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 قبٌلة بنً تمٌم
 الجزء التاسع

 

: الشٌخ :  السابع والثالثون

محمد بن صالح العثٌمٌن 

 : مًالتمٌ

 المٌالد :

 م عنٌزة .9ٕ9ٔ -هـ 7ٖٗٔ



 الوفــاة :

 م عنٌزة .ٕٔٓٓ-هـ ٕٔٗٔ

 النسـب :

د بن َصالِح بن ُمَحّمدالشٌخ  َمان بن ُمَحمَّ ٌْ  ُسَل

ْحمن عبد بن ِمٌن الرَّ ٌْ  من الوهبة من الُعَث

 تمٌم .

 السـٌرة :

 فً هـ 7ٖٗٔ عام رمضان 7ٕ لٌلة فً ولد

 رأق القصٌم منطقة فً عنٌزة محافظة

 أمه جهة من جده على الكرٌم القرآن

 فحفظه دامػ( آل سلٌمان بن عبدالرحمن)



 الخط وتعلم العلم طلب إلى اتجه ثم

 . اآلداب علوم وبعض والحساب

 نشؤته فً الصؽر :

 والده كان فقد الحال متوسطة أسرة فً نشؤ

 ثم وعنٌزة الرٌاض بٌن التجارة فً ٌعمل

 دارب وفاته قبل وعمل عنٌزة فً استقر

 هل):  الشٌخ ُسئل وقد بعنٌزة األٌتام

 للعلم( طلبك جانب إلى بالتجارة اشتؽلت

 الرٌاض فً كان الوالد ألن -)ال : فقال

 سبل له تتٌّسر فلم. ( الحال مٌسور وكان

 الشٌخ ٌصؾ حٌث الطلب فً الرفاهٌة

 طٌن من ؼرفة بؤنه فٌه ٌقرأ الذي المكان

 . بقر زرٌبة على تطل



 : العلمٌة نشؤته

 عبد) أمه جهة من جده ٌد على القرآن تعلم

 الكتابة تعلم ثم (الدامػ سلٌمان بن الرحمن

 بإحدى والتحق والحساب األدب من وشٌئا  

 فً قلب ظهر عن القرآن وحفظ المدارس

 فً المتون مختصرات وكذا مبكرة سن

 ناصر بن عبدالرحمن) كان والفقه الحدٌث

 رٌسلتد الكبار طلبته من رتب قد (السعدي

 بن محمد) منهم وكان الطلبة من المبتدئٌن

 (العثٌمٌن) إلٌه فانضم (المطوع عبدالعزٌز

 فً جلس والنحو والفقه التوحٌد دراسة بعد

 (السعدي ناصر بن عبدالرحمن) حلقة

 والتوحٌد والحدٌث التفسٌر فً علٌه فدرس

 وٌعتبر . والنحو والفرائض وأصوله والفقه



 الذي األول مرجعه (السعدي عبدالرحمن)

 للدلٌل واتباعه وتؤصٌله بمنهجه تؤثر

 بن عبدالرحمن) على قرأ . تدرٌسه وطرٌقة

 حال الفرائض علم فً (عودان بن علً

 على وقرأ عنٌزة فً القضاء والٌته

 والبالؼة النحو فً (عفٌفً عبدالرزاق)

 المعهد فتح ولما عنٌزة فً وجوده أثناء

 ـه7ٕٖٔ فً به التحق (بالرٌاض) العلمً

 فٌهما انتفع سنتٌن الدراسة فً وانتظم

 المعهد فً ٌدرسون كانوا الذٌن بالعلماء

 (الشنقٌطً األمٌن محمد) ومنهم حٌنذاك

 (رشٌد بن ناصر بن عبدالعزٌز)و

 اتصل . وؼٌرهم (اإلفرٌقً عبدالرحمن)و

 فقرأ (باز بن هللا عبد بن العزٌز عبد بـ)



 (البخاري صحٌح) من المسجد فً علٌه

 فً منه وانتفع (تٌمٌة ابن) ائلرس ومن

 أهل فقهاء آراء فً والنظر الحدٌث علم

 وٌعتبر بٌنها والمقارنة والجماعة السنة

 فً الثانً مرجعه (باز بن عبدالعزٌز)

 المعهد من تخرج.  به والتؤثر التحصٌل

 انتسابا   الجامعٌة دراسته تابع ثم العلمً

 جامعة من الجامعٌة الشهادة نال حتى

 فً اإلسالمٌة (سعود بن محمد اإلمام)

 المشاركٌن أحد كان أنه كما. ( الرٌاض)

 الكرٌم القرآن إذاعة فً الرئٌسٌٌن

 على نور برنامج فً وخصوصا السعودٌة

 . الدرب

 



 : شٌوخه

 كان الصالحً( الحمد علً) الشٌخ 

 وكان ٌدٌه على العلم طلب من أوائل من

 الشٌخ تالمٌذ من علً الشٌخ

 ٌُدرس وكان دي(السع عبدالرحمن)

 . المبتدئٌن

 المطوع( عبدالعزٌز بن محمد) الشٌخ 

 ٌدٌه على العلم طلب من أوائل من وهو

 قد (السعدي عبدالرحمن) الشٌخ وكان

 فقرأ الصؽار الطالب تدرٌس إلٌه أوكل

 ومنهج والفقه العقٌدة الشٌخٌن على

 . السالكٌن



 بن علً بن عبدالرحمن) الشٌخ 

 الفرائض علٌه قرأ عنٌزة قاضً (عودان

 . والفقه

 (الشنقٌطً األمٌن محمد) الشٌخ 

 علٌه درس البٌان أضواء صاحب

 . الرٌاض فً العلمً بالمعهد

 باز( بن عبدهللا بن عبدالعزٌز) الشٌخ 

 المعهد فً علٌه قرأ الثانً شٌخه وهو

 الخاصة الدروس بعض وفً العلمً

 .( الرٌاض) بمدٌنة

 ناصر بن عبدالرحمن) الشٌخ 

 وتؤّثر الزمه الذي الشٌخ وهو السعدي(

 اإلمامة فً خلفه ٌكون جعلهُ  تؤثٌرا   به



 الكبٌر الجامع فً والتدرٌس والخطابة

 . عنٌزة فً

 : هـدتـٌـقـع

 أصول فً السنة أهل الصالح السلؾ اعتقاد

 عقٌدته الشٌخ بٌن وقد وتفصٌال   جملة   الدٌن

 ودروسه وشروحه مإلفاته فً السلفٌة

 عاش وقد.  تاواهوف وخطبه ومحاضراته

 عمره أٌام آخر حتى العقٌدة هذه إلى ٌدعو

 المسجد فً ٌلقٌها كان التً دروسه فً

 .المرض سرٌر على وهو ؼرفته من الحرام

 



 التكفٌر مسؤلة فً تفصٌله

الحكام : تكفٌر وخاصة  

 المسؤلة هذه فً الكالم خطورة الشٌخ بٌن

 ٌجري ممن أو عنده علم ال ممن خاصة

ر المتوقد والحماس العواطؾ وراء  وحذَّ

 بؽٌر الباب هذه فً الولوج من التحذٌر أشد

 : العثٌمٌن الشٌخ فقال وبصٌرة علم

 ما بؽٌر الحكم مسؤلة أعنً المسؤلة هذه

 بها ابتلً التً الكبرى المسائل من هللا أنزل

 ٌتسرع ال أن المرء فعلى الزمان هذا حكام

 حتى ٌستحقونه ال بما علٌهم الحكم فً

 هللا نسؤل خطٌرة المسؤلة ألن الحق له ٌتبٌن

 أمورهم والة للمسلمٌن ٌُْصلِحَ  أَنْ  تعالى



 هللا آتاه الذي المرء على أن كما وبطانتهم

 الحجة لتقوم الحكام، لهإالء ٌبٌنه أن العلم

 عن هلك من فٌهلك المحجة، وتبٌن علٌهم

 ٌحقرن وال بٌنة عن حً من وٌحٌى بٌنة

 فإن فٌه أحدا   ٌَهابنّ  وال بٌانه عن نفسه

 ولً وهللا.  وللمإمنٌن ولرسوله هلل العزة

 العثٌمٌن صالح بن محمد    . التوفٌق

 األخطاء من للكثٌر الشٌخ بٌان

 : الناس بعض كالم فً تقع التً

 ومن الموضوع لهذا مخصص كتاب وله

 :  األخطاء تلك

 تعدل أن الواجب (هللا حول ال) عبارة  

 ال) باهلل( الإ قوة وال حول ال):  فٌقال



 أحدا   أن توهم ألنها -( تكره هللا سمح

 (هللا َقّدر ال).  الشًء فعل على هللا ٌجبر

.  الدعاء بها قصد إذا بها بؤس ال

 .  عثٌمٌن ابن ورسائل فتاوى مجموع

.  تصح ال (هللا قدرة شاءت):  عبارة   

 تجوز ال وأنها (األعلى المثل كان فالن)

.  بؤس فال تقٌد فإذا اإلطالق سبٌل على

 حرام وأنها (األخٌر مثواه فً دفن فالن)

 . تجوز ال

 : للمدٌح محبته عدم

 مدحه أو علٌه اإلطراء ٌحب ال كان وقد

 بل ذلك من وٌمنع الناس، عند علٌه والثناء

 وٌوقفه علٌه استمرّ  إذا ذلك ٌفعل من ٌُحرج



 أحد أنّ  عنه اشتهر ما ذلك من:  ذلك عن

 قصٌدة أمامه وٌتل أن منه استؤذن طالبه

 : الطالب فقال فؤذن

ا عقبهُ  اللٌلَ  هَذا إِن أمِتً ٌَ  َفجر   ٌَ

 َتنَتِشرُ  األَرِض  فً وأَنَوارهُ 

 مْنَتظر   والَفْتح ُمرتقب   والَخٌرُ 

 مْنَتِشرُ  الّشر ُجُهودِ  رؼمَ  والحقّ 

 َمِسٌَرَتها الَباري باركَ  ِبَصحوةِ 

 َكَدرُ  َوالَ  َشوبُ  بَها َما نقٌِةِ 

خ َصالح ابنُ  ٌَنافِ  َدام ما ٌْ  َصْحَوِتَنا َش

 َوالّظَفرُ  الّتؤٌٌدُ  ٌُْرَتَجى ِبِمْثلِه 

 ال أنا:  وقال الطالب، على الشٌخ فاعترض

 ٌربط أن أرٌد ال ألنً البٌت هذا على أوافق



 الحقّ  ربطنا فإذا باألشخاص الحق

 قد مات إذا اإلنسان أن معناه باألشخاص

 أن كٌمكن كان إذا:  قال ثم الناس ٌٌؤس

 وسنة هللا كتاب فٌنا دام ما:  البٌت تبدل

 فٌنا دام ما:  الطالب فقال طٌب هذا رسوله

 – عثٌمٌن ابن - رسوله وسنة هللا كتاب

 ال ال ٌهدٌك هللا ال:  قائال   الشٌخ فاعترضه

 من قال ثم وّقؾ وّقؾ أبدا   تجٌبها ال هذه

 فاعترض. ( شٌخ ٌا ٌواصل خّله):  حوله

 ثم أرؼب ما ال ال أرضى ما هللاو ال ال:  قائال  

 اآلن وبعد اآلن من أنصحكم أنا : قائال   عّلق

 الرجال بالرجال مربوطا   الحق تجعلوا ال أن

 من:  ٌقول (مسعود   ابن) حتى ٌضّلون أوال  

ًّ  فإن مات قد بمن فلٌسَتنّ  مستّنا   كان  ال الح



 الحقّ  جعلتم إذا الّرجال الفتنة علٌه تإمن

  بنفسه ٌؽترّ  اإلنسان ٌمكن بهم مربوطا  

 ؼٌر طرقا   وٌسلك (ذلك من باهلل نعوذ)

 العثٌمٌن صالح بن محمد    . صحٌحة

 : العلمً ونشاطه أعماله

 فً هـ7ٖٓٔ عام منذ التدرٌس بدأ  

 شٌخه عهد فً بعنٌزة الكبٌر الجامع

 . (السعدي عبدالرحمن)

 الرٌاض فً العلمً المعهد من تخرج  

 بعنٌزة لمًالع المعهد فً مدرسا   عٌن

 . هـ7ٖٗٔ عام

 شٌخه توفً هـ7ٖٙٔ سنه فً  

 إمامة بعده فتولى (السعدي عبدالرحمن)



 عنٌزة فً الكبٌر بالجامع المسجد

 عنٌزة بمكتبة والتدرٌس فٌه والخطابة

 أسسها والتً للجامع التابعة الوطنٌة

 . هـ9ٖ٘ٔ عام شٌخه

 تكفٌهم ال المكتبة وصارت الطلبة كثر  

 نفسه الجامع المسجد فً ٌدرس صار

 داخل من كثٌرون طالب إلٌه واجتمع

 ٌبلؽون كانوا حتى وخارجها المملكة

 تحصٌل دراسة ٌدرسون وهإالء المئات

 فً مدرسا   ٌزل ولم االستماع لمجرد ال

 . توفً حتى وخطٌبا   وإماما   مسجده

 عنٌزة فً العلمً بالمعهد مدرسا   استمر  

 . هـ98ٖٔ عام حتى



 عضوٌة فً الفترة ههذ آخر فً شارك  

 فً العلمٌة المعاهد ومناهج الخطط لجنة

 اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة

 . الدراسٌة المناهج بعض وألؾ

 محمد اإلمام جامعة بفرع أستاذا   أستمر  

 بكلٌة بالقصٌم اإلسالمٌة سعود بن

 العام منذ الدٌن وأصول الشرٌعة

 . توفً حتى هـ99ٖٔ-98ٖٔ الدراسً

 والمسجد الحرام المسجد فً دّرس  

 رمضان وشهر الحج مواسم فً النبوي

 . الصٌفٌة والعطل

 متخصصة علمٌة لجان عدة فً شارك  

 .البالد  داخل عدٌدة



 المملكة داخل علمٌة محاضرات ألقى  

 . الهاتؾ طرٌق عن وخارجها

 القرآن تحفٌظ جمعٌة رئاسة تولى  

 تؤسٌسها منذ عنٌزة فً الخٌرٌة الكرٌم

 . وفاته حتى هـ٘ٓٗٔ عام

 بجامعة العلمً المجلس فً عضوا   كان  

 للعامٌن اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام

 و هـ 99ٖٔ - 98ٖٔ الدراسٌٌن

 . هـ ٓٓٗٔ - 99ٖٔ

 الشرٌعة كلٌة مجلس فً عضوا   كان  

 بالقصٌم الجامعة بفرع الدٌن وأصول

 . فٌها العقٌدة لقسم ورئٌسا  



 اءالعلم كبار هٌئة فً عضوا   كان  

 عام منذ السعودٌة العربٌة بالمملكة

 . وفاته حتى هـ7ٓٗٔ

 األسبوعٌة المنتظمة اللقاءات ٌعقد كان  

 هٌئة وأعضاء القصٌم منطقة قضاة مع

 فً المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر

 ومع عنٌزة مدٌنة خطباء ومع عنٌزة

 فً المقٌمٌن الطلبة ومع طالبه كبار

 معٌةج إدارة مجلس أعضاء ومع السكن

 قسم منسوبً ومع الكرٌم القرآن تحفٌظ

 بن محمد اإلمام جامعة بفرع العقٌدة

 . بالقصٌم سعود

 كاللقاء العامة اللقاءات ٌعقد كان  

 الشهري واللقاء منزله فً األسبوعً



 السنوٌة الموسمٌة واللقاءات مسجده فً

 . مدٌنته خارج ٌجدولها كان التً

 ونتائجها : والجائزة الشٌخ

 العالمٌة فٌصل الملك بجائزة وزهف أُعلن

 هـٗٔٗٔ الهجري للعام اإلسالم لخدمة

 فوز حٌثٌات فً االختٌار لجنة وذكرت

 : ٌلً ما بالجائزة الشٌخ

: أوال   التً الفاضلة العلماء بؤخالق تحلٌه 

 وقول الصدر ورحابة الورع أبرزها من

 والنصح المسلمٌن لمصلحة والعمل الحق

 . وعامتهم لخاصتهم

: ا  ثانٌ وإفتاء   تدرٌسا   بعلمه الكثٌرٌن انتفاع 

 . وتؤلٌفا  



: ثالثا   فً النافعة العامة المحاضرات إلقاإه 

 . المملكة مناطق مختلؾ

: رابعا   مإتمرات فً المفٌدة مشاركته 

 . كبٌرة إسالمٌة

: خامسا   الدعوة فً متمٌزا   أسلوبا   اتباعه 

 وتقدٌمه الحسنة والموعظة بالحكمة هللا إلى

 فكرا   الصالح السلؾ لمنهج حٌا   ثال  م

 . وسلوكا  

 واألحادٌث اآلٌات استحضار على قدرة ملك

. والفوائد األحكام واستنباط الدلٌل لتعزٌز

 العلمً نشاطه ومجاالت جهوده تركزت

 : فٌماٌلً



 إلى هـ7ٖٓٔ عام منذ التعلٌم مباشرة 

 عام رمضان شهر من لٌلة آخر

 كان فقد (قرن نصؾ من أكثر) هـٕٔٗٔ

 . ٌوم كل بعنٌزة مسجده فً ٌدرس

 والمسجد الحرام المسجد فً التدرٌس 

 ورمضان الحج مواسم فً النبوي

 . الصٌفٌة والعطل

 بن محمد اإلمام جامعة فً التدرٌس 

 . اإلسالمٌة سعود

 داخل الهاتؾ باستخدام التدرٌس 

 المراكز طرٌق عن وخارجها المملكة

 . اإلسالمٌة



 المباشرة العامة المحاضرات إلقاء 

 ذهب كلما المملكة مساجد فً والدروس

 . المناطق لزٌارة

 خصه الذي ًالوعظ بالجانب االهتمام 

 به للعناٌة دروسه من وافر بنصٌب

 اآلٌة األسماع على ٌكرر دائما   وكان

 لو وهللا):  وٌقول﴾ مالقوه أنكم واعلموا﴿

 وقع الكلمة لهذه لكان حٌة قلوبنا كانت

 .( نفوسنا فً

 عنٌزة فً مسجده من خطبه إلقاء 

 أحكام بتوضٌح خطبه تمٌزت وقد

 ومناسباتها والمعامالت العبادات

 . والمواسم لألحداث



 المنتظمة العلمٌة اللقاءات عقد 

 والشهرٌة منها األسبوعٌة والمجدولة

 . والسنوٌة

 . الفتاوى تحرٌر 

 إذاعة من اإلعالم وسائل عبر نشرال 

 دروسه األشرطة خالل ومن وصحافة

 عبر العلمٌة وبرامجه محاضراتهو

 على نور) المشهور اإلذاعً البرنامج

 . البرامج من وؼٌره  (الدرب

 ورسائل كتب من العدٌدة تؤلٌؾ 

 أكثر بلؽت وقد العلمٌة للمتون وشروح

 أشرطة بخالؾ ورسالة كتابا   تسعٌن من

 بآالؾ تقدر التً والمحاضرات الدروس

 . الساعات



 :مإسسة بن عثٌمٌن الخٌرٌة 

 صالح بن محمد) الشٌخ مإسسة أخذت

 عام أنشئت التً الخٌرٌة (العثٌمٌن

 العناٌة مسإولٌة عاتقها على هـ ٕٕٗٔ

 العثٌمٌن خلفه الذي التراث بهذا واالهتمام

 مختلؾ فً للجمٌع متاحا   إنتاجه لجعل

 .الممكنة الوسائل

 : العلمً منهجه

 مرات به وصّرح منهجه العثٌمٌن أوضح

 انتهجها التً الطرٌقة على رٌسٌ أنه عدٌدة

 وهو السعدي( ناصر بن عبدالرحمن) شٌخه

 علٌه ٌسٌر الذي المنهج عن به خرج منهج

 حٌث ؼالبٌتهم أو عامتهم الجزٌرة علماء



 من الفروع فً الحنبلً المذهب اعتماد

 كتاب على واالعتماد الفقهٌة األحكام مسائل

 بن أحمد) األمام فقه فً (المستقنع زاد)

 (السعدي عبدالرحمن) الشٌخ فكان حنبل(

 وعدم الحنبلً المذهب عن بخروجه معروف ا

 . كثٌرة مسائل فً به التقٌد

ا هو (السعدي) الشٌخ ومنهج  ٌتبنى ما كثٌر 

 (القٌم ابن) وتلمٌذه (تٌمٌة ابن) آراء

 ٌكن فلم الحنبلً المذهب على وٌرجحهما

 . معٌن مذهب تجاه جمود عنده

 : هـاتـإلفـم

 سنة الصالة أحكام من كتاب 

 . (م998ٔ-997ٔ) هـ7ٔٗٔ



 . األصول ثالثة شرح 

 المستقنع زاد على الممتع الشرح 

 . (كتبه أشهر من واحد وهو)

 . التفسٌر مقدمة شرح 

 أهل وموقؾ وصفاته هللا أسماء 

 . منها السنة

 . الواسطٌة العقٌدة شرح 

 تعالى هللا صفات فً المثلى القواعد 

 . الحسنى وأسمائه

 إلى الهادي االعتقاد لمعة مختصر 

 . الرشاد سبٌل

 . الحموٌة بتلخٌص البرٌة رب فتح 

 وشراء بٌع فً أسئلة مجموعة 

 . الذهب



 . النووٌة األربعٌن شرح 

 سٌد كالم من الصالحٌن رٌاض شرح 

 . المرسلٌن

 بلوغ بشرح واإلكرام الجالل ذي فتح 

 . المرام

 المختار الجواب عن الستار إزالة 

 . المحتار لهداٌة

 وخطر الشرع كمال بٌان فً اإلبداع 

 . االبتداع

 . التوحٌد كتاب على المفٌد القول 

 . السفارٌنٌة العقٌدة شرح 

 لشٌخ الشرعٌة السٌاسة كتاب شرح 

 . تٌمٌة ابن اإلسالم

 . اإلسالم أركان فتاوى 



 . العلمٌة والمتون الرسائل 

 . والعمرة الحج صفة 

 . التفسٌر فً أصول 

 . البٌقونٌة شرح 

 . اآلجرومٌة شرح 

 . النحو فً الٌتٌمة الدرة شرح 

 . مالك ابن ألفٌة شرح 

 اءه :ــأبن

 : وهم الذكور من خمسة أوالد ثمانٌة وله

 . هللا عبد  

 . الرحمنعبد  

 . إبراهٌم  

 . العزٌز عبد 



  الرحٌم . عبد  

 .  اإلناث من وثالث

 سمع أنه (العباد المحسنعبد) ٌخناش وذكر

 هللابعبد أبناءه سّمى إنه):  ٌقول الشٌخ

 الترتٌب حسب الرحٌم(وعبد الرحمنوعبد

 . البسملة فً المذكور

 : هـوانـخإ 

 التارٌخ قسم رئٌس:  هللا عبد الدكتور 

 واألمٌن بالرٌاض سعود الملك جامعة فً

 مجلس عضوو فٌصل الملك لجائزة العام

 . الشورى



 عام مدٌر:  الرحمنعبد ألستاذا 

 الملك بمدٌنة واإلدارٌة المالٌة اإلدارة

  . والتقنٌة للعلوم العزٌزعبد

 ابن) زوجـة ًوه واحدة شقٌقـة ولـه 

 .( العثٌمٌن السلٌمان محمد الشٌخ عـمّ 

 من حفٌدا   وأربعون ست   للشٌخ أحفاده

 . وبناته أبنائه

 : اتهــوف

 وقد الرئوي االلتهاب نم ٌعانً الشٌخ كان

 لشدة الدرس انتهى بعدما الحرم من ُنقل

 ٌوم صباح وفً العٌد فً جدة إلى التعب

 تارٌخ فً وفاته ٌوم األربعاء

 الواحدة الساعة خالل هـٕٔٗٔ/ٓٔ/٘ٔ



 الجسم أجهزة وجمٌع القلب وكان ظهرا  

 األكسجٌن هبط أن إلى طبٌعٌة والتنفس

 خروج بداٌة ذلك أن وتؤكدوا األطباء وحضر

 وابنه (لرحمناعبد) أخوه وحوله الروح

 علٌه وٌقرإون هللا ٌذكرون (الرحمنعبد)

 إٌذانا   خفٌفة رعشة تلتها ثم ٌس سورة

 تمام فً توفً وقد هللا رحمهُ  الشٌخ بوفاة

 دقٌقة وخمسٌن وخمس الخامسة الساعة

 وعمرهُ  األربعاء ٌوم شمس ؼروب قبل

ا  . ٌوما   عشر نٌةوثما عاما   وسبعون واحد 

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا



 :  صدرالم

 : وٌكٌبٌدٌا .موقع  – ٔ

 الشاملة الحدٌثة .المكتبة موقع :  – ٕ

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 7988ٓ88ٓ٘ٓواتساب 
أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 سعةبالعفو والرحمة الوا

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


