، 

 وعبد العزيز بن ابز من يف مستواهم علماً وتقًى ..
وقد عرفت فيه كثريًا من خصال اخلري والّتقى والزهد والورع إىل جانب 

ة ، واحلرص الشديد على إيصال العلم الغزارة العلمية ، والدقة الفقهي
النافع والقدوة ابلعمل الصاحل إىل إخوانه املسلمني يف وطنه قبل أن يّتسع 

 (3)جمال عطائه يف العامل اإلسالمي ( . 

 وقال د . حسن بن فهد اهلوميل :
) .. البالد تعيش حالة من احلزن واألمل على فقد علم من أعالم البالد ، 

دين ، وهل أحد جيهل العامل الفّذ ، والفقيه اجملتهد ، وركن من أركان ال
 والعابد الورع الزاهد : حممد بن صاحل بن عثيمني .

.. لقد عرفت فضيلته عن قرب ، وكلما استمعت إليه أو اقرتبت منه حبكم 
 العمل املشرتك يف فرع اجلامعة أحسست أنين أمام شخصّية فذة يف

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  29، لسنة :  11، العدد  جملة التوحيد( 1)
 .  29، لسنة :  11جملة التوحيد ، العدد ( 2)
 .  10337اجلزيرة ، العدد ( 3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 480 الّدر الثّمين

تواضعها وغزارة علمها ، وبُعد نظرها وزهدها يف مباهج احلياة ، واشتغاهلا 
فيما يهّم الّناس من أمر دينهم ، وكلما استمعت إليه يتحّدث يف أمر من 

 (1)م هو الفرق بني لغة الفقهاء ، وكالم املنشئني ( . أمور الدين ، أدركت ك

 وقال عبد احملسن بن سليمان املنيع :
) احلمد هلل رّب العاملني ، احلمد هلل الذي ال حُيمد على مكروه سواه ، 
احلمد هلل احلّي الدائم الذي ال ميوت ، احلمد هلل يف السراء والضراء ، 

 الذي جعل ملن أصيب فصرب خريًا ، احلمد هلل على كّل حال ، واحلمد هلل
ُلَونَُّكْم  وأخلف له األجر ، واحلمد هلل القائل يف حمكم التنزيل :  َولَنَـبـْ

رم  بمَشْيٍء ممَن اخلَْوفم َواجلُوعم َونـَْقٍص ممَن اأَلْمَوالم َواألَنـُْفسم َوالثََّمَراتم َوَبشّم
يبَ  ُهم ُمصم ُعوَن الصَّابمرمين . الَّذميَن إمَذا َأَصابـَتـْ ،  ٌة قَاُلوا إمانَّ هللم َوإمانَّ إملَْيهم رَاجم

 فإاّن هلل وإاّن إليه راجعون .
اللهم أجران يف مصيبتنا وأخلفنا خريًا منها ، من مّنا مل يصب بفقد شيخ 
جليل ؟؟!! شيخ أفىن عمره يف خدمة اإلسالم واملسلمني ، شيخ يعرفه 

م والفتوى ، شيخ مأل قلبه القاصي والداّن ، شيخ بسط جملسه يف التعلي
اإلميان ، وشّع يف جبينه نور الطاعة ، شيخ : التواضع ديدنه ، واحلكمة 
منطقه ، والقرآن خلقه ، والوقار مسته ، والعلم جملسه ، شيخ : إن قابلته 
ملك قلبك ، وإن مسعته أسرك حبكمته ، وإن استفيته اطمأننت لفتواه ، 

 مة حممد بن صاحل العثيمني ؟؟!! .فمن مّنا مل يصب بفقد الشيخ العال

ــ ـــــ ــــ  ــــ
            .  10337اجلزيرة ، العدد ( 1)
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إن فقد هذا العامل اجلهبذ مصيبة عظيمة ليست على أهله وذويه فقط ، بل 
مصيبة أصيبت هبا األمة اإلسالمية مجعاء ، فال حول وال قوة إال ابهلل العلّي 

ا علمًا كثريًا تزخر به املكتبات ودور العلم العظيم ، رحل العالمة وترك لن
رحل العالمة وقد أصبح إشعاع الّنور ، ومصباح اهلدى ، رحل الشيخ 
والقلوب يعتصرها احلزن ، والعيون أجهشها البكاء فجادت ابلدموع ، 
رحل من بيننا وبقي ذكره عاليًا شاخمًا مبا بقي لنا من علمه يف كتبه ودروسه 

وحنن نثين عليه ، بل إّن ثناءان ال يوفيه حّقه ، بل وطالبه ، رحل عّنا 
 ونعجز على أن نوفيه حّقه مهما قلنا ومهما ذكران .

فاللهم أنت رّبه وأنت خلقته ، وأنت هديته لإلسالم ، وأنت        قبضت 
روحه ، وأنت أعلم بسّره وعالنيته رفعنا أكفنا شفعـاء له فاغفر له ... ( . 

(1) 

ر صاحل بن سعد السحيمي ) األستاذ املساعد بكلية قال الشيخ الدكتو 
 الدعوة ابجلامعة اإلسالمية واملدّرس ابملسجد النبوي ( :

) إن هللا تبارك وتعاىل هو القابض الباسط ، له ما أخذ وله ما أعطى ، وقد 
تلقينا ببالغ احلزن نبأ وفاة شيخنا الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا 

ء اخلامس عشر من شهر شوال ، وال شّك أنه حدث عظيم يف يوم األربعا
قد العلماء الذين ينفون عن  مع فوخطب جسيم ، أبن كل مفقود يهون 

ــكتاب هللا تعاىل حتريف الغالني ، وانتحال املكذبني وأتويل اجلاهلني ،  ــــ ــــ  ـــــ
    . 10333اجلزيرة ، العدد ( 1)
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ك األفذاذ اجملددين يف إظهار احلّق ، وحنسب أن فقيدان يرمحه هللا من أولئ
والذاّبني عن السنة اجملتهدين فيما يرضي هللا تبارك وتعاىل ، والذين نفع هللا 
هبم اإلسالم واملسلمني مبا خّلفه من علوم انفعة ومؤلفات قّيمة ، ودروس 

 ( 1)جامعة ( . 
 قال مساعد بن عبد هللا احمليا :

ة اإلسالمية واحدًا من أعالمها األفذاذ، ) يوم األربعاء املاضي ودعت األم
ومشساً مشرقة يف كّل ّنار ، وقمرًا ساطعاً يف مسوات ضّد اجلهل يف كثري من 
أحناء عاملنا اإلسالمي ، فقد كان حبرًا من حبور الفقه ، وصخرة من صخور 
العقيدة الراسخة ، ومدرسة من املدراس العلمية اليت أسهمت بعمق يف 

 الّنهوض ابلنشء ليس يف منطقة واحدة ، وإمنا يف توجيه اجليل ، و 
 خمتلف أرجاء اململكة وخارجها .

والعامل اإلسالمي مبؤسساته ومراكزه يشهد كيف امتّد علمه ، واستفاد منه 
 املسلمون على حنو مباشر وغري مباشر .

ال أستطيع هنا ويف هذه العجالة أن أويف الشيخ ، ولو بعضًا مما يستحّقه ، 
بة عظيمة ، ويف املصيبة ال يستطيع املرء أن يقول كّل ما جييش فاملصي

بنفسه ، وما هذه إاّل كلمات سريعة أكتبها على عجل ، أودع هبا شيخنا 
اجلليل ، وفاًء لبعض حقه ، وحبـًا له ، ومعرفًة بقدره ، وتقديرًا لفضله 

 ومكانته .
وأّي مصيبة،  ذلك أن موت العلماء العاملني املخلصني املصلحني مصيبة ،

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  12558عكاظ ، العدد ( 1)
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فإن األمة تفقد بفقدهم النور الذي يهدي ، واملشعل الذي يضيء للناس 
 الطريق .

: ) إذا مات العامل ثلم يف اإلسالم ثلمة ال يسّدها إىل خلف  يقول علي 
اّل كان ثغر منه ( ، وقال ابن عمر رضي هللا عنهما : ) ما قبض هللا عاملًا إ

 يف اإلسالم ثغرة ال تسّد ( .
ويف حديث عبد هللا بن عمرو املّتفق عليه : " إن هللا ال يقبض العلم انتزاعًا 
من صدور الناس ، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء ، حىت إذا مل يبق عاملٌ 

 اختذ الناس رؤوساً جهاالً فُسئلوا ، فأفتوا بغري علم ، فضّلوا وأضّلوا " .
 كم يصدق عليه قول الشاعر :و 

 َكَذا فليجّل اخلطُب وليفَدح اأَلمُر        فـََليس لمَعني ملَ يفْض َماُؤها ُعْذرُ 
 رََأيت الَكرممي احلّر لْيس َلُه عمرُ   فإّنين         وقفاً      هللا    َساَلُم     َعَليَك    
ا َقرْبُ  اشَتهْت  إمالَّ  َثوى  غَدا  َثوى طَاهُر األردانم ملْ تَبَق بُقعٌة           َأّنَّ

إن القلب ليحزن ، وإن العني لتدمع ، وال نقول إال ما يرضي ربنا ، وإان 
على فراق شيخنا ووالدان حملزونون ، واحلمد هلل على كّل حال ، و إاّن هلل 

 (1)وإاّن إليه راجعون ( . 

 وقال الشيخ زيد بن هادي مدخلي :
ــ، وإان هلل وإان إليه راجعون ، ففي مساء ) احلمد هلل على كل حال  ــــ ــــ  ـــــ

 هـ .19/10/1421، األحد  10335اجلزيرة ، العدد ( 1)
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هـ تويفّم الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اإلمام 15/10/1421األربعاء 
الثاّن ، واجملددد الباّن بعد مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحهما هللا 

 ورفع قدرمها .
غلبين احلزن الشديد فذكرهتما مبا ال جيهله عاقل أن احلياة ال تدوم  وقد

ألحد من اخللق ، وواصلت التذكر لنفسي اليت ضعفت عند مساع هذا 
اخلطب اجلسيم ، واملصاب اجللل ، ألدخل عليها ما خيّفف عنها بعضا منه 

لق فنقلتها إىل تذكر املصيبة العظمى والفاجعة الكربى ، وهي وفاة خري اخل
 أمجعني حممد بن عبد هللا عليه أفضل الصالة والتسليم .

وال خيفى على أحد أن موت العامل ثلمة من اإلسالم ال تسّد مع تعاقب 
الليل والنهار ، وما ذلك إاّل ألن العلماء هم ورثة األنبياء ، فال غرابة أن 
 حتزن األمة ملوهتم ، وأن تصاب بفقدهم ، ورحم هللا القائل : إذا مات

 صاحب السنة وبلغين موته فكأمنا شلت بعض أعضائي .
ولقد خلف هذا العامل اجلليل من العلم املسموع واملنشور واملؤلفات القيمة 

 ؛ الكثري .
من أراد أن يتأسى ابلرجال الصاحلني فعليه برتاثهم الثمني ، نسأل هللا هلم 

 ولنا الرمحة واملغفرة ، ولقد قلت يف ذلك شيئاً هذا بعضه :
 ومقتدرُ            قيُّوم            امللكم           َوَمالُك   أجل        إىَل      اأَلْحياءم      مَن    حيٍّ    فُكلُّ 

 َماَت الَوقوُر وَكم يف النَّاس ممن حزٍن    واأَلْرض تبكمي َعَلى األْخيار اَي َبَشرُ 
 (1)األجَر مدَّخُر(. إمنَّ   َمآثمرمهم    وَعظّمم اأَلْجر      مْن       وَخلْد       ريّب       فَارمَحُْه 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
                  هـ .18/10/1421، السبت  2652االقتصادية ، العدد ( 1)
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وقال الدكتور عبد الرمحن بن الشيخ أيب بكر اجلزائري ) األستاذ ابجلامعة 
 اإلسالمية ابملدينة املنورة ( :

عي العالمة الشيخ حممد الصاحل العثيمني وقع تزلزلت لـه ) لقد كان لن
املشاعر ، وحتركت يف قلب حمّبيه من العلماء وطالب العلم وصاحلي 
املسلمني يف جزيرة العرب خاصة وبالد املسلمني عامة عواطف احلزن ، 
وكيف ال وقد كان صرحًا من صروح العلم واملعرفة ، ومنوذجًا للعلماء 

دين ممن ّنجوا منهج السلف القدمي ، فكان هلم نرباسًا ، والفقهاء اجملته
 (1)فنشروا تعاليمه ، ودعوا إىل هللا وبذلوا حياهتم يف الّذود عنه ( . 

وقال الدكتور حممد بن عبد هللا احمليميد ) رئيس قسم الفقه يف كّلية الشريعة 
 : وأصول الدين يف فرع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (

يسعين وأان أشعر ابألسى واحلزن على الشيخ العالمة اجملتهد حممد بن ال 
صاحل العثيمني إاّل أن أقول : إان هلل وإاّن إليه راجعون ، فقد كان رمحه هللا 
تعاىل منارًة يف العلم وإمامًا يف الّتقى والورع والصالح ، وهو إىل جانب 

ّز مثيلها ، وذو غزارة علمه وسعة مداركه ذو منهجّية علمية حمكمة ع
مشولية يف العلوم واملعارف قّل أن يوجد له نظري يف هذا العصر ، وإّن من 
أبرز خصائص الشيخ إضافًة إىل غزارة علمه وسعة معارفه عنايته الفائقة  

 (2)ابلدليل ... ( . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
  .  12558عكاظ ، العدد ( 1)
 .  12558عكاظ ، العدد ( 2)
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ل بن عبد العزيز العقيل ) مدير عام مؤسسة احلرمني وأّكد الشيخ عقي
 اخلريية ( :

) أن األمة اإلسالمية فقدت بوفاة الشيخ ابن عثيمني أحد قادهتا يف العلم 
واإلصالح ، وأّكد أّنا مصيبة نقول فيها ما قال احلسن البصري: ) موت 

 .العامل ثلمة يف اإلسالم ال يسّدها شيء ما اختلف الليل والنهار ( 
وقال : إنه عرف عنه ذكاًء ، ومّهًة عالية يف طلب العلم وتعليمه ، ويف 
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ضمن ضوابطه الشرعّية ، وأضاف 
العقيل: أنه عرف عن الشيخ الراحل حرصه الشديد على تتّبع أخبار 

 (1)املسلمني، والتفاعل مع قضاايهم،وحث املسلمني على الوقوف معهم (.

 ال الدكتور انصر بن عبد هللا الصاحل ) مدير جامعة أم القرى ( :وق
) إن هللا آتى الشيخ اجلليل ابن عثيمني سعة علم وكمال آداب ، وفضائل 
مرّبني ، وحسن مسٍت وعمل ، تشهد عليه سريته بيننا ، وما قدمه لدينه 
وأمته من نصٍح وإرشاد ، وسعٍي إىل اخلري ، ورجى أن يكون ذلك خاصاً 

 (2)مقبوالً عند هللا تعاىل ، ومضاعفاً يف ميزان حسناته رمحه هللا ( . 
 
 
 
 

 
 
 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
    . 115املستقبل اإلسالمي ، العدد ( 1)
 املصدر السابق .( 2)
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 .  11890هـ ، العدد 1421من شوال/17اجلمعة  –الرايض    
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  والهيئات والجمعيات المؤسسات

 مؤسسة الملك فيصل الخيرية

 وفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية

 لخدمة اإلسالم

مّت تكرمي الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني ابختياره جلائزة امللك فيصل 
جلنة  م بعد اجتماع1994هـ املوافق 1414العاملية خلدمة اإلسالم عام 
 هـ .1414شعبان//26، 25اجلائزة ، والذي ُعقد يومي 

 وذلك تقديراً لسجاايه وجهوده املتمّثلة فيما يلي :
حتليه أبخالق العلماء الفاضلة اليت من أبرزها الورع ، والزهد ، ورحابة  

الصدر ، وقول احلّق ، والعمل ملصلحة املسلمني ، والنصح خلاصتهم 
 وعامتهم .

ثريين بعلمه ، تدريسًا وإفتاًء وأتليفًا ، فهو يدرس العلوم انتفاع الك 
الدينية عقيدة وشريعة ، وعلوم اللغة العربية ، وذلك يف جامع عنيزة ويف 
املؤسسات التعليمية احلكومّية ، ويف طليعتها كلية الشريعة يف القصيم ، 
وهو جيمع بني غزارة العلم ، وجودة أسلوب عرضه ؛ مما جعل حلقات 
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ه جتتذب طالب العلم من خمتلف أرجاء اململكة وخارجها ، ولقد بذل درس
نفسه لإلفتاء بطرق متعّددة ، من أبرزها : الكتابة ، واهلاتف ، واملسّجل ، 
ووسائل اإلعالم كـ : الصحف ، واجملاّلت ، واإلذاعة عرب الربانمج املشهور 

اململكة ) نور على الدرب ( الذي يستفيد منه كثري من الّناس داخل 
وخارجها ، وإىل جانب ذلك أّلف حوايل أربعني كتااًب ورسالة ، منها ما هو 
ذو مستوى يتالءم مع قدرات طالب العلم ، ومنها ما هو ذو مستوى 
يناسب مجهور املسلمني ملعرفة ما هو ضروري من مبادئ الدين احلنيف 

 والشريعة الّسمحة .
لدان ومراكز خمتلفة من مناطق إلقاؤه احملاضرات العامة النافعة يف ب  

اململكة مما كان لـه أثر كبري يف توجيه اجلمهور خاّصة الشباب الوجهة 
 احلسنة .

مشاركته املفيدة يف مؤمترات إسالمية كبرية ، مثل : مؤمتر رسالة املسجد   
، ومؤمتر الدعوة والدعاة ، ومؤمتر الفقه اإلسالمي ، ومؤمتر مكافحة 

 املخّدرات .
اعه أسلواًب متمّيزًا يف الدعوة إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة ، اتب  

وتقدميه مثاًل حيًا ملنهج السلف الصاحل فكرًا وسلوكًا ، مما جعل كثريًا من 
  (1)املسلمني يطمئنون إىل ما يدعو إليه ، ويستفيدون منه . 

 

 جماعة أنصار السنة المحمدية

 بمصر
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ر الدين ) الرئيس العام جلماعة أنصار قال فضيلة الشيخ حممد صفوت نو 
السنة احملّمدية مبصر ( عن الشيخ ابن عثيمني : ) صاحب الباع الوافر يف 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
  .  11889الرايض ، العدد ( 1)

الفقه وأصوله ، ويف احلديث روايًة ودراية ، من أجل ذلك كان إمامًا يف 
يل ابلدليل الذي يستند عليه الدليل والتعليل ، ففي املسألة الفقهية يد

القول الذي خيتاره ، ويعلم السامع كيف يستنبط احلكم منه ، ويشرح عّلة 
احلكم ، ويربط ابألشباه والنظائر ، وكان يف التفسري إمامًا ابرعًا ، كيف ال 
؟ !! وإن أحظى شيوخه العالمة عبد الرمحن بن انصر السعدي صاحب 

 اره وتبسيطه .التفسري اجلامع املمتع على اختص
وكان يف علوم اآللة من النحو والصرف والبالغة إمامًا ال يغفلها يف دروسه 
اليت كانت جتمع بني العامة واخلاّصة ، وكانت أتخذ بيد احلاضرين لريتقوا 
إىل طلب العلم والتدرّج يف الفقه ، ومع ذلك كان حريصًا على تعليم 

 املفقود عند الكثري من أصحاب تالمذته احرتام العلماء ، وهو اخللق القومي
 احللقات الواسعة اليوم اليت سّببت أكرب اآلفات املعاصرة .

وكانت جمالس الشيخ العلمّية جتمع بني املبتدئ واجملتهد يف طلب العلم ، 
فال حيرم املبتدئ من الفوائد املتدرّجة اليت يرتقي هبا مدارج العلم النافع ، 

صل الباحث املدّقق على ضالته املنشودة ، وجيد فيها اجملتهد بغيته ، وحي
والنصوص عنده منتظمة يف عقد منّسق بديع ، والقواعد والضوابط 
والفوائد مرتّبة يف مواضعها ، يقنع السائل يف مسألته ، ويدفع الباحث 

  (1)ليجمع أطراف حبثه ( . 
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ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  29، للسنة :  11جملة التوحيد املصرية ، العدد ( 1)
 

 وقال الدكتور مجال املراكيب ) رئيس حترير جملة التوحيد ( :
) وقد رَحل عن دنياان شيخ جليل ، وَعَلم متبّحر يف علوم الكتاب والسّنة 
أال وهو فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني ، وبقدر ما أصابنا من 

 احلزن لفقد الشيخ وانقطاع هذا املعني من العلم النافع .
منلك إاّل الرضى والتسليم لقضاء هللا وقدره ، وعزاؤان أن الشيخ  فإننا ال

خّلف لنا ترااًث عظيمًا ننتفع به مقروءًا ومسموعًا ، وخّلف أجيااًل من 
(1)التالمذة وطلبة العلم ينهلون من معينه ، ويسريون على نفس اخلُطى (.

 

 

 جمعية أنصار السنة 

 بالسودان

ية ابلسودان إىل األمة اإلسالمية وفاة ونعت مجعية أنصار السنة احملمد
الشيخ العالمة ابن عثيمني ، وقال الشيخ حممد هاشم هدية ) الرئيس العام 

 للجمعية ( :
) إن مساحة الشيخ ابن عثيمني هو ذلك العامل الذي تلقاه ابمسًا منشرح 
الصدر ، تنقاد إليه منذ أن تقع عينك عليه ، فقد كان قواًي إذا تكّلم ، 

 إذا سكت ، مهااًب مع أنه رقيق احلاشية ، رفيقًا ابلناس ، وال تكاد وقوراً 
جتده إاّل نشيطًا يف مشيه ، ويف مجيع حركاته ، مل يؤثر كرب السّن يف حيويّته 
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اليت عهدانها فيه خالل الثالثني عامًا اليت عرفناه فيها ، وكانت مفاجأة لنا 
ــسافر إىل يوم بلغنا أن الشيخ قد أصيب مبرض عضال ، وقد  ـــ ــــ  ــــــ

 املصدر السابق .( 1)
أمريكا للعالج ، وسرران بعودته وهو معاىف ، وقد زال حزننا يوم عودته ، 
وما كّنا نظّن أن املرض قد متّكن منه حىّت حرم أحبابه من زايرته وهو يف 
غرفة ) اإلنعاش ( ، وال يوم أن سكن غرفة يف احلرم املّكي يواصل فيها 

ي أصّر عليه من على البعد ، مستفيدًا من األجهزة احلديثة اليت درسه الذ
توصل صوته إىل تالميذه يف احلرم املّكي الذي صُعب عليهم انقطاع صوته 
الواضح الفصيح ، ولوال اإلميان أبن هللا حد لكّل حي أمدًا تنقضي فيه 

 هلل وإاّن إليه حياته ما توّقعنا وفاته املفاجئة لنا ، فال منلك إاّل أن نقول : إانّ 
 راجعون ، وال حول وال قّوة إالّ ابهلل العلي العظيم .

إن مصيبة املوت مكتوبة على كّل حّي ، والصرب شأن كل األتقياء 
والصابرين ، والعزاء الزم لطلبته الكثريين قبل ذويه ، فإّّنم أصبحوا ابلنسبة 

هللا أن ميّدهم  إليه كأعضاء جسمه ، وأرى أن الصدمة عليهم قوّية ، وأرجو
ابلصرب على فقده ، والثقة القوية يف هللا عز وجل أن يهّيء هلم عاملًا يقوم 

 مقامه .
ونسأل هللا أن ينزل شيخنا وشيخهم منازل األبرار ، وأن يوّسع يف  مرقده ، 
وأن ينّور له يف قربه مّد بصره ، وأن يفتح له اباًب من أبواب اجلنة وأن حيييه 

فإاّن نشهد أن وقته كّله كان ملكًا لطالب العلم يف مجيع حياة الشهداء ، 
  (1)مواضع وجوده ( . 
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
     .  1776الدعوة ، العدد ( 1)

 جمعية إحياء التراث اإلسالمي 

 قالت عن الشيخ :
) إن األمة اإلسالمية فجعت بفقد رجل من بقّية السلف الصاحل ، وإمام 

دّيني ، مشرية إىل أنه ما يزيد فاجعتنا وفاجعة األمة من األئمة اهلادين امله
 (1)اإلسالمية أن يرحل هذا اإلمام وليس لألمة عنه غىن ( . 

 مجلس األمة الكويتي

هم الشديد بفقدان  ِم وقد عرّب علماء الكويت ، وأعضاء الربملان عن أمَل
ألمة األمة اإلسالمية فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ، وقالوا : إن ا
 اإلسالمية فقدت عاملاً جلياًل كرس حياته خلدمة اإلسالم ونشر تعاليمه .

 وقال عضو جملس األّمة الكوييت الدكتور وليد الطبطبائي :
) إن ابن عثيمني عامٌل جليل أفىن حياته خلدمة الدين اإلسالمي ، ووفاته 

 بعلمائها خسارة كبرية لنا حنن املسلمني ؛ ألن األمة اإلسالمية ال تنهض إالّ 
 . )(2)   

 قطر

 وكالة األنباء القطرية

وقالت وكالة األنباء القطرية يف معرضم خربها: إن فضيلة الشيخ حممد بن 
 صاحل بن عثيمني كان له نشاط كبري يف الدعوة إىل هللا عز وجل ، وتبصري 
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ــ ـــــ ــــ  ــــ
 .  1776 الدعوة ، العدد( 2) .              1776الدعوة ، العدد ( 1)

الدعاة يف كّل مكان ، وله جهود مشكورة يف هذا اجملال ، واستهلت الوكالة 
خربها ابلقول : فقدت األمة اإلسالمية الشيخ حممد بن صاحل بن حممد بن 
عثيمني الوهييب التميمي عضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية 

ين حىت أصبح عضو السعودية الذي اخنرط منذ صغره يف تعّلمه لعلوم الد
تدريس يف كّلييت الشريعة ، وأصول الدين  بفرع جامعة اإلمام حممد بن 

  (1)سعود اإلسالمية ابلقصيم . 
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر

ونعت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر إىل املسلمني يف كّل 
هيئة كبار العلماء يف مكان فضيلة الشيخ حممد صاحل بن عثيمني عضو 

اململكة العربية السعودية ، جاء ذلك يف بيان أصدرته الوزارة يف الدوحة، 
وأشادت فيه مبناقب الفقيد الراحل يف جمال الدعوة من أجل صاحل اإلسالم 

  (2)واملسلمني . 
 مجلس العالقات اإلسالمية األمريكية

  (كير    )

) كري ( أحد أكرب املؤسسات  نقل جملس العالقات اإلسالمية األمريكية
األمريكية، املعنية بتقدمي صورة صحيحة عن اإلسالم واملسلمني ابلوالايت 

وفاة  املتحدة األمريكية ، والدفاع عن حقوق املسلمني والعرب أبمريكا ؛ خرب
 الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني العامل اجلليل، واألستاذ جبامعة اإلمام

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 املصدر السابق .( 2) .                5716سائية ، العدد امل( 1)
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حممد بن سعود إىل الصحافة األمريكية واإلسالمية والعربية ابلوالايت 
املتحدة وكندا ، معربًا عن أسف اجمللس ، وحزن أعداد غفرية من املسلمني 

 والعرب ، األمريكيني لوفاة الشيخ .
ساء األربعاء اخلامس عشر من شوال وكان الشيخ اجلليل قد تويّف جبدة م

ميالدية ، عن عمر  2001هـ واملوافق العاشر من يناير لعام 1421لعام 
 يناهز اخلامسة والسبعني .

وقد ُعرف عن الشيخ علمه الغزيز بعد أن تتلمذ على يد جمموعة من أكرب 
علماء اإلسالم ، وكثرة طالبه بتدريسه علوم الدين ، حبلقاته اخلاصة ، 

جبامعة اإلمام حممد بن سعود ، كما ُعرف ابلتزامه ابلقرآن والسنة عند و 
الفتوى ، ويف تعقيبه على خرب وفاة الشيخ قال ّناد عوض ) املدير العام 

إان هلل وإان  إليه راجعون ، ابلنيابة عن  –كري   –جمللس العالقات األمريكية 
ملني به أعرب عن جملس إدارة جملس العالقات اإلسالمية األمريكية والعا

خالص تعازينا ألسرة الشيخ ولألمة اإلسالمية لفقدان الشيخ الكبري ، 
 نسأل هللا أن يلهم أهله وطالب علمه الصرب والسلوان .

كما عرّب عمر أمحد ) رئيس جملس إدارة جملس العالقات اإلسالمية 
: " إذا مات أحدكم  األمريكية ( عن تعازيه متذكرًا حديث رسول هللا 

انقطع عمله إال من ثالث : صدقة جارية ، وعلم انفع ، وولد صاحل يدعو 
  (1)له " . 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
  . 11891الرايض ، العدد ( 1)

 مؤسسة شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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 في الواليات المتحدة األمريكية

أعربت مؤسسة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الوالايت املتحدة األمريكية عن 
فاة فضيلة حممد بن صاحل العثيمني ، العامل الفضيل ، والداعية حزّنا لو 

املريّب ، واملعلم الصادق ، والعضو هبيئة كبار العلماء رمحه هللا رمحة واسعة 
فلقد كان رمحه هللا من بقّية السلف الصاحل ، ومن أواخر األعالم للهدى 

 والصدق والبذل والنصح لألمة يف مشارق األرض ومغارهبا .
 (1)نت املؤسسة حريصة وما زالت على نشر كتبه وعلومه وفتاواه (. وكا

 مركز الدعوة اإلسالمية في 

 البرازيل

ورفع مدير مركز الدعوة اإلسالمية يف الربازيل الشيخ أمحد الصيفي خالص 
تعازيه لقيادة اململكة العربية السعودية ، وعلى رأسهم خادم احلرمني 

لوفاة مساحة  –حفظه هللا  –عزيز آل سعود الشريفني امللك فهد بن عبد ال
الشيخ حممد بن صاحل العثيمني عضو هيئة كبار العلماء ، واألستاذ بكّلية 
الشريعة يف القصيم ، وإمام اجلامع الكبري يف عنيزة ، واصفًا فقده أبنه 

 خسارة عظيمة حّلت ابألمة اإلسالمية .
ــالشيخ أمحد صيفي يف وأبدى مدير مركز الدعوة اإلسالمية يف الربازيل  ـــــ  ــــــــ

 .  1776الدعوة ، العدد ( 1)
تصريح لـ )اجلزيرة( عميق حزنه ، وأمله لفقد مساحته الذي كان رمحه هللا 
عاملاً كبرياً نذر نفسه خلدمة اإلسالم واملسلمني ، ونشر الدعوة إىل هللا تعاىل 

خسارة جسيمة على  ، ونصرة الدين اإلسالمي احلنيف ، واصفًا وفاته أبّنا
 األمة اإلسالمية ، وعلى أوساط العلم والعلماء ، وحلقات التدريس .
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ودعا الشيخ أمحد الصيفي هللا جل وعال أن يغفر له ويتقّبل أعماله اجلليلة 
وخدماته املخلصة لصاحل اإلسالم واملسلمني ، وجيعله من عباده املقّربني ، 

ّديقني والشهداء والصاحلني وحسن ممن أنعم هللا عليهم من الّنبيني والص
أولئك رفيقًا ، وأن يلهم أسرة الفقيد الصرب والسلون ، وهللا ذو الفضل 

  (1)العظيم . 
 المجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي

 باألرجنتين

وقال عضو اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي ألمريكا الالتينية 
لدى مساعه نبأ وفاة مساحة الشيخ حممد بن  ابألرجنتني املهندس حممد هاجر

صاحل العثيمني عضو هيئةكبار العلماء ، واألستاذ بكلية الشريعة يف 
القصيم ، وإمام اجلامع الكيرب يف عنيزة : أن فقدانه رمحه هللا يعترب خسارة  
كبرية ُمنيت هبا األمة اإلسالمية ، ملا للفقيد الكبري من أعمال جليلة ، 

 مات عظيمة خلدمة اإلسالم واملسلمني .وجهود واهتما
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  .  10332اجلزيرة ، العدد ( 1)
وأعرب عضو اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي رئيس املنظمة 
اإلسالمية ألمريكا الالتينية ابألرجنتني يف تصريح لـ )اجلزيرة( عن ابلغ حزنه 

  العثيمني رمحه هللا .وأساه على وفاة مساحة الشيخ حممد بن صاحل
 وقال :
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إن املصاب جلل ، واحلزن كبري ملا يكنه كل مسلم على وجه املعمورة له 
طيب هللا ثراه ، من حمّبة وموّدة ، واالعتدال يف التمسك بشريعة هللا وسنة 

 ومحله هلموم املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا . رسوله 
يخ العثيمني من الدنيا الفانية إىل وأابن املهندس حممد هاجر أن رحيل الش

الّدار املقّر ترك فراغاً كبريًا ، داعيًا هللا أن جيعل يف خلفه من العلماء وطلبة 
العلم اخلري للمسلمني ، معترباً وفاته رزءاً كبريًا لألمة اإلسالمية مجعاء ، اليت 

اإلرشاد فقدت فيه عاملًا كبريًا ، وعلمًا شاخمًا من أعالم الفكر والّدعوة و 
 وفق الكتاب والّسنة .

وسأل املهندس ) هاجر ( هللا تعاىل أن يشمل الفقيد العزيز برمحته الواسعة 
  (1)وأن يرزق أهله وحمّبيه الصرب والّسلوان . 

 المركز الثقافي اإلسالمي

 بمدريد 

 وكتب د.صاحل بن حممد السنيدي)مدير املركز الثقايف اإلسالمي مبدريد(:
رمحه هللا أحد البقّية املعدودين الذين أعادوا األذهان إىل لقد كان شيخنا 

ــ ـــــ ــــ  ــــ
 املصدر السابق .( 1)

سرية سلفنا الصاحل يف زهده وتقواه وتواضعه ، ولذا ال نستغرب هذه 
الكثرة من التالميذ واحملبني واملعجبني ، فقد قرن العلم ابلعمل ، وجعل 

هذا كله التمس يف فتاواه وآرائه الفقهية نفسه مثااًل حيتذى ، ابإلضافة إىل 
ما يراه األقرب إىل التطبيق ، وما ال يشّق به على املسلمني ، معتمدًا يف  
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كل ذلك على االجتهاد املعّزز ابلسند والدليل من الكتاب والّسنة ، أو 
 فعل سلف هذه األمة ممن يعتّد بفعلهم .

ا يف هذا العصر من كما أن التغرّيات الكثرية اليت طرأت على حياتن
تكنولوجية ونفسية وغريها جندها حاضرة معتربة يف فتاوى شيخنا الفقيد، 
وهذا ما جعل آراءه الفقهّية متتّد شرقًا وغراًب أينما يوجد املسلمون ، وهذا 
ما ميكن أن نصفه ابلتحّرر من االنعزال ، وعدم التقوقع يف نطاق أو جمتمع 

 حه ذلك صفة العامل الفقيه .معني فيما أصدره من فتاوى ، فمن
إن سرية هذا العامل تستحّق الدراسة والتأّمل خاصة ملن يطمح أن يتبّوأ 
مناصب الفتوى واملسؤولية الدينية ، حيث كرس نفسه للعلم وطالبه ، 
زا لـه يف  وابتعد عن الدنيا وزخرفها ، واكتسى بذلك مكانة ووقارًا ُحجم

إليه الرحال من كّل مكان ، طلبًا ملا  قلوب املاليني من املسلمني ، فشّدت
لديه من علم ، وانتشر تالميذه يف كّل األصقاع ، فهذا هو املكسب الذي 

 جيب أن نبحث عنه ال عن الدنيا الفانية وحطامها الزائل .
لقد كان خلرب وفاته وقع َألميم بني أبناء اجلالية هنا يف مدريد ؛ ال سّيما وأن 

من خالل التليفون يف رمضان الذي وّدعناه قبل املركز حاول أن يستضيفه 
أاّيم ، بناًء على رغبة العديد منهم ؛ لكن حالته الصحّية حالت دون ذلك 

. 
نسأل هللا عز وجل أن يتغّمده يف رمحته، وأن يفسح له يف فردوسه األعلى 
وأن جيزيه اجلزاء األوىف على ما قّدمه وتركه رصيدًا ابقيًا يف املكتبة 
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ة وابلذات الفقهّية اليت ستفقد فتاواه املتفاعلة مع الّزمان واملكان اإلسالمي
 ، دون أن تبتعد عن املصادر األساسّية للفتوى .

كما نقّدم تعازينا احلارة ألسرة الفقيد وتالميذه وحمّبيه يف كّل مكان ، 
  (1)والشعب السعودي الذي يكن هلذا العامل الفقيه مكانة خاصة (. 

 دف كار –بريطانيا 

 وقال د . سعيد ابمساعيل :
) فقدان عاملًا جلياًل آخر يف يوم اخلامس عشر من شوال ، فجعنا بوفاة 
العالمة الشيخ الفقيه الكبري حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه هللا رمحة 
واسعة ، نعم ، ورحل عاملٌ جليل بعدما مأل الدنيا علمًا ، فنرجو أن يكون 

هلل احلّي الذي ال ميوت،واجلّن واإلنس ميوتون  شهادة له عند رّبه ، فاحلمد
ُم  وصلى هللا على نبينا حممد الذي خاطبه ربّه بقوله :  إمّنَك َميّمٌت َوإمّنَّ

 . َميّمُتوَن 
ونقول لكّل املسلمني عمومًا وألهله وذويه خصوصًا : هلل ما أخذ وله ما 

 أعطى ، وكّل شيء عنده مبقدار .
ــ ـــــ ــــ  ــــ

  . 10335زيرة ، العدد اجل( 1)
كما وأسأل هللا أن جيرب مصابنا يف فراقه ، أن يلهمنا وإاّيكم الصرب 

 واإلحسان على قبض علٍم آخر من أعالم هذا العصر .
 اللهم ال تفتنَّا بعده ، واغفر لنا وله .

لقد رحل رمحه هللا وقد مأل الدنيا علمًا ، فال يكاد يوجد كتاب مهّم لطلبة 
وقد شرحه ، وكان رمحه هللا زاهدًا قي الدنيا كما يظهر من حاله  العلم إالّ 
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ولباسه ، حريصًا على نفع اخللق ، مشتغاًل بتدريسهم حىّت يف فرتة مرضه 
رمحه هللا رمحة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته ، ورفع درجته وأعظم أجره ، 

، وإاّن هلل  وجزاه هللا عن اإلسالم وأهله خري اجلزاء ، وعّوض املسلمني خرياً 
    (1)وإاّن إليه راجعون ، وال حول وال قوة إالّ ابهلل العلّي العظيم ( . 

 ألمانيا

 وكاالت األنباء األلمانية

نقلت النبأ وكالة األنباء األملانية اليت أعطت نبذة عن حياة الشيخ حممد 
ابن صاحل بن عثيمني مشرية إىل نشاطه الكبري يف جمال الدعوة إىل هللا 

تدريس والتأليف واإلفتاء وإلقاء احملاضرات يف املسجد احلرام ، ويف وال
خمتلف مدن اململكة أبسلوب متمّيز ، مشرية إىل حصول فضيلته على 

  (2)م . 1994جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم عام 
ــ ـــــ ــــ  ــــ

 .  11893الرايض ، العدد ( 1)
 . 5716املسائية ، العدد ( 2)

 زيلندانيو

 الجمعية اإلسالمية الخيرية 

 بنيوزيلندا

 وقال زيدان الرمال الشمري :
) لقد بلغنا نبأ وفاة الشيخ اجلليل اإلمام حممد بن صاحل العثيمني يرمحه هللا 

وهكذا تكون قد انطفأت جذوة من منارات العلم ،  –وحيسن إليه  –
من ينتظر ، فال وكان قبله من العلماء من قضى حنبه هذا العام ، ومنهم 

يزيدان هذا األمر حزاًن فحسب ، بل يزيدان خوفًا وفزعًا ، فهو األمر الذي 
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أخربان عنه الصادق املصدوق صلى هللا تعاىل عليه وآله وسّلم من أوان 
انتزاع العلم من هذه احلياة حىت ال يبقى عامٌل .. فيأيت الناس رؤوسًا ) ومل 

علماء (  جهااًل ، فيضّلون الناس مبا  يقل صلى هللا تعاىل عليه وآله وسلم
حيملون من جهل ، وهكذا سينحسر العلم ومعرفة السنة املطّهرة ، 
وسينحسر التمّسك ابلدين حىّت ال يقال على األرض هللا .. هللا .. فحسبنا 

 هللا ونعم الوكيل .
وإن كان لنا عزاٌء يف مثل هذا املوقف فمصيبتنا مبوت النيّب صلى هللا تعاىل 
عليه وعلى آله وسلم هي أعظم وأكرب من مصيبتنا مبوت من يعود لنا 
بقرابة ودراسة ونسب وصلة .. هذه املواتت اليت تتخطف علماءان علماء 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصحيح ، وترتك املسلمني يف حزن وأسى 
يف مثل هذه الظروف احلرجة من اجلهل والّردة .. رغم أّنا من سنن هللا 

رك وتعاىل يف احلياة ، إال أّنا واعظ ملن أراد أن يتفّكر يف احلياة الدنيا تبا
 وزينتها ، وملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر .

فال أيخذ احلزن مأخذه يف نفوسكم أيها املسلمون ، ويصيبكم اليأس 
والقنوط ، فإن هللا تبارك وتعاىل قد تكّفل بدينه وابملؤمنني محاية ونصرًا ، 

لغ أمره ولو كره الكافرون ، يرحم هللا تعاىل السابقني األولني من وهو اب
املهاجرين واألنصار ، ويرحم هللا تعاىل املكثرين واملقّلني واملتقّدمني 
واملتأّخرين من األبرار ، ويرحم هللا تعاىل املؤمنني واملسلمني خاّصتهم 

 وعامتهم .. اللهم آمني .
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وت الشيخ إاّل لكم دفع للعمل يف سبيل فال هتنوا أيها املسلمون ، فما م
هللا تعاىل أكثر وأكرب .. وهللا غالٌب على أمره ولـكن أكثر الناس ال يعلمون 

. 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ( .
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 خامــسالـ الــباب
 

ْعر ن الّشِّ َمــــا قِّيَل في الشَّيخ مِّ  ّمِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 لة الشيخ /من شعر فضي     1  

 (1)إمام وخطيب احلرم املكي ( )  سعود بن إبراهيم بن حممد الشرمي
ـيـَنا اي  اي عـبُل ال تلومي إْن َنسم
عـبُل ال مالم يف َجـَفــاٍء اي عـبُل ال 
وَصاَل يف بَــالٍء اتهلل ما طـاَب لنـا 
َمـنــاٌم وزهَّد الـصَّــفميَّ يف تَـالٍق إْن 

ـني ُكْنتم تـَْعذملميـَنا َففم   ينا ما َهَواكم حم
يـَُروّمُع الـَجنمـيـَنـا رُزينا ابلـخطـوبم 
َسادرميـَنا يـحقُّ للمنام أن يَبمـيـَنـا 
ـيــنَـا َفلَتْسـَمعي  نوازل تُبلّمـغ الَيقم

                                                

 هـ . 1421/  10/  17ة ـ اجلمع 11890(  الرايض ـ العدد 1)



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 505 الّدر الثِّمين

َهانـا ولتـُْبصرمي َتْسأيل اي عـبُل ما دَ 
َصـاٍت كي تـَْعلممي  العيُـوَن َشاخم
املَُصاَب يف مجـوع  بفقد شـيٍخ 
َعالـمٍم َجلمـيـٍل أاته ما يَـُجــوب كـلَّ 
حي ُمـَحـمَُّد الَصالـمُح ايلَقـْومي لو 
أننـا نُـقمـرُّ فـي فمـَداٍء لكنه الـَمَمات 
لَْيَس  جُيْـدي آل ُعـثيـمـيـن أال 

ـٌر وحبـٌر للَجمميـع رَْحٌب فصربًا َحبْ 
فإن َتَسل يف الَنْحوم ذاك طَـوٌد 
يـَُقوُل ابلنصوصم يف ثبـــاٍت ُيدارُس 
ــنٍي مل تـَْنثن قـنـاتُـه  العملُـوَم كـلَّ حم
اصـطبـارًا جُيلُّ ابلعلمم على اْفتمـَخــاٍر 
يـَُقـوُم إْن َجـنَّ بـه ظَــالٌم كمَتابُـنـا 

لقـومي ما  َسلْت بـه قلـوٌب  هلل اي
دهـاكــم أال تـرون األرَض بعـد 
هـذا وَيكلُم القلوَب أن تــالقـى 
بـجهلهم تسـاقط األانسـي فلم َيع 
لـَهـاذمم الَبـَرايَــا أْبرمم لنا يـا ربـنا 
شيـوخـًا كي َنْسَتفمـيَق يف الَوَرى 
وهذا لن أْغَفلََّن يـا ُأَخـيَّ َحْتـَمـًا إْن 

ـريًة مما بـه  الُبكاَء واألنينـا َحـسم
رُزيـنـا ولتْعُذري إْن ُكـْنتم َتعُذرمينـا 
ني  ُموسـًدا بَقـْبـرمه دفيـنـًا ابملوتم حم
يْقطـع الَوتميـنـا لقمينا يف املُصـاب ما 
لـقميــنا فيُـْفـَتدى ابملـال والَبنميـنـا 
فداؤنـا املـكفَّـن الَقطميـنـا عزاؤكم 
ُمَصـابُنـا عزيـنـا نراه إذ نراه 
ُمْستَـبمـيـنـا والفمْقُه َصار َثوبَـه املتمـيـنـا 
َبـانـا أو رُوميـنـا ويقـهُر  دليله أنـْ

فينـا حينـا يُقميمها الدُهـوَر  الباطّمـلَ 
والسنـيـنا حُيَبُّ ابألُُلوفم واملئمينـــا  
هلل يقرا قولَـَه الـُمبمـيـنا   ما آن 
للقلوبم أْن تَلميــنـا أال ترون 
اخلَطْـب حلَّ فيـنا تناقصت مبـوت 
َعالممـيـنـا مبوتـهم يف العلـم جاهليـنا 
يـنا مل  واْسـَتْسـَمُنوا ذا َورٍم َثخم
يسَتبميـُنوا الَغثَّ والَسمميـنا أمثـالُه 
يـنـا َدواؤنـا من بعد مـا  يُـجـدّمُدون دم
عـييـنا عن دعوٍة للشـيخ ما حييـنا 
وادعوا له اي قـوُم قَانتمـيـنا  ال 
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و راقمـًدا مبثله قائممَا أو قاعمـًدا أ
ًِ شـتَّـان بني  فـَْلَتْخـتمُمـوا َحــيـاَة
َعازمف بمُعــوٍد وبني من حـياتـه 
جــَهـاٌد فارحم إله العاملني شيـخــًا 
بفْضـلمك الَعظميـم اي إلـهـي واْخلف 
لنا فـي املسلمني َخريًا مث الصـالة 
ــتامٌ   بعدهـا خم

 

تـْختمُمـوا مبثل ُمْطربيــنا حيـاُته 
أهواك لْن ألـميــنا   ويُبصُر الطريـَق 

يـنا  ولتجـزه يف ا لعـدن إْن َعـمم
علّميـيـنا زوّمْجـه يف اجلـنَّة حورًا عيـنا 
     ابهلل قولـوا إخوتـي آمـيـنا على 

يـنـا    نـَْفدميـه      الذي   والمدم
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 من شعر فضيلة الشيخ /    2   
 (1) إبراهيم بن صاحل الوابل 

را   ـنبــــــأمل القلــــــب أشـــــجى امل خطـــــبٌ 
 إذا مــا الصــبح أرســل ضــوءه خطــبٌ 
 يف اـه تبكــي القصــيُم وأرضهـــلــ جلــل
 شـــيخُ  وتـقـــد هـــ التـــاريخ حـــرب ذمـــة

كــتم   راـونفـى عــن العــني الرقـاَد وأسهــ 
ـــــــعــــــبُه وتـاســـــــالــــــدجى أنف ت ـثرا وتبي

أفالكـــــــه  اها املـــــــدائُن والُقـــــــرىـتنعـــــــ
ـــــــ ـــــــف الث ـــــــاثرت خل رى    ابـــــــن ـوتن

                                                

 هـ . 1421من شوال  22( اجلزيرة ـ األربعاء 1)
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ـــ  العلـــمُ دى   ـالقصـــيمم حممـــد ابـــن الن
ــــــت هُ ـافَح فضلـــــــصــــــافحُه وصــــــ  جف

 للفتاوى من اـنعم اصحائفنا وغاض يرَ 
قــد  كــان  إن بعــدُه خــال إذا          

بــه  تفــيضُ  حبــر هـغابــت نســائُم روحــ
بـرزت وكـان  جنمـة اي ةً ـاجلواهـُر حكمَ 

ه أمم ـومتشي خلف تسعى   ا ـضياؤه
ة ـدك ظلمــــالم فقــــاإلســـ درة اين ـتظــ
ــــــــــــــــ درة اي ــــــــــــــــاُن مبثل   ه        ـخبــــــــــــــــل الزم

 ا   ـاحليــــــاة وإن صــــــفت أايمهــــــ هـــــذي
      رهُ ـذك لَّدـــوخ لهُ  اإلله غفر

ال ـالســـماحة والكــــرامة والـــذرا وأســـ
آللئ قد جـرى وقـد انـزوت لكا  دمًعا

ع السـؤاُل ـحريى تكذّمب ما تـرى وقـ
ــا بــه علــم أضـــبيننــا متحيّمــ اء ـرا    فلن

الب يف حبــــــره أدىل ـكــــــم طــــــ  راـهـــــــوأب
ـــدرًا أانر مـــع ا رىـالقـــ ـــدجى درب ب ل

  وراءُه مــــــوج ميــــــوُج تبخــــــــرتا الــــــورى
هلل  رىـكالكهف اته بقلبه من قد س

 عــــــادتا        متبحـــــــر  ملــــــاً ادرك ع
مــن  اهُ ـوسقــ   شــرااًب ابلعـــناء مكـــدرا

 ـرا  الكوث ّنر اجلنان 


 من شعر /       3  
مدير املعهد العلمي )  فهد بن عبد العزيز بن محد آل وهيب

  (1)حبوطة سدير ( 
كــذا فليجــل اخلطـــب أو يفــدح األمـــر 
يعزون يف شيـخ يعزي به العال     كـان 
بـين اإلســالم يـوم وفـاتــه هـذي املكــارم 
ال تزويــق أبنيــة     أهكــذا البــدر ختفــي 
ضــــوءه احلفــــر  خبــــت مصـــــابيح كنــــا 

فلـــــيس لعـــــني مل يفـــــض ماءهـــــا عـــــذر  
ــــه ال ــــم والفكــــر  ويبكــــي علي ــــم واحلل عل

جنوم مساء هوى من بينها البدر     وال 
الشـقوق الــيت تطلــى هبــا اجلــدر  ويفقــد 
ــــــوح  ــــــر       ول ــــــم ال عــــــني وال أث العل

                                                

 هـ . 1421من شوال  22( اجلزيرة ـ األربعاء 1)
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فـــــنح علـــــى العلـــــم نـــــوح نستضـــــئ بــــــها 
  الثاكالت وقل له 

للمغيـــــب األنــــــجم الزهـــــر     واهلــــــف 
  نفسي على أهـل له  قربوا 

 






 

 
 
 
 
 
 

 

 

  (1)رمحاك ريب على شيخ نودعه      4   
 شعر الشيخ / 

 املعتــــاز ) رئــــيس إدارة املســــاجد واملشــــاريع اخلرييــــة واملوجــــه العــــام عبــــد هللا
 ملدارس بدر األهلية ( .

ــــــاز أضــــــناه  ــــــني يغـشــــــاه ال  مــــــا ابل جســــــمك اي املعت هـــــم وغـــــم ودمــــــع الع
                                                

 هـ  1421من شوال  30ـ  1777( الدعوة ـ العدد 1)
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عهــدي بــك األمــس مســرورَا ومبتســَما  
كفكفــت دمعــي وقلــت هللا جيـــربان  أال 
ترى أمـة اإلسـالم يف كمـد شبابنا شدة 
اآلالم أرقـه       جـاءت خطـوب لعـل 

ــــان هللا  يرمحنــــا   البــــاز مـــن قبـــل واأللب
يعـقـــبه العلــم والــدين واإلميـــان يرفـــعهم  
ـــه احلــــق جيـمعــــنا  هـــذي  ســــألت ريب إل
ـــاة مهــوم ال حبـــور هلـــا أيــن الطغـــاة  احلي
ــن العـــابدون هلـــا  وأيــن فرعــون قــد  وأي
أمسى له كفـنـَا  وأين من حـاجَّ إبراهـيم 

عجـل  يف سفـه أاتهـم هـاذم اللذات يف 
رمحــــاك ريب علـــى شــــيخ نودعــــه  فهــــو 

جمــالس الذي قـد بـىن يف النـاس أفــئدة 
ومسجــد قـد بنــاه  العـلم تبكيـه وتندبــه

الشـــيخ يعمــره ويف الدنـــا ضجـــة حــّرى 
تؤرقـه ويف املقـابر هل شـاهدت مجعهم 
جـاؤوا إليه يغـذون املسـري لـه هللا أكـبـر  

ــــــــــهم هللا أكــــــــــرب ذ ـــــــــن هللا جيـمع اك دي
الشــــــيخ تعـرفــــــه تبكـــــي األانم إذا مـــــا 
الشـيخ خوفـها نبكيك اي أمة يف ثوبـهـا 
رجــل تـراه مبتسـَما مهـما ألــم بــه يعــلم 
النـاس ديـن هللا يف مرض قـال الطبيـب 
أال ترتــاح يف مــرض كـم قولـة احلــق قــد 

تسـتـكني ملـا أيتــي بــه هللا هــذا مصـاب 
دهـــــاان مــــا عهدنـــــاه  الشــــيخ يف كربـــــة 
والطـفل أبكـاه وكاد من لوعة األحـزان  

ــــرتى لســـــت  يلقـــــاه  مــــوت املشــــايخ ت
أنســـاه وابــن العـثيـــمني بعــده مــا ختـطـــاه 
ــــورى مهمــــا تنـاســـــاه يف  وذكــــرهم يف ال
جنة اخلـلد بشـراان وبشـراه إال ملن ربنــا 
الرمحـن يـرضــاه وأيـن قــارون ال حتــصى 
ـــاه  ـــًا تركن خطـــاايه يف جلـــة البحـــر ملعون
الكـل يـمقـــته إن حــل ذكـــراه أصـــالهم 

ــــوم  مــــن عــــذاب هللا أقـســـــاه حبـــــر العل
الذي قد نـال أعـاله قـد زيّــنت برحيـق 

زة ثكلـى بعــد ـنيــهـذي عالعلـم أصـفــاه 
شــباب علـم علـى التوحــيد ربــاه  فرقـاه

الكـل يبكي دمـَا حــَبا لــمرآه دمـع مـن 
العــــني فـــوق اخلــــد جمــــراه قـــد انــــهكت 
سريهــــا لـــياَل مطايــــاه حمبـــة مـــن صــــميم  

محـــراب القـــلب ذكـــراه منـــابر العلــم لل
ـــاه  ممـشـــاه يثــري يف القـــلب أشجـــاان حمـّي
ــــــاه   ـــــه مين ـــــا خطت ـــــن الـمجــــــد م ـــــىن م ب
مسـلمـَا لـقـضـاء هللا تلقـاه على السرير 
وعـني هللا تـرعـاه  فقــال راحـيت التعليــم 
أهــواه وكم أجـاب علـى فــتوى سألنــاه  
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دّوت جملجــــلة وكـــم  حمـاضــــرة للنـــاس 
عّلمهــا وكــم صـــديق أتــى للعلـــم يطلبـــه 
هللا أكـرب ديـن هللا يـرفـعــه ما هـمه مجــع 
مــــال أو مفاخــــرة اي ربنـــا اخلـــف علـــى 

 اإلسالم يف علـم 

كــم جاهـــل غــارق ابجلهـــل أرواه  وكــم 
ثوابــًا مـن  عـدو لـدين هللا عـــاداه يرجـو

ـــاه بيــت مــن الطـــني مــأواه  الــرمحن خيشـ
 ومثــواه واجرب مصيبـتنا يف الشـيخ ربـاه 

 
 

 
 
 
 (1)الـنَّـاصـح       5   

 شعر / أمحد صاحل الصاحل  
 ومـــرَّ  ئدةً ـزُن أفــــحــــَفـــضَّ ال  يـــة احلُـــبّم 
وأجهشــــْت  هُ َـ إمامتــــ..اكيـابملســـجدم الب

ملـــت فــــوق حتا ابكيـــةً  اءم ـيحـــفُن الـأعيـــ
قــد أوحــَش الــدوَر  هُـ خزنـــهــذا احلــزنم ت

صَّ ـغــــ رَبٌ ـوأيُّهـــا َخــــ  ةٌ ـفاألحيـــاُء ُمْطرقــــ
ــــــــــــــــيــــــــــــــــاألث ــــــــــــــــنْيٍ  هـُر ب يف كـــــــــــــــل َع

بـــني الضـــلوع يكـــاُد  خُتبُئهــــا..اتُ ـحكاي
 ىإمــــام هــــذا اهلــــد زعٍ ـالقلــــُب مــــن جــــ

َدَقا فــــــأوجع القلَب..واألكبـــــــاَد واحلَــــــ 
ـــــــــَا  ـــــــــَر املشـــــــــتاَق واحلمَلق ففــــــــزَّع  املنب
إمامهـــــا..وحبيًبا عاملـًــــا صـدقــــــا   بـــــني 
الضـــلوع وأْصــــالها النـــوى ُحَرقَـــــا أبيّم 
حـادثـــــــٍة..هذا املســـــــا َطَرقَـــــــا فـــــــأثكل 
النــاَس والــداراتم والطُّرقـــَا ويف الشفـــاةم 
حــــــديٌث ابألســـــــى َشرمقَــــــــا أن يهُجـــــــَر 

ــــا يف موكـــب النَّـــبَض أو أن ينتهـــي ممزَ  َق
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ـــاُب مـــا  ـــر بَ األحب ار ـكـــأّنم يف انتظـــ  واُح
ل  زاال هســيَّ كر وأنَّ   قــد وقفــوا..الدرسم 

ــــــــه ســــــــ وف أييت  ـمزدهــــــــًرا          وأن
اهلـدى يف ..بيان..يلقى ًراـكالندى سح
 اءُ ـيستضـ اتٌ َـ يّمنه بَـ ـدروس الناس حمتسًبا

  ةً ـاءت ركاُب الناس مشفقـه..جإلي هاـب
 ُهْم بصــــــبوحم العـــــــلم طّيبـــــــهـكــــــم َعلَّــــــ

 اُب قــــد عرفــــتـحبــــهذه األ..ناـحبيبــــ
َــًـ وحبيبــ..إماَمُهمْ  اَ ـرحـــج ُدهُ ـا المســـت ي
ــــــزَّ  ـــــــَل مسّم تـَبَـ ُة ـأمــــــ..ناـحبيب بصريته..هُ ـْت

ابت جنــوم ـغــ..عـامان مهـــاـاإلســـالم يـَتَّ 
ــــــدُّ ُمْزهــــــرة ُة اإلســـــــالم ـأمــــــ..ناـحبيب جم

 يها كـّل حـقدهــمـألقى اليهود إل ةـنمثخ
 اد الــنفس واختــذتـوااّثقلــت عــن جهــ

ـــل مـــن زمـــن ـترجـــ لت عـــن ظهـــور اخلي
ـــاظـــأيق لُ ـتُقم  ت يف ثقــة فيهــا حـميتهـ هـــا يـْ

حـىت إذامـا اجتلـوا  حبنان املشـفـقـني هبـا
ــ درب اهلــدى اي حبيبنــا  ..تهمعــود ارََغًب

فأجــفلوا كاليتـامى حــني  كـان يؤنسـهــم
نا طبـــــت يف أم القـــــرى ـحبيبـــــ ودََّعهــــــمْ 

جدثـا وطبـَت غيثًـا بـه الفيحــاء خُمْــصبة 
   تعرفـه  أنـت   مـا  حبها  من  إليك 

..سّدوا لّلقا األُفـَُقـا وأنًّ شـيَخهُم  احُلبّم
..يف إثرهم طفقا بعلـمه ما اشتكى عمّياَ 
وال رهقـــــا يباشــــُر الصبَح..للمحـــــراب 
ـــا  معتنقـــا كأمنــا ينفـــُخ األطياَب..والَعبَـَق
يف كــــــــل معضــــــــلة..ما الن أو فَـرمقَـــــــــا 
لتســـــتقي مــــــن معنٍي..للهـــــــداة سقـــــــى 

افـــاُه مْغــتبقــــا فيـــك وأّنـــل العلـــَم مـــن و 
األمــنَي النقــيَّ الزاهـــد احلَذمقَـــا وقلبُــُه.. 
ولســـاٌن ابهلــدى انطلقــــا أُلمــة..مل تــزل 
ـــــا رحيــــل أعالمهــــا مــــن  يف أمرهـــــا فمـَرقَـ
ـــا هلل مــن رحـــلوا..طوّب  للهـــدى اْستَـبَـَق
ـــــاَم جــــرُح آخــــر  ـــــَا وكلمــــا اْلَت ـــــم رَُفق هل
ا انفتقــا والغرب َسن هلـا من كيده طرقــ

درب اهلــــوى مســـــلًكا والغـــــي مرتفقــــــا 
ــــــت يف ليلهـــــــا تســــــتدرك الرمقـــــــا  فجئ
حمصـــــت إمياّنـــــا أخزيـــــت مـــــن نعـقـــــــا 
ــــن أبقـــــا  ومتحــــص النصــــح أدانهـــــا وم
واستشـــرفوا طالعــا ابحلــق مؤتلقـــا وكــان 
بّرًا حفيّـًا صيّمبـًا غـدقـا مـن طـاب سـريته 
واستكمل اخلُُلقـا وطاب ذكرك يف كـل 

ــــــــا أح ـــــــا مـــــــوات النُّهـــــــى الـــــــدُّان َعبمـَق ي
 ال  أن  تضرعهــا   واْستَـْنبَت الورقــا ومـن 

 شقـا    تذوق 
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 جنم .. إثر جنم       6  

 (1)من شعر / حسني بن حسن العبدة 

                                                

 . هـ 1421ذو احلجة  69( جملة املعرفة ـ العدد 1)
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ـر هللا العثيمــني رحـمــة ملـن بلَّــغ  أال نضّم
اآليــات مـن قـول ربنــا حتيتــه أانَّ نسـيـــر 

نـــــؤدي أمــانـــــة  علــــى اخلطـــــا حتـيتـــــه أانَّ 
وننشــر علًمــا صـــاغه مــن جهـــاده لقــد  
ـــة  أال هكــذا  ـــاس آي ــاه للن كــان يف حَمي
أو هكذا مث هكــذا   تعـرَّى مـن الدنيــا 
ـــه يوًمـــا مـــن  وخلَّـــص نفســــه جنــــا مـــن ل
العلم ضـامر مشيَت على َّنـج ابن ابز 

 وَسـْمته      

ونّور رمًسا ضم جسـًما بسبسـب ومـن  
مـن النـيب ونـذهب بلَّغ العلم الصحيح 

حيـث الشــيخ يغــدو ويــذهب وحنملهـــا 
دوًما على كل منكـب وأشعـله من كل 
عضــو معــــّذب ويف موتـــه رمـــزاَ جلــــاٍف 
ــــاس يف كــــل  ومطـــــنب يســـــري إمــــام الن
ــــــاٍب  ـــــْن غـــــريه عّضـــــت بن مذهــــــب وَم
ـــــد  وخمــــــلب وأويَت يف اإلغـــــراء مـــــن زُْه

ــــــب فجاورتـــــه يف "العـــــدل" يف (2)ُمصع
 خري غيهب  
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 (1) من شعر : سليمان بن زيد اجلربوع
لــو رأيــت القصــيم يف حلــة العــرس 
وحواليـــه مـــن بنيـــه مجـــوع     كــــان 
يــــزدان للقـــــاء بيوتـــــًا وتغـــــنت بــــك 
ـــــــــًا كلهــــــــم كــــــــان يف  البطــــــــاح ربيعـ
انتظارك..عينـًا يتنـادى بــك املـدى 
فـننـــــــاد القصــــــيم الــــــذي عهـــــــدت 

كـان بـني مــد وجــزر هـا حـنني كلنـا  
هنا اصطفت القلـوب تناغــي لّفــنا 
ابليقــــني بـــــرًدا ونــــوراً ودعــــاان لعــــامل 
من جمــايل اخلــلد عـــامل مبهــر , فلـم 
تـــر عــــني وتـــراءى لنـــا علـــى البعــــد 
طــــيف إنـــه حــــسنه املهــــيب ووجـــــه 
أهــــــنا يرقــــــد احلــــــبيب ملّمــــــًا أهنـــــا 
يرقـــد احلـــبيب ؟ أفيقـــي أهنــا يرقــد 

ــــــــال قال:قـــــــد رمـــــــت احلـب يب..فهـ
وصـــــــفه،قلت:من يل واســــــــتفقنا ، 
فـــم الزمـــان رثــــاء والعــــثيمني رحــــلة 

ـــــال   ــــنعٍش " مهم ــــا يصــــيح ابل " كئيًب
ـــــــــالّ  ــــــــــق ايمسيًخـــــــــا وف تـــــــــزرع األفـ
وحقــواًل..طفالَ غريــراَ وكـــهال أنــت 
أشــــهى منــــه مراحـــــاَ وظـــــالً تتملــــى 
وخـاطـــًرا يتســــلى طــائرات القــدوم 
" أهـــــالً وســـــهالً " يغتــــــلي حرقــــــة 
ويلتـاع وبـال وحبـال القــضاء تفــتل 
فتـال أماًل من كــوى الغــيوب أطـالّ 
ومنــاان لســدرة احلـــب أصــــال أغـــلى 

أن ينـــــال وأعـــــلى قـــــبله مثـــــله  مــــن
ديـــاراً وأهــــال أيُّ حســـن بــدا ونــوٍر 
جتـــلى يســتثري الــرؤى جـــالالً ونبـــال 
بشـــتات العـــلم الَســين ُمـــدال اي يــد 
احلـــــــلم ، فاجلمـــــــال تــــــديّل طفــــــت 
شعــــــراَ علـــــى مغــــــانيه هـــــال قـــــال : 
وفيــت حقــه ، قلــت : كــال يهجـــر 
األنـــــــــــس يف ذراه ويقــــــــــــلى متـــــــــــأل 
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مــا توانـــت والعـــثيمني صــفحة مـــن  
كتـــاب والــدّن دمعـــة تعـــزي زمانـــًا 
شـــفَّك الســـقم اي طهـــور الســـجااي  
وتســــاميت راضـــــًيا مطمئنـــــًا اثبــــت 

 القلب يف ميينك ســيف  

ـلًما وبـــــــذال يف يـــــــد اخلافـقــــــــني عـــــــ
املوت قد طواهـا ، ووىل كنت فيه 
الســْفر العظــيم األجــالّ  واحتوتــك 
ـــــــت  الـــــــدروب وعـــــــًرا وســـــــهال ينب
البؤس يف شفاهك فــأال مـن يقيــن 

 يفّل سقمـك فَـاّل  
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 فقدانك اي نبع العلوم وحبرها      8  

 (1).  من شعر : صبيح صاحل الصيعري
القــــــرآن فالكــــــل حمـــــــزن أاي حــــــافظ 

ـــــــع العلـــــــوم وحبـرهــــــــا  فقـــــــدانك اي نب
ســيبقى مــع األايم ذكـــرك خـــالدا إذا 
مــا ذكـــران عـــاملا وحمـدثــــا إمــام ألهـــل 
العلــــــــم والفضــــــــل والتقــــــــى  إذا رام 
غــريك يف احليــاة مرامـــه ســتحزن مــن 
فقد الفقيد دروســه وحيــزن منـه منـرب 
بعـــد فقــــده   إذا مـــا خطيـــب القـــوم 

ى فقيـــد العلـــم قـــد حـــل بعـــده لـــذكر 
هلــت دمــوعهم اي إلــه الكـــون ارحـــم 
حممــــــدا وقـــــد كـــــان نـــــورا للشــــــباب 
ومرشــــدا علـــى مثلـــه تبكـــي شعــــوب 
لفقـــده إذا مــا أردمت حفــظ ود حممــد  
فخـــفف عليـــه اي أهلــي بقبـــره إذا مـــا 
ادهلم الليـل قـام مصليــًا جيـايف جبنـب 

فهـــل أنـــت مـــن فقـــد اجلليـــل حـــزين  
ــــك حــــزين  ــــت وإن الشــــعب في رحل
ـــاك  تركــت دروســـا كلهــن ثـــمني ذكرن
مــا بــني اجلميــع فطــني وحصــن ألهــل 
الصـــــاحلات حصـــــني فإنـــــك للعلـــــم 
املفيد قرين       وحيـزن منـه طالــب 
وعـــوين وتـــذرف منـــه أدمــــع وعــــيون 

ــــــــني تعـــــــاىل  ألطـــــــراف الصـــــــفوف أن
وجاشــت صــدور حــزّنن دفـــني فقــد  
كـــان يف نشـــر الكتـــاب أمــــني يســـري 
بدرب اثبت ويقني     كذلك يبكي 
طالـب ومتــون علـيكم سـلوك الـنهج 
فهـــــو قمــــــني إذا العبـــــد مـــــن بعـــــض 
الــذنوب رهــني فقــد تشــتكيه أرجـــٌل 
وجفــــــــون يصـــــــلي إذا مـــــــا العـــــــاملني 
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عن مضاجـع نومــه ويكتـب حينــا يف  
ــــه  إ ذ انفــــق كتــــاب لنشـــــره هنيئــــا ل

العمـــر سـاعيــــا عزانــــا ألهــــل للفقيــــد 
 وإخـوة  

سكـون  ولو عارضتـه عقبــة وحــزون 
ـــــام مثـــــني وكــــل لت حصـــــيل علـــــم لألن

 قـريـب للفقـيد حزيـن  
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 غاب صوت الشيخ     9 

 (1)من شعر : مبارك بن عبد هللا احمليميد . 
ــأ هــل مل     هـتــى حــني مــن الــدهر ب

وته ـصــــــ هـه أو درســـــــيكــــــن يف بيتــــــ
ى يرحــــــــل ـع يطويــــــــه أســـــــــاخلاشــــــــ
يرحــــــل  أنب ـوما أصعــــــ..الشــــــيخ
ار ـاي ألطي وما كان سوى ..الشيخ

أدري أي  لســـتد ـم وقــــمـــن العلـــ
عــن جســمه : ســائلي يـشــيء هزنــ

د ـوقـــــ " زادُ ـالـــــ "الناحـــــل مـــــا زاده 
  لق مـن ـال يُغـ "اببه املفتـوح "  رهـثآ

  ؟ صوت الشيخ عـن طالبـه غاب 
! ه ـاتف أو حمرابـــــــــــعلـــــــــى اهلـــــــــ أو

ــــــ يصــــــوت انعــــــ ابه ـالركــــــب يف رُكَّ
 ةـأمــ هـبابـــأحوب عــن ـيرحــل احملبــ

؛  هـــــــاجرت هـوابــــــــس مـــــــن أثـلبــــــــت
 خـــاض ه حـــنيـوالشـــيخ مـــن أسرابـــ

ْرَك ـ؟ أخبــ هُ دهــ هبـــأوصااس يف ـالنــ
اس يف ـا للنـــــــًـ ه سائغــــــــعـــــــن أسبابـــــــ

ـــاس علــى أعتـالنــ ةـزمحــ هـوابـــأك ه ـاب
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 طــفْ  ىـتــأد ـقــد " مفيــقــول " ه ـولــ
 يعجــزها ـعلــى أســفاره وأســأل بــ

ألايم  اي هـعفـــــد تسـالفــــن !! وقــــ
كيــف  عجبًـاخلــت ـ  قـدـ مان ـسـ

ســــطر يف  أنــــت مةـت هـــــاستطاعــــ
ر ـفل الشعـــــقــــ دـســــجل الكــــون قــــ

ـــد ـوقـــ ـــه ـجــــابإلي اءـجـــ هـأتعب از من
   وعسى

ن ـفــ كــل  هـوابـــا للفهــم مــن أبًـ اعيـــس
ه أحـرف الَسـفر إىل ـا ما بــعن مزاي

 هـابــــت مـــن بـرجــــوليـــال خ هـابــــجـإي
جابه ـإنــــــ علــــــى -اً دهــــــر  فنيــــــت-

 ـهكضــه ر ـاء عــن إعرابـــز األحيـــعجــ
جاز ـاإليـ فعـينـ هـيخ من إعجابــللش

   هـابـعن إطن
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 آالم وأمل     10  

 (1) من شعر : صاحل بن مقحم املطريي .

                                                

 هـ . 1421ـ ذو احلجة  69( جملة املعرفة ـ العدد 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 522 الّدر الثّمين

 در ـوالك فؤادكاألسى يعلو  قالوا

 أم وىـاهلـ أيسـركعشت الليل  أتراك
 حتــام  رىـابلكــأّنــا األوهــام ســارت 
 فــأجبتهم       ا ًـ تبقــى وامجــاً متندمــ

 خــــــاطبتهم اـي مــــــا أنــــــذرًا دعونــــــعـــــ
مــــــؤمن  أان ي ـوالـــــدمع خينـــــق أحرفـــــ

ــــلكـــ ــــّن عين ـــت زلـي مل ت مع ـاســـ مازل
مع ـأســـــ مازلـــــت اـصــــوته يهـــــدي لنـــــ

ام ـشــيخ مهــاًل فاألنــ اي اًـ وته متألقـــصــ
ا ـوك ومــــأرض مكـــة غيبـــ يف ةـحاجــــب

 دروا 
 

  أم رْ ـوالسهــ مالــكهــذه األحــزان  مــا 
ـــب  ومـــن هجـــرْ  كـــان ســـهدك للحبي

 القمـرْ ترسـل انظريـك إىل  مضـيتف
ــا مصــابك واخلــ  إال ربْ ـهــال ذكــرت لن

ن ـؤمــم أان رْ ـبــاحلزن يف زمن الع أسري
ــ ترنــوْر دـابلقــابهلل راض  ا ًـ إليــه حمدث

علمـــــه الفيـــــاض  مـــــن درْ ـم الكــــــرغـــــ
األسـى مـن فتكـة  رغـم دررْ ـواع الــأنـ

 رـللذكــان ـْر للعلــم لإلميــالـداء األمـ

  هـــو   وه ـغيبــ قــد  الــذي    أن رْ ـالعطــ

      رْ ـالقم
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 (1)من شعر : حممد بن عبد الرمحن املقرن . 
رب مــا كـان صــوُت احلـق يفزعنــا  اي

 مــن   دةـأعمــلكنــه العمْلــُم هتــوي منــه 
ـــثْلم إن  اي ـــواتـــرى سيســـُد ال مـــا  رحل

 العلــم رهـلعلـم يف مشــلح ضـاف نبّخــ
ســَقى  أال يـاب تقـــزهــٌد يف ثيــصــرٌب و 

ــــا ُمثــــ ــــب  اي الَ ـهللا مــــن أرســــى لّن   طال

   هـحّدْق يف جنازت ـزّم الع

ــــــ ويف  ــــــنٌي يشــــــبه اجلب ــــــوب يق  الـالقل
القلــُب مــن تــوديعهم َوَجــال  فريجــفُ 

 ؟وهـــل ســـنلقي هلـــم يف جيلنـــا بـــدال 
 الـب الُقبـــــاحننــــاُء رؤوس ترقُــــ وال
ـــع العمـــال َب ال ـخـــري يف العلـــم إن مل يـُتـْ
 كذلك  الـا َمثَ ـيف دربن اـَسنْجعلهْليا عُ 
 !   فال واه ـس ما   أّمازُّ ـالع
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 الـرَّزميَـّة     12 

 (2) من شعر / إبراهيم بن علي النفيسة .
 مـتعلــ اـيومــ الـقــع إىل مــا ـتسمــ أمل

الرزيــة  ولكــن الـد مـــة فقـــمــا الرزيــ
تعلـــم أبان قــــد  أملذّم         ـفقـــد فــــ

ذرى  وقـتفــ حماســنهمان        فقــد
ت ـعمقــــــدهم فرأيـــــــ تتـــــــابع امـالغمــــــ
 اـماهــقد هتاوت مـن س جنوم يـقوم

 اـالهــــــــادت يف عـقـــــــد متـــــــ جبـــــــال
 وكــم اـاز وابــن زرقـــوابــن بــ غصــون

 عثيمـنيٌ  ؤاديـقد ساءّن وشـجى فـ
العلـــوم  يف إمـــام اـقــــح قَّ ـول احلــــيقـــ

رُب ـفقيــــه حــــ ويلٌّ ـأصــــ اـايـــــويف السج
حيــــاض الــــدين  عــــن ينــــافح  مٍ ـعلـــ
 بـيــشاله ـجسـمه فعـ تناحـل اـدوم

 فكـأس اـت خطانـوإن طال اـولكنن

 وال ةـالرزيـ وصفأخو األشعار يف  
 مبوتـه متـوت طية   ـشاة متوت ال م

العلــم أصــفى  شــيوخ ة    ـأمــم وفيــ
وىل ـإىل املـــــ مـأنُفسهـــــو  ةـنيـــــ النــــاس
 ةـويف ُكــَرٍب جليــ زنـحــ علــى ةـعليــ

 أولــو     ةـدنيــ  تكــّدرهممل  عــدولٌ 
  وٍ اـطنطـو  ةـاأللباب سهم خري البقي

 الطـــود رحيـــل ةـخ عطيــــكـــذا الشيـــ
 ةـذي النفس األبي

 ويف ةـجزيــــى ـهللا ال يرضــــ لـألجـــ
 اميٌ ـصـــع ةـريات ذو كــف نديــاخلـ

ا ـر إذا مــــــيفتـــــ ومل ةـوٌح للرعيــــــنصـــــ
 ةـيــــتـه روح فـوابـــأث ويف ةـالــروح حيـــ
ــــــــاألرض يف حـــــــ جنـــــــوب  ةـكم املني
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ن ـأاي رمحـــ يٍّ ـورُد كـــل َحــــاملـــوت مـــ
إمامنـا  ازـوجـ ريـخـ خلـففـاخلف 

    الً ـريًا جزيـخ

ا ـرنــــواج ةـرضيـــ اـفسنــــأندار ـابألقـــو 
ا ـانـــــــجن هـوأورثـــــ ةـليــــــا يف بـإنَـّـــــف
   ةـرمديـس
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 حسرات يف يوم الرحيل      13 

 (1)من شعر : علي بن حسن احلارثي . 
دَُّم أحقيقة ـال هتََ ـباجل لهاد ـتك خطب

ــــمـــات اإلمـــ ـــ مـــاذائت ـام وأطف ول ـأق
ــــــ جــــــادت  العــــــني ةـا لوعـــــــويف احلناي

ــــابلدمـــ ـــل  القصـــيم شـــيخة ر ـوع غزي ب
اجلزيــرة قــد مضــى تبكــي ُعنيــزُة فقــَد 

كاألم الرؤوم إذا   هـتبكي اـهـمن أحيا ب
حـال جامعهـا الكبـري وقــد  مـا تـدهـ

 رـبـــــمن ويبكــــيه يبكـــي ـرابـــــمضـــى حم
ا  ـبنــــ الـــدنيااب وضــــاقت املصـــ َجـــلَّ 

يف القلــب ليســت تنقضــي  واحســرة

 ســـرج مـني تعظــــعـــ كـــليف   يبةـومصـــ 
ـــــــ ـــــــي ـاملكـــــــارم أم تران ـــــــئن  مـأحل  ول
يف  والنـــارم ـي تتكلــــســـكت فحسرتـــ
ـــــل رمـا تتضــــــجـــــوف احلشـــــ يخ شـــــ ب

وة ـالُنب ورثم    مـصحوتنا الذي نتأ
ــــــي البنـــــني منيـــــة  خـــــريَ م ـلـــــعي ويـجتن

ـــــــــــــــــ ذاكرم        ـتتخـــــــــــــــــ ب ـاخلطي
درس  ومكـــــــــان مـاللـــــــــوذعي امللهـــــــــ
يف كـــل  زنـواحلـــ مـالشـــيخ قفـــر مظلـــ

يف خــاطري ال  ةـعــلوْ  وا مـار خميـــالديــ
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ا ملـا ـجاز أن ُتفدى فديتك شيخن لو
 تـوأتيـــ اًـ اخمــــا شودً ـبليـــت وقفـــت طـــ

كنـــت تشـــعر   أو ةـي أبحبــــة تلتقــــمكــ
الــــــدروس  حــــــىت اـد دنــــــا قــــــأن أمـــــرً 

حــىت إن  ربتـوصــ رثـأقمتهــا مل تكتــ
أمتنـــــا مضـــــيت  أفقيـــــد ةـربك آيــــــصــــ

وع مل أر ـعليك مج صلت مبشهد    
 هـإن "يوم اجلنائز "ما  تـوعلم اـمثله
  الـذي "العـدل" يل بربـك اي ثـرى قل

 هـحويتــالتأمــَت عليــه كيــف  كيــف
 ةـعلمــــاً وربــــك قــــد حويــــت وحكمــــ

 وهللا ىـر األسـأقول من ح مث أبكيه

ــ  لبقيــت ىـقضــ دـقــي ـلــوال أن رب

ُأعــــزي  أّنـًا عــــمدامح ـه أســــأبكيـــ
مــات مــن  مــا تـمـــالــنفس أنــك مل ت

مـات مـن أحيـا  مـا هـعلومــ الـدُّان بمأل
ه اي رب فــــــــاجرب  ـالقلــــــــوب بنصحــــــــ

الـذي نـدعوه  أنـت اـُمصابنــب كسـران
   الفـردوس    يف    اي رب  اـدهـإن خطب 

   شيخنا  أسكن 

 ابهلل مـل يتعمـل مبجـك  داكـوف مـتكت
ـــــــــــــــــــــــــــــــق تستعصـــــــــــــــــــــــــــــــم            ال خبالئ

 فأتيــت رم   ـتكــيكــم   رــــواحل معــودهت
 ددـبتجــــ مـختفــــي مــــا علمــــت وتكتــــ

على  للسائرينم ـام ... ال تتألـاألسق
ـــ ؤاد كـــأن ـالفـــ ملـــك مـمحجة معلــــال

يف تلـك املرابـع  والـدمع مـذاك املوس
م        أنـــردد ذكــــره ال نســــ يــــومم  ـُيسجـــ
 هـل مـجنـأالبدور ثوت وغـارت  فيك

ــــدرك مــــا جــــرى هــــل تعلــــم ؟ أنــــت ت
 مــنلـــم ه كــم نتعـمنــ ادً ـهــوز  وُتقــى

 وتـابملــ مـننعــ بعــيش ـىم أنّـــبعدكـ

دام قمــريُّ  مـا مـيسلـني مـن ذا ـللثقلـ
ـــيت "الشــفا  " مــن فــرط  وأكــاد مـرن

ه ـمــن كلماتـــ ريـواخلــ مـر أقســـاملشاعــ
 رمـتبـــال ي البـوابلطــ وـيعفـ دمـال يُعـ
ــ الـابحلــالــذي  أنــت  أو مـا أعلـــمّن
 ت ـأنــ  هـوتولــ أزمـتتـال ـت فــة حلّــأزمـ

   رمـاألك  ز ـاألع
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 الدمع السخني على فراق الشيخ العثيمني      14 
 (1) من شعر : خالد بن علي الدويغري . 
ـ  خــرب عـوريب ـ للفــؤاد يقّطــ ـ ربٌ خــ

ـ وريب ـ  خــربة ـعزميـ كــلوريب ـ هــد  
تـى مـن حـول أ خـرباً ـال يزال مدويـ

 العثيمـني عىـينتى أ خرب اً ـمكة انعي
 عــــــاملاإلمــــــام الفــــــذ  ينعــــــى الــــــذي
القصــــــيُد وأطرقــــــت   عــــــز اـعصرنــــــ
 املصــيبة إّنــا لكبــرية      تلــك هـكلماتــ
 ســنة ه  ـفجعنــا اببــن ابز قبلــ ولقــد
 فــــاألرض دودةـر معـــــأشهــــ ةوتســــع

 عـاملضجــــالعيــــون لــــه وعــــز  دمــــت 
مـن  زعـله الرجـل احللـيم ويفـ يندى
ـــــــال تصـــــــهوْ  ـــــــه صـــــــم اجلب  "  دّعـل

  مل نســـمعوا وليتنـــا "الشـــيخ مـــات 
 خـيـشع ـل وترفــلـه جتـ كل القلـوب
 يقــــول مــــاذا ورعـد متـــــجليــــل زاهــــ

رباً فللــه ـصــ الشــعر ؟ مــاذا يبــدع ؟
املصـــــــــائب  إن عـم املرجــــــــــالعظيـــــــــ
ها ـمن أطنابـ طنبان عـا ال يرقـخرقه
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يرثـي  والفقـه ةـتبكي والسماء حزين
 "والفـــتح " عليلـــة  "والصـــحاح  "

إمـام احلـق  ترثـي رةٍ ـه حبيــدفتيـ أغلق
الـــــيت ة هللا ـكعبـــــ  اي اـهجهــــــنحـــــامي 

لنــا والــدمع زاد  قالــت هـشــهدت لــ
وكذا " املشاعر " ُأرجتـت  اـنشيجه
تيــــت أ قــــددة ـعقيــــاي لــــك لفراقــــه 
تيـــــت أعقيـــــدة قـــــد اي  لـــــك اً ـمعزيـــــ
اخلمــــيس واي هلــــا مـــــن  يــــوم اً ـمعزيــــ
قـــد هـــال مقلـــة  "مكـــة  " يف ةـحلظـــ
كـــان   "العـــدل"حنـــو  محلـــوه اـعينهـــ

مهـــال فيـــك مشـــس  ايحلـــدمســـريهم 
لــــيس فــــيهم  عــــاً يمج عــــادوا اـاننـــــزم

 الــــدموعيســــيل مــــن  حبــــرهم شــــيخ
ـــــم املشـــــائخ  ســـــتظل ةـبلوعـــــ اي عل
ــــيب  صــــلى خاً ـشامــــ ــــه علــــى الن اإلل

   هـوصحب

اء ـيفعــــــــل مــــــــا يشــــــــ وهللا ع ـتتقلـــــــ
ابك  " والـــــــــــــــــروض " ع ـويصنـــــــــــــــــ

وكذا الفرائض بـل  والضياء الالمع
حارسـها يـذب  الشـيخ عـمجأعلوم 
ـــــــ ا ـعـــــــن شيخنـــــــ فتحـــــــدثي ردعـوي
 عـي يركــما ازكـاه حولـ اتهللع ـاتسم

 فبمثلـه عـا بوار بلقـغشاه واألرض
زاء ـالعــــ ملــــن عـزاء ويرفـــــلو العـــــيعــــ

كّفنـــــوا الشـــــيخ   إذ ع ـا نتقطــــــوكلنــــ
ه  ـقــدموه عليــ إذاجلليــل وأســرعوا  

اجلميع وشـاهدوه  حضر عـأربرّب ـك
ور ابق ـوالنـــــ غُيبـــــتوودعـــــوا قـــــد 

 عـتتقطـمـن حرقـة  همـوقلوبـ عـيسط
 عـال يدمــــ خلتــــهضــــن دمعــــاً   مــــن

ع ـعلمــــــك يف الــــــربااي يُطبــــــ ويظــــــل
   والساكنات اهلجَّع عدد احلصى 
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 رََحَل اإلَماُم      15 

 (1) من شعر عبد هللا بن سليمان املزروع .
يـــــال مـــــا  مــــا للحمـــــامةم ال تَـــــردُّ َهدم
للفيـــــايف قـــــد تســــــاقط زهُرهــــــا مـــــا 

هـــا الصــبُح للنجــومم تضـــاءلت أنوارُ 
يســأُل والــدموُع بعينمـــه اي ليــُل أيــن 
الشيُخ ؟ قُـل يل أينـه ؟ أم أنـه بــني 
املُتـــون مسـافـــٌر أم قــد حَتَلَّــَق حولَـــه 

واخلَيـــــُل أْطــــــرَق ال جييــــــُد صهيـــــــال  
والبحـــــــُر يرقـــــــُد ساجيــــــــًا وثقيــــــــال 
والســــعُد أمســــى يف العــــراءم قتيـــــال 
أحقيقــٌة اي ليــُل مــا قـــد قيـــال ؟ هــل 
ــــــال ؟ فأبميـــــُت  قــــــاَم يف حمرابمــــــه ترتي
أرقُـــــُب لإلمــــــام وصــــــوال والشـــــيُخ 
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طـالبُـــــــــــه اي ليــــــــــُل قُــــــــــْل يل أينــــــــــه 
فالصـــمُت قــــد اي صـــبُح بـــل رََجـــع 
اإلمـــــاُم لربـــــه رََحــــَل الــــذي ُشــــغمف 
األانُم حببـــــــه رََحــــــَل الــــــذي ضــــــاق 

ــــــَع الفضــــــاُء بعلمــــــ ــــــا نب ه أبقــــــى لن
العقيـــــدةم صافيـــــًا وهــــدى النفــــوَس 
العاطشـــاتم لنبعمهـــا ومضـــى يبــــارمُز 
مــن أراَد مبائمهـــا ورأى الربيَّــَة حـــوله 
يف ظلمـــٍة رََحــَل اإلمــاُم وغــاَب عــن 
ـعري  أنظارمنـا رََحـَل اإلمـاُم فَليـت شم
هـــل لنـــا فـــالعلُم قـــد أمســـى يتيمــــًا 
ـحاُح إىل  بعـَده َسَيهمُل دمُعـكم اي صم

ــــدي   ال  مــــىت؟ فالــــدمُع   احلــــزيَن   جُيْ

 وإمنـا     

هم قنديـــال تـَــَرَك الفـــؤاَد جْيلمــُس بينـــ
ممزقـًا وعليـال واملـوُت لـن تـَْلــقى لـه 
ــــَط يف القلــــوبم  أتجيـــــال حــــىت توسَّ
ـــــــال كالشــــــمسم ُتشــــــرُق ُبكــــــرًة  نزي
ـــــــا فطــــــــاَب  وأصـــــــيال وأســــــــاَله فين
َمسيــــال فـــروى بـــذلك يف القلـــوبم 
ــًة ودليــال  غليـال َكَدرًا فـَيَـْغلمــُب ُحجَّ

ـزمْن فأضــاء فيهــا للنجــاةم سبيـــال أْحــ
بذلك َغيبـًة ورحيــال َمـن يف إماَمتمــه 
يــــــال ايَربّم قَـيّمــــــْض للَيتـــــيمم   ــــــُل َبدم حيَم
كفيـال اي َتْدُمريـُة هـل كفـاكم عويــال 

 مجيـال     الفراقم   أملم   على    ؟ صـربًا 
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 من شعر/     16 

 (1) فيصل بن صاحل العبد املنعم .
ـــــك مــــــدى الدهــــــرم  الــــرمحن اي ســــــاكن القــــــرب ســــالم مـــــن  ورمحتـــــه دومـــــاً علي

                                                

 هـ .  1421من شوال  19ـ األحد  10335( اجلزيرة ـ العدد 1)
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سالم ودمع العني يبكـيك كلمــا سـالم 
وحزن القلــب يـزداد كلمــا فقـدانك  اي 
ـــــدانك يف  فخــــــر العثيمـــــني مثلمــــــا  فق
شوال اي شيـخ مثلمــا فجعنـا مجيعــًا يف 
مســــاع رحيلـكـــــم ذهبــــت إىل مثــــواك اي 
ـــم  شيـــخ راحـــاًل ســيبكيك طــالب وعل
ـة وحلقـة  ويبكيك حمتاج لفتـوى مضيئ

ويبكيك شرح الفقـه للنــاس ممتــع فقـد  
 كنت فينا مشعل العلم والتقـى 

وكنـــــت هلـــــذا الـــــدين حصنــــــاً مشيــــــًدا 
وســيفاً علــى أهــل الضــالالت مشــرعاً 
فقــدانك اي حبـــر العلـــوم وحربهـــا ولكــن 
عزائـي مـا نـرى مـن شـروحكم وطــالب 
علــــم يقتفــــون طريقكــــم صـــربت علـــى  
 كل امللمــات واثقــًا فصـربك اي شـيخي
ـــب الكـــل  ــــى جــــزاءه وداعـــاً حبي ستلق
والدمع هاطـل فباهلل أحببنـاك ال شـيء 
غيــره فحمــداً لـك اللهـم يف كـل حالـــة 
ـــة   وصــل  ـــني مجل فهــذا عزائـــي للمحب

 إهلي كلمـا صـام صائـم   

ــــربم  ذكــــرت دروس العلــــم والفضـــــل وال
فقــدان ذكـرت شفــاٌه ال متـــل مـن الذكــرم 

ـــن ابز قبـــل عــــام مـــن الدهــــرم فقـــدان  اب
طلــوع البــدر يف ليلــةم البـــدرم فقــد كانــت 
البلوى أشد من اجلمـرم وخّلفـت أحـزاانً 
سنلقهـا ابلصـربم ويبكيك كـل النـاس يف 
البدو واحلضرم تطري هبـا الركبـان يف الـرب 
والبحـــــرم ويبكيــــك أهــــل العلــــم اي عــــامل 
 العصــــــرم دلـــــياًل إىل اجلنـــــات والفضــــــل
واخليـــــرم تــــذود عــــن اإلســــالم يف الســــر 
واجلهـــرم تــرد علــى الّضــالل مــن ظلمـــة 
الشــــرم فقـــد كنـــت لإلســـالم كالكوكـــب 

 الدري 
لكــل فنــون العلــم يف ساحـــة الفكـــرم إىل 
درجات العلم واخلـري والذكـرم بوعـد إلـه 
العــــرش يف الضــــيق والضـــــرم إذا النــــاس 

 موقوفون يف احلشر والنشرم 
ـــــا إ ىل موعــــــد احلشــــــرم وداعـــــاً فـــــال لقي

وحبك اي شيخي ملن أفضـل الــربم فهـذا 
قضــاء هللا نلقـــاه ابلصـــربم أمحّلــه شـــعري 
ومن قبلـه نثـري على املصطفى املختار 

 من جاء ابخلريم  
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 الفراق املر        17  

 (1) من شعر / عبد هللا حممد ابشراحيل .
وفـــــم  مـــــا اي للفـــــراق بكتـــــك عـــــني 

أصــعب الفقــد الــذي ينتـابنـــا اي أيهـــا 
الشـــيخ الـــذي يعتـادنــــا عيـــد احلنـــان 
هنـــــاك أعظـــــم فرحـــــة         ونـــــراك 
تزهـد يف احليـاة كأّنـا تسقي النفـوس 

 مبا وعيت من اهلدى 
الزال علمـــــك  يف املـــــدى أصـــــداءه 
فقـــد الرجــال العــاملني لربـهـــم غشــى 
الـــــبالء وقـــــد تعاظــــــم محلــــــه آالمــــــه 

ـال يف نيــــل الرضـــــا فضــــل مــــن اآلمــــ
الـــداين مـــن ضنــــت بــــه عـــم ابلنعـــيم 
وابلنــــوال حممــــد     وانعــــم أبخـــــراك 
البهيجـة ابمسـاً اي عاشق البلد احلــرام 

وفضلـه هذا جـزاء العاملــني بعلمهــم    
ــــه نعـــم  فـــالثم ضيــــاء احلمــــد يف جنات

ــــــــم   ــــــــالد املسل وبكــــــــاك يف كـــــــل الب
واملوت حـق والقضـاء حمّكــم يف كــل 
عيـــــــــد ابلتقـــــــــى يتبســـــــــم للمــــــــؤمن 
الصـــادي ملــن هــو أعظـــم طيـــف ميـــر 
وعابــــر يستلهــــم علـــٌم جليـــل القــــدر 
وهــــو املغنــــــم بــــني املهـامــــــة والربــــــى 
ترتنـــم فقــد الضــياء إذا تـــوارت أجنـــم 

رب يسكنـه فـال يتألــم  وسـعوده والصـ
ـــة ال هتـــرم        أيـــدي األانم  يف جن
وال يضيـــــق املكـــــرم واشــــرب رحيــــق 
ـــــم يف روضـــــة مــــن  املســــك وهــــو خمّت
حسنهـــــا تتكلـــــم هــــا قــــد ثويــــت بــــه 
وطـــــاب املقــــــدم هـــــذا الفــــــالح قـــــد 
اجتبــاك املنعــــم وانـــهل مـــن اللـــذات 
مـــــاال تعلـــــــم  وهللا جيـــــــزل ابلثـــــــواب 
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املقــــــام هنـــــاك مـــــا بيــــــن املــــــىن ولــــــه 
خـــالق مقــــادير األمــــور مجيعهــــا هـــو 

 الكـون العظيم وكلنـا  

ذي نـدري ومـا ال نعلــم  وينعـم وله ال
 رهن املنون ولن ترى من يسلـم  
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 علٌم من األعالم    18 

 (1) من شعر / عبد هللا بن جابر احملمود .
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نبـــــــأ ســــــــرى بـــــــني الربيـــــــــة مفـــــــــزع 
ـــــــت اآلذان عنـــــــد سـماعــــــــه  والتجَّ
واهتــز قلــب ابلـــمحبة مفعـــم مــات 

نـت املنيـة  العثيمني العظيـم بنفعـه د
واســــتتم نصابـهـــــا املــــوت حـــــق يف 
ـــــان بـــــني غوينـــــا  اخلليقـــــة انفـــــد شّت
وتقينـا الناس تبنــي والفنـاء مصيــره 
مـــت أيهــا الشــيخ التقــي قريـــرة ان 
مـــــــات شخصـــــــك حيـــــــة أعمالــــــــه 
خلّــــــــف ميـــــــــراث النبـــــــوة بعـــــــــدما 
وميضـــي ّنـــارك يف العلـــوم وكســـبها 
والزهــــد كــــل الزهــــد فيــــك سجيـــــة 

ــــ ت نـــــهج تعامــــل ومــــن األانة جعل
ونصــــــــــــــيحة يف هللا هلل قصدهـــــــــــــــا 

 وملكَت يف حب اإللـه حمبـة 
 هللا عـدل ال ظليمـة عنـده   

فــانقض مــن هــول لــذلك مضــجع   
واّنـــال مـــن عظـــم املصـــيبة مدمــــع 
وغشـــــى النفـــــوس تكـــــدر وتوجــــــع 
علـــم مــــن األعــــالم ابحلــــق يصـــــدع 
والكـــأس مـــن حـــوض املنيـــة متــــرع 
 لكــن مــوت املصــلمحني مـــروّمع فــاهلل
خيفــــض مــــن يشــــاء ويرفـــــع خــــاب 
الـــذي يبـــين الفنـــاء وجيمــــع عينـــاك 
ابلشــيء الــذي كنــت تصــنع تبقــي 
هبـــا حيـــاً وذكـــرك يُرفــــع     أفنيـــت 
عمرك يف علومـك مولــع وتظـل يف 
الليــل البهــيم تضـــرَّع  هبــا ارتفعــَت 
وفوق ذاك تواضــع واحللـم اتج يف 
جبينــك يسطـــع أســديَتها مــن جــاء 

فالكــل  يف العلــم يطمــع مــن خلقــه
 يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي ويســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع

 اعمل جتد وهللا يعطي ويوسـع   

 لك يف رحاب هللا حسن جزاء    19 
 (1) من شعر : عبد العزيز بن حممد النقيدان .
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اليـــوم جيــــدر أن أقــــول راثئــــي عشــــنا 
ســــــنني وأنــــــت فيـــــــنا رائـــــــد عشــــــت 

 التواضع والسماحة والندى 
ذهــل الصــغار علــى الشــفاة تســـاؤل 

عزاءهــــا فمـــن ومواكـــب تـــرتى تــــزف 
القلـوب تضـرع وتـودد اي راحــاًل عنــا 
ــــــــك إىل  فدتــــــــك قلوبنــــــــا قـــــــد شيعت
املقابــــــــــر صفــــــــــوة أحببتــــــــــهم يف هللا 
ــــو كــــان يل الشــــعر  ـــــرى ل والكــــل انب
الفـــــداء لعانقـــــــت أمضـــــيت عمــــــرك 
ـــــاً ومعلمـــــاً  إن املعــــارف وهــــي  داعي
أعظـم منــة    وشـكرت رابً كـم تلــوذ 

ـدة نـــوره بركنـــه إن الــذي جعـــل العقيــ
مــاذا تقـــول إذا تقـــدم راحـــل يف ذمـــة 
هللا الـــــذي بـــــرأ الــــــورى فـــــإىل جنـــــان 

 اخللـد اي علمًا هـوى   

ــــن العلمـــــاء   اي صــــاحب الفضــــلى م
ومعلـــــــــــــم يف مـــــــــــــنهج الفضــــــــــــــالء        
متســــــــــاحماً حــــــــــىت مــــــــــع اجلهــــــــــالء       

ــــــــــار مبــــــــــدمع وبكــــــــــاء          جــــــــــاد الكب
جـــــــــــاءت معـــــــــــربة بكـــــــــــل وفــــــــــــاء         

ٌة خبـــــــــــري دعـــــــــــاء          وتفـــــــــــيض ألســـــــــــن
كيــف الســلو عــن القريــب النائـــي؟ 
ــــد  ـــــٍة وإخـــــاء ق ممــــن سـمـــــا يف صحب
ودعـــــوك بدمعـــــة وعـــــزاء        درر 
القــوايف ســياق راثئــي         وبنيــت 
جـــــــياًل انبـــــــه اآلراء        خلعـــــــت 
عليــك مالبــس السعـــداء  وصـــربت 
حمتسبًا لكل بـالء  قد سـار يف طهر 

ــــــع احلنفـــــــاء   إن الرحيــــــ ل ّنايــــــة م
ــــدرت  األحيــــاء          إن املنــــااي ُق

  هللا   رحـاب   يف  بقضاء           لك 

 جـزاء        حسن 
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 (1) عبد هللا بن عبد الكرمي الشايع  .
تلك بسم هللا أبدأهــا حممــد  قصيديت

ـــن العثيمـــني  اهللا أقـرنـهــــا اي  الموســــ ب
كــــم يشــــدوا الفــــؤاد لــــه مــــن العلــــوم 

إذا أجبــــــت  بـهـــــــاصــــــنوف أحتوتــــــه 
لى عٌ نـــــــور بفتــــــوى أصـــــــبحت َعلمــــــــًا 

 مرحتل  كالدرب اضحت من

ــه هــدى إذا  ابتــدأت بــدرس كنــت في
ـــاج  عنيــزة  لـهـــاال يكتفــي بعلــوم ال نت

شــــــرفت كــــــذا الريـــــــاض رأت قبيلــــــة 
  بــــــــــل أمـــــــــــة رحلـــــــــــت   (2) ذهبــــــــــت
 اضطربـت  حياتنااندثرت  معيشيت
فـت أو إنـــها اقرتبــت ألســت ز أ لعلهـا

أمتنـا   عـزاء تسعدنـا..ألست ترشدنـا
 بفقد قدوتنـا شيخـاً  

 بــــهابصـــالة هللا فيهــــا عــــلى    مثنيــــاً  
واقرن معهـا اآلل واملـأل من رؤية بل 

 احتواهــــاومـــن كــــأس بــــه امتــــأل بــــل 
فصـــار الكســـل حمـــتماًل تضـــيء بـــني 

ابغ لـزاد  لكلا العلم واألمال  هداه
العلــــــم  توضــــــحالســــــري مرحتـــــــال     
خـــال العلـــم  إذامقـــروانً بـــه العمــــال   

مـــن أعمالـــه ذبــــال ومكـــة عرفـــت أن 
ذهلـــت أصـــاهبن  بريـــةاملقــــام عــــال   
وجلــــت بفقـــــد  قلوبنــــاثــــال           

خـري مـأل مصـيبة وقعـت عـدا عليهــا 
ألــيس احلــق هــذا  الســؤالبـــالء عنــد 

 اجلنـان عـال  بدعوتنـا فـوق ؟ بال 
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 (1) من شعر / يوسف بن عبد هللا .
ـــــد فجعــــــت   ـــــابران حـــــزان وق أنَّـــــْت من
ـــه وهللا  وغــاب فرقــد خــري يستضــاء ب
لــــو نطقــــت أحجــــاران لبكـــــت ُحـــــْزان 
علـــــى عـــــامل ســــــارت مراكبــــــه هبــــــت 

ـه عاجلـــــــة   واحلــــــزن  مشــــــاعمُران ترثيــــــ
كــــاملزن مــــا َســــالت َســــَحائمبه لكننــــا 
َيـــــــت   عاّلمــــــٌة  بقضـــــاء هللا قَـــــــْد َرضم
َحـــــــــذق راجـــــــــت مسائملُــــــــــه     ويف 
العقائـــد تبيـــان وخمرفـــة طــارت فتــاواه 
يف أقصــى الــدان ومســت وكــم طرحــُت 
سؤاالت ليفتيـين   كأنه قمـر جــاءت 
مشعشعـــــــــة بـــــــل إنـــــــه الشــــــــمس يف 

 اإلصباح مشرقة 
ــــــــــه      وجــــــــــر  أة احلــــــــــق يف عــــــــــدل جتلل

سهل بسريته مسح تعامله        كفاه 
ــــــدى خـــــــري وقابضـــــــة    وهللا  ــــــني ن ب

 أشهدنـا ان شـاء خالقنـا    

وحـــل فيهـــا البكـــا والسهــــد واألرق  
واّنــــــد ركــــــن عليــــــه النــــــاس ترتفـــــــق   
والســتدارت هبـــا األشــجار تصـــطفق 

يف كــــــــل انحيــــــــة ابلعلـــــــــم تستبـــــــــق   
ن حيــــرتق والشـــعر إن طغــــت األحـــزا

ابلـــــــدمع تســـــــبقه اآلهــــــــات ختتنــــــــق  
ـــــــق يف  ــــــت يف اإلمث تنـزل ـــــــا وأب نفوسن
ســوق معــرتك الفتيـــا وأتتلـــق والفقـــه 
يف " ممتـــــع " قـــــد لفـــــه الــــــورق عـــــن 
اهلـــوى وأتـــت ابحلـــق ينطبــــق فينـــربى 
ــــواره يف  ـــــق أن واثقــــاً يف الشــــرح ينطل
فضـــاء الكـــون يتســــق    وقـــد تقـــدم 
نـــــور الصبــــــح ينبثــــــق   واخلصـــــم يف 

كمــــــه يرضــــــى بــــــه يثـــــــق ولفظــــــه ح
بفصـــيح القــــول يعتنـــــق ســـيفا علــــى 
زمـــرة األعـــداء ميتشــــق  فالشـــيخ يف 

 !!     نزل الفردوس يغتبق 
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 تصدع القلب      22    
 (1).  من شعر : صاحل بن عطا هللا اخلزمي

تصدع القلب وأهتز الفؤاد أسـى قالوا 
مضى الشيخ واهلفاه وانطفأت أمسى 

خيفـف من قد كان  فؤادي علياًل ال
فينا نشيطًا حازمًا علمـًا مصابنـا اليوم 
يف شيخ الشريعة من قوى عزائمهـم 
رسـى عقائدهـم أراهم الصدق يف قول 
ويف عمـل وسار نـهجًا قوميـًا ال 
تزعزعـه  فصـار فذًا وحيدًا صادعـاً 
أبـدا فكم جلسنا أمام الشيخ نرقب 
مـا قل للمنارة يف الفيحاء وا أسفـي  
وعز كرسي شيخـي أنه شجـن 
فلتصـربّن على فقد البشاشـة يف 
ولتصربن على فقد العلوم كـذا وجز 
على منرب قد كان يصعـده  وقل 
سـالم عليكـم اي أحبتنـا قد كان 
صوتك يعلـو يف منابرنـا وابعث جلامعـة 
اإلسـالم تعزيـة كذا اإلذاعة يف ركن 
الفتاوي التـي جاهدت فاخلطب مل 

مل اي رب اسكنه فردوس يثنك عن ع

ــــدنيا عليــــك أبـــــي   وخــــيم احلــــزن يف ال
مشــس العلـــوم كــذالك املـــرء كالشـــهب 
مصابه قول من عزوه يف عتب ابلبذل 
يُعــــرف فعـــــل الســــادة النُّجـــــب ربـــــت 
جمالســـــــه األجيـــــــال يف أدب   أجلـــــــى 
الغياهـــب كـــم تنـــزاح مـــن حجـــب قــــد 
ــــواج  ـــــار يف دأب أم ــــر األخي ـــــى أث اقتف

فالنــــــاس يف صــــــخب  ابحلـــــــق عاملنــــــا 
ـــه مـــن  ينشـــره حـــىت مـــع النصــــب يلقي
ابهـــر األقـــوال يف عجــــب علـــى فـــراق 
ليــــايل العلـــــم والطلـــــب  وقــــــل لـــــه إن 
شيخـــي غـــري منقلـــب حســـن احلـــديث 
ــــــد الرزانــــــة  ــــــني وال كـــــــذب فق ــــــال م ب
واملعروف والقـرب  وعز فيه أصيحايب 
مــع الكتــــب     وأعظـــم األجـــر اي ريب 

فكـــم ألقيـــت لـمحتســــب ومـــن عليهـــا 
مـــن خطــــب مـــن طالـــب مـــن مصـــاب 
الشيخ مكتئب تبث يف كل إقليــم ويف 
القطـب ببيت ربك ترجـوه مع الرهــب 
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 واروه يف تربة واجعلـه يف ُر حـب   اجلنـان إذا   
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 يـاُ أمـًة ثكملَـتْ     23 

 (1) من شعر : سعود بن حممد السليم .
يكـــاد أقـــضَّ مضـــجعنا وهالنــــا اخلــــرُب 

فـــــرط األســــى واحلــــزن خينقنــــا اي أمــــة 
َثكمـــــَلْت بفقـــــد عاملهـــــا    هــــوى مــــن 
العلم صرٌح واختفى قمـٌر ذاك الـذي 
عهــدت فتــــواُه أمتنـــا  حممـــد الصـــاحل 
الفذُّ الذي ُرزئـت  ابـن العثيمـني اتٌج 
ــــا ابـــن عثيمـــني حبــــٌر عــــز  فــــوق هامتن
سـاحلـــــه اي شــــيخ صــــحوتنا الكــــربى 

ورثــــت  ومرشــــدها مــــن ابــــن ســــعدي
العلم ايعلمًا والبن تيميه يف أرضكـم 
قـدٌم وكلكم وارٌث للمصطفى خلـٌف 
ـــــــل مـــــــنهجكم وعلمكــــــــم أبتــــــــي  مبث

َفطــــــُر   ـــــه األكبـــــاد تنـْ تكـــــاد مـــــن هول
ودمعة احلزن فوق اخلد تنهمـُر   أمـا 
لــكم اليــوم يف مــا فــات معتبـــُر  فهــل 
يطيـــب ُســـرًى إذ يفقـــد القمــــُر كأّنـــا 
حـــني ميلـــى نظمهــــا ُدرُر      بفقــــده 
بلــدي ومثلهـــا ُأخـــُر  ابلعلــم والفهــم 

ـــة مــن واإل دراك يشتهـــُر يف كــل انحي
علمــــه أثــــُر يف زمـــٍن عـــمَّ فيـــه اجلهـــل 
واخلَـــَوُر أفنيــت عمــرك فيــهم وانقضــى 
العمـُُر وعند تلميذه ابن القيم اخلـبـُر 
خلري من سبقوا أنعـم بــهم نفــُر تعطـر 
الُكْتـــــــُب واأللـــــــواح والسيــــــــُر وكـــــــم 

                                                

 هـ . 1421من شوال  17ـ اجلمعة  10333( اجلزيرة ـ العدد 1)



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 545 الّدر الثِّمين

 جاهدت يف دعوٍة للدين يف كـُتٍب 
وكـــم دحـــرت عـــن اإلســـالم مـــن نفـــٍر 
حــىت إذا مــا خريــف العمــر حــل بكــم 
عانيــــت مــــن مــــرٍض لعــــل فيــــه غـــــدًا 
أعماران كتبت من قبـل مولدنــا لكننـا 

ــذَ  ــوم َن ُر األخـــرى ونرخصهـــا يف كــل ي
 نـواري من أحبتنـا   

شريط به من ّنجكم فمكــُر رؤوسـهم 
ُر وأســـــقطت مــــن أابطيـــــٍل هبــــا ُدســـــ

عنـده أوراقهــا الشجـــُر كفــارة ومجيـــع 
الذنـــب يغتفـــُر وهــذه ُسنـــٌة يف مثلهـــا 
العمبــــــُر مـــــن أجـــــل دنيـــــا هبـــــا االآلم 
والكــــدُر فهـــل تـــراان مـــن األحــــداث 

 نعتبـُر  
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 نور على الدرب      24 

 (1) من شعر : انصر بن حممد بن عثمان العمري .
ر علــى الــدرب " اســتطار  فــؤاده " نــو 

فتـوى كنــور الشـمس تعصــف ابلــدجى 
ســتظل تبكيـــك املنابـــر والنـــدى ويظــل 
شوقـــك يف احلنايـــا دافئـــاً وتظــل تلهـــج 
ابلدعـــــــاء خواطـــــــر اي شـــــــيخ طافتنــــــا 
الســـــنون كأنـهـــــــا مـــــن ذا يعيـــــــش ويف 

قد كــان صــوتك فيـه كاخلفقــان لتقــود  
ــــاح قمــــريّم  ـــا ن ــــان م ــــا لشــــط أم مركـبن
علــــى أغصــــان مـــا اشتــــاق إنســــان إىل 
ــــان  إنســــان  مـــا خــــر قــــوام إلــــى األذقـ
أحـــالم طيـــــف أو سبــــاق ثوانـــــي أمــــن 
ينــــام علـــى اجلــــوى اليقظــــان ساعــــات 

                                                

 هـ . 1421من شوال  26ـ األحد  10342( اجلزيرة ـ العدد 1)



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 547 الّدر الثِّمين

الفـؤاد توقـد اي أمـة اإلسـالم صـرباً إمنـا         
ـــو  ة واحفظــــي فامضـــي علـــى ســـنن النب
 إنـي ألرجـو من إلـهـي قربـًة 

 دواّن عهـد الوفــاء لكـل نصر املؤمنني
ـــــــذاك  ـــــــي ل ـــــــم ذي إحســـــــان حبـ   العال

 الرابنـي   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 يف رحاب العلم     25 
 (1) من شعر / د . حبيب بن معال املطريي . 

ــــدئ املقــــال وأنطــــُق ؟  ــــن أبت مــــن أي
أبـــــــت القـــــــوايف أن تظـــــــل حبيســـــــة 

ماجـد   الفضـيلة   رحب   طمحت إىل 
لشـــيخها  حيــدو هبــا الشـــوق العظــيم

وأبي حـــــرٍف يف القصـــــيد ُأمنّمــــــق ؟           
ورنت..وقلـــب الَّشـــعر فيهـــا خيفـــُق 
النـــــــور يف حـرباتـــــــه يرتقـــــــرق زيــــــن 
املنـابر جمـده متـألــق وخلدمـة الـدين 

                                                

 هـ . 1421ـ ذو القعدة  92( جملة األسرة ـ العدد 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 548 الّدر الثّمين

ــــــم يف ُحلــــــل املـــــــحامد رافـــــــل  ابلعل
ســارت قــوايف الشــعر حتــدوها املـــىن 
ــــــديك اي شــــــيخي حتــــــط ركابـــــــها  ول
أحممــــد .. اي شــــيَخنا البحــــر الـــــذي 
املـــورد الزّخـــار درســـك ابلتــــقى  إن 
ضــّج يف دنيــا العبــاد تفاخـــٌر وألنــت 
فينــا قــدوة حممــودة  وألنـت يف نــور 
ـي الـمحبة أصلـه حبر من العلــم الزكـ

ميــــــدَّه اي شـــــيخنا احملبـــــوب .. هـــــاك 
قلوبنـــا خفقــت إبثــرك أفـــؤٌد ملهوفـــة 

 فاسلم هلا اي شيخهـا وضياءهـا
إن يـــــذكر املفتــــــون يف أخبارهــــــم أو 
يـــــــذكر العلمـــــــاء يف أوصافهــــــــم  أو 
ـــــاد يف إخباتــــــهم ابلعلـــــم  يذكــــــر العّب
تبــــين يف النفــــوس شوامـــــخاً علمتنــــا 
معــــىن الــــرابط علــــى التقـــــى علمتنــــا 

الشــــــيوخ لعلمهـــــــم فبــــــذلت  بــــــذل
علمـــــك يف ثبـــــات جماهــــــٍد أذكرتنـــــا 
البحـــــــر اإلمــــــــام مساحــــــــة أذكرتنــــــــا 
السعــــــــدّي يف تدقيقــــــــه اي شيخنـــــــــا 

العظيم ُموفـق وحيثها احلــب احلفـي 
ملشفــــــــق مـــــــن بعـــــــد مـــــــا أضـــــــىن ا

ــــــدروب تشــــــوق بعلومــــــه نرفــــــو  ال
العقـــــول ونرتُـــــق والعلـــــم فيــــه أتلــــه 
ـــــت فخـــــر الصـــــاحلني  وتعلــــــٌق فألن
األسبــــــــق فــــــــالغرس مــــــــن حســــــــن 
السقاية مونق أصل بـه مثَـٌر وجــذع 
مــــورق غيـــث مـــن اهلمـــم الشـــريفة 
ُمغـدق بشـذا احملبـة واألخــوة تعبــق  
تـــــدعو لـــــك هللا العظـــــيم وتشهــــــق 

ـــــــر تشـــــــرق ولتبــــــق كــــــ الفجر املطهَّ
فألنــــت للنــــاس األبــــر األرفــــق ! ! 
فألنـــــت يف مجـــــع العلـــــوم األوثــــــق 
فألنــــت وهللا احلســــيب األصـــــدق 
تعلــــــــو بتوحيــــــــد اإللــــــــه وتسمـــــــــق 
والصــــرب وهــــو املطلــــب املستغلـــــق 
رغـــم الســـنني وقـــد حـــداهم موثــــق 
تعطـي وتبـذل لإللـه وتنفــق الشـيخ 
ابــن ابز والــدموع ترقــرق ومَشــايخ 

ين أتلقـــــوا وضيــــــاؤان الســــلف الـــــذ



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 549 الّدر الثِّمين

احملبوب أنت منارنــا شتــان بيــن مـن 
ابتـىن بيقينــه فـرتى اجلميـع يضــجُّ .. 
يسـأل وامجـاً وتـراه قـد حــاز القبـول 
فحبُّـه ومن ارتضى هلو احليـاة فقلبــه 

نا واحلب حيـدو ركبنــا نـدعو اي شيخ
اإللــه الــربَّ ذا الفضــل الـــذي نــدعو 

 الرحيم أبن يتـم شفـاءه 

وعطــــــاؤان املتدفــــــق يف كـــــل قلـــــب 
قمــــــــة ال تلحـــــــــق عنــــــــد السقـــــــــام 
وللدعــــــــــــاء حيقــــــــــــق متمكــــــــــــن يف 
اخلافقــــات موثـــــق يف قفلــــة ولــــدى 
ــــــل يف  الغوايــــــة معـــــــرق فتظــــــل ترُق
ُســـراه األينـــق خلــق الوجــود وبـــابه 
ال يغلـــــــق لتظـــــــل فينــــــا سابقــــــــاً ال 

   (1)ُيسبـق 
 
 
 

 
 ـــــــــــــــ

 ُكِتبت يف مرض الشيخ .( 1)
 سالم عليك اي شيخ الزهد      26 

  (1)من شعر : صاحل بن علي العمري .  

تباركـت ربـي حــني تعــطي ومتنــع تباركــت ربــي 

عــــزة وجـاللــــــة لـــك اخلــــلق .. تقضـــي حكمــــة 

وتلطفـًا تباركـت علًما .. أنـت نـوري وملجــئي 

لــك  لــك احلكــم إن ضـــاقت علينــا وإن بغـــت

تباركت ريب حيـن تـدنـي وتـرفـع إليك إذا مـا  

إحلولــــــــك اخلطـــــــــب نفـــــــــزع  وكــــــــل إىل هللا 

املـهـيـمـن يـرجـع أاي دافـع األمــر الـذي ليــس 

يدفـــــع فـفــــــضلك اي منــــــان أرضـــــى وأوســــــع 

                                                

 هـ . 1421ـ ذو القعدة  92( جملة األسرة ـ العدد 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 550 الّدر الثّمين

األمر إن الحـت خطوب جسيمـة تباركـت .. 

ثبـــت مهجــــة قــــد تفطــــرت أاتك لظــــى دمعــــي 

ــــــــي أعالــــــــج مجــــــــًرا يف احلشــــــــا  ومهــــــــي وغـربت

 وصبـابــة 

وأبكــي فأســتعزي بــذكرى حبيبنــا لعمــري وإن  

كــانـت حـيـــاة طـويــلــة غــرور وأحــالم .. وهــم 

وحســرة أأبكيـك شــيخ الزهــد والعلــم والتقــى 

أيرثيــك شعــري واملصيبــة هيـمنــت ذهــبت إىل 

عــــز ومـجــــد ورحـمــــة وتسـلمنــــا الـــدنيا لبــــلوى 

ومـحـنــــة لــــئن غبـــت جثـمـانـــــًا فـــوهللا مل تـغـــــب 

ـــالد ومــا مـــات  تراثـــك موصـــول , وعلمـــك خـ

من زانـت بسـاتني فكـره وما مـات مـن أسـدى 

إىل احلــق عمــره  يهـــل كــأن القطـــر مـن حســن 

ركبـــــت مطـــــــااي العــــــزم تقــــــوى وهـمـــــــة قـولــــــه 

وأســـديت ثــوب الزهــد .. ثوبـــًا مســربالً ومــن 

ذاق طعـم األنس ابهلل حـقـبـة وغيـرك يستعــلي 

ـــــــــاك ,  عروشـــــــــًا كسيـحـــــــــة  تفكـــــــــرت يف دني

فـحفظـك اي رمحـن أقـوى وأمنــع وقـلبــًا علـى 

الرزايـــا يـفـــزع وآهـــات روحــي والفـــؤاد وقـــع 

ـــة أضلـــع  ـــار املـصيب املـفـجـــع وتصـــلى علــى ن

ســـلوا .. وهــل جيديـــك أنــك جتـــزع ؟! فكــل 

لــه يف صـولــــة الدهـــر مصــــرع وظـــل تـــوىل .. 

واجلـديــــد يـرقــــع وقـــد حـــق أن أبكـــي فــــؤاًدا 

يصـدع !! يـحار الفتـى يف أمره كيــف يصنــع 

صــايل ونصـــرع وللشـــر فجــزت .. ومــا زلـنـــا ن

أنيــاب هبـــا الســم يـلمـــع وذكــرك بـــني النـــاس 

أبـــــــقى وأرفـــــــع وخيـــــــرك للغـــــــادي مـصيـــــــف 

ومربـــع وفتـــواه يف العيــــاء كالشــمس تسطــــع  

وقلبـــــك ابألخـــــرى شغــــــوف مـولـــــع فتثـمــــــر 

أغـصــــان ويزهــــر بلـقــــع وأنـــت لفعــــل اخليــــر 

أدنـــــــى وأســـــــرع وذلـــــــك ثـــــــوب لــــــيس وهللا 

فليـــس لــه يف عيشــة الزيـــف مـطمـــع  يـخـلـــع

ـــع ملــن كـــان  وأنــت علــى عـــرش القـلـــوب ترب

هلل املـهـيـمـــن أخشـــع وحـــولك أجيـــال وعـــان 
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واألمـن ســابغ صــالة وقــرآن وذكــر ومـسـجــد 

فـــأىن لشـــغل النفـــس حـــظ وإنـمـــا وكــم قـــمت 

ـت تبـــــديت كالشـــــم يف عـــــني امللمـــــات فانثنــــ

الرواســـــي تـجــــــذرت وقفـــــت بشـــــهر الصــــــوم 

ـــو استعلــــى علـــى  طــــودا علـــى الضـــىن بــــالء ل

رأس شـاهــق بليــت ويف البلــوى ظهــور ورفـعـــة 

جتـليـــت مثـــل البـــدر نـــورًا ومنـــزالً ومــن حـــولك 

ــــــًا  األجيــــــال مـــــن كـــــل بقـعــــــة فأنســــــاهم خـوف

لــى عليـــك مــن الـــردى تركتـــهم يتـمـــًا أقـــاموا ع

ــــــًا .. وإذ  األســــــى نغـــــالط فــــــيك الســــــمع حب

بـــدت ستخــــلد اي ذكـــر " العثيمــــني " معلـمــــًا 

ـــوار  ـــي فتـــاواك أن فــوهللا ال تنـفـــك تـغـليـــك أمـت

وصـوتـــــك رحـمـــــة ونعشـــــك أجفـانـــــي وقـــــربك 

ـــئن أودعـــوك اليــوم يف طـــيب الثـــرى  مهـــجيت ل

ـــــاز حبـــــًا وصـــــحبة تـخـــــلد  وجـــــاورت قـــــرب الب

الدعــاة وتـزدهــي عليــك ســالم هللا مــا أعمــال 

 هـل هـاطـل

ومـوجـع شـغفت بفعـل اخليــر والـدرب مهيــع 

ـــــع تـقـرهبـــــا  ـــــاب ممن ـــــت حلصـــــن الديـــــن ب وأن

الدنيــــا وال تـتـزعـــــزع تبــــشُّ فــــال تشـكـــــو وال 

وى طريـحــًا يصــدع ويف تـتـوجـع خلر مـن البــل

غمـــرة السكـــرات تفــيت وتنفـــع لكــل جـميـــل 

مــــــن مـحيـــــــاك مطلـــــــع وأرواحـــــــهم تشتـــــــاق 

ـــــب  ـــــر عـــــن قري والدهـــــر يسمـــــع مشـــــائل حب

تشـيـع أعيـذهـم ابهلل مـن أن يـضيـعــوا فليــس 

ـــام  هلـــا ممـــا ســـوى هللا مـدقـــع علــى هـامـــة األي

تــــــاج مـرصـــــــع وأيس علــــــى ذكـــــــراك قـــــــلب 

ـــــث والشـــــرح وم ـدمـــــع ونصــــحك مثــــل الغي

ممتـع وذكــرك للصحــب الــمحبني منبــع فقـد 

علموا من يف ثـرى الطيــب ودعــوا عسـى أن 

يكــن يف جنــة اخلـــلد مـجمـــع وفـــاء , إذا مـــا 

زال كســـرى وتبـــع ومــا هــب نســـم وانـحنـــى  

 متضـرع 
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 (1) من شعر / هاجد بن دميثان احلريب .
مصــاب لــيس يعـــدله مصـــاب ومــا 
هذا املصـاب علـّي وحــدي فيـا هلل 
    مــــن نبــــأ أاتّن               عشــــية 

والنـاس  فبـت    الشـيخ    مات      قيل 
الليـــــل مـــــا أغمضـــــت جفنــــــًا كـــــأن 
النفس إذ علمت عشيـا حيزحـز يف 
ـــــــــادى  نواحيهـــــــــا هليـــــــــب        فن
ابلعيـــــــون الــــــّروع حـــــــىت ومــــــا وهللا 

ولكــــــــين  أبكـــــــي مـــــــوت شخــــــــص
بكـــيت علــى إمـــام  فحمــداً لإللــه 
ـــا  علـــى الرزايـــا  فمــا يف هــذه الدنـي
ـــا بسافـــرة تبـــدت  خلـــود ومــا الدني
لقـد كانـت وفــاة الشـيخ ثلمــًا  فيــا 
عجـيب لصـربي بعـد علمـي    وقـد  

ــــا اخلطـــــاب   ــــه قــــد أعي وخطــــب في
ولكـــن كـــل ذي ديـــن يصــــاب أاثر 
الــدمع واضــطرب اللبـــاب صابـــهم 
مــــن اخلــــرب اضطـــــراب كــــأن العــــني 
سارقـها اللعــاب  بناعيـه وإن طـال 
الغيــاب         شراسفهــــا هبــا منـــه 
التهـــــاب    لــــدمعي فــــوق خـــــدّي 

ـا يف غــــــــريه يُلفـــــــى انصبــــــــاب  لنـــــــ
اقتــــراب فريـــد يف زمـانــــه ال يـنــــاب 
وقد فرضـت علـى النـاس اجلـذاب 

ولكــــــــــــــن موتنــــــــــــــا مث احلســــــــــــــاب          
ـــــــــــا النقـــــــــــاب            خيفـــــــــــي زيفهـــــــــــا عن

ومـا يدري هبـا إال العيــاب   مبـوت 
الشــــيخ ذا اخلــــرب الكـــــراب مجيــــع 
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كنــا نـبكـّيـــه مريضـــًا فتبكيــه املــآذن 
والسواري         وقد كنـا بـه كـالً 

الــذي مــا سعيـــداً       هــو البحــر 
غـــار يومــــًا  حممـــد العثيمـــني احمللـــي            
تقــــــــــــــي هللا حممــــــــــــــود الســــــــــــــجااي           

كأنه يف الدنـا مشـس جتـلــت سـهيل 
قــــد هــــوى الســــارين دومـــــًا حيــــاة 
بوركت يف كل صقـع    شهـود هللا 
يف الدنيـا الربايـا ففـي غـرب الـبالد 
ـــاد وإن  ويف جنـــوب فــإن أفــىت العب

ــــــه عطــــــاء             دعـــــــاهم إمــــــام يف إم امت
حيــــاة كلــــها هلل جـُمـعــــًا جتـــاىف عـــن 
هـوى الـدنيا احتقــاراً فعـاش الزهــد 
ال يبغــي كثيـــراً   وقــد كانــت علــوم 
الشــيخ فيضـــًا عقــول النــاس أوديــة 
حوتـهـا علـوم قد أفـاد الناس منهــا 

ــــــــــــــــــــا مل أيل نصــــــــــــــــــــحاً           وأن إمامن
ـــا  ـــزة اببـــن بــــر في وقـــد شرفــــت عني

من توىل          وبـّيض  ريب تغمد
 وجهه وامنحـه خلـداً    

ـــاب   وتبكيــه  النــاس شــيب أو شب
يـوم املشائخ والصحـاب    وفيـه ال

قـــد ســـعد التــــراب    ملوجـــه طيلـــة 
ـــن هللا عـــاّلم  ـــاب   بدي الدهـــر العب
مـــآب فقــــيه األمــة الفهــــم احلبــــاب 
بنـور ليس حيجبـها ضبـاب شهـاب 
اثقـــب نعـــم الشهــــاب فســــارت يف 
معاملها الركـاب وفيه الـقول فصــل 
ال يـــــــــــراب ويف شـــــــــــرق ومشـأهلــــــــــــا 
اجلــــــواب أجــــــاب النـــــاس دعوتـــــــه 

والورى منهـا أصــابوا أجـابوا وخـري 
فليــــس هبـــا مــــزاج أو قطــــاب كمـــا 
اســـتعلى عـــن اجليـــف العقـــاب وال 
ــــاب وكـــان هبـــا  مـــا قــــل والدنيــــا يـب
على الدنيـا الربـاب مبجراهـا جـرى 
السيل األبـاب مساعـًا أو هبا نســخ 
الكتـــــــــاب وإخالصـــــــــًا وعــــــــدالً ال 
يشـاب فآثرهـا وإن طـاب اغتـراب 

ب برمحـــــــى منــــــك والــــــداعي جيـــــــا
 جبنـات اخلـلود له الثـواب   
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 من شعر :      28 

 د . عبد الرمحن بن صاحل العشماوي .
 

 

الـــذي ودَّعـنــــا حنــــن  الشــــيخُ  أيهــــا
ــــــــــــــَت   ـــــــــــــــا أن نلقـــــــــــــــاك وإْن فارقتـن

مــا  أنـتَ كالشمــسم إذا مـا َغربَـــْت 
ـا مل ودَّعـتـنـا إالَّ إلـى إن بكينـاك فـإنّ 

لنــا  َسـْلوىـزل يف وفـاة املصطــفى ـن
لـه مــاَت   اهـتَّــز   الــذي   ْزء الــرُّ   ذلـك 

خـــرُي النـــاس , هــــذا َخــــرَب طاشـــت 
عــوا ال يعزّميــنا عــن  األلبابُ  حــىت مسم

األحبــــــــاب يف إّنـــــــا الـــــــروح الــــــــيت 
القــــلب ولكنــــا  حيــــزنتسمــــو بنــــا 

 عـلى كلُنـا نفـىن ويبـقى ربـنـا

 
 

 
ــــــةم  ـــــــاح الـجـــــــبنْي يف عــــــايل اهلمَّ  وضَّ

عـــــــلوٍم بـقـــــــيْت للراَّغـــــــبنْي أهــــــدتم 
ـــــــْدَر ضــــــــياَء املــــــــُدجلنْي حيـــــــث  الب
ــــن بقــــضاء  تؤويـــَك قلـــوُب املسلمْي
هللا فـــينا مـوقـــننْي وعــزاٌء عــن وفــــاةم 
الصاحلـْيـن ُعْمَر الفاروُق ذو العقل 
الرزيـْن تـرك النــاَس حيـارى اتئهـْيــن 

يـــــُق مــــن قــــولٍ  ُمبــــنْي   مــــا تــــال الصدّم
ــــن  ةم اهلـــول ســـوى مـــْوتم األمْي شـــدّم
ويظلُّ اجلسم من مـاٍء وطْيــن ُحزنـه 
     نَبــــــــين مشـــــــــوخ الصـــــــــابريْن خــــــــالق 
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 اخلائـفـني       مالُذ      الكون 

 
 

 
 
 

 عليل النسيم يف راثء عالمة القصيم      29   
 (1) من شعر / د . عبد هللا بن حممد بن حسن السعيدي .

عني منهـا كـان ُيسـتمطر القطـر هل ال
لقــــد نطقــــت ســــًرا وجـــــادت مبائهـــــا 
عشــيًة مــا قــد ذاع أن خســف البــْدر 
فلمــا يقيـــنا صـــار ســلمت للــذي وذا 
شـأننـــا إن احليـــاة مطيـــة ولكــن بعــض 
املـــوت حيــدث ثلمـــة تــداعى انفــراط 
ــــــد أمــــــيت فللــــــه قـــــــوم  العقــــــد يف جي
ــــــًا يف  ـــــْداَن إمام ــــــهم ظــــــالميت فَـَق تتـقي

ليتنـا ولكن معــاذ احلـق مـن  الفضيلـة
موقــــف بـــــه فَـَقــــْداَن إمامـــــًا يف الــــورى 
ذاع صيته فإن شـئت ّنــًرا يف عذوبـة 

أم العــــني منهــــا كــــان ُيســــتنطق الســـــر  
وقـــد فعلـــت فينـــا كمـــا يفعـــل الســـحر 
فضـــــاق احتمـــــااًل يف تتبعــــــه الصــــــدر 
تعــاىل لــه يف كونــه اخللـــق واألمـــر جيــوز 
هبا سفـر وبرتكـها سفــر ومـن سـدها يف 
قومه فهـو الصــدر فأولــه بــدر وآخــره 
ـــدر صــحا الســكر ممــا حــل ولكــنهم  بـ

ديناه فيمن سام والنعـم احلــمر سكر ف
ـــايف الصـــرب مـــا وجـــب الصــــرب   تـــراان نن
تقيـــــا نقــــي القلــــب ظــــاهره بشـــــر وإن 
شئت حبـًرا يف غزارتـه حبــر علـى هللا إن 
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لفظـه ولست مداًل ابملُحــب وفضلــه 
أشـــاح وقـــد كنـــا علـــى وشـــك مفـــرق 
لعـــل لـــه يف السـابقــــني مكـانــــة ســـقى 
وابل من صادق الغيث قـربه ويغـدق 
حــىت يصــبح القــرب روضـــة فيــا راحـــاًل 

بلــــــغ حتيــــــيت وبلـــــغ ســـــالمي  للبيـــــت
للفقيــــــد إذا التقــــــت وبلـــــغ ســـــالمي 
للجمــوع وقـل هلـم لـئن رحـل الشـيخ 
اجلليـــــــــــل فــــــــــــإّن ذا وايكـــــــــــم مـــــــــــن 
األصـــــحاب قـــــد مـــــات قبلـــــه ومـــــن 
قـــبلهم مــــات النـــيب وكــــل ذا فـــذلك 
ـــا وإّن فــىت ثـــهالن  أدعـــى للتـذكـــر إمنَّ
ــَن  مثلكمــو أســـى عــزاء ملــن يشــكو مم

ــن  حــر احلشــى البــني حرقـــًة وينســد مم
 مستهامهـا  

الكل يف جنبه صفــر تنازعـه مـن بعـده 
ـــــه يف كـــــل  البـــــيض والسمــــــر وكــــــان ل
شارقـة عـذر يبـادره قطـر ويـعقبـه قطـر 

ضـه َنْشــر إذاالـريح راحـت فـاح مـن رو 
لقبلتـه الغـراء ال انلـهـا وزر عليه مجوع 
حـــــني ُصلّميــــــت العصــــــر مقالـــــة حـــــق 
يستقيـــــم بــــــها الفكــــــر ســـــبيل الـــــورى 
ــْن قبلــه قــد  والكــل موعــده احلشــر ومم
ـــر يهـــُون مــا نلقــى  مــات يف األمــة احلب
ـــْن خيشـــى  ـــذكر َم ـــبس األمــــر  ُي إذا الت
ـــــن رغـــــم  ــــــه الذكــــــر  واشـــــكر م فينفع

أرى البـــوَن مثـــَل املصـــاب لـــه الشـــكر 
البــني وقــدمها مجـــر روائــع شعـــر دوّنــا 

 يقصر الشعـر  
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 ومات الفقيه .     30 

 (1) راثء للشيخ وحيد عبد السالم ابيل : 
 هذا اإلمام يوارى يف مقابـرها     َهـذا اهلُمام يفـارق اإلخـوان  
 شـريعة الّرمحـن  إىل اتبـاع  و   حياته     طول   التوحيد   إىل   يدعو   
 رُوحـه وجـنان ومـقامه     وارحـم إهلي   ذكـره    إهلي   فارفع   
 امللَـكان ُسـؤاله  عند  القربم  وجـوابه     يف  قـوله   إهلي   سـّدد   
 كـيان ُكّل  وسعت من األشياء    اليت      رمْحتَك    ابب   إمهلي    وافتْح   
 وأمـان     ورمحـة     روضـة     يف   ومـقاَمه        قرْبه    هلمي إ  واجـعل   
 زمـان    ُكـّل   الفْردوس  جّنة  وامجـع إمهلمي بـينه ورسـولنا     يف   
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 ـــــــــــــــ
 .  29، لسنة  11جملة التوحيد ، العدد ( 1)
 
   

                                       
 
 

 

 

 
 

 

حلة المباركة مع حياة شيخنا العالمة محمد             ابن  وبعد هذه الّرِّ
عثيمين رحمه هللا تعالى والتي شملت العديد من الجوانب التي بّز بها 

الشيخ أقرانه ومعاصريه ، حتى أصبح إمام هدى وهادي أمة أستطيع 

مور التي جعلت الشيخ من خالل هذه الترجمة أن أستخلص أهم األ
 يتبّوأ هذه المكانة السامقة بعد توفيق هللا تعالى له ؛ أال وهو 

 علو همته ، ومضاء عزيمته 

 الَخاتَِّمــــة
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 مما جعله يطاول  همم األوائل ويلحق بركبهم 

ه "  وقد قيل : " همة المرء على قدر هّمِّ

فهل يعي طالب العلم وحملة مشاعل الغد هذه الدروس والعبر  وأخيراً 

ة الشيخ ! فيأخذوا بمعاقد المجد ويقودوا أّمتهم إلى  قمم العّز من حيا

 السامقة لتنال السعادة والتمكين في األرض ، 

 وهللا غالٌب على أمره ولكن أكثر الّناس ال يعلمون
 وصلّى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 441    ............................    ابجلامع والدُّروس  وصّيته -
 442    ............................................... أمنيَّته -
 443      األخرية ...................................... الساعة -
 444     ...................  وما بعدها  الوفاة : الثاني الفصل -

 الصفحة رقم                                                        املوضوع
 444    ...............................  الوفاة واترخيها  وصف -
 445    ....................................   الوفاة عند عمره -
 446    ............................................    الّتغسيل -
 446    ................................ عهوتشيي عليه الصاّلة -
 449      ................................................ حلُده -
 450    .............................................. الّتعزية -
 451    ................ مماته وبعد حياته يف والبشارات الرُّؤى -
 455     ....    تعالى هللا رحمه الشيخ ةحيا في هاّمة تواريخ -
 457    ........ تعاىلالّناس عليه رمحه هللا  ثناء:  الرابع الباب -
     458    ..............  فهد بن عبد العزيز حفظه هللا تعاىل امللك -
 السمّو امللكي ويلُّ العهـد األمري عبـد هللا بن   صاحب -
 459      ........................ تعاىل ( )حفظه هللاالعزيز  عبد   
 460...       صاحب السمّو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز  -
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 461       السمّو امللكي األمري ممدوح بن عبد العزيز .... صاحب -
 462    ..........   السمّو امللكي األمري فيصل بن بندر  صاحب -
 463    مري عبد العزيز بن ماجد .....السمّو امللكي األ صاحب -
 464    ............. مفيت عام اململكة العربية السعودية  مساحة -
 وخطيب إمام)       الشيخ حممد بن عبد هللا السبّيل  فضيلة -

 466    ........................................   ( احلرام املسجد
 الصفحة رقم                                                        املوضوع

 466    .........................   الشيخ عبد هللا البسام فضيلة -
 467    .................   الشيخ صاحل بن غامن السدالن فضيلة -
 467    ........... الشيخ آل إبراهيم بن حممد بن هللا عبد.  د -
 468    ......................  جلزائريّ ا بكرٍ  أيب الشيخ فضيلة -
 468    .......  العّباد محد بن احملسن عبد العالمة الشيخ فضيلة -
 469.    (العلماء كبار  هيئة عضو)   منيع بن هللا عبد الشيخ فضيلة -
  املسجـد وخطيب إمام)  محيد بن صاحل الشيخ فضيلة -

 469       ..................( ............................. احلرام
 وخطـيب إمـام)  السديس الرمحن عبد الشيخ فضيلة -

  471       .......................................  (  احلرام املسجد
  وخطيب إمام)    احلذيفي الرمحن عبدعلي  الشيخ فضيلة -

 472     ( ....................................... النبوي املسجد
 املسجد وخطيب إمام  ) الثبييت الباري عبد الشيخ فضيلة -
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 472    ( ............................................... النبوي
 473      .............    قعود بن حسن بن هللا عبد الشيخ فضيلة -
 مجاعـة رئيس)    الدين نور صفوت حممد الشيخ فضيلة -

 473    .................................... ( مبصر السنة أنصار
 474     .....................   احلويين إسحاق أيب الشيخ فضيلة -
 جملة حترير مدير)    الشربيين غريب حممود الشيخ فضيلة -

 الصفحة رقم                                                        املوضوع
    474    ......................................(  املصرية التوحيد

 475    ...................... املسند العزيز عبد الشيخ فضيلة -
 475      .................   ابيل السالم عبد وحيد الشيخ فضيلة -
 476    ....................... العدوي مصطفى الشيخ فضيلة -
 476    .................... يعقوب حسني حممد الشيخ فضيلة -
 477    .......................... عرفات جمدي الشيخ فضيلة -
 477     .......   إدريس بن العزيز عبد بن هللا عبد الشيخ فضيلة -
 478     ............................ اهلوميل فهد بن حسن.  د -
 479     ...........   ملنيعا سليمان بن احملسن عبد الشيخ فضيلة -
 480      ............... السحيمي سعد بن صاحل الشيخ فضيلة -
 481     .........................   احمليا هللا عبد بن مساعد.  د -
  482  ..................      فضيلة الشيخ زيد بن هادي املدخلي -
 484     .  اجلزائري بكر أيب الشيخ بن الرمحن عبد الشيخ فضيلة -
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 484    ...............   احمليميد هللا عبد بن حممد الشيخ فضيلة -
 485    ........................... العقيل عقيل الشيخ فضيلة -
 485     ..........................   الصاحل انصر الشيخ فضيلة -
                   487                 .  والهيئات ، والجمعيات ، المؤسسات -

 487     .........................    اخلريية فيصل امللك مؤسسة -
 488     ..................... مبصر احملّمدية السنة أنصار مجاعة -

 الصفحة رقم                                                        املوضوع
    490     ................. ابلسودان احملّمدية السنة أنصار مجاعة -
 492     ...............  ابلكويت اإلسالمي الرتاث إحياء مجعية -
 492      .................................   الكوييت األمة جملس -
 492     ............................... . القطرية األنباء وكالة -
 493    .............................  القطرية افاألوق وزارة -
 493    .....(    .. كري)   األمريكية اإلسالمية العالقات جملس -
 دةـاملتح ابلوالايت )      تيمية ابن اإلسالم شيخ مؤسسة -

 495       ........................................... (   األمريكية
    495         ..............    (  الربازيل يف)  يةاإلسالم الدعوة مركز -

 496      .        ( ابألرجنتني)   اإلسالمي العامل لرابطة التأسيسي اجمللس -
 497        ..................( . مبدريد)  اإلسالمي الثقايف املركز -
 499     ......................  ( بريطانيا)  ابمساعيل سعيد.  د -
 500      ..............................  ةاألملاني األنباء وكاالت -
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 501           ...............    ( بنيوزيلندا)  اخلريية اإلسالمية اجلمعية -
   503         .....       شعرمن ال الشيخقيل في  ما:  الخامس الباب -
 504        ............................ الشرمي سعود الشيخ شعر -
 507        .................. الوابل صاحل بن إبراهيم الشيخ شعر -
  508      .....  وهيب آل محد بن العزيز عبد بن فهد الشيخ شعر -
 

 الصفحة رقم                                                       املوضوع
 509    ........................... املعتاز هللا عبد الشيخ شعر -
 511    ............... ........ الصاحل صاحل أمحد الشيخ شعر -

 513    ..................... العبدة حسن حسني األستاذ شعر -
 514    .................   اجلربوع زيد بن سليمان الشيخ شعر -
 516      ................ الصيعري صاحل بن صبيح الشيخ شعر -
 518     ................ احمليميد هللا عبد بن مبارك الشيخ شعر -
 520    ..................    املطريي مقحم بن صاحل الشيخ شعر -
 521          ..............     رناملق الرمحن عبد بن حممد الشيخ شعر -
 522      .................   النفيسة علي بن إبراهيم الشيخ شعر -
 524      ................... احلارثي حسن بن علي الشيخ شعر -
 526      .................    الدويغري علي بن خالد الشيخ شعر -
 528      ................. املزروع سليمان هللا عبد الشيخ شعر -
 530      .................    املنعم العبد صاحل فيصل الشيخ شعر -
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 532      ..............   ابشراحيل حممد بن هللا عبد الشيخ شعر -
 534      ....................     احملمود جابر هللا عبد الشيخ شعر -
 535       ................ النقيدان حممد العزيز عبد الشيخ شعر -
 536       ..............    الشايع الكرمي عبد هللا عبد الشيخ شعر -
 537     .......................... هللا عبد يوسف الشيخ شعر -
  538    ...................... اخلزمي عطاهللا صاحل الشيخ شعر -

 الصفحة رقم                                                       املوضوع
 540      ...................... السليم حممد سعود الشيخ شعر -
 542     ...................... العمري حممد انصر الشيخ شعر -
 543     ..................   املطريي معال بن حبيب الشيخ شعر -
 545    ......................    العمري علي صاحل الشيخ شعر -
 548    .....................    احلريب دميثان هاجد الشيخ شعر -
 551    .......... العشماوي صاحل بن الرمحن عبد الشيخ شعر -
 552    ..................   السعيدي حممد هللا عبد الشيخ شعر -
 554     ...................  ابيل السالم عبد وحيد الشيخ شعر -
 555     ..............................................    اخلامتة -
 557    ............................................     الفهرس -
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