
 ش بن باسمقدمت بحث عن الشيخ عبدالعشي

                                                                                                       فٟ ِملِخ ثؾضٕب ػٓ اٌش١ـ اٌغ١ًٍ اثٓ ثبى ٍٕؼو ف ثٗ، ٚ٘ٛ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل هللا ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل 

ٗ ١٘ب ثٕذ   ِ                                                                                                        هللا ثٓ ٍؼل ثٓ ؽ١َٓ آي ثبى، اٌّىٕ ٝ ثأثٟ ػجل هللا، اٌمبظٟ ٚاٌفم١ٗ اٌَؼٛكٞ، أثٖٛ ػجل هللا اثٓ ثبى، ٚأ

 ،ُ٠ اٌزٟ لبِذ ثزوث١خ اٌش١ـ ٚرٕشئزٗ. ٌٚٗ صالصخ أفٛح ُ٘ ػجل اٌوؽّٓ ٚإثوا١ُ٘ ِٚؾّل ٚأفذ                           ػضّبْ ثٓ ػجل هللا ثٓ ؽ ي 

ٚاؽلح ٟ٘ ١ِٕوح. ٠ٚؼٛك َٔت آي ثبى إٌٝ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح. ريٚط ثأهثغ ىٚعبد ٚأٔغت ػشوح أٚالك أهثؼخ ِٓ اٌنوٛه 

 .             ٍٚذ  ِٓ اإلٔبس

 بحث عن الشيخ عبدالعشيش بن باس

 :                                      رٟ ثؾض ب ػٓ اٌش١ـ اثٓ ثبى هؽّٗ هللا رؼبٌٝإٍٔلهط ف١ّب ٠

 مولد ونشأة الشيخ ابن باس

ٌل ٍّبؽخ اٌش١ـ فٟ ِل٠ٕخ اٌو٠بض، فٟ اٌضبٟٔ ػشو ِٓ مٞ اٌؾغخ ٍٕخ  ٘ـ. ٚثؼل صالس ٍٕٛاد ِٓ ٚالكرٗ 0221                                                                ٚ 

                                                                                                     رٛفٟ ٚاٌلٖ، ٔشأ فٟ ظوٚف صؼجخ ٚوبْ ٔؾ١ال  ظؼ١ف اٌغَُ فٟ غفٌٛزٗ، ٠ز١ّب  ثؼل ٚفبح ٚاٌلٖ، ٔشأ ٚوجو فٟ وٕف 

  ْ ل ف١ّب ٠زؼٍك ثشؤْٚ اٌج١ذ                                                         ٚاٌلرٗ اٌزٟ ػٍّذ ػٍٝ رٕشئزٗ ٚروث١زٗ روث١خ صبٌؾخ  ٚثؼٛ                                                ِٓ أف٠ٛٗ اثوا١ُ٘ ِٚؾّ 

                                                                                                  ِٚزطٍجبرٗ. ؽفع اٌموآْ اٌىو٠ُ فٟ ٍٓ ِجىوح ػٍٝ ٠ل اٌش١ـ ػجل هللا ثٓ ٔبصو ثٓ ِف١و٠ظ هؽّٗ هللا، ٚعل  فٟ غٍت 

                                                                                                اٌؼٍُ ِٚالىِخ اٌؼٍّبء ٚؽوص ػٍٝ رؼٍ ُ اٌؼٍَٛ اٌشوػ١خ، فمل ثصوٖ ٚ٘ٛ فٟ اٌؼشو٠ٓ ِٓ ػّوٖ ثؼل أْ أص١ت 

ح اٌناووح فىبْ هؽّٗ هللا ثّوض فٟ   ٛ                                                                                                 ػ١ٕٗ، فؼٛ ظٗ هللا ثص١وح  ٚػٍّب  ِٚؼوفخ  ٚؽفظب ، فمل ػ وف ثبٌفطٕخ ٚاٌنوبء ٚل

إما ٍأي ػٓ ؽل٠ش موو ٍٕلٖ ِٚزٕٗ ٚهعبٌٗ ٚشوؽٗ، ػّل اٌش١ـ اثٓ ثبى ػٍٝ وَت اٌوىق اٌؾالي ػٓ غو٠ك اٌؼًّ 

َ اٌشوػ١خ، ٚاٌؼوث١خ ػٍٝ أ٠لٞ وض١و ِٓ ػٍّبء                ٘ـ، رٍم ٝ اٌؼٍٛ 0241                                    فٟ اٌيهاػخ ٚاٌزغبهح ٚػ١ ٓ لبظ١ب ػبَ 

 :[1]اٌو٠بض، ِٓ أػالُِٙ

 اٌش١ـ ِؾّل ثٓ ػجل اٌٍط١ف ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽَٓ ثٓ اٌش١ـ ِؾّل ثٓ ػجل اٌٛ٘بة هؽُّٙ هللا. 

 ّهللااٌش١ـ صبٌؼ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ؽَٓ ثٓ اٌش١ـ ِؾّل ثٓ ػجل اٌٛ٘بة هؽ ُٙ. 

 اٌش١ـ ٍؼل ثٓ ؽّل ثٓ ػز١ك "لبظٟ اٌو٠بض". 

 اٌش١ـ ؽّل ثٓ فبهً "ٚو١ً ث١ذ اٌّبي ثبٌو٠بض". 

 اٌش١ـ ٍؼل ٚلبص اٌجقبهٞ "ِٓ ػٍّبء ِىخ". 

 صفاث الشيخ ابن باس الشكليت

ٍم١خ ٚاٌق                                                  ٍم١خ، فمل وبْ ِؼزلي اٌج١ٕخ ١ٌٌ غ٠ٛال  ٚال لص١وا                                                                   ارصف اٌش١ـ اٌغ١ًٍ ثأٚصبف اٌؼٍّبء ٚاٌش١ٛؿ اٌَبثم١ٓ اٌق 

ٟ  اٌٍْٛ مٚ ٌؾ١خ ٍٛكاء ٠زقٍٍٙب                                                                                                        ٚال ثبٌعقُ ٚال ثبٌٙي٠ً. ٚاٍغ اٌصله ػو٠ط إٌّىج١ٓ ِلٚه اٌٛعٗ ألٕٝ األٔف ؽٕط

ا١ٌٙئخ                                                                                                       اٌج١بض ٚوبْ ٠صجغٙب ثبٌؾٕ بء ػٕلِب ٠شزل  ث١بظٙب، مٚ ٚعٗ  ِشوق  ِٚجَُ  كائُ  ٠َو إٌبظو٠ٓ، ٚلل وبْ ع١ًّ

ب   ِ                                                                                                            ثٟٙ إٌّظو أ١ٔك اٌٍّجٌ ٠ؾت األث١ط ِٓ اٌض١بة ٠ٚفعً اٌٛاٍغ ِٕٙب، ٚوبْ ٠ي٠ٕٙب ثّشٍؼ  ٚػجبءح  ػٛك٠خ اٌٍْٛ، أ

ٍم١خ فمل ر١ّي ثبألفالق اٌؾ١ّلح ٚاٌصفبد اٌوش١لح ٚلل ػ وف ثبٌصلق ٚاألِبٔخ ٚاٌزٛاظغ ٚؽَٓ اٌقٍك                                                                                                        ػٓ صفبرٗ اٌق 

                                                                  أٍٛح فٟ اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ٚاألكة ٚاألفالق. ؽَٓ اٌّؼبٍِخ شل٠ل اٌزٛاظغ ١ٌ ٓ  ٚوضوح اٌؼجبكح ٚاٌزعوع إٌٝ هللا ٚوبْ

 .[2]اٌغبٔت ال ٠أٔف ٚال ٠ؼٍٛ ٚال ٠زىجو

 عمل وإنجاساث الشيخ ابن باس

                                                                                                           ثلأ اٌش١ـ ؽ١برٗ غبٌجب  ٌٍوىق اٌؾالي ػبِال  فٟ اٌيهاػخ ٚاٌزغبهح. ٚثؼل أْ اشزل  ػٛكٖ ٚوجو ػٍّٗ ٚىاكد ِؼوفزٗ فٟ 

                              اٍزّو  فٟ مٌه أهثؼخ ػشو ػبِب  ٌٍٙغوح ٚ 0241                                                                    ػٍَٛ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚأِٛه اٌفمٗ ٚاٌل٠ٓ ػ ١ ٓ لبظ١ب  ٌّل٠ٕخ اٌقوط ػبَ 

                                                                                                             ١ٔٚ فب  ٌُٚ ٠ّٕؼٗ مٌه ِٓ االٍزّواه فٟ غٍت اٌؼٍُ ٚاٌزفم ٗ فٟ اٌل٠ٓ فمل الىَ اٌجؾش ٚاٌزله٠ٌ ٚؽٍمبد اٌؼٍُ ٚكهٍٚٗ. 



ٌٍٙغوح ٚإٌٝ و١ٍخ اٌشو٠ؼخ ٌزله٠ٌ ػٍَٛ اٌفمٗ ٚاٌزٛؽ١ل  0211صُ أزمً ٌٍزله٠ٌ فٟ ِؼٙل اٌو٠بض اٌؼٍّٟ ػبَ 

                                                                                       ف١ّٙب رَغ ٍٕٛاد، ٚوبْ فط١جب  ٚإِبِب  فٟ عبِغ رووٟ ثٓ ػجل هللا فٟ رٍه اٌفزوح. صُ أزمً إٌٝ ٚاٌؾل٠ش ٚاٍزّو 

ٍ ٌ فٟ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح ؽٍمبد  ٌٍزله٠ٌ  0231                                                                 اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح ٚػ١ٓ ٔبئجب  ٌوئ١ٌ اٌغبِؼخ ف١ٙب صُ هئ١َب  ٌٙب ػبَ                                             ٘ـ ٚأ

ٙب اٌق١و اٌىض١و ٚاٌؼٍُ اٌٛف١و ِٚٓ أشٙو ِٓ رزٍّن ػٍٝ ٠ل٠ٗ فٟ اٌغبِغ إٌجٛٞ الىِٙب اٌىض١و ِٓ غالة اٌؼٍُ ٍٔٙٛا ِٕ

                                                                                                        اٌش١ـ ِؾّل ثٓ صبٌؼ اٌؼض١ّ١ٓ ٚاٌش١ـ صبٌؼ اٌفٛىاْ. صُ أزمً إٌٝ اٌو٠بض ٚػ ١ ٓ هئ١َب إلكاهاد اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ 

وث١خ اٌَؼٛك٠خ،                                                                                             ٚاإلفزبء ٚاٌلػٛح ٚاإلهشبك ٚثمٟ ف١ٙب رَؼخ ػشو ٍٕخ. ٚثؼل٘ب ػ ١ ٓ فٟ ِٕصت اٌّفزٟ اٌؼبَ ٌٍٍّىخ اٌؼ

 .[3]                                                                ٚهئ١َب  ١ٌٙئخ وجبه اٌؼٍّبء، ٚهئ١َب  إلكاهح اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاإلفزبء

 من تالميذ الشيخ عبد العشيش بن باس

ٌش١ـ اٌغ١ًٍ اٌىض١و ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ٚغٍجزٗ اٌن٠ٓ ٍٔٙٛا ِٕٗ اٌؼٍُ اٌىض١و ٚاٌق١و اٌٛف١و ٚاٌٛصب٠ب اٌؼظ١ّخ. رزٍّن ػٍٝ ٠ل ا

 :[4]فال ٠َؼٕب مووُ٘ ٚال ٠ّىٕٕب إؽصبئُٙ ٌىضورُٙ، ٌٚىٓ ٍٕنوو ثؼعُٙ فُّٕٙ

 ٓاٌش١ـ ِؾّل ثٓ صبٌؼ اٌؼض١ّ١. 

 بٌل٠ٛاْ اٌٍّىٟاٌش١ـ هاشل ثٓ صبٌؼ اٌَّزشبه ث. 

 األٍزبم ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل هللا اٌَبٌُ أ١ِٓ ػبَ ِغٌٍ اٌٛىهاء. 

 اٌش١ـ ػجل هللا ثٓ ؽَٓ ثٓ لؼٛك، ػعٛ ١٘ئخ وجبه اٌؼٍّبء. 

 اٌش١ـ ِؾّل ثٓ ى٠ل آي ١ٍٍّبْ هئ١ٌ اٌّؾبوُ اٌشوػ١خ فٟ اٌلِبَ، ٚػعٛ ١٘ئخ وجبه اٌؼٍّبء. 

 أ ػٍٝ اٌش١ـ اٌىزت اٌزٟ ١ٍٍمٟ ف١ٙب كهٍٚب فٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟاٌش١ـ ١ٍٍّبْ ثٓ ػجل هللا ثٓ ؽّبك، وبْ ٠مو. 

  اٌش١ـ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ٍٕبْ، صبؽت ِلهٍخ اثٓ ٍٕبْ ٌزؾف١ع اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٔبئت هئ١ٌ اٌغّبػخ

 .اٌق١و٠خ ٌزؾف١ع اٌموآْ اٌىو٠ُ، ِٚل٠وا ٌّلهٍخ رؾف١ع اٌموآْ اٌىو٠ُ األٌٚٝ ثبٌو٠بض

  ثٓ عالي ـ هئ١ٌ ١٘ئخ األِو ثبٌّؼوٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىو فٟ اٌلٌُاٌش١ـ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي. 

  ،ٓاٌش١ـ صبٌؼ ثٓ ؽ١َٓ اٌؼٍٟ ـ ِٓ اٌؼواق ـ وبْ ِٓ وزبة اٌش١ـ فٟ ِغٌٍ اٌمعبء ِٚٓ اٌطالة اٌجبهى٠

 .ػًّ ِل٠وا ٌّلهٍخ اثٓ ػجبً، صُ ِؾبظوا فٟ اٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ

 ٛ١٘ئخ وجبه اٌؼٍّبء، ٚػعٛ اٌٍغٕخ اٌلائّخ ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ  اٌش١ـ اٌؼالِخ صبٌؼ ثٓ فٛىاْ آي فٛىاْ ـ ػع

 .ٚاإلفزبء، ٚأؽل وجبه اٌؼٍّبء اٌّؼوٚف١ٓ ػٍٝ أٍٚبغ اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ

  اٌش١ـ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل هللا آي اٌش١ـ، اٌّفزٟ اٌؼبَ، ٚػعٛ ١٘ئخ وجبه اٌؼٍّبء، ٚػعٛ اٌٍغٕخ اٌلائّخ

 .ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاإلفزبء

 اٌش١ـ إثوا١ُ٘ ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌؾص١ٓ ـ هؽّٗ هللا ـ ِل٠و ِىزت اٌش١ـ، َِٚزشبهٖ اٌقبص. 

  اٌش١ـ اٌؼالِخ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ػجل هللا اٌواعؾٟ، ػعٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثغبِؼخ اإلِبَ ِؾّل ثٓ ٍؼٛك

 .اإلٍال١ِخ

 اٌؼٍُ، ؽبفع فم١ٗ ِؾلس اٌش١ـ ػجل اٌّؾَٓ اٌياًِ اٌّٛعٗ اٌل٠ٕٟ ثٛىاهح اٌلفبع، ٚأؽل أفبظً وجبه غٍجخ. 

 مؤلفاث الشيخ عبد العشيش بن باس

 :[5]ٌٍش١ـ اٌىض١و ِٓ اٌّؤٌفبد اٌزٟ ِب ٠ياي ٠ٕزفغ ثٙب أً٘ اٌؼٍُ ٚغٍجزٗ إٌٝ ٘نا ا١ٌَٛ ٔنوو ِٕٙب

 اٌفٛائل اٌغ١ٍخ فٟ اٌّجبؽش اٌفوظ١خ. 

 اٌزؾم١ك ٚاإل٠عبػ ٌىض١و ِٓ َِبئً اٌؾظ ٚاٌؼّوح ٚاٌي٠بهح "رٛظ١ؼ إٌّبٍه". 

 اٌزؾن٠و ِٓ اٌجلع. 

 َهٍبٌزبْ ِٛعيربْ فٟ اٌيوبح ٚاٌص١ب. 

 اٌؼم١لح اٌصؾ١ؾخ ِٚب ٠عبك٘ب. 

 ٍٍُٚ ٗٚوفو ِٓ أٔىو٘ب ٚعٛة اٌؼًّ ثَٕخ اٌوٍٛي صٍٝ هللا ػ١ٍ. 

 اٌلػٛح إٌٝ هللا ٚأفالق اٌلػبح. 

 ٗٚعٛة رؾى١ُ شوع هللا ٚٔجن ِب فبٌف. 

 ؽىُ اٌَفٛه ٚاٌؾغبة ٚٔىبػ اٌشغبه. 



 ٔفل اٌم١ِٛخ اٌؼوث١خ. 

 اٌغٛاة اٌّف١ل فٟ ؽىُ اٌزص٠ٛو. 

 ٗاٌش١ـ ِؾّل ثٓ ػجل اٌٛ٘بة "كػٛرٗ ١ٍٚور". 

 صالس هٍبئً فٟ اٌصالح. 

 ٌموآْ أٚ فٟ هٍٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚؽىُ اإلٍالَ ف١ّٓ غؼٓ فٟ ا. 

 ٞؽبش١خ ِف١لح ػٍٝ فزؼ اٌجبه. 

 هٍبٌخ األكٌخ إٌم١ٍخ ٚاٌؾ١َخ ػٍٝ عو٠بْ اٌشٌّ ٍٚىْٛ األهض ٚإِىبْ اٌصؼٛك إٌٝ اٌىٛاوت. 

 ٓإلبِخ اٌجو٘بْ ػٍٝ ؽىُ ِٓ اٍزغبس ثغ١و هللا أٚ صلق اٌىٕٙخ ٚاٌؼواف١ 

 اٌغٙبك فٟ ٍج١ً هللا. 

 بِخ األِخاٌلهًٚ اٌّّٙخ ٌؼ. 

 فزبٜٚ رزؼٍك ثأؽىبَ اٌؾظ ٚاٌؼّوح ٚاٌي٠بهح. 

 ٚعٛة ٌيَٚ إٌَخ ٚاٌؾنه ِٓ اٌجلػخ. 

 وفاة الشيخ ابن باس رحمه هللا

                                                                                                    أ ص١ت اٌش١ـ اٌغ١ًٍ ثّوض ٍوغبْ اٌّوٞء فٟ أٚافو ؽ١برٗ ٚلل ػبٔٝ ِٓ مٌه اٌّوض ػٕبء  شل٠لا  فمل وبْ ٠صؼت 

                                                                                                   ػ١ٍٗ األوً ٚاٌشوة ٌّب ٠غلٖ ِٓ آالَ  ِٚب ٠صبهػٗ ِٓ أٚعبع  إما اوً أٚ شوة. ٌُٚ ٠ّٕؼٗ مٌه ِٓ ص١بَ هِعبْ 

ْٚ إٌبً ِٚزبثؼخ أؽٛاٌُٙ ِٚزبثؼخ اٌلهًٚ ٚؽٍمبد اٌؼٍُ.                                                     وبِال  فٟ مٌه اٌؼبَ، ٚال ِٓ اٌصالح ٚاٌؼجبكح ٚاٌم١بَ ثشؤ

                                                                                                      ٚلل ػ وض ػ١ٍٗ اٌَفو ٌزٍم ٟ اٌؼالط فبهط اٌٍّّىخ ٌىٕ ٗ هؽّٗ هللا أثٝ مٌه ٚاوزفٝ ثبٌن٘بة إٌٝ اٌَّزشفٝ ٌزٍم ٟ 

ٛا ػ١ٍٗ ثؼلَ اٌم١بَ ثبٌؾظ  ألْ صؾ ْ  األغجبء أٌؾ  زٗ ِب وبٔذ ٌزَبػلٖ                                                                                            اٌؼالط. ٚوبْ ٠صو  ػٍٝ اٌؾظ  فٟ رٍه إٌَخ إال  أ

 ."!                                                                                   فشك  ػ١ٍٗ مٌه ٚوبْ ٠زأٌُ ٠ٚمٛي: "هللا  اٌَّزؼبْ! ٍجؼخ ٚأهثؼْٛ ٍٕخ ِززبثؼخ ٌُ أرون اٌؾظ

                                                                                                       ٚفٟ األشٙو اٌضالصخ األف١وح ِٓ ػّوٖ ىاكد ؽبٌزٗ ٍٛءا  ٚاشزل  ػ١ٍٗ اٌّوض فىبْ ٠زم١ أ إما أوً أٚ شوة. فال ٠شوة 

ً  ٌٗ ٠َٛ اإلص١ٕٓ فٟ اٌَبثغ ػشو ِٓ شٙو                                       إال  وأٍب  صغ١وا  ِٓ اٌؾ١ٍت. ٌٚىٕ ٗ اٍز                                                                     ّو  فٟ إٌمبء كهٍٚٗ ٚوبْ آفو كه

٘ـ، كفً ثؼل٘ب إٌٝ اٌَّزشفٝ ٚوبْ ٠َزمجً ارصبالد اٌفزبٜٚ ٚرموأ ػ١ٍٗ اٌّؼبِالد ٠ٚيٚهٖ 0311              ِؾو ِّٓ اٌؼبَ 

خ اٌّؼبِالد ٚرمل٠ُ                                                                                       إٌبً ٚ٘ٛ َِزٍك  فٟ فواشٗ، صُ فوط ِٓ اٌَّزشفٝ إٌٝ ِٕيٌٗ ٚاٍزّو ثزٍم ٟ اٌّىبٌّبد ِٚؼبٌغ

َ ه ثبٌىزبة ٚإٌَ خ. ٚلل ش ٙل ٌٗ فٟ آفو أ٠بِٗ ثىضوح  ، ٚاٌزّ                                                                                                          اٌفزبٜٚ َِٚبػلح إٌبً ٚوبْ ٠ٛصٟ إٌبً ثزمٜٛ هللا 

ِؾوَ  11                                                                                                 اٌصالح ٚاٌم١بَ ٚاٌزَج١ؼ ٚاٌنوو ٚإٌَٛ ػٍٝ اٌطٙبهح ٚصٍخ اٌوؽُ إٌٝ أْ ٚافزٗ ا١ٌّٕ خ لج١ً فغو اٌق١ٌّ 

                                                                                ػٓ ػّو  ٠ٕب٘ي رَؼب  ٚصّب١ٔٓ ػبِب . هؽّٗ هللا ٚآَٔٗ ٚغفو ٌٗ ٚأٍىٕٗ ف١َؼ عٕبرٗ ٚعياٖ  ٘ـ فٟ ِل٠ٕخ اٌطبئف0311

ب لل ِٗ ف١و اٌغياء، ٚأل١ّذ ػ١ٍٗ صالح اٌؾبظو فٟ اٌؾوَ اٌّىٟ اٌشو٠ف ٚاعزّغ ٌٍصالح أوضو ِٓ ١ٍِْٛ ِصٍٟ،                                                                                                       ػّ 

 .[6]ع األهض                                                                    ٚأل١ّذ صالح اٌغبئت فٟ اٌَّغل إٌجٛٞ ٚفٟ اٌىض١و ِٓ اٌَّبعل فٟ شز ٝ ثمب

 وصيت ابن باس األخيزة

                                     ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، ٚار جبع أٚاِو هللا ٚاعزٕبة                                                              ٌمل ػبُ اٌش١ـ اٌفع١ً ؽ١برٗ فٟ ؽت هللا ٚهٌٍٛٗ اٌىو٠ُ ِؾّ ل صٍ ٝ هللا

ٔٛا١٘ٗ ٚرؼ١ٍُ إٌبً اٌؼٍَٛ اٌشوػ١خ إٌبفؼخ ٚلعبء ؽٛائغُٙ ٚاٌٛلٛف فٟ ٚعٗ ِجزلػٟ اٌفزٓ. ٚوبْ ٠ٛصٟ هؽّٗ هللا 

ٟ  ِؾّ ل صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، ِّٚب عبء فٟ إؽلٜ ف َ ه ثبٌموآْ اٌىو٠ُ ٚثَٕ خ إٌج طجٗ                                                                                                        لجً ِٛرٗ وض١وا  ثزمٜٛ هللا ٚاٌزّ

ٕ ٛا ثىزبة هللا،                                                                                                             لجً ِٛرٗ أٔٗ لبي ف١ٙب ٚ٘ٛ ٠ؼع إٌبً ٠ٚٛص١ُٙ: "ٚأٚصٟ ع١ّغ  ِٓ ر جٍغ  وٍّزٟ ٘نٖ، أٚص١ُٙ أْ ٠ ؼ 

َ    فىزبة هللا ف١ٗ اٌٙلٜ ٚإٌٛه، ٘ٛ أصً وً ف١وْ لبي رؼبٌٝ:  ٛ ٟ  أ ل   ٘ ٙ ل ٞ ٌ ٍ ز ٟ   ٠  ْ آ ٘ ن ا  اٌ م و    ْ ، ٚلبي رؼبٌٝ: "[7]                                                      "إ 

ف بء   ش   ٚ ٘ ل ٜ  ٕ ٛا   ِ ٓ  آ ٛ  ٌ ٍ ن ٠  ٘   ً خ  "[8]                                             "ل   ّ ؽ  ه   ٚ ٘ ل ٜ   ٚ ء    ٟ ً  ش  ٔ ي ٌ ٕ ب ػ ٍ ١ ه  اٌ ى ز بة  ر ج ١ بٔ ب ٌ ى  ، "[9]                                                                                           ، ٚلبي رؼبٌٝ: "ٚ 

                                                                    ٝ ِٓ ٠موأ وزبة هللا ؽفظب  أٚ ٔظوا  أْ ٠ؼٕٝ ثٙنا اٌىزبة اٌؼظ١ُ ٚأْ ٠مجً فبٌٛاعت ػٍٝ أً٘ اٌؼٍُ ٚػٍٝ غٍجخ اٌؼٍُ ٚػٍ

                                                                                                               ػ١ٍٗ ثىً لٍجٗ رالٚح ٚرلث وا  ٚرؼم ال ، فٟ األٚلبد إٌّبٍجخ فٟ ١ٌٍٗ ٚٔٙبهٖ، ٚفٟ ٚلذ فواغٗ، ؽزٝ ٠َزف١ل ِٓ والَ هث ٗ، 

 ."[10]                                  ٚؽز ٝ ٠ؼٍُ والَ هثٗ ٚؽز ٝ ٠ؼًّ ثنٌه

 خاتمت بحث عن الشيخ عبدالعشيش بن باس



                                                                                                        ٚفٟ فزبَ اٌجؾش ٔىْٛ لل للِٕب ٌىُ ِؼٍِٛبد ػٓ اٌش١ـ اٌغ١ًٍ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ثبى هؽّٗ هللا رؼبٌٝ اٌنٞ وبْ ٚاؽل ا 

ِٓ ١ٍٛف اٌؾك، ِٚٓ اٌؼٍّبء اٌن٠ٓ للِٛا ػّوُ٘ فٟ ٍج١ً ٔصوح اإلٍالَ ٚغٍت اٌؼٍُ اٌشوػٟ ٚٔفغ ا١ٌٍَّّٓ ثٗ، 

خ فٟ  .                                                     اٌفزٜٛ اٌشوػ١ خ، هؽُ هللا اٌش١ـ اٌغ١ًٍ ٚأٍىٕٗ ف١َؼ عٕبٔٗ             ٚوبْ ؽغ 

 


