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ﮔﺰﯾﺪهای  -ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ  -از ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﯽ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ /از ﺳﺎل  ۱۳۴۷اﻟﯽ ۱۴۲۱
ﻫ .ق
آﯾﺎ درﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ را
ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ؟ و او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺶ اﻓﻖھﺎی ﺟﮫﺎن را در ﻧﻮر دﯾﺪه اﺳﺖ و
اﻓﺮاد دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮ ﻓﻀﻞ و ﺑﺰرﮔﻮاری اﯾﺸﺎن ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﻤﺎی
ﻣﺨﻠﺺ ،ﻧﺎﺻﺢ و ھﻤﺪل ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ راه و روش ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻧﮕﯿﺰش اﯾﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﺎن و دﻧﺒﺎﻟﻪ روی آﺛﺎر اﯾﺸﺎن و
اﺳﺘﻔﺎده از دروﺳﯽ ﮐﻪ روزھﺎی آﻧﺎن را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﯿﺮه و ﺧﺼﻠﺖ ﺷﯿﺦ و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن را ﻣﻌﺘﺒﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻼﻣﯽ از ﺻﻔﺎت
و ﺳﯿﺮهی ذاﺗﯽ اﺳﺘﺎد /ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪﯾﻢ.
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ آن ﻋﺎﻟﻢ ارزﺷﯽ و ﻣﺮﺑﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻮای
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای در ﻋﻠﻢ ،زھﺪ ،ﺻﺪق ،اﺧﻼص و ﺗﻮاﺿﻊ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ﻓﺘﻮی اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺎد ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻋﻘﯿﺪه ،ﻓﻘﻪ ،ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ،اﺻﻮل و ﻧﺤﻮ و ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻮم
ﺷﺮﻋﯿﻪء اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
او داﻧﺸﻤﻨﺪی داﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آ ﮔﺎھﯽ و ﺑﺼﯿﺮﺗﺶ اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را از ﻋﻠﻤﺶ در اﻗﺼﺎء ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﯿﺪه :و
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﻗﻠﻮب ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ،ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪای
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ﺧﻮد دارد .١
آن از ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ،ﻓﻘﯿﺪ ﮐﺸﻮر و اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ  -ﺟﻨﺎب ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ - /اﺳﺖ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﺑﺎد و او را در
ﺑﮫﺸﺖ واﻻ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﺻﺪﯾﻘﺎن ،ﺷﮫﺪاء و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻌﻤﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ آﻧﺎن ﭼﻪ رﻓﯿﻖھﺎی ﺧﻮب و
ﺑﺎﺻﻔﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ!!!.
ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﺸﺎن:

ﻧﺎم اﯾﺸﺎن اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ اﻟﻮھﯿﺒﯽ اﻟﺘﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ .وﻻدﺗﺶ در ﺷﺐ  ۲۷ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﻫ ق در ﺷﮫﺮ ﻋﻨﯿﺰه  -ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺼﯿﻢ -
در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻮد.
ﻣﺤﻞ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺸﺎن:

اﯾﺸﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺎدرش و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺪاﻣﺦ /ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻣﻘﺪاری درس ادﺑﯿﺎت و
ﺣﺴﺎب را ھﻢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و
ﻗﻮت ﻗﻠﺐ و روﺷﻦ دﻟﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮات ﻣﺘﻮن
ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.
و ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪی /ﺗﻌﺪادی از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺰرگ را ﺟﮫﺖ ﺗﺪرﯾﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺘﺪی ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻄﻮع /ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
 -١در ﮐﻞ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯽ را از اﻣﺖ اﺳﻼم  -ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪھﺎ اھﻞ ﻓﻦ و ﻧﻈﺮ ھﺴﺘﻨﺪ -ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺖ.
و زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ درک ﮐﺮد آﻧﭽﻪ از ﻋﻠﻢ درک ﻣﯽﺷﻮد از درس ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻓﻘﻪ و ﻧﺤﻮ
در ﺣﻠﻘﻪی ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﺎدش ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺴﻌﺪی زاﻧﻮی ﺗﻠﻤﺬ ﮔﺬاﺷﺖ و از ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻓﻘﻪ ،اﺻﻮل ،ﻓﺮاﺋﺾ
و ﻧﺤﻮ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻧﺪ.
و اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪی  -اﺳﺘﺎد اوﻟﺶ را ﮐﻪ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻤﯽ و اﺛﺮ
ﮔﺬار ﺷﯿﻮه و رﯾﺸﻪ او در ﺗﺒﻌﯿﺖ -ﺑﺮای دﻟﯿﻞ آوردن و ﻃﺮﯾﻘﻪی ﺗﺪرﯾﺲ از
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،و اﺳﺘﺎدش آﯾﻨﺪهی ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای وی از ﻧﺠﺎﺑﺖ ،ذﮐﺎوت و ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و او را ﮐﻨﺠﮑﺎو و زﯾﺮک ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﻧﻪی ﺗﺪرﯾﺴﺶ
ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ھﻤﯿﺸﻪ در ﺣﻠﻘﻪی درﺳﺶ داﻧﺸﺠﻮ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻮدان /در درس »ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ«
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﻀﺎ ﺑﻮد در ﻋﻨﯿﺰه ﺗﻠﻤﺬ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔﯽ /در درس ﻧﺤﻮ و ﺑﻼﻏﻪ در ﺧﻼل
ﺣﻀﻮرش در ﻋﻨﯿﺰه ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﺮد.
و زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎض ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ او اﺷﺎره
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ از اﺳﺘﺎدش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪی اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺖ و او ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎض در ﺳﺎل  ۱۳۷۲ﻫ ق
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ در ﮐﻼس درﺳﮫﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و
از ﺣﻀﻮر ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﯽ و ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﺑﻦ رﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻻﻓﺮﯾﻘﯽ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن /ﮐﻪ
در ﻣﺠﻤﻊ ھﻤﺎﻧﺠﺎ و ھﻤﺎن زﻣﺎن درس ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﮫﺮھﺎ ﺑﺮد.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز /ﭘﯿﻮﺳﺖ و
در ﻣﺴﺠﺪ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و از رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻧﺪ و در ﻋﻠﻢ
ﺣﺪﯾﺚ و ﻧﻈﺮ در آراء ﻓﻘﮫﺎء ﻣﺬاھﺐ و ﻣﻘﺎرﻧﻪی ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﮫﺮهھﺎ ﺑﺮد و ﺣﻀﺮت

٤

ﮔﺰﯾﺪهای از ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ

اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز اﺳﺘﺎد دوﻣﺶ در ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ،او را ارزﺷﻤﻨﺪ و
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
و ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪن را در داﻧﺸﮕﺎه
»اﻧﺘﺴﺎب« اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه »اﻟﺸﮫﺎده« ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ در رﯾﺎض ﻣﯽرﺳﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺸﺎطآور اﯾﺸﺎن

اﯾﺸﺎن ﺗﺪرﯾﺲ را از ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﻫ ق در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻋﻨﯿﺰه در زﻣﺎن
اﺳﺘﺎدش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪی و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎض او
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻨﯿﺰه ﺳﺎل  ۱۳۷۴ﻫ .ق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .در
ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﻫ ق اﺳﺘﺎدش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻌﺪی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از او اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻋﻨﯿﺰه و ﺧﻄﺎﺑﻪی ﻣﺴﺠﺪ و ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺤﻠﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻨﯿﺰه ﮐﻪ اﺳﺘﺎدش آﻧﺮا ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯿﺶ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
و ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮ زﯾﺎد ﺷﺪ و ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺧﻮدش ﻣﺤﻞ درس دادن ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﯾﺎدی
از داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺻﺪھﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و
اﯾﻦھﺎ )دراﺳﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ(  ١را در راﺳﺘﺎی اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻮش دادن درس ﺑﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ،اﻣﺎﻣﺖ و ﺧﻄﺎﺑﺖ در
ﻣﺴﺠﺪش ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻣﺪرﺳﯽ را در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻨﯿﺰه ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻫ .ق اداﻣﻪ داده و آﺧﺮ

 -١ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ و ﻣﻮاد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﮔﺰﯾﺪهای از ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ٥
اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺨﺶھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺠﻤﻊھﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ در آﻣﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی درﺳﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﺎﺧﻪی داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻌﻮد اﺳﻼﻣﯽ -داﻧﺸﮑﺪهی ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺼﯿﻢ  -از زﻣﺎن
دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ﮐﻪ ﺑﻪ رﺣﻠﺖ ﺧﺪا ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه
داﺷﺖ .در ﻣﻮﺳﻢھﺎی ﺣﺞ و ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﺗﻌﺪادی از اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ.
ﺳﺌﻮال و ﺟﻮابھﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪی ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺷﮫﺮ ﻋﻨﯿﺰه را از زﻣﺎن
ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺳﺎل  ۱۴۰۵ﺗﺎ وﻓﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت دو
ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۹۸اﻟﯽ  ۱۴۰۰ﻫ .ق ﺑﻮد .ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ داﻧﺸﮑﺪه
ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪی داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺼﯿﻢ و رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ آن ﺑﻮد.
ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ »ﮐﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء« ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی از ﺳﺎل  ۱۴۰۷ﻫ .ق
ﺗﺎ وﻓﺎﺗﺶ.
و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ارزﺷﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﻊ
رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﻓﺘﻮی و ﺑﺮ آوردن ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن ﺷﺐ و روز در
ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﻮر در اﯾﺎم ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺗﻼش و ﺣﺮص
ﻣﯽورزﯾﺪ  -رﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد .-ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮدش را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪای ﻣﯽﮐﺮد.
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ﺳﭙﺲ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮابھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ھﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺼﯿﻢ و
اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در ﺷﮫﺮ ﻋﻨﯿﺰه و ﺑﺎ ﺧﻄﯿﺒﺎن
ﻋﻨﯿﺰه و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺰرگ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه و اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ اداری
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺷﺎﺧﻪی داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﻣﺎم
در اﺳﺘﺎن ﻗﺼﯿﻢ ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد.
و ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺴﺎت ھﻔﺘﮕﯽ ﻣﻨﺰﻟﺶ و ﺟﻠﺴﺎت ﺷﮫﺮی ﻣﺴﺠﺪ
و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اش ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺷﮫﺮش ﺑﻮد را ﺻﻮرت ﻣﯽداد و
ﺳﭙﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯿﺶ ﭘﺮ از ﻋﻄﺎء و ﻧﺸﺎط و ﻋﻤﻞ
ﺟﻮﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺒﺎرک ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران آﺳﻤﺎن آﻧﺠﺎ را ﮐﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ ﻧﻔﻊ ﻓﺮاوان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﻋﻼن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺸﺎن در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم در ﺳﺎل ۱۴۱۴ﻫ .ق و ذﮐﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ »اﻻﺧﺘﯿﺎر« و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎد در اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ً
اوﻻ :اﺳﺘﺎد ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺧﻼق ارزﺷﯽ ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری و ﺳﻌﻪی ﺻﺪر و ﺳﺨﻦ ﺣﻖ و ﻋﻤﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻋﻮام و ﺧﻮاص اﺳﺖ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد.
ً
دوﻣﺎ :ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻓﺘﻮی و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻔﻊ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪ.
ً
ﺳﻮﻣﺎ :ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻔﯿﺪی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﭼﮫﺎرم :ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ.
ﭘﻨﺠﻢ :از اﺳﻠﻮب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای در دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺼﻮرت اﻗﺪام
ً
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﻮﻋﻈﻪی ﺣﺴﻨﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺜﻼ راه و روش ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﺎ
ﻓﮑﺮ و اﺳﻠﻮب ﺧﺎﺻﯽ زﻧﺪه ﮐﺮد.
اﺳﺘﺎد /ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ زﯾﺎدی ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﮔﺰﯾﺪهای از ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ٧
داﺷﺘﻪ ،ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯿﺶ را در راه ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﺼﯿﻞ آﺑﺎد ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و
اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺼﻮرت دﻟﯿﻞ و ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺳﺎﻟﻢ و درﺳﺖ ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽﺟﺴﺖ
ً
ھﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮص و وﻟﻊ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ در اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻠﻤﺎ و
ً
ً
ً
ﻋﻤﻼ و ﺳﻠﻮﮐﺎ و دﻋﻮﺗﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﺷﯿﻮهی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آن ﺷﯿﻮه ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن و ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺰرﮔﯽ در آﻣﺎدﮔﯽ و ﺣﻀﻮر ذھﻦ آﯾﺎت و
اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﺳﺘﺪﻻل و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم و ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺑﻮد.
و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،او ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻠﻤﺶ و دﻗﺖ
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺶ ﺑﺮای ﻓﻮاﺋﺪ و اﺣﮑﺎم و ﮔﺴﺘﺮده ﮔﯽ ﻓﻘﮫﯽ او و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺸﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻼﻏﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
اوﻗﺎﺗﺶ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻓﺘﻮی و ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺮای او
اﺟﺘﮫﺎدھﺎ و ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ ھﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮدش ﻗﺮار
ﻧﻤﯽداد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺮدم ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺎل راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ او از اﯾﺸﺎن
ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﻣﯽدادﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ و ﻓﺘﻮاھﺎی اﯾﺸﺎن را
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد  -ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد  -ﺷﯿﻮه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای داﺷﺖ و آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺌﻮال و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ
اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد در ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ .و
درسھﺎ و ﺳﺌﻮال و ﺟﻮابھﺎی ﮐﻼس را ﺑﺎ اراده آھﻨﯿﻦ و ﻧﺸﺎط و ھﻤﺖ واﻻ
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺎﻋﺖھﺎ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ درسھﺎ و ﺳﺌﻮال و ﺟﻮابھﺎ و ﻓﺘﻮاھﺎ
ً
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﻼﻟﺖ و ﺿﺠﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ از آن ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و
ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و زﯾﺎده ﻃﻠﺒﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺸﺎن

٨
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ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد.
رﺷﺎدتﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎﻃﺂور اﺳﺘﺎد/

در آﻧﭽﻪ در ذﯾﻞ آﻣﺪه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻧﻈﺎرت و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ از ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﺐ ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۱۴۲۱ﻫ ق )ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن( ﺗﺎ وﻓﺎت آن ﻣﺮﺣﻮم  -ﮐﻪ
رﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد -اداﻣﻪ داﺷﺖ.
و در ﻣﺴﺠﺪش در ﺷﮫﺮ ﻋﻨﯿﺰه ھﺮ روز ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد.
و ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی در ﻣﻮﺳﻢھﺎی ﺣﺞ و ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ.
و ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﺳﻼﻣﯽ.
ﺳﺌﻮال و ﺟﻮابھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اراﺋﻪی درس در ﻣﺴﺠﺪھﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪای دﯾﺪن ﻣﯽﮐﺮد.
اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﻋﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده از
ً
ﻣﯿﺎن دروﺳﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن داﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﺪ و داﺋﻤﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ
ۡ َ ْ َ َّ ُ ُّ َ ُ
ﮐﺮﯾﻤﻪ را ﺑﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدَ ﴿ :وٱعل ُم ٓوا �ن�م م� ٰقوهُ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۳ :

ﯾﻌﻨﯽ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد« .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﻗﺴﻢ اﮔﺮ ﻗﻠﻮب ﻣﺎ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﻧﻔﻮس ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻃﻼب ﻋﻠﻢ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ آنھﺎ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن آنھﺎ و ﺻﺒﺮ ﺑﺮ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﺸﺎن و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺘﻌﺪد آنھﺎ و اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﻮرﺷﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻣﯽورزﯾﺪ.
در ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻨﯿﺰه اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش را ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻮادث و ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
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اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽداد ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺒﻪھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﺪف ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ در آن اﺳﺖ،
ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ،ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮد.
ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﺘﻮاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻮل آﻧﺮا از ﻃﺮف ﻣﺮدم واﺟﺐ ﮐﺮده ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ
ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻓﻘﮫﯽ اﯾﺸﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﻮذ در رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﮔﺮوھﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رادﯾﻮ ،روزﻧﺎﻣﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻮارھﺎی درﺳﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺸﮫﻮری
ﺑﻪ ﻧﺎم ٌ -
ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب  -ﯾﻌﻨﯽ)ﻧﻮر ﺑﺮ ﮐﻮره راه( و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ
ﻋﺒﻮر و ﻧﻔﻮذ دادهاﺳﺖ.
ً
و اﺧﯿﺮا ﺗﻼشھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ارزش
ﻋﻠﻤﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎبھﺎ و رﺳﺎﺋﻞ و ﺷﺮح ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺮدم ﮐﺮده ﮐﻪ او
را ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ ﺷﮫﺮت اﯾﺸﺎن را در ﮐﺮاﻧﻪھﺎی »ﻋﻠﻢ«
ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و در ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪی دﻧﯿﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ آﻧﺮا ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮد ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ارزﺷﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﯾﺸﺎن را در ﻧﻮارھﺎی درﺳﯽ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ آنھﺎ را ھﺰاران ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در وﻗﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻋﮫﺪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﯿﻨﺪازد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﯾﻒ ھﺮﮔﺎﻣﯽ
ﮐﻪ درﺟﮫﺖ ﺧﯿﺮ و ﻧﻔﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻼش ﮐﺮده را در ﺗﺮازوی
ﺣﺴﻨﺎت روز ﻗﯿﺎﻣﺘﺶ ﻗﺮار دھﺪ.
و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺧﯿﺮهی اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ﮐﻪ در
ﺳﺎل
 ۱۴۲۲ﻫ .ق ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ،داﺷﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ و اھﺘﻤﺎم آن ﺑﺮ ﮔﺮدن و ﺑﺮ
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ﻋﮫﺪهی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وارث ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ -
رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﺑﺎد -ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ھﺪف ﭘﻮﻻدﯾﻦ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده ﮐﻪ ھﻤﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن آن ﻋﻠﻢ ﻓﺮاوان ھﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ
اﻣﺖ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﯾﺎری و ﺗﻮﻓﯿﻖ او در وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻠﺰاری از ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺸﺎن:

اﺳﺘﺎد /ﭘﯿﺸﻮای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺶ ﺗﻨﮫﺎ از
دروس و ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاﺑﮫﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻮد از ﻋﻠﻢ ،ﺗﻮاﺿﻊ ،ﺣﻠﻢ ،زھﺪ و ﻧﺠﺎﺑﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ
ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻠﻢ و ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺟﺪﯾﺖ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻌﻠﯿﻢ آن و ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻗﺖ
اﯾﺸﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻤﺮش او را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد .از
ﺗﮑﻠﻒ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺪور ﺑﻮد و در ﺗﻮاﺿﻊ و اﺧﻼق ﮐﺮﯾﻤﻪ و ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﻧﯿﮑﻮ
ﺳﺮ آﻣﺪ ھﻤﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮔﺸﺎده روﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﺎدی و ﺳﺮور را ﺑﻪ ﻗﻠﻮب آﻧﺎن ھﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
دروس و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﮐﺮد روی ﺳﻌﺎدت را ﻣﯽدﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯿﺶ را
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺮم ﺑﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻮش ﻣﯿﺪاد و ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ
ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ از روی ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﺪارا و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺗﻤﺎم اﻣﻮرش ﺣﺮص و وﻟﻊ ﻣﯽورزﯾﺪ.
و از روی ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﯾﺶ ،ﺛﺒﺎت زﯾﺎدی داﺷﺖ در آﻧﭽﻪ ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد و در
ﻓﺘﻮی ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای آن ﺑﯿﺎورد ،ﭘﺲ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در اﻣﺮی از اﻣﻮر ﻓﺘﻮی اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ:

ﮔﺰﯾﺪهای از ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ١١
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻢ .و ﻏﯿﺮ از آن در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرات
دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﺣﺮص و ﭘﺮھﯿﺰ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
آنھﺎ ﻣﯽداد.
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ارادهی آھﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن را در راه ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ﺳﺴﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺣﺘﯽ
در زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ  ۶ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﺗﻌﺪادی از
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ را در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮان ﻣﻮﻋﻈﻪ و ارﺷﺎد ﮐﺮده ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺘﺶ را در ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎی اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در
ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و دﻋﻮﺗﯽ
اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ وﺻﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ،اﯾﺸﺎن را از ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﺮم ﻣﮑﯽ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ
روز ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑﺮد.
ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻗﻀﺎی اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺑﺮ ،راﺿﯽ ،ﺣﺴﺎب ﺷﺪه
اﯾﺸﺎن رو ﮐﺮد و ھﻤﺎﻧﺎ او ﺑﺮای ﻣﺮدم ،اﻟﮕﻮی زﻧﺪه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ ،و ھﻤﻮاره
ﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﮫﺖ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎم
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺎد /ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﮔﻮش ﻣﯽﺳﭙﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اش اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﯾﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﺎر ﺧﯿﺮ وﻗﺖ
ﻣﺸﺨﺼﯽ در ھﺮ روز ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد و
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن را ﺟﮫﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﻣﺪادش
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦھﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ او ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ درھﺎی ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم از او ﻧﻔﻊ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﭘﺲ اﺳﺘﺎد
ﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪی اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و آن ھﻢ از ﻓﻀﻞ

 ١٢ﮔﺰﯾﺪهای از ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ

ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽدھﺪ.
وﻓﺎت و رﺣﻠﺖ ﺟﺎﻧﮕﺪاز اﯾﺸﺎن:

ﺗﻤﺎم اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در دﻧﯿﺎ ،ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ،
ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺎه ﺷﻮال ﺳﺎل  ۱۴۲۱ﻫ .ق ،ﺑﺎ اﻋﻼن وﻓﺎت اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ در ﺷﮫﺮ ﺟﺪه ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻏﻢ
ﺟﺎﻧﮕﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ را در ھﺮ ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﻣﺠﻤﻊھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﺗﻌﺰﯾﺖ و
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﻓﺮدی اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﭼﺮاغھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺰﯾﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎدم
ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﻓﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﻓﮫﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و ھﻤﺘﺎی اول او  -وﻟﯽ ﻋﮫﺪ  -و
ھﻤﺘﺎی دوم اﯾﺸﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ وزﯾﺮان )رﯾﺎﺳﺖ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان( را ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻓﻘﯿﺪ ﮐﺸﻮر و ﻓﻘﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎل و ھﻮا
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ از ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرگ و ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار
در دﻟﮫﺎی ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﻮد ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻣﺠﻼت در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر از ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ از ﻓﺮاق
آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرﮔﻮار ﻓﻘﯿﺪ ﮐﺸﻮر و اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
و در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺎه ﺷﻮال
ﺳﺎل  ۱۴۲۱ﻫ .ق ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﺰاران ﻣﻮﻟﻒ و ﭘﯿﺮو اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺎد را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
و در ﺟﻠﻮ دﯾﺪﮔﺎن ھﻤﻪ اﯾﺸﺎن را روﺑﺮوی ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗﺸﯿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻤﺎز ﻏﺎﺋﺐ را در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺧﺎرج آن ﮐﻪ )ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎب و ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺪاﻧﺪ( اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮔﺰﯾﺪهای از ﺧﺼﻠﺖ ذاﺗﯽ اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ١٣
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ در ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم ﻣﻨﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ او ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻮب اﺟﻤﺎع
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺎن و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﺮار دادن
اﺳﺘﺎد /از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺪی را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﮐﻪ
ای ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻼﻧﯽ را دوﺳﺖ دارد ﭘﺲ ﺗﻮ ھﻢ او را دوﺳﺖ ﺑﺪار ﭘﺲ
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ و
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻼﻧﯽ را دوﺳﺖ دارد ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻓﻼﻧﯽ را
دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎن او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آﻧﺮا
ﺑﻪ اھﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ را ﺑﺎ  ۵ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ و
ﺑﺎ وﻓﺎﺗﺶ ﮐﺸﻮر و اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داد ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد آور ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ در ﻋﺒﺎدت ،روش ،دوﺳﺘﯿﺸﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ و رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮب ﺧﻮدش
ﻗﺮار دھﺪ و او را در ﺑﮫﺸﺖھﺎی ﮔﻮارا ﻗﺮار داده و او را ﺑﺨﺸﯿﺪه و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﯿﺮ ﮐﺮده ﺟﺰای ﻧﯿﮏ دھﺪ و ﻓﻘﺪان ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺧﯿﺮ ﻋﻮض دھﺪ و ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا را دارم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪرش و ﻣﺎ از
ﺧﺪاﯾﯿﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اوﺳﺖ .و درود و ﺳﻼم و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ و اﺻﺤﺎﺑﺶ و ھﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ.
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪی اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎد/

