
  



 عنن تتحدث -متَّع هللا به- الفوزان صاحل  العالمة   الشيخ  فضيلة   حياة  من  مورقة   ورقة   هذه
 الدعوة. وطريقالعلم  درب يفالطويلة  حياته من حملات

 نسبه: 
 منن الشماسنية  أهن  منن الفنوزان   هللا  عبند  بنن  فنوزان  بنن  صناحل  الندتتور  الشيخ  فضيلة   هو
 بريدة. مدينة  من ابلقرب القصيم   جنوب يف الدواسر  قبيلة  من الوداعني  مشاس آل عشرية

 ودراسته:  نشأتهوالدته و 
 ومبناد الكنر   القنرآن موتعلنَّ  أسنرته  يف فنبى صنريري  وهنو  والنده  وتنويف   ١٣٥٤  عنا   ولد
 بنن محنود الشنيخ فضنيلة  وهنو -امتقننً  قنار ً  وتنان- البلند مسندد إمنا  يند  علن   والكتابنة   القراءة
 القصيم. منطقة  يفضرية   بلدة يفا أخريً  القضاء توىل الذي التالل سليمان

 قننننال البننننابطني. مننننن وهنننن   (١٣87) وألنننن  وثالمثائننننة  ومثننننا ني سننننبع سنننننة والدتننننه  توف ِّينننن 
 النبالد مفني- بطنني أاب النرمحن عبند بنن هللا عبند الشنيخ هنو والندي جهنة   منن  وجند ِّي"  :الشيخ
 ".-وقته يف النددية 
 دراسنننته وأتمننن   ١٣٦٩ عنننا  الشماسنننية  يف افتتاحهنننا حنننني احلكومنننة  مبدرسنننة  التحنننق مث

 التحنننق مث االبتننندائ   يفا مدرسنننً  وتعننننيَّ   ١٣7١ عنننا  بربيننندة الفيصنننلية  املدرسنننة  يف االبتدائينننة 
 بكلينننة  والتحنننق  ١٣77 عنننا  فينننه جوختنننرِّ   ١٣7٣ عنننا  افتتاحنننه عنننند بربيننندة العلمننن  ابملعهننند
 درجنننننة  مث الفقنننننه  يف املاجسنننننتري درجنننننة  انل مث  ١٣8١ عنننننا  فيهنننننا جوختنننننرِّ  ابلنننننر    الشنننننريعة 
 .اأيضً   الفقه ص ختصِّ  يف الكلية   هذه من الدتتوراه
 وال واصنن  بنن  العلننو   مننن واتتسننبه تسننبه  مبننا يكتنن    ومل  دِّ هننذا احلنن عننند الشننيخ يقنن  ومل

  حندِّ   عنند  يقن   ال  العلنم  فطالن   متواص    -هلل  واحلمد-  "التحصي   يقول:  فهو  يواص    زال
 ز د ن   َربِّ    َوقنل   }  وسنلم:  علينه  هللا  صل   لنبيه  يقول  وتعاىل  سبحا ه  هللا  ألن  هناية؛  إىل  ينته   أو

 فننن العلنم  منن بلن  مهمنا  فاإل سنان   {َعلن يم    ع ل م    ذ ي  تل ِّ    َوفَنو قَ }  وعال:  ج   ويقول  { اع ل مً 
 خننننالل مننننن هلل  واحلمنننند تثننننرية   أشننننياء وجيهنننن   ًئاشنننني ويعلننننم م ينننند  إىل حيتنننناج ينننن ال ال علمننننه

-  اجلامعنة   يف  تدريسن   خنالل  ومنن  اإلخنوان   منع  ..طلبنة   منع  منذاتراي  خالل  ومن  مطالعاي 
  ذلن  خنالل منن هلل  واحلمند أزال وال  طويلة  سنني -اإلسالمية  سعود بن حممد اإلما   جامعة 



 تان".  مهما ز دة إىل حباجة  فأان زل   ال التحصي   يتمِّ  فن ه تله 
 الوظيفية:  أعماله

  يف للتندري   لق  مث الر    يف العلم  املعهد يفا مدرسً  عنيِّ  الشريعة  تلية   يف  خترجه  بعد
 أصنننول بكلينننة  العلينننا الدراسنننات يف للتننندري   لقننن  مث  وهبنننا تنننان أتثنننر تدريسنننه الشنننريعة  تلينننة 
 فينه  للتندري   عاد  مث  للقضاء   العايل  للمعهدا  مديرً   عني  مث  للقضاء   العايل  املعهد  يف  مث  الدين 
 ينن ال وال العلميننة  والبحننوث لإلفتنناء الدائمننة  اللدنننة  يفا عضننوً   لقنن  مث اإلدارة  منندة ا تهنناء بعنند
 العم . رأس عل 

 األخرى:  أعماله
 للرابطنة  التنابع املكرمنة   مبكنة   الفقه   اجملمع  يف  وعضو  العلماء   تبار  هيئة   يف  عضو  الشيخ

 العلميننة  للبحننوث الدائمننة  اللدنننة  يف وعضننو احلنن   يف النندعاة علنن  اإلشننرا  جلنننة  يف وعضننو
  امللنن  يف سننعود آل الع ينن  عبنند بننن متعنن  األمننري جننامع يف ومنندرس وخطينن  وإمننا  واإلفتنناء 
 يف الننننندرب( علننننن  ) نننننور بنننننرانم  يف اإلجابنننننة  يف ومشنننننار   ١٣٩8 سننننننة  أول إمامتنننننهوتا ننننن  
 اإلذاعة.
 وفتنناو   ورسننائ  ودراسننات حبننوث هيئننة  علنن  العلميننة  اجملننالت يف منتظمننة  مشننارتات ولننه

 والدتتوراه. املاجستري درجي يف العلمية  الرسائ  من الكثري عل  ويشر  بعضها  وطبع  مجع
 أسفاره: و  رحالته
  يدنننري  وإىل  ١٣٩٥ عنننا  للعنننالج لنننندن إىل وسنننافر أمريكنننا  إىل سنننافر أ نننه الشنننيخ ذتنننر
ة مه يف الكوينننننن  وإىل  ١٣٩7 عننننننا  منننننن  ر حلضننننننور  .١٤07 عننننننا  اإلفتنننننناء لنننننندار عمنننننن  مننننننَّ

 ."السفر أرغ  أعلد مل  إن" :الشيخ قال
 مشاخيه: 
 أشهرهم: ومن تثري   أشياخه

 .(١)السعدي  الرمحن عبد الشيخ -

 

 القهنننوة يصنن    سننعدي ابنننن الشننيخ وتننان العصنننر  بعنند مننرَّةً  ومنهنننا مننرَّات  عنندِّة زاره أ نننه الشننيخ ذتننر( ١)



 الكلية. مشايخ غري من الزمه شيخ أتثر هوو  ابز  بن الع ي  عبد  الشيخ مساحة  -
 يف بريننننندة جنننننامع يف دروسنننننه حيضنننننر تنننننان  يننننن ح محيننننند  بنننننن هللا عبننننند الشنننننيخ مساحنننننة  -

 ابز. ابن والشيخ هو  الكلية  مشايخ غري من الزمه شيخ أتثر هو ب   والنحو  الفرائض 
 .(2)الشنقيط  األمني حممد الشيخ -
 .(٣)عفيف   الرزاق عبد الشيخ -
 السكيي.  الرمحن عبد بن صاحل الشيخ -
 املنصور. صاحل بن حممد الشيخ -
 .البليه  إبراهيم بن صاحل الشيخ -
 سبي . بن حممد الشيخ -
 اخلليف . صاحل بن هللا عبد الشيخ -
 احملسن. العبد عبيد بن إبراهيم الشيخ -
 الشعييب. عقالء بن  محود الشيخ -
 الناصر.  العل  صاحل الشيخ -

 واللريننة  والتفسننري احلنندي  يف املنتنندبني األزهننر شننيو  مننن غننريهم علنن  تتلمننذ قنند أ ننه تمننا
 العربية.

 زمالؤه: أقرانه و 
 هللا عبند  و الضنبيع  إبراهيم  و معيذر  ابن  و عبيد  ابن  و الفر ن  محد  و الفر ن  سعدمنهم:  

 

 .يومني بعد فمات فحملوه  جلطة  بسب   سقط مث هبم  صلِّ  يومني وبعد  بنفسه 
 وشننواهد أصننول  تثننرية:  فنننون يف منننه العلننم وتفدننر تالمننه  يف ا طلننق تكلننِّم إذا تننان  أ ننه الشننيخ ذتننر( 2)

 السن ال حيسننون ال الطنالب بعنض وتنان .ذلن  منن ويتنأثِّر  املقاطعنة  حي ِّ   ال  لكنه  ذل    وغري   شعر
 .واضحة أشياء عن أسئلة يسأل بعضهم أنِّ  وخباصة عليهم   فيريض  

 الشننننيخ قننننال واحلنننندي . والعقيننندة واألصننننول التفسننننري يف والكليننننة؛ املعهننند يف  ظاميننننة دراسننننة درَّسنننهم( ٣)
 وعننده توضنيح  دون شنيئا ينب  وال  الكال  يلكثر  ال   م ثِّر  انجح  مدر ِّس  الرزاق  عبد  والشيخ  صاحل:
 .مهابة شخصية وله بسهولة  الدرس تفهم  جيعل  شي ِّق أسلوب



 مني . بن
 طالبه: 
 "أان يقننول: هننو فهننا  اوتفهيمننً  اوإرشننادً   اوتعليمننً  اتدريسننً  تكننون تلهننا  الشننيخ حينناة تكنناد
 ؛املقننررة املننواد غالنن  درَّسنن  زاولتهننا  النني التنندري  منندة طننول وبسننب  -هلل واحلمنند- درَّسنن 

 الشننيخ  طننالب حصننر يصننع  ولننذل  ؛درسننته" النحننو علننم وحننى  اوحننديثً   اوتفسننريً   افقهننً 
 وهنننم: الشنننيخ  ذتنننرهم منننن أذتنننر أن إال مواطننننه  دوتعننندِّ  تدريسنننه  تننننو  بكثنننرة تثنننريون   فهنننم

  النبنوي احلنر  إمنا  القاسنم احملسنن عبد  والشيخ املك   احلر   إما   السدي   الرمحن  بدالشيخ ع
 احلصان. خالد  والشيخ  النملة  حممد  والشيخ الشيخ آل إبراهيم بن  صاحلوالشيخ 

 تواضعه: 
 نمننن حيصننن  قننند ومنننا عننننهم  تنفننن  ال تالزمنننة م وصنننفة  العلنننم  ألهننن  مالزمنننة  مسنننة  التواضنننع

 اندرة؛ تكنون أن أو عليهنا   يريلبنون  الني  البشنرية   لطبيعتهم  عائدة  فه   وقسوة  شدة  من  بعضهم
 وال هم أ فسنن يهضننمون الننذين العلمنناء أولئنن  مننن واحنند صنناحل والشننيخ وتعننبهم  جلهنندهما  ظننرً 
 .وإفضال أفضال م يد هلا  يرون

  اأيضنً  للعلمناءا مرجعنً  تا ن   اخلطن  تلكنم  نإ  :قلن   إذا  صناحل   دتتنور  املقند :  سنأله  وملا
 لنننني  ملننننن أو للمبتنننندئني  مرجننننع إهنننننا أقننننول: أان ذلنننن   أقننننول ال "أان فأجنننناب: تقولننننون  منننناذا

 .اخلطبة" إلعداد الكايف الوق  عندهم
 .عليها" املطلع هو وتعاىل سبحا ه  وهللا أعمايل  عن  هأ وِّ   أن أح ِّ  ما  "أان ويقول:

 مؤلفاته: 
 أبرزها: من تثرية   م لفات للشيخ

 .وهو رسالته املاجستري  يف جملد  الفرضية  املباح  يف املرضية  قاتالتحقي -
 .وهو رسالته الدتتوراه  جملد  يف اإلسالمية   الشريعة  يف  األطعمة   أحكا -
 صريري. جملد  االعتقاد صحيح إىل اإلرشاد -
 صريري. جملد  الواسطية  العقيدة شرح -



 تبري.  جملد  الكتاب بعض  فيه أخطأ فيما البيان -
 جملدان.   والدعوة العقيدة يف حماضرات جممو  -
 جملدات. أربع  العصرية  املناسبات يف  املنربية  اخلط  -
 اإلسال . يف اجملددين أعال  من -
 خمتلفة. مواضيع يف رسائ  -
 منننه أجننن  وقنند  (النندرب علنن   ننور) بننرانم  مننن مفرغننة  والفقننه العقينندة يف فتنناو  جممننو  -
 أج اء. أربعة 

وهو أول تتاب طبع له  وقد قرأه عل    اإلسال   يف  واحلرا   احلالل  تتاب  نقداإلعال  ب  -
 .الشيخ ابن محيد

 مدرس . شرحوهو   التوحيد تتاب  شرح -
 الوهاب. عبد بن حممد الشيخ حق يف اخلطي  ذتره ما عل  التعقي  -
 جملدان.  الفقه   امللخص  -
 رمضان. شهر بدروس اإلميان أه  إحتا  -
 .اجلوامع القدسية  األحادي  من الالمع الضياء -
 واملعتمر. احلاج يفعله ما بيان -
 املعار . بوزارة الثا وية   املرحلة   يف مقرران ج ءان  التوحيد تتاب  -
 الدعوة. جملة  يف  شرت ومقاالت فتاو  -
 له. أص  ال وما  واحملداثت البد  -
 املبار . رمضان شهر جمال  -
 التوحيد. عقيدة -
 تيمية. ابن فتاو  من أضواء -
 عصرية. قضا  يف فقهية  حبوث -



 الشبهات. تش   تتاب  شرح -
 البيو . وفتاو  فقه -
 الكر . نآالقر  من دروس -
 املستقنع. زاد شرح -
 التوحيد. تتاب  شرح يف  امللخص  -
 التوحيد. تتاب  بشرح املستفيد إعا ة  -
 اجلاهلية. مسائ  شرح -
 النبوي. املولد بذتر  االحتفال حكم -
 .الفتاو  من املنتق  -
 الفرق. عن  حملة  -
 األمة. حياة يف وأثره  ابملالئكة  اإلميان -
 الصاحل. السل  عقيدة جمم  -
 والتضلي .  الواضح الكذب من البوط  مة ومقدِّ  الرفاع   صيحة  يف ملا ابلدلي  البيان -
 التصو . حقيقة  -
 الشباب. مشكالت من -
 هللا. أ  له ما إىل التحاتم وجوب -
 والراب. البيع بني  الفرق -
 اإلميان. يف مسائ  -
 الطحاوية. العقيدة منت عل  املختصرة التعليقات -
 القرآن. تدبر -
 اإلسال . يف اجملددين مشاهري من -
 العلماء. واحبا  األخبار يف التثب  وجوب -



 واجلماعة.  السنة  أه  عقيدة أصول من -
 األسرة. تربية  يف  املرأة دور -
 هللا.  إال إله ال معىن -

 منا ومنهنا مطبو   هو ما منها العلمية   والرسائ   والبحوث  الكت   من  العديد  عل   عالوة
 للطبع.  طريقه يف هو

 للضنرورة أتتبهنا أشنياء هننا  ولكنن  التنألي    هنواة  منن  لس   "أان  :الشيخ  يقول  هذا  ومع
 وطبعهنا   بتهنذيبها  فنأقو   عة مضنيَ   إمهاهلنا  أن  رأين   لنديِّ   جتمَّعن   فنذا  ألشياء   أتتبها  أو  فقط
 ابألصننننح هنننن  وإمنننننا م لفننننات  أهنننننا أر  ال أان تننننن   ولننننو فننننات م لِّ  يهاسننننمِّ  تل  أن شننننئ  وإن
 أوراق".  أو راتميسِّ 

 املقنننررات يف قسنننم منهنننا: إجابنننة  أو لسنننب  أتتننن  وإمننننا ابتنننداء  أتتننن  ال "أان ويقنننول:
 مقنننررات ويف العقينندة  مقنننررات -هلل واحلمنند- تتبنن   قننند فأتتنن   بكتابتهنننا   لكلننَّ  الدراسننية 

 يف الكليننات ويف الثننا و ت  ويف العلميننة  املعاهنند يف الطلبننة  وأبينندي اآلن معلننو  هننو مننا الفقننه
 وزارة  يف  واملتوسنطات  الثنا و ت  ويف  اإلسنالمية   سنعود  بنن  حممند  اإلمنا   جبامعة   العلمية   املعاهد

   املعار ".
 الشيخ:  صوتيات

 هبنا أثنر  الني  الصنوتية   املنواد  مننا  زاخرً ا  مجم   للشيخ  فنن  امل لفات   من  الوافر  الكمِّ   هذا  ومع
 منها: خمتلفة  علو  يف اإلسالمية  املكتبة 
 شريطا. ١2 يف االعتقاد   ملعة  شرح -
 شريطا. ٦٤ يف القيم  ابن  و ية  شرح -
 شريطا. ١٥ يف للسفاريين  السفارينية  العقيدة شرح -
 شريطا. ١٦ يف اآلداب  منظومة  شرح -
 شريطا. ١١ يف األحكا    عمدة شرح -
 شرائط. ١0 يف  الثالثة  األصول شرح -



 شريطا. ١٤ يف الطحاوية  العقيدة شرح -
 شريطا. ١2 يف املفتوح  األسبوع  اللقاء -
 شرائط. ٩ يف التوحيد  جمموعة  من رسائ  شرح -
 شرائط. ٩ يف الشبهات  تش   شرح -
 شريطا. ٣١ يف الواسطية  العقيدة شرح -
 شريطا. ١٤ يف اجلاهلية  مسائ  شرح -
 شرائط. ٥ يف اإلسال    واقض  شرح -
 شريط. ١٦8 يف  املرا   بلوغ شرح -
 شريطا. ٦٩ يف املستقنع  زاد شرح -
 شريطا. ٦0 يف املوحدين  عيون قرة شرح -
 شريطا. ٤0 يف  العدة  شرح -
 شريطا. ٤٣ يف الثان   العدة شرح -

 مثننار -تننر  تمننا- وهنن  الفننوزان  احلصنن العالمننة  الشننيخ حينناة مننن مقتطفننات هننذهف وبعنند 
 .(٤)واحلال  والعم  القول يف   عة 

 حف ظ هللا شيخنا  وابر  يف ع لمه وَعمله وعلمره.
 وعل  آله وصحبه أمجعني.وصل  هللا وسلم عل   بينا حممد  

 

 البمجة: مراجع( ٤)
 الفوزان. صاحل الشيخ  وقعم -
 العيس . الكر  عبد بن الع ي  عبد لألستاذ مقال -
 السدحان. الع ي  عبد للشيخ  األربعائية  الرحلة -


