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A

املكتسبات بفضل اإلسالمية الشعوب لد متميّزة مكانة بالد احلرمني تكتسب
بأن تضم أراضيها هلا املوىل فترشيف سة، الدينية املقدّ اخلصوصية ذات احلضارية
احلرم وجود عىل عالوة  األرض، بقاع شتى من أفئدهتم ومهو املسلمني قبلة 
عند يف االعتبار ذات داللة عميقة ومؤرشات املكانة لتلك صات مشخّ كلها املدين،

السعودية. اململكة العربية إىل املسلمني نظرة

جهابذ وأجلة املصلحني األئمة بأن ظهر منها عدد من هذه البالد اهللا أكرم كام
هؤالء بني ومن وغريها، الرشعية العلوم املحىل يف والقدح الرسوخ العلامء ذوي
صالح بن حممد العالمة الشيخ الزاهد، ، والورع ق، والفقيه املفرسّ املحقّ األفذاذ العامل
اإلسالم خدمة يف حياته طوال انشغل الذي العامل ١٤٢١هـ) (١٣٤٧هـ ـ  العثيمني،
وتدريسها الرشعية العلوم جمال نرش يف عطاءاته تواصلت ولسانه، بعلمه وقلمه
والتوجيه، واإلرشاد وجمالس الوعظ العلمية دروسه إىل واخلاصة، باإلضافة للعامة
عىل العرشات ما تربو والتي الرصني العلمي بالتأصيل فتاواه ومؤلفاته متيّزت كام

وخطب ومقاالت. وحمارضات ورسائل كتب بني

العثيمني الشيخ للعالمة والدعوية  العلمية األنشطة جلّ أنّ من الرغم وعىل
يف املسلمني من هناك العديد فإنّ السعودية، العربية اململكة مدن داخل زة يف مرتكّ
إىل ثالثة الصدد هذا ونشري يف العلمية، جهوده من استفادوا قد خمتلفة أماكن ودول

وهي: العلمية والدعوية، ملدرسته اخلارجي االمتداد يف أسهمت مهمة حمطات

  



١٤٥٨

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

يف وانترشت  عت توزّ والتي األرشطة عىل لة  املسجّ وحمارضاته  دروسه .١
الثامنينات من التارخيية الفرتة  امتداد  لت عىل شكّ والتي اإلسالمي، العامل أرجاء
العلم طلبة من للعديد علمياً زاداّ املايض العرشين القرن من التسعينات حتي 

وخارجها. السعودية العربية اململكة داخل السواء، عىل الناس الرشعي وعامة

والتي احلجّ يف  اإلسالمية التوعية برنامج  يف  النشطة العلمية مشاركاته  .٢
لاللتقاء املسلمني من للعديد الباب فتح الذي الشيئ عاماً، األربعني قرابة استمرت

وسيط. دون مبارش بشكل منه واالستفتاء إليه واالستامع به

ورمضان احلجّ مواسم يف النبوي واملسجد احلرام املسجد العلمية يف دروسه  .٣
حتى وفاته. ١٤٠٢هـ عام منذ بدأت والتي الصيفية، واإلجازات

 

إىل واستناداً السعودية، العربية للمملكة الدينية األمهية عن احلديث إطار يف
وطلبة العلم العلامء يربز دور واخلصوصية، املكانة بتلك املبارش االمتداد حيثيات
العامل أمجع شعوب مع احلضاري والتواصل العلمي املدّ عملية يف األساس كحجر
األساسية املشكلة ذلك؛ حتددت عىل تأسيساً ، وجه أخصّ عىل اإلسالمي والعامل
العثيمني بن صالح الشيخ حممد للعالمة العلمي دور الرتاث يف «معرفة هلذا البحث
االعتامد خالل من وذلك العربية» أفريقيا غري لعلامء بلدان العلمية تكوين اخللفية يف

وغريها. السمعية األرشطة ذلك يف العلمية بام وإنتاجاته عىل كتبه

 

العلمية السمعة  عىل التعرف إىل املوضوع هلذا تناوله يف البحث  هذا هيدف
الشيخ مؤلفات وانتشار وصول مد ومعرفة أفريقيا، علامء لد العثيمني للشيخ
عىل الرشعي،عالوة العلم طلبة  قبل من  عليها االعتامد  مد وكذلك أفريقيا يف
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العلمي الوسط يف طلبية وأكثرها املنطقة  يف انتشاراً الشيخ كتب أكثر  معرفة
عن اإلجابة إىل البحث يسعى هذا األهداف، ضوء تلك وعىل أفريقيا، الرشعي يف

التالية: التساؤالت

أفريقيا؟ علامء الشيخ العثيمني لد العالمة هبا يتمتع التي العلمية ما طبيعة السمعة .١
العربية؟ غري أفريقيا بلدان يف العثيمني الشيخ انتشار مؤلفات اعتامد مد ما .٢

الشيخ العثيمني؟ مؤلفات عىل الرشعية العلوم وطلبة أفريقيا علام اعتامد ما مد .٣
غري العربية؟ أفريقيا منطقة يف انتشاراً كتب الشيخ العثيمني أكثر ما هي .٤

يف أفريقيا؟ العلمية األوساط يف طلبية الشيخ العثيمني مؤلفات أكثر هي ما .٥



اجتامعية حالة تصف التي الوصفية املنهجية استخدام البحث عىل هذا يعتمد
املدروسة، الظاهرة لفهم شمولية أكثر  فهم تقديم  هبدف معني، حدث أو معينة
واستخالص املبحوثني والتحليل إلجابات التفسري عىل للنتائح عرضها يف وتعتمد
مواقفهم عىل للوقوف  األفارقة العلامء  من  عدد آراء مسح وسيتم منها،  الرؤ
وتكوين بناء يف العثيمني للشيخ لإلنتاجات العلمية العلمي الدور عن اهتم وتصور

الرشعية. العلوم العلمية يف خلفياهتم

 

بني العلامء  من العمدية العينة أو املتاحة املقصودة العينة نوع الباحث يستخدم
الشيخ عن مؤلفات وخلفية معلومات لدهيم تتوافر أن يتوقع الذين وهم األفارقة،

من: ن تتكوّ فالعينة ذلك، عىل وبناء العثيمني،

األئمة الدعاة. العلامء  •

الباحثون. األساتذة األكاديميون  •
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العلم). الرشعية (طلبة الثقافة أصحاب  •

وكانوا  أفريقية، دولة  ١٩ إىل  ينتمون مبحوثاً، ٣٤ العينة هذه شملت وقد
منطقة إىل ووصوالً الوسط إىل الرشق من اجلغرافية املختلفة، مناطقها عىل متوزعني
كالتايل: الدول فتلك منها، الدراسة الكبرية من عينة النسبة التي جاءت الغرب 
أوغندا، الكامريون، بيساو، غينيا كوناكري، غينيا السنغال، مايل، تشاد، (نيجرييا،
بوركينافاسو، سرياليون، بورندي، توغو، النيجر،  الوسطى، أفريقيا كينيا،  غانا،

غامبيا). بنني، العاج، ساحل

   

أداة عىل  أسايس بشكل البحث هذا يف املطلوبة املعلومات مجع  عملية تعتمد
والتي بذلك، اخلاصة االستبانة تصميم وتم املفتوحة، األسئلة ذات االستبيان
النحو لالستبانة عىل العام اهليكل فجاء مخسة، حماور يف تساؤالت عدة تضمنت

التايل:
األوساط للشيخ العثيمني يف العلمية السمعة بقياس اخلاصة األسئلة ١. جمموعة

األفريقية.

للشيخ العلمية املؤلفات واإلنتاجات انتشار بقياس اخلاصة األسئلة جمموعة  .٢
يف أفريقيا. العثيمني

العثيمني الشيخ مؤلفات االعتامد عىل وجود بقياس ٣. جمموعة األسئلة اخلاصة
أفريقيا. علامء أوساط ودرجته يف

علامء بني انتشاراً العثيمني  الشيخ أكثر كتب بقياس اخلاصة األسئلة جمموعة .٤
أفريقيا.

قبوالً العثيمني للشيخ العلمية املؤلفات أهم بقياس اخلاصة األسئلة جمموعة  .٥
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األفارقة. العلامء أوساط يف وطلبياً

البيانات الشخصية للمبحوثني. املعلومات بطلب اخلاصة األسئلة جمموعة .٦

 
متهيداً املقدمة تتضمن فخامتة، رئيسيني مقدمة ومبحثني من البحث هذا ن يتكوّ
أبناؤها ويمثّلها السعودية العربية للمملكة الريادية املكانة للموضوع مستعرضاً 
للعامل وثقايف علمي إشعاع وعلامؤها مشاخيها وباألخص شتى جماالت علمية يف

األفارقة  العلامء بني العلمي التواصل حركة األول املبحث وتناول اإلسالمي،
نتائج  الثاين  املبحث ويف ذلك، يف العثمني الشيخ ونشاط احلرمني بالد وعلامء 
النتائج، تلك تفسري املبحوثني، مع أفريقيا من علامء عينة آلراء الدراسة املسحية

ر علامء  تصوّ يف الشيخ العثيمني مؤلفات هبا تتميّز التي السامت أهم بيان اخلامتة ويف
التوصيات. وجمموعة أفريقيا،

السبيل... سواء إىل اهلادي واهللا

حممد عبد الباقي اخلرض الدكتور
العربية للبحوث النيجريي املركز مدير

بالرياض اإلمام بجامعة اإلعالم وأستاذ

٠٥٣٥٤٥١٤٧٣ جوال:
alkhidru2009@yahoo.com :إلكرتوين بريد
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األول املبحث

     

     •

        •

         •
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األول املبحث

     

   

بني وعلمي فكري تواصل عالقات  بوجود تفيد قوية مؤرشات عدة هناك
خمتلفة تارخيية عرب فرتات األفارقة من العلامء الرشعية وطلبة العلوم احلرمني بالد
إلشعاع منطلقاً اإلسالمي املدّ مثّل دعوته، حيث اإلسالم وانتشار فجر بزوغ منذ
األفريقية، املجتمعات من للعديد روحانيني وانفتاج ومصدر إهلام وفكري حضاري
الرحالة العلامء إليها يتوجه التي األماكن طليعة يف الرشيفني احلرمني بالد كانت لذا؛
جذب مركز متثل ألهنا الصحراء، من أفريقيا جنوب اإلسالمي، العامل أنحاء كل من
مهبط أوىل باعتبارها هبا وال تزال تتمتع كانت ـ التي الدينية للمكانة نظراً رئييس،
بتلك البالد الرشعية العلوم ارتبطت لذا؛ واخلامتة، اخلالدة الرسالة ومنطلق الوحي،
العديد ألنّ ، أخصّ وجه عىل أفريقيا ومسلمي عامة املركزية للمسلمني الذاكرة يف
تلقوا من أو أصالة، العريب املغرب من بالد هم الذين سواء  األوائل علامئهم من
إىل علامء العلمي حتصيلهم تاريخ يف ينتمون مغاربةـكلهم علامء أيدي عىل العلم
الرشعية العلمية يف الساحة جتذرت التي النزعة وهلذه املدينة النبوية، املكرمة أو مكة
السياسية، الدينية اخللفية ذات التارخيية  أبعاده الصحراء أفريقيا جنوب بلدان  يف
إمام وترجيحات الجتهادات يعود والذي املالكي، الفقهي املذهب نشأة حتديداً
التواصل عملية كانت لذلك؛ الفقهية، مدرسته وفقهاء أنس بن مالك اهلجرة دار
لتلك وفاءً متثّل الصحراء أفريقيا جنوب علامء قبل من احلرمني بالد العلمي مع
ومهد الرسالة مهبط الوحي مع واحلضارية الثقافية الوحدة معامل من ومعلامً املدرسة،
والفقهاء العلامء أن الصدد هبذا الصلة ذات التارخيية املصادر وتذكر العصور. عرب
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املناطق ى تلك كام كانت تسمّ بالد التكرور أو الصحراء جنوب بلدان من الوافدين
االعتبار يف أخذنا سيام إذا أو احلرص، ال يفوق العدّ قد بل باأللوف يعدّ من قبل،

الرشيفني. احلرمني بالد إىل احلجّ والقوافل األفريقية الرسمية والشعبية وفود
يف  امليسور «إنفاق الشهري يف كتابه فودي بن عثامن بن حممد بللو اإلمام وقد ذكر
التكرور، ببالد الواقعة املناطق خمتلف من العلامء أجلة أسامء بالد التكرور» تاريخ
وحتصيل للتلقي مشايخ أئمتها من واختذوا العلمية قبلتهم  احلرمني  بالد  جعلوا
وآداهبا، وعلوم اللغة وعلومه، والقرآن وأصوله، الفقه من الرشعية بأنواعها العلوم
املكرمة مكة علامء السيام احلرمني ببالد األفارقة تعلق مد بالتأكيد يربز الذي الشيئ
اجتامعياً البالد تلك مع واندجموا وفكرياً علمياً هبم ارتبطوا النبوية، الذين واملدينة

السفر. الطريق وأهوال اجلغرافية ومشقة املسافة بعد من الرغم عىل املصاهرة، عرب

      

حركات قادة اخللفية العلمية لعدد من تكوين يف احلرمني دور علامء بالد جتىل
احلاج الشيخ املجاهد مثال مبارشة، بطريقة أفريقيا يف الدينيني اإلصالح والتجديد
الشيخ عثامن كحال مبارش غري بشكل أو (ت١٨٦٤م) الفويت تال سعيد بن عمر
والتي اإلسالمية برنو كانم دولة إىل الصدد هذا يف ويشار (ت١٨١٧م)، فودي ابن
سوا فأسّ امليالدي، عرش الثاين القرن يف احلجّ فريضة بأداء وقادهتا حكامها قام
واملدينة املكرمة مكة من كل يف احلرمني بينهم وعلامء علمية ثقافية عالقات خالهلا
واضحة لد املقريزي ذلك يف العريب واإلشارة املغرب علامء من عدد ومع النبوية،

وغريهم. والقلقشندي
عند علامء أفريقيا وسالطينها لد املطلقة باألفضلية احلرمني بالد حظيت كام
أمحد بن الطاهر  السلطان هجرة مثل  اإلجبارية، أو الطوعية السياسية اهلجرات
الربيطاين وغزوه االحتالل عند اإلسالمية مملكة صكتو سالطني آخر (١٩٠٣م)
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اإلنجليز. يد يف وسقوط الدولة أفريقيا يف غرب لألرايض اإلسالمية
واقتصادية  سياسية متغريات ودخول احلديثة األفريقية الدول قيام ومع
بالد مع علامء الفكري التواصل فإنّ املجتمعات، واقع تلك وثقافية عىل واجتامعية
قات معوّ وجود من الرغم عىل أشكاله وتنوعت حركاته ت استمرّ قد احلرمني 
رئييس كمصدر احلرمني بالد برزت فقد األوريب، االستعامر زرعها  وحواجز
هنضة رائد فهذا األفارقة، العلامء لد م الرشعية العلوم يف العلمية ل للتنشئة مفضّ
ـ (١٩١٧م اإللوري آدم عبداهللا العالمة أفريقيا  يف غرب العربية العلمية احلركة
احلرمني يف بالد إىل نيجرييا بلده خروجه من عن احلديث صدد يف يقول ١٩٩٢م)
بعلامئها لالتصال احلرمني بالد زيارة «فعزمت عىل العلمي والدعوي مشواره بداية

منهم». املبارش واالقتباس العربية والثقافة اإلسالمي الفكر وبأعالم
مكانة من احلرمني بالد لعلامء ما العلامء، يتأكد لنا من النامذج تلك ضوء وعىل
أفريقيا، بالد يف الرشعية وطلبة العلوم العلامء أوساط وحمرتمة يف مرموقة علمية
إىل ألبناء أفريقيا العلمية والوفادة الرحالت من قليل غري عدد عن أسفرت والتي
واملدينة املكرمة ملكة قدموا والفرتات،حيث املراحل أصعب يف الديارحتى تلك 
لنرشه منها متميز بإرث حضاري رجعوا ثم ومن العلوم النافعة، لوا فحصّ النبوية
ينتمون كانوا هؤالء أن إىل  ذلك يف ونشري  الصحراء، جنوب أفريقيا بلدان يف
أوطاهنم، فارقوا الذين والزهاد، والعباد، والعلامء، من األئمة كثرية مجاعات إىل

. الرشيفة واملواضيع املقدسة األماكن تلك وجاوروا

       

دينية مرجعية من متثله وما السعودية العربية اململكة به حتظى  ما إىل استناداً
بالد دت توحّ أن وبعد هلا، الريادية واألدوار العلمية املكانة تعاظمت فريدة إسالمية
آل عبدالرمحن عبدالعزيز بن املؤسس امللك عىل يد واحد سيايس كيان احلرمني يف
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راسخة للبالد،  Sمنهجاً وسياسة رسوله وسنة واعتامد كتاب اهللا سعود~،
نجمهم الذين سطع العلامء بني ومن أرضها، عىل واملفكرين العلامء من عدد ظهر
الفقيه العامل املعارص، السعودي املجتمع املعتربة يف باملكانة وحظوا شأهنم وعال
حفلت والذي ١٤٢٧هـ) (١٣٤٧هـ ـ العثيمني بن صالح حممد العالمة الزاهد
المست والرتبوية  الدعوية واإلنجازات العلمية العطاءات من بالعديد  حياته
العديد حترير يف ، أخصّ وجه عىل الرشعي العلم عامة وطلبة املسلمني اهتاممات
العلامء بني االشتباك  قضايا  من العرشات  وفضّ الشائكة، العلمية املسائل من
اللجوء بالدليل وعدم التزامه ولعل متضاربة، بل متباينة ذات اجتهادات والفقهاء
اعتامده عىل املناقشة وكذلك عند الغري عىل التعامل أو النصوص التكلّف ويلّ إىل

املباركة. العلمية مدرسته مشخصات من كلها لآلراء املنطقي العرض

وصوالته الدعوية نشاطاته العلمية جلّ زت تركّ الشيخ العثيمني قد كان وإذا
األوىل، بالدرجة الداخيل اجلمهور وعىل السعودية، العربية اململكة مدن داخل
امتدادات العلمية الفكرية وآثاره ملدرسته فإنّ الثانية، والعريب بالدرجة واخلليجي
متثّل إذ الصحراء، الواقعة جنوب أفريقيا بلدان بل داخل السعودي، القطر خارج
ورواد اإلسالمي الفكر بني أعالم النسبي وزنه له مهامً متغرياً العامل هذا شخصية
للجامهري املركزية اجلمعية الذاكرة يف هلا مشهود حضور ذات العلمية احلركة
العلمي اجلانب خيصّ  فيام السيام  العريب، للعامل وإدراكها تكوينها يف األفريقية،
الصورة واقع ملعرفة متخصصة علمية دراسة نتائج بذلك أفادت كام والثقايف،
يف املرتبة العثيمني الشيخ ورد اسم فقد األفريقية الشعوب العرب لد الذهنية عن
عاملي وتقدير علمية حيظى بسمعة عربياً ومفكراً عاملاً وعرشين ست بني من التاسعة
سيام عىل ال داللته الكبرية له األمر هذا األفريقي، من اجلمهور الدراسة عينة لد
عىل امليدانية الدعوية وجوالته العلمية الشيخ مناشط باقتصار تفيد معطيات ضوء
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الشيخ العثيمني الفكرية مدرسة غري أنّ عاملية السعودية، العربية اململكة داخل مدن
يف وروافد، عوامل عدة خلفية عىل تفسريها الطيبة يمكن العلمية صيتها وانتشار
خمتلف املساجد  يف يلقيها ~ الشيخ كان واملحارضات التي مقدمتها: الدروس
بعد، فيام ع توزّ والتي منها، السمعية األرشطة، السيام عىل ل تسجّ والتي واجلوامع
عىل لت شكّ قد احلقيقة يف وهي العامل اإلسالمي، من خمتلفة أرجاء يف وانترشت
املايض القرن من التسعينات حتى من الثامنينات بداية خمتلفةـ  تارخيية فرتات امتداد
لعامة معرفياً ومنفذاً طلبة العلوم الرشعية، خاصة من للعديد زاداً علمياً لت شكّ ـ
كام أو اخلارجي، السعودية، العربية للمملكة الداخيل الصعيد عىل سواء الناس،
الشيخ فرتة حياته هبا متيّز التي النشطة العلمية املشاركات الروافد تلك من بني أنّ
 ~ الشيخ واصل الذي الربنامج ، احلجّ يف اإلسالمية التوعية برنامج ضمن
(املحارضات، الرباجمية املتنوعة تشكيالته وافر، عرب بسهم فيه واملسامهة املشاركة
املبارش التواصل عىل ساعد الذي األمر للحجاج) املبارش والتوجيه التوعية اإلفتاء،
، كام وجه أخصّ عىل أفريقيا ومسلمي من املسلمني والعديد الشيخ العثيمني بني
من الرشعي العلم طلبة من الربامج للعديد تلك خالل من املتاحة الفرص إىل يشار
الشيخ، من املبارشة واالستفادة االلتقاء فرصة الرتمجة مهمة يف املشاركني األفارقة
املدين النبوي واملسجد املكي، احلرام املسجد يف املربجمة العلمية دروسه فيام مثّلت
لالنتشار الروافد تلك  ثالثة الصيفية واإلجازات ورمضان احلجّ مواسم خالل
بطبيعة الدروس تلك حيرض حيث السعودي، املحيل النطاق خارج للشيخ العلمي
العامل أبناء  السيام ، املصفىّ معينه من النهل يقصدون ممن بل آالف مئات املكان
النبوية، باملدينة اإلسالمية  (اجلامعة السعودية اجلامعات يف الدارسني اإلسالمي
من وغريها (القر أم وجامعة اإلسالمية،  سعود بن حممد اإلمام  وجامعة
والتي اإلسالمي العامل أبناء من كبرية أعداداً تستقطب  التي العلمية املؤسسات

من هؤالء. عريضة وقاعدة جزءً متثّل أفريقيا
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والداه، رباه

شهدته  الذي الرتمجة نشاط يتمثّل يف للشيخ اخلارجي لالمتداد الرابع والرافد
والتي الصغرية األحجام ذات الرسائل خاصة العثيمني الشيخ مؤلفات بعض 
وغريها كاإلنجليزية والفرنسية الواسع االنتشار ذات األجنبية اللغات إىل ترمجت
قامت جتارب إىل ذلك يف وآسيا، ونشري أفريقيا يف اإلسالمية الشعوب لغات من
ودعوة للتوعية التعاونية مثل املكاتب يف الداخل، العاملة هبا املؤسسات الدعوية
يف العاملة وكذلك السعودية، العربية اململكة ومدن أنحاء يف واملنترشة اجلاليات

ها. حلّ قبل اخلريية احلرمني مؤسسة مثل اخلارج،
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اجلزء الثاين

        
      

  متهيد:  •
   : أوالً  •

   : ثانياً  •
   : ثالثاً  •

    :ًرابعا  •
   خامساً:  •
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U
 

للشيخ حممد  العلمي الثراث دور عن االستطالعية املسحية للدراسة خضع
عىل للتعرف مبحوثاً أفريقياً، وثالثون أربعة امليداين اجلانب يف ومؤلفاته العثيمني
ومد املختلفة، أبعادها من أذهاهنم يف  للشيخ العلمية والسمة الصورة واقع
هؤالء مشارب تنوعت فقد العلمية، حياهتم يف الشيخ مؤلفات  عىل اعتامدهم 
من بالتفصيل ذلك بيان ويمكن واملؤهالت العلمية، العمر املبحوثني وفق متغريي

التالية: اجلداول خالل

(١) رقم جدول
ملتغريالعمر املبحوثني وفقاً توزيع

%كالعمــــرم

 ٦٧،٦ ٢٣  ٢٥  ـ  ٣٠ ١

٧٢٠،٦ ٣١  ـ  ٣٩ ٢

فأكثر ٣ ـ ١١،٨ ٤  ٤٠ 

٣٤١٠٠اإلمجـــــــــايل

العمر، متغري عينة الدراسة حسب توزيع إىل (١) اجلدول السابق رقم يشري
ونسبة  ٢٣ مبحوثاً، بواقع سنة فئة (٢٥ ـ ٣٠) ٦٧،٦% من نسبة إىل أن حيث يشري
(٤٠ فأكثر)  لفئة % ونسبة ١١،٨ مبحوثني، ٧ بواقع فئة (٣١ ـ ٣٩) ٢٠،٦% من

مبحوثني.  ٤ بواقع
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(٢) رقم جدول
العلمية املؤهالت ملتغري وفقاً املبحوثني توزيع

العلمــيم %كاملؤهـــل

من اجلامعي ١  ٨٫٨ ٣ أقل

١٧٥٠جامعي ٢

١٠٢٩،٤ماجستري٣

 ١١،٨ ٤دكتوراه ٤

٣٤١٠٠اإلمجـــــــــايل

والدراسية العلمية املؤهالت مستويات إىل (٢) رقم السابق اجلدول يشري 
حيملون شهادات دون ممن العينة من %٨٫٨ نسبة جاءت املبحوثون، حيملها التي
حيملون %٢٩،٤ نسبة أنّ حني يف اجلامعية، الشهادة ٥٠% حيملون ونسبة جامعية،

الدكتوراه.  شهادة حتمل % ١١،٨ ونسبة املاجستري، العليا الشهادة

(٣) رقم جدول
األفريقي القطري ملتغري االنتامء وفقاً املبحوثني توزيع

%كاجلنســياتم

 ٧٢٠٫٦نيجـرييا ١

٣٨٫٨تشــــاد ٢

 ٥٫٩ ٢السـنغال ٣
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والداه، رباه

 ٥٫٩ ٢ مايل ٤

كوناكري ٥  ٢٥٫٩غينيا

 ٥٫٩ ٢غينيا ٦

  ٥٫٩ ٢ كامريون ٧

 ٢٥٫٩أوغندا ٨

  ٥٫٩ ٢غانا ٩

٢٫٩ ١ كينيا ١٠

الوسطى ١١ ١٢٫٩أفريقيا

 ٢٫٩ ١النيجر ١٢

 ٢٫٩ ١ توغو ١٣

١٢٫٩بورندي ١٤

 ٢٫٩ ١سرياليون ١٥

 ٢٫٩ ١ بوركينافاسو ١٦

العاج ١٧ ١٢٫٩ساحل

١٢٫٩بنني١٨

 ٢٫٩ ١غامبيا ١٩

٣٤١٠٠اإلمجـــــــــايل

إليها ينتمي التي األفريقية والبلدان األقطار إىل رقم(٣) السابق اجلدول يشري
مقدمتها جاءت يف عربية، غري أفريقية دولة عرشة تسعة بلغت والتي املبحوثون،
السنغال، من لكل %٥،٩ ونسبة ،%٨،٨ بنسبة تشاد ثمّ %٢٠،٦ بنسبة نيجرييا دولة
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وغانا،كام وأوغندا، والكامريون، االستوائية،  وغينيا كوناكري، وغينيا ومايل،
وبورندي، وتوغو، النيجر، ودولة الوسطى، وأفريقيا كينيا، من كلّ حصلت

.%٢،٩ نسبة عىل وغامبيا، وبنني، وساحل العاج، وبوركينافاسو، وسرياليون،

      

(٤) رقم جدول
عن الشيخ مسبقة معلومات وجود وفقاً ملد توزيع املبحوثني

الشيخم مسبقة عن وجود معلومات كمد%

معلومات مسبقة ١ لدهيم  ٧٩٫٤ ٢٧ الذين

معلومات مسبقة ٢ لدهيم ليس ٧٢٠٫٦الذين

٣٤١٠٠اإلمجـــــــــايل

الشيخ عن مسبقة  معلومات وجود  مد إىل (٤) رقم السابق اجلدول يشري 
قبل بالشيخ معرفية خلفية لدهيا %٧٩،٤ نسبة وكانت املبحوثني، لد العثيمني
يشري الذي عنه، األمر معلومات مسبقة منهم %٢٠،٦ نسبة لد ليست الدراسة، فيام
املتنوعة. العلمية ومؤلفاته العثيمني للشيخ العلمية للمدرسة اخلارجي االمتداد إىل

(٥) جدول رقم
مرة ألول الشيخ بأخبار السامع ألماكن وفقاً املبحوثني توزيع

بالشيخم السامع %كمكان

املبحوث ١ ٤٤٫٢ ١٥ بلد
السعودية ٢ العربية ١٦٤٧اململكة
 ٨٫٨ ٣بلد آخر ٣

٣٤١٠٠اإلمجـــــــــايل
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عىل املبحوثون منها حصل التي األماكن إىل (٥) رقم السابق اجلدول يشري 
مقدمة يف السعودية العربية اململكة جاءت  فقد  العثيمني، الشيخ عن املعلومات
هؤالء إليها ينتمي التي املختلفة األفريقية البللدان ثم %٤٧ بنسبة األماكن تلك
بنسبة سلفاً املذكورين خارج أخر أماكن جاءت ثم %٤٤٫٢ بنسبة املبحوثون

أخباره. وانتشار الشيخ النتيجة عاملية هذه وتؤكد ،%٨،٨

(٦) جدول رقم
الشيخ عن معلوماهتم در ملصا املبحوثني وفقاً توزيع

عن الشيخم املعلومات %كمصادر

الشيخ ١  ٥٦ ١٩ مؤلفات

٦١٧٫٦املشايخ ٢

٦١٧٫٦األرشطة٣

٨٫٨ ٣وسائل اإلعالم ٤

سئلوا من ٣٤١٠٠مجلة

املبحوثون منها يتلقى التي املبارشة املصادر إىل (٦) رقم السابق يشري اجلدول
املصادر تلك مقدمة يف مؤلفاته جاءت كتب الشيخ الشيخ العثيمني، معلوماهتم عن
ثم %١٧٫٦ بنسبة الثانية املرتبة يف األرشطة وكذلك والدعاة املشايخ ٥٦% ثم بنسبة
اإلعالم وسائل جمئ تفسري ويمكن ،%٨٫٨ بنسبة الرابعة املرتبة يف اإلعالم وسائل
املبحوثون، والتي ينتمي إليها التي األفريقية واقع البلدان ضوء املصادر عىل يف آخر
واإلشكالية التباين العرب، بسبب واملشايخ للعلامء الدينية بالربامج كثرياً هتتم ال

.(١١) املوجودة اللغوية
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(٧) جدول رقم
يف حياته للشيخ مقابلتهم وفقاً ملد املبحوثني توزيع

للشيخم املبحوثني %كمد مقابلة

قابلوه ١ ٥١٤٫٧الذين

يقابلوه ٢ مل ٢٩٨٥٫٣ الذين

١٠٠ ٣٤اإلمجـــــــــايل

التقائهم مد حسب املبحوثني توزيع  إىل (٧) رقم السابق  اجلدول  يشري
يلتقوا ممن مل منهم الكرب النسبة كانت حيث حياته، يف العثيمني ومقابلتهم للشيخ
بمقابلته. منهم %١٤٫٧ نسبة رشفت فيام ،%٨٥،٣ حياته بنسبة اطالقاً يف بالشيخ

(٨) رقم جدول
مقابلتهم للشيخ وزمان ألماكن وفقاً املبحوثني توزيع

للشيخم املبحوثني مقابلة %كمكان/زمان

احلج ١  ٤٠ ٢ موسم

املكي ٢ ٢٤٠احلرم

املدين٣ --احلرم

آخر ٤ ٢٠ ١مكان

أجابوا من ٥١٠٠مجلة

وزمان أماكن حسب املبحوثني بعض توزيع إىل (٨) اجلدول السابق رقم يشري
حيث ومن %٤٠ بنسبة األوىل، يف املرتبة احلجّ موسم جاء فقد للشيخ، مقابلتهم
النتيجة آخر، وتؤكد هذه ملكان %٢٠ ونسبة %٤٠ املكي بنسبة جاء احلرم املكان
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اململكة علامء بني الفكري االرتباط  تعميق  يف ودورمها الرشيفني احلرمني أمهية
العقبات تذليل ورضورة ناحية، من اإلسالمي  العامل وعلامء السعودية  العربية

.(١٢) بني اجلانبني احلضاري الثقايف للتواصل قة املعوّ

     

(٩) رقم جدول
املبحوثني لبالد الشيخ مؤلفات وصول مد

املبحوثنيم لبالد الشيخ مؤلفات وصول كمد%

٦٤٫٧ ٢٢ نعم ١
أدري ٢ ٩٢٦٫٥ال
 ٨٫٨ ٣ال ٣

٣٤١٠٠اإلمجـــــــــايل

مؤلفات وصول مد بشأن املبحوثني إىل رأي (٩) اجلدول السابق رقم يشري
التدري وصوهلا،حيث  تر %٦٤،٧ نسبة كانت  فقد لبلداهنم،  العثيمني الشيخ
عدم %٨،٨ نسبة أكدت حني يف عدمه،  من وصوهلا  مد عن %٢٦٫٥ نسبة

لبالدها. وصوهلا



١٤٧٧

(١٠) جدول رقم
املبحوثني بالد يف األكثر سمعة قائمة بمؤلفات الشيخ

املبحوثنيم لد سمعة األكثر %كمؤلفات الشيخ

املستقنع ١ زاد رشح يف ٢٢ ٩ املمتع
األجرومية ٢ ٥١٢٫٢رشح
احلسنى٣ وأسامئه اهللا صفات يف املثىل القواعد ٥١٢٫٢رشح
النووي٤ األربعني ٥١٢٫٢رشح
وقواعده٥ الفقه أصول ٤٩٫٥منظومة يف
األصول٦ علم األصول يف ٣٧٫٣رشح
اإليامن٧ ٣٧٫٣أصول

احلج٨ ألحكام ٣٧٫٣اجلامع

احلموية٩ يف تلخيص الربية رب ٢٥فتح
العثيمني١٠ الشيخ فتاو ٢٥جمموع

أجابوا من ٤١١٠٠مجلة

األكثر الشيخ العثيمني من مؤلفات إىل قائمة (١٠) اجلدول السابق رقم يشري
زاد املستقنع رشح يف كتاب املمتع األوىل املرتبة يف جاء املبحوثني، فقد بني سمعة
املثىل يف القواعد رشح فكتاب ،%١٢٫٢ بنسبة األجرومية  رشح تاله %٢٢ بنسبة
بنسبة النووي األربعني رشح ثم ،%١٢٫٢ بنسبة احلسنى وأسامئه تعاىل اهللا صفات
حصل فيام %٩٫٥ نسبة عىل حصل وقواعده الفقه أصول يف كتاب منظومة ،%١٢٫٢
ألحكام احلجّ واجلامع اإليامن، وأصول األصول يف علم األصول رشح كتاب من كل

وجمموع احلموية تلخيص يف الربية رب فتح كتاب فيام حصل ،%٧٫٣ نسبة عىل
لكل منهام. %٥ عىل نسبة العثيمني الشيخ فتاو
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والداه، رباه

(١١) جدول رقم
املبحوثني بالد يف وانتشاراً مقروئية األكثر قائمة بمؤلفات الشيخ

املبحوثنيم لد وانتشاراً مقروئية األكثر %كمؤلفات الشيخ

املستقنع ١ زاد رشح يف ٢٤٫٢ ١٠ املمتع
األجرومية ٢ ٥١٢٫٢رشح
وقواعده٣ الفقه أصول ٥١٢٫٢منظومة يف
األصول٤ علم من األصول ٥١٢٫٢رشح
النووي٥ األربعني ٣٧٫٣رشح
احليل٦ يف زكاة ٣٧٫٣رسالة
احلسنى٧ واسامئه اهللا صفات يف املثىل القواعد ٣٧٫٣رشح

الزيارة٨ واملرشوع من والعمرة احلج ٣٧٫٣مناسك

التدمرية٩ تقريب ٢٥رشح
التوحيد١٠ عىل كتاب ٢٥القول املفيد

أجابوا من ٤١١٠٠مجلة

والتي الشيخ العثيمني من مؤلفات إىل قائمة (١١) رقم السابق يشري اجلدول
يف املمتع كتاب األوىل املرتبة يف جاء فقد املبحوثني، بني سمعة األكثر حتظى بأهنا
أصول الفقه يف األجرومية، ومنظومة رشح تاله %٢٤٫٢ بنسبة املستقنع زاد رشح
منها، لكل %١٢٫٢ بنسبة األصول علم من األصول رشح  وكتاب  وقواعده،
القواعد رشح وكتاب احليل، زكاة يف ورسالة النووي، األربعني رشح بعدها كتاب
واملرشوع والعمرة وكتاب مناسك احلج احلسنى، وأسامئه تعاىل يف صفات اهللا املثىل
التدمرية، تقريب رشح كتاب من كل وحصل منها، لكل ،%٧٫٣ بنسبة الزيارة من

لكل واحد منهام. %٥ عىل نسبة التوحيد كتاب عىل املفيد القول وكتاب



١٤٧٩

(١٢) رقم جدول
املبحوثني بالد يف للقراءة طلبية األكثر بيان بمؤلفات الشيخ

املبحوثنيم لد األكثر طلبية للقراءة %كمؤلفات الشيخ

واجلامعة ١ السنة أهل عقيدة ١٩ ٧ رشح
األصول ٢ علم من األصول ٦١٦رشح
املرام٣ بلوغ ٥١٤رشح
النووي٤ األربعني ٤١١رشح
العلم٥ طالب حلية ٤١١رشح
القيم٦ ابن نونية عىل ٣٨التعليق
التفسري٧ ٣٨أصول

العبادات٨ ٢٥فقه

٢٥فتاو أركان اإلسالم٩
التحرير١٠ خمترص ١٣رشح

أجابوا من ٣٧١٠٠مجلة

األكثر العثيمني الشيخ بمؤلفات إىل قائمة (١٢) رقم السابق يشري اجلدول
السنة أهل عقيدة رشح كتاب األوىل املرتبة يف جاء املبحوثني، بني للقراءة طلبية
،%١٦ األصول بنسبة علم من رشح األصول كتاب تاله %١٩ بنسبة واجلامعة
،%١١ بنسبة النووي األربعني رشح ثم ،%١٤ بنسبة املرام بلوغ رشح فكتاب
عىل التعليق من كتاب كل حصل فيام %١١ بنسبة العلم طالب حلية فكتاب رشح
العبادات فقه منهام، لكل %٨ عىل نسبة التفسري أصول وكتاب القيم، ابن نونية
خمترص رشح كتاب ثم ،%٥ نسبة عىل منهام كل اإلسالم حصل أركان وفتاو

.%٣ نسبة عىل التحرير
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والداه، رباه

      

(١٣) جدول رقم
املبحوثني رأي يف الشيخ لشخصية املميّزة السامت

املبحوثنيم لد الشيخ لشخصية %كالصفات املميزة

٢٠٫٢ ١٣ التواضع ١
واملوسوعية ٢ العلمي والرسوخ ن ١٣٢٠٫٢التمكّ
األحكام٣ استنباط ٧١١الدقة يف
والورع٤ ٦٩٫٢الزهد
الفصيحة٥ بالعربية وااللتزام اللغة ٦٩٫٢سالمة
ولني اجلانب٦ ٦٩٫٢الكرم
والقدوة٧ ٥٨الربانية

واألمانة٨ ٣٥الصدق

٣٥الصرب واحللم٩
النظر١٠ وبعد ٢٣الوقار

أجابوا من ٦٤١٠٠مجلة

يشري اجلدولالسابقرقم(١٣)إىلجمموعةمنالتوصيفاتواخلصائص املميّزةلشخصية
الرسوخ مع ن والتمكّ املبحوثني،صفتا التواضع رأي يف العثيمني حممد العالمة الشيخ
تلتهام ،%٢٠٫٢ بنسبة اخلصائص تلك مقدمة يف كانتا املوسوعية والتفنن أو العلمي،
اللغة سالمة وميزة والورع، الزهد ثم صفة ،%١١ بنسبة األحكام استنباط يف الدقة ميزة
،%٨ بنسبة والقدوة جاءت الربانية منها، صفة لكل %٩٫٢ بنسبة الفصيحة العربية والتزام
تلك آخر جاءت يف ثم ،%٥ بنسبة واحللم والصرب واألمانة الصدق صفة جاءت كام

.%٣ بنسبة النظر وبعد الوقار صفة العثيمني الشيخ لشخصية املميّزة التوصيفات



١٤٨١

(١٤) رقم جدول
املبحوثني رأي يف الشيخ ملؤلفات املميّزة السامت

املبحوثنيم لد الشيخ لكتب %كالصفات املميزة

العبارة ١ وبساطة األسلوب ٣٢ ٢٠ وضوح
املفيد ٢ واالقتصار ١٠١٦اإلجياز
التعقيد٣ عن ٨١٢٫٥البعد
٧١١األصالة٤
الرتتيب٥ وحسن ٧١١التنظيم
وعدم التكلف٦ ٦٩٫٥التزام الدليل
املسائل٧ حترير يف العلمية ٥٨املنهجية

أجابوا من ٦٣١٠٠مجلة

واخلصائص التوصيفات من جمموعة إىل (١٤) رقم السابق اجلدول يشري 
ت ء جا  العثيمني، حممد العالمة  الشيخ مؤلفات متيّز ا  أهنّ املبحوثون يراها التي
،%٣٢ بنسبة اخلصائص تلك مقدمة  يف العبارة وبساطة األسلوب وضوح ميزة
بنسبة التعقيد  عن البعد سمة  ،%١٦ بنسبة جاءت املفيد واالقتصار اإلجياز ميزة
التزام منهام، لكل %١١ بنسبة الرتتيب حسن مع والتنظيم األصالة سمتا ،%١٢٫٥
كانت املسائل حترير يف العلمية املنهجية سمة ،%٩٫٥ التكلف بنسبة الدليل وعدم
الشيخ وأساليب املعاجلة كتب متيّز املبحوثون أهنا ير التي اخلصائص آخر تلك

.%٨ بنسبة الشيخ ملؤلفات
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والداه، رباه

   

(١٥) رقم جدول
العلمية للشيخ والدروس الكتب ملستو املبحوثني تقييم

جماالت
التقييم

عايل
ضعيفمتوسطعايلجداً

ضعيفجداً

%ك%ك%ك%ك%ك
٢٥١٠٠القواعد القفهية

٢٥١٠٠القواعد األصولية
األحكام ٢٥١٠٠استنباط
٢٠٨٠٤١٦القرآن وعلومه
العقيدة ٢٣٩٢٢٨علوم

وأساليبها ٢٢٨٨٣١٢الدعوة

وأساليبه ٢٥١٠٠اإلفتاء

أجابوا من ٢٥مجلة

والدروس الكتب ملستو إىل تقييم املبحوثني (١٥) رقم السابق يشري اجلدول
بالعلوم االرتباط ذات املختلفة املعرفية احلقول من يف عدد العثيمني، للشيخ العلمية
األحكام واستنباط واألصولية الفقهية القواعد خصوصاً حقل الفقه يف الرشعية،
،%١٠٠ بنسبة جداً عايل املستو أن أجابوا من إمجايل وأساليبه، اإلفتاء وكذلك يف
فقط، عايل %١٦ نسبة  لد جداً، عايل أنه %٨٠ نسبة تر وعلومه القرآن ويف
الدعوة ويف جمال فقط، عايل %٨ نسبة ولد %٩٢ نسبة العقيدة علوم  جمال ويف

فقط. عايل أنه %١٢ نسبة وتر ،%٨٨ بنسبة عىل نفس املستو وأساليبها



١٤٨٣

(١٦) رقم جدول
املبحوثني لد الشيخ مؤلفات االعتامدعىل مد

الشيخم عىل اعتامداملبحوثني كمد%

كبرية ١ ٦٣ ٢٢ بدرجة
متوسطة ٢ ٩٢٦بدرجة
عليها ٣ أعتمد ٨ ٣ال
أعتمد٤ ١٣ال

٣٥١٠٠اإلمجـــــــــايل

الشيخ مؤلفات املبحوثني عىل مد اعتامد (١٦) إىل رقم السابق يشري اجلدول
بدرجة عليها تعتمد %٦٣ نسبة حيث العلمية، حياهتم يف عدمه، من العثيمني
نسبة أفادت حني  يف تعتمد عليها بدرجة متوسطة، نفسها  النسبة ولد كبرية،
هذه ضوء وعىل عليها اطالقاً، التعتمد أهنا %٣ عليها، ونسبة تعتمد ال أهنا %٨
مؤلفات متثّل  األفارقة  املسلمني العلامء  من كبرية نسبة إنّ القول أمكن النتيجة 
العلمية معلوماهتم استقاء يف وكبرية أساسية مرجعية العثيمني الشيخ حممد العالمة
حالة القائلة باستمرارية يدعم النظرية العملية، وهذا، حياهتم واقع يف والفكرية
السعودية العربية اململكة وعلامء خاصة، احلرمني بالد لعلامء العلمي االمتداد

عام. وجه عىل
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والداه، رباه

  

مواقفهم عىل للوقوف األفارقة العلامء من آراء عدد البحث مسح هذا استهدف
يف  ~ العثيمني بن صالح حممد الشيخ العالمة مؤلفات دور عن وتصور اهتم
املنهجية ذلك يف واستخدم الرشعية، العلوم يف العلمية خلفياهتم  وتكوين  بناء 
يف اعتمد املدروسة، وقد الظاهرة شمولية لفهم أكثر فهم تقديم هبدف الوصفية
الرؤ واستخالص املبحوثني إلجابات والتحليل التفسري عىل للنتائح عرضه
واألئمة العلامء، بني من العمدية العينة أو املتاحة املقصودة العينة إىل جلأ كام منها،
(طلبة الرشعية  الثقافة أصحاب  والباحثني األكاديمني األساتذة وكذلك الدعاة

العلم).

االستبيان أداة عىل أسايس  بشكل املطلوبة  املعلومات مجع عملية  واعتمدت
ومبحثني مقدمة من هلا العام ن اهليكل تكوّ واملغلقة، وقد املفتوحة، األسئلة ذات
الريادية املكانة مستعرضاً للموضوع متهيداً املقدمة تضمنت فخامتة، رئيسيني
والتنوير العلمي اإلشعاع نرش يف وعلامئها مشاخيها ودور السعودية العربية للمملكة
بني العلامء العلمي التواصل حركة األول املبحث وتناول اإلسالمي، للعامل الثقايف
الثاين املبحث يف ذلك، ويف العثيمني الشيخ ونشاط احلرمني وعلامء بالد األفارقة
هذا انتهى وقد املبحوثني، أفريقيا علامء من عينة آلراء املسحية  الدراسة نتائج 
من النتائج، أجاب مجلة إىل االستطالعي املسحي امليداين شقه يف وتوصل البحث

التايل: النحو عىل وهي الرئيسية، التساؤالت عىل هبا

العثيمني  للشيخ العلمية السمعة بطبيعة اخلاص التساؤل خيصّ فيام : أوالً  *
العثيمني الشيخ أنّ البحث نتائج أثبتت أفريقيا، يف العلم  وطلبة  العلامء لد
حاز حيث العلامء، أوساط يف جداّ عالية  مصداقية  ذات  علمية بسمعة يتمتع



١٤٨٥

جداً» «عايل مرتبة وهي أعىل املراتب، العلمية ودروسه مؤلفاته ملستو تقييمهم
الفقهية، (القواعد املتصلة بالعلوم الرشعية العلمية والفروع املجاالت خمتلف يف
،%١٠٠ نسبة وأساليبه) اإلفتاء األحكام، استنباط عىل القدرة األصولية، القواعد
مثل: جداّ، اإلجيابية الصفات من بالعديد املميزة ملؤلفاته اخلصائص  اتسمت كام
الدليل وعدم التزام املفيد، واالقتصار اإلجياز العبارة، بساطة األسلوب، (وضوح
لشخصيته الصفات املميّزة جاءت كام املسائل)، حترير العلمية يف املنهجية التكلف،
العلمي،  والرسوخ التمكن (التواضع، مثل: نفسه، االجتاه يف املبحوثني لد ~
لني الفصحى، اللغة العربية الورع، سالمة االستنباط، الزهد الدقة يف املوضوعية،

الكرم). اجلانب

يف وكتبه الشيخ انتشار مؤلفات املتعلق بمد التساؤل  بخصوص ثانيـاً:  *
يف وجاء لبلداهنا،  العثيمني الشيخ مؤلفات بوصول %٦٤ نسبة أفادت أفريقيا،
بنسبة املستقنع» زاد رشح يف «املمتع كتاب هناك املنترشة املؤلفات  تلك  مقدمة
أصول يف «منظومة فكتاب ،%٢٠،٨ بنسبة األجرومية» «رشح ثم كتاب %٤١،٥

.%٢٠،٨ بنسبة وقواعده» الفقه

الشيخ  مؤلفات عىل أفريقيا بمد اعتامد علامء اخلاص التساؤل عن ثالثـاً:  *
عىل يعتمدون املبحوثني ٤١،٢% من نسبة بأنّ العلمية، أفادت النتائج حياهتم يف
العامة، ونسبة والرتبية والتوجيه والدعوة التدريس يف كبرية بدرجة الشيخ مؤلفات

تعتمد عليها بدرجة متوسطة. %٤١،٢

من غريها، أكثر باملقروئية حظيت التي الشيخ مؤلفات بخصوص أما رابعـاً:  *
األجرومية»، ثم «رشح كتاب ثم املستقنع»، زاد يف رشح «املمتع كتاب ء جا فقد

وقواعده». يف أصول الفقه «منظومة كتاب

كبري  وإقبال طلبات  عليها التي الشيخ مؤلفات أكثر  بخصوص خامساً:  *
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كتاب ثم املقدمة، واجلامعة» يف السنة أهل عقيدة «رشح كتاب جاء عليها، لالطالع
املرام». بلوغ «رشح فكتاب األصول» علم من «رشح األصول

املهمة: بعض األمور ر نقرّ يمكن أن هذه النتائج ضوء وعىل

السعودية  العربية خارج اململكة امتدادات الشيخ العلمية والدعوية جلهود أنّ  *
من تركز الرغم عىل العربية، غري أفريقيا بلدان خمتلف يف ومنترشة واسعة بدرجة
تلك يف واضح  هو  كام خارجية، بزيارات  حياته يف  الشيخ قيام  وعدم معظمها

املعارصة. األفريقية املجتمعات

وأخالقية علمية بسمعة مباركة حتظى العثيمني شخصية الشيخ شخصية أنّ  *
به، غالبيتهم عدم التقاء الرغم من عىل اإلسالمية الشعوب الكثري من لد ممتازة
وهذا بطبيعة العلم، طلبة حمبة اجلم والتواضع اخللق بدماثة ذهنيتهم يف وانطبعت
بناء يف  الشخص عن األولية  التصورات به  تقوم  الذي املهم الدور يؤكد احلال 

مبارش. احتكاك وجود عدم مع الذهنية لد اآلخرين حتى املدركات

عملية تعزيز يف املؤثّر دوره يتعاظم  زال  ما احلضاري  الثقايف العامل أنّ  *
احلواجز وتعددت  املسافات بلغت مهام واملجتمعات الشعوب بني  التواصل
األفراد هؤالء بني القوية االرتباط ووشائج التواصل ر فعُ املادية، والعوائق
وضامنية الثقافية املنظورات أولوية صحة تؤكد العثيمني للشيخ الفكري واإلنتاج
الدولية العالقات جمال يف  املطروحة املقاربات مجيع من غريها عىل استمراراها

واحلضارات. الشعوب بني اإلجيايب والتفاعل

حترير يف للشيخ والعقالنية املنطق هنج واعتامد العلمية الواضحة املنهجية أنّ  *
بني من كان يف االستدالل، حتتمل ما ال حتميل النصوص يف التكلف وعدم املسائل
معظم أنّ  من الرغم  فعىل ولدروسه،  ملؤلفاته العامليني واالنتشار القبول أسباب
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احلنبيل الفقه يف جمال الشيخ فمؤلفات املالكي، ينتمون للمذهب األفارقة العلامء
العلامء. هؤالء لد العلمية والعملية يف الساحة تقدير وترحيب حمل وآراؤه

حممد الشيخ للعالمة العلمي الرتاث إنّ القول يمكن النتائج تلك عىل بناءً  *
أساسياً بل ا يمثّل جزءً العلمية ودروسه وكتبه مؤلفاته يف ممثّالً العثيمني صالح ابن
املعارصين، أفريقيا علامء بلدان لعدد من اخللفية العلمية عليه تشكلت رافداً مهامً
داً جمدّ يؤكد الذي األمر جمتمعاهتم، يف الدينية املناصب خمتلف يتبوؤن والذين 
العامل يف السعودية العربية للمملكة العلمية والريادة احلضاري الدور استمرارية

. أخصّ وجه عىل أفريقيا منطقة ويف عامة، اإلسالمي

نتائج انتهت إليه م ما يقدّ كام اآلتية: العلمية والعملية التوصيات من إىل مجلة  *
يل: البحث

 

بلورة  يف املتخصصة العلمية  اجلهود  بندرة  الدراسة هذه جمال يتسم ـ  ١
السعودية العربية اململكة العلمية لعلامء اخلارجية للجهود والتأثريات االنعكاسات
االتصالية املقاربات من لالستفادة العلمية املنهجية احلديث، باستخدام العرص يف
التواصل تنامي معدالت ظل يف إجرائية وآليات بناء نامذج هبدف وذلك املعارصة،
مستو األقطار عىل مماثلة دراسات بإجراء وذلك ذلك، احلاجة إىل وتزايد الثقايف

املختلفة. العاملية واألقاليم



العثيمني الشيخ مؤلفات برتمجة اخلاصة اجلهود  لتعزيز اجلاد العمل ـ   ٢
املضامني ذات الصغرية الرسائل سيام املختلفة، اإلسالمية الشعوب لغات إىل

التوجيهية والدعوية.
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العامل أنحاء يف العلم  طالب لتزويد  خمصص  خريي صندوق إنشاء  ٣ـ 
التي سيام ال ودروسه، حمارضاته العثيمني، وأرشطة الشيخ بمؤلفات اإلسالمي

عليها طلبات كبرية.

الشيخ لَت أهّ التي واملميزات لالستفادة من اخلصائص املحليني دعوة العلامء ٤ـ
القطرية الضيقة، غري مثل الرؤية اخلارجيني واالمتداد العاملي، لالنطالق العثيمني

خماطبة العامة. يف القطرية احلدود تتجاوز فصيح عريب خطاب لغة واعتامد




