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الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

L   مقدمة  J

الحمـد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، 
أما بعد: 

أحوالهم؛  ومعرفة  أخبارهم،  وسماع  العاملين،  العلماء  ِسَيِر  يف  القراءَة  فإنَّ 
والنموذج  المثلى،  القدوة  فهم  القلوب،  وُتَثبُِّت  العزائم،  وَتْشَحُذ  الِهَمَم،  َتْبَعُث 
األسمى، يف تطبيق اإلسالم، وتبليغه لألنام، قال أبو حنيفة: )الحكاياُت عِن العلماء 

ومجالسُتهم؛ أحبُّ إِلي من كثير من الفقه؛ ألهنا آداُب القوِم وأخالُقُهم()1(. 

وقال ابن الجوزي: )رأيت االشتغال بالفقه وسماع الحديث ال يكاد يكفي يف 
صالح القلب، إال أن ُيْمَزَج بالرقائق والنظر يف سير السلف الصالحين()2( )ومن 

ت نفسه فلم يتكّبر()3(.  نظر يف ِسَيِر السلف من العلماء العاملين: استقرَّ

بن صالح  الشيخ محمد  المعاصرين:  السلف  وبقيِة  العاملين،  العلماِء  ومِن 
العثيمين –-، َفِسْيَرُته َعطَِرة، وأخباُره ُمْشِرَقة، وأحواُله ُمَؤثِّرة.

فدونك هذا الكتاب؛ لَِتطَّلَِع على لمحاٍت من سيرة هذا العالِم العامل، فلعلَّ 
ُيْبِرُز قيمَة هذا الرجل، ويردُّ له بعض َحّقه، ويجعل  يف تلك اللمحات؛ شيًئا مما 

فيها موضع قدوة وعربة)4(.

جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرب )509/1(.      )1(
صيد الخاطر، ابن الجوزي )228(.      )2(

تلبيس إبليس، ابن الجوزي )116(.      )((
انظر: ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين )252(.      )((
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الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

اللهم اغفر للشيخ ابن عثيمين، واجمعنا به يف جنات النعيم، وصلى اهلل وسلم 
على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين

د. تركي بن عبد اهلل بن صاحل امليمان

للمالحظات واالقرتاحات على الربيد اإللكرتوني

turky-am-@hotmail.com

***
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الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

L   شكر وتقدير  J

الشكر هلل أواًل وآخًرا، على تيسيره وإعانته يف إخراج هذا الكتاب، ثم الشكر 
مضاوي  الكريمة:  ووالديت  الميمان،  صالح  بن  عبداهلل  العميد  الكريم:  لوالدي 
بنت سليمان الميمان؛ وذلك لحسن تربيتهما، ومساعدهتما وتشجيعهما لي على 

طلب العلم الشرعي منذ الصغر.

)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(

)شقيق  العثيمين  صالح  بن  عبدالرحمن  الفاضل:  للشيخ  شكري  ل  وأسجِّ
الشيخ  أبناء  أشكر  كما  السديدة،  وتوجيهاته  الدقيقة،  مالحظاته  على  الشيخ(، 
العثيمين،  محمد  الشيخ  بن  عبداهلل  الكريم:  األستاذ  منهم  وأخصُّ  عثيمين،  ابن 
الفاضل:  واالستاذ  العثيمين،  محمد  الشيخ  بن  الرحمن  عبد  الكريم:  واألستاذ 

عبدالعزيز بن محمد الرميح، والشيخ: متعب بن صالح البقمي.

الشيخ  وفضيلة  المقبل،  عبداهلل  بن  عمر  د.  أ.  الشـيخ  فضيلـة  أشكر   كما 
د. سلطان بن ناصر الناصر؛ على تفضلهما بقبول قراءة هذا الكتاب، وما أفادا به 

من توجيهات سديدة، ومالحظات قيمة. 

يف  جهودها  على  الخيرية(،  عثيمين  ابن  الشيخ  لـ)مؤسسة  موصول  والشكر 
نشر علم الشيخ ابن عثيمين. 

المعاد، ليوم  لهم  ذخًرا  مـوه  قدَّ ما  وَجَعَل  الجزاء،  خير  الجميَع  اهلُل   فجزى 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾.
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الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

L   َنَسُب الشيِخ ابن عثيمني ومولـده  J

ر، الزاهد، الَوِرع،  *  ق، الفقيه، األصولي، المفسِّ مة، المحقِّ هو اإلمام العالَّ
مِْن بقيَّة السلف الصالح، فضيلة الشيخ أبو عبداهلل، محمد بن صالح بن 
محمد بن سليمان بن عبدالرحمن بن عثمان)1( بن عبداهلل بن عبدالرحمن 

بن أحمد بن مقبل، من آل مقبل، من الوهبة من بني تميم.

الشيخ عبدالرحمن بن سليمان آل دامغ)2(، من *  ه هي: مضاوي بنت  وأمُّ
ُأْسَرٍة كريمة معروفة بتعليم القرآن يف عنيزة. 

رمضان *  شهر  من  والعشرين  السابع  ليلة  يف  عثيمين  ابن  الشيخ  ُولَِد  وقد 
المبارك، يف مدينة عنيزة، إحدى مدن القصيم بالمملكة العربية السعودية 

عام 7))1هـ))(.

***

واشتهر )عثمان( بـ )عثيمين(؛ فصارت األسرة ُتنَسُب لهذا الجد. انظر: علماء نجد خالل ستة قرون،   )1(
ام )22/2)(.  عبداهلل البسَّ

هو: الشيخ عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن آل دامغ، تولَّى اإلمامة واألذان يف مسجد الخريزة   )2(
الكبير يف عنيزة – وكان ُمَعلَِّمًا للقرآن، واشتهر بكثرة العبادة والزهد والورع، وكان  الجامع  – قرب 
يكتسب رزقه من عمل يده يف حبك المصاحف والمجلدات من الكتب، تويف  عام 66)1هـ . 

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )7)(.
.)www.binothaimeen.com( انظر: ترجمة الشيخ ابن عثيمين يف موقعه  )((
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الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

L   أْسَرة الشيخ ابن عثيمني  J

ُتويف الشيُخ ابن عثيمين عن زوجة واحدة؛ وله مِنَها: خمسٌة مِن الذكـوِر، * 
وثـالٌث مِن البناِت، وأبناؤه الخمسة هم: عبداهلل، وعبدالرحمن، وإبراهيم، 

وعبدالعزيز، وعبدالرحيم. 

يُت ثالثًة من أوالدي ُمَعبَّدين ألسماء *  يقول الشيخ ابن عثيمين: )إنَّنِي َسمَّ
اهلل التي يف البسملة، وهم: عبداهلل، وعبدالرحمن، وعبدالرحيم()1(.

 وللشيِخ  ابن عثيمني اثنان ِمن األخوِة:  �

الملك  - جامعة  يف  أستاًذا  كان  وقد   :)( عبداهلل  الدكتور:  األول: 
لجائزة  ًا  عامَّ وأمينًا  بالجامعة،  التاريخ  لقسم  ورئيًسا  بالرياض،  سعود 

الملك فيصل العالمية، كما كان عضًوا يف مجلس الشورى. 

الثاين: الشيخ  عبد الرحمن )حفظه اهلل(:  وقد كان يعمل مديًرا للشؤون  -
المالية واإلدارية يف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

الشيخ *  ابن عمه:  ابن عثيمين شقيقة واحدة: وهي زوجة  للشيخ  أن  كما 
محمد بن سليمان العثيمين)2(.

***
الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين، عبدالمحسن العباد البدر )9(.  )1(

الطيار )161-162( ]ضمن بحوث  الجامعي، د. عبداهلل  التعليم  ابن عثيمين يف  الشيخ  انظر: منهج   )2(
ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.   
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الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

L   النشـأة العلمية للشيخ ابن عثيمني  J

َنَشَأ الشيخ ابن عثيمين يف ُأْسَرٍة محافَِظٍة، معروفٍة باالستقامة والتدين، كما * 
َجْمِعه وتحصيله  مثابًرا على  العلم،  منذ صغره: حريًصا على طلب  َنَشَأ 
ِسنِّه، يقول  منذ نعومة أظفاره، ولم يكن يلهو كما يفعل الشباب يف مثل 

أحُد َطَلَبتِه: )قال لنا مرًة: ما َلِعْبُت كما َلِعَب الشباُب يف ِسنِّي!()1(. 

ه: *  ِه من جهة ُأمِّ وقد َأْلَحَقه والُده –- ليتعلَّم القرآن الكريم عند َجدِّ
الحساب،  يف  وشـيًئا  الكتابة  تعلَّم  ثم  دامغ،  آل  سليمان  بن  عبدالرحمن 

والنصوص األدبية، يف مدرسـة األستاذ عبدالعزيز بن صالح آل دامغ)2(.

ثم َأْلَحَقه والُده –- بمدرسة الشيخ علي الشحيتان)3(، حيث حفظ * 
عنده القرآن الكريم عن ظهر قلب، ولم يتجاوز )الثالثة عشرة( من عمره.

العلم الشرعي، *  الشيخ على طلب  أقبل  ؛   -– وبتوجيٍه من والده 
َفَشَرَع يف َطَلبِه على أحد تالميذ الشيخ عبدالرحمن السعدي، فإن الشيخ 
السعدي جعل من طلبته رجلين كريمين ُيَعلِّمان الصغار: أحدهما: الشيخ 

 .)ww.youtub.com(  مواقف من حياة الشيخ ابن عثيمين، د. عثمان الخميس  )1(
هو: الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز آل دامغ، كان ُمَعلَِّمًا للقرآن والحساب ومبادئ اللغة العربية   )2(
مسجد  يف  اإلمامة  يف  والده  عن  ينوب  وكان  عنيزة،  يف  عبدالعزيز  الملك  مدرسة  يف  رًسا  ومدِّ واألدب، 
الهّفوف بعنيزة، تويف  عام 29)1هـ يف مدينة الرياض )مشافهة من الشيخ: عبدالرحمن العثيمين(.
أمثال  المشايخ،  ُمَعلَِّمًا للقرآن، حفظ على يديه عدد من  الشيخ علي بن عبداهلل الشحيتان، كان  هو:   )((
ًنا لمسجد المالح بعنيزة، تويف  الشيخ: محمد بن عثيمين، والشيخ: عبداهلل البسام، وغيرهما، كان مؤذِّ

 عام 00)1هـ . )مشافهة هاتفية من حفيده: أحمد بن سليمان الشحيتان(.
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الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

ع)2(،  علي الحمد الصالحي)1(، والثاين: الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوَّ
محمد  الشيخ  على  يقرؤون  الذين  نصيب  من  عثيمـين  ابن  الشيخ  وكان 

ع، فانتظم يف حلقته. المطوَّ

بن *  عبدالرحمن  الشيخ  مة:  العالَّ حلقة  إلى  عثيمين  ابن  الشيخ  ارتقى  ثم 
ناصر السعدي، وعمره )ستة عشر( أو )سبعة عشر( سنة، فالَزَمه مالزمة 

تاّمة، وَدَرَس عليه علوًما متنوعة.     

ُته فيما َتَعلََّمه يف مدينته، *  م الشيخ ابن عثيمين يف العلم؛ لم تقف ِهمَّ ومع تقدُّ
ُفتَِح المعهد العلمي يف الرياض؛  بل كانت هّمته أعلى من ذلك، فعندما 
َرِغَب الشيخ ابن عثيمين يف االلتحاق به، فاستأذن شيخه السعدي: فَأِذَن 
السنتين  تلك  وخالل  -)7)1هـ،  72)1هـ  عامي  بالمعهد  فالتحق  له؛ 
اللَتين انتظم فيهما الشيخ ابن عثيمين يف معهد الرياض العلمي؛ انتفع بثلة 

من العلماء الراسخين يف داخل المعهد وخارجه. 

هو: الشيخ علي بن حمد بن محمد الصالحي، ُشِغَف بطلب العلم من صباه، فالَزم علماء بلده، والزم   )1(
الشيخ العالمة السعدي سنين طويلة، ولما رأى شيخه السعدي منه المثابرة؛ َأَمَره أن يجلس لتدريس 
السور  ورتَّبها حسب  القرآن،  تفسير  كتبه يف  من  القيم  ابن  اإلمام  بجمع كالم  قام  وقد  الطلبة،  صغار 
البسام  قرون،  ثمانية  خالل  نجد  علماء  انظر:   . 15)1هـ  عام    تويف  المصحف،  يف  واآليات 

)180/5(، روضة الناظرين، القاضي )205(.
العالمة  الشيخ  السيما  علمائها،  على  وقرأ  عنيزة،  يف  نشأ  المطوع،  عبدالعزيز  بن  محمد  الشيخ  هو:   )2(
السعدي، حيث الزمه مالزمة طويلة، حتى صار من أكرب تالمذته، وقد َأَمَره أن يجلس لصغار الطلبة 
الذي  القضاء يف عنيزة، وهو  أنه تولى  بعنيزة، كما  الكبير  الجامع  الشرعية يف  العلوم  لتعليمهم مبادئ 
أشار بتولي الشيخ ابن عثيمين إمامة الجامع والتدريس فيه بعد وفاة الشيخ السعدي، تويف  عام 
87)1هـ . انظر: علماء نجد خالل ثمانية قرون، البسام )78/6(، منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف 

الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )2)(.
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الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

ثم عاد الشيخ ابن عثيمين إلى عنيزة عام )7)1هـ، بعدما تخرج يف المعهد * 
)أربعون(  وعددها  )الثانية(،  الدفعة  ضمن  وكان  )7)1هـ،  عام  العلمي 
انتساًبا يف كلية  السعدي، ويتابع دراسته  طالًبا، وصار يدرس على شيخه 
ج فيها عام 77)1هـ  الشريعة، حتى نال منها الشهادة الجامعية، حيث تخرَّ
مع الدفعة )الثانية( من الكلية، وكان ترتيبه )الثالث( على الدفعة، وعددهم 
عام  كل  هناية  لالختبار  الرياض  إلى  يذهب  وكان  طالًبا،  عشر(  )ثمانية 

دراسي)1(.

***

انظر: ترجمة الشيخ ابن عثيمين يف موقعه )www.binothaimeen.com(، منهج الشيخ محمد   )1(
مة ابن عثيمين،  بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )9(، شريط: 100 فائدة من العالَّ
محمد المنجد، تسجيالت التقوى اإلسالمية، شريط: يف موكب الدعوة، مقابلة أجراها األستاذ: محمد 
المشوح مع الشيخ ابن عثيمين، تسجيالت التقوى اإلسالمية، وشريط: ابن عثيمين وطلبه للعلم، د. 

سامي الصقير، االستقامة لإلنتاج والتوزيع.
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الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

L   )1(مشايخ الشيخ ابن عثيمني  J

ى على أيديهم  تتلمذ الشيخ ابن عثيمين على عدد من العلماء الراسخين، وتلقَّ
اًل. ج عالًما راسًخا، وفقيًها مؤصَّ مختلف العلوم والفنون الشرعية، حتى تخرَّ

ومن أبرز مشايخ الشيخ ابن عثيمني:  �

�1(�الشيخ�عبد�الرمحن�بن�ناصر�السعدي)2(:���

وُيَعدُّ شيخه األول، حيث الزمه مالزمة تامة، ومنه أخذ النصيب األوفر  -
يف التحصيل العلمي، والتكوين الُخُلِقي، إذ أخذ عنه العلم معرفًة وطريقًة 
أكثر مما أخذ عن غيره، وتأثَّر بمنهجه وطريقة تدريسه، وُحْسِن أخالقه. 

تأثَّرُت بشيخي عبدالرحمن السعدي يف  - ابن عثيمين: )لقد  الشيخ  يقول 
والمعاين()3(.  باألمثلة  للطلبة  وتقريبه  العلم،  وعرض  التدريس  طريقة 
ويقول أيًضا: )تأثَّرُت به من ناحية األخالق الفاضلة، وهو من أحسن من 

 ،)www.binothaimeen.com( :العثيمين بن صالح  العالَّمة محمد  الشيخ  انظر: موقع فضيلة   )1(
ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين )29(، شريط: ابن عثيمين وطلبه للعلم، د. سامي الصقير، 

االستقامة لإلنتاج والتوزيع.
هو: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبداهلل آل سعدي، من مشاهير علماء نجد، كان مجتهدًا يرّجح ما   )2(
دلَّ عليه الدليل، اشتهر باألخالق الحسنة ونفع المسلمين، مِْن أشهر مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن يف 
تفسير كالم المنان، القواعد واألصول الجامعة، رسالة يف القواعد الفقهية، تويف  عام 76)1هـ. 
انظر: روضة الناظرين، القاضي )220/1(، مشاهير علماء نجد، آل الشيخ )92)(، علماء نجد خالل 

ثمانين قرون، البسام ))/218(. 
ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين ))7(.   )((
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رأيُت أخالًقا()1(.

وكان الشيخ السعدي حفيًّا بتلميذه ابن عثيمين، يتوّسم فيه النجابة، فكان  -
حريًصا على تقريبه منذ صغره، يقول د. أحمد القاضي: )حدثني الشيخ 
هم  عبداهلل بن عقيل –وهو من كبار طالب الشيخ السعدي- أنه كان يضمُّ
مجلس خاص بالشيخ السعدي، فقال لكبار طالبه: »ما رأيكم أن ُنْدِخَل 
محمًدا معكم-يقصد ابن عثيمين، وكان إذ ذاك صغيًرا- ولكن ال أريد أْن 

يعلم بذلك أحد؛ حتى ال يطلَب غيُره الدخول«؛ فأدَخَله مع الكبار()2(.

�2(�مساحة�الشيخ�عبدالعزيز�بن�عبداهلل�بن�باز)3(:����

الحديث،  - به يف علم  تأثَّر  التحصيل والتأثر، حيث  الثاين يف  وُيَعدُّ شيخه 
والنظر يف آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. 

يقول الشيخ ابن عثيمين عن شيخه ابن باز: )لقد تأّثْرُت بالشيخ عبدالعزيز  -

أبا الخيل: )قال لنا الشيخ ابن عثيمين الدر الثمين، عصام المري )))( بتصّرف. ويقول د. سليمان   )1( 
ُد َخطَّه، فصار َخطِّي على ما ترون(  عن شيخه السعدي: كان َخطُّه جمياًل ومتميًزا، فذهبت أتتبع وُأَقلِّ
سيرة اإلمام ابن عثيمين )ww.youtube.com( بتصّرف. وانظر: معالم يف منهج فقه الشيخ العالمة 
محمد بن صالح العثيمين، د. خالد المشيقح )5)15( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، 

لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
الكنز الثمين يف سيرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، د. أحمد القاضي )ww.youtub.com( بتصّرف.  )2(
هو: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز، حفظ القرآن قبل البلوغ، ثم َجدَّ يف طلب العلم، تولى   )((
القضاء يف مدينة الخرج، ثم انتقل للتدريس يف مدينة الرياض، إلى أن ُنقل نائًبا لرئيس الجامعة اإلسالمية 
بالمدنية المنورة، ورئيًسا لها بعد ذلك، ثم ُعّين مفتًيا عاًما للمملكة العربية السعودية ورئيًسا لهيئة كبار 
العلماء، من مؤلفاته: الفوائد الجلية يف المباحث الفرضية، التحقيق واإليضاح لكثير من مسائل الحج 
والعمرة، العقيدة الصحيحة وما يضادها، تويف  عام 20)1هـ. انظر: علماء ومفكرون عرفتهم، 

محمد المجذوب )77/1(، تراجم لتسعة من األعالم، د. محمد الحمد )27)(.
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أيًضا،  به من جهة األخالق  ْرُت  وتأثَّ بالحديث،  العناية  باز من جهة  بن 
وَبْسِط نفسه للناس()1(.

إماَمين  - يد  وتربية، على  ِعْلًما  ل  تأصَّ ابن عثيمين  الشيخ  أن  نجد  وهكذا 
ع والرتجيح يف الفقـه، وتأثَّر  كبيرين، فتأثَّر بشيخه )ابن سعدي( يف التوسُّ
د له، وكان َأَثُرُهما فيه واضًحا، فجمع بين  بـ)ابن باز( يف الحديث والتجرُّ

منهج الفقه، ومنهج الحديث)2(. 

�3(�الشـيخ�حممد�األمـني�الشنقيطي)3(:���

البيان(  - التفسير المشهور )أضواء  العلماء، صاحب  وهو إمام جهبذ من 
وقد َدَرَس عليه الشيخ يف المعهد العلمي بالرياض، واستفاد من علمه، 

وَسْمتِه، وُخلقه، وورعه، وزهده. 

ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين )29(.   )1(
.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )2(

ة وتقـدير، وكان يستشيره ويستفتيه ويكاتبه  فائدة: كان الشيخ ابن عثيمين ُيكِنُّ للشيخ ابن باز كلَّ مودَّ
ر بعض كتاباته بمثل قوله: )من االبن: محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكّرم  ُيَصدِّ كثيًرا، وكان 
معجًبا  بفضله،  عالًما  عثيمين،  ابن  للشيخ  ُمِحبًَّا  باز  ابن  الشيخ  وكان  عبدالعزيز(،  شيخنا  الفاضل: 
م له بعض كتبه، ويقرأ له، ويستمع لفتاواه. انظر: الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز  بعلمه، وكان يقدِّ

والعلماء، محمد الموسى، ود. محمد الحمد )95)-59)(.
لغوي،  مفّسر،   أصولي،  عالم،  الجكني،  الشنقيطي  المختار  محمد  بن  األمين  محمد  الشيخ  هو:   )((
منقطع النظير، نشأ وتعلم يف بالد شنقيط، َقِدَم للمملكة العربية السعودية للحج عام 67)1هـ، وتولى 
التدريـس يف الرياض، ثم استقر بالمدينة النبوية، وأصبح مدرًسا بالمسجد النبوي والجامعة اإلسالمية، 
  من مؤلفاته: أضواء البيان، مذكرة يف أصول الفقه، دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب، تويف
عام )9)1هـ. انظر: علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجذوب )171/1(، علماء نجد خالل ثمانية 

قرون، البسام )71/6)(.
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يقول الشيخ ابن عثيمين: )إذا ابتدأ شيخنا الشنقيطي َدْرَسه؛ اهنالت علينا  -
الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من 

العلماء...فاستفدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه()1(.

�4(�الشيخ�حممد�بن�عبدالعزيز�املطوع:���

قاضي عنيزة، وقد قرأ عليه الشيخ ابن عثيمين مختصرات العلوم. -

�5(�الشيخ�عبدالرمحن�بن�علي�بن�عودان)2(:���

وَدَرَس عليه عدًدا من كتب الفقه والفرائض. -

�6(�الشيخ�عبدالرزاق�بن�عفيفي�املصري)3(:���

رًسا يف المعهد العلمي يف  - ودرس عليه الشيخ ابن عثيمين أثناء وجوده ُمدِّ
مدينة عنيزة، وقرأ عليه يف النحو والبالغة.

انظر: منهج الشيخ ابن عثيمين يف التعليم الجامعي، د. عبد اهلل الطيار )166-167( ]ضمن بحوث   )1(
ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.

الذكاء،  مفرط  نبيًها،  القلب،  واعي  كان  عودان،  بن  عبدالعزيز  بن  علي  بن  عبدالرحمن  الشيخ  هو:   )2(
ثمانية  خالل  نجد  علماء  انظر:  )7)1هـ.  عام    تويف  عنيزة،  يف  القضاء  تولى  البديهة،  حاضر 

قرون، البسام ))/0)1(، روضة الناظرين، القاضي )215/1(.
هو: الشيخ عبدالرزاق بن عفيفي بن عطية النوبي، َدَرس وتخّرج يف األزهر، َقِدَم إلى المملكة العربية   )((
السعودية عام 68)1هـ، ثم اختير للعمل يف معهد عنيزة العلمي، ثم انتقل للتدريس يف معهد الرياض 
العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  لرئيس  نائًبا  ُعّين  ثم  العالي،  القضاء  رئاسة  إلى  انتقل  ثم  العلمي، 
واإلفتاء، كان عالًما راسًخا جلياًل مربًيا، انتفع بعلمه خلق كثير، تويف   عام 15)1هـ. انظر  يف 
القاضي ))/112(.  الناظرين،  روضة  البسام ))/275(،  قرون،  ثمانية  خالل  نجد  علماء  ترجمته: 

ولالستزادة انظر كتاب: الشيخ العالمة عبدالرزاق عفيفي، لمؤلفه: محمد بن أحمد سيد أحمد.
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�7(�الشيخ�عبدالعزيز�بن�ناصر�بن�رشيد)1(:���

يقول الشيخ ابن عثيمين: )انتفعت منه كثيًرا يف حساب علم الفرائض()2(. -

�8(�الشيخ�عبدالرمحن�األفريقي)3(:���

وقد قرأ عليه الشيخ ابن عثيمين يف علم الحديث. -

عثيمين؛  - ابن  الشيخ  عليهم  َدَرَس  الذين  المشايخ  هؤالء  إلى  وإضافة 
ابن  وتلميذه  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  بكتب  وثيق  اتصال  له  كان  فقد 
على  واالعتماد  بأقوالهما،  االستشهاد  كثير  كان  حيث   ، القيم 
ترجيحاهتما، مع استقالل فقهي، ورسوخ علمي، واتِّباع للدليل الشرعي.

***

هو: الشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن عبداهلل بن رشيد، نشأ يف مدينة الرس بالقصيم، ثم ارتحل إلى الرياض   )1(
إليه  ه إلى مكة المكرمة للوعظ واإلرشاد بالمسجد الحرام، كما عهد  لمواصلة طلب العلم، ثم توجَّ
القيام هبيئة األمر بالمعروف، وكان يدّرس يف المعهد العلمي بمكة، وله مشاركات يف التأليف، منها: 
آيات األحكام،  الواسطية، تفسير  العقيدة  السنية يف شرح  التنبيهات  التوارث،  الباحث يف أحكام  عدة 

وغيرها، تويف  عام 08)1هـ. انظر: علماء نجد خالل ثمانية قرون، البسام ))/1)5(.
شريط: ابن عثيمين وطلبه للعلم، د. سامي الصقير، االستقامة لإلنتاج والتوزيع.  )2(

بإفريقيا، تعّلم يف مدارس المستشرقين  هو: الشيخ عبدالرحمن بن يوسف األفريقي، أصله من مالي   )((
العلم على علماء  الفرنسية، ثم ارتحل للحج شاًبا، ثم جاور بمكة والمدينة، وطلب  أتقن  فيها حتى 
المسجد النبوي، وُعيِّن مدرًسا بدار الحديث التي درس فيها، وقعد للتعليم والوعظ، ثم ُعّين مدرًسا يف 

معهد الرياض العلمي. انظر: علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجذوب )1/)6(.



18

الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

L   تالميذ الشيخ ابن عثيمني  J

أ الشيخ ابن عثيمين مكانة علمية مرموقة، َجَعَلُته مقصد الكثير من طلبة *  تبوَّ
يف  ج  تخرَّ حتى  وصوب،  حدب  كل  من  عليه  يتقاطرون  فصاروا  العلم، 
مدرسته جمع غفير من الطلبة، حتى برزوا  يف الفهم والعلم، وانتفعوا بما 

وه عن شيخهم. تلقَّ

الناس *  نفع  نفسه، وأمضى ُجلَّ وقته يف  ابن عثيمين قد أوقف  والشيخ 
صارت  حيث  البالد،  مختلف  من  العلم  طلبة  على  الدروس  وإلقاء 
جامعة  مسجده  وصار  الشرعية،  العلوم  لمرتادي  خصًبا  مرتًعا  بلدته 
بالطالب  العلمية  مجالسه  وتكتظُّ  المصلين،  فيه  يؤم  فهو  إسالمية، 

والمستمعين)1(. 

منذ عام 71)1هـ *  للتدريس  ابن عثيمين  الشيخ  ي  بداية تصدِّ وقد كانت 
حتى آخر ليلة من رمضان عام 21)1هـ، فقد َمَكَث قرابة )نصف قرن( يف 

نشر هذا العلم وتبليغه)2(.

ويمكن تقسيم مراحل تتلمذ الطالب على الشيخ ابن عثيمين إلى ثالث مراحل)3(:

انظر: كلمات قليلة حول المنزلة العلمية للشيخ محمد بن عثيمين ، د. عبداهلل الجربين، مجلة   )1(
البيان، العدد )161(.

.)www.binothaimeen.com( انظر: موقع فضيلة الشيخ العالَّمة محمد بن صالح العثيمين  )2(
معالم  العدد )160(،  البيان،  السلطان، مجلة  للعلم، علي  تعليمه  عثيمين يف  ابن  الشيخ  منهج  انظر:   )((
العثيمين، د. خالد المشيقح )2)15-))15( ]ضمن  يف منهج فقه الشيخ العالمة محمد بن صالح 

بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
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املرحلة األوىل: من عام )1371هـ( حتى منتصف عام )1376هـ(:  �

بإذن  - للتعليم، وذلك  الشيخ  بدايات جلوس  أولى  ُتمّثل  المرحلة  وهذه 
فيه  م  توسَّ حيث  –-؛  السعدي  عبدالرحمن  شيخه  من  وتشجيع 
عه على التدريس، وهو  الشيخ السعدي النجابة وسرعة التحصيل؛ فشجَّ
وعمر  بعنيزة،  الكبير  الجامع  يف  التدريس  فبدأ  حلقته،  يف  طالًبا  يزل  لم 

الشيخ آنذاك ما يقارب )أربعًا وعشرين( سنة فقط)1(.

 إال أن هذه المرحلة لم تكن منتظمة، حيث سافر خاللها الشيخ للدراسة  -
من  قليلة  فئة  بتدريس  فيها  يقوم  وكان  ذلك،  بعد  عاد  ثم  الرياض  يف 

الطالب.

املرحلة الثانية: من رجب عام )1376هـ( حتى عام )1400هـ(:  �

بشكل  - التدريس  مهمة  عثيمين  ابن  الشيخ  فيها  تسلَّم  المرحلة  هذه  ويف 
منتظم بعد وفاة شيخه السعدي، وكان بعض الطالب يف تلك الفرتة من 

زمالئه يف الطلب.

وقد صرب الشيخ ابن عثيمين على تلك المرحلة صربًا عجيًبا، فقد اتََّسَمْت  -
هذه المرحلة بقلَّة الطالب، حيث كان العـدد الذي بقي معه ال يزيد عن 

انظر: ترجمة الشيخ ابن عثيمين يف موقعه )www.binothaimeen.com(، منهج الشيخ محمد   )1(
مة ابن عثيمين،  بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )9(، شريط: 100 فائدة من العالَّ
محمد المنجد، تسجيالت التقوى اإلسالمية، شريط: يف موكب الدعوة، مقابلة أجراها األستاذ: محمد 
المشوح مع الشيخ ابن عثيمين، تسجيالت التقوى اإلسالمية، وشريط: ابن عثيمين وطلبه للعلم، د. 

سامي الصقير، االستقامة لإلنتاج والتوزيع.
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ولم  الشيُخ  َجَلَس  ربما  بل  والثالثة،  االثنين  يتجاوز  وأحياًنا ال  العشرة، 
يجد أحًدا من التالميذ! 

فللَّه َدرُّ الشيخ من صاحب همة عالية، تتساقط دوهنا الهمم، فلم َتلِْن له  -
قناة، ولم ينثن له عزم، بل صرب وصابر على انصراف الناس، وعزوفهم 

عن العلم.

املرحلة الثالثة: من عام )1401هـ( حتى نهاية شهر رمضان )1421هـ(: �

الطالب  - قلة  جهة  من  وذلك  البداية،  يف  كسابقتها  المرحلة  هذه  وكانت 
الحلقـة  يف  بالصف  فإذا  يوم،  بعد  يوًما  يزيدون  بدأوا  أهنم  إال  وندرهتم، 

يصبح صفين وثالثة، وهكذا يف نمو متتابع، وتزايد متالحق.

يف  - العدد  وصل  حتى  06)1هـ،  عام  بداية  يف  تقريًبا  التزايد  هذا  وبدأ 
المجلس الواحد يف مسجده إلى أكثر من )ستمائة طالب( تقريًبا. 

ما  - العلمية  دروسه  ارتادوا  الذين  الطالب  جنسيات  عدد  بلغ  قد  إنه  بل 
يقرب من )ثالثين( جنسية من مختلف دول العالم.  

فالحمد هلل الذي أقرَّ عين الشيخ بذلك، بعد مكابدة تلك السنين، حتى  -
كتب اهلل له القبول يف مختلف بقاع الدنيا.

ومن هنا؛ فإنه يصعب على الباحث َحْصُر طلبة الشيخ ابن عثيمين؛ نظًرا  -
دروسه  س يف  يدرِّ إنه  إذ  الشيخ،  عند  والتعليم  التدريس  وسائل  د  لتعدُّ
اليومية يف الجامع، باإلضافة إلى تدريسه يف الجامعة، ناهيك عن جهده 
الحج  مواسم  ويف  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  عرب  المحاضرات  يف 
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عن  العلم  أخذوا  الناس  من  كبيرة  شريحة  أن  كما  ورمضان،  والعمرة 
ُنِقَلت دروس الشيخ مباشرة عن  الشيخ عرب األشرطة السمعية، وربما 

طريق الهاتف إلى بعض البالد العربية، وبعض دول أوروبا وأمريكا. 

ولعل مثل هذه الطريقة جعلت اآلالف يتتلمذون على يد الشيخ دون أن  -
يروه)1(.

***

انظـر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )57(.  )1(
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  L   عناية الشيخ ابن عثيمني بطالبه  J

كان الشيخ ابن عثيمين -- ُيْولِي طالَبه عناية خاصة، فكان شديد * 
العناية هبم، حريًصا على نفعهم دائًما، يعاملهم كاألب الرحيم مع أبنائه)1(.

وكان إذا تغيَّب أحد طالبه: سأل عنه، واستفسر عن سبب غيابه، وربما * 
اتصل عليه، وسأل عن صحته، وإذا كان الطالب محتاًجا للمساعدة بادر 

إلى قضائها، وأوصى بزيارته، وحثَّ زمالءه على ذلك)2(. 

ومن صور عنايته بالطالب:  �

لسدِّ حوائجهم من *  يعطيهم  ما  لهم مكافآت شهرية، سوى  يرتب  كان  أنه 
معهم،  يتحاور  شهري،  بلقاء  طالَبه  َيُخصُّ  كما  ونحوها،  الكتب  شراء 
وأحياًنا  والتوجيه،  النصيحة  لهم  وُيسدي  ومالحظاهتم،  أسئلتهم  ى  ويتلقَّ
الطرائف  اللقاء من  مائدة واحدة، كما ال يخلو  الطعام على  يتناول معهم 
التي ُتْدِخُل البهجة والسرور على طلبته، وربما َخَرج معهم للربِّ أو المزرعة.

عثيمين، *  ابن  الشيخ  أوقفها  )عمارًة(؛  خالد  الملك  إليه  أهدى  وعندما 
وجعلها سكنًا لطالبه)3(، ووفَّر الشيخ لهم جميع أسباب الراحة، وافتتح  

انظر: الشيخ ابن عثيمين ومنهجه يف التعليم الجامعي، د. عبداهلل الطيار )172( ]ضمن بحوث ندوة   )1(
جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 

انظر: الشيخ ابن عثيمين ومنهجه يف التعليم الجامعي، د. عبداهلل الطيار )189( ]ضمن بحوث ندوة   )2(
جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.

انظر: الدر الثمين، عصام المري )22)-)2)(.      )((
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الوجبات  يف  الطعام  لهم  ُيِعّد  عاماًل  لهم  غ  وفرَّ السكن،  داخل  مطعًما 
النادرة  والكتب  بالمراجع  حافلة  مكتبة  لطالبه  هيأ  كما  اليومية،  الثالث 
وصالة  الشيخ،  لدروس  سمعية  مكتبة  ومعها  األصلية،  والمخطوطات 
للقراءة، وكان الشيخ يهتم بمتابعة طالبه -السيما المغرتبين- فيخصص 

لهم مساعدات مالية لمواصلة مسيرهتم التعليمية)1(.

ومن متابعة الشيخ ابن عثيمني لطالبه: �

ما *  إلى  وينظر  أحوالهم،  ويتفّقد  الطالب،  سكن  إلى  بنفسه  يأيت  كان  أنه 
ينقصهم من الحوائج المهمة؛ فيشرتيها لهم)2(!

ولما جاء أحد الطلبة إلى عنيزة لطلب العلم عند الشيخ ابن عثيمين، ولم * 
يكن عنده ما يكفيه للعيش هناك، اضطر للرجوع إلى بلدته للعمل، فافتقده 
الشيخ، واتصل به طالًبا الرجوع فوًرا إلى عنيزة، وقام بشؤونه وكفايته)3(.

دائًما *  يحرص  كان  أنه  حلقته:  يف  بطالبه  عثيمين  ابن  الشيخ  عناية  ومن 
على انتباه الطالب؛ لكي يستفيدوا من الدرس، فإذا َوَجَد طالًبا غافاًل يف 

الحلقة؛ أرشده ونّبَهه؛ حتى ال يحرم نفسه من العلم والفائدة.

أنت *  )هل  فسأله:  غافاًل،  الطلبة  أحَد  الشيخ  رأى  المرات؛  إحدى  ففي 
منتبه؟( فقال الطالب: إن شاء اهلل، فقال الشيخ: )هل على رأسك شماغ؟( 

انظر: مقال )العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(، د. خالد النجار، موقع األلوكة   )1(
)www.aluka.com(

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )68)(.   )2(
الدر الثمين، عصام المري )5)(.      )((
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فقال الطالب: نعم. فقال الشيخ: )لماذا تقول هنا: نعم، ويف االنتباه للدرس 
تقول: إن شاء اهلل!()1(. 

وكان من حرصه على طالبه:  �

يعود *  مما  الُمْشكِلة،  المسائل  وتحرير  البحوث،  من  كثيًرا  ُفُهم  ُيَكلِّ أنه 
عليهم بالنفع من ناحية البحث والتدقيق والوصول إلى الرتجيح المبني 
والرسائل،  البحوث  تلك  عليه  ُتْعَرُض  وكانت  الشرعي،  الدليل  على 
البحث  الثمرة، بعد  لُِيَعلَِّمهم كيفيَة الحصول على  ويناقشها أمام طالبه؛ 
والثقة يف  الهمة  ليزرع  المبتدئين؛  ُيَكلُِّف صغار طالبه  إنه  بل  والتحري، 

نفوسهم)2(.

ومن عناية الشيخ ابن عثيمني بطالبه:  �

إلقاء *  على  تدريبهم  خالل  من  الدعوة،  هموم  حمل  على  يربيهم  أنه 
الدروس والكلمات؛ تشجيًعا لهم، وتمرينًا على اإللقاء)3(.

وكان الشيخ ابن عثيمين يبدأ درسه بالسؤال عن  الدرس السابق؛ بغرض * 
السابق  وربط  والتحضير،  االستعداد  على  الطلبة  وتحفيز  االستذكار، 
بالالحق، وأحياًنا يسأل الشيخ بعض األسئلة خالل الدرس؛ لشحذ أذهان 

انظر: الشيخ ابن عثيمين عالًما ومربًيا، د. محمد الطبطبائي )212( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ   )1(
ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.  

انظر: منهج الشيخ ابن عثيمين يف التعليم الجامعي، د. عبداهلل الطيار )169( ]ضمن بحوث ندوة جهود   )2(
الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )286(.   )((
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الطالب، وُيَغلُِّط نفسه أحياًنا؛ ليرى انتباه الطلبة ومدى فطنتهم)1(.

أسلوبه *  طريقة  من  عظيمة  استفادة  عثيمين  ابن  الشيخ  طالب  واستفاد 
وسالسته يف الشرح، ومحبته للحوار)2(.

بالُمَلح *  طالبه  على  السرور  ُيْدِخُل  دروسه؛  يف  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
إلى  ويحبُِّبهم  نشاطهم،  لهم  ويجدد  طالبه،  عن  ح  يروِّ مما  والطرائف، 
طهم بإقامة مسابقات علمية؛ وُيِعدُّ جوائز  ز الطالب ونشَّ العلم)3(، وربما حفَّ

خاصة للفائزين)4(.

وِمْن ُحْسِن ِعْشَرِة الشيخ ابن عثيمني مع الطالب:  �

أنه إذا انتهى من شرح كتاب أو متن؛ يشاور طالبه فيما يرغبون شرحه من * 
المتون والكتب الجديدة؛ فإذا تعددت اآلراء؛ أخذ برأي األغلب، حتى 

ولو كان على خالف رأيه)5(!

انظر: منهج الشيخ ابن عثيمين يف التعليم الجامعي، د. عبداهلل الطيار ))17(، ترجمة الشيخ محمد بن   )1(
صالح العثيمين، د. أحمد القاضي )17( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة 
الروضان  إلى اهلل، د. عبدالعزيز  الدعوة  الشيخ محمد بن عثيمين يف  العلماء واألساتذة[، منهج  من 

.)(82(
انظر: منهج الشيخ ابن عثيمين يف التعليم الجامعي، د. عبداهلل الطيار ))17( ]ضمن بحوث ندوة جهود   )2(

الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
انظر: منهج الشيخ ابن عثيمين يف التعليم الجامعي، د. عبد اهلل الطيار ))17، 198( ]ضمن بحوث   )((

ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
.)islamway.net( انظر: العاّلمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، خالد سعد النجار، موقع طريق اإلسالم  )((
.)ww.youtub.com( انظر: الكنز الثمين يف سيرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، د. أحمد القاضي  )5(
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ومن عناية الشيخ ابن عثيمني بطالبه:  �

يف *  طالبه  أحد  افتقد  فعندما  وأتراحهم؛  أفراحهم  يشاطرهم  كان  أنه 
الدرس؛ سأل عنه؛ فأخربه الطالب أنه مريض، فقام بزيارته يف مدينته التي 
تبعد عن عنيزة بثالثين كيلو، فاطمأن الشيخ على طالبه، ثم رجع لفوره 

إلى عنيزة)1(.

وكان من عادة الشيخ ابن عثيمني:  �

الطلبة *  ألحد  ُولَِد  لما  ذلك  ومن  الخاصة،  مناسباهتم  يف  طلبته  مشاركة 
مولود؛ دعاه للعقيقة، فأجاب الدعوة، بحضور جمع من طلبة الشيخ)2(.

وكان الشيخ ابن عثيمين ال يقتصر على متابعة طالبه يف دروس المسجد * 
فحسب، بل كان يتابع بعض طالبه يف مستواهم الدراسي أيًضا، وأحياًنا 
مثل  لطالبه  فكان  األمر!  ولي  توقيع  مكان  الشهري  التقرير  على  يوقع 

األب ألبنائه.

وإكمال *  النظامية،  الدراسة  على  طالبه  يحّث  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
الدراسات العليا؛ حتى ينفع اهلل هبم البالد والعباد.

وكان يفرح فرًحا شديًدا، وتظهر السعادة على محياه؛ حينما يعلم أن أحًدا * 
من طالبه ألقى محاضرة، أو أقام درًسا)3(.

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )171(.   )1(
انظر: الشيخ ابن عثيمين عالًما ومربًيا، د. محمد الطبطبائي ))21( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ   )2(

ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان ))17-)17(.   )((
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يتفقد *  )كان  عثيمين:  ابن  الشيخ  عن  الكويتيين  الشيخ  طلبة  أحد  يقول 
أحوال طلبته، ويتواصل معهم حتى بعد تخرجهم، وال تنقطع عالقته هبم 
بمجرد تخرج الطالب من الكلية، وعودته ألهله، وكنا يف زيارتنا له؛ يسأل 

عن الطلبة الذين درسوا عليه، وعن أحوالهم، ويبلغهم السالم(.

ومن مواقف الشيخ مع طالبه:  �

أن شابًّا من أهل جدة، َقِدم إلى عنيزة لمالزمة الشيخ، وأخذ العلم عنه، * 
ويف إحدى اإلجازات الصيفية؛ أراد هذا الطالب أن يزور أهله يف جدة، 
بما  فأخربه  الشيخ؛  منزل  إلى  فجاء  الطائرة،  على  حجًزا  يجد  لم  ولكنه 
م نفسه لموظف  َحَدث له؛ فاتصل الشيخ بمكتب الحجز بالقصيم، وَقدَّ
الفور،  على  الحجز  موظف  َفَعَرَفُه  عثيمين!(؛  ابن  )معك  قائاًل:  الحجز 
فطلب الشيخ أن يحجز مقعًدا إلى جده باسم ذلك الشاب، فحجز له ذلك 

الموظف، وأعطاه رقم الحجز)1(.

ومن هنا؛ تظهر العالقة بين الشيخ وطلبته؛ فلم تكن عالقته معهم علمية * 
فظهرت  مرشًدا،  معلًِّما  يكون  أن  قبل  مربيًِّا،  أبوًيا  كان  بل  فحسب، 
ج على  توجيهاته على طالبه، وأنبتت شجرة إخالصه وتربيته لهم، فتخرَّ
ن نفع اهلل هبم، وتبوؤا أرفع المقامات، واحتلُّوا مكانة عالية  يديه الكثير مِمَّ

يف صفوف المجتمع)2(.

انظر:  )1عاًما مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالكريم المقرن ))65-6(.   )1(
انظر: منهج الشيخ ابن عثيمين يف التعليم الجامعي، د. عبداهلل الطيار )195( ]ضمن بحوث ندوة جهود   )2(

الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
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L   الربنامج اليومي للشيخ ابن عثيمني  J

كان الشيخ ابن عثيمين يصلي قبل أن ينام )أربع( ركعات بتسليمتين، ثم * 
يستيقظ قبل أذان الفجر بنحو )ساعة(، ويصلي أربع ركعات بتسليمتين، 
ثم يصلى ثالًثا؛ ألنه كان يحافظ على )إحدى عشرة( ركعة يومًيا؛ اقتداء 
بفعل النبي ، فعن عائشة  قالت: )َما َكاَن َرُسوُل اهللِ 
َرْكَعًة،  َعْشَرَة  إِْحَدى  َعَلى  َغْيِرِه  فِي  َواَل  َرَمَضاَن،  فِي  َيِزيُد   
، ُثمَّ ُيَصلِّي َأْرَبًعا، َفاَل َتْسَأْل  ُيَصلِّي َأْرَبًعا، َفاَل َتْسَأْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ

، ُثمَّ ُيَصلِّي َثاَلًثا()1(.  َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ

يف *  وكان  ماشًيا،  المسجد  إلى  يذهب  ثم  بيته،  يف  الفجر  سنّة  يصلي  ثم 
الغالب؛ يذهب )محتفًيا( لصالة الفجر)2(.

ه؛ *  ويف ذهابه لصالة الفجر، يقرأ ِوْرَده من القرآن، ولو بقي منه شيء لم ُيتِمُّ
بقي واقًفا عند باب المسجد؛ إلكمال ِوْرِده!

ثم يدخل المسجد، ويؤمُّ الناس لصالة الفجر.* 

وبعد الصالة، يخرج إلى بيته، ويف أثناء الطريق يجيب عن أسئلة الناس، * 
ويقضي حاجاهتم.

رواه البخاري )569)(، ومسلم  )8)7(.      )1(
وإنما كان يحتفي يف ذهابه لصالة الفجر؛ نظًرا العتدال الجو، ومناسبته للمشي حافًيا، ال سيما يف فصل   )2(
الصيف، وليس ذلك لخصوصية صالة الفجر بذاهتا. انظر: مواقف من حياة العالمة محمد بن صالح 

.)ww.youtub.com( العثيمين، د. سامي الصقير
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الراحة قلياًل نحًوا من ساعة، ثم يستيقظ *  إلى  بيته؛ يخلد  فإذا وصل إلى 
ويتناول طعام اإلفطار، وهو يستمع لنشرة األخبار من اإلذاعة، ثم يتوضأ 

ويصلي ركعتي الضحى.

ثم يذهب إلى الجامعة؛ إللقاء المحاضرات على الطلبة يف كلية الشريعة * 
وأصول الدين، فإن لم تكن عنده محاضرات؛ اشتغل بمصالح المسلمين: 
المكالمات  والرد على بعض  الفتاوى، وتحريرها خطيًَّا،  كاإلجابة عن 
مصلحة  فيه  لما  المسؤولين  بعض  على  االتصال  أو  الخاصة،  الهاتفية 

البالد والعباد، حتى يحين وقت الظهر.

ثم يتوضأ ويصلي السنّة الراتبة: )أربع( ركعات يف بيته، ثم يذهب إلى المسجد * 
ماشًيا لصالة الظهر، وهو يقرأ ورده من القرآن حتى يصل إلى المسجد.

الناس، *  أسئلة  عن  يجيب  الطريق  أثناء  ويف  بيته،  إلى  يخرج  الصالة  وبعد 
ويقضي حاجاهتم حتى يصل إلى بيته، كما يصنع يف رجوعه من صالة الفجر.

الهاتفية، *  األسئلة  على  للرد  الظهيرة  وقت  ص  َخصَّ بيته؛  إلى  وصل  فإذا 
وتناول طعام الغداء، ويكون معه الهاتف ليجيب عن أسئلة الناس، حتى 

إنه َيُردُّ على الهاتف وهو يتناول الطعام.

ف على أحوالهم، *  ليؤنسهم، ويتعرَّ َجَلَس معهم  وإن كان عنده ضيوف؛ 
وُيِفيُدهم من علمه.

إلى *  قام  ثم  قلياًل،  اسرتاح  ساعة؛  النصف  قرابة  العصر  على  بقي  إذا  ثم 
صالة العصر، ويذهب إليها ماشًيا.
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مدة *  يف  النبوية  األحاديث  بعض  بشرح  الشيخ  يقوم  العصر؛  صالة  وبعد 
عن  كاإلجابة  الناس:  حوائج  لقضاء  يجلس  ثم  ساعة،  ربع  أقصاها 
السؤاالت، وتوزيع الصدقات، وكتابة الشفاعات، ثم إذا َفَرَغ من ذلك كله؛ 

رجع إلى بيته، لمراجعة بعض الكتب، وتحضير الدروس التي سيلقيها.

فإذا حان وقت المغرب؛ قام إلى الصالة، وقرأ ِوْرَده من القرآن – كعادته- * 
وهو يف طريقه إلى المسجد ماشًيا، فإذا صلى المغرب؛ صلى الراتبة، ثم 
جلس للدرس اليومي حتى أذان العشاء، وبعد األذان يشرع يف درس آخر 

لمدة نصف ساعة، ثم يصلي العشاء.

فإذا انتهى من صالة العشاء: يذهب لبعض االجتماعات، أو َيِصَل َرِحَمه، * 
إلقاء محاضرة، وكان له درس خاص لكبار  أو  أو يذهب إلجابة دعوة، 

طالبه ليلة السبت، وليلة األربعاء.

ثم يرجع بعد ذلك إلى بيته، وكان يحرص على النوم مبكًرا؛ ليقوم للتهجد * 
يف آخر الليل)1(. 

واستمرَّ الشيخ ابن عثيمين عشرات السنين على هذا الربنامج اليومي، ال * 
َيرتكه إال يف رمضان، ويف موسم الحج)2(، واجتماعات هيئة كبار العلماء 

.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )1(
َحجَّ الشيخ ابن عثيمين للمرة األولى عام 67)1هـ، وواصل الحج من عام 92)1هـ  إلى 20)1هـ، ولم   )2(
ينقطع عن ذلك إال عاًما واحًدا، فمجموع حجاته )إحدى وثالثون( حجة، وأما عمراته فال تكاد تحصى! 
وكان الشيخ يف موسم الحج َعَجَبًا يف إفادة الناس، ونفعهم، والصرب عليهم؛ فمنذ اليوم األول لوصول 
الشيخ ابن عثيمين إلى منى: ال تراه إال يف درس، أو إجابة عن فتوى، أو عبادة وذكر وتالوة، وكانت 

= الوفود والزوار ال تنقطع طوال أيام الحج عن مقابلته واالستفادة من علمه.   
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بالرياض أو الطائف)1(. 

� : ُص ابُن الشيخ ابن عثيمني )إبراهيم( برنامج والده اليومي قائالاً وُيَلخِّ

)كان مِْن عادته أن يستيقَظ قبل صالة الفجر ويوتر، ثم يصلي الفجر، ويرجع * 
محاضرة  عنده  كان  إذا  اليوم:  يبدأ  ذلك  بعد  ثم  قلياًل،  ويرتاح  البيت  إلى 
السائلين حتى وقت  استعدَّ لها، وإال جلس للكتابة والرد على مكالمات 
الظهر، ثم يذهب للمسجد لصالة الظهر، ثم يرجع للبيت مرة ثانية لمكتبته 
بأبنائه، وحتى يف  فيها  يلتقي  التي  الفرصة  الغداء، وهي  يحين وقت  حتى 
هذه اللحظة يضع التليفون بالقرب منه؛ لمباشرة الرد على األسئلة، ثم بعد 
الغداء يجلس ويرد على التليفون، ثم يذهب لصالة العصر، ويجلس بعدها 
بالمسجد قلياًل، حيث يلتقي غالًبا ببعض أهل القضايا والحاجات، ثم يعود 
للبيت ويجلس بالمكتبة حتى صالة المغرب، ثم يذهب لصالة المغرب؛ 
وقد  للبيت،  يعود  العشاء  صالة  بعد  ثم  العشاء،  إلى  الدرس  بعدها  ليبدأ 
التليفون، ويقوم  أو عرب  إما خارج عنيزة،  العشاء:  بعد  برنامج  لديه  يكون 
إلى  يجلس  بعدها  ثم  التليفون،  عرب  لساعة  امتدت  ربما  محاضرة  بإلقاء 

القراءة حتى حوالي الحادية عشرة، هذا هو يومه العادي()2(.

 ،)www.aluka.com( التكلة  محمد  العثيمين(،  صالح  بن  محمد  اإلمام  مة  )العالَّ مقال  انظر:   =
موقع صيد الفوائد )www.saaid.net(،  الكنز الثمين يف سيرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، د. 

   .)ww.youtub.com( أحمد القاضي
 .)ww.youtub.com( مواقف من حياة العالمة محمد بن صالح العثيمين، د. سامي الصقير  )1(

وانظر: الدر الثمين، عصام المري )1))-)))(.   
وقفات مع حياة الشيخ ابن عثيمين، إحسان العتيبي )www.saaid.net( بتصّرف.   )2(
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L   الربنامج الرمضاني للشيخ ابن عثيمني  J

يف شهر رمضان يتَّبع الشيخ ابن عثيمين برنامًجا صارًما يف قراءة القرآن، * 
وتتوقف دروسه تقريًبا سوى ما يتعلق بالوعظ واإلفتاء، وكان يختم القرآن 

يف رمضان كّل ثالثة أيام)1(! 

ويمكث الشيخ لقراءة حزبه يف المسجد، ويف طريق عودته للمنزل قبيل * 
لتناول  لمرافقته  وغيرهم؛  َطَلَبتِه  مِْن  رآه  من  كل  الشيخ  يدعو  المغرب؛ 

اإلفطار يف منزله.

ه الشيخ مشًيا على َقَدَميه للجامع، ويصلي *  وقبل أذان العشاء بقليل؛ يتوجَّ
بالناس العشاء والرتاويح، ويقرأ كل ليلة نصف جزء من القرآن، ويصلي 

إحدى عشرة أو ثالثة عشر ركعة -كما هي الُسنَّة-.

أحياًنا *  القنوت  يرتك  وكان  خاشع،  بقنوت  الرتاويح  يختم  الشيخ  وكان 
قليلة.

إلى مكة؛ ألداء *  أن يذهب  ابن عثيمين يف رمضان  الشيخ  وكان من عادة 
التي  الغفيرة  والجموع  الفضيل،  للشهر  اغتناًما  الدروس؛  وإلقاء  العمرة 

تنتفع بعلمه ودروسه.

اليومي يف مكة حافاًل: فكان يصلي الفجر يف الحرم، ثم *   وكان برنامجه 
يلقي الدرس ويجيب عن الفتاوى حتى شروق الشمس.

انظر: مقال )اغتنام شهر رمضان(، د. عبد اهلل الجار اهلل، صحيفة الجزيرة، الجمعة )1رمضان 5))1هـ،   )1(
العدد )15261(.



33

الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

لصالة *  يقوم  ثم  الظهر،  من  قريًبا  حتى  للراحة  لسكنه  الشيخ  يتوّجه  ثم 
الظهر يف الحرم. 

وبعد صالة الظهر يف الحرم؛ يتوّجه الشيخ لمجلسه المخصص يف الحرم؛ * 
الستقبال الفتاوى من الهاتف، ثم يرتاح قريًبا من أذان العصر.

وبعد العصر يفتح مجلسه يف الحرم للزوار والطالب والمحتاجين حتى * 
أذان المغرب، وُيْفطُِر الشيُخ مع الناس، ويصلي المغرب.

ن يدعوه من *  وبعد صالة المغرب؛ يذهب الشيخ لتلبية دعوة اإلفطار مِمَّ
الُمِحبِّين من َطَلَبِة العلم أو الوجهاء أو األقارب، ثم يعود الشيخ لصالة 

العشاء والرتاويح يف الحرم.

 وبعد الرتاويح؛ َيْشَرُع الشيخ  يف إلقاء الدرس واإلجابة عن الفتاوى حتى * 
يناَدى لصالة القيام، فيصلي حتى يختم بالقنوت، ثم يتوجه لتناول طعام 

السحور؛ استعداًدا لليوم القادم.

 وهكذا حال الشيخ طوال أيام العشر األواخر، حتى عودته لبلدته )عنيزة()1(.

***

انظر: مقال )اغتنام شهر رمضان(، د. عبد اهلل الجار اهلل، صحيفة الجزيرة، الجمعة )1رمضان 5))1هـ،   )1(
.)www.saaid.net( موقع صيد الفوائد ،)العدد )15261
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L   ِحْفُظ الوقت عند الشيخ ابن عثيمني  J

أو *  برهة،  الحرص، أن ال يضيع من وقته  ابن عثيمين كل  الشيخ  َحِرَص 
تنظيم  يف  ًا  جادَّ كان  فقد  نافًعا،  عماًل  فيها  يباشر  أن  دون  لحظة،  تفلت 
للدروس  وأوقات  للفتوى،  فأوقات  بعمل:  وقته، وتخصيص كل وقت 
الثابتة، وأوقات للدروس المكثفة يف اإلجازات، وأوقات لتعاهد القرآن، 

وأوقات للبحث والمدارسة)1(. 

 فكان َمْضِرَب الَمَثِل يف حفظ األوقات، واستغالل الثواين والساعات، يف نفع * 
األمة، ونشر العلم والسنّة، وما هذا العلم المبثوث يف األشرطة واإلذاعات 

والكتب والرسائل، إال ثمرة استغالل الوقت، والدقة يف االنتفاع به)2(.

وكان الشيخ ابن عثيمين يتميز باالنضباط يف المواعيد، والمداومة عليها؛ * 
كانت  مهما  فعله،  إذا  الشيء  على  يواظب  أنه  الشيخ:  عادة  من  فكان 

الظروف؛ اقتداء بفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد )كان َعَمُلُه ِديَمًة()3(. 

أن *  ُأِحبُّ  أنا  القليل،  إال  يحضر  لم  )لو  يقول:  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
َأْثُبَت  على الشيء()4(. فكان  )ال ينقطع عن التدريس بعد المغرب 

يف جميع أيَّام السنّة()5(.

ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين )7)5(.  )1(
انظر:  )1عاًما مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالكريم المقرن )))(.  )2(

رواه البخاري )1987(، ومسلم ))78(.      )((
صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )7)(.   )((

الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين، عبد المحسن العباد البدر )9(.  )5(
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وال ينقضي العجب من َبْذِل الشيخ لوقته يف العلم، فهو مالزم للمسجد يف * 
التدريس، ال يكاد يفارقه إال يف موسمي رمضان والحج؛ حيث ينتقل إلى 

مكة للتعليم والفتوى أيًضا)1(.

يقول الشيخ د. أحمد القاضي عن شيخه ابن عثيمين: )كان شديَد الحرص * 
م عليها شغاًل، وال يْؤثِر عليها قربة،  على انتظام الدروس، ودوامها، ال ُيَقدِّ
إال ما ال بدَّ له منه. وأذكر أنه أصيب نحو عام 02)1هـ بالتهاب يف ركبته، 
ر عليه أن يصلي يف المسجد أياًما، وانقطع  لحقه منه ألم شديد، حتى تعذَّ
الحال،  تلك  على  وهو  منزله،  يف  ُعْدَناه  إذا  َفُكنَّا  الحال،  بطبيعة  الدرس 
علينا  وَيْعِرُض  الدرس،  انقطاع  من  تألمه  ُيْبِدي  ُمَحيَّاه،  على  باٍد  واأللم 

َعْقَده يف منزله()2(.

ومن وصايا الشيخ ابن عثيمني ألحد طلبته:  �

)الثبات الثبات يا ُبنَّي؛ عليك باالستقرار على رأي واحد، إن ُبوِرَك لك * 
فيه فالزمه وال َتِحْد عنه()3(.

 *-)4(
 يقول أحد الطلبة - الذين أدركوا وفاة )والد( الشيخ ابن عثيمين

ْعنا - بل جزمنا- أن الشيخ لن يحضر الدرس، ولذلك  : )يف ذلك اليوم َتَوقَّ

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )288(.  )1(
عثيمين،  ابن  الشيخ  جهود  ندوة  بحوث  ]ضمن   )1(( العثيمين  صالح  بن  محمد  الشيخ  ترجمة    )2(

لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
    .)www.saaid.net( موقع صيد الفوائد  )((

))(  تويف )والد( الشيخ ابن عثيمين  عام 98)1هـ يف عنيزة، وأما )والدة( الشيخ فقد توفيت رحمها 
اهلل عام  08)1هـ يف الرياض.
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كان الحضور ليس بذاك، ومع ذلك حضر شيخنا وألقى درسه!()1(. 

ومن مظاهر العناية بالوقت عند الشيخ ابن عثيمني:  �

األسئلة *  الدروس، وعدد  لتوقيت  اليومي، وضبطه  وقته وجدولِه  ترتيب 
التي ُتعَرُض يف الدرس، فال يسمح بأكثر من )ثالثة( أسئلة عن الموضوع 

الواحد)2(.

ومن حرص الشيخ على تنظيم وقته: أنه كان ال يخلط وقًتا بوقت، فوقُت * 
الدرس ليس هو وقُت األسئلة، ووقُت القراءة ليس هو وقُت اإلجابة عن 

األسئلة، وهكذا)3(.

وكان الشيخ ابن عثيمين حازًما جاًدا يف مواعيده، ال يحب تأجيل األعمال * 
أو تأخيرها، بل ربما تضايق عندما تتأخر المواعيد، ويحاسب على ذلك، 

ويلوم المقّصر؛ ولكن بلطف واحرتام وتقدير)4(.

وإذا تأخر الشيخ عن موعده لظرف طارئ –ولو لخمس دقائق- فإنه يقوم * 
باالعتذار لصاحب الموعد عن ذلك التأخير)5(! 

ومن حرص الشيخ على الرتتيب والتوثيق:  �

أنه كان يحرص على تسجيل الدروس والمحاضرات، والغالب أنه يف بداية * 

    .)www.saaid.net( انظر: موقع صيد الفوائد  )1(
.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )2(

 .)www.saaid.net( انظر: وقفات مع حياة الشيخ ابن عثيمين، إحسان العتيبي  )((
انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )12(.   )((
انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان ))1(.   )5(
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كل محاضرة يبدأ بذكر اليوم والتاريخ والمكان)1(! 

بل كان ِحْرُص الشيخ ابن عثيمين على الوقت بارًزا منذ صغره، فحينما * 
مع  لحظة  كل  يغتنم  كان  السعدي؛  عبدالرحمن  شيخه  على  يتتلمذ  كان 
شيخه، حتى يف أثناء سيره يف الطريق، ومن ذلك: أنه حينما ُيدعى الشيخ 
طيلة  ويسأله  معه،  يمشى  عثيمين  ابن  الشيخ  كان  مناسبة؛  إلى  السعدى 

الطريق، حتى يصل إلى بيت المدعو)2(. 

ما *  اليسير  الزمن  يف  ل  َحصَّ فقد  وقته؛  على  عثيمين  ابن  الشيخ  ولحرص 
له كبار الطالب يف الزمن الطويل، وسيرته شاهدة بذلك، فقد َجَمَع  ُيَحصِّ
َيُسدُّ حاجته،  بما  الدنيا  العلم وتحصيله، واالكتفاء من  ه على  َهمَّ الشيخ 

وعدم تشتيت الوقت يف مالحقة حطامها الفاين)3(. 

وقد َطَلَب منه أحد األشخاص أن يمشَي معه من بيته إلى المسجد؛ َفَردَّ * 
عليه قائاًل: )إن هذا الوقت من البيت إلى المسجد؛ قد خصصته لمراجعة 

حفظي للقرآن!(.

غة *  وكان يف عودته من المسجد إلى المنزل؛ كثيًرا ما ُتقرأ عليه الدروس المفرَّ
لة من دروسه يف الجامع؛ لتصحيحها ومراجعتها)4(. من األشرطة المسجَّ

.)islamway.net( انظر: العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، خالد سعد النجار، موقع طريق اإلسالم  )1(
انظر: الدر الثمين، عصام المري )1)(، صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين،   )2(

حمود المطر )166(.    
الدر الثمين، عصام المري )92-91(.      )((

))(  ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين )7)5(، صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح 
العثيمين، حمود المطر )0)(.
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وكان الشيخ ابن عثيمين يذهب إلى المسجد ماشًيا ويرجع ماشًيا، وكان * 
يغتنم هذا الوقت يف ذهابه وإيابه، وذلك أن المسجد يبعد عن بيته )كياًل 

واحًدا(، فهذه عشرة أكيال يقطعها الشيخ يف اليوم الواحد)1(! 

ُصه لمراجعه ِوْرِده من القرآن، ويف عودته يكون *   ففي ذهابه للمسجد ُيَخصِّ
معه عدد من الطلبة يسألونه أو يقرؤون عليه متوًنا.

َلت للشيخ ابن عثيمين؛ العديد من األشرطة من الفتاوى والكلمات *  وقد ُسجِّ
والتعليقات على بعض المتون وهو يف طريقه من المسجد إلى بيته)2(! 

التي *  دروسه  يراجع  ما  كثيًرا  فكان  سفره،  يف  الوقت  يغتنم  الشيخ  وكان 
يمأل  بعيدة؛  مسافات  بالسيارة  السفر  كان  وإذا  وفّرغوها،  طالبه  كتبها 

الطريق فائدة: ما بين مراجعِة قرآن، أو قراءِة كتاب، أو مدارسِة علم.

يقول د. خالد المصلح –واصًفا رحلته العالجية يف أمريكا-: )كان مشغواًل * 
بالتعليم وتصحيح الشرح الممتع، وُكنَّا معه يف أثناء سفره()3(.  

وكان الشيخان: د. خالد المصلح، ود. سامي الصقير، َيْقَرآن على الشيخ * 
كتاَبه )الشرح الممتع( يف رحلته العالجية؛ ليقوم بتصحيحه حتى يف الطائرة! 

المجالت *  إحدى  مع  حواًرا  عثيمين  ابن  الشيخ  من  أحُدهم  وَطَلَب 

عثيمين  بن  محمد  الشيخ  منهج  انظر:  ساعة!  ثلث  من  قريًبا  المسجد  إلى  بيته  من  المسافة  وكانت   )1(
عثمان  د.  عثيمين،  ابن  الشيخ  حياة  من  مواقف   ،)295( الروضان  عبدالعزيز  د.  اهلل،  إلى  الدعوة  يف 

   .)ww.youtub.com( الخميس
 .)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )2(

ابن عثيمين سيرة ومسيرة  )ww.youtub.com( بتصّرف.      )((
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ل اللقاء يف السيارة(، فأجرى اللقاء وهو مّتجٌه  اإلسالمية، فقال له: )َسجِّ
من بيت أخيه إلى رئاسة اإلفتاء يف الرياض، وكان الوقت حوالي نصف 

ساعة)1(.

َوٍمْن ِدقَِّة الشيخ ابن عثيمني يف مواعيده:  �

فيخصصها *  دقائق،  بخمس  الدرس  انتهاء  قبل  للوقت،  منبًِّها  يضع  أنه 
لألسئلة، وال يرضى ألي طالب أن َيْخِرَق هذا النظام،  وَيِصُف د. أحمد 
فيقول:  المكثفة؛  الصيفية  الدورة  ابن عثيمين يف  الشيخ  القاضي دروس 
ثم  التفسير،  بدرس  يبتدئ  فكان  مؤقتة؛  ساعة  يتخذ   -- )كان 
يدير الساعة لمدة خمسين دقيقة، فيسرتسل يف الشرح حتى تدقَّ الساعة 
فيتوقف، ثم يمنح عشر دقائق لألسئلة، ثم يبتدأ الدرس الثاين يف الحديث، 
فعل  –كما  األسئلة  يجيب عن  ثم  دقيقة،  خمسين  لمدة  الساعة  يدير  ثم 
أواًل-، ثم يدير الساعة مرة ثالثة، ويشرح  يف الفقه، ثم يدير الساعة مرة 

رابعة، ويشرح متنًا رابًعا!(2.

وكان الشيخ ابن عثيمين كثيًرا ما يوجه طلبته لحفظ أوقاهتم، وكان يكّرر * 
عليهم قول الشاعر: 

يضيع                والوقت أنفس ما عنيت بحفظه عليك  ما  أسهل  وأراه 

انظر: الدر الثمين، عصام المري ))))(، صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين،   )1(
حمود المطر )110(.    

 )ww.youtub.com( الكنز الثمين يف سيرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، د. أحمد القاضي  )2(
بتصّرف.
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ومن عناية الشيخ ابن عثيمني  بضبط األوقات واملواعيد:  �

عام *  الشيخ  )دعاين  طلبته:  أحد  يقول  ذلك،  على  طالبه  يربِّي  كان  أنه 
)0)1هـ ؛ لتناول وجبة الغداء، وقال لي: )الموعد الساعة الثانية ظهًرا(، 
فحَصَل لي ظرف جعلني ال أصل إلى الشيخ إال يف الساعة )الثانية وعشر 
يا  أين  إلى  فقلت:  السيارة،  قد ركب  بالشيخ  وإذا  فلما وصلت  دقائق(، 
عفا  شيخ  يا  فقلت:  معهم(،  وتغّدوا  عندكم،  )األوالد  فقال:  شيخ؟! 
المرة  )هذه  فقال:  أنت،  نريدك  وإنما  الغداء،  نريد  ال  نحن  عنك،  اهلل 
سأعفو عنكم، ولكن المّرة الثانية ال تتأخر()1(. يقول الطالب -بعد ذلك 
المواعيد، واالهتمام هبا،  الموقف-: )أعطانا الشيخ درًسا عملًيا يف دقة 

والحرص عليها()2(. 

وزاره بعُض القضاة يف إحدى زياراته للرياض، وذلك يف منزل أخيه الشيخ * 
ص لهم وقت العصر - وكان الشيخ  )عبدالرحمن(، فطلبوا منه أن يخصِّ
القضاة-  فيه  زاره  الذي  الوقت  ذلك  يف  هاتفه  على  المتصلين  أحال  قد 
فقال: )ال أستطيع ذلك، وقد أحلُت الناس على هذا الوقت، ولكن لكم 
سؤال، وللمتصلين سؤال(. فانظر إلى  هذه الدّقة، والحرص على االلتزام 

بما َوَعَد به)3(.

 .)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )1(
انظر: ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين )576(، مقال )تعلمت من ابن عثيمين(، د. عمر   )2(

.)almuqbil.com( المقبل
 .)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )((
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إال *  ومناسباهتم،  الناس  دعوات  يجيب  عثيمين،  ابن  الشيخ  أن  ومع 
الحضور،  بإفادة  يبادر  فكان  فائدة،  بال  المجلس  َيُمرَّ  أن  يرضى  ال  أنه 
بادر  المكالمة  انتهت  إذا  ثم  للفتاوى،  الهاتف  رنين  المجلس  ويتخلل 
المجلس  طال  وإذا  أسئلتهم،  عن  ويجيب  الحضور،  بإفادة  أخرى  مرة 
وقّلت االتصاالت؛ قال الشيخ مراًرا: )ما أحد عنده سؤال؟ أو إشكال؟ 
يف  إال  المجلس  من  شيء  يضيع  أن  يريد  ال  فكان  استفيدوا(،  اسألوا... 

فائدة ونفع)1(.

وكان من عادته إذا جلس يف مجلس عام؛ أنه يطلب من أحد الحضور ـ * 
وخاصة من صغار السّنـ  أن يقرأ القرآن، ثم يعّلق على اآليات، ثم يستقبل 

األسئلة)2(.

وباجلملة:  �

فإن الشيخ ابن عثيمين قد َرتَّب حياته كلها يف سبيل اهلل؛ فهو ُمَرتٌَّب يف كل * 
شيء: يف حديثه، يف إجاباته عن األسئلة، يف تنظيمه للوقت، فال تمرُّ دقيقة 

إال ويستفيد منها)3(.

***

.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )1(
  .)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )2(

انظر:  )1عاًما مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالكريم المقرن )71(.   )((
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L   َتَعلُّق الشيخ ابن عثيمني بالقرآن  J

الناظر يف تفسير الشيخ ابن عثيمين لآليات وكالمه على معانيها؛ يرى َجلِيًَّا * 
قوة تأمل الشيخ لآليات، وعمق تدبُّره لمعانيها، واستنباط المسائل العلمية 

والفوائد الرتبوية، وأحياًنا يستنبط استنباطات دقيقة لم ُيسَبق إليها)1(. 

ُتْسَتنَْبُط من هذه *  التي  الفوائد  ُأَبّين  أن  )يهمني  ابن عثيمين:  الشيخ  يقول 
اآليات، وُأَبيُِّن وجه ذلك غالًبا فيما يحتاج إلى بيان، وفيما َخِفَيْت داللته؛ 

ألن االستفادة من القرآن الكريم هبذه الطريقة يحُصل هبا علم كثير()2(.

ومِْن َتعلُِّق الشيخ ابن عثيمين بالقرآن: أنه ُيْكثُِر من تنزيل اآليات القرآنية * 
خالل  من  وحياهتم  الناس  واقع  عالج  ويحاول  المعاصر؛  الواقع  على 

التوجيهات القرآنية)3(.

وكان الشيخ ابن عثيمين متعلًقا بالقرآن الكريم: قراءًة، وحفًظا، وعلًما، * 
 : وعماًل، وتعليًما؛ فقد كان متعاهًدا للقرآن، انطـالًقا من قوله
بِِل  ًتا مَِن اإْلِ ٍد بَِيِدِه؛ َلُهَو َأَشدُّ َتَفلُّ ِذي َنْفُس ُمَحمَّ )َتَعاَهُدوا َهَذا اْلُقْرآَن، َفَوالَّ

فِي ُعُقلَِها()4(. 

انظر: التأمل واالستنباط يف آيات الكتاب بين الشيخ ابن عثيمين وشيخه السعدي، د. محمد المحيميد   )1(
)66)( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.

أحكام من القرآن )8( نقالً عن المصدر السابق.      )2(
انظر: التأمل واالستنباط يف آيات الكتاب بين الشيخ ابن عثيمين وشيخه السعدي، د. محمد المحيميد   )((

))8)( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
رواه البخاري )))50(، ومسلم )1)2(.      )((
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َرة، فقد التحق *  وكانت رحلة الشيخ مع القرآن الكريم بدأت من ِسنٍّ ُمَبكِّ
بمدرسة الشيخ علي بن عبداهلل الشحيتان، فقد حفظ عنده القرآن الكريم 

عن ظهر قلب، ولم يتجاوز )الثالثة عشرة( من عمره)1(. 

َأَثٌر بالغ يف رسوخه يف *  وكان لحفظ الشيخ للقرآن يف هذه السن المبكرة 
صدره، وقوة استحضاره له، ويظهر ذلك يف تالوته يف الصالة، ويف دروسه 

ومحاضراته)2(. 

وكان الشيخ ابن عثيمين من عادته وهو ذاهٌب من بيته إلى المسجد؛ أنه * 
يخصصه لقراءة ورده من القرآن الكريم، يقول الشيخ ابن عثيمين: )إن هذا 
الوقت من البيت إلى المسجد؛ قد خصصته لمراجعة حفظي للقرآن()3(. 

وكان الشيخ ابن عثيمين يختم القرآن يف الشهر: مرتين، ويف شهر رمضان: * 
كّل ثالثة أيام)4(.

ولم يكن الشيخ ابن عثيمين مقتصًرا على القراءة فحسب، بل كان عظيم * 
التدّبر للقرآن، ُمَتْرِجًما له يف أرض الواقع.

القرآن، فكانت له دروس يف *  بتعليم  ومما يظهر يف سلوك الشيخ: عنايته 
القرآن«)5(،  أحكام  »من  برنامج  القرآن:  إذاعة  يف  برامجه  ومن  التفسير، 

انظر: الدر الثمين، عصام المري ))2-)2(.      )1(
الدر الثمين، عصام المري ))2(.      )2(

ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين )7)5(.      )((
.)ww.youtub.com( ابن عثيمين سيرة ومسيرة، د. خالد المصلح  )((

. وقد طبع يف مجلدين، بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  )5(
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ل يف القرآن، واستخراج ما فيه  وهو برنامج عظيُم الفائدة، ُيعنى فيه بالتأمُّ
نه يف فهم القرآن، والغوص  من ِحَكم وأحكام، وهو يدلُّ على مدى َتمكُّ

يف معانيه)1(. 

وكان يقول: )وددُت لو أن تعليمي كله يف القرآن()2(.* 

 وهكذا شأن العالم العامل، كّلما َرَسَخْت قدمه يف العلم؛ َنَطَق بمثل هذه * 
العبارة)3(. 

ومن صور عناية الشيخ ابن عثيمني بالقرآن الكريم:  �

أنه كان إذا ُدعي لبعض المناسبات؛ َطَلب من أحد الحضور أن يقرأ  آيات * 
من القرآن ثم يعّلق عليها، وهكذا دأبه يف لقائه األسبوعي يف بيته، فإن تفسيره 

لـ)جزء عّم( المطبوع، إنما هو مِن َجْمِع ما قاله يف تلك المجالس)4(.

الكريم، *  القرآن  تحفيظ  بجمعيات  الواضح  اهتمامه  أيًضا:  ذلك  ومن 
الشيخ يحرُص على حضور حفالت هذه  ودعمها مادًيا ومعنوًيا، وكان 
كان  إذا  لحضورها  َوْفٍد  إرسال  أو  القصيم،  داخل  كانت  إذا  الجمعيات 

االحتفال خارج المنطقة)5(.

انظر: الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين، عبد المحسن العباد ))1(.    )1(
.)ww.youtub.com( ابن عثيمين سيرة ومسيرة  )2(

اْلُقْرآن(.  َمَعاين  فِي غير  َأكثر أوقايت  َتْضييع  تيمية: )وندمُت على  ابن  قاله شيخ اإلسالم  ومن ذلك ما   )((
العقود الدرية، ابن عبدالهادي )))(.    

  .)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )((
  .)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )5(
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وِمْن�تعّلق�الشيخ�ابن�عثيمني�بالقرآن:���

َث به ابنه األكرب )عبد اهلل( أنه لما اشتّد بالشيخ المرض يف آخر أيام *  ما َحدَّ
حياته، كان يقرأ القرآن الكريم حتى وهو على الفراش)1(! 

ولما ُسئِل الطبيب الذي كان مع الشيخ ابن عثيمين آخر أيام حياته: ما كان * 
يفعله يف األيام األخيرة؟ قال: )ما رأيت عليه سوى الصالة وقراءة القرآن، 

ما اشتغل بغير ذلك بشيء أبًدا!()2(. 

ووصف الدكتور )عامر رضوي( آخَر ساعة من حياة الشيخ ابن عثيمين * 
قائاًل: )كان يقرأ القرآن الكريم، ثم دخل يف غيبوبة، وبعدها بساعة انتقل 

إلى جوار ربه()3(. 

***

    .)ww.youtub.com( حياة إنسان  )1(
الدر الثمين، عصام المري )7)2(.      )2(
الدر الثمين، عصام المري )92)(.      )((
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L   ي الشيخ ابن عثيمني للُسّنة رِّ J  َتَ

 من أهم املعامل والسمات البارزة اليت تتجلى يف شخصية الشيخ ابن عثيمني:  �
تعظيمه للسنّة النبوية، وااللتزام هبا يف دقيق األمر وجليله، فقد كان عظيم * 

ي لُسنَِّة النبي  يف مأكله ومشربه، وقيامه وقعوده، ويف  التحرَّ
يقظته ومنامه، وهيئته ولباسه، ويف شأنه كله.

 وكان يقول ناصًحا لمن حوله: )موافقة السنّة، أفضل من كثرة العمل()1(. * 

وكان الشيخ ابن عثيمين –- يدعوك بَِسْمتِه وَمْظَهِره، قبل أن يدعوك * 
بلسانه وَمنْطِِقه.

يبدأ *  حيث  إلى  ينصرف  ثم  دروسه  يلقي  عالٍم  مجرد  يكن  لم  فالشيخ 
الدرس التالي، بل كان أنموذًجا للعالِم الرباين، الذي يرّبي الناس بصغار 

العلم قبل كباره، ويرّبي بفعله قبل قوله)2(. 

فالشيخ ابن عثيمين ينطبق عليه ما قاله الشافعي:* 

َوَمقالِِه)3(      إِنَّ الَفقي��َه ُه��َو الَفقي��ُه بِِفعِل��ِه بِنُطِقِه  الَفقيُه  َليَس 

وأحسب أن الشيخ ابن عثيمين ُجِمَع له بين فقه المقال وفقه العمل، فكان * 
مرتجًما لعلمه يف شؤونه كلها، ولعّل ذلك من دواعي القبول الخفية.

ندوة  بحوث  الطيار )180( ]ضمن  اهلل  عبد  د.  الجامعي،  التعليم  عثيمين يف  ابن  الشيخ  منهج  انظر:   )1(
جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.  

 .)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )2(
ديوان اإلمام الشافعي )116(.      )((
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 يقول الشيخ د. خالد المصلح: ) استفدتُّ من الشيخ يف بيته ومجالسته * 
له، أضعاف ما استفدت منه يف حلقته()1(. 

ويقول أيًضا: )لم َتَر عيني مثله يف تعظيمه للسنّة، وعمله هبا، ال أقول ذلك * 
عن َظّن، بل عن مشاهدة()2(. 

ومن أبرز املظاهر اليت تدل عن تري الشيخ ابن عثيمني للسّنة النبوية؛ ما يلي)3(:  �

 * : كان الشيخ ابن عثيمين حريصًا على غسل يوم الجمعة، يقول 
)ما تركت االغتسال للجمعة صيفًا وال شتاء()4(.

ث؛ فإنه *  كان الشيخ ابن عثيمين حينما ُيْقبُِل على المسجد ومعه أحد يتحدَّ
الدخول  اليمنى، وال يرتك دعاء  م رجله  ُيَقدِّ المسجد:  بمجرد أن يدخل 

ث-. -ولو كان ذلك الشخص يتحدَّ

كان -  – يحرص على أداء السنّة الراتبة يف بيته، كما هي السنّة)5(.* 

    .)ww.youtub.com( سيرة اإلمام محمد بن عثيمين  )1(
.)ww.youtub.com( ابن عثيمين سيرة ومسيرة، د. خالد المصلح  )2(

انظر: شريط: الشيخ ابن عثيمين كما عرفته، د. خالد المصلح، االستقامة لإلنتاج والتوزيع، شريط:   )((
اإلمام ابن عثيمين، مجموعة من طلبة الشيخ، االستقامة لإلنتاج والتوزيع،  شريط: معالم ومواقف من 
مة ابن عثيمين، د. عمر المقبل، أحد لإلنتاج اإلعالمي والتوزيع، )1عاًما مع سماحة الشيخ  حياة العالَّ
محمد بن صالح العثيمين، عبدالكريم المقرن )2)، ))(، ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، 
العلماء  ابن عثيمين، لمجموعة من  الشيخ  ندوة جهود  القاضي )26-27( ]ضمن بحوث  د. أحمد 

واألساتذة[. 
.)ww.youtub.com( الكنز الثمين يف سيرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، د. أحمد القاضي  )((

المكتوبة(.  إال  بيته  يف  المرء  صالة  الصالة  )أفضل  قال:   e اهلل  رسول  أن   t ثابت  بن  زيد  لحديث   )(  )5(
صحيح البخاري )1)7(.



48

الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

كان الشيخ ابن عثيمين يأيت إلى الجامع الكبير بعنيزة، يف جميع الصلوات * 
ماشًيا على األقدام، ويأيت –أحياًنا- حافًيا غير منتعل، وذلك تأسًيا بنبينا 

 حيث كان يمشي حافًيا ومنتعال)1(.

كان –  – ال يرتك صيام ثالثة أيام من كل شهر، ولو سافر أو انشغل؛ * 
فإنه يقضيها بعد سفره.

كان الشيخ ابن عثيمين حريًصا يف صالته للرتاويح بالناس، على أن تكون * 
إحدى عشرة ركعة، أو ثالث عشرة ركعة، مع الطمأنينة يف الركوع والسجود.

َيْلَعُق *  الطعام؛ فكان  تناول  السنّة عند  تطبيق  ى   – يتوخَّ    – وكان 
أصابعه، ويشرب الماء ثالًثا.

إلقاء *  أثناء  حتى  العاطس  تشميت  على  حريًصا  عثيمين  ابن  الشيخ  كان 
ت العاطس، ثم يستمرُّ يف درسه. الدرس،  فكان ُيَشمِّ

ه  يف كلِّ أحواله، فكان يحرص على *  وكان –  –  ُيْفِشي السالم، ويردُّ
ُد عليها. هذه الشعيرة، ويؤكِّ

رواه البزار يف مسنده من حديث عمران بن حصين ، أن النبي  كان يمشي حافًيا   )1(
وناعاًل، ويشرب قائًما وقاعًدا، وينفتل عن يمينه ويساره، ويصوم يف السفر ويفطر. انظر: مسند البزار 

)512)(، وقال الهيثمي: )رواه البزار ورجاله ثقات( مجمع الزوائد ))/159(.
  وقد أخرج أبو داود يف سننه من حديث عبداهلل بن بريدة: أن رجاًل من أصحاب النبي 
رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: )أما إين لم آتك زائًرا، ولكني سمعت أنا وأنت 
قال: )كذا  قال: )وما هو؟(  منه علم(.  يكون عندك  أن  ، رجوت  اهلل  حديًثا من رسول 
 كان ينهانا  وكذا(. قال: )ومالي أراك شعًثا وأنت أمير األرض؟(. قال: )إن رسول اهلل 
 يأمرنا أن  عن كثير من اإلرفاه(. قال: )فمالي ال أرى عليك حذاًء؟(. قال: )كان النبي 

نحتفي أحياًنا(. سنن أبي داود )160)(.
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صلى الشيخ ابن عثيمين إماًما للرتاويح بالمسجد الحرام عام )0)1هـ  يف * 
العشر األواخر من رمضان، ونّبه يف مكّبر الصوت على عدم تكرار الوتر 

يف ليلة واحدة، كما هي السنّة)1(. 

كان – - إذا َقِدَم من السفر، ودخل بلدته )عنيزة(، ال يذهب إلى * 
البيت مباشرة، بل يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين –كما هي السنّة-، فإن 
َوَجَد المسجَد مغلًقا؛ بحث عن غيره؛ حتى َيِجَد مسجًدا مفتوًحا، فيصلي 

فيه ركعتين)2(.

كان الشيخ ابن عثيمين يحرص على لبس البياض صيًفا وشتاء؛ عماًل بما * 
جاء يف حديث ابن عباس   أن النبي  قال: )البسـوا 

نوا فيها موتاكم()3(.  من ثيابكم البياض، فإهنا من خير ثيابكم، وكفِّ

***

انظر: وسام الكرم يف تراجم أئمة وخطباء الحرم، يوسف الصبحي )52)(.  )1(
انظر: صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )122(، حياة إنسان   )2(

   .  )ww.youtub.com(
حسن  )حديث  الرتمذي:  وقال   ،)1897( والنسائي    ،)99(( والرتمذي   ،)(778( داود  أبو  رواه   )((

صحيح(.



50

الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

L  )1(َوَرُع الشيخ ابن عثيمني  J

الورع له أثٌر على القلب والعلم والعمل؛ ولذا كان السلف يتواصون به * 
وهم  الورع،  يتعّلمون  وهم  الناس  )أدركت  الضحاك:  قال  ويتعلمونه، 

اليوم يتعلمون الكالم!()2(.

ولقد كان الشيخ ابن عثيمين  يف غاية الورع والمحاسبة لنفسه، والحذر * 
من الوقوع يف المحرمات والمشتبهات.

 َفِمْن أمثلة ورعـه:  �

أنه كان إذا احتاج أن يمأل قلمه بالحرب وهو يف الجامعة، فإنه يقوم باستعمال * 
ذلك الحرب فيما يتعلَّق بعمل الجامعة، وكان قبل أن يخرج من الجامعة، 
غ قلمه من الحرب ويقول: )هذا الِحرب للجامعة وأمورها، وال َيِحقُّ لي  يفرِّ

استخدامه يف أموري الخاصة خارجها()3(. 

َوِمْن صور ورعه:  �

أنه كان إذا غاب عن التدريس أو اإلمامة؛ َيْحِسُب نسبَة الغياب، ويخصُمه * 

ار اآلخرة، وهو  الدَّ ينفع يف  فيما ال  غبة  الرَّ َتْرُك  اْلمْشروع: هو  هد  )الزُّ تيمية:  ابن  يقول شيخ اإلسالم   )1(
ار  تي ال ُيْستعاُن هبا على طاعة اهللِ، كما أن  الورع المشروع: هو َتْرُك ما قد َيُضرُّ يف الدَّ ُفُضوُل المباِح الَّ
اآلخرة( مجموع الفتاوى )21/10(. ويقول ابن القيم: )الزهد: ترك ماال ينفع يف اآلخرة، والورع: ترك 

ما يخشى ضرره يف اآلخرة( الفوائد )118(.  
الورع، ابن أبي الدنيا )50(.      )2(

 .)www.aluka.com( محمد التكلة ،)مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )((
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مِْن راتِبه، وال يقبل أخذه، مهما كان الغياُب قصيًرا.

بل كان إذا تأّخر عن الدوام يف المعهد بضَع دقائق؛ َأْثَبَت ذلك يف ِسِجلِّ * 
الحضور، وكتب أمامه: بغير عذر)1(.

ومن ورعه:  �

كبار *  هيئة  كاجتماعات  مهمة؛  لمصالح  الجامعة  عن  يتغيب  عندما  أنه 
العلماء التي ُتعقد أحياًنا يف أيام الدراسة، فعند ذلك َيخصم ما ُيْعَطى له 

مقابَل تلك المحاضرات، ويدفعه للعميد أو مدير الجامعة)2(. 
ولما عاد الشيخ ابن عثيمين من رحلته العالجية من أمريكا؛ زاره عميد كلية * 

لم  المرض؛  إهناك  ومع  الناس،  زحمة  ويف  عنيزة،  يف  مسجده  يف  الشريعة 
ينَس الشيخ أن يسأل العميد قائاًل: )أنا تغيَّبت عن العمل، والراتب ما زال 

ُيصرف(؛ فأجابه العميد: )إن الموظف له حق يف اإلجازة المرضية!()3(.

ومن ورعه:  �

له *  َيْظَهَر  أن  قبل  الفتوى  يف  ع  يتسرَّ وال  يفتي،  فيما  التثّبت  كثير  كان  أنه 
حتى  )انتظر  يقول:  الفتوى  أمور  من  أمر  عليه  أشكل  إذا  فكان  الدليل، 
وِحْرِصه  بورعه،  توحي  التي  العبارات  من  ذلك  وغير  المسألة(،  أتأمل 

على الدقة واألمانة يف الفتوى)4(.

انظر: صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )9)1(.   )1(
  .)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )2(
  .)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )((

انظر: نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين،  موقع صيد   )((
    .)www.saaid.net( الفوائد
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ما *  )إذا سمعتم عني  قال ذات مرة:  أنه  ابن عثيمين؛  الشيخ  ومن تواضع 
تستنكرونه فراجعوين، قد أكون مخطئًا فيهديني اهلل على أيديكم، وربما 

ُنِقَل عني خطأ فُأَبيُِّن أنه خطأ، وقد يكون صوابًا فُأَبيُِّن أنه صواب()1(.

باشرها *  ولكنّه  عنها،  ويتوّرع  الفتيا؛  من  يخشى  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
ة كتم العلم، وخوف  : )لوال معرَّ خوًفا من كتم العلم، ولهذا قال 
عقاب اهلل تعالى؛ ما أفتيت أحًدا، ولكني أفتي أرجو أن َأْسَلَم من ذلك()2(.

ع عن الجواب يف الحكم عن بعض *  وكان الشيخ ابن عثيمين كثيًرا ما يتورَّ
ع عن القول بمسائل لم ُيسبق  األحاديث التي ال يعرف صحتها، كما يتورَّ
عند  انتهاكه  يجوز  ال  واجٌب  ورٌع  فهذا  يعلم  ال  عما  التوقف  أما  إليها، 

.)3(
 الشيخ

المال *  من  مبلًغا  احتجت  )سابًقا(:  عنيزة  يف  العلمي  المعهد  مدير  يقول 
فاقرتضت من الشيخ ابن عثيمين، وذكرت له أنني محتاج المبلغ؛ ألنني 
تأخذين  هل  للرياض؛  بالسفر  رغبة  )لي  لي:  فقال  للرياض،  سأسافر 

لقاءات الباب المفتوح، اللقاء رقم)68(.  )1(
معالم التميز يف الفتوى عند الشيخ ابن عثيمين، د. وليد الودعان )2075( ]ضمن بحوث ندوة جهود   )2(
الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. ويقول الشيخ ابن عثيمين أيًضا: )واهلل نخشى 
الفتيا، ولوال أن اإلنسان يخشى من كتمان العلم، أو أن السائل يذهب إلى إنسان جاهل ويفتيه؛  من 
almuqbil.( د. عمر المقبل ،)لكان اإلنسان يتوقف عن الفتيا ليسلم( مقال )تعلمت من ابن عثيمين
يف الفتوى عند الشيخ ابن عثيمين، د. وليد الودعان )2075( ]ضمن  التميز  معالم  وانظر:    ،)com

بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
  .)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )((
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مقابل  مبلغ  دفع  على  الشيخ  أصرَّ  وصلنا،  فلما  معي،  فأخذته  معك؟(، 
األمر  لكان  أقرضتك؛  ما  أنني  )لو  الشيخ:  فقال  ة،  بِِشدَّ فرفْضتُّ  السفر، 

َهيِّنًَا، ولكن أخشى أن يكون قرًضا َجرَّ نفًعا()1(.

وذات مرة قال الشيخ ابن عثيمين لطالبه يف الجامعة: )من وجد أين ظلمته * 
أحد  فراجعه  فليراجعني()2(.  التصحيح؛  أثناء  الدرجات  من  شيء  يف 

الطالب يف نصف درجة فأضافها له)3(. 

وهكذا كان الشيخ ابن عثيمين كما نحسبه، قد ارتقى إلى درجة عالية من * 
الورع، يف َزَمٍن َعزَّ فيه أهله)4(. فما أحوج األمة إلى هذه النماذج النزيهة، 

النقيِّة، المرتفعة عن َلعاعِة الدنيا، والتنافس يف حطامها الفاين)5(!

***

)www.saaid.net( انظر: ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالرحمن الهريف، موقع صيد الفوائد  )1(
ندوة جهود  الطيار )172( ]ضمن بحوث  اهلل  الجامعي، د. عبد  التعليم  ابن عثيمين يف  الشيخ  منهج   )2(

الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.  
ندوة  بحوث  الطيار )172( ]ضمن  اهلل  عبد  د.  الجامعي،  التعليم  عثيمين يف  ابن  الشيخ  منهج  انظر:   )((

جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
انظر: ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين )29، 159 – 167(، ترجمة الشيخ محمد بن صالح   )((
العثيمين، د. أحمد القاضي )27-29( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من 
المصلح، تسجيالت االستقامة  ابن عثيمين كما عرفته، د. خالد  الشيخ  العلماء واألساتذة[، شريط: 
مة ابن عثيمين، د. عمر المقبل، أحد لإلنتاج اإلعالمي  اإلسالمية، شريط: معالم ومواقف من حياة العالَّ

والتوزيع.
.)ww.youtub.com( الكنز الثمين يف سيرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، د. أحمد القاضي  )5(
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L   ُزْهـُد الشيخ ابن عثيمني  J

ِمْن أبرز اجلوانب يف حياة الشيخ ابن عثيمني:  �

أنه إماٌم يف الزهد، بل إنك تجزم أنه ال ُيعَرُف له نظير من أقرانه على هيئته * 
وحاله وشأنه يف الزهد؛ حتى أصبَح الشيخ رمًزا من رموز الزهد يف العصر 

الحديث.

حطام *  حيازة  على  قادًرا  المرء  يكون  أن  الزهد:  مراتب  أعلى  من  وإن 
الدنيا، بل وتأتيه الدنيا وُتْعَرض عليه، ومع ذلك تراه زاهًدا فيها ال يريدها، 

وهكذا حال الشيخ ابن عثيمين –نحسبه واهلل حسيبه-.

الُبْلَغة، ويجعلها يف يده ال *  الدنيا قدر  ابن عثيمين يأخذ من  الشيخ  وكان 
 يف قلبه، ويستخدمها وال يخدمها، وهذا ما أحسب أن الشيخ ابن عثيمين

-  - كان متصًفا به، كما شهد بذلك القاصي والداين)1(.

لقد كان الشيخ ابن عثيمين قادًرا على العيش عيشة كبار األغنياء واألثرياء، * 
الدنيا ما  ينال من زهرة  أن  بإمكانه  بالقليل، فكان  ولكنه رضي من ذلك 
لقد  بل  العالية،  ومنزلته  الذائعة،  وشهرته  العظيمة،  لمكانته  نظًرا  يريد؛ 
ارتمت الدنيا بكل زينتها، وبريقها، ومناصبها عند أقدامه؛ َفَرَكَلها بقدمه، 

وأشاح عنها بوجهه. 

خدمَته، *  ويتمنّون  عظيًما،  حًبا  الشيخ  يحبُّون  كانوا  الوجهاء،  من  وكثيٌر 

.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )1(
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وتلبية طلبه، ولكنه -- كان زاهًدا يف ذلك كله. 

والوجهاء، *  الوالة  عند  جاًها  الناس  أعظم  من  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
ولم يستعمل ذلك لَِحظِّ نفسه وعمارة دنياه، بل استعمله يف قضاء حوائج 
فيما  إال  يشفع  ال  النفس،  عزيز  ذلك  مع  وكان  العلم،  وطلبة  المسلمين 
فيعلن  الكبيرة  األعطيات  له  تعطى  وكانت  شفاعته)1(،  قبول  ظنه  يغلب 

على المأل مباشرة أهنا لطلبة العلم)2(.

قضى الشيخ ابن عثيمين أكثر من )ستين( عامًا من عمره يف بيٍت طينٍي؛ * 
تواضًعا وزهًدا وقناعة، مع كثرة ما جاءه من عروض باالنتقال إلى بيت 
َكُثَر عليه اإللحاح؛ َخَرَج إلى  البقاء، ولما  من الطراز الحديث، لكنه آثر 
أقل، ونزله منذ عام 09)1هـ،   أو  الناس  بيت متواضع؛ كبيوت أوسـاط 

وبقي فيه حتى وفاته)3(.

بل *  وراءها،  ويجري  المناصب  إلى  يتطلَّع  عثيمين  ابن  الشيخ  يكن  ولم 
عاش معلًِّما مربًيا، وواعًظا زاهًدا، وهذا هو السمت الذي تميز به علماء 

الرعيل األول)4(. 

إبراهيم *  بن  الشيخ محمد  قَِبل  القضاء من  تولِّي  الشيخ  ُعِرَض على  وقد 

انظر: مقال )العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(، د. خالد النجار، موقع األلوكة   )1(
.)www.aluka.com(

.)www.saaid.net( انظر: وقفات مع حياة الشيخ ابن عثيمين، إحسان العتيبي  )2(
    .)www.saaid.net( انظر: موقع صيد الفوائد  )((

انظر: مقال )العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(، د. خالد النجار، موقع األلوكة   )((
.)www.aluka.com(
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–، والذي ألحَّ على فضيلته  – مفتي الديار السعودية سابًقا  آل الشيخ)1( 
بتولي القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه رئيًسا للمحكمة الشرعية باألحساء، 
فطلب الشيخ منه اإلعفاء، وبعد مراجعات واتصاالت؛ ُسمح بإعفائه من 

منصب القضاء. 

ومن أخبار زهد الشيخ ابن عثيمني:  �
عام *  ُعنيزة  بمدينة  المتواضع،  الطيني  منزله  يف  خالد  الملك  زاره  لما  أنه 

01)1هـ ؛ َعَرَض عليه أن يبني له داًرا جديدة، فاعتذر الشيخ ابن عثيمين 
بيًتا نتشارك به!(، وعندما سأله  بلطف، وَشَكَره)2(، ثم قال: )نبني وإياك 
إلى  بأن جامع عنيزة بحاجة  الشيخ  البيت؛ أجابه  الملك خالد عن ذلك 
إعادة بناء؛ فما كان من الملك اال َأْن َأَمَر بإعادة بناء الجامع على نفقته، 
وأعلن الشيخ ابن عثيمين ذلك يف خطبة الجمعة التي َتَلْت زيارة الملك، 

وهو اآلن )جامع ابن عثيمين( بعنيزة)3(! 

ويف عام 07)1هـ لما زار الملك فهد –- منطقة القصيم، وانطلق * 
ل الملك  الموكب الملكي متوجًها إلى منزل الشيخ ابن عثيمين، فلما َتَرجَّ

هو: الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، مفتي البالد السعودية، ورئيس قضاهتا، ومرجع   )1(
ج على يديه كبار العلماء والقضاة،  ا وصربًا، تخرَّ أمورها الدينية، َوَهَبُه اهلُل ِعلًما وعقاًل وفهًما ثاقًبا، وَجَلَدً
وقد ُجمعت فتاواه يف ثالثة عشر مجلًدا، تويف  عام 89)1هـ. انظر: علماء نجد خالل ثمانية 
قرون، البسام )2/1)2(، علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجذوب )7/2)2(، روضة الناظرين، 
د.  وفقيهها،  السعودية  الديار  عالم  إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  انظر:  ولالستزادة   .)(16/2( القاضي 

محمد الشويعر، مجلة البحوث اإلسالمية، العدد )51(.
انظر: الدر الثمين، عصام المري )220(.      )2(

.)qalamsa.com(  الدر الثمين، عصام المري )218-219(، صحيفة قلم اإللكرتونية، )1 أبريل، 2016م  )((
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من سيارته؛ تفاجأ  أن الشيخ يعيش يف بيٍت من طين! فدخل الملُك البيَت، 
المجلس،  دخل  وحينما  المتواضعة،  وسقوفه  جدرانه  يف  بِنََظِره  وتأّمل 
أبا  )يا  قائاًل:  الملُك  بادره  ابن عثيمين؛  الشيخ  وجلس على األرض مع 
فابتسم  بيًتا(،  لك  ابني  بسيطة...أريد  هدية  مني  تقبل  أن  بد  ال  اهلل؛  عبد 
وخيركم  البيت،  هذا  يف  مرتاح  ولكنني  خيًرا،  اهلل  )جزاك  قائاًل:  الشيخ 
وصل يا أبا فيصل، وهديتكم مقبولة، ولكن َأْعِفني من ذلك(. َفَأَلحَّ عليه 
أبلغ  منزلي هو  له: )وجودك يف  أبى، وقال  الشيخ  ، ولكن  وَأَصرَّ الملك 

إكرام(، َفَقبَِل الملُك اعتذاره، وَعَرَف أنه رجٌل زاهد.

 وممن زار الشيَخ يف منزله الطيني المتواضع: الملُك خالد، والملُك فهد، * 
.-- والملك عبد اهلل

ومن أخبار زهد الشيخ ابن عثيمني:  �

أن أحد األمراء أهدى له سيارة جديدة فارهة، َفَشَكَره الشيخ، واعتذر عن * 
قبولها قائاًل: )اِعَتبِْر هديتك وصلت، وأعفني من قبولها(، وَأْخَبَره بأنه ال 
حاجة له هبا، وأن سيارته القديمة تكفيه، حتى إّن الشيخ قد توفِّي، وهو لم 

ًكا بسيارته القديمة المتواضعة)1(.  َيَزل متمسِّ

وكان الشيخ ابن عثيمين -- إذا رأى ما يعجبه من الدنيا وهبرجها يقول: * 
)َلبَّْيَك إِنَّ اْلَعْيَش َعْيُش اآلِخَرِة(، فكان طالبه يستمعون لتلك الكلمات، وهي 

تخرج مِْن فِيه، فيكون لها األثر الكبير يف قلوهبم ويف حياهتم)2(. 

    .)www.saaid.net( انظر: موقع صيد الفوائد  )1(
انظر: الشيخ ابن عثيمين ومنهجه يف التعليم الجامعي، د. عبداهلل الطيار )185( ]ضمن بحوث ندوة  )2( 

جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
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َوِمْن ُزْهِد الشيخ ابن عثيمني:  �

ُزْهُده يف الثناء والمدح؛ فهو يكره ذلك غاية الكراهة، وربما َنّبه من يمدحه * 
يف وجهه، وأرشده إلى الصواب.

العفة والنزاهة والزهد تضفي على أصحاهبا هيبة *  بأن  التاريخ  أثبت  وقد 
يف  وعزة  ومحبة  ثقة  مصدر  أهنا  كما  والخاصة،  العامة  قلوب  يف  ووقاًرا 

الدنيا، ونجاة وسالمة يوم القيامة)1(.

***

.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )1(
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L   الشيخ ابن عثيمني و قيـام الليـل  J

ة *  وِشدَّ والتهجد،  العبادة  من  عظيم  جانب  على  عثيمين  ابن  الشيخ  كان 
الصلة باهلل، واالطِّراح على عتبة عبوديته.

يُؤّثروا يف واقع حياهتم، *  يريدون أن  الذين  العاملين  العلماء  وهكذا شأن 
يحتاجون  فإهنم  المسؤولية؛  وثقل  العلم،  أمانة  أعناقهم  على  ويحملون 
الحياة؛  وضجة  األرض  وانقطاع عن شواغل  الوقت،  لبعض  خلوة  إلى 

دون به يف طريقهم إلى اهلل. لتكون تلك الخلوة زاًدا يتزوَّ

 والشيخ ابن عثيمين له شأن عظيم مع الليل، فإنه لم يرتك قيام الليل ال يف * 
ب فيه  سفر وال يف حضر؛ فكان حريًصا على أن يأخذ من الليل نصيًبا يتقرَّ

إلى اهلل، يناجي فيه ربه، ويطرح عليه مسائله، وُينِْزُل به حاجته)1(.

إلى *  عنيزة  من  عثيمين  ابن  الشيخ  مع  سافر  أنه  الشيخ:  طلبة  أحد  حكى 
الرياض، ثم توّجهوا إلى مكة بالسيارة للعمرة، وبعد االنتهاء من العمرة، 
استسلم الجميع للنوم، ويف منتصف الليل، إذا بالشيخ قائم يصلي، فقال 
تعب  كبير  وهذا شيخ  للنوم،  وأستسلم  أنا شابٌّ  اهلل،  الطالب: )سبحان 

مثلي، ثم يقوم يف الليل ليصلي!()2(. 

َث أحُد طالب الشيخ ابن عثيمين: أنه خرج مع مجموعة من الطالب *  وَحدَّ

شريط: ابن عثيمين كما عرفته، د. خالد المصلح، االستقامة لإلنتاج والتوزيع.  )1(
.)www.saaid.net( انظر: وقفات مع حياة الشيخ ابن عثيمين، إحسان العتيبي  )2(
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مع الشيخ ابن عثيمين يف رحلة برّية. قال الطالب: فأْدَرَكنَا الليل؛ فاستأذن 
عنه؛  لنبحث  فذهبنا  عليه؛  َفَقلِْقنَا  علينا؛  فأبطأ  حاجته،  ليقضي  الشيخ 
الصالة؛  من  َسلََّم  فلما  يصلي!  األرض  من  منخفض  يف  الشيخ  فوجدنا 

َقَبَض على لحيته وقال: 

َوإِنِّ��ي خي��را  بِ��ي  الن��اُس  عني)1(يظ��نُّ  َتْعُف  لم  إِن  النَّاس  َلَشرُّ 

***

.)ww.youtub.com( يرويها الشيخ د. عمر المقبل ، قصة عن الشيخ ابن عثيمين  )1(
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L   َصرْبُ الشيِخ ابن عثيمني  J

َجَرْت ُسنّة اهلل تعالى أن المعالي ال ُتنال إال بجسر من الصرب والتعب، وأن * 
كل شيء نفيس عظيم يطول طريقه، ويكثر التعب يف تحصيله؛ فإن العلم 
لما كان أشرف األشياء؛ لم يحصل إال بالتعب والسهر والتكرار، وهجر 

اللذات والراحة)1(، وكذا بقية الفضائل والمكارم.

ال��ج��ود ُي��ْف��ِق��ُر واإلق�����دام َق��تَّ��اُلل��وال المش��قة س��اد الن��اس كلهم

ومن أخبار صرب الشيخ ابن عثيمني:  �

ِة *  ِة ذات اليد، وَصَبَر على التعليم مع قِلَّ أنه َصَبَر على طلب العلم، مع قِلَّ
وأسئلتهم،  ُمِحبِّيه  على  وَصَبَر  وأذيتهم،  مخالفيه  على  وَصَبَر  الطلبة)2(، 

وَصَبَر على شظف الدنيا وإدبارها، وَصَبَر على فتنتها وإقبالها)3(.

انظر: صيد الخاطر، ابن الجوزي )281(.  )1(
يقول الشيخ إبراهيم الجطيلي: )َدَرسُت عند الشيخ ابن عثيمين خالل ثالثين عاًما، حتى إنه لم يكن يف   )2(
بعض حلقات الدرس إال أنا وآخر فقط!(. صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، 
حمود المطر ))8( بتصّرف. ويقول الشيخ د. أحمد القاضي: )ولم يفت يف عضده انفضاض الناس، 
وزهدهم يف العلم، وقلة الطلبة يف أواخر التسعينيات الهجرية، حتى لقد رأيته أكثر من مرة، وليس بين 
التقرير، واالستطراد  الدرس سوى طالب أو طالبين فقط! فما يمنعه ذلك من حسن  ابتداء  يديه حين 
والتفصيل، حتى لكأن المكان غاص بطالب العلم، فلما صرب وصابر، واجتهد وثابر...فتح اهلل له فتًحا 
مبينًا، َوَجَعَل أفئدة الناس هتوي إليه من أصقاع األرض، من مختلف الجنسيات واألعراق، فلربما حزرت 
بن صالح  الشيخ محمد  ترجمة  يزيدون(.  أو  الفقه، بخمسمائة طالب  يديه، يف بعض دروس  بين  من 

العثيمين )15( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
َومِْن صرب الشيخ ابن عثيمين: أنه كان  حريًصا على تفّقد أوالده، وإيقاظهم لصالة الجماعة، ومتابعتهم=  )(( 
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يف *  والتدريس  والخطابة  اإلمامة  على  مواظًبا  كان  عثيمين  ابن  والشيخ   
الجامع الكبير يف عنيزة، على مدى )خمٍس وأربعين( عاًما، دون كلل أو 

ملل، مع انضباط تام بالمواعيد.

وقد ُعِرَف عن الشيخ ابن عثيمين أنه إذا كان مسافًرا؛ أنه يعود إلى عنيزة * 
َمًا أو َتَمْلُمالً)1(. ليلقي خطبته ثم يعود، دون أن ُيْظِهَر َتَبرُّ

َوِمْن ُصَور ثبات الشيخ ابن عثيمني وصربه:  �

أنه أدرك يف بواكير شبابه جملًة من الصوارف الدنيوية التي َبَهَرْت زهرُتها * 
من  فيه  كانوا  ما  والتجارة على  الوظائف  فآثروا  الناس،  من  فَِئاًما  وبريُقها 
الحال، ولكن  بطبيعة  به صاحُبه  ُيَذّم  بالتعّلم والتعليم، وهذا ال  االشتغال 
مما ُيْمَدُح به: إيثاُر الفاضل على المفضول، والصرب على تحصيل ثمراته)2(.

َومِْن َصْبِر الشيخ وثباته؛ أنه إذا شرح كتاًبا ُيْشبُِعه شرًحا وتعليًقا)3(! * 

جميع *  يف  السعدي  عبدالرحمن  للشيخ  مالزًما  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
العمل  إلى  طالبه  من  كثير  وانصرف  الدنيا،  انفتحت  فعندما  األحوال؛  

= دراسًيا، وااللتقاء هبم، ال سيما يف وقت الغداء، حتى ربما لو قيل له: إن فالًنا سيتأخر، قال: )ننتظر 
حتى يحضر(، وهذا من حرصه على جمع األسرة، وتربيته لهم، ومعرفته ألحوالهم. انظر: مواقف من 

.)ww.youtub.com( حياة العالمة محمد بن صالح العثيمين، د. سامي الصقير
انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )295(.  )1(

ولئن كانت الصوارف يف عهد الشيخ ابن عثيمين كثيرة، فهي يف عصرنا اليوم أكثر وأكثر؛ ومن ذلك: تنوع   )2(
الفتن وكثرهتا، والتباس الحق بالباطل على كثيرين، مما يوجب على العبد مزيًدا من الضراعة واللجأ 
.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)إلى اهلل بالهداية والثبات. انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )291(.  )((
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والوظائف، َبِقَي الشيخ ابن عثيمين مواظًبا عند شيخه السعدي)1(.

 يقول ابن عثيمين: )وبقيت أنا عند شيخنا؛ حتى إين كنت آتيه ضحى، اقرأ * 
عليه كتاب »قواعد ابن رجب« لوحدي!()2(. 

يقول *  العلم)3(.  طلب  يف  الرفاهية  سبل  عثيمين  ابن  للشيخ  تتيسر  ولم 
الناس  على  َمرَّ  حيث  عنيزة،  يف  العوائل  كأغلب  عائلتنا  )كانت   :
حليبها،  من  نشرب  حلوًبا:  بقرة  تملك  عائلتنا  وكانت  ومخمصة؛  جوٌع 
وكان والدي يذهب هناًرا لكي يزرع ويسقي نخله وغرسه، فكنت أساعده، 
ثم حبََّب اهلُل لي العلم وَطَلبِه قبل أن تنشأ المدارس، فالتحقت بحلقة شيخنا 
ابن سعدي، فكنت أحرص على الجمع بين الطلب، ومساعدة الوالد()4(. 

الريال *  أملك  ال  زمان  علي  َمرَّ  لقد  )واهلل  طالبه:  ألحد  مرة  ذات  وقال 
الواحد يف جيبي()5(.

وِمْن َصرْبِ الشيخ ابن عثيمني على الَطَلْب:  �

لشّح *  ونظًرا  فيها؛  والبحث  والمطالعة  للكتب،  المالزمة  طويل  كان  أنه 
تِها يف ذلك الوقت؛ فقد كان الشيخ يستعير الكتب من مكتبات  الكتب وقلَّ
عنيزة، مثل: مكتبة الجامع، ومكتبة الشيخ عبداهلل بن مانع، ومكتبة  الشيخ 

.)www.saaid.net( انظر: موقع صيد الفوائد  )1(
.)ww.youtub.com( مواقف من حياة العالمة محمد بن صالح العثيمين، د. سامي الصقير  )2(

الدر الثمين، عصام المري )22(.  )((
انظر: موقع صيد الفوائد )www.saaid.net( بتصّرف.  )((

.)www.saaid.net( موقع صيد الفوائد  )5(
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عبداهلل بن عقيل)1(. 

وكان الشيخ ابن عثيمين يف صباه؛ يحمل كتبه وأوراقه على رأسه، ويأيت * 
الباب،  فيطرق  آنذاك(،  عنيزة  )قاضي  المانع  اهلل  عبد  الشيخ  منزل  إلى 
وُيَسلِّم ويستأذن، فيصعد إلى المكتبة، فيبقى فيها من الصباح الباكر إلى 

الظهر، ثم ينزل وُيَسلُِّم وينصرف، وكان الشيخ حينها لم يبلغ الُحُلم)2(.

العيش؛ كان *  الفالحة والزراعة؛ بحًثا عن لقمة  الناس يف  انشغل  وعندما 
َمّن  الشيخ ابن عثيمين مَِن الذين اشتغلوا يف ذلك مدة، ولكن اهلل تعالى 

بفضله على الشيخ؛ فعاد إلى استئناف الدراسة على الشيخ السعدي)3(.

عنيزة *  قضاء  توليه  إبَّان  كان  أنه  عقيل؛  بن  عبداهلل  العالمة  الشيخ  وذكر 
)عام 70)1هـ وما بعدها( ينفرد كل ليلة مع الشيخ ابن عثيمين؛ لتحضير 

دروس شيخهما السعدي من الغد ومراجعتها)4(.

ولما كان الشيخ ابن عثيمين طالًبا يف المعهد العلمي بالرياض؛ كان يدرس * 
يف الفرتة الصيفية دروَس السنة المستقبلة، ثم يمتحن فيها يف الدور الثاين، 
المعهد  يف  ج  وتخرَّ الزمن،  اختصر  الطريقة  وهبذه  الثالثة،  للسنة  ويرتقي 
يف فرتة وجيزة، ولما احتاج المعهد العلمي يف عنيزة إلى معلِّمين؛ رجَع 
َسًا يف المعهد، ويف الوقت نفسه كان  الشيخ إلى َمْسَقِط رأسه؛ وتعيَّن ُمَدرِّ

.)www.aluka.com( محمد التكلة، موقع األلوكة ،)انظر: مقال )العالمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )1(
القاضي )12( ]ضمن بحوث ندوة جهود  العثيمين، د. أحمد  الشيخ محمد بن صالح  انظر: ترجمة   )2(

الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
.)www.aluka.com( انظر: مقابلة إذاعية مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، موقع األلوكة  )((

.)www.aluka.com( محمد التكلة، موقع األلوكة ،)انظر: مقال )العالمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )((
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منتسًبا يف كلية الشريعة حتى َأَتّمها)1(.

وِمْن َصرْبِ الشيخ ابن عثيمني:  �

أنه كان يبذل جهًدا مضاعًفا يف موسم الحج ورمضان، ال يطيقه إال األشّداء * 
من الشباب، وال يكاد ينام يف تلك المواسم إال قليال)2(. 

ويف موقف آخر من مواقف الصرب:  �

أنه يف أثناء تسجيل الشيخ ابن عثيمين لحلقات برنامج )نور على الدرب(؛ * 
بدأ النوم يهجم على الشيخ، ثم رأى أن يجيب عن األسئلة وهو يمشي 
الحلقات  ُيْكِمَل  أن  بذلك  فاستطاع  نفسه؛  النوم عن  ليدفع  وإياًبا؛  ذهاًبا 

المخصصة للربنامج وهو يمشي)3(.

وذات يوم؛ لم يتمكن الشيخ ابن عثيمين من النوم هناًرا، وجلس الشيخ * 
-كعادته- لإلجابة عن الفتاوى عرب الهاتف، فكان يرفع السماعة ويستمع 

لسؤال السائل، فينام وتسقط سماعة الهاتف من يده)4(!  

ومن أخبار صرب الشيخ ابن عثيمني على املرض:  �

َمَرِضه *  يف  حتى  له  مالزمة  الصفة  هذه  فكانت  الشكوى،  قليل  كان  أنه 
ٍة وألم، حتى تمّكن  الذي تويف فيه؛ َفَلْم يكن يشكو ألحٍد ما يعانيه من ِشدَّ

الدر الثمين، عصام المري )77(.  )1(
القاضي )))( ]ضمن بحوث ندوة جهود  العثيمين، د. أحمد  الشيخ محمد بن صالح  انظر: ترجمة   )2(

الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
انظر:  )1عاًما مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالكريم المقرن )56(.  )((

.)www.saaid.net( انظر: موقع صيد الفوائد  )((
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المرُض مِْن جسمه.

بأنه يف *  ُيْشِعُرك  أنه  أال  العضال؛  والمرض  العظيم،  الكرب  مع هذا  وهو 
عافية وصحة وسالمة، فلم ُيْبِد ألمـًا، ولم ُيْظِهر َكَدًرا، بل كان مستمًرا يف 

دروسه، مشتغاًل بالعلم والتعليم حتى يف آخر لحظات حياته. 

والساعتين *  الساعة  الدرس:  موضع  يف  يمكث  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
والثالث، يف عزيمة صارمة، وهمة عالية، ال يعرتيه ملل أو ضجر)1(. 

أرى *  )إنني  مرضه-:  طوال  والده  الزم  –الذي  عبدالرحمن  ابنه  ويقول 
ات َيُعضُّ على شفتيه من آالم المرض؛ فأسأله: هل  الشيخ كثيًرا من المرَّ
تتألم من شيء؟(. فإذا كان بالغرفة أحد غير ابنه يقول: )ال، أبًدا(، أما إذا 
لم يوجد إال ابنه فإنه يقول: )إين أتألم، ولكن َقْولِي هذا من باب اإلخبار، 

ليس من باب الشكوى()2(. 

وُسئِل ابن عثيمين عن األلم الذي يعانيه يف مرضه؛ فقال: )يأيت ويذهب * 
إال يف موضع المرض األصلي فإنه مستمر!( )3(.

وتقول زوجة الشيخ ابن عثيمين: )كنت أعلم أنه يعاين آالًما شديدة، وقد * 
كان األلم يوقظه من نومه عدة مرات يف الليل()4(.

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان ))8)(.  )1(
انظر: الدر الثمين، عصام المري )78)(، صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين،   )2(

حمود المطر )))1(.
انظر: الدر الثمين، عصام المري )78)(.  )((

.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )((
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عن *  الناس  وسأله  العالجية؛  رحلته  من  عثيمين  ابن  الشيخ  عاد  وعندما 
أن  )اعلموا  فقال:  الذهب؛  بماء  ُتكَتُب  بكلمات  الصحية: أجاهبم  حالته 
ر اآلمال، وإنَّ أجلي وأجلكم  ُم اآلجال، وأن العافية ال ُتَؤخِّ المرض ال ُيَقدِّ

مكتوب قبل أن يخلق اهلل السماوات واألرض()1(. 

ونحسب أن الشيخ ابن عثيمين قد نال مرتبة اإلمامة يف الدين؛ بسبب صربه * 
عالمي،  عالَِم  كان  بل  فحسب،  عنيزة  ألهل  إماًما  يكن  فلم  باهلل،  ويقينه 
الموافق والمخالف، وهذه  مرتبٌة قلَّ أن  القاصي والداين، ويحبُّه  يعرفه 

َتِجَد نظيرها.

***

صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )115( بتصّرف.  )1(
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L   الرسوخ العلمي للشيخ ابن عثيمني  J

فلقد *  ة،  الفذَّ والجامعية  المعرفية،  بالشمولية  عثيمين  ابن  الشيخ  امتاز 
ًرا يف فنون عديدة، ومشارًكا يف علوم كثيرة: كالفقه، واألصول  كان متبحِّ
والعقيدة، والحديث، والتفسـير، والنحو، والصرف، والبالغة، وغيرها، 
ولهذا نجد أن الشيخ له إسهامات يف كل فروع العلوم الشرعية من شروح 
وتعليقات، ودروس ومؤلفات، وفتاوى ومحاضرات؛ يعجز المقام عن 

حصرها واستقصائها.

ر من *  وهذه الجامعية المدهشة؛ هي التي جعلت الشيخ ابن عثيمين يتحرَّ
ربقة الجمود والتقليد، ويطرح أفكاره واجتهادات، حتى لو خاَلَفْت مذهبه 
الفقهي أو شيخه الذي أحبَّه وتأثَّر به؛ حتى صار مثار إعجاب معاصريه، 

وأقرانه، وتالميذه.

وكان الشيخ ابن عثيمين نموذًجا بديًعا لتلك المدرسة الموسوعية الرائدة، * 
التي تأخذ العلم جملة، وهتتم بحفظ المتون، ثم تؤكد على بعض الفنون)1(.

عثيمين؛ *  ابن  الشيخ  لدروس  العلوم  مجاالت  الباحثين  أحد  تتبَّع  وقد 
العلوم  مجاالت  من  مجااًل  عشر(  )اثني  من  أكثر  بلغت  قد  َفَوَجَدها 
الشيخ فارس ذلك  له فيه، يقال: إن  ُيقرأ  أو  وفنوهنا، ويف كل فن ُيستمع 

الميدان، وحامل رايته)2(.

ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين )86(.  )1(
انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )خ(.    )2(
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ومن مظاهر الرسوخ العلمي عند الشيخ ابن عثيمني:  �

نته من استنباط األحكام من األدلة، *  أنه كان  يمتاز  بَِمَلَكٍة فقهية عالية مكَّ
وتنزيلها على الواقع، مع مواكبة للتطور يف العصر الحاضر ومواءمة له؛ 
نًا من النظر يف المصالح  فلم يكن الشيخ فقيًها جامًدا، بل كان فقيها متمكِّ

والمفاسد، ومراعًيا لمقاصد الشريعة ومتغّيرات األحكام)1(.

ومن آثار الرسوخ العلمي عند الشيخ ابن عثيمني: �

فالمهم، مع وضوح *  باألهم  ويبدأ  كباره،  قبل  العلم  يبدأ بصغار  كان  أنه 
النظر، ودقة الفهم، واستقامة المنهج،  العبارة، وقوة االستدالل، وعمق 
ومتانة التقعيد، وجودة التخريج، مع حسن األسلوب، وسالمة العبارة، 
وناصح  مربِّي،  فقيه  فهو  الجم،  والتواضع  التام،  الورع  ذلك:  وفوق 

ُمْشِفق)2(.

***

انظر: معالم التميز يف الفتوى عند الشيخ ابن عثيمين، د. وليد الودعان ))208( ]ضمن بحوث ندوة   )1(
جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.

انظر: معالم التميز يف الفتوى عند الشيخ ابن عثيمين، د. وليد الودعان ))208( ]ضمن بحوث ندوة   )2(
جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
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L   التعليُم والدعوُة عند الشيخ ابن عثيمني  J

 ُحبَِّب إلى الشيخ ابن عثيمين التعليم، وُفتَِح عليه فيه، فكان هو َفنُُّه الذي* 
ال ُيَجارى، والذي َحَضَر شيًئا من دروسه؛ ُيْدِرَك ذلك جيًدا)1(.

ُيوِصُل *  فهو  التعليم،  يف  النادر  أسلوبه  عثيمين  ابن  الشيخ  عن  وُعِرَف 
المعلومَة بأسهل طريق إلى المتعلمين والسامعين.

وال يكاد يغيب ذهن الواحد من الجالسين يف درسه؛ ألنه يعلم أنه يف أية * 
لحظة سوف ُيسأل! 

–، وهي طريقة *  – ال السرد  وُعِرَف عن الشيخ طريقُة السؤال والجواب 
تجعل الطالب دائم االستعداد.

ه من الشرح والبيان، وال ينتقل *  وكان الشيخ ابن عثيمين ُيعطي الدرس حقَّ
بالطالب إلى موضوع جديد؛ حتى يكون قد فهم ما مضى.

وُيِعيُد على الطلبة يف الدرس التالي – بطريقة السؤال والجواب – ما ُأِخَذ * 
يف الدرس الماضي، وهكذا يتأهب الطالب لدرس اليوم، ويعيد قراءة ما 

َسَلَف من الدروس الماضية)2(.

وكانت دروس الشيخ ابن عثيمني الدائمة على ثالثة أقسام: �

األول: درس عام لجمهور المصلين: ويكون بعد صالة العصر من كل  -

.)ww.youtub.com(  مواقف من حياة الشيخ ابن عثيمين، د. عثمان الخميس  )1(
.)www.saaid.net( انظر: وقفات مع حياة الشيخ ابن عثيمين، إحسان العتيبي  )2(
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الجمعة، ويشتمل على شرح مختصر لبعض األحاديث،  كما  يوم عدا 
كان له درس عام بين أذان العشاء واإلقامة يف تفسير القرآن وغيره، وذلك 
ا فيه إلى عام 00)1هـ، ثم تحّول إلى درس علمي. كل ليلة، وَظلَّ مستمرًّ

العشاءين،  - بين  أحدهما:  العلم:  لطلبة  يومًيا  علميان  درسان  الثاين: 
والثاين: بين أذان العشاء واإلقامة، وذلك طوال العام، يف مختلف الفنون 

الشرعية، والعربية.

الثالث: دروس صباحية يف اإلجازات الصيفية: وكانت على مدار األسبوع،  -
سوى يوم الجمعة)1(.

الشيخ *  فقد كان  التعليم والدعوة، وعظيم قدرها عند اهلل؛  ونظًرا لمكانة 
ابن عثيمين حريًصا عليها أشد الحرص، فكان ال يدع فرصة للدعوة إلى 
اهلل وتعليم الناس إال بادر إليها؛ وما ذاك إال لعلمه بفضلها وعظيم قدرها 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   ﴿ تعالى:  قال  اهلل،  عند 
ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾)2(.

وكان الشيخ ابن عثيمين معروًفا منذ نشأته بانصرافه بالكلية للعلم الشرعي * 
والدعوة إلى اهلل إلى أن توّفاه اهلل)3(. 

وكانت أوقات الشيخ ابن عثيمين معمورة ببث العلم، وكان حّب العلم * 

القاضي ))1( ]ضمن بحوث ندوة جهود  العثيمين، د. أحمد  الشيخ محمد بن صالح  انظر: ترجمة   )1(
الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 

سورة فصلت، آية )))(.  )2(
صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )2)(.  )((



72

الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

وتبليُغه يسري يف عروقه، وال تحين فرصٌة إال ويغتنمها يف نشره، مع التزاٍم 
قوي بالوقت الذي خّصصه للناس يف اإلجابة عن أسئلتهم يف الهاتف)1(.

َأْن َسّخر له وسائل الدعوة *  نَِعِم اهلل تعالى على الشيخ ابن عثيمين؛  ومن 
النعمة  لهذه  عثيمين  ابن  الشيخ  َفطَِن  فقد  الصويت،  كالتسجيل  الحديثة: 
رها اهلل يف هذا العصر؛ فكان من أحرص الناس على استثمار هذه  التي يسَّ

التقنيات الحديثة، وتوثيق علمه ودروسه وفتاويه مِْن خاللها)2(.

من *  ٌد  مجدِّ عثيمين  ابن  الشيخ  أن  أزعم  )وأنا  المصلح:  خالد  د.  يقول 
مجددي العصر يف نشر العلم وتعليمه()3(. 

ومن جماالت التعليم والدعوة اليت ميارسها الشيخ:  �

إلقاؤه المحاضرات يف مختلف مدن المملكة، يف المساجد والجامعات، * 
فكان ُيلقي محاضرات عن طريق الهاتف يف أوربا وأمريكا وغيرها.

اج يف مواسم الحج *  ومن مجاالت تعليمه ودعوته: مشاركته يف توعية الُحجَّ
بالفتاوى، وإلقاء الدروس والمحاضرات.

ومن جماالت تعليمه ودعوته:  �

َيِرُد إليه من أسئلة من داخل المملكة وخارجها، *  قيامه بالفتاوى على ما 
سواء بالمراسلة أو المقابلة أو الهاتف.

.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )1(
.)www.midad.com( د. عبدالعزيز الفوزان، موقع مداد ،)انظر: مقال )وداًعا يا ابن عثيمين  )2(

.)ww.youtub.com( ابن عثيمين سيرة ومسيرة  )((
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ص الشيخ وقًتا معيَّنًا لإلفتاء عرب الهاتف، وهو يف بلده )ُعنيزة(، *   وقد خصَّ
البلد  ُيْرِشُد إلى رقٍم االتصال يف  وإذا سافر َجَعَل تسجياًل على الهاتف، 

الذي ينتقل إليه. 

ومن جماالت تعليمه ودعوته:  �

مشاركته يف اإلذاعة؛ َفَله برامج ثابتة يف اإلذاعة: كربنامج »نور على الدرب«، * 
يف  أحاديث  وله  الكريم«،  القرآن  أحكام  و»من  الهاتف«،  على  و»سؤال 

عة. اإلذاعة غير ثابتة، يف موضوعات متنوِّ

)اإلنرتنت( *  العالميِة  بالشبكِة  ُعُمِرِه  آخِر  يف  عثيمين  ابن  الشيخ  واهتّم 
وُأْنشئ موقٌع خاٌص به، اْفُتتَِح بعد وفاته، ومِّما جاَء يف َتْقِدَمتِِه للموقِع قوله 
اإلنرتنت،  يف  موقٍع  اتخاذ  على  وقّوته،  اهلل  بِحول  عازٌم  )وإّنني   :
أتحّدُث فيِه أحياًنا، وأعرُض فيه شيًئا من مؤلَّفايت أحياًنا، حسب ما تقتضيه 
؛ وإّنما أتكّلم بَِعْرِض المنهِج  الحال، وإّنني لن أتكّلَم يف شيٍء فيه َأْخٌذ َوَردٌّ

السليِم المبنيِّ على كتاِب اهلل وسنَّة رسوله()1(.

ومن املواقف اليت تدل على حرص الشيخ ابن عثيمني على الدعوة:  �

أنه كان يرغب يف تعلم اللغة اإلنجليزية؛ حتى تكون وسيلة للدعوة إلى * 
وسيلة  استعمالها  )أما  اللغة:  تعلم  عن  عثيمين  ابن  الشيخ  يقول  اهلل؛ 
للدعوة؛ فإنه ال شك أنه يكون واجًبا أحياًنا، وأنا لم أتعلمها، وأتمنى أنني 
كنت تعلمتها، ووجدت يف بعض األحيان أين أضطر إليها، حتى المرتجم 

.)www.binothaimeen.com( موقع فضيلة الشيخ العالَّمة محمد بن صالح العثيمين  )1(
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ا يف قلبي تماًما()1(. ال يمكن أن ُيَعبُِّر َعمَّ

المطار *  مسجد  يف  َحَدَثْت  قصًة  لكم  )وأذكر  عثيمين:  ابن  الشيخ  يقول 
بجدة مع رجال التوعية اإلسالمية: نتحدث بعد صالة الفجر عن مذهب 
التيجاين وأنه مذهٌب باطل وكفر باإلسالم، وجعلت أتكلم بما أعلم عنه، 
فجاءين رجل فقال: »أريد أن َتْأَذَن لي أن أترجم بلغة الهوسا«. فقلت: »ال 
يمدح  عنك  يرتجم  الذي  الرجل  هذا  فقال:  مسرع  رجل  فدخل  مانع«؛ 
التيجانية، فدهشت وقلت: »إنا هلل وإنا إليه راجعون، فلو كنت أعلم مثل 

هذه اللغة، ما كنت أحتاج إلى مثل هؤالء الذين يخدعون!«)2(.

ومن املواقف اليت تدل على حرص الشيخ ابن عثيمني على الدعوة:  �

إحدى *  يف  عثيمين  ابن  الشيخ  عند  َحَضَر  الكويت؛  من  األخوة  أحد  َأنَّ 
الشيخ،  على  للسالم  ذهب  الخطبة؛  من  الفراغ  وبعد  للجمعة،  ُخَطبِه 
وأخربه عن رغبته بتسجيل الخطبة؛ ليستفيد منها أهل الكويت؛ فأحضر 
حتى  المنرب-  على  -كأنه  واقًفا  الخطبة  وألقى  بيته،  يف  ل  الُمَسجَّ الشيخ 

ده الشيخ بشريط التسجيل لهذه الخطبة)3(. ها كلَّها، ثم زوَّ أتمَّ

اللغة اإلنجليزية يف الوقت الحاضر؟  كتاب العلم )101(. وُسئَِل الشيخ ابن عثيمين عن حكم تعلم   )1(
 فأجاب بقوله: )تعلُّمها وسيلة، فإذا كنت محتاًجا إليها: كوسيلة يف الدعوة إلى اهلل فقد يكون تعلمها
واجًبا، وإن لم تكن محتاًجا إليها فال تشغل وقَتك هبا، واشتغل بما هو أهم وأنفع، والناس يختلفون 
يف حاجتهم إلى تعلم اللغة اإلنجليزية، وقد أمر النبي  زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود؛ 
إليها فال تضيع  إليها تعلمتها، وإن لم تحتْج  اللغة اإلنجليزية وسيلة من الوسائل: إن احتجت  فتعلم 

وقتك فيها(. كتاب العلم )91(.
)2(  كتاب العلم، ابن عثيمين )101(.

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )20)(.  )((
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ومن املواقف اليت تدل على حرصه على دعوة غري املسلمني:  �

ما ذكره )جيمس بد()1(  عندما زار الشيخ ابن عثيمين يف بيته عام )1969م(، * 
وجري بينه وبين الشيخ حوار عن اإلسالم، فسأله الشيخ قائاًل: )ما رأيك 
يف اإلسالم؟( فأجابه جيمس: )حسن جًدا(، فقال الشيخ: )هل فكرت يف 
اعتناق اإلسالم؟(، فأجابه جيمس: )لدي عقيديت الخاصة، أنا مسيحي(، 
فقال الشيخ: )أال تعلم أن اإلسالم ُيِقرُّ بالمسيحية، لذا حين ُتْصبُِح مسلًما، 
إلى  فإن هذا يجعلك مسيحًيا حقيقًيا، كما يريدك اهلل أن تكون... اذهب 
تكون  أن  من  تمنعك  التي  األسباب  ن  ودوِّ ورقة،  وخذ  اآلن،  منزلك 

مسلًما...ثم أحضرها إلي، وسوف ُأِجيُبك عنها(.

وبعد هذا الحوار بحوالي )عشرين( عام، يقول جيمس بد: )فبالرغم من * 
أنَّ إخفاقي يف اعتناق اإلسالم لم يعجبه، لكنني أظنُّ أنه كان مبتهًجا حين 
تقريًبا يف  بعد عشرين سنة  النهاية، وذلك  أثمرت يف  لي  أن دعوته  سمع 

يناير 1988م، حينما أصبحت مسلًما()2(.

ولم تفرت عزيمة الشيخ ابن عثيمين يف سبيل نشر العلم، حتى وهو على * 
فراش المرض، وسرير المستشفى، ومع ذلك ُوِضع له خطان هاتفيان؛ 

ليقوم باإلجابة عن أسئلة الناس. 

ُت فرصة لنفع الناس بالعلم إال ويغتنمها؛ فذات *  والشيخ ابن عثيمين ال ُيَفوِّ
مرة؛ ألقى درًسا يف الحرم المكي، وعليه إحرامه؛ فلما ُسئَِل عن ذلك قال: 

وكان مدّرسًا للغة اإلنجليزية يف ثانوية عنيزة.  )1(
رحلة إنجليزي من عنيزة إلى مكة، جيمس بد )2)2-6)2( بتصّرف.  )2(
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)إين انتهيت من العمرة، وأحببت أال يفوت هذا اليوم بال درس()1(.

كان *  مبلغه؛  عثيمين  ابن  الشيخ  جسد  من  واأللم  المرُض  بلغ  وعندما 
يؤدي الدروس بصعوبة بالغة، فكان األطباء يؤكدون على أهمية راحته؛ 

َفُيْخبُِرُهم أّن راحَته يف التدريس)2(. 

إلى *  العشر  أيام  أحد  صباح  يف  مرًة  به  ذهبوا  أهنم  أوالده؛  أحُد  وحّدث 
فلما  صحته،  ترّدي  بسبب  بجدة؛  التخصصي  فيصل  الملك  مستشفى 
إلحاح  بعد  الطبي  الفريق  فوافق  مّكة،  إلى  الرجوَع   َطلَب  عليه؛  كشفوا 

وضغط من الشيخ؛ كي يرجع إلى مكة؛ ليلقي درسه ذلك اليوم)3(. 

وكانت أيام الشيخ العشرة التي قضاها يف أمريكا للعالج؛ عجيبة مباركة، * 
وذلك مِْن ِحْرِصه على الوقت، واإلفادة لجموع المسلمين هناك.

من *  عدد  وإلقاء  اهلل،  إلى  الدعوة  يف  هناك  وجوده  فرصة  اغتنم  فقد 
الجمعة،  إلقاء خطبة  المراكز اإلسالمية، كما شارك يف  المحاضرات يف 
وااللتقاء بجموع المسلمين، واإلجابة عن أسئلتهم  يف القضايا الشرعية، 

ولم يثنيه عن ذلك ما َحّل به من المرض والَكْرب.

صي *  التخصُّ المستشفى  دخل  العالجية؛  رحلته  من  الشيخ  رجع  وعندما 
بالرياض، واشتدَّ به المرض، وبعدما مضى جزٌء من شهر رمضان؛ َرِغَب 
أن ينتقل إلى مكة للتدريس يف المسجد الحرام -على عادته يف رمضان-، 

انظر:  ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين ))9)-)9)(.  )1(
.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )2(
.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )((
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ة يف المسجد، فكان ُيلقي الدروَس وهو على فراشه  وُهيِّئت له غرفة خاصَّ
بواسطة مكبِّرات الصوت)1(!

ويذكر ابُن الشيخ ابن عثيمين )إبراهيم( أن والده عندما كان يغمى عليه؛ * 
ِقه بالعلم  ِة َتَعلُّ ل لكان درًسا متكاماًل؛ وذلك مِْن ِشدَّ ث بكالٍم لو ُسجِّ يتحدَّ

والتعليم. 

ومن أعظم أسرار متّيز الشيخ ابن عثيمني يف التعليم والدعوة:  �

سعة علمه، ودماثة أخالقه، وقربه من الناس، مع إجادته لتحقيق المسائل * 
وترتيبها، وقدرته على شرحها وتسهيلها، بعبارة واضحة، وطريقة شائقة، 
مع حرصه على الحوار والمشاركة، وإحياء الدرس بكثرة االستفهامات 
المقاصد  على  والتنبيه  العلمية،  والنكات  الطرائف  وإيراد  واألسئلة، 
والِحَكِم الَشْرِعية، وربط المسائل بقواعدها وأصولها الفقهية، كل ذلك 

مع ِسَعِة صدر وأريحية، وابتسامة صادقة َنِديِّة)2(.

ُر *  والشيخ ابن عثيمين قد آتاه اهلل بياًنا عجيًبا يف تدريسه وفتاويه، فهو ُيَيسِّ
واضح  بأسلوب  والرتجيح،  والتعليل  الدليل  ويبّين  ويسهلها،  المسائل 

يفهمه معظم الناس. 

وكان يعتني بالمتن المشروح، ويحاول تفكيك عباراته بأبسط عبارة ممكنة، * 
االستفهام،  كطريقة  المعلومة:  إيصال  يف  النبوي  األسلوب  استعمال  مع 

انظر: الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين، عبد المحسن العباد البدر )19-18(.  )1(
.)www.midad.com( د. عبدالعزيز الفوزان، موقع مداد ،)انظر: مقال )وداًعا يا ابن عثيمين  )2(
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والرتغيب والرتهيب، وضرب األمثلة)1(.

وكان *  وطرائقهم،  عباراهتم  يف  الفقهاء  طوق  َكَسَر  إنه  فيه:  قيل  ولذلك   
الشيخ العالمة عبداهلل بن عقيل َيْضِرُب به المثل بأنه ُألين له الفقه)2(.

وكان الشيخ ابن عثيمين يف آخر حياته كثيًرا ما يوصي من يزوره بتقوى * 
اهلل)3(، ودعوة الناس إلى اهلل تعالى بالحكمة، والصرب على ذلك)4(. 

يقول: *  أنه  الفراش  على  ٌد  ُمَمدَّ وهو  وصيته  )كانت  الدعاة:  أحد  يقول 
"عليكم بالجد يف دعوة الناس إلى اهلل، والتيسير على الناس، ونبذ الفرقة 

واالختالف، والحكمة يف الدعوة إلى اهلل« َفَعلِْمُت أهنا وصية ُمَودِّع()5(.

والشيخ ابن عثيمين يرى أن نشر العلم؛ من أعظم القربات، ومن هنا؛ كان * 
للشيخ أمنية حّدث هبا أحد المشايخ قائاًل: )أنا أريد أن أموت وأنا قريب 

من الكعبة أنشر العلم!()6(. 

***

الطيار )191،201( ]ضمن بحوث  الجامعي، د. عبد اهلل  التعليم  ابن عثيمين يف  الشيخ  انظر: منهج   )1(
ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.

.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )2(
سيرة اإلمام ابن عثيمين )ww.youtube.com(، د. سليمان أبا الخيل.  )((

انظر: الدر الثمين، عصام المري )88)-89)(.  )((
صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )2)1( بتصّرف.  )5(
شريط: 100 فائدة من العالَّمة ابن عثيمين، محمد المنجد، تسجيالت التقوى اإلسالمية.  )6(
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L   األخالُق العاليُة للشيخ ابن عثيمني  J
لطيف *  فكان  عامة،  الناس  مع  الُخُلق  َحَسَن  عثيمين  ابن  الشيخ  كان  لقد 

دها   قها، ويوحِّ العبارة، دائم االبتسامة، ساعًيا إلى ما يجمع القلوب وال يفرِّ
وال ُيَشتُِّتَها.

القلوب، *  منهم  َفنََفَرْت  الدعاة؛  بعض  افتقدها  الحميدة  الخصلة  وهذه   
بينما نجد الشيخ ابن عثيمين اجتمعت عليه قلوب الخاصة والعامة، ولم 
ُيْؤَثر عليه ؛ َأْن َجَرَح أحًدا يف كتاب أو منرب، وإنما كان ديدنه النصح 

الرفيق إلخوانه المسلمين)1(.

ومن أخالِق العلماِء الراسخني اليت تلِّى الشيخ ابن عثيمني: �

الورع، والزهد، ورحابة الصدر، وقول الحّق، والعمل لمصلحِة المسلميَن، * 
تِهم وعاّمتِهم. والنصح لخاصَّ

ومن أخالق الشيخ ابن عثيمني:  �

أنه رجل ُمتَِّزٌن وهادئ، يأخذ األمور بُِتَؤَدة؛ وهكذا شأن العلماء يف أمورهم * 
وشؤوهنم كلِّها)2(!

فقد *  به؛  واإلعجاب  بمحبته  ُتْلِزُمَك  عثيمين،  ابن  الشيخ  شخصية  وكانت 
َجَمَعْت شخصيُته بين الحزم واللين، وبين المهابة واللطف، وبين الشجاعة 

.)www.aluka.com(  د. خالد النجار، موقع األلوكة ،)انظر: مقال )العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  )1(
.)www.saaid.net( انظر: موقع صيد الفوائد  )2(
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والسماحة، وبين علو الهمة والتواضع،  وبين الجد والمرح، وبين الفصاحة 
والتبّسط يف الحديث، مع خلق واسع، وعقل راجح)1(. 

والخصال *  الكريمة،  األخالق  يف  ًة  قِمَّ عثيمين  ابن  الشيخ  كان  هنا؛  ومن 
ومحاضرات  دروس  مجّرد  ِعْلُمه  يكن  فلم  الرفيعة،  واآلداب  الحميدة، 
وعمله،  علمه،  يف  يحتذى  مثااًل  كان  وإنما  الطلبة،  أسماع  على  ُتلقى 

وتواضعه، وِحلمه، وُزهده، وَصربه، وُنْبِل طبعه. 

إلى *  السرور  وُيْدِخُل  الناس،  يخالط  البشوش-  -بوجهه  الشيخ  وكان 
وهو  جبينه،  من  تشرق  والسعادة  ُمَحّياه،  من  يتهّلل  البِْشَر  فتقرُأ  قلوهبم، 

ُيْلِقي دروسه ومحاضراته.

وكان الشيخ ابن عثيمين إذا َلِقَيه شخٌص ألول مرة؛ يسأله عن نفسه، وعن * 
أهله وأسرته، وكأّنه يعرفه مِْن سنين)2(! 

وكانت عادة الشيخ ابن عثيمين: الطالقة والبِْشر، واالبتسامة التي ال تكاد * 
تفارق وجهه)3(.

وكان الشيخ ابن عثيمين عطوًفا على الناس، يستمع إليهم، ويحاورهم، * 
ا، مبتسًما،  ا، باشًّ ويمنحهم الوعظ والتوجيه، بُِكلِّ لين وأدب، فتجُده هاشًّ
ُر  ويوقِّ الصغير،  على  يعطُف  منازَلهم،  الناس  ُينِْزُل  متواضًعا،  ليِّنًا،  هيِّنًا، 

.)www.saaid.net( انظر: موقع صيد الفوائد  )1(
انظر: )1عاًما مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالكريم المقرن )66(.  )2(

انظر: الشيخ ابن عثيمين عالًما ومربًيا، د. محمد الطبطبائي )211( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ   )((
ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
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الندى،  ويبذل  المحتاج،  وُيعيُن  الوجيه،  ُر  وُيَقدِّ الفقير،  ويرحم  الكبير، 
ويتحّمل األذى)1(.

ومن صفات الشيخ ابن عثيمني:  �

أنه كان حريًصا على نفع الناس، صبوًرا على أذاهم، حريًصا على دينهم، * 
زاهًدا يف دنياهم، سليم الصدر إلخوانه المسلمين، ال يحقد وال يحسد، 
يكره الجدال والمراء، والكرب والخيالء، ولهذا نال محّبَة الناس، ودخل 

قلوَبهم بال استئذان!

العالية؛ سبًبا إلسالم بعض *  ابن عثيمين  الشيخ  ومن هنا؛ كانت  أخالق 
الناس، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، ومن األخبار يف  ذلك:

 كان أحد فنيي الكهرباء الهنود )من غير المسلمين(  يعمل يف منزل الشيخ * 
أسلمت؟  كيف  له:  قيل  وعندما  ذلك،  بعد  أسلم  ثم  مدة،  عثيمين  ابن 

أجاب قائاًل: )َأْسَلْمُت بسبب تعامل الشيخ اللطيف معي()2(. 

كان الشيخ  ابن عثيمين ذات يوم عائًدا من المسجد الحرام إلى مقرِّ إقامته، * 
فإذا ثّلة من الشباب انشغلوا بلعب الكرة عن الصالة، فوقف الشيخ ينصحهم 
)ولم يعرفوه(، فرفع أحُدهم صوته على الشيخ، وجعل يسّبه، فأخذ الشيخ 
الشيُخ  لنتحدث(، فاستضاف  السكن  إلى  له: )تفضل معي  يالطفه، وقال 
للشاب:  الحاضرون  فقال  لدقائق،  المجلس  عن  غاب  ثم  الشاب،  ذلك 

انظر: نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين، موقع صيد   )1(
.)www.saaid.net( الفوائد

.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )2(
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)هل تعرف الشيخ؟( فقال: )ال(، فقالوا: )هذا الشيخ ابن عثيمين!( فتغيَّر 
وجهه، فما إن دخل الشيخ؛ حتى قام إليه منكًبا على رأسه يقبله وهو يبكي، 

فكان هذا الموقف سبًبا يف هداية هذا الشاب واستقامته)1(. 

ومن أخالق الشيخ ابن عثيمني: �

أنه كان شديد الِحْلم، ال يستخّفه الجاهلون، فكان ال يقابل اإلساءة بمثلها، * 
بل يصرب ويحتسب)2(؛ امتثااًل لقوله تعالى: ﴿ ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ﴾)3(. 

ومن أخبار ِحْلِم الشيخ ابن عثيمني:  �

أنه صلَّى العشاء ذات مرة، فقرأ سورة قصيرة فأخطأ فيها؛ فردَّ  كلُّ َمْن كان * 
الناس أن الذي يفتح على  نبَّه  َفَرَغ الشيخ من صالته،  يف المسجد، فلما 
اإلمام هو من خلفه فقط، َفَردَّ عليه أحد العامة بصوت مرتفع: )ما ُدْمَت 
ال تعرف تصلي؛ فلماذا تتقّدم!(، فغضب طالبه، ولكن الشيخ قابل ذلك 

بِِحْلِمه المعتاد، وَسَكَت مبتسًما، وأكمل ِذْكَره)4(. 

.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )1(
 .)ww.youtub.com( ابن عثيمين سيرة ومسيرة .)يقول د. خالد المصلح: )وأنا َشِهدُت من هذا شيًئا كثيًرا  )2(

وانظر: مقال )العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(، د. خالد النجار، موقع األلوكة 
)www.aluka.com(

سورة فصلت، آية ))) -5)(.  )((
انظر: الشيخ ابن عثيمين عالًما ومربًيا، د. محمد الطبطبائي )216-217( ]ضمن بحوث ندوة جهود   )((

الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
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ومن أخالق الشيخ ابن عثيمني:  �

فقد كان كريًما يف علمه وماله، وكان يعطي عطاء من ال يخشى *  الكرم؛ 
الفقر. يقول أحد كبار طلبته: )ما رأيته ردَّ سائاًل!()1(.

ومن أخبار أخالق الشيخ ابن عثيمني:  �

أنه قام إليه أحد المتسولين يف مسجده، وطلب منه أن يساعده، فأخرج له * 
ر من المال، فغضب ذلك المتسول، ورفع صوته، ورمى بالمال يف  ما تيسَّ
م يف  وجه الشيخ ابن عثيمين أمام المصلين، فما كان من الشيخ إال أن تبسَّ

وجهه، ودعا له قائاًل: )أصلحك اهلل(. 

ومن أخالق الشيخ ابن عثيمني:  �

مقاًما *  يدع  ال  وكان  السالم،  إفشاء  على  الحرص  أشّد  حريًصا  كان  أنه 
التي تزرع المودة والمحبة واأللفة بين  العظيمة  ُر هبذه الشعيرة  إال وُيَذكِّ
: )اَل َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤمِنُوا، َواَل  المسلمين؛ كما قال 
َأْفُشوا  َتَحاَبْبُتْم؟  َفَعْلُتُموُه  إَِذا  َشْيٍء  َعَلى  ُكْم  َأُدلُّ َأَواَل  َتَحابُّوا،  َحتَّى  ُتْؤمِنُوا 

اَلَم َبْينَُكْم()2(.   السَّ

***

 .)ww.youtub.com(  مواقف من حياة الشيخ ابن عثيمين، د. عثمان الخميس  )1(
رواه مسلم ))9(.  )2(



84

الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

L   تواضُع الشيخ ابن عثيمني  J

العامة *  مع  وتبّسًطا،  تواضًعا  الناس  أشدِّ  من  عثيمين  ابن  الشيخ  كان 
والخاصة، فلم يكن بينه وبين الناس حاجٌز، بل يصل إليه القريب والبعيد، 
والرجل  والوضيع،  واألمير  والكبير،  والصغير  والعجمي،  والعربي 

والمرأة، فكان قريًبا من الناس، متواضًعا لهم.

ومن تواضع الشيخ ابن عثيمني:  �

ُب نفسه بـ)الشيخ(، وإنما يكتب *  أنه كان بعيًدا عن المظاهر؛ فكان ال ُيَلقِّ
اسمه مجرًدا من األلقاب والمناصب، كما هو معلوٌم يف فتاواه ورسائله)1(، 
َف بنفِسه ألحد إال إن رأى حاجة لذلك، وكان ال  وكان ال يحب أن ُيَعرِّ

يتحّدث هنائًيا عن أعماله وجهوده)2(.

عثيمين؛ *  ابن  الشيخ  أوضح صفات  البساطة؛ من  التواضع  وكانت صفة 
فكان متواضًعا يف ملبسه: فيلبس المالبس النظيفة، دون َسَرف، متواضًعا 
ُث الناس بما يفهمون، ويكره التفاصح، وال يحب اإلطراء  يف كالمه: ُيَحدِّ
به  َجَرْت  ما  خالف  يتكّلف  فال  مطعمه:  يف  متواضًعا  كان  كما  والمدح، 
العادة، وكان يأمر من أراد ضيافته أال يزيد على صنفين من الطعام، ويف 

بعض االجتماعات يأمر باالقتصار على صنف واحد.

الدر الثمين، عصام المري )))2(.  )1(
ندوة  بحوث  الطيار )202( ]ضمن  اهلل  عبد  د.  الجامعي،  التعليم  عثيمين يف  ابن  الشيخ  منهج  انظر:   )2(

جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
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يبالغ يف *  تعامالته االجتماعية: فال  متواضًعا يف  ابن عثيمين  الشيخ  وكان 
المجامالت، والتكّلف يف العالقات؛ وكان يجيب من دعاه، أو يعتذر بما 

يطيب نفسه)1(.

ومن تواضع الشيخ ابن عثيمني:  �

أّنه مع كثرة َمَشاِغلِه ومسؤولياته؛ إال أنه كان مِْن خير الناس ألسرته، وقضاء * 
حوائجهم، واإلحسان إليهم، والُقرِب منهم، فكان يف مِهنة أهله)2(، وتربية 
أوالده ومتابعتهم، وكان ال ُيْقِدم على أمر يتعلق باألسرة؛ حتى يجتمع مع 

أفراد أسرته، ويستشيرهم فرًدا فرًدا)3(.

ومن تواضع الشيخ ابن عثيمني:  �

أعلى *  ولذا  والمفاخرة،  المدح  يحب  وال  والمبالغة،  التكّلف  يكره  أنه 
اهلل ذكره، ورفع شأنه، والجزاء من جنس العمل، قال : )َما 

ِه إاِلَّ َرَفَعُه اهلُل( )4(.  َتَواَضَع َأَحٌد لِلَّ

ومن تواضع الشيخ ابن عثيمني: �

أنه دخل عليه صبي دون السادسة من عمره، وأمسك بيده وقال: )أبي يريد * 
السالم عليك قبل السفر!(، فالَطَفه الشيخ، والطفل آخذ بيده حتى بلغ به 

ندوة  بحوث  ]ضمن   )(6-(5( القاضي  أحمد  د.  العثيمين،  صالح  بن  محمد  الشيخ  ترجمة  انظر:   )1(
جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 

.)ww.youtub.com( ابن عثيمين سيرة ومسيرة، د. خالد المصلح  )2(
صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )2)1(.  )((

رواه مسلم )2588(.  )((
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والده؛ فتفاجأ والد الطفل بالشيخ أمامه، وتعّجب من أخالقه وسماحته.

وذات مرة؛ كان الشيخ يسير يف الشارع، فدعاه أحد الشباب ـ وعمره أربعة * 
لتناول القهوة يف منزله، فدخل الشيخ معه، وسأله عن حاله  ـ  عشر عاًما 

ودراسته، ثم خرج)1(! 

ومن تواضعه:  �

فيهم *  فتوقفت  األعطال،  كثيرة  ُمِحبِّيه، وكانت سيارته  أحد  َركَِب مع  أنه 
ابق مكانك،  ابن عثيمين وقال للرجل: )أنت  الشيخ  َفنََزَل  الطريق،  أثناء 

وأنا أدفع السيارة!(، َفَدَفَعها حتى تحّركت هبم)2(.

يقول أحد طلبة الشيخ يف المعهد العلمي بعنيزة: )اتفقنا مع طالب الفصل * 
أن  الشيخ  فطلبنا من  ليوم كامل،  برية  برحلة  أن نخرج  ثانوي،  الثانية  يف 
يخرج معنا، فوافق ُمْبِدَيًا تمام استعداده للخروج ورعاية هذه الرحلة()3(.

أحدهما *  تلفونان:  وأمامه  متواضعة،  عثيمين  ابن  الشيخ  مكتبة  وكانت 
يجلس  الشيخ  وكان  الخاص،  البيت  تلفون  واآلخر:  الشرعية،  للفتاوى 
على األرض فوق سجادة الصالة، ويكتب على لوٍح متواضع، ويجيب 

عن الفتاوى التي تأتيه من كل بالد الدنيا. 

.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )1(
انظر: ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالرحمن الهريف، موقع صيد الفوائد   )2(

)www.saaid.net(
الدر الثمين، عصام المري ))8(، صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود   )((

المطر )67-66(.
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 وكان الشيخ يجلس يف أغلب أوقاته بالمكتبة، ويف زاويتها فراش صغير، * 
وبطانية قديمة يلتحف هبا، ويقيل فيها حتى أذان العصر. 

األرض *  على  ينام  أن  أسفاره؛  كل  يف  عثيمين  ابن  الشيخ  عادة  من  وكان 
ة، فهو ال يطلب سوى وسادة يضعها تحت  مباشرة، دون مراتب أو َأِسرَّ
رأسه، ثم يخلع غرتته، ويقوم بتمريرها على األرض ثالث مرات، ثم يقرأ 
أذكار النوم، وينفث على يديه ويمسح هبا على جسده -كما هي الُسنَّة- 
ثم يلّف غرتته على وجهه وال يخلع ثوبه، ويستلقي على يمينه ثم ينام)1(! 

ومن تواضعه:  �

ويحب *  األوصاف،  من  ونحوها  مة(،  )العالَّ له  يقال  أن  يرضى  ال  أنه 
االكتفاء باسمه مجرًدا من أي لقب أو مديح أو إطراء أو ثناء، وإذا سّجل 
َأَمَر  أحد المذيعين حواًرا مع الشيخ، وذكر فيه المذيع مديًحا أو إطراء؛ 

الشيخ بمسح ذلك المديح واإلطراء من التسجيل)2(.

وكان الشيخ ابن عثيمين عضًوا يف هيئة كبار العلماء، ولكنه مع ذلك: َطَلَب * 
من مذيع برنامج )نور على الدرب( أال يذكر هذا المنصب عند تقديمه يف 
الربنامج؛ فالتزم المذيع بما َطَلَبه الشيخ منذ بدايته معه يف الربنامج، وحتى 

.)3(
 وفاته

.)www.saaid.net( انظر: موقع صيد الفوائد  )1(
انظر: الدر الثمين، عصام المري )2)2(، صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين،    )2(

حمود المطر )))1(.
انظر:  )1عاًما مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالكريم المقرن )))(.  )((
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َنَظَمها يف مديح الشيخ ابن عثيمين، *  واستأذن أحد الطلبة يف قراءة أبيات 
تلك  تغيير  وطلب  مدحه،  على  معرتًضا  مراًرا،  يقاطعه  الشيخ  فكان 
األبيات، ولم يرَض بذلك المديح)1(. وكان مِْن ِضْمِن ما قاله: )وأنا أشكر 
األخ على ما يبديه من الشعور نحوي، وأسأل اهلل أن يجعلني عند ُحْسِن 

ظنه أو أكثر، ولكن ال أحب المديح()2(.

فكان *  عموًما،  الطلبة  مع  تعامله  يف  متواضًعا  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
يخرج معهم إلى أماكن النزهة بين الحين واآلخر، ويشاركهم الحديث، 

ويسألهم يف األلغاز الفقهية)3(.

�  : وكان من تواضعه

الدرس *  الكتاب، وتقديم  أنه ال يفرض رأيه على طالبه؛ حتى يف اختيار 
ُم رأَي الطالب على رأيه، مما يدّل على تواضعه،  أو تأخيره، وكثيًرا ما ُيَقدِّ

وإشراك طالبه يف الرأي)4(.

ومن تواضع الشيخ ابن عثيمني:  �

اًعا إليه من غير تردد وال استحياء، متى الح له *  أنه كان متواضًعا للحق، رجَّ

انظر: صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )5)1(.  )1(
لقاءات الباب المفتوح ))/))-5)(.  )2(

انظر: الشيخ ابن عثيمين عالًما ومربًيا، د. محمد الطبطبائي )211(، ترجمة الشيخ محمد بن صالح   )((
العثيمين، د. أحمد القاضي )6)( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء 

واألساتذة[. 
انظر: منهج الشيخ ابن عثيمين يف التعليم الجامعي، د. عبداهلل الطيار )170( ]ضمن بحوث ندوة جهود   )((

الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.
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الدليل، وتبيَّنت له الحقيقة، ولذا نجد أن الشيخ ال يستنكف عن الرجوع 
عن رأيه؛ فإذا قال قواًل ثم تبّين له رجحان غيره؛ رجع عنه إلى ما هو أسعد 

بالدليل، ولذلك أمثلة كثيرة يف ترجيحاته الفقهية)1(.

قال الشيخ ابن عثيمين: )ونحن إن شاء اهلل تعالى آخذون على أنفسنا بأننا * 
إذا تبّين لنا الدليل: أن نأخذ به، وقولنا ليس بمعصوم، نحن نخطئ كما 

يخطئ غيرنا()2(. 

قياده هلل ورسوله، ليس هّمه وال *  الذي سلَّم  الرباين  العالم  وهكذا يكون 
ه   غرضه أن يكون قوله دائًما ثابًتا، ولو كان الحق على خالفه، بل كان همُّ

بيان الحق واتباعه، متى ما ظهر له الدليل، واستبانت له الحجة)3(.

ومن تواضع الشيخ ابن عثيمني يف مسكنه:  �

أنه استمّر زمنًا طوياًل يف بيته الطيني - قبل انتقاله إلى بيته المسلح- وقد * 
البالد، فضاًل عن غيرهم من  المتواضع: ملوك هذه  البيت  زاَره يف ذلك 

األمراء واألعيان.

انظر: شريط: الشيخ محمد بن صالح العثيمين ومنهجه الفقهي، د. خالد المشيقح، تسجيالت الراية   )1(
مة ابن عثيمين، د. عمر المقبل، أحد لإلنتاج اإلعالمي  اإلسالمية، شريط: معالم  ومواقف من حياة العالَّ

والتوزيع، شريط: الشيخ ابن عثيمين كما عرفته، د. خالد المصلح، االستقامة لإلنتاج والتوزيع.  
لقاءات الباب المفتوح )8/1)(. نقالً عن بحث: الجوانب النقدية عند الشيخ ابن عثيمين، د. عبدالعزيز   )2(

النملة ))215( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
قال الشيخ األلباين: )أنا الحقيقة ُمْعَجٌب بَِسْمِت الشيخ وُلْطِفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي ران   )((
على جماهير العلماء يف كل البالد(. وقال أيًضا: )َخَلِت األرض من عالم، وأصبحت ال أعرف منهم 
إال أفراًدا قليلين، َأُخصُّ بالذكر منهم: العالمة عبد العزيز بن باز، والعالمة محمد بن صالح بن عثيمين( 

 .)www.ar.wikipedia.orq( موسوعة ويكبيديا
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والدهشة *  ب،  َتَعجَّ بيته؛  باب  عند  ووقف  الخليج،  أمراء  أحد  زاره  ولما 
ق أن هذا بيت الشيخ ابن عثيمين)1(!  تعلو وجهه، ولم ُيِصدِّ

يطلب *  ما كان  ابن عثيمين؛  الشيخ  بيت  الملوك والوجهاء يف  زيارة  ومع 
شيًئا خاًصا لنفسه، بل يطلب ما فيه منفعة لعموم الناس يف دينهم ودنياهم، 

مع النصيحة الصادقة لوالة األمر، وطاعتهم بالمعروف)2(.

***

صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )61-60(.  )1(
.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )2(
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L   عنايُة الشيخ ابن عثيمني بقرابته  J

الشيخ ابن عثيمين لم ُتْشِغْله دروُسه ودعوُته عن أهلِه وأسرتِه؛ َفَمَع ضيق * 
الوقت لدى الشيخ ابن عثيمين؛ إال أنه حريًصا على تربية أسرته، َوِصَلِة 

َرِحِمه، والسؤال عنهم، وزيارهتم، والقيام بالواجب تجاههم.

 وكانت صلة الشيخ ابن عثيمين بزوجته مثااًل يحتذى يف العالقة الزوجية، * 
ُر لها َوْقَفَتَها معه يف أيام  المبنية على المودة والتفاهم والرتاضي، وكان ُيَقدِّ

ُح ألوالده بذلك.  انشغالِه عنها، وكان كثيًرا ما ُيَصرِّ

وكان يشاور زوجته فيما يتعلق بأفراد أسرته، ويحرص على اصطحاهبا يف * 
رحالته، ويعينها على صلة أقارهبا)1(.

وكان يتفّقد أوالَده حضًرا وسفًرا، وإذا تغيَّب عن المنزل بسبب ارتباطاته * 
العلمية؛ كان يتابع أبناءه بالسؤال عنهم هاتفًيا)2(.

وكان الشيخ ابن عثيمين رحيًما بأبنائه، متابًعا لهم يف دراستهم، حتى إنه * 
على  ويكافئهم  االجتهاد،  على  ويحثُّهم  المواد،  جميَع  بتدريسهم  يقوم 

نجاحهم، ويشاركهم يف ألعاهبم ورحالهتم. 

وكان الشيخ -أحياًنا- يقوم بتسجيل أصوات أوالده وهم يقرؤون القرآن * 
بين  بتلك األشرطة، ويعيدها على مسامعهم  األناشيد، وكان يحتفظ  أو 

وقت وآخر.

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان )75)(.  )1(
.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )2(
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وكان منهج الشيخ ابن عثيمين يف تربية أوالده يقوم على الرحمة والعدل * 
والحكمة، وكان توجيهه ألوالده ليِّنًَا تتقبَّله النفوس، كما كان حازًما إن 

اقتضى األمر ذلك، وكان يتبع أسلوب الرتغيب أكثر من الرتهيب)1(.  

بّرية *  ُص للعائلة رحلة دورية، حيث يخرج معهم إلى منطقة  ُيَخصِّ وكان 
قريبة، ويتناول معهم طعام الغداء، وكان يستغل ذلك الوقت يف مشاركة 
أبنائه يف بعض المسابقات: كالجري، وحل األلغاز، وكان يصطحب معه 

بندقية صغيرة، ويتبارى مع أبنائه يف الرماية)2(.

وكان الشيخ ابن عثيمين يحرص على تخصيص وقت محدد لالجتماع * 
بأوالده وااللتقـاء هبم، يف جوٍّ أسري رائع، تغمره الرحمة واأللفة، والفائدة 

والمتعة)3(.

وكان الشيخ ابن عثيمين حريًصا أشدَّ الحرص على ِصَلِة َرِحِمه؛ فقد كان * 
يزور أعمامه وعماته كل يوم خميس بعد صالة العشاء، ويزور كلَّ واحد 
يف  موجوًدا  كان  طالما  أبًدا،  الربنامج  هذا  عن  ينقطع  ولم  بيته،  يف  منهم 

المنطقة.

وأما أقاربه الذين يف خارج المنطقة؛ فكان يخصص يوم الجمعة صباًحا * 
لالتصال هبم هاتفًيا؛ فكانت عنده قائمة بأسمائهم، ويتصل عليهم واحًدا 

واحًدا. 

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبدالعزيز الروضان ))7)(.  )1(
.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )2(

انظر: منهج الشيخ محمد بن عثيمين يف الدعوة إلى اهلل، د. عبد العزيز الروضان )75)(.  )((
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والشيخ ابن عثيمين كانت له َعّمة َيِصُلها دائًما، ويخصص لها ليلة الجمعة * 
من كل أسبوع، بعد صالة العشاء، فيذهب لزيارهتا، والَعَشاء معها، وال 

ُيْؤثُِر عليها أحًدا يف تلك الليلة.

ى *  وعزَّ البيت،  إلى  َقِدَم  قريب؛  له  مات  إذا  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
الجميع، ويقف عند النساء، ويسلُِّم عليهن، ويواسيهن ويعزيهن، ويدعو 

للميت، وينصح أهله بالصرب، وعدم الجزع.

وكان الشيخ ابن عثيمين ُيَلبِّي دعوة أقاربه يف مناسباهتم السعيدة، ويشاركهم * 
الفرحة، ويستأذن للسالم على أقاربه من النساء، والرتحيب هبن.

األسرية *  بااللتزامات  الوفاء  يستطيع  ال  عندما  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
)حضورًيا(؛ كان يحرص على المشاركة )هاتفًيا(1.  

وهكذا الشيخ ابن عثيمين مع أهله وذوي َرِحِمه: يتفقد الكبير والصغير، * 
ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم؛ وال يعاتِب أحًدا على عدم صلته، بل كان 
هو المبادر للصلة؛ مع كَِبِر سنه، وِعَظِم مسؤولياته؛ ألنه يتعبَّد اهلل بذلك 
ِذي إَِذا ُقطَِعْت َرِحُمُه  العمل، فـ )َلْيَس الَواِصُل بِاْلُمَكافِِئ، َوَلكِِن الَواِصُل الَّ

َوَصَلَها()2(.

***

.)ww.youtub.com( مواقف من حياة العالمة محمد بن صالح العثيمين، د. سامي الصقير  )1(
رواه البخاري )5991(.  )2(
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L   الشيُخ ابن عثيمني واألطفال  J

يداعبهم، *  لألطفال؛  محًبا  بالصغار،  رحيًما  عثيمين  ابن  الشيخ  كان 
ويضاحكهم، ُويقّبلهم، ويأنس هبم، ويطرب لرباءهتم، ويف ذات الوقت: 

يعلمهم من اآلداب ما يقتضيه المقام، بعبارة تتسع لها مداركهم)1(.

قال *  حتى  األطفال،  تجاه  مشاعره  يملك  ال  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
بعضهم: )إنني إذا كانت لدي حاجة عند الشيخ، وظننت أن الشيخ سيعتذر 
لضيق وقته أو نحو ذلك؛ ذهبت بأوالدي كالشفعاء بين يدي حاجتي()2(.

لهم *  ويبتسم  عليهم؛  يسلَّم  األطفال:  قابل  إذا  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
ويالطفهم، ثم يسألهم قائاًل: )كم حفظتم من القرآن؟(، ثم يجعلهم يقرؤون 

عليه ما تيسر مما حفظوه، ويقوم بتشجيعهم وحثِّهم على الحفظ)3(. 

وتتجلى سعادة الشيخ ابن عثيمين عند استقباله ألحفاده، فكان يفتح لهم * 
يأخذهم  وبعدها  عنهم،  بالسؤال  ويبدأ  فيه،  يدخلهم  ثم  )بشته(،  عباءته 
منها،  فيعطيهم  الحلوى  من  معين  بنوع  فيها  يحتفظ  حيث  مكتبته،  إلى 

وكانوا يسموهنا: )حالوة أبوي!(.

وكان الشيخ ابن عثيمين إذا سمع بمرض أحد أحفاده يعودهم يف منازلهم * 

القاضي )5)( ]ضمن بحوث ندوة جهود  العثيمين، د. أحمد  الشيخ محمد بن صالح  انظر: ترجمة   )1(
الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[.

.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )2(
انظر: صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر ))16(.  )((
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أو يف المستشفى، وكان إذا َمِرَض بعض أحفاده الصغار؛ يسأل أهله عن 
عليهم؛  الباب  بطرق  البيت  أهل  يفاجئ  بل  بذلك،  يكتفي  وال  صحته، 
يف  األثر  أكرب  لذلك  وكان  الحال،  على  واالطمئنان  والسؤال،  للتفّقد 

نفوس األحفاد وآبائهم وأمهاهتم)1(. 

*** 

.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )1(
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L   ُدَعاَبـُة الشيخ ابن عثيمني  J
كان الشيخ ابن عثيمين ال تمنعه أعماله العظيمة وانشغاله هبموم األمة، من * 

ز يف القول والفعل،  مالطفة الناس ومداعبتهم، مع متانة يف الدين، وتحرُّ
كما كانت دروسه، ال تخلو من شيء من الطرفة أو الدعابة أو شيء من 
الُمَلح والفوائد، التي تلفت االنتباه، وتطرد الملل، وترسم االبتسامة يف 

وجوه طالبه.

 ومن ممازحات الشيخ ومداعباته:  �

أنه جاءه ذات مرة طفل يقول: )يا شيخ َأِجْب لي عن أسئلة هذه المسابقة(، * 
فقال الشيخ: )ُأجيب، ولكن إذا ُفْزت تعطيني نصف الجائزة!(.

ولما كان الشيخ ابن عثيمين يتكلَّم يف درس له عن عيوب النساء يف أبواب * 
لها  ليس  زوجتي  وجدت  ثم  تزوجت،  )إذا  وقال:  سائل  فسأله  النكاح، 
وقال:  الشيخ  فضحك  الفسخ؟(  طلب  لي  يبيح  عيب  هذا  فهل  أسنان، 

)هذه امرأة جيدة؛ حتى ال تعّضك!(.

 ويقول أحد طلبة العلم: )اتصلت عليه ذات مرة، ولعلي شعرت أنه كان * 
ل معنا!«، وهو يف  يأكل، فقلت له: لعل هذا وقت الغداء، فقال لي: »تفضَّ

القصيم، وأنا أكلِّمه من المنطقة الشرقية)1((. 

وانظر:  اإلسالمية،  التقوى  تسجيالت  المنجد،  محمد  عثيمين،  ابن  العالَّمة  من  100فائدة  شريط:   )1(
صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )1)1(.
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ولما استأذنه مذيع إذاعة القرآن بالخروج – بعد تسجيل إحدى حلقات * 
قد  العشاء  تحاول؛  )ال  عثيمين:  ابن  الشيخ  له  قال  الدرب-  على  نور 
م  قدَّ ثم  سماحته،  مع  العشاء  طعام  )فتناولنا  المذيع:  يقول  ُوِضع!(، 
الحلوى، فناولني الشيخ كريمة بيضاء، وقال: »كل من هذا الحلى، وانتبه 

أن تأكل أصابعك وراءها!« فضحكنا جميًعا()1(. 

وسأله أحُد طلبة العلم: هل الناس يف الجنة يعيشون لذة العلم، كما  * 

يعيشوهنا يف الدنيا؟ فأجاب الشيخ ابن عثيمين: )إذا دخلنا الجنة، عّلمتك * 
إن شاء اهلل!()2(.

قيمة *  تعرف  مشرقة،  باسمة  روح  عثيمين:  ابن  الشيخ  روح  هي  فهذه 
االبتسامة، وأهمية المداعبة، وتحبُّ البهجة والممازحة)3(.

***

)1عاًما مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالكريم المقرن )57(.  )1(
.)ww.youtub.com( موقف طريف للعالمة العثيمين يرويه الدكتور عمر المقبل  )2(

انظر:  ابن عثيمين اإلمام الزاهد، د. ناصر الزهراين )127(.  )((
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L   قبوُل الناس لعلم الشيخ ابن عثيمني  J

لعلَّ من عاجل بشرى الشيخ ابن عثيمين؛ أن ِعْلَمه َلِقَي قبواًل يف مشارق * 
والكتابة،  بالتسجيل  محفوًظا  موّثًقا  ِعْلَمه  صار  حتى  ومغارهبا،  األرض 
الصفحات  آالف  يعادل  بما  )اإلنرتنت(،  العالمية  الشبكة  إلى  باإلضافة 

الورقية، والساعات الصوتية، والمواقع اإللكرتونية.

والشيخ ابن عثيمين من الذين حباهم اهلل قبواًل واسًعا يف العالم اإلسالمي، * 
علماء  كبار  ُعدَّ  إذا  بل  كثير،  لخلق  واطمئنان  ثقة  مصدر  فتواه  وكانت 
األمة عند الخاصة والعامة يف وقتنا؛ كانت األصابع تتجه إلى الشيخ ابن 

عثيمين)1(.

وال عجب أن يكون الشيخ ابن عثيمين مثااًل يستحق أن ُيْقَتَدى به يف هذا * 
التأصيلي،  العلمي  الجانبين:  بين  الجمع  به من  تميَّز  لما  العصر؛ وذلك 

والعملي التطبيقي، ولهذا كتب اهلل له القبول بين الناس)2(.

وكان المستمعون لربنامجه )سؤال على الهاتف( ُيْخبُِرون الشيخ بمحبتهم * 
له قبل طرح أسئلتهم له؛ فيجيبهم الشيخ قائاًل: )َأَحّبُكم اهلُل الذي أحببتموين 

فيه()3(.

.)www.aluka.com( محمد التكلة ،)انظر: مقال )العالَّمة اإلمام محمد بن صالح العثيمين  )1(
انظر: معالم التميز يف الفتوى عند الشيخ ابن عثيمين، د. وليد الودعان ))208( ]ضمن بحوث ندوة   )2(

جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
انظر:  )1عاًما مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالكريم المقرن ))7(.  )((
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ومن أسباب قبول الناس للشيخ ابن عثيمني:  �

والعلماء *  الصالحين،  بسمت  ملتزًما  نفسه،  يف  صالحة  قدوة  يرونه  أهنم 
الراسخين، منضبًطا يف مواعيده، مواظًبا على دروسه، صادًقا يف نصحه، 
سهاًل يف قوله، باذاًل نفسه للناس، متواضًعا لهم؛ فال يعنّف، وال يحّقر، 
د؛ مما كان له األثر الكبير يف رفع شأنه يف أعين الناس، واحرتامهم  وال يشدِّ

له، وسماعهم لتوجيهاته)1(.

ومن القصص العجيبة اليت تشهد لقبول علم الشيخ ابن عثيمني:  �

الملك *  مطار  يف  الحجاج  يزور  الشيخ  كان  16)1هـ،  عام  حج  يف  أنه 
عبدالعزيز بجدة؛ للسالم عليهم، والحديث إليهم، واإلجابة عن أسئلتهم، 
َثهم، ولما َعلَِم المرتجم أن  وذات يوم دخل على )الُحّجاج الروس( لُيَحدِّ
الذي يتحدث هو الشيخ ابن عثيمين! إذا به َيُضمُّ الشيخ، والدموع تنهمر 
الذي  الحجاج: )إن هذا  الصوت، ونادى على  ُمَكبُِّر  ثم أخذ  من عينيه، 
أمامكم هو الشيخ ابن عثيمين(؛ وحينها ارتفعت أصواهتم بالبكاء، وقال 
المرتجم: )يا شيخ؛ هؤالء كلهم طالبك، كانوا يقرؤون كتبك يف األقبية 

-تحت األرض- أيام الحكم الشيوعي!()2(.

وذكر أحد طلبة العلم قائاًل: اجتمعت يوًما بعدد من المسلمين من نيجيريا * 
وكان  الحرم-  يف  عثيمين  ابن  الشيخ  درس  الستماع  تحلَّقوا  والذين   -

ندوة  بحوث  الطيار )171( ]ضمن  اهلل  عبد  د.  الجامعي،  التعليم  عثيمين يف  ابن  الشيخ  منهج  انظر:   )1(
جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 

انظر: الدر الثمين، عصام المري )201-200(.  )2(
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بعضهم يبكي، فسألتهم: لماذا تبكون؟ فقالوا: )ُكنَّا مجموعة من النصارى، 
وقد أهدانا أحد طلبة العلم يف نيجيريا شريًطا للشيخ ابن عثيمين(. فأسلم 
للشيخ،  لرؤيتهم  فرًحا  يبكون  الذين  الفتية  هؤالء  الشريط  ذلك  بسبب 

ويدعون اهلل له؛ فالفضل له -بعد اهلل- يف إسالمهم! 

وزار الشيَخ ابن عثيمين يف الحج مجموعٌة من األمريكان السود، وقالوا * 
فقالوا:  عندي!(  درستم  أنكم  أذكر  )ال  فقال:  تالميذك(  )نحن  للشيخ: 
)لقد سمعنا شروحك من األشرطة؛ فنحن نعترب أنفسنا تتلمذنا عليك()1(.

ومن القصص اليت تشهد حملبة طالب الشيخ ابن عثيمني لشيخهم:  �

أن أحد طالب الشيخ ابن عثيمين من دولة )تشاد(، وكان محًبا للشيخ، * 
وهو:  مركًبا  اسًما  أبنائه  أحد  ى  َسمَّ للشيخ؛  وتقديره  محبته  شّده  ومن 

)محمد بن عثيمين!()2(.

ومن حمبة الناس وقبوهلم للشيخ ابن عثيمني:  �

يف *  يزوره  كان  المستشفى؛  يف  الفراش  َوَلِزَم  المرض،  عليه  اشتدَّ  لما  أنه 
َر ذلك  اليوم الواحد أكثر من )ألف( زائر تقريًبا! حتى خشي األطباء أن يؤثِّ

على صحة الشيخ؛ فجعلوا له ساعة بعد العشاء الستقبال الزوار. 

ومن أسباب قبول الناس لقول الشيخ ابن عثيمني:  �

العامة، *  األخبار  يف  التثبُّت  ذلك:  ومن  وينقله،  يقوله  فيما  والتثبت  الدقة 

.)www.saaid.net( نظر: موقع صيد الفوائد  )1(
انظر: الدر الثمين، عصام المري )261(.  )2(
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أو فيما ُيطلب منه من إنكار المنكرات، وكذلك فيما يتعلق بتوثيق الناس 
َأْكَسَبه هذا المسلك ثقة ومصداقية، فبمجّرد ما ُينَسب  )التزكيات(، وقد 
الكالم عن الشيخ ابن عثيمين؛ يطمئن الناس إلى صدقة ودقته، وإن زّكى 

الشيُخ أحًدا؛ َوثَِق الناُس به)1(.

إنه *  الناس؛ عندما يقال عنه:  العلم ليزداد رفعة وقبواًل عند  بل إن طالب 
تتلمذ على يد الشيخ ابن عثيمين)2(.

ومن مظاهر القبول والثقة لعلم الشيخ ابن عثيمني:  �

أن كثيًرا من العلماء المشهورين يستشيرون الشيخ يف بعض المسـائل والنوازل، * 
ومنهم: الشيخ د. بكر أبو زيد ، وممن يحرص على سماع دروسه على 

األشرطة: سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة)3(.

ي على اهلل *  المقبولين، وال نزكِّ أنه من  ابن عثيمين  وهكذا نحسب الشيخ 
الغيب،  بظهر  له  َوَدَعوا  بمرضه،  تسامعوا  ا  لمَّ الناس  ُفِجع  فكم  أحًدا؛ 
ؤال عنه، وما كانوا يرجون منه مااًل وال  وتزاحموا على زيارته، وأكثروا السُّ
جاًها، وال يخافون منه سطوًة أو انتقاًما؛ ولكنها المحبة التي دخلت قلوهبم 

من غير اختيار منهم، فقلوب العباد بيد الرحمن، يقلِّبها كيف يشاء)4(.

.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )1(
انظر: الشيخ ابن عثيمين عالًما ومربًيا، د. محمد الطبطبائي )208( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ   )2(

ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
.)www.saaid.net( انظر: موقع صيد الفوائد  )((

.)www.aluka.com( د. إبراهيم الحقيل، موقع األلوكة ،)انظر: مقال )الشيخ ابن عثيمين  )((
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L   اهتماُم الشيخ ابن عثيمني بشؤون املسلمني  J

  ِمْن َأَجلِّ الصفات اليت تلَّى بها الشيخ ابن عثيمني:  �

لواقع حياهتم، *  المسلمين، ومعالجة مشاكلهم، ومالمسته  قضاء حوائج 
فالشيخ ابن عثيمين قد انغمس يف المجتمع، ودخل معرتك الحياة، ولم 

َيِعْش لنفسه َقط)1(. 

االهتمام *  عن  العلم  شأن  يشغله  ال  الذي  اإلمام،  العالم  شأن  مِْن  وهذا 
بقضايا األمة، ولقد كان للشيخ ابن عثيمين نصيٌب وافر من ذلك)2(.

خصصه *  حيث  خاصة،  العصر  صالة  بعد  غه  تفرُّ من  ذلك  على  أدلَّ  وال 
اختالف  على  الناس،  من  كثير  حوله  فيتجمع  الناس،  حوائج  لقضاء 
مشارهبم يف تلك الحوائج: من قضاء دين، أو شفاعة يتشفع هبا، أو فتاوى 
تركات ألموات  أو  فيها،  أو قضايا طالق يحكم  يده،  يجيب عليها بخط 
أو  للشيخ،  حاله  يشكو  فقير  أو  بَِحلِّها،  يقوم  خصومة  أو  بقسمتها،  يقوم 
غير ذلك من حوائج الناس المختلفة، كما تجده يف ذلك الوقت، ويف ذلك 
المكان، بين يديه كثير من الشيكات، قد ُكتبت عليها أسماء كثير من الفقراء 
والمحتاجين، أو األعمال الخيرية يستلمها أصحاهبا منه، وقد ال يعود لبيته 

والسعي يف قضاء حوائج المسلمين؛ ِسَمة مشرتكة للعلماء الراسخين، يقول ابن القيم يف وصف شيخه   )1(
القيم  ابن  المحبين،  الناس( روضة  تيمية: )كان شيخ اإلسالم يسعى سعًيا شديًدا لقضاء حوائج  ابن 

.)168/1(
.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )2(
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إال قبيل المغرب، خاصًة يف أيام الشتاء؛ فنهاره قصير)1(.

ومن صور مبادرة الشيخ ابن عثيمني لقضاء حوائج املسلمني:  �

)بوصلة( *  عنده  كانت  فقد  القبلة؛  لتحديد  المساجد  بعض  إلى  الذهاب 
قديمة، تمتاز بالدقة يف تحديد القبلة، فكان الناس إذا أرادوا أن يبنوا مسجًدا 

يأتون للشيخ؛ ليساعدهم يف تلك المهمة، بواسطة تلك البوصلة)2(.

طالًبا *  كان  لما  عثيمين  ابن  الشيخ  أن  الرباك؛  عبدالرحمن  الشيخ  وذكر 
يف  ليساعدهم  المكفوفين؛  الطالب  مع  يجلس  كان  العلمي؛  المعهد  يف 

استذكار دروسهم، ويقرأ لهم ما يحتاجونه)3(.

وكان من آخر ما قام به الشيخ ابن عثيمني يف حياته:  �

حفر *  ذلك  تطّلب  الماء،  يف  شحٌّ  عندهم  حصل  لما  عنيزة  يف  الناس  أن 
بدفع  الشيخ  فتكّفل  الثمن،  باهظة  تكلفتها  وكانت  اآلبار،  من  مجموعة 

قيمتها ـ من أموال المحسنين ـ وكانت أكثر من )مليوين( ريال)4(.

مشارق *  يف  وقضاياها،  اإلسالمية  األمة  َهمَّ  يحمل  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
فكان  البقاع،  وأحوالهم يف شتى  المسلمين  متابًعا ألخبار  ومغارهبا،  األرض 
ه همَّ المسلمين حيث كانوا، وُيْقلُِقه ما َنَزَل هبم، ويشاركهم آالمهم وآمالهم،  همُّ

ومن ذلك: اهتمامـه بأمور المسلمين يف البوسنة والهرسك إبَّان محنتهم.

)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )1(
.)ww.youtub.com( مواقف من حياة العالمة محمد بن صالح العثيمين، د. سامي الصقير  )2(

انظر: الدر الثمين، عصام المري )77(.  )((
.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )((
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يف *  يدرسون  الذين  الطلبة  بأحد  عثيمين  ابن  الشيخ  اختلى  مرة؛  وذات 
الواليات المتحدة، وسلَّمه مبلًغا من المال، وقال له: )أنا وأنت هنا، وال 
يرانا إال اهلل؛ خذ هذا المال - وهو من مالي الخاص- واشرت به مصاحف، 

عها على المحتاجين يف السجون األمريكية()1(.  ووزِّ

اتصال *  على  وأنا  أمريكا،  إلى  ُأوفِدُت  )منذ  الشيخ:  طالب  أحُد  يقول 
مستمر بفضيلته، وكان يبادرين دوًما بالسؤال عن أحوال المسلمين، فإن 
ذكرت له شيًئا َيُسّر: َفِرْح واستبشْر ودعا بخير، وإن ذكرُت له شيًئا مما يقع 
َحِزن  ومشاحنات:  خصومات  أو  وضالالت،  جهاالت  من  بعضهم  فيه 

وَأِسف، وربما بكى! ودعا لهم بالهداية والتوفيق()2(. 

شيخ، *  يا  نفسك  َأِرْح  مرضه-:  وقت  – يف  عثيمين  ابن  للشيخ  قيل  ولما 
قال: )الراحة يف خدمة المسلمين()3(. 

***

صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )157( بتصّرف.  )1(
انظر: مقال )وداًعا يا ابن عثيمين(، د. عبدالعزيز الفوزان، موقع مداد )www.midad.com( بتصّرف.  )2(

صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر ))6(.  )((
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L   ِحْرُص الشيخ ابن عثيمني على مجع الكلمة  J

ِمْن أمجل صفات الشيخ ابن عثيمني؛ ودالئل حكمته:  �

ِحْرُصه على جمع الكلمة، وائتالف القلوب، وعدم التفرق والتنازع، ال * 
من  ُر  ُيَحذِّ فكان  الناس،  قدوة  ألهنم  العلم؛  وطلبة  الخير  أهل  بين  سيما 

الخالف، ويدعو إلى اجتماع الكلمة بين العلماء والوالة والدعاة)1(.

والتحذير *  الحق،  على  الكلمة  وجمع  الصف،  وحدة  قضية  كانت  وقد 
من التفرق واالختالف المذموم؛ من أعظم القضايا التي كان يرّكز عليها 
ُد  ُيَردِّ ابن عثيمين يف أحاديثه ومحاضراته ولقاءاته، وكثيًرا ما كان  الشيخ 

قوله تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾)2(. 

وانطالًقا من هذه القاعدة؛ يسعى الشيخ ابن عثيمين جاهًدا يف َبثِّ روح * 
رهم  المودة واأللفة بين الناس عموًما، وطلبة العلم خصوًصا، كما يحذِّ
يف  السيما  ب،  والتحزُّ ب  والتعصُّ الشحناء  وسبل  الفرقة،  دواعي  من 

المسائل االجتهادية التي يسوغ فيها الخالف)3(. 

يجعلوا *  أالَّ  الدعاة:  إخويت  من  أرجوه  )الذي  عثيمين:  ابن  الشيخ  يقول 

الشيخ ابن عثيمين ومنهجه يف التعليم الجامعي، د. عبداهلل الطيار )200( ]ضمن بحوث ندوة جهود   )1(
الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 

.)almuqbil.com( د. عمر المقبل ،)انظر: مقال )تعلمت من ابن عثيمين  )2(
انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين، د. تركي الميمان ))))(.  )((
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غه االجتهاد؛ سبًبا للفرقة والتحزب وتضليل  االختالف السائغ الذيُ  يسوِّ
أن  تعلمون  وأنتم  أعدائهم،  أمام  مما يضعفهم  بعًضا؛ ألن ذلك  بعضهم 

هناك أعداء يرتبصون الدوائر بالدعاة إلى الخير()1(. 

ويقول يف موضع آخر: )أما الدعاة إلى اهلل فإنه ال ينبغي لهم – بل ال يجوز * 
ولكن  الدعوة،  أساليب  اختالف  بسبب  بينهم  فيما  يتهاجروا  أن  لهم-  

على كل واحد منهم أن ينتفع بأسلوب اآلخر()2(.

وِمْن ِحْرِص الشيخ ابن عثيمني على مجع الكلمة:  �

أنه عند إنكاره للمنكر، أو تصحيحه للخطأ؛ كان حريًصا أشدَّ الحرص على * 
عدم التصريح بصاحب المنكر أو الخطأ؛ ألن المقصود النصيحة ال الفضيحة.

وكانت للشيخ ابن عثيمين مراسالت مع بعض الكتاب والمثقفين وطلبة * 
العلم؛ يناصحهم على أخطاء وقعوا فيها، وال يعلم عنها كثير من الناس، 
الحسن،  األسلوب  من  لها  لما  وتأثير؛  قبول  المراسالت  لتلك  وكانت 

والرفق بالمنصوح، وعدم التشهير به)3(.

وِمْن ِحْرِص الشيخ على مجع الكلمة:  �

ردوًدا *  له  تجد  فال  الردود؛  يف  والدخول  العلم،  يف  الجدل  يكره  كان  أنه 

مع  التعامل  يف  عثيمين  ابن  الشيخ  منهج  وانظر:  بتصّرف.   )19( المجتمع  يف  وأثره  الدعاة  تعاون   )1(
المخالف، د. عبد اهلل الزايدي )5))1( ]ضمن بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من 

العلماء واألساتذة[. 
الصحوة اإلسالمية ) 106(.  )2(

.)ww.youtub.com( مواقف من حياة العالمة محمد بن صالح العثيمين، د. سامي الصقير  )((
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موّجهة إلى شخص بعينه.

ه *  ُب على ذات المسألة، وال يهمُّ وكان الشيخ إذا َرِغَب يف التنبيه؛ فإنه ُيَعقِّ
قائلها؛ قاصًدا بذلك بيان  الحق، والبعد عن التشغيب واإلثارة، كما ينهى 
أن ُيذَكَر أحٌد عنده بسوء، ال سيما من العلماء المعاصرين؛ خوًفا من الفتنة 

واالختالف، وحرًصا على االجتماع واالئتالف)1(.  

يْأَذُن بذكر األسماء من العلماء وغيرهم، يف *  وكان الشيخ ابن عثيمين ال 
ُح بأن ذلك مخالف  معرض البحث والنقاش يف مسائل الخالف، ويصرِّ
الشغب،  الخوض يف مسائل  ينهى طالبه عن  الدرس، وكان  لمنهجه يف 
وتصنيف الناس، واالشتغال بالقيل والقال، وربما َأْخَرَج مِْن َسَكِن الطلبة 

بعَض من ابُتلَي بذلك)2(. 

ومن دالئل حرص الشيخ ابن عثيمني على اجتماع الكلمة:  �

يوِجُب *  ال  الخالف-  يسعه  –الذي  الرأي  يف  االختالف  أن  على  تأكيده 
للفكرة  النقد  توجيه  على  والحرص  المسلمين،  بين  والبغضاء  العداوة 
مع  المخالف،  ذات  على  الرتكيز  دون  الصحيح،  باألسلوب  والرأي 

التماس العذر له ما أمكن)3(.

انظر: الدر الثمين، عصام المري )29)(.  )1(
القاضي )18( ]ضمن بحوث ندوة جهود  العثيمين، د. أحمد  الشيخ محمد بن صالح  انظر: ترجمة   )2(

الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
انظر: منهج الشيخ ابن عثيمين يف التعامل مع المخالف، د. عبد اهلل الزايدي ))5)1( ]ضمن بحوث   )((

ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
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الناس *  وإثارة  األمور،  والة  الشذوذ عن  عثيمين: عدم  ابن  الشيخ  ويرى 
باالجتماع واالتحاد، وينهى  يأمر  عليهم، ونشر مساوئهم؛ ألن اإلسالم 

عن الفرقة والفساد)1(.

المخالفين، *  األشخاص  عن  التصريح  يتجنب  عثيمين  ابن  الشيخ  وكان 
من  يمتنع  فكان  غالًبا،  األشخاص  دون  والدليل  بالقضية  نفسه  ويربط 
أسماء  االعرتاض-  وجه  على   – فيها  ُتذَكُر  التي  األسئلة  عن  اإلجابة 
الدعاة والعلماء المعاصرين، فكان ال يسمح بالغيبة يف مجلسه بأيِّ حال 

من األحوال)2(. 

ينهى *  وربما حصل ذلك من بعض الطالب فيزجره زجًرا شديًدا، فكان 
أن ُيْذَكَر عنده رأي أحد من العلماء المعاصرين األحياء باسمه؛ خوًفا من 

الوقوع يف الغيبة أو الفتنة، ويف ذلك مفاسد ال تخفى)3(.

التي *  العلمية  المسائل  تكون  أن  من  عثيمين  ابن  الشيخ  ُر  ُيَحذِّ ما  وكثيًرا 
يسوغ فيها الخالف؛ سبياًل لتفريق صفِّ المؤمنين)4(.

ولما كان الشيخ ابن عثيمين يف رحلته العالجية يف أمريكا، واجتمع برؤساء * 

انظر: شرح األربعين النووية، ابن عثيمين )122-120(.   )1(
انظر: صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح العثيمين، حمود المطر )119، 125(، الشيخ   )2(
ابن عثيمين ومنهجه يف التعليم الجامعي، د. عبداهلل الطيار ))20،)18( ]ضمن بحوث ندوة جهود 

الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 
انظر: مقال )العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(، د. خالد النجار، موقع األلوكة   )((

)www.aluka.com(
انظر: معالم التميز يف الفتوى عند الشيخ ابن عثيمين، د. وليد الودعان )2072(.  )((
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المراكز اإلسالمية الذين زاروه يف المستشفى؛ أكثَر عليهم النصيحة بتقوى 
بحبل  ويعتصموا  الحق،  على  ويجتمعوا  ويتكاتفوا،  يتَّحدوا  وأن  اهلل، 
والموعظة  بالحكمة  بينهم  يتحاوروا  وأن  الفرقة،  وينبذوا  جميًعا،  اهلل 

الحسنة)1(. 

***

وقد ألقى الشيخ يف )بوستن( بأمريكا، محاضرة قيِّمة بعنوان: )وحدة المسلمين(.   )1(
المري )297، 02)(، صفحات مشرقة من حياة اإلمام محمد بن صالح  الثمين، عصام  الدر  انظر: 

العثيمين، حمود المطر )88(.
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L  )1(اآلثـاُر العلمية للشيخ ابن عثيمني  J

ومقروء، *  مسموع  بين  ما  ضخًما،  علمًيا  تراًثا  عثيمين  ابن  الشيخ  خلَّف 
وهذه اآلثار العلمية التي تركها الشيخ، تكشف لنا بجالء عن عقلية هذا 
اإلمام الفّذ، وُحسن مقصده، وحرصه على نفع األمة وتعليمها ما تحتاجه 

يف أمور دينها.

 كما أن فيها الكثير من ثمار اجتهاده الفقهي الذي لم يتقيَّد فيه بالمذهب، * 
وإنما سار فيه مع الدليل، مع أسلوب واضح،وعبارة سلسة يفهمها الطالب 

وغيرهم.

وطالب *  علماء  من  الناس  من  لكثير  مرجًعا  العلمية  آثاره  صارت  ولذا 
ون هبا عند الجواب، وُيقنِعون هبا من يطلب الصواب. وعامة، بحيث يحتجُّ

الركبان، *  هبا  فسارت  والذيوع،  الشهرة  اآلثار  تلك  اكتسبت  فقد  هنا؛  ومن 
وتداولها طلبة العلم يف الداخل والخارج، وكتب اهلل لها القبول يف األرض)2(، 
وُطبعت يف الكتب، وانتشرت عرب األقراص الحاسوبية والمواقع اإللكرتونية، 

العثيمين  صالح  بن  محمد  الشيخ  مؤسسة  بخطه،  المحررة  عثيمين  ابن  الشيخ  بمؤلفات  بيان  انظر:   )1(
لإلنتاج  االستقامة  العثيمين،  صالح  بن  محمد  الشيخ  لفضيلة  العلمية  الدروس  فهرس  الخيرية، 
والتوزيع، تقرير موجز عن مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  )7-12(، شريط: ابن عثيمين 
وطلبه للعلم، د. سامي الصقير، االستقامة لإلنتاج والتوزيع، الكنز الثمين يف سيرة الشيخ محمد بن 

.)ww.youtub.com( صالح العثيمين، د. أحمد القاضي
انظر: كلمات قليلة حول المنزلة العلمية للشيخ محمد بن عثيمين، د. عبداهلل الجربين، مجلة البيان،   )2(

العدد )161(.
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وعمَّ هبا النفع، وبقيت حسنات جارية للشيخ إن شاء اهلل تعالى. 

وطلًبا لالختصار؛ فإين اقتصر على عرض ذلك اإلنتاج العلمي الضخم، * 
من خالل األقسام التالية: 

أوالاً: اآلثار املقروءة:  �

وتنقسم اآلثار المقروءة إلى قسمين اثنين: * 

رة:��� املؤلفات�املحرَّ

نفسه *  غ  وفرَّ يده،  بخط  وكتبها  ابتداء،  الشيخ  فها  ألَّ التي  المؤلفات  وهي 
للتأليف والكتابة فيها.

�املؤلفات�امُلَفرَّغة:���

وهذا النوع من المؤلفات هو الذي ُيمثِّل معظم كتب الشيخ المنتشرة اليوم، * 
ون  وهي المؤلفات التي كانت يف بطون األشرطة السمعية، ثم قام المهتمُّ
غات، وبعضها ُطبع  بتفريغها وتحريرها، وراجع الشيخ بعض تلك المفرَّ
قبل مراجعة الشيخ لها، ولذا وَقَعت فيها بعض األخطاء اليسيرة، ومن هنا 
قامت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، بالحفاظ على 
من  نخبة  لذلك  نت  وكوَّ غات،  المفرَّ هذه  بمراجعة  العلمي  الرتاث  هذا 
طلبة العلم لتولِّي هذا العمل، وقد تم  الفراغ من إخراج جميع مؤلفات 

الشيخ ابن عثيمين  بحمد اهلل)1(. 

.)ww.youtub.com( الكنز الثمين يف سيرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، د. أحمد القاضي  )1(
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ثانياًا: اآلثار املسموعة)1(:  �

وأغلبه، *  العلمي  نشاطه  معظم  المسموعة  عثيمين  ابن  الشيخ  آثار  تحتل 
كانت  ولذا  الكبار،  الكتب  السيما  العلمي،  نتاجه  عامة  تمثِّل  التي  فهي 
ُطبعت  التي  المطولة  الكتب  ألكثر  نواة  هي  المسموعة  األشرطة  هذه 

وستطبع فيما بعد.

والشيخ ابن عثيمين له الكثير من المحاضرات واللقاءات والربامج التي * 
محاضرات  من  الصوتية  الساعات  آالف  له  صدرت  كما  له،  َلْت  ُسجِّ
من  للشيخ  بلغ  حتى  علمية،  ودروس  إذاعية  وبرامج  ولقاءات  وخطب 
المواد الصوتية أكثر من )6000( ساعة صوتية يف علوم وفنون مختلفة)2(! 

ل، أو ضاع تسجيله. فضاًل عما لم ُيَسجَّ

 وألقى يف حياته ما َيْقُرب من )2250( خطبة جمعة! * 

رها الشيخ ابن عثيمين يف نشر تراثه *  وإنفاًذا للتوجيهات والضوابط التي قرَّ
العلمي؛ تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بواجب 

المسؤولية ؛ إلخراج كافة آثاره العلمية، والعناية هبا. 

الشبكة *  على  خاص  موقع  له  ُأنشئ  فقد  الشيخ،  توجيهات  على  وبناء 
العالمية »اإلنرتنت«، من أجل تعميم الفائدة المرجوة، وتقديم جميع آثاره 
العلمية من المؤلفـات والتسجيالت الصوتيـة، وقد افُتتِح هذا الموقع بعد 

شريط: 100فائدة من العالَّمة ابن عثيمين، محمد المنجد، تسجيالت التقوى اإلسالمية.   )1(
 ،)www.binothaimeen.com( لالستزادة انظر: موقع فضيلة الشيخ العالَّمة محمد بن صالح العثيمين  )2(

وفهرس تسجيالت التقوى وتسجيالت االستقامة اإلسالمية. 
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. وفاة الشيخ ابن عثيمين

بَِبثِّ *  ُتعنى  فضائية،  قناة  بتدشين  عثيمين  ابن  الشيخ  مؤسسة  قامت  كما   
دروس الشيخ، ومحاضراته، وخطبه، وفتاواه؛ لتكون نقلة نوعية يف مجال 
نشر العلم الشرعي، كما أطلقت المؤسسة خدمة رسائل الجوال )جوال 
الشيخ ابن عثيمين(؛ لتتواصل مع المهتمين بعلم الشيخ؛ وتساعدهم يف 

َنْشِر ِعْلِم هذا العالِم الجليل)3(. 

*** 

انظر: تقرير موجز مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية )18(.  )((



114

الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

L   مرض الشيخ ابن عثيمني ووفاته  J

بعد انتهاء العام الدراسي للعام 21)1هـ، َشَعَر الشيخ ابن عثيمين بضعف * 
لغرض  أبنائه؛  أحد  برفقه  الوطني  الحرس  مستشفى  إلى  فذهب  بصره، 
فوا على  فحص النظر فقط، فنََصَحه األطباء بأن ُيجري فحًصا عاًما ليتعرَّ

األعراض التي يشكو منها؛ فوافق الشيخ. 

 ويف نفس اليوم ُأجريت الفحوصات المطلوبة، فاكتشف األطباء متأخًرا * 
أن الشيخ ابن عثيمين مصاب بورم سرطاين يف المستقيم، وخاليا سرطانية 

يف الكبد والرئتيّن.

ى الشيخ ابن عثيمين هذا الخرب المؤلم، بنفس راضية، وثبات عجيب! *  وتلقَّ

شقيق *   – العثيمين  عبدالرحمن  الشيخ  به  حدثني  ما  لذلك؛  يشهد  ومما 
الشيخ– أنه لما أراد أن يخفف عن أخيه وطأة هذا المرض الذي نزل به، 
ره بما َمنَّ اهلُل عليه من أعمال صالحة، وجهوده مباركة بذلها يف نشر  ويذكِّ
باهلل  المطمئن  الواثق  الشيخ حينها جواب  المسلمين؛ أجاب  العلم ونفع 
.)! تعالى؛ فقال: )الحمد هلل، فقد تجاوزت السبعين بفضل اهلل ونعمته علىِّ

وكان يقول لبعض من ُيلِحُّ عليه يف السؤال عن حاله: )اشتقنا هلل ورسوله(، * 
ومع ذلك استمرَّ يف دروسه الصباحية والمسائية)1(.

القاضي )7)( ]ضمن بحوث ندوة جهود  العثيمين، د. أحمد  الشيخ محمد بن صالح  انظر: ترجمة   )1(
الشيخ ابن عثيمين، لمجموعة من العلماء واألساتذة[. 



115

الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

وا عليه بالسفر إلى *  ولما علم والة األمر بما أصاب الشيخ ابن عثيمين؛ ألحَّ
الخارج للعالج؛ فوافق الشيخ، وسافر إلى أمريكا إلجراء الفحوصات، 
واستغرقت رحلته عشرة أيام، ثم عاد إلى المملكة الستكمال العالج، إال 

أن حالة الشيخ كانت تزداد سوًءا يوًما بعد يوم.

وبدأ المرض يسري يف جسده، ويفتك به سريًعا، ومع ذلك فهو ال يتوانى * 
عن نفع الناس بما وَهَبُه اهلل من علم، حيث لم يزل مستمًرا يف تلك الفرتة 

الحرجة باإلجابة عن أسئلة الناس، حتى وهو على سرير المرض!

ِة ما يعانيه *  كما استمرَّ يف إلقاء دروسه الرمضانية يف الحرم المكي، مع ِشدِّ
أنفه! وكان  يلقي درَسه وجهاز األوكسجين على  إنه كان  ألم، حتى  من 
ُيْدِرُكه كّل من استمع إليه، وهو  يكابد يف ذلك من المشقة والتعب شيًئا 

يلقي تلك الدروس يف أيامه األخيرة. 

وكأن الشيخ ابن عثيمين يف آخر درس له يف الحرم المكي؛ قد أحسَّ بدنو * 
أجله، حينما ودَّع طالبه يف ليلة الثالثين من رمضان، حين استفتح درسه 
قائاًل: )فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثالثين من شهر رمضان المبارك 
عام 21)1هـ -واهلل أعلم- أنه يكون هو آخر اللقاء يف هذا الشهر المبارك 
يف المسجد الحرام()1(. فألقى الشيخ ذلك الدرس األخير، يف تلك الليلة 
الدرس  ولكنه  فقط،  إليه  تستمع  الذي  الدرس  ليس هو  األخيرة، ولكن 

الذي تراه وتشاهده)2(! 

شريط: دروس وفتاوى الحرم المكي الشريف لعام 21)1هـ، الشريط الرابع، االستقامة لإلنتاج والتوزيع.   )1(
.)ww.youtub.com( حياة إنسان  )2(
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قدره، *  حق  يقدرونه  الذين  أهله  عند  ومنزلته  العلم  قيمة  تكون  وهكذا 
الحياة،  ووداع  الموت  عند  حتى  للناس،  وتبليغه  نشره  يف  حقه  ويؤدُّون 
وبمثل هذه الهمة العظيمة نال الشيخ ابن عثيمين مرتبة اإلمامة يف الدين 
ه من عالم رباين، وإمام جهبذ، قلَّ نظيره يف  َدرُّ فلّله  العلم،  والرسوخ يف 

هذا الزمن!

والدعوة؛ *  العلم  يف  عثيمين  ابن  الشيخ  قضاها  مجيدة  حافلة  حياة  وبعد 
يف  األربعاء،  عصر  بارئها:  إلى  الروح  الشيخ  وأسلم  أجله،  الكتاب  َبَلَغ 
التخصصي  المستشفى  الخامس عشر من شهر شوال عام 21)1هـ، يف 

بجـدة، عن عمر يناهز )الرابعة والسبعين( عاًما. 

من *  أكثر  عليه  صلَّى  فقد  مشهودة،  عثيمين  ابن  الشيخ  جنازة  كانت  وقد 
)نصف مليون( مسلم يف المسجد الحرام، بعد صالة عصر يوم الخميس، 
ابن  للشيخ  بالدعاء  ألسنتهم  تلهج  والناس  وفاته،  من  التالي  اليوم  من 

م عليه)1(. عثيمين والرتحُّ

وبعد الصالة؛ شيَّعته تلك الحشود العظيمة، يف مشهد عظيم مؤثر ال يكاد * 

وبعد ما انتهى الشيخ من الدرس يف آخر يوم؛ ُنِقَل من الحرم  إلى جدة؛ الستكمال العالج، وكان طيلة   )1(
الوقت، إذا أفاق: يقرأ القرآن، ويذكر اهلل، ويف آخر ليلتين اشتدَّ عليه المرض جًدا، حتى توّفاه اهلل، وقد 
لون الذين قاموا بتغسيل الشيخ وتكفينه: ما رأوه من حسن منظره، وسهولة  تغسيله، ونظافة  ذكر المغسِّ
َرات، ومن عالمة حسن  ل قبل المجيء به! ولعلَّ هذا من الُمَبشِّ بدنه؛ حتى إهنم ظنوا أن الشيخ قد ُغسِّ

الخاتمة بإذن اهلل. 
انظر: الدر الثمين، عصام المري ))9)-95)(، وقفات مع حياة الشيخ ابن عثيمين، إحسان العتيبي 

.)www.ar.wikipedia.orq( موسوعة ويكبيديا ،)www.saaid.net(
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يوصف، ثم ُدفِن الشيخ ابن عثيمين يف مقربة العدل بمكة المكرمة، بالقرب 
 .  مِْن شيخه ورفيق دربه: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز

وقد كان الشيخان الجليالن: ابن باز، وابن عثيمين؛ كالجبلين العظيمين * 
ووالهتا  البالد  هبذه  أراد  َمْن  وكّل  ومروجيها،  ودعاهتا  الفتن  مواجهة  يف 
وأطبقت  والفضل،  بالخير  يذكروهنما  الجميع  وكان  سوًءا،  ومجتمعها 
الخير  من  عليه  كانا  وما  وتزكيتهما،  تعديلهما  على  المسلمين  شهادة 

والعلم والورع والزهد والتقوى)1(.

وبعد صالة الجمعة من اليوم التالي، ُصلِّي على الشيخ ابن عثيمين صالة * 
المراكز  عامة  ويف  السعودية،  العربية  المملكة  مدن  جميع  يف  الغائب 

اإلسالمية يف أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم. 

وبموت الشيخ ابن عثيمين –  – ُطِوَيْت صفحة ذهبية من صفحات * 
فقد  الكبار،  األئمة  من  وإمام  الشوامخ،  األعالم  من  َعَلٌم  وَرَحَل  العلم، 

كان يف الورع والزهد آية ظاهرة، ويف العلم حجة باهرة!

ُترزأ *  عالًما  الميت  كان  إذا  َتْعُظم  المصيبة  فإن  مصيبة،  الموت  كان  وإذا 
األمة كلها بموته، وُتثكل بفقده.

م��اٍل َفْق���ُد  ��ُة  ِزيَّ الرَّ َم��ا  َب��ع��ي��ُرلَعْم��ُرَك  َوال  َت���ُم���وُت  ش����اٌة  َوال 

ش��خص َفْق��ُد  ��ة  ِزيَّ الرَّ َي��ُم��وُت لِ��َم��ْوتِ��ِه َخ��ْل��ٌق َك��ثِ��ي��ُر)2(ولكِ��نَّ 

.)ww.youtube.com( انظر: سيرة اإلمام ابن عثيمين، د. سليمان أبا الخيل  )1(
مجاين األدب يف حدائق العرب، رزق اهلل شيخو ))/2)(.  )2(
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َيْصُعُب *  اإلسالم  يف  وثلمة  ُعْظَمى،  َوَرِزيٌة  كربى،  مصيبة  العلماء  فموُت 
ها، يقول تعالى: ﴿ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴾)1(.  َسدُّ

قال بعض المفسرين: )ُنْقصاُنها: موُت العلماء، وذهاُب الفقهاء()2(.

وَبيََّن النبيُّ  ِعَظَم مصيبة األمة بموت أئمتها وأعالمها فقال: * 
)إِنَّ اهلَل اَل َيْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه مَِن الِعَباِد، َوَلكِْن َيْقبُِض الِعْلَم بَِقْبِض 
ااًل، َفُسئُِلوا َفَأْفَتْوا  الُعَلَماِء، َحتَّى إَِذا َلْم ُيْبِق َعالًِما اتََّخَذ النَّاُس ُرؤوًسا ُجهَّ

بَِغْيِر ِعْلٍم، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا()3(.

َوَلئِن مات الشيخ ابن عثيمين، فإنَّ ِعْلَمه ما زال حيًّا يف الناس اليوم، فهو * 
 : باق بعلمه، حيٌّ بوراثته للنبوة، ونشرها بين المسلمين،  قال
ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ مِْن َثاَلَثٍة: إاِلَّ مِْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو  )إَِذا َماَت اإْلِ
)هذه  العلم:  أهل  بعض  قال  َلُه()4(.  َيْدُعو  َصالٍِح  َوَلٍد  َأْو  بِِه،  ُينَْتَفُع  ِعْلٍم 
الثالث ال تجتمع إال للعالِم الباذِل لعلمه: فبذله صدقة ينتفع هبا، والمتلقي 

لها ابن للعالم يف تعلُّمه عليه()5(. 

وختاماًا:  �

فإين ال أجد تصويًرا للفراغ الكبير الذي أحدثه الشيخ بموته، أبلغ مما ذكره * 

سورة األنبياء، آية )))(.  )1(
تفسير البغوي ))/27)(.  )2(

رواه البخاري )100(، ومسلم ))267(.  )((
رواه مسلم )1)16(.  )((

حلية طالب العلم، بكر أبو زيد )192(، وانظر: تذكرة السامع والمتكلم، ابن جماعة )82(.  )5(
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الشيخ ابن عثيمين بنفسه يف إحدى خطبه، عندما قال يف بيان مصيبة موت 
العلماء: )أفال يجدر بنا أن نأسف على موت العلماء؛ ألنَّ َفْقَد العالِم ليس 
فقًدا لشخصيته فحسب، ولكنه َفْقٌد لجزء من تراث النبوة، بحسب ما قام 
ض عنه مال وال  به هذا العالم المفقود، فو اهلل إّن َفْقَد العالِم النافع، ال ُيعوَّ
ال  والمسلمين،  اإلسالم  على  مصيبة  َفْقُده  بل  ديار،  وال  متاع  وال  عقار 
َر اهلُل من يخلفه بين العالمين، فيقوم بمثل ما قام به  ض عنه إال أن ُيَيسِّ ُيعوَّ
من الجهاد ونصرة الحق، وإنَّ َفْقَد العلماء يف مثل هذا الزمان، لتتضاعف 
مصيبته؛ ألن العلماء العاملين أصبحوا ندرة قليلة بين الناس، وَكُثر الجهل 

والتشكيك واإللباس()1(.  

***

الضياء الالمع من الخطب الجوامع )1/)5( بتصّرف.   )1(
وما أجمل كالم ابن القيم عندما قال: )لّما كان صالح اْلُوُجود بالعلماء، ولوالهم َكاَن النَّاس َكاْلَبَهائِِم 
الَّذين  اْلعلَماء هم  َفإِن  وايضا  َلُه،  َغيره  إال خلف  يجربها  اَل  ُمِصيَبة  اْلَعالم  َكاَن موت  َحاال؛  َأْسَوأ  بل 

يسوسون اْلعباد والبالد والممالك، فموهتم َفَساٌد لنظام اْلَعالم( مفتاح دار السعادة )68/1(. 
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L   مؤسسة الشيخ ابن عثيمني اخلريية  J

مواصلة *  على  معهم؛  وَمْن  أبناؤه  حرص  عثيمين؛  ابن  الشيخ  وفاة  بعد 
خاصة  خيرية  مؤسسة  بتأسيس  فقاموا  والعملية؛  العلمية  الشيخ  مسيرة 
باسم  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  يف  َلْت  وُسجِّ القصيم،  بمنطقة 

)مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية(.

وميكن تلخيص األهداف العلمية والعملية ملؤسسة الشيخ ابن عثيمني على النحو التالي: �

1 ( العمل  على نشر منجزات الشيخ -- العلمية من كتب ورسائل 
وفتاوى ومحاضرات ومقاالت ودروس وغيرها بكافة الوسائل المتاحة، 

واللغات المختلفة، بعد تحقيقها وتوثيقها.

2 ( منح أذونات الطباعة والنشر الخاصة بمنجزات الشيخ العلمية، ومخاطبة 
الجهات المسؤولة هبذا الشأن.

) ( رعاية شؤون طلبة العلم يف جامع الشيخ ابن عثيمين بعنيزة.

) ( مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين من األرامل واأليتام.

5 ( بناء المساجد والمشاركة يف المشروعات التي يكون نفعها عاًما.

6 ( دعم جمعيات تحفيظ القران الكريم والجمعيات الخيرية.

7 ( وضع أموال الزكوات والصدقات التي تستقبلها المؤسسة يف مصارفها 
الشرعية.

8 ( تحمل نفقة الحج للمحتاجين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة.
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والوحيدة *  المسؤولة  الجهة  هي  بأهنا  عثيمين  ابن  الشيخ  مؤسسة  وتؤكد 
للشيخ  العلمي  الرتاث  كافة  بإخراج  العناية  وشرف  بواجب  تقوم  التي 
الشيخ  رها  قرَّ التي  والضوابط  والقواعد  للتوجيهات  إنفاًذا  عثيمين؛  ابن 

-- يف هذا الشأن)1(. 

***

)1(  انظر: النظام األساسي لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، تقرير موجز مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية  )12(.
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L   الرسائل اجلامعية يف جهود الشيخ ابن عثيمني واختياراته العلمية  J

موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
جامعة املدينة-أمحد بن عبداهلل الزنيدي1

 ماليزيا
تعليالت الشيخ ابن عثيمني الدكتوراه

الختياراته الفقهية   )أبواب 
املعامالت من الشرح املمتع 

منوذًجا- رصد ودراسة( 

جهود الشيخ ابن عثيمني وآراؤه الدكتوراهجامعة اإلمامأمحد بن حممد الربيدي2
يف التفسري  وعلوم القرآن

العراق - جامعة أمحد صاحل محيد3
 املوصل

قسم اللغة العربية- 
كلية اآلداب

املباحث اللغوية والنحوية يف الدكتوراه
كتاب الشرح املمتع  على زاد 
املستقنع للشيخ حممد بن 

صاحل العثيمني

أمساء بنت سليمان  4
العويف

كلية التربية للبنات 
 بالقصيم

اختيارات الشيخ ابن عثيمني الدكتوراه
يف أحكام األسرة   )الطالق،ال
رجعة،اإليالء،اللعان،العدة،

الظهار( 

لبنان- جامعة خالد بن مطلق املطلق5
 اجلنان-طرابلس

فقه الشيخ ابن عثيمني يف الدكتوراه
القضاء )دراسة فقهية 

 مقارنة( 

اجلامعة اإلسالمية خالد فالح العازمي6
 باملدينة

التقاسيم والفروع العقدية الدكتوراه
عند الشيخ ابن  عثيمني مجًعا 

ودراسة

أقوال الشيخ ابن عثيمني الدكتوراهجامعة القصيمسامي بن عبداهلل السلمان7
الفقهية يف املستجدات 

 العصرية يف فقه العبادات 
)مجعًا ودراسة( 
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
أقوال الشيخ ابن عثيمني الدكتوراهاجلامعة اإلسالميةظهور بن أمحد ملك8

الفقهية يف املستجدات 
 العصرية يف فقه: )النكاح-

الزينة(مجعًا ودراسة

عبدالعزيز بن 9
عبدالرمحن  الروضان

منهج الشيخ ابن عثيمني يف الدكتوراهجامعة اإلمام
الدعوة إىل اهلل

عبدالعزيز بن 10
عبدالرمحن  الشربمي

املعهد العايل  
للقضاء

السياسة الشرعية يف فقه ابن الدكتوراه
عثيمني  

جامعة أم القرى علي بن جريد العزني11
 )الكتاب والسنة( 

منهج الشيخ ابن عثيمني يف الدكتوراه
تفسري سورة آل عمران

اجلامعة اإلسالمية علي بن مناور اجلهين12
قسم التفسري

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني الدكتوراه
رمحه اهلل يف سوريت  النساء 

واملائدة )دراسة نظرية تطبيقية( 

جهود علماء الدعوة السلفية يف الدكتوراهجامعة امللك سعودفتحية بنت علي القحطاين13
مواجهة التيارات  الفكرية يف 

القرن الرابع عشر

جهود الشيخ ابن عثيمني يف خدمة الدكتوراهجامعة بون بأملانياحممد بن فيصل الغرايبة14
العقيدة يف  األمساء والصفات

جامعة تكريت-منري حممد الدحام15
 العراق

الشيخ ابن عثيمني  )جهوده الدكتوراه
وآراؤه يف علوم  البالغة(  

كلية التربية للبنات منرية بنت سليمان اخلزي16
 بالقصيم

اختيارات الشيخ ابن عثيمني الدكتوراه
يف كتاب النكاح

اجلامعة األردنية نواف بن رحيل  الشراري17
كلية الشريعة

جهود الشيخ ابن عثيمني يف الدكتوراه
الفقه اإلسالمي  وأصوله

نوال بنت سعيد  18
القحطاين

وزارة املعارف 
 )شؤون تعليم 

 البنات( 

الشيخ العالمة ابن عثيمني الدكتوراه
رمحه اهلل)حياته-  ومكانته 

العلمية –منهجه- وأهم فتاويه 
يف العبادات  واملعامالت( 
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
ترجيحات الشيخ التفسريية الدكتوراهجامعة اإلمامهادي بن مضمي العزني19

)يف سورة الكهف وص  ومن 
سورة احلجرات وحىت احلديد 

وجزء عم  مجًعا  ودراسة( 

جامعـــة اإلمام وفاء بنت حممد  املاجد20
 حممد بن سعود 

 اإلسالمية - املعهد 
 العايل للدعوة 

 واالحتساب )كلية 
 الدعوة سابقا(- 

 قسم الدعوة

املضامني الدعوية يف تفسري الدكتوراه
الشيخ ابن عثيمني  رمحه اهلل

إبراهيم بن سليمان 21
الربعي

املعهد العايل 
للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية يف كتاب احلدود

أمحد بن محد آل 22
عبدالقادر

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرى
يف التفسري )من  أول القرآن 

إىل آية 207 من سورة البقرة 
عرًضا  ودراسًة(  

أمحد بن عبدالعزيز 23
 الصقعوب

املعهد العايل 
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )من بداية  كتاب 

القضاء إىل هناية كتاب اإلقرار( 

ختريج الفروع على األصول عند املاجستريجامعة اإلمامأمحد بن هزاع اهلزاع24
الشيخ ابن  عثيمني )يف املجمل 
واملبني واملطلق واملقيد  والعام 
واخلاص واملنطوق واملفهوم 

والتعارض  والترجيح واالجتهاد 
والتقليد "مجعًا ودراسة"( 

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىأمحد بن هالل الشيخ25
يف الصيام  واالعتكاف )مقارنة 

مبا استقر عليه املذهب 
 احلنبلي(  
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
مقاصد الشريعة عند الشيخ املاجستريجامعة القصيمأمساء بنت أمحد الغضية26

ابن عثيمني

املعهد العايل بدر بن سعود البدر27
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف أبواب:  العارية، 

إحياء املوات، اجلعالـــة، 
اللقطة  واللقيط( 

جامعة حائل-كلية بدور سعد الشمري28
 التربية

احِلَكم التشريعية يف فقه املاجستري
األسرة عند الشيخ ابن  عثيمني 
)من خالل كتابه الشرح املمتع 

على زاد  املستقنع( 

اجلامعة العراقية-بسام خريي املشهداين29
 بغداد

فوائد الشيخ ابن عثيمني املاجستري
احلديثية يف كتابه  الشرح املمتع 

)85 مسألة وفائدة حديثية( 

جامعة اإلميان بندر بن أمحد اخلضر30
 باليمن

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
يف كتاب النكاح   )من خالل 
كتاب الشرح املمتع مقارنة 

باملذهب  احلنبلي(  

القواعد والضوابط الفقهية عند املاجستريجامعة أم القرىتركي بن عبداهلل امليمان31
الشيخ ابن  عثيمني )يف كتاب 
العبادات يف الشرح املمتع(  

املسائل الفقهية اليت خالف املاجستريجامعة اإلمامجابر بن خليفة العازمي32
فيها ابن عثيمني شيخ  اإلسالم 

ابن تيمية )دارسة حتليلية 
فقهية مقارنة( 

املعهد العايل جربان بن حسني لغيب33
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف كتاب  النكاح( 

مجيلة بنت ناصر 34
القحطاين

كلية التربية  جبامعة 
الرياض

القواعد األصولية من منظومة املاجستري
أصول الفقه  لفضيلة الشيخ 

ابن عثيمني
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىحسن بن ثابت  احلازمي35

يف تفسريه )من آية   208 من 
سورة البقرة إىل آية 112 

من سورة آل  عمران – مجعًا 
ودراسًة وموازنة( 

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىخالد بن مجعان الزهراين36
من باب صالة  التطوع إىل 

هناية صالة االستسقاء )مقارنة 
مبا  استقر عليه املذهب احلنبلي 

"دراسة فقهية  مقارنة"( 

خالد بن عبدالرمحن 37
 الشاوي

ختريج الفروع على األصول املاجستريجامعة القصيم
عند الشيخ ابن  عثيمني )مجًعا 

ودراسة( 

خالد بن عبداهلل 38
اخلشيبان

املسائل اليت خالف فيها الشيخ املاجستريجامعة القصيم
ابن عثيمني  اإلمام ابن القيم 

)دراسة مقارنة( 

جامعة اإلمام-راشد بن حممد اجلاسر39
 الرياض

كلية الدعوة 
 واإلعالم

اخلطب املنربية لفضيلة الشيخ املاجستري
ابن عثيمني  

جامعة اإلمام- كلية رانية بنت عبداهلل الشامخ40
اللغة العربية

البالغة القرآنية يف تفسري املاجستري
الشيخ ابن عثيمني   )دراسة  

وتقومًيا( 

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىرائد بن محدان  احلازمي41
يف كتاب النكاح   )مقارنة مبا 
استقر عليه املذهب احلنبلي( 

منهج الشيخ ابن عثيمني دبلوم عايلجامعة أم القرىزياد بن منصور القرشي42
الدعوي واالحتسايب
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
جامعة أم القرى سامل بن حيىي قرياطي43

كلية الشريعة  
 والدراسات 
 اإلسالمية

الفروق الفقهية يف الشرح املاجستري
املمتع للشيخ ابن  عثيمني رمحه 
اهلل )من أول كتاب الزكاة إىل 

آخر  كتاب اجلهاد( 

جامعة الطائف- كلية ســطام بن مفرح العتييب44
الشريعة

املسائل اليت خالف فيها الشيخ املاجستري
ابن عثيمني شيخ  اإلسالم ابن 

تيمية يف قسم العبادات

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىسعد بن سعيد الذيايب45
يف كتاب الطهارة   )مقارنة مبا 
استقر عليه املذهب احلنبلي( 

سعد بن عبدالرمحن آل 46
 فريان

املعهد العايل 
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية املاجستري
)يف كتايب  اجلنايات والديات( 

جامعة الطائف- كلية سعود بن محدان البقمي47
الشريعة

املسائل اليت خالف فيها الشيخ املاجستري
ابن عثيمني شيخ  اإلسالم ابن 

تيمية يف قسم املعامالت

جامعة الكويت- كلية سعود بن ذعار املطريي48
الشريعة

القواعــــد والضوابط الفقهية املاجستري
يف فقه األسرة  من كتاب 

الشرح املمتــــع البن عثيمني 
)من  أول كتاب النكاح إىل آخر 

كتاب الرضاع( 

الفروق يف املعامالت يف كتاب املاجستريجامعة أم القرىسعيد آل برمان49
الشرح املمتع

القواعد والضوابط الفقهية عن املاجسترياجلامعة اإلسالميةصاحل بن جدو50
الشيخ ابن  عثيمني من خالل 

الشرح املمتع من كتاب  الوقف إىل 
آخر الكتاب )مجعًا ودراسة(. 

املعهد العايل صاحل بن ناعم العمري51
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف أبواب:  القرض والرهن 

والضمان واحلوالة والصلح( 
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىصاحل سعود العبد اللطيف52

يف تفسريه )من آية   113 من 
سورة آل عمران وحىت اآلية 
100 من  سورة النساء – 

مجعًا ودراسًة وموازنة( 

منهج التعليل يف فقه املدرسة املاجستريجامعة قطرعابد أبو الندى53
السلفية  )ابن  عثيمني 

منوذًجا( 

منهج بن   عثيمني   يف تعليل املاجستريجامعة قطرعابد حيىي السرحي54
األحكام )دراسة  تأصيلية 

تطبيقية( 

جامعة احلاج خضر عادل مقراين55
 باجلزائر

ابن عثيمني ومنهجه يف املاجستري
التفسري

اع 56 عبد الرمحن حيىي مجَّ
عبد  اهلل

جامعة أم درمان 
 اإلسالمية

الشيخ حممد بن صاحل ماجستري
العثيمني وجهوده يف  تقرير 
العقيدة من خالل تفسريه  

عبد العزيز بن حممد 57
الفهد

األحكام الفقهية اليت قال فيها املاجستريجامعة اإلمام
الشيخ حممد بن  عثيمني بأكثر 
من قول يف العبادات  )مجعا 

ودراسة( 

عبدالرمحن بن سعد 58
 احلريب

املعهد العايل 
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف كتاب  الوكالة 

والشركة واملساقاة واإلجارة( 

عبدالرمحن بن عيسى 59
 املالكي

املعهد العايل 
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف كتاب  اإليالء 
والظهار واللعان واألميان( 

عبدالعزيز بن حممد 60
 السلطان

املعهد العايل 
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف كتاب  األطعمة( 
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
عبدالغين بن محود 61

 الشميمري
جامعة اإلميان 

 باليمن
ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستري

يف كتاب البيع )من  خالل 
كتاب الشرح املمتع مقارنة 

باملذهب احلنبلي(  

تعقبات الشيخ ابن عثيمني على املاجستريجامعة القصيمعبداهلل بن صاحل العمر62
تفسري اجلاللني

ور:   )مجعًا ودراسة( السُّ
)غافر- فصلت- الشورى- 

الزخرف( 

عبداهلل بن عائض آل 63
 عبداهلادي

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرى
يف كتاب البيوع )من  أول باب 
األصول والثمار إىل هناية باب 
املساقاة    "مقارنة مبا استقر 

عليه املذهب احلنبلي"( 

عبداهلل بن حممد 64
الربيدي

تعقبات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة القصيم
على تفسري اجلاللني   )مجعًا 
ودراسة( من سورة  القصص 

حىت سورة  الروم

عبداهلل بن مسلم 65
األمحدي

جهود الشيخ ابن عثيمني  يف املاجسترياجلامعة اإلسالمية
اإلميان واملسائل  املتعلقة به

عبداملجيد بن جديع 66
 اجلديع

املعهد العايل 
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف كتاب  السبق 

والغصب والوديعة( 

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة قطرعبداملعني حممد الطلفاح67
الفقهية )دراسة يف  املنهج 

واألصول( 

عبده بن عبداهلل 68
الصبيحي

جامعة اإلميان 
 باليمن

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
يف كتاب الزكاة )من  خالل 
كتاب الشرح املمتع مقارنة 

باملذهب احلنبلي(  
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
عطا اهلل بن مكمي  69

الرويلي
تعقبات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة القصيم

على تفسري اجلاللني   )مجعًا 
ودراسة(السور:) الصافات-

ص-الزمر( 

علي بن إبراهيم 70
السحيمان

تعقبات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة القصيم
على تفسري اجلاللني  )مجعًا 

ودراسة( من سور)لقمان-
السجدة-  األحزاب -سبأ- 

فاطر-يس( 

الفروق الفقهية يف العبادات املاجستريجامعة أم القرىعلي بن خبيت71
)من كتاب الشرح  املمتع( 

علي بن صاحل بن علي 72
 اهلاملي

فقه احلسبة عند الشيخ ابن املاجسترياجلامعة اإلسالمية
عثيمني )من خالل  كتابه "مع 

رجال احلسبة"( 

علي بن حممد آل نومة 73
 القحطاين

جامعة أم القرى
 )كلية اللغة  العربية( 

مباحث علم املعاين يف تفسري الشيخ املاجستري
ابن عثيمني   )عرض ودراسة(  

منهج اإلفتاء عند الشيخ ابن عثيمنياملاجستريجامعة أم القرىفاحل بن مطلق العازمي74

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىفهد بن حممد  السنيدان75
يف النوازل العقدية  املعاصرة 

)دراسة حتليلية(  

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىفؤاد بن محيد اجلحديل76
)من باب صفة  الصالة إىل 
آخر باب صالة أهل األعذار 
من كتاب  الصالة "مقارنة مبا 
استقر عليه املذهب احلنبلي"(  

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىفؤاد بن حممود سيت77
)من أول باب  صالة اجلمعة إىل 
هناية كتاب الزكاة "مقارنة مبا 
 استقر عليه املذهب احلنبلي"(  
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىفواز بن حيىي الزهراين78

يف كتاب املناسك   )مقارنة مبا 
استقر عليه املذهب احلنبلي(  

جامعة الكويت- كلية مبارك بن جنم الزهاميل79
الشريعة

القواعد والضوابط الفقهية املاجستري
من كتاب اجلنايات  إىل هناية 
كتاب احلدود )مجعًا ودراسة 
من كتاب  الشرح املمتع للشيخ 

ابن عثيمني( 

تعقبات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة القصيمحممد بن إبراهيم املهوس80
على تفسري اجلاللني-   )مجًعا 
ودراسة( يف سوريت: )النور-
النمل(   )عرض ودراسة(  

جامعة الكويت- كلية حممد بن باين املطريي81
الشريعة

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
يف أشهر املسائل  اخلالفية 
)دراسة فقهية تأصيليــة 
مقارنة باملذهب  احلنبلي( 

حممد بن بعسوس  82
العمري

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرى
من أول كتاب  البيوع إىل هناية 
باب الربا )مقارنة مبا استقر 

عليه  املذهب احلنبلي(  

التربية اخللقية عند الشيخ ابن املاجسترياجلامعة اإلسالميةحممد بن محدي السناين83
عثيمني وتطبيقاهتا  التربوية

جامعة الكويت- كلية حممد بن سامل مبارك84
الشريعة

القواعد والضوابط الفقهية املاجستري
من كتاب البيوع إىل  باب 
اللقطة )مجعًا ودراسة يف 

كتاب الشرح املمتع  للشيخ ابن 
عثيمني(  

جهود الشيخ ابن عثيمني يف املاجسترياجلامعة اإلسالميةحممد بن طاهر تقمونني85
التوحيد
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
حممد بن عبداهلل 86

الطريقي
املعهد العايل 

 للقضاء
ربط احلكم الشرعي بالنظام املاجستري

عند الشيخ ابن  عثيمني

املعهد العايل حممد بن عبداهلل املسلم87
للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف كتاب  احلجر 

والشفعة( 

جامعة مااليا-حممد بن متعب احلريب88
 ماليزيا

املعامالت املالية يف تفسري املاجستري
الشيخ ابن عثيمني   )دراسة 
تطبيقية على عقد التورق يف 

مصرف  الراجحي( 

اجلامعة اإلسالميةحممد بن نافع الصاعدي89
كلية اللغة العربية

اجلانب البالغي يف تفسري املاجستري
الشيخ ابن عثيمني   

القواعد والضوابط الفقهية املاجسترياجلامعة اإلسالميةمرادي مسري90
عند الشيخ ابن عثيمني  يف 

الشرح املمتع من كتاب البيوع 
)مجعًا ودراسة( 

مشعل بن عبدالعزيز 91
 الفالحي

اجلامعة األمريكية 
 املفتوحة

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
يف كتاب الصالة من  كتابه 
الشرح املمتع )مقارنة مع 

املذهب احلنبلي( 

جامعة األمرية  نورة منال بنت طارق القصيب92
بنت  عبدالرمحن

من األدلة املختلف فيها عند املاجستري
األصوليني: )قول  الصحايب-

االستصحاب-العرف( 
وتطبيقاهتا  الفقهية من خالل 
كتاب الشرح املمتع على زاد 
 املستقنع للشيخ ابن عثيمني 

)من بداية كتاب  الطهارة إىل 
هناية كتاب احلج( 

املعهد العايل منصور بن حممد الشثري93
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف كتاب  الوقف 
واهلبة والعطية والوصايا( 
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موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
موضي بنت محد 94

اخلرجيي
جامعة صايزن 

ماليزيا
ترجيحات ابن عثيمني يف ماجستري

تفسري سورة  )يس(   "مجعا 
ودراسة"  

جامعة مؤتة  باألردن جناح شاهر العتييب95
 2009 

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
املخالفة ملذهبه يف  كتاب 

الصالة )باب صفة الصالة 
، وباب صالة  التطوع، باب 
صالة أهل األعذار( ُأمنوذًجا

جنيب بن حمفوظ 96
الزبيدي

اجلهود النحوية للشيخ ابن املاجستريجامعة حضرموت
عثيمني

احلكم التشريعية عند الشيخ املاجستريجامعة حائلندى بنت حممد الرباهيم97
العالمة اإلمام ابن  عثيمني 

رمحه اهلل يف قسم العبادات 
)من خالل  كتابه الشرح 

املمتع(  

هبة بنت عبداللطيف 98
أمحد  الصاحل

جامعة الدمام
 كلية اآلداب

األحكام الفقهية يف تفسري املاجستري
سورة النور لفضيلة  الشيخ ابن 

عثيمني

املعهد العايل ياسر بن محد العاصم99
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف كتاب  العدد 

والرضاع والنفقات( 

املعهد العايل ياسر بن صاحل البلوي100
 للقضاء

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستري
الفقهية )يف كتايب  الطالق 

والرجعة( 

حيىي بن عبد ربه 101
الزهراين

ترجيحات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرى
يف التفسري من أول  سورة النبأ 
إىل آخر سورة الناس )عرض 

 ودراسة( 



134

الثمني من أخبار الشيخ ابن عثيمني

موضوع الرسالةالدرجة العلميةاجلامعةالباحثم
آراء الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة أم القرىحيىي بن مرزوق احلمياين102

األصولية من خالل  كتاب 
الشرح املمتع

يوسف بن أيب احلسن 103
 النجار

اختيارات الشيخ ابن عثيمني املاجستريجامعة مؤتة  باألردن
يف كتايب احلدود  واجلنايات 

اليت خالف فيها مذهبه 
احلنبلي

اجلامعة اإلسالمية عبد اهلل بن محود الفريح104
 باملدينة

املضامني الدعوية يف تفسري الدكتوراه
الشيخ ابن عثيمني  رمحه اهلل 

ومعاجلته لقضايا الدعوة 
املعاصرة

اجلامعة الوطنية حسني حممد احلبيب105
 باليمن

ترجيحات الشيخ ابن املاجستري
عثيمني يف أحكام الصوم 
 واالعتكاف )مقارنة مبا 

استقر عليه املذهب احلنبلي(                                                                                 
 

وختاماًا:  �

العامِل  العالِم  للشيخ  طويلة،  حافلٍة  حياٍة  مِْن  قصيرة،  مختصرة  جولة  فهذه 
محمد بن صالح العثيمين؛ وحسُبَك مِْن الِقالدة ما أحاط بالعنق)1(.

اللهمَّ اغفـر للشيخ ابن عثيمين، وارفع درجته يف المهديين، واخلفه يف عقبه 
م لإلسالم والمسلمين،  ر له فيه، جزاء ما َقدَّ يف الغابرين، وافسح له يف قربه، ونوِّ
واجمعنا وإياه يف الفردوس األعلى، مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيًقا، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل 

أي: اكتِف بالقليل عن الكثير. انظر: مجمع األمثال، الميداين )196/1(، هناية األرب، النويري ))/27(.  )1(
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نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان  وسلم وبارك على 
إلى يوم الدين

 للمالحظات واالقرتاحات على الربيد اإللكرتوني

                                                        turky-am-@hotmail.com

***
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L   مراجع البحث  J

:  الكتب املطبوعة: � أوالاً

)1عاًما مع سماحة العالمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عبدالكريم  -
بن صالح المقرن، الرياض، دار طويق، 22)1هـ.

األولى،  - الطبعة  الزهراين،  بن مسفر  ناصر  د.  الزاهد،  اإلمام  عثيمين  ابن 
الدمام، دار ابن الجوزي، 22)1هـ.

بحوث ندوة جهود الشيخ ابن عثيمين، ]لمجموعة من العلماء واألساتذة[،  -
.)ar.islamway.net( موقع طريق اإلسالم

بن  - الدين محمد  بدر  العالِم والمتعلم،  السامع والمتكلم يف أدب  تذكرة 
البشائر  دار  العجمي،  مهدي  بن  محمد  به:  اعتنى  جماعة،  بن  إبراهيم 

اإلسالمية، الطبعة الثالثة، )))1هـ/2012م، بيروت، لبنان.

تراجم لتسعة من األعالم، د. محمد بن إبراهيم الحمد، الطبعة األولى،  -
الرياض، دار ابن خزيمة، 28)1هـ.

تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  -
الكتب  دار  الدين،  شمس  حسين  محمد  تحقيق:  الدمشقي،  ثم  البصري 
العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، الطبعة األولى، 19)1 هـ. 

تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، دار  -
الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 21)1هـ/ 2001م.
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جامع الرتمذي، محمد بن عيسى الرتمذي، إشراف ومراجعة: صالح بن  -
عبدالعزيز آل الشيخ، الطبعة األولى، الرياض، دار السالم، 20)1هـ .

جامع المسائل البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  -
محمد  تحقيق:  الدمشقي،  الحنبلي  الحراين  تيمية  ابن  السالم  عبد  بن 
عزير شمس، إشراف: د. بكر بن عبداهلل أبو زيد،  دار عالم الفوائد للنشر 

والتوزيع، الطبعة  األولى، 22)1هـ.

بن  - محمد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  وفضله،  العلم  بيان  جامع 
عبدالرب بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: أبي األشبال الزهيري، دار 
 / )1)1هـ  األولى،  الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة  الجوزي،  ابن 

)199م.

د.  - العلمية(،  المجموعة  كتاب  ضمن  مطبوع  )وهو  العلم  طالب  حلية 
الطبعة  الرياض،  والتوزيع،  للنشر  العاصمة  دار  زيد،  أبو  بن عبداهلل  بكر 

األولى، 16)1هـ.

ديوان اإلمام الشافعي، المسمى بـ )الجوهر النفيس يف شعر اإلمام محمد  -
بن إدريس(، إعداد وتعليق وتقديم: محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا 

للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة.

الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء، إعداد: محمد بن موسى  -
الموسى، و د. محمد بن إبراهيم الحمد، الطبعة الثانية، الرياض، دار ابن 

خزيمة، 28)1هـ.
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روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، محمد بن عثمان  -
القاضي، الطبعة الثانية، القاهرة، مطبعة الحلبي، )0)1هـ.

سنن أبي داود، سليمان بن األشعث السجستاين، إشراف ومراجعة: صالح  -
بن عبدالعزيز آل الشيخ، الطبعة األولى، الرياض، دار السالم، 20)1هـ.

ومراجعة:  - إشراف  النسائي،  شعيب  بن  أحمد  الصغرى،  النسائي  سنن 
السالم،  دار  الرياض،  األولى،  الطبعة  الشيخ،  آل  عبدالعزيز  بن  صالح 

20)1هـ.

من  - العثيمين،  محمد  بن  صالح  بن  محمد  النووية،  األربعين  شرح 
إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 

شرح ديوان المتنبي، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكربي  -
األبياري،  إبراهيم  السقا،  مصطفى  تحقيق:  الدين،  محب  البغدادي 

عبدالحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت.

بن  - المحسن  عبد  الربانيين،  العلماء  من  عثيمين  بن  محمد  الشيخ 
األولى،  الطبعة  النرجس،  مطبعة  البدر،  العباد  عبدالمحسن  بن  حمد 

22)1هـ/2001م.

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة الثانية، الرياض،  -
مكتبة دار السالم، 19)1هـ.

الطبعة  - األلباين،  الدين  ناصر  محمد  وزيادته،  الصغير  الجامـع  صحيح 
الثالثة، بيروت، المكتب اإلسالمي، 02)1هـ.
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بن  - حمود  العثيمين،  صالح  بن  محمد  اإلمام  حياة  من  مشرقة  صفحات 
الطبعة األولى، 22)1هـ/2001م، فرع  ابن رجب،  دار  المطر،  عبداهلل 

المنصورة.

الجوزي،  - علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال  الخاطر،  صيد 
األولى،  الطبعة  دمشق،  القلم،  دار  سويدان،  المساحي  حسن  عناية: 

25)1هـ/)200م.

العاشرة والنصف عصًرا )رحلة إنجليزي من عنيزة إلى مكة(، جيمس بد،  -
ترجمة د. جاسر بن عبدالرحمن الجاسر، تقديم ومراجعة: د. إبراهيم بن 

عبدالرحمن الرتكي، بيسان للنشر والتوزيع.

الدين  - شمس  تيمية،  بن  أحمد  اإلسالم  شيخ  مناقـب  من  الدرية  العقود 
محمد  الحنبلي،  الدمشقي  يوسف  بن  عبدالهادي  بن  أحمد  بن  محمد 

حامد الفقي، دار الكاتب العربي، بيروت.

الطبعة  - البسام،  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  قرون،  ثمانية  خالل  نجد  علماء 
الثانية، الرياض، دار العاصمة، 19)1هـ.

الرياض،  - الرابعة،  الطبعة  المجذوب،  محمد  عرفتهم،  ومفكرون  علماء 
دار الشواف، 1992م.

قيم  - ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الفوائد، 
الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، )9)1هـ / )197م.

كتاب العلم، من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. -
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كلمات من رثاء فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، محمد حامـد  -
محمد، تقديم: د. محمد أحمد إسماعيل المقدم، ود. سعيد عبدالعظيم، 

الطبعة األولى، اإلسكندرية، دار اإليمان.

مجاين األدب يف حدائق العرب، رزق اهلل بن يوسف شيخو، بيروت، )191م. -

الميداين  - إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الفضل  أبو  األمثال،  مجمع 
المعرفة،  دار  الحميد،  عبد  الدين  محيى  محمد  عناية:  النيسابوري، 

بيروت، لبنان.

دار  - القاهرة،  الهيثمي،  بكر  أبي  بن  علي  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع 
الريان للرتاث، بيروت، دار الكتاب العربي، 07)1هـ.

زين  - الرحمن  د. محفوظ  تحقيق:  البزار،  بن عمرو  أحمد  البزار،  مسنـد 
اهلل، الطبعة األولى، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، المدينة المنورة، مكتبة 

العلوم والحكم، 09)1هـ.

معالم التنزيل يف تفسير القرآن  )تفسير البغوي(، محيي السنّة، أبو محمد  -
الحسين بن مسعود البغوي، حّققه وخّرج أحاديثه: محمد عبد اهلل النمر، 
عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، 

الطبعة الرابعة، 17)1هـ /1997م.

المعجم األوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  -
أبو القاسم الطرباين، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد , عبد المحسن 

بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة. 
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مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، محمد بن أبي بكر بن  -
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت.

تعالى،  - اهلل  إلى  الدعوة  – يف    – عثيمين  بن  محمد  الشيخ  منهج 
اإلمام  جامعة  دكتوراه،  رسالة  الروضان،  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  د. 
محمد بن سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعالم، )2)1هـ/25)1هـ.

عبد  - بن  محمد  بن  عبدالوهاب  بن  أحمد  األدب،  فنون  يف  األرب  هناية 
الكتب  دار  النويري،  الدين  شهاب  البكري،  التيمي  القرشي  الدائم 

والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة األولى، )2)1هـ.

البغدادي  - قيس  بن  سفيان  بن  عبيد  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بكر  أبو  الورع، 
األموي القرشي، المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: أبي عبد اهلل محمد بن 
حمد الحمود، الدار السلفية، الكويت، الطبعة األولى، 08)1هـ/ 1988م.

وسام الكرم يف تراجم أئمة وخطباء الحرم )تراجم أئمة وخطباء المسجد  -
األولى،  الطبعة  الصبحي،  محمد  بن  يوسف  العصور(،  عرب  الحرام 

بيروت، دار البشائر اإلسالمية، 26)1هـ.

ثانياًا: األشـرطـة السمعيـة: �

التقوى  - المنجد، تسجيالت  ابن عثيمين، محمد  العالَّمة  فائدة من   100
اإلسالمية.

ابن عثيمين يف رمضان، د. عمر المقبل، ُأحد لإلنتاج اإلعالمي والتوزيع. -

ابن عثيمين وطلبـه العلم، د. سامي الصقير، االستقامة لإلنتاج والتوزيع. -
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بن  - إبراهيم  المصلح،  خالد  د.  الشيخ:  أقرباء  بعض  عثيمين،  ابن  اإلمام 
محمد العثيمين، تسجيالت التقوى اإلسالمية.

اإلمام ابن عثيمين، مجموعة من طلبة الشيخ، تسجيالت التقوى اإلسالمية. -

الشيخ ابن عثيمين كما عرفته، د. خالد المصلح، االستقامة لإلنتاج والتوزيع. -

المشيقح،  - خالد  د.  الفقهي،  ومنهجه  العثيمين  صالح  بن  محمد  الشيخ 
تسجيالت الراية اإلسالمية.

على طريق الدعوة، مقابلة أجراها  د. عبدالرحمن العشماوي مع الشيخ  -
ابن عثيمين ، تسجيالت التقوى اإلسالمية.

يف موكب الدعوة، مقابلة أجراها األستاذ: د. محمد المشوح مع الشيخ  -
ابن عثيمين ، تسجيالت التقوى اإلسالمية.

معالم ومواقف من حياة العالَّمة ابن عثيمين، د. عمر المقبل، ُأحد لإلنتاج  -
اإلعالمي والتوزيع.

الخيرية،  - العثيمين  صالح  بن  محمد  الشيخ  لمؤسسة  األساسي  النظام 
مطابع السلمان، بريدة.

ثالثاًا: اجملالت والصحف الـدوريـة: �

كل  - مطلع  الرياض  من  تصدر  العربية(،  الثقافة  )مجلة  العربية  المجلة 
شهر هجري، تأسست عام 95)1هـ / 1975م،  بإشراف وزارة الثقافة 

واإلعالم السعودية، العدد )8)(، )21)1هـ(.  
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مجلة البيان، مجلة إسالمية شهرية جامعة تصدر عن المنتدى اإلسالمي،  -
األعداد )))1، 160، 161(.

مجلة البحوث اإلسالمية، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات  -
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العدد )51(.

صحيفة الجزيرة، الجمعة )1رمضان 5))1هـ، العدد )15261(. -

رابعاًا: املـواقـع اإللكرتونيـة:  �

- .)almuqbil.com( الموقع الرسمي للدكتور عمر بن عبد اهلل المقبل

- .)www.midad.com(  موقع مداد

- www.(  موقع فضيلة الشيخ العالَّمة محمد بن صالح العثيمين
.)binothaimeen.com

- .)ww.youtube.com( د. سليمان أبا الخيل ، سيرة اإلمام ابن عثيمين

- .)www.aluka.com(  موقع األلوكة

- .)www.ar.wikipedia.orq( موقع موسوعة ويكبيديا

-  .)www.saaid.net( موقع صيد الفوائد

- .))www.m-islam.com  موقع منار اإلسالم

- .)ar.islamway.net( موقع طريق اإلسالم

-  .)qalamsa.com( صحيفة قلم اإللكرتونية
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الصقير  - سامي  د.  العثيمين،  صالح  بن  محمد  العالمة  حياة  من  مواقف 
.)ww.youtub.com(

الكنز الثمين يف سيرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، د. أحمد القاضي  -
.)ww.youtub.com(

- .)ww.youtube.com( مواقف من حياة الشيخ ابن عثيمين، د. عثمان الخميس

***
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