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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل  أما بعد

فإن للعال��م دور يف مس��يرة تالمي��ذه، وإذا كان العالم متمكنًا 
ف��إن أثره يمتد إلى تالميذه، ولنا يف ش��يخ اإلس��الم اب��ن تيمية خير 
مثال، فمن تالميذه: ابن القيم، والذهبي، وابن رجب، وابن مفلح 

وغيرهم، 

  ومن األمثلة يف هذا العصر الش��يخ العالمة: ابن سعدي
فق��د كان أثره كبيرًا، وم��ن أعظم األثر طالبه الذي��ن حملوا الراية 
بعده، وأش��هرهم ش��يخنا ابن عثيمين رح��م اهلل الجميع، وحينما 
كنت أطالع كتب ش��يخنا ابن عثيمين   ظهر لي أثر ش��يخه 
يف طريقته ومنهجيته، وأحيانًا يذكر ذلك بالنص فيذكر ش��يئًا من 
أخبار شيخه، ومن باب ُملح العلم؛ قمت بجمع هذه المواضع يف 

هذا الكتيب لعل اهلل أن ينفع بها .
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L  فائدة  J

ق��ال العالمة محمد بن صالح العثيمين : أما الكالم عن 
الش��يخ عبدالرحمن بن س��عدي ، فإن عباراتي ال تس��تطيع 
أن تل��م بم��ا كان عليه من العل��م، واألخالق، واإلحس��ان العظيم 
، و ق��د ُترجم ل��ه يف بعض كتبه، فم��ن أراد المزيد من ذلك 

فليرجع إليها.

أما بالنس��بة لمعاملت��ه، فأنا ما رأيت أحدًا أحس��ن أخالقًا منه 
، رجل متواضع، يحب الفقراء، يحب الستر عليهم، وكان 
الناس يف عهده ليس��وا على هذا المس��توى من الم��ال والغنى، بل 
كان��وا فقراء إلى أبع��د الح��دود، وكان  إذا جاءته الزكاة أو 
الصدق��ات يذهب بها بنفس��ه إلى الرجل الفقير يق��رع عليه الباب 
ويمد له ما بيده من الصدقة أو الزكاة من غير أن يشعر؛ ألنه ال يريد 

بذلك جزاًء وال شكورًا .

وكان متواضعًا  للطلبة، وكان يمازحهم، وربما يهدي 
إليهم أش��ياء ليس��ت بذات قيمة  جلبًا لقلوبهم، وكان أيضًا ربما 
يجع��ل الُجْعَل على حفظ متن من المت��ون، كما جعل على حفظ 
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"بلوغ المرام" مئة ريال، وهي يف ذلك الوقت تساوي مئة ألف يف 
وقتنا هذا .

ونحن والحمدهلل اكتس��بنا من أخالقه ش��يئًا كثي��رًا، ولكن لم 
نلحق به حتى اآلن، إنما يسر اهلل  شيئًا من أخالقه انتفعنا به، 
وه��و  حصل عليه من النكبات وإيذاء الناس له، والس��يما 
من أقرانه م��ن العلماء، ولكنه صبر واحتس��ب وكانت العاقبة له، 
ول��م يعرف الناس قدره إال بع��د أن تويف ، عرفوا قدره، وما 
أس��دى إلى هذه األمة  من العلوم النافعة الجمة، وكتبه س��هلة كل 

ينتفع بها العامي وطالب العلم .

وانظ��ر إلى تفس��يره  يقرؤه اإلنس��ان وكأنه يش��رب ماًء 
لس��هولته ووضوحه، وله  استنباطات عجيبة ما رأيت مثلها 
فيما يمر به من التفس��ير، تجده مثالً يستخرج فوائد كثيرًة من اآلية 

ال تجدها يف أي تفسير آخر .

 فالمه��م : أن الرج��ل  كان درة زمان��ه، ول��م نعلم أحدًا 
مثله يف حس��ن الخلق واللين والسهولة والسعة، فلم يكن عنده ذاك 
التشديد الذي يكون عند بعض الناس، بل هو  سهل، إال أنه 
ال يمكن أن يقر شيئًا محرمًا يرى أنه محرم، بل ينكره غاية اإلنكار.
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 فنس��أل اهلل تعالى أن يعمنا وإياكم برحمته وإياه، وأن يجمعنا 
جميعًا يف دار كرامته))).  

وقال : "إنني تأثرت به كثيرًا يف طريقة التدريس وعرض 
العل��م وتقريبه للطلبة باألمثلة والمع��اين، وكذلك أيضًا تأثرت به 
م��ن ناحية األخالق؛ ألن الش��يخ عبد الرحم��ن . كان على 
جان��ب كبير من األخالق الفاضلة، وكان  على قدر كبير يف 
العلم والعبادة، وكان يمازح الصغير ويضحك إلى الكبير وهو من 

أحسن من رأيت أخالقًا".)))

***

انظر : دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 600/11 .  (1(
انظر : مقدمة  شرح ثالثة األصول  (((
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L  فائدة  J

له هذه المهمة العظيمة مهمة الدعوة  وكان ممن حباه اهلل وحمَّ
ش��يخنا أبو عبد اهلل عبد الرحمن بن ناصر بن س��عدي حيث تولى 
الخطاب��ة يوم الجمعة يف المس��جد الجامع الكبي��ر بعنيزة وخطابة 
العيدي��ن، فكان مثاالً يحتذى يف إخ��الص النية، وإصالح العمل، 
وتوجي��ه الناس إلى الخير بقدر ما يس��تطيع بأس��لوب بين واضح 
للعام والخاص، وبقي على ذلك حتى التحق بجوار ربه يف جمادى 

الثانية عام ست وسبعين وثالث مائة وألف.)))

***

انظر: مقدمة الضياء الالمع من الخطب الجوامع  (1(
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L  فائدة  J

ش��يخنا عبد الرحمن بن ناصر بن س��عدي ، وهو الذي 
أدركُت عليه العلم كثيرًا، ألنه  له طريقة خاصة يف تدريسه، 

وهو أنه يجمع الطلبة على كتاب واحد، ثم يقوم بشرحه...

ويف الحقيق��ة أن ل��ه عليَّ فضالً كبيرًا من اهلل س��بحانه وتعالى، 
َذكر ل��ي أن والدي  وكان يف الرياض، أول ما بدأ التطور يف 
  الرياض- أحب والدي أن أنضم إليه هناك، ولكن ش��يخنا
عبد الرحمن بن س��عدي كتب إليه يقول: دع��وا لنا هذا يكون من 

نصيبنا، هذا الولد يكون من نصيبنا، فجزاه اهلل عني خيرًا.)))

***

مقابلة إذاعية ضمن برنامج )هؤالء علموين( 1403/10/15 هـ .  (1(
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L  فائدة  J

ومما شجعني على التأليف: أنه يف حياة شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي  كنا نقرأ عليه يف »العقيدة الواسطية« لشيخ اإلسالم 
ابن تيمية، وكنت أكتب - كطالب - أكتب عليها ش��رحًا لآليات 
ولألحاديث، ولكالم ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية، وأظن أنني كتبت 
أربع��ة دفاتر، ولكني م��ا كملتها، إال أنني إذا كتبت ش��يئًا عرضته 
على الشيخ عبد الرحمن ، وكان يشجعني على ذلك كثيرًا، 
ويأمرين بأن أستمر، ويرّغبني يف هذا، ولذلك منذ ذلك الحين، وأنا 
أحب أن أؤلف، وكان لي وهلل الحمد مؤلفات، منها شيء قد طبع، 

ومنها شيء لم يطبع.)))

***

مقابلة إذاعية ضمن برنامج )هؤالء علموين( 1403/10/15 هـ .  (1(
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L  فائدة  J

كان شيخنا عبدالرحمن بن س��عدي  يدرس الطلبة كما 
حك��ى لي بع��ض كبار الطلبة أول م��ا بدأ ي��درس يف زاوية بعيدة يف 
المس��جد عن النظر، فإذا أقبل أحد قال: تعالوا اجلس��وا جانبي، ثم 
يتبادل أطراف الحديث، كأنهم جالسين يتحدثون أو يقرؤون القرآن 
أو م��ا أش��به ذلك. خوفًا من التصدر؛ ألن التص��در - يف الحقيقة - 

بالء يحمل اإلنسان على العجب، وعلى أن يقول: أنا أنا.)))

***

انظر: شرح حلية طالب العلم ص 94)   (1(
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L  فائدة  J

اآلن يقولون: إن الجو مملوء من أصوات الناس، حتى حدثنا 
شيخنا عبدالرحمن بن سعدي ، المتوىف عام 376)ه� أنهم 
اآلن يحاول��ون أن يرجع��وا كالم الن��اس المخ��زون يف الجو حتى 
  يسمع؛ ويعني هذا: أنه يمكن أن يسمع كالم الرسول
بي��ن أصحابه، وال تس��تغرب، ف��اآلن االتصاالت بينت لنا أش��ياء 
عظيم��ة يف ه��ذا الك��ون، ويف أن بين الس��ماوات واألرض أش��ياء 
عجيب��ة عجيب��ة عجيب��ة اقتضت أن يجع��ل اهلل ما بين الس��ماوات 

واألرض قس��يمًا للس��ماوات واألرض )ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ(  ]سورة الفرقان: آية 59[.)))

***

انظر: شرح الكافية الشافية 77/3    (1(
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L  فائدة  J

ش��يخنا عبدالرحمن بن سعدي  دقيق يف هذه المسائل، 
وال يس��توحش من المخترعات العصرية، بينما كان بعض الناس 
يف وقت��ه ينكرون أن ُتثبت األهلة باإلذاعة أو بالبرقيات أو ما أش��به 
ذل��ك، ويق��ول بعضهم إن هذه البرقيات س��حر أو ش��ياطين تنقل 
الصوت، لكن الش��يخ  لي��س على ه��ذا؛ وكان الناس قبل 
أن تأتي اإلذاعة، وقبل أن تأتي المدافع يمش��ون باألسواق ويرمون 
بالبنادق، فهذه وس��ائل ال يقال عنها بدعة، كما اش��تبه على  بعض 
الن��اس فقالوا: هذه الوس��يلة ليس��ت موجودة يف عهد رس��ول اهلل 

 وأصحاب��ه؛ وقال��وا: وس��يلة حفظ العلم باألش��رطة 
ليس��ت موجودة يف عهد الرسول  وأصحابه، فهي إذن 
بدعة، وقد قال النبي : »كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة 
يف الن��ار«، فتس��جيالتكم وأش��رطتها كله��ا يف النار؛ ألنه��ا بدعة! 
ه��ذا غي��ر صحيح؛ ألن هذه وس��يلة، أن��ا لم أتعبد هلل ب��أين أضعها 
يف المس��جل وأجعله��ا عبادة، إنما هي وس��يلة، كاألقالم من عهد 
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الرس��ول ؛ فقد كانوا يكتبون بالعي��دان والقصب وما 
أش��بهها. أما اآلن، فاختلفت األحوال. وكذلك الورق كان نادرًا، 

فكانوا يكتبون على العظام والحصا واللخاف وما أشبهها.)))

***

انظر: التعليق على القواعد الحسان ص 51  (1(
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L  فائدة  J

العطل األسبوعية منذ زمن، لكن بعضهم يقتصر على الجمعة 

فقط، وبعضه��م يضيف للجمعة يوم الخمي��س، وبعضهم يجعل 

الجمعة ونصف األس��بوع، وكان ش��يخنا عبدالرحمن بن سعدي 

 يفعل هذا، تكون العطلة يوم الجمعة ويوم الثالثاء يف وسط 
األسبوع لئال يتوالى يومان كالهما عطلة ولئال يمل اإلنسان.)))

***

انظر: شرح حلية طالب العلم ص 34)   (1(
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L  فائدة  J

جرت لش��يخنا عب��د الرحمن بن س��عدي  قصة ، جاءه 

رجل يف آخر ش��هر ذي الحجة، أي باقي أيام على انقضاء الس��نة، 

وقال له: يا شيخ نريد وعدًا، فقال: هذه السنة ال يمكن أن أواعدك 

فيها، فظن المتكلم أنها إثنا عش��ر شهرًا، فغضب، ولما رآه الشيخ 

غضب قال له: لم يبق يف الس��نة إال عش��رة أي��ام أو نحوها، فاقتنع 
الرجل.)))

***

انظر:  شرح األربعين النووية  ص )38   (1(
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L  فائدة  J

لما ركب الميكرفون )مكبر الصوت ( يف المس��جد - الجامع 
الكبي��ر بعني��زة - أول ما ركب على زمن ش��يخنا عبد الرحمن بن 
س��عدي  خطب يف ذلك خطبة وأثنى على الذي أتى به وهو 
أحد المحس��نين . وقال: هذا من النعمة. وصدق، وهو من 

النعمة؛ ألنه وسيلة إلى أمر مقصود.)))

***

انظــر: شــرح األربعين النوويــة ص )31، والتعليق على صحيــح البخاري 539/1.   (1(
وشرح رياض الصالحين )/354 .
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L  فائدة  J

بالنس��بة للمذياع: لم يقل أحد بتحريمه م��ن علماء التحقيق، 
وإنم��ا قال بتحريمه أن��اس جهلوا حقيقة األم��ر، وإال فإن العلماء 
 ، المحققين، وأخص منهم شيخنا عبد الرحمن بن سعدي
لم ي��روا أن هذا من المحرمات، بل رأوا أن هذا من األش��ياء التي 
علمها اهلل  الخلق، وقد تكون نافعة، وقد تكون ضارة بحسب 

ما فيها.)))

***

انظر: مجموع الفتاوى  6)/)39 .  (1(



18

حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

من آداب المتعلم أن ترى معلمك على أنه معلم حقيقة، تنظره 
بعين االحترام، وبأن قوله مقبول، وأنه راجح على أكثر طبقته، أما 
أن تنظ��ره وكأن��ه ند ل��ك - يعني أنك يف درجت��ه - أو تنظره وأنت 
تنظر إلى أن غيره مثله، أو أعظم منه ،فإنك لن تس��تفيد من علمه، 

ولن يكون قدوة لك. 

وهذا نش��اهده كثيرًا يف بعض الطلبة، تجد- مثالً - شيخه يقرر 
مسألة معينة فيها خالف، وإذا بالتلميذ يطبقها على خالف ما يرجحه 
شيخه، ومع هذا ال يناقشه يف الموضوع، حتى يعرف أن قول شيخه 

هو الصواب، ال ،بل يضرب برأي شيخه عرض الحائط ...

ولس��ت أري��د أن تعتقدوا أن المعلم معص��وم، فليس أحد من 
الناس معصومًا إال رس��ول اهلل ، لكن إذا كان عندكم 

إشكال، فناقشوا المعلم حتى يبين لكم ..

وهذه مس��ألة ،ثقوا بأنكم لن تنتفعوا على أي ش��يخ قرأتم ؛إذا 
ل��م يكن معلمكم قدوة لكم يف علمه ويف عمله، وفيما يدين اهلل به، 

فلن تنتفعوا منه.
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ولقد كنا نقتدي بش��يخنا عبدالرحمن بن سعدي  حتى 
يف المش��ية، ويف اللب��اس، ويف كل ش��يء؛ ألنن��ا نعتقد أنه ش��يخنا 

وإمامنا؛ فنعتبره قدوة لنا.)))

***

انظر: التعليق على مقدمة المجموع ص )18   (1(
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L  فائدة  J

وم��ن آداب المتعلم أال ينظر إلى غير معلمه أثناء الدرس، وأنا 
أذك��ر ليلة من الليالي بعد المغرب كنا مع الش��يخ  عبدالرحمن بن 
سعدي ، وجاءت بومة، وكان هناك نخل حول السطح الذي 
ندرس فيه، وهذه البومة مسلطة على العصفور، تأتي بعد المغرب 
والعصافي��ر تك��ون يف النخل، وتس��قط عليهم وتأكله��م، فالتفت 
التفاتة يس��يرة إليها، فانتقدين الش��يخ، وقال: صي��د العلم أولى من 

صيد الطيور، فعلى كل حال أخذت األدب إن شاء اهلل.

فهذه موجودة يف كثير من الطلبة إذا حصل أدنى ش��يء التفت، 
وهذا ال ينبغي.)))

***

انظر:  التعليق على مقدمة المجموع ص 185  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

الدي��ن اإلس��المي لم يجعل لإلنس��ان أي وس��يلة إل��ى القلق 
والتعب، فكل مش��كالت الدنيا حلها، لكن قد ال يتيس��ر لإلنسان 
الحل إما لذن��وب أصابها، أو لجهل، أو لغير ذلك، وإال فأنا واثق 
بأنه ال يمكن أن توجد مش��كلة نفس��ية وال اجتماعية إال ويف الدين 

حلها ...

فالمه��م أن الدي��ن اإلس��المي � وهلل الحمد � لم يدع اإلنس��ان 
يف قل��ق أبدًا، لك��ن المس��ألة تحتاج إل��ى إيمان وعلم، ولش��يخنا 
عبدالرحمن بن سعدي  كتاب اسمه: »الوسائل المفيدة يف 
الحياة السعيدة« وله كتاب آخر مثله اسمه: »الدين اإلسالمي يحل 

جميع المشاكل«.

وأراين مرة رس��الة صغيرة اس��مها »دع القلق، واب��دأ الحياة«، 
وأثن��ى على ه��ذا الكتاب، وق��ال: هذا كت��اب جي��د، وربما ألف 

الرسالتين الصغيرتين على أساسه.)))

انظر التعليق على صحيح البخاري 3/)). وفتح ذي الجالل واإلكرام 59/7    (1(



22

حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

حدثنا ش��يخنا عبد الرحمن الس��عدي  أنهم حجوا مع 
الناس على اإلبل، وقدموا مكة يف أول شهر ذي الحجة، فالمتمتع 
منه��م حل، ولبس ثيابه، والمفرد ال يح��ل حتى يوم النحر، فتعب 
الذين لم يحلوا من البقاء على اإلحرام، فجاؤوا يس��ألون الش��يخ 
: ه��ل يمكن أن يتحللوا مث��ل إخوانهم؟ قال: نعم، يمكن، 
لك��ن عليكم اله��دي، أو الصيام إن لم تس��تطيعوا، قالوا: ال مانع، 
نه��دي ونص��وم، ولك��ن نس��تريح، وهذا ي��دل عل��ى الحكمة من 
إيج��اب الهدي على م��ن تمتع، وأنه يف مقابلة نعم��ة اهلل عليه بهذا 

التحلل الذي يحصل به الراحة، والتمتع بما أحل اهلل.)))

***

انظر: التعليق على صحيح مسلم 136/6 .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي  المسمى 
)تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان( من أحسن التفاسير 

حيث كان له ميزات كثيرة: 

منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ يف العلم 
ومن دونه . 

ومنها تجنب الحش��و والتطويل ال��ذي ال فائدة منه إال إضاعة 
وقت القارئ وتبلبل فكره.

ومنه��ا تجنب ذكر الخالف إال أن يك��ون الخالف قويًا تدعو 
الحاجة إلى ذكره وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ حتى يثبت فهمه 

على شيء واحد. 

ومنها الس��ير على منهج السلف يف آيات الصفات فال تحريف 
وال تأويل يخالف مراد اهلل بكالمه فهو عمدة يف تقرير العقيدة . 

ومنها دقة االستنباط فيما تدل عليه اآليات من الفوائد واألحكام 
والحكم وهذا يظهر جليًا يف بعض اآليات كآية الوضوء يف سورة 
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

المائ��دة حيث اس��تنبط منها خمس��ين حكمًا وكم��ا يف قصة داود 
وسليمان يف سورة ص . 

ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على األخالق الفاضلة كما يتبين 
يف تفس��ير قوله تعالى يف س��ورة األع��راف: )ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ(.

ومن أجل هذا أش��ير على كل مريد القتناء كتب التفسير أن ال 
تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم.))) 

***

انظر: مقدمة تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان   (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

أنا أح��ب من الطلب��ة أن يحرصوا عل��ى اس��تنباط الفوائد من 
اآليات واألحاديث، ليحصلوا على خير كثير. 

ومن خير ما رأيت يف هذا الباب ما كتبه شيخنا  يف الرسالة 
الصغيرة التي س��ماها: )فوائد مس��تنبطة من قصة يوسف(، وقصة 
يوس��ف سورة كاملة ذكرها اهلل ، وشيخنا  استنبط من 
هذه الس��ورة حكم��ًا وأحكامًا كثيرة، فإذا قرأها اإلنس��ان تبين له 
كيف اش��تملت هذه اآليات أو هذه القصة على مس��ائل كثيرة، لم 

يتفطن لها كثير من الناس.)))

***

انظر:  شــرح األصــول من علم األصــول ص 679، والتعليق علــى صحيح البخاري   (1(
. 756 /9 ،74/7
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

من أحسن من رأيت يف استخراج األحكام، من اآليات شيخنا 
عبدالرحمن بن س��عدي ، فإنه يستخرج أحيانًا ما ال تراه يف 

كتاب آخر .

 وطري��ق اس��تنباط األح��كام م��ن الكتاب والس��نة ه��و طريق 
الصحابة؛ فكانوا ال يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها 

من العلم والعمل. )))

***

انظر: شرح حلية طالب العلم ص 189   (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

 : كتاب ش��يخنا العالمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي
)القواعد واألصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة( 
هو كتاب ال يحتاج أن نذكر عنه شيئًا؛ ألن مخبره يغني عن اإلخبار 
عنه، وسوف تجده كذلك يف جميع صفحاته إن شاء اهلل تعالى.                                                                 

وق��ال  يف آخر تعليقه على هذا الكت��اب: والحقيقة أننا 
لم نعط الكتاب حقه، فقد مرت علينا أش��ياء مهمة تركناها خوفًا 
أن ال نكمله، وقد رأيت أن طالب هذه الدورة العلمية الحاضرين 
حريصي��ن على إكماله فيها، وإال ف��إن الكتاب جدير بالعناية، ولو 

شرح شرحًا وافيًا لكان فيه فائدة كبيرة لطالب العلم.)))

***

انظر: التعليق على القواعد واألصول الجامعة ص 7 و 434  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

لما كان الرجوع إلى أصول العلم وقواعده ييسر لطالب العلم 
الوص��ول إلى فروع��ه وجزئياته ويفتح له آفاقًا واس��عة يف التطبيق 
والتخريج وأدرك ذلك ش��يخنا عبدالرحمن بن ناصر بن س��عدي 
 كتب ما تيس��ر من قواعد التفس��ير ما بلغ إحدى وس��بعين 

قاعدة اش��تملت على قواع��د مهمة وفوائد جم��ة يظهر ذلك لمن 
قرأها بتدبر وتمهل ..

وق��ال : أخ��ذ المؤلف ش��يخنا عبدالرحمن ب��ن ناصر 
الس��عدي رحمه اهلل تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته هذه 
القواعد يف رمضان، وهو يقرأ القرآن - كما يظهر - ابتداء من أول 
رمضان إلى سادس شوال، يف أيام قراءة القرآن وأيام الصوم ...                                                           

المهم أن ش��يخنا  حينما أثنى على هذا الكتاب ال يريد 
بذلك أن يفتخر ب��ه على الناس، وأنا أعرفه تمام المعرفة، فهو من 
أش��د الناس تواضع��ًا، ولكنه  أراد أن يش��د الناس إلى هذا 

الكتاب لينتفعوا به ...                 
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

وق��ال  يف آخ��ر تعليقه على ه��ذا الكت��اب: والكتاب 
جدير بالعناية، والش��رح الوايف؛ لما فيه م��ن فائدة كبيرة لطالب 

العلم.)))  

***

انظر التعليق على القواعد الحسان ص7 و  )1  (1(



30

حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

كان بع��ض أهل العل��م يف رمضان وهو يف وق��ت تالوة القرآن 

يجعل معه دفترًا خاصًا، كلما قرأ ش��يئًا واس��توقفته آية من كتاب 

اهلل فيه��ا مع��اٍن كثيرة أو ما أش��به ذل��ك قيدها بالدفت��ر، فال يخرج 

رمضان إال وقد حصل خيرًا كثيرًا من معاين القرآن الكريم .

  ولقد رأيت كتيبًا صغيرًا للشيخ عبدالرحمن السعدي

يقول: إنه كتبه يف رمضان وهو يقرأ القرآن، تمر به آية فيقف عندها، 
ويتدبرها، ويكتب عليها فوائد، ال تجدها يف أي تفسير.)))

***

انظر شرح الكافية الشافية 504/1  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

من أراد ش��رح أس��ماء اهلل الحس��نى فليرجع إل��ى النونية البن 
القيم ، فقد ش��رح كثيرًا من األس��ماء، وش��رح ما يف النونية 
أيضًا ش��يخنا عبدالرحمن السعدي ، ورأيت كتابًا لبعض 
النحويين شرح فيه األسماء الحسنى كلها.)))                                                                                                                                       

***

انظر: شرح القواعد المثلى ص 114  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

كان ش��يخنا عبدالرحمن بن س��عدي  له اليد الطولى يف 

ه��ذه المس��ألة، ألف عدة رس��ائل يف المناظرة بين المس��تعين باهلل 

والمتوكل على اهلل، وكل واحد يدلي بما لديه، وكان يمرن الطلبة 

 ، فيجعله��م قس��مين قس��م يناقش عن ق��ول اإلم��ام أحمد

وقس��م عن قول ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية  فهذا مما يتمرن 
عليه اإلنسان.)))

***

انظر: شرح حلية طالب العلم ص 45)   (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

من فوائد حديث: )من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه(: أن 
اإلسالم جمع المحاسن، وقد ألف شيخنا عبدالرحمن ابن سعدي 

 رسالة يف هذا الموضوع: )محاسن الدين اإلسالمي(.)))

***

انظر شرح األربعين النووية ص 181  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

 : ال��ذي يظهر لي، والذي نعمل به ويعمل به مش��ايخنا

هو أن ما بعد الركوع كالذي قبل الركوع إال ش��يخنا عبد الرحمن 

الس��عدي ، فإن��ه اتبع يف ذل��ك نص اإلمام أحم��د وقال: إن 

اإلنس��ان يخير بين أن يضع اليد اليمنى على اليس��رى وأن يرسل، 

ورأيته يرسل كثيرًا.)))                                

***

انظر فتح ذي الجالل واإلكرام  18/3   (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

 : يق��ول: إن قول الرس��ول  كان ش��يخنا
)من تصبح بس��بع تمرات من العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم وال 

سحر( الظاهر أن هذا على سبيل التمثيل وأن التمر كله يحصل به 

الفائدة.)))                                                            

***

انظر فتح ذي الجالل واإلكرام 131/7   (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

مس��ألة: إذا عجز الحاج عن الرمي فإن��ه يوكل غيره؛ لكن هل 
للنائ��ب أن يرم��ي الجمرات الثالث عن نفس��ه أوالً، ثم يرجع من 

األولى لمن استنابه؟ 

فيه خالف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال: ال بد أن يرمي 
الثالث عن نفسه أوالً، ثم يعود من األولى لمستنيبه .

وقال بع��ض العلماء: بل يجزئ أن يرم��ي عنه وعن موكله يف 
مكان واحد، واس��تدلوا بظاهر فع��ل الصحابة  أنهم كانوا 
يرمون عن الصبيان، وظاهر النقل أنهم ال يرمون أوالً عن أنفسهم 

ثم يعودون؛ ألنهم لو كانوا يفعلون ذلك لبينوه ونقلوه .

وكان ش��يخنا عبدالرحمن السعدي  يرى الرأي األول، 
ويفتي به فأخبرته برأي شيخنا عبدالعزيز بن باز  واستدالله 
به��ذا الحدي��ث فاستحس��ن ه��ذا ال��رأي واالس��تدالل بالحديث 

عليه.)))

انظر: فتح ذي الجالل واإلكرام 309/8  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

من الغزالن ما يس��مى بغزال المسك، وذلك على ما حدثنا به 
شيخنا عبد الرحمن السعدي ، أن هذه الغزالن تركض ومع 
ش��دة ركضها وش��دة تعبها ينزل من بطنها صرة من الدم، ثم تربط 
ه��ذه الصرة برباط ق��وي جدًا بحيث ال يصل إليه��ا الدم الذي هو 
دم الغ��ذاء، وإذا مر عدة أي��ام انفصلت من الجل��د فأخذوها، فإذا 
ه��ذا الدم الذي احتقن يف هذه الصرة هو المس��ك، ويف ذلك يقول 

المتنبي:
ف�����إن ت���ف���ق األن�������ام وأن������ت م��ن��ه��م

ال���غ���زال))) دم  ب��ع��ض  ال��م��س��ك  ف���إن 

***

انظر: الشرح الممتع 154/8  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

كتاب »زاد المس��تقنع يف اختصار المقنع« ألبي النجا موس��ى 
الحج��اوي، كت��اب قلي��ل األلف��اظ، كثي��ر المع��اين، اختصره من 
»المقن��ع«، واقتصر فيه على ق��ول واحد، وهو الراجح من مذهب 
اإلمام أحمد بن حنبل، ولم يخرج فيه عن المش��هور من المذهب 

عند المتأخرين إال قليالً. 

وقد شغف به المبتدئون من طالب العلم على مذهب الحنابلة، 
وحفظه كثير منهم عن ظهر قلب. 

وكان ش��يخنا عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي ، يحثنا 
على حفظه، ويدرسنا فيه.)))

وق��ال : كت��اب "زاد المس��تقنع يف إختص��ار المقن��ع" 
للحجاوي، وهذا من أحس��ن المت��ون يف الفقه . وهو كتاب مبارك 
مختص��ر جام��ع ، وقد أش��ار علينا ش��يخنا العالمة عب��د الرحمن 
السعدي  بحفظه ، مع أنه قد حفظ متن "دليل الطالب".)))

انظر: الشرح الممتع 5/1   (1(
انظر: كتاب العلم ص 95   (((
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

حكم تعلم أبا جاد  : 

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين: األول: تعلم مباح بأن نتعلمها 
لحس��اب الجمل، وما أش��به ذلك؛ فهذا ال بأس به، وما زال أناس 
يستعملونها، حتى العلماء يؤرخون بها، قال شيخنا عبد الرحمن 

ابن سعدي  يف تاريخ بناء المسجد الجامع القديم :

المنی واع���ط  ب��ال��رض��ا  ال��ب��ن��اج��د  ذا  يف  س���اع���دوا  م���ن 
لنات���اري���خ���ه ح���ي���ن ان��ت��ه��ي اغ���ف���ر  ال��م��ن��ي��ب  ق����ول 
ي��ا ش�������وال  يف  س��ع��ي��ن��اوال���ش���ه���ر  ت����ق����ب����ل  رب 

فقول��ه: "اغف��ر لن��ا" ل��و عددناه��ا حس��ب الجم��ل صارت 
)36)ه�.)))

***
انظر: القول المفيد 548/1   (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

كان ش��يخنا عبد الرحمن بن سعدي  يقول يف المسائل 

الخالفية: إذا كان اإلنس��ان قد فعل وانتهى فال تعامله باألش��د، بل 

انظ��ر لألخف وعامله به؛ ألن��ه انتهى ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة 
أخرى.)))

***

انظر: شرح األربعين النووية  ص 1)4  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

كان ش��يخنا عبدالرحمن بن س��عدي  يحثنا على قراءة 

كتب ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  تعالى؛ 

ألن فيه��ا م��ن التحقيق والتحري��ر والتقعيد ماال يوج��د يف غيرها. 

وتح��س وأنت تق��رأ أّن كالمهما ينب��ع من القلب، وله��ذا يؤثر يف 
زيادة اإليمان.)))

***

انظر: شرح حلية طالب العلم ص 98  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

سئل  عن قول شيخه ابن سعدي  يف مسألة ظهور 
يأجوج ومأجوج فأجاب : الش��يخ عبد الرحمن بن س��عدي 
 ه��و ش��يخنا، وقد أثيرت ضج��ة حول ما نس��ب إليه من أن 
يأجوج ومأجوج هم أهل الصين وما وراء جبال القوقاز، والحقيقة 
أنه  لم يقل شيئًا إال بدليل مبني على الكتاب والسنة، وبقول 
قاله من قبله، لكن أهل األهواء يتشبثون بخيط العنكبوت يف تشويه 

سمعة من آتاه اهلل من فضله، فأرادوا أن يحسدوه. 

فش��يخنا  لم يقل: إن يأجوج ومأجوج الذين يخرجون 
يف آخر الزمان هم الموج��ودون اآلن، وال يمكن أن يقول به عاقل 
فض��الً عن عالم يعتب��ر عالمة زمانه  وإنما ق��ال: إن يأجوج 
ومأج��وج موجودون، والق��رآن يدل على ذلك، ق��ال اهلل تعالى يف 

ذي القرني��ن: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ( يعني: سار، )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

]الكه��ف:94-90[  ېئ(  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
إذن: ه��م موج��ودون، وقوله تعال��ى: )ائ ائ ەئ ەئ وئ 
وئ ۇئ( يعني: ماالً، )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ(  فاستجاب 
لذلك، ق��ال: )جب حب خب( ]الكهف:96[، فآت��وه بزبر الحديد، 
ورك��م بعضها على بع��ض: ) ىب يب جت حت خت( يعني: بين 
الجبلين: )حج مج جح مح جخ حخ(يعني: آتوين قطرًا، أي 
آت��وين حديدًا مذابًا أفرغه عليه فأتوه بذلك، فصار هذا الس��د مثل 
الجبل، وهو سد من حديد )مخ جس حس خس( ]الكهف:97[ 
يعني: يعلو عليه )مس حص مص جض حض( أي: ما استطاعوا أن 
ينقبوه؛ ألنه من حديد )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( يعني يف 

آخر الزمان )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ( ]الكهف:99-98[. 

فالحاصل أن ش��يخنا  لم ير رأيين يف هذه المس��ألة، بل 
هو رأٌي واحد دل عليه كتاب اهلل  وكذلك أقوال أهل العلم، 
بل إن الرس��ول  ثب��ت عنه أنه قال: »يق��ول اهلل تعالى: 
ي��ا آدم - يعن��ي: يوم القيام��ة - فيقول: لبيك، وس��عديك. فيقول: 
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

أخ��رج م��ن ذريتك بعثًا إلى الن��ار، قال: يا ربِّ ،وم��ا بعث النار؟ 
قال: تس��عمائة وتس��عة وتس��عون م��ن كل ألف« يعني: تس��عمائة 
وتس��عة وتسعين من بني آدم كلهم يف النار، وواحد يف الجنة، َفَكُبر 
ذلك على الصحابة، وعظم عليهم، وقالوا: يا رسول اهلل، أين ذلك 
الواحد؟ قال: »أبش��روا فإنكم يف أمتين ما كانتا يف شيء إال كثرتاه 
يأجوج ،ومأجوج«، وهذا صريح أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، 

وأنهم يدخلون النار. 

فعل��ى كل ح��ال نحن ن��رى ما ي��دل عليه الكتاب والس��نة من 
أن يأج��وج ومأج��وج موجودون، لكن هؤالء الموجودين ليس��وا 
ه��م الذين يخرجون يف آخر الزمان، بل س��يأتي أق��وام آخرون من 
نسلهم، فيخرجون يف آخر الزمان، ويفسدون يف األرض كما أفسد 

آباؤهم.)))

***

انظر: لقاءات الباب المفتوح 319/3 .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

القصي��دة النونية معروفة ب��� )الكافية الش��افية يف اعتقاد الفرقة 
الناجي��ة( فه��ي كتاب َذَكَر في��ه المؤلف  عقيدة أهل الس��نة 
والجماعة يف نظم رقيق وش��يق، واإلنس��ان إذا حف��ظ هذه النونية، 
وص��ار يف الخل��وة يترنم بها، انتفع بها ورق به��ا قلبه، فهي قصيدة 
مهم��ة ينبغ��ي حفظها، وم��ن كان صاح��ب همة فإنه يس��هل عليه 
حفظه��ا، ولذا أنا أش��ير بحفظه��ا، وكان ش��يخنا عبدالرحمن بن 
سعدي  يتمثل بأبياتها أحيانًا عند المناسبة، فهي يف الحقيقة 

كنز ثمين.)))

***

انظر: شرح الكافية الشافية 19 /1  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

أنا أنصح إخواين طلبة العلم  بقراءة كتب ش��يخ اإلس��الم ابن 
تيمي��ة ، وكتب اب��ن القيم الذي هو تلمي��ذه وتربى على يده 
علمًا وعمالً ودعوة، وقد أوصى بهما شيخنا  عبد الرحمن 
ابن سعدي؛ ألنه  انتفع بكتب الشيخين انتفاعًا كبيرًا، ونحن 
انتفعنا بها والحمد هلل، فنشير على كل طالب علم أن يقرأها لينتفع 

بها.)))                              

***

انظر: فتاوى نور على الدرب )/61  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

)شرح عقيدة األصبهاين( لشيخ اإلسالم  وهذا موجود 
يف الفتاوى القديمة، وهو يف الحقيقة شرح مختصر لكن مفيد جدًا، 
وكل ال��كالم فيه مبني على العقل الصحيح، وليس على عقل أهل 
الكالم، وقد قرأناه على ش��يخنا عبدالرحمن بن س��عدي ؛ 

ألنه كتاب مختصر وليس بطويل.)))

***

انظر: شرح الكافية الشافية 363/3   (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

عل��ى طالب العل��م أن يصبر ويتحم��ل، ثم يلجأ إل��ى اهلل بعد 
 أن يبذل الجهد فيما يس��تطيع إلدراك العلوم، ويس��تعين باهلل، واهلل 

- تعالى - يستجيب له .

وقد حدثني شيخنا المثابر عبدالرحمن السعدي  أنه ُذكَِر 
عن الكسائي إمام أهل الكوفة أنه طلب علم النحو فلم يتمكن، ويف 
يوم من األيام وجد نملة تحمل طعامًا لها وتصعد به إلى الجدار، 
وكلما صعدت س��قطت، ولكنها ثابرت حت��ى تخلصت من هذه 
العقبة وصعدت الجدار، فقال الكس��ائي: هذه النملة ثابرت حتى 

وصلت الغاية، فثابر حتى صار إمامًا يف النحو.)))

***

انظر: شرح حلية طالب العلم ص 07)  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

ينبغي للطالب أن يتعلم على معلمه فيأخذ بقوله على أنه إمامه 
ومعلم��ه ودال ل��ه، ال على أنه ن��د له؛ ألنه إن س��لك المنهج الثاين 
لم يس��تفد منه كثيرًا؛ إذ إنه كلما أورد معلمه مس��ألة وقع يف نفس��ه 
معارضة هذه المس��ألة فإنه لن يستفيد، ولس��ت أريد بهذا أن أسد 
ب��اب االجتهاد عن الطلبة، فاالجتهاد وحرية الفكر بابهما مفتوح، 
لك��ن ما دام أن الطالب ما زال طالب��ًا فهو لم يصل إلى هذا الحد، 
ول��م ي��زل متلقيًا، فينبغ��ي أن يعتمد قول معلمه عل��ى أنه إمام له، 
  ولذلك عندما كنا طلبة عند الش��يخ عبد الرحمن السعدي
كن��ا نقتدي حتى بأفعال��ه وبحركاته، حتى إين كان خطي طيبًا قبل 
أن أبدأ الدراسة عليه، فلما بدأت الدراسة عليه صرت أقلد كتابته، 
فت��ردى خطي؛ كل ذلك من محبتنا ل��ه، واتخاذه قدوة لنا، فاقتدينا 
به حتى يف الكتابة ويف المشي وكل شيء؛ ألن اإلنسان إذا لم يعتقد 
يف معلم��ه هذا االعتقاد فإنه ال ينتفع به، فإذا نصب نفس��ه جالس��ًا 
عنده للتعلم يريد أن يجعل يف نفس��ه شيئًا من المعارضة لما يقول 

أستاذه فإنه ال ينتفع به، وإن انتفع فهو قليل. 
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

لك��ن إذا قدرن��ا أن هذا الطالب عن��ده من العلم م��ا ليس عند 
معلمه، وهذا ش��يء واقع ال ينكر، فيقال: حينها، إذا كان عنده من 
العلم بداللة الكتابة والس��نة، مما ليس عن��د معلمه؛ فإنه ال يمكن 
أن يأخ��ذ بقول معلمه ويدع ما دل عليه الكتاب والس��نة، لكن هنا 
يجب أن يناقش المعلم إما يف الجلس��ة إذا رأى مناس��بة، وإما فيما 
بينهم��ا، والواج��ب على المعل��م إذا تبين له الح��ق أن يرجع؛ ألن 

الحق ضالته.))) 

***

انظر: فتح ذي الجالل واإلكرام  14/ 334.  وشرح حلية طالب العلم ص 3)   .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

ذك��ر اب��ن القيم  الفروق بي��ن الحمد والم��دح يف كتابه  
)بدائ��ع الفوائد(، وه��ذا الكتاب حثَّنَ��ا عليه ش��يخنا عبدالرحمن 
السعدي  حين الطلب، وقال: إنه كتاب عظيم. وهو كذلك؛ 
يش��بهه من بعض الوج��وه كتاب )صيد الخاط��ر( البن الجوزي، 
لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة ال سواء، وال مقارنة، فهو 
 - بي��ن بيانًا واضحًا الفروق بين الحمد والمدح، وبحث 

ه��ذا المبحث حتى أنضجه طبخًا، وقال: إن ش��يخنا - يعني: ابن 

تيمي��ة  - كان إذا بح��ث يف مثل هذه األم��ور أتى بالعجب 
العجاب ولكنه كما قيل :

َت���َألَّ���َق ال���َب���ْرُق َن��ْج��ِدّي�����ًا َف��ُق�����ْل��ُت َل��ُه

��ي َع��نْ��َك َم��ْش��ُغ��وُل إَِل���ْي���َك َع��نِّ��ي َف��إنِّ

ألن ش��يخ اإلس��الم ليس عنده التفرغ لك��ي يتكلم يف مثل هذه 
األمور، فهو يتكلم بما هو أعظم.)))

انظر: تفسير سورة األنعام ص )1  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

يظه��ر أن البن القيم  يف مس��ألة  فناء الن��ار قولين: قوالً 
يدل على أنها تفنى وليس يدل داللة صريحة، لكنه ساق أدلة كثيرة 
مما يدل على أنه يميل إلى القول بذلك، ولكن كل يؤخذ من قوله 

ويترك؛ ألن��ه إذا ورد يف القرآن صريحًا قوله تعالى: )ڤ ڤ 
ڤ( ال نأخذ بقول أحد بعده.                                      

ولقد رأيت كتابة بقلم شيخنا على كتاب: )شفاء العليل(؛ البن 
القيم ، ألنه ذكر هذه المس��ألة وأطال فيها، قال فيها شيخنا: 
»إن ه��ذا غلط محض« أو كلم��ة نحوها، ثم اس��تغرب أن يقع من 
اب��ن القيم مثل هذا، وقال: »لكل جواد كب��وة، ولكل صارم نبوة«، 
وص��دق  فكل المؤيدات التي ذكرها ال يمكن أن تنقض آية 

واحدة من الق��رآن: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]األحزاب: 65-64[.)))

***
انظر: شرح الكافية الشافية 460/3، وتفسير سورة البقرة 87/1 .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

الصحيح أن اتخاذ الش��عر ليس بس��نة، وأننا ال نأمر الناس به، 

ب��ل نقول: إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الش��عر، فاتخذه 

لئال تش��ذ عن العادة، وإن كان��وا ال يتخذونه كما هو معروف اآلن 

يف عهدنا فال تتخذه.                                         

 ولهذا كان مشايخنا الكبار، كالشيخ عبدالرحمن بن سعدي، 

والش��يخ محمد بن إبراهيم، والش��يخ عبدالعزيز بن باز، والش��يخ 

عب��داهلل بن حميد وغيرهم من العلماء  ال يتخذون الش��عر 
ألنه ليس بسنة ولكنه عادة.)))

***

انظر: شرح رياض الصالحين 383/6   (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

كان ش��يخنا عبدالرحم��ن بن س��عدي  ال يصبغ لحيته 

  بش��يء، وكان مفتي هذه البالد الش��يخ محمد ب��ن إبراهيم

كذلك ال يصبغ الشيب، وكذلك إخوانه، وكذلك كثير من العلماء 

فيمن ش��اهدناهم ال يصبغون، لكن السنة ال شك أنها ثابتة، سواء 

فعله��ا العلم��اء أم لم يفعلوها، فينبغي لإلنس��ان أن يغير الش��يب، 

لكن بغير السواد، أما السواد فإن النبي  قال: »وجنبوه 
السواد«.)))

***

انظر: اللقاءات الشهرية )/70) .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

اآلن يوجد أس��انيد، لك��ن ال يعمل بها، يفعله��ا بعض الناس 

افتخ��ارًا فق��ط، وإال إذا وص��ل الس��ند إل��ى البخاري ف��ال حاجة، 

وصحي��ح البخاري اآلن مطبوع وثابت - والحمد هلل - وال حاجة 

إلى أس��انيد، وشيخنا عبدالرحمن بن س��عدي له أسانيد، سند منه 
(((. إلى الرسول

***

انظر: شرح قواعد األصول ومعاقد الفصول ص 164  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

أحيانًا اإلنس��ان يبحث عن الش��يء بحثًا دقيق��ًا، وهو قريب 

منه، وهذا يجري يف حياتنا اليومية أو الش��هرية أو السنوية، والعامة 

يقولون: »كان يطلب ولده ويبحث عنه، وهو على كتفه« وهو مثل 

مشهور.

وحدثني ش��يخنا عبدالرحمن بن س��عدي ، قال: كانت 

عصاي معي بيدي، وكنت أقلب األرض أبحث عنها .

كذلك أحيانًا يبحث اإلنسان عن النظارة أو عن الطاقية، وهي 

على رأس��ه! وهذا يدلنا على أن اآلدمي  - مهما كان – فهو قاصر 
يف علمه وإدراكه وجميع أحواله.)))

***

)1)  انظر: التعليق على صحيح البخاري )/07) .
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

اعلم أن مثل هذه الكلمات: الحيز والجهة والجسم والعرض، 
وما أش��به ذلك كلها كلمات محدثة، أراد بها المتكلمون التوصل 

.  إلى نفي ما وصف اهلل به نفسه أو وصفه به رسوله

ولهذا لما قال السفاريني  يف عقيدته: 
وال  ب����ج����وه����ر  رب�����ن�����ا  ول�����ي�����س 

العلى ذو  ت��ع��ال��ى  ج��س��م  وال  ع���رض 

انتق��دوه علي��ه، وقال��وا: هذا النف��ي يحتاج إلى دلي��ل، وأبدله 
شيخنا  بقوله :

ل����ي����س اإلل��������ه م���ش���ب���ه���ًا ع���ب���ي���ده
ال��ع��دي��دة ال���وص���ف م���ع أس��م��ائ��ه  يف 

فكان بيتًا ببيت، لكن فرق بين هذا وهذا. )))

***
انظر التعليق على صحيح البخاري )/594 .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

كان بعض الن��اس يغلو يف »لوال اهلل، ثم« حتى إن امرأة تقول: 

»ما ولد بنتي إال اهلل ثم أنا«، وهذا خطأ عظيم.

وحدثنا ش��يخنا عبد الرحمن السعدي  أن فالًنا قيل له: 

م��ا الذي أنه��ى تمركم؟ من أكله؟ قال: ما أكل��ه إال اهلل ثم عيالي! 
وهذا ال يجوز، وهو غلّو، والناس يف هذا بين غال وجاف.)))

***

انظر التعليق على صحيح البخاري 91/3، و 7/ 679 .  (1(



59

حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

ولق��د عهدنا أئمة ال يعرفون س��جود الس��هو إال قبل الس��الم، 

حت��ى هي��أ اهلل لن��ا ش��يخنا عبدالرحم��ن بن س��عديوجزاه 

خي��رًا، وس��جد بعد الس��الم، واس��تنكر الن��اس ذل��ك، وتعجبوا، 

لكن��هكان يحدث الناس، ويخبرهم بس��بب كون الس��جود 

قبل أو بعد، فاس��تفاد الناس، وعرفوا الس��نة، وصاروا يس��جدون 

قبل السالم يف محله، وبعد السالم يف محله، ولم يكن تشويش، بل 
(((. كان تثبيتًا لسنة النبي

***

انظر التعليق على صحيح البخاري 455/4 .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

 يقول شيخنا ابن س��عدي : إن عشق الصور ولى، لكن 

جاء عشق الدنيا، عشق المال، فما ظنكم لو أنه بقي إلى هذا الوقت 

لكان أش��د وأش��د، فالناس اآلن - نس��أل اهلل العافية - آثروا الدنيا 

عل��ى اآلخرة؛ وله��ذا ال يبالون بالح��الل والح��رام والربا والغش 
والكذب، نسأل اهلل السالمة.)))

***

انظر شرح الكافية الشافية 617/3   (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

م��ن العلم بل من أفض��ل العل��وم التفريق بين األم��ور النافعة 

واألم��ور الضارة، وه��ذا التفريق م��ن أعظم ما يك��ون، وإذا أوتيه 

طال��ب العلم فق��د أوتي خيرًا كثي��رًا، فإذا أوتي معرف��ة الفرق بين 

األم��ور النافعة والض��ارة ومعرفة الفرق بين األمور المتش��ابهة يف 

العلم، فقد نال خيرًا كثيرًا. 

ولذا أه��ل العلم يؤلفون كتبًا يس��مونها الفروق والتقاس��يم، 

يذك��رون فيه��ا الف��رق بين الف��رض والنف��ل، والفرق بي��ن األذان 

واإلقام��ة، والف��رق بي��ن الجعالة واإلج��ارة، والفرق بي��ن العطية 

والوصي��ة، وهذه الكت��ب مفيدة لطالب العلم، ولش��يخنا الش��يخ 

عبدالرحمن السعدي  رسالة يف هذا الموضوع، وهي مفيدة 
يف هذا الباب.)))

***
انظر:  تفسير سورة العنكبوت ص 395  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

اإلنس��ان إذا كان ال يس��تطيع أن يعلم الحق بنفسه فليسأل أهل 

العلم، وإذا س��ألهم فالمقصود من س��ؤالهم: أن يتب��ع قولهم، وإال 

فال فائدة من الس��ؤال؛ ولهذا نقول: »الجاهل فرضه التقليد وال بد« 

وله��ذا قال ش��يخنا عبدالرحمن بن س��عدي : مذهب العوام 

مذهب علمائهم، ف��إذا كانوا يف بلد فيجب أن يتبعوا علماءهم وإال 
ألصبح األمر فوضى.)))

***

انظر: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ص 1)  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

األوراق النقدي��ة الت��ي نتعامل بها يقول بع��ض العلماء: ليس 

فيها ربًا إطالقًا ال ربا نسيئة وال ربا فضل، وهذه المسألة موجودة 

يف كت��ب خالف بعد أن حدث��ت هذه األوراق، ومم��ن عالج هذه 

المس��ألة كثيرًا وبحثها بحثًا دقيقًا شيخنا عبدالرحمن بن سعدي 
 يف )الفتاوى السعدية(.)))

***

انظر: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ص 498  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

إذا احتجت - أيها اإلمام - إلى أن تقول: استووا، فقلها؛ لكن 

بلفظه��ا ومعناها، ما هو مجرد لفظ اس��تووا اعتدلوا. وكان أول ما 

فهمت هذا المعنى من ش��يخنا  عبدالرحمن السعدي. كان 

أئمتنا يف المساجد العادية يقولون: استووا اعتدلوا، ولكنه ما يتكلم 

حتى لو كان الصف أعوج، لكن شيخنا  يقول: تقدموا يمين 

 الص��ف، تأخروا يمين الصف، وينص على هذا، فاس��تفدنا بذلك 
- جزاه اهلل خيرًا - فائدة كبيرة، أن المسألة ما هي مجرد لفظ.)))

***

الشرح الصويت لزاد المستقنع  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

ذكر ش��يخنا عبد الرحمن بن سعدي  يف تفسيره )تيسير 

الكريم الرحمن( فوائد جمة عظيمة يف قصة موسى مع الخضر، ال 

تجدها يف كتاب آخر فينبغي لطالب العلم أن يراجعها ألنها مفيدة 
جدا.)))

***

انظر: تفسير سورة الكهف ص4)1  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

م��ن إعجاز القرآن الكريم أنك ت��رى أحيانًا الكلمة ليس بينها 
وبي��ن األخرى صلة من أجل أن ينتبه المخاطب أو القارئ ويتأمل 
ويتفك��ر، وه��ذه نقطة ال يح��س بها كثير م��ن الناس، تج��ده يقرأ 
ق��راءة مرس��لة وال ينتبه للمواق��ف، ونحن تعلمنا هذا من ش��يخنا 
عبدالرحم��ن ب��ن ناصر الس��عدي  كان يقوم بن��ا يف رمضان 
التراوي��ح والقيام، ويق��ف المواقف الالئق��ة فتتعجب كيف هذا؟ 
وكن��ا قب��ل ذلك نقرأ القرآن مرس��الً وال نلتف��ت للمعنى، حتى إن 

قوله تعال��ى: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ( ]الماع��ون: 4-5[ تق��ف عل��ى )ڃ ڃ ڃ( ألن 
اهلل جعله��ا موقفًا فإذا قلت: س��بحان اهلل، كي��ف نقف على قوله: 

)ڃ ڃ ڃ(.

نق��ول:  فيه فائ��دة، قد ال تظه��ر لبعض الناس؛ ألنه إذا س��مع 
الق��ارئ يق��رأ )ڃ ڃ ڃ( ووق��ف تجده يش��وش 

كي��ف يكون الوي��ل للمصلين؟ ثم تأتي اآلي��ة التي بعدها )ڃ 
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

چ چ چ چ ڇ( فتك��ون كأنها الغيث نزل على أرض 
يابس��ة، وهذا هو السر يف أن األولى إذا أمكن أن تقف على كل آية 

ولو تعلق ما بعدها بها.)))

***

انظر تفسير سورة األنعام ص 47  .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

ومن المهم بالنس��بة للطالب أن يعتني بكتابة األش��ياء النفيسة 

التي ربما تغيب عن باله فيما يس��تقبل، ويعجز عن إدراكها، ولهذا 

يقال :
ال��ع��ل�����م ص�����ي�����د وال��ك��ت��اب��ة ق��ي�����ده

ق��ي��د ص���ي���ودك ب��ال��ح��ب��ال ال��واث��ق��ه
غ��زال��ة ت��ص��ي��د  أن  ال��ح��م��اق��ة  ف��م��ن 

وت��ت��رك��ه��ا ب��ي��ن ال���خ���الئ���ق ط��ال��ق��ه

حتى قال لنا بعض من كبرونا يف الطلب على شيخنا عبدالرحمن 

ابن سعدي  قال: كان معه دفتر يف جيبه، كلما َعنَّْت له مسألة 

كتبه��ا، وحصل بذلك فوائد كثيرة؛ ألن اإلنس��ان ق��د يعن له وهو 

يمشي، أو وهو جالس، أو ما أشبه ذلك فائدة مستنبطة من القرآن، 

أو الُس��نة، أو قاعدة، أو ضابط، أو فهم يف القرآن، ثم إذا لم يقيده، 

وأراده يف المستقبل وجده ضائعًا.
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

فه��ذه المس��ائل النادرة ينبغ��ي لك أن تقيده��ا، والقيد قد كان 

صعبًا يف األول، أما اآلن فهو سهل؛ والحمد اهلل، فاإلنسان يملك 
يف جيبه محبرته وقلمه، فال يحتاج إلى تعب .)))

***

انظر: التعليق على مقدمة المجموع ص 131 .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

من أحسن من رأيت يف استخراج األحكام، من اآليات شيخنا 

 عبدالرحمن بن س��عدي، فإنه يستخرج أحيانًا من اآليات 
من الفقه ما ال تراه يف كتاب آخر.)))

***

انظر: شرح حلية طالب العلم ص 189 .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

مسألة: هل يجوز لإلنسان يف مسائل الخالف أن يفتي لشخص 

بأحد القولين ولشخص آخر بالقول الثاين.

نقول: إن كان يف المسألة نص كان الناس فيها سواء، وال يفرق 

فيها بين ش��خص وآخر، وأما المسائل االجتهادية فإنها مبنية على 

االجتهاد، وإن كان االجتهاد فيها يف الحكم فكذلك يف محله، ...

فإذا كانت حال المستفتي أو المحكوم عليه تقتضي أن يعامل 

معاملة خاصة عمل بمقتضاه ما لم يخالف النص.

وكذل��ك إذا كان األمر ق��د وقع وكان يف إفتائ��ه بأحد القولين 

مش��قة وأفت��ى بالقول الثاين ف��ال حرج مثل أن يط��وف يف الحج أو 

العمرة بغير وضوء ويش��ق عليه إعادة الطواف لكونه نزح عن مكة 

أو لغي��ر ذلك فيفتى بصحة الطواف بناء على القول بعدم اش��تراط 

الوضوء فيه.
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي  يفعل ذلك أحياًنا 

ويقول لي: هناك فرق بين من فعل ومن س��يفعل وبين ما وقع وما 
لم يقع. )))

***

انظر كتاب العلم ص 6)) .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

أورد ش��يخنا عبد الرحمن بن سعدي  مسألة، فقال: إنه 

إذا كان هناك قحط وجدب، واألرض ال تنبت، وكانت المواش��ي 

م��ن الهزال ال مخ فيه��ا؛ ألنها ال ترع��ى، ثم نزل المط��ر، وأنبتت 

األرض، ورعت المواش��ي، وس��منت س��منًا كبيرًا، لكن قبل أن 

يص��ل أثر الش��حم إلى عظامها، أي: أنها س��مينة، لك��ن ليس فيها 

مخ، فهل تجزئ؟

الج��واب: نعم، تجزئ؛ ألنه قال يف الحديث: »والعجفاء التي 

ال تنق��ي«، وهذه ليس��ت عجفاء، ق��ال ش��يخنا : وهذا يقع 

كثيرًا، حدثه بذلك أهل البادية، وقال إن هذا النوع ال يس��تطيع أن 
يقوم إذا ربض؛ بل ال بد أن تقام، ألنها ضعيفة، ليس فيها مخ.)))

***

انظر: التعليق على صحيح البخاري 5/)60 .  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

ذك��ر أهل العلم أن الفجر فجران: فجر صادق، وفجر كاذب، 
وذكروا بينهما ثالثة فروق:

الفرق األول: أن الصادق مس��تطير، كالطير له أجنحة، فيكون 
ممتدًا من الشمال إلى الجنوب، وأما الكاذب فإنه مستطيل، يكون 

يف السماء طوالً، وليس عرضًا .

الف��رق الث��اين: أن الص��ادق ال ظلم��ة بعده، وال��كاذب يزول، 
ويكون بدله الظالم.

الف��رق الثال��ث: أن الص��ادق متص��ل باألفق، وال��كاذب غير 
متصل، بل منفصل بينه وبين األفق سواد.

ه��ذه هي الفروق الثالثة، واألح��كام مرتبة على الصادق، وقد 
ق��ال لنا الش��يخ عبد الرحم��ن الس��عدي : إن بينهما حوالي 

نصف ساعة، ولعله يريد من ابتدائه إلى أن يطلع الفجر الثاين.)))

***
انظر: التعليق على صحيح البخاري 1/9)1، وفتح ذي الجالل واإلكرام )/105.  (1(
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

L  فائدة  J

كان الناس فيما س��بق يعلنون بالرمي بالبنادق إذا ثبت الهالل، 

وذل��ك بأن يصعد الرجل يف المنارة، وهي أعلى ش��يء يف البلد من 

قبل، ويكون معه بندقية ثم يرمي مرتين أو ثالثة، ثم إذا سمعه الناس 

خرجوا يف السطوح، كل واحد معه بندقية ويرمي بها، ...

ل��و ق��ال قائل: إذا س��معنا أصوات ه��ذه البن��ادق، فهل هذا 

مما يثبت به دخول الش��هر، ونق��ول للناس: يلزمكم أن تصوموا 

عليها؟

الج��واب: نعم، يل��زم، ولقد جرى بين ش��يخنا عبد الرحمن بن 

س��عدي  وبين المش��ايخ يف وقته خالف حول هذا، فبعضهم 

قال: ال نصوم على مجرد رمي  بالبندقية، فقد يرمي واحد على آخر 

يريد قتله فقط، نقول المراد ليست رمية واحدة بل على أشياء معلومة، 

وكت��ب يف هذا جوابًا مطوالً - رأيته من قبل -، وأتى بأدلة وأقيس��ة 

ت��دل على وجوب الصوم أو الفطر بس��ماع ه��ذه البنادق، ورأيت يف 
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حديث العالمة ابن عثيمني عن شيخه العالمة ابن سعدي رمحهما اهلل

حاشية ابن عابدين  نحو هذا الكالم، أنه يفطر ويصام.

أم��ا اآلن - والحم��د اهلل - فوس��ائل اإلع��الم الرس��مية تكفي 
لإلعالن.)))

***

انظر: فتح ذي الجالل واإلكرام 80/7 .  (1(


