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رشور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستهديه ونستعينه نحمده هللا، احلمد إن 
هادي فال اهللا ومن يضلل له، فال مضل اهللا من هيده أعاملنا، سيئات أنفسنا ومن
ورسوله، عبده ا أن حممدً له، وأشهد ال رشيك وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له،

بعد: أما
الدعوة عليهم وأوجب بالبالغ ومنذرين، وكلفهم رسله مبرشين بعث فإن اهللا
الرسالة، فبلغوا  وأمته، وجه أكمل  عىل  املهمة هبذه فقاموا املستقيم،  رصاطه إىل 

حق جهاده. اهللا يف وجاهدوا األمة، ونصحوا

ورس وقادهتا، األمة، هداة هم الذين الربانيني، العلامء خلفهم ورثتهم من ثم
الناس نفوس  يف اخلري وبث إليه،  للدعوة علم من اهللا وهبهم ما  سخروا قوهتا، 
أيدهيم عىل اهللا هبم، وأظهر اهللا فنفع ودنياهم، دينهم أمور يف ينفعهم وتعليمهم ما
اهللا بكتاب حييون ويبرصوهنم من العمى، ،اهلد إىل ضل من يدعون الدين، معامل
الربانيني العلامء هؤالء  ومن إليه، تصبو ما  لألمة أيدهيم عىل حتقق حتى  املوتى،
اخلري عىل ينفعهم وحثهم ما وتعليمهم الناس إرشاد يف الدور البارز هلم الذين كان
العثيمني صالح بن حممد الشيخ العالمة السلف العامل الزاهد، بقية شيخنا العامل
التأسس بعد ا شغله وعمرً دؤوبًا، وعمالً ، متواصالً ا جهدً حياته فقد كانت ،~
واخلاصة، هيم العامة أمر يف كل واإلسهام اهللا إىل والدعوة والتعليم، بالرتبية بالعلم
 ~ كان األعاجيب، لقد رأ عايشه ومن املسلمني، حوائج وقضاء والتأليف
فاق اهللا آيات من آية هو  الفقه ففي والفنون، العلوم يف شتى له ساحل ا ال بحرً
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األصول وسالمة استنباطه، وعمق فهمه، دقة فقهه يف املتأمل يرتسم الكثريين، 
أيدينا بني املدون الفقهي الفن، وإرثه  هذا ومعامل دقائق مجيع يف عليها يبني التي
الفهم  يف حيتذ أنموذجاً ~ شيخنا يعد التفسري يف هذا الفن، ويف عىل تألقه يدل
حينام لتدهش وجل، وإنك عز اهللا بكتاب والعناية واالستنباط، والتأمل، والتدبر
تنهال ثم املتنوعة، عجائبها عىل ويوقفك اهللا، من كتاب آية يتأمل وهو تستمع إليه
بال، عىل خيطر ال عدد إىل استنباطه يصل حتى كالدرر واألحكام الفوائد علمه من
ومدارسة معايشة نتاج اهللا كتاب يف تفسري الفريدة املنهجية هذه أن شك وما من
فرسان من وفارس فحوهلا، من فحل هو العقيدة وجل، ويف عز وحمبة لكتاب اهللا
إضافة وتالميذه، طالبه هبا استهدف التي والرشوحات له املؤلفات كانت ميادينها،
املبتدعة وجوه ا صلبًا يف حارسً األمة، وكانت سلف منهج هبا انتهج فتاواه التي إىل
بكتبهم اإلسالمية العقيدة صورة تشويه إىل سعوا الذين واملنحرفني واملارقني
له كان وغريها والنحو واحلديث كاألصول الفنون يف شتى وكذلك ورسائلهم،
علامؤنا، عليه كان الذي املنهج املوسوعي يمثل شيخنا أن فاحلق فيها، السبق قصب
بالتتلمذ رشفت وقد جمال، يف كل وأبدع بسهم، كل باب يف رضب األمة، وسلف
فرتة من ا متلقيًا مستفيدً حلقته  واجللوس يف الغزير، علمه من والنهل يديه، عىل
الرؤية يف والتحصيل فحسب، وإنام عىل الطلب ليس البارز أثرها هلا الزمن، كان
مدرسة بحق تعد التي املتعددة لتلك اجلوانب وكان والسلوك، واملنهج، والسمت
مع التعامل اآلثار وتكرست يف تلك وانعكست نفيس، يف العميق األثر متكاملة
وفقوا وسددوا القصيم جامعة يف اإلخوة والزمالء فإن هنا املتنوعة، ومن القضايا
السامية، باملوافقة ملؤمتر حظي ا موضوعً العلمية وجهوده حياة شيخنا جعلوا حينام
بعظم حق أشعر  وأنا أعتذر أن يل يكن ومل فيه، للمسامهة  دعوة يل وجهت وقد
أنني حرصت إال البال، وتشتت واملسؤوليات، املشاغل، كثرة ورغم علينا، شيخنا
«جهود بـ: وسمتها التي  املشاركة هذه خالل من املقل بجهد ولو اإلسهام عىل
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ومجع أطول، وقت إىل بحاجة أهنا  وأعتقد  الفقه»، يف ~ عثيمني ابن الشيخ
،~ شيخنا منهجية متيز التي املعامل هذه تربز حتى واستقراء وتعمق أشمل،
انتظمت التي املشاركة هذه جاءت اإلسهام عىل ا وحرصً للوقت، ا ولكن استدراكً

مباحث، وخامتة. وثالثة ا، ومتهيدً مقدمة،

اهللا بواسع رمحته، وأسكنه  تغمده شيخنا ومكانة املوضوع، أمهية وفيها املقدمة، *
جناته. فسيح

.~ لشيخنا ترمجة موجزة عىل اشتمل وقد التمهيد: *

مطالب: متيزه، وفيه وأسباب ~ فقه الشيخ يف األول: املبحث ـ

ا. خصوصً ا، والفقه عمومً العلم وطلب يف التلقي منهجيته يف األول: املطلب ـ

الفقه. يف أسباب نبوغه الثاين: املطلب ـ

الفقه. يف مشاخيه أبرز الثالث: املطلب ـ

به. التمسك ومد الرابع: انتامؤه املذهبي املطلب ـ

الفقهي. االستنباط منهجه يف اخلامس: املطلب ـ

مطالب: وفيه وتعليمه، الفقه نرش جهوده يف الثاين: املبحث *

الفقهية. مؤلفاته األول: املطلب ـ

مسألتان: وفيه الفقه، تعليم جهوده يف الثاين: املطلب ـ

درس. وأبرز ما الكتب الفقهية وتدريسها، اختيار يف منهجه األوىل: املسألة ـ

تالميذه. أبرز املسألة الثانية: ـ

مطلبان: وفيه وأثره، يف الفتو الشيخ منهج املبحث الثالث: *
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مسألتان: وفيه ،الفتو الشيخ يف منهج األول: املطلب ـ

العامة. الفتاو األوىل: املسألة ـ

اخلاصة. الفتاو الثانية: املسألة ـ

وعىل عموم  طالبه، عىل فتاواه وكذا فتاواه، عىل الشيخ منهج الثاين: أثر املطلب ـ 
الناس.

أبرز النتائج.  * اخلامتة، وفيها

وأسأل يف البحث، املعتمد العلمي للمنهج ا اتباعً عليها آثرت السري خطة وهذه
شيخنا مكانة إبراز يف ا مؤثرً ا إسهامً وأن جيعلها هبا، عىل الوفاء أن يعينني سبحانه اهللا

اجلهود. وأثر هذه هذا املجال، يف وجهوده ~
اجلهود ويكلل العلمي، املؤمتر هذا القائمني عىل يوفق  أن سبحانه  أسأله كام

والتوفيق. بالنجاح

حممد، نبينا عىل وسلم  اهللا وصىل العاملني، رب هللا واحلمد جميب، سميع إنه
أمجعني. وصحبه آله وعىل

كتبه
اخليل أبا عبداهللا سليامن بن د. أ.
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   *

العالمة الزاهد،  الورع  ، املفرسّ الفقيه املحقق، العامل الفضيلة صاحب هو
صالح بن الشيخ: حممد سامحة احلميدة، واملآثر املشهورة، النافعة التآليف صاحب
أمحد بن بن عبدالرمحن بن عبداهللا عثامن بن بن عبدالرمحن سليامن بن بن ابن حممد
عليه الرابع عثامن أطلق التميمي، وجده آل ريِّس الوهيبي من مقبل آل من مقبل
عنيزة. إىل الوشم من أجداده نزح متيم من وهبة فخذ من وهو به، فاشتهر عثيمني

 *

عنيزة يف ١٣٤٧هـ عام رمضان املبارك شهر من والعرشين السابع ليلة يف ولد
السعودية. العربية اململكة القصيم ـ يف حمافظات أكرب إحد ـ

  *

طويلة حلية ذو ا، جدً فقد هزل يف مرضه األخري إال اجلسد ـ معتدل القامة قصري
دائامً بشوش بسمرة، مشوبًا البرشة أبيض يغريها باحلناء، يكن مل بيضاء ـ صدره إىل

السبعني. من أكثر بلغ وقد شاب نفس له الوجه، طلق

  *

يف  والبذل العطاء ا من مخسني عامً من أكثر خالل ~ العظيمة جهوده ظهرت
والدعوة املحارضات، وإلقاء والتوجيه واإلرشاد، والوعظ والتدريس، العلم نرش

إىل اهللا.
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العلمي بالتأصيل متيَّزت التي واألجوبة الفتاو وحترير بالتأليف اهتم ولقد
والفتاو واملحارضات والرسائل الكتب  من  العرشات له وصدرت الرصني،
سجلت التي الصوتية الساعات آالف له صدر كام واملقاالت، واخلطب واللقاءات
القرآن تفسري يف العلمية  ودروسه اإلذاعية وبراجمه ولقاءاته وخطبه حمارضاته

والرشوحات وغريها. الكريم

واإلمامة واخلطابة والتأليف التدريس جماالت يف املثمرة اجلهود تلك جانب إىل
ييل: ما منها موفقة كثرية أعامل ~ لسامحته وكان إىل اهللا، والدعوة واإلفتاء

عام ١٤٠٧هـ من السعودية العربية اململكة العلامء يف كبار هيئة ا يف عضوً كان  ـ
وفاته. إىل

العامني  اإلسالمية يف سعود بن حممد اإلمام بجامعة العلمي املجلس يف ا وعضوً  ـ
١٤٠٠هـ. ١٣٩٨ـ الدراسيني

سعود  بن اإلمام حممد جامعة بفرع الدين وأصول الرشيعة جملس كلية يف ا وعضوً ـ 
فيها. العقيدة لقسم ا ورئيسً القصيم يف اإلسالمية

واملناهج  اخلطط جلنة عضوية يف العلمي شارك باملعهد  تدريسه فرتة  آخر ـ ويف
العلمية. املعاهد مناهج يف املقررة الكتب من ا وألّف عددً العلمية، للمعاهد

حيث ،~ إىل وفاته عام ١٣٩٢هـ من احلج موسم يف التوعية جلنة يف ا وعضوً  ـ
واألحكام املسائل  يف  ويفتي واملشاعر، مكة يف وحمارضات ا دروسً يلقي كان
حتى غريه، عن األمر وميزوه والة به عني فقد مشاركته به متيزت الرشعية، وملا
والفتيا، بالدروس خالله من ويقوم كافيًا، ا جتهيزً جيهز  خاص، خميم له كان

األعىل. القضاء جملس ورئيس املفتي، سامحة الوفود كشأن ومقابلة
عام ١٤٠٥هـ تأسيسها منذ عنيزة يف اخلريية الكريم حتفيظ القرآن ترأس مجعية ـ

وفاته. إىل
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فئات متنوعة  استهدفت السعودية العربية داخل اململكة حتىص ال حمارضات ألقى ـ
يف إسالمية  ومراكز  جتمعات عىل اهلاتف عرب حمارضات ألقى كام الناس،  من 

العامل. من خمتلفة جهات

خالل  من اإلعالم، وسائل يف بفاعلية أسهموا  الذين  اململكة علامء كبار من ـ 
«نور برنامج وأشهرها السعودية، العربية اململكة من تبث التي اإلذاعية الربامج

وقته لذلك. من ا جزءً ويقطع حيرص عليه، ~ كان الذي الدرب»، عىل

ومشافهة. ومكاتبة السائلني مهاتفة أسئلة عىل لإلجابة نفسه نذر ـ

وسنوية. وشهرية أسبوعية علمية جمدولة، لقاءات رتَّب ـ

السعودية. اململكة العربية يف عقدت التي املؤمترات من العديد يف شارك ـ

واألدب  الرتبية أن وير الطالب، ا، وعموم بطالبه خصوصً هيتم وألنه ~ ـ
املنهج اجلاد سلوك وإرشادهم إىل الطالب بتوجيه اعتنى فقد عىل العلم مقدمة
وحتمل تعليمهم عىل والصرب استقطاهبم عىل وعمل العلم وحتصيله، طلب يف

بأمورهم. واالهتامم املتعددة، أسئلتهم

الكبار . طالبه أو الشيخ القريبني من الطالب خاصة لبعض علمية لقاءات ـ

إىل  اإلحسان وجماالت الربّ اخلري وأبواب ميادين عديدة يف أعامل ~ وللشيخ ـ
النصيحة وإسداء بينهم، والعقود الوثائق وكتابة حوائجهم يف والسعي الناس،

وإخالص. بصدق هلم

ـ  وكرمه بمنّه ـ اهللا وهبهم الذين العلم يف الراسخني من ~ شيخنا سامحة دُّ عَ ويُ
من والفوائد األحكام واستنباط واتباعه الدليل معرفة يف عظيمة لَكة ومَ تأصيالً

معاينَ وإعرابًا وبالغة. العربية اللغة أغوار وسرب والسنّة، الكتاب
العلم بني واجلمع احلميدة، وأخالقهم العلامء اجلليلة، صفات من حتىلَّ به وملا
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القبول اهللا ورزقه التقدير، كل اجلميع ره وقدّ عظيمة، حمبة  الناس أحبَّه والعمل
العلمية، وآثاره وفتاواه دروسه عىل وأقبلوا الفقهية، الختياراته واطمأنوا لدهيم،

وبعد وفاته. حياته ومواعظه يف من نصحه علمه ويستفيدون من معني ينهلون

خلدمة  العاملية فيصل ~ امللك جائزة ~ شيخنا نح وهلذا اجلهد العظيم مُ
اجلائزة ملنحه جلنة االختيار أبدهتا التي احليثيات يف وجاء ١٤١٤هـ، عام اإلسالم

ييل: ما

الصدر،  ورحابة الورع، أبرزها التي من الفاضلة  العلامء بأخالق يه حتلِّ : أوالً
وعامتهم. خلاصتهم والنصح املسلمني، ملصلحة والعمل احلق، وقول

ا. وتأليفً وإفتاءً ا تدريسً بعلمه؛ الكثريين انتفاع ثانيًا:

مناطق اململكة. خمتلف يف النافعة املحارضات العامة إلقاؤه ثالثًا:

كثرية. إسالمية يف مؤمترات املفيدة مشاركته ا: رابعً

احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  اهللا إىل الدعوة يف ا  متميزً أسلوبًا اتباعه ا: خامسً
ا. وسلوكً ا فكرً الصالح؛ السلف ملنهج ا حي� مثالً وتقديمه

  *

القران  عليه ~ درس الدامغ سليامن عبدالرمحن بن جهة أمه جده من ١ـ
الكريم.

الشيخ  ويعترب ~ نارص السعدي بن عبدالرمحن العالمة الشيخ فضيلة ٢ـ
واتباعه وتأصيله بمنهجه معني علمه وتأثر من هنل الذي األول شيخه السعدي

تدريسه. وطريقة للدليل
يف عليه قرأ ،~ باز بن عبداهللا  بن عبدالعزيز العالمة اإلمام سامحة ٣ـ
يف وانتفع منه تيمية، اإلسالم بن رسائل شيخ ومن البخاري، صحيح من املسجد
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بينها. واملقارنة املذاهب فقهاء آراء يف والنظر احلديث، علم
.~ املطوع عبدالعزيز بن حممد الشيخ ٤ـ

حال  الفرائض علم يف ~ عودان عيل بن عبدالرمحن بن الشيخ عىل قرأ ٥ـ
عنيزة. يف واليته القضاء

يف  وجوده أثناء والبالغة النحو ~ يف عفيفي الرزاق عبد الشيخ قرأ عىل ٦ـ
عنيزة.

.~ الشنقيطي األمني حممد الشيخ العالمة اإلمام ٧ـ
.~ رشيد بن نارص بن الشيخ عبدالعزيز ٨ـ

األفريقي. الشيخ عبدالرمحن ٩ـ
الفقه. يف عقيل العقيل بن الشيخ عبداهللا سامحة عىل ١٠ـ قرأ

  *

العثيمني التي  حممد بن سليامن بنت عمه األوىل: ابنة مرات، ثالث ~ تزوج
الزامل بن عبدالرمحن الشيخ ابنة من وفاهتا بعد  تزوج ثم الوالدة، أثناء توفيت
حممد بنت من تزوج ثم فطلقها، منها ينجب مل سنوات مخس العفيسان، وظلت معه

زوجتني. بني جيمع ومل أوالده، أم وهي الرتكي إبراهيم ابن

  *

عبداهللا،  هم: وبنوه البنات، من البنني، وثالثًا مخسة من ~ الشيخ خلف
وعبدالعزيز، وعبدالرحيم. وعبدالرمحن، وإبراهيم،

  *

قدره عليه اهللا فقدر املامت، احلياة وبعد يف والعلو شيخنا الرفعة لسامحة اهللا أراد
ولكن والة وقدره، اهللا لقضاء استسلم به علم وملا بمرض، وابتاله له، راد الذي ال
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األمريكية املتحدة للواليات عليه بالسفر أرصوا ـ وعادهتم ديدهنم هو كام ـ األمر
ال املرض، وأنه بانتشار علم  ملا ولكن عنه، املرض زوال سببًا يف يكون لعل هذا
كانت حتى  حمتسبًا، ا صابرً وبقي السعودية، العربية اململكة إىل عاد ترجى فائدة

مدينة  يف تعاىل اهللا توفاه وقد لنفسه، إال البقاء اهللا ـ وأبى ~ الفاجعة برحيله
أسأل ١٤٢١هـ، شهر شوال عام من عرش اخلامس األربعاء يوم مغرب قبيل ة جدّ
يف مجع حاشد صىل عليه وقد درجته، به يرفع وأن له، كفارة أصابه ما جيعل اهللا أن
املصلّني من اآلالف تلك ثم شيّعته اخلميس، يوم عرص صالة بعد احلرام املسجد
ورفيق شيخه بجوار املكرمة مكة  يف ودفن مؤثرة، مشاهد يف العظيمة واحلشود

بن باز. عبدالعزيز الشيخ دربه وسلفه

ورضوانه، بمغفرته عليهم نَّ ومَ جناته، فسيح وأسكنهم رمحة األبرار، اهللا رمحهم
لإلسالم موا قدّ عام وجزاهم والشهداء، والصديقني النبيني زمرة يف  هبم وأحلقنا

ا(١). خريً واملسلمني

ا: منه، وانظر أيضً متفرقة يف أنحاء وذلك نارص الزهراين، للدكتور اإلمام الزاهد، عثيمني كتاب: ابن (١) انظر
اإللكرتوين. حممد بن عثيمني: الشيخ موقع
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األول املبحث

  ~   
مطالب: وفيه

األول املطلب
        

يف  طريقة التلقي بني مجع فقد عدة، ا طرقً للعلوم تعلمه يف ~ شيخنا سلك
العلم البارزين،  أهل ركبه عند ~ يثني فكان سائدة آنذاك، التي كانت املساجد
أحلقه ذلك أن بداية يف وكان الصايف، العلم معني لينهل من حلقات املساجد، يف
ابن  عبدالرمحن املعلِّم أمه جهة من ه جدّ عند الكريم القرآن ليتعلم ~ والده
يف األدبية والنصوص احلساب، من وشيئًا الكتابة، م تعلَّ ثمَّ ،~ الدامغ سليامن
املعلِّم بمدرسة يلتحق قبل أن وذلك الدامغ، صالح عبدالعزيز بن األستاذ مدرسة
وملّا  قلب ظهر عن عنده الكريم القرآن حفظ حيث ~ الشحيتان عبداهللا بن عيل

بعد. عمره من عرشة الرابعة يتجاوز

الشيخ  فضيلة وكان الرشعي، العلم طلب عىل أقبل ~ والده من وبتوجيه
يف  والعربية الرشعية العلوم س ~ يدرِّ السعدي نارص  بن عبدالرمحن العالمة
بن حممد الشيخان مها الكبار، طلبته من اثنني رتَّب  وقد بعنيزة، الكبري اجلامع
من  املبتدئني لتدريس ـ O تعاىل ـ محد الصاحلي بن وعيل املطوع، عبدالعزيز
أدرك  ~ حتى املطوع عبدالعزيز الشيخ حممد بن إىل حلقة الشيخ فانضم الطلبة،

أدرك. والنحو ما والفقه، التوحيد، يف العلم من

فدرس ،~ السعدي نارص عبدالرمحن بن العالمة شيخه يف حلقة جلس ثم
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واألصول، والفقه، والتوحيد،  النبوية، والسرية واحلديث،  التفسري، يف عليه 
العلوم. هذه يف املتون خمترصات والنحو، وحفظ والفرائض،

شيخه  هو  ~ السعدي نارص بن عبدالرمحن العالمة الشيخ فضيلة  ويُعدّ
بمنهجه غريه، وتأثر عن أخذ مما أكثر وطريقةً العلم؛ معرفةً عنه  أخذ إذ األول؛

للدليل. واتِّباعه تدريسه، وطريقة وتأصيله،

عليه  قرأ عنيزة يف قاضيًا ~ بن عودان عيل بن عبدالرمحن الشيخ كان وعندما
والبالغة  النحو يف ~ عبدالرزاق عفيفي الشيخ عىل قرأ كام الفرائض، علم يف

املدينة. يف تلك ا سً مدرّ وجوده أثناء

اجلهات تتبع كانت التي يف املدارس كان الذي النظامي للتعليم بالنسبة وأما 
بتوجيهات شيخه  وذلك ذلك، يف بارز نصيب ~ لشيخنا كان فقد الرسمية،
أشار عليه الشيخ الرياض العلمي يف املعهد تح فُ فلام ،~ السعدي عبدالرمحن
عبدالرمحن بن  العالمة ه شيخَ فاستأذن به، يلتحق أن ~ الصاحلي بن محد عيل

باملعهد عامي ١٣٧٢ـ١٣٧٣هـ. والتحق له، فأذن ~ السعدي نارص

ـ العلمي الرياض معهد يف فيهام انتظم تني اللّ السنتني خالل  ـ انتفع ولقد 
حممد الشيخ املفرسِّ العالمة ومنهم: حينذاك، فيه سون يدرِّ كانوا الذين  بالعلامء
ث املحدِّ والشيخ رشيد، نارص بن الفقيه عبدالعزيز بن والشيخ األمني الشنقيطي،

ـ. تعاىل اهللا رمحهم ـ اإلفريقي عبدالرمحن

باز بن عبداهللا بن  عبدالعزيز العالمة الشيخ بسامحة  اتصل ذلك أثناء ويف 
ابن اإلسالم رسائل شيخ البخاري ومن من صحيح املسجد يف عليه فقرأ ،~
عدُّ ويُ بينها، فقهاء املذاهب واملقارنة آراء يف والنظر احلديث علم يف به وانتفع تيمية،

ر به. والتأثُّ التحصيل يف الثاين شيخه ~ هو باز بن عبدالعزيز الشيخ سامحة
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عبدالرمحن العالمة شيخه سُ عىل يَدرُ وصار  ١٣٧٤هـ عام إىل عنيزة عاد ثم
ا جزءً أصبحت التي الرشيعة، يف كلية انتسابًا دراسته ويتابع السعدي، ابن نارص

الشهادة العالية. حتى نال اإلسالميّة، سعود بن حممد اإلمام جامعة من

وكذلك  العلامء، وعىل أكابر املساجد العلم الرشعي يف ~ بني شيخنا مجع فقد
وإبراز العلمية، شخصيته تكوين يف النصيب أبرز هلا كان التي النظامية املدارس يف
الفقه من والفنون، العلوم شتى بني بسبب ذلك اجلمع له وحصل الفقهية، رؤيته
ذاك وما تلك الفنون، يف شتى ا وغريها، فقد كان بحرً واحلديث والتفسري وأصوله،
األثر، ذلك له فكان سبحانه، لربه وإخالصه املؤصل، وتلقيه العلم طلبه نتيجة إال
الليايل، فرمحه اهللا يف ظلم اهللا بتوفيق يشع ا ونورً ا نرباسً وفضله بعلمه حتى أصبح

واسعة. رمحة
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الثاين املطلب
  

متيزه سمة  صار الفقه، بل علم  يف البارزين من يعد ~ الشيخ أن شك ال
نبوغ شيخنا أسباب يف املتأمل وإن واخلاصة، للعامة ا مرجعً يكون أن أوجبت بارزة،
الفقهية،  شخصيته متيز يف معامل فهي كثرية، أسباب أهنا جيد الفقه يف جانب ~
تكونت لديه حتى واملالزمة، والتلقي ،والتقو والورع باإلخالص ونامها صقلها
ملن ا وكانت نرباسً شأنه، وأعال اهللا هبا أقرانه، هبا بز كميزة فيه ظهرت فقهية ملكة
بعض  التميز يف ومعامل النبوغ أسباب إبراز أهم ويمكن االقتداء والتأيس، يف بعده

فمنها: النقاط،
عىل وحرصه الدليل، عىل االعتامد يف منهج السلف اتباع عىل شيخنا حرص ١ـ
أخذ شيخنا فقد والتقليد، والتعصب اجلمود عن الواضح وبعده السنة،  موافقة
يتأمل فمن الشيباين ~، حنبل بن أمحد الرباين: اإلمام بمذهب الفقه يف ~
رشحه فائقة، وقد عناية به ويعنى املستقنع، زاد يستظهر كان أنه جيد شيخنا سرية
العمل عليه رشف لنا كان الذي املستقنع، زاد عىل الرشح املمتع كتابه يف وافيًا ا رشحً
املشيقح  عيل بن خالد الدكتور/ األستاذ الزميل مع باالشرتاك ~ شيخنا من بإذن
ويرجح  للدليل، االتباع شديد كان ~ أن اإلمام أمحد املعلوم ومن اهللا، وفقه
وذلك متعددة، روايات يف بعض املسائل له كان حتى ترجيحه، الدليل ما يقتيض
شيخنا عىل ذلك وانعكس للدليل، وفهمه وترجيحه، الدليل اختالف عىل  بناء
بأصوله، والتأهل بمذهب، االرتباط ألن نبوغه؛ أسباب من وكان ذلك ،~
للتفقه الطرق من أنفع للمقارنة ثم اعتامده متونه، واستظهار قواعده، عىل والطلب

الفقهية. امللكة وحتصيل واالجتهاد،
التي األمور فمن العلم، طلب يف والتضحية والعزيمة، واحلرص اجلد ٢ـ 
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العلم،  طلب يف هنامً كان أنه العلم طلب يف وبداياته ~ الشيخ شباب ميزت
يف الطلب. له تسنح فرصة كل اغتنام عىل ا حريصً

~ يركز  وكان  والتأصيل، بالتقعيد االهتامم عىل ~ شيخنا رِصَ حَ ٣ـ
منه وتعلمنا بأصوهلا، والفروع اجلزئيات يربط أن ا كثريً وحياول األصول، دائامً عىل
مىض عليه عمره اجلزئيات أخذ يتتبع ومن مجع شتاته، بأصوله العلم أدرك أن من

شيئًا. يدرك ومل
القيم  ابن  وتلميذه تيمية ابن اإلسالم بشيخ تأثره ~ شيخنا يميز مما ٤ـ
هذين منزلة لبٍّ ذي خيفى عىل وال هلام، تعصب دون ألقواهلام واعتامده اهللا، رمحهام
وهلام وانتفاع بعلومهام، أثر من حصل وما القبول، من هلام وضع اهللا العاملني، وما
املستقبل  واسترشاف والشمولية الوسطية  الرؤية  تعتمد فريدة منهجية  O

متكنًا. شيخنا وزاده انعكس عىل ما وهذا البعيد،
حيث السعدي ~، عبدالرمحن الشيخ بمنهج شيخه ~ تأثر شيخنا ٥ـ
يقلده أنه كان لشيخه حمبة شيخنا من بلغ بل عليه، ويثني أقواله، ما يذكر دائامً كان
ومنهجه طريقته عىل شيخنا سار العلمية املنهجية جانب ويف وخطه، حركاته، يف
تقعيده يف فريد مميز منهج عبدالرمحن للشيخ وكان واالستدالل، االستنباط يف
وقوة االستدالل، وسعة الفهم دقة وأدرك ذلك، الحظ كتبه قرأ ومن وإيضاحه،

.~ وقته مدرسة مستقلة، وسبق إنه قيل عنه: االستنباط، حتى
منهج واعتامد واستدالالهتم، العلامء احرتام أقوال :~ الشيخ نبوغ أسباب من ٦ـ
يرسد فعندما الفهم، يف والعمق بالدقة متيز األقوال مع نقل يف واألمانة واملناظرة، احلوار
هلا  يستدل وكان نظره، يف املرجوحة باألقوال يبدأ كان املسألة يف األقوال ~ شيخنا
بأدلته، ثم يف نظره القول الراجح يذكر ثم راجح، أنه قول سمعه من ليخيل إىل حتى

واملناظرة. البحث عىل طالبه يريب وهذا ا، سابقً املرجوحة األقوال أدلة يعود ويناقش
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أحيانًا،  ويقرنه بالتعليل الدليل، عىل فقهه كان يبني أنه ~ نبوغه أسباب من ٧ـ
والشاملة، الواسعة الرؤية عىل طالبه ا دً معوِّ الرشيعة، الغاية واحلكمة وأرسار ويبني
الشخصية بناء عىل أثرها هلا املنهجية املتميزة وهذه املسائل، وضبط التأصيل املبنية عىل

.~ لشيخنا توافرت االجتهاد، وكلها ومرونة األفق، وسعة العلمية،
الفقهية والقواعد  املقاصد بعلم عنايته :~ الشيخ نبوغ أسباب من ٨ـ
القضايا أن تأصيله لبعض نجد ولذلك أعجوبة، الباب يف هذا إنه بل واألصولية،
احلكم جوانب تراعي التي املقاصدية، النظرة يعتمد حلكمها استنباطه املعارصة، أو
.~ شيخنا لد األحكام بناء يف ذلك أثر ولذا األحكام، مآالت وتعترب بشمولية،

والعمل،  بالتطبيق ~ عنايته شيخنا والنبوغ يف التميز أسباب أر أن من ٩ـ
العلم أثر والطالب املتلقي جيد ولذلك وسلوكه، عبادته يف العلم عليه أثر وظهور
وزيادته  العلم بركة أسباب  من  أن شك  من وما وتعامله،  ~ حياته يف عليه
،(٢٨٢ نثÎ Í Ì Ë Êمث (البقرة: تعاىل: لقول اهللا ا به، مصداقً العمل
(األنفال: Tمث   S  R  Q  P  O  N  M  Lنث سبحانه: وقوله

ويؤكد عليه. ذلك، عىل حيثنا سمعناه ما أكثر وما ،(٢٩

عىل  الناس الذي يريب واحلجة، باإلقناع املقرون بالفقه يتميز ~ شيخنا ١٠ـ
يفتي عندما جليًا وذلك يظهر ظهر، عند النص أينام والوقوف النصوص، احرتام

يف  ~ لشيخنا الذي وضعه اهللا أرسار القبول من ا رسً لنا يظهر مما وهذا ،~
واسعة. رمحة اهللا فرمحه املبجل، والعامل املؤصل، الفقيه حتى أصبح قلوب الناس،

ذلك  يعد   ~ وكان املواريث، بفقه يتعلق  فيام القرآن طريقة سلوك ١١ـ
جليًا ذلك وظهر املواريث وفهمها، ضبط للطالب تسهل التي الطرق أنجع من
بمنهج الشيخ عىل متسك واضحة داللة يدلنا وهذا الفرائض»، كتابه: «تسهيل يف

ذلك. ا يف مسددً ا فكان موفقً القرآن وطريقته،
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املطلب الثالث
   

العلوم  من غريه ويف للفقه، تلقيه يف ~ شيخنا هبم تأثر الذين املشايخ أبرز من
تأثر  سبق، فقد كام ~ السعدي بن نارص الشيخ: عبدالرمحن شيخه هو والفنون،
األول  شيخه يعترب استدالله، واستنباطه حيث وطريقة شيخه، بمنهج ~ شيخنا
 إحد عىل مدة زادت ~ شيخنا الزمه وقد وفنون، علوم عدة عليه يف الذي تلقى
 ~ شيخنا خلفه ثم وأخذ عنه، منه وتلقى كبرية، منه فائدة واستفاد سنة(١)، عرشة

فيه واإلفتاء. والتدريس عنيزة، يف الكبري اجلامع إمامة موته يف بعد
هذا وظهر ،~ شيخنا لد الفقهية يف التنشئة الكبري األثر لقد كان لشيخه
التلقي  يف اعتمد طريقته ~ نجد شيخنا ولذا وانعكس ذلك عليه، ا، التأثر مبكرً
اعتامد دون النتائج  طلب عىل يبنى الذي احلر والبحث واالستنباط واالستنتاج
سليمة، إىل نتيجة يصل والعامل الباحث جتعل فريدة، منهجية وهي سابقة، خلفيات

ا  فيكون أسريً يستدل، يعتقد ثم ~ شيخنا يقول كام املتعلمني آفة كثري من ألن
لعقله العنان أطلق شيخنا لكن خدمتها، النصوص يف يوظف لشخصية لفكرة أو
يثمرها التي النتائج إىل يصل حتى بالواقع ذلك مقارنًا العلامء، أقوال من ا مستفيدً
من  عليه انتقد حتى ذلك، ~ قبل السعدي الشيخ شيخه طريقة وهذه النظر،
املذهب كام بام خيالف  أتى فيها  أنه يرون التي املسائل من ا كثريً عرصه قبل علامء
شيخ إىل متتد الشيخ املدرسة التي انتهجها فهذه ذلك، قبل اإلسالم شيخ عىل انتقد
شيخنا أن ذلك ويقوي التأثر، آثار من أثر كله هذا أن شك من وما ،~ اإلسالم

موت  بعد له حمبته من شيئًا له حقه، ويربز ويعرف يذكر شيخه، ما ا كثريً ~
عبدالرمحن بشيخي ا كثريً تأثرت «لقد دروسه: ا يف كثريً يقول كان إنه حتى شيخه،



.٣٠ الزاهد، ص اإلمام عثيمني انظر: ابن (١)



١٢٨

واملعاين»(١)، للطلبة باألمثلة وتقريبه العلم، وعرض طريقة التدريس، يف السعدي
يف خطه حتى  يقلده كان أنه عبدالرمحن ~ بشيخه ~ شيخنا تأثر شدة ومن
داللة واضحة يدلنا وهذا اخلط(٢)، حسن ~ شيخنا وكان مثله، يكتب صار

واسعة. رمحة O وبمنهجه به التأثر وشدة شيخه، وبني بينه التالزم قوة عىل

عبدالعزيز بن الشيخ حممد الفقه يف جمال درس عليهم شيخنا الذين املشايخ ومن
للشيخ السالكني» «منهاج كتاب: الفقه يف عليه شيخنا درس وقد ،~ املطوع
كتب بعض قرأ عليه وقد عودان، بن عيل بن الشيخ عبدالرمحن وكذلك السعدي،

وغريه(٣). املواريث علم يف عليه درس كام الفقه،

السابق، ص٧٣. انظر: املرجع (١)
العدد: املدينة، جريدة يف نرش مقال قاسم امليمن، إبراهيم د. شيخنا الراحل، للشيخ عند الفقه معامل (٢) انظر:

.١٣٧٩١
.٣١ الزاهد، ص اإلمام عثيمني انظر: ابن (٣)



١٢٩

املطلب الرابع
   

فقد  العلمي، وطرحه تدريسه احلنبيل يف املذهب عىل يركز ~ شيخنا كان
عىل سار ،~ حنبل بن أمحد أهل السنة اإلمام ملذهب إمام فقهه يف ا متبعً كان
أدلته، أقواله ويناقش متونه ويعرض يدرس عليها، وكان كان يعتمد التي أصوله
أصحابنا، قول وهذا ويقول: تعليمه رشوحه أو أو تآليفه سواءً يف بذلك ويرصح
يؤسس أن عىل ا  كثريً حيثنا املنهجية ويف ذلك،  ونحو األصحاب مذهب هذا  أو 
للمقارنة االنطالق ثم  أمحد، اإلمام مذهب أصول التزام  عىل نفسه اإلنسان

من  له، ظهر حيث الدليل ~ يتبع حنبل أمحد بن أن اإلمام ومعلوم واخلالف،
عىل بناء وذلك واحدة، مسألة يف روايات عدة له يكون قد هذا وعىل سنة، أو كتاب

صحته. أو الدليل اختالف

دون  باملذهب يأخذ جيعله الذي بالتعصب أخذه يكن مل ~ شيخنا ولكن
وإن خالف بدليله الصحيح القول يتحر كان بل يف األقوال، ومتحيص تدقيق
ويسعى املذهب، يوافق مل وإن يف مسائل اخلالف ا ما كان يرجح وكثريً املذهب،
آخر، دليل له ظهر إذا القول عن يرجع وكان املسألة، يف هو احلكم الدليل جلعل
~ فقد  أمحد اإلمام ملذهب ومع التزامه يراه، كان غري ما وجه داللة استنبط أو
القيم ~، ابن ~ وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شيخ الشيخني: آراء كان يتبنى
بالدليل والتزامهام لألدلة، رؤيتهام املؤصلة وسعة باألدلة، أخذمها لقوة إال ذاك وما
له فكان كام سبق(١)، بكتبهام عناية له ~ شيخنا وكان األحكام منه، واستنباط
ملجموع كثرية مطالعات صاحب وكان للبعيل، اإلسالم شيخ اختيارات عىل تعليق



عيل املشيقح، بن خالد الدكتور/ لألستاذ مقال العثيمني، صالح حممد بن للشيخ، الفقهي املنهج انظر: (١)
.١٦٠ العدد: البيان، يف جملة نرش



١٣٠

وكذلك اهللا، رمحهام القيم ابن  وتلميذه  اإلسالم  شيخ كتب من وكثري ،الفتاو
الكثري عىل ويعلق الفقه،  يف  واختياراته اإلسالم شيخ بأقوال  تعنى التي الكتب
املوقعني إعالم وكتب تيمية، ابن اإلسالم لشيخ الرشعية كالسياسة هلام الكتب من
قاله بام ا متمسكً يكن مل مع ذلك القيم، البن وكلها احلكمية والطرق وزاد املعاد
الداللة  وجه وظهور الدليل، اتباع ~ منهجه كان بل دون متحيص، اإلمامان
الضعيفة، دون األقوال ومتييز الصحيحة، األقوال واستنتاج األدلة، ومتحيص فيه،

الدليل. مستنده كان بل تعصب حمموم، أو مذموم، تقليد

اتباع وقوة لألمة، ونصح  الطلب، يف  صدق عىل يدل الواسع األفق وهذا
من القبول حمل وفتاواه وأطروحاته العلمية آراؤه كانت أن غرو ولذا ال للدليل،
تتبعي خالل ومن حنبليًا كام هو معلوم، أن يكون عن ذلك خيرجه اجلميع، وال
عليه سار ذلك بام ومقارنة كل ا، عمومً والعلمي ا وإرثه الفقهي خصوصً لدروسه
~ بلغ  شيخنا إن أقول أن املثابة أستطيع هبذه كان ملن العلامء سلفه، وتصنيف
مذهب، عىل العامل فيها يسري التي يف املذهب وهو االجتهاد املقيد، االجتهاد مرحلة
وأدعى للدليل(١)، أقرب  هو ما األقوال من  خيتار ثم وفروعه، بأصوله ويتفقه
من به وصف ما وهو ،~ حصل لشيخنا ما وهذا والقواعد، املقاصد ملوافقة
رحم ابن القيم وتلميذه تيمية ابن اإلسالم رأسهم شيخ من العلامء، وعىل عدد قبل

واسعة. رمحة اهللا اجلميع

لبدر الفقه، أصول يف املحيط والبحر ،٣٥٢ املقديس، ص قدامة البن املناظر، وجنة روضة الناظر انظر: (١)
.٤٨٩/٤ الزركيش الدين



١٣١

اخلامس املطلب
 

واستدالله الفقهي،  استنباطه طريقة يف واضح منهج  ~ لشيخنا كان
تالميذه تربية عىل حيرص ا منهجً وكان الفقهية، األحكام واستخراج بالنصوص،
 ~ بل كان ،~ السعدي عبدالرمحن من قبل الشيخ شيخه منهج وهو عليه،
خالل من واالستداليل، االستنباطي واملنهج والتقعيد، التأصيل يف مستقلة مدرسة

أبرزها: كثرية، لعل مالمح

واألقوال، األدلة ومناقشة املذهبي، التعصب ونبذ للدليل،  التجرد ١ـ 
تربى تربية ذلك ولعل الدليل،  بقوة  الرتجيح واعتبار املقارنة، عىل واحلرص
من نابعة متأصلة وعلمية نرية، فقهية عقلية فيه فكونت شيخه، من أسلوب عليها
به مما رصح ألن سبق، كام املذهب عن خروجه ذلك يعني والسنة، وال الكتاب

هلم. مذهبًا فليس النص خالف ما وأن واملحكم، املرجع هو الدليل أن األئمة

ا  متناهيًا،ومنضبطً ا ا،والسعيإىلحتديدالعللحتديدً دقيقً ا ٢ـحترير املسائلحتريرً
واجلزئيات. التفريعات يف األقيسة، واستقامة مسددة يف ا مطردً ا انضباطً

علمية  رؤية عىل والسري الفهم، يف والدقة واألصول، بالقواعد العناية ٣ـ
األصولية وكذا القواعد املعتربة، الرشعية املقاصد واستحضار واعتامد متجردة،
امللكة تنمية عىل والقواعد واملقاصد علم األصول أثر خيفى وال املسائل، كل يف
ولذا التناقض، من وسالمتها النتائج واطراد الفقهية، التخرجيات ودقة الفقهية،
جزئيات املسائل  ويرد الكلية، الفقهية القواعد يستعمل ا ما كثريً ~ الشيخ نجد
عىل دلِلُ يُ مما األصولية، بعض املسائل عىل وينبه القواعد األصولية، إليها، ويورد
يف االجتهاد مرتبة إىل الفقيه يصل ا، وال ا واسعً ارتباطً بالفقه الفقه أصول ارتباط





١٣٢

مراتب هبا إىل ويرتقي والضبط، اإلدراك حق ويضبطها يدركها عندما إال الفقه
عليا.

مشواره  بداية وهذا ا، جامعً ا حتديدً الفقهية حيدد املصطلحات ~ كان ٤ـ
للسائرين. السري وتوضح طريق حتدد املعامل، البداية وهذه استنباطه الفقهي، يف

الفقهية،  بالفروق ا كثريً كان يعتني أنه ~ الشيخ ومن املنهج الذي اتبعه ٥ـ
بالفقه أحاط  من  إال يتقنه  ال والنظائر، األشباه فن  عىل  يعتمد دقيق علم وهو 
درس خيلو يكاد وال واستدالالته، مسائله  يف  ومترس واسعة، شاملة إحاطة

والفوائد. والفرائد الفروق، بعض عىل التنبيه من الفقهي الشيخ

العلمية املنهجية من وهي جزء والتأمل النظر تستحق  التي األشياء من ٦ـ
وبناء الشخصية  باحلفظ، العناية الفقه: يف ونبغ برز حتى ~ شيخنا اتبعها التي
الفنون، حاز املتون ومن حفظ العلم، احلفظ هو أن يردد خالله، وكان من الفقهية
احلنبيل كثرية الفقه متون املعلوم أن فمن حيفظ، ما اختيار يف أخر ميزة له ثم
وكان  فائقة، ~ عناية شيخنا به اعتنى الذي املتن ولكن ومتنوعة، ومتفاوتة،
للحجاوي، املقنع اختصار يف املستقنع زاد نفسه عن ذكر ما حسب يستظهره
من  برز ويويص من من مرة، أكثر رشحه وقد غريه، يفضله عىل ~ فالشيخ
الكتاب، وهذه هلذا بداية تدريسه أن يكون حلقة للتدريس يعقد أن وأراد طالبه
املسائل بعض  عن ليسأل إنه حتى الشيخ،  عىل آثارها ظهرت املنهجية اجلزئية
ا العلامء، خصوصً خالف استحضار يف من هذا وينطلق الزاد، متن فيها ويستحرض

الناس. واقع يف ورودها يقل التي األبواب

السرب  أسلوب من ويكثر األمثال، ويرضب ل صِّ فَ يُ ما ا كثريً ~ كان ٧ـ
الشخصية  بناء يف وأثره األسلوب هذا  ألمهية ~ منه ا إدراكً والتقسيم،



١٣٣

ضبطها وسهولة الطالب، إىل املعلومات  وإيصال املدارك، وتوسيع الفقهية،
عليها. والرتكيز

بسببها  منحه اهللا حتى املعامل وغريها، هبذه ~ متيز الشيخ منهج فإن وباجلملة
مدرسة فقهية كان بحق حتى أمجع، يف العامل بل اإلسالمي العامل يف ا وامتدادً قبوالً
كان ما  بجالء يبني طريقته، وهذا واتبعوا هنجه، عىل ساروا ممن الكثري خرجت
فيه عىل خطى الذي سار الرباين واملنهج املتزنة، الثابتة الفقهية الشخصية عليه من

من سبقوه. فاق واضحة، حتى





١٣٤

الثاين املبحث

   
مطالب: وفيه

األول املطلب
 

الذي  والتصنيف  التأليف من إقالله يلحظ ~ شيخنا حال يف يتأمل من
اهللا والدعوة إىل والفتيا، من التعليم متنوعة لقيامه بأعباء ا نظرً وذلك يتواله بنفسه،
 ~ لكنه إياه، اهللا آتاه الذي الغزير العلم متثل ال جعل مؤلفاته مما ذلك، وغري
 ~ فهو ا، تأليفً الدروس يف يعد تعليمهم وطرحهم والنوادر الذين من القالئل
طرحه، يف قويًا بنائه، ا، رصينًا يف ممتنعً سهالً جيعله فيه ما وجيمع وحيرره، يقوله بام
اعتنينا وقد أدركناه ما وهذا يؤلف،  كأنه التكرار فيه  يتحاشى عبارته، يف ا حمررً
التوحيد، ومن كتاب عىل املفيد والقول املمتع الرشح رأسها وعىل رشوحاته ببعض
يكون أن اهللا له ويرس وفاته، وبعد حياته يف مؤلفاته التي فرغت كثرت هذه احليثية
عنه يصدر ما وصار اآلفاق، شهرهتا طبقت ما من املصنفات النافعة ذلك بسبب له
عنه يف خيرج لكل ما ويتلهفون يف أنحاء العامل، طلبة العلم عناية حمل من مؤلفات
وهذا العميق(١)، والفقه املتني، العلم فيه من جيدون ملا املتنوعة من الفنون فن كل

~ ترك  وعلمه النافع، وشيخنا احلسن، ذكره وهو رحيله، بعد لإلنسان يبقى ما
وتعد حمفوظة، تزال ال الفقهية، التي املكتبة هبا أثر التي الفقهية اآلثار من العديد
املخترص، ومنها املطول منها املجاالت، شتى  يف  اجلميع منها يستفيد كبرية قيمة
أبجديًا: مرتبة كالتايل وهي تدريسه، فرغ من ما ومنها ~ الشيخ كتبه ما ومنها

الزاهد، ص٣٤٦. اإلمام عثيمني: ابن انظر: (١)
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واالعتكاف. واحلج والصيام الصالة يف أحكام احليض عن سؤاالً ومخسون اثنان ١ـ
والذكاة. أحكام األضحية ٢ـ

االعتكاف. وفتاو الصيام أحكام ٣ـ
للمسافر. الصالة قرص أحكام ٤ـ

السيارات. بعض بائعي مِن أسئلة ٥ـ
العيدين. صالة وأجوبة يف أسئلة ٦ـ

السفر. وأحكام آداب ببعض املسافرين إعالم ٧ـ
املداينة. أقسام ٨ـ

الفرائض. تسهيل ٩ـ
للسعدي. واألصول القواعد عىل التعليق ١٠ـ

فيه. الناس أقسام ، هُ رُ وَ صُ بَا، الرِّ ١١ـ
رسائل فقهيّة. ١٢ـ

م. والتيمّ ني اخلفّ عىل يف املسح وفتاو رسائل ١٣ـ
وغسله. امليت أحكام يف رسالة ١٤ـ

للنساء. الدماء الطبيعية رسالة يف ١٥ـ
ألهل األعذار. والطهارة يف الصالة رسالة ١٦ـ

ني. اخلفّ عىل املسح رسالة يف ١٧ـ
ل والصالة. والغسْ الوضوء يف رسالة ١٨ـ

بكلامت. واحدة ولو الثالث أنّ الطالق رسالة يف ١٩ـ
. احليلّ زكاة يف رسالة ـ ٢٠

السهو. سجود يف رسالة ٢١ـ





١٣٦

الصالة. يف صفة رسالة ٢٢ـ
للمبتعثني. الصالة قرص يف رسالة ٢٣ـ

الصالة. تارك كفر يف رسالة ٢٤ـ
الصالة. مواقيت يف رسالة ٢٥ـ

أحكام اجلنائز. عن سؤاالً سبعون ٢٦ـ
احليض. أحكام عن سؤاالً ستون ٢٧ـ

الرشعية. السياسة كتاب رشح ٢٨ـ
من الكثري فيه بذل ، للشيخِ لَّفٍ ؤَ مُ أكرب وهو زاد املستقنع، عىل املمتع الرشح ٢٩ـ
وفاته بعد استكملت ا،  جملدً عرش  أربعة  يف  كامالً وخرج والوقت، اجلهد
علم من فيه وملا منها، ا عددً بنفسه وراجع حياته، يف فيه النظر أعاد ،~
ويسد واملساجد،  اجلامعات يف يدرس ا هامً ا مرجعً صار دقيق وفقه غزير،

الفقهية. يف املكتبة ثغرة
والعمرة. احلجّ صفة ـ ٣٠

٦١٦ـ يف حياتهِ (جملد يف بِعَ للشيخِ طُ كتاب آخر ـ وهو اإلسالم أركان فتاو ٣١ـ
بعد حياتهِ كتابٌ يف له رْ دُ يَصْ تقريبًا، ومل أسابيعَ  بثالثةِ بعده وتُويفَ صفحة)

الكتاب. هذا
التعزية. فتاو ٣٢ـ

والزيارة. والعمرة احلجّ فتاو ٣٣ـ
الرشعيّة. قَى الرُّ الذهبيّة يف الفتاو ٣٤ـ

الصيد. فتاو ٣٥ـ
املكيّة. الفتاو ٣٦ـ

الفتاو النسائية. ٣٧ـ



١٣٧

والرحالت. اإلجازة يف وتوجيهات فتاو ٣٨ـ
يف األفراح. ورسائل فتاو ٣٩ـ

والزكاة. والرتاويح الصيام حكم يف فصول ـ ٤٠
العبادات. فقه ٤١ـ

وترتيب (مجع العثيمني صالح  بن حممد الشيخ  فتاو من الثمني املجموع ٤٢ـ
نارص السليامن). بن فهد الشيخ

ها الشيخ: وأعدّ (مجعها العثيمني بن صالح حممد الشيخ ورسائل فتاو جمموع ٤٣ـ
السليامن). نارص بن فهد

الذهب. ورشاء بيع أسئلة يف جمموعة ٤٤ـ
األضحية. أحكام مِن ٤٥ـ

الزيارة. يف واملرشوع والعمرة مناسك احلجّ ٤٦ـ
. واحلجّ العمرة ملريد املنهج ٤٧ـ

الصيام. نبذة يف ٤٨ـ

العثيمني صالح بن حممد الشيخ/ مؤسسة العلمية يف اللجنة جهود أبرز من وهذه
للمؤسسة  أن علم عىل وأنا املختلفة، الوسائل خالل  من ورصد اخلريية، ~
يف كبرية جهوداً ـ وفقه اهللا ـ العثيمني الصالح عبدالرمحن شيخنا الشيخ/ ولشقيق
جمموعة أخر حتت الطبع، وثمت منه، ليستفاد وإظهاره شيخنا، خلفه ما كل تتبع
طالب كبار قراءات مع له أن شيخنا كان ألنني أذكر فقهي، يشء عىل أقف ولكني مل
واإلقناع ومنتهى اإلرادات يف الكايف قرأ وقد طالبه، وخاصة القضاة ومع العلم
وله املذهب، من أمهات غريها ويف املربع، والروض القناع، ويف الفروع وكشاف

تعاىل. اهللا خترج بإذن ولعلها فيها، تعليقات نفيسة
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الثاين املطلب
مسألتان وفيه    

درس. ما وأبرز     :األوىل املسألة  *

شيخه  فيه م توسَّ فقد الفقه وتدريسه، تعليم يف البارز األثر ~ لشيخنا كان
الفقهي  والربوز العلمي، التحصيل ورسعة النّجابة ~ السعدي عبدالرمحن
زال ما وهو التدريس عىل عه فشجّ به، واالنشغال الطلب واحلرص عىل واملعريف،
عام ١٣٧٠هـ يف يف بالتدريس وبدأ شيخه، توجيهات ~ فنفذ حلقته، يف طالبًا

.~ شيخه حلقة بجانب بعنيزة الكبري اجلامع

املعهد العلمي بعنيزة يف ا سً مدرِّ نيِّ عُ الرياض يف العلمي ج من املعهد خترَّ ملّا ثم
نارص السعدي بن عبدالرمحن مة شيخه العالّ تويف ١٣٧٦هـ سنة ١٣٧٤هـ، ويف عام
يف  والتدريس فيها، عنيزة، وإمامة العيدين يف الكبري اجلامع إمامة بعده فتوىلّ ~
~ عام ١٣٥٩هـ. التي أسسها شيخه وهي للجامع؛ التابعة مكتبة عنيزة الوطنية

املسجد  يف س يدرِّ ~ الشيخ بدأ تكفيهم؛ ال املكتبة وملا كثر الطلبة، وصارت
كانوا حتى وغريها اململكة من وتوافدوا الطالب، إليه واجتمع  نفسه، اجلامع
ملجرد ال جاد، دراسة حتصيل يدرسون الدروس، وهؤالء بعض يف يتجاوزون األلف
س يدرِّ وكان ،~ وفاته حتى ا، ومدرسً وخطيبًا ا إمامً ذلك، عىل االستامع، وبقي
مواسم مدينة الرياض ويف مساجد بعض النبوي ويف واملسجد احلرام املسجد يف

.(١)~ وفاته حتى ١٤٠٢هـ، منذ عام الصيفية واإلجازات ورمضان احلج

من فائقة عناية به عني فقد  الفقه،  أبرزها: ومن  شتى،  لعلوم تدريسه وكان
أما التعليم املسجد، حلقات خالل من فيها يشارك التي العامة الدروس هذه خالل

موقعه عىل اإلنرتنت. املوجودة يف الشيخ ترمجة كل هذا: يف (١) انظر
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ا  سً مدرِّ يف الرياض عنيّ العلمي املعهد من ملا خترج ~ الشيخ أن فسبق النظامي
انتقل إىل ١٣٩٨هـ، حينها  عام إىل ١٣٧٤هـ عام من عنيزة يف العلمي املعهد يف 
بن اإلمام حممد جلامعة التابعة الدين بالقصيم وأصول الرشيعة كلية يف التدريس
ورأس قسم خمتلفة، ا علومً ودرس بفاعلية، اجلامعة وشارك يف سعود اإلسالمية،
بناء أستاذ رتبة إىل األكاديمية املراتب ورقي يف املجلس عضوية وشارك يف العقيدة،

.~ وفاته حتى فيها ا أستاذً وظل ،~ ومشاركاته ومؤلفاته كتبه وفرة عىل
وسبق  خمرجاته، وجودة  جودته، يف فريد  تعليمي أسلوب ~ وللشيخ
ويُلقي أسئلتهم، طالبه ويتقبل يناقش فهو ونجاحه، ذلك، يف منهجه عن احلديث
للعلم بنرشه  ا مبتهجً واثقة، مطمئنة ونفسٍ عالية ة هبمَّ واملحارضات  الدروس
ال منهجية وهي الفقه، تدريس يف طريقته ذكر هنا املراد إىل الناس، لكن وتقريبه

اخلاصة: مالحمها أبرز لكن ا، للعلوم عمومً تدريسه العام يف أسلوبه عن هبا خيرج
ورشحه  بالزاد عناية  لشيخنا أن  ذكرت وقد الفقهي: املتن اختيار حسن ١ـ
السبت هي دروسه أيام من يومني الكتابني لتدريس وخصص  املربع،  الروض
ا حمررً مدونًا رشحه وخرج ، طويالً زمنًا ذلك واستمر عىل أسبوع، كل من واإلثنني

املستقنع. زاد عىل املمتع الرشح أال وهو موسوعة، بحق يعد الذي الكتاب يف
العلم  وطلبة املتميزين، طالبه مع فإنه يبدأ ولذا الفقهية: العلوم يف التدرج ٢ـ
،~ مفلح ابن اإلسالم  شيخ  لتلميذ الفروع ككتب املذهب، أمهات يف الكبار
وغريها. اإلقناع، متن عن كشاف القناع وأنفعها، وكتاب املذهب كتب أنفس وهو

من املداخل  وهي فيه: املذهب، والقواعد الفقهية واألصولية بأصول العناية ٣ـ
شيخنا اخلصوص، ولذا اعتنى وجه عىل والفقهاء العلم، طلبة خواص حيتاجها التي
الكتب من ا وافيًا، وهو رشحً ورشحه رجب ~، البن القواعد بكتاب ~
وذكر باملذهب، وعنايته العلمي، بأسلوبه ويتميز الفقهية، القواعد يف املتخصصة
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املذهب الشيخ يف التي رشحها األصولية  الكتب ومن فيه، والتخرجيات الروايات
وهو املنري، الكوكب رشحه طبع الذي احلنبيل، النجار البن التحرير خمترص كتاب:
له ا خمترصً يف األصول: الشيخ ورشح الفقه، أصول يف مكانة متميزة وله معروف،
الفصول. ومعاقد األصول، هو: قواعد ثالثًا األصول، وكتابًا علم األصول من أسامه

وتثبيت  الفهم، ترسيخ  أساليب من  أسلوب الفقهية: وهذا املسألة تكرار ٤ـ
لد تتكرر فقهي أو مؤلف متن رشح يف ترد التي بعض املسائل أن فنجد املسألة،
التفرد يعد من ولذا التفسري تورد، يكون هلا مناسبة يف فعندما بصور خمتلفة، الشيخ
التفسريية، املسائل عىل تقترص ال التي االستنباطات التفسري يف الشيخ به متيز الذي
رشح وإذا وغريها، واملنهجية  والبالغية واللغوية واألصولية الفقهية تشمل بل
كذلك، تتكرر  فإهنا األحكام أحاديث كتب  أو  املسانيد أو الصحاح يف  احلديث
الصاحلني، رياض ورشح األحكام، وعمدة املرام، بلوغ رشح يف ظاهر وهذا
ألن ،~ ميزة لشيخنا يعد بل جوانب كثرية، يف أثره أسلوب له وهو وغريها،
نجد علامء من عىل كثري الغالب األسلوب وكان تتفاوت، التعليم العلامء يف مناهج
كبار املتلقني، لكن مما لد أثره وله القراءة والتعليق املوجز، اخلصوص: عىل وجه

يستفيد. عارضة بصورة ولو دروسه من حيرض الشيخ: أن يميز

بأساليب متنوعة،  الطالب لد االنتباه استثارة التعليم: منهجية يف التميز ٥ـ
وأحيانًا الرأي، فيها يطلب بجزئية الرشح  أثناء باملباغتة فأحيانًا خمتلفة،  وطرائق 
يف بحث أحدهم باستكتاب وأحيانًا رأهيم، ألخذ الطلبة كبار  عىل مسألة بطرح
دروسه، مجيع يف الشيخ عند  الصورة وهذه الطالب، بقية عىل إعداده بعد  يقرأ
عند ا متكررً هذا الشيخ جيد دروس غريه، ومن حرض يف منها أظهر يف الفقه لكنها
اهللا حرمه ال واستفادوا، استمعوا والذين كلفوا الذين الطالب ويذكره الشيخ، 

اجلهد املبارك. هلذا ا امتدادً طالبه اجلهود، وجعل أجر هذه
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  الثانية: املسألة *

علمه  من استفادوا الذين طالبه من الكثري  ~ شيخنا مدرسة من خترج
وبيان الناس، وتعليم اخلري يف نرش الواضح الكبري هلم أثرهم وكان وأدبه، وفقهه
حرصهم، املقام هذا ويصعب يف ومنزلة، يف املجتمع هلم مكانة وكان وجتليته، احلق

ألمور كثرية أمهها: مثل هذا، يف أخوض أن أود ال أنني واحلق
ألنه عليه، فيها توافدوا التي الزمنية احلقبة وامتداد الشيخ، طلبة تفاوت ١ـ
خلفه ثم السعدي ~، عبدالرمحن الشيخ شيخه حياة يف للتدريس جلس ~
١٣٧٠هـ، عام من وذلك فيها، جيلس كان العلم التي حلقة املسجد، ويف إمامة يف
انقطعوا ثم الشيخ جلس عند من وهناك مبكرة، فرتة يف العلم كبرية تلقوا فهناك فئة
استفاد من  وهناك فقط، اإلجازات وقت  يأيت من وهناك بلداهنم، إىل وسافروا
أرشطته عىل تتلمذ هناك من إن وهكذا، بل وعني انقطع انتهى ملا ثم دراسته فرتة
عليه، حينام تلقوا الذين الزمالء أحد عاشها وثمة جتربة البالد، هذه غري يف وكتبه
اإلخوة أحد هناك أن وجد املتحدة األمريكية، الواليات إىل اجلامعة قبل من أوفد
كان إنه بل يتصور، ما ال وعلومه الشيخ أرشطة من جيمع أمريكا يف املستوطنني
فيها، ومثل قد تغريت وجهة نظره للشيخ متأخرة ينقل آراء كونه عىل املوفد يالحظ
علم من املثىل اإلفادة التتلمذ حقيقة ألن الشيخ، طالب أبرز من يعد نظري يف هذا
يعد ال فلم البعد مع ولو هذا حتقق وإذا ورؤيته، وسمته، ومنهجه الشيخ وهديه
الذي متيز به البخاري اإلمام املحدث رشط خيفى وال الشيخ؟ تالميذ من هذا مثل
وغريه عنه والقاه، رو من عارص التلميذ يمثل الذي الراوي يكون أن يشرتط أنه

ذلك. يشرتط مثل ال
واإلفادة، يف االستفادة تفاوت هناك ا أيضً الطلب يف حصل التفاوت وكام ٢ـ
من فرتة جلوسه  ويمتد أمامه، جيلس  من هناك أن عامل كل مع حاصل هو وكام
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تقل من وهناك دخل،  كام احللقة من  خيرج  ربام بل شيئًا، يستفيد ال لكنه الزمن
فحسب، واملالزمة احلضور  هو التتلمذ به يقاس الذي املعيار فليس استفادته،
ذهنه  يف أو يكون يستفيد ال طالبه من ا أحدً بأن شعر إذا ~ شيخنا أن وأذكر
جيلس أن فعليه من حيرض بأن ويويص لذلك، يتأثر الشيخ فإنه عليه ما خيالف ما
إذا  إال طالبه من طالبًا أمامه من ~ وال يعد الند للند، جلسة ال املستفيد جلسة
منها نستفيد معامل وهذه الذي يلقيه، وحتمل السؤال وحفظ وتابع، محل الكتاب،

ومنهجيته. الطلب كيفية يف

ا  مضاعفً ا جهدً بطالبه، ويتطلب مع املعنيني التواصل احلرص يستلزم هذا أن ٣ـ
بذلك. يعرف مل يضاف من أو طالبه، من البارزين من يغفل أحد ال حتى

عليه اإلشارة، وأن التتلمذ هبذه واالكتفاء ذلك، يف اخلوض عدم كله آثرت هلذا
سواء ، عظيامً ا نفعً هبم اهللا ونفع املئات، عمره أواخر يف جتاوزوا كبري عدد من حصل
الوافدين يف من أو الدولة، هذه يف ومسؤوليات مناصب العلم، أو تسلم نرش يف
لعلمه ا ونرشً الصالح، لعمله ا امتدادً هؤالء يكون أن اهللا عىل بلداهنم، ونحتسب

جميب. سميع إنه النافع،
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املبحث الثالث

   
مطالب: وفيه

األول املطلب

   
مسألتان: وفيه

  
العميم، لكوهنا «املنصب الذي العظيم،ونفعها تكتسبالفتوأمهيةبالغةلرشفها
نث¢ الكريم: يف كتابه فقال عباده، أفتى حيث األرباب، رب بنفسه تواله
" نث! أيضاً: وقال ،(١٢٧ (النساء: ©مث   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

هذا وكفى ذاته،  إىل اإلفتاء نسب فقد ،(١٧٦ (النساء: # $ % &مث 
قام «وأول من :~ ابن القيم قال بنفسه، تعاىل يتواله اهللا أن وجاللة ا رشفً املنصب
وأمينه عبداهللا ورسوله، املتقني وخاتم النبيني وإمام املرسلني سيد األمة هذه من به
وكان املبني، بوحيه  اهللا عن يفتي S، فكان عباده وبني بينه وحيه، وسفريه عىل
،(٨٦ (ص: 6 7مث   5 4 3 2 نث. / 0 1  احلاكمني: أحكم له قال كام

فصل اخلطاب»(١). عىل ومشتملة األحكام Sجوامع فتاواه فكانت

قيام، فكانوا أحسن به قامت الكرام صحابته من كوكبة اإلفتاء منصب يف خلفه ثم
¥ نث¤ تعاىل: اهللا يف تفسري قول قتادة قال الدين، هلذا مبلغ وخري املفتني، سادة
،(٣ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´مث (سبأ:

.(٢)«S قال: «أصحاب حممد



.١١/١ العاملني رب عن إعالم املوقعني (٥)

.٦٧٤/٦ للسيوطي، املنثور، انظر: الدر (٢)
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والعلامء املجتهدين، األئمة من  وكثري وأتباعهم التابعون بعدهم من جاء ثم
هللا وقلب مستنري، ورقابة غزير علم من آتاهم بام اهللا تعاىل دين فأفتوا يف العاملني،
العلم، وإصالح نرش يف أثر كان هلا جليلة خدمات األمة إىل فأسدوا العليم اخلبري،

العمل.

املكلفني، هلذا أفعال يف تعاىل ألحكام اهللا بيان أهنا أيضا: منزلة الفتو يظهر ومما
التوقيع عن منصب «إذا كان فقال: امللك، عن املوقع بالوزير القيم املفتي ابن شبه
السنيات املراتب أعىل من وال جيهل قدره وهو فضله ينكر ال الذي باملحل امللوك

الساموات»(١). األرض و التوقيع عن رب بمنصب فكيف

األيام هذه يف احلاجة فإن مىض، فيام كبرية إىل الفتو األمة حاجة كانت ولئن
لألمة وعرضت هبا، للسابقني عهد الزمان عن وقائع ال متخض فقد وأبقى، أشد
شديدة، فيها اإلفتاء إىل احلاجة ببال العلامء املاضني وقوعها، فكانت خيطر مل نوازل
العليم اهللا تقف رشعة أن يعقل ال إذ العديدة، النوازل هذه يف تعاىل حكم اهللا لبيان
هلم حيدث ما لكل ملشكالهتم، املتسعة الناجحة احللول تقديم عن عاجزة احلكيم
وأمة، اجلديرة ومكان زمان لكل املصلحة الرشيعة الصاحلة وهي عليهم، يشكل أو

مكان. يف كل بالتطبيق

الغزير الواسع، العلم إىل إضافة حيتاج يف النوازل ا خصوصً أن اإلفتاء وال خيفى
التي والضوابط الرشوط وكافة  االستنباط،  من هبا يتمكن التي الفقهية وامللكة
النوازل، لظروف وعلم دقيق إىل بصرية ا أيضً حيتاج االجتهاد، يف باب العلامء ذكرها
التخصصات أصحاب فيها من قد يستفاد املقدمات التي من ومجلة وارتباطاهتا،
مع األدلة ا فيها متفقً احلكم حتى يكون وإدراك النازلة، عىل فهم تعني األخر التي
من االضطراب احلكم هبا يسلم التي واملبادئ والقواعد واملقاصد املرعية، الرشعية،

.١٠/١ املوقعني إعالم (١)
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والالحق منهم السابق وعلامؤنا األجالء املؤثرات، من ذلك أو غري أو التناقض،
تعاىل،  اهللا رمحه شيخنا، ما يميز وهذا به، متيز يذكرون اجلانب بل هذا شأن يف هلم
وطيدة بوالة األمر وأصحاب وعالقة ثاقب، وفهم بعلم غزير، عليه اهللا منّ فقد
ومراعاة جلوانب شمولية، الفتو برؤية يف منهجه متيز ولذا الدولة، أجهزة يف القرار
يف ومقاصده السائل مرامي إىل من خالهلا يف الذكاء يتنبه وحدة املختلفة، القضية
ا اهتامً تتضمن أو املجتمع، يف نازلة أو عامة، بقضية ا مرتبطً السؤال فإذا كان سؤاله،
عن  امتنع وربام السؤال، ومالبسات ظروف يستفصل عن ~ معينًا فإن شيخنا
من به يتأكد شيئًا فيها يثبت ما وأحيانًا يطلب اآلخر، الطرف يسمع احلكم حتى
أحد، وهو هام لكل اجلوانب هذه استقراء فإن هنا ومن أو دقتها، النازلة، وقوع
جوانب التأيس ألن العلامء، سبيل هبم وسلك عليهم اهللا أنعم ا أهم ملن خصوصً
حلقته، يف واجللوس شيخنا سامحة عىل التلقي خالل ومن باحلديث، تفرد أن مهم
أذكرها  لفتاواه، السامت من مجلة رصدت فقد واخلاصة، العامة جمالسه وحضور

ييل: فيام

ثاقبًا، وفهمه فهامً كالم العلامء، استقراء يعتمد الذي والبناء، قوة التأصيل ١ـ
رؤية ذلك عن خالل من الصدور ثم االستنباط واالستدالل، واستحضار أدوات

فيها. احلكم بيان منه يطلب أو عليه، تعرض التي املسألة يف فتو تكون

قيد عنه حييد وال واملورد، األصل الدليل الذي هو اعتامد التأصيل قوة ومن ٢ـ
شيخ اإلسالم يعتمد أقوال ما ا وكثريً يسنده، ما اختالف العلامء عند ويرجح أنملة،

ـ. ا مجيعً رمحهم اهللا ـ القيم ابن وتلميذه

ليس لكنه فتاواه، عىل أثره ظهر الذي والورع اهللا، من  واخلوف التقو ٣ـ
الفقه حقيقة ألن العكس،  عىل  بل واالنغالق، التشدد إىل به  يؤدي الذي الورع
وخمافته اهللا تقو من وهذا عباد اهللا، عىل والتيسري البدائل، وفهم الرخصة، إجياد
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وعلمه وسدده، اهللا وفقه ولذا ومقاله، حاله لسان يف ظاهر مشتهر مستفيض وذلك
.(٢٨٢ نثÎ Í Ì Ë Êمث (البقرة: اهللا تعاىل: ا لقول مصداقً وأهلمه

اليرس والسامحة تغليب جانب من إليه أرشت السابقة ما عىل السمة ويتفرع ٤ـ
به ويتم النص، خيالف ال الذي احلكم الستنباط مدقق النصوص نظر يف والنظر
تعاىل فاهللا قاعدته، بل الترشيع، ميزة هذه أن شك من احلرج، وما التيسري ورفع
¨ نث§ وقال: ،(٢٨٦ (البقرة: ½مث   ¼  »  º  ¹ نث¶ ¸  يقول:
} | { zنث وقال: ،(١٨٥ (البقرة: ¯مث   ®  ¬  «  ª  ©

.(٧٨ ~ ے ¡مث (احلج:
به عني الذي  البدائل فقه  هلا: رئيس فرع هو بل  السمة هذه من وقريب ٥ـ
تعاىل  فاهللا منهج القرآن فهو ا، كثريً ذلك عىل ويؤكد إليه، أرشدنا بل ~ شيخنا
نث£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ªمث (البقرة: ١٠٤)، يقول:
بتمر  ا جيدً ا مترً ابتاع الذي الرجل قصة ففي Sيف مواقف كثرية حممد نبينا ومنهج
التمر ببيع  بع تفعل، ولكن ال أوه عني الربا «أوه :S اهللا رسول له فقال رديء
جمال  أي الرشعية يف بالبدائل كبرية عناية له ~ وشيخنا به»(١)، اشرت  ثم آخر

الرشيعة. مقاصد وحتقيق الناس، حال مراعاة وهذا من ،~ يفتي فيه
ويدل  ~ واستنباطاته، شيخنا فتاو يف ظهرت التي التامة الفقهية كة املَلَ ٦ـ

ييل:  ما املَلَكة هلذه
احلالة  احتامالت بحسب املستفتي املسألة، وإجابة وتشقيق التفريع حسن ـ أ 

فيها. احلكم بيان التي يراد
االستدالل يستقل األثري، وأحيانًا الدليل خلدمة النظري الدليل توظيف ـ ب
القواعد عىل ا العامل، واعتامدً يؤتاه وفهامً ا استنباطً كونه عن خيرج ال ألنه النظري،

برقم: (٢١٨٨). مردود، ًفبيعه فاسدا شيئاً الوكيل باع إذا باب صحيحه، يف البخاري أخرجه (١)
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واملقاصد الرشعية. واألصول
الفروق وإدراك واملتشاهبات، التحليل، واعتبار النظائر عىل الفائقة القدرة ـ جـ
عقلية فذة لشيخنا قدرة عىل يدل مما ومآالهتا، ومآخذها األحكام صور بني العميقة

.~
قرائن  من يظهر ما بحسب مستفتٍ كل وإجابة السائل، حال مراعاة ـ د  
ولكن الصورة يف تتشاهبان حالتني قد نجد ولذا الظروف، ومالبسات األحوال

االعتبار. حكمهام هبذا خيتلف
والبيئات، والظروف  األحوال السائل: مراعاة حال مراعاة من وقريب ـ هـ
وحسن وقبوله، احلكم قوة  عىل أثرها هلا  التي الفقهية شخصيته من جزء وهذا
هبذه  ما خيتلف األحكام من أن إعالم املوقعني يف ~ القيم ابن ذكر وقد أثره،
عىل  يؤسس الذي الفقه ~ سمى بل للفقيه، مهم  إدراكها وأن  االعتبارات،
واختالفها  الفتو تغري يف «فصل :(١)~ قال احلي، الفقه  األمور هذه رعاية

والعوائد. والنيات واألحوال واألمكنة األزمنة بحسب تغريِّ

الرشيعة، عىل عظيم غلط به وقع بسبب اجلهل ا، جدً النفع عظيم فصل هذا
التي الرشيعة الباهرة أن إليه ما يعلم سبيل ال ما وتكليف واملشقة احلرج من أوجب
احلكم ومصالح عىل وأساسها مبناها الرشيعة فإن به؛ تأيت ال أعىل رتب املصالح يف
كلها، وحكمة ومصالح ورمحة كلها، كلها، عدل وهي واملعاد، يف املعاش العباد
وعن ضدها، إىل الرمحة وعن اجلور،  إىل  العدل عن خرجت مسألة فكل كلها،
فيها وإن أدخلت الرشيعة من العبث فليست إىل احلكمة إىل املفسدة، وعن املصلحة
وحكمته أرضه يف وظله خلقه ورمحته بني عباده بني اهللا عدل فالرشيعة بالتأويل،
به أبرص  الذي نوره وهي وأصدقها، داللة Sأتم صدق رسوله وعىل عليه الدالة



.٣/٣ املوقعني، إعالم كتابه: يف (١)
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عليل، دواء كل به الذي التام وشفاؤه املهتدون، اهتد به الذي وهداه املبرصون،
قرة فهي السبيل، سواء عىل استقام فقد عليه  استقام الذي من املستقيم  وطريقه 
والنور والدواء  والغذاء احلياة هبا فهي األرواح، ولذة القلوب، وحياة العيون،
وكل هبا، وحاصل هو مستفاد منها، فإنام الوجود يف خري وكل والعصمة، والشفاء

.~ وصدق إضاعتها»، من فسببه الوجود يف نقص

رسعة  ~ شخصيته  من جزء وهي  ~ شيخنا  فتاو ميزات من ٧ـ
أنه شك ال وهذا فيه، وتفرسه املستفتي، مرامي وإدراك اجلواب، وجاهزية البدهية،

عليها. يبنى التي احلكم واألسس يف املؤثرة اجلوانب معرفة عىل معني

معاجلة واقعية ألحوال  الفتاو تكون أن عىل احلرص العامة: امليزات ومن ٨ـ
أحس إذا وهلذا وأقضيات، نوازل هلم من جيد وما وانحرافاهتم، ومشاكلهم الناس
أهم هو إىل ما ويرشد املستفتي اجلواب، عن يمتنع فإنه يقع مل افرتايض السؤال بأن

وأنفع.

شيخنا لفتاو املتأمل وحيصلها ويدركها يلمسها التي امليزات  من مجلة هذه
.~

  

ما لكن العامة، الفتاو يف للمنهج ا امتدادً اخلاصة الفتاو عن احلديث
إما خمتلفة، العتبارات اخلصوصية، طابع يأخذ ما القضايا من ثمة أن شك من
راعى والرشع ظروف احلال، باعتبار أو الفتيا، متعلق باعتبار املستفتي، أو باعتبار
بوب  اخلصوصيات، ولذلك بعض Sاعترب فالنبي وأمر بالسرت، اخلصوصيات
ال  أن كراهية قوم دون قوماً بالعلم خص «من باب: صحيحه يف ~ البخاري
معاذ «يا :S اهللا رسول له قال قال: < جبل بن معاذ حديث وأورد يفهموا»،
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رسول يا لبيك قال: معاذ»، «يا قال: وسعديك، اهللا رسول لبيك يا قال: جبل»، ابن
رسول حممداً اهللا وأن إال  إله  ال  أن يشهد أحد من «ما قال: ثالثًا، اهللا وسعديك
الناس به أفال أخرب اهللا: رسول قال يا النار»، عىل اهللا حرمه إال قلبه من صدقاً اهللا

.(١) تأثامً موته عند معاذ هبا وأخرب يتكلوا»، «إذاً قال: فيستبرشوا؟

أمهها: بميزات اخلصوصية طابع تأخذ التي الفتاو تتميز ~ وشيخنا *

عىل الفتو هذه تنرش ال للمستفتي، حتى رعاية اخلصوصية، وتأكيد هذا ١ـ
ال خيفى. وهو خطأ ،تنزيل الفتاو يف خلل ذلك يف فيكون أهنا عامة،

له أن املستفتي له هذه اخلصوصية، فإذا ذكر حيقق فيام املستفتي مع ٢ـ التجاوب
رضب أو مكان خاص، إىل املستفتي أخذ أو عنده، من الناس رصف ا خاصً سؤالً
وحتقيق الناس، وقضائه حلاجات معرشه، وحسن سامحته من وهذا آخر، ا موعدً له

الرشعي. اجلانب هذا

هذه الظروف، هبا حتيط التي الفتو يف األفعال ومآالت سد الذرائع، اعتبار ٣ـ
حييطها ولذا ونحو ذلك، للمستفتي رضر حصول استغالهلا أو أو من تعميمها ا خوفً

فيها. التام االحتياط حيقق بام ~ الشيخ

ذكرهتا والتي ا، عمومً يف الفتو الشيخ منهجية به تتميز ما إىل إضافة هذا ٤ـ
السابق. املبحث يف



ال يفهموا، أن كراهية قوم دون قوماً بالعلم خص من باب العلم، كتاب صحيحه، يف البخاري أخرجه (١)
.(١٢٨) برقم:
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الثاين املطلب
    

    

ثمرات جليلة، وفوائد لنا يثمر  إليها اإلشارة التي سبقت السامت هذه رصد
يأيت: ما أبرزها مجة،

الذي القبول ورس  مكانتهم، وحفظ األفذاذ، العلامء جهود هؤالء ١ـ معرفة
هلم. اهللا وضعه

عامة  وعىل ا، خصوصً طالبه عىل ~ شيخنا جتاه الواجبة احلقوق بذل ٢ـ
علامئهم، السلف مع وطبقها النصوص، وردت يف التي هي احلقوق الناس، وهذه
اهلمم واستثارة احلقوق هذه تأكيد ذلك اجلليلة صار يف األعامل رصدت هذه فإذا

لرعايتها.

هبم الذين العلامء األجالء، هؤالء بوجود األمة هذه عىل تعاىل اهللا منة إدراك ٣ـ
يدعون األمة، هبم وهتتدي اهللكة واالنحراف، من األمة وحيمي الدين، حيفظ اهللا
ينزع ال اهللا (إن بحديث: هنا يؤيت العمى، من ويبرصوهنم ،اهلد إىل ضل من 

العلم.....).

يف واملكانة سبب للرفعة أنه وكيف العامل عىل أثره ومعرفة العلم فضل تأكيد ٤ـ
 ãâ   á  à ß Þ  Ý  Ü  Û  Úنث قال تعاىل: واآلخرة، الدنيا

 .،(١١ ç  æ     å  äمث (املجادلة:
ديدنه وصار منحرفة، مبادئ أو  ا أفكارً ترشف من عىل واقعي أنه رد كام ٥ـ
حينام جرمه وفداحة ذنبه، عظم ليعلم أعراضهم، يف والقدح فيهم الوقيعة

فيهم. ويقع يستهدفهم
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وقوته االستنباط منهجية يف سواء واالقتداء، جلوانب التأيس رصد هو ثم ٦ـ 
التعليم عىل والقدرة العلم، غزارة إىل املؤدي الوسع واستفراغ اجلهد، بذل يف أو

والتوجيه والدعوة واإلفتاء.

العامل إليها يصل وسامت ورشوط ضوابط عىل وبنائه االجتهاد، مكانة تأكيد ٧ـ
خاصة ومعاملة اهللا، مع تام، وصدق وتفرغ بارز، جهد يبذله من بام ثم اهللا، بتوفيق

للعامل. هبا القبول اهللا يكتب

بوجودهم تعاىل اهللا نعمة  قدر ومعرفة ا،  عمومً العلامء بمكانة التذكري ٨ـ
أمتهم تفقدهم أن قبل عنهم التلقي عىل الباعث وإثارة األمم،  من أمة أي يف

وجمتمعاهتم.

هؤالء ألن علم، بغري  يفتي أو يتصدر أن من للفتيا يتأهل مل من حتذير ٩ـ 
لئال اهللا من  اخلوف من رؤوسهم وتشيب  يفتوا، أن قبل  أعامرهم أفنوا األجالء

األمم. بزلتهم فتزل يزلوا
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C

  

جهبذ، نفع عامل وعامل والبذل، بالعطاء مليئة وحياة حافلة، سرية أمام أننا احلق
أمجع، العامل السعودية، بل يف العربية اململكة املبارك الوطن هذا يف ال األمة به اهللا
كثري اخلاطر، مكدود املقل، جهد هو البحث املخترص هذا من خالل أوردته وما
املباركة  الندوة هذه يف ا وإسهامً ووفاءً بحقه، ~ لشيخنا حبًا مجعته االنشغال،
توصلت  التي النتائج وإن أبرز الرشيعة، بكلية ممثلة القصيم جامعة قامت هبا التي

ييل: ما إليها

العلامء  يف سجل وحمطات مضيئة مليئة بالعرب، سرية ~ شيخنا حياة أن ١ـ
هذه من خالل هبا اإلحاطة وال يمكن والدراسة، بالتأمل األجالء، وهي جديرة

واخلاصة. املحصورة واجلهود الفعاليات
إبراز يف نتائج من بحوثها من يؤمل وما  وموضوعها، الندوة هذه أمهية ٢ـ

وحياته. شيخنا جهود
ا، والفقه  عمومً العلم وطلب التلقي متميزة يف منهجية ~ لشيخنا كانت ٣ـ
وبني املدارس، يف تلقاه الذي النظامي التعليم بني ذلك يف مجع فقد  ا، خصوصً

تعلمه. يف منهجية وكانت له املساجد والكتاتيب، يف التعليم
فيه  نمى وقد ا، خصوصً والفقه ا، عمومً العلم ا يف نابغً ~ شيخنا كان ٤ـ
عىل األثر أبلغ له وكان ،~ السعدي نارص عبدالرمحن بن الشيخ شيخه ذلك

.والفتو والتدريس االستنباط طريقة يف ~ شيخنا
طريقته  له وكان كتبه، أبرز يستظهر وكان احلنبيل، باملذهب معتنيًا ~ كان ٥ـ
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الطالب. ملصلحة ومراعاهتا الكتب، اختيار يف املتميزة
شهرهتا  بلغت والتي الفقهية، املؤلفات من  الكثري ~ للشيخ انترشت ٦ـ
يف وخرجت بعده وفرغت رشحه، ما بنفسه، ومنها الشيخ كتبه ما منها  اآلفاق، 
زاد عىل املمتع «الرشح بـ املسمى: الكبري الرشح ذلك أبرزها من ولعل كتاب،

املستقنع».
يف  واإلفتاء، وكان للتدريس للجلوس وقته من ~ الكثري الشيخ اقتطع ٧ـ
واجتهد وجد اليد، ولكنه ثبت وصرب أصابع طالبه يتجاوزون يكن مل املطاف بداية
وكان ،~ عليه كثروا يراجع ويقرأ، ثم لواحدٍ جيلس األيام بعض يف إنه حتى

فنون شتى. هلم يف يرشح
وكان  واخلاص، العام منها يف فتاواه، متميزة منهجية ~ لشيخنا كانت ٨ـ
بالدليل ذلك  مزج  وحماولة الصواب، وحتري اهللا، من اخلوف ذلك يف يتحر

املقنع.
يستقى ا ينبوعً عموم الناس، وكان وعىل طالبه، عىل البارز أثرها لفتاويه كان ٩ـ

ويعلمه. ويرشده يستفتيه من يريب ذلك يف إليه، وهو ومعينًا يؤتى منه،

وأمهها: التوصيات، بعض أثمرت البحث موضوع معايشة أن واحلق

خصبًا جماالً جيعلها ما الثراء ففيها من لد الشيخ، الفقهية العناية باجلوانب ١ـ
العليا. الدراسات مراحل السيام يف والبحوث، للدراسات

الشيخ موروث يستهدف دقيق، ببلوجرايف عن عمل الندوة هذه أن تسفر ٢ـ
وقت. أرسع املهمة يف هذه إلنجاز من طالبه فريق وجيند له ،~

أمثل واستعامل القناة، هذه  يف بالتوسع وذلك ،~ الشيخ قناة  خدمة  ٣ـ
اجلذب فيها. وعوامل اإلعالمية الطرق





١٥٤

أو للموقع بالنسبة بإجياد روابط وذلك طالبه، قبل من الشيخ موقع ٤ـ خدمة
عن يكتب ما كل ورصد الشيخ ومنهجه، تعنى بعلم التي البحوث لنرش صفحات

املوقع. إىل الشيخ وإضافته

وأداء لوجهه، ا خالصً وجيعله اجلهد، أن ينفع هبذا تعاىل اهللا أسأل اخلتام ويف ٥ـ
لنا يبارك وأن جناته، فسيح ويسكنه منه، ويتقبل يرمحه وأن ،~ شيخنا حلق

العاملني. رب هللا واحلمد علامئنا، من بقي فيمن

وصحبه أمجعني حممد، وعىل آله نبينا عىل وسلم اهللا وصىل

***
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