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 ( الل   )رمحه   الشامي   صال   بن   أمحد   الشيخ 

 بقلم ابنه الشيخ صاحل الشامي
 

 

 

 

 : ونشأته   والدته 

  /  هـ1322 سنة الشامي صاحل  بن أمحد الشيخ ولد( دمشق من )القريبة  دوما بلدة يف
  ترك  إىل اضطرته والده  وفاة ولكن..  للعلم تلقيه  بدأ االبتدائية مدرستها ويف. م1904
 .الصغري وأخاه ووالدته  نفسه به يعول ما كسب  سبيل يف ليعمل، الثالث الصف من املدرسة

 : وجتارته   عمله 

  العثمانية  الدولة ترسلهم الذين اجلنود إىل الرسائل كتابة  من له وكان، اخلبز بيع يف فعمل
  ال  الناس وكان متفشية، األمية كانت إذ أيضا   الكسب بعض وغريها البلقان حرب  إىل

 .زهيد أجر مقابل بذلك  هلم يقوم فكان  أبنائهم إىل الكتابة حيسنون
  العمل إدارة يف  مواهبه بدت  احملل هذا ويف..  األقمشة  لبيع جتاري حمل يف  أجريا   عمل  مث

  فكسب، واألمانة الصدق من هبا جتمل اليت الكرمية ابألخالق  إال ذاك وما، الزابئن وكسب
 .املتجر صاحب معهم يتعامل كان  الذين التجار وثقة الناس ثقة

  التجار  ثقة  وكانت ، األقمشة لبيع  صغري حمل افتتاح يف  بعد فيما األمر هذا ساعده وقد
 طريق وعن، الثمن مؤجلة البضاعة له فقدموا، به عمل الذي املال رأس هي وأمانته بصدقه

 . الصغرية أسرته نفقات  يليب الذي الدخل وجد العمل هذا
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 : العلم   جمالس   على   حرصه 

 مصطفى الشيخ دروس حيضر فكان العلم جمالس عن يقطعه مل بتجارته انشغاله نإ
 والشيخ السيد حممود الشيخ ودروس، يومئذ دوما يف اإلفتاء منصب يشغل كان  الذي الشطي

  الدروس  هذه وكانت، يومئذ البلد علماء وهم..  ابلساعايت املعروف النقشبندي مفيد حممد
 .والسلوك األخالق ويف الفرائض ويف، أمحد اإلمام مذهب على الفقه يف

 يليب الوقت من فسحة جيد أن  له أاتح الذي األمر، متجره يف معه عمل أخوه  شب   وملا 
  علمائها على العلم دروس حلضور دمشق إىل يذهب فكان، العلم حتصيل يف رغبته فيها

،  الكتاين مكي حممد والشيخ، احلسين الدين بدر  الشيخ  الشامية الداير حمدث : ومنهم يومئذ
  اهلامشي  حممد والشيخ، الدقر علي والشيخ، التلمساين حممد والشيخ، األيويب توفيق والشيخ
 . تعاىل هللا  رمحهم
  كان  فقد..  الوسيلة هو املشي فكان األوقات  كل  يف  يومئذ متوفرة  املواصالت  تكن ومل
  بعد الشيخ يقوم  كان  حضوره أجل ومن، الفجر صالة  بعد احلسين الدين بدر  الشيخ درس

  حت  كيال    عشر ثالثة( 13) أقدامهم على ليسريوا العلم طالب  بعض ومعه الليل منتصف
 . درسه إىل االستماع مث ومن الشيخ مع الفجر صالة  يدركوا
 : العلم   على   لباعث ا 

  هللا صلى قوله الباعث وإمنا..  وظيفة أو شهادة على احلصول يومئذ املتعلم غاية تكن مل
  كان   وهلذا (اجلنة إىل طريقا   به له هللا سهل علما   فيه يلتمس طريقا   سلك  من) :وسلم عليه

 من كثري  كان  فقد، األخرى املهن وأصحاب ، التجار من العلم حلقات  حيضرون الذين معظم
 حلقات  يف املصلي جيدهم العلم طالب  من وغريمها اخلياطني وسوق احلميدية سوق جتار

 .األموي املسجد يف  العصر صالة بعد الدرس
 : دوما   أهل   مرجع 

  وأصبح بلده، أهل بني  بذلك  اشتهر حت  العلم دروس حضور على أمحد  الشيخ  واستمر
 الرغم على..  وخصوماهتم نزاعاهتم حل    ويف، دينهم شؤون عن أسئلتهم يف إليه يرجعون الناس

 . الناس  وبني بينه احلواجز  يزيل الذي وتواضعه منهم أمحد الشيخ لقرب  وذلك  املفيت وجود من
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 : الشرعي   العلم   نشر 

 يومئذ املتفشي اجلهل من رأى ملا الشيخ ابل تشغل الشرعي العلم نشر قضية كانت
..   ذلك  على تعمل مجعية إنشاء ضرورة رأوا إخوانه بعض مع وابالجتماع، الدين أبمور

  مدرسة إنشاء مثارها أول وكان  اخلريية«، النهضة »مجعية مسيت اليت اجلمعية هذه وكانت
  حملو  نفسه املكان يف ليلية أخرى  ومدرسة، املادية العلوم إىل إضافة الشرعية العلوم لتعليم
 . الطيبة مثاره العمل هلذا وكان  م،1936  /  هـ1355 عام ذلك   كان ،  الكبار وتعليم األمية

 : اخلريية   النهضة   مجعية   نشاط 

 املعروفة املطوايت تشبه - نشرات  تصدر كانت  بل ذلك، على اجلمعية نشاط يقتصر ومل
  أمهلوها شرعية أمور  أو هبا فتذكرهم فيها  قصروا أحكام إىل نظرهم ولفت الناس  لتوعية - اآلن

 العمل هذا كان  وقد..  تصحيحها إىل فرتشدهم شائعة أخطاء أو هبا القيام على فتحثهم
 . الناس  توعية يف جيد بدور ساهم وقد..  الوقت ذلك  يف مبتكرا  

 : لدوما   مفتيا    تعيينه 

  إىل الناس أنظار  فاجتهت دوما يف اإلفتاء وظيفة شغرت ، م1950 / هـ 1369 عام ويف
 إىل يتقدم أن يف البلد وجهاء  إليه وسعى موظفا   يكن ومل العمل هبذا يقوم كان  الذي الشيخ

  الشيخ  استشارة على قبوله علق الشديد اإلحلاح وبعد..  اإلابء أشد أىب ولكنه، الوظيفة هذه
 .. إليها يسع مل أنه طاملا قبوهلا من مانع ال: أنه اهلامشي الشيخ رأي   وكان..  اهلامشي حممد

  خطوة خيطو أال مشرتطا   قبوله معلنا   اهلامشي  الشيخ  رأي  أخذ بعد دمشق من الشيخ وعاد
  تعيني وت ..  املختصة الدوائر مبراجعة وقاموا الشرط هذا  الوجهاء وقبل، سبيلها  يف  واحدة
 شكري  حممد الشيخ للجمهورية العام املفيت عهد يف ذلك  وكان، الوظيفة هذه يف الشيخ

 . تعاىل هللا رمحه األسطواين
 : الفتاوى   كتابة 

..   الوظيفة هبذه املناط العمل مبعظم يقوم قبل من كان  فقد الشيخ حياة يف شيء يتغري مل
  ال  املكتوبة  األسئلة فإن  اآلن  أما، وجواب  سؤال  هو إمنا  مكتوبة  الفتاوى يعطي يكن مل ولكنه
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  هللا  رمحه  النعمان  حنيفة أيب اإلمام ملذهب وفقا   تكون  وأن ، كتابة  عليها  اإلجابة تكون  أن  بد  
 .تعاىل

 : احلنفي   املذهب   دراسته 

 اإلمام مذهب على تفقهه  كان   وإمنا حنيفة،  أيب اإلمام مبذهب علم على الشيخ  يكن ومل
  مكثفة  دورة يف املذهب هلذا العريضة اخلطوط دراسة  إىل فاضطر - عنهم هللا  رضي  - أمحد
  وكانت  - ابحلافظ بعد فيما مسي الذي - وزيت دبس الوهاب  عبد  الشيخ يد على

  بعض دراسة أت حت يوميا   دمشق يف الشيخ إىل يذهب فكان متوفرة يومئذ املواصالت 
 .عليه املذهب يف املختصرة الكتب

 : املستفتي   مع   طريقته 

  أن وبعد، كزائر  به  ويرحب املعهودة اببتسامته  يستقبله أنه: السائل مع طريقته وكانت
  بعض  له يقدم مث، له  تكرميا   بكنيته خياطبه حت أوالده أكرب واسم حاله  عن ويسأله  يسرتيح
  األخالق  ورعاية الصالة  إبقامة  هلم  تعهده وعن، أوالده عن املستفيت يسأل كان ..   الشراب 
 ..  الفاضلة
  وهنا ، اتفهة أسبااب   تكون  ما  وكثريا  ، األسباب  عن سأله الطالق أمر عن السؤال كان   وإذا

 .واالحرتام التكرمي من الزوجة حقوق  وبيان واإلرشاد النصح يف دوره  للشيخ يكون
  مما موعظة أو بنصيحة مشفوعا   سؤاله جبواب  الشيخ عند من خيرج املستفيت كان  وهكذا

  زائرا   ذلك  بعد يرتدد مث األوىل للمرة أييت السائل كان  ما وكثريا  ، وآخرته  دنياه  أمر يف يفيده
 . ومتعلما   وحمبا  

 : املتميز   أسلوبه 

  قاصرا   عمله يعد فلم القطر أرجاء  كل  من يقصدونه الناس جعل املتميز، األسلوب  هذا
 . اجملاورة األقطار إىل القطر شهرته  جتاوزت  بل، بلده أهل على

 : تعال   الل   رمحه   وصفاته   أخالقه 

 على وأث ر أتعبه الذي األمر األوقات  كل  يف الناس  يستقبل فكان ، اببه  يغلق ال وكان
 . بعد فيما  صحته
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 فجاء ُمْكَتسبا   يكن ومل، الفطرة منشؤه تواضع، جم تواضع ذا - تعاىل هللا رمحه  - كان
،  غنيهم وكبريهم، صغريهم: مجيعهم الناس من قريبا   جعله ما  وهذا، والتكلف  التصنع عن بعيدا  

 .. وفقريهم
  كان  عملي سلوك خالل من وذلك  اجملتمع، إصالح على ابلعمل حافلة حياته  كانت

  فكان ، اإلخالص بروح مشبعة خترج ألهنا فاعلة الكلمة وكانت ..  الكلمة من أنفذ فيه الفعل
 .والسلوك واألخالق والفرائض الفقه يف العلم بدروس عامرا   بيته

 بسبب العلماء بعض قبل من النقد سهام إليه وجهت أنه: ذكرها حيسن اليت األمور ومن
  طلقة  واعتباره واحد بلفظ الثالث  الطالق شأن يف تيمية ابن اإلسالم شيخ مبذهب أخذه

 .. واحدة
  تفكيك  عدم على وحفاظا  ، التيسري يف لإلسالم العام ابخلط األخذ ذلك  إىل دفعه والذي

 ..خمرجا   اجلليل اإلمام هذا اجتهاد يف وجد طاملا  الطالق بسبب األسر
 : وجنازته   وفاته 

 األسواق يومها وأغلقت، هـ1414 عام من صفر شهر يف عضال مرض بعد الشيخ تويف
  فتربع الصيف أايم من يوما   وكان الشيخ، جنازة يف أبيها  بكرة عن البلد خرجت  فقد، أبواهبا
  فقد..  للناس وتقدميه البارد املاء إبعداد اجلنازة طريق يف بيوهتم كانت  ممن الناس من كثري
 ..  بيت كل  فقيد الفقيد وكان للشيخ،  أهال   اجلميع كان

 . جناته  فسيح وأسكنه واسعة  رمحة  الشيخ  هللا رحم


