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  بسم ا الرمحن الرحيم
  قصة عامل 

  من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،   عينهنست و حنمده إن احلمد ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ با
ا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال ا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده   من يهده

  صحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين. آله و وعلى rورسوله 
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}ْابِطُوارواْ وابِرصواْ وبِرواْ اصنآم ينا الَّذها أَيي{ 

}ِلالْخَي اطبن رمو ةن قُوتُم متَطَعا اسم مواْ لَهدأَعو{  


 

  







 








 
١٠ 


 










…





 





 




 



 
١١ 

 


 


 

 

  

  

  

  

  

  

  




 


 



 
١٢ 







 


 


 

––
 




–
 





 

  



 
١٣ 













 







   

  الوھاب محمد بن عبد  اهللا بن یاسین عبد
  الدعوة فقط )١  الدعوة والدولة )١
إلیھ;ا ث;م ق;ام بھ;ا وإن ك;ان       دعاه غی;ره  )٢

  أعد نفسھ للدعوة
  قام بھا )٢

  تنقل بالدعوة )٣  لم یحتج للتنقل بالدعوة بین القبائل )٣
  سالمي وتضم الحرمیناإلالدولة أھم في قلب العالم  )٤  الدولة التي أسست أكبر مساحة )٤
آث;;;;ار ال;;;;دعوة كبی;;;;رة ولكنھ;;;;ا ض;;;;یقة   )٥

  النطاق نسبیًا
 آثار الدعوة أكبر، وكانت انطالقة لص;حوة  )٥

  الشاملة األمة



 
١٤ 



يجــد  اهللا هرحمــإن المتأمــل فــي حیــاة الشــیخ عبــد اهللا بــن ياســین 
الشیخ عبـد اهللا بـن      فقد كانالكثیر من الفوائد والعبر المستخلصة 

ياسین مثاًال للعالم الصـادق الزاھـد المؤسـس فـأجزل اهللا مثوبتـه،      
  وأسكنه فسیح جناته.



   

   

    

    

    

 


