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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 من مض ى على هدي السلف
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 هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى. وبعد:احلمد 
املطلق  ف بن مفضي     ل         ريف خ         ق الش          ق احملق             يخ املدق                                         فرحم هللا أخاان املبارك األستاذ الفاضل الش  

 .1الشهايب احلسين 
احل الذي عرفته يف الكويت ويف الشام،                                 بث  إخوان شجوان  عن هذا األخ الر            حب  أن أ            وها أان أ  

، وآاثرها الكرميات، ومن اجلفاء مع أهل الوفاء أن افعات                               يف مواقف وكلمات هلا دروسها الن         وأقف  
 هبم، أو نرشد لشيء من منافعهم!                                        ينتقلوا عن دنياان الفانية دون أن نعر  ف 

ََّّالشَّغفَّابلعلمَّالشريف:َّ • َََّّّ ََََّّّّ ََََّّّّ ََّّ ََّّ َََّّّ 
رين يف أي علم أو فن   فإان  جند  يف الغالب أن هذا التبحر له جذور                                                                                                    إذا د ر سنا س َي  احملق  قني واملتبح  

 من نعومة األظفار، وبداايت األعمار!
ن                                                        تذك ر  زوج  صديقنا الشيخ خلف _ رمحه هللا _ أنه ال ينام إال                                والكتاب بيده، وكان يف الس  

                                                                                       املبكرة خطيبا  مبسجد قريته ومل جياوز اخلامسة عشرة، وكان األو ل دائما  على صفه يف املدرسة، وقد  
                                  انل الر تبة األوىل على احملافظة مرتني.

                            فرة  يف يده، وهذا حال العاشق    ح             قد أحد ث                                                  وكان _ رمحه هللا _ ي كثر من الكتابة حىت إن الق ل م  
 للعلم، وقد أقسم هللا ابلقلم وما يسطرون!

                                                                             عادة  من رص دهم هللا للن فع والد  اللة واهلداية والتعليم وإرشاد اخللق لرب العاملني.وهذه 

 

                                                                                        وكتابيت جمر دة عن شؤون الرتمجة املعتادة فهي موجودة يف مظاّن ا، ولكن أحببت أن أذكر شجوان  ومواقف  1
 تدل على خالل أهل الكمال!.
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                                                                                      تقول زوجته إن انقطع تيار الكهرابء يف الليل أوقدان بعض القناديل، ورمبا ك ت ب  وأان أ شعل له 
                                                          استغراقه فيما يكتب أو حيق  ق، وهو ي ورد  األدل ة والتعليقات   أعواد )الكربيت( الواحد تلو اآلخر من

               قبل أن ت نسى! 
                                                                                   تقول زوجته: قلت  له مر ة: هل تعتقد أن هذه الكتاابت والتحقيقات سيقرأها أحد ؟! فقال:  

 مفيدة ومتميزة !! أقول: وهكذا كان !! إبذن هللا تعاىل، وستكون 
                                                        ل  ه وال يف ترحاله ! وال يتوقف عن كتابة التعليقات واحلواشي                                    نعم ! كانت الكت ب ال تفارقه ال يف ح  

                       على ك ت به هنا وهناك. 
                                                                                     واشتغل يف أوقات  يف قريته حال  صغره يف مصنع كبس )البلوك(، ويف ساحة الس وق، ومل مي  د  يده  

 على عادة أهل املروءات. 
يخ  ومما أحب من كت : الش   ور حممد سعيد رمضان البوطي  الغزايل والدكتحممد                             ب املعاصرين كت ب 

 واألديب املنفلوطي _ رحم هللا اجلميع _ . 
 

َّاالعتقادَّابلصاحلني:ََّّ •
                                                                           يف أوائل الط لب اجتمع صديقنا الش يخ خلف _ رمحه هللا _ ابملريب الكبَي الشهَي الشيخ عز 

يف الشام يف جامعة دمشق يف اهلندسة الكهرابئية       س     ر                                         الدين اخلزنوي _ رمحه هللا _ فقال له: أان أد  
                                   أ ط ع أابك وعسى أن يكون خَيا  لك !!  وطلب والدي أن أترك هذا ؟! فقال الشيخ:

                                                                                   ف رت ك أخوان الشيخ خلف ذلك التخصص وتفرغ للعلم الشرعي، وال يزال م د ينا  للشيخ يف نصحه  
                                   ل _ رمحه هللا _ : اب يعت  الشيخ وأخذت   حىت فارق الدنيا ! ويعتربه أول شيخ له يف العلم ويقو 

                                                     عنه الس لوك والرتبية وتزكية النفس والتخلية والتحلية.
                                                           أو يؤم  وخيط ب والشأن  أنه مهما تضل ع من العلوم _ إن مل يكن  س      در                            أقول: وقد رأيت  أن من ي  

 قوافيه!                                                                     له طريق  واعتقاد أبحد األكابر _ فعطاؤه ال ر وح فيه، وال نضرة على فيه أو
                                       هذا سر  التأثَي والنفع للكبَي والصغَي ؟! 
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ف _ رمحه هللا _ فقد رافقه    ل                                جمال كما حصل مع أخينا الشيخ خ                                االتصال ابلر  جال له جمال وأي  
 يف حياته إىل املمات.      لة     ص        له ب      ت                              االرتباط ابلشيخ اخلزنوي ومن مي       حس  

 أنوراهم وبركاهتم وعلومهم وأسرارهم آمني. فنفعنا هللا ابلصاحلني، وأعاد علينا من 
 

ََََّّّّالنزولَّإىلَّالشَّامَّقبيلَّاحلَّمام: • َّ َََّّّ َََََََّّّّّّّ ََََّّّّ َََّّّ َََََََّّّّّّّ
                                                                                  وكأن بصديقي الشيخ خلف _ عليه الرمحة _ حين  إىل وطنه ويود  أن مي  رض  يف أرضه، فما إن   
                                                                                نزل إىل دمشق قبل عشرين يوما  من وفاته حىت ر ج ا أن جيتمع مبن حيب  فاتصل أبخي أيب طارق  
                                                                                     لي س  هل احلديث معي، وكانت ساعة غالية عندما اجتمعنا، وأشفقت  من حاله، وتضاع ف  األتعاب 

                                        عليه وكثرة األوصاب وقد ر هللا وما شاء فعل!
                                                                         ة لقاءات وبعضها يف املشفى، وما انفك  _ رمحة هللا عليه _ وهو على الس رير حيد  ثن           كانت عد   

التحقيق األخَية، وشجون يف  لو كان كذا  عن كتبه  والفالن  ينقصه،  ماذا  الفالن  والكتاب  ات 
 لكان أحسن، والفالن لو كان معه حاشية كذا لكان أجود ! 

                               إعانة الطالبني على قر ة العني(  ح                                                                  ومم ا رأيته ي ذك ره بش غ ف  أن يت م  من كتبه: )كفاية املتفقهني بتوشي
                                              احلاسوب( وهو مستلق  على الس رير، وقد ق  ر روا  "أربعة آالف صحيفة" وينظر فيه على )جهازه  

                                عملي ة  صعبة عليه بعد ساعات !! 
على  صفحته  يف  عليه  ت ر د   اليت  األسئلة  عن  إجابة  ها  دّب  اليت  ابلفتاوى  عنايته  عن                                                                                وأخربن 

 )الشبكة(، وال يزال جييب عن أسئلتهم حىت الوفاة! 
جد )عبد الرمحن بن عوف( بدمشق، وقد                                       حاله يف البيت الذي ن  ز ل فيه ّبوار مس   هذا كانو 

                                                                                  أخربته عن مطالعيت لطبعته الثانية لتحفة الطالب وعن ج هده الذي ظ ه ر من الصحيفة األوىل،  
                                                                                            وهذا ما ي سعد احملقق أن ن تابع عمله، واألستاذ يتأثر  إن ت ع ب  مث يزهد  الناس يف مطالعة ما ك ت ب 

           أو حق ق!! 
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َّؤهَّللكتب:َّإهدا •
خ خلف _ رمحه هللا _ يف فندق )عمر اخليام( على ساحة املرجة بدمشق وكانت  زرت أخي الشي

أايمه األخَية وقد اجتمع بعض قرابته وأصحابه وال يدرون أّنم يودعونه بزايرهتم تلك، واجتمع به  
                                                                              قرابة  مل يرهم من سنني، وبعضهم مل يره من قبل، والعشَية مباركة وكبَية _ حفظهم هللا _. 

                                                                            ريت، وتناول قلما  وهو يف غاية وعيه مع إرهاق  ظاهر وكتب إهداءا  يل لكتابه "حتفة              هش  أخي لزاي
م أي قبل أسبوعني من    2021/    9/    1املوافق ب     4314من احملرم    24صبيحة األربعاء    2الطالب"

 وفاته. 
كتابه: تقريب منهاج الطالبني   وأهدان  وكان قد زارن يف بييت يف حي املهاجرين بدمشق قبل سنني

                                                  ه  وأهدان يف الكويت أيضا  كتابه: روض الطالب وّناية    1430شعبان سنة    20يف    3وعمدة املفتني 
 ( )جملدان(. 837قري اليمن )ت مطلب الراغب للعالمة شرف الدين إمساعيل امل

( )ثالثة  779وكتاب األنوار ألعمال األبرار للعالمة يوسف إبراهيم األردبيلي )املتوىف يف حدود  
 .4  قبله بتقدمي أستاذان الشيخ الدكتور حسني العلي _ حفظه هللا _والذي جملدات( وهذا 

 
 ه .  1427قد أهدان الطبعة األوىل للكتاب ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة وكان   2
أو     3 الضعيف  النووي  اإلمام  املعتمد، إن صح ح  الصحيح  الضعيف، وذكر                                                                                                  كتاب انفع جدا  جر ده من اخلالف، وحذ ف  

خنا الشيخ  ي هذا الكتاب على شقرأت  وقد  خالف املعتمد، وهذا من أهم ما يكون يف الكتاب )وقد شرحه الشيخ ومل يطبع(،  
                                                                               قاسم النوري _ حفظه هللا _ حمق ق كتب كثَية للس ادة الش افعية ومنها: البيان للعمران. 

شرتك مع صديقي الشيخ خلف _ رمحه هللا _ يف االنتفاع ابلشيخ حسني عبد هللا العلي _ حفظه هللا _ فقد انتفعت به  أ   4
                                                    يل كتابني ط بعا : األول : مناسك احلجيج، والثان: التدخني    قدم                      جزاه هللا عنا خَيا  وقد                                كثَيا  وهو من وجوه من انتفعت به  

 داؤه ودواؤه. 
قرأت العلم على عدد من فقهاء الشافعية وأشهرهم: شيخي وأستاذي  وقد كتب الشيخ خلف يف إجازته برواية احلديث والفقه:  

                                                                       مذهبا  البوكمايل بلدة ووالدة ونشأة. وقال فيه أيضا  املتفن ن  يف كل العلوم  الكبَي الشيخ الدكتور حسني عبد هللا العلي الشافعي  
                        صوفا  ومنطقا  وغَي ذلك. ت                                          الشرعية فقها  وأصوال  وتفسَيا  ولغة وحنوا  و 

 على إمتام بعض الكتب. أنه كان حيثه  م، وأخربن                                                      وقد عز يت شيخنا وشيخ املرتج م الشيخ حسينا  بوفاة املرتج  
 ه على علمه وعمله. ؤ ل عليه، وثنا                                           يم املنن اإلهلية على الطالب رضى أستاذه العد  ومن عظ  أقول:
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ية(  ووصلن بعد وفاة أخي الشيخ خلف _ رمحه هللا _ كتابه املاتع: )احلوارات واالختالفات الفقه
عيد   زاره يف  عندما  أعطاه ألخي  قد  الدكتوراه( وكان  لنيل شهادة  العلمية  رسالته  )جملدان وهو 

 األضحى املاضي يف منزله ابلكويت. 
                      أن يصلن منه كتاب  بعد _  وهذا من املوافقات الغريبة، فعناية الشيخ إبهداء الكتب وشجوّنا  

 . وفاته!
 

َّالشيخَّخلفَّاألب:َّ •
أعباء   متنع  واململ  واخلطابة  واإلمامة  والتدريس  تعاىل،  هللا  إىل  واملشاركات الدعوة  سؤوليات 

                                                                                      االجتماعية هنا وهناك أن يكون املرتجم مع أهله وولده، فقد مسعت له قصيدة يذك ر  فيها أبناءه  
                                                                           وأهله، وي غن   هلم بصوته العذب، فذكرت  احلديث الشريف: فأعط كل ذي حق   حق ه. 

 .                                             الروائع اليت حنب  أن تشيع وهي مقصود شرعي كبَي!وهذا من 
 

َّ:منَّنصائحهَّالعلمية •
يقول الشيخ رايض العيسى: كان الشيخ خلف كثَي التنبيه على التصحيف والتحريف الواقع يف  

 فوقع اخلطأ الفاحش     ب     ت                                                                الكتب، وقد كانت وال تزال فتاوى خاطئة اعتمد فيها املفيت على ما ك  
 إثر ذلك!

                                                                      عت  من بعض مشاخينا أنه راجع شخصا  أفىت أبمر أبنه جيوز وملا راجعه قال اجمليب:  أقول: ومس
                                                                                   رأيت ه يف كتاب كذا، وكان النص  )جيوز(، واحلق  أنه قد سقطت )ال( من الطباعة، فهذا شأن من 

 يكون شيخه الكتاب!! 

 

                                                                                                            وقرأ املرتج م أيضا  على والد زوجته العامل املال صاحل عبد العزيز _ رمحه هللا _ ومن األزهريني : الشيخ عبد العزيز الشهاوي  
                                                   على الس ادة احلضارمة: الشيخ العامل عثمان املهين، فقد  املعروف ابلشرقاوي، والشيخ أمحد ممدوح، وممن قرأ عليه ممن قرأ 

                                          واملشارب: الشامي ة واحلضرمي ة واألزهرية.  اجتمعت يف الشيخ خلف املدارس
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                                                             وقد صدق من قال: ال أتخذ الع لم من ص ح في، وال القرآن من مصحفي!
الشيخ رايض: وقد اشتغلنا مع الشيخ خلف خبدمة )النهاية يف شرح الغاية( أليب البصَي يقول  

الشبشَيي على نسختني حجريتني، وانتهينا من قسم العبادات ومل تكمل بسبب مرض الشيخ _  
 رمحه هللا _. 

                              ومن الكتب اليت مل ت طبع للشيخ:
النور الكويتية( و )اإلهباج حبواشي                                                      تبصرة الناشئني يف أهم مبادئ الدين )ون شر بعضه يف جملة

 حتفة املنهاج(. 
ََّّ َّكلماتََّّ  • ََّّ ََََّّّّ َّنَّفقهَََّّّ َّمََََّّّّ َّاحل:ََََّّّّ َّالرََََّّّّ

 يف الفقه ما يلي: _ رمحة هللا عليه_  اختار من كالم الشيخ 
 االختالف نوعان: 

 جتهاد. لالسائغ حممود، وهو االختالف يف الفروع وما هو حمل  
 واألحكام الثابتة ابألدلة القطعية. حمرم مذموم، وهو االختالف يف أصول الدين 

 االختالف املشروع يشرتط له أمران:
ليس   األول: أن يكون يف أمر لالجتهاد فيه جمال، أي جيوز فيه االجتهاد، وهو كل حكم شرعي

فيه دليل قطعي، وأما ما ال جمال لالجتهاد فيه فال جيوز االختالف فيه، وهو األحكام املعلومة من  
والبداهة، أو اليت ثبتت بدليل قطعي من حيث الثبوت والداللة، وكذلك األحكام الدين ابلضرورة 

الشرعية اليت أمجع عليها العلماء، بناء على أدلة شرعية، فتصبح أحكامها قطعية، وال جمال فيها  
 لالجتهاد وابلتايل: ال جيوز االختالف فيها. 

استنباط األحكام الشرعية من أدلتها                                                      األمر الثان: أن يكون االختالف صادرا  عمن له قدرة على
 .5وهو اجملتهد الذي توفرت فيه أهلية االجتهاد، وشروطه 

 
  –ه   1441( اجلزء الثان من كتابه: احلوارات واالختالفات الفقهية _ دار الفكر طبع وزارة األوقاف الكويتية 834)ص  5

 م.  2019
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ََّّمصارحةَّطبيبَّوجتلَّدَّالرََّّجال: • ََّّ َّ  ََََّّّّ َّ َّ َّ ََّّ َََّّّ َََّّّ َََّّّ ََّّ 
!! وأان يف                                                                          تقول زوجة الراحل: قال له الطبيب أنت مريض ابلس رطان ونوعه اندر وقاتل وخبيث

 ذهول من مصارحة الطبيب هبذا! 
                                                         رفع يديه يف حلظة ضعف وانكسار وطلب من رب  ه أن يصرب وال يتأمل، وما كان من زوجي إال أن  

                                   وكان يعجب األطباء من جتل ده وثباته! 
                                                                            أقول: يقول أخي أبو طارق: وصل الشيخ خلف _ رمحه هللا _ إىل حال أّنم ظن وا أنه هالك  

فيه قوة، وانتعش ومضى على رجليه، كأنه ك تب له حياة                                                                            قطعا  وأنه يف عداد األموات، ودب ت  ت 
 جديدة!! 

 
َّقبيلَّاألجلَّوالوصية:َّ •

ج  وي عتمر عنه، وقد حج                                                                                    تقول زوجه: وجدت  يف البيت وصيته: أن ال تكون نياحة، وأبن حي 
 . 6                                      ى عنه، وأن ي دفن يف املكان الذي ميوت فيه                                 أكثر من اثنيت عشرة حجة، وأن ي ضح  

 
َّالشهادة:َّ • َََّّّطلبَّ ََّّ َّ ََََّّّّ  ََّّ ََّّ

                                                 أنه قال: أان أطلب  الشهادة ألن مسعت  أنه إذا مل يطلب                               وفرحت  غاية الفرح عندما علمت   
                                                      الرجل الشهادة من هللا تعاىل ولو مر ة يف العمر فهو منافق!!

 .                                             فانظروا إىل هذه اهلم ة العلي ة والنفس األبية!! 
 
 
 
 

 
                                                             وقد د فن يف بلدته _ رمحة هللا عليه _ وما كل  ما يتمىن املرء يدركه.   6
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َََََّّّّّاألجلََّّاحملتوم:َّ • َََّّّ َّ َّ َََّّّ
                        فوصلت  بعد دقائق قليلة    7 فهرعت إىل املشفى جاءن النبأ ابنتقال األخ الصديق املبارك العامل

                                                                                ورأيت  بنفسي جتل د أهلي ورضاهم سرورهم يف الوقت نفسه أبن  آخر ما نطلق به الشهادة!! 
                                                                                  نعم إّنا العطي ة ! بل عطية العطااي، وأسىن اهلدااي، من رب   الربااي، وهل يناهلا كل  أحد؟!

ت م  هبا عمره إال                                                          حمب  صادق، ومو حد  خملص، عاش حياته على التحقق مبضامينها،                                ال يطمع هبا وخي 
 وتكاليف عهودها. 
                                                                   ى بشخصه املسل  م لإلله املكر  م ألهل التكرمي، وصفوة أهل الصراط املستقيم،               رأيت أخي مسج  

 ولزوم شجون وشؤون العهد القدمي من عهد )ألست بربكم قالوا: بلى شهدان( !! 
                                                    ضي أبن تغرب  عن اجلسد مع غروب مشس اخلميس التاسع من صفر                         كانت الروح على وعد  ق  

بعد مرض مدنف قرابة سنة ونصف من املصابرات والتسليمات   2021/    9/    16املوافق ل     1443
 وق !                                    لرب  األرض والسماوات، ورضى وشوق لف  

ي اه                                                                               كانت حلظة  غالية عندما وضعت املسك اهلندي بيدي على جبهته ومسحت به وجهه وحم 
الشيم  الع ظام، وأهل  العلم  الكرام من أهل  العظيم، وأل ف رؤية  للرب    الذي مل خيضع إال                                                                                        الكرمي 

 واهلمم. 
عشائر غريب اليت                                                                         هرعت إليه وصليت  عليه قبل أن ي غادر يف ثلة من أهله ليلة اجلمعة إىل قريته  

عليه   زيد صلوا  بن  أسامة  اجلمعة يف جامع  وبعد صالة  بقرية )محدان(  لفيف من اشتهرت  يف 
إمام مسجد    موصلى عليه الشيخ محود اجللعاألفاضل وتالمذة الشيخ اخلزنوي _ رمحة هللا عليه _  

 ودفن يف مقربة هذه القرية. احلمدان 
                                                                                     وحنن ال نقول إال ما يرضي موالان وخالقنا: إان  هلل وإان  إليه راجعون، واستودعناكه اي من ال تضيع  

 لديه الودائع. 
 

 
 وهي مشفى الدكتور هشام سنان بدمشق.   7
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َّالرَّؤىَّبعدَّ • ََََّّّّ َّوفاتهَّواملبشرات:َََّّّ ََّّ
                                                                                    تقول زوجة الراحل: رأى كثَيون هذا املبارك العامل يف بساتني خ ضر، ويتبس م كعادته وهو معاىف  

ابملنام، وهذا من شؤون الكرام،  ابإلكرام والعطاء وأعطى     ن                                     من كل عل ة، وقد أعطى يف حياته وتفن  
 .البذل على الدوام!

 
ََّّ َّمنَّنََّّ • َّ ََّّظمََّّاملرتجَّمََّّ ََََّّّّ  َّ ََّّ:َّ

 أهله:ر أوجاعه ومرضه خياطب يف إثقال 
                      فإن  لكل ما جيري كتااب  دعي عنك املالمة والعتااب 
                خذ  الدنيا غالاب ؤ          وليست ت                          وال يغن من القدر احرتاز  
                    وإن لكل مطلوب  مآاب                       وإن  لكل مغلوب  مصَيا  

                          كرمي  منع م  ي هب  الثوااب                          وآجال الورى يف كف   رب   
 املتااب لعبد مذنب يرجو  وأطلب عفوه من كل قلب 

 فال توصد أمام الصفح اباب                    ك اي غفور  وأنت ريبوترج
 فقد غرز الضىن يف اجلسم اناب                       وألبسن ثيااب  من شفاء 

                      إىل عملي ويس ر يل حسااب                         وإن أز ف  اخلتام فال تكلن
***َّ

َّمنَّمراثيَّاحملبني:َّ•
 قال األستاذ الشيخ عبد هللا سامل _ حفظه هللا _ : 

 عافاها الغمض           وبكت عيون   بكت السماء عليك واألرض
                         ابلدرس منك الشرح والعرض                         اي من مألت العمر فائدة  
                        ليصح  فيه النفل والفرض والفقه نعم الفقه حتمله 
                        خر جت غاب النقد والنقض وحبار فقه الشافعي إذا 
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                      نفائسا  رقصت هلا األرض                        ومضيت  ت رب ز من حماسنها 
  إىل أن قال :

 لتقوم بعدهم إذا انفضوا                         ولزمت أهل العلم اي خلف  
                     ول قا النب   وصحبه احلوض  وعد هللا مرمحة لفاهنأ 

    
                       والعفو واجلن ات والروض وعليك من ريب منائحه

 م  2021 –  9 – 18

، ومن هللا نرجوا الثبات حىت املمات، والل  قا أبهل املرو ات يف الغرف العلي ات يف                                                                                     هذه كلمات 
                                                        الرباي ت، واحلمد هلل على ع داد اللحظات آمني آمني واحلمد هلل  رب                        هاتيك اجلن ات، ّباه خَي 

 العاملني.
 . م 15/1/2022املوافق ل    1443من مجادى اآلخرة  12                                ب  ي ضت يف دمشق الشام مساء السبت 


