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از خصلت ذاتي حضرت استاد عالمه  -هرچند مختصر  -اي  گزيده

 ق. ه 7347الي  7431از سال  /محمد بن صالح العثيمين

بگان علمي ما كسي هست كه شيخ ابن عثيمين را نشناسدد  و او كسدي   آيا درميان نخ

هاي جهان را در نور ديده است و افدراد دور و نزديدب بدر فضدل و      است كه علمش افق

 .دهند بزرگواري ايشان شهادت مي

اي است كه خصلت استاد گرانقدر و غير ايشان از علماي مخلص، ناصد    و اين بگونه

باشد كه انگيزش ايماني را بخاطر الگدو   مي روش سلف صال  و همدل همگام با راه و

كرد،  گرفتن از آنان و دنباله روي آثار ايشان و استفاده از دروسي كه روزهاي آنان را پر مي

گرداند بنابراين مدا بده مختصدر     سيره و خصلت شيخ و غير ايشان را معتبر و ارزشمند مي

 .درت ورزيديممبا /ي ذاتي استاد كالمي از صفات و سيره

اي در علم،  استاد محمد بن عثيمين آن عالم ارزشي و مربي ارزشمند و پيشواي شايسته

 .زهد، صدق، اخالص و تواضع و پرهيزگاري و فتوي است

ايشان استاد تفسير، عقيده، فقه، سنت نبدوي، اصدول و نحدو و سدائر علدوم شدرعيه        

 .اسالمي است

آگداهي و بصديرتش امدت اسدالمي را از      او دانشمندي داعي به سوي خداست كه بدا 

و كسي است كه اجمدا  قلدو    : علمش در اقصا  نقاط مختلف جهان اسالم نفع رسانيده

 .1اي خود دارد مسلمين را در مقبوليت، فضيلت و بلند مرتبه

جنا  عالمده محمدد بدن صدال       -آن از فضائل استاد ما، فقيد كشور و امت اسالمي 

فراوان خداوند بر او باد و او را در بهشت واال نزد كساني است كه رحمت  - /العثيمين

                                           
هدا اهدل فدن و ن در      بويژه كساني كه خود در ايدن زمينده   -ي قبولي و موفقي را از امت اسالم  در كل كارنامه -1

 (.مترجم. )گرفته است -هستند
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از پيامبران، صديقان، شهدا  و صالحان قرار دهد كه خداوند متعدال بده آندان نعمدت داده     

 .!!!هاي خو  و باصفايي هستند است و براستي آنان چه رفيق

 : محل تولد ايشان نام و

سليمان بن عبد الدرحمن العثيمدين    نام ايشان ابو عبداهلل محمد بن صال  بن محمد بن

ق در شدهر   ه 1442ماه مبارك رمضان سدال   12والدتش در شب . الوهيبي التميمي است

 .در كشور عربستان سعودي بود -يكي از شهرهاي استان قصيم  -عنيزه 

 :محل نشو و نماي علمي ايشان

سدليمان   ي مدادرش و عبددالرحمن بدن    ايشان قرآن كريم را با جديت تمام به وسديله 

ياد گرفت، سپس نوشتن و مقداري درس ادبيات و حسا  را هم ياد گرفت و  /الدامخ

به يكي از مدارس پيوست و قرآن را با پشتكار و قوت قلب و روشن دلدي در بزرگسدالي   

 .حفظ كرد و همچنين مختصرات متون حديث و فقه را نيز حفظ كرد

تعدادي از دانشجويان بزرگ  /و حضرت استاد عالمه عبدالرحمن بن ناصر السعدي

را جهت تدريس دانشجويان مبتدي ترتيب داده، در حاليكه يكي از آنها استاد محمدد بدن   

 .بود، بنابراين حضرت استاد ما به او پيوست /عبدالعزيز المطو 

ي  شود از درس توحيد، فقه و نحو در حلقه و زمانيكه درك كرد آنچه از علم درك مي

ستاد عالمه عبدالرحمن بن ناصر السعدي زانوي تلمذ گذاشت تدريس استادش حضرت ا

 . و از تفسير، حديث، توحيد، فقه، اصول، فرائض و نحو بر او خواند

استاد اولش را كه سر چشمه علمي و اثر گذار شديوه و   -و استاد عبدالرحمن السعدي 

ي  استادش آيندهي تدريس از ايشان بود، و  براي دليل آوردن و طريقه -ريشه او در تبعيت

خوبي را براي وي از نجابت، ذكاوت و سرعت تحصيل پيش بيني كرد و او را كنجكاو و 

ي درسدش دانشدجو    ي تدريسش كرد در حاليكه او هميشه در حلقده  زيرك شناخت روانه

 .داشت
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زمانيكده   «علدم فدرائض  »در درس  /پيش استاد عبددالرحمن بدن علدي بدن عدودان     

 .لمذ كردسرپرست قضا بود در عنيزه ت

در درس نحو و بالغه در خالل حضدورش در عنيدزه    /پيش استاد عبدالرزاق عفيفي

 . شاگردي كرد

و زمانيكه مجمع علمي رياض گشوده شد، بعضي از برادرانش به او اشاره كردند كه به 

آن ملحق شود سپس از استادش عبدالرحمن السعدي اجازه خواست و او نيز اجازه داد تا 

ق ملحق شده و به مدت دو سال پشت سدر هدم    ه 1421رياض در سال  به مجمع علمي

در كالس درسها حضور يافته و از حضدور عالمداني چدون عالمده شديخ محمدد االمدين        

 /الشنقيطي و شيخ عبدالعزيز بن ناصر ابن رشيد و شيخ عبدالرحمن االفريقي و غير آنان
 .رددادند، بهرها ب كه در مجمع همانجا و همان زمان درس مي

پيوست و در مسجد از  /تا اينكه به حضرت شيخ عالمه عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز

صحي  بخاري و از رسائل ابن تيميه بر او خواند و در علم حديث و ن در در آرا  فقهدا    

ها برد و حضرت استاد عبدالعزيز بن باز استاد دومش در  ي بين آنها بهره مذاهب و مقارنه

 .ساخت را ارزشمند و معتبر مي تحصيل و تأثير، او

ادامه داده  «انتسا »و پس از خارج شدن از مجمع علمي درس خواندن را در دانشگاه 

هاي امام محمد بدن سدعود االسدالميه در ريداض      يكي از دانشگاه «الشهاده»تا به دانشگاه 

 .رسد مي

 آور ايشان  هاي علمي و نشاطكار

انشددگاه بددزرگ عنيددزه در زمددان اسددتادش ق در د ه 1421ايشددان تدددريس را از سددال 

عبدالرحمن السعدي و بعد از خارج شدن از مجمع علمي رياض او را به عندوان مددرس   

ق استادش عبددالرحمن   ه 1421در سال . ق تعيين كرد. ه 1424مجمع علمي عنيزه سال 

ي مسدجد و   السعدي وفات يافت و بعد از او امامت مسجد دانشگاه بزرگ عنيزه و خطابه

تأسديس   1459ي محلي وابسته به دانشگاه عنيزه كه استادش آنرا سدال   تدريس در مدرسه
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 .كرد، سرپرستيش را به عهده گرفت

و هنگاميكه دانشجو زياد شد و مكتب براي آنان كافي نبدود، مسدجد جدامع خدودش     

شود و اين در حالي است كه دانشجويان زيدادي از داخدل و خدارج     محل درس دادن مي

را در  1(دراسه تحصيل)شدند كه بالغ بر صدها دانشجو بودند و اينها  ا جمع ميكشور آنج

خواندند و نه فقط به خاطر گوش دادن درس بود و هميشه ايدن   راستاي ادامه تحصيل مي

 . مدرسي، امامت و خطابت در مسجدش قرار داشت تا اين كه به رحمت خدا پيوست

ق ادامه داده و آخدر ايدن وقدت بده     . ه 1498مدرسي را در مجمع علمي عنيزه تا سال 

هاي علمي دانشگاه امدام محمدد بدن سدعود      هاي مجمع ها و برنامه عضويت انجمن بخش

سپس و بدراي هميشده   . هاي درسي را نيز تدوين كرد االسالميه در آمده و برخي از برنامه

الددين  ي شريعت و اصول  دانشكده -ي دانشگاه امام محمد بن سعود اسالمي استاد شاخه

كه به رحلت خددا پيوسدت    1499 - 1498از زمان دروس عمومي از سال  -استان قصيم 

هاي حج و ماه مبارك رمضان و تعطيالت تابسدتاني در مسدجد    در موسم. بر عهده داشت

 . كرد الحرام و مسجد نبوي تدريس مي

هاي علمي تخصصدي متعددد داخدل كشدور عربسدتان سدعودي        در تعدادي از انجمن

 .داشت مشاركت

سئوال و جوابهاي علمي داخل و خارج كشور عربسدتان سدعودي را از طريدق تلفدن      

 .داد انجام مي

ي حفظ قرآن كريم در شهر عنيزه را از زمان تأسديس آن سدال    رياست جمعيت خيريه

 .تا وفاتش بر عهده داشت 1415

ي از عضو هيئت علمي دانشگاه امام محمد بن سعود اسالمي به مدت دو سدال متدوال   

ي  عضو هيئت دانشكده شدريعت و اصدول الددين شداخه    . ق بود. ه 1411الي  1498سال 

                                           
هاي درسي و مواد تحصيلي است كه دانشجويان در مكتب به خداطر ادامده تحصديل و پيشدرفت      من ور كتا  -1

 (مترجم. )خواندند علمي مي
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 .دانشگاهي استان قصيم و رئيس بخش عقيدتي آن بود

 .ق تا وفاتش. ه 1412كشور عربستان سعودي از سال  «كبار العلامء»عضو هيئت 

ندن مدردم  هاي ارزشمندي كه داشت بر نفع رسدا  و عالوه بر اعمال ارزشي و مسئوليت

از طريق تعليم، فتوي و بر آوردن نيازهايشان شب و روز در سفر و حضور در ايام صحت 

-رحمت فراوان خدا بر او باد -ورزيد  و سالمتي و كسالت و مريضي تالش و حرص مي

اي  هاي علمدي و اجتمداعي، مفيدد، مدن م و مباحثده      چنانكه خودش را ملزم به سخنراني.

 .كرد مي

هاي منطقه قصيم و اعضداي هيئدت    هاي من م هفتگي با قاضي وا سپس سئوال و ج 

امر به معروف و نهي از منكر در شهر عنيزه و با خطيبدان عنيدزه و دانشدجويان بدزرگ و     

دانشجويان خوابگاه و اعضاي هيئت اداري جمعيت حفظ قرآن كريم و سرپرسدت بخدش   

 .  دكر ي دانشگاهي امام در استان قصيم برگذار مي عقيدتي شاخه

و جلسات عمومي مانند جلسات هفتگي منزلش و جلسات شهري مسجد و جلسدات  

گرفت به  داد و سپس انجام مي موسمي ساالنه اش كه خارج از شهرش بود را صورت مي

هر حال زندگيش پر از عطا  و نشاط و عمل جوشان شده بود و چنان علم ايشان گسترده 

د باران آسمان آنجا را كه سدكونت داشدت نفدع    كرد مانن و مبارك بود كه هر جا توجه مي

 .رساند فراوان مي

اعالن موفقيت ايشان در گرفتن جايزه بزرگ ملب فيصل به خاطر خدمت به اسالم در 

و شرايط موفقيت استاد در اين جدايزه   «االختيار»ق و ذكر آن توسط انجمن . ه1414سال 

 :را به صورت ذيل بيان داشته است

را با اخالق ارزشي علمائي كه از بدارزترين صفاتشدان پرهيزكداري و    استاد خود : اوالً

ي صدر و سخن حق و عمل مصلحت آميز مسلمين و نصيحت عوام و خواص است  سعه

 .آراسته بود

 .با تدريس و فتوي و تأليف نفع زيادي به مردم رساند: دوماً
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 .ردك هاي عمومي مفيدي در مناطق مختلف كشور ارائه مي سخنراني: سوماً

 .هاي بزرگ اسالمي داشت مشاركت مفيد در كنفرانس: چهارم

اي در دعدوت بده سدوي خددا بصدورت اقددام حكيمانده و         از اسلو  جداگانه: پنجم

كرد مثالً راه و روش سلف صال  را با فكر و اسدلو  خاصدي    ي حسنه پيروي مي موع ه

 . زنده كرد

نه و تعدالي داشدته، تمدام    با وجود علم زيادي كه از شريعت خداوندد سدبحا   /استاد

زندگيش را در راه علم و تحصيل آباد كرد و بعد از آن به تعلديم و انتشدار آن بدين مدردم     

جست همچنانكه با شديدترين حرص و  بصورت دليل و تعليل سالم و درست تمسب مي

اندد، همانگونده    ولع به آنچه سلف صال  در اعتقاد علماً و عمالً و سلوكاً و دعوتداً داشدته  

 .ي ايشان بر آن شيوه سالم بود كرد، كارهاي علمي و شيوه عمل مي

خداوند سبحان و متعال استعداد بزرگي در آمادگي و حضور ذهن آيات و احاديث را 

 .به خاطر تعزيز استدالل و استنباط احكام و فوائد به او بخشيده بود

نباطش براي فوائد و در اين شرايط، او عالمي است كه غبار فراواني علمش و دقت است

و احكام و گسترده گي فقهي او و شناخت ايشان نسبت بده زبدان عربدي و بالغده عربدي      

 .باشد خسته كننده نمي

هدا و   اوقاتش در تعليم و تربيت و فتوي و بحث و تحقيق گذشدت و بدراي او اجتهداد   

م، داد و پيوسته مدرد  هاي موفقي هست، وقتي را براي استراحت خودش قرار نمي برداشت

گشدت منت در ايشدان     رفت و به سوي منزلش بدر مدي   حتي زمانيكه از منزل به مسجد مي

دادند و  كردند و ايشان نيز جوا  مي شدند و در حال راه رفتن با او از ايشان سئوال مي مي

 .كردند هاي ايشان را يادداشت مي پاسخ و فتوا

اي  ار زيبدا و جداگانده  شديوه تعليمدي بسدي    - كه رحمت فراوان خدا بر او بداد  -استاد 

داشت و آن بود كه سئوال و مباحثه را به خاطر كاشتن تخدم اطميندان و اعتمداد در خدود     

هداي كدالس را بدا     ها و سئوال و جوا  و درس. دانشجويانش در دستور كار خود داشت
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ها و سئوال  ها از پرداختن به درس كرد و ساعت اراده آهنين و نشاط و همت واال ارائه مي

كرد بلكه از آن كاميابي  گذشت كه اصالً احساس ماللت و ضجر نمي و جوابها و فتواها مي

كرد و اين به خاطر نشر علم و نزديكدي ايشدان بده مدردم      برد و زياده طلبي مي و لذت مي

 .بود

 /آور استادعلمي نشاط هاي ها و فرصت رشادت
 :در آنچه در ذيل آمده متمركز شده است 

تا آخر شب ماه مبدارك رمضدان    1421و سرپرستي بر آموزش و تعليم از سال  ن ارت

كه رحمدت فدراوان خددا بدر او      -تا وفات آن مرحوم ( بيش از نيم قرن)ق  ه 1411سال 

 .ادامه داشت -باد

 .كرد و در مسجدش در شهر عنيزه هر روز تدريس مي

ه مبدارك رمضدان و   هاي حج و ما و تدريس در مسجد الحرام و مسجد نبوي در موسم

 .تعطيالت تابستاني

 .و تدريس در دانشگاه امام محمد بن سعود اسالمي

هاي اين كشور هدر زمدان    ي درس در مسجد سئوال و جوابهاي عمومي مستقيم و ارائه

 .كرد اي ديدن مي كه از منطقه

اي كه بيشترين بهره را به خود اختصاص داده از ميان دروسش  اهتمام به جانب موع ه

گزيد و دائماً اين آيه كريمه را بدر شدنوندگان تكدرار     خاطر عنايتي كه به آن داشت بر ميب

نَُّكمَا َل ُموَ عَ ٱوَ ﴿ :كرد مي
 
ل  ََأ آگاه باشيد كه شما ايشدان را مالقدات   »: يعني [.114: ةالبقر] ﴾ُقوهَُمُّ

أثير در به خدا قسم اگر قلو  ما زنده باشد بخاطر اين كلمه تد »: گويد و مي. «خواهيد كدرد 

 .شويم نفوس ما خواهد گذاشت و بيدار مي

به توجيه طال  علم و راهنمايي آنها و هدفمند كردن آنهدا و صدبر بدر تعليماتشدان و     

 .ورزيد تحمل سئواالت متعدد آنها و اهتمام به امورشان عنايت مي
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اش را به توضدي  احكدام عبدادي و     كرد و سخنراني در مسجد عنيزه ايراد سخنراني مي

داد، پدس تمدامي    هاي آن بخاطر حوادث و مواسم مختلف اختصاص مي امله و مناسبتمع

 .ها بخاطر هدف شرعي كه در آن است، ثمربخش، ارزشمند و تحقيقي بود خطبه

 .كرد هاي هفتگي و ماهيانه و ساليانه منعقد مي جلسات علمي من م و مباحثه

نوشت سدپس مدردم بده     ه ميفتواهايي كه خداوند قبول آنرا از طرف مردم واجب كرد

 .كردند هاي فقهي ايشان اطمينان و اعتماد مي برداشت

هاي گروهي از قبيل راديو، روزنامه و از طريق نوارهاي درسي  از طريق نفوذ در رسانه

 -نورٌ علدي الددر     -هاي راديويي مشهوري به نام  هاي علمي برنامه و سخنراني و برنامه

 .است ي ديگري را نيز عبور و نفوذ دادهها امهو برن( نور بر كوره راه)يعني

هاي علمي و خدمت بزرگي از طريق تأليفات متعدد با ارزش علمي، در  و اخيراً تالش

قالب كتابها و رسائل و شرح متون علمي تقديم مردم كرده كده او را مشدهورتر گردانيدده    

ي دنيدا   ر گوشه گوشده بهبود بخشيده و د «علم»هاي  اينها شهرت ايشان را در كرانه. است

طالبان علم آنرا قبول دارند و اين درحاليست كه تأليفاتش به بيشتر از نود كتا  و رسداله  

هاي علمي ارزشي حفظ شده ايشدان را در نوارهداي    بنابراين ما نبايد گنجينه. رسيده است

پس اند فراموش كنيم  درسي و سخنرانيهايي كه براستي آنها را هزاران ساعت حسا  كرده

به راستي خداوند متعال در وقت اين دانشمند ارزشمند و عهدد ايشدان بركدت بينددازد از     

خداوند متعال خواهانيم كه اين استاد شريف هرگامي كه درجهت خير و نفع برداشته و به 

 .نحوي تالش كرده را در ترازوي حسنات روز قيامتش قرار دهد

 ل  العثيمددين كدده در سددال ي اسددتاد محمددد بددن صددا ي خيددره و بدده تحقيددق موسسدده

ي ايدن   ق نشو و نما، داشته مسئوليت عنايت و اهتمام آن بر گردن و بدر عهدده  . ه 1411 

 -رحمت خداوند بر او بداد  -موسسه بوده است لذا اين سرمايه وارث بزرگي كه استاد ما 

دن خواند براي قرار دا براي تحقق بخشيدن به آن هدف پوالدين ايجاد كرده كه همه را مي

آن علم فراوان همه گير تا جميع امت به اذن خداوند متعال و ياري و توفيق او در وسايل 
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 .مختلف ممكنه استفاده كنند

 : گلزاري از فضائل و صفات شخصي ايشان

اي است كه علمش تنها از دروس و سدئوال و   پيشواي شايسته و نمونه زنده /استاد

اي بود از علدم،   جويان رسيده است بلكه نمونهباشد كه به سمع و ن ر دانش جوابهائي نمي

 .باشد تواضع، حلم، زهد و نجابت اخالقي كه حقيقتاً قابل پيروي مي

حلم و صبر و شكيبايي و جديت در طلب علم و تعلديم آن و تن ديم وقدت ايشدان و     

از تكلف و تشريفات بدور . كرد حفاظت بر لح ه لح ه عمرش او را از ديگران متمايز مي

هاي نيكو سر آمد همه بود و با گشداده رويدي    در تواضع و اخالق كريمه و خصلت بود و

گذاشت و شادي و سرور را به قلدو    كرد و بر آنان تأثير مي اجتماعي با مردم برخورد مي

كدرد روي سدعادت را    كرد و درحاليكده دروس و سدخنرانيهاي علمدي مدي     آنان هديه مي

 .بخشيد ديد و زندگيش را تعالي مي مي

كرد و با نصيحت و توجيه  با جوانان نرم بود و به آنان گوش ميداد و با آنها مناقشه مي

در  صبر مطابقت باسدنت پيدامبر  . كرد از روي نرمي و مدارا و قناعت با آنان برخورد مي

 .ورزيد تمام امورش حرص و ولع مي

ي عجلده  داد و در فتدو  و از روي پرهيزگاريش، ثبات زيادي داشت در آنچه فتدوا مدي  

كرد قبل از اينكه دليلي براي آن بياورد، پس هر زمداني كده در امدري از امدور فتدوي       نمي

 :گفت اشكالي وجود داشت مي

و غير از آن در نوشتن عبدارات دقيدق مسدائل    . منت ر باشيد تا در اين مسأله تأمل كنم

 .داد فقهي حرص و پرهيز داشت كه صفا و صميميت خاصي به آنها مي

كدرد حتدي در زمدان     ي آهنين ايشان را در راه نشر علم سسدت نمدي   ارادههيچ چيزي 

ماه قبل از وفاتش تعدادي از سخنرانيهاي علمدي و ديندي را    1بيماري سخت ايشان يعني 

در مراكز اسالمي تن يم كرده و بر تمامي مسلمانان آمريكا و ديگران موع ه و ارشاد كرده، 

تدرين قضداياي امدت     مهم. كرد مايي و نصيحت ميهمچنانكه امتش را در نماز جمعه راهن
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كشيد، به تحقيق مسير تعليمي و دعدوتي   اسالمي را در مشرق و مغر  زمين به دوش مي

 . ايشان پس از برگشت از بيماري سخت و طاقت فرسايش وصول پيدا كرد

پس شدت بيماري، ايشان را از توجيه و تدريس در حرم مكي حتي چند روز قبدل از  

 .ممانعت نكردوفاتش، 

مريض شد و سرنوشت و قضاي الهي به نفس صابر، راضي، حسا  شدده ايشدان رو   

اي تقديم كردند كده انسدان مدومن هنگدام      كرد و همانا او براي مردم، الگوي زنده شايسته

تعامل با بيماري شديد بايد به ايشان اقتدا كند، و همواره ما از خداوند متعال خواهانيم كه 

 .ترفيع منزلت و مقام ايشان نزد خداوند متعال باشد اين چيزي جهت

ي توانايي اش احتياجدات   سپرد و به اندازه هميشه به شكايت مردم گوش مي /استاد

كرد و به خاطر اينكار خير وقت مشخصي در هر روز براي رسيدگي  ايشان را برآورده مي

ظ قدرآن را جهدت   هاي حفد  هاي خيريه و جمعيت اين امور اختصاص داده بود و جمعيت

كرد با وجود اينها خداوند متعال بر او منت گذاشته و ايشدان   پشتيباني و امدادش جمع مي

را بر تمامي درهاي نيكي و خير موفق گردانيده تا مردم از او نفع ببرند پس اسدتاد مدا در   

ي اجتماعي بوده و آن هم از فضل خداست كه به كسي  ي امور خيريه حقيقت يب موسسه

 .دهد ست داشته باشد ميكه دو

 : وفات و رحلت جانگداز ايشان

تمام امت اسالمي در دنيا، كمي قبل از غدرو  آفتدا ، روز چهارشدنبه، پدانزدهم مداه      

ق، با اعالن وفات استاد عالمه محمد بن صال  العثيمين در شهر جده . ه 1411شوال سال 

اي تدأثير   هدر خانده   كشور عربستان سعودي را دچار مصيبت و غدم جانگددازي كدرد كده    

ها  ها و مجمع كرد و مردم در مساجد و خيابان مصيبت را در هر شهر و روستا احساس مي

مشغول به تبادل تعزيت و تسليت گفتن به يكديگر شددند و هدر فدردي ايدن مصديبت را      

كرد كه در همين زمان چراغها را به خاطر تعزيت گفتن به خادم  مصيبتي همگاني تلقي مي

و همتاي دوم ايشان  -ولي عهد  - فهد بن عبدالعزيز و همتاي اول اوين ملب حرمين شرف
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را به سبب فقيد كشور و فقيد تمدامي  ( رياست هيئت وزيران)نائب رئيس مجلس وزيران 

مسلمين روشن كردند و در اين حال و هوا بعضي از آنها از ع مدت و جايگداه بدزرگ و    

مردان، زنان و كوچب و بزرگ پيدا كدرد بدود    محبت فراواني كه استاد بزرگوار در دلهاي

 كردند  سئوال مي

ها و مجالت در داخل و خارج كشور از شدعر و نثدر دربداره ايدن      ترين روزنامه عمده

ضايعه پر شده بودند و اين تعبير كننده ميزان تأسف و تأثر از فراق آن عالم بزرگوار فقيدد  

 .كشور و امت اسالمي است

 .ه 1411از نماز عصر روز پنج شنبه شانزدهم ماه شوال سدال   و در مسجد الحرام بعد
ق با حضور هزاران مولف و پيرو ايشان نماز استاد را خواندند و در جلدو ديددگان همده    

باشد سپس صدب  روز بعدد،    ايشان را روبروي قبرستان تشيع كردند كه قابل توصيف نمي

قابل حسا  )ت و خارج آن كه پس از نماز جمعه نماز غائب را در تمامي شهرهاي مملك

اقامه گرديد و ايشان را در مكه مكرمده دفدن   ( و شمارش نيست مگر خداوند متعال بداند

 .كردند

براستي مقبوليت در قلو  مردم منت بزرگي است از طرف خداوند متعال براي كسدي  

نه كه خدا بخواهد، و بر محبت و مقبوليت او تمام قلو  اجما  داشتند و من نيز خاضدعا 

از جملده كسداني هسدتم كده      /از خداوند متعال خواهان و خواسدتار قدرار دادن اسدتاد   

زمانيكه خداوندد عبددي را دوسدت داشدته باشدد،      »: در حديثش فرموده است صپيامبر

زند، كه اي جبرئيل، خداوند فالني را دوست دارد پدس تدو هدم او را     جبرئيل را بانگ مي

دارد و آنرا به فرشتگان آسمان نيز توصديه و   ت ميدوست بدار پس جبرئيل نيز او را دوس

خداوند فالني را دوست دارد شما هم فالني را دوست بداريدد،  : گويد كند مي سفارش مي

دارند و مقبوليت آنرا به اهدل زمدين نيدز سدفارش      سپس فرشتگان آسمان او را دوست مي

 . «كنند مي

عبددالعزيز و عبددالرحيم بده جدا      هداي عبدداهلل، عبددالرحمن، ابدراهيم،     پنج پسر به نام
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فرزند صال  به او بخشيد و با وفاتش كشور  5گذاشت، خداوند متعال خير و بركت را با 

و امت اسالمي، يكي از بارزترين عالمان و صالحان خود را از دست داد، مرداني كده يداد   

ه آور سلف صال  ما در عبادت، روش، دوستيشان به خاطر نشدر علدم و رسداندن نفدع بد     

 .برادران مسلمانشان بودند

خواهيم كه استاد ما را مورد رحمت خو  خودش قرار دهد و او  از خداوند متعال مي

هاي گوارا قرار داده و او را بخشيده و از آنچه به اسالم و مسلمانان خير كرده  را در بهشت

را  جزاي نيب دهد و فقدان مسلمين را به وسيله خير عوض دهد و سپاس و ستايش خدا

و درود و . دارم به خاطر قضا و قدرش و ما از خداييم و بازگشت همه بده سدوي اوسدت   

سالم و بركت خداوند بر پيامبر ما حضرت محمد و اصحابش و هر آنكس كه به نيكي از 

 .ايشان پيروي كند تا روز قيامت

 ی امور خیریه انتشارات موسسه

 /استاداستاد محمد بن صالح العثیمین از سایت اینترنتی 

 


