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 المملكة العربٌة السعودٌة

 الرٌاض

 هـٖٗٗٔ



 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

        

قبٌلة بنً تمٌم فً جمٌع عصورها ٌنشؤ 

مجموعة كبٌرة من األئّمة  والعلماء  منها

ٌََّزت بالِحلم  فً كل المجاالت  والصالحٌن  َتم

وإظهار كل ما لدٌها والحكمة  والشجاعة 

 .  من علم وفكر  وتمٌز 

شخصٌة تمٌزت هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  
بتنظٌم للعلم وتمٌزت  اوحبه امٌلهو بالذكاء

 ابعلمه  وتمٌزتسالمً العمل المصرفً اإل
الدعوة إلى هللا و اوجهده اوحنكته اوفكره

وحسن الخلق والتفانً فً أعمال  الزهدو
  الخٌر . 

 مٕٕٔٓ/ ٓٔ/ ٔٔ 



 المتمٌزٌن
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء التاسع
 

 صالح:  الشٌخمعالً :  تاسعا

العزٌز  عبد بن عبدالرحمن بن

ٌِّن  : التمٌمً الحص

 المٌالد :

 . هـٖٔ٘ٔ



 وفاتــه :

 هـ .ٖٗٗٔ

 نسبه :

 العزٌزعبد بن عبدالرحمن بن صالح الشٌخ

ٌِّن  . التمٌمً الناصري الحص

 ســٌرته :

 - هـٖٔ٘ٔ سنة شقراء فً ولد 

 التوحٌد  بدار للدراسة انتقل .  م9ٖٕٔ

 إلى هـٖٙٙٔ) من فٌها ومكث بالطائف

 الشٌخ  على درس حٌث (هـ 7ٖٓٔ

 . (الخلٌفً صالح بن عبدهللا)



 أئمة من إمامٌن ٌد على العلم تلَّقى 

 . الشرٌف النبوي المسجد

  (جبرتً حسن عبدالمجٌد) الشٌخ 

 . الحبشة فً ونشؤ ولد الذي

  ولد الذي علً( ثانً محمد) الشٌخ 

 . نٌجٌرٌا فً ونشؤ

 وهو المكً الحرم أئمة أحد ٌد على 

 .  (فودة أمٌن محمد) الشٌخ

 الشٌخ ٌد على الكرٌم القرآن  حفظ 

 . كردي( اسحق)

عام  الشرٌعة كلٌة من تخرج 

 وحصل م9٘٘ٔ هـ7ٖٗٔ

 الوظائف توفر وبرغم األول  المركز  على



 ما على ٌحصل لمن بالنسبة وكثرتها

 . عنها  انصرف  أنه إال علٌه حصل

 بمعهد والتحق )مصر( إلى ذهب 

 العالٌة( العربٌة الدراسات)

 عبدالرزاق) األستاذ  على  ودرس

 له كان الذي( القانون أبو) (السنهوري

 فحصل المعهد  ذلك  افتتاح فً بارز دور

 هـ8ٖٓٔ سنة (الماجستٌر)  درجة على

 . م9ٙٓٔ

 والفرنسٌة اإلنجلٌزٌة اللغتٌن درس 

 . بهما وألمَّ 

 دراسته إلكمال بارٌس إلى سافر 

 للعناٌة عام بعد رجع أنه لوال العلٌا

 . بوالدته



 . بالتدرٌس العملٌة حٌاته بدأ 

 وزارة فً قانونٌا   مستشارا   أصبح  

 . )المالٌة(

 هـ9ٖٓٔ سنة (التؤدٌب) لهٌئة رئٌسا   

 . م97ٓٔ

 مجلس فً وعضوا   (دولة) وزٌر 

 الملك  مركز ورئٌس الوزراء

 . الوطنً للحوار (عبدالعزٌز)

 األعلى المجلس فً عضوا   

 . واإلرشاد(  للدعوة)

ا الشٌخ  ُعٌن   خمس مجالس فً عضو 

 . بالمملكة (جامعات)

 بمجلس) الخبراء هٌئة على مشرفا   

 . الوزراء(



 . هـ9ٖ٘ٔ عام (التقاعد) إلى أحٌل 

 المسجد)  لشإون  عاما   رئٌسا   ُعٌن 

 (وزٌر) بمرتبة (النبوي والمسجد الحرام

 .هـ  ٕٕٗٔ عام الحجة ذي فً

 لمدة الحكومً العمل عن توقف 

 لمزاولة عاد ثم تقرٌبا ، عاما   (ٕٓ)

 بالرئاسة تكلٌفه  بعد  الحكومً العمل

 والمسجد الحرام المسجد لشإون العامة

  .  هـٕٕٗٔ عام النبوي

 : مإلفاته

 (ٌّة حول واطرخ ٌّة المصرف ( اإلسالم

ٌّن والتً  ٌسّمى ما أنّ  فٌها ب

ٌّة  المصارف  تحقٌق فً أخفقت اإلسالم

 فً هً بل الّربا على القضاء فً غاٌتها



 بتحاٌلها بقاءه وضمنت  ثّبَتْته قد الحقٌقة

 . الّربا على

 منهج بٌن الدولٌة العالقات كتاب 

 . المعاصرة الحضارات ومنهج سالماإل

 مواجهة فً المسلمة األقلٌات كتاب 

 . اإلسالم فوبٌا

 مكة.  إلى الطرٌق فً أسد محمد كتاب 

 وصاٌا  ًّ  (وسّلم علٌه هللا )صل للنب

 حٌاته من األخٌرة ٌوم المئة فً

 . وصٌة ٘ٔ تضمن  الشرٌفة

 اإلسالم بٌن والعدوانٌة التسامح كتاب 

 طرٌق فً تؤصٌلٌة رإى والغرب

 الحرٌة. 

 منها والدراسات البحوث من عدد : 



  ًاآلخر مع الحوار فً تجربت . 

 مالً حق الشرعً للتؤلٌف هل . 

 السعودٌة العربٌة المملكة فً هل 

 . دٌنٌة حرٌة

 ًإرهابٌة جرٌمة أفظع ذكرى ف . 

 المشاعر فً االفتراش . 

 الحجاج بٌن التواصل . 

 البٌئٌة االستدامة عن تعلٌق . 

 وطرٌق الواقع الشرعٌة الهٌئات 

 . أفضل لمستقبل التحول

 ولقاءات ومقاالت بحوث هناك 

  .اإلنترنت شبكة على متاحة ومحاضرات

 (السمهوري) رائد المحقق جمع 

 أسماه واحد كتاب فً الشٌخ أعمال



 صالح) الشٌخ لفضٌلة (الكاملة األعمال)

 .(  الحصٌن عبدالرحمن بن

 : نشاطات معالٌه

  أن فٌصل الملك جائزة موقع أبرز 

 مساهما   ظل (الحصٌن صالح) الشٌخ

 المصرفٌة) مجال فً كبٌر بنشاط

 كتابة خالل من وذلك  اإلسالمٌة(

 وإلقاء الندوات وعقد المقاالت

 لتصحٌح  منه محاولة فً المحاضرات

 ومقاومة اإلسالمٌة المصارف مسار

 حسب األساسٌة وظٌفتها عن انحرافها

 فً ال بالنقود التعامل  وهً رأى ما

 األولون المنظرون رسمها كما النقود



 تحقق ولكً  اإلسالمٌة للمصرفٌة

 بؤن المال فً للتعامل القرآنٌة المبادئ

 بٌن دولة  ٌكون ال وأن للناس قٌاما   ٌكون

 وال الناس فٌه ٌُظلم وأال منهم األغنٌاء

 .  ٌظلمون

  دعم فً مهما   دورا   لمعالٌه أن كما 

 المجالس فً عضوا   كان فقد التعلٌم

 ذكرنا . كما سعودٌة جامعات لعدة  العلٌا

  علمه إلى باإلضافة معالٌه عن عرف 

 الحصٌف فكره وعمق الغزٌر الشرعً

 متاع عن الزهد الخٌر  عمل فً والتفانً

 متواضعا   هللا إلى الدعوة وُحسن الدنٌا

 . إلٌهم محببا   اآلخرٌن مع تعامله فً



  ًفً ٌنكر ال دور له الدعوة مجال ف 

 اإلسالمٌة بالتعالٌم التمسك على التنبٌه

 والمساواة والعدل الحق على المبنٌة

 وحسن اإلسالم فً للوسطٌة  والدعوة

 وال وغٌرهم المسلمٌن بٌن التعاٌش

 . البر أعمال  فً المحمود دوره ٌخفى

  المإسسات  من عدد تؤسٌس فً شارك 

 ومنها :  وإدارتها اإلنسانٌة الخٌرٌة

   للخدمات المنورة المدٌنة جمعٌة 

 . االجتماعٌة

  بالمدٌنة  الخٌري المستودع مإسسة 

 . المنورة



  التً العالمٌة اإلسالمٌة الخٌرٌة الهٌئة 

 مجال  فً الكبٌر بنشاطها ُعرفت

 . العالمً اإلنسانً  العمل

  ولٌا   كان عندما عبدهللا  الملك اختاره 

 الملك لمركز رئٌسا   للعهد

 عام الوطنً للحوار  (عبدالعزٌز)

 رئاسته إبان المركز عقد وقد هـٕٗٗٔ

 كان الفكري  للحوار وطنٌة لقاءات ٘

 فً وأقٌم (واآلخر نحن) بعنوان آخرها

 . أبها مدٌنة

 التكرٌم :

 فٌصل الملك جائزة معالٌه ُمنح 

 فً  مٕٙٓٓ هـٕٙٗٔ  لعام العالمٌة



 مع مناصفة والعشرٌن التاسعة دورتها

 دولة  من (الحجً ٌوسف) الشٌخ

 إبراز فً لدوره  تقدٌرا   الشقٌقة (الكوٌت)

 وإسهامه الصحٌحة اإلسالم صورة

 المصارف  مسار تصحٌح فً الفكري

 الشرٌعة أحكام ٌوافق بما اإلسالمٌة

 االقتصاد مجال فً التطور وٌجاري

 تعامل  فً أعلى مثال   كونه إلى إضافة

 . الخلق وكرم التواضع فً المسلم

 فٌصل) أعلن وإنجازاته للشٌخ تقدٌرا   

 الملك لمركز العام األمٌن (معمر بن

 المركز اعتزام الوطنً للحوار  عبدالعزٌز

 ٌرصد توثٌقً مشروع إطالق

 الشٌخ حققها التً الكبٌرة  اإلنجازات



 الرئاسٌة اللجنة رئٌس (الحصٌن صالح)

 فً الفقٌد بجهود التعرٌف بهدف  للمركز

 الدور ونجاح المركز تؤسٌس مجال

 . منه المطلوب

 الصحٌة : لحالته

 الحرمٌن خادم استجاب هـ ٖٖٗٔ العام  فً

 (هللا رحمه) (عبدهللا)الملك الشرٌفٌن

 شإون  على اإلشراف ترك فً لرغبته

الصحٌة  لحالته نظرا  الشرٌفٌن  الحرمٌن

 إضافة والدراسات والدعوة للعبادة والتفرغ

ا كونه إلى  . العلماء  كبار بهٌئة عضو 

 



 : الخٌري بالعمل اهتمامه

 واإلنسانً  الخٌري بالعمل مهتما   معالٌه

 فٌه فاعلة مشاركة ولدٌه وخارجٌا   داخلٌا  

 ماٌلً : خالل  من خاصة

 الوقف مإسسة مجلس رئاسة 

 أكثر من معالٌه وٌعد اإلسالمً

 على والحرص  الوقفً للعمل المساندٌن

 . أدائه وتحسٌن مسٌرته تصحٌح

 خٌرٌة جمعٌات عدة رئاسة  تولى 

 هدٌة جمعٌة رئٌس منها شرعٌة وهٌئات

 . الخٌرٌة والمعتمر  الحاج

 الصحٌة الخٌرٌة الجمعٌة رئٌس 

 .  (عناٌة) المرضى لرعاٌة



 المجد قناة فً الشرعٌة الهٌئة رئٌس 

  . الفضائٌة

 : ورثائه ما قٌل عن معالٌه

 مقاالت فً ً(العتٌب سعد). د وضح 

 المفّكر (الحصٌن صالح) بعنوان له

 أن كٌف المصلح الحقوقً اإلسالمً

 من كثٌر دراسة فً تعّمق الشٌخ

 ما والمشكالت والمصطلحات المفاهٌم

 الرأي كان مهما رأٌه عن ٌكشف جعله

 الفكر وضوح أن كما له المخالف

 مستحقا   جعلته لدٌه وشمولٌته اإلسالمً

 الشخصٌة أو اإلسالمً المفكر وصف

 اإلسالم مصادر تتبنى التً الكفء



 قوته فً جلٌا   ذلك وظهر منها وتنطلق

ا  كما عنه تعبٌره وفً اإلسالم عن دفاع 

 عن ٌتحّدث فهو مصادره من ورده

 ال به المعتزّ  المإمن حدٌث اإلسالم

 وأشار عنه المعتذر المتذبذب حدٌث

 لدى الحّجة قّوة أن إلى أٌضا   (العتٌبً)

 وتفنٌد الشبهات ردّ  من مكنته الشٌخ

 وسعة وفقه علم ذو فهو المغالطات

 فً تتوفر قلما خبرة وعمق ثقافة

 أكد هللا( رحمه) الشٌخ وأن واحد شخص

 القوٌة بالحجج الردّ  أهمٌة مرة غٌر

 التبرٌرٌة الردود على االعتماد وخطورة

 حٌث الحقٌقة خالفت إذا خاصة الضعٌفة

 حجج استعمال إن (هللا رحمه) ٌقول



 حجج أي إٌراد عدم من أسوأ هو ضعٌفة

 على للحقائق تشوٌه أنه فوق مطلقا  

 . الواقع أرض

 الشٌخ مع عاشوا ممن عدد ذكر 

 : العدٌدة وخصاله مناقبه معه وتعاملوا

 عبدالمحسن بن عبدهللا) الشٌخ 

 لرابطة السابق العام األمٌن التركً(

 صالح) الشٌخ إن اإلسالمً  العالم

 األمة علماء أبزر من واحد (الحصٌن

 الرابطة مإتمرات أغلب فً شارك الذي

 وكان وجهده وحنكته وفكره بعلمه

 علم . من لدٌه بما المإتمرات تلك  ٌثري

  وفاة (الراجح راشد) الدكتور  وصف 

 الرجل فهو بالفاجعة (الحصٌن) الشٌخ



 خٌرة من وكان والوطن الدٌن خدم الذي

 وأقومهم وأصدقهم وأنصحهم الرجال

 فً قرب عن معه عمل فقد وأنقاهم

 الوطنً للحوار (عبدالعزٌز) الملك مركز

 فلم خدمته فً أعوام (ٓٔ) فٌه ومكثا

 . الصفو ٌكدر ما منه ٌصدر

 (فدعق عبدهللا) الدكتور عنه:  قال 

 المعاصرة مع األصالة فٌه  عرفت

 والزهد الناس وتقدٌر الحكٌم والصمت

 . الحقٌقً

  أن (حنفً عبدالعزٌز) المهندس 

 عمله ٌسبق (الحصٌن صالح) الشٌخ

 وحب وزهده تواضعه إلى إضافة حدٌثه

 . له  الناس



 معمر( بن فٌصل) للمركز العام األمٌن 

 مختلف رجل (الحصٌن) الشٌخ أن

 واإلنسانً واالجتماعً الخٌري  العمل

 وقلة الرسمً العمل من متعة أكثر لدٌه

 أسس فقد وقناعاته سلوكه  فً أمثاله هم

 الذات نكران فً مدرسة (هللا رحمه)

 شخصٌة  أنه على األغلبٌة أجمع حتى

 . الوطن هذا أبناء من االحترام تستحق

 الدكتور التارٌخ أستاذ رصد 

 مالمح (الحمٌد محمد بن عبداللطٌف)

 وآراء الحصٌن( صالح) الشٌخ حٌاة من

 ما هو والجدٌد فٌه عدٌدة شخصٌات

 الشٌخ (هللا رحمه) والده عن ذكره

 (الحصٌن عبدالعزٌز بن عبدالرحمن)



 حٌث هـٖٙٓٔ   عام شقراء فً المولود

 ُعٌن ثم علمائها على وقرأ فٌها نشؤ

 شقراء  فً بالمعروف األمر لهٌئة رئٌسا  

 حاجة ٌتلمس الخٌر فً أعمال له وكان

 وٌجهز واألٌتام واألرامل المحتاجٌن

 ما مع الفقراء بؤبً لقب لذا األموات

 وبشاشة وعبادة طاعة من به اتصف

 الحقا   الوالد وانتقل نفس وسماحة وكرم

 المنورة المدٌنة إلى ثم الرٌاض إلى

 فً والمجاورة للعبادة تفرغ وهناك

 فً (هللا رحمه) توفً المنورة  المدٌنة

 البقٌع فً ودفن هـ8ٖٙٔ عام شعبان

 صالح) الشٌخ منهم  فضالء أبناء وله

 .( الحصٌن



 ما ( ٌنقلالحمٌد عبداللطٌف) الدكتور 

 عن (الشبٌلً عبدالرحمن) الدكتور قاله

 باإلنجلٌزٌة ٌلم أنه من الشٌخ

 علمه بغزارة ُعرف وأنه  والفرنسٌة

 المستنٌر المتزن وبالفكر ومعلوماته

 مغرٌات عن بعٌدا   والزهد وباالجتهاد

 المشاركٌن أن (الشبٌلً) وٌذكر الدنٌا

 كان أنه ذكروا الفكري الحوار ندوات فً

 الصمت إلى الجنوح  الشٌخ طبع من

 عند لٌبدٌها بآرائه ٌحتفظ أن مغلبا  

 مداخالته تلطٌف  عادته من وأن الطلب

 توجه ومراعاة واألمثال بالطرف

 التً اإلدارٌة  االجتماعات فً األغلبٌة

 مواعٌده فً دقٌق رجل أنه كما ٌحضرها



 أٌنما االجتماعات حضور على حرٌص

 نفس فً وٌعود ٌسافر ما وكثٌرا    كانت

 ما اجتماع فً للمشاركة ذهب إذا الٌوم

 فً ٌرغب وال السٌاحٌة بالدرجة وٌتنقل

 أو ٌخدمه أو ٌرافقه بؤن أحد تكلٌف

 نكران لتعلٌم مدرسة كان لقد ٌستقبله

 الكبرٌاء فٌه طغى وقت فً الذات

.الشخصٌة اإلنجازات وعظمة

 ممثل (الدرٌس زٌاد) الكاتب ٌروي 

 مع حدث موقفا   (الٌونسكو) لدى المملكة

 صالة من خروجه بعد قابله عندما الشٌخ

 الملك باب جهة المكً  الحرم فً العشاء

 بٌد وأمسك علٌه فسلم )عبدالعزٌز(

 طرٌقا    وسلكا بٌده الشٌخ فؤمسك الشٌخ



 الٌسار إلى ارتفعا ثم أجٌاد باتجاه جنوبا  

 وٌسرة  ٌمنة وسارا المصافً جبل جهة

 ٌقطنها حارة فً ودخال الجبل ارتفاع فً

 على معتاد أنه الشٌخ وأخبره البخارٌون

 الوعر الطرٌق هذا فً واإلٌاب  الذهاب

 وسطه فً المٌاه تتسرب الذي المتعرج

 الجبل أعلى العمارة باب إلى وصال ثم

 زهد من ذهل حٌث الشٌخ شقة فٌها التً

 العام الرئٌس فهو الدنٌا فً الشٌخ

 النبوي  والمسجد الحرام المسجد لشإون

 بعد على شاهق جبل أعلى فً وٌسكن

 الحرم عن متر الكٌلو نصف من أكثر

 إال ذلك الكاتب ٌر ولم شعبٌة حارة  وفً

ا ا الزهد فً إمعان   . للثواب وطلب 



  (الفرٌح فهد بن محمد) الدكتور ذكر 

 أعلم من (الحصٌن صالح) الشٌخ أن

 ٌُعد   كان بل والقانون باألنظمة الناس

 العربً العالم فً  الثالث الرجل

 بعد الجهة هذه من واإلسالمً

 (ٌونس محمد)و (السنهوري)

 جائزة على حصل الذي بنغالدش  من

 رحمه) الشٌخ أن البعض ٌرى بل نوبل،

 كما )السنهوري( أستاذه  فاق قد (هللا

 استدراكه فً الشٌخ أورده مما ذلك ٌفهم

 المصرفٌة حول خواطرال  فً أستاذه على

 وضع فً اجتهاد للشٌخ وكان اإلسالمٌة

 العقاري الصندوق كنظام األنظمة بعض



 فً المشاركة فً األبرز العضو  كان كما

 . الوقت ذلك فً األنظمة أكثر وضع

 : متمٌزة اقتصادٌة بحوث

  عمل َمن وأنشط أبرز ٌعتبر معالٌه 

 نشؤتها أول فً (الرٌاض) بصحٌفة

 أنشؤها والتً (المنقور ناصر)   مع

 تطبع كانت حٌث الجاسر( حمد) المإرخ

 فً رصٌنة بحوث وله )بمصر(

 على وقدرته اإلسالمً االقتصاد  مجال

 العالمً االقتصاد تطورات استٌعاب

 االقتصاد فً المعرفة واكتسب  الحدٌث

 وقراءاته الشخصٌة اهتماماته خالل من

 فً القانونٌة بخبراته وأسهم  الذاتٌة

 لنظرته العقاري التنمٌة صندوق تؤسٌس



 رئاسة  وتولى الصائبة االقتصادٌة

 . الصندوق إدارة مجلس

 فً الحصٌن( صالح)  الشٌخ ذكر 

 المصرفٌة حول خاطرات) كتابه

 (السنهوري)  على تتلمذ بؤنه (اإلسالمٌة

 المقارن الفقه مادة  فً سنتٌن لمدة

 ٌلقٌها كان التً دروسه عنه وتلقى

 ظل التً  األسبوعٌة الجلسة فً واشترك

 المدة تلك  طوال ٌعقدها (السنهوري)

 على حضورها  وٌقصر بحث حلقة باسم

 الفقه فً  موضوعات لبحث طالب بضعة

  . الحرة  المناقشة بطرٌق المقارن

 



 : الزهد فً رأي

 تعارض من الناس ٌراه عما معالٌه سئل

 عباده (هللا) ودعوة الزهد إلى التحبب بٌن

 :  فؤجاب النعمة إظهار  إلى

 ابن) بقول مذكرا   تعارض هناك لٌس بؤنه

 علٌه هللا  )صل (هللا رسول) زهد عن (تٌمٌة

 وال موجودا   ٌرد ال ربه لنعم الشاكر (وسلم

 اإلنسان ٌزن  المعادلة فبهذه (مفقودا   ٌطلب

 اإلنسان أن كما وشكره زهده بٌن

 ثم ٌحتاج ما أمواله من ٌستهلك  الرشٌد

 لٌس أمامه الذي لمستقبله بقً ما ٌنفق

  . اآلخرة بل فحسب الدنٌا  مستقبل

   



 : الحكومٌة الوظائف

 وزارة فً قانونٌا   مستشارا   عمل 

 زمالئه  بعض علٌه ألح أن بعد المالٌة

 أن الشٌخ ذكر وقد وقدموه ملفه وأخذوا

ٌّن  تقلدها التً الوظائف كل  فٌها وع

 من وبها إلٌها ٌسع لم مبادرة   كانت

 من أخذه من بداٌة الكثٌر األدبً اإللحاح

 لٌكون الشرٌعة بكلٌة الدراسة  مقاعد

 منصب حتى العلمً المعهد فً مدرسا  

 مارحمه) (فٌصل) الملك عهد فً وزٌر

 ورغبته إرادته دون كانت كلها (هللا

 منصب من التخلص فً  ٌحاول وكان

 تشفع حتى سنوات (ٖ) طٌلة الوزٌر

 رحمه) (عبدالرحمن  بن مساعد) باألمٌر



 مخلصا   وكان ذلك بعد فؤعفً (هللا

 أمره ووالة لدٌنه (هللا رحمه) وناصحا  

:  الفرٌح للدكتور مرة قال وللمسلمٌن

 أمرها ووالة الدولة لهذه أدعو  ال إنً)

 سجدة كل فً لهم أدعو بل صالة كل فً

 . ( صالتً  سجدات من

 : الحاجة ألصحاب الشفاعة

 كان بل أحد لكل ٌشفع (هللا رحمه) كان

 بعضهم أن علمه مع وجماعات ألفراد ٌشفع

 فال أحدا   ٌرد ال جعله الحٌاء لكن ٌستغّله

 وٌالحظ كتبها التً الشفاعات عدد ٌُـحصى

 األقربٌن ألقاربه ٌشفع لم ذلك مع أنه

 غٌرها أو الوظائف  طلب أمور فً شفاعة

 طلبا   أو لنفسه طلبا   ٌكتب لم بل األمور من



 تٌمٌة ابن مقولة ٌذكر وكان أقاربه من ألي

 لألفراد ونظام كقاعدة (هللا رحمه)

 :وهً به اإلخالل ٌجوز ال  والدول والجماعة

 فً أحد كل على أحد لكل واجب العدل)

 منه شًء ٌباح ال والظلم  األحوال جمٌع

 . (بحال

 : اتهــوف

/  ٙ/ ٕٗ الموافق السبت ٌوم فً

 الشٌخمعالً  الملكً الدٌوان نعى  هـٖٗٗٔ

 الرئٌس الحصٌن( عبدالرحمن بن صالح)

 والمسجد الحرام  المسجد لشإون العام

 كبار هٌئة عضو سابقا   النبوي

 لمركز  الرئاسً المجلس عضو  العلماء



 توفً الذي الوطنً للحوار عبدالعزٌز الملك

 (8ٕ) ناهز عمر عن المرض  مع معاناة بعد

 عصر صالة عقب علٌه الصالة وأدٌت سنة

 )بالرٌاض( الراجحً بجامع التالً الٌوم

 المركزة العناٌة دخل قد معالٌه كان حٌث

 تدهور  بعد (الوطنً الحرس) بمستشفى

 سماحة علٌه المصلٌن وأمَّ  الصحٌة حالته

 علٌه الصالة وأدى اللحٌدان( صالح) الشٌخ

 رحمة   (هللا هرحم) المصلٌن من جمع

 . جناته فسٌح وأسكنه واسعة

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا



  المرجع :

 أوكٌبٌدٌا . – ٔ

 الرٌاض .جرٌدة  – ٕ

 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 7988ٓ88ٓ٘ٓواتساب 
أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 بالفردوس األعلىوٌجمعنا بهم 
 من الجنة آمٌن

 


