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ومن رشور أنفسنا، من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده هللا احلمد إن
ال وأشهد أن له، هادي فال يضلل ومن له، مضل اهللا فال هيده من سيئات أعاملنا،

بعد: أما ورسوله، عبده حممدا له، وأشهد أن رشيك ال وحده اهللا إال إله

األمور ورش ،S حممد هدي اهلدي  وخري اهللا، كتاب احلديث  أصدق فإن 
ضاللة. بدعة وكل حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة

بعد: أما

سريهم والقادة، ونرش والدعاة واملصلحني العلامء عن احلديث أن شك فال
وجيلها. األمة أبناء يف وفوائده العظيمة، ومصاحله الكثرية، ثامره وترامجهم له

    

جيد أنه حتدث  Å  اهللا لكتاب املتأمل فإن ،S ورسوله اهللا بكتاب االقتداء ـ ١
العلامء وأئمة الدعاة، أئمة  هم والرسل واألنبياء ورسله، اهللا أنبياء عن

واملصلحني.

دعوا  لقومهم وما دعوهتم يف سريهتم وبني رسله، عن تكلم كتابة يف Å  فاهللا
والنبيS أيضا  وصربوا، ذلك أذ، وكيف صابروا من حصل هلم إليه، وما

قبله. األنبياء عن حتدث سنته يف

علامء  عن تكلموا اهللا، رمحهم الصالح، السلف فإن بالسلف الصالح، االقتداء ـ ٢
عظيمة. ثمرة من ذلك عىل يرتتب ملا وترامجهم، وبينوا سريهم األمة، هذه
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التجارب  هذه ونقل واملربني، واملصلحني، العلامء، أولئك جتارب اإلفادة من ـ ٣
شك وال سبقهم، من جتارب من وينهلوا يستفيدوا كي وجيلها، األمة أبناء يف
وكون وفرية، علوما كثرية، ومجع جتارب حياته خاض يف والداعية قد العامل أن
ويستطيع الكثري، له اليشء حيصل التجارب فإنه هذه من يستفيد العلم طالب

ثمرة. من وصله ويصل ملا سبقه، أدرك من كام يدرك أن

العلامء  هؤالء أن والشك وفضلهم، اإلسالم، يف سابقتهم وبيان بحقهم، ـ القيام ٤
علينا: حقهم حق علينا، فمن هلم واملصلحني

سابقتهم. نعرف بأن وذلك هبم، التعظيم الالئق نعظمهم أن *
حياتنا. يف من علومهم وجتارهبم نستفيد وأن *

هلم. وندعو عليهم نرتحم وأن عليهم نثني * وأن

من  العلامء ألولئك ما سمعوا إذا عزائمهم، وتقوية األمة يف أبناء شحذ اهلمم ـ ٥
نرص هذا سبيل يف وأمواهلم ألنفسهم وبذل ومصابرة، وصرب وجماهدة، جهاد

من الفوائد. ذلك إىل غري عنها، النبيSوالدفاع الدين ومحل سنة

وتارخيهم سريهم وعن العلامء تكلموا عن اهللا، أن العلامء، رمحهم نجد وهلذا
العلامء. وتراجم الطبقات يف الكثرية فتجد الكتب بالرتاجم، وأفردوهم

هذا من أعالم علم العلمية لفضيلة احلياة جوانب من جانب عن سنتحدث
وهو فضيلة الشيخ أال وقتنا، شيوخ من وشيخ الزمان هذا علامء من وعامل الوقت،

.~ حممد بن صالح العثيمني العالمة:

فإن املتأمل إليه، وأرغبها نفسه إىل وأحبها الشيخ أوقات عن أنفس حديث هو
يف التعليم ونرش  عمره حلظات ومجيع حياته أنه قىض كل جيد ~ الشيخ حلياة

.Sالنبي سنة
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كتاب  تعليم يف عاما مخسني من يقرب ما مىض ~ الشيخ أن تعلم أن يكفي
هذه احلياة، يف لإلنسان احلقيقي العمر هو هذا أن والشك ،S رسوله وسنة اهللا
«فالراد تيمية: ابن اإلسالم شيخ قال وهلذا اهللا، يف سبيل اجلهاد من هذا أن شك وال
أفضل من السنَّة عن الذب يقول: حييى بن حييى كان حتى جماهد، البدع أهل عىل

اجلهاد»(١).

جهادين:  عىل اشتملت أهنا النبيSجيد حلياة واملتأمل

والسنان. بالسيف وجهاد والبيان، بالعلم جهاد

الصحيحة،  العقيدة ويغرس التوحيد النبيSيبني أن نجد املكية املرحلة ففي
يف أن جياهد والسالم الصالة عليه للنبي يُؤذن ومل شوائبه، ومن الرشك من وحيذر
تعاىل:  قال له Sأبيح النبي هاجر إباحة، فلام وال جمرد له يبح ومل نَانه، وسَ بسيفه
ثم (احلج: ٣٩)، +مث   *  )  (  ' نث ! " # $ %&
 Ç     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á نث تعاىل: قال قاتله من يقاتل أن أُمر ذلك بعد
قتال رشع له ذلك ثم بعد (البقرة: ١٩٠)، Î  Í مث   Ì  Ë   Ê ÉÈ
 ¶    µ  ´  ³   ² نث  تعاىل: قال كافة املرشكني
جهاد  Sبني اجلهادين: النبي مجع املدنية املرحلة ففي ̧ مث (التوبة: ٣٦)،

والسنان. والبيان، وجهاد السبق العلم

 ~    

فضله،  وبيان العلم، نرش يف عمره ثلثي  من يقرب ما أمىض ~ والشيخ
٧٢٨هـ). (املتوىف: احلراين بن تيمية احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين ١٣/٤تقي جمموع الفتاو (١)

لطبعة  موافق /٢٠٠٥ م هـ الثالثة، ١٤٢٦ الطبعة: الوفاء دار النارش: عامر اجلزار ـ الباز أنور املحقق:
التعليقات ويف الوفاء، دار طبعة حمققا وضعها التي العناوين إضافة مع قاسم،  بن عبدالرمحن الشيخ

الفهد. نارص للشيخ والتصحيف، من السقط الفتاو أضيف كتاب صيانة جمموع
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النافع. العلم ومحله الدعاة، وتكوين الرجال، وصناعة العلامء، وإخراج

ثالث: الناس بتعليم يتعلق فيام ~ للشيخ العلمية واملراحل

وذلك  للهجرة وألف وثالثامئة وسبعني عام إحد من ابتدأت األوىل: املرحلة
ابتدأ عثيمني بن حممد فالشيخ ،~ نارص السعدي بن عبدالرمحن شيخه حياة يف
عمر وكان الطلبة، تدريس صغار شيخه يف أذن له وقد الوقت، ذلك يف بالتعليم
ست سنة إىل املرحلة هذه استمرت عاماً، أربع وعرشين من يقرب ما حينئذ الشيخ
الشيخ تويف  يف مجاد اآلخرة العام للهجرة، ففي ذلك  وألف وثالثامئة وسبعني
إمامة عىل العثيمني صالح بن حممد الشيخ فخلفه  ،~ السعدي عبدالرمحن

للطلبة. اجللوس وعىل عنيزة مدينة يف الكبري اجلامع

بعد للهجرة وألف  وثالثامئة وسبعني ست سنة من ابتدأت  الثانية:  املرحلة 
عاما كان وعرشين من أربع ما يقرب وإىل السنة تلك ومن عبدالرمحن الشيخ وفاة

فقد حيرض  األصابع، عدد يتجاوزون ال ~ عند الشيخ حيرضون الذين الطلبة
هؤالء وبعض الطالب، من عرشة عنده حيرض  وقد ثالثة، أو اثنان الشيخ عند
للشيخ  تلميذا ~ كان عند الشيخ املرحلة هذه يف كانوا حيرضون الطلبة الذين

حممد. الشيخ زمالء من عبدالرمحن وكان

أو أكثر من ذلك،  وعرشين عاما  أربع من يقرب ما يعلم ~ الشيخ فظل
اثنان إال حيرض ال قد الدروس بعض يف عرشة، أو عىل يزيد ال والذي حيرض عنده

اجلهاد. ومن العلم الصرب عىل تعليم من هذا أن والشك أو ثالثة،

يثن مل هذا ومع اليدين، أصابع عدد عنده إال حيرض الشيخ ال مضاه قرن ربع
الشيخ  أدركنا ذلك، وقد عىل وجهاده واملصابرة تعليمه مواصلة عن ~ الشيخ
عنده ~ هذه  حرضت ما أول وألف للهجرة فكانت وأربعامئة ست عام ~
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سؤال ملجرد وإنام العلم،  طلب بغرض ليس حضوري كان ذلك  وقبل السنة،
ثالثني أو عرشين من يقرب الشيخ ما عند حيرضون الذين وكان الطلبة ونحوه،

فقط. طالبا

تويف ~ ومن  للهجرة إىل أن وألف أربعامئة سنة من ابتدأت الثالثة: املرحلة
الشيخ عىل  يتوافدون الطلبة بدأ بعدها، وما للهجرة وألف وأربعامئة ست سنة
ترك ومنهم من الشيخ، عند حيرض لكي القصيم تعليمه إىل من نقل ~، فمنهم
الشيخ، عند حيرض لكي القصيم إىل نقل عمله من ومنهم عند الشيخ، وحرض عمله
الطلبة وهؤالء طالب، مخسامئة يقرب من ما جملسه حيرض وكان إال الشيخ يتوف ومل
أوربية أو إسالمية عربية أو بالد من هذه اجلنسيات كانت جنسية سواء من ثالثني
إسكانات يف وسكنوا جاؤوا أسلموا الذين بعض األمريكان أن حتى أمريكية، أو

.~ الشيخ

واجلهاد  واملصابرة الصرب منه Å  اهللا علم ملا !~ الشيخ جهاد فانظر إىل
هذا جملسه  حيرض وكان  إال يتوفه مل ـ حسيبه واهللا كذلك  نحسبه ـ النية وصدق
من ويمتلئ يف املسجد، مكانا جتد تكاد األخرية ال الدروس يف فكان اهلائل، الكم

الطلبة. حضور

وجماهدته  وصربه قلبه يف ما Å  اهللا علم فلام الشيخ، نية صدق عىل يدل وهذا
عليه. يتوافدون الناس وأصبح القبول، له Å  جعل اهللا

من مكون كبريا إسكاناً آخر عمر ثم وامتأل هبم، للطلبة إسكانا الشيخ وعمر
للطلبة أخر إسكانات يستأجر أيضاً الشيخ وبدأ امتأل، ذلك ومع طبقات عدة

ملنازهلم. يف تأجريهم ويعني آخرين

وأن نصرب، أن العلم قد رسمنا وتسنمنا طلب نستفيده: ونحن أن يمكن فالذي
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فكون الرفيق، وعدم الطريق طول اإلنسان ال يستوحش وأن نجتهد، وأن نصابر،
فيه هذا أربعة أو أو ثالثة اثنان حيرض عنده إال وال للتعليم أو جيلس للتعلم اإلنسان
رسوله   Å وأمر أمر اهللا امتثل قد يكون اإلنسان أن من اخلري ويكفي عظيم، خري
وجيعلهم  حرضوا عنده الذين هؤالء يف الربكة يطرح Å  فاهللا  الربكة، Sوحتل
من  جملس حلضور وتنرصف الناس قلوب يف يضع القبول Å  اهللا وإن مباركني،

والتعلم. العلم عىل نفسه صابر

عليه اإلنسان أن الثالث: املراحل هذه يف الشيخ من حياة نأخذه الذي فالدرس
عىل الثناء يف جاء وما العلم، فضل يستحرض وأن جياهد، وأن يصابر يصرب وأن أن

العظيم. من األجر ذلك عىل رتب وما العلامء،
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~   
وعرفنا واملصلحني،  والدعاة العلامء عن احلديث ثمرات إىل أرشنا  أن وبعد
منهج  يف املعامل بعض فهناك الناس، تعليم يف ~ الشيخ هبا مر التي  املراحل
بعض  يف نرشت كتابة كتبت أن  سبق وقد  بتدوينها، قمت قد ~ الشيخ فقه
يقرب ما  وهي  ،األخر بعد واحدة املعامل هذه املجالت، وسأورد أو الصحف

معامل: عرشة من

األول املعلم
~      

كبريا  تأثرا بالشيخ تأثر وأنه دروسه، يف كلامته ويف ~ الشيخ ذلك بني وقد
السعدي  نارص بن عبدالرمحن الشيخ خط يقلد  كان أنه ~ الشيخ ذكر حتى
يكاد  جيد أن خطه ال ~ نارص بن عبدالرمحن الشيخ خط يف ومن قرأ ،~
بالشيخ  تأثره شدة من لكن مجيال، كان ~ حممد الشيخ خط أن مع يقرأ،
تأثرت لقد :~ حممد لشيخ وقال  األمر، أول يف خطه يقلد كان عبدالرمحن
الدروس وتدريس العلم بتعليم يتعلق فيام السعدي بن نارص عبدالرمحن بشيخي
معرفة  ذا ~ كان عبدالرمحن والشيخ واملعاين، باألمثلة للطلبة وتقريب العلم
خلفها الفقهية التي الثروة ذلك عىل الفقه، ومما يدل وقواعد وأصوله تامة بالفقه
ملكته  وعن فقهه عن تنبئ كتب عدة ~ له فالشيخ ،~ عبدالرمحن الشيخ

الكتب: هذه فمن الفقهية،

السؤال  طريقة عىل ~ الشيخ جعله  وقد الفقه)،  يف (اإلرشاد كتاب ١ـ
واجلواب.
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الفقهية). (املناظرات كتاب ٢ـ
السالكني). (منهج كتاب ـ ٣

السعدية). الفتاو) كتاب ٤ـ
احلنابلة. علامء عىل بعض فيها استدرك الفقه) يف (حاشية كتاب ـ ٥

اجللية)...إلخ. (املختارات كتاب ـ ٦

يف رسالة وقواعده، فله الفقه بأصول يتعلق يف فيام له باع كان أيضاً: وكذلك
البديعة والتقاسيم والفروق اجلامعة واألصول (القواعد أيضاً وله الفقه، أصول

النافعة).

 ~ السعدي عبدالرمحن الشيخ عند موجودة كانت التي الفقهية امللكة هذه
عبدالرمحن الشيخ أفاده وأيضا ومما العثيمني، صالح  بن حممد تلميذه إىل انتقلت
من اخلروج عدم أو من األخذ فقهية كان نقلة عبدالرمحن الشيخ زمنه فإن زمن يف
عبدالرمحن والشيخ الدليل، والنظر إىل التوسع إىل الزمن ذلك يف احلنبيل املذهب
احلنابلة،  عىل مذهب أول أمره يف كانت دراسته احلنبيل باملذهب متقيدا يكن مل ~
،~ الشيخ عليها سار وأيضا الوقت، يف ذلك اهللا، العلامء، رمحهم سار وهكذا

الشيخ. فقه معامل يف ـ اهللا شاء إن ـ سيأتينا كام

تيمية ابن اإلسالم شيخ الشيخني: كتب عىل أكب عبدالرمحن الشيخ لكن
للشيخ ترمجته يف البسام عبداهللا الشيخ ذلك ذكر كام رمحهم اهللا، القيم، ابن وتلميذه
ذكر كام فكانت الناظرين) (روضة كتابه يف القايض  أيضا  وكذلك عبدالرمحن،
الشيخ يف ذلك فأثر عبدالرمحن، للشيخ وغبوقا صبوحا الشيخني كتب القايض:
من هذا احلنبيل باملذهب التقيد وعدم الدليل، إتباع إىل ذلك به وأد عبدالرمحن
يقررها تقارير جمرد ليست عبدالرمحن الشيخ جهة أخر كانت دروس ومن جهة،
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ألفاظه  وحتليل عباراته برشح ويقوم املتن يأخذ ~ الشيخ كان وإنام الطلبة، عىل
فأثر اهللا،  رمحهم العلم، أهل خالف إىل ويشري والفقهية، اللغوية األوجه وبيان

.~ حممد الشيخ منهج ذلك يف
«هذا قوله هذا فمن لذلك ويشري طريقته ويتبع بشيخه الشيخ متأثرا كان وقد
شيخنا وكان وبأثنائه؛ وبآخره بأوله باحليض، الطالق املؤلف تعليق ذكر فيه الفصل
ألنه ربام  نقرؤها؛ نحن لكن أمثلة كلها يقول: جتاوزناها؛ ألنه وصلناها إذا ~

مهمة.»(١) مسألة تعرض
مثالً الكتاب... عليهم نقرأ ـ كنا القصيم يف عندنا ـ املشايخ بعض عارصنا وقد
بن عبدالرمحن للشيخ املجيد) (فتح كتاب عليهم نقرأ أو املربع)، (الروض يف نقرأ
يقررها وتقارير تعليقات جمرد تعليمهم فكان العلم، كتب ذلك من غري أو حسن
هو  كام وحيلله املتن ويرشحه يأخذ ~ عبدالرمحن فكان الشيخ أما ،~ الشيخ
يف  ~ الشيخ عىل ذلك أثر الوقت، هذا يف العرص علامء من كثري عند املوجود

املسألة. هذه يف الشيخ عبدالرمحن كمنهج ~ منهجه، فكان منهج الشيخ
قبله، من سلكه أن يسلك ما يتعلم: فعليه أراد أن لطالب لعلم إذا ينبغي وهكذا
وكذلك للغريب، رشح من املتن احتواه هذا املتن، وما بتعلم هذا يقوم أن عليه
آخره، إىل خالف..... املتن من هذا يتضمنه وما املتن، به صاحب يستدل ما أيضا

ذلك. من إىل يشء سأشري كام للطلبة بتبيينه يقوم ذلك بعد ثم
من  عدد يف خالفه أنه إال السعدي بشيخه ~ الشيخ تأثر من الرغم وعىل
O ومن  الشيخ السعدي قول خالف عىل يدل الدليل حيث رأ أن املسائل

املسائل: هذه

١٤٢١هـ)  (املتوىف: العثيمني حممد بن صالح بن حممد املؤلف: (١٤٢/ ١٣) املستقنع زاد املمتع عىل الرشح  (١)
األجزاء: ١٥. عدد هـ ١٤٢٢ ـ ١٤٢٨ الطبع: سنة األوىل الطبعة: اجلوزي ابن دار دار النرش:
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والداه، رباه

النصاب،  ينقص دين عليه كان ولو مطلقاً، واجبة الزكاة أن ير الشيخ أن ١ ـ
بعده.(١)  ما بقي ثم يزكي أداؤه فيجب الزكاة قبل حلول ديناً وجب إال

يمنع فالدين األموال الظاهرة والباطنة، بني التفريق فري السعدي الشيخ وأما
الظاهرة.(٢) دون الباطنة األموال الزكاة يف

الورق  من برياالت الرياالت من املعدن رصف أن ير السعدي ـ أن الشيخ ٢
أعطيتك فلو معيناً، أجالً  أال يشرتطا  برشط القبض تأخر مع التفاضل فيه جيوز
أال برشط به ال بأس ذلك فإن أكثر، عوضاً عنها أو مائة مدة بعد وأعطيتني مائة،
عند ممنوع هذا فإن  سنة، إىل وعرشة بامئة مائة أعطيتك فيقول: األجل، يُشرتط

عبدالرمحن. الشيخ

وأما تأجيل، أو بغري بتأجيل سواء ممنوع، تأخري القبض أن :~ الشيخ أما
به.(٣) فال بأس التفاضل

من املسائل. غري ذلك إىل

الثاين املعلم
O        

جمموع  يف دائمة  مراجعة له املواسم يف وخصوصا ~ الشيخ أن فتجد
عنيت التي الكتب يف  أيضا يقرأ وكان ،~ تيمية ابن اإلسالم لشيخ الفتاو

مفلح، فإن  البن كتاب (الفروع) مثل ~ تيمية ابن اإلسالم شيخ باختيارات
تالميذ أفقه إنه عنه: قيل حتى ،~ تيمية ابن تالميذ الشيخ أفقه من مفلح ابن

(٣٥/ املستقنع (٦ زاد عىل املمتع الرشح (١)
.(٧٥/ واالسباب (١ الطرق بأيرس الفقه لنيل البصائر واأللباب إرشاد أوىل (٢)

(٩٥/ املستقنع (٦ زاد عىل املمتع الرشح (٣)
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ويبينها(١). ~ تيمية ابن باختيارات يُعنى وكان تيمية، ابن الشيخ

تيمية  ابن الشيخ باختيارات عنيت التي الكتب هذه ~ يقرأ الشيخ فكان
للمرداوي،  (اإلنصاف) كتاب وكذلك مفلح، (الفروع) البن كتاب مثل ~

للبعيل...إلخ. (االختيارات) كتاب أيضا وكذلك

ليست قراءته وكانت  الشيخني، كتب من كثريا قرأ   ~ الشيخ وأيضا
ذكرها التي واألحكام أهم املعلومات ويدون الشيخ يقرأ وإنام كان عقيمة، قراءة
قام  املوقعني)، (إعالم كتاب  من خمتارات له  ~ الشيخ أن فنجد الشيخان،
األحكام، وبعض املختارات، بعض منه واستخلص املوقعني) (إعالم كتاب بقراءة

.~ الشيخ ودوهنا النافعة، العلوم وبعض

خمتارات  أيضا له ~ القيم البن املعاد) (زاد كتاب من وله أيضا خمتارات
كتاب دروسه يف رشح  أيضا ،~ تيمية البن الرشعية) (السياسة كتاب من
و(التدمرية) تيمية ابن  اإلسالم لشيخ و(الواسطية) ،~ القيم البن (النونية)

و(احلموية)...إلخ.

أن يف املطوالت قرأ إذا اإلنسان أن وهو درسا: هذا من نأخذ أن علينا أيضا
بعض بتدوين يقوم وأن املطوالت، جيرد هذه أن عليه بل عقيمة، قراءته تكون ال

إلخ. يغفل عنها... قد التي األحكام وبعض حيتاجها، التي األحكام

كتاب يف إذا قرأت الباري)، (فتح كتاب يف قرأت إذا جدا مفيدة الطريقة فهذه
ما بتدوين تقوم أن فعليك املعاد)...إلخ، (زاد ويف القيم، البن املوقعني) (إعالم

   

بمذهب قبة الفلك أعلم حتت ما وثالثني إحد سنة الدين احلجاوي موفق القضاة لقايض القيم ابن «قال  (١)
مفلح ابن أنت ما له يقول وكان كثريا ونقل عنه الدين الشيخ تقي وحرض عند مفلح اإلمام أمحد من ابن
األرشد املقصد ذلك» يف يراجعه كان القيم ابن واختياراته حتى إن بمسائله الناس أخرب وكان أنت مفلح

.(٥١٩/ ٢) أمحد اإلمام أصحاب ذكر يف
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والداه، رباه

أن نجد وهكذا عقيمة، قراءة جمرد  القراءة تكون ال وأن الكتب، هذه تفيده من
هذا كام  وكتابه (الفوائد)، له كتاب ~ القيم فابن ذلك سلك العلامء كثريا من
ابن نقلها جمموعة أبحاث عن عبارة إنام هو كتاب (الفوائد) أن بعض العلامء: ذكر

طبعت. ذلك بعد ثم ،~ القيم

قول  ومعرفة الدليل، معرفة حيث  من الشيخني بكتب  تأثر ~ الشيخ
هي وما اخلالف  حيث من فقهه يف ذلك أثر أيضا وكذلك  ومناقشته، املخالف
كالم قراءة أيضا وكذلك ذلك، واجلواب عىل هي وجهة نظره وما املخالف، حجة
عىل والقدرة ومقاصدها  الرشيعة  أرسار  معرفة جهة من الشيخ يف أثر الشيخني

االستنباط.

اإلسالم  شيخ ـ أن قصوري مع ـ حسب علمي «والغالب ~ الشيخ يقول
الصواب».(١)  هو خيتار ما فغالب للصواب، دائامً موفق ~

بابن  أيضا تيمية ~ وكذلك اإلسالم ابن بشيخ تأثر الشيخ ~ أن  ومع
ومع ذلك  املعامل، بعض للدليل كام سأفيده يف ~ كان متبعا أن الشيخ إال القيم،
خالف  بل يشء، كل يف تيمية ~ ابن اإلسالم شيخ يتابع مل ~ أن الشيخ نجد
مسألة  ثالثني من أكثر يعني ـ من املسائل يف كثري ~ تيمية ابن اإلسالم شيخ

تيمية ~. ابن شيخ اإلسالم ~ الشيخ فيها خالف

فيها خيالف التي املواضع من هذا فيكون هذا «......وعىل :~ الشيخ يقول
من غريه، كل ما  إىل الصواب أقرب اختياراته غالب أن مع ~ اإلسالم شيخ
بمعصوم، ليس غريه، لكنه الصواب من إىل وجدته أقرب وتدبرته اختاره إذا تأملته
كغريه ألنه ~؛ الصواب خالف كالمه نر أن أكثر مسائل أو عرش نحو لدينا

.(٥٤/ املستقنع (١٣ زاد عىل املمتع الرشح (١)
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ويصيب»(١). خيطئ

هذه املسائل: ومن

يعني إذا  طاهر: امليتة لبن أن ير تيمية ~ ابن شيخ اإلسالم األوىل: املسألة
لبنها طاهر(٢). اللبن فإن من يشء وفيها شاة ماتت

نجس(٣). لبنها أن فري الشيخ ~  أما

واحد  سعي يلزمه إال ال املتمتع أن ير ابن تيمية الثانية: شيخ اإلسالم املسألة
سعي حلجه  أن املتمتع يلزمه سعيان: ير ~ الشيخ وأما وعمرته، حلجه فقط

لعمرته(٤). وسعي

يُعفر  أن لإلنسان جيوز ير أنه ~ تيمية  ابن شيخ اإلسالم الثالثة: املسألة
هللا  تعفر وجهك وأن أن تسجد لك صالة جيوز غري من ـ يعني تذلالً Å  هللا وجهه

ذلك.  ير ال الشيخ ~ وأما تذلال، Å 
عن املأموم  يتحمل اإلمام أن ير ~ تيمية ابن اإلسالم شيخ املسألة الرابعة:
ـ  الشافعي وهو ـ مذهب ير ~ الشيخ أما اجلهرية، الصالة يف الفاحتة قراءة
يقرأ أن عليه جيب املأموم وأن الفاحتة مطلقاً، قراءة عن املأموم يتحمل ال أن اإلمام
الصالة كانت وسواء جهرية، أو رسية الصالة كانت سواء ركعة كل يف الفاحتة

نافلة أو فريضة(٥).

الصالتني املجموعتني  بأن يقول تيمية ~ ابن شيخ اإلسالم املسألة اخلامسة:

   

.(٣٧٠ ،٣٦٩/ املستقنع (٨ زاد عىل املمتع الرشح (١)
.(١٠٣/ ـ (٢١ الفتاو (٢) جمموع

.(١٧٥/١) «اإلِنصاف» ،(١٠٣/٢١) «الفتاو «جمموع ،(٩٢/ املستقنع (١ زاد عىل املمتع الرشح (٣)
.(٣٦/ ٢٦) الفتاو /٣٤٤) جمموع املستقنع (٧ زاد عىل املمتع الرشح (٤)

.(١٧٦/ ٤) املستقنع  زاد عىل الرشح املمتع ،(٢٠/ ١٨)  الفتاو جمموع  (٥)
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والداه، رباه

يشرتط ال املجموعتني الصالتني بأن يقول: تقديم مجع اإلنسان ـ مجع إذا يعني ـ
ذلك بعد ثم الظهر تصيل أن بأس ال يعني: اإلسالم شيخ فاختيار التوايل، بينهام 
ـ  بني التوايل من البد أنه ير ~ الشيخ أما ساعة،  بعد ولو العرص  تصيل
النبي فإن والسالم، عليه الصالة النبي ـ هو هدي ألن هذا املجموعتني، الصالتني

متواليا(١). إال جيمع مل ـ والسالم عليه الصالة ـ

بعد دخول وقت الصالة  حاضت إذا املرأة » أن ير الشيخ السادسة: املسألة
مل إذا وقتها يف حاضت  التي الصالة تلك تقيض أن طهرت إذا عليها جيب فإنه
مقدار ركعة الصالة وقت من أدركت املرأة يأتيها احليض..... فإذا أن قبل تصلها
شيخ ير بينام القضاء.»(٢)، لزمها طهرت  إذا  فإهنا تصيل أن قبل حاضت ثم
ألن يلزمها يشء؛ ال أهنا ومالك حنيفة أيب مذهب الدليل يف « األظهر أن اإلسالم
تأخريا جائزا أخرت وألهنا بالقضاء هنا يلزمها أمر وال جديد بأمر جيب إنام القضاء

غري مفرطة.»(٣) فهي

وأما  نجسة، بأن اخلمر يقول: تيمية ~ ابن شيخ اإلسالم السابعة: املسألة
نجسة.(٤) اخلمر ليست بأن يقول: ~ حممد الشيخ 

الصالة:  يف أداء مراتب له املريض أن من املعلوم الثامنة: املسألة

جنب،  عىل ييل أن  الثالثة: جالساً، يصيل أن الثانية: قائامً، يصيل أن األوىل:
أن  عليه  جيب  برأسه هل يومئ أن عن عجز إذا بالرأس. إيامء  يصيل أن الرابعة: 

.(٤٠٠/ املستقنع (٤ زاد عىل املمتع الرشح (١)
١٤٢١هـ). (املتوىف: العثيمني حممد بن صالح بن حممد املؤلف: (١٨١/ ١٢) عثيمني فتاو ورسائل ابن جمموع  (٢)

األخرية  الطبعة: الثريا دار الوطن ـ دار النارش: بن إبراهيم السليامن نارص فهد بن وترتيب: مجع املحقق:
األجزاء: ٢٦. عدد ، هـ ١٤١٣ ـ

.(٣٣٥/ ٢٣)  الفتاو جمموع  (٣)
.(٤٢٩/ ١) املستقنع زاد عىل املمتع الرشح ،(٤٨١/٢١) «الفتاو «جمموع (٤)
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فشيخ ذلك؟ جيب عليه ال أو وأقواهلا؟ الصالة أفعال يستحرض وأن بقلبه، يصيل
عنه. تسقط الصالة فإن باإليامء يصيل أن عجز إذا ~ يقول: تيمية ابن اإلسالم

اإلنسان باقي،  دام أن عقل ما ال تسقط الصالة بأن يقول: الشيخ ~  وأما
بقلبه.(١) فإنه يصيل ولو صىل

إذا  الفطر زكاة  يف  يكفي يقول:بأنه ~ تيمية  ابن  الشيخ  التاسعة:  املسألة
نصف  ال يكفي يقول: ~ الشيخ أما صاع، نصف خيرج راً أن بُ أخرج اإلنسان

(٢).< سعيد أيب حديث يف كام كامالً صاعاً خيرج أن البد صاع بل

يوم  إفراد يكره ال بأنه يقول: ~ تيمية  ابن شيخ اإلسالم املسألة العارشة:
بالصيام.(٣) السبت إفراد يكره بأنه يقول: ~ حممد الشيخ بالصيام، السبت

ليست  العمرة يقول:  ~ تيمية  ابن اإلسالم شيخ  عرش: احلادية املسألة
أهل  عىل العمرة واجبة مطلقا يقول: ~ حممد والشيخ مكة، أهل عىل واجبة

وغريهم.(٤) مكة

عىل  طاف لو يقول: ~ تيمية  ابن اإلسالم شيخ  عرش: الثانية املسألة
الشيخ أما صحيح. طوافه فإن الكعبة جدر حتت عامدا جعل الذي  الشاذوران

صحيح. غري طوافه ير أن ~
تيمية  ابن اإلسالم شيخ الكبريين بالشيخني تأثره مع ~ الشيخ أن فنجد

(٣٣٢/ املستقنع (٤ زاد عىل الرشح املمتع (٩٨/ ـ (١٢ العثيمني ورسائل فتاو جمموع  (١)
من ا صاعً أو طعام، من ا صاعً ،S اهللا رسول فينا كان إذ الفطر، نخرج (كنا قال: < سعيد أيب حديث (٢)

متفق عليه. إقط) من ا صاعً أو زبيب، من ا صاعً أو ا من متر، صاعً أو شعري،
عبدالكريم نارص د. تيمية حتقيق: اإلسالم ابن املؤلف: شيخ ـ (٧٥/ ـ (٢ ـ املستقيم الرصاط اقتضاء  (٣)

املستقنع (٤٧٨/٦). زاد عىل الرشح املمتع ،٢ األجزاء: عدد الرياض ـ الرشد مكتبة النارش: العقل،
ـ الفتاو /٣٦) جمموع ـ (٢١ العثيمني ورسائل فتاو /٧) جمموع املستقنع (٧ زاد عىل الرشح املمتع (٤)

(٢٥٧/ ٢٦)
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والداه، رباه

ولو  به  يأخذ فإنه الدليل له تبني فمتى  للدليل، متبع أنه إال O القيم وابن
.~ القيم ابن أيضا وكذلك ،~ تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك يف خالف

املعلم الثالث
   ~  

~   

وكذلك  ملستقنع)، (زاد رشح وقد ـ يف رشوحاته ~ الشيخ نجد أن وهلذا
(كشاف القناع) يف طلبته لبعض رشح أيضا وكذلك (الكايف)، كتاب أيضا رشح
ويف تقريراته  ويف (املنتهي)...إلخ، رشح يف أيضا  وكذلك املربع) (الروض ويف
األصحاب... إليه ذهب ما أو هذا األصحاب، قال أصحابنا، (قال يقول: دروسه
~ وسار عليه، فسار  اإلمام أمحد  مذهب فقهه عىل بنى ~ فالشيخ إلخ)،
اإلمام مذهب أن شك ويف تقريره...إلخ، وال تدريسه يف أمحد اإلمام مذهب عىل

يف  إمام أمحد ~ لسنة واجلامعة، واإلمام مذهب أهل هو العقيدة ~ يف أمحد
الزهد...إلخ. إمام يف يف العقيدة، إمام الفقه،

عن  (اإلنصاف) صاحب ذكر وهلذا للدليل، متبعا كان ~ أمحد واإلمام
صاحب  ذكرها روايات، ست واالستنشاق املضمضة يف حكم ~ أمحد اإلمام
لإلمام  ست روايات أيضا الشك صيام يوم عن وذكر (١).~ املرداوي اإلنصاف

اهللا.(٢) رمحه أمحد

إليه. يرجع فإنه الدليل له تبني إذ ~ كان أمحد واإلمام

الصاحلي الدمشقي املرداوي سليامن بن عيل احلسن أبو الدين  عالء املؤلف:  (١١٧/ ـ (١ (١) اإلنصاف
١٤١٩هـ. األوىل الطبعة الطبعة: لبنان ــ بريوت العريب الرتاث إحياء دار النارش: ٨٨٥هـ) (املتوىف:

.(٢٤٦/ ـ (٣ (٢) اإلنصاف
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حتى السكران طالق بوقوع  أقول كنت :~ أمحد اإلمام قول ذلك ومن 
أمرين: أتيت قد الطالق عليه أوقعت فإذا تبينته،

مل  وإذا لغريه، أبحتها أنني واألمر الثاين: زوجها، أنني حرمتها عىل األول: األمر
لزوجها.(١) أبحتها أين وهو واحدا فقط أتيت أمرا فقد الطالق عليه أوقع

عنه،  رجع بعد ذلك ثم السكران طالق كان ير وقوع ~ أمحد فاإلمام
له  تبني  أنه  هو ~ أمحد اإلمام عن الروايات تعدد أسباب من أن جتد وهكذا

الدليل. إىل فيها قوله فريجع عن املسألة يف الدليل

 ~ الشيخ  إال أن أمحد، اإلمام مذهب فقهه عىل بنى ~ الشيخ وهكذا
من املشهور  خيالف  فإنه للدليل املوافق القول له تبني فإذا للدليل،  متحريا كان
من أكثر للشيخ أحىص أنه اإلخوة بعض ذكر وقد  ،~ أمحد اإلمام  مذهب

.~ أمحد اإلمام مذهب املشهور من فيها مسألة خالف ثالثامئة

أمحد  اإلمام مذهب من املشهور ~ الشيخ التي خالف فيها املسائل  بعض
:~

أن أمحد ~: اإلمام مذهب من فاملشهور املاء، تقسيم مسألة األوىل: املسألة
وماء طاهر.(٢) نجس، وماء طهور، ماء أقسام: ثالثة ينقسم املاء

وماء نجس،  طهور، ماء قسمني: إىل املاء ينقسم أن ير فإنه ~ الشيخ أما

املروزي منصور بن إسحاق تأليف: (٤٦٤٧/ ـ (٩ راهويه بن حنبل وإسحاق أمحد بن مسائل اإلمام  (١)
األوىل، السعودية العربية اململكة املنورة، باملدينة اإلسالمية اجلامعة  العلمي، البحث عامدة النارش:
مفلح بن حممد املؤلف: (١٣/ ـ (٩ و تصحيح الفروع ٩، الفروع املجلدات: عدد ١٤٢٥هـ/٢..٢م
املحقق: ٧٦٣هـ) (املتوىف: الصاحلي ثم الرامينى شمس الدين املقديس عبداهللا، أبو مفرج، بن بن حممد

ـ ٢٠٠٣ م،  ١٤٢٤ هـ األوىل الطبعة الطبعة: مؤسسة الرسالة النارش: الرتكي املحسن عبد بن عبداهللا
(.٣٢/ ٨) ـ اإلنصاف

.(.٣/ ١) ـ /٥٥)، اإلنصاف ـ (١ الفروع تصحيح و الفروع  (٢)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

وجود له.(١) الطاهر ال وأن

املذهب:  من املشهور كاملة، لطهارة امرأة به خلت املاء الذي أن الثانية: املسألة
حدث الرجل.(٢) ال يرفع أنه

احلدث.(٣) يرفع أنه ير ~ الشيخ وعند

وأنه  مبيح، املذهب أنه فاملشهور من رافع، أو مبيح هل التيمم الثالثة: املسألة
(٤).أخر مرة أن يتيمم الصالة وقت دخل إذا عىل اإلنسان جيب

حكم  التيمم حكم بل مبيحا، وليس رافع التيمم بأن ~ يقول: الشيخ أما
الرتاب تبطل طهارة أن الرتاب: وطهارة املاء طهارة الفرق بني أن إال متاما، املاء

بوجود احلدث.(٥) إال تبطل ال فإهنا بالنسبة لطهارة املاء، وأما املاء، بوجود

الوضوء.(٦)  ينقض أنه املذهب من فاملشهور املرأة لشهوة، مس الرابعة: املسألة
ال ينقض الوضوء.(٧) أنه ~ الشيخ وعند

ناقضة؟  ليست أو ناقضة، اللحم غري اإلبل أجزاء بقية هل اخلامسة: املسألة 
ناقضة.(٨) أهنا ليست املذهب: من فاملشهور

.(٥٤/ املستقنع (١ زاد عىل املمتع الرشح (١)
.(٤٧/ ١) ـ /٨.) اإلنصاف ـ (١ الفروع تصحيح و الفروع  (٢)

.(٤٤/ املستقنع (١ زاد عىل املمتع الرشح (٣)
.(١٩٢/ ـ (١ (٤) اإلنصاف

.(٣٧٥/ املستقنع (١ زاد عىل املمتع الرشح (٥)
حنبل الشيباين بن أمحد اإلمام يف فقه املغني (٢١٩/ ـ (١ الشيباين بن حنبل اإلمام أمحد فقه يف املغني (٦)
١٤٠٥عدد األوىل، الطبعة بريوت – الفكر دار النارش: حممد أبو املقديس قدامة بن أمحد بن عبداهللا املؤلف:

.(١٥٦/ ـ (١ اإلنصاف ،١٠ األجزاء:
.(٢٩١/ املستقنع (١ زاد عىل املمتع الرشح (٧)

.(١٦١/ ـ (١ (٨) اإلنصاف



١٥٥٧

ناقضة.(١) أهنا ~ واختار الشيخ

كفاية.(٢)  فرض أهنا املذهب: من املشهور العيدين، صالة السادسة:حكم املسألة
عني.(٣) فرض أهنا ~ أبو حنيفة ما ذهب إليه واختار الشيخ

املشهور عىل نفسه صل يُؤَ أن لإلنسان ينبغي أنه م: لَ هذا املعْ نستنبطه من والذي
~ فإن أمحد كتب اإلمام للفقه يف تعلمه ويسلك ،~ أمحد اإلمام مذهب من
التي الوسائل باب من هي إنام الكتب هذه غايات، وليست الوسائل باب من هذه

.S رسوله ومراد اهللا مراد أن يصل فيها إىل من اإلنسان يتمكن

يعتني كتابا أريد ويقول: يسأل بعضهم أن الطلبة، من كثري أسئلة نلحظ عىل
فقط. بالصحيح

خمالفة من ويسلم مرجوحاً، كونه من  يسلم كتابا  جتد تكاد ال  احلقيقة ويف 
ما أما ،S النبي سنة من ثبت وما اهللا لكتاب فقط: للوحي العصمة الدليل،
وعقوهلم البرش أفهام ألن الدليل، خمالفة من يكاد يسلم ال املخلوقون، فإنه سطره
البهية) أتى بكتاب (الدرر الطلبة بعض أن وأذكر وقارصة، ناقصة فإهنا بلغت مهام
بعض يقرأ يكاد نقرأ وال فكنا الكتاب، هذا يف سأقرأ وقال: أنا ،~ للشوكاين
ذكره ما  خالف عىل الدليل وأن اجلمل، هذه  من مجلة  عند  ونتوقف إال  اجلمل
الراجح،  عىل كتابه وبنى عامل كبري وجمتهد، ~ الشوكاين أن مع ،~ الشوكاين

.Sالنبي سنة من ثبت وما كتاب اهللا عليه دل ما خيالف ما فيه ومع ذلك وجد

فوائد: عدة منه فإنه سيستفيد متن عىل نفسه يؤصل فكون اإلنسان

.(٢٩٩/ املستقنع (١ زاد عىل املمتع الرشح (١)
(١٩٩/ ٣) ـ الفروع تصحيح و الفروع ،(٢٢٣/ ٢) ـ  الشيباين حنبل  بن أمحد اإلمام فقه يف املغني  (٢)

.(٢٩٤/ ٢) ـ اإلنصاف
.(١١٦/ املستقنع (٥ زاد عىل املمتع الرشح (٣)
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والداه، رباه

أمل  قد يكون فإنه املتن هبذا أمل إذا العلم، مجلة إىل الوصول من يتمكن أنه : أوالً
العلم. بجملة

عىل  نفسه ال يؤصل اإلنسان الذي الضياع، ومن الشتات من حيفظه ثانياً: أنه
فهذا أصول الفقه، أو الفقهية، يف القواعد أو الفقه، أو يف يف العقيدة، كان سواء متن
فإن املتون، من متن وقعدها عىل أصل نفسه إذا يضيع ويتشتت، لكن ما رسعان

الضياع. ومن التشتت، من حيفظه هذا
كرتمجة  العلامء السابقني، تراجم إذا قرأت يف سبقه، فأنت بمن يقتدي أنه ثالثاً:
احلارض الوقت يف علامئنا وحتى ،~ ابن تيمية اإلسالم وشيخ ،~ قدامة ابن
ومع املستقنع)، (زاد يستحرض ~ كان حممد فالشيخ باحلفظ، يعتنون أهنم جتد
الشيخ يل وقد ذكر املستقنع)، حيفظ (زاد الزمن... هذا الفقه يف من علامء ذلك يعترب
اإلرادات)،  (منتهى حفظ يف ~ حممد والشيخ هو رشع أنه الزامل~: عيل
(منتهى كتاب حفظ يف رشعنا ويقول:  جملدين، عن عبارة كبري كتاب وهذا

توقفنا. ذلك بعد ثم اجلامعة، صالة باب إىل وصلنا حتى اإلرادات)
الذي هو وهذا يوصله، الذي هو هذا متن عىل نفسه يُؤصل اإلنسان  فكون
العلامء، ملا عرف وهلذا تكون؟ أين العلم مسائل أيضاً ويعرف العلم، من فيه يتمكن
الذي يعرف احلكم الفقيه هو بأن قالوا: ؟ الفقيه هو من الفقيه: تعاىل ـ ـ اهللا رمحهم

القريبة.(١) بالقوة أو بالفعل
الطويس الغزايل حممد بن حممد حامد أبو (٤٥٧/ ـ (٢ الرسالة ط ـ األصول علم يف انظر: املستصفى (١)
الطبعة: لبنان بريوت، الرسالة، مؤسسة النارش: األشقر سليامن بن حممد املحقق: ٥٠٥هـ) (املتوىف:

١٤١٧هـ/١٩٩٧م. األوىل،
عبد بن مصطفى بن أمحد بن عبد القادر املؤلف: (..٢/ ١) ـ حنبل أمحد بن اإلمام مذهب إىل املدخل
العلمية الكتب دار النارش: ضناوي أمني حممد  املحقق:  ١٣٤٦هـ) (املتوىف: بدران حممد  بن الرحيم
حممد البقاء أبو الدين تقي املؤلف: (٤٢/ ١) ـ املنري الكوكب رشح ١٩٩٦م، ١٤١٧هـ ـ األوىل الطبعة
الزحييل املحقق: حممد ٩٧٢هـ) بابن النجار (املتوىف: املعروف الفتوحي عيل بن العزيز عبد بن أمحد ابن

١٩٩٧م. ١٤١٨هـ ـ الثانية الطبعة مكتبة العبيكان، النارش: محاد، ونزيه
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القريبة، يعني يستطيع بالقوة أو وكذا، كذا والدليل حرام هذا بالفعل: يقول لك
احلكم هذا ويستخرج العلامء أن يذهب إىل كتب يستطيع حكم، عن أنه إذا سألته

ويستخرج الدليل.

وهذا العلم، بجملة إذا أملمت إال القريبة القوة عىل أن حتصل يمكن ال أنت
باب هو من إنام املتن هذا أن أسلفت املتون، وكام من متنا ضبطت إال إذا ال يكون
،S رسوله مراد اهللا ومراد ملعرفة وسيلة هو إنام املقاصد، باب الوسائل وليس من
كان  وإن دليله، ويذكر اهللا، رمحهم احلنابلة، مذهب ~ يقرر الشيخ نجد وهلذا

وبني دليله. اآلخر القول ورجح عليه، ورد نقضه السنة أو للكتاب خمالفا

املعلم الرابع

         

وكثريا  الدليل، خمالفة حترم وأنه العمل بالدليل وجوب كان ير ~ فالشيخ
 v  u   t   s  r نث  تعاىل:  قوله يردد وهو ~ الشيخ سمعنا ما
ال تتم  يقول: العبادة كان أنه ~ الشيخ ومن كالم (القصص: ٦٥)، w  مث 

أمور: ستة يف املتابعة إال تكون وال ،S الرسول  Å ومتابعة هللا باإلخالص إال

السبب. يف املتابعة ـ ١
الزمان. يف املتابعة ـ ٢
املكان. يف املتابعة ـ ٣
القدر. يف املتابعة ـ ٤

اجلنس. يف املتابعة ـ ٥
الكيفية. يف املتابعة ـ ٦

واجلنس، والكيفية، والقدر، واملكان، الزمان، الستة: األمور هذه من بد  ال
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والداه، رباه

 S للنبي موافقا فتكون الستة  األمور  هبذه إال تتابع أن يمكن  فال والسبب،
فيها.(١)

:~ الشيخ عنها رجع أمثلة ملسائل

الدليل  بذكر مشحونة جيدها وفتاويه ~ حممد الشيخ رشوحات يقرأ لذي إن
الكتاب  من الدليل له تبني إذا كان ~ الشيخ وهلذا التعليل، بذكر وكذلك أيضا

ذلك: عىل األمثلة ذلك، ومن إىل فإنه يرجع السنة أو
عن  رجع ثم طهارة، بال جائز املصحف مس ير أن كان الشيخ ~ أن ١ ـ
عمرو بُني له ثبوت حديث ملا إال بطهارة، املصحف ال جيوز مس بأنه ذلك، وقال:

طاهر»(٢). إال القرآن يمس «ال ابن حزم وأنه:
قوله لتُ ملَّا تأمَّ لكنْ ريَّة، اهِ الظَّ قول إىل أميل هذه املسألة «كنت يف :~ يقول
األصغر من احلدث اهر عىل الطَّ لَق طْ يُ اهرُ والطَّ طاهر»، إال القرآن يمسُّ «ال :S
 Z  Y  X  W  V  U   T  S  R نث تعاىل: لقوله واألكرب
اهر؛  بالطَّ عن املؤمن َ ربِّ عَ يُ Sأن النبيِّ من عادة يكن ومل (املائدة: ٦)، ]مث
حدثاً حمدثاً كان نْ مَ القرآنَ أن يمسَّ ال جيوز أنَّه تبنيَّ يل ، غُ بْلَ أَ باإلِيامن هُ فَ صْ وَ ألنَّ

حزم»(٣). بن عمرو حديث إِليه نُ كَ أَرْ والذي أكرب، أو أصغر،
وأن املسافر  السفر واجب يف القرص أن ير أمره أول يف كان الشيخ ~ ٢ ـ

.(٢٦٦/ ١٣) العثيمينـ ورسائل فتاو جمموع ،(٤١٠/ املستقنع (١ زاد عىل املمتع الرشح (١)
والدارقطني ،(١٣٢١٧ (١٢/رقم «الكبري» يف الطرباين رواه املوطأ (٣٦٩) (١٩٩/١)، يف مالك أخرجه (٢)

ال بأس به». «إِسناده حجر: ابن قال عمر، ابن عن (٨٨/١) والبيهقي ،(١٢١/١)
العاص. أيب بن وعثامن حزام بن حزم، وحكيم بن عمرو حديث أيضاً من وروي

حنبل. بن أمحد به واحتجَّ عبد الرب. وابن راهويه، والشافعي، بن إِسحاق حه: وصحَّ
.(١٩٦/١) الراية» «نصب ،(١٧٥) رقم احلبري» «التلخيص انظر:

(.٣٢/ املستقنع (١ زاد عىل املمتع الرشح (٣)
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حلديث عائشة <، ~ حنيفة أيب مذهب هو كام الصالة أن يقرص عليه جيب
املسافر.(١) ليس واجبا عىل القرص أن ورأ عنه، الشيخ تراجع ذلك بعد ثم

يعني  القرينة ـ مع فرة درة والصُ الكُ أن ير أول أمره يف كان الشيخ ~ ٣ ـ
احليض، ثم حكم تأخذ احليض وأهنا من أهنا ير ـ العادة جاءت أو وجدت إذا
الدم يأيت حتى حيضا تكون ال فرة والصُ درة الكُ أن ورأ عنه، رجع ذلك بعد 

املرأة. عند املعروف
السلس،  كصاحب يعني دائم، حدثه من أن ير كان  ~ الشيخ  أن ـ  ٤
ذلك بعد ثم كل صالة، لوقت أن يتوضأ جيب عليه أنه ـ ير واملستحاضة...إلخ
:~ ذلك، وقال رجع عن صالة(٢)، لكل «توضئي :S قوله عنده يثبت مل ملا
آخر ناقض سبب يأيت حتى صالة لكل يتوضأ أن عليه ال جيب دائم من حدثه إن

احلدث الدائم.(٣) هذا غري

اخلامس املعلم

     ~ 

ورث  العربية اللغة  وعلم والقواعد األصول  بعلم ~ الشيخ عناية فإن
إىل  ورد اجلزئيات األصول عىل الفروع ختريج عىل فقهية تقوم ملكة ~ الشيخ
كتاب  دروسه قرأ يف ~ الشيخ أن نجد االستنباط، وهلذا عىل ومقدرة الكليات
(١٠/ ١٨٥) ـ عثيمني البن ـ الدرب عىل نور  فتاو ،(٣٦١/ ٤) املستقنع  زاد عىل املمتع الرشح (١)
بن صالح بن حممد الشيخ مؤسسة اهللا.النارش:  رمحه العثيمني  صالح بن حممد الشيخ فضيلة املؤلف:

ـ٢٠٠٦م]. [١٤٢٧هـ الطبعة:.اإلصدار األول اخلريية عثيمني
(٢٩٨) داود وأبو ،(٢١٧/١)  (١٢٥) والرتمذي ،(٩١/١)  (٢٢٦) صحيحه  يف  البخاري رواه (٢)
واملرأة املستحاضة ،> عائشة حديث من اللفظة، هذه ذكر دون (٢٦٢ /(٣٣٣) (١ ومسلم ،(٨٠/١)

.> حبيش أيب بنت فاطمة هي:
.(٥٠٣/ املستقنع (١ زاد عىل الرشح املمتع (٣)
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والداه، رباه

ورشحه األصول)، علم من (األصول كتاب قديام وألف رجب، البن (القواعد)
وأيضا وأصوله، الفقه قواعد وبيتني يف مائة تبلغ منظومة أيضا وللشيخ دروسه، يف
أصول يف (الورقات) رشح أيضا وكذلك الفقه، أصول يف العمريطي) (نظم رشح

النجار. التحرير) البن (خمترص أيضا ورشح الفقه،
مالك)، وكان ابن ورشح (ألفية (اآلجرومية)، رشح يف دروسه أيضا وكذلك
األصول،  علم ـ العلوم هبذه ~ فإملام الشيخ  مالك، ابن ألفية ~ يستظهر
للشيخ كان أيضا  وكذلك اللغة بعلم  يتعلق وما الفقهية،  القواعد أيضا  وكذلك
عىل استخراج  تقوم فقهية ملكة ورثه ـ أسلفت هذا كام البالغة، يف دروس ~
أيضا وكذلك الصحيح، االستنباط عىل مقدرة أيضا وكذلك األصول، عىل الفروع

الكليات. اجلزئيات إىل رد
املعلم السادس

 ~ 

طالب عىل يسهل أنه وذلك العلم، لطالب املهمة العلوم  من الفروق وعلم
لكنها ختتلف ها متشاهبة ورُ صُ املسائل التي بني التفريق أيضا وكذلك احلفظ، العلم
خالله يستطيع من العلم هبذا يُعنى اإلنسان فكون وأسباهبا، وأحكامها يف عللها
وأسباهبا أحكامها يف ختتلف أهنا إال صورها يف تتشابه التي املسائل بني يفرق أن
عبدالرمحن  الشيخ رسالة دروسه يف رشح ~ الشيخ أن نجد وهلذا  وعللها،
يف هبذا كثريا يُعنى وتراه النافعة)، والتقاسيم والفروق والقواعد اجلامعة (األصول

ذكرها: أو يذكرها، ~ التي كان الشيخ رشوحه، ومن الفروق
الشيخ ~أربعة وذكر املعاملة، يف والرشوط رشوط املعاملة بني الفرق ١ ـ

فروق.(١)
.(٢٢٣/ املستقنع (٨ زاد عىل املمتع الرشح (١)
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فروق.(١) ثالثة وذكر الثاين، والفجر األول بني الفجر الفروق ـ ٢

إلخ. العني(٢)..... وفرض الكفاية فرض الفرق بني ـ ٣

ثنايا يف وذكروه  بالتأليف، اهللا، رمحهم العلامء، أفرده وقد كبري علم فهذا
وتأليفهم. رشوحهم

املعلم السابع

~ 

التفسري يف أو العقيدة يف أو يف الفقه، ذلك سواء كان جدا، مالحظ يشء وهذا
والسالم الصالة عليه النبيـ  الرشيعة، فسنة يف أصل هذا له ذلك، والتقسيم غري أو
العدد: يقول ما كثريا والسالم ـ عليه الصالة النبي ـ أن فنجد عىل ذلك، دلت ـ
عليهم دلت آخرين هناك أن مع ،(٣) ظله» إال ظل ال ظله، يوم يف اهللا يظلهم «سبعة
وتقريب للحرص، السبعة هؤالء ـ والسالم الصالة عليه ـ النبي ذكر وإنام السنة،

حفظه. وتسهيل العلم،

احلديث»(٤)، يرتكوهنن:... اجلاهلية ال أمر من أمتى يف أربع » :S قوله مثله
لتقريب  النبيS بذلك، الذي قصد احلرص هو األربع، لكن هذه غري هناك مع أن
ويذكرون بالتقاسيم يعنون اهللا، رمحهم العلامء، نجد وتسهيله، وكذلك أيضا العلم

للمسائل. أقساماً

هذا  ألن التقسيم، هبذا يُعنى أنه  جيد لرشوحاته فاملتأمل ~ الشيخ  وأما  

.(١١٣/ املستقنع (٢ زاد عىل املمتع الرشح (١)

.(٢٦٤/ املستقنع (٥ زاد عىل املمتع الرشح (٢)
.< هريرة أيب حديث من وغريمها، (٧١٥/٢) (١٠١٣) ومسلم ،(٥١٧/٢) (١٣٥٧) البخاري رواه (٣)

من أمر  أمتي يف «أربع Sقال النبي األشعري أن مالك أيب من حديث مسلم (٩٣٤) (٢٤٤/٢) رواه  (٤)
والنياحة...». واالستسقاء بالنجوم األنساب، يف األحساب والطعن الفخر يف يرتكوهنن: ال اجلاهلية
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والداه، رباه

تطهري  ذكر يف ~ الشيخ أن فتجد حفظه، عليه ويسهل للطالب، العلم يقرب
أن أيضا أقسام، وذكر أربعة  اإلمام مع للمأموم أن وذكر  أقسام، ثالثة املتنجس

.~ ذكره ما أقسام...إلخ  مخسة إىل تنقسم الصالة يف احلركة

املعلم الثامن

 ~ 

قال قتادة  تقريراته، وقد يف دروسه يف ويبينه كثريا باخلالف يُعنى ~ فالشيخ
:~

أنفه الفقه(١). يشم مل االختالف يعرف مل ن مَ يقول:
بمناقشته،  اآلخر ويقوم القول صحة ويذكر اخلالف يذكر كان ~ فالشيخ
الشيخ يف دروس ظاهر عنه، وهذا دليله ويدافع يتبناه ويذكر الذي ويذكر القول

إلخ. التفسري... أو احلديث رشوح أو يف الفقهية كانت ~ سواء
فالعناية  اخلالف، يذكر أن  إىل ~ الشيخ حيتاج  أحياناً الفتاو يف حتى
من دليله، هذا القول اآلخر ويعرف يعرف اإلنسان فكون جدا، مهم هذا باخلالف

الراجح...إلخ. بالقول أيضاً اإلملام األسباب ومن وحفظه، العلم ضبط أسباب

املعلم التاسع

~ 

يف أول  الطلبة حيفظ كان ~ فالشيخ التدريس، أثناء الطلبة حيفظ أنه وذلك
يف رشح إذا أيضاً وكذلك التفسري حيفظهم، يف رشح إذا كان القرآن، حتى أمره

وحتقيق: دراسة النمري القرطبي عبداهللا بن يوسف عمر أيب تأليف: (١٠٢/ وفضله (٢ العلم بيان (١) جامع
١٤٢٤ـ٢٠٠٣ هـ،  األوىل الطبعة حزم ابن دار ـ الريان مؤسسة النارش: زمريل أمحد عبدالرمحن فواز أبو

.[ ٢ ] املجلدات: عدد
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وكذلك الطلبة، عليه كثر ملا ـ التسميع الطلبة ـ بعض وخيتار حيفظ الطلبة، (الزاد)
القواعد...إلخ. ويف احلديث، يف أيضا

وعىل حمفوظات، له يكون العلم أن لطالب بد فال جدا، أمر مهم هذا فاحلفظ
حمفوظ. العلم فنون من فن كل أن يكون له يف حال أقل

إمام. حافظ فكل فاحفظ :~ الرحبي قال وكام

(جمالس تسمى: جمالس، جيد أهنم حيفظون وهلم اهللا، لألئمة، رمحهم واملتأمل
.Sاهللا أحاديث رسول من حفظوه ما يتذاكرون املذاكرة) و(جمالس اإلمالء)

العارش املعلم

      

السابق،  الدرس يف الطلبة بمناقشة يقوم الدرس بداية يف ~ الشيخ كان
من   ~ الشيخ انتهى وإذا الدرس،  إلقاء أثناء يف األسئلة بإلقاء يقوم  وأيضا
تقدم ملا وفهمهم الطلبة إملام مد يَسربُ لكي الباب كله، بمراجعة يقوم الباب، فإنه

الدروس. من

هداة مهتدين،  لفه، وأن جيعلنا يف سَ جيعلنا وأن ويرمحه، له يغفر أن Å  اهللا أسأل
عنا. واعف وعافنا وارمحنا لنا اغفر اللهم

رصاط إىل تشاء من هتدي  إنك بإذنك احلق من  فيه اختلف ملا اهدنا اللهم
حسنة وقنا عذاب النار. اآلخرة ويف يف الدنيا حسنة آتنا ربنا مستقيم

وصحبه وسلم. آله عىل نبينا حممد وعىل وبارك صل وسلم اللهم
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والداه، رباه

  

آالف ساعة  من مخسة أكثر ~ للشيخ سجل قد أنه سمعنا األول: السؤال *
أمرها؟ سيكون ماذا أم ستبقى؟ ستطبع؟ أم اآلالف، هل مصري هذه فام يف العلم؟

 Å  اهللا توفيق من وهذا صحيح، هذا السائل بالنسبة ملا ذكره األخ اجلواب:
دروسه،  يسجل من  Å له اهللا  وسخر النية الصدق وحسن منه علم ا ملَ ~ للشيخ

من التسجيل. كثري الشيخ يشء ت يَفُ مل

يكتب  وكان فقط، رسائله للتأليف وإنام كان يكتب نفسه ينصب مل ~ الشيخ
يف  ~ الشيخ ألقاها دروس من هي فإنام املجلدات، هلذه بالنسبة أما ،الفتاو
السائل، األخ ذكرها التي اآلالف وهذه وطبعت، سجلت ذلك بعد ثم املسجد
(١٤١٩هـ)، سنة موته قبل ~ الشيخ ألفها جلنة هناك خاصة، هناك عناية هبا
الكتب من كثري فهناك الدروس، وهذه الساعات هبذه بالعناية قامت وهذه اللجنة
أو الساعات، هذه وزعت وقد التي قد خرجت، الكتب من ستخرج، وكثري التي
خترج وتصحيحها، لكي وصياغتها كتابتها يف العلم، طالب عىل منها كثري وزع

للناس.

بـ (رشح أيضا يتعلق وما املمتع) هناك من يعمل عليه، (الرشح يتعلق بـ فيام
بـ (رشح السفارينية)، وما يتعلق برشوح العقيدة مثل(رشح يتعلق وما بلوغ املرام)،
طالب بعض عىل هذه قد وزعت البخاري).....إلخ. (رشح بـ مسلم)، وما يتعلق

عليها.(١) يعملون وهم العلم

يرس اهللا إمتام املرام ومعظم بلوغ والسفارينية، املمتع، كالرشح بالفعل الرشوح هذه طباعة بعض تم وقد (١)
الباقي.
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تأخر  التسجيل الشيخ ~ أن لفضيلة من اخلري يكون قد الثاين: السؤال *
 ~ للشيخ نجد فقد ذلك ومع قليال، كالمه االختالف يف وهلذا رأينا له، بالنسبة
طبعت التي األخرية كتبه يف  الفقهية خصوصا املسائل  بعض يف اختيار من أكثر
رأ أنه املمتع يف الرشح يب مر مما ذلك: مثال املؤسسة، أو اللجنة إرشاف  حتت
بل يقول: نفسه الكتاب يف آخر موضع ويف بالتيامن، اخلفني يكون عىل املسح أن

التيامن! يرد مل إذ واحد وقت مجيعا يف يمسحهام

يكون فهل اخلفني، عىل املسح يف والثاين باب السواك يف مرة االختالف وهذا
حديث؟ واآلخر قديم كالم أنه أم املسألة ؟ للشيخ رأيني يف أن ذلك

للشيخ كثرية مالحظات جاءت املمتع) (الرشح  كتابه ظهر بعدما اجلواب:
نجتمع فكنا الكتاب، أن نقرأ معه منا فاجتمعنا معه، وطلب الشيخ فطلبنا ،~
ظهرا عرش الثانية صباحا إىل الساعة التاسعة من الساعة واألربعاء السبت يف يومي
 ~ الشيخ عىل أقرأ كنت سنوات، ثالث من يقرب ما ذلك وجلسنا عىل نقرأ،
الشيخ طالب من ومها الصقري، سامي والشيخ املصلح، الشيخ خالد معي وأيضا

.~ الشيخ يف مكان اآلن ومها يدرسان

بعض ونعدل (الرشح املمتع) يف كتاب نقرأ ثالث سنوات يقرب من فجلسنا ما
الكتاب. عىل وردت التي واملشايخ العلم مالحظات طالب أيضا ونقرأ األشياء،

يبقي الشيخ كان ما ومنها يستدركها،  الشيخ كان  ما املالحظات هذه فمن 
أنه أوردا عىل الشيخ األخ السائل، بل ذكره ما ذلك ومن عليه، هو ما عىل الكتاب

عنده. الكتاب يف ودونت وقلنا لو قيدت بعض املسائل، رجع عن

املسائل  هذه أن مثل وذكر عليه، هو كام الكتاب يبقي أن ~ الشيخ فرأ
رأيني. فيها له أنه االختالف أو اخلالف من يشء فيها يكون التي
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والداه، رباه

ال؟ الرأيان؟ أم له بقي هل إليكم اهللا الثالث: أحسن السؤال *

عليه. هو كام يرتك :~ يقول الرأيان، له بقي نعم، اجلواب:

~ دار  الشيخ تراث نرش يف جاهدة التي تسعى الدور من السؤال الرابع: *
عليهم أم نظركم صحيح؟ به يف يقومون الذي ذلك العمل فهل مرص! يف البصرية

ملحوظات؟

استدراكا  ذلك يف كتبت ~ الشيخ كلفها التي العلمية للجنة بالنسبة اجلواب:
ترتيض مثل وال األشياء هذه تأذن بمثل ال وأهنا يف الصحف، االستدراك هذا ونرش

إلخ. واخلطأ... اخللل من يشء سيعرتهيا قطعا ألهنا املطبوعات، هذه

مثل تنقيح العلم يف من طالب ـ أسلفت وكام ـ كثريا كلفت أهنا وذكرت اللجنة
إلخ. وطبعها... وتصحيحها الدروس، هذه

 ~ الشيخ من وإمالء هي إلقاء وإنام باليد حمررة تكن مل الدروس هذه ألن
منه اإلمالء سيحصل أثناء ويف اإللقاء أثناء يف اإلنسان أن شك وال طالبه، عىل
هكذا تطبع فكونه مشاهد، يشء وهذا عنه...إلخ. والغفلة الصواب جمانبة يشء من
أسلفت أن وكام وأن تنقح، تراجع، ن بل البد بصحيح، ليس هذا عواهلها عىل

يف إخراج كل دروس الشيخ. العمل يف جادة اللجنة

 ~ الشيخ  كان يرشحها التي املتون بعض أن الشك اخلامس: السؤال *
يشء؟ منها فهل يذكرون به طالبه، ويويص نفسه إىل مقرب وحمبب هو فيها ما

كان  أنه إال بذلك، واشتهر الفقه يف لَم عَ أنه مع ~ الشيخ نعم، اجلواب:
تفسري عىل حيث كثريا ~ كان والشيخ التفسري ويف العقيدة، يف كبريا عاملا أيضا
ظاهرة، فأجدها القرآن إىل أرجع ثم عيلَّ تشكل املسألة بأن ويقول: ،Å  اهللا كتاب
العليا،  الدراسات طالب حتى ينصح بل التفسري، عىل حيث كثريا ~ فالشيخ
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فالشيخ وعلومه، القرآن يف قسم يلتحق أن إىل وجهه يستنصحه، أحد جاءه فلو
يذكره  الشيخ  Å كان اهللا  فكتاب وتفهمه، معانيه، ومعرفة بحفظه، ينصح ~
ومصدرها العلوم أم  هو العظيم القرآن أن شك وال الطلبة، عليه وحيث دائام

وأساسها.
طالب  يُعنى بأن اجلملة يويص من حيث ~ فالشيخ للمتون: بالنسبة أما

كثرياً. خدم الذي العلم باملتن
كتاب (منار السبيل)، أرشح له أنني أرشحه، فذكرت عن متن سألني أنه وأذكر
وأصله (املقنع) كثريا، به اعتنى ألنه وذلك املستقنع)، (زاد يف أرشح أن إىل فوجه
األخر اجلوانب حيث من وأيضا  الرشوح حيث من كثريا فيه اعتني أيضا

املفردات...إلخ وبيان رشح واالستدالل،

والتحليل  والتفسري الرشح به من جهة عني الذي املتن عىل حيث ~ فالشيخ
يكون فإنه املتن، هذا سلك أو الرشح هبذا أمل إذا اإلنسان أن وذلك العلم، أهل من
جيد فسيكون أسهل عليه، لكونه إنسان به أخذ إذا املستقنع) (زاد فمثال عليه أسهل
أو (التوحيد) كتاب أيضا وكذلك يصل، أن يديه، وأقرب إىل بني مهيأة الرشوح

(الواسطية)...إلخ. كتاب

 ~ عثيمني ابن الشيخ أن اإلخوة بعض من سمعت السادس: السؤال  *
فهل تكفيه، فإهنا مقيم إمام مع الرباعية من ركعتني أدرك إذا املسافر أن ير كان

حق؟ ذلك
خلف  املسافر إذا صىل بأن يقول: الشيخ ~ بل بصحيح! ليس اجلواب: هذا

أن يصيل أربع ركعات.(١) جيب عليه فإنه املقيم

جمموع ،(٣٦٨/ املستقنع (٤ زاد عىل الرشح املمتع (١١/ ـ (١٨٥ عثيمني البن ـ الدرب نور عىل فتاو (١)
.(١٤٧/ ١٩) ـ العثيمني ورسائل فتاو
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

أقسام: ثالثة املسألة هذه يقسم ~ والشيخ

الظهر  يصيل أن مثاله: رباعية، خلف رباعية املسافر يصيل أن  األول: القسم 
ركعات. أربع يصيل أن جيب عليه فهذا خلف العرص، أو خلف الظهر

خلف  اآلخرة العشاء صىل ثنائية، مثاله: خلف رباعية يصيل أن الثاين: القسم
ركعتني يصيل فهذا الفجر، يصيل من خلف اآلخرة أو العشاء يصيل الرتاويح، من

خيالف. ألنه مل

خلف من  العشاء يصيل أن مثاله: ثالثية، خلف رباعية يصيل الثالث: أن القسم
أن يتم. عليه جيب املغرب فهذا يصيل




