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تم.ت ؛ أَ 

ث-إضاومحم

ا'ءتيقنمحئبم
والمقيدهائميف٥ لسيزة وا الجم واضَوالعام لا 

وعلميع0 عشّن العياء حيرة من وا . وجه 
مابمايحمسينللئا ذ ق غشه مضى وتعلممأ عؤه ود 

وحلمهدنحتة ورفغ ؛< مثوبه ( عامح 
.عقبه يبح وا الحتلف باحسن المسلم>رإ عل 

صأهه1َز



ساوهم

ل>كلأما إذاكا6 ^وةَعن<إلأ رإجٍوقب؛ 
ؤحسنئإيغ ا لعام ا من لهِ يلد ١ ماحباه مع محا، 

محلايه  OUكلامه'يقسوق ا وئه النيم 
أالالهقاقلآاياأزفقواكنا0 

قالإب؛ن نّا واءحوا ^ محنا وان محانبموان 
تالهؤالوهاثا^نامإنه 1>قابثان. 



بجتو0محمحاشيج
اهلبحمة مهم زى لذي ^!،١^^١ العلماء 

٠^^ممبممؤضه1م 
يمتاسمخُ' الغ عيرمرةٍقماسم ثشته ل ا

سمء^تاصاج
واي1عوإابيفنه عل تدلآ إجابات 'يحاث 

جمنافاُبججاطف 
محمحرمحئؤا]0ة

ضاننح1ُر!ممروبمكه\/صاأ\م.أشلءرءمماضمح ، ١١
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المحوهذا إل ووصوله الكتاب هذا إماء ق سببا كانت والتي المديدة 
٠عليه ظهر الذي 

خطاه.وسدد جهوده ق وبارك خئآ الله فجراه 
العونيد إل مد من كل والامتنان بالشكر أذكر أن يفوتني ولا 

•الوجود حير إل ؤإخراجه العمل هذا إنجاز ق أسهم أو والمساعدة 
لوجههخالصأ العمل وجعل ؤهرصاه، محبه لما الجميع اممه ولق 



\

آ"عأا/'حغا/آ/ ^۴^ ١١
ا.ء/\\/اااا\مالتتاؤ،أ
\حم ا.كمعاث. 

اسوئقم احمد سهد أحمد بن معهد الشيخ الكريم ١^ فضيم 
وبركص.ورحمتاس عاإس5م ملام 

:بمد أما 
كتمتممما نخة معها أرمالتم الم رمالكم تضمينه  ١٠على الشكر أجزل فأخكركم 

.اش رجمه عمقي همدالرزاق العلامة الشيخ عن 
،ية جهردا ليه يذلتم ، نافعا عملا فوجدته ، مواضع،مه على الاحللاع م وفد 

.*وضومه في مهما ومرجعا ، نما سمرا ماجطه ا-بديدة المدة العالومات من وتضمن 
جهدكمعلى ويجزيكم ، برحمته همدالرزاق الشيح يغمد أن عزوجل اس أمال 

.يه وينفع ، ا-بزاء خير 
مواءأكانت، العابرة اللحرظات بعض الكتاب اثناءقراءة في مارأيت مجلت وقد 

•ءيالط؛عأمفيءْدْ
.له مقدمة مع ، هذه لرمالي مرافق وبجانها 

.قدرالإمكان منه والإفادة ، اليان مافي تأمل راجيا 
.لدماتكم واستجاب فيع، أحبتموني الذي اه أحكم 

.وبركص اس ورحمة عليكم ََِؤالسلأم 
أخوكم

دديراليزدن

التركيعبدائصن بن اس مد 

^^الد،وةتالإرئدالإسلاْيق شؤون 

ر



بقئممقدمة 

الترهكىالمحسن عبد بن الله عبد الدكتوو فضيلة 

والإرشادوالدعوة والإوقاف الإسلامية الشؤون وزير 

الله،إلا إل، لا أن وأتمهد ^jL،، مباركا حليبا كثيرأ حمدا _<، الحمد 
اف،صلى ورسوله اش عبد محمدآ نبينا أن وأشهد له' شريك لا وحده 
يومإل باحسان لم والتابعين وأصحابه آله وعلى عليه، وبارك وسلم 

/،ب:الدين، 

حللبهق والحد العلم والتماس الكمال، أوصاف من العلم فان 
الألبابأولو إليه وسابق المتنافعمون، فيه تنافس ما أقفل من وتحصيله، 
أهله،ورير ومقامه، العلم شان سبحانه الله أعلى وقد الهمم' وأصحاب 

أعفلمعلى ملائكته وشهادة بثيهادته شهادتبم وقرن بذكرهم، ونوه 
الدلالةق تضافر وند بالعدل، وقيامه تعال توحيده وهو به، مشهود 

العفليم؛القرآن آيات من حملة ذلك على 

إنابملمح، لأ ثأدن بمتمث أرن يسثربم هل ؤءل ء تعال اله قال 
آلأب■محإ .ظ 

نحمشثو؛ وؤم نز إدا ن\ؤئث\ ^^؛٦١ ه: سحانال وق
]٧آثه تنخ نآيئزوأ آنئزوا فز ^١ ٣ آثه مج كؤإ آتجيي 

•در؛ك>ؤيم ألز ؤأرن يسم ءامتؤأ 



وال»قثكعنر إلأ إلن لا أكد أثث ؤ1ا؛،ئ ال؛ وت_مارك تبونال 
أشضزه.1يز ئن ه إك لا الت1ؤ ي \وو ن\}ؤ\ 

لأهلفان سواهم، من على قفل الناس من العلم لأ'هل كان ؤإذا 
كماوتقدما، وتميزأ اختصاصا نة والالكتاب ق حاء وما بالوحي العلم 
إ،اآمنإ هو كن أنى ئش ين لكك ارذ آثآ بمذ »ؤأميى تعال؛ اث نال 
\صه.1وزأ ندو 

قيتعاونون العلماء وأن المعلوم، بشرف الحلم شرف أن المقرر ومن 
خيرهم وبدينه، وجل عز وبحقوقه باض فالعلماء ومنازلهم، درحامم 
والسلام-الصلاة -عليهم والمرملين الأنبياء ورئة لأ'ُآم وأقفالهم، العلماء 

إلالناس هداية به الذي النافع، العلم عنهم ورثوا أمهم، ف، وحلفاؤهم 
٠للنا،عن ذلك وبلعوا وكرامته، الاو4 رصوان إل الموصل المهتقيم ١^، صراحل 

النبوة،علم من ذزس ما محددون الذين هم العلماء، وهؤلاء 
فهملام- والالصلاة -عليهم والمرسلون الأنبياء به جاء ما للناس يمحبينون 

الناسمإهداية من أيدٍم على محصل لما والنتيتن، الرمل بعد الناّس أنفع 
وماربهم من إليهم نزل ما وبيان النور' إل الفللمات من ؤإحراجهم 

٠والمرّملون الأنبياء به نمث، 

لجملما الربانيين، العلماء إل الناس حاجة تتضح الإشارة، هذه ومن 
•الأمة ق المحمودة الاثار من 

حعلبهاوفداحة علمائها، بفقد الأمة مصيبة شدة أيضا، ؤيتضح 
وهياما،أئمتها علمائها- -بوفاة تفقد الأمة لأن بوفامم، 

قالكما والضلال، الخهل ؤيغلهر الحلم يثبض العلماء، وبقبض 
ولكنالعيال من ينتزعه انتزاعا العلم يقبض لا اش، »إن ه؛ النبي 



الناسامحد عالآ، يبق ب إذا حتى العلماء بتبص الملم يقبص 
واصلوا((.ففلوا علم، بغير فأفتوا فسئلوا، جهالأ، رووما 

جلل.والحلب عفليم العلماء- -بوفاة فالماب 

شيخنابفقدهم، الإ،سلاميه الأمة أصيبت الذين العلماء آخر ومن 
الرياضبمدينة توؤا الذي اممه- -رحمه عقيقي الرزاق عبد الشخ العلامة' 

حممعام من الأول( ربع شهر من دالعئرين الخامس فا الخميس يوم 
-مولده وكان ج^، محمد نبينا هجرة من وألف وأربعمائة عنرة 

المتوقيةب٠حافذلة أشمون لمركز التابعة بشنثور '؟أّاله عام ف، اش■ رحمه 
الحربية.مصر هويية محق 

قبالأزهر التحق ثم الأول' المراحل  ijتعليمه تلمني وهناك 
الفقهق التخصمي ،عههادة >م ، ٥١٣٥١عام العالمية المسهادة ومح القاهرة' 

ه.١٣٥٥عام 

فهاللتدؤيس السعودية العربية الملكة إل قدم - ٥١٣٦٨عام وق 
قثم العلمي، عنيزة معهد ق ثم بالaلائف' التوحيد دار ق درس حيث 
العربية.واللغة الشريحة فكلية العلمي، الرياض معهد 

٠له مديرأ ■تحن  ٥١٣٨٥عام للهضاء العال العهد تأسس ولما 
العلميةالبحوث لإدارات العامة الرئاسة إل هد ١٣٩١عام انتقل ثم 
الدائمةاللجنة لرئيس نائبا عن حيث والإرشاد، والدعوة والإفتاء 
العلماءكبار هينة محلمى ق عضؤيته جانب إل والإفتاء العلمية للبحوث 

بهوانتفع متعددة، مواهب النه رزقه وقد السعودية، العربية لمالكة اق 
الحلم.حللأب من حلق 

١٣







والجالالأعمال بعض ي الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة 
ثمانيةاش- -رخمه به صلتي ؤزادت ومعرفة، قربا منه زائف مما واللجان' 

الصلاة،ؤإ يومنا فيه، أسكن الذي الحي لمسجد إماما فيها كان أعوام' 
عددوبمرص بعدها، أو الصلاة قل التوجيهية والكلمات الدووس ليلقي 
حضورعلى الهاض ي الخبمد سماع يراغبي العلم' حللأب من كبع 

للحديثما وعلى يفهاو، ما على فيها ؛مص( كان التي وكلماته' دروسه 
٠عملية كرة قيه 

ن؛علا فيما الناس مسج وعن الحدلية، النفلرية الأمور عن يبتعد 
له.عمل أم ولا وراءه' 

ومحدرالمفاسد ؤيلحفل عليها، ومحرص الصالح، الله- -رخمه يندر 
منها*

أنموحرة مقدمة ق عل يصعب متكاملة، مدرسة الاله- -رحمه كان 
كبارومعفلم وتلامذته، أبناءه ولكن أعماله، أو شخصيته لخوانب أتهلرق 
ؤيدركونه،ذلك يعرفون اليوم، المعودية العربية الملكة ق العلم محللأب 

ذلك.من الكير الثيء وعندهم قدره حق ؤيبمدرونه 

يرجىلما وبجهوده، به التعريف الله- -رحمه للمخ الوفاء ومن 
ومثابرتهجده ي به التأسي على العلم حللأب همم حفز من ؤيومل 
بالمنةوالتمسك به، والعناية التوحيد مرة ي بلائه ولحسن وصبرء، 

كانفقد وعواقبها، الأمور ي النثلر وحسن والأناة الحكمة ولزوم ونشرها، 
ذلك.ق إماما 

بنمحمد الشح الأخ فضيلة كتبه ما الباب' هدا ؤا الإسهام ومن 





الكتابتقاريخل 

)١(

المسامالرحمن علي بن الله عبد الشيخ فضيلة 
المكومةبمكة التمييز محطمة رئيس 

العلماءكبار وعضوهيئة 
السعوديةالعوبية بالمملطة 

شرورمن بالله ونعوذ وستغمره، ونسعينه نحمده ش' الحمد إن 
يفللومن له' ممل فلا الله بمده من أعمالنا• سيئات ومن أنفسنا 

أنوأشهد له، شريك لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد له• هادي فلا 
•ورسوله عبده محمدا 

وأنتمإب ،وى ولا مايدء حل أثن أينوا »امنوا أقه 
•ت1ينهراا 

ودج4اع ثهق ثء؛-ؤ مي بن أزى رأؤ ص أثس ^^^١ 
أثنإن رأ'لأذام يع، لون ماء أرى أثن يأينوأ ميثآء ّكبجإ ^٠١^ يمتا دب 
ننث\هم•٤^^ 'كان 

رآ-ا(.الأية محرانء آل مودة )١( 
•)١( الأية النساء: سورة )٢( 

،٨









الرحلدهدأا تعال، اس رصي مبتغيا البلاء على وصبره وس4الوى وجهائه 
الخير•فعل ؤا بمذى ومثال حسنة قدوة 

القيدالتراث وذلك الهليبة الاثار هذه أحمد محمد الشح جع فاذا 
الشبابؤإل عامة القراء إل أسدى بدلك فإنه الضياع، عن وحفظه 

الاحرْ•وق الاون؛؛ا ق نجاحهم عنوان هي كبيره حسنة خاصة 
خالصابجعاله وأن للجميع والسداد التوقيق تعال الله وأسال 

لوجهه•

.العاذن رب لله والحمد 

تلميدْوكتبه 
البسامالرحمن عيد بن اا1< عيد 

ا"ا/ح/7اإاه

٢٢
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متبعبن سليمان بن الله عبئ الشيخ فضيلة 
المكرمةبمكة التمييز بمحظمة القاض 

العلماءكبار وعضوهيئة 
السعوديةالعربية بالهملظة 

والأرض،السماوات ناطر ف، والشكر القيوم، الخي س الحمد 
والقوى،الاهتداء ي الثلى والقد،وة الهدى، رسول على والمهلأم والصلاة 

:'امحّد أحمض.. وأصحابه آله وعلى عليه العه صلى 

علماتها،بوفاة الأمة هده من ثنتنع العلم بأن . ذكره، ما فحقا 
باش.إلا قوة ولا حول فلا 

فمالوايميعون، وبه بالحق بمدين العلم' من جمال عندنا كان لقد 
تعؤيضا،منهم بمفي لن نجد فلا السماء، من الكواكب يتهاوى كما 

والصلاحوالحجى العلم جال من جل اش رحمت إل انتقل سنوات ومني 
ايله--وحمه الشخ آل إبراهيم بن محمد السح سماحة هو والإصلاح، 

شيخناهو والحآكمة العلم حبال من ثان جمل لحقه بمدة ذلك وبعد 
مننالث جمل بهما لحق ثم اش- "رحمه حميد بن محمد بن اش عبد 

الاعتقاد،وسلامة العقيدة ق والأمانة والتقوى والصلاح العلم جمال 
صرحاكان فلقد - الله -رحمه عقيقي الرزاق عبد الشيخ الجليل سيخنا 
والأستنباحلالتأمل ق غاية النفلر، وبعد والاجتهاد العلم ؤ( سامحا 

٢٣



العلمهلية مع والتعايش تعلمه وحلرق العالم نشر على البالغ والحرص 
حلتاليس هذا وأقول تعلهم، ومراحل ومداركهم مسومحاعم محتلما على 
فلقدصادقة، ومعاناة واقعية محربة عن هذا أقول ولكن بشيخنا مني 

المرحلةق الدراسية، المراحل جيع محا سماحته من العلم بتلقي تشرفت، 
الإمامجامعة ي الحامعية، المرحلة وق العالمي، المعهد ق الثانوية 

ويوالكالياتا، العالمية بالماهد يعرفا كانت، حينما سعود بن محمد 
ياش- -رخمه فكان الؤياض، ق للقضاء العال المعهد ي العليا الدراسة 
مممتوىق علم لْللأما دروسه يعهلي جليلا، شيخا العلمي(( ٠العهد 

فهمهمحستْليحون بما وقلوبهم نفوسهم إل الحلم ينقل أن محاول الابتدائي، 
جزلةعليه ندرّها التي المواد ي معلوماتنا فكانت، أصاب،، وقد ؤإدراكه، 
قرسخت، متعلقية، بهلريقة سماحت،، من تلقيناها وقد ومفيدة، ومركرة 
وكانوثياعا، بقبولها عقولنا ومحاحلية ؤإدراكها، فهمها بحكم وعقولنا نفوسنا 
قزملأئ،، على متمير منام ذا شيخا »الكلياُتا(( ي النه- -رخمه 

دروسهمحعهلي العهد ي رأيناه ما ض كبممآ، ءا،لا رأيناه وقد التديهس، 
•والإدراك، الفهم من متمكن مستوى ق علم كللا>_، 

عقيقي،الرراق الشخ شيخنا، رأينا للقضاء(( العال ))المعهد وي 
زملائهمن محائيه لا والحديث(، والتلدم؛؛ر الأصول ق علمه ي متميؤآ عالما 

بماإليه ءالأJه أنثلار جذيبم، على العجيبة القدرة ق لاسيما أحد<، 
منيعمليه وبما والاعتقاد، الفق،، ي العلمية السائل من ي|سإتبهله 

حللابهمعشر وكنا والاعتبار، والنفلر ، الحلانائل مق علمية تحليلاُت، 
حليقاالتحول على الله- -رحمه شيخنا قدرة من والأّتغراي؟، التساؤل نتابع 

والاستيعاب،،التحمل على قدريم ومسيتؤيات الفكرية، حللابه لستويالتا 
الله٠رحمه الرزاق، عبد لثميخنا تعال الله من ومكرمة موهبة وهذ0 

٢٤



كانفقد سماحته، مع ل حصلتا واقعة الله- -رُحمه له وأذكر 
4عجالسة وق العال، القضاء معهد من ،ااالاحمثر« رسالتي على مشرفا 

مسائلمن مسالة ق معه احتالمث كتبته، ما لأستعراءرر سماحته 
و؛إقناعه، أّتهلع و؛ المسالة، هذء ق رآه قيما أحالفه فكنت البحث، 
المسالة،هذه ق برأيلت، ستتمملم، كئت، إذا له؟ فقالت إقناعي يستهلر 
إلأعود ثم الرسالة، مناقشة تنتهي حتى مؤقتة بصفة برأيك فسياحد 

الرأيأحرم أنا اش عبد يا اس-؟ -رحمه ل فقال تراه' لما المخالم، رأيي 
علىمبنيا دام ما أراه لا كتث ؤإن الاجتهادية المسائل ق العلمي 

وعليكلمخالفي، الخهلآ ولا الإصابة ق العصمة لنمسى أعتقد فلا اجتهاد 
وساعتبرالمخالف، رأيك تدعم التي الأدلة من الاستزادة ق تحتهد أن 

بنصيحتهعملت وفعلا علمها، أكافوك علمية منقية برأيك تمسكك 
مسائلإحدى ق كانت الرأي ي ماحته لالمخالفة وهذه وتوجيهه، 

سماحتهرأي وذكرت البحث، ي أثبتها وقد الفدية، الأوراق عن بحثي 
جناته،فسبح وأسكنه واسعة، رحمة شيخنا الله فرحم لرأيي المخالف 

واحرامشرعا، المعتبرة الحدود ق الرأي ق الحرية منه تعلمنا فلقد 
متفقةالمسالة كانت فمتى الذهبية، التعصبات عن والبعد الاحرين، آراء 
هداهمناحل تحت كانت أو والس،نة، الكتاب ق الشرعية النصوصرر مع 

عبرةفلا والأثر والعقل النقل حيث من بالدليل الأسعد وهي الأصول، 
وتصورامم،اجتهاداتبم ي الصالح ّلفنا كان وهكذا حالفها، من بمخالفة 

وهلرقالعلم منه تعلمنا فلقد وأجزله، الأجر أعفلم شيخنا اممه فجرى 
وامامهللمأي التعصب وعدم والاجتهاد تحصيله ق والأصول استنباحله 

ءبدأالشبح - شيخنا اعتبار عن وفضلا ذلك، تحقيق ق والنفلر هالخهلأ 
فقدواستراده، وتحصيلا نميرا وأكثرهم ائخي، مثمأكبر من الرزاق، 
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قالدائمة اللجتة وي الإفتاء، ي عضوا كنت حينما بمراماك تشرفت 
سعدتوقد الرئيس، نائب سماحته وكان والإفناء، العالمية البحوث 

سماحته،من العلم لتلقي علميا وصلا الزمالة هده واعتيرت بمراملته، 
علىللدراسة عليا مرحلة واعتبرما الزمالة بهذه كثعرأ انتفعت فلقد 

٠سماحته 

خاصةعني وجرام حناته، فسح وأسآكنه واسعة، رحمة الله فرمه 
وأتمهالخواء خير سماحته على العلمي التلقي فا وزملائى وعن!خواف 

•وأوفاه 

أحمدبن محمال الشخ فضيلة وهو ومحبيه أبنائه أحد يقوم والأن 
وفتاوىومحاصرات بحوث من سماحته، عن حمعه ما بطبع أمّل سيد 

-أعنىالشكور والسحى المبارك الجهود بهيا وهو وتعلميقات، ورسائل 
البارنين،العلهاء أعلام من علم آثار لنا حففل ثل أمل،- محمل، الشخ 

الفقهأصول ي خضم وبحر كبير م من ومعارف علوما لنا وسجل 
الرزاقعيد السح شيخنأ الن4 فرحم والاعتبار، والتفلر الاجتهاد وقواعد 

جراءحر أحمد ّيد أحمد بن محمد الشح ابننا اش وحزى واسعة رمة 
لأعمالهوصلا العلمية محهوداته وجعل كان' أينما ماركا وجعله وأتئه 

•الممات وبحن، الحياة ي الصالحة 

وصأحيهآله وعلى محمد نبينا على الله وصلى المستعان، والله 
وسلم،

كتبه

ميعبن سليمان بن الته عيي، 
السعودية،العربية المملكت ق العلماء كار هيثة عضو 

الكرمةبمكة التبمسر بمحكمه والقاصي 
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الثسحضنمية بمكر 
حميدبن الله عبد بن صالح الدكتور 

المكرمةبمكة الحرام المسجد وحهليب إمام 

قدوةمحمد نبينا على لام والوالصلاة الشاكرين حد لله الحمد 
والتابضوصحيه آله وعلى أحعين للعاين اش ورسول العاملين العلماء 

•الدين يوم إل إحسان تبعهم ومن 

سيدأحمد بن محمد الشبح أحونا ي الظن أحسن فقد ؛ وآ؛ثد 
عبدالعلامة العالم للشبح واسعة ترحمن كتابة على بعزمه فغامحي أحمد 

مكانالمشرئ لهذا محليطه على وأحللحمئ اممه- -رحمه عقيقي الرزاق 
يأصاحبه أن الله- -حفثله مني راغبا عالية، همة يصور عظيما محهلطا 
عنهومحقق المفر وعثاء على يعينه ما عندي محي أن لعله هد0 رحلته 
-أحينا همة أبلغ لا أف نغسى من أعلم ؤإننى الْلريق٠ عناء 
مالعلها بل ترد لا المأن هذا ق رغبته أن وحدت ولكنى الله- وفقه 

بالشبحيتعلق أيا ولاسيما واللم—اء< للعالم محب كل به يمؤح 
لدىوااJكانة المنزلة ق هو من وهو - عنه وعفا اممه رحمه - الرزاق عبد 
بينالتواصل حرى أن فكان عنه، سمع أو به اتصل أو عرفه مى كل 

نكرةكان منذ معه متابعا فكنت المشرؤع، إعداد حليالة وبيتي المؤلف 
الكريم•القارئ آما يديك ب؛ن الذي المحو هذا على أتمه حتى 
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كلي وتابعته كله الكتاب فقرأت وفصاله بمنه الله أعان ولقد 
قالأكون أن راجيا وصياغة< وصناعة وسبكا وكتابة وتأليما جعا مراحله 

ءلالبةوبخاصة للقارئ مرصأ يكون أن ي أمنيته محمدا أخي شاركت 
لقدالله- -رحه وأحبه المرجم السح عرف من أخص وبوجه العلم 

العفليمالشرؤع هدا صفحات يقلب فكنا وأعان وفصاله بمنه الله يشر 
ونقىوصلاح وقفل علم من الشح الله حبا ما متأملين الجليل والسفر 

التأليفعن الشديد عروقه تواضعه صور أجل ومن وتواضع• وؤيع 
باعهومحلول وتمكنه أهليته من الرغم على العامة واللقاءات والنشر 
العروقهدا أن ئدرك حين العجب ؤيرداد ومحللابه، محييه ؤإلحاح 

محفنلمن وفاته بعد له الله فيض قد الشامخ العلم هذا مجن والتواضع 
ماأيامه وماخي وملفاته ودفاتره صحاتفه ي ؤيقئش ؤيتمب وتراثه علمه 

بتلاميدهوالاتصال ممر وي السعودية المملكة ي هنا أثر من استهلاع 
ولاله محصل أن يمكن لا ما الله- -حفثله للمؤلف محصل حتى وزملائه 

إنللمزحم نية صدق من نحسبه ما ثم سبحانه الله توفيق لولا لغءرْ 
٠الله شاء 

الذيالمضني والعمل الكبير الجهد يدرك سوف الكريم القارئ ؤإن 
العلمفنون من يانعة وثمارا دانية فهلوفا أثمر مما محمد' الشح أحونا بذله 

العلمي الله- اء ثم-إن الصالحة والندوة الذاتية المبرة ي وأفانينه، 
عليهم،والشفقة للمسلمين الح؛ر وحب والصدق والزهد والولع والعمل 

صغبرهمعلى والحنو منصرهم ونصح غانلهم وتنبيه جاهلهم عليم تق 
٠لكييرهم المنزلة ومعرفة 

لعلمومبسط من وتدؤهئه تسهليره الند يثر ما ذلك إل مضافا 
والفقهوالحديث والسنة والتوحيلل العقيدة ي ومجشاركاته ومعارفه الش؛ح 
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الناشرمماو4ة 

الثاويشزهير بقلم؛ 

ت/ا؛مهّ ٠ ٠ اممه رسول على والصلاة لله الحمد 

عليناحففل أن أمتنا على بها الله امتن التي العم أجل من فإن 
نعلا ووحدنفعالهم، وحسن أخلانهم وكريم الآندمين جهود 
وسمعناموما• بعد لهم وبرم خدءبم،ا »أصحاب مع الله رسول 
اشرصي وعمر بكر أي على طالب أي بن عل من العاحلر الثناء 
التيالصححة الكتب ي مسهلور هو مما أمثالهما على أمثاله ومن عنهم' 
هدا٠يومنا حتى الحسنة الشنة هده واستمرت المناقب، خمعت 

رحلالحلميل، المرإٍ، سيخنا التحرير العلامة فقدنا أن بعد واليوم 
قفقده أخبار واتسعت عهلية، عفيمي الرزاق عبد الشيخ والآلعيت الوعي 

ومدرسيه،العلم طلاب والدعاة، العالماء بين الإسلامية الأوساط 
يألفهااكي المظاهر عن والابتعاد الحال، سر جانب يراعي( كان أنه مع 

وأسهلطريق بأيسر دالمفع والمصح العلم بقديم واكتفى الماس بعفن 
اللهسبيل ق المنفؤر عن الشريف النيوي( الحديث يهليق وكأنه سبيل، 
٠يمينه(٠ تنفؤ( ما سماله تعلم لا ®الدي 
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علمي،محمع ق الفقه أصول عن بحث حرى قريبة مدة ومنذ 
فذكرالنادر، العجيب الفن هذا باتقان عمرنا ي اشتهر من بعص وذكر 

والسبححسين الخضر محمد والمخ الإبراهيمي البسير الشخ 
الإجاعيثبه ما كان ثم سليم، المجيد عبد والشبح حلاف الوهاب عبد 

بهعلما والأكثر الفن هذا ق المتمكن عقيقي الرزاق عيد الثبخ أن على 
البقاءؤإيثار التواضع غمره ولكن منامحي، من بعضهم أن •ع ذكروا ممن 

•برحمته الخمع اش تغمد الفلل• وراء 
أمنيتي،نجاح اش وقدر انملر؛، سيرته أحدهم يكتب أن وتمنيت 

يهلرقأحمد سيد أحمد بن محمد الشخ المحقق العالم بأحي وفوحتت 
للناساليوم أقدم الذي الكناب، هذا لطياعة الإسلامي المكب أبواب 

عقيقي.الرزاق عبد الثمخ العلامة عن 

وغزارةتيؤبمه حسن ق ورأيت وتصفحا، نفلرآ الكتاب ألتهم فبادرت 
أحمدبن محمد الئ،خ منها جع التي والكتب الوئائق وأكياس مادته، 

مادته.أحمد سيد 

عننقل وما العلماء، مع أجراها التي المقابلات حلاصة ومعها 
الثمخقدر عغليم من عندي متيقن هو بما دلت كلمات من كبارهم 

اله،.رمه عقيقي الرزاق عبد 

مناش قدر ما احمد سيد أحمد بن محمد النسخ مع وبقيت 
يليقبما إحراجه ومحاولة فيه، والنظر بعروت ق العمل هذا إل انقهناع 

النا،س.ينخ وما الجليل، ّيحنا بسيرة 

التيالموضوعات من الكثير أحرنا قد أننا الكريم، القارئ أكتم ولا 
الأيام.مقبلات إل يرها وتركنا محمد، الميخ كتتبها 
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-ضمصدر فكان أهواتها، عن النفوس به وصرف سبايا، من العقول 
بالخجة،ويص الآمانة وأدى الرسالة بلغ هداية، وشبمس نور، ومبعث 

أفضلعليه وسلامه اممه فصلوات الصدق، على وحض الحق إل ودعا 
١^٧^(وق محبته، العااين ق اممه وأبهى وأزكاها، وأءلسها وأنماها، صلاة 

الطاهرين•اكلسين آله وعلى درجته علمحتن أعلى ل لجعل مودته' 

واتيعوء،به آمنوا الدين المهليبين، الهليبين أصحابه عن اممه ورصي 
والتنزيلالوحي ثمهدوا أمانته، وبلغونا رسالته، لنا ونقلوا ونصروه، وعزروه 
.ؤنبئه لصحبة وحل عز الثه اختارهم الذين وهم التمسجر وعرفوا 

ونفيممهم،أنفممهم ذلك ق وبذلوا حقه، ؤاخلمهار دينه ؤإقامة ونمرته 
وأعمقهاقلوبا، الأمة أنر البلاد، أيد؛ام على وفتح العباد بهم اردٌ فهدى 
اقتفهمإومن وأرصاهم، عنهم الأنه رًي تكلما' وأهلها عملا وأحسينها علما، 
الذين١^١٠^^، والدعا؛ العاملين العلماء من سبيلهم وسلك أثرهم 
وعملوابهديه، واستعوا مقاصده، وفهموا مراميه وأدركوا الله دين فقهوا 

الخسة.والوعطة بالحتكمة إليه ودعوا بأحكامه 

/اب

و؛عبثا حلقه ؤنلق ا أسماؤه، وتقديسن ئناوه، جل الله فإن 
منهمورض جسيم، وحغلب عغليم' لأمر خلقهم بل ندى' يركهم 
النعمةعليهم أفاض الزلل' من الكمحّ عن لهم ولجاوز العمل' من باليسبو 

الرحمة.نفسه على وكتب 

منفرة كل -ق الأمة لهذه هثأ أن نعمته وتمام رحمته كمال ومن 
الغافل،يذكرون محلصين، أمناء ناصحين، بصراء عاملين، علماء الزمن- 

علىمنهم محيمثرون الهدى' إل صل من يدعون الحاهل' ؤيعلمون 



ونيتهمبالعلم، اش رفعهم سبيلا، دأقومهم هيئا، الناس أحسن هم الأذى، 
منوالضار الباحلل، من والحق الحرام من الحلال يعرف بعلمهم بالحلم، 

الأنيهاءورئة هم عميم، ونفعهم عظيم فملهم القبيح، من والحسن النافع 
الحية،ؤينابيع الأمة وقوام البلاد، ومنار العباد أنمة وهم الأتقياء، وخيار 

•الزيغ أهل قلوب وتموت الحق، أهل قلوب نحيا بهم 

بمنزلةالأرض ي العلماء- -أي روهم اش؛ رحمه القيم ابن قال 
إلهمالناس وحاجة الظلماء ق الحيراز( ^tتدى بهم السماء، ق المجوم 
منعليهم أفرض وءااءتهم والشراب، الطعام إل حاجتهم من أعظم 
الكاب(راا.بمص والاباء الأمهات ٍلاءة 

»إنماعنهما- اش -رمحي الدرداء أي إل الفارسي سلمان كتب 
بهستضئ ئثللم حلؤيق ي سراحا عمل رجل كمثل العلم مقل 

الخءر«رأا.إل يدعو وكل به > من 

بسوالمالناس أمر تعال الله أن العلماء منزلة عظم على يدل ومما 
وامحاذعلمائهم ذهاب وضلالهم 3دغهم علامة وجعل أقوالهم، إل والرجؤع 
الاض »إن قال: أنه . النبي عن صح وند جهالهم، من الرؤؤس 
بقيصالعلم ينبض ولكن العباد، من يتتزعي انتزاعا العلم يقيض 
فأفتوافشثلوا جهالأ رووما اكاس امحن• عالما يبق ب إذا حتى العلماء 

وأضلوا٠رقفلوا علم بسر 

(.٩٨١انمالى رب ص الونمن اعلأم را( 
•)صلأ\ا للاجري اس اخلاق )٢( 
العاصبن صرو بن اط، مد حديث من ( ٢٦٧١)ومسلم ( ١٠ا/• رالنتح الخاوي رواء )٣( 

ههما.الد رصي 



أنذلك ئسد، لا ؛ LoJLjjتحر، لا كمر العاو«اء موت أن شك ولا 
حامليه٠بموت يموت العلم 

العلمودرس الناس، نحز العلماء مات إذا الخسمين: بن محمد قال 
علىأعظمها ما مصيبة راجعون، إليه ؤإنا ينه فانا الخهل' وظهر بمديم 

اسنراا.

اللهعبد بن عمر بن أحمد أسدل الله؛ رحمه البر عبد ابن قال 
له:صيدة قق 

انعم العالاب وذه
الن ديان أركم هن

عئم هربم فجراه
آخر؛وقال 

ا،لالاب هذق 

فماءالالآرضا ي ه ال

المفقد ا٠ رريالا مم تعل
حبرنمد ة رنيالولكن 

ع—؛ربولا تموت اة شولا 

كنبيخلق بموتي يموت 

منءلاتiة بقاء صمن وخوله، وقوته وطؤله، برحمته تعال اش ولكن 
همأولئك خالفهم، مى ولا خذلهم مى يضرهم لا الخق على الأمة هده 

منءلادفة تزال »لأ ه؛ قال قدرآ، اراو4 محي الأعفلمون ءاJدأ، الأقلون 
يألحتى حالفهم أو حذلهم من يضرهم لا الله بأمر قائمة أمتى 

منءلاJفة ءلاتزال رواية؛ وق الناس((♦ على ظاهرون وهم انه أمر 
القيامة((ر'اأ.يوم إل ظاهرين الحق على يقاتلون آمتي 

(.١٨. ١٧)ص للاجري الطاء احلاق م )١( 
•را/احاا الر عد لأبن وضله العلم بان جاعع انثن )٢( 
اسس.حدبثالغد؛ (من ١٩٢١وسلم):اا/اا^( )المح الخاوي روا، )٣( 
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قوحلفاؤهم الرسل ورثة  ٢٠٥١٠الطائفة هذه أن فيه شك لا ومحا 
علىالثه إل الخلق ودعوة وعملا، علما ُه بعثوا بما القائمون وهم أمحهم 

بياني اش رحمه القيم ابن العلامة ذكره ما وهذا ٠ ومنهاجهمء طريقهم 
؛--الطجقةر وهذه بقوله: وأكده الاحرة ق ومراتبهم الأكاJفين طبقات 
ولهذاالصييقية، مرتبة وهي والنبوة الة الرسبعد الخلق مراتب أخضل 
ؤألخنولأق ُؤع تعال؛ ننال بالأنبياء، كتابه ي اش قريم 

وآلقئلاء؛بمرالو>نذول آلكتثى تى عائم أممم أنم  ٧١ح
رب؛داهرآا•أولنيلى دكثن 

٢٠٥هؤلاء النبوة، درجة على ممهلوفة المديقية درجة فجعل 
فهموأمته، الرسول بى الوساتعل وهم العلم، ي الراسخون وهم الربانيون 
الأيم لجهآ الضمون وهم دينه، وحملة وخاصته وحربه وأولياؤه خلفاؤه 
اقحتى حالفهم من ولا خذلهم من يفرهم لا الخق على يزالون 

يمأيكك ررثليء أف ءامنإ ؤوأؤ,؛وأ تحال؛ اش قال ذلك، على وهم اش أمر 
؛*وممحذمهر أجنم ثهر ر£م عت وألثبمآ» آلهذبمون 

الرسالةوخلافة النبوة ووراثة والربانية الصديقية درجة أن والقصود 
منكل أن إلا وشرفها فضلها من يكن ؛ ولو الأمة، درجات أقفل هي 
أجرهمثل له كان ذلك من شيما غيوه ءل*أ أو وإرشاده»أ، بتعايمهأأ علآ 

هالنبي عن صح وقد الدهور، أبد على الأنة ي جائيا ذلك دام ما 
لكخير واحدا رجلا بك اش بمدي »لآن طالب: أي بن لعل قال أنه 

طريقكتاب وانغلر مريتها، بيان مع الكاا1وين ات JLءامن الواهمم اللبنة إلى يثير )١( 
رص٩٢^(.الجرتتن 

(.٦٩)الأية الماءً سورة )٢( 
(.١٩)الاه الخييد! سور؛ )٣( 

٤٣



اانعم«راا.حمر من 
يمافعمل حسنة ئنة الإسلام ق سن »من قال: انه . عنه وصح 

ا.ذيء«ر أحورهم من ينغنص لا به عمل من أجر مثل له كان بعدم 
ثلاث:من إلا عمله انقطع العيد مات »إذا قال: أنه أيضا . عنه وصح 

وصح٢• له«ر يدعو صالح ولد أو يه< ينتفع علم أو جالية، صدئة 
الدين«ر؛ا.ي يفقهه حمأ به اث يرد »من قال؛ أنه . عنه 

قمن له يستغفر العالم »إن قال: أنه .ؤ عنه السنن وق 
قال:أنه .ؤ وعنه ؛• جحرها«ر ق النملة حتى والأدض السماوات 

أنهه وعنه  ٠٢الخءر«ر الناس معلم عل يصلون وملائكته اش إن ١٠
يرحماولا دينارا يووثوا ؛ الأنيياء وإ0 الأنبياء، ورئة العلماء "إذ قال؛ 

س;وعنه  ٠٢وافر«ر عظيم بحغل أحد به أخذ فمن العلم' ورثوا ؤإنما 
بعد«رخا.الناس سائر ق ولا الأجر ق شريكان والتعلم ٠االعالم 

كماوأداها فوعاها مقالتي سمع امرءأ اض »نضر قال؛ أنه ه وعنه 
ا>سمعها«ر

الساءديسُد بن سهل حديث من رآ-لآ( ومسلم ( Y-U^/Vرالفتح الخاوي روا، )١( 
•ءن4 الد وصي 

انمده.عالي الخث باب الزى؛. ي ر^'ا( لم مروا، )٢( 
وفاته.بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، ق ( ١٦٣١)لم مروا، )٣( 
 )i( ،٧١٨راكع الخاري روا ) محه.اممه رغي معاؤية حديث من ر7م-ا( ومسلم
صحححل،بث وهو عنه، الله رخي الباعل أمامة أي حديث من ( ٢٦٨٥)الرمن.ي روا. )٥( 

(.٢١٦١)الرمدي سنن صحح رانخلر وغير٠ْ ١لآابافي صححه 
صحح.غريب حن حديث 1 الرمدي وقال ( ٢٨٢٦)الرمدي روا، حديث مجن حزء )٦( 
وضر..الآلبافي وصححه ( ٢٦٨٢)والرماز.ي ( ٢٢٣)ماجه ابن روا، حل.يث من حزء )٧( 
)ص^(وفضله العلم بيان جامع ؤا البر عد وابن )اَما*ا( سه ي الا.ارمي رواء )٨( 

عنه.الله رخي اوورداء اي عن وموقوفا مرفوعا 
صحح.حن حدٌث الرمذي: ونال (؟ ٢٦٥٧)واا؛رمل.ي أحل. روا. )٩( 

٤٤







ولاالطلاء، حيل ولا البناء راسخ يكون لا الأمة صلاح أن ذلك 
بادابومصهلب٠نا الدين، بحقائق موصولا كان إذا إلا العقبى محمود 

الربانيونالعلماء يقوم ^j، إلا يكون ولن يكون لا وذلك الشمع' 
العلم.من أوتوا وما الدين، من استحففلوا بما ؤينهضوا بمسووليامم 

والعلماء■^^، ١٠۵١١ستر ي محي الهدف، وصادق الخق، قاصد إن 
المةؤإخلاصن العزيمة صدق إل يدفئه ما اكالحين، والأئمة العاملين، 
المستفادةالدروس أعفلم من إن بل النفس، ومحاهدء للحق والتجرد 

المسؤوليةعفلم استشعاو الحاملين، العلماء موت من المستلهمة والعبر 
واجبنابحق ممبر والتي رحيلهم' بعد الدعو، أمانة ومحمل فقدهم، بعد 

منأعصابها أتلف بما الإنسانية فيه ابتليت الذي العصر هدا ق الأول 
ظلماتجنباما ي وطغت العقل زمام فها انفلت وحضارة مادي، تقدم 

قتتدخل تحد فلم الناس حياة عن الخلقية القيم وانحسرت الإلأد، 
بيتهم*الفيصل هي كانت أن بعد شوومم 

بالأزماتكواهلها مثقله البثر من وشحوبا آمحا افاته بين يضم عمر 
علىالأزمات هده من التخ1مرإ إل سبيل ولا والفكرية، والمائية النفسية 

العمليةشرائعه به اش كمل الذي بالإسلام إلا وأنواعها ألواتبما اختلاف 
علاقاماي كاملا نذلاما الإنسانية الحياة به ونظم الأت٠ة، ريعته شق 

س،إلا عبودية فلا ومحكومثن' وحاك٠*ين وشعوبا' وأما وحماعات، أفرادأ 
العامةالصورة وبهذه سبحانه، له إلا استسلام ولا لأمره، إلا انقياد ولا 

لوحيخاتما كلمها، للحياة عاما نفلماما الإسلام حاء الواضحة، الألدة 
وبهذهوسالم، وآله عليه اش صلى محمد النيئين خاتم على السماء 
باعتبارهعليها، به وامتن انية للأندينا تحال الله رضيه الكاملة الصورة 

وآثتثهدينتؤ لتمحأ أمخنى تعال؟ نال عباده، على العثلمى نعمته 

٤٧



مه ألإنئم ثثأ يبجث م عوئأ 

أتهعلى الأيائل المسلمون فهمه ند الاه أنزله أن منذ الإسلام إن 
وبلغرشدها، للأنسانية اكتمل إذا حتى رسله، به بعث الذي اش دين 

بخاتمالنبوة اش ختم الكون، أسرار عن الكشف ي القيادة منزلة عقلها 
خالدأ،شاملا عاما دستورا الحكيم القرآن عليه وأنزل ه' محمد النسين 

الأخلاق،ودعاتم العقاند وأصول الأحكام قواعد من علميه اشتمل بما 
٠اع r٠والأحتالمياسة وأّرر 

ودعاةالملة وحراس اللين علماء على أن ؛؛^ ٣٥كلمه هذا ومن 
علمهمي مؤتمنون نهم كبرى، أمانة أعناقهم وق عفلمى• مسؤولية الحق' 

يدعونالله، أمجر محالفة عن يعصم وتوجيها تعليما وتوحيههم، وتعليمهم 
ماكل للناس يبينون الأذى' على منهم ييصبرون الهدى' إل صل مجن 

والحرام،الحلال وأحكام والغرائض العقائد أمور من جهله يسعهم لا 
وأحكمالمسالك أسهل ق المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر وقضايا 

ولابهوى يتأثرون ولا النصيحة محجبون ولا العلم يكتمون لا الوسائل' 
•لباحلل يتعصبون 

محففلأن الأمة على فيجب بمسوولياعم، العلماء يءلالب وحئن 
وتلتزممكانتهم' وتحرف عهودهم' وترعى جهودهم' وتشكر حقوقهم' 

أمته،ق النبي خلفاء الرأمالة، علم وارثو العلماء إمم معهم' الأدب 
قامبهم الفحول، والحناحل العدول الحملة ّنته،وهم من مات لما الحيون 
نهلقوا.وبه الكاب نعلق وبهم قاموا، وبه الكثاب 

)٣(.ام الص؛: ّورث )١( 

٤٨



؛IaJiبذكرهم ويشرف بهم الأمة تسعد الذين العلماء هؤلاء ومن 
والفضلالباهر العالم صاحب االدققين وقدوة الحتئان< كنز المامل 
اش-.-رحه عميْي الرزاق عيد الشح القاصل الجليل العلامة الذ1اهر، 

إليهاوصرف حمته، عليها أحلبق الأمور، معال ق العرم قوى كان 
وطلابه.العلم خدمة وهدفه نبمه، فيها وقوى يمته 

محققا،موصلا عاقلا متقغا مفهدأ متينا صليعا اممه- -رحمه كان كما 
ا•انمال.بأكرم متجملا الأعمال بجلائل قائما 

النادرة،حلو هذا جانب إل وهو أقرانه، وبر فيه ؤبيع بالعلم اشتغل 
ؤإرساده،ونصحه وميه أمره ق رفيق الموعفلة، هادى المحاصرة، حمسن 

كريم.وحلق وضيافة كرم ذو الصدر، وسعة والأمانة العفة ق غاية 
وكرماوفضلا أدبا ءصرْ نوادر من اف،- -رحمه كان فقد وبالجملة 

ويؤئر0.الصل،ق ؤلبمحرى ؤيمصده، الحق يمول ونبلا، 

وعرةالثقة، والشبح المبؤز والعلم الشامخ العلوي هذا عن الكتابة إن 
الشخصيةهذه أمام طؤيلأ توقفت أنتي يقال والحق المنال، صعبة المس،الك 

وقفتحذوها، •محذو أو فرها، يفرى من ثل التي المذهلة والعبقرية الفذة 
وباحته،؛ ١٠١١هذا ،ساحة إل الدخول كيف كؤعرأ نقمي و،مألت أمامها 

يوليد يغوصر وكيف عوالمه، أغوار يسبر أن علم طالب يستملح كيفا 
اينهوسأك طؤيلأ، وفكرت ترددت ءهلائه، جوانب اسيعت والد أعماق 

شخصيةعمق إل رام الزلل هذا أن أدركتا ثم رقميي، يلهمني أن 
حقيقةأدركت أنني كما فيها الخثر جوانب وتعدد له- -المترجم العا؛ هذا 

وحياتهوآثاره وعلمه فكره ق النثلر على قادرا أكون زكي أنني موداها 
ولاالصفحات، وعدد العرق بحبات محمب طؤيل، عمر من ل بد لا 

والأيام.بالساعات محممب 

٤٩



وموانعحياته وقائع وتسجيل سبرته تاييخ على أمينا أكون ولكي 
عمرهرحالة بمساركة يرفت قد أكون أن من ل لابد وترحالهء حله 

نقدذلك، ومع كيلك، أكن ؛ ينال- -والخق ولكئي أيامه، ومسبرة 
إليا،والتحدث عاليه والزلل الله- -رخمه سماحته بمعرفة الله أكرمنى 

السالفىالعالم هذا على به ايله من ما خلالها أدركت عديدة ستخن 
>ثستنمى لا وفضائل صبمى، لا مواهب من التقي 

بحرأمام أنني إلهه وأتحدث عليه أتردد كنت عندما أشعر وكنت 
بقوله،محاه قد ١^١٢ وكأن له ساحل لا 

صدناقعن الغواص اءلوا مفهل كامن الدر أحشائه ي البحر أنا 

عرفهكما الله- -رحمه عقيقي الرزاق عبد الشح فضيلة عرفت لقد 
العالمق غزارة إلا منه رأيت فما العرفة- ورواد العلم محبي من ضي 
إرادتهقوة ي مثاله عيني رأت وما النصح، ي وصدقا الاحللاع ق وسعة 

الأم'ي وحصيلة النظر، ي بعد *ع عزيمته وصدق 
الإدراكسريع الدهن صحح العلوم، ق متيحإ إماما كان لقد 

وتدؤينهالعالم نشر غيو ؤ( له لذة لا المحاسن، ممر الفهم ّيال 
فيهواجتمع العلم، ق الراسخان من عاو حتى بمقتضاه، والعمل 

الحسنةالذلاهر هذه وكل الأمثال، به تضرب ما الكمال من 
دفعتنيالتي هي العالم، هذا بها محلى التي الحيدة والخيمال 

وأداءبحقه وقياما بفضله اعترافا عنه، الكتابة إل حهلاى واستحثت 

داجيه•لعض 

د١٢٩١ستة حوال اسوط مييرية ال اعمن ديروط ؤا ولد إمامم' حافظ محمد يو )١( 
٠٠١٣٥٣سة وأوي 







التكتابلهذا ومفملة يمنت حطة بوضع تمت فنل ذلك عن قفلا 
هذهأغوار حلالها من سبرت فصول، وثمانية منيمة على اشتملت 
العطاءرموز من شامحا رمنأ بمص تعتبر والتي الفذة، العالمية الشخصية 

•مفصلة العمل هذا خهلة هي وها الأسياف، 

gm

٥٣



الحثفقلة 

•يآق ما على وتشتمل المهدمة 

معله المرجم عن الكناب؛ على حملتني التي الدوافع أهم بيان أولا؛ 
٠والدراسات البحوث هذه مثل أهمية إبراز 

فيهانشأ التي والثثافية والاجتماعية السياسية الفلروف بيان ثانيا: 
ومدىالسعودية، العربية والمملكة مصر ي حياته إبان وعاصرها الشخ 

•شخصيته جوانب ق الفلروف هده تأم 

ميحثان:وفيه وصفاته نث،أته الأؤل: المصل 

الأول:البحث 
ونسميه٠اسمه أ- 

وبيثته٠س،أته ب- 
•وفروعه أصوله ج- 

•الخلقية وصفاته الحلقية، أوصافه الئاق: المبحث 
قوهفراّته، فصاحته، هيبته، ولباسه، هيئته الخلقية• أوصافه أ- 
•وّجاياه مواهبه نفلره، وبعد عمله وفور بدمته، وحضور حاففلته 

حلمهوأمانته، تواصعه،صدقه وعفته، زهده الحلقية: صفاته ب- 
ثباتهلمره، معاشرته وحمن ه لفاحرامه ومروءته، كرمه صدره، وسعة 

•إليه الجت»ع ونفلرة المجتمع إل نفلرته وصتره' ابتلاؤه مبدئه، على 

٥٤



التالية:اياحث وفيه والعملية، العلمية حياته الثاي: القمل 
•، Iauطميه وبداية العلية مكانته الأول؛ البحث 
أقرانه.على وتقدمه المكر نبوغه الئاق: المبحث 
وموهلاته٠سيوخه ٠ العالث الميحب 
التأليف٠ي ورأيه ومولفاته تلاميذه الرابعI البحث 
الفقه٠أصول ق وتضلعه وفقهه مدهبه الخامس؛ البحث 
المعلومات.إيصال على الهائلة وقدرته تدييسه المادس٤ البحث 
٠لهللابه واحرامه العلية مادته وغزارة همته علو المابع؛ البحث 
العلية٠ودروسه الدعوية جهوده الثامن؟ البحث 
وليلته٠يومه وعمل مكتبته التاسع٠ البحث 
البناء.الهادف ونقده القيمة تعليقاته العاشر؛ المبحث 
وبحوثه.فتاواه عثر: الحادي المبحث 

التالية؛الباحث على ؤيسنمل ومناصيه أعمّاله الثالث؛ الفصل 
مصر.ق ووءلائفه أعماله الأول؛ البحث 
المحودية٠العربية الملكة ؤا ووءلاتفه أعماله التاق؛ المبحث 
ورحالوالوجهاء بالعالماء والتميوة الهليية علاقاته ٤ الثالث البحث 

والميامة.العلم 

ؤيشتملالعقيدة. محال ي وجهوده الملقية عقيدته الرابع؛ الفصل 
التالية؛الباحث على 

وأميتها.العقيدة معتى الأول؛ البحث 
بالتوحيد٠اليالJة وعنايته العقيدة ق منهجه الثاقة البحث 
بها٠التمسك على وحثه المنة ق إمامته الثالث؛ المبحث 
الملف.بعلماء وتأثره العقيدة بك؛ب اهتمامه ة الرابع المبحث 

٥٥



صدومماحه والسة بالكتاب الاعتصام إل دعوته > الخامس المبحث 
والنكرات.البيع 

قونحقيقاته وتعليماته كتاباته من نماذج السادس: المبحث 
العميدة،

الباحثوفيه المشكورة، ومساعيه الميرورْ أعماله الخامس؛ الفصل 
التالية؛

المعروف٠وبدل الحواج ئضاء ق الحثيث سعيه الأول؛ البحث 
•بهم واحتفاوه بتلاميذه وطهلفا< لوملائه وفاوه الئاقة المبحث 

الإسلاميةالمؤسسيان إنشاء ق الدروب عماله الثالث: المبحث 
العلمية،والمروح 

عليه،العلماء ثناء المادس؛ الفصل 

وموانئه،وفاته المعابع؛ الفصل 

ددثاثق•رساثل الثامن؛ الفصل 

^١^٠٠٢وتسعد الثراء أعين( تقر أن أرجو فإل الختام، وق 
حراحهايواسي وأمته، وعقيدته لدينه عاش الدي( الربان، العالم هذا سيرة 

فيه،ؤثعادي اممه ي يوال، ييئوم' ييعلم منج، أتراحها' وتحقق 
فيه.ؤيمغ لثه ؤيعهلي 

والخل،الحيّ نحو كمّتما انعللأفة م*الم حياته تكون أن وأرجو أتمنى 
لهل،االبناء الثمر والعمل الئيهوات، عن والبعل، الد،ات، ؤإنكار والمثابرة، 

٠وأهله الدين 

النعيؤ، حدت التي الطاهرة، الزكية النفس تك اممه رحمة فال 

٥٦





موحزةكال4ة 

والأحت4اعياةالسياسياةأ عن 

عصرهفي والتقاشة 

مصرثي أولا: 
تفاعلالإنسانية والحياة لليوم' امتداد والغد للامس، امتداد اليوم 
واحدةوحدة بأحداثها نهى والستقل' والمامحي الحاصر بما مستمر 
إمحادالعسير من نجد لذا الأحر، ي بضها ييوتر ببعضها ترتيط متكاملة 
ونحنعينا يتعتن ثم ومن التارعثية، والعصور الأحداث ض فواصل 

سريعانلم أن لهأ الرجم حياة عن تارعتية فرة عن الكتابة بصدد 
سماتأبرز على لنتعرف فيه عاش الدتما ءصرْ ق السياسي بالوضع 

العالمهدا سخصية تأثر ومدى وعرها' السياسية الناحية من العصر هدا 
•بينته بفلروف 

المياب:الخالة أ- 
حياتهمن الأول الشْلر -ؤا عقيقي الرراقا عبد السخ عاصر لقد 

قوالحيرة والقلق الاصهلراب من صورأ وعايش مهمة، أحداثا مر مق 
هذهإن يقال والحق والثقافية* والاحتماعية )١السياسية اليادين جيع 

حلفهامتباينة وآراء محتلفة، لمرعات ترحمة كانت الاضطرابات من الصور 
تياراتحلالها برزت عددا، بن والقلاقل الفتن أحضان ي مصر تقلب 
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وأهله،للإسلام الخفي الكيد مسالك سلكت والسلمين، للإسلام معادية 
المحبةأواصر وتفكيك المسلمإن، عظي محريب الأول مقصدها وكان 

الهلينؤزاد شاقتهم، واستتصال عليهم القضاء يسهل حتى بينهم والأخوة 
الضعفمن عانت أن بعد ^ ١٣٤٢)سة العثماسة الدولة سقوط بلة 

آخرالإسلامية الدولة فقدت لذلك وتجحة الزمن، من فرة والتفكك 
والحهليرالكير أثره والردي الضعف لهدا ولكن الوحدة، مذiاهر من مفلهر 
محنأةوالإسلامية العربية الأمة أضحت حتى ونوعا، كنا المسيلمين، على 

أنالخبيثة والأساليب الوسائل بكل حاول الذي للأّتعمار وخاضعة 
♦الإسلامية هويتها يفقدها وأن الدول ظك ؛ 1x4يتلمس 

-١٣٢٣)له المرحم عمر ي مصر شهدما التي للأحداث الراصد ولعل 
يل؛ما وأحمها الأحداث أبرزهذْ أن بجد ره«ا،ا-.ه؟ام( ^ ١٣٦٨

٦٥١٣٢٥)عام كامل مصعلفى برئاسة الوحلمي الحزب ظهور ١- 
١٩٠٧.)،

كاملحسن الم،لعلان ونبغن حلمي عباس الحديوي عزل ٢- 
م(.١٩١٢ه-١٣٣٠)

علىالانجليزية الحماية وفرض الأول العالمية الحرب إعلان ٣- 
م(.١٩١٤ه-١٣٣٢)مصر 

)؛ممنخ-اابمام(.المويس قناة على الأتراك هجوم ٤- 

♦م( ١٩١٨-Jb١٣٣٧)زغلول سعد برئاسة الوفد حزب تألف ٥- 

فئاتهبكل المصري الشعب وقيام ،( ١٩١٩)مارس أحداث ٦- 
٠جاحهم وكح الانجليز بمواجهة وطبقاص 
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يوصحالد- رخمه - فكان الد1نسة، وأهدافهم المنحطة، ومحهلهاا؛مم الوقحة 
وأغراصهأحلماعه تحقيق ي يفشل عناوما الأستسار أن وتله بلسانه 

هذهومن فتكا، أشد تكون ربما أحرى أسلحة إل يلجأ والميف، بالقوة 
فيلبسونالشعوب، على والتلبيس البغيخن' الدس سلاح الأّلحة، 

منالغيويين أسياف خشية التقية، بدرؤع ؤيتدرعون النفاق، لأمة لدلك 
٠والعدوان الكر مستيهكن المجاهدين 

الشعبمقدرات على وسيهلرته الأّتعمار تسلهل من الرغم وعلى 
دينهمعن ؤإبعادهم الشعب هدا أبناء عزيمة توهين ي يفلح فلم المصري 

منالمعب هب فقد أرادوا، ما ءكسرإ على الأمر كان بل وعئيديم 
احتلالأن المستعمر وأدرك بالمرصاد، لم وكان سباته، من وأفاق غفوته، 

والعار'الخيبة أذيال محرون بلادهم إل فرحعوا مستحيل، الشعب هدا 
تتابعولأترال محاولامم تتابعت بل يستكينوا، ور ييئسوا ؛ ذلك 4ع ولكنهم 

وبأكأهوبينِ آس زر يهلنما أن ؤدربدرث وأهله الإسلام من للنيل 
ألكمحئ4•ًًُقلآ رلز ررم بجم أن الإ أثن 

والثقافية:الاجنماعية الحالة ب- 

حهلرمستوى إل مصر ي والاحتماعية الاقتصادية الأمور وصلت 
يصخم مال نائص وجود من الرغم على والانحراف الفساد من 

من؛؟X يملكون الأراصي' ملأك من دلإ كان فلقد الدفوعات، ميزان 
عنفضلا شل، T\./' يملكون اللأك من ؟X مقابل ق الزروعة' المساحة 

كانتكما المصري، الريف ق المعدأمين من مجاليؤنا عشر أحال، وحول 
نفلماموحول عن فضلا لأسرة، أو لفرد محلوكة بأمرها قرى نمامات 

أنذااك.ساثعا كان الل،ي الرراعي الاستغلال 





ا.البلادر حاجة تسد علمية كفاءات محرج 
قالله- -رحمه عقيقي الرزاق عبد المخ عايش فالند وبالخملة 

منبالرغم ولكنه ممرة< وفتنا ومحنا قاسية، وظروفا مؤسفة، أحداثا مصر 
للأمورمعالخته بحسن ثم اش، من وبتوفيق استهااع ايقلبة ا/ذحوال هده 

أصحىحتى والعبر الدروس منها يستلهم وأن المصاعب هده محتاز أن 
عمانيهم،ونصحح صفوفهم، وتوحيد المسالخان كلمة جع الشاغل شغله 
ذلكي راحت التي المنحرفة والأفكار الضالة، للنرعات بتصديه وذلك 
•الوقت 

فضيلةهؤلاء ومن أحلأء، علماء ذلك ق وآزره الشح ساعد وقد 
-يابس بن الله عبد الشح وفضيلة راشد، بن العزيز عبد الشح 
الرياض.أهل من وهما اث- رمهما 

المعودة:العربية المملكة ق ثانيأ: 
العربيةالملكة إل الله- -رمه عميمي الرزاق عبد الشح فضيلة قلوم 
؛سجيته على (، ٢١٩٥رحآّآاه-'عام الشريس الحرمين أرض المعودية 

كريمةلرغبة استجابة إليها قدم ؤإنما منصب، أو مال ي حلمع محتدبه 
-سعود آل الرحمن عبد بن العزيز عبد الملك جلالة من موفق واختيار 
الإسلامي وحبا الثريفين، الحرمين ي وحيا رحمته- بواسع اس تغمده 

الدعوْمنهج على صاروا الدين الملقية، الدعوة وعلماء والملمين 
•الله -رحمه الوهاب عبد بن محمد الشح الجدد للإمام الإصلاحية 

وموئلالإيمان، مآزر هي التي الباركة البلاد هذه أن ولاشك 

("٨٠- رص٥٦ رمضان الخليم عيد للأستاذ مصر ي الخركت مملور انفلر )١( 
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•الصحيح الاعتمادي بالنهج دائما ونمى عنيت العقيدة 

عصره-ق السة عالماء كبار من -وهو الرزاق عبد الشيخ لكن لقد 
بالأمن،لينعم أهلها، يفيد البلاد، هذه ظل ق يكون أن على حريصا 

تمتعال، اثد بتوفيق السعودية العربية المملكة تعيشه الذي الايماق والخو 
آلعبدالوحن بن عبدالعزيز المؤسس الملك عهد منن، حكامها بحرم؛ 

عبدبن فهد الملك الشر^Jين الخومين خادم عهد إل الله- "رحمه سعود 
العلماء،وتكريم اش< ثمع تطبيق على الله" -أيده سعود، آل العزيز 

والدعوة،والعمل العالم ق المالح السلف منهج التزام على والحرص 
الشكر.عن والهي بالعروق والأمر 

-العزيز عبد بالملك إعجابه الله- -رحمه الرزاق عبد السيخ جف و؛ 
ذكروفد ومحييه، لهللابه الإعجاب هذا يثلهر كان بل ثراه- الله طيب 

الله.-حمفله العجلان محمل بن الله عيد السيخ فضيلة ذلك 

-العزيز عبد الملك عليه كان ما إلى راجع ذلك ولعل قلت؛ 
ودولةدين رجل لكن فلقد كريمة، وخلال نادرة صمات من الله- رحمه 

الدولةأسس وضع عليهم* حدبا لأهله، موثرأ للحلم، محا وعيادة، وجهاد 
محلسإل وزارات إل ومؤسسات ومرافق مديريات من الحديثة المعودية 

واضحةأسس على دقيقا تنفليما منفكة إداؤية سلهنات إل للوزراء، 
ناجحة.وبقيادة 

منعدد المملور هذا خلال من السياسي الفاام على ؤيلاحفل 
ةوالعلماء المشايخ وبخاصة الأفراد على بالتأتير العلاقة ذات الحصاتص 

علىومرعيته وتكوينه أّسهه ق يستند بكامله الفلام إن ٠ أولا 
وسنةالله كتاب من مباشرة المستمدة وميادتها الإسلامية الشريعة 
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أنعلى الأول مادته ي القضاء نظام نص وقد ٠ الرعية. والأنفلمة 
الشربمةأحكام غير قضاتهم ي علههم ^ ١١''،^؛لا مسنةالون ٠القضاة 
الرعة،..والأنثلمة 

وبالعلماءالوينهة بالعلوم وثيقة علاتة القضائية الملعلة لهده وكان 
الملمكة:ي انميتية العلوم ي والتخصصين الشرأعة ؤدحال 

أفاضلأحلأء رحال سوى المملكة ي القضاء منصب يتول لم ف٠ 
•علهم. الخطرة الهمة هذه واقتصرت العلم أهل من 

الفرصكل العلماء لهزلأء م التام القضاة استلال نإن ذلك ك* 
ونصوصضمائرهم سوى قيد أو رقيب أي دون اش شمع لرسيخ 

يرائدآ مرحعا السعودية المحاكم أحكام أصبحعت بحيث اش شريعة 
قضايامن يستجاو وما الحياة شؤون كل ي اش شمع تهلبيق 

ومشكلات^.

العربيةالملماكة ي والاقتصادية الاجتماعية للحالة بالمسبة وأما 
منالثافي الشْلر -ي عقيقي الوراق عبد الشخ شهد فئد السعودية، 

قيادتهظل ق السعودي المجتمع عاشها التي الكثرى التحولات حياته- 
والاحتراقوالقلق التشتت حالة الحاكن، ض الفارق أدرك وقي! الحكيمة، 

العربيةالملكة ي والازدهار والأمن الاستقرار وحالة لمصر، الاستعماري 
السعودية.

علىأثره شك- أدنى -بلا له الفارق وذلك التحول هذا كان لقد 
٠له( رالمترجم شخصية 

.١٣ص٢١, رالثر سحافآ عكاظ ي الإنسان. الواء،أ ٨ ابن انظر )١( 
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السلطاتعع والتعامل شرورها المجتمع ونحنيب معها للتعامل الثمع 
•البلاد ق الفكري( رالآمن من مستوى أقفل لتأكيد المختصة 

والعباداتالعقيدة أصول نثر ق العلماء مهمة تضاعفت وهكذا 
المجتمععلى الخفافل ي وكييرْ حطرة بمهمة والاصهللاع النبوية والسنة 
وصفاءديننا لأصول طبقا العاصر العالم رازات افمع والتعامل المسلم 

رجالهاأحد عقيقي الرزاق عبد الشبح كان مهمة وهما ٠ عقيدتنا* 
.والأكفاء. الشجعان 

الشبحفضيلة عاصر  jlaJLsوالتعليمية، التقافية ليحالة ية بالنوأما 
قفزاتوتقفر ثابتة بخهلى محهلو وهي السعودية الدولة عقيقي الرزاق عبد 

والثقافة.التعليم محال ق عملاقة 

الملكقرر الخاوأيثة السعودية الدولة بناء مسيرة من مبكر وقت فمي 
عامرمضان غرة ي العامة المعارف مديرية إنشاء اش- -يرحمه العزيز عيد 

المدارسوفتحت التعليمية الراحل لكل براجها المديرية ووضعت - ٥١٣٤٤
توحيدهو المعارف مديرية مهام أول من وكان • الحجاز• منهلقة ؤا 

الحجاز.ي التعليمية الناهج 

نفلامأول بوصع وقام للمعارف محلس أول أنشى - ٥١٣٤٦عام وفا 
مديريةمهمة اتسعت  ٥١٣٥١عام المالكة توحيد وبعد تعليمي.. 

م١٣٥٧عام وق فقهل< الهجاز وليس المملكة أنحاء كل لتشمل المعارف 
سابقة..أنظمة من كان ما ألض للمعارف جديد نفلام صدر 

واضحةأغلبية هناك كانت فقد التحليمية المناهج حيث من أما 
من x٥٧l٣تمثل كانت أما لدرجة بها كبير واهتمام الدينية للعلوم 
ومستؤياتالتعليم محالات ق التوسع ومع التحضيرية المرحلة مناهج 
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ايد--يرحمه الينيز عبد الملك واختار ّاما'ماه عام المعارف وزارة أنشئت 
طميةللانعلملاقة الراسخة الأسس ليضع الشرشن الخرمين خادم لها 

الألأفمئات يضم متعلما محتمعا اليوم أثمرت والتي للمملكة الحديثة 
رفعةعلمية درحات على الحاصلين من وآلائا الحامعات خرمحى من 

وهلالية.طالب ملأيى ثلاثة ونحو 

التينفسها الأسس على التعليمية الانطلاقة هده مضت وبالهلبع 
>ا الإسلأمر شريعة من مقوماما تستمد حديثة دولة لبناء وضععت 

اس--رحمه عقيقي الرزاق عبد الشخ أن إليه الإشارة نحدر ومما 
إليهاوصلت التي التعليمية النهضة بناء ق وموثر نعال وبشكل أسهم 

العربيةالمملمتكة عام مفتي سماحة وشارك اليوم، السعودية العربية الملكة 
-إبراهيم بن محمد الشح والكليان للحاهد العام والرئيس السعودية 
التعليميةالماهد ومناهج مقررات وضع ق رحمته- بواسع الله تغمدهما 
الأمحا بديرها خرجت والتي وغممها، الإسلامية والجامعة الإمام وجامعة 
العلم.وطلبة والدعاة العلماء من كترة محصون 

.١٧والنشرصاا< لكحائ عكاظ ة >ّالإنسان. بازالداعية اننلرابن را( 
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اصاممصل 
واوهئئرهيد فئ 

ميحثان:وفيه 

الأولالسحث 

ونشأتهونسبه اسمه 

٠وسب4 اسمه 

بنعقيقي بن الرزاق عبد النبيل دالسلْما الجلل' العا؛ هو 
القرنمن الأول الربع ي ولد النؤؤا، الدين شرف بن الر عبد بن عطية 
شهرمن والعشرين السابع ي التحديد وجه لعلى الهجري' عثر الرابع 
مركرشنشور قرية ق ، ٣١٩٠٥ستة ديسمبر !١ الموافق ■ ٥١٣٢١٢سنة رجب 

مصر.محافظات إحدى وهي المتوقية، لمحافظة التابع أسمون 
ؤييئته؛يشأنه 

وسهلالكريم القرآن بأنفاس معهلرة بينة ق الرزاق عيد الشخ نشا 
ومفاسدها.الخواصر فتن عن بعيد ليفي محتمع وفا محاففلة أمرة 

أسرهاترابهل التي المتواصعة الهادنة القرية تلك سنث،ور، قرية ففي 
نممأالقرية هذه ق والود: الإخاء عيبر وتتنسم واحد، كيان ق وتمتنج 

الخياشةالاJاينية العاءلفة تغمرها صالحة، نشأة عقيقي، الرزاق عبد الفتى 
الحرافاتعن والبعد الخلق ولحممن الفطرة سلامة عراها وتونق 
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عملهاتتمن وماله، ننممها ي عنها غاب إذا وتحفظه نظر، إذا 
يراعية سفينة وأم صالحة، زوجة فهي وزوجها' وبيتها بنفسها وتعتني 

منذلك على أدو ولا رعيتها، عن ومسوولة زوجها بيت 
وقولهرعيتها((راا. عن ومسوولة زوجها بيت ي راعية ه؛»الرأه قوله 

ااصالحة٠ر٢ا.المرأة متاعها وحير متاع •؛الدنيا والسلام؛ الصلاة عليه 
الصالح،والمسكن المالحة، المرآة آدم ابن سعادة «من س؛ ونوله 

الصالحءرم.والركب 

عبدالشح فضيلة علمي بلائه وحسن اش نعم من كان ولقد 
وءاJلةكريمة أمرة من فاصلة، وسيدة صالحة لزوجة وهنه أن الرزاق 
مصر،بصعيد إسنا من وأصلها بالآسكتدرية، رّالم( عاتلمة هي فاصلة 

والبناتر٤ا.الميز من عددا منها اش رزقه وقد 

فهم:الآبناء أما 
سنةولد عقيقي، الرزاق عبد بن عاصم أمد الزراعي المهندس - ١ 

سنةرمضان من العاشر حرب ق وتوق أاماه-؛؛ا،نم، 
•بمصر 

ؤيعملاس- -حفظه عمقي الرزاق عبد بن نبيل محمد الأستاذ ٢- 
وأرعاهمالشخ أبناء أبر من وهو بجدة، المعودية بالحهلوحل ماليا مراقبا 

عمربن اث عبد حدبث من ( ١٨٢٩)وملم 'اا/ح'أابا رالنتح الخاوي عف■ متغق )١( 
ظنهما.الد رمحي 

ءتهما.الد رمحي العاص س عمرو بن اث مد حديث من رماا'؛اا مسلم رواء )٢( 
رمأ/آإ(والرمب ايازض ي النددي وذمء ( ١٦٢)؛/والحاكم راِاراا( احد رئاء )٣( 

والواو.وال٠ل١رافي صحح يإساد احماد رواء وقال؛ 
ايد.رخمها - > ١٤١٦عام الأخر، خمادى "١٢ الحمص مم نومت وقل. )٤( 
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الثانيالمبيث 

الخلقيةومماته الخلمية اوصافه 

الخلقية:أوصافه أ- 
عقلهمالتامة، حلؤيل مهيبا، جسيما الثنية، قوي ائه رخمه كان 

حاجبانيعلوحما سوداوان عينان له اللون' فحي الوجه' مستيير الهامة' 
علىفيها البياض غلب كثة ولحية واسع فم ذلك دون ومن غنيران 

الكفنصخم ١^٤؛؛^، بين ما بعيد المدر، عريض وكان السواد، 
•شدة غير ي القوة عن مهلهره يتم والقدمين، 

ولماسه٠هيتته 

قالمهلهر جيل الهينة، حشن اش- -رحه الوراق عبد السح كان 
ماأشبه غضفاصا ثوبا يرتدي لباسه، ي خاص سمت له تكلف، غير 

اللباسيعجبه وكان الستة، على محاك أنه إلا مصر' أهل بلياس يكون 
•والشارة النلهر سلفي وهو الأوقات' غالب ؤا الثياب من الحسن 

هيئتهي رحلا كان - الئه "رحمه الشيخ أن القول: ومحمل 
متمسكاوخلل والملماء' الملم مكانة مع متفقا يراه مجا يرتدي ولباسه 

والLكفاحبالحد الملينة حياته آخر إل اللباس من المتميزة الهينة بهذه 
•واالثابرة 

٠

عزةمحبه هابه< رآه من مهيبا' رجلا اس~ -رحمه السبح كان 
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أحديقول مزورأ، أو 3ائرأ المناصب أصحاب إل لأيتزلف العلماء، 
الهللأبوكان حللابه، على احرامه يفرض كان الشبح إن ٢؛ تلأميدهر 

ا٠قهزر مؤذية كلمة منه سمعت وما أنفسهم، ي ؤيقدرونه حياء بمابونه 
التواضعق آية كان الهيبة هذه ومع حقا، مهيبا الث،؛خ كان لقد 

أبتاالمدموم، والتكلف الصلف عن بعيدأ الهمة، وعلو العاشرة وحسمن 
ءبقوله عناء قل، الث،اعر وكأن النفس، عزيز 

أحجماالدل موقف عن رحلا رأوا ؤإنما انقباض فيك ل يقولون 
أكرماالنفس عزة أكرمته ومن عندهم هان داناهم مى الناس أرى 

سلمال صيرمه طمع ال،ا بكلما كان إن العلم حق أقض و؛ 
منعماأرضاه لأنيث من ولاكل يستفرق ل لاح برق وماكل 

الظمار"ااتحتمل الحر نفس ولكن أرى قل قلت منهل هدا قيل إذا 
٠فصاحته 

ومنهجا،أسلوبا والت،نة، القرآن لغة فهي حميلة، لغة العربية اللغة 
أسرارهما،إدراك ق والعمدة فهمهما إل الملريق فهي ومغرى، ومقصدا 

♦ا ر وضروراته الإسلام مستلزمات من بحق فهي 
أربابمن وبجدارة يعال اش،- -رحمه عقيقي الرزاق عبد والشبخ 

كافة٠العربية وعلوم حاصة النحو علم ي اللغة وأساطين الفصاحة 
كتابةالفصأص( العربية )اللغة الضاد بالغة التحدث ي أية كان 

اث.حفظه شل ابن الرحمن ■مد ابو الشح م )١( 
(.٧٠العلماء )ياء السادس النمل ي شل ابن الشح كلمة انظر )٢( 
.ص٢٩اراندي الواللبن الل.نيا ائب انثلر القاخي■ العزيز مد بن لعل ءدْ )٣( 
الإحكامطيي' واننلر ضني الرزاق مد الشح فضلة كلام من الجعل المع يدا )٤( 

للأماوي.الأحكام أصول 
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■ضق موترة ونبرات جيل وأداء متدفق، مشرق بيان ذا وكان ومحادثة• 
•عنه وعقل أسمع تكلم إذا وكان تكلف' 

وهوا سامالة،ر تكون تأكاد العربية اللغة بممردات احاحلته وكانت 
بالإمحازعبأراته تتسم الآملوب( عذب العبارة، سهل ذلك، جانب إل 

والغأفأةوالتمتمة التكلف، عن بعيدا وكان والخزالة، والبيان والإحكام 
•والتشدق والتنهي 

بهده، ١^٠٧ورواد الشريعة وحملة العلم حللبة يعتني أن أتمنى ؤإف 
التكريم.القرآن لغة العربية، اللغة العفليمة، اللغة 

منقاما العربية ،تعلموا قال؛ عنه رض الخْلاب بن عمر عن 
الأشعريموسى أي إل عمر ءكتب قال؛ نيد بن عمرو وعن لمحنكم*' 

وأعربواالعربية، ق وتفقهوا الفتة ق ،تفقهوا بعد؛ أما عنهما- اش -رخي 
ةيقول شعبة سمعت  IIمحيى؛ بن الخميل، عبد وقال ٠ 'مي،" فإنه القرآن 
•العقل|ا ق تريد ناما العربية تعلموا 

لالخيري من أنح الكلام ق >ااشءن مروان؛ بن الملك عبد وقال 
فإنألسكم، أصلحوا بني |يا فقال؛ بنيه العرب بعض وأوصى الوجه*• 
صديقا<ومن دابته، أخيه من فيستمر فيها فيحتال النائبة تنوبه الرجل 

•لسانه(( يمرْ من محي ولا ثوبه 

ففنهوأعمال، أقوال فمه فيه *الدين الله،-؛ -رحمه تيمية ابن وقال 
فقهإل الهلريق هو المنة وفقه أقواله، فقه إل الملريق هو العربية 

أعماله.رأء•

ومراسه(،روفاته السامع النمل ي الصباغ لطفي بن محي السح فضيلة ة كلاننلر )١( 
(.Y-U}ص تبمية لأبن المقيم الصراط افضاء انظرء )٢( 
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٠فراّته 
يارل4 يقاوفه نور سببها الإيمانية :الفراسة ايد- -رحه القيم ابن قال 

والصادقوالعاطل! والخال والباطل الحق بى به يفرق عبد0، تلب 
إيماناأقوى كان نمن الإيمان' قوة حسب على الفراسة وهذه والكاذب، 

فراسة،الأنة أعثلم عنه اش رخي المدمحق بكر أبو وكان فراسة' أحد فهو 
مافإنه مث،هورة فراسه ووقائع عنه، اش رخي الحهلاب بن عمر وبعده 

ئيهموافقته فراسته ي ؤيكفي ئال« كما كان إلا كذا ءأحلنه ١ لثيء قال 
•عدة واصع مي 

النؤعهذا وأصل الفراسة، أصدق عنهم الله رغي الصحابة وفراسة 
منيشاء لن تعال اينه ^بمبه٠ا الندين والنور الحياة من الفراسة من 

تعال:نال محلى• فراسته تكاد فلا ؤيمسبر، بذلك القلب فجيا عباده، 
َةنأثايد^  viيخ، يمثى ممحا لم دجكثا *محيمه سكا َ؛اث ش ج 
لتت،ثاِرجآلقاك 4 ثو 

عننفسه وأمسك الحارم عن بصره غض من السلف؛ بمص قال 
•فراسته محلئ السنة؛ بات؛اع وظاهره بالرافبة باطه وعمر الشهوات 

بهايتوسم فراسة للعالم يكون أن ينبغي الله-: -رحمه الماوردي قال 
أوبذكائه، يتحمله ما ليعهليه استحقاقه، وقدر ءلاقته مبلغ ليعرف التعلم 

•ا  ١٣١^^٠٧وأنجح للعالم، أريح فإنه ببلادته، عنه يضعفا 
أحدأافه على أزكى ولا الله" ~ر"همه عفيمي الرزاق عبد والشخ 

حالهلهمن عنه ذلك يعرف حادة، وفراسة نافذة، بصيرة صاحب كان 

(.١٢٢)الأية لأنمام> سودأ )١( 
رص*أ(•للماُددي والس الدنثا ائب انخلر )٢( 
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لكنأثه الشخ فراسة على محمحويل يدلل وما على العلم وأخذ 
منوالمابه الخامل، من الجد قعوق نهم، ؤيممرس تلاميذه وجوه هتأمل 

علىآخر دليل وثم أولتك. به عض لا قد بعالم هؤلاء نخص الخاهل 
منعلي،، يعرض ما حفيقة يل>رك اش- -رحمه كان أيه الشح فراسة 

ببصيرتهالدوافع من وراءها ما فيكشف أصحابها وجوه ؤيتأمل المشكلات 
صدقعلى كذلك يدل ومما • احتيال أو مكر عله يتْلل وقلما الفذْ 

بنالعرير عيد الشنح فضيلة ذكره ما بالرجال ومعرفته الشح فراسة 
رمش(ق الفتوى محلس ق الله- -رمه حدثني قائلا؛ المنعم عبد محمد 

فإنهموى لما موافقا الخواب ولكن مسألة عن البدوي سال إذا فقال: 
بخلافالخواب لكن إذا أما بعيدا، أو الأول من قريبا آخر سوالأ يسأل 

ا.وأواسمف^ يسكت فاته بموى ما 
فكانتلنفسيامم، معرفة المسممتين مع التعامل حلول أكسبه وهكذا 

ملحوظاالإمحاز، من أو التوسع من عنه يسأل فيما الحكم يإيفاح إجاباته 
رغبةمن الموال إلقاء عند المائل مقصد من ذهنه ق ينقدح ما فيها 

ذلك.خلاف ي أو المسالة ي الشرعي الحكم حرفة مي 

قال؛من در وش 

المغيبوراء من الأمر اخز رأي ائل برى بى عألم
صريبمن ذكائه ق ه لا مذكئ فواد ه لوذعئ ل

قالرجال وأكذ ا طزفينلمب ولا ة_رؤى لا 

فيهاجاء وقد السامع' الفصل ي العجلان محمد بن اد عبد المخ فضيلة كلمة انفلر را( 
٠الفراسة نافد الفهم، دقيق كنيالتأمل، جليسه، على احترامه يفرخن كان الرزاق عبد الشبح بان 

•ومراسه( روظه الماع اكصل ل عم محمد س العنهز همد اكخ ضيلة كلمة اظر )٢( 
سدالدمحىلخاممديرب(.)٣( 
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تبدهنه وحضور حافظته قوة 
سديدالفهم، مستحضر الاوآؤة< مريع الحافظة، قوي اش رخمه كان 

ظاهرة،ونجابة نادرة ألعية صاحب اثادة، غزير العلم وافر الذكاء 

اشتوفيق -بعد أقوى من الذاكرة، وقوة الحففل، نعمة إن 
والذاكرةالقؤية، الحافظة لهذه كان ولقد العالم، طالب على وجل- عر 

محفوظاتهعلى بنيت والتي العلمية' ثروته تحصيل ق الباغ أثرها الحبارة 
الذكاءمن اش رزقه وقد والتعليم، التعلم مرحلة ق بذاكرته علقت التي 
دكانوبصيرة، فهم عن العلمية محفوظاته إدراك من مكنه ما الحففل وقوة 

ؤراءهاما فيكشف المثلكدت من عليه يعرض ما حقيقة يدرك الثمخ 
ينملليكن و؛ النافذة، وبصيرته الحاد بذكائه ثم الله بتوفيق الدوافع من 

احتيال.أو حدلع عليه 

أحدأن ذهنه وسيلان الممخ، حافهلة قوة على ؤيبرهن يوكل ومما 
جالسوأنا الثمخ سال والإفناء، الملمية البحوث بإدارات الوظفين 

يريدلمالة مرجع عن الهل-اتف- بمدينة العلماء كبار هيثة مقر -ق بجانبه 
لهوذكر قدامة، لابن المغنى كتاب على الشخ فدله إلها' يرم أن 

ملاحفلتهشدة على يدل فإنما دل إن وهذا والمكان والصفحة الخزء 
•اليع -رحمه ذهنه وتوقد 

كاناممه رحمه أنه وهو الثمخ، ذاكرة قوة على يوكل آخر دليل لثم 
منأكثر إل ترم التايخ أعماق من ووقاثع أحداثا ييذكر هصصا يقص 
عينيه.أمام مجاتلة وكأ-اا يذكرها القرن، ١^٤ ثلاثة 

ذكرهما بدهنه، وحضور المخ حافهلة عمق على ثالث دليل وثم 
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التسجرمادة ي حفظه من علهم أملى الشخ' أن من تلامذته، أحد 
صغحةر١ا.مائة من أكثر 

قائلا:ا السعيدر سعد بن محمد الشح فضيلة كله هذا ؤيوكد 
وحماقةالبدمة وسرعة الفهم ق والدقة الحافنلة قوة اش حباه »لفد 

والتواصع٠والزهد بالوؤع اتسامه مع الرأي٠ 

نظره:وبعد عقاله وفور 
وأسينبوعا، أدب ولكل أسا، فضيلة لكل أن به المعلم من إن 

أصلا،للذين تعال اممه جعله الذي العقل' هو الاداب  ٤٣٧الفضائل، 
باحاكامه،مدبرة الدنيا وجعل بكماله، التكليف فأوجب عمارا، وللدنيا 
أغراضهموتباين ومأربهم، خمهم اختلاف مع خلقه ض به وألف 

•ومقاصدهم 

وحشيهعقله، الرجل أصل عنه: اف، رض الختلماب بن عمر قال 
اف،استودع ما اش: رحمه البصري الحسن وقال حلمه، ومروءته دينه، 
امرئكل صديق : الآدباء بعض وقال يوما، به اّتنقذه إلا عملا أحدآ 
•عمله 

حشان:بن إبراهيم وقال 

متكاّيةعليه محظورأ كان يإن عقلي صمحة الناس فا الفتى يزين 
ومت—اسنهأعرايه كرمت ؤإن عقله ثلة الناس ق الفتى يممص 

)وفاتهالمائع النصل ي وعزاء رثاء كالمت وانفلر الجءار•ل( رخمد الدكتور ذلك ذكر )١( 
دمرمحه(•

روناتها؛ع الالنمل ي كالمته وانفلر بالوياض• سلطانة مسجد وحطيب إمام يو )٢( 
ومرانه(•
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وّجاياه:مواهبه 
وسجايابمواهب يتمتع الله- -يرخمه الرزاق عبد السح كان لقد 

العلمبسعة يتحلى النه- -وحمه كان سد غيرْ، ق تحتمع أن فل وخصال 
الإفاععلى والندرة والمناقشة، المحاورة ق والهدوء والحلم، والأناة 

الأذهان.إل الأمور وتقريب 

وسرعةالملاحفلة، ودقة الأ3ظة قوة افه حياء لقد حللابه: أحي، يقول 
والزهدبالورع امه اتسممع الرأي، وحصانة اjاهن الوسيلان الفهم 

فيماإلا الكلام قليل الصمت وكان الجانب' ولين والتواصع، 
أه.ومصلحته. فاود،ته ترححت 

وسجاياحسنة بصفات يتمتع الله- -رحمه الشح كان فقدأ وبالجملة 
قونداوة وأخلاقه وعلمه أدبه ق ئهتالأى مئالأ كان لني كريمة٠ 

موهوبا٠كان لقد ٠ تصرفاته 

الخلقية:صفاته 
يتفقوعاشره وخالهله الله- -رحمه الرزاق عبل السح عاصر من إن 

نافدالرأي التفكير،مسمتئل متمير الثمخصية قوي رجلا كان أنه معي 
مثالالمحاسن، كشر الفضائل، حم الأتباع، حسن المعتقد سليم اليصيرة، 
غايةالأتقياء، ؤإباء العلماء عزة فيه الصLلحين، والاو،عاة العاملين، العلماء 

النظر، وبعد ولهلف حكمة مع المنكر، عن والهي بالمعروف لأمر اي 
لشمه٠ينتصر ولا يكره بما أحالأأ محابه 

الدمعة،قريب اممه، إل القمع ممر صادقا أميا عاباJأ زاهوأ كان 
كشروعبادة، ّنة صاحب الحشر، طيب اليل،، سخي القواد، زكى 

سل،يدأالعقل، راُح الفهم، دقيق الفراسة، نافد الملاحنلة، سل<يلا الصمت، 
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وأوكدأعدائهم' قلوب ق الرهبة عوامل أبلغ من مطعمهم' وحئوبة 
٠لم الدنيا خضؤع أسباب 

الشهوات،واتبعوا الصلاة أضاعوا خلف بعدهم من حلم وعندما 
صدورمن الرهبة تبددت الأجل، عن وأعرصوا العاجل' ي درغبوا 

الأمم،عليهم وتكالبت عمالهم، على وعرت الدنيا وتمئعت أعيانهم 
كماالأمم عليكم تداعى أن *يوشك يقول؛ إذ . اش رسول وصدق 
قال؛يؤمني؟ تحن تلة من أو نائل فقال قصعتها• على الأكلة تداعى 

مناش ولهنرعن السيل كغثاء غثاء ولكنكم كثجو يؤمني أنتم *بل 
قاتل:هال الوهن•، قلوبكم ي وليقذفن منكم، المهابة عدوكم صدود 
الوتءرا؛.وكراهية الدنيا رحب قال؟ الوهن• دما اش يارسول 

نحتدىومثالا رمرأ اس- -رحمه عقيقي الرزاق عبد الشخ كان لقد 
الذات.يإنكار والولع الزهد فا لإنسي وندوة 

بالطاعة،متحليا عنها، معرضا منها متنللأ الدنيا ي زاهدا كان 
الهتدع• ما عار, ه *مجلنفةت4 م•, مقتصآ «الكذاف، العفاف م،عتثم 

والضرورة.الحاجة 

وسائرومشربه ومأكله مسكنه ي متواضعا اش- -رحمه كان لقد 
غيرْأن ومع بها، بمتم يكن و؛ تلبه إل( طريقا الينيا عرغث وما أمودْ' 

كانالفراش، من الوقر على ؤهام النعيم ق يتقلب كان دونه هو ممن 
علىالملذات، ي التومح،ع وعدم العي،ش حس،ونة يوثر اش- -رحمه الشح 

بأسبابها.مد أنه من الرغم 

قوي،وسنلوء اخر ضق من ( ٢٧٨))،/ادسناد ي واحمد ( ٤٢٩٧)سه ي داود ابو رواه )١( 
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سهلاسلك ما أنه دنيوي محي طالب ليس أنه على والبرهان 
يؤكدومما أرادها، لو المادي الكسب شبل أكثر وما مادي، كسب لازدياد 

اهرالْلعن بعيدأ للسمر، محبا الاه- -رحم، كان أن،، ؤيدعيه ذلك 
وسائلعن ؤييتعد الأضواء، عليه سنل أن ؤيأبى الث،هرة يكره والتصدر، 

ب.هوادة لا ثعدأ الإعلام 
علمهعلى الممعودية إل الشيخ جاء لقد طلابه؛ أحد يقول 

صلاحاش علم وقد منصب، أو جاه أو مال ي لع ■؛_)< ا وسجيته 
هدهق فكان يهللبها، ؛ وهو الدنيوي العز أسياب كل له فانقادت نيته 

جيلأّتاذ الملكة 
كراهيتهوورعه، وزهده الذلاهرة أحلاقه من ينكر لا ومما قلت؛ 

منيرصى كان لما ؤيديه' رأسه وتقبيل عليه والثناء للمدح الشديدة 
•مدحه ل ييالغ أو عليه بمي أن أحد 

الإشارةتكفي وقد له' ساحل لا بحر فهو وتعقمه الثهخ عمة وأما 
شديدكان اممه- -رحم الشيخ أن النول وصفوة العبارة، سعف ا إن 

الصالحة*والقدوة الحسنة، للأسوة نموذجا الزهد، ق غاية التعفف، 

بعيداالذيل، طاهر النفس عفيف اللسان عف اممه رحمه كان كما 
للمائم.محاتيا المحارم، عن 

ةفيخطه ماره ام وصالليال سهر رأ مشمّيبيت 
عفيفةجوارحه زالث ا ومإفك كل عن لسانه وصان 
ةفوظيه له الإلاة ومرضوالملاهي المحارم عن يسئ 

رئاءالسائس النمل ي ااتاا٠ري ■ضل بن الرحمن مد اي( الشح فضيلة كلمة انغلر )١( 
٠،!،<(.الخالط. 

٨٩



دواصع4ت

الحتى تواضعوا أن إل أوحى اض »إن ه: اد رسول قال 
هووالتواضع ؛• أحد«ر على أحد يبغى ولا أحد على أحد يفخر 

التواضعومنشأ للخلق، والرحة الذل جناح وخفض س< القلب انكسار 
نفسهعرف فمن نفسه، ندر ومعرفة ربه عفلمة قدر الإنسيان معرفة من 

أنهكما والأنام، الخرائم باقراف خالقه على يتمرض لا فانه لربه وتواصح 
يزهولا جانب، ولين ورفق ورحمة بلهك حسنة معاملة الناس يعامل 

محالسمةعن يرفع ولا الكاذبة• العظمة ب٠فلاهر يبال ولا محلوق على 
يأنفولا اللتن بالكلام ومحاطبتهم دعومم• ؤإحابة معهم والتي الفقراء 

آكقتجؤوع؛كاد تعال؟ قال دونه، هو من نصيحة استماع من 
سثنماهر٢ا٠ئاؤأ أنيشؤمحن حاطبمهم نإدا مبا ^^٠ هل بمثوة 

ثمديدالخلق، سهل الخانب، لين عفيقى الرزاق عبد الشخ كان لقد 
ؤيعللهلذلك ؤيرتاح الثياب، من الخثمن يلبس الدنيا، أعراض ق الزهد 

هيكما حياته ق خاص ترتيب له يكن وا صحيا، بدنه يناسب بأنه 
محالسمهق به خاصرإ ترتيب له ليس أنه كما والوجهاء، الأثرياء عدة 

ينتهيحيث محلس وكان العلم، وحللبة والعامة بالعلهاء ولقائه وءاعامه 
يتكلمولا الصمت يوثر الملاحفلة، ث،دياو التامل، كثر المجلس،وكان به 
الكلام،ل يتشدق لا وكان منه، المهللوب عن يريد ولا الحاجة، عند إلا 
علىيرغ ولا بعلمه أحد على يزهو ولا عنده، ليس ما يتكلف ولا 

بخفضمتمير بتواضعه فهو هدا ومع بهم، ييمتزج يباسعلهم بل جلممائه 

•عته ارل4 رخي الجاشعي حمار بن عياض حديث من ( ٢٨٦٥)ملم رواه )١( 
(•٦٣)الأية ١^■ مدرة )٢( 
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ميالة<غاية كل سهل وهو ٠ المسسيرة والأنهام الناصجة العقول ذوو 
٠سعيدة وتؤاية حسنة وسحة 

عظيموتواب اجر من له وما الحليم منزلة . اش رسول بئن ولقد 
ماذلك ودليل عليه، . اش رسول وتناء له' الله بمحبة وممى الله عند 
القيس؛عبد لأشج قال؛ ه النبي أن عنهما الله رمحي عباس ابن رواء 
ومسلم.البخاري رواه ٠ والآناة« الحلم اث؛ جبهما حصلتعن فيك •رأن 

أمحلقأنا افر رسول يا نال؛ الأسج المنذر أن داود أي سنن وي 
قال:علميهما(، حبلك الله »بل تال؛ عليهما؟ حيلتي القه أم بهما 
٠ورّواه الله بمبهما خلتتن على جبلني الذي ُدٌ الحمد 

الخلمأن ذلك غريب، ولا بعجيب ليس المنزلة هذه الحليم دبليغ 
تعال؛اش نال الخعوات، ومنبع الاداب، وأس الفضائل، سيد هو 

أذ>دنبمؤيى.ءاط؛؛هلم ثإدا مبا عق بمشهمة أؤيك 
الأية..ه . سقثا ئاؤأ 

*حلماء؛ تحال توله تفسبد ي رباح أي بن عمل-اء قال 
علماءءرا؛.

الصبر،الأمر وجلمع الحلم' العقل •العامة صيني؛ بن أكثم وقال 
السو«رآ؛•الأمور وحم 

ثيءإل ثيء أصيف ما يقال •آكان ا؛ رباحر أي بن عقناء وقال 
علم«.إل حلم مثل 

{.)T/mالدس طلوم يإحياء )W\/1( يلسوطي المد الدر انثلر )١( 
•)-اس( ص الس طوم إحا، اطر )٢( 
.٥٧٦رقم )\/\0\( الدارمي سن )٣( 
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فجمععفيهيع، الرزاق عبد السخ فضيلة على تعال الله من ولقد 
العثليموالعالم والخلم، العلم هما خلتين؟ وأعظم خصلتين، أكرم بلن له 

الناسوعير حلمه، وامتد صدره، اتسع الكمال أفاق ق حلق كلما حقا 
•الأعذار والتمس أنفسهم، من 

بهاثمير التي الصفات من الصباغ* لهلفي بن محمد الدكتور يقول 
٠ومتاعها الدنيا ق وزهده نفلرهء وبعل صدره، سعة الرزاق' عبد السح 

البشرأصناف جيع مسايرة يتحمل صدره سعة من اش رحمه كان 
الآوائهم، وتباين وأخلاقهم، وعوائدهم وألوامم أجناسهم اختلاف على 
كثرةمن يغضب ولا مشكلايم، سملع من يسأم ولا حديثهم، يمل 

كانة فيقول المهللق يوسف الشبح فضيلة هدا ؤيوكل ٠ وفتاواهم أسثلتهم 
بعنرقته ءثصص وكان والدعوة، الحلم على يشجع الرزاق عبد الشبح 
كانبل المائلين من يسأم كان وما تحريريا، أو ثمخصبأ المهائل إحابة 
•٢ ّائلهر يفهم حتى جهدْ يبذل 

واسعالفكر، عميق المدر، رحب اش- -رحمه كان فقد وبالجملة 
صدرهلسعة وذلك يكرهه بما أحدآ يواجه لا رفيقا، حليما المدارك، 

الله.رحمه وحيائه علمه وغزارة 

ومروءته:كرمه 

الموال،قبل بالمعروف التبيع هو العلماء اصطلاح ق الكرم 
النائل.بدل مع المائل ؤإكرام الحل، ق والإطعام 

ومراسه(.)وفاته المابع الضل انذار )١( 
ومراشه(.روفمحه اياح النمل __( المراق عد الشح عرفنا رمكذا كلمأ انظر )٢( 
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يتكلفلا أصيلا كرما 'يمجما كان اس" "رحمه الرزاق 'مد والسح 
كانو؛دا الطعام من تيئر ما يقدم والفاخرة، الباهاة يكره وكان لأحد، 
وكانوليمة، يوم كل ي يقيم أن على ئادرأ بذلك وكان لنفيه٠ يعده 

طعامهوكان الطعام إل دعاه يحرفه صديق أو عام بمجيء علم إذا 
والدعاةوالعلماء العلم طلية بيته إل يقاو كان الداق، شهي النكهة طيب 

الضيوفملتقى بيته فكان أمورهم، من أمر ي الثمفاعأ يبغون والذين 
جالسابالخ؛ر جوادأ كان العلم، وطلبة العلماء ومنتيى الحاجات وذوي 

للضيوف.بارزة محجة على 

دعوةبمثابة تعتبر ومروءته الشح كرم عن المشرقة الصورة وهذه 
عنوالبعد الفضيلة ميادين ق والتسابق الحتر ل التنافس إل مفتوحة 

بذلوالالتعاون على يقوم دين الإسلام أن ذلك والحرص!، الث،ح 
تكونأن ي ه رعب ولذلك والإمساك، الآذانية من ونحدر والإنفاق، 

إلبالسارعة أمته ووصى ندية، بالخثر والأكف سخية، بالعهلاء النفوس 
نبيل•حلق كل لأل المعروف، وبذل البر ووجوه الإحسان دواعي 

منالمروءة أن شك ولا غمر، وير نحار، بحر فهي مروءته، وأما 
الهمم.ونينة النفوس حلية وهى الكرم' ودلاثل الفضل شواهد 

يدوكف الئللوم ونمرة والرجولة الشهامة بها يراد كلمة المروءة إل 
والحلالالهسة المعال هاJه وكل الضيف، ؤقرى الإحسمان، وبذل ؛، ١١٥١ا

حياته،أس كانت بل الرزاق، مد الثمخ سمات أبرز من كانت الهليية 
يقول:حاله ال نوكأن شخصيته، ومفتاح 

وتلاقبآوبه الغريب طرب كريمة الحلال لتهلربني ؤإل 
المثمتاقهذة ماتل ثمالبتن ل.ى نوالالمروءة ذكرى ويزف 
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الآر3اقمنشم اصعلقاك _، محمودة يقة خلوزقث إذا ن
الأخلاقمكارم وذاك م علوذا مال حظه هدا اس نفال

لمره:معاقرته وحسن لنفيه احرامه 
منالنفس لسلامة العيار هما الخم، والأدب الجسن الخلق إذ 
أزكيولا الرزاق عبد السح جع ولقد والباطتة، الظاهرة الأفات 

وزهدهوعفته كرمه جانب إل سامين، وأدابا عالية أحلاقا أحدآ اش على 
علمه،من ومل قرب عن خالعله من إلا عنه ذلك يعرف ولا ومروءته، 
هيبةذا كان اش رخمه السخ فإن ذلك عن وفضلا تحاربه، من واستفاد 

مايدعى لا الرأي مستقل الص<غ، عن بعيدأ الكذب من بريتا ووقار 
يكنو؛ تدرها. ه لفيعرف وكان ذليلا، ولا متكوأ يكن وا قيه، ليس 
بالحقائق،العث إل ١^؛^؛ الخدلية والقضايا بالأقوال التلاعب شأنه من 
الكاذبة٠العفلمة يبمظاهر نفسه محومحل أن يكره جادآ كان بل 

السخجعلت الكريمة والخلال الحسة الصفات هذء أن شك ولا 
ومحبيهحللابه ومن العلماء من أقرانه من ؤإكبار واحرام تقدير مجوصع 
ذووه.يعرفه والفضل فضله وعاري 

حسني عايه كان اش- -رخمه الشغ فان كله، ذلك عن وفضلا 
خعرجلس محلسمه محقد، ولا محسل لا االوانسة، روعة ي وقدوة العاشرة 
المرضى،ليعود لعام، مى دعوة محيب وحلم، حياء محل ومحله وعلم، 

أصدقاءهليدعو أحسن، هي بالتي ييدقع إليه' أساء عمن ييتجاؤز 
والتلطفمحادثتهم إل محهميل إليهم، أسمائهم وأحب بكناهم وحللابه 

فيمازاهدآ الإرادة قوى الكرامة موفر القس عزيز ذلك مع ،وهو معهم 
٠الناس عند 
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أصحابهمن للخاصة إلا يذكرها لا العلمية ائل المبعض ق خاصة أراء 
التيالاراء أمامه ذكرث ؤإذا فيها مى هناك يكون أن يسوه ولا 

ماوكمحأ ^١؛ لكل يقولء بل محالفه. لآ:بما يشج ولا يفل لا محالفه 
يبتنأن بعد دهنهم أميل ق ؤيسالونه يستفتونه لمن يقول أسمعه كنت 

وهذاءيري؟اا اسألوا قالته أعرفه »ما فيه سألوا فيما الشرعي الحكم لهم 
الربه، من وخوفه بدينه واعتزازه بنفسه ثنته على يدل فانما دل إن 

قويااش رخمه كان فقد ذلك عن وفضلا لائم لومة اممه ذات ق عسى 
الرحيعق سهلا لينا الحق' أنه يعتقل فيما صلبا قويا، سهلا، لينا صلبا 

بالأدلةثبت الذي الحق خلاف أنه له يفلهر ما ؤإل الصواب إل 
المرعية.الصحيحة 

وصاره:ابتلاوه 
الخبيثمن القليب يتمير به الكونية، الله سنن من سنة الابتلاء 

المنافق•من والمؤمن 

الْلاقات،وكوامن القوى مكنون تستجيش والنوازل الشدائد إن 
حننإلا نفسه من المؤمن ليملهما كان ما منافذ القلوب ق وتتفتح 

النفستستيقفل أن الابتلاء ق اينه حكمة من إن للابتلاء. يتعرض 
إليه'يتضرعون ربها' إل الحلائق فتتوجه غفلة حلول بعد القلب ؤيرق 

وعفوه.رحمته يرجون 

يؤذيبما الابتلاء من لابد الله.: -رحمه القيم ابن العلامة قال 
غيرق سبحانه ادن4 ذكر ولهذا البتة، يؤذيه مما لأحد خلاص فلا الإنسان، 

لطنيبن محمد للدكتو; لف( البغية من .ضني اذزاق عبد رالسح كلمة اطر )\( 
و«،راويه(>)وفاته السابع النمل الصياغ، 
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فهويسوؤه وما يزه بما الإنسان يبتل أن لابد أنه كتابه من موصع 
؛*شكورأرصابرا يكون أن إل محتاج 

آ'لآيونن وشى والجؤع أ-لمف نن ييء تعال: قال 
٠٢٢١^^٥٢ظ  'صآلآَئبم 

هذهق عظيمة بابتلاءات الله- -رحمه الرزاق عبد الشيخ ابتل لقد 
وتلكالأبتلاءات هذه تضعفه فلم شديدة، كوارث به ونزلت الدنيا 

بهاابتل التي الأبتلاءات هذه ومن محتسبا، صابرا كان بل الكوارث 
وأصيبمنه، الله وعافاه نصفي، بشالل أصيب أنه حياته، ق الشبح 
أحمدالأكبر ولده ولتل الصابر، العيد نعم فكان الأمراصن من بعدد 

فكانالرحمن' عبد أبنائه أصغر توي ثم محش،مبا، صابرا الحر فتلقى عاصم، 
اللهعيد ابنه ثوي ثم وقالرْ الله بنقاء دالرصى المبر غاية ق كذلك 

والاحتساب.الصبر ل مثالا أيضا فكان فجأة 

أحمد،ابنه وفاة حبر جاءه فا أنه وتحليه الثمخ صبر على يدل ومما 
اليوميبرنامحه عن يتوقف م للقضاء، الحال العهد ق ومحاضر مدير وهو 

ا•تلعثمر أو تأثر دون عليهم الحاضرة وألقى طلابه، إل حاء بل 
مثوبته»وضاعف واسعة رحمة الشبح الله فرحم 

إليه:الجتمع ونذلرة المجتمع إل نظرته 
انله--رحمه الشخ كان فقد الإسلامي، المجتمع إل نذلرت4 أما 
الاستعماريالمكري الغزو شراسة بعمق ؤيدرك عصره يعيش 

النواندكاب انفلر )\ا 
(.١٥٥)الايآ القرة: سورة )٢( 
ومراسه(روفاته الماح النمل - عل أل سعود من صالح الدممور كلمة انظر )٣( 

٩٩



؛LaJiتسود التي والسياسية الفكرية التيارات ؤيعرف للمسلمينم 
الأمةيانع يهدرك المعرفة، تمام يعرنها المسلمين بلاد ونغزو 

بساعةساعة أحيائها ؤيعيش قضاياها، ليعي الإدراك تبمام الإسلامية 
وضبممالأعلام من المعاصرين بالرجال معرض وكانت بلحفلة، ولخفلة 
اوصاعهميعرف ساوياوأ، حكما علميهم حكمه وكان لئيمة، معرفة 

•كله بذلك تأثرهم ومدى بيثامم، وعادات الاجتماعية 

نصري خور ولا فتور يعشه لا الأمور، معال فا العزم قوي كان 
رهبةولا رغبة البلاغ عن يقعده ولا الإسلامية، والمبادئ الصافية العقيدة 

الإيمانحلاوة أشرب الذي القلب لأن لان، ساJaذي من خوف ولا 
لإغواتهأحد محي فلا ربانيا، ونورا دينية وحصانة روحية قوة يكتسب 

•سبيلا 

ذلكؤإكبار، واحرام تقدير نفلرة كانت فقد إليه، المجتمع نفلرة أما 
عرفهمن كل ومن المجتمع، من محبوبا كان اش- -رحمه الئ،خ أن 

كلمن والإجلال التقدير محل كان كما يديه، على وتتلمذ وخالطه 
٠درجامم اختلاف على الناس 

والبط،الدنيا ق وارهد العسر، بملبب الله- -رحمه يتميز كان 
يقدرالتواضع ي غاية وكان ء فعله نوله يصدق وكان مباهجها، عن 

عرفهمن لكل ذلك حببه وند ء منازلهم كانت مهما ؤمحكرمهم الناس 
•الغريورا؛ عله مناهل من ونل يييه على درس أو ه حالأو 

رثناءالسائس المصل ي ا/تآطرم الرحمن عبد بن صالح الدكتور فضيلة كالمة انفلر )١( 
عف(.اساء 



الشح،محلمس على يئبلون العلم وحللبة والعامة العلماء كان لقد 
توقرهممع التيرة< وآرائه السديدة وتوجيهاص القيمة نصائحه إل يستمعون 
النهوجه بها يرجى حالصة صادقة محبة *ع لعلمه، وتقديرهم لشخصه 

علىومرة عقيدته عن وذبا دين،، عن دفاعا وماله ووقته علمه دل ب٣ 
وأمته>محتمعه 

منالإسلامي المجتمع صيانة على حريصا اممه- "رحمه كان لقد 
يمحاهدأ كان الشركية، الاعتقادات من وصيانته العقدية، الأن|حراذات 

•ولسانه بقلمه التوحيد دعوة ونثر القه سبيل 

آل،سعود بن صالح الوكتور فضيلة كتبه ما ؤيدعمه هدا يؤكد ومما 
قرب،عن الله- -رحمه عبدالرزاق الشبح فضيلة خبرت لقد قاتلا؛ عل 

يوالفقه الحم، العلم من لف العلماء عن أقرأ كنت ما فيه ؤرايت 
وصبروويع وزهد وتقي دواصح من الدين، هذا ب٠بادئ دالت١حل ١^'؛>، 
منارةمنها، مؤمل هو كما تثلل أن على لحرص الأمة، لهدم وحب 
والمسلمينراا.للاسعلأم عز وموئل إسعاع، ومصدر هدى، 

ظه(._» ريا، اسس النمل والرف( والخار الض راسي كلمت اتتلر را( 





|رثاوإراافر؟دل 

يسوةاسة حاص 

•للعلم تلقيه وبداية العلمية مكانته امحأول: الميحث 
أقرانه.على وتندمه المبكر نبوغه الئاق؛ المبحث 
٠وموهلاته شيوخه ٠ الثالث المبحث 
٠التأليف ق ورأيه ومولفاته تلاميذه الرابع؛ البحث 
٠الفقه أصول ق وتضلعه وقههه مذهبه ٠ الخامس المبحث 
المعلومات.إيصال على الهاثلة وندرته تدليسه ؟ السادس المبحث 
٠لهللابه واحرامه العلمية مادته وغزارة علوهمته السابع: البحث 
♦العلمية ودروسه الدعؤية جهوده ؟ الثامن المبحث 
وليلته٠يومه وعمل مكتبته ٠ التتامع المبحث 
>البناء الهادف ونقده القيمة تعليقاته العاشر: المبحث 
•وبحوثه فتاواه عثر: الحادي المبحث 





اماصل 

وانمهليةانمل4ياة حياته 

الأولالمبحث 

للعلمتلقيه وبداية العلمية مكانته 

العالمية؛مكانته 
ونهاضالماوور< وشفاء البمائر، ونور القلوب، حياء العلم إن 

المهرانوهو المتحممهن' لدليل المستوحشين، وأنس الأرواح' ولذة العقول 
الشكبين المفرق الحاكم وهو والأحوال' والأعمال الأقوال به يوزن الذي 

ؤيذكرؤيعبد اش يعرف به والضلال، والهدى والرشاد، والغي والهقين' 
كلوهو الحرام' من الحلال ؤمحتميز والأحكام الشرائع يعرف وبه ليوحي' 

الح؛رق فيجعلهم أقواما به اس يرفع كلك، ممف، حتى بعضه يعتليك لا 
سادة،العيالوك وق تائه 

الحياةق ومكانة وفضيلة مزية من للحلم ما يتبين هذا ومن 
المتنافعون،قط، وتنافس العقلاء حلملبه ق سعايع ولهدا والاحلة، العاحلة 

قتفاومم حسب ودرحامم منازلهم ق الناس من الكثير تفاوت وبه 
وكانالأمم، ومضت الكون أمر انتغلم وبه ؤإنتاجهم' ونحصليهم مداركهم 

اسسدد لن ذلك يكون ؤإنما الأسمى، والهام المعلى القدح فه برز لن 
يمحتدي مثالأ وكان وعلم' لعلم ودنياه دينه بثهوون وبصره ، *^^١١٥
وحاش،٠وسيرته وعمله قوله 



عبدالشخ فضيالة أحدأ- اش على ننكي "ولا العلماء هؤلاء ومن 
بجهادهمغرفوا الذين العلماء من كان فقد اش- -يرحمه عقيقي الرواق 

دينهم،عن دفاعا سبابهم وزهرة أوقامم أنفس وبذلهم اش' إل ودعومم 
حتىأظافره نعومة منذ بالعلم - الله -يرحمه اشتغل وقل عقيدمم عن وذبا 
متعمقادارسا إلا تراه فلا الشاغل شغله العلم وصار فحلا، عالما صار 

تشعتكاد لا طلعة ونقس نافذ، بصر صاحب عليه، منكبا للعلم محيا 
علىالتوفر مع المطالعة، من يروى ولا البحث، من ولأتمل العلم من 

العلمعنده الأسان يصيب نحوه، الهمة وصرف له النفس وقطع ذلك 
٠عره عنل، يصيبه لا الذي 

كثيرافتعلم عالية تربية عقيقي الرزاق عبد الممخ طا فقد وبالجملة 
ضبارزة مكانة احتل قم ومجن عصره، ل راتجة كانت التي العلوم مجن 

•الثريعة وحملة الدين وعلماء العلم رجال من أقرانه 

قبزهده عصره علماء من ممر عن اش- -يرحمه الشح نمير وقد 
وتعاليمهالعلم نثر على الشديد وحرصه منامها من وتقلله الدنيا 

•بمقتضاه والعمل 

ؤإفتاءلم-ين السمإرسال الواجبات أوجب من أن يرى وكان 
هذاعن أبان وقد ٠ للسائلين العلم ؤإظهار ال۵لاليان ونصح الممتفتين' 

أنصارخماعة لرئاّة توليه عند ألقاها التي الوافية كلمته ق وحرره كله 
أمت،،نحو العالم واحب وموضحا كلته ق بممر،ذاكرأ الحمدية المنة 
فقال:ودينه 

اثلهأنعم وقد نفسه محي الأمة هذه سالف من العالم كان *لقد 
بهذاالقيام إل مضهلرآ للناس يبالغه أن إليه وعهد العالم بنعمة عليه 



خورولا فتور الإسلامية واليادئ الدينية الثمافة نشر ي يعميه فلا العلم 
القلبلأن سلهيان، من خوف ولا رهبة ولا رغبة البلاغ عن يقعده ولا 

لنورادينية وحصانة روحية قوة يكتسب الإيمان حلاوة أشرب الذي 
هذاالش_مهاان جاهد فمهما سبيلا إغوائه إل أحد محي فلا ربانا، 

♦عقيدته يمس أن أو عزيمته يوهن أن له يتاح فلن الخلص 
ملكتحتى الإسلام بتعاليم ونشع اش بصبغة صغ قد قلبا ؤإن 
الجهري جمار بطش يرهب أو قاهر' لسلطة عئضع أن ليآبى سويداءه' 

ملكأنه وعلم منه خوفه واشتد ربه' لسلطان خشع ما بعد الحق كلمة 
وناؤأمسلها1 سيفا منه ليخلق ذلك وأن العباد، نواهي بيده حيار قهار 

لومةاش ي محاق لا بعصيان. وبارزه النه عاد من بها يقذف متأحجة 
م.

ونصيحةوبلاغا ونثمأ حففلآ الدين على قوامهن بذلك العلماء كان 
وتأييدهالحق إصابة ي عليا ومثلا للناس قدوة حبر وكانوا ؤإرشادآ، 
وجهلم ليكشفوا الناس يقصدهم وعملا، قولأ ؤإزهاقه الياحلل وكثف 
ؤمحزيلغلتهم يروي ما لدصم فجدوا . نبيهم عن ورئوه بما الصواب 
يكنو؛ المرسلين' سيل بشريعة وتعلقهم ؤإيمايم يقينهم ليزيد شبهتهم 
عندووقف قدره كل فعرف أهله، من لسن من العتيا أمر ي يدخل 

♦حده«.«را 

إمامفهو العلمية' الخوانب من ممر ق الإمامة له ثبتت وقد قلت: 
تمسكهلشدة القنة ي ؤإمام الباب' هذا ي المترنين ومن لعقيدة اي 

قؤإمام غبار' له يشق لا وأصوله الفقه ي ؤإمام عتها' ودفاعه بها، 

^.٣٥٦سأ الأخر ييع الأول العدد - السوي الهدى محلة )١( 

١٠٧







السث

اقرانهعلى وتقدمه المبكر نيوغه 

النادرة،Jالآلمعية صغره منذ عقيقي الرزاق عبد الشخ عرف لقل، 
أقرانهءوناقبر حتى اانكرر١ا، والنبؤغ اكرحل، والذكاء الفلاهرة٠ والنجابة 

ونفسعالية، همة صاحب كان ذقد> سنه حدأاثة من الرغم وعلى أترابه' 
وحالعلهالشح عرف نس كل من تبجل ومحل ميير' مدصع جعلته أبية 

وزامله.

اسلخاب المتقن حففله ذكائه، وسد،ة الشح نيؤغ على الأدلة دمن 
العمهكريةالخالامة من إعفائه ي سببا كان مما مبكرة، ّن ق تعال 

وتقالأمجه؟نبوغه سبب وما تفوقه؟ سر ما • يممآل ائلأ ر>،ولعل بمصر. 
دالخوابء

ذلكوراء أن يلأرك لأغواره، السابر له، المرحم سرة ق المامل إن 
منها:ءال،ياوة أسيابا 

التوجهوصدق القصي، حسن مع العلم' حللب ق النية إخلاص ١- 
تعال.الله إل 

كلةكلمة وي عليه(• العلماء رتناء المادس النمل ق فشؤر اهال كلمة انفلر )١( 
الشحنبهمغ من ذ،كرته لما يشهد ما السادس النصل ي القطان خلل من مناع الشخ 

اترانهبتن موهؤبا كان عقيقي اإرناق عبد الشخ بان كلمته ي ذكر فند صغره، منذ 
•العلم على ؤاثياله الكريم للقرآن لخففله ذلك وعرا سنه مش ؤا هم اليعن 





|لثاإث

و4ؤهلأتهشيوحه 

لهالرجم لشاخ العديدة الأسماع Jاjكر ما كثجأ العلماء راجم تي 
القوي،التأتر ذات العالين والكتاءات البارزة، العلمية الشخصيات وبخاصة 

ومحدودأ.قليلا عددا هولاع يكون ما وغالبا 

واستفادعالمهم، من ومل لهم الشح تتلمذ الدين العلماء ومن 
دروسهم•من 

وهماعاقية عبود بن محمد والشح عافية، حسين بن محمد الشح 
فمنهمفيه، تأيرأ وأكثرهم شيوخه أشهر وأما )شنشوى قريته علماء من 

والشحالممحا' دّوقي والشح المالكية، الممالة شح نمر أحمد الثمح 
العميس،محمد والث،خ الدجوي، يوسف والسح الشربيتى، المعهلي عبد 

•وغرهم المراعي، مصهلفى والشح اببال' إبراهيم والشح 
سبيلعلى ومنهم تحصون لا أمم فهم ومعاصروه الثمح أقران وأما 

الحصر،لا المثال 

محمودوالثمخ النار، محلة صاحب رصا، رثميد محمد لشح ا -
أنصارحماعة رئيس الفني حامد محمد والثمبخ الأزهر، شح سلتوت 

شاكر،محمد أحمد الشح والعلامة آنذاك، ممر ي المحمدية السمنة 
مفتيمأمون حمهن الإمام والشح الحضر محمد العلامة والشح 

العامالأمي بيصار الرحمن عبد محمد الدكتور والشح زمنه، ق ممر 



الحقحاد عل الحق جاد الإمام والشبح سابقاء للأزهر الأعلى للمجالس 
الدكتورفضيلة ٠ أيضا أقرانه ومن ٠ حمعا الله رخمهم سابقا الأزهر سبخ 
محماووالدكتور النمر ايعم عيد والدكتور الاره~ -رحمه قائد حمسن محمد 

محلوفمحمد حس\ن السح فضيلة وكيلك ٠ الله حقفلهما النجار- الهليب 
مديرالسمح أبو الظاهر عبد الشبح وفضيلة سابقا< الصرية الديار مفتي 

الحرام،السجد وحطيب ؤإمام المكرمة بمكة وموسمها الحديث دار 
الرحيم،عبد عل محمد والشبح حمزة، الرزاق عيد محمد الشيخ وفضيلة 
والشيخهراس، خليل محمد والشبخ ء بممري الوهاب عبد محمد والشتخ 

العلامةالسخ وفضيلة راشد، بن العزيز عيد والشيخ يابمس، بن الله عبد 
•حميعا النه رمهم ماغ بن العزيز عند بن محمد 

ةمعاصره وأشهر أقرانه أبرز ومن 
العربيةللخملمكة السابق الفتي إبراهيم بن محمد الشبخ سماحة 

٠الله -رحمه العلية والحاهد الكليات ورئيس السعودية 

عاممفتي باز بن الله عيد بن العزيز عيد العلامة السبخ وسماحة 
٠الله حففله العلماع كبار هينة ورئيس السعودية العربية الملكة 

٠الله رحمه سعدي بن ناصر بن الرحمن عيد الشيخ سماحة ومنهم 
٠الله رحمه حميد بن محمد بن الله عبد الشيخ وسماحة 

٠الله رحمه الشنسهلي الأمتن محمل الشيخ فضيلة ومنهم 
٠الله رحمه الأفريقي الرحمن عند الشبخ فضيلة ومنهم 
٠الله حففله الألبال ناصراللwين محمل الشيخ فضيلة ومنهم 
السلفيةالمكتبة صاحب الخطيب الدين محب السيخ فضيلة ومنهم 

٠الله رحمه 

١٣



♦الله رخمه المطار بهجت محمد الشح فضيلة ومتهم 
•اث رخمه ياسئن سعدي الشح فضيلة ومنهم 
الذ٠-رحمه الآنصاري إسماعيل الشح فضيلة ومنهم 
٠الأئ4 رمه نصيف محمل! الشح فضيلة ومنهم 
•واسممصاوهم حصرهم يبمعب وأمم 

العالمية:مؤهلأت4 
التال:النحو على فهي العلمية الشح مؤهلات وأما 
منوافر عدد على الاثه- -رمه الرزاق عبد المشخ محمل لني 
نالهاالتي وا>لؤهلأت الشهادات هده وأعلى العالمية، والإجازات الشهادات 

الالتحاقفرصة له أتاح والذي اممه' لكتاب واالجود المتقن حففله الشخ 
أروقتهوبين ساحته ق الشخ التقى حيث الذهبي عصره ق بالأزهر 
♦المحدتين وحهابذة الْللية وأفذاذ المعرفة وشيؤخ العلم بجبال وباحته 

علىمحصل فقئ مستوياته، أعلى من الأزهر ل السبح ء؛رج وقد 
الراحي العالمية شهادة على محصل ثم والثانؤية الابتدائية الشهادكن 
منعشر السائس الموافق ه ١٣٥١سنة الثاق ربع سهر من والعشرين 

٠٣١٩٣٢ستة أعاد،هلرإ ّهر 
الثامنالموافق ه ١٣٥٥سنة المارك رمضان سهر من عثر الراع وق 

الفقهق التخصمى شهادة مجنح ، ١٩٣٦سنة نوفمبر شهر من والعشرين 
رالدمموراه(.بشهادة اليوم ثعرف التي وهي وأصوله، 

الفحولالعلماء من أصحى حتى العلمي تحصيله الشح واصل ثم 
٠العدول والخففلة 









الأستاذلطفى بن محمد الدكتور؛ الفضيلة صاحب -
بالرياض.سعود الملك بجامعة 

القاغيمنيع< بن سليمان بن اش عبد السبح: الفضيلة احب ص- 
٠العلماء كبار هيثة وعضو المكرمة، بمكة التمييز بمحكمه 

حمين،بن الرحمن عبد بن اس عيد الثمخ؛ الفضيلة احب ص- 
والإفتاء.العلمية للبحوث العامة بالرئاسة الإفتاء عضو 

علهاءمن قعود بن حسن بن الله عيد الشيخ؛ الفضيلة احب ص- 
السعودية.العربية الهإكة 

المصريالأوقاف ونير كامل الُزيز عبق الدكتور؟ الفضيلة احب ص- 
•سابقا 

بالديوانالمسشسار حنس، بن راسل الثهبح٠ الفضيلة احب ص- 
اللم.

العلماءكبار هيثة عضو الأطرم، صالح الدكتورة الفضيلة احب ص- 
السعودية*العربية بالمملكة 

فمنهم:بالرياض للقضاء العال بالعهد تلاميده وأما 
السحونضيلة بن محمد بن إبراهيم ٠ السبح فضيلة 

عمدالسح وفضيلة العسكري، محمد| السح وفضيلة الاركي حمل، بن عل 
الخناكي،حمد بن محمد الشيخ وفضيلة المريني، إبراهيم بن الرحمن 

بنمحمد الشيخ وفضيلة رشيد، بن محمل، بن سعيد الشيخ وفضيلة 
وفضيلةالعود، عيسى بن إبراهيم الثميخ وفضيلة معيتق، بن مرزوق 
السالم،محمد بن سام الثييخ وفضيلة العجلان، محمد بن اممه عيد الشيخ 

١١٨









ماذكرته ما مصداقية على يهترص يؤكد ومما وحديثا♦ تديما ودوائها 
فقيهااممه- -يرحه الرزاق عبد الشح كان قائلا؛ معاصريه أحد كتبه 

بلبها احاحلته 4ع الداهيب من لمدهب التعصب يرصى كان وما محهدأء 
ءذله٠ةر١ا.فقهية ملتكة لويه ذكونت ومحي الدليل، مع يمثي كان 

الفقهي الشح دراسة كانت i الآءلرم صالح الشح فضيلة ؤيقول 
ريبكل أحمد مذهب على المقنع ؤيدرسنا مالك مذهب على 

ج.

الفقهاءوأقوال المذاهب معرفة ي غاية - الله -رحمه كان _J وبابملمة 
فإنهالعلم، أهل وأقوال المذاهب نقل ي حميلة عادات وله أحدأ، يقلماو لا 
قوله،أنه تامة ئقة على وهو إلا الفقهاء أحل، إل منمعوبا قولأ ينقل لا 

أبوابمن بابا يذكر فلا رواته وحلرق بالحديث شديدة عناية له وكانت 
ودرجتهوحلرنه ١^،^، يذكر وهو إلا ائلمه مسممن مسالة أو الفقه 

المالة.على به اسدلألأ 
السحفقه الحكمي حاففل بن الله عيد الدكتور فصيلة ؤيمتدح 

عالمق الله- -رحمه الرزاق عبد الشح كان ف؛بمول؛ العلم هذا ي وتضلعه 
بقواعدهاعالما بأدلتها، محيطا الشرعية للأحكام الاستحقار مريع الفقه 

الاجتهاد،صائب الرأي' سديد ونذلائرها، المس،اثل لأشباه مدركا وأصولها، 
♦٢ والعلمر الجهل من ومستواه حالته حسب على السائل يقش 

يالرزاق عبد للشخ الإمامة ثبوت من العلماء ذكره لما وتاكيدآ 

ومراسه(،روفاته الماح النصل ي اكباغ كلفي ين محمد الدممؤد ضيلة كتبه ما انظر )١( 
•عليه( العلهاء رتناء السادس الفصل ق الأملوم صائح الدمل كلمة انظر )٢( 
٠ومراسه( روفاته الساح النمل القعيد( الحر •ع )ذشات كلمة انفلر )٣( 

٢٢





التعاملوانتشر تداولها كثر التي الهمة والمعاملات الأنولع لهذه الرتهسعة 
حكمعرف الإسلامية الشريعة ي حكمها وعرف محصت إذا والتي بها' 

•الحانيية( فروعها من عنها تشعب ما 

المعاملاتأنولع مجن عددا المبحث هذا ي الشخ يستعرض ثم 
للربادقيق بتعريف الموسعة الدراسة لجد0 ممهدأ ببحثها قام التي المصرفية 

فيقول:وعك حكمه بيان 4ع 
سواءزاد إذا يربو الثيء ربا مصدر وهو الزيادة، بالنصر؛ الربا 

الفقهاء،اصهللاح وق لغبره، ية بالنأم ننسه ي الثيء نهاية كانت 
عندق بعمه، تأحعن أو الأحر، على جنس من عوصين أحد نيادة 

البوية.الئنة ببمها محصوصة أحلعمة أو معادن على مجعاوصة 
وآذنهبالمحق اقرفه من وتوعد تحريمه على صرمحا اهمآن نمى وقد 

علميه.يتوب اش فان ماله رأس بأخذ واكتفى تاب من إلا بالحرب 
أدرينوم كا إلا يم،ون لا انيزأ أحكأول أدمى ؤ تعال؛ اش قال 

وتلآزمأ بثز أتيح اثا يالوا ائتم يجف أتئ بن ألسءلس 
ألكدقتويه ائزأ أثث ال: قأن إل أليبمتأه مححرم أتح أثث 

أققرأ ١٢٠١٠ألآيى ال؛ نأن إل م ؤ محب لأ وأممم 
أدمأسوأ لإ ؤن . ^،٠؛؛، َقئهم إن ألإيأ ين بو ما ودردا أق 

ولاهللتوف لا رءوس شظم تجتر يان يرثؤلب' أف بى همم 

يمنهما كلأ وحرم النساء يربا الفضل ربا نوعية . النيئ وض 
مثلاإلا بالذهب الذهب ))لأتييعوا .؛ قوله منها الأحاديث من ممر 

(.٢٧٩-  ٢٧٥)ص الغرة، سوية )١( 





ومابالقوت مالك وخصه أخمد. عن ورواية للشافعي قول وهو موزونا 
وهذاالمونمن. إعلام كتابه ؤ، ذكر بما القيم ابن يرجحه يملحه' 

واللح.والتمر والشمر البر ي الربا علة فا محنهم الخلاف 
الجمهورعند والغمة الذهب ي الربا علة بيان هنا يعنينا والذي 

ماالوسن إعلام ق القيم ابن ذكر وقد الزجح مع بالتعليل القائلين 
ءلاتفة:فقالت والدنانير الدراهم وأما فقالt الفقهاء بين خلاف من فيها 

عنهالروايتعن إحدكا ق أحد مذهب وهذا موزونين' كومما فيهما العلة 
حنمة.أن ومذهب 

والشافعيمالك قول وهذا التمنية' فيهما العلة »؛lL_ وقالت 
أخمعوافامم الصواب' بل الصحيح هو وهذا الآخرى' الرواية ق واحمد 
فلوونحوهما، والحديد النحاس من الوزونات ي إسلامهما جواز على 
بدراهمأجل إل بيعهما بجز ؛ ربؤبض ونحوهما والحديد النحاس كان 

دونفيه التفاضل جاز ه جناختلف إذا الربا فيه بجري ما فإن نقدا' 
وأيضابهللاثما• على دل مؤثر فرق غع من انتقضت إذا والعلة النساء' 

التعليلبخلاف محض' حلزد فهو مناسبة' فيه ليس بالوزن فالتعليل 
بهالذي العيار هو والثمن البيعات، أثمان والدنانير الدراهم فإن بالثمنية 

ولايرتفع لا مضبولأ محدودا يكون أن فيجب الأموال' تقويم يعرف 
نعتبرعن لما يكن ؛ كالقلع ؤيئخقض يرتفع الممن كان لو إذ ينخفض' 

البيعاتبه يعتبرون ثمن إل الناس وحاجة سلع' الحميع بل الييعات' به 
وذلكالقيمة، به ئعرق بسعر إلا يمكن لا وذلك عامة' صرويية حاجة 

يقومولا واحدة حالة على ييستمر الأشياء به مموم بثمن إلا يكون لا 
ؤيقعالماس معاملات فتفسد ؤينخمض، يرتفع سلعة يصير إذ بغيرْ' هو 

اللاحقوالضرر معاملامم نساد من رأيت كما الضرر' ؤينتد الخلف 
ا٢٦





للمصلحةالصناعأ فيها لأتتقوم السكة فان أيضا بالفرق فأجاب المكسرة، 
يبالزيادة تقابل فلا للناس معيارا تكون أن وهي منها المقصودة العامة 

بتنؤيمجرى العرف فإن المصؤغ بخلاف المعاملة لفسدت ؤإلأ العرف 
إفسادولا العامة للمصلحة نفض تمؤيمها ق ولمس فيه الصناعة نيادة 

لماس.المعاملة 

البأنه بالوزن الممدين ي الربا تعليل القيم ابن نقد يناقش وقد 
والرصاصوالنحاس الحديد ق الفضة أو الذهب إسلام جواز على إجلمع 

وجعلهاذلك من مع من الحنابلة من فإن الموزونات، من ونحوها 
أماأحد عن الروايت؛ن إحدى ؤا كما الوزن العلة أن على بناء رمية 
فيجوزبالثمنية التدين )، الربا تعليل وهى الأخرى الرواية على 

ا٠الموازوناتر من ونحوم الحديد ي إسلامهما 

منعكس،غير بانه بالثمنية القاوين ق الربا تحليل أيضا يناتس وند 
منالواحل، الحنس أفراد بين المعاوضة ق باتفاق محرم المفاضل فإن 

وكذابياو، ياوأ كانت ؤإن والملح والتمر والثعير البر الأربعة' الأجناس 
مامنها ولمس الحشس اختلف وان بينها المعاوضة ق باتفاق محرم الممماء 

بانمحاب أن ؤيمكن الأمنية، علة توجد و؛ الحكم فوجد عرفا' ثمن هو 
نؤعكل ي تعليله فيصح بالثخص، لا بالحشس واحد الربا بتصم الحكم 
الأربعةي الربا محريم ييعلل بالأمنية، المقلين ي الربا محريم فيعلل بعلة، 

جعلتفيما منعكسه مهلردة علة منهما وكل مثلا قوتا بكوما الذكورة 
فيه.علة 

متءاJيةغير قاصرة باتبما أيضا باكمنية العليل يناقش وقد 

ايد.وس - الغنم لاين ^_j، إعلام من الثاف الخزء ي اربا محث انئلر )١( 
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يصحفلا عليها، محمعا ولا علثتها على منصوصا ليسمت.، مستنبهلة، 
قمنحصرة ض التعليل فانية أن ومحاب • الفانية لعدم بها التعليل 

الانقيادإل أدعى كان المعئى معقول كان إذا الحكم فإن التعدية، 
محلق آخر وصف ظهور بتقدير يمتنع وأيضا التبول' إل وأسمح 

فواتيإل اائاصرة على ترجمحه دون به الحكم تعدية القاصرة العلة 
•ا بهار التعليل فصح للتعليل، أحرى 

علىمحللع وأنه فقهية، ملكة صاحب أنه على يدل ومما 
-معقبانفلمره وجهة من كتبه ما مشاكله على واقف العصر، مستجدات 

وماله، العلماء كبار هيثة استعراض بعد الفدية الأوراق مبحث على به 
اعتبارهامن النقدية الأوراق حقيقة ل نيلت فقهية أقوال من تضمنه 
مستقلانقدآ أو فضة أو ذهب عن بدلأ أو فلوما أو أوعروضا أمنادآ 
ماكتب فقد شرعية- أح،5ام من الأقوال تلك على يرتب وما بياته، 
قيمتهاتكن و؛ نفسها، ي لها قيمة لا النقدية الأوراق كانت ءفلئا نصه: 

فيماقيمنتها ؤإنما إياها، وخمايتتها لها الدولة إصدار محرد من مستمدة 
وأثماناثرانية قوة لها الدولة من مع وجعلها بها، الدول ثقة أكسبها 

أكسبهاالذي كان ولما للادخار، عاما ومستودعا للقيم، ومقياسا للاعأالح 
ماهو العدنية العملات من سبقها ما محل للحلول صالحة وجعلها ذلك 

؛سنلكاتمن بهما يقدر ما أو فضة أو ذهبا الغهااء من إليه استندت 
كانلما ♦ محارية• أوراق أو مالية أوراق أو احتياطها، أو انتاجها أو الدولة 
عملاتمن محله حلت عما بدلأ الشدية الأوراق كانت كذلك الأمر 

فمالجما تابعة وكانت بها، التعامل ق ّبقتها التي الفضة أو الذهب 

•للأ4دي الآحك1م احتكام محاب من الناصرة الُلة ومحث لدووي< ايبممع انثلر )١( 
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عنمتفرعا منها وماكان اللهب، حكم فله ذهب عن متفرعا منها كان 
فيهايبمدر كأصلها، الزكاة فيها تحب هذا وعلى الفضة حكم فله فضة 

اعتيار4ع والسمينة الفضل ربا فها وعبري أصلها ي به فدر بما النصاب 
متفرعاكان وما حنس، الأصل حسب فضة عن متفرعا منها كان ما أن 

عنهتفرعت بما النقدية الورقة بع ؛بوز ولا جنس، الأصل ي ذهب عن 
حكمي النقدية الأوراق فيض ييعتثر التفاضل، *ع الفضة أو الذهب من 

يكونأن بلازم وليس هذا ٠ الفضة♦ أو الذهب من محله حلت ما قيض 
إم؛كانيا؛باوسائر خاماما دامت ما بالفعل فضة أو ذهب الدولة زينة حي 

مقامهاتقوم محققة قاتمة الفضة أو الذهب من السابقة بوحدما تقدر التي 
الدول،من وغيرها الإصدار دولة ق النقدية بالأوراق الثقة ستمرار اق 

الورقةلخامل فضة أو ذهبا النقد مؤسسة تسلم أن أيضا بلازم وليس 
بماوتقوم وخليفتها تودي النقدية الأؤراق دامت ما قطا ما مقابل النقدية 

النقديةالأوراق غتناء ي يتصرف أن الأمر لول فإل أجله، من أنشثت 
الثروةتنمية وجوه من بالصيحة أمته على يعود فيما الغمناء كان أيا 

معرضةأو الدولة حزينة ي معهللة لأتبقى حتى الرعية عن والرفيه 
٠الأفراد أيدي ي والتهريب للتبديد 

وعدمبالفعل الدولة حزينة ؤ، اكناء وجود عدم أن يعرف وبهذا 
الذيالغهلاء دام ما له ابهنالأ ولا لأنهناء إلغاء لايعتير لحاملها القابل رد 
ملاءةيثبت فيما ؛ثلأ نائما موجودا بها الثقة ومر العملة روح هو 

ماكل من والخارج الداخل ف( بها الثقة ؤيكسب إمكانياما، وقوة الدولة 
الطندية.الأؤداق إصدار قبل بها تتعامل الدولة كانت التي بوحدما بمدر 
موجوداتبها تقاس مثلا كالذهب عليها متفق وحدة وجود ؤإل 

الللأخرى ية بالندولة كل ملاءة مدى بها ليعرف الدول ؤإمكانيات 
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موصؤعالجلس بحث ا"آ'؟اه• عام الأحر ربح شهر من الأول النصف 
وأناقرارا' ذلك ق رامحي نواحيه، جع من والقران التمتع هذي ذبح 

ونتآخر تحديد عدا ما الأحكام من نيه حاء ما خميع على أوافق 
أحرمن أن فأرى التشريق' أيام من الثالث اليوم شمس بغروب الذبح 

لعمومبدلك ياثم ولا محزنه التشريق أيام عن والقران التمتع هدي ذبح 
٠٢^لديهر ين أنمن ئ لج إل أمحني تخ ممال؛ قوله 

هذامامحص الشتة ولا الكتاب ق يثبعت م الذبح، لزمن بالسعية 
النبيذبح عليه يد>ل ما وغايه الذبح، وقت مائة حيث من العموم 

السنة ذلل أن التشريق وأيام العيد يوم ي عنهم اممه رغي وأصحابه 
بالسبةالعموم هذا محص ما حاء وقد الذبح، ي صحة شرحل ولا نرض 

هديهذبح عن ه النيئ امتناع وهو والقران التمتع - هدي ذبح لتقديم 
علىفدل العيد، يوم هديه ذبح ثم محله يبلغ حتى العمرة أدى أن بعد 
العملالبيان من هذا وكان العيد، يوم عن ذبحه تقديم يصح لا أنه 

من؛جد؛وثؤ محلمأ تعال؛ قوله ي للمجمل والنول 
•٠ وسلم♦ وآله محمد نبينا على اممه وصلى ا ق٤مهر 

ورأيتإل؛ها الشيخ صلرق صهية ومساو أحرى كتابات وهناك هذا، 
للنفع،وتعميما للفائدة، إتماما عليها، القارئ يهللع أن الأكمل من أنه 

وقدالخمعة، يوم عنملب والإمام السجد تحية مسألة السائل؛ هذه ومن 
فقال:السألة هذه ق العلماء أقوال الث،غ ذكر 

السجد،دخل لن الخملة ق السجد تحية هللب على العلماء اتفق 

(.١٩٦)الآٌت اومثأ ّورث )١( 
(.١٩٦)الآأة التر؛. ّردث )٢( 
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يالخمعة يوم لاخطيب والإصغاء الإنصات طلب على اتفقوا كما 
للجمعة;ءثْلب والخطيب لحل لمن ينبغي خيما واختلفوا أيضا، الخملة 

فدهباكحية. صلاة يصل أم اكحية؟ يصل فلا والإصغاء الإنصات هل 
الشافصمنهم الثاف ؤإل محيفة وأبو س الأربعة الأئمة من الأول إل 

الخجااجر'ايعهليه ما وبيان المد٥٠؛^، ومننع الفريمين مأخذ وهاك وأحد• 
أإمن؛أالمث  ١٥٧^تعال: قوله بعموم أولا؛ الأولون إحج الحق؛ من 

كذلك،نالخ،طبة للقرآن! والأستماع بالإنمات تعال اث أمر قالوا؛ 
الأمر،امتثال عن ؤاعراصن تشاغل وقتثذ التحية أداء وي قرآن، هي إذ 

بجون•فلا 

أنصتلصاحبك يلت إذا  ٠٠والسلام؛ الصلاة علميه بقوله وثانيا؛ 
إللحليمّه إرشاده أعتثر قالوا؛ - علميه -متفق اغوت« فقد خلب والإمام 

أنأول بالتحية فالتثماغل زمنه، قصر مع لغوأ بالمعروف وأمره الحم، 
قيمغ.لغوا يكون 

دخلءإذا مرفوعا: عمر ابن حديث من ^١^؛، ١٥١١رواه بما وثالثا؛ 
الإمام«.يفؤغ حتى كلام ولا صلاة فلا المنير على والإمام أحدكم 

حكمهايعئه فلا دخل بمن محصوصة أتبما حلمه الثلاثة عن والجواب 
والإمامالجمعة يوم أحدكم حاء *إذا والسلام؛ الصلاة عليه لقوله 

داود،وأبو وأحمد مسلم رواه فيهما• وليتجوز ركعتين فليركع خلب 
العام.على بالحاص قفي والعام الحاص تعارصن إذا فإنه 

والخوار.الناش الحجاج. )١( 
(.٢٠٤)الأيأ ^٠، سورة )٢( 

١٣٣



دليللا دعوى قرأن الخطبة بأن القول إطلاق أن الأول؛ وعقص 
فالحكمذلك ومع أىتر< أو آية منه فيها يكون أن محوز نعم علها• 

للغالب*

قونذليرْ منصت• عليه يهللق الركعتإن مصل أن الثال: وعنصر 
سكوتكاممه رسول يا • قال أنه الصلاة افتتاح ق أبوهريرة رواه ما ذلك: 

فهناممأ، القول على السكوت فاطلق فيه؟ تقول ما والقراءة ^^٠ ١١ض
كذلك.

أبوقال ييك' بنر أيوب فيه ضعيف، حديث أنه الثالث: ومحمر 
•حجة به تقوم فلا الحديث منكر إنه حاتم وأبو زرعة 

خزيمةابن وصححه ائير والنداود أبو رواه بما رابعا: واستدلوا 
الناسرقاب يتخملى رجل جاء قال؛ بمر بن اممه عبد طريق من 

٠»وآست« رواية وق آذيت« فند أأاحالس له: فقال عئطب، .ؤ والنيير 
•حينثد مشروعيما عدم على فدل التحية دون بالحلوس أمره قالوا: 

قدالرجل هذا يكون أن محتمل أنه الأول: وجوه من عنه والجواب 
ليتمكنتقدم تم منه مرأى على المسجد موحرة ق التحية صلى 

عليه.فأنكر الرقاب فتختلؤر الحهلية سماع محر 

ضاقوقد الحلبة, أواحر ق لحل الرحل؛ يكون أن محتمل الثاق: 
ؤيدلبهار يهنالب فلا الإقامة قبل؛ التحية متر يتمكنر لا بحيث الوقت 

أبطأت.أعر وآتيت( آذيت (فقد الروايات: بعض ق ما ذلك على 

الأعناق،محلي عن النهي *اجلس* ه قوله معنى أن الثالث: 
الرحلرعلمه ما إل . وكله فقد اكحية وأما آذدت« »لقالأ قوله بدليل 

١٣٤



الحديثينوى لا الاحتمالات هده رمع التحية، صرؤرة من ذلك قيل 
النزغ•محل ؤا به الاحتجاج على الذكور 

واحتجءيوب> من فيها ما بتنا وقد المانعين. حجج جلة ذلك 
والإمامالخمعة يوم أحدكم حاء »إذا ه؛ بقوله أولا؛ الاحرون 
عمومعلى وهوقاض فهما«راا• وليتجوز ديثن فليركع خلب• 

عالماأظن لا اكووي؛ قال فيها، مٍلمن ولا ^١<، من ذكروْ ما لفثل 
فخالفه.صحيحا اللفنل هذا ييلمغه 

رحلحاء نال؛ اس عبد بن جابر رواه ؛بما نانيا واحتجوا 

فقال؛لا، تال؛ فلأن( يا 1صأيت فمال؛ الجمعة يوم محلب س والض 
الرحلوهدا الجماعة، رواه ركعتي(، |لفصل رواية؛ وي فاركع(، »قم 
ؤيدللها. عموم لا حال واقعة باما المانعون وأجاب الغهلفانى، نليك هو 

كانالرجل أن سعيد أي حل1يث من روى ما ب،،،ليك احتصاصها على 
)|صلقال؛ لا، نال؛ ))أصالي4ت؟( له؛ فقال ا  ١٥^،يئة هي 

الصدقة.على وحض 

هذا»إن قال؛ . النبي أن أحمد عند الحديث هذا ي وأيضا 
فيتصدقرجل له يفطن أن أرجو وأنا بدة هينة ق دخل الرجل 
عليه(٠

الااص1.قة فصد من ذكروه وما الخصوصية، عدم الأصل بان ورد 
كانولو للأمر، جرء منهما كل فيكون معها -أبما- التحية إل القصد يمنع 

٠عليه فتصدقوا بذة ذا رأيتم إذا ة لمال فحسيب الرجل إل الفلر للفت 

بملما.والإمام التحيت ياب الخمعة ي ( ٨٧٥)صحيحي ي ملم اخرج( )١( 
النبمة.وترك \لوه■ مي البذاذة: )٢( 
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همغحتى سكت ه النبي بان - -أيضا سليك حديث عن وأجابوا 
قيبق فلم والإنصات، التحية بين ساليك جع فقد صلاته، من ساليك 
هالنبي سكوت حديث بأن ورد وقتند« التحية أحاز لن حجة حديثه 
حديثمن أخرجه الذي الدارنهلني فإن صعيف، ساليك يفؤغ حتى 
التئميسليمان رواية من إنه ا الصواب وتال صعقه، ند مالك بن أنس 

لقاعد؛بم،محالفا لكان ثبت لو أنه على فيه؟ صحة فلا معضلا أو مرسلا 
كانإذا لاسيما ٠ عندهم ئهلعه ءقوز لا فيه ع الشر بعد العمل فإن 

أحرىبأجوبة تعللوا وند فيه، لم حجة لا الأمرين كلأ فعلى واجبا 
مردها.إل داعي فلا النفلر يأباها 

وهوذلك، ي الصواب وجه عرفت وقد مننع، فلكل وبالجملة 
الصرمحةللأحاديث عمملب والإمام للداخل المسجد تحية صلاة ضرورة 

ولاالاتحون، بها تمسك التي الأحاديث جع ضعف مع ذلك ي الثابتة 
الضعيفإل عنه والتحول الثابت. الصحح ترك على محملنا ما نرى 

الأء٠ىر١؛٠والتقليد الممقوتة العصبية إلا •اللهم الواهي 
السبيل.سواء إل انفه هدانا 

الثانيةالمألة 
الجهعةيوم العيد 

منحماعة: فمال الجمعة، يوم العيد كان إذا فيما العلماء اختلف 
ذلكأيضا علميه ظهر ولا الجمعة عنه ّقملت الإمام مع العيد صلى 
بنمنبه بن وهب عن بسنده سننه ي النساش رواه بما واستدلوا اليوم، 

.٠١٤١٥امحأولى حائي الخامس العدد والعشرون• الثالثأ المنة التوحيل.! محلة انثلر )١( 
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حتىالخريج ناحر الزمع ابن عهد على عهدان •"اجتمع قال؛ كيسان 
بملوا نملى' نرل ثم الخطبة، فأطال فخهلب خرج ثم المهار، تعال 

فقال:عنهما اش رصي عباس لابن ذلك فيكر الخمعة، يومثذ لأناس 
٠الشهء أصاب 

؛قال رباح أمحا بن عطاء عن بسدْ سننه ي داود أبو رواه وبما 
إلرحنا ثم النهار' أول حمعة يوم ق عيد يوم )، >^ ١١ابن بنا صلى 

فلمابالطائف عباس ابن وكان وحدانا، فصلينا إلينا محرج فلم الخمعة 
•الثنة أصاب فقال: له< ذلك ذكرنا قدم 

ليومجعة يوم اجتمع قال؛ عءلاء عن أيضا داود أبو روا0 وبما 
يومفا عيدان اجتمع فقال؛ عنهما اف رصي اده ابن عهد على فهلر 

صلىحتى عليهما يرد ؛ بكرة ركعتتن صلاهما جيعا فجمعهما واحد، 
إذالإمام وهو اليوم ذلك الخمعة صلاة الزبير ابن فرك العصر،أ«ه• 

الصحابةمن أحد إنكار وعدم القنة، أصاب عباس! ابن وقول ذاك، 
الظهرصلاة أو لصلأتبا الزوال عند اليوم ذلك خروجه وعدم عليه 

العيدصلى وعمن عنه يومثد الظهر وسقوط سقوطها على دليل بالناس 
العيدمعه يصل م من غيرهم وعن عنهم سقوطها على دليل بل معه، 
اليوم.ذلك 

علىمبنية والعبادات العيادات، مسائل من المسألة هذْ إن ثم 
حكمل عنهما اممه رصي الزبير ابن عمل فكان ذلك، مثل ي التوقيف 
ادمع'

الزبثدأابن ذكر عقب المنتقى فا تيمية ابن البركات أبو قال لكن 
بهاواجترأ فقدمها الزوال قبل الجمعة تقدمة رأى أنه هذا وجهة قلت: 

•ه العيد<أ* عن 
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العيدصلى عئن والظهر الخمعة صلاة إسقاحل إن أيضا: ؤيقال 
هدمكل ي صلوات خمس الكلفن على مصت التي الأصول عن خارج 
حماعة،ي الصلوات من كل إقامة على دلت التي الأصول وعن وليلة' 

الزب؛ر،ابن لهم عمج ؛ حينما وحدانا الظهر أو الجمعة صلوا ند وهؤلاء 
بصلامماكتفاء أصلا بمالوها ألا دليلهم مقتضى على قم الشرؤع وكان 

يالجماعة مشروعية دليل بمقتضى جاعة يملؤها أن أو العيد<< 
الفراتص>

ذلكالجمعة ترك ي العياJ صلى ش يرخص لا ؛ الفقهاء أكثر وقال 
أنوجوبها شروحل مه تونرت من على بجب بل لغتيهم ولا اليوم 

اليومذلك العيد صلى من ض تفرق و؛ عامة وجوبها أدلة لأن يصليها، 
يدلما ااشرع أدلة من يثبت حتى ذلك بقاء والأصل يصله' ؛ ومن 
حلاقه.على 

الثالثةالمألة 

بمزدلفةوالنرؤل بعرفة الوقوف 

أصتئآديظثوا -تزئت نجن أقنتم ال: عتاممه ال ن
تنحقئر وإن ،ود)اءئلم كثا وأدحفزو، ألكمإو الننعر عند 
آلكاسأدَاش كيث يث فيتخوأ ثث @ يل مي، 

♦دح_ةلهرا؛ عمد ه اُك أس سعثوا 
المزدلفة،إل منها السبر ق مرعن -دفعتم عرفات من أفضتم 

الخرم.داخل لأثما بدلك سميت كلها، االردلفة الحرام- المشعر 

(.١٩٩. ١٩٨)الابمان القرة؛ سورة )١( 
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بالمزدكتوالنزول بعرفت الوقوف لأصل إثبات الأيتتن هاتتن وي 
لزمنية بالناجال فهما لكن بهما• الوقوف لرتيب وبيان بها' وام 

هووهذا صغته وبيان فهما الحجاج به يتعبد وتقدير0،وما منهما كل 
ؤولث،وئمإكقوله: الآحكام أصول فه اس ينرل القرآن، ي الشأن 
ثأكت

الثما٠ وقوله؛ مثئ'يمرم♦ لمحد؛م ثثايَ من ؤوأتمدوأ وقوله؟ 
أنعيه مع ئلأ أغثثز أو آكك حج ص أم ثءآر بن وألمئ، 

..لألمحكءياُ:

أثثؤدأ-ءل( ه؛ وقولأؤئز»هرأا. رءامإ ألئاوآ غاوأنينؤأ ه؛ وقول
د٢لييؤ١هر وحثم آتح 

تعال:قال والبيان، بالبلاغ والسلام الصلاة عليه رسوله وأمر 
بجه؛1يا رد تا ص لتة أليًمح إقك 

منفيهما يفعل وما زمنهما وعمله بقوله . اش رسول قبعا 
لأصحابه:وقال الودلع، حجة ي حهلبته ق المناسك وئمح وعبادة نسك 

بهاصلى أن بعل بمنى مكث . أنه وذلك مناسككم«، عمي »حدوا 
نمربسعر من بقية وأمر الشمس، حللعت حتى التاسع اليوم فجر 

عتاوواقف أنه إلا قريش تشك ولا ه، اس رسول فسار بنمرة، له 

)٩٢(.الأيأ )١( 
(.١٢٥)الأيأ التر؛، ّور؛ )٢( 
(.١٥٨)الأية البترة! سورة )٣( 
(.٤٣)الأيأ الترة. سورة )٤( 
(.٢٧٥)الايآ الغرة: سؤدة )٥( 
(.٤٤)الأية الحل: مووة )٦( 





حرةأتى حتى السير تابع ثم حاوزْ حتى ض تحئر بطن أتى حتى 
ئظالشمس طلؤع بعال حصيات بسع الوادي بطن من فرماها العقبة 

ا٠حصاة؛ كل 4ع 

عليهيكون أن ينبغى لما وعملا قولا . اممه رسول من بيان هذا 
منهاالإفاصة وق المزدلفة( ق ثم منها الإفاصة وق عرفات، ق الخجاج 

ولاأركانه من ركن بعرفة الوقوف أن على الفقهاء اتفق وقد منى، إل 
مننحزئ ما أقل ق واحتلمغوا نسيانا، أو عمدا تركه من حج يصح 

بها•الوقوف 

مارأو ليل بين ما ساعة بها الوقوف محزئ أنه إل الجمهور فذهب 
ساعةبها الوقوف محزئ أنه إل طائفة وذهب عرفة، يوم من الزوال بعد 
مضرسبن عروة لحديث الفلماهر وهو النحر، ليلة أو عرفة مار من 
مهليتىأكللت حليء، جبل من أتيتك اس رسول يا قلت؟ قال؛ ^( ١١٥١١

منل فهل عليه' وقفت إلا جمل من بقي ما واش نفسي' وأتعبت 
وقدمعنا أقام ثم ههنا، الغداة صل رامن ه؟ اش رسول فقال م، 
٠حجه( تم فقد تبارأ أو ليلا بعرفة ذلك قبل وقف 

واتفقواالنحر، ليلة من حزء وقوف إلا عيزئ، لا أنه طائفة ورأت 
والعشاءالمغرب ب\ن فيها وجع النحر، ليلة بالمزدلفة بات من أن على 

الوقوفبعد الإسفار إل الإمام مع الصبح صلاة بعد ووقفا الإمام مع 
صلاةبعد الفجر بعد والوقوف الس1ا ق واختلفوا تام، فحجه بعرفة 

منيكن ومهما فرائضه؟، أو واجماته أو ا-لج سنن من هو هل الصبح؛ 

الإماماخرجي الذي ا منهايد رخي الأنصاري حرام بن اش عبد بن جابر حديث انظر )١( 
الميحجة باب ( ٢١٨)صحيحي ق ملم 



وفدللحاج ينبغي فأيه ومزدلفة بعرفة يتعلق فيما الفقهاء بض الخلاف 
نسك4يودي أن للحج وعمله وأهله وحلنه وترك ماله وبذل نفسه أتعب 
بهالاهتداء لمحنى تحقيقا حجه، ي . النبي من كانت التي الصفة على 

العبادةهده لصحة واحساءلا ٠ متامككمء عثي »خدوا بقوله؛ وعملا 
جرءض بعرفة الوقوف فا فليجمع الإسلام، أركان من ركن هي التي 
ولبملبمزدلفة ولست الزوال، بعد عرفة مار من وجرء المحر ليلة من 
الذينالصعقة حنس من كان إذا إلا والصبح، والعشاء الغرب بها 

الليل،منتصف بحد متى إل منها الإفاضة ق ه الر،مول لهم رخص 
نسكوخاصة فيها الرخص ؤهتتع عبادته ي يتساهل أن ينبغي ولا 

يرمأن يليق ولا العمر، فا واحلا٠ مرة إلا له يتيسر لا قل، فإنه الخع' 
للراحةظأ واجباته، أو قثنه برك أءلرافه من انتقص قل، مشئه بمحج 

عليهبل الشرعية، الأدلة إل نفلر دون العلماء أقوال من السهل باتباع 
مبرؤرآ،حجه ليكون سبيلا، ذلك إل استهلاع ما الكمال على بجرص أن 

٠ا  ١٠١٠١ولل،ته كيوم حجه من ليرم له الله فيغقر 

ثالفقه أصول ق محالعه 
إلالوصلة العلوم أهم من الفقه أصول علم أن به المسلم من إن 

الل،يالعلم فهو رسوله وسئة كتابه ق تعال الله أحكام معرفة 
صفومن فأخي والممع الرأي فيه واصهلحب والسمع، العقل فيه ازدوج 
الالذي العقول بمحض تصرف هو فلا السبيل، سواء والعقل الشمع 

لهيسهيه لا الل،ي التقلياJا محضر على مبني هو ولا بالقبول' الشمع يتلقاه 
والتأييد،بالسمدياو العقل 

■ووئتق( ردساثل التامن الفصل ي الخهليت اكورات انئلر )١( 
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نفسسةتعالثت من الد- -رمه الشخ كتبه ما على الطلع إئ 
للغزال،و،ااااستصاسما€ احلمي، للسم1لالوادئات1ا كتاب على وليمة 

إدراكه،وعمق علمه غزارة يدرك للامدي الآحكام٠ أصول ي وءالإحكام 
الاستدلالاتؤيتقد الإشكالات، على بجيب قربمته' وصحة بصيرته، ونفاذ 

سليم.ومآحد واضحة بعبارة منها أنوي غيرها أن محركا الش 
الأسلوبمتقن الفقه( أصول )علم العلم هدا ي الشخ كتيه ما إن 

القواءاو<>راسخ القصد، واصح البناء، محكم 

واقفالعلم هدا ي متبحر أصول لهء الرجم ٠ أن على محيل وهدا 
كتابعن سألته فإذا فيها، ئا مستحقر كتبه، على مهللع دقاتقه، على 

توحدالتي والآحد ومزاياه خصائصه لك ذكر الأصول كتب من 
عليه.

إماماالأيه- -رحمه الرزال، عبد الشبح كان فقد وبالجملة 
الفقهعلمي وبخاصة العلوم من كشر ؤا مجتضلعا ونفاارأ كييرأ وعلامة 

وغوامضهامحاسنها ومعرفة أسرارها، من بكيد الإحاطة مع وأصوله• 
التملقي باعا له أن ذلك ق اعده وسمشكلاما♦ وحل ومحريرعويصها 

العلوم•وسائر والعقليات، 

اافهمعلى ومقدرته عالمه، بسعة الله- رحمه - الس،؛خ تميز لقد 
السديد•والرحح الواعي والاستنباط الدقيق، 

العالمية،الدقة سسخنا فضيلة ي عرفت لقد ا تلامدته أحد يقؤل 
بينةاممه- -رحمه متمهزآ المهلروحة المباحث لجواتب الواسع والاستيعاب 

وسرعةالأحكام، عنها تصدر التي والقواعد للاصول واستيعابه فهمه 
العلم•أهل لكلام استحضاره 
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رأيأو بحث كل يقوم - اس -رخمه الشخ كان لقد أحر؛ ؤيقول 
الصالحالسلف التزمها التي الصحيحة والآصول الأسس صوء على 

الأصولي والاختلأفات المائية الفلسفات واجهوا حينما التكبار والأئمة 
والفريع•

"الرزاق عبد الشبح أن الأهوال هذه عرضر بعد المؤكد من إن 
والتدنهقوالتقعيد التاصيلر ي نريده مدرسة بمثابة كان الله- رمه 

ونشرالنفسر وفقه والربية الأخلاق ق مدرسة كان كما والتحقيق، 
•الفضائل، 

العلمهدا ق المتخصصة كتاباته من، منتهكات التالية الصفحات وق 
الحاجةوشده وأهميته العلم هذا فوائد فيها وصح اكقه( أصول )علم الثر 
مقدمتهانتفلمته قد هذا وكل فيه' التأليف علؤ، الباعث والسبب اليه 

هذهوي للأميي الأحكام(( أصول ي #الإحكام لكتاب والموفقة الرائعة 
اللففلوجزالة العبارة وسلامة التصنيف( جودة القارئ يدرلئ( المقدمة 
الأسلولسا،متميوة علمية لشخصية يقرأ أته أيضا ؤيدرلث، الرتيب، وحسرا 

وهوجليا للقارئ يتضح موف كما الاحلملاع، واسعة المواهب(، متعددة 
الامدي،كتاب على نفيسة تعليقات من، يتلوها وما المقتهلفات هذه يقرأ 

محمول•ما ليدرك يكب' ما محص متمن' وفميه منصف لعام يقرأ أته 

»الإحكام*كتاب مقدمة ق اش- -رحمه الرزاق عبد الشبخ أبان لقد 
قما ولس، المعرفة، ورواد الشريعة لحملمة الفقه أصول عالم أهمية عن، 

أهل،ونحرصات شاذة، وآراء جدلية' مباحث( من، الأصول كتب بعض، 
الأسلوبمتمير كتابا يقرر أن ق زغب فقد ولذا وسمسْلتهم، الكلام 

وافيامرجعا ليكون العلم، هذا مياحث، من، تناثر لما جامعا العبارة سهل، 
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الفقهأصول كتب من لعدد تأمل وبعد للقضاء، الحال المعهد لهللبة 
الأحكام«أصول ي ءالإحكام كتاب على الشخ اختيار وير ومصنفاته 

الأسلوبعال كتاب الرواق" عبد السخ يقول -كما وهو ٠ للأميي 
بياني العنان لقلممه وأرخى نه، القول مؤلمه بسمل العبارة، واضح 

معانيه،

معهدهمعميد لم يكتب أن للقضاء العال المعهد ءلالبة زغب وقد 
محمله،تي\ى الكتاب هدا على كلمات الرزاق عباو السح وبحهم 

قذلك ذكر وقد فاستجاب عويصه، ومحل مشكله، وتوضح 
بنعل الشح الكريم الأخ عزم ولما هدا قائلا؟ »الإحكام« كتاب مقدمة 

منلكونه الأحكام(( أصول ي )رالإحكام كتاب حلعر على الصالخى مد 
ذلك،قيل مته محليعر ما ولفاد للقضاء الحال المعهد ق الدراسة مراحع، 

لهللميهم،فاستجبن كلمات ءلي4 أكتب أن العهد محللأب سألمي وقد 
منأقن( أن أحاول و؛ عل' الواجب لبعض وأداء لرغبتهم محقيقا 
غنىوهو الأسلوب عال العبارة، واضح فالكتاب ااشارح، موقف، الكتاب 

إلنفسه عبارة احتقر منه ذللئ( أراد من بل الثراح، عن بوضوحه 
•الامدي عبارة حانما 

علميةقيمة من يمثله وما الكتاب هدا أهمية الشح وضح أن وبعد 
ممال:وفائدته، الفقه أصول علم أهمية بيان ق شمع عالية، 

فقدفائد؛با، وعثلتا نفعها، عم التي اللوم من الفقه أصول 
يستثمرواأن واكتسابا، دراسة أو واستعدادا، فهلرة الجتهدون به اّتهلاع 
علىالتفصيلية أدلتها من الأحكام بها يستنبهلوا وأن الشريعة، نصوص؛ 

منبدراسته عنى من ووقفا وأبينه، حلريق وأوضح وأتقنه، وحه أكمل 
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طريقهموءرما و*ّلااركهم' المجتهدين مآخذ على المقلدين العلماء 
منحد ما على قواعدهم فْلبقوا استنياطهمء ق ومذاهبهم جتهادهم اق 

نسبوهاائل الممن ممر ق أحكاما أصوئم على واستخرجوا أقضيت، 
•نصا حكم فيها عنهم يشت م حيث غتربجا إليهم 

قواعدهبدراسة ه نفؤيأحذ الأصول بعلم يعنى من يبلغ وقد 
يكونأن الأئمة من تقدمه من مج على لها وتطبيقا عليها استدلالا 

أدلتهاإل ؤيرجع الشريعة، أصول على بحثه ي يحتمد مهللقا محتهدأ 
عافيةوأسلم نفعا، وأعم له أيسر هذا كان ودبما • الأحكام منها ويستتبهل 

واستخراجمعين إمام أصول مقتضى على السائل ي احتهادْ من 
أصوله.على الفرؤع 

يكن؛ والتابحين الصحابة عمر أن ذلك عقب الشح يذكر ثم 
يوضحثم الأحكام، استنباط ي إليها يرجع أصول نيئين إل بحاجأ 
قائلا:ذلك أسباب 

نزلوبلغتهم عنهم اش رصي للصحابة ليقة م العربية كانت وقد 
منومغناه الكلام مقصد يعرفون فكانوا ه، النبي بينه وبها القرآن، 

.النبي يلزموا والتنزيل' الوحي عهد شهيدا لثل دفحواْ' القول لحن 
والذكاءالفهلنة من عثليم جانب على ذلك مع وكانوا ؤإقامته، فره سق 

فوقفواوعملا، علما التشريع على والحرصن البصيرة ونور الذوق وسلامة 
دراسةإل حاحة أنفسهم ي بجلوا و؛ ومقاصدها، الشريعة أسرار على 
إلتلجثهم صريره ولا الشريعة نصوص استثمار ق بها يستعينون قواعد 

الأدلة٠من الأحكام استنباط ل إليها هر"أع أصول تدمحين 
عناهمفاستغنوا سبيلهم وسلكوا مدرجتهم، على التابعون سار وقد 
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والخالطةعنهم الأحذ وكثرة بالصحابة، الصلة وقوة بالوحي، العهد كرب 
•الدخيلة الكلمات من العربية اللغة على الملامة وغلبة لهم 

الفقهأصول بتدؤين العلماء عناية عن ذلك بعل الشح يتحدث ثم 
مقول؟بالتديمحن عني من وأول 

أبوالعلمام بين اشتهر فهما الفته أصول بتديين عني من أول وكان 
الة«،ب»الرمالحروف كتابه فأملى الشافعي إدؤيسن بن محمد الله عبد 

بينالرسالة إملاء ق جع وقال * المرائي ،سليمان بن الربع عنه وكتبه 
اجالأءأمرين 

الكتابمن عليها الأدلة ؤإثامة الأ'صولية، القواعد تحرير الأول؛ 
العربية•اللغة من بالواهي وتأييده الاستدلال ق منهجه ؤإيضاح والمنة، 

الأدلةمن لكم والمملبيق الإيضاح، لزيادة الأمثلة من الإكثار الثاق: 
تريدهللمخالفثن نقاش مع وفروعها، الشريعة أصول ق قضايا على 
منعليها بني محكمة قاعدة كتابه فكان جالأ، وتكسبه قوة العبارة جزالة 
العلمهذا ي ألف من سلكه واضحأ ءلريقا فيه ومنهجه بعده، حاء 

•فيه وتوسع 

فا*الإحكام كتابه ق حرم بن عل محمد أبو الأمرين ق تبعه وقد 
ؤإيرادأنقدها، مع التقلية للادلة مردآ منه أكثر كان بل الأحكام* أصول 

ثمعليها، به احتجوا وما فيها، العلماء مذاهب ذكر مع الفقهية للفرؤع 
ثانمحمد أبا أن ضر صوابا• يراه ما ؤيرحح ونقاشا نقدأ ذلك يوسع 

صحيحهاوتمييز النصوصن، على واحللاعه علمه سعة ق مدافع عير كان 
لوبأم ي ذلك ؤإيراد وأدلتها، العالخاء بمذاهب والمعرفة ّقيمها، من 

المافعيكان فقد الشافعي، مبلغ يبلغ ؛ واعية' مهلة وعبارات رائع' 
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حكمه،ق وأعدل ننده، على وأقدر بطرقه' وأعرف بالنقل' منه أخبر 
وبناءوأسرارها، السريعة لقاصد وأرعى ومغناها، الموص بمعاق وأدرى 

و4عالأول، عهدها ق بالعربية تدكر العبارة ق جزالة مع عليها، الأحكام 
علىوالرد الخصوم نقاش ق لعمان وعفة النقد، ق أدب حسن 

الأمريني حلريقته الثمافعي بعد الأصول ق المؤلفون سلمك ولو 
وكثرةالخيال وتركوا الأمثلة بكثرة ؤإيضاحا وتطبيقا واستدلالا تقعيدآ 

ماإلا يريدوا وم والحجاج' النقاش ي العصبية وطرحوا والعروض الحيل 
قأصل لما وتفاصيل مسائل من إصافته العلوم ي النماء طييعة تفتفي 

الحياةواقع من والتمثيل التهلبيق من الحاجة إليه تدعوا ما ؤإلأ الأبواب، 
بمنولأنتهى طالييه على العلم هدا لسهل حرم ابن فعل كا للايضاح' 

قريب•من الجتهدين صفوف إل به اشتغل 

الفقهأصول نيئين ق العلماء مناهج عن حديثه الشخ يواصل ثم 
المناهجهده ومجن تدؤينه، ي الملف من المتقدمين منهج وصح أن بعد 

والأحناف،التكلمين منهج الخصوصن، هدا ق الشبح عنها نحل،ث التي 
وطريقةاالتكالمين طريقة ض التباين أوجه وصح ثم بعدهم' جاء ومن 

قاتلاءالتدؤين ق الأمثل النهج الشبح بثن ثم • التدثين ل الأحناف 

أبإبمن الفقهية المسائل فأكثروا الأستقراء، طريق هؤلاء سلمك ولو 
قأحيانا الثماطبى ذلك فعل كما أصولية، وحدة ءتمعها أن على شتى 

بينهاما إل والإرشاد والإيضاح، الثرح بدلك وقصدوا الوافقات، كتاب 
ممتنبمدهب تقيد دون الحكم ق اشتراكها يقتفي جامع معنى من 

أدلةمن الأستقراء يؤيد ما ذلك وأتبعوا الأصولية، القاعد<ة إل لخلصوا 
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تفصيلي التشقهئات ممر الخيال واسع الخلل ممر العارصة ثوي كان 
بالقارئتنتهي قد درجة إل الأدلة ق والتقسيم والسبر والرديد الماثل، 

٠الحيرة إل أحيانا 

علومسائر ؤا والحوض اليونان متملق والعلماء الولاة من كره فمن 
يوالاسترسال الخيل كثرة وكره بالالهيات، منها مايتعلق وخاصة القلقة 

نفخيما حشية الاحتمالات وذكر النصوص، تآؤهل من والألكر الخيال 
أحياناالفاثال،ة وعدم تارة، منها الخدوى تلة مع والتاهات الح؛رة من إليه 

عندوتد منكرا، رآه ما عاليه وأنكر دينا، الامدي كره والذهبي كالأشرف 
•منه النيل إل ثيدعو فيه رأيه يؤيد ما تأليفها ي ومسلكه تبه كي 

يصلأن عن لعجزه بالامدي ذرعا صاق ولكنه ذلك يكره م ومن 
قبد؛يته وحضور عارصته وقوة العلوم، ق التبحر من إليه وصل ما إل 

وصنامةالتلليس ق بيانه، وبائع أسلوبه، وحسمن والمناخلرة، الخيل 
ابنذكره كما ٠ نفلره ق أوق ما مثل يون ؛ حيث حسده، التأليف 
مسحفيا،مصر من خروجه سبب ي العلماء بعض عن خلتكان 

التآؤيلوألم، الفالمهقة علوم وسائر النهلق بدراسة بأسا ير ؛ ومن 
منرفع وتأليفا ومئاغلمرة دراسة والاحتمالات الفروض وكثرة للنصوص 

قدره،من حهل من على باللأمة واتبمال عنه بالدُس، وعني الامدي ثهان 
الذهبيعاما حسن، المبكي كابن تالمه ق حلمن أو دينه، ق اممه أو 
٠للامدي نتقاصه اق 

الذهجابماء تكتب، بكلمات للأميي ترحمته السح عنتم ثم 
وصادقالحق، لقاصد تربؤيا منهجا تعتير الحقيقة ق هى بل لنماستها، 

الشح:يمول الخاتمة هذه وي ا، الهدن



فمنمتباينة، ومشارب شتى منانع لهم العلماء أن القول وقمارى 
ومنخيرا، بعض على بعضهم وأثنى وتناصروا تحابوا نرعامم اتفقت 

منإلا بالمبال، وتراموا تناحروا نغلرهم' يوجهان أفكارهم اختلفت 
الد.رحم 

ه،رسوله وسنة الله كتاب إل نزعته كانت من بالخق وأسعدهم 
باّممراءالسريعة مقاصد من ئبت ما رعاية *ع الملف وسع  ١٠ووسعه 

وأهوىهلريقا أقوم كان له وألزم لذلك أرعى  ٣١كان فكلما نصوصها، 
إلاليرك توله من يؤخذ أحد وكل الد، عصمه من والعصوم سبيلا، 
وماالتوابون. ا-سايثن وخير خطاء، آدم بني وكل ه، اش رسول 

منبالصواب فلئنضر ؤيصيب، نجلي البثر علمام من عا؛ إلأ الامدي 
معكشأننا معه شاننا وليكن له' اش ولنستغفر خهلأْ، عليه ولنرد قوله' 
الخمح:*ع سعارنا وليكن ادلين' علماء من غيره 

ؤ،محمل ربُ ي١لإبمني سبئمحيا آؤ؛ذنت ؤؤتيثا نا أعفر ^^-١ 
نجألأ؛.س انف تأآ :انزأ غلامحتا 

الأيأ)•١(.الخثرأ سور؛ )١( 

٥٢



كتابعلى الرزاق عبد الشيخ نعليقات من نماذج 

للامدي:ءالإحظام( 

ؤإنوهي نفيسة' تعليئات الامدي كتاب على الشيخ علق لني 
سعةعلى شك بلا تدل وهى العني' قويت أما إلا البني قليلة كانت 

هذ0أن كما العلوم، من وغيره الفقه أصول علم ي وتيحرْ الشيخ علم 
القديكون وقد الامدي' الحسن لأي قويا نقدأ صمتا نحمل التعليمات 

الأدبحد به يتجاوز ولا الإنصاف، عن به عمج لا إنه إلا أحيانا لاذعا 
ياقشة.اي 

الراغبين«»وكهف الامدي؛ قول على تعليمه التعليمات، هده ومن 
قائلا؛العبارة هذ0 على الشخ فعلق تعال' اث بدلك واصفا 

عنوأبعد اس،' مع للأدب أرعى لكان اللأحئين غوث قال: لو 
٠سيحان4 إليه يتسب فيما العبارة وحسه 

صاحبأنه وعلى بالألفاحل، الشخ عناية على يدل وهذا ة قلت 
الشبحتعليمات من كثير ق الحق المنهج هذا يتجلى سلفي، منهج 

-أي>اوهو الامدي؛ قول على تعليمه هذا ومن للامدي♦ وتعقباته 
مقولةعلى الشيخ فعلق لوجوده® أول لا قديم إل ينقسم - اينه علم 

را/ه(.الأحلكم اصول ي الإحكام كاب اطر )١( 
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قيرد ا والقالم< صفاته من غيره أو الله علم وصف قائلا؛ الأمدي 
قولعلى يعلق آخر موضع وق ، ٢١ننصاريوهم وهو الشمع نصوص 
قائلا:الشبح فيعلق لذاته« الواجب النديم خلق ®لأستحالأ الأمدي 
سنةق ولا سبحانه كتابه ي يرد ور توقيفية، وصفاته اش أسماء 
منصفة إل أو إليه، القدم إضافة ولا بالنديم، ميته نه رسوله 
إليه،يضاف وألا بذلك، سبحانه يسمى ألأ فيجب سبحانه، صفاته 
قوامتاواد0 الزمن وطول لكلبل( يدم ما على يطلق القدم أن وخاصة 
ا.الوجودأ ق ابتداء به اتصف لمن كان ؤإن الماحي، 

لأمتكال٠ين،العقل الأستاللأل منهج الشح به يدمغ آخر تعليق وق 
الامديذكر حيث إثباتا، أو نفيا اممه إل الخهة بة نخطأ فيه ييوضح 

قولهعلى الئمح فعلق • حهة« ق لا تعال اممه رثية يثبت العقل "أن 
قاتلا؛جهة« ق *لا 

كلمةهي ثم إثباتا' ولا نفيا الله إل الحهة نسبة الصوعى ق رد ي؛ 
تعالأنه به يراد أن نحتمل يله إثباما فإن وباطلا، حقا نحتمل محملة 

خيهلأنه به يراد أن ونحتمل حق* وهذا عرشه، على مستو عياله فوق 
علىعلوه نفى محتمل الله عن ونفيها باطل، وهذا ظقه، من ثيء به 

بهمحيهل أن عن ننزهه ومحتمل باطل• وهذا عرشه، على واستوائه خلقه 
حق.وهذا خلقه، من قيء 

ورودهالعدم إنباتا ولا نفيا ايم إل الخهة نسيبة يصح لا ؤإذن' 
وابءلل.الحق ولاحتمالها 

را/أا(.الأم أصول ي الإحكام انظر )١( 
(.niZT)الأحكام اصول ي الإحكام انظر { ٢١





اقمثا أرسيا هود: سورة ي تعال قوله ي أيضا الإرسال 
لكأإذ ؤ وفيها السعراء سورة ق عيب س قصة عع أيضا وانفلرها شبيمه 

بأتؤاأجاب ولو الدعوى، هذء إبهلال ي الكفاية ذلك ي فإن يزه ؤبمل 
أبعدلكان برسالته العجزة والقرآن الصادق، النيئ بشهادة اكتفاء تقل ث؛ 

لهءنالمزالقر١؛٠
معجزاتباتي نقل وأما الامدي؛ قول على أيضا الشبح ؤمحعلق 

ذلكمن قيء يوجد م لأنه الاحاد، تولاه فإنما القرآن غعر ه الرسول 
5j،jLJ>،بحضور منها حرى ما حرى إنما بل العقليم، الخلق من بمشهد 
وقعتاللياإية، الايات مجن كان فإنه القمر، انثناق ولاسيما يمميرة، 

قائلا؛ذلك على الثمخ فعلق البصر• لح ي وغافل نائم بتن والناس 
يعقلهم جع بحضرة كان الخدع حشن فإن بصحيح، ذلك ليس 

وقدالخيش، بحضرة كان .، أصابعه بحن من الماء ونبع المسجد، 
ئقلذلك و4ع ثاوتبم، به وزالت منه، وتزودوا وملهارة قربا بالماء انتفعوا 
أوالحجة إقامة بها قصد آية وأنه اث4ق انالقمر أن سلم ومتى آحادا، 

وغافلنائم بى والناس ذلك يفعل أن اممه حكمه ي استحال تقؤيتها 
يكونأن بد فلا لمث،اهدته، تنبيه ولا لرؤيته دعوة دون البصر لح مدة 

؛ؤإن المعنى متواتر بل مستفيضا نقلا تقل أنه ذلك كثير،ويوبد شاهده 
يبدكره استغنى العلهاء من كثيرا إن يقال قد ذلك ومع لفْلا يتواتر 
نقلهر٢ا.عن القرآن 

عقلاالواحد بخير التعب،و جواز ممألة من أحر موضع وق 
سقييسلمتا ؤإن يقول؛ أن ولقاثل الامدي؛ يقول به العمل ووجوب 

(.im)الأحكام اصول ي الإحكام محاب اطر )١( 
اإكددانس.)٢( 
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الييادساوْدحث 

المعلوماتإيصال على الهائلة وقدرته تدريسه 

لكناممه- -رخمه عقيقي الرزاق عبد الشبح أن به القملؤع مى إن 
الذينالرجال من الثاليل ق إلا تتوافر تكاد لا فريدة بمزايا يتمتع 
ؤإخلاصا٠وعلما وفهلتة ذكاء الن4 وهبهم 

قدرتهوق ٠ ه ندليق الأمثال مضرب اس- -رحمه الشبح كان 
٠المعلومات إيصال على الهائلة 

مشرقعالما لكن الاقنلمع على قائمة وندرة يوآ، عقلا أوق لقد 
٠إليه يستمع من انتباه يد الأداء حسن العبارة 

فيقول؛ومعاصريه تلامذته كبار أحل، لد،لك ؤيشهد 

سعةي مثله عالما ألق ؛ اللحظة هذه ؤإل ءل؛وولتي منان، إنني 
حياتهواستقامة منهجه وسلامة وحفثله، استحقاره ودقة واءللأءه علمه 

المهلروحةالمسالة ق الدقيق الحكم إعهناء على وقدرته ذهنه، وجولان 
زمانه.لأحداث ومعاصرته 

تفسيرق الرائحة دروسه أنس لا أنسى ؤإن عفليما، مفرا لكن 
محااممه رحمه إبراهيم بن محمد الشح ممجد ق يلقيها لكن التي القرآن 

ؤيذكرالأية، ي الدقيقة المعاق ق يغوص لكن لقد الرياض ق )يحنه( 
الناس،حياة وبين المعاق ظك بين ؤيمل بعدها، وما قبلها بما ارتياؤلها 

١٥٨



ا•مهار الإعجاز ونواحي البلاغة أسرار إل دهسير 
العلممةالساش بتأصيل دروسه ي السح تميز كد آخر؟ ليقول 

ار فيها. الخلاف مواحلن وتحرير فروعيا' وتحلل 

ولهالشريعة، علوم ي حلؤيل بلع ذا اس رحمه كان ثالث؟ يهقول 
قنظر له يوجد أن وقل القرآن، وعلوم التفسبر ي العلى الندح 

ا.والضحنرر والملل العقاثد وعلوم التوحيد، 

الرزاقعبد الشخ درسنا لأي بقوله؛ تلامذته أحد كله هذا محيوكد 
للقضاء،العال المعهد ول الشريعة كلية ول العلمي، الرياض معهد ؤا 
وماوالأصول، النحو وي البلاغة ول الفقه، وق والتوحيد، لتممير اي 

أتمهار؛؛.مادة درس إذا وكان فيها، أبلع إلا مائة درس 

بحيثالمائة وتكييف وقلته، الكلام بوصؤح يمتاز تدريسه كان لقد 
وهلة.أول من الآذهان إل تمل 

قائلا؛تلامذته أبرز أحد ذكره ما ؤيقويه هذا محيؤيد 

الدراسية،المراحل حمح ق سماحته عن الحلم بتلقي تشرفت لأي 
جامعةي الخامعية المرحلة وي العلمي، المعهد وق الثانوية، لمرحلة اي 

يالسلف( بنية من الرزاق مد )الشخ الصباغ لملفي بن محماد الدكتؤر كالمة انغلر )١( 
رمراسه(.)رفاته المابع الغصل 

المابع.النصل ي ال^iهلان خلل بن منلع الشخ فضيلة كلمة انئلر )٢( 
٣١١اكى رالعنيني  ١٢١٢٠دالتي عل آل صعود بن صائح الدممؤر فضيلة ة كلانئلر )٣( 

٠عليه( العالماء )ثناء السائس النمل و١لربيا 
رتناءالسادس الفصل ل امحآطرم الرحمن عيد بن صائح الدكتور فضيلة كنهه ما انظر )٤( 

عاإي4ا.الياء 
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بالمعاهدتعرف كانت عندما اش- -رمه سعود بن محمد الإمام 
الرياض.ي للقضاء العال العهد ي العليا انمراسة ي وكذا والكليان، 

دروسهيعهلي جليلا شيخا العالمي المعهد ي الاه- -رحمه فكان 
نفوسهمإل الحلم ينقل أن محاول الابتدائي، مستوى ي علم لهللأب 
المعلوماتكانت فئد أصاب، ،وتد ؤإدراى فهمه يسممليعون بما وقلوبهم 

منتلئهناها وتال ومفيدة، ومركرء جزلة عليه ندرّها التي لواد اي 
ياش- -رحمه وكان وعقولنا، نفوسنا ي رسخت متهلقية بءاريقة سماحته 
ءالارأيناه وتل، التديهس، ي زملائه على متميز مقام ذا شيخا الكليات 

مستوىي علم لعللأب دروسه بملي العهد ل رأيناه ما خلاف كيهمأ 
والإدراك.الفهم من متمكن 

-عقيقي الرزاق عبد الثمخ شيخنا رأينا للقضاء العال العهد وي 
محائيهلا والحديث والتمم؛ر الأصول ق علمه ي متهيوأ عالما الد- رحمه 
حللابهأنفلمار جذب على العجيبة القدرة ي سئما لا أحد، زملائه من 
منيعهاي،< وبما والفقه، الاعتقاد ي العلمية السائل من يستنبهله بما إليه 

العللأبمعشر وكنا والاعتبار، والنفلر الحلاف ائل مي علمية تحليلات 
حليقاالتمثل على الله- -رحمه شيخنا قدرة من والاستغراب التساؤل نتابع 

والاستيعابالتحمل على قدرامم ومستؤيات الفكرية، حللابه لسءتويات 
ا٠لر ١٠تالله من ومكرمة موهبة وهده 

أنها ءتهر وأحيوا للثمخ تتلمذوا ممن غفير جم ل ذكر وقد أ تلت 
كانحيينه جانب ؤإل للعب،، فرصة يرك فلا أدائه، ي جادا كان 

رمرائه(.)وناص الملمع النمل ؤ، متح س ملبمان من اد عيد الشح فضيلة انقليكلمة )١( 
اش.حغئله _ الري«ي حسن بن محي الشح فضيلة *دلاء دمن )٢( 



يتعاهدفكان العدل، بمنظار حللابه إل ينظر وكان مؤدبة' ملحة صاحب 
المواء.على والجد الخامل الطالب 

اكسر،على فائقة قدرة اييه- "رمه الرزاق عبد الس؛خ أعهلي لقد 
صدرهمن حففله وكان ياوه، ي كتابا يمسك يكن وا العقل' ي وقوة 
تكلمإذا ،وكان طلبته أيدي ي التي الكتب على يعلق ما كثيرا وكان 
العباراتشرح ي يبدع وكان كلامجة ي يزدد لا وكان عنه' عقل 

يلتزموكان وياية' ووسْلآ بداية لدرسه ليضع الغامضة' والعاق العويصة 
الأسئلةوجه شرحه من انتهى فإذا عنه' عمج ولا اليحث محل بالموضؤع 

ومحالمهدروسه حمع ق العربية يلزم وكان لهم شمح فيما طلابه إل 
اممه.-رحمه ومحادثة 

sm





عالالعرم ماخي - اممه -رمه عقيقي الرزاق عبد السبح كان لقد 
إنمته< أعلى هو ما إل وتاقت إلا شيتا بلغت ما تواقة نفسرا له الهمة 

العالمحللب إل صباه مند دفعه الفضائل وذرا الأمور بمعال شغفه 
قول:حاله لسان وكأن ذلك، ي والنصب 

المالمن قليلا أطلب و؛ كفاق معيشة لأدنى أسعى ما أن فلو 
الأمثالموئل المجد يدرك وقد موئل لمجد أسعى ولكنما 

والفنون،العلوم من ممر ق المعلى القدح له( )للمزجم كان لقد 
jySق وتقدمل، وتضلعه وذضاله إمامته على العلماع كلمة اتفقت ولقد 

متحركة.معارف دائرة بأنه العلماء بعص وصفه حتى العارف من 

محسنلا أنه السامع ظن العلم فون من فن ق تكلم إذا كان 
حدبكل من الهللأب قصده وقد وحده، فيه متخصص وأنه غيرْ، 

•عيره عند يصيبوه م ما عنده وليصيموا علمه من لينتفعوا وصوب 
لهللامهتقديره ق آية اممه- -رمه الرزاق عبد السمخ كان لقد 
وكانللقضاء الحال بالمعهد طلابه أحد مع يوما اختلف لهم، واحزامه 

الطالب؛له فقال الطالب بحث على ومشرفا المعهد لهذا مديرأ الشمح 
وتعتبررسالتي مناقثمة عند المسالة هده ق برأيك ستتمك كنت إذا 

أمرينتهي حتى مؤقتة بصفة برأيك نسآحد عليه تواحدق حظ رأيي 
منكان فما لرأيك، المخالف رأيي إل أعود ثم الرسالة، هذه مناقشة 

الرأيأحرم أنا اش عبد يا له؛ قال أن إلا اش- -رحمه الرزاق عبئ الثمخ 
أعتقدلا ؤإف اجتهاد، على مبنيا دام ما أراه، لا كنت ؤإن العلمي 

يقتتهد أن وعليك لخالقي ا-كلمأ ولا لندسوب الإصابة ي العصمة 
علميةمنقبة برأيك تمسكك وسأعتبر الخالق، رأيك تبيير من الاستزادة 

علمها.أكاقزك 
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الثامنالمبحث 

انمنميةودروسه الدعوية حهوده 

مصر؛ق الدعؤية جهوده 
العالمخدمت ق حياته الئع- -رخمه عقيقي الرزاق عبد الشح قضى 

وتعليمه.العلم وحللب الله، إل الدعوة سبيل ق محاهدأ والدين' 
بالحكمةاش إل الدعوة ي حياته من الأول الشهلر مضى أس 

المحمديةالسة أنصار خماعت دعاة أبرز من داعية وكان الحسنة، والموعفلمة 
لها.الؤ،س|ين ومن والأ'سكتدرية صر مي 

وقوةاحللاعه لسعة وكان ودعوته، علمه ي متمينا داعية كان 
دعوته.نجاح ق الأتر أبلغ الحق على ونباته حجته 

الضع(ريو،مف دربه رمماء وأحل، بالأزهر زملائه أحل. عنه يتحل|ث 
،^^١١١دراسه نهااق بسهل المزامية وضواحيها الأسكنل،رية »وفي فينول؟ 

يلقيالسخ فكان ا ^سثامهر نيا ؤدحفز يتبع أن أس آذث .مت ؤ!، 
العظاتهلء وكانت وجهه، وابتغاء لله حسسة دينية ودروسا عظك فها 

بالأ،،،كتاورية،الويني العهل، ؤا الدراسي حJاوله جانب إل الدروس وتلك 
اJريةالأسكنشيؤخ من كفر حلناته إل وآوى له تتلمد وند 

الرأيوأصالة والشجاعة والكرم والتقوى الويع من بلغ أنه وسبابها'وأسهد 

(.)٦٣ام اضً -دد.)١( 



دروسهكانت لقد الصالح، السلف بعلماء أشبه جعله ما القدم ورسؤخ 
الخمفيها محتمع كرى مدرسة بمثابة وضواحيها الآسكندرية ق اليومية 
معوالحوار والقاش للأستماع مستويايم اختلاف على الناس من الغمد 
دروسهتقتصر و؛ أقغ، جائل ؤإذا أسمع، تكلم إذا ئمة' وفقيه برز' م^ 

معفلميغشى كان بل الأسكنديية، ي بعينه مكان على ومواعفله 
لإلقاءلأخر ونت من الماJن من وغيبما الكببدة المدينة هده مس-اجد 

الحرص؛أشد حريصا كان التي الإسلامية والحقيدة التوحيد ق دروس 
والحرافاتوالمعاصي؛ والبدع الشرك شوائب من؛ وتصفيتها تنقيتها على 

.محتمعهء ق أكثرها وما والحرعبلأت 

بسعةدروسه خلال من؛ الله- -رحمه الرزاق عبد الشبح عرف لقل، 
يعتبرونهالمدرسون زملاؤه فكان معتقلاه< وصحة فهمه، وعمق علمه، 
لهم،أمينا مرجعا 

بزبيةخاصة عناية له كانت اللاءوية، وجهوده العلمية رحلته وق 
إلبأيال>؛ام والأخذ والضلالات البلح ونبل، السلفية، العقيل،ة على تلأميذ،ه 

من؛متميرة نخبة ذاحتضرا الأمة، هذه وسلف والمنة الكتاب هدي 
وشبتنمت حتى معه واصطحبها الْلفولة منن، وتعهل،ُا التلاميل، هؤلاء 
والنجؤعالقرى محوبون وهم هو وغدا يجه• وبجت الْلوق، عن 

أعفلممن هم؛ رسالة لأداء المتحلادة والأحياء الضواحي ق ؤيتجولون 
٠٢الا،رار وهال،اية اش إل الدعوة رسالة وهى ألا الرسالات، 

عامةوءتهزا البيع، من، محلو لا اجل، المسممعظم كانتا وحيمثا 
الحوانب،على له- الله -غفر ركز فقد الصحيحة، العقيدة مسائل الماس 

عله(.العلماء رئاء انادس النمل ي السلان متاع الشح ضيلة كلمت اطر )١( 
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وماالصحيحة بالسنة والتمسك الصافية أصولها منابع إل والعودة العتدية 
إذاوكان بالخير' فيها غم المشهود القرون ق المسلمين أمر عليه كان 

منعليه يقوم خاص مسجد إقامة ي سعى النكر  JJ_jعلميه تعدر 
٠للاوءوْ منهللقا منه ؤيتخدون لدعوته، الله هداهم 

الشبحبجهود متوها ةهلان خليل بن ^٤ الشبح فضيلة ؤيتحدث 
قائلا:بمصر الكوم سبين محاففلة ي الدعؤية 

للأزهرالتاح الكوم بشبنن الديني بالمعهد مدرسا شيخنا عين - ١ 
٠٢١٩٣٧- ^ ٣٥٥سنة 

بلدتهطلاب معه فأسكن عرب( )وهو لمكنا0 بيتا استأجر ٢- 
٠ا متوقية رمنسور- 

طلابهيدعو كان ولكنه مستقل، بيت ي وسكن تزلج ثم ٣" 
أبناءه.الأب يرعى كما ؤمحرعاهم بالخامعة 

،صفوةالثانوية المرحلة ي المقررة الحديث مادة بتدؤيس نام ٤- 
العرض،وجودة الموصؤع، برتيب متميرأ أستاذا فكان البخاري(، صحح 
إضافاتهطلابه من المابهون ؤيمجل العقل، ورجاحة التعليق' وحسن 
القرر.التكتاب هامش على العلمية 

وعترصوندرسه، لمملع ؤينصتون سخصيته، الهللأب أا-اب ٥- 
منه.الاستفادة على 

أخمدالشبح برئاسة الكوم بسين ااس.رءية الحمعية معه اتفقت ٦- 
هدافكان مسجدها، ي منتفلما أسبوعيا درسا يلقي أن على الريان 
والحوار.والنقاش للأستماع الغفير الجم فيه بممع مدرسة الدرس 
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دروسلإلقاء لأحر ونت من الأحرى الساجد يغشى كان ٧- 
مها♦

جذابشائق بأسلوب فيه باؤزة سمة السلفي منهجه كان ٨- 
الناساستجابة جعل مما بتجرح، أحدأ يمس ولا والحجة، الدليل يدعمه 

٠وقتاعة حب عن 

عيسى(الجليل عبد رالسخ آنذاك العهد بمدير علاقته توئقت ٩- 
٠سوراه موصع فكان 

ءتفيولا المتعددة، الجوانب ي دقيق بميزان ءالأبه يرن كان - ١٠
الأخمعاملة أبنائه- بمنرلة -وهم فيعاملهم الح؛ر، فهم يتوسم لن حبه 

الصغار♦لإخوته الأكثر 

المدرسونزملاؤه فكان فهمه، وعمق علمه، بسعة عرفا - ١١
لم.مرحعا يعتثرونه 

كللدى والاحترام التقدير نيادة من حلة تواضعه عليه أصفى - ١٢
عرفه.من 

قريتهمحليص ق المعلى القدح له كان فقد كله، ذلك عن وفضلا 
علىكالنياحة الإسلام، هدمها التي الجاهلية العادات مجن )سنشوى 

ؤإقامةالأضرحة، وتعفليم للقبور، النساء ونيارة الحدود ولهلم الموتى 
...الخ.الرائقان 

العامة،نفوس ي الأثر أبلغ لها الميدان هذا ق جهوده كانت لقد 
يورفق واسع' علم من الشخ عن يعلمونه 1\ المتعلمين عن فضلا 

اثنهبإذن أراد ما له تحقق وقد الناس، هداية على وحرص الاJعوة 
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يؤتيهالاله فمل وذلك الناس، من آلافا يديه على الله فهدى وتوفيقه' 
•يشاء من 

بالتأمل،جديرة المباركة الدعوية وجهودْ الرزاق عيد الّّ؛ح حياة إن 
ؤإخلهارالوين هذا إل والدعوة العالم، نثر على حياته أوقف فقد 

•بمعانيه التوعية وتعميق مبادئه، وترسخ ساحته، عن والدفاع محاسنه، 

ؤإوحملته الدين هدا دعاة من أحد فيه يماري لا الذي والواقع 
منبلغ ئد الرزاق عبد الشح فضيلة أن على إحماعهم هو وءيرها، مصر 
أوحامد إلا يجحدها لا عفليمة منزلة الدين ق والفقه والفضل العلم 

الشحيوجهها التي القيمة والنصائح المشرقة، الكلمات هدْ وي حاقد، 
اش:رحمه قال- فقل ذكرت، ما على شاهد أكبر الدعاة إل 

منهاجوأمثل بمهمتهم، القيام ي الدعاة بمذيه طريق يختر 
يستجبا من إل والإعذار الختر، إل الناس قلوب استمالة ي يسلكونه 

الصلاةعليهم الرسل طريق هو البرهان ؤإنامة الحجة، بيان بعد لاحق 
•الحميدة وسيرتبم المفصل، بقولهم الله إل دعويم ق ومنهاجهم والسلام 

وخليلهالله رسول سيرة على الضوء الشبح يلقي ذلك وعقب 
•فيقول والملأم الصلاة عليه إبراهيم 

يأعلى منلأ والسلام( الصلاة رطيه الحليل إبراهيم كان 
الإسلاموشرائع التوحيد من إليه يدعو بما والإيمان اللهجة، صدق 

وقدقلبه، سويداء ق ورسخ نفشه به احلمأنت وجه على به والتصديق 
قامحينم؛ا عنه الحديث مهللع ق كتابه محكم ق بذلك عليه الله أثنى 
٠فقال التوحيد، إل أباه يد١عو 
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ؤغ؟بمراا٠يذبما كان إثئر إمحمحأ آؤف ذ
إليهيدعو لما محلصأ به، مؤمنا يكون أن الحق إل الداعي لعلى 

الزورثياب فإن أمرء، وافتضح مره، انكشف ؤإلأ فيه، اللهجة صادق 
•على وبالا يكون ذلك وعند وراءها، عما تثمف 

الناسأنوب فإله التوحيد، إل الدعوْ ق بابيه الخليل إبراهيم بدأ 
ذلكجانب ؤإل ؤإحسانه، وبرء بمعروفه أول فكان به وألصقهم إليه 

الإيمانأحوء باJافع محميه له وءلهرآ لدعوته، استجاب إذا له ردأ يكون 
٠النسب وعصبية 

محلا ما نصد لن؛ كأني ؤ دعوته: ق لإبراهيم وصفه ق تعال قال 
ثقاهر٢ا.ثك ه ولا تنجز ولا 

ووذماتجالرحم من بينهما بما فيكره الدعوْ ق معه تلطف وقد 
طابتما حمعا الناس كدب لو أنه إل له وتنبيها لقلبه استمالة النسمب 

لماله النصح إلا منه يكن جيعا؛ عشهم لو وأنه عليه، بالكدب ه نف
والنسب.القربى أواصر من بيتهما 

السراحوحوهر الدين أصل هو الذي بالتوحيد لأبيه دعوته وبدأ 
تصالحوبصلاحه القلب، صلاح وبه الإسلام فرؤع تقوم وعليه السمماؤية 

أحوالها.وتسقيم الخوارح، ساتر 
ؤإذاكلمه، الحسد صالح صالحت إذا مضغة الحسمد ق ؤإن »ألأ 

إلدعوته ق وسالك ؛ اادالب<(روهي ألا كله، الخعهمد فسد فسدت 

(-)١٤الأية مريم: سورة را( 
(•٤٢)الأنة مريم: سود؛ )٢( 
•الصحأحين ق غرج وهو عتيما اش دقي بسير بن الغمان حديث من جزء )٠١( 

IU





٢ألسطتنهر ثبي لا ^،^٠ حلياله: دعوة وصف ي تعال قال 
ؤيزيدهاالعبادة معنى عن الغطاء يكشف أن الحق إل الداعية فعلى 

التنفيرأسلوب ؤهستعمل لأصولها، وبيانا التوحيد لعقيدة حماية إيضاحا 
إ«واللام الصلاة رعليه الرخمن يخلل اقتداء اش غر عيادة من 

عليهمحشى بأنه عليه المشفق معه المتلْلف إنذار أباه إبراهيم أندر 
ذلكعلى اش فيعيبه له، وطاعته لاوثّيهلان عبادته وعاقبة شركه مغبة 

وعذابه.اممه بآس عنه يدفع من بالعبادة تولاهم ممن بجد ولا 
انلثاف إؤآ ^،^٠ دعوته: ق إبراهيم وصف ق تعال قال 

و4ثاهرأا.لل1تثتي ثقؤث الؤتيأ تى عئاب بمثش 
سوءمن والتخويف الإنذار أسلوب يستعز أن الا^ااءية فعلى 

ممنالمهوء دعاة يتبرأ يوم عقابه وأليم اممه بعذاب والتاوكر العواقب، 
الدنياإل عادوا لو أن القول برخرف المخد<وءون ؤيتمنى بهم، غرروا 

ذلك.فم وأئى القيامة، يوم منهم تثرووا كما السوء دعاة من فيتبرأوا 
آذاناوحدت إذا إلا صادقة كانت ؤإن الحق إل للمدعو؛ لا 
يستجب؛ ولذا الأهواء، تفسدها ؛ سليمة وفهلرة واعية، وقلوبا صاغية، 

فصبرماليا، بهجره وأمره ليرحمنه ينته ؛ لئن أنذره بل أبوه لإبراهيم 
هثكسلم ؤ له: وقال بالحسنة سيئته وقابل أذاه، على إبراهيم 

يمتهلع؛ إذ الفتنة، عن بعدأ اممه، دون من يدعون وما واعتزلهم 

(.٤٤)الأ،ة مريم: سورة )١( 
(•٤٥)الآ؛ة مريم؛ سورة )٢( 
ر^(.الآيةسم:سورة )٣( 
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لهاممه فوهب حصبة، أرصأ لاوءو؛وه بجد أن ق وأملا عليها، القثاء 
الدعو؛،ق لصدقه وفاقا جراء نبيا، متهما كلأ لجعل ليعقوب' إسحاق 

وأهاله،للشرك وهجره نشرها سبيل ي الأذى على وصبره فيها ؤإحلاصه 
ومذلاهره.مواحلته عن وبمدأ للشر إنماء 

الميتةيقابلوا وأن الصدر، وسعة بالصبر يتدرعوا أن الدعاة فعلى 
إذالكن سبيلا، العفو إل اّتهلاءوا ما لأنفسهم ينتقموا لا وأن بالخسنة، 
العابثين،أيدي على وأخذوا لها' انتصفوا الشريعة حرمات انتهكت 

أنحشية محفيفه، أو إزالته يمكنهم ؛ إذا وأهله الثر ;أجروا أن وعليهم 
معرةأو عليهم حجة محالعلتهم تكون أو البلاء' يعمهم أو الفتنة تصيبهم 

يتحرواأن وعليهم لنصائحهم، الاستماع وعدم منهم للنيل وذليعة قم 
سواءإل والهادي الوقق واش وتيوله الحق قول فيها ئرجى التي المجالس 
؛.١٢١

السعودية:العربية الملكة ي الدعؤية جهوده 
البحر فهي السعودية العربية الملكة ي الدعوية جهوده وأما 

بها.حاصة ومولفات دراسات لها يقرد بأن حد،يرة وهي له' ساحل 

إلورخمه- له اممه -غفر عقيقي الرزاق عبد الشح العلامة قدم 
أنبحل، حآ''أاير سنة - الشريفين الحرمين -بلاد السعودية الحربية الملكة 

مصر.ق والربية والدعوة العلم ميادين ق عمره شملر قضى 

لعمحتذ،به ؛ سجيته، على السعودية العربية المملكة إل حاء لقل، 
كانبل سلفيا، ليكون الملكة إل يأت ؛ منصب، أو حاه أو ال مي 

•يطبعها بعووت ؤا الإسلامي الكتب قام وفد الثمخ، إملاءات من وهي التوحيد مذكرة انفلر )١( 
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بالرياضالإسلامية سعود بن محمد الإمام لحامعة معاصرته )٤( 
٠اس مغاه أن إل ئا عطائه واستمرار الأؤل نواما منذ 

العالللمعهد إدارته إبان الدووب وعمله المخلصة جهوده )٥( 

•يييه على والدعاة العلم طالبة من أفواج ومحرج ( ١٣٩٠-١٣٨٥رللقضاء 
استإنشاء ثمريا من كان الش العلمية اللجان ي مشارممه )٦( 

بالملاكة>العلمية والمعاهد 

ومقرراتمناهج وضع ي المتواصلة وجهوده الفاعلة عضؤيته )٧( 
٠النبوية بالمدينة الإسلامية الحامعة 

بالعمقتتسم التي والبحوث الفتاوى لألأف وصياغته تحريره )٨( 
للبحوثالدائمة اللجنة لرئيس نائيا صله حلال وذلك والدقة والأصالة 

والإفناء.العلية 

الشخمسجد ق المفيدة وندواته ومحاصراته العلمية دروسه )٩( 
العلم.ودور الربؤية العاهد بعض وق منزله وق إبراهيم بن محمد 

علومق طويل بلع ذا الله- -رخمه الشخ كان تلامذته؛ أحد يقول 
علمي أما العقائد، وعلوم التوحيد ي نشر له يوجد أن وقل السريعة، 

قتلاميذه أحد أكون بأن شرفت وند المنتهى، فيه فإليه الفقه أصول 
فيهورأيت قرب، عن وحيرته للقضاء العال المعهد ي ثم الشريعة، كلية 

والتحلالوين، ي والفقه الخم العلم من المالف علهاء عن أقرأ كنت ما 
لهذهوحب وصبر وليع وزهد دئقى تواصع من الدين هذا بمبادئ 

ومصدرهدى منارة منها مؤمل هو كما تفلل أن على وحرص الأمة، 
ا٠والسل\زرر للإسلام عز وموئل إشعلع 

عليه(،الياء رتتاء السائس النمل ؤ( عل أل سمد من صالح الدكتؤر كلمة انفلر )١( 
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إعجابمسار اس- -يرحه عٍدالرزاق الشبح كان ا: أخرر ييفول 
موضحينوذؤتيم' لأهالهم أخياره ينقلون الطلاب وكان العلم' طلبة 

فهمهودقة الثربمة، علم ي وتفوقه والرسة التعليم ق وجهوده مواقفه 
والفتوى'التدؤيس ي الوقاع على للأحكام تنزيله وحسن لآحكامها< 

الملكةي الساحة وعرض ترتيبه' وحسن توجيهه' وسداد سخصيته' وقوه 
والوعفلوالتوجيه' والمهية' التعليم' ي محالأما' من محال ل كي 

متميز'ورأي غزير علم ذا العلمية' والمجالس الفتوى' ول والإرسال' 
عندوالقبول الصالح والعمل المافر العلم بين له اف، حع جم' وأدب 
المجتمع.ي والاحرام الناس 

وماجستءرا)دكتوراه العالمية الرسائل عشرات على إشرامه " ١٠
المتخصصةوالدراسات البحوث منان عن فضلا منها' للمنات ومناقثعته 

التيالعلمية الرسائل هذه ومن فها' الصائب رأيه وأبدى قومها التي 
عليها:أشرف 

السمنديالله حييب بن عبدالئادر للشبح الدكتوراه رسالة 
أالكافيأ(.كتاب أحاديث ومحرج قيامة رابن وموضوعيا 

وموضوعهاالسهوان إبراهم بن عبدالخمير للسح الدكتوراه رسالة 
لابنوجل عز الله صفات ؤإئيات التوحيد كتاب ودراسة رنحقيق 

خزيمة(.

رالأطعمةوموضوعها النونان' صالح ليشخ الد<كتوراه الة مر٠ 
ومامم(•منها مابمل 

)وفاتهالسابع النصل ل كلمته رانغلو العجلان' محمد بن الله عبئ الشخ فضيلة عو )١( 
ومراتته(•
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وموصوعهاالفسسان عبداس بن سعود للسخ الدكتوراه رسالة 
٠وآثاره( أسبابه السرين )اختلاف 

وموصوعهاالقحطاق سعياو بن محمد للمسح الاwكتورا٠ رسالة 
حنبلبن أخمد الرحمن عيد أي للأمام الشنة كتاب ومحنيق ردراسة 

الشيباق(.

)اهتماموموصوعها المل؛تمب لقمان محمد للمسح الدكتوراه رسالة 
٠ؤمتتا( سندا الخديى بنقد الحدد\ن 

لابجصىنهي الأخرى الشرعية والبحوث الاحستير رسائل وأما 
كثرة.

والأبسكاربالأصالة تتسم التي والأبحاث العلمية للأعمال تهويمه - ١١
يسغحقوما.التي العلمية الدرجة إل للهرقية حلليا الأساتذة من لكثير 

متأنوعقد والاكلات والندوات الحاصرات من إلةاؤ0 -  ١٢
بيته٠وق الساجد ق العلمية الجالس 

الشبحبجهود يتعلق فيما ممد من وقليل فيمن من غيخن هذا 
الله.رخمه 

والإفتاءوالتعاليم العالم ق حياته الشبح أفنى لني ينال؛ والخق 
بعالبالمقل له واعرفوا كثرة محمون لا أمم ودروسه بعالمه وانتفع 

عليهتكونه وما تعليمه إل بالانتهاء وانتحروا وتعال سبحانه الغه فضل 
ومرها.والساجد العلية العاهد ق يرومه حلال من 

العلمية:دروّه 
أعلاممن له- وغفر الله "رحمه عقيقي عبدالرذاق الشخ كان لقد 

وألفاغلهالقلوب، إل تمل مواعظه وفصاحة، وزهدآ ونقى' علما العلماء 
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عبمعسريرته، وزن وعلانيته ءهيرْ« وفق منظره كان الأذهان، ي توسخ 
يأخذهذا بيانه' من بوسعهم لما اللباس وأصناف الناس، صروب محلسه 

كلق وهو اللغة منه يتعلم وآخر التمسير، منه يلقن وهذا الحديث، عنه 
•تألقا وكالراج تدفقا، العجاج كالبحر هذا 

يسممحولا باذى لأحد لأيتعرض اللسان، عف دروسه ؤا كان 
أوالخاصة يرومه ق ذلك أكان وسواء محلسه ي أحدأ يغتاب أن لأحد 

الغامصؤيوصح المساتل، ومحقق العلم، يقرر الدرس حلقة وي العامة 
لرأيه،ينتصر ولا قوله، صحة على والأدلة الراهين ؤيقدم المشكل، ومحل 
حلملبةمن ممر كان حالميه، على احرامجه يفرض ووقار' هيبة ذا ولكن 
•دروسه وحضور محالسته على الحرص أشد بمرصون المعرفه ومحي العلم 

إلقاءمجن محلمه محلو تلما خفيفة، روح صاحب ه محلؤا ولكن 
غرصاالوقت ننس ق ونودي ونسره، السامع تنشهل مهذبة نكتة 

يدرمامجوحرة( نقدية حولان له الفكر، عميق النلر، بعيد ولكن توجيهيا' 
لهنتم والتشدق، التكلف عن بعيدا كان كما جلساته• من الواعي 
ومنْلقهذربا، ولسانه مشبعا، لفثله فجاء الأداء ؤإتقان الضبْل إحكام 

يافر- -رحمه الرزاق عبد الشيخ كان تلأمذتهر١؛٤ أحد يقول 
يالبساطة عليه تغلب التواضع، ثديي والأسوة، القدوة محل أخلاقه 
تركتوما عاما، ودلأدين اثنين على يزيد ما صحبته ودروسه• محلسه 
هذءق تعلمت ولقد مسافرأ، أحدنا يكون أن إلا أسبؤع ي محليه 

)رغا0الماح النمل ي كلمته رانثلر اكساغ■ لْلغي ين محمد الدكتؤر فضيلة يو )١( 
وموابه(•
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الكوثرسورة فى تاملأت 

الرحيمالوحمن اث بسم الرجيم الس؛بملان من باث أعوذ 
هآلأنمي ئن ثا|ثض إى ْ دُ' نو ثثؤ ه أتكدئر أغلبمش 

والسلام،الصلاة عاليه رسول على شانه جل الاه أنزلها السورة هذه 
يابتلاه شانه حل اس أذ وذلك أبر، بانه المشركون، قومه رماه حينما 
يعتبرونوكانوا سله، لأنقهلاع أبر أنه فقالوا جيعا فماتوا الذكور أولاده 

بعل،ذكراه تحيون الذين العصبة♦ وهم الأساس وهم النسل هم الذكور 
لهب،كاتجا ووجهائهم، الشرمن كبار من عدة هذا قالوا والل،دن وفاته♦ 

حملةأمم القصد هؤلاء، وغير الأشرف بن وكعب واتل بن والعاص 
؛لأنه بموته، ستموت ه ادد4 رسول ذكرى أن على كلمتهم اتفقت 
وبشرههل،ا ي كدبهم وتعال سبحانه فالله حميعا، ماتوا بل ابنا يعقب 

الل،يالكوثر منه الذي الكثر، الختو ؤإحسانا منه فضلا أءهلاه قل، بائه 
ذكرهوالسلام الصلاة عليه رسوله لسان على وورد .، رسوله به أخثر 

عليهذكره ذلك ومن العبوة، أحاديث ومنها الصحيحة لأحاديث اي 
وحل> الل4 كذكر بالرسالة ذكره والإقامة، الأذان ي والسلام الصلاة 

ما4نها يحل،، ولا لامحصى التي ا-محرات من ذلك غر وأءهااه بالوحل،انية 
إلوبقاله دينه وانتشار أتييع وكثره وتأييد نممر من الل،نيا، ي له عجله 

عليها٠ومن الأرض( الاله يرث أن 
أنوأمره والاحلة، العاجلة الحل،يدة البنريات من أءهلاْ بما فكال،بهم 
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يسسكولا له، إلا يمل فلا له، العبادة بإخلاص النعمة هد0 يشكر 
محلصاوتعال سبحانه له إلا يذبح ولا له، شريك لا وحدْ له إلا الممك 

بهأمره ما ؤإل البثريات هد0 حانب إل أيه أيضا له وبين قربانه، له 
اليينالبر هم وخصومه أعداءه فإن • له القربان بإخلاص الث،كر من 

يفهي الكمحر با"محير البشرى وأما والاخرْ، الدنيا وبمسرون ذكراهم تتقطع 
^تكوثنه!هطبمف وتعال: سبحانه قوله 

يعطاْالذي الورود الحوض ومنه الكفر، الخد هو والكونر؟ 
التيالبنريات هذه نعمة على الشكر وأما القيامة• يوم ه النبي 
الثلاثالايات هذه من الوسهلى الأية تضمتتها فقد بها، اش بشره 

ؤثياجث;ً.

التيالعقوبة ،فهي عليهبها ايد أنعم التي الكرى النعمة وأما 
بنوكعب وائل بن والعاص لب وأي جهل أي من خصومه بها عاقب 

ألسنتهمعلى حرت الذين من وأمثالهم، معيهل أي بن وعقبة 
أنشأنه حل اش فيكر بوفاته( ذكره سيتقهير روأثه الحسن الرديثة الكلمة 
الدنياي الخاسر الدنيا ي ذكره النقهلع الأبر هو مبغضه وأن شانئه 

•'الأبوه نو ثاِظك> ؤإرنث> فقال؛ والاخرة 
ايدأوجبه فيما وأية الكثر بالحر البشرى ي آيأ الثلاث؛ فالايات 

قوله:وهي وتعال' سبحانه لاه القربات ي بالإخلاص الث،كر من عليه 
مجنخصومه به أصيب مجا هي الثالثة: والأية ثآعدزه )غئا ؤثت-في 

ؤلُىوالاخرة• الدنيا ي وخسرايم ونائم بعد الذكريات اع اذقها
اص.و قاص 

ونحهاالق، ينصر. بالحق القائم خلقه، ي لاه وخئة عام أمر وهذا 
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يالإصلاح إل ترجع المعتبرة والذكرى أولاد، له يكن ا ؤإن ذكراه، 
وباطأظةوو\ الدنيا ي العمل إصلاح الاخرة• ق السعادة ؤإل الدنيا 
ا.آح١ةر وسيادة عاجالة وسيادة بينتا وعملا عقيدة 

ِمحص

ايد(.)رحمه يت ي الدروس بمض إلنائه اثنا• للشخ نجل شربمب ص نتلأ ( ١١
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سورةتفسير 

فضائلهابيان 4ع الفاتحة لسورة إحمالي تفسير 

خاتممحمد نبينا على والسلام والصلاة العالين< رب ش الحمد 
سبحانهادئ4 يقول وبعدا ٠ أجع؛ن وصحبه آله وعلى والمرسلين الأنبياء 
آلعمد ١٥ألبجؤ آظ آم الكرأمأؤس< كتابه ي وتعال 

١٥البثب بجر منلمك . ألهمم ١لرهمني ه قشم( ن رف 
هألمعين التمل أهدا . ييق ورباك نعبد إباف 

ألمايزه*^١ علتهم ألمص>ؤودا غر علتهم أنمت اقيمحنح صبمؤط 
علىلاشتمالها القرآن أم وتسمى الفامحة؛ سورة سمى المورة هد0 

مهللبهاي والصمات الأسماء توحياو على تستمل محملة' كث؛رة مهنالب 
ؤإبافقوله ي العبادة توحيد على وتشتمل الأول' الثلاث لايات اي 

ه.ش\ن وإياك يعبد 
يوالبراء الولاء على وتشتمل السورة، ختام ي الذي الدعاء وي 

أنمت"اكيك ه ألم1تتيهم آلممط ؤاهددا تعال، نوله 
أكلمايزه*ولا علتهم ألعضؤن غر علتهم 

وقتحينها( ي تسجيلها تم وقئ الرزاق' عيد للشخ محاصرة العلمية الاد؛ هل(ء أصل )١( 
عن Uvjوالتنسيق' للرتيب' مراعا؛ وتأض' وتنليم بمم تمرق مع اثرءلت4ا يجسمغ 

التكرار.
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ويبتفصيلها، جاء التي الْاالب تشمل قصرها على وهى 
عاليهونمي تحمده كيف شأنه- -جل ايئه يعلمنا السؤرء هذ0 مهللع 
ثمالرحيم، الرخمن العالمين رب رد4 الخمد سبحانه: فقال كله، الثناء 

أنعلمنا ثم الدين، يوم مالك سبحانه: بقوله يمجده، كيف علمتا 
محمع،بما فنعبده سبحانه، ع؛أوه إل سينا مننها نصرف لا بالعبادة نحصه 

ألءق!غرإ_نكتآهآ ^٤٦ بقوله: سبحانه أمرنا كما ذلك ي له وئخلص 
تاءت أآ % © وت ح أنثن ه' © ص ، محي لا 

^^٠دل دقق نؤ © محي ثآ عيددف أسم ولا © ع؛ديم 
٠نستععن ؤإياك نعيد إياك نقول: أن لنا معلما سبحانه فقال 

ندعوهكيف علمنا ثم بك، إلا نستعين ولا إياك إلا لانعبد أنا بمعنى 
بهيصلنا وما والاحرة، الدنيا ي سعادتنا قيه ما منه ونعللب إليه ونضئ 
نغضب< ٠٠١٠عن حاذ ممن نتثرأ وكيف به، ١^٣^ بض الصلة ؤيقوي 
ألممطؤأس، نقول: أن ا فأمرنالسبيل، سواء عن وأصله عليه 

عاتهم١^٥٠۶^ غر علتهم أنعت 'النتجنح صاسرط ألمستقر 

ديتهأمر من بينة على وكان علم من كل هم عليهم؛ والغضوب 
ءلري[زه،يسلك و؛ عنه حاد أنه إلا منه وبصيرة الخق من بينة وعلى 

أولومن عليهم' الد غضب ممن فهو النحو هدا على كان من فكل 
عناليهود بعفن سئل وقد عنه' وحادوا الحق عوقوا الدين ال؛هود هؤلاء 

أنهنعلم إنا فقال١ جاعته، وبى بينه فيما والسلام الصلاة عليه الرسول 
مدحولأ،يكون ند لأبيه يه فنلأبينا' نسينا عن نعرف مما أكثر رسول 

علىفهو محمد.ؤ، نيينا لرسالة مثيتة فهي الصححة الصرمحة البينة أما 
لأبيه،به بنمعرفته من أقوى بدلك ومعرفته النبي.ؤ رسالة من بينة 
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اشقدر يندر لا كما اش، إلا فدره يقدر ولا واسع' الفضل القمل، 
إلاخاصة الفاتحة تدر يفدر ولا هو، إلا كلامه ندر يقدر فلا اث، إلا 

التيالفاتحة ضائل من فهدا س، رسوله على وأنزلها بها تكلم الذي 
الليالقدسي ١^٠^، ي ميحانه اش ضلها بين كما ه، الرسول بينها 
ولوحتى بها الرقية بها والأنتفاع الفاتحة قفل ي حاء ومما ذكره، ّبق 
أنالبخاري رواه الذي الحديث ي ثبت فقد كافرا، بها يني من كان 

ؤافنزلت مهمة' ق ه الرسول أرسلها طاممة ه النص سرايا من سرية 
أنالكفار أولئك فآبى فاستضافوهم عتاة الكفار من توم على ^٠١ ١٠

العداوةمن الصحابة أولتك وبين بينهم لما ه الله رسول صحابة يضيقوا 
ويجوارحه وعلى أعماله ي يئلهر الإنسان تلب ي وما والبغضاء♦ 

بالبخلفم عنهم الاله رمحي الصحابة استضافة قابلوا فهؤلاء لسانه' فلتات 
علىلهم وحراء .٠ الله رسول صحابة عنهم فذهب لهم' وبالتنكر 

سيوهمعلى ّلهل أن عليهم اممه رصوان الصحابة من الثيء موثقهم 
واصْلروايفلحوا فلم يستهليعون ما بكل العلاج له فْللبوا لدعئه' حشره 

فيه،نزلوا الذي متزفم ي ه الاه رسول صحابة إل يذهبوا أن 
العلاجله إنا القصة: لهم وقالوا لدينهم' علاج على بهم ليستعينوا 

أبوفقال علاج؟ من عندكم فهل ثيء' إل نصل فلم ثيء ل كق 
منالكشر ءممذل كان سنه صعر ومع سنا أصغرهم وهو الخيري سعيد 
حتىبفاعل لمعت ولكني علاجا، له عندي إن والله قال؛ ♦ القرآن 
أنعلى جعلا قم فجعلوا تضيفونا' فلم استضفناكم فإنا جغلأ لنا نحعلوا 

سعيدأي بيد لا ارل4 بيد والثهفاء بعلاجه- ليقوم إليه سعيد أبو يأق 
فقاممرة، قرأها الفاتحة سورة عليه وقرأ اللديغ إل معه ذهب الخيري' 

والحملعقاله، حل خمل هو كأنما عقال، من نشط خمل هو كأنما 
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فوتعبمدره دفعه رجل أقوى أمامه كان لو عقاله حل إذا عنه، معروف 
حلخمل كانه مرض من به كان بعدما اللديغ هذا تام ظهره، على 

منقهليعأ وكان ابعل فآءهلوْ يلدغء ؛ كأنه بآس، به وليس عقاله 
هدااممه رزقهم لش الغنم من قليلة وحدات الصحابة محكمي وكان الغنم، 
ضرهذا يكون قل، بهتهم؛ فيما وقالوا ارتابوا، ثم فأكلوا الواسع، الرزق 

عرفعليهم ادأث4 رصوان والصحابة حلال، عير كستا يكون قل، حلال، 
سبحانه،الله وتقوى الصلاح فيهم عرف الحلال، للكسب التحري عنهم 

فلماايله رسول نسأل حتى الأكل عن أخجموا نأكل لا فأنالواء 
ثيءنقال؟ رقية؟* أما محدييك •اما سعيلؤء لأي فقال سالوه، رجعوا 

لمافإبراهيم الخوف، -بالفتح- والرؤع القلب، الريع روعي، محا اش ألناْ 
ذهبثم ايخافة، وأخذته رؤع أخاذه منهم خيفة وأوجس الملائكة جاءته 

هووالريع الحوف الريع أن القصد الأمر، حقيقة عرف لما الريع• عنه 
مامثل وهذ،ا روعي، ي ايد ألقاه ثيء هذا سعيد؛ أبو فقال القلب، 

الباهلني إحساس الفر، من فلأن جيء الْاييين بعفن قلب محا يلقمحا 
خاءلرْ،ي جال عما يتحدث أن إل الإنسان يدفع لكنه اايقين، يقيل، 
ولاصدره، ي نحول وخواحلد هواجس لكنه علما ني يلا كان ؤإن 

منهل،ا هل سؤالهم؟ عن جوابا قم قال فالرسول. غيب، علم محسني 
أحراعاليه أخذتم ما أحق •إذ قال؟ الحرام؟ الكسب أو الحلال الكسب 

بسحبياكون وقد بالكي، يكون قاد العلاج أن بهذا يريد ا اش*ر كتاب 

{asfVUA'رالغخ ههما ايد وصي عياس ابن حيهث من صححه ي الخاوي اخرجه )١( 
عتهايد رصي الخيري سعيد أيا حديث وأما الكتاب* بمانحت الرقية ؤأ الشروط باب 
ونهامماب بمانحة الرثي باب الطب. ي { ٥٧٣٦٨٠)القح ايخأ اليخاري خرجه أص 

٠بسهم! ل واصربوا حيوها، رقية؟ أيا ادرالث، وما آ وقال ءق الض ءضحك 
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1'شلأرنهرادلازتاث اذم يهكئ محفإ َه 
واببال له محلو ا وأمثالها يوسف نمة عن الغافلين من كان بل 

كتابهمحكم ي له ؤيذكرها إليه بها اش يوحي أن قبل سمعا له تقيع 
إناآيزه الكف ءاثت جة يوسف; سورة ممللع ي تعال قال 

همحنأنس ٠،^، يقش محن روا قلآثإ عتبمكا رءاُا اركع 
.؛^؛^^ ١٠١١نن حه، ين يكنن نإن ألثزءان ندا إكلث اهمحتنآ يتآ 

له:أبيه ووصية أبيه على وعرصها لرثهاْ يوسف ذكر بعد لقال 
؛اثنيرثعل ل َةث 

وتناولوهالحرب، ق اثمتهر الذي بالأمر يوسف قمة تكن و؛ 
معمحمد كان ولا إليهم، بالنسبة غيبا كانت بل بينهم، قيما بالحديث 

بامرتكلم بأيه فئتهم له، كيدهم ولا به' مكرهم شهد ولا ؤإحوته يوسف 
يوسفنمة ختام ي محمد لنبيه تحال قال قومه بين انتشر أو سهد،ه 

َمحتنثا اقاى ممه أأتّا أثق يذ ؤد!إك والسلام; الصلاة عليهما 

فاناليهود. من القصة تفاصيل عرف إئه يقول أن أحد يسع ولا 
يعرفور حولها٠ وما واللينة بالسام يعيشون كانوا واليهود مكية السورة 

تمكان ولو العلوم. من شيثا دارسهم ولا الهجرة قبل بهم اتصل أل عنه 
ثومهوحلج الحصوم لكثرة العهد لعلول أمره لأيكشف ذلك من ّيء 
علىوحرصهم عنه والصد له الكيد ي حهدهم وسعيهم دعوته، من 

(.iA)الأيأ انمكوتء سورة )١( 

•)٧( الأية يوسف: صور؛ )٢( 

("١٠٢)ارلأية أ يوسف سورة )٣( 
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نإلأإثي دءبج،■ يما إق أني آكجث رن ود تريد ما لها وتحمق 
رقملإ . لإ،إبم بن تأث إنجن أمحب ةن؛ؤإي عؤ ثتمؤ، 
^دبمهر١د١^؛ ي !نم َممص ظ نمزئ 

المجني صاحعيه 4ع يوسف خير رسوله على الاه قم؛ ثم 
أعمبمرأيينؤآ إؤآ أحدئعآ ثاد مسان ألسثن معه ذؤدحل تعال؛ فنال 
بمثاظ أقن أء ح ص زق همز ٌ ه أوو ن^ال ثنأ 

إلائئمحُ ٣ .دأس؛ئا لا مال @ امذذ يى ئيض إث١ ثأري 
مبموملأ ركن إي نه عقي منا د;لةتا يأذئ أن مو 

اثمحئ»ابآءءا يلأ محآقنق . َكنثون يم آية وئم أش يرينؤن لا 
ضزمن يهف سم من أش دئمئ أن ه َكات ما ؤسيؤذ يوتخى 

تصنجي. ئسلإون ثُ آلنامن لكر ؤويمث أفايى ؤق اق!نا ءه 
منثتدؤن ما . ألثهار آلننيد أثث أمِ خثر مثثنمحث ءأتياب ألسجن 

نامئين ها أس و ؟ ^١^ أئن موئ\ أثَ إلا دُون؛محء 
زيقأي أئن ذي اث١ث إلآ آي أتن ،و ي ٣ ا0 

ئيمفنغل لحدكما أآ ألنءني إ؛0ت1علي . او4وك\ ي«رلا آتايى لصكر 
أوىألأتن ئئ ثأث من أهن كأًقن ئيلن أوخز ^:١ ثء 

ا*دسنسافي،هر مد 

وذكرهالبلاءء وتناسعه عقيدته، وصحه فطرته، سلامة إل فانفلر 
ليتخذؤ؛عقوب، وإّحاق، إبراهيم، األهالحين، الهااهرين وأجداداه /ذسلأيء 

فعمالهوبيان السرك من والحذر إليه والدعوه التوحيد ق له قدوه منهم 

.٢٣٤- )٣٣ الابمان سورة )١( 
(.٤١-  ٣٦الامحات مّفً سورة )٢( 
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بالمعرنةله شهي،! حتى صاحييه مع حلقه كرم إل وانظر والثيجان٠ بالأدلة 
حيثالله إل ي معهم سياسته حسن ؤإل والإحسان والفضل 

لشلمكانته لم ، jjjjبنفسه نعرفهم رايا0 ما تأؤيل إل حاجتهم انتهز 
الشركمن وحذرهما ؤنينه، التوحيد إل فدعاما بنصحه ريتت؛ع قوله منه 

بهتعلمث لما تضييع دون عنه سالاه ما على ذلك ؤإيئاره وقيحه 
سوءعلى رؤياه دلت لمن بالمكروه محابهة ولا الررها تأئل من نفوسهما 

الأحروأما خمرأ ربه فيسقى أحدكما أما فقال؛ الأمر أبهم بل ءاةبته' 
منهماكل فصار نال ما ايله حمق وقد رأسه• من الهلم فتأكل فبمبملب 

ونيام•تآييل ي له يكر ما إل 

يأحذأن أراد عليه، وتوكله بربه ثقته مع يوسف أل ومنها د- 
يقنصأو يعيبه ما ذلك ق وليمن البلاء من أصابه مما الخلاص بأسباب 

بشهادةوعدوانا ظلما السجن ي به رج ئد فإنه الله على توكله من 
أثمثن ِلئويى ؤر»ال واجبا يكون ئد بل مشرؤع الفللم ويقع خصومه• 

رنلكث>ه•بمد أذًظرفي تنهما ئاج 
وحدهعلميه التوكل ي وصدقا تمحيصا يريده أن أراد الله ولكن 

يوسفيدكر ان الفتى ذلك السعلمان فأسى البلاء، على المبر ي وقوه 
إلله الله احتار ثم • ستئن بضع السجن ي فلبث بالختل لربه 

•بيانه سيأق كما لنفسه رسمها الش الْلريق من خهآ الخلاص( 
العلممن آتاه بما نجاته تكون أن شاء سبحانه الله إن ومنها ه- 
الأنةولحاجة أحد، بثفاعأ لا الأحاديث، تأؤيل من علمه ؤيما والحكمة 

لها،وأعر لنفسه أكرم ذلك ليكون إليهم' حاجته دون إليه ورعيتها راعيها 

راللأك(.ستد، )١( 

٢٠٣



ملكلذلكءورأى السبيل له فهتآ ث، اش سوى عله لأحد يكون ولئلا 
إؤ،لٌك عن قومه أشراف وعجز أمرها هاله رؤيا مصر 

حنمنبشي، رثح ه؛ناذا نح ودقؤث0 ساي بمرئي ثح أرئ 
@تمحى للمح:ا كث 4 ن:مح 4، م آثلأ ئاثؤ نكن 

بجزلأدألأم ه نحث أنلي أس لإآ 

أيادض تايهل أصدق أدلها يوسف إل الرثمحا أمر انتهى ولما 
سنةعشرة أرع وسيما رخائها ق مستنبملها عن للأمة كسمت، 

ئأهوثتثا مملا إلأ سبمحء ؤ، ءدروء تدأ' ة دأدا سئيآ '-ح ئررءين
^١هة ألأ ثق ثوم :١ ح؛١^• تح زه، ثد ئ ه م ث@ 

سشيىهر٢ا.وإّه ألناس يعا>ن« شه  ٢١٠دإق< بمد عن تأي، ئم نحما-نويا. 

يرسلأن إلا سعه وا مأخذه، االالاك قل—، من التمير ذلك فأخذ 
زجقد خإئه النسوة. مع قضيته ق ينفلر حتى فآبى إله يوسما بإحضار 

ألننزؤباد ما ئنثلأ )،،ك إل أنخ ؤ٠اد أجلمهذ من السجن ؤا به 
؛•طيمهر ذمحب0 رف زد أي:ثن يئتق ألف، 

إئتزودن إي ما يوسف براءة وحلهرت الملك ذْعل 
ألنيرأمأئ Jالت سى من عقو عذتا ما إو شش كنى دنسهء عن 

نؤق. ألثندقن نى نإيم ثتوء عن زودقم أئأ ألمق تنص أقذ 
للء؛ثنهرلا.نأقهلأيمىو تلممحلإصآم،

(.٤٤.  ٤٣)ى0 -رد؛ )١( 
(.٤٩-  ٤٧)الايات يومف: عورة )٢( 
(.)٠٥الأية يوسف: عور؛ )٣( 
(.٥٢. )١٥ الأيتان يوسف: سؤر؛ )٤( 









ولاعيناها به وتقر بحناتؤا ؤينعم بعطفها ريت«تع لتكمله ولدها إليها 
٠حق الد وعد أن ولتعلم تحزن 

منها:ا وآيات ثمو كلها *ٌوٌّى حياة من الحلتة هالْ ٣- 

قومهأبناء من غيرْ أصاب مما نجاته جعل وتعال سيحانه الد أن 
•الملكة إل بالنفس ؤإلماء دمارا الناس يراه فيما 

زكألمه عفيه -خنت ؛يا ؤمعيه ان ميئت أؤ إق ؤوأوث-سا 

مجنبيت ي السعيدة الحياة لوسي كتب وتعال سبحانه أنه ومنها؛ 
•اللوك عيشة أهلهرهم بين فعاش منه، عليه محشى 

يسآأى ئثتآ ثثلر« لا ؤثك ل عن مت فهنذك أتمأت ؤمحأ١ك 
ملا وحب محليا دم يؤ 

سوىامرأة من يرضع أن كونا تحريما عليه حرم الله أن ومنها؟ 
كمالنفسه الأمر ي وهو أصابه، بلاء الناس، يرى فيما ذلك فكان أمه، 

يشعرون،لا وهم أمه إل ليرحعه بمومحس والرحمة اينه، مجن اللعلف 
الملوك.وعز الأمهات عهلف والنجاة السلامة إل له فاجتمع 

بجت^٠ عق أدلثؤ هل ٥^١^، ئد بن ألماؤخ ءثز ؤر-منثا 
تنهثثأمث S ؤهء إك مددكن . دنيءميك< لم نهم لطم دكئلئيم 

 Sكزلوة ثل أؤ نئن آى نبمك محص ;؛
(٣)

)٧(.ام النمص. _؛ ر0 
)٩(.الايآ اك<ص1 سورة )٢( 
•( ١٣.  ١٢)الابمان التمص> سوية )٣( 

٢٠٨



وسلامةروحه صفاء موسى على وتعال سيحانه اش حفظ ومنها: 
يتأتر؛ فإنه وطغيان، ظالم وأوساط مالك، بيت ق عاش أنه فع فطرته، 

فيهاإستشرى بينة ي حياته من أيامه قضى من به تأثر بما 
بهيصاب بما يصب و؛ والاستبداد، ا'إديروت بطاح وطبعت ال' الف

منتربيته يمل حئن العيس ؤرغل النعمت ق ومن الملوك• أبناء 
ماكل من اث صانه بل ومحون، وحلاعة رخاوة أو استهتار ومن جهل 

عليهحفظ كما الرأي، وسداد البالغة والخاكمة النافع، العالم وآتاه يشينه 
بدنه.ق فبل من نعمته 

ألثنيينهرا؛.ي نتأ مآ ع _ أئن; ج ؤ;ثا 
المظلومنصرة ي بقوة والأحد الحزم على موسى نبيه اش جبل - ٤ 

بينكانت التي الخصومة ق يتجلى وذلك ؛ ١١٥١١يد على والضرب 
فوكزبه استغاث من أغاث أن يليث موسى؛ فان وفرعوف' إسرائيل 
علىطبعه كما ااإ٠فاااوم ؤإنصافا إقامة علميه، فقضى النيهلي 

قمنه ذلك ؤيتجلى إليه المعونة يد ومد عليه، والعهلف بالضعيف الرفق 
تعال؛فوله 

مشىألكثا؛ي تث أمه عثه ُئن منيى آء محي ^^١ 
حئممى لا »الثا ما »او ثدرداة اترأنيرأ( يرنهم ين محكتد 

^١٢٢٠تق @ ْقبم ثخ هكا ^؛ ١١
الرفقوكمال الذلالمين، على البطش شدة بتن له فجمع 

٠بالمستضعفثن 

(.١٤الاه)النمصء سور؛ )١( 
(.٢٤. ٢٣الابمأن)النمصً سورة )٢( 

٢٠٩





كسبمن يهتزوج يأكل يكون أن الملوك وحياة العيش' رغد 
أاsجل^نأبما ؤيثعك^- ريي ذرإاد> ذلك٠ على ربه وأشهد يده، 

موجه ممرد ما عك يأس ش عدهى هد يصنت، 
٠الآحالين أبعد أتم أنه ئيت وقد 

تضمتتالرسالة، قبل لام العلميه موّى حياة من سلساله فهده 
الظلومونصرة والجدة والمروءة والحكمة العلم من به اش حياء مما شعتا 

باثدالإيمان وقوة الضعيف على والعطف يد على والأخذ 
وغعوالنمس عزة .ع والتواضع عليه والتوكل إليه الالتجاء ل والصدق 

وقيادةللرسالة اختاره من الله بها يعد التي الأخلاق مكارم من ذلك 
الأمم♦

معهفأرسله هاورن' باخيه أزره يشد أن ربه من موسى طلب ٦" 
وأنوجنوده، فرعون بهما يبطش أن وخاف الحجاج، فا له عونا ليكون 
بجاآلا ود له: اممه فقال قتله، أن سبق الذي بالقبهلي موسى يقتلوا 

م،وتنه أتمع ثثطثآ إنج، 
قلوببه وتنخلح الحجة، به تقوم الأيات من ّلهاانا لما وجعل 

ميداني موسى ينبت وبذلك والضعف، بالوهن وتمتلئ الحيارهن، 
والنور،افدى من إليه يدعو بما مؤمنا بربه والقا فبات الله، إل الدعوة 
وبدلكوالقوة، بالعزة شمه ق وأحس الحق، صولة حجاجه ق ونحلى 

لوسييملك يعد وم وتعاليه، تألهه عنده وتلاشى فرعون جبروت ذل 
درعيادتعؤيش ومحدع محهموْ ييبرق' يرعد أن إلا الكيد من 

(.٢٨)الايآ القمص. مورة )١( 
(•٤٦)الامحة * ٠١٠سورة )٢( 



ذيقهر أن أو د؛نآًظا تن3 أن لناف إؤآ رئتم نتنغ موش أينق 
\صَهمألأثني 

ماالداعية الأسياب من هناك ولا أحد، ياويه على ليأخذ يكن وا 
لكتهاجنوده، والجنود دولته، الدولة فإن بموسيى، يبطش أن من يمنعه 
وقطعفرعون، بهر نل وسلملان آيات، من آتاه وما برسوله اش عناية 

ؤيغروهحفيظته، يشروا أن سوى فرعون ملأ -أيضا- يملك ور قلبه، نياحل 
وؤ'ظموش أثدو محبمون محوو ين أللأ به؛ آمن دمن بموسى 
مآتمحأوسقيء دا؛م سكي *اد و»اِيتاف ندوق ( jfjV؛j شدوأ 

ئإمدثهر٢ا•مولهن دإئا 

مستعبدون،ونومه غريب، وحيد وهو موسى أن العاقل هرى أفلا 
منمؤيد وهو إلا دولتهم والدولة ومليه♦ فرعون من الموثق هذا قفا يا 

افن.الحق لهو هذا ؤإن دعوته، ي صادق ربه، 

بهمآمن ومن رسلمه بين بالحق يفح أن العادلة اش سنة جرُتا ٧" 
كدبمن وملك الأرض' حلفاء وبجعلهم سء_هم' سار ومن الأمم' من 

بهايفصل التي اممه آيات من ذلك ليكون حلريقهم' عن وانحرف بهم' 
والنوانينالعائلة، والشريعة والباطل، والحق والكاذب، الصادق بين 

الجائرة.

ه:ازر:؛ آلدتأ \ٍ} ق :١^! ص ثثأتا َشتز ؤأئا 
١^١٢٢٠

)٦٢(.الأّأءام> سور. )١( 

(.١٢٧)الأٌأالأعراف. سورة )٢( 
(.ام)١٥غائر.سور؛ )-٢( 

٢١٢



دمنهن بمب*، يذ الهدئ ؛^١٠ بمن ٣ ره 'شعا بحوذ 
ألفلتلثرنهر١ا.ثيخ لا ؤم ١^١؛ ضة 

ؤرد4—اف أمحس إمحى رآصعدأ إف أنمنوأ لثرمه نوش ود 
أنم، ين أوذثا ناوا © قمحك نأأس تثاؤ؛ ِخ ئكا1 تن 

عددطمث؛هئث> أن عش ثاد حنقا ما بمي رمى ثأسا 
٠٢سأونهر ينقش متئلد آ'هفي ؤ هتظفلإ 

•وملئه نوعون مع ونومه موسى أمر به انتهى ما هو وهذا 
حمنمهدتقاث َلإم أكز ؤ( ث1ئةهلم نلهمدم ؤ،أحثنظ 
.٢٣أسر

فنقؤ ذمحآ ٠املق أتمر بماق أمميب أب؛ مش إك ^ؤءآنبمن٦ 
أمس؛*AT يمن مش وؤإل\ © آلآ-ءه، ئم مأيك' © آلعيم عئن 

أمح•لأد©ثنأوتا
إثماللأعداء، والهلاك للأولياء، النجاة وسيلة اتحدت كيف فانفلر 

موسىلغجاة طويقأ جعله بما وجنده فرعون أهلك لقد الباهرة، اش آية 
?لريقعن وخروجه مائه، وتماسك البحر، انغلاق جانب إل هدا ونومه، 

عصا٠بقربة المميلان 

ؤياخذالعقول، يبهر ما ذلك سوى الايات من موسى قصص وي 
نفسهسفه من إلا لثائل ونولأ للريب محالأ ييع ولا القلوب بمجامع 

٠المعيل سواء إل والهادي االوذو^ والاه هلاكها، ي وسعى 

)٧٣(.الأيت القصصء سورة )١( 
(.١٢٩.  ١٢٨)الابمان ص: سورة )٢( 
)•i(.الأيأ I الغصص صورة )٣( 
(.٦٦ِ  ٦٣)الآيات الشعرا،ءسورة )٤( 

٢١٣



مقاصدمن نماذج 

ال3كريمرااالقرآن سور بعص 

السورةوحدة يتضح ومنها الكريم' القرآن سور من سورة هدم 
أنأحببت هدا أجل من حوله، السورة هده آيات تدور الذي والمقصد 

معرفةلبعض فانحت تكون السور بعض مقاصد من نماذج عن أتكلم 
علميهتدور الذي المحور فهم على للإنسان معينة وتكون السور مقاصد 
الأحزابسورة وثانيا العقود، سورة أولا لذا؛ واحزن السورة أحكام 

منها٠أقصر أحرى أو الصافات، سورة هذا جانب فإل الوقت اتسع ؤإن 

الأية؛هذه العقود سورة مهللمع ق ثمانه حل الله يذكر 
٣ء C ا أ'مح بمة م يك ص 1ومأ ص أك 

تح4هلأ<هءحأؤهءثا أمحي ونحل 
وتدورالايات حوله تدور ما إل واضحة إشارة تسير الأية هذه 

الأيةهذه ق يأمرنا فالقه السبورة، هذه تضمنتها التي الأحكام حوله 
هوواحد معنى إل ترجع كلها واليهود المواثيق' والعقود بالعقود' بالوفاء 

علىشأنه حل اممه ياحذه ميثاق وربه' العبد بثن يكون الذي الاتفاق 

ونتحينها، ل تسجيلها تم وند الرزاق' عبد للشخ محاصره العلمية الادْ هذء أصل )١( 
يسير.تصرف مع اشرؤلتها بتغرخ 

)١{.الأية سورة )٢( 

٢١٤



قوشراء' بح ف، وأحر إنسان بئن تحري التي للأتفاقات وتكون ءبد0، 
فكلمةالنكر• عن وني بالمعروف أمر ؤا وحروب، جهاد ي مواعيد، 

فيماتكون التي الاتفاقات كل تشمل شاملة، عامة جامعة كلمة العقود 
منعباده على شأنه جل الله أخذه ما وتشمل خير، على لعباد اض 

حوليدور السورة ق سيأي وما خلقه، بها كلف التي التكاليف عهود 
^١^١تعال؟ قوله حول دائر التفاصيل من السورة ق ما كل هذا، 

ا"ذنحرهر"■

نقصمن وجراء وفا من وجراء العقود نقص من مذمة وحول 
الأتيةالتفاصيل من ميء بذكر او الأتية بالتفاصيل هذا ؤيتبن وخان' 

تحلوألا ءاموأ أؤع؛ كليا ؤ السورة؛ هذه من الثانية الأية ق تعال بقوله 
ا'تك;لا؛محن ص ه ممدي ه واَم .أُ زلا أشِ قثو 
ولاةننثاادرا ■۴ نإدا رغم نن ئته سون أ-ثرام 

عل^١^٢ ثتدوا أن آأراهّ أنتجي عي( ص1رهظتا أن وب سئ١ة 
ثدييأقت إة أثه وأقعوأ وأتد5ن آلإف عق ق(وؤ' وك وألأموئ آلإ 

قتمكنوا أن بعد المم4لان على وميثاق عهد عقل فها الأية فهذه 
علبهموأتم دينهم لم اش أكمل أن وبعد دولة، لهم وصارت الأرض 
لهمسبب ممن ينتقموا وأن لأنفسهم، يثأروا أن بامكابم ،وصاروا نعمته 
يعتدوالا وأن بالميثة، الميتة يقابلوا لا أن عليهم تعال اس يأخذ أذى، 
الأية،هذه ق الله ذكره مما هذا غإ؛و إل الحرام الله لبيت القاصدين على 

•را( الأية 1 المائدة محورة را( 
)٢(.الأيأ المائدة. محورة )٢( 

٢١٥



جريمةارتكب ممن لنفسه يثأر أن من نفسه به العبد محدث ما وخاصة 
اليهدي شأنه حل اش حياته، سابق ي عليه واعتدى انه شي 

منماسيق محملوا أن لم ينبغي لا أنه الوحيين عباده على أحده الذي 
اللهبهت عن اقجره من السادسة الستة ي المسلما؛ن صدهم من الكفار 
مكة،لحول عند الفتح ّنة ايسلمين *ع المهنئ موقفهم ومن الحرام' 

أنعلى الكاضن أوككم من ماسيق بمملهم أن ينبغي لا أنه لم ييم( 
اللهنعمة وليجعالوا منهم لأنفممهم يثاروا وأن الكافرين على يعتدوا 

منإياهم بتمكنه قم اش ونعمة عدوهم، من الانتقام على قم بإئدارهم 
الأقدارهذا على شانه جل الاثه نعمة شكر ي سبيا خصومهم رقاب 
والضررالأذى منهم وقدم المميتات منهم سبقت الذين أولتك عن بالعفو 

الإسلاميالعدل منتهى وهذا الحرام' الاله بيت عن صدهم ي المس،لمين 
إقامةمن المسالم تمكن أن بعد الميتات من سبق ما تناسي وهو 

بهؤيتالف ربه به يوصى موقفا يقف بل ه نفحفل يرعى فلا الملل، 
ثقانبميتمم ^٠٤٦ تعال؛ فبمول ل إساءة منهم سيقت من قلوب 

ثمتعتدوا أن الحرام المجد عن صاووكم أن قوم عداوة محملكم لا 
يتعاونواأن من وحذرهم والتقوى الثر على عموما يتعاونوا بان أمرهم 
نقضواهم إن عقابه وأليم باسه شديد وحذرهم والمدوان، الإثم على 
باسه،بهم قيشتد وأمثاله التلكليف هذا مجن عليهم أخذه ما وخانوا ^٠٠ 

أأأثام،ه>ألئث اة ألئه ؤو٢دموأ سبحانه: بقوله ذلك j( حذرهم 

أشياءهذا من واستثنى عليهم، حرم ما أشياء تفصيل فم بغ، ثم 
ؤثأ'شئتةقوله: \ل ّ نثمُ تألم أمحظ ءم ج فقال، 

ءئ ث:c ذقمحز :١ ي آثح م س ;اؤقد؛ 
٢١٦



ص\ه أي 

ماإب ييمة أكر تعال: لثوله تمس؛إوأ هدا فكان 
٠٠ءييهر ما محمآؤأ أثن إة مم وأنم ألثد يذ و ؛٢؛؛ 

شثضيلوأ لا ءامنرأ أق؛اا ^،؟؛١ الأية وهذه إجال الأول نالأية 
آخرهاإل نأذمُهرأا• أنثت ظبمأ ج وآهة ؛، ^١٢

منفهدا الأول، الأية ي أجل لما التفصيل بعض أو تفصيل فيهما 
السورة،هده من الأول الأية عالها استملمت التي المقاصد من أو الأدب 

إحكاممن االوحدين عباده على أخذه آخر عهدأ وتعال سحانه ذكر ثم 
ءامنوأألدمت> ^،^؛٦١ آية ق هدا تفصيل وذكر الغل ؤإحكام الوصوء 

ثئوذةأهرْا._ 1^' إل مثر ^١ 

وائدكمأزى ؤمكثه عؤم أثب ينمه ؤوأدًفروأ ال؛ نثم 

عليهمأخدها التي ،مميحانه الله مواثيق يتذكروا أن عليهم فأوجب 
{س.أدمحوأ :اثوا أك ج. فوله، ل إجالأ 

وماومرها السورة هذه ق القرآن، تفاصيل من ذكره فيما وتفصيلا 
٠رسول سنة بينته 

)٣(•ام  اس؛ سورة ر0

)١(•الأٌة اس.- سور؛ (٢)

)٢(•الآ،ت سود؛ (٣)

•)٣( ام  اس؛ سورة (٤)

•{ ٦١الأيت  اس؛ سوية (٥)

)٧{.الأبة سودة (٦)
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أنثوم هم إي هظإ آم نمك آدووا  ١٣ث،ألتجنث> ءؤي1أثأا 
أموعق أمث ئآموا نمظإ نير أي قكئ< أيديهن يبسثلوأ 

يءأسلأد
جاءحينما وذلك سنتا تدبيرآ ءؤ اش لرسول دبروا النضير بنو 

فوعدوهالمصالح بعض ي به يسعين المال من شيثا متهم يهللب إليهم 
فوقبعضهم وصعد حوار تحت وأحلسوه به الغتك يضمرون وهم خ؛وأ 

فقاميقوم أن إليه الله فآوحى عليه' به يقضي حجرأ عليه ليرمى البيت 
وبلغالمدينة جهة إل ندهب المدينة إل أصحابه بعض أرسل وقد 

إستجابةلم محاربا النضير بتي إل وحاء جوعهم' وجعوا أصحابه 
ذلكل فم فآذن ديارهم من محرجوا بآن رضوا ثم شأنه جل اممه لأمر 
ملتما أموالهم من يأخذوا أن ؤا لهم وأذن سانه جل الله من بامر 

من'هئيأ ألأ؛ي؛ أنمج ٢^٥ الحشر سورة ادله أنزل ذلك وق مولامم 
ألثلننقز ^،؛١ النضير بنو هم ثنئيم• -آلأولؤ ديخأ ين ألكنف ١^، 

ؤجغ مى أممه »أنهلم أش نى حثرنبم( يجغثُ' أدهر رثلوأ بجما 
١^^وف إأد;آم محثم عم؛محبم ألبجب معم ثا لذلا ؛م؛يا 
١لأذضهر٢ا.ه ققلإوا 

يالله ذكر لما تفصيل فيه الحشر صورة آيات من سواه وما هذا 
بللايع؛دوا أن الؤم؛ين على والميثاق العهد فيها الله أخذ التي الأية هده 

بمتنأذووا ءَاثئوا أك ؤكأ.ثا فئالء العدالة يلزموا أن عالهم 
للإثألئئلموآن:بممحأج مو 

(.)١١الأيأاص. سث )١( 
)٢(.الأيأالثر. _،- )٢( 
)*١١(.الأيأ_؛ { ٣١
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الضير،بتو دبره الذي التدب؛ر بهذا . ايد رسول دم بسفك يعني 
تتخرسوسة هم يمهل الم|لمين عنلء لا الع1لم عند مشهور هو كما واليهود 

الأرضق فسادا يسعون الأمم من دولة كل ي فهم الأمم ظام عي 
كالمائتؤيعيشون السيئ الكر محيمكرون السيئ ال-دبير ييدبرون 

هذامن دبروه ما ء السيئ تدبيرهم ومن الد<ول، سائر ي الهلفيلية 
شأنهجل اش بدا ثم عاليه القضاء ق منهم رغبة ه اس لرسول الحادث 

أخذهاعهودأ اسستا واالوات؛ق العهود من آخر لونا لنا وذكر جديدا' بدءا 
علىأخذت عهود هذه بل تفصيلها مضى التي كالعهود ^، ١^١٠٠على 
التبرمإلا منهم يكن فلم أمثالهم وعلى والنصارى اليهود من الكتاب أهل 

ممافهذا وعذابه الائه بآس بهم فنزل نقض' شر ونقضها لجا والتنكر لها 
والمواثيقللعهود نقض أنه جهة من بها يتصل أولا' السورة بمبدأ يتصل 
تعال:يقول وغضبه، الله منت به واستوجبوا الأرض به أفسدوا نقضا 

٠٢لنمحيل،هر بؤح محقي أق أهمد 
ينهئِ^وبمننا الأول الأية ي هي التي والواثيق العهود فا فالأية 

٠مياه عر أنى 

آليكوره.وءائنقلم هئأ شانه؛ جل ايد وقال 
وءامنتمأليكو، وءاد1ثلم ألصثيز» أئمتم العهد هو هذا 

دءت-ئميرأا•
تءكبت0^؛;١ ثزثا أممت ءاؤوأزبم-تم وأيدتموهم عفلمتموهم أي 

أسوه'قك ين محنى جثو قمحقلإ ءدم 

(•١٢)الآ،أ الأمم؛ا سيئة )١( 
(.١٢)الأيت _؛ )٢( 
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قهصاله الذي العهد بهذا وق من وعدها التي ابميل؟ العدة هذه 
Sفقال والميئاق العهد نمخى من وأنذر هدد ثم السابقة، الخملة 

.^لشايزهر١٢ ٠٢٣مّل ئثد بطأ !^ ٥^١٤بتي حفمر 

وقال؛إصابة شر اس فأصابهم واليئاق العهد هؤلاء نفض وند 
ا.قسّيههر يندبهم دجعلثا لعكهم يثثهم ُتجءم ؤف، 

كممبمن شأنه جل اش عدالة هم، وهذه السميتان سان وهذا 
منهتكاثرت ما فإذا الميتة، طك وبقدر سوداء نكتة تلبه ؤ، ئكت سيثة 

مت؛لاو|أقلبه يصير حتى الران عليه وجعل، قليه علم، الله طع الميثان 
نص؛حة،إيه تنقذ ولا سرة يمتثر ولا بموعتلة يتأثر لا الصلب كالحجر أو 

ومنالقرأن آيات مجن إليه يوجه عما والإعرام، الصدود منه يكون بل 
مواعثلولا العقول، بها ئناجى أدلة فلا والحبر، والواعفل والبراههما الحجج 

منعليه وكان قليه على حلح لما وذلكم ووجدانه عواحلفه ي توثر وعبر 
لهاينصاع فلا وال؛راهين الدلائل، وبض بيته بمول الذي والحجاب الران 

حيثوالعبر الواعفل وض وعاحلفته، وجدانه وبى قلبه، بتن محول والذي 
شبمهم ١٠^^تعال: يقول قاسيا قاليه فجعل فهارته الله مسخ قل، 

قس_ثمحهرما♦هئوب4تأ ^^١ يقه؛؛ نثثهم 

آدذ؛بكلأتعال؟ بقوله الثاف الصنف شانه جل الله ذكر ثم 
الهل-ائنةعلى أحذ أيضا ا. سثنثهzِهرآمحدرا )عديفت إكاثالوأ 

(■١٢)الأبةالائدة> سورأ )١( 
(.١٣)الأيت اس: ّورة )٢( 
(.١٣)الامحأ اص: سورة )٣( 
)U(.الأيأ الاثاد؛ء مورأ )٤( 
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دْكئوأنث حكا ؤسنا وميثاقا مدآ النصارى حلائةة الأخرى، 
أخذأنه الايات هذه ق ذكر اش أن القصد والثاق، العهد أيضا نقضوا 
منهافوقفوا بها كلفهم بتكاليف والصارى اليهود على ومواثيق عهودأ 
اشلعهد يبال لا الذي ايمتهر الغادر موقف منها وقفوا الخائن' موقف 

اشفأصابهم قلوبهم ي وقار ش وليس نفلر له ولأيلفت بالا وميثاقه 
ثمحذاوحلهم< من الكثعن بنسياثمم وأصابهم القلوب، ونساوة باللعتة 

منحرفوا وما التكاليف من أخفوا ما لهم ض أنه شانه جل النه ذكر 
وعيسىموسى على اش أنزقا عليهم، اشر أنزلها التي كتبهم نموصن 

ماوبض الرس-ول هذا فجاءهم رسولا إليهم أرسل أنه ض داود وعلى 
بعض،فيخغون أجزاء محزأونه كانوا فامم اش كتاب من محقون كانوا 

هواهممع ومتفقا مصالحتهم ق رأوه فما للهوى، تبعا بعضه ليبيون 
لأغراضهممحالفا كان وما ؤالعوامه والرعية الآم؛ين بتن ونشروْ أعلنوه 

ئدالتهتف الأية: هذه ق تعال بقول أخفوه، وأهوائهم 
يننحموُك >=كنم ^١ صكثها ثم تيثح رسوكا جثاءْقم 

دًْؤثبمد آممو نجي -أثا»ءئم ثد مقيم ع0 دبموأ 
.١^١١٢ثبي رضككثثُ أنح ثب آفُ د يدي © يث 

يدعلى جاءهم الذي هذا أن شانه جل فذكر الايات آخر إل 
فحبأحوالهم تكشف التي والمواثيق العهود من محمد الاه رسول 
الذيالوحي كشف من الغضحة محشوا وأن يعتبروا أن حيننذ علهم 

يرتدعواأن عليهم كان فيه، خانوا ولما دبروه لما ه الله رسول على ينزل 
علىؤهسبدوا شأنه جل افه رضوان يتبعوا وأن بالحق يعملوا وأن 

(.١٦.  ١٥)الأيأن س-ء مور.- )١( 
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والهئاقالعهد نقض ؤإلأ والعناد اللجاج إلا أبوا لكنهم المستقيم الصراط 
كماله الولد بنسبة وانتقصوه كماله وق وحدانيته ي اش عهد ننقضوا 

أدىأشيخ ين أثث ل0 ءاوا آل؛ُكت ْ؛؛قير عنهم؛ اس قال 
ه'"•

إنسقا أش ين بتؤق مثن ^ بقوله: ذلك عليهم ؤدد 
آهم،ق وش دآكم تبجم آتتث\ آيسج ثهؤكن أن أياد 

-قيثاه،

نفعا،ولا صرأ لتمسه لايملك الوجود، من شينا يملك لا عيس 
الهلعامإل بماج عيمى نفعا، ولا صمأ لنفسها تملك لا أمه ومريم 

ومريمطعامه، نقلات من ؤيتخالص شانه من يقضي أن ؤإل والشراب 
الفضلات،من تتخلص أن إل وتحتاج وتشرب تآكل إنسانة صديقة أيضا 

•ينؤده تعال: فيقول تناولته الذي الْلعام فضلات 

أرادإذا وغضه اث مقت من التخلص ولأمه لعيسى يملك من 
يكونالأن يصلحان فكيف الحياة هذه ق عليهما يقضي وأن ؛(لمكهما أن 

سقاه.أش ين بتهل ئتن ؤءل اش دون من أو اش ْع ألهه 
أبىأنسج يهؤك آن أراد ؤإث أو قليلا ما شينا 

:بيئاه.أه ق وش دآمثم ثبجم 
مامحالق فإنه سبحانه إليه والأرخن السماوات ملك أن 

قمس وله منه يولد ولد إل بمتاج كيف يشاء ما ءثلق يشاء،فمن 
الولدمجتها له يكون وكيف صاحبة يتخذ وكيف والأرعن' السماوات 

(.١٧)الأيت _؛ )١( 
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أئم شمحنو نكآء ؛C محاق ،؛؛I لاصثلق يلوا يقحسد أن أثث مإد 
آلنبمت

٤^^٠سن ا0 أردآ ج سيحانه: وقال 
مذفتب ثعخن ^كنا إن لويا من ؤؤرئوذاٌ وزوجة ولدأ أي 
الظفيسما.بمؤ>،

اس<ابن عيسى تولم ي اس إل الولد النصارى نسبت أن القصد 
نقضمن هذا له زوجة مريم انحذ إنه ثولم ؤا دثه والزوجة اش' ولد أو 

ؤإثباتالتوحيد أصل وهو الدين أصول من أصل ي والهثاق العهد 
أمحذ^ما والولد، الصاحية عن سبحانه الله وتنزيه وحده لنه الكمال 

إجالياعليهم الله رد وتد والواثيق العهود نمقن أنوغ من نؤع فهذا 
♦هدا لتل الردود تفاصيل فيها القرآن وتفاصيل 

والنصارىاليهود عن للعهود أيضا نقضا ذكر وتعال سبحانه الله 
ثبيثتؤ.هرأ؛.أق أقؤا ص تأقتثترئ أتهود ؤو٠الت سبحانه؛ فقال 

نحناليهود: ؤيقول اطه أبناء أمم على أنفسهم إليه فنسبوا 
بنوةدعواهم من أكثر هذا الله أبناء نحن ا النصارى ليقول الله، أبناء 

مءمعلى اليهود وكل كثريم على النصارى كل جعلوا ث' عيسى 
فالل4والوائيق للعهود نقضهم من فهذا لله وأحياء قالوا أن يزالوا س أبناء 

)٤(•الأيأ _• )١( 
{.١٨-  ١٧)الايان الأنياء: ّورث )٢( 
)٣(.الأية الخن، _؛ )٣( 
•( ١٨)الأية الأتادة1 صور؛ )٤( 
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منزهسيحانه فهو أنثى أو ذكا الأية ي تندم كما الولد عن متره تعال 
الحادةعلى الاستقامة لعباده اس محبة ميزان ثم الإءللأق على الولد عن 

وبدلواوغزوا الحادة عن انحرفوا قل، والمارى والهول السوي والهلريق 
أمموبهتانا زورأ يدعون فكيف السماؤية الكتب من عليهم أنزل فيما 

*أثب أقيا دت*ال سبحانه الله أحباء 

أنثربل يدمولإ بمد ثلم عليهم؟ الرد 1، تعال قال 

والمواثيقالعهود نقص من أيضا هذا الايات، من ذكرنا ما آخر إل 
منالأول الأية ي الوفاء من به الله أمر ما أصلها تتضمن التي 

يقول:مضى ما جنس من شينا شانه جل الله ذكر هذا بعد السورة، 
٢^^٢•ت>؛مءممح محتا

ماحاءنايقولوا لا حتى الحجة ولإقامة المعاذير لإسقاحل حاء رسول 
الرسولحاءكم يمول معذؤدون، فنحن الحق منه نتعرف حتى ونذير بشير 
بالوفاءاث أمر التي والمواثيق للعهود تكذيب فهذا الرمل من قرة على 

٠ألثمده اوفوأ ؛؛ ^١٣أقرتتت> قوله: ي السورة مهللع ي بها 
المجاةمن علهم اش أنعم مهما إمراتيل بتى أن شانه حل ذكر ثم 

ؤإنجائهمإليهم موسى إرسال من عليهم الله أنعم دما وملأنه فرعون من 
نجاممخصومهم، إهلاك من علميهم الاه أنعم ما ومع الضلالة، من 

مننجي إذا الإنسان فإن أحرى، نعمة خصومهم ؤإهلأك نعمة، 
يومعليه ّيأق بأنه نفسه له فتوسوس حيا يزال لا وخصمه خصمه، 

فيسومهمنه التمكن ؤإل عليه التسااط إل الهلريق له يقتح الأيام من 

(.١٩١الأية الأممثأ سور؛ )١( 
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العذاب،سوء قبل من سامه كما حياته مستقبل ي العذاب سوء 
الذينإسرائيل بتي على أنعم الهود، على أنعم أنه شأنه جل اممه فبمأ 
جعلهموأنه الأرض ق مكنهم وأنه أئمة جعلهم لأنه موسى قوم هم 

لماأبم يتعال سبحانه ض وخصمهم، عدوهم من أنجاهم أن بعد ملوكا 
وميئاقوعهد اث< من أمر وهذا القدس، البيت يدخلوا أن موسى أمرهم 
وأنالمقدس البيت قومه يدخل أن موسى قامر موسى قوم على أخذه 

يعملونالمقدس، بيت ق لهم فتية دولة يقيموا وأن لهم، ^١^ بجحلوْ 
لموسىتنكروا أن إلا هؤلاء من يكن فلم شانه جل الله بثمٍع فيها 

عرفاقد رجلان وجاءهم المقدس، بيت ليدخلوا بالخهاد قم بامره وتبرموا 
لقوموقالا موسى قوم إل جاءوا الجبايين من المقدس بيت سكان أخيار 

واحدرحل هجمة هجمتم ثم وتاررتم وتعاونتم تحمعتم أنكم لو موسى 
رقابمن ومكنكم المقدس بيت علميكم اف، لقاح الجبايين أولئكم على 

أتادبمعمم أد-ثلوا أثن أقيم نحافوُى أثم!دا ين ييلأبب ول ؤلاء ه

وهارونقال، فموسى المباركة البشارة هذه من بالرغم أيضا فأبوا 
إلإسرائيل ض أمر ذاذتهءL قاليا' إّرائيل بني من الخماعة وبعض قال' 

٥^١اقا ورتجف آنت آدهب ؤ ى: وسمل-وا ي_ة—ولأن 
ثودورث>هرآا.

،ئث؛و>وآس دمى إلا يلئ لا ايى رث ^ؤءاد موسى يصنع وماذا 
آ٣١4٠آصث_ س سا 

(.٢٣)الأية الأممةً سورة )١( 
)٤٢(.الأيأ الأمم؛ء سورة )٢( 

)٥٢(.الأية سورة )٣( 

٢٢٦



ليقولون؛فه يتحكموا أن أرادوا موسى مع إسراثل بني شان هذا 
نريدلنا، يصلح لا هذا فقالوا؛ والسملوى، بالن فجاءهم حليب أكل نريد 

الخبيث،إل الهليب أتتبدلون لكم أنين هذا قال وثوما' وبصلا عدسا 
يضربثم سألتم، ما لكم فإن مصرا اهبطوا فال؛ هذا، إلا نريد ما قالوا؛ 

سهلكل سمهلآ، عشر إننا الأسياحل، عدد على العيون منه فتخؤج الحجر 
حتىالع-ثن من تشرب متقاربة حماعة كل تتزاحم لا حتى عن ل" 

هؤلاءاس، ابتل ،لذك 'لوسي يتنكرون ذلك بعد ثم بينها فيما تتعاطف 
الأرضق يتيهون سنة أربعين شردهم بآن والميثاق العهد نقضهم على 

• ٠١ثنههرؤيتآ ثمم محرمة جنك تعال؛ قال 
عدمذلك جانب إل بل فقعل، سنة أربعتن علهم محرمة وليست 

اتعال قوله عند من القصة هذه أن القصل، الأرهمر. ق يتيهون الاستقرار 
يمأوأأن لإثلإ يف ثارر عث لؤم تهن رنونا ٠^٤٢ ت ألوف 

مح٠لإ ئك ® ءؤ بج؛ ُأ 
ثد.مم•
جثزإي عاش؛ثلم أثب نتأ ^^١ تنعومحّ لبمويه، موّئ ،ل ^٧^ 

@آتية نئ ندا لإب لم تا ن؛أئم نو ي; ظ' 
آمحق:ش 

نفوسهمانبعثت هذا ذكروا إذا حتى علهم اس بمقل يذكرهم 
عالهاالاث4 فضل تتذكر و؛ تتأثر ؛ صلدة قلوبهم ولكن لأوامره، بالوفاء 

التيرالتيه( آية إل القمة هذه الملام، عليم لموسى تنكروا فلذلك 

)٦٢(.الأية السةٍ سورة )١( 
(.١٩)الاه الاممةأ سورة )٢( 

(.٢١. )٠٢س العدة: سورة ( )٠١

٢٢٧



علىاش أخذه عهد فها كلها هاو0 يعذابها وعذبهم فيهم الله أمضاها 
لقولجرتي لتفصيل تقسم فهي للعهد لنقض موسى ؤلريق عن اليهود 
•المتوده ١^! ءامتوا أكمت> السورة: معللع ق تعال 

أحر.نؤع 
وقتلشر، يداخلهم و؛ الفطرة على كانوا صلبه من آدم أولاد 

ومعهمالملام ءلي4 آدم وعند آدم أولاد عند حرمته معروفة النمس 
ذلكومع النفوس، حففل ووجوب الدم عصمة ي اض شريعة يعرفون 

واليثاقالعهد نقض من هدا أخاه، فقتل العهد هدا الأخوين أحد نقض 
إلراجع واليثاق للعهد نقسم، فهدا دمه، وسفك أحيه على أخ باعتداء 

المورة.مهللع ق الأية 
٠وسلم وصحبه آله وعلى محمد رسوله على الله وصلى أعلم والله 

MS،

٢٢٨



الخرامالميت بناء 

وأسالإئاس سابة وحخله 

،c^لري إلثا؛ى وميع ين أوو ؤايأ ؟ ال عتاس ال ق
وب؛نهرا؛.نسى 

الكعبةيبني أن والسلام الصلاة عليه إبراهيم خليله شأنه جل الله أمر 
ويعانهمصلامم ي يستقعلوما للناس، قبلة لتكون الآمين البلد ي الشرفة 

شاءبما فيه بناءها يقيم الذي المكان وأعلن حولها، ؤيهلوفون إليها وبمجون 
حيثالمكرمة مكة إل الشام من إبراهيم فذهب والعلامات، الأمارات من 

كمافصنعا إليه قام رآه فلما والسلام، الصلاة عليهما إسماعيل ابنه يتيم 
بأمر،أمرق الله إن إسماعيل يا نال؛ ثم بوالده، والولد بولده الوالد يصغ 

أمرفياث فإف قال؛ وأعينك، قال؛ وتعينني قال: ربك، أمرك ما فاصنع قال: 
fjUذلك فعند حولها، ما على مرتفعة أكمة إل وأشار بيتا' هاهنا أبني أن 

يبني'ؤإبراهيم بالحجارة يآق إسماعيل فجعل البيت' من القواعد يرفعان 
ليقومله فوصعه بحجر إسماعيل حاءه إبراهيم وصعقا البناء ارتفع إذا حتى 
يقولان؛وهما ؛، الخجارةر يناوله ؤإسماعيل يبني وهو عليه 

)٦٩(.ص صرانء و سوئ؛ )١( 
عباسابن حديث من ( 1rrii/رالغتح البخاري ي سلولأ الكعبة بما، حيبث )٢( 

عهما.اد رض 

٢٢٩



شبنيننأطتا ي @ ي أثمع أنث ، ٠٥١،ث مذ تا د>
أوابأنث ءانك ثقآ ؤب مناس1كئا ور، أك ثنلق أمه درئتآ نين إك 

وبمبجرءايجش  ٢٢۶يتلوا يم لمحب بهم وأبمغ رثا . ألقبر 
\-0ئهمي أث ومحأ س ألكنف 

يؤدنأن إبراهيم يأمر ا"ني' مناسك وأراهما دعاءهما اش فاستجاب 
آلقاينب ؤوأذ'ن رجالا الخرام اش بيت حج إل ليغدوا بالخج لناس اي 

.محي بج سمن ثن بأبمثك مم طؤ دخ يكثالأ بآزئ إم 
نريهمما عق ماتاوونم< أثاً ؤآ آث آنت؛ ردظرؤأ دهم تنبع 

؛.٢^١٢آوض نأييأ ِءا ئرأ آلأقت بمن نن 
ببناءوالسلام الصلاة عليهما ؤإسماعيل إبراهيم إل اش عهد وكما 

خالصايبنياء وحقي، معنوي رجس كل من يطهراء أن أمرهما البيت 
وكلبها والأستفسام والأزلام وعبادّبا الأصنام وءبمباْ الكريم لوجهه 
ومنوالأئذار، الأوساخ من ؤيصوناه باش، الشرك شوائب من شائبة 

النفوستأباء ما وكل الأصوات ورفع الضجيج ومن الكفار غشيان 
لإخلاصأدعى وليكون اش، لخرمات تعظيما السائمة، والفهلرة الهااهرة 

اشعبادة على لقلوبهم وأجع إليه' واكلين فيه والعاكةين به' الهلات٠ين 
•سواء دون إليه ولخثهم وحدء 

يللناس وصع بيت أول اش شرفها الكعبة أن على العلماء اتفق 
لتيزىإبثا؛بم يمح ين أدل ؤءة تعال؟ لموله للعبادة، الأرصن 

ص.

(.١٢٩.  ١٢٧)الايات القرة: سورة )١( 
(.٢٨. ٢٧)الابمان الخج، مودة )٢( 
)٦٩(.الابن صران: أل سورة )٣( 

٢٣



الباقرجعفر أي عن كشر ابن نذكر بناه، من أول ي واخطغوا 
عنيروي آدم، قل اللائكأ بنا0 من أول أن الحسين بن عل بن محمد 
بناهآدم أن المسيب بن وسعيد عهلماء عن جريج ابن عن الرزاق عبد 
ورويغريب، الأئرمحن من كلأ بآل حكم ثم عدها، ثم أجبل خمسة من 
بناهمن أول أل منيه بن ووهب وقتادة الأحبار وكعب عباس ابن عن 

أهلكتب من يأخذه إنما هذا يذكر من وغالب قال: »ثم شيث 
وأمابمجردها، عليها يعتم،، ولا يكدب، ولا يصدق لا مما وهي الكتاب' 

..أه.والرأس* انمن فعلى ذلك ي الحديث صح إذا 

الحجشحائر ي فانية علميه تنبني لا مما الاختلاف هذا أن والحق 
قالبال وشغل الوقت نْاع ينبغي فلا الحج■ مناسك أحكام ي ولا 

الكتابق ثبت ما حلماهر عند الوقوف ينبغى ؤإنئا به، الاشتغال نياده 
وابنهالحليل إبراهيم اش بإذن قواعده ورغ بناه مى أول أذ من والسنة 

والسلام٠الصلاة علهما إسماعيل 

مباركافجعله كث؛وة مزايا الحرام للبيت وتعال سبحانه اس جعل 
قيهالصالحات الأعمال تواب فيضاعف والدنيا، الدين ي الحر كفهن 

بهوهى المليئة النفوس وتعرف به، التعبد أو النسك لأداء إليه والقصد 
وتعفليماله مهابة غره، ؤا كانت لو مما أكثر والفواحش الدنايا عن 

إبراهيمخليله دعوة واستجاب والعمرة للج إليه بالوقود وحمق لحرمانه 
منورزقهم الحرم ق ذليته إل ؛بوتما الناس من أفنده فجعل فيه 

متهوفضلا لدنه، من رزقا ثيء كل ثمرات إليه محيى أن وقضى الثمرات 
يلم وبارك للبيت، تعفليما إليهم يفد ومن الحرام بلده بسكان ورحمه 

بهوحتم كافة الناس إل منهم رسولا فيهم وبعث وشرابهم ءلعامهم 
٠أحمعس عليهم وسلامه اممه صلوات المييهن 

٢٣



أيانالحرام البلد ي له وجعل إبراهيم*' أي دعوة *أنا ه؟ قال 
ويضئهله، معظمأ لحله فمن أمتا، كان دخله ومن إبراهيم مقام بتتات 

٠الله عياب من أمنا كان مرعت كما الناسك وأدى محتسبا 

ولدتهكيوم يجع يفسق وإ يرفث فلم حج *من ه؟ لقوله 
الختة((رآا.إلأ حزاء له ليس *الخج وقوله؛ أمه«راا' 

عتلمعهودأ كان كما والانتقام، التشفي من أمتا كان دخله ومئ 
كانفقد عليه، لها يكون الحق تركها من الحرم' إل أناب فيمن العرب 

إلااللهم والقتال بالقتل له يتعرض فلا ئآر ءئد0 له من فيه الرجل يلقى 
الحرم•ق قاتل لو وفيما ونحوم لقصاص اق 

ا،يه؟<ر حئ ممتإو السءب عند مءأء؛لم ^^٤١ تعال؛ نال 
استثناهما إلا خلاه، بمل وأن أشجاره، كي وأن فيه الصيد حرم بل 

الرسول.٠

فيه،للعبادة حميعا للناس بني وأنه البيت هدا مزايا بيان وي 
الله،بأمر الخليل إبراهيم بناه الذي ،وأن إليه والخج الصلاة ؤا واستقباله 

الصلاةعليه إبراهيم فضيلة يعتقدون أثمم مع والنصارى٠ اليهود على رد 
فيهوالاعتكاف إليه للحج البيت هدا بني إنما أنه ؤيعلمون والسلام 
ذلك،من ّيثا يفعلون لا ثم ؤإليه، عنده والصلاة 

مايفعلون ولا لمه على وأمم بإبراهيم أول أتبمم يزعمون فكيف 
قبلها:تعال وقوله الآيتين هات؛ن ب؛ن الناسية تعرف وبهذا له، الله شئ 

•عنه الال4 رخي مقرة أي حديث من ( ١٣٥٠)ومسلم رالفقح اليخاري رواء را( 
عنه.ث يمحي ب أي حديث من ومسلم \( UUr/rراكح الخاوي دوام )٢( 
(.١٩١)الأيأالنوة، سورة )٣( 

٢٣٢



ؤوآسُتعال؛ نوله إل لقهم*«ه ؤآ ل ألخيتف ؤ.كةنذ 
صدهمعلى ووبخهم ملته على أمم زعمهم فا فكذبهم ٠ أصبجاهر ولأ 

اثحرمات وتعفليم وحيد، التن مشريعته عن ؤإعراصهم 
واصحاختلاف من وعملهم نولم ض ما وبتن الحرام' بيته وشعائر 
٠فاضح وتناقص 

{.٦٨-  ١٥)الأيأت ءعرانأ أل سورة )١( 

٢٣٣







وانأ«بعلمه الناس ؤينتفع أولا' نفسه يتلمر حتى منها 
للكبإهدائه كثرة من اتله- -رخمه الرزاق عيد للمسح لأعجب ؤإف 

بسرابجايقوم أو إليه مدى الش كتبه يقرأ كان أنه به ونم مكتيته' من 
ءللأبهأحد إل أهداها نراءما من انتهى إذا حتى وتدبر نهم قراءة 

حافظته'وتدرتهوقوة علمه متانة على يدل فانما دل إن ومحييه،وهدا 
هنفسخاء على النبيل التصرف هدا يدل كما الاستيعاب، على الهائلة 

أهدالأنه عل الأيرة مآثره والعهلاء<ومن للبذل وحيه مريرته' وصفاء 
جلدين'ي الرمذيء' علل »ثرح الخنيل رحب ابن الخافغل كتاب 

•رحمته بواسع وتغمده الحناء حعن الله فجراه 
بصفةالعلم وحللبة ءامة< بصفة اليوم الناس أحوال يتامل من إن 

بنفائسمارعة خزائنهم هؤلاء من فكثعو العجاب' العجب محي خاصة 
ذاك-إلأمع وهم والعلوم، المعارف بانولع مثقلمة الخهاوحلات'ورفوفهم 

ودئارهم'وسعارهم خزائنهم، يفتشون ولا كتبهم' يقرأون لا - منهم القليل 
٠كذا واقتنيت كذا جعت 

ّفهلي خليل يا علمى قال ه ملععن ه تألسؤإذا 
خعلأي ختل أي وبخقل أحكمت حياد رايهس كي 

اوامتخ-هدر حميعا لحييه حك مشكل عن ته سألؤإذا 

بعضهم؟وقال 
ينفعلا للكتب فجمعك واعيا ا ح_افذالتكن ؛ إذا 

مستودعالكتب ق وعالمك وضع مي الجهل بومحضر 

را/1^(.طح لأبن المرمة والمخ الشرمة الاداب انفلمر )١( 

٢٣٦





كلمحرص كان اس- -رحه عقيقي الرواق عبد السح فإن ولذا 
Libنبار، أو ليل من ساعات بضع ي ربه بكتاب محلو أن على الحرص 

مباكرأ،عمله إل يذهب تم استطاعته. قاور بأحكامه وعاملا وحا3ذلا له 
مهنته،ي أمينا وقته، على محاففلا عمله، ؤا مقلما - الله "رحمه وكان 

الساإمين،على بالنفع يعود فيما وقته استثمار على الحرص كل محرص 
العلميةالبحوث لإدارات العامة بالرئّة عمله ق وقته جل محققي وكان 

حلولحتى الدروب فضيلته عمل ؤمحسمر المس،تمتين، مراجعة ؤا والإفناء 
يعودمنه،وم القريب المسجد ق للصلاة يذهب حيث الفلهر آذان موعد 

والأستفتاءاتالمعاملات قراءة ق الوقت من بقى مجا فخص عمله إل 
-عليه للسلام فضيلته يقصدون الذين الناثرين بعض واستقبال الرّمية، 

غدائه،طعام ليتناول بيته إل الم،ءخ يعود العمل انتهاء وبعد القه- رخمه 
العصر.صلاة قبل الراحة من نملآ يأخذ تم 

-والدي خلمس كان الأكبورا؛؟ ولده يقول العمر- صلاة وبعد 
^،lia,yيقرأ النزل ق العصر صلاة بعد الأحيان من كثير ق - الله رحمه 

فيستقبلالمغرب صلاة بعد أمجا العلمية. والبحوث الفتاوى ي ؤينفلمر 
ياوحلتم حماعة الصلاة يودي العشاء،حيث صلاة إل والزوار العلم طلبة 

ذلك.بعد الراحة تم ومن والاطلاع للقراءة به الخاصة غرفته 

هالخطوطشؤون ؤإدارة المالية للإدارات المال المرانب نبيل محمد الأستاذ )١( 
*السعودية 

٢٣٨



الياشرالمبحث 

اكئاءالهادث ونقده القيمة تعليقاته 

كاناس- -رمه عقيقي الرزاق عبد السح أن إل سابقا أشرت لقد 
البالأصالة، ،وألفاظه بالخزالة كلماته تتسم العبارة محرر الأسلوب مشرق 

القولنافلة من بمقتضا0،ولعل والعمل وتدؤسه العلم نشر غير ق له لدة 
العالمية،وأمانته نهمه بدقة عرف له( رالمرجم أن الكلام ومكرور 

ارن4--رحمه كان ئم ومن الهلروحة، المباحث لخوانب الواسع واستيعابه 
ؤرديثه،وحيدء وّقيمه، الكلام صحيح بين يمكر محنكا، وصيرفيا نقادأ، 

فقراتهعلى ؤيعلق والحكم، والتمييز والش/ح بالتحليل الموصؤع يتناول 
قضىيقل، للقصود، محققة المعنى، غريرة المبنى قليلة موحرة بتعليمات 

الخلافمواطن وتحرير فروعها، وتحليل العلمية، المسائل تأصيل ق حياته 
أوكتاب على معلقا إلا تراه فلا ومثابرة، وحد عمل كلها فحياته فيها 

أولحادثة مفئدأ أو علمي، لنتاج مصوبا أو لولف، مقوما أو لأثر مصححا 
حانبإل بناء ونقد محمود، وحلق حم أدب ي ذلك كل لشبهة، رادأ 

الصفوةإلا ياJركها لا دروسه ي نقدية حولان الا؛ه- -رحمه له كان ذلك 
الكلام.ق أجل موقفا أو أحوأ نقد إذا وكان تلاميده، من 

يوالرغبة معانيه، ودقة وقلته، الكلام بوصيح فتمتاز تعليماته وأما 
المذموم،التكلف عن البعد مع طرقه، أقصر من الحق إل الوصول 

قؤرالإحكام كتاب على تعليقه تعليقاته، أنفس ،ومن المخل والإسهاب 
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وأالعتيدةالخلالين*، 1تم،4إر على وتعليناص للامدي، أصول 
كتابعلى وتعلتا0 التاومرية1< و*الرسالأ وءالخمؤية* الواسطية(< 

لابنالتهوية( و|االرسالة البر، عبئ لابن و»الكافي( للبيهئى' •الاعتماد( 
حصر0يصعب مما والبحوث والكتب الرسائل من وغيرها القيم، 

٠واستتصاوه 

صادقالخير، إل داعيا حياته حليلة حلل الرحل هذا أن بمال؟ والحق 
،معوله والصبر وحهته، والحق صالته، الحكمة التوجه، حسن العزم، 
دأبه.الكر عن والنهى بايعروف والأمر صفته، الذات ؤإنكار 

القيمةتعلقاته من كثيرة ونماذج مشرقة، صور التالية الصفحات وي 
الإنارةعن بعيدأ والجيية بااوصوءية يتسم كان الذي البناء الهادف ونقده 

دلالةتدل القيمة والتعلنات النقدية النماذج هذه أن ولاشك والغلو. 
المالحالسالف علميه كان لما حيا مثالا ادثه- رحمه - كان أنه على قاطعة 

اطه--رحمه فعاش الباطل، من ونفرة للمحق ؤإيثار وتحري يإحلاص ممى من 
يعثشى لا الإيمان، قوي النفس عريز الفعال مرخي يرة، السممحمود 

التمس•من يقول؛ إذ الاه رسول وصدق لائم لمومة الله ذات 
٠ااناس(( عنه وأوصى عنه اش دمي الناس، بسخهل الله رصا 

وكشوف»تأملات لكتاب: نقاJه النيوة النقدية النماذج هده ومن 
وبينالزائفة الكثموف هذ،ه السح نقد وقد ( ١^٧٣القرآن ي حديثة 
فقال؛ضلالها وحلى عوارها، 

هذاوقال: الكودر لسورة كثير ابن عن تفسيرا المؤلف ذكر -أولا: 

الحا*عصحح وانظر الآلافي. وصححه ( ٢٤١٤)سننه ي الرمذي روا0 حديث من جرء )١( 

٢٤



منكر^تمسيأ برأيه يفسرها بدأ ثم السورة، لده المعروف التمم؛ر هو 
بممو؛ أحكام، من فيها ما ييين و؛ بصلة الوصؤع إل يمت لا مدحولأ 

لهالعيادة بإحلاصر .ؤ ورسوله سيحانه الله أمر من منها المقصود حول 
٠إنعامه بحق ووفاء ءْاائه عظيم على لربه ونحؤأ صلاه 

آياتبين الترابط إخلهار محاولته ق كرما تكلفا تكلف انأ: ئ- 
بلخميعا، آيامبما ي تري واحدة فكرة مجن اكتشفه بما الواحدة السورة 

طكاكتشف مجا لث، ؤيا والمسلمين تعال اش كتاب ؤإل نفسيه إل أساء 
نقدهاعن يغني سماعها أو فراءما ومحرد وحيال' وهم محض فإما الفكرة 

٠ونسائها بسوئها ؤينادي 

اممشفهاالتي لف،كرزه القرأن من سورة ل مملييقية أمثلة ذكر الثا؛ ث- 
يتبيناش آيات ي ؤإلحاد كاذب وحيال باحلل وهم عن بدلك فكشف 

الرابعة٠الفقرة ي ؛أق مما ذلك 

محوراواحدة فكره الكوثر- كلمة من المفهوم النهر جعل ابعا؛ ر- 
وكلماما.الكوثر، أعهليناك »إنا جل حوله محدور 

وصوءؤيسييقها ذنوبه، من ييْلهر الإنسان فيه يغتسل كنهر فالصلاة 
تكونالتي الهلهارة من وهدا والمنكر الفحشاء عن وتنهى النهر' من وهو 

كالنهردمها نسال نحرت إذا الآصحية دم هو النحر ي والنهر بالنهر، 
والتنديةالثقل صفات ي العادي النهر فاشيه الخممم ي متدفقا وجرى 

الكليتينق *لمرحيا ثم الحسم لمموم نحميعه ي هدا ييتجلى والتهلهتد' 
تزكيةوهي أحرى ءلهارْ وهناك البول' الجهاز ءلر؛ق عن منها للتخلص 

الآصاحية٠ثمن بدفع الشح من النفس 

مرعلى . للنبي العْلرة الذكرى استمرار ي فيتجلى النهر وأما 
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الدهر،مدى وميغضيه خصومه ذكرى بر وؤا الرمان 

»و،فكدافقال: ذلك على الكوم لسورة الإجال العني رتب ثم 
هندسةهناك أن على يدل ما السورة أجراء جيع محا النهر فكرة يّجلى 

راتعاإخمالتا معنى لتقيد وصعت الكريمة السورة لهدء خاصة إلهية 
منمسالم كل وءناءلب رسله عئاحلب تعال الله :فكأن متناسقا متكاملا 

الخالدين مرين تنل الدنيا أمار من مر ي نفسك •حلهر قاتلا؛ أتباعه 
مروي ونفسك، جسمك الصلاة مر ي اغتسل أود،اI يتقعلعان 
يالدائم المرقع الذكر مر تنل الشح أدران من روحك معلهرأ الآصاحي 

الآخرة«أ.ه.ي العقليم ! ١^١١١الكوثر مر تنال كما والاخرة' الدنيا 

قول؛أ- 

عالية،وأهداف سامية مقاصد وله العرب بلعة نرل القرآن إن ولأ؛ أ" 
مقاصدهتفسيره ق يراعى وأن نزل' بها التي باللغة يفئر أن نحب 

وأساليبها،العرب لغة مع يتفق لا أقول الرسالة مؤلف كتبه وما وأهدافه، 
للكلمنحريف هو بل بصلة، التشريع وأسس القرآن مقاصد إل يمت ولا 
عنفليأكف ادكأذبة والثلنون للهوى اتباعا اش آيات محا ؤإلحاد مواصعه عن 

قأفوه بلغ إذا حتى أولا الإسلام وأصول العربية اللغة وليتعلم التأليف 
يقواه«فيما التأليف على نفسه تمرين محا أخد العلم 

السورة،بهده خاصة هندسة على تدل النهر فكرة أن زعم انياة ي ~
وهلتنسيق' حسن أو هندسة والخوض الحرحل من يفهم هل أقول؛ 

•العجاب العجب قياس العتب الشوك من بجني 

لهاتفسسبرا فدكر العصر، سورة ل السالك ذلك سالك ا٠ امخ- 
للسورة،المألوف التفسير هو هذا وقال تعال' الله ر"ءه كشر ابن عن 
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متناطأزعمه هما يفسرها بدأ ولذا قيولأء بمن نقلوه ي يرق ا وكأنه 
السؤرةآيات ي سرى قد الزمان وهو العصر أل فزعم عجيبا' تناسقا 

ينفكأن يمكن لا إنه حتى الزمان فه مرى قد الإنسان فال وكلماما، 
يجددالذي فهو مماته' إل به أمه حل من أءلوارْ حمع ي عنه 

الخسارةي أبما الزمان ومري عمره إلا الإنسان ليس بل ومايته' بداهته 
الكسب،لتحصيل ناجحا عملا الزمان عن يتقك لا منهما فكل والرج' 

مابالخسارة وانلراد منهما، لكل حممحابا أو الحسارة• ي للوقؤع ناشلا أو 
فإنهالإيمان، ي الزمان وسرى -إلا- بعد ما وبالرح -إلا- الاستثناء قبل 

نموه،ي الإيمان وكذا وتثمر' وتزهر وتنمو تنبت تم بذرة تبدأ كالثجرة 
زمان•إل منهما كل فلحتاج 

يتوقفبذلك التواصي فإن بالحق، التواصي ي أيضا الزمان ومري 
كماحلويل، لزمن محاج والتعلم الياُلل' ومحن بينه والتمييز تعلمه على 

الكلاهما به والتواصي فتعلمه زمان، إل يجتاج نفسه بالحق التواصي أن 
الزمان.عن يتقك 

منللصبر لابد فإنه بالصبر، التواصي ي أيضا الزمان وسرى 
حميقته:لتقؤيم قياسين 

وقصراهلولأ الأ؛ مع الممتد الزمان والثاق؛ وحفته، الأ؛ شدة الأول؟ 
العصرسورة ق يمري الزمان أل بهذا كذلك الصبر مع والممتد 
ةالإمعال معناها فيصح 

النثلرلتلفت بالعمر القسم يتصدرها إذ الزمان آي الحصر سوره إن 
للزمننحسب اليوم نعيسها التي الحضارة إن العفلمى، الزمان أهمية إل 

رأسإن ان الإنسمأما تنول؛ أن تريد السورة وكأن ٠ • حساب أعفلم 
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وخسامكرأرباحك ستصب مايت4 ي الذي عمرك م الزمان م مالك 
يتقضيه زمنا إن معينه، أعمال ي عمرك أنفقت إذا إلا لخاسر ؤإنك 
والتواصيالصالحة الأعمال ي تقضيه زمنا ؤإن رابح، زمن إيمانك نمو 

رابح•زمان بالصبر والنواهي بالحق 
ؤنيغاوتحريفا تكثفا ه نفعوار عن يكثش تفسير هذا إن ؟ أثول 

هندسةبه ض أيه يزعم  ١٠٥^٠٠أن والغريب تقرير، إل بماج ولا ؤإلحادأ 
بافهإلا قوة ولا حول ولا الثكلى، يضحك مما وهذا السورة، ق إلهية 
الأسلوبعلى أخرى سورأ تمييره ي >، ١^١٥استمر وقد العظيم، العل 

إلوالهداية العافية اللٌ سأل نقل، ولا عقل مع يتفق لا الذي الكريه، 
٠السيل محواء 

عاليهاوامحم ارسالة عوار إبداء إل حاجة ق أجدل لا واحبرأ 
وقيل وقديما أهل له هي بما نفسها على تنادي فإما والفمماد بالعقم 
•والتوفيق السلامة الله سأل • سماعه شر من حسك 

عقيقيالرزاق عيد ... 

القيمة،وتعليقاته كتاباته من أحرى نماذج التالية الصفحات وق 
يوتأملات ونظرات الراث، كتب أعماق ي وحولان الوافية، وتقريراته 

والجولانوالتنريرات التعليقات هذء وكل والصنفات، الكتب من عدد 
مدافعغر السح أل على القاطع والدليل الساطع، الرهان لتندم النقدية 

الواسعةؤإحاطته العلماء مناهج على وونوفه واطلاعه علمه عة سي 
يؤخذما ؤإيراد مجتها، السقيم من الصحيح وتمييز ومولفامم بمصنفامم 

واضحة.سهلة وعبارات راتع أسلوب ق عليها 
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وتأملاتنظرات 

العلامةالشيخ فضيلة ومولفات كتب فى 

اfذزهرشيخ حسين الخضر محمد 

عميمىعبدالوزاق الشيخ فضيلة بقلم 

ادن4--يرحمه عقيقي عبداليزاق الخهبذ العلامة السخ فضيلة كتب! 
الشبحالعلامة ومولفات كتب من عددا فيه تناول كافا وبيانا وافيا قرمأ 
ماوبيانه تقريره ي موصحا زمنه، ق الأزهر شخ حستن الخضر محمد 

الإشادةمع عالية، عالمية قيمة من المؤلفات وتلمك الكتب هذه يمثله 
حلالمن جل واصح وذلك المؤلف، تيوأها التي والأدبية العلمية بالمكانة 

تعليقحاء وقد والمولفات، الكتب هذه من ستة على وتحليقه تصويبه 
لهدهوالمجملة العامة الحصاتعس ببيان مبتدئا ومفصلا محملا فضيلته 

كلعن محصرة بكلمة ذلك اعقب ثم أمور، مل فيه يشرك وما الكتب 
التال:النحو على تعليقه فجاء الستة الكتب هده من كتاب 

بيتهاثمشآوى أمور ق حملة الكتب هذه عن بيان أولا؛ 

سلامةمع وعلوه الأسلوب قوة ق الستة الكتب هده يشرك أ- 
فلاقرب من الهدف ؤإصابة ودقتها المعاق وسمو ووضوحها، العبارة 

♦تكرار ولا حشو ولا غموض ولا فيها تكلف 
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علومق وتضالعه الولف علم سعة على الدلالة ي تشرك ب- 
ويبحثه ي واستئصال والدينية والاجتماعية العربية العلوم ق شتى 
٠وفتاؤيه حكمه ي واعتداله وأدلتهم محاكيه لاراء نقاسه 

لكنأحلاقه. ونبل أدبه وحسن ١^٥-، قلم نزاهة فيها يتمثل ج- 
الحادةعن هواه به انحرف ومن الملحدين ينقد أن ذلك متعه يم 

بهيتجاوز ولا الإنصاف عن به ؛مج لا لاذعا نقدا السقيم والمراحل 
عماولممانه لعالمه وصيانه محالفيه لحق رعايه المناقثة ق الأ'دب حد 

بالحكمةاممه إل الدعوْ ق وآدابهما والسنة الكتاب مع وسبرآ يشينه 
وّئهحممه سيئة يقابل إنما سفاهة ولا جهل فلا الهسة، والموعظة 

عنها٠الهلرف غض أو بالحسنة 
الحجةوقوة البيان بحسن عنه والكفاح بالحق الصدع مها يتمثل د- 

ذلكي عماده لائم، لومة ذلك ق محشى لا سبيلا ذلك إل استطاع ما 
ذكرمع والواقع الحس وشاهد الحقل ودليل رسوله وسنة الله كتاب 

العالم٠ي جرت التي والضايا اللغة من الشوس 

٠الستة الكتب هذه من كتاب كل عن ءئتصرة كلمة يانيا٠ 
النيتونة؛وحامعة تونس ~ ١ 

وعنوسعراتها، وفقهاتها تونس عن تأرقفية كلمات الرسالة ده هق 
الآدبيالشعر من ونماذج الإسلامية، الأحكام من وجلة الزيتونة، جامعة 

بثيءالشح من قيام هذا وي والأدباء، اكقهاء من لجملة وتراجم الرفع 
هدهق ؤيتجلى بلاده، وعلماء مشاجته وحق عليه، بلاده حق من 

فيها،وقى تونس إل قلبه سويداء ق التغلغل الشح حنتن الرسالة 
محالجالتي للخواحلر وصلدى الحنتن، لهدا استجابة ذلك من كتبه ما وكأن 

تعاورها٠ولاتزال ه، نف
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غيروالآدJية. والتارمحأ الفقهية المواتي من ممر خعر فيها والرسالة 
ونيادةبتسييدم الشايخ بعض ي الغلو من ما نوعا فيها ألمس أي 

غلوفيها أبيات عن عادته خلاف على حلوقه الشبح غخن وفها إجلألم' 
صراه.منها خلدون لابن تونس صاحب دح مي 

بوسيوتذهب نفسي منى تحيى اعتدها التي رحمتي ورص—اك 
القرآن:بلاغة ب- 

بلاغةأهمها ومقالات، محاصرات محمؤع على الرسالة هده تشتمل 
ؤإخبارهوقصصه تشريعه وي أسلوبه وعلو بلاغته، ق ؤإعجازه القرآن 

ؤإنالاسم بهيا الرسالة نئيت ولذا وأمثاله، حكمه وي بالمغيبات، 
حاكممثل النافعة، الأخرى الموصوعات من ممر على مشتملة كانت 
قصصوتأول الحدود، آيات حرف من على القؤية والردود القرأن، ترجة 
يالعمل الوام يمحآباْ العربية' اللغة تنكره تآيمحلأ وجهه مر على القرآن 
هذهمملبيق حلل تقلص ؤإن هذا' يومنا إل وأصحابه . النبي رمن 

علماتهاونوم لتفربملها الإسلام إل تنتسب الش الأمم من ممر ق الأيات 
لهواهاالأمم تلك حكام داتبيع الإ'ّالآمي' الواجمب أداء عن لغفلتهم 

عليهاغؤ تسلطا عليها الخافرة الدول دسلءل أو الكافرة بالدول وتأثرها 
لكلصالحة غن اش شريعة أن زعمت حتى علمها ولثمن دينها' مجعالم 
حدناول من وخاصة أولتك، على الرد الولف فصل وقد ومكان، زمان 

حانالثمخ مثل الملام، عليه أيوب قصة ناول ومن الزنا، وحد السرقة 
أوله، واقع لا خيال تمثيل أنه فزعم جلة القرآن فصحن أو محيسن 

التيرسالته ي خلف الدكتور مثل خكيه' دام له يكون أن بلازم ليس 
قوأفاد المؤلف أحاد وقد الحامعات٠ إحدى من الدكتوراه لنيل قدمها 

مدهبخالف أنه* غير الرس-الة هده مباحث من له تعرمإ ما كل 
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الحكمنصوص نجعل رصخّا-أ؛( والمتثابه الحكم ميحث ق الملف 
مذهبذلك ي متيعأ وتأولها التشاه، من والمنة الكتاب ق والتشابه 

معتزجازي معنى على بحملها تأييلها ي ءلرهقهم ملك دمن 
أباإمامهم أن مع المعنى أصل ق التفويض أو الحنيقى المعنى مدى 

أصلق التفويض ولا النصوص لهده التآؤيل يرى لا الأشعري الخسن 
الكتابي التي الممصوصة والصفات الأسماء نصوص يثبت بل المعنى 

مناللف مذهب هو كما كفيتها ق ييفوض حقيقتها على والمنة 
فلووحديثا، قديما الأحققين الماJ٠ين أئمة من تبعهم ومن الصحابة 

لهأرشد لكان والصفات الأسماء نصوص ي الحقمين مسلك سلك 
يسالملايكاد سملوة التأخرين من العلماء جهور لذهب ولكن وأسلم، 

٠الستعان والله الله، عصم من إلا منها 

الإصلاح؛رسائل ج~ 
فيهاتحدث ومقالات محاصرات محمؤع أيضا هي الإصلاح رسائل 

بالأمةالنهوض ق وأنرها الكريمة الأخلاق من جلة عن الإلف 
عنوالر؛ع الأموي معال على وحثه بها الإسلام عناية وعن وتماسكها 

القضاءبشأن ونوه الإسلام، ي الماواة معنى فها وبئن سمسافها، 
عنالدين فمل ضلالة بيان ي النول وأفاض الإسلام، ق العادل 

الإسلام.عن الانحراف ومضرة المياسة، 

المالمق الماأ،لمين غير معاملة ي وعدالته الإسلام سماحة وبتن 
الوضوعاتمن هذا غير إل لuكفار الماإ٠ين محاكاة ومضرة والخرب، 
وأحالفيها أفاض وتد الولف كتب ما خير من الرسائل وهذه ٠ الماسة٠ 

الوولينلك مّاإك أنه إلا عنه. العلم لهنالب غنى لا بما وحاء 
علىالله ^LJ القسعلين >إن حديث قاول والصفات الأسماء لصوص 
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الذينيمض يديه وكلتا وحل عر الرحمن يمض عن نور من منابر 
الملفمذهب ذلك ي فخالف ولواء وما وأهليهم حكمهم ي يعدلون 

الذيالكتاني بالمعنى قولهم بمع حقيقة للرحمن ؛^، ٠٥١١صفة أئيتوا الذين 
فهتيع بل بذلك ينفرد ؛ تقدم كما المؤلف ولكن أيضا الشبح فر0 

٠الموفق واس تقدم كما ماسا|كهم ملك ومن الآشعرية مذهب 

ومكان:3فن لكل صالحة الإسلامية الشريعة د- 

متتوعهجوانب ق ومقالات محاصرات محمؤع كسابقتها الرسالة هذه 
لأمامنها الأول باسم سميت ولكن فقهاتها' وي الإسلامية الشريعة من 

مراليه محتاج تفصيلا وفصله فيها القؤل المؤلف أفاض لثل أهمها' 
بالحكامصلتهم وعن وحلبقامم الفقهاء عن حسنا كلاما تكلم فقد علم' 

اختلافهمأسياب من وحملة مذاهبهم انتشار أسياب ، jjvjjقم، ونصجحتهم 
تعددق القول وأفاض اجتماعية مساثل ق وتكلم الفقهية' لمائل اي 

يالعلماء آراء وفصل المشيهين شبهات على ؤرد والحر الزوجات 
الحياةق والكل، الحقيال،ة< ي والتشاؤم الهلبرة مضار وبين التصؤبر 

مروالأحكام الفتاوى من بجملة المجمؤكة وحتمت الأعمال ي والتشامحل 
مجنالنصف ليلة Jإحياء قوله ي الصواب محالفه ؛ - أرى فيما - أنه 

وقبولاكعاء استجابة ي مرية لها يكون أن رجاء بالعبادة، شعبان 
الصحيحدرجة يباغ م الأحاديث من فيها ماورد بأن اعرافه مع العبادة، 

لكانصحت لو إذ مردودة هي بل تصح م غيره نظر ي وهى ظره نق 
؛ولكن بإحيائها أول وأصحابه هو وسلم عليه اس صلى الخلق ختر 

سنهاحيائها وترك باو<عة احياوها فكان لثقل ثبت لو إذ ذلك يثبت 
الشريعةاامحموء_ة من ( ٩٨ص؛)والبالاعة السنة مبحث ي وكلامه 

إحياءهاأن من ذكرتهء لما يشهل، ومكان، زمان لكل صالحة الإسلامية 
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هدءمن ( ١٩٠-١٧٤رصفحة ي المؤلف حاول وقد خنة، وتركها بدعة 
ذلاك<ق ت الاحتياط مع صحيحا أصلا للتصوف بجعل أن المجموعة 

هدامن بالرغم انه إلا متهم' طوامما على للدم أعمالهم' لبعض ؤإنكارْ 
قموترحم والإلحاد الزندقة أهل من جاعة المتصوفة من جعل الاحتياط 

■ممحا'بن الدين لمحقي الفارض بن عمر منهم التصوف مبحث ايأ يي 
إلاعلميه ليرد وعماله قوله من يوحل إنسان نكل حال كل لعلى 
ؤإحسانا.محفلا ربه من العصمة محله . افه رسول 

النيئين:حاتم ه اته رسول محمد ه~ 

مناسباتي ونشرت ألقيت ومقالات محاصرات محمؤع أيما هده 
يحط الشخ مايراْ علمي والرد النبوي والولد التبؤية كالهجرة ءنتلنة 

الأممعن الشخ محيها تكلم وقد والكقاب' العلماء بعض كتبها مقالات 
لشركوضلالة جهل من علميه كانت وما إليهم' الرسل إرسال قبل 

بهمافه نمل حتى منهم، الرسل موقف وص مهلكة، وفوضى فاضح 
معجزاتهوي س' محمد نسنا سيره ي القول وأفاض والباحلل' الحق بما 

للمولدعرض؛ لما أنه مر كمحا* خ؛دآ كتبه فيما فجمع والروحية' الكونية 
بدلكورصي به' الاحتفال مشروعية قرر ومقالاته محاضراته ي النبوي 

بهاحتفل؛ من؛ أن بمحجة بدلك ^؛ من؛ وامتدح دينا' وللمسالمن لنفسه 
يوأمم ذلك، يسمع أو س اممه رسول سبرة من؛ علميا مثلا بميم إنما 

بنوالراء طاف أي بن، وعل ثابت بن حان فعله ما بثل؛ إلا يفعلوا 
محاسن؛عن؛ يتحينون ممن عنهم افه رض؛ مالك بن يأنس ظازب 
خماعة.ق . الائه رسول 

الشةأهل من الكتمين ونقلو نفلري ي هو الشخ قرره الذي وهدا 

٢٠٠



صفحةي والبدعأ القنة ميحث ي ه نفالولف باعراف منأكرء بال،ءة 
زمانلكل صالحة الإسلامية السريعة عنواما التي الجموعة من ( ٩٨)

يروىما هو الإذن' عدم على هدل الذي •والرك قال* 'حيث ومكان 
صلاةق والإىمة الإذان والسلام الصلاة عله ^ صريح فظ لي 

؛الذي ترى بهذا ؤيلحق عليهم' والصلاة السهداء عل وترى العيدين 
أنشانه من الذي للفعل نقلهم عدم من يمهم ولكنه صرح' بلففل ينقل 

تركالسنة من نقول: أن لنا قمح وقع٠ لو نقله على الدواعي تتوفر 
السنةأن على الأستسهاد ق ؤيكفي الجنازة أمام بالذكر الأصوات رفع 
لتومحرتمحعلث لو التي الأمور من وهو لفعله، نقلهم عدم الرغ هذا ترك 

نقلها*.على الدواعي 

كلمجن لها التسليم محب التي الصحيحة القاعدة لجذْ تْلبيقا وأقول 
الرسلمن مره بمولد ولا نفسه، بمولد محتفل ؛ .ؤ النيئ أن منصف، 

منأحل، بمولل،0 احتفل ولا الرسالة، بعال، حياته امتداد 4ع والصحابة، 
الحلقأكرم س الله ورسول بالحد' لها المشهود القرون حد وهم الصحابة، 

لتوفرلنقل بمولده احتفلوا ولو قلوبهم، إل العالمن وأحب نفوسهم، على 
بمولل،ْالاحتفال ترك أن على الاسسجاد ق فيكفي ٠ نقله على الدواعي 

وغيرهحسان عن يكر ما أما ٠ ٠ افعاله نقلهم عدم بدعة فعله وأن سنة 
معيناوقتا فيه يلترموا ؛ فامم . النبي على الثناء من الصحابة من 

سبرةلهمح إليه ومندوب علميه متفق وهدا ومحتمعا، موسما يتحدون)، 
الترامدون لذلك، الدواعي وجود عند عنه دفاعا أو تدريسا . النبي 
مكانأو زمن التزام البد،ءة ؤإنما مع؛ن' مكان أو زمان أو معينة حال 

يكثمأمم فيه سامم فيه الأحت٠اع الناس ؤيعتاد موسما يعتد بعينه 
وقدوإءلرائه . النبي إءذلام ي الغلو إل أدى ربما هذا بل الأعياد، 
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بلمريم«لاا ابن النصارى أطرت كما *لاتطروي فقال: ذلك عن بى 
وشغلواالعلم إل ينتسبون ممن حتى بالفعل والإطراء الغلو حمل 

(ص)٤٥ق قوله تقدم ما إل بمأاف دولتهم، ي شأتبما لها كبيرة مناصب 
باالولاJالاحتفال مناسبة أي المناسبة بهده وأذكر المجموعة، نفس من 

٠خلان السيد الأستاذ صاحبنا إل ينسبان بيتين 

وفخارابهاء الكوئ كسسغ بعنته ومن الرسل سيد 
اراننور اليصير أن اذ—أرءي به جئت الذي نور الإل قم 

أحدادعى ؤإذ فيهما' بما رصاه على يدل بما البهمن شملر ثم 
همما على والنباش المسلمين أحوال على التحتر على بمحمله هدا تآليل 

بالرسولالأّتتجاد الفلاهر إذ بعيد، تأؤيل فهو وتأخر' وجهل صعق من فيه 
النورإل والسناء النار مجن فيه هم مما المإن المسدلإنقاذ به والاستعانة 

حملإذا وخاصة المسلمين، على وشرك شر باب يفتح مما فهو والسعادة، 
فتحواؤإلأ هذا، مثل عن يمسكوا أن العلماء فعلى العلم> ال ينتسب ممن 

١^^٠والله بابها' يسد ولا أوارها، لأيهلفأ فتنة أبواب المسلمين على 

الخاهل;الشعر ي الخيال و- 
اختلافعلى الماس عند الخيال عن الشبح فيها تكلم الرسالة هده 
قالخيال عن ثم وتفاصلمه، وأحلواره الخيال أنولع وعن ولنايم' جسييامم 

العربعند الحْنابة مباحث حانيه إل وذكر االةصود، وهو الجاهل الشعر 
البلاغةعلوم نثمآة ي ألقاهما ومحاصرتين أبحاث من بها يتمل ومجا 

إبداع'أيما الرسالة هده ي المؤلف أبلح وقد والبديع* والبيان *المعاق 
فللمولفعجب ولا الحربية، اللغة علوم من كثيرة بأطراف فيها وأخي 

•_ اش يمحي ا-دلاب ين عمر حديث من أ/هلل'ا( )الكح الخاوي روا، )١( 
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يالتكلف عدم من تأليمهم ي االممدأ4ين ^^٠،؛ )الولف التزم ثانا؛ 
التنسيقحسن الأسلوب، لوي العبارهء سهل كتابه فكان التسر، 

٠عناء دون ^٠١ ١١٥١١منه يستفيد االأخد، قريب والرتيب، 

بلفثلالمالة عن ءالكاي. كتابه )، المزق تعز ما كمأ نالئاء 
والأحاديثبالايات يستدل وقد ذلك ينارب بما أو الأنر أو الحييث 

منديوان إل ذلك ينسب لا أنه إلا المسائل، ذكر بعد أحيانا والأمار 
الاستدلالوجه ببيان بمني يإنما درجته' شخن دلا الشئة دوالهن 

السهولةحيث من ءلري؛مته ي به شبها الكتب وأثرب والرحيح، 
#المنيماتوكتاب ااقيروافى، نهد أي، لابن #الرسالة« كتاب والاستدلال 

«كتاداالدعمات(، الأحكاء م،•, المد١نة م رسب اقتضته ما لبيان الممهدات 

قدامة.لابن #الكاي. 

وبيانالإملائية، الأحءلاء بإصلاح الكتاب هذا محمق قام رابعا؛ 
لالمؤلف بها استدل التي الأحاديث وخرج الغامضة، المغردات معاق 
ماعلى غالبا ذلك ي معتمدا باحتصار درحتها وبين »الكافي*، كتابه 
وشرحه،(#المنتقى كتابه ق الله- -رحمه تيمية ابن البركات أبو ذكره 

المرام*،•بليغ كتابه فا اش- "رحمه حجر ابن ذكره ما وعلى للشوكاق، 
وذكرسورها، من الايات مواضع ض أنه كما الخبير«، #التلخيص وكتابه 

وعقبودينها السائل حرر أيه على ليدل المؤلف اختيارات من نبذة 
منالثامن القمل فا الاختيارات هدْ ونقل لها' ناقل جرد وليس عليها' 
للاعلأموترحم صل؛خ(، إل )صلّاأ من ابتداء رسالته من الأول القسم 

حمعق المؤلف علميها اعتمد التي المصائر وعرف الكتاب، فا المذكورة 
خاتمته.وق #اتكأف(* مقدمة ق إلها أشار والتي #الكافا*، كتابه ائل م
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أل(، )ص١٥٧فيه بعمله التعريف أئتاء الكتاب محمى ذكر خامسا؛ 
منهااستقى التي مصائره إل خاتمته كتابة منيمة ي أشار عمر أبا 

ممابه.

عمرأبا أن را^-ص( ص ءالكاي. كتاب على تعليقه ي وذكر 
مؤلمها>إل بأسانيدها الخاتمة ي سيدكرها 

محققعلها اعتمد التي المؤليتانية الآصلية النسخة إل وبرجوعي 
ذكربا١خر الدواويين أو المصادر إل الإشارة وحدت الكتاب 
وحدهما إل أيضا يرمع كان التي الفارسية النسخة من أنبمما المحقق 

صفحاما.من 

علىالماكتوبة المسحة ي ممرة مهلبعية غلْاات وحدت سائسا؛ 
الأصليةالمسحة وبض بينها كلمات أو حروف ي يسءرأ وتماوتا الألة 

الأصل.إل بالرحؤع الهلبع عند< ذلك تدارك يمكن لكن المخهلوحلة 
وقدبها، والأنتفاع تناولها سهولة مع علمية ثروة الكتاب ي سابعا؛ 

أحكامهمعرفة رواده على وسهل المالكية، مذهب المؤلف به خدم 
المؤلف،ولدكرى العلمي، للراث إحياء فيه كان طبع فلو به ^^٤ 

العلم.لهللأب وخدمآ 

أكثر،أو أخرى نسحة ؤإل الأصل إل الهلع عند يرجع أن ؤمحنبغي 
٠وسلم وصحهه وآله محمد نبينا على الله وصلى 

كتبه
عقيقيالرزاق عبد 

٢٥٦



وتعليقمقدمة 

كلمةعش 

الله(رحمه سعدي، بن الرحمن عبد العلامة رالشيخ 

وصحيه٠وآله محمد يشا على والسلام والصلاة ااعا1لإن رب لله الحمل 

منمنهم قل ولكن كمد' العصر هذا ق العالماء فإل بعد: أما 
ؤيتحرىالعمل' القول يبجع أصله' إل ؤمحسنده متيعه، من الحكم يستقي 

الشحأعتقد، فيما القليل ذلك من ؤان ؤيذر' يأي ما كل ي الصواب 
قرأمن فإل الله- -رخمه آ _i،U بن اصر نبن عبدالرحمن الحليل 

الداأبمنه عرف حياته، أيام حاله وسبر وحالعله مؤلفاي، ونتع مصنفاته 
المبرة،حسن على منه ووقف وتعليما، اءالأءا العالم دمة خي 

نفسه،من وطلابه إحوانه ؤإنصاف الحال، واستقامة الخلق وسماحة 
اللهفرحمه ثمقاق أو نزلع إل محققي أو شر إل محر فهما الملامة وطلب 

واسعة٠رحمه 

لهذكر عنيمي الرزاق عبد الشح ان العجلان محمد هن اد عبد الشح فضيلة ذكر )١( 
يقومكان عندما عيي' الناصر بن الرحمن عبد الشح دروس محقر كان انه يوما 

ويرمهعلمه ي مطرا ثناء ءلي4 بثني وكان بعلمه' امجب وانه عنين؛' ؤ( بالتدريس 
يمييدأ ملمه' ي بمحرأ لعصر،< سابقا كان إنه ؤهول؛ وقته' وتنفليم حياته واملوب 
^١٤١٥٠الأخر رمحع غرم الثلاثاء ٠الرهاض٠' جربمل٠٠ وانظر مجيهاته' 
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عنجوايأ كتبها التي الجامعة الوجيزة الكلمة طك< مؤلفك من ؤإن 
فهيالدخان، شرب حكم ي الصالخي الحمد ، ١٢الأخ سؤال 
الحجة،بها وقامت بالحق، وصدعت الهدف، أصابت تل، نصرها علم، 
ايد.من هدك، بض هواه واتبع عاند من على 

الدالةوالسنة الكتاب نصوص عموم إن( الولف فيها استند حيث 
الماليةالأضرار من شربه عن ينشأ ما ؤإن، الدخان، شرب تحريم على 

دليلبذكر يتشبث أن لأحد وليس • والاجتماعية واليينية 
أنإلا النصوص، بعموم ناح غير بخصوصه الدخان تحبيم على خاص 

•منها والاستفادة الثريعة بمصادر جاهلا الفكر صعيف النظر قصير يكون 
كليةتواعد كشرأ تحيء أحيانا جرئية تحيء كما الشرعية الأدلة فإن 

ؤإننحتها، وتنديج تتضمنها التي، الجزئيات أحكام منها يتعرف 
بذلكيتعلل إنما * الشبهة هده مثل سييله ؤا لأيقف عنه الباحث الحق 
الش؛بماانواستهواه لها، أسيآ فكان العادة منه واستمكتت نفس،ه غلبته من 

يلقيهبما قليه ؤيريغ ه، نفإل الحياتث له يرين له إماما فاتحيه 
الزائغة.والس،به الو1ا،4اوس من 

الهلبعلمام وقرر والضرر، الخهلر من الدخان شرب ؤ، ظهر ولقد 
حكمعلى بدلك لأستدل لا عنهم المنقول من شيثا لك وسأذكر ذلك. 
فهمانبيه، وسنة بكتابه الله أغناه من دينه ؤا الغني فإن الدخان مرب 

وكانسدادآ ارلٌ يزقه لن المقغ وفيهما المستقيم والْلريق الواضح المنهاج 
يرونمن بتقليد ابتلوا اليين لأولئك ذلك أذكر إنما ربه• من نور على 
يدينونمن أن ليتيتنوا والمينية، الذوق، وأهل والحضارة، العلم رحال أيم 
شربه.يدمنون رأوهم ؤإن شربه عن فيرجعون اضررْ اعرفوا ند لهم 

عيدالياقيإبراهيم للشخ 1الييان1 كتاب مجن النقول ؤإليك 
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العربسنته نبات هو التنباك ص^\ الحلي، ،أدب ق قال اس. رحمه 
شلتانمنها وصع إذا سامة مادة على بموي أنه اتضح وبتحليله الهلباق 

والأممجل لقتل تكفي منها نقاط وخمس الحال' ي مات لكب م في 
٠تمضغه التوحثة 

فشاوئد الريق٠ مع المعدة ق لدخوله ضررآ المحلوق أكثر وهذه 
ضرر.من به ما على الأمم بين الهلباق استعمال 

ا.اسان،فيه ضحدث القلب ي يوثر المحلباق أن الاحلياء أثبت وقد 
شهوةي ضعفا فيها فينشي العدة وق سعالا، فتحدث الرئتين وي 

العصبيالمجمؤع وق رمدأ، فهما فيحدث الع-ي-نين وق الأكل' 
٠٥ا.فتورا. 

أحمد(:)دمرداش الدكتور وقال 

عدوأمام واستكان ضعف الخلقة بدء منذ البثرى الخنس أحلن لا 
وأوئقتهالعادة هدء أسرته كما التخ، أمام فعل كما أعدائه من 

يقتمحلعونالذين الكادحين العمال صغار ذلك ق استوي كمهاء0، وأذلث 
الذينالمفكرين والفلاسفة الأ'ءلباء وكبار عيالهم وأقوات أقوامم من 

العلوممحتلمف ق البعيدة الأفاق هذ0 ،وكشفوا عبقريامم الكون أضاءت 
أوالضرر قليل باعتدال التدخين أ0 المعروف السائد كان وقل، والفنون، 

الأخحٍةبالسنن المتصلة العلمية ا المحويولكن السليم، لاوم«خمرا عديمه 
مدخن.بال على أبدأ بملر ؛ التدخين محييه الذي الضرر أن أنبتت 
البحوث٠هل،ه أثبتتها التي الحقائق ؤإليك 

مسرفونمنهم حالة ألف عسرين بتتح بالميرJا رديمونل، الأستاذ قام 
رهويكنؤإحون بجامعة خاصا سجلا منهم لكل أنشأ ومتغمن' ومعتدلون 
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سنةأبحاثه وبدأت وعواتدهم وأمراضهم بصحنهم مايتعلق كل فيه أثبت 
بالنتحت، ١٩٤٠ستة وانتهت ، ١٩١٩

الحياةهذه فتنصر بالغا أثرأ الإنسان حياة على التغ تدخم( يوم 
المعتدلينمن أعمارا أطول والممتنعون التغ< كمية *ع يتناسب بينا ! ٢۵٥

أ«ه•المسرفين٠ من أطول والعتد>لون 

قبوليرزقنا وأن السجيل سواء أ^Jيتا أن سبحانه الله وأسأل 
بتأليفهؤيتخ المؤلف يرحم وأن ومضرة' خطر فيه ما كل وتحنينا النصحة 
كرامته.دار ي به وبجمعنا 

٠أخمعين وصحبه وآله محمد نبينا على اش وصلى 

عقيقيالرزاق عيد 
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الحاصرالوقت هدا ي الكتاب هذا نثر أهمية ناي هنا؛ ومن 
بالذات،

ممرأذلك ي ونقل والراء، الولاء جانب على المؤلف جاء ولقد 
ماعلى واست،ول وعلق، عليه وعقب ومهد' ك وتدم العلماء، كلام من 
صحيحةوباحاديث القرآن، من بآيات والراء الولاء مبادئ من به جاء 
الملف.من تبعهم ومن الصحابة أقوال من ؤيكتتد و. اش رسول عن 

سورها،، jvjjللايات ؤدقم يبهذا، بهذا الاستشهاد وجه وبى 
الكير.الغالب ي درجتها وبض والاثار الأحاديث وخرج 

كييوأن الكتاب، بهذا السلمي ينقع أن ثمانه جل اس وأسال 
ين،ث،اأن عظيم اش ي الأمل كبير، نالأمل مجه، ينهجون إخوانا لمؤلفه 
الإسلامدين نصرة مبدأ القيم، المبدأ هذا على الحاصر سبابنا من ممر 

الدعاء٠محب لي فإن منه اندرس ما ؤإحياء 

عقيقيالرزاق عيد 
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لكتابمقدمة 

القصيدةمن اسمية المقاصد 

و؛يوااو< و؛ يلد ؛ الذي الممد، الفرد الآحد< الواحد س، الحمد 
الملامالقدوس الملك اش إلا إله لا أن وأشهد أحد، كفوا له يأكن 

الليهو يشركون، عما الأل4 بحان سالمتك؛ر الحيار العزيز المهيمن المؤمن 
السماواتق ما له بح يالحسنى، الأ'سماء له المصور، البارئ الحالق 

ورسولهعبده محمدا وحبيبنا نبينا أن وأسمهد الحكيم' اليزير وهو والأرمى 
رحميتعال الله أرسله المحجلمن، الغر وئائد والمرسلين، الأنبياء حاتم 

عميا،وأعينا صما، وآذانا غلفا، قلوبا به ففتح وهدى 
وسلامهالله صلوات يتفكرون، لعلهم ربهم من إليهم يرل ما للناس وبتن 
أنزلالذي النور واتبعوا ونصروه عرروْ الذين وأصحابه آله وعلى عليه 
عنهمورتها حتى المهلهرة، سنته وعلى النراء، شريعته على وحاففلوا معه، 
طرية،غمة إلينا وصلت أن إل التابعين، من بعدهم حاء من 

الدين•يوم إل بإحسان تبعهم وعمن عنهم الله ورصي 

أحمدسيل، أحمد بن محمد الشبح الأخ فضيلة كتب فقل، وبعال 
التوحيد،«،ق النونيه ،االقصيدْ على واصحة، بعبارات مفيدا موحزآ تعليما 

ظضالرزاق عبد العلامة الشح فضيلة الكتاب مراحعة بمد التدمة عذء بكتابة تغفل ر١( 
اد.شاء إن همبما ونثر، 'لمجه بيثر تعالى الد ولعل >' ١٤١٢عام - اش حه ر- 
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اللهعبد أي لاعلأمة الناحية( للفرقة الائتمار ؤا السافية ٠الكافية السعاة 
-البدعة وئامع السنة ناصر الخونية قيم بابن السهير بكر أيا بن محمد 
نثرابياته وحسن لسانه وفصاحة العلوم، شتى ي باعه وحلول وقوته 

راالقاصد- التعليق فضيلته سمى وقد عنه• الحديث عن غني ونفلما 
منهجهموسلامة الحديث أهل عقيدة بيان ق النونية القصيدة من العلية 

الفردان،معاق تعلقاته ق بين ادصورةإ والهاائفة الناحية الفرقة  ٢٠٢وأ
الصالحالسالف حلريقة على دقيقة واضحة بعبارات الأبيات من والراد 
أشارالتي والأحاديث الايات من الأحكام شواهد وذكر ءنه»ا' الاه رصي 
ونسبةوسورما، الأية رقم بيان مع قصيدته، ي القثم ابن الإمام إليها 

المساومينونع خ؛را' الله فجراه الستة، كتب من دوامحينها إل الأحاديث 
٠وسله؟ وصحبه ؤآله خمد نبينا على الله وصالي كمه بما 

عقيقيالرزاق عبد 
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الصويةالدعوة رسالة عن تمرير 

الْلريماةمرآة فى 

التجاقيكري لمب بكر أي بن طاهر الأستاذ الرسالة هذه ألف ١- 
للتجانيةحمية اكسر ي التكلف من نؤع مع الحملة ي قوي بأسلوب 

رقرقةالحمؤية الدعوْ إمام الشريف الله حمى سيده بن محمد عن ودفاعا 
محانية(.

عنوأخرى التج-افي محمد أحمد عن تارءنية نبذه المؤلف ذكر ٢" 
عليهمالثناء ي وغلا التجانية، من وآخرين الد حمى سيده بن محمد 
الكيرالحساد وصع رغم الدول من كثير ي الحمؤبة الدعوة انتثار وذكر 

سبيلها.ق العتبات من 

منله حيك وما الله، حمى على الأحداث من جرى ما بئن ٣" 
واستمرتفشلت أتبما غر عليه وما له حسدآ خصومه دبرها مؤامرات 

ذلكوسمى وآذاه٠ له كاد من وأصيب الانتشار، طريق ي دعوته 
معجرة.

مرالتي الأطوار عن حويته أثناء الرسالة هده ق الولف تعرض ٤- 
الواضحوالخهلآ الغاضح الضلال عن تعلن خءل؛ره لمساتل الله حمى بها 
يأق:مامنها

التجاقالنه وحمى التجاق محمد بن أحمد من كل ؤية رأ 
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كتابوان يقظة، عنه التشرح وسائر الأيراد وأحدهما بمقلة . محمد،أ 
منزعم ئا واسدل ه الصطنى بأمر حرازم علي ألفه جواهر 

المنامي رآي »من بمحديث يقفلة . النيئ عن والأخذ والرؤية الكشف 
.٨٩-  ٨٨- ٨٥- ٥٨- ١٩- ١٤ّاا- صري انثلر اليقذلة|ا٠ ي رآي فكأنما 

تصروهو الحموي' القصر من الاه حى سيده محمد زعمه مجا ب- 
ننسهعلى المسلم خوف عند الحضر ق ركعتين باداثها الرباعية الصلاة 

ثنج^ ١٥•هثس آمحق ؤ، تميمحأ ؤدإ؛دا ^١٥؛ لدلك واستيل خصومه، من 
الأيات.'كثوأ...هراا  ٤٥!بميقثأ آن بئؤ إن ألثلز» *0 ثثنكإ أن 

وهوزعمه ي لمقالته يشهل، ما اممه رحمه الحونية تهم ابن عن وذكر 
٠٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٢٠ص٢٦، اطر ذلك. ي كاذب 

المدينةأهل كعمل التجانيثن من قاس أهل عمل أن زعم ج- 
ماينسخ وأنه المدينة أهل بممل وأتياعه مالك استدل كما به فيستدل 

٠٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ص٥٨اطر - له المخالفة الأحكام من نيله 
كتبمن ونحوه حرازم ليل المعاق جواهر كتاب مرجعه - ٥
غالبا.المبتدعة 

ومميه
عقيقيالرزاق عيد 

را.ا(.الأيأ الماء، سورة )١( 
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اامه؛وديبغية كتاب تقريرعن 

اسنديشبهات رد في 

المرجئحوصر عثمان بن محمد بن أبوبكر الكتاب هذا ألف ١- 
الهدىحلرمحق عن فيها صل مساثل من زعم فيما يكري ءلاهر على للرد 

ارجي.عمر بن محمد حد0 عن وللدفاع والصواب 

يكريهااهر زعمه ما فيه رد الأول ؟ ةسمين كتابه الولف قسم ٢- 
اللهحمى سيد بن ومحمد التجان( محمد بن أحمد من كل رؤية من 

استدلالهق وناقشه يقظة عنه والأوراد التشرح وأحدهما يقفلة . النبي 
اليقفلق...((ي رآن فكأنما التام ق رآي ءمن بحديث زعمه على 
صانظر 

وقللحده انتصارء عليه المؤلف ورد يكري حناهر مهاجة ق الثافى 
الخضرق الرباعية ركعات عدد قصر الحموي- القصر على الرد صمغه 

كصلقاس أهل عمل جعل على والرد الخصوم من الخوف أجل من 
ومحعلونهالاJيتة أهل بعمل المالكية يستدل كما به فيستدلون المدينة أهل 

عليها.وعلق يكري 'لماهر بدع من أحرى أنواعا وذكر لضده ناسخا 
رسالتهق يكري حلاهر من كتابه ق محمد بن بكر أي موقف ٣- 

ستائمهق مسرف تعبيره< ي ضعيف أنه إلا المبهلل من المحق موقف 
وغجوه٠الصاوي، أحمد مثل اليتدعة كتب من النقل كمر ذ؛؛ها' مقلمح 
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منوبتن وأيباعه التجاف اس حى ئو1 خصومة فهده وبابملة 
علىخرجوا من أن إلا الطاصن من عصبية وفيها عله، خرجوا 

نصرص.ؤإل الحق إل أقرب اش حى 

وسلم•وصحيه وآله محمد نبينا على الله وصلى االوفق والله 
ممه

عقيقيالرزاق عبد 
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اصانيةبدع من نماذج 

كتبتهما الضرس بهذس يلحق أن رأيث نقد للماتدة ؤإتماما 
عنهاصدر وما الخصوص هدا ي والإفناء العلمية للمؤوث الدائمة اللجنة 

مااللجنة كتيت وقئ ٠ المبتدعة التجانية عقائد من حملة توصح فتاوى من 
لء

منمأخوذة المبتدعة التجانية عنائي من جلة يل فيما نلخص 
؛٠٣المعاق« *جواهر كتاب مثل علمائيم نفلر ل وأوثقها كتبهم أوسع 

الموق:سعيد بن لعمر الرحيم(( حزب #رماح وكتاب حرازم' 
فيهأتباعه وغلو الملريقة مؤسس التيجاق محمد س أخمد غلو ١" 

صفات(بل الرسالة خصائص نفسه على أصفى حتى الحد جاوز غلوا 
•مريدوه ذللت، ي وتبعه والإلهية الربوبية 

يأته زعم بل ه لفذللت، ؤزعمه الوجود ووحادة بالفناء إيمانه ٢- 
•واعتقدوه به فآمنوا مريدو. فيه وصدقه ذللث، من العليا الذروة 

الءلريقةإياه . المبي وتلقثن يقثلة، ه النبي رؤية زعمه ٣- 
هذاوطقينهم الحلق تربية ؤا يقفلة له والإذن يقغلة ؤزدها وتلقينه التجانية 

•ذللث( وأتباعه مريديه واعتقاد الورد 

يفيضثم أولا . النيئ على اممه من يفيض المدد بأن نمريمه ٤- 
خمععلى يتفرق منه ثم عليه الأنيياء من يفيض ثم الأنبياء على منه 
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الموقفق والناس القيامة يوم ينادي منادأ أن وأتباعي هو زعمه ٩- 
يمددكم منه كان الذي إمامكم هذا الموقف أهل يا صوته بأعلى 

السجاقءأخمد بالإمام يريدون الونيا»««الخ• 
ولاحساب دون الحنة يدخل نحانيا كان من كل أن زعمه - ١٠

•الذنوب من فعل مهما عذاب 

الهلرقمن غيرها إل وتركها طريقته على كان من أنه زعمه - ١١
•الكفر على والموت العاقية سوء عليه ومحشى حاله تسوء الصوفية 

كالميتشخه يدي بتن يكون أن المريد على خب أنه زعمه - ١٢
ولار ٠ يقول فلا لشيخه يستسلم بل له اختيار لا الغسل يدي بس 

•ثيء..ااح لأي ولا علام ولا كيف 

هولئم . النبي إياْ علمه الاعقلم، اممه اسم أوق أنه زعمه - ١٣
ورخماونحميئا خرصا الحسنات، من المؤلفة بالألأف نوابه وقدر أمره 

•بالتوفيق إلا يعلم لا لآمر واقتحاما بالغيب 

بعدقبورهم ق لايمكثون والأ'ولياء والمرسلين الآنبياء أن زعمه - ١٤
منمحرجون ثم ودرجايم مراتبهم بتفاوت يتفاوت محدودأ زمنا إلا الموت 

أممكما لايرومم الناس أن إلا قبل من كانوا كما الهم بآجقبورهم 
•أحياء أيم مع الملائكة لايرون 

وأورادهمأذكارهم محالس بجسده محضر ه النبي أن زعمه - ١٥
••الخ الراشدون• الحلفاء وكذا 

يؤإلحادأ شركا ؤيعتبر الإسلام أصول محالف مما ذلك غيو إل 
منهومجما للناس وتضليلا وتثريعه ورسوله ارن4 على افراء الدين 
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علها.علا قل أقءه ي آنزه وئم يكوك، اص. 
بالرمممرح شكل على الهامش ي المرآنيأ الكلمات وصع ٤" 

كلوعلى الصحف٠ ي العثمافي رسمها على حاففل وقد اللأتملائي 
مآخذ.فيه فالجميع ءير0• عن للكلمات تنسبره ي يمتاز لا حال 

يكتمىأن وأرى وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على اش وصلى 
•الفنادق على وميع التسمر من محردة مصاحف بشراء 

الدائمةاللجنة رئيس نائب 
والإفتاءالعلمية لليحوث 
عقيقيالرزاق عيد 
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الخقعن والمدوي الإنحراف أساب 4ن 

الآمين<رسول على والسلام والصلاة العLلمين، رب س الحمد 
لبعد•الدين يوم إل بإحسان تبعهم ومن وازسلين الأنبياء جع لعلى 

الغرورمنها  tOjyiSوموانع عديدة أسباب الحق عن فللمدود 
قالسيئ المادات وتحكم وبصيرة، بينأ غير عن والتقليد الفكري، 
بالمركزالافتتان وحياغوت الممقوت، والحسد والاستكبار، والأنفة المقوس، 

وأدواءوبيلة، أخلاقية أمراض يكلمها ذلك، إل وما المال، وكثرة والجاْ 
عنالحلقة هد0 ق حديش خليكن يطول، عنها والحديث فتاكة، ممهتعصية 

الفكري:الغرور 

فوقؤإنراله برأيه، وافتتانه بعقله، الإنسيان إعجاب هو الفكري الغرور 
لايعنيه،فيما يدخل حتى له، بأهل ليس ما القداسة من ؤإعطاوه منرلمه 

خلقهي ربه به البد فيعارض ءلاقته، وحدود وسعه ي ليس وما 
وأكثرفكمأ منه أوٌّع هو ومس لمفلمراته معارضته عن فضلا وتشريعه، 

العلماء.من تحربة 

وعلومهمبعقولهم قوم اغرار ق لوّوسته منفيا الدملان وحد لقد 
علىبمجموا وأن ثّأيم، من ليس فيما جتوضوا أن لهم دنهن فامتهواهم 

بحثه٠وّيعهم ل ليس ما بحث 

ذلك،وكيفيات وصفاته اممه وكنه والقدر، القضاء تفاصيل ذلك من 
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احتلفتحيث مشاكلهم، من جئ ما يعالج ولا مصالحهم لم يكمل 
نطاقواتسع الوحي نزول أيام به عالكانت عما والأحوال الظروف 

يوالفصل المعاملات لتنظيم بد فلا المشتكلأت، وكثرت المعاملات، 
العصرأهل من المفكرون يضعها حديدة، ونوانين قواعد من الحصومات 

اسبابهاالعارفون المشاكل على المطالعون أهله، أحوال على الواقفون 
الناسأحوال مع وتتناسب الحياة، واقع على لمنكر حلمها وطرق 

الراهنة،وحضارمم قافتهم مستوى ومع الحاصرة، وظروفهم 

اشيقدروا و؛ منزلتها، ينزلوها و؛ قدرها، عقولهم يقدروا ؛ فهؤلاء 
وأحكامه،منهجه مملبيق طريق ولا شرعه، حقيقة يعرفوا و؛ قدرْ، حق 

سكونوما كان مجا فعلم علما، ثيء بكل أحاط قد افر أن يعلموا ور 
شاملة،عامة شريعة أنزل وأنه المشاكل، وكثرة الأحوال اختلاف من 

فأحسنحكمته وبالغ علمه، بكامل وقدرها محكمة، كلية وقواعد 
الهلباحاحتلفت فمهما ومكان، زمان لكل صالحة جعلها تقديرها، 

معاملاتلتنثليم صالحة فهي والأحوال الفنروف وتباينت والحضارات، 
مشاكلهم،وحل حصومامم، ؤا والقمل محنهم، المنافع وتبادل العباد 

ومعاملأ٣٠٢•عباديم ق شووثمم جيع وصلاح 

بفهمهاوليهتدوا بها، ليعرفوه عياله اض منحها التي العقول إن 
خصمامنها انحدوا قد والأجل الحاجل ق سعادمم فيه ما إل لتشريعه 

بتثريعهذرعا وصاقوا وتقديره، تدبعزه وحسن حكمته فأن،كروا لفه، لدودآ 
لايدرون'وهم بذلك يصابون وقد وردوْ' فانتقصوه به الفلز وأساءوا 
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منفكانوا والعدل، الحق عليهم عميت بفكرهم لغريرهم لأمم 
ةتسؤنأم ؛سين ثم \iijQ آقوء ل >مبمأ صل أعمالا الأخسرين 

١١٢^.

.آتؤإر دار منهم ريزأ َةرإ أم ينثن ؤ%ؤأ من وا دك—ات 
آ)متإلهرأ؛.رثى جهم 

المعتدينبأحوال القرآن ي الناس يذكر ما كثجنأ سبحانه اس إن 
قوةمن فيه كانوا ما ليطردا الأرض ي يسيروا أن على وبمثهم الهالكتن' 

ليتنكبواواعتبار، عقلة نفلر العالم ق وبسءلة وحضارة عيش ورغد 
جريمةإل السور بعض ق النظر ولفت مصيرهم، لسوء اتقاء طريقهم، 

يبها دفعوا التي \ذءوى الفتنة أنه وبين( حطره، لشدة الفكري، الغرؤر 
الوأما البشر عقول بقصور ليعرفنا دعومم، بها وردوا الرسل صدور 
الذيالفكري الغرور خطر من ول؛حذرذا الرسل، دعوة لمقاومة تصلح 

دنثلثيإأ'لأنءيى 4 مثنحإ ؤأقلإ تعال؛ قال المرسلين• قاوم من به هلك 
ر٠اثادإمأ محأسد متيم أيكر َغمأ ئيهم ين أئ!أى عتهه ع0 هنآ 

رتلهمناءيهم قثا . آفيمحف ثا عمم أعذ يدآ أ'لآبج، ؤ، 
دءكامأ تا يهم ؤحاث^ آلمنر ين بمدهم بما ^١ ٢٠ُأليننت 
َقا^١ ئظلآُا نبمدث ام ;١^١ قاوا:أتا ألأ قثأ @ تممن 

قأؤ أثب ندت أنة تأؤإ ثثا إي٠تتيم يسهم يك ^ ٠٤. نشكن يهء 
أثكفثأي،هر"أا.هئا,للث، ثصر بمائة ؤ، -٤-؛، 

الآبمرل-ا(.الكهف. سة )١( 
(.٢٩. ٢٨)ص سةإضا،م: )٢( 
(.٨٥- )٢٨ الايات غانر. سيئة )٣( 
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عشرالحادي المبحث 

وبحوثهفتاواه 

يبلع،بما العلم على يعتمد سبحانه اممه عن التبليغ كان لآ 
بالعلماتصف لمن إلا والمتيا بالرواية التبليغ مرمة تصلح ؛ فيه' ق واكل، 

حسنذلك مع ؤيكون نيه، صادقا يبلغ بما عالما فيكون والصدق، 
يوالعلانية السر متشابه وأفعاله، أقواله ي عدلا السعزة مرخي الهلريئة، 
الذيبالحل الملوك عن التوقع منصب كان ؤإذا وأحواله وءمجه مدخله 

السينيان،فكيفالراتب أعلى من وهو قدره بجهل ولا فضله، ينكر لا 
هداق أقيم بمن فحقيق والسماوات، الأرض رب عن التوقع بمنصب 

الذيالقام قدر يعلم وأن أهبته له محتأهب وأن عدته، له يعد أن المنصب 
الدفإن به، والصلع الخق قول من حرج صدره فا يكون ولا فيه، أقيم 

الأربابرب ه بنمتولاه الذؤا النصب وهو لا وكيف وهاديه، ناصرْ 
نتقوث، مؤن أهب لإ المآأ ق ال: تعال فن

كتابهق سي|حانه يقول إذ وجلالة' شرفا بنفسه الله تولاه بما وكفى 
اصه١^٠ق ثفطتر ه م 

(.١٢٧)الأيت اء: التّروآ )١( 

(.١٧٦)اص الماء: ص؛ )٢( 
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غدأمسوول أنه وليونن فتواه، ي ينوب عمن الفتي وليعلم 
اش.يدي ض ومونوف 

ؤإمامس، الرسلن سيد الشريف النصب بهيا نام من وأول 
اللهعن يفتي فكان س، ؤرسول اردٌ عبد محمد البيين، وخاتم التقما 
نملعلى ومشتملة الأحكام جوامع ه قتاليه فكانت افن، بوحيه 

ا3كتاب،ثانية إليها والتحاكم وتحكيمها اتباعها وجوب ي وهي الخطاب، 
ودد<سبيلا، إليها وجد ما عنها العدول اومان السءمن لأحد ولسس 

آمال همدوء سء ؤ سرعم ءؤ؛ن يقول؛ حهث إليها بالرد عبادْ الله أمر 
صلإ ^ محن ص إش ن حمم 

وحندالقرآن، وعممكر الإسلام، برك بعده من بالفتوى قام ثم 
بيانا،وأحسنها تلكلفا، وأيلها علما، وأعمقها قلوبا، الأمة ألين الرحمن' 

مكثربى وكانوا وسيلة، اش إل وأقربها نصيحة، وأعمها إيمانا، وأصدقها 
وتابعيالتابعض ي بعدهم من الفتوى صارت ثم ومتوسهل• ومقل فيها 

٠٢هدار يومنا إل بإحعمان تبعهم ومن التابعتن، 

كوكبةالحاصر، عصرنا ي »الإفتاء» الشريف العمل بهذا قام وممن 
وحمواومعاقله الوين معاقد الأمة على حفظوا الدين الأعلام، الأئمة من 
والعلماءالعدول الحمالة هؤلاء ومن ومناهله، موارده والتكدير التغيير من 

باستنباطوحصوا والحرام، الحلال قواعد بضيهل عنوا الذين الفحول 
كماكتب فقئ الله- -يرحم،، عقيقي الرزاق عيد الشح فضيلة الأحكام 

ووسرقرأها التي الفتاوى عدد بلغ وقد والبحوث' الفتاوى من هائلا 

(.٥٩)ام الماء، ص؛ )١( 

بمرق.- اد رحه النم لأس ( ١٢- را/«ا الدنمن إعلام محاب عن نتلأ )٢( 
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خلالمن وذلك فتوى ألف عشر خمسة قرابة صياغتها ي وشارك عليها 
والإفناء٠العلمية للمحوث الدائمة اللجنة ي عمله 

النقلي دقة الغتاوى، ي محندى مثالأ الله- -رحمه الشح كان لقد 
المعنى،به يتضح ما المعيرة الآلفاءل من عتتار وكان السلوك، ي والتزاما 

صدرتفإذا العلماء، أقوال وتقدير احرام فا عفليما مبالغا بلغ ولقد 
أفتىالفتوى، هده عن أحل، فيها،و،سأله محالف رأي وله مسألة ي فتوى 
أنوجل، إذا المستفتى عن أحيانا رأيه محسن وقد العلماء، حماعات بقول 
الال،ينالعلم لهللبة إلا يييذه ولا بيتهم، شقاقا نحدث ثي، الرأي هذا 

اللاتقةمنازلهم ؤينزلويم العلهاء ؤيوقرون الاختلاف، عنلؤ الأدب يلتزمون 
بهم♦

كانأنه علمي إل نما ا؟ المهلاJقر يوسف الشخ فضيلة يقول 
عنوسؤال تريث بعد إلا الفتوى على ايواب ي محبت ولا كمحأ يقرأ 

دقيقصحيح تصور عنل،ه ؤيقوم يسمتوعب حتى الموضئ دقائق 
•للموضؤع( 

فتاواهمن واستفادوا عالمه مجن تبملوا ممن المستفتين- أحل، ؤيصفه 
فيقول;

الل،ارك،واسع الفكر، عميق الصلار، رحب - الله -رحمه كان لقل، 
أّنلمةعن ؤإحاباته فتاواه كانت وقل،ا فيه، يدور وما بعمره عالما 

كبارمن عدد يستشيره نعيؤشه،وكان الاذ،ي والعصر للمواقع أقرب تلاميذه 
لهاالتي تلك وخاصة المختلفة المسائل برأيه ؤيآخذون الأفاضل علمائنا 

٠وعراقيه( )وفاته الماح النمل الرزاق( عد الشح عرفنا رهكدا كلمة انظر )١( 
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لأثابصير ناتد الفقهاء، مذاهب عالي مطالع والخفية الظاهرة وتحركاته 
•ايياصرة والمذاهب والفرق والتوحيد العقيدة أموو ق يكتب ما 

بحثايكتب فلم ؤيكتب، يقول ما بكل مالترما افه- -رخمه كان لقد 
عمومياتعلى يعتمد يكن وم سلوكا، بها التزم إلا فتوى بمدر أو 

الصحيحةالأدلة على يعتمد كان ؤانما أحكامه إصدار ي مث،هورة 
؛الله- -رحمه السح فان ذلك عن فضلا فتاواه، عليها تبنى الهم( المهربمّ 

به،ؤيفتى يقوله فيما لنفسه الانتصار بماول ولا فتاواْ، ق متسرعا يكن 
ودأبالصالحين، مسلك وافه وهذا الفتيا، يكفيه غيرْ أن يود كان بل 

•والتابعين الصحابة من الأمة هذه سالف عاليه كان وما الناصحين، 

أسدذلك من ونجدرون الفتوى ي التسمع يكرهون كانوا فقد 
منومائة أدركت قال؛ ليل أمحا بن الرحمن عبد فعن التحذير 
إلامحدث منهم كان فما المم4جاو، ق قال أراه هؤ، الاه رسول أصحاب 

ا.الفتيار كفاه أخاه أن ود إلا مفت ولا الحديث، كفاه أخاه أن ود 

يالماس أفتى من كل إو تال: عنهما اطه رض عباس ابن وعن 
•ا لمجنون؛ عنه يسألونه ما كل 

علما،أقلمهم الفننيا على الماس أجر أ سعيد بن ّحنون وقال 
ا.فيه؛ كله الحق أن يقلن العلم من الواحد الباب الرجل عند يكون 

عنوالبعد والعمق، بالأصالة فتتسم ؤرسائله بحوئه وأما قلت: 
ثمخصيتهيستحضر له يقرأ من يكاد محتغ، سهل فأسلموبه والمعقيد الحشو 

('٣٧١١الشم لأبن ص اعلأم انثلر )١( 
انس.الرجع انم )٢( 
مإءلأمالودينلأيناسمرا/؛م(.)٣( 
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فاالأول، الرعيل من ٣ يقرأ أنه تماما ييدرك لهء قراءاته خلال من 
بالأدلةمقرونة المساتل عرض عع حمه ييونيه إلا بحث أو مسألة مجن 

بحوثبمرأ فن نية، وحسن بأمانة لصاحبه قول كل والتعليلأت،رإساد 
وتم0بنظره يطوف أنه ييدرك مقارنا قها يقرأ أنه يعلم وكتاباته، الشيخ 

اس٠رحهم العلماء ذاهب مي 

العتقال>بأمر يعنى البحوث هذْ أكثر أن إليه الإشارة نحدر وما 
هذهومن والحرام' الحلال بمسانل والعناية والمعاملات البيؤع ونقه 

البحثهذا وي الراشدين، الحلفاء حلافة إثبات بحث القيمة البحوث 
الهلحاوية«»العقيدة على شرحه ي العز أي ابن ذكره ما الشخ وصح 

منبالنص أحيانا تثبت الخلافة أن ذكر فقد عليه٠ مزيد لا وصوحا 
اختلافذكر تم بالبيعة، أحيانا ونشت المابق، الخليفة من أو س النيئ 

فوصحعنه، اش رصي الصديق بكر لأي الخلافة به تثبت فيما العلماء 
قائلا:الحلاف هذا الشيح 

فقيلعنه، اس رصي بكر لأي، الحلافة به نشت فيما العلماء اختلف 
ثبتتونيل بعده، من الحليفة أنه على . النبي من الحل بالأمر نبتت 

الرأيوأهل الثان ذوي بييعة ثبتت ونيل ذلك، على منه الحفي بالنص 
بنعل إلا بيعته عن يتخلف وم للمسلمين، خليفة إياه واختيارهم له، 
ثممدة بيعته عن نحلفا هد عنهما الله رصي عياله بن وسعد حاالب أي 

•ذلك بعد بايعا 

أنثبت بما الحفي أو الجل بالتمى تثبت قال من استدل وقد 
قالت:إليه، ترجع أن فأمرها ، ٤١١٥،سياله وكاتبا ئ^، النبي أتت امرأة 

نحدينيب ءإن قال؟ الموت، نعتي وكانبما أجدك، و؛ حنت إن أرأيت 
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روا0بما أيضا السنن، أصحاب رواه • ٠ وعمر• بكر أبا فأي 
علدخل ا قالت عنها الله لنما عائشة عن ومسلم البخاري 

وأحاكأباك ل *ادعي فمال: فيه، بدئ الذي اليوم 1، ه اث رسول 
أباإلا والسلمون اش يأبى قال؛ ثم كتابا، بكر لأي أكتب حتى 
بعير0:على تال س النبي أن أيضا ومسلم البخاري رواه ليما بكر•' 

الخليلا، بكر أيا لامحين خليلا الآرض أهل من متخذا كنت «لو 
 )j__ واستدلوا٠ بكر« أي خوخة إلا شدت إلا خوخة السجد ي

ولمابالناس•، فلبمل بكر أبا *مروا موته: مرض ي و. النبي بقول 
بصلاةالأمر كرر بل بالناس' بالصلاة غيرْ يأمر ا مرات ذلك ق روجع 

بالماس،يصل الذي هو بكر وأبو س النه رسول فتوي بهم' بكر أي 
أمري لنا إماما نرصا0 أقلا ديننا، أمجر ق ه اممه رسول ارتضاه قالوا؛ 
•ينهانا 

البالبيعة الخلافة بتبوت قالوا من أدلة ذلك بعد المخ ذكر ثم 
ثبوتمن تيمية ابن رجحه بما المبحث هذا ي كلامه ختم تم بالنص 
إياه.واختيارهم له' الصحابة ببيعة بكر لأي الحلافة 

الأكملمن أنه رأيت القيم، البحث هذا من المكلفات هذه وبعد 
بصورماالشخ بحوث من نماذج الكريم القارئ يدي بئن أصع أن 

منثئشر ا أيا ؤلني وغالب منها' هو ما إليها أضيف وما المتكاملة، 
يوزهده المشر، عن - الله -رخمه عروقه إل راجع ذلك ولعل قبل' 

فتاوىمن محتارة بنماذج كله ذلك أتبعت ثم للفلل، ؤإيثاره السهرة 
والإفناء،العالمية للبحوث اكائ٠ت اللجنة فتاوى مجن سابهها وما الثخ 
ثمأولا الفتاوى بإيراد أبدأ أن ل بدا وقد للضر، وتعميما للمفاثدة إتماما 

٠العنوان •ع وتمشأ للرتيب مراعاة ثانيا، البحوث 
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بالخهلالعير 

علماالتوحيد، أصل ي بالخهالة عذر يوجد هل اش؛ رحمه فنل 
•التوحيد أصل ي بالجهل لأحد عذر لا أنه ذكر المنة أهل بعض بآن 

الأحرواليوم وملائكته وكتبه ورسله تعال باش الإيمان وجوب إن 
علىيتوقف بمقتضاه: والعمل وفرؤع أصول من بذلك يتمل وما والقدر، 
يتفاوتمما وهذا الحق، من البلاغ نقمته ما ومعرفة الصحيح البلاغ 

إلوالدعاة العلماء وكثرة العملية، وقواهم مداركهم ق الناس بتفاوت 
شتهواستبانه وتأييده الحق معرفة معه يتيسر مما هذا إل وما الإسلام، 
الإسلامديار عن بعدهم أو عليها، والقضاء الحق من وتمييزها الباطل 
إلالوصول معها يشق التي الحواجز من ذلك إل وما إليه' والدعاة 

فيه.التيحر أو حملة حقيقته على والوقوف تعال اش ّمع 

محبفقد الناس، على الحكم ي وأمثاله ذلك يراعى أن فيجب 
منبه جاء وما . وبرسوله تعال باش الإيمان الناس بعض على 

وسعهبذل هع سواه له يتيسر وم ذلك، إلا يبلغه ؛ إذا إحمالأ، اش عند 
عنه عناش رخي هريرة أبو رواه ا ملالحق، على لعرف ال 

أحدي يسبمع لا بيده خمد نفس *والذي قال؛ أنه . اش رسول 
أرسلتباليي يؤمن وار يموت ثم نمران(' ولا ءودتم، الأمة هذه من 

الم>مرواه ٠ النار( أصحاب من كان إلا به 

٢٨٧



*أن. النيئ عن عنه الله رمحي الخيري سعيد آيا عن ثبت ولما 
لكم،كنت أب أي الوت: حضره نا لينيه قال مالأ، اث رزئه رجلا 
ثمف\حوشمتي مت فإذا قط، محدأ أعمل ر فإي قال؟ أب، خثد قالوا 

وحل،عر اش فجمع،، ففعلوا، عاصف، يوم ي ذروي ثم اسحموي، 
ؤرواهعاليه، متفق برحمته• فتلقاْ ءنافتك، قال؛ حملك، ما فقال؛ 

عنه.الله رصي هريرة أي عن مسلم ورواه أيضا حديقة عن اليخاري 

بالضرورة،الدين من معلوما أهر من حكم عن - اممه -رحمه وئئل 
اس؛رحمه فأجاب الآمة وإحماع والمنة بالكتاب ثابتا حكما خالف ومن 

والستةالكتاب من صرح بنص ثابتا حكما مسلم حالف إذا أولا؛ 
لهبى ثابتا، قعلعيا إحماعا أو للاجتهاد، فيه محال ولا التاؤيل' يقيل لا 

ؤإقامةالبيان بعل، أبى ؤإن لله، فالحمي، فبل فإن الخكم، ي الصواب 
عنالمرتد معاملة وعومل بكفره، حكم الله حكم تغ؛ير على وأصر الحجة 
أوإحداها، أو الحمس الصلوات أنكر من ذلك منال الإسلام، دين 

علميهادل ما وتأول الحرام، الله بيت إل الخع أو الزكاة أو الصيام فريضة 
الأمة.يإ٢^٤ يما وا والمنة الكتاب نصوص من 

للتأؤيلنابل أو ثبوته، ي محتلف بدليل ثابتا حكما حالف ؤإذا 
فلااحتتهادية مسالة ي خلاف فخلافه م،ثقاباوة وأحكام محتلمة بمعان 
واحاد،أ،أجرأ اجتهاده على ؤيوحر ، ؟^itمن ذلك ي يعد،ر بل يكفر، 

أجرآأجرين، ؤيوجر أصاب، من ومحمد مشرؤع، الاجتهاد بهيا وعمله 
قراءةوجوب أنكر من ذلك؛ مثال إصابته، على وأجرأ اجتهاده على 

قالمن أيضا ومثاله عليه، تراءما بوجوب تال ومن المأموم، على الفامحة 
بتوييثتال ومن شمة، بل واجبة، ليست نال ومن العمرة، بوجوب 
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بجونلا هذا فثل بالحد•♦ بمحجبهم ممال؛ حالمهم ومن الحد، مع الإخوة 
بجببل ذبيحته، من امحأكل محرم ولا وراءه' الصلاة إنكار ولا تكفيرْ 

مسالمأخ لأنه الشرعية، الأدلة ضوء على ذلك ق معه والتفاهم مذاكرته 
م،،انلي حلاف ايسائل هذه مثل ي والحلاق السلمين، حقوق له 

وأئمةعنهم الله رصي انمحابة عهد ي مثلها جرى اجتهادية' فرعية 
أجلها.من بضا بضهم بمجر و؛ بضا' بضهم ثكئر و؛ الملف' 

والأفتاءالعلمية للبحوث الدائمة للجنة فتوى التالية الخفحات وق 
الموضؤعلأهمية نثلرأ عليها القارئ يطلع أن أحببت الحصوص ذا هي 

العلم.حللبة بمس على وحمائه وحْاوربم 
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»_A/0/Y•وتاليخ  ١١٠٤٣رقم فتوى 

وب،ءاو:٠ وصحبه٠ وآله رسوله على والسلام والصلاة د الحمد 
الموالعلى والإفناء العلمية للبحوث الداثمت اللجنة ١^^، فند 

إلشايش بن الرسول رب عبد بن صاحي بن جال من الندم 
ونمه، U.UU/X.ي  ٣٣٤٠برقم إليها والحال العام، الرئيس ساحة 

منوحول الوقت نفس وؤإ الثبور عيادة ظاهرة تتمتسر (ءناأذا 
منمانع فلا بجهلهم معدمحدون مسلمون إمم ليقول؛ هؤلاء عن يدافع 

علىالسلم حقوق كافة لهم وأن حلفهم مل وأن فتياتنا من يتزوجوا أن 
صاحبأنه هؤلاء بكفر يقول من يسغون بل بدلك يكتفون ولا الملم، 

عبادتعدرون سماحتكم أن ؤيدعوا بل الميتدمن معاملة يعامل باأ>عة 
عبادفيها يعذر الغياثي يدعى لشخص مذكرة أقررتم حيث بجهلهم القيور 

فيهكاف ساف بحث إرسال سماحتكم من أرجو لذلك القبور* 
بيانكذلك فيها، عذر لا التي الأمور من بالخهل العذر فيها التي الأمور 
.الشكر! جزيل منا ولكم ذلك ي إلها الرحؤع يمكن التي الراجع 

أوالدينية المائل ق بالخهل يعذر بأنه الإنسان على الحكم ءنتلف 
وصوحانممها السألة وباختلاف وعدمه، البلاغ باختلاف يعذر لا 

وصعقا٠قوة الناس مدارك وتفاوت وخفاء، 

لهمحن للكرب' كشفا أو للضر دفعا القبور بأصحاب استغاث فمن 
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بعدأصر فإن البلاغ' لواجب أداء الحجة عليه وأقيمت شرك، ذلك أن 
العذابواستحق الكافرين معاملة الدنيا ق يعامل مشرك فهو البيان 
ءعنإ؛و(كأ ؤ}، تعال؟ اس نال ذلك• على مات إذا الاخرْ ق الأليم 

٠٠ونةُهر تعق ثئ 

٠٠دس ثب' الاؤإظ آلئرءاة كدا إق تعال؛ وقوله 
والذي٠ ة قال النبي أن عنه اينه رهمي هرمحرة أي عن ونبت 

نصرايولا ؛هودي الأمة هذه من أحد ي لأيسمع بيده محمد نفس 
رواهالنارء أصحاب من كان إلا به أرملت بالذي يؤمن وب مات ثم 
البيانوحوب على الدالة والأحاديث الأيات من ذلك غيو إل لم م

إلالدعوة فيها يسمع بلاد ق عاش ومن المؤاخذة، قيل الحجة ؤإقامة 
منحكم ي فهو أهله، من الحق يطلب ولا يؤمن، لا ثم وغعوه الإسلام 

حديثعموم لذلك ؤيثعهد الكمر، على وأصر الإسلامية الدعوة بلغته 
نبأمن تعال الله لصه مجا له يثيهد كما المتهدم، عنه الله لنما هرمحرة أي 

أحا0فيهم استخلف وقد العجل فعبدوا الممامري أصلهم إذ موسى قوم 
لننالواة العجل عبادة علهم أنكر فلما امم4، لماجاة ذهابه عند هارون 

الشرك،لداعي فاستجابوا موسى، إلينا محرّمح حتى ع\كةذوا علميه نبرح 
لدعوةاستجابتهم ق الله يعذرهم فلم التوحيد لداعي يستجيبوا أن وأبوا 

قربمع جانبها إل للتوحيد الدعوة لوحود فيها عليهم والتلبيس الشرك 
•التوحيد إل موسى بدعوة العهد 

المارلأهل الشيهنان نقاش نبأ من اش قصه ما أيضا لذلك ؤيشهد 

(•١٥)الآ،ت الإمراءً _؛ )١( 
(.١٩)الأيت الأنمامء سور؛ )٢( 
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شنإثا أشلن ؤو،إإ تعال؛ اس قال منهم، وبراءته عنهم دمحليه 
لع0 ومآ ئلثثًةم -آثني رعد وعدْظم أق إى آلأمث 

قلين آ،مبمني؛ ذا >=كمئق إي يمزطكط أئّ ن؟ يثنمييئم أكأ ءآ 
١^؛.ص م أثليلأ |ن 

وتزيينهتلبيسه مزيد مع الشيهنان وعد تصديقهم ي يعذروا فلم 
اشوعد جانب إل لوقوعه الشرك من لم سول لما واتباعهم الشرك 

صراطهواتبع للشربمة فاستجاب وعده صدق لن الجزيل بالثواب الحق 
السوي•

فتهايعيش من وحد الإسلام فيها انتثر التي البلاد ي نظر ومن 
ضشركية أنواعها اختلاف على البدع إل يدعو فريق فريقان' يتجاذبه 

الأحاديث من استهااع بما بدعته لهم ؤيزين الناس على يمحلبس شركية 
يدعووفريق جذاب' شهق بأسلوب يوردها غريبة عجيبة وقصص تصح 

مخزوالسنة، الكتاب من الأدلة ذلك على ييقيم والهدى الحق إل 
هذابلاغ ي فكان نيف من ف وما الأخر الفريق إليه دعا ما بطلان 
بييانالعبرة فإن عددهم قل ؤإن الحجة إقامة ي الكماية وبيانه الفريق 

البلادهذه مثل ق وعاش عاقلا كان فمن العدد، بكثرة لا بدليله الحق 
الهوىمن وسلم طلبه ي حد إذا أهله من الحق يعرف أن واستهلاع 

بوجاهةولا الزعماء، بسيادة ولا الأغنياء، بغنى يغر والعصبية'و؛ 
الدقال الذي من وكان عقله، وألغى تفكتدْ، ميزان احتل ؤإلأ الوجهاء' 

الأس •^Uj( . سبمإ لهم محيي أنكغؤرن دى أثه ^إن م؛ يهف

)٢٢(.ام ب- )١( 
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ثبمآيئوزف آم ق ثجرثهم مثب بجم ْ مإل ثلأ ثث -يدون 
ئأثئ؛ه ج  ۵١ج :؟! دلإ\@ أورلأ ي ه أت 

aتآثم آتداب يى بنم ي َرقآ © أضلا 
دلاالم،. عن يسمع وا إسلامية ض بلاد ق عاش من أما 

القرةأهل حكم حكمه وجوده' ممدض على فهدا والإسلام، القرآن عن 
وفروعاأصولا الإسلام شريعة يبالغوه أن السالمين علماء على محب 
ييتكلف ا من معاملة يعامل القيامة ليوم إليه، ؤإعذارأ للحجة إقامة 
أحأكاممن محمى ما وأما تكليمه• وعدم صغره أو بلهه أو لجنونه الدنيا 

خالفلن يقال فلا وتحاذيها الأدلة لتقابل أو الدلالة جهة من الشريعة 
ؤيوجر.أخهلآ من ف، فيعذر وأحهلأ أصاب يقال ولكن وكفر آمن فيه 

رئيسنائب 
عقيقيالرزاق عيد 

الدانمةاللخنة 

الرئيساللجنة 
بازبن اث عبد بن العنين عيد 

(.١٨. ٦٤١ص \لأ>ذ\بأ _؛ )١( 
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الموسيشحكم 

أدواماومحنك أنواعها يجمح الموسمي حكم عن اش رمه سيل 
فأجاب:

قولهمن نبت لما باطل لهد لكل اللهو' أنوج من الموسيقى 
فرصه،ولأديب بقوسه، رميه إلا باطل، آدم ابن به يلهو تيء *كل 

طرقكانت وكيفما آلاما، كانت أيا محرمة فهي زوجتهء. لاعبة وم 
أشدبغناء والمصحوبة لأ< أم بغناء مصحوبة كانت سواء استعمالها 

تحريما،

فآجاب:والدفوف الملل استخدام حكم عن اش رمه وسثل 
الكوبةؤهسمى وحهين وذا أوجه ذا يكون القليل والدف؛ العليل 

والحديثالأية من تقدم لما باطل فو وكل اللهو، أنولع من أيضا فهو 
خاصةللنساء الكاح إعلان ي استعمال ي وخص أنه إلا الدف وكدا 
•الرجال دون 

لقولستة النكاح *إعلان نصها: هدا ذلك ي فتوى منا صدر وقد 
ومنوالحاكم حبان ابن وصححه أحمد رواه النكاح( رإعلنوا ه النبي، 

*نهنلثيوته الرجال دون النسّاء مجن لكنه بالدف الضرب إعلانه وسائل 
الضربؤ( أحاديث وردت وقد الأول الصدر ي الرجال دون عمليا 
عنعنها اش رخي عائشة عن الرمدؤ( رواه ما منها النكاح ؤ، بالدف 
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الدفأي  eJL^JLعلمه واصربوا المكاح ءإعلنوا قال: أنه . المي 
دقماجه ابن وأحرجه صعيف' وهو ميمون بن عيسى سنده وق 

الأخرى طرق من وروى الحديث منكر وهو إياس بن خالد إسناده 
للرجال•جوازه على بهما الاستدلال يصح محلا مقال، من محلو 

•أجعتن وصحبه وآله محمل نبينا على ؤ. 
عقيقيالرزاق عبد 
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سماعحكم 

٤١٠،حكم ق فتوى بل وفيما  للبحوثالدائمة للجنة الآغاق ٠ 
نصها:هذا والأفتاء العلمية 

الأغاقسملع حكم ي وجواب سؤال 

J>\U\/VVوص  ٣٧١٩رقم محوي 

الآءافي؟س٠اع حكم ما ؟ س

الاجتةمن فتوى صدرت وند الاغانا استملع تحريم الأمل ج؟ 
يتضمنللصوت الأست.اع نصها؛ هذا والإفتاع العلمية للبحوث الدائمة 
لهاالميل معنى فيه الأغاق ذاست٠اع إليه والإصغاء له الميل معنى 

نيسئىؤإصغاء قصد عن يكون ففاو السماع أما إلها، والإصغاء 
إصغاءولا قصد غر من يكون وقد حكمه، ؤيأحذ أيضا استماعا 

ذالأست٠اعذلك وعلى بحكمه، له محكم ولا استماع يسقى فلا للصوت 
محرمالهلرب أنوبع مع على المشتملة الأغاف من الممانل ذكر ما إل 

صهضر ق أو بيته ف امرأة' أم كان رجلا إليها' أصغى من كل على 
والميلالاختيار من ذلك ق له لما والخاصة، العامة والجالس كالسيارات 

•السريعة حرمته فيما المثهاركة إل 

عنشل ألكثدث لهت يثرى تن أض ؤوِس تعال؛ افه نال 
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بالحكمةايكر عن يينهى ينصح أن وعليه عليه' إثم لا أمره على 
ويوتعه، منه بمكته ما اكحالْرر ي ؤيسعى الحستة، والوعظة 

منحاعة حرى وتد وسعها' إلا نفسا يكلف لا الله نإن طاتته حدود 
ذلكيتبعوا ثم الصححة، بالآدلة مهللوبهم على يستدلوا أن على العلماء 

علىدلالتها وجه ي أو سندها ي الضعف من ثيء فيها بأحادث 
علىذلك ذكروا نإمم مهلالوبه٢ أصل ثبوت ي يضرهم' لا وهدا دعواهم 

منوالاعتماد، الاحتجاج سبيل على لا والاستشهاد' الأستثناس سبيل 
الغناءضم منام ي الأحاديث من العلماء بعض يدكرْ ما ذلك 

فهمافها الهلعن يضر فلا الصحيحة، بالأدلة إثباته بعد إليه والأست٠اع 
الأدلةمن وأصالة أولا به اسأاللوا بما التحريم ثبوت ي تبعا ذكر 

الأثمعريموسى أي عن الرمذي الحكيم رواء ما ذلك ضن الصحيحة' 
أنله يؤذن ا! غناء صوت إل استمع »من قال: . ارلٌ رسول أن 

أنسعن عساكر ابن روا0 ما والثاف الحنة*، ي الروحانيتن إل يستمع 
يومالآنكر١ا أذنيه ي صب قينه إل استمع أامن قال: س النيى أن 

عنمسعود ابن عن الملاهي ذم ي الدنيا أمحا ابن رواه وما الشامة* 
الماءيسن، كما الملم، ي النفاق يست، »الغئاء ه: النبي قول 

))الغتاءارأل4 رسول قول من جابر عن البيهقى رواء وما البقل١٠' 
عنداود أبو روا0 وما الريع®• الماء ينبت كما القلب ي النفاق ينبت 
يلعبونفجعلوا وليمة فا وائل أبا سهد شبح عن مسكن بن سلام 

سمعتيقول: الله عبئ سمعت وقال حيوته وائل أبو نحل محيتغنون 
القلم،((.ق النفاق يست، الغتاء *إن يقول: ه الله رسول 

الذاب.الرصاص الانك. )١( 
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الغناءتحريم ي صعغها يوثر لا لكن صميمة الأحاديث نهده 
والشة،الكتاب من صحيحة أحرى بأدلة الحريم لشوت إليه والاستماع 

لهارالقتضى أنواعها لاختلاف تفصيل فغيها الشعبية العرضان أما 
اكوى.ي ذكر مما حكمها أحذ ليمكن 

وصحبه٠آله وعلى محمد نشا على اممه وصلى التوفيق دبالاه 

عضو

لودبن اث عباد 

والأفتاءالعالمية للبحوث الدائمة اللجنة 

عضو

غديأنبن اش عبد 
اللجنةرتص نم 

بازبن اث عبئ بن العنين عبد ءيدالر3اقءئيقى
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اصتيلحكم 

فأجاب:التمثل حكم عن اش رحمه سثلر 
وللمواقفالتارءئ؛؛ة، للمواقف التمثل من كل أهداف كانت إذا أ- 

افراء،ولا كذب فها يكن وم الخ؛د، على باعثة نبيلة الوائعة- المعاصرة 
يتوعمما يكن و؛ إسلامي، محتمع أو إسلامية لشخصيات انتقاص ولا 
فلا.ؤإلأ جائز، فهو تسر إثارة أو فتنة حدوث ورائه من 

التسليةمحوي منه المقصود لأن حائر، غثو الغكاهي التمثل أما ب- 
المراحوكثرة المبالاة، وعدم علميه، اللهو غلبة مع النمس، عن دالرؤيح 
مماذلك وأمثال المرذولة الساحرة والآساليب المبتذلة، والكلمات الكاذب، 

الهموم،عنها ؤيمري المريضة، النفوس ؤيضحك الأ'هواء، ذوي مع يتفق 
إلمحيسيء مكمنه' من الشر ليبعث الفتن يثثر شك غير من لكنه 

عواقبهوهذه شأنه، هذا وعمل الآحلأق، بمكارم ؤهذهب المجتمع، 
السليمة.الفطر منه وتنفر الشمع هأباْ لنتائجه 

٣



الصامتربية حكم 

فيهاوذبحها المكرمة ب4اشة 

المكرمة،بمكة والأرانب الخمام تربية حكم عن اش- -رحمه سئل 
لا؟أم بجون هل فيها' دذبمؤها 

ماإلا وأكلها، ذبحها مباح أبا الخيوانات وسائر الطيور ي الأصل 
مننحلب أو الساع من تاب ذي كل من ضمه على الشرع نص 

بجناهر١ا.ا'مح قدَهأتايى اللي ممالء اش قال الطم، 

طاعءِء محزتإ إل أيف آ ق، بد لا ؤءل ال؛ عتال ين
»إدامحتيم نحز آز ثنئو.ثا دما أو ثنته هءزق أن الأ بمل،نمم 
نآلتوةتأتهن؛ جظ ءاي أش و ئ ^؛١ و يبمى 
ظ؛. ثل!^،^١٣ذيخ ثئا م ه:١ أثج م  usوي 

ءمظ آمحي نن ش ه َئقلإ :اثثوأ وذ >ةأةا ال، عت
آلإ^١^ ثو ذ;لأث :ت أضئ م إئ قالإ نن ه تز تر:اثلإ 

حأ..هرإا.أؤن;p تئوأ ي :ا;ءا ١^ تأ؛! ث@ 

)٩٢(.الامحأالغر؛. سورة )١( 
(.١٤٥الآ،ة)\لأتو\م, ّورة )٢( 
)٣(.الأيأاص. سور؛ )٣( 
(.٩٥- الابمان)٤٩ الأممة« ّور؛ )٤( 

٣٠



ؤنم;؛؛؛يمثبمامحءثمح.^.،^'١؛
كلعن . اس رسول *ض عنهما؛ اش رمحي عباس ابن لقال 

يروىمسلم' رداه الملل* من محلب ذي كل دعن المباع من ناب ذي 
فأكلهالسباع من ناب ذي »كل قال؛ أنه ه ال-ما عن هرمحرة أبو 

أكلعن ه اش رسول مى عنهما؛ اش رخي عمر ابن وقال حرام®• 
نصيرد و؛ ماجه، وابن والرمذي داود وأبو أحمد رواه وألبايا، الحلألة 

محرموصاده مستأنس غير منها كان ما إلا ثيء بتميم لشريعة اي 
ألثتادمئالوأ تعال: لقوله محرم نهو بالحرم صيد أو عمرة أو بحج 
ئه-دتئز ما ألم ميد هوؤآ  ٤٣^وقوله؟ سمهرآا• وأنم 

قبل،لأحد نحل فلم مكة حرم اث *إن اش رسول وقول 
نحتللا تيار، من ساعة ل أحلت ؤإنما بعدي، لأحد تحل ولا 

رواهالحديث ٠« صيدها٠ ينمر ولا شجرها، يعضد ولا خلالها، 

مااللينة حرمت ؤإي مكة، حرم إبراهيم »إن ه؛ وقوله البخاري• 
مسالم>رواه صبيها( يصاد ولا ا عضاههار يقهلع لا لابنيها' بتن 

أخدهأو الحرم به ودخل الحل فا الحرم ض صائم ما فكل هدا وعلى 
وذبحهمالك4 بالحرم ولن للمحرم فحلال إرث أو هبة أو بشراء نحرم منه 

وقدعنده، قنهى ق أو منزله ق أو صيدا وبيداه أحرم ومن وأكله، 
وبيعه،وأكله ذبحه نله قيل، من كان كما له فحلال ذلك قيل ملكه 
فنهل،الصيد تصيد ابتداء الحرم ي من وعلى الحرم على مجرم ؤإنما 

ميتة.فهو ذبحه ؤإن يملكه، فلا فعل فان 

(.)١٩الأية اص. _؛ )١( 
(.٩٥)الاه سورة )٢( 
شوك.وله يطم فم كل الضاه )٣( 
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َةم!فيمثثا ثجنق ردثت بن ٌثفرمح ال ال؛ تعينوله 
محيأش ثنلر د;للث ورنهم، أش ءاثرأ إث!ُكث ليت وأ/نير، آلثء 

الحة)عداد عن النسر ندل آلمظجمهر١ا. أكنز ذر وآه لأ مبش 
تعالوقوله الدنيا، ي بالفعل موجودة أما على الماصى بالفعل ^^ ٣٧

ِمحينهم.ليث َصة ١^،;، هثا أؤ ص أم 
جخؤإ>! وئولهء محدث أه ألنار وقول؛^^١ 

َمرأا.شن @ ِ>،تاثا ۴-؛، 
فعلا.وحدث النار أن على بالماخي التعبير فدل 
ماروا0منها ممرة، الأن وجودهما على الدالة فالأحاديث السنة وأما 

اثرصي عمر بن اش عبد حديث من صحيحمحهما ق لم ومالبخاري 
متعلمعاليه عرص مات إذا أحدكم »إن س؟ اممه رسول أن عنهما 

كانؤإن الحنة، أهل فمن الخة أهل من كان إن والعثي، بالغداة 
اشيبعثك حتى مقعدك هدا يقال؛ النار، أهل فمن النار أهل من 
ااشامة(<رْا.يوم 

ألعنه اد رصي هريرة أي حديث من صحيحه ي مسلم وروى 
اّينةإل 'جثليل أرّل والنار الجنة اقه حلق •لما تال؟ . افر رسول 
فنظرفذهب فيها، لأهلها أعددت ما ؤإل إليها فانظر اذهب فقال: 

بهايسمع لا وعرتك، فقال؛ فرجع فيها، لأهلها أعد ما محإل إليها 

(.)١٢الأيت ص. سورة )١( 
)؟٢(.الأيأ القرة. سورة )٢( 
(•١٣١)الآ،ت ءمان> م ّولة )٣( 
(.)١٢الأة ائ. سورة )٤( 
(.٢١٩٩)؛ JL4Jم/؟ي'اا( )اكح الحم ز الخاري روا، صمحه ض ثق حديث )٥( 
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فانظرإرجع بالكاره، فخمت بالخنة مأمر دخلها، إلا أحد 
Jjjljiiرحع ثم إلهها فنظر قال؛ فيها، لأهلها أعدلت محا ؤإل إليها 

النار،إل أرسل، ثم قال أحد، يدخالها ألا حشيت لقد وعزتك، 
فإذاإليها فنظر فيها: لأهلها أعددت ما ؤإل إليها فانظر اذهب قال: 
يدخلهالا وعزتك، ئنال: رجع ثم بعضا، بعضها يركب نفحة هي 
فانظرإذهب قال: ثم بالشهوات، فخمت بها فأمر بها، سمع أحد 

وعزتكفقال: فر>ع إليها فنظر فنمب فيها، لأهلها اعيدت ما إل 
دخلها«راا.إلا أحد منها ينجو ألا خشيت لقد 

لأهلها٠والنار الجنة من كل إعداد ي صرعيان الحديثان فهدان 

مالكبن كعب حديث من السنن وأصحاب الوحلأ ي مالك وروى 
شجري تعلق الومنين نسمة ■إنما ٠ .ؤ اس رسول تال أ نال 

٠٢القيامهءر يوم جسده إل اث يرحعها حتى الجنة 
والنارالجنة رأى . النس أن الشمس خسوف حديث ي وحاء 

•ا عتهار حدتهم وأنه أصحابه محلب وهو 

يبوجودهما القول على يزالوا ؛ الأمة هذه حمدر فإن الإجيع وأما 
وهمذلك٠ فانكرت والعتزلة الةالرية من نابتة نبتت حتى الد<نيا 

وحولهم.تل الأمة ؤياحميع بالنصوص محجوحون 

الزمدي،يقال ( ٢٥٦)•دالرمذي ( r/U)ائي والم( ٤٧٤٤)ت )، داود ام روا، )١( 
—الشح ذكر كما لم مصحيح ي الحديث هذا أجد و؛ صحءح« حسن حديث 

ايدرحمه 

وصححه( ٤٢٧١)الزهد ي ماجه واس ( ٢٤٤٥)الحتاثز ي اش والناالوٍاأ. ي مالك روا. )٢( 
)أ/.ا؟ا(.داود ائب سن صحح وانثلر الآلافي• 

(.٦٢١)ومسلم أ/أه.ا( )الغح الكسوف ؤب الخاوي روا، عليه' متغق حديث )٣( 
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وأيضأللجزاء، لأمما الهلاك، عله كتب محا لسعتا والنار والخنة 
بهأؤيد ما إلا حاط عمل كل كهج إلا هاؤى سء ^۴، مض 

الءاؤ إلثها أثب ح ثيع ^،١٠ الأية؛ صدر ق نوله بدليل اس' وجه 
ئزه.ج أه 

^^1،قولها؛ من فرعون امرأة عن اش ذكر0 بما ثالثا؛ امحسدلوا و* 
•الميته' الد رسول وبقول ا• آلجثويمر ؤا عندق ل آن 

الملاممني أمتك أئرئ خمد يا فقال؛ ي، أمرى ليلة إبراهيم 
غرامهاوأن قيعان، وأتيا اناء، عذبة المنية، طيية الحنة بآن وأحإرهم 
أكور*رآا.واش اش إلأ إله ولا ث والحمد اث ميحان 

قنخالة له غرمت ؤيحمده اقه ميحان قال؛ *من س؛ وقوله 
ا.ستنهر ي الرمذي رواهما الحنة« 

منفرعون امرأة حللبت الا منها مفروغا محلوقة الخنة كانت فلو قالوا؛ 
يغرسمال لا وأتيا قيعان، ءإتها ه؛ وقال فيها، بيتا لها يبني أن ربها 
العابدين((.من والتكUfر والتهليل والحمد التسيج كان كلما فيها 

علىلا الأن الحنة وحوي على دليل ذكرتم ما بأن أجيب؛ و* 
الذاكرون،ذكرْ ما المم من أنواعا فيها اش محلق تزال لا أتيا إلا عدمها 

مستمرفيها فالإسماء النعيم من أنواعا القيامة يوم فيها الاه محدد بل 
الأبيين.أبد متجدد فيها والنعيم القيامة ؤيوم اليوم 

)١١(•الامحت اكصمء سودة )١( 
صحيحي الألباق رحئنه حسن. حديث وقال؛ ( ١٠٤٦٢)الاو-مات ي الرمذي روا0 )٢( 

رقمالصحيحة المالسالة ي وصححه ( ١٠٤٦٥)(. ١٠٤١٢)الوعوات ق الرمذي رزا0 )٠١( 
(٦٤•)
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وذهبتفنى، لا الحنة أن على السنة أهل اتفق الئاي؛ 'ا~الآمر 
بْناءمنهم قليلة ءلاتمة وقالت: ضى لا أيفأ النار أن إل مهم الحمهور 

النار.

رهلاب، ألبمثة تعال: نوله الحنة بناء على والدليل 
ساد■ريول ن؛هأهر"■  'بلقص أؤث ي ّ مّ أئئ 

عيابرومنهر ألأيلث أتزته إي 1مق بجا دومُى يو 
بمانم تما حع بجا بمسهم ^لأ ال؛ عته ونول؛• للئ^صيهر 

وقوله ٠٢مادهر ين لإ ما نوه ثنيا ءؤإ0 تعال: وقوله سس5يراهرما• 
ألثثوتدامت ، خا -»؛؛^، ثنت -آهتج، شدوا آل؛ن ت_ع__ال: 

ئومهرْا.و ه قآ؛;ئ :١ ١^ ;؟هد 
ماؤءلأ الجنة ق المومنتن حلود من الاستثناء ق السلف واختلف 

غةه.َه 
الناري الموتن عصاة يمكثها الض للمدة استثناء إنه قيل: ن٠ 

قالومنون محلي فالمعنى: الحنة، ق حلولهم مدة من الحة دخولهم قبل 
عماةيقضيها أن ربك شاء مدة إلا والأرض السماوات دامت ما الجنة 

الجنة:دخولهم قبل النار ق الومنين 

إلاأكرمن لا واش كقولك: يفعله، ولا الرب استثناء إق، قيل: و* 
إكرامه.إلا ترى لا وأنت ذلك ض أرى أن 

(.)٥٣الأيآ الوعد: سورة )١( 
(•)١٥الآ،آ الدخان، سودة )٢( 
(.٤٨)الأيأ الخجر: صورة )٣( 
(.)٤٥الأيت ص، صورة )٤( 
(•١٠٨)الأية I هود سورة )٥( 
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معبامم لإعلامهم الاستثناء أن من قيل؛ ما منه وقريب *
خرجوافيها وتمكنهم الحنة ق باستقرارهم أمم لا اش، مشيثة ي حلولهم 

•اش مشيثة من 

ونفلير0:بالحلول، لم وجزمه عزمه ذلك ولأيناؤ( 
كين لا م ه أز-ثآ اك ددنئ ششا ه قويه 

رسوله'إل به أوحى ما بناء سحانه وهو و»ءثيلأهراا٠ ءشنا دء 
علىالحتم يشأ لا سبحانه وهو ٢ 3لاث؟<ر عق هئتز آثم دثإ وقوله؟ 

•الميرة وصفاء بالنور والإملواد الهداية استمرار له أراد بل رسوله، قلب 

•٢ دءهر صم ولا عث»ظلم ثلوئم ما آثم سآء ؤ ^iiJ وقوله؟ 
عثرإل عليهم' القرآن رسوله وتلاوة به' إعلامهم سبحانه ساء وقد 

وأنالاختبار، كمال ائبات قيها المث،يثة بذكر يقصد التي النذلادر من هذا 
أنجرير ابن واختار وتصريفه، ّيحانه تقديره دائرة من محرج ؛ الأمور 

فيهاخالدين والعمى منقهلعا، الاستثناء يكون وعليه *لكنء بمعنى ءرلأ، 
والإكرامالغيم نهاية من هنا أولكن الثميم' نيادة من ربك شاء ما سوى 
الحلولأمد قهلع المراد؛ فليس الأث4• إلا قدره يقدر لا ما الحلود على 
ختمتما بدليل؛ الحنة ي خلودهم جانب إل نعيم نيادة المراد ولكن 

محووزه.و ؤعلا» تعال: قوله من الأية به 
الحنةيدخل »من س: نوله الحنة أبدية على المنة من والدليل 

مسلم.رواه بموتء ولا وخلد ييأس ولا ينعم 

(.)١٨الأيت الإمراء. سورة )١( 
)٤٢(.الأ'ة الشؤدى: سورة )٢( 
(•١٦)الأمحآ مض' سور؛ { ٢١
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تسمموافلا تصحوا أن لكم إن الحنة أهل منادأ أأإنادى وقوله: 
رواهأبدو تموتوا فلا نحيوا وأن أبدأ، مرموا فلا تشبوا وان أبدأ 

مسلم*
خلودالنار أهل محيا موت، فلا حلود الحنة أهل يا :٠ وقوله 

•مسلم روا0 موت( فلا 
•رأيان منها للسلف كثةرْ' آراء ففيها النار؛ أبدية ما أ٠ 

ومنص، لا باقية النار إن المك، جهور رأى الأولء الرأي 
فاممالمؤمنين عماة من يحلها من إلا أبدأ فيها محليا بني دخل 

•الشفاعة مبحث ي بيانه تقدم ما على منها عترجون 
؛٠ؤو٠ادتعال بقوله الكافرين من بها ومن بغاتها على واسدلوا 

يؤنه ث ه/\ ى ِم ثتئأ وآ تا أق ؤ ^١ و؛• 
يقوله٢• أق١رهر بن محكلآ؟بم نم وما قمحم تني آغظهم أقث 

لغثدراثؤ وطة/ جمثا آهم، .4 ماقثر آك أو حقموا ق؛ 
١٠٢دLدهر عياب وثم نهر مل ما آقتو روءّ عدار_> مى هدء 

٠٢لإ4منهر فيه رنم عنهم يثر و وقوله؛ 
محلادثمأ ه لا جهنز نار لهن َلإيأ وقوله؟ 

ءكضزهر٤ا٠َةل ي كوي ثدادثا تذ عير عس 
ثاوا؛مرْا.١^• ثل ؤق/ؤ\ وةولهء 

(.١٦٧)الأة القر؛. سورة )١( 
(.)٦٣الأة اسةء .رئة )٢( 
(.)٥٧الأة الزخرف. سورة )٣( 
(.)١٣الأة نأ>، ّودة )إ( 
(.)٠٢الأيتائ، ّورة )٥( 
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سع-علهراا♦زذثهر حق طئا حثمُ ؤمأوُ؛هم ومله؟ 
غأودخمبجث ؛اي؛0 سوف يثايتتثآ َةروأ  ٧١قذ ه؛ وقول

عج١٦^عغ، َكال أثم اى أنداب ,يك/ؤ' وث نردا بدلنهم 

مننمسهم الكفار ياسوفي أن بعد تفنى النار أن المايأ الرأي 
بنالألم وعبد ا-ا؛هااب بن عمر أ إل بهذا النول ونسب فيها العذاب 
تيميةابن تال وبه - عنهماش رخي الصحابة من ه-ريرْ وأمحا مسعود 

وجاعة.القيم وابن 

ينممثز■و-ما محئث؛مد تعال؛^^٢ بقوله الرأي لهذا واستدل 
أنتثعربما آلإبن تى أوتاويم رئال ألإشف نى ثد ألتي، 

مثآغئ ضم ال!اث ءث ق أقث أك زتآ دتي بمت 
ُفيثيإ أئ ؤ؛أنا الء وقهث ءث ؤ أة قآآ ثا ١^٠ 

محأ'هّ،ألثثون دامت ما َؤإا حتادنجئث> . وسهيق ر!ذيرث غبما ثم آلتار 
تيئهر٤؛.Q ظ زه اة ه ثأآ ! ثه 

ثاه الأولء الأية ي بقوله الأيتين ق الخلود من استثني ئالواء 
بعديأت و؛ ه ؤلإى ثاء ما ^إلأ الثانية؛ الأية ل وبقوله ه أثم ثاء 

عقبحاء كما العذاب وانتهاء الأنقطاع عدم على يدل ما الأستثناءين 
غيرؤعئا» ء بقوله ختمت الأية فإن الخنة، نعيم ق الحلول من الاستثناء 
أنعلى قرينة فكان واستمرار0، النعيم دوام على دال وهو محدوزه 

(.٩٧)الأيأ الإمراء. سورة )١( 
(.)١٥الابن اس. سورة )٢( 

(.١٢٨)الأيأ الأنعام! سورة )٣( 
الألآان)آ-ا_بما(.هود. سورة )٤( 
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•الاختيار كمال اثهات به يراد إنما الإخراج' به يراد لا نيله الذي الاستثناء 

قالابث فجعل لندا،ه د؛آ ؛ؤلث\|ة تعال بقوله أيضا واستدلوا 
الناربأن أيضا واستدلوا العذاب، انتهاء عالي ندل محدودة مدة النار 

عنصحيحه ي اليخاري روى وقد رحته« موجب والجنة غضه، موجب 
فوقعنده فهو كتايا كتب الخالق اث قضى *لما تال؟ أنه .y النبي 

ءضيي*راا.*تغلب رواية؟ وي غضيي*، سيقت رخمتي إن العرش، 
سبقند غضبه لكان النار تمن و؛ النار، ق الكفار بمي فلو قالوا: 

مستحيل.خير0 وحلف ئيه، عن س الصادق لخر حلف هدا وي رخمته 

وعدمأبدأ فيها الممار حلود على الدالة النصوص من ورد وما قالوا 
اياردامت ما العياب ي البهاء يمتفي لكنه فيه' نزلع فلا منها خروجهم 

منبين فرق وهناك التوحيد، أهل بهائها حال ق منها محرج محإنما بانية' 
بناؤه،ؤيئمخى حبسه ينهدم من ؤيتن نائم' حبس وهو الحبس من محرج 

ؤإنبأنه هدا ينانس وتد البناء، بانتقاض سجنه ؤينتهى حبسه فيبهلل 
أني الصرمحة النصوص عن جوابا بمح فلا الخود أدلة عند جوابا صلح 

سععرأ،الق، زادها خبت كلما النار وأن غراما، كان وأنه مقيم، عذابها 
كلماوأمم عدابا' اش يزيدهم بل محقق ولا العياب عنهم يفر لا وأمم 

•العياب ليذوقوا غرها جلودأ ايد بدلهم جلودهم نضجت 

مسلهلالسابقتين الأيين ق بالمتسة الاستثناء إن يقال: أن إلا اللهم 
كلوعلى واستمراره، العياب دوام على دلت التي النصوص خميع على 
•أعلم واس سبحانه• اس إل فليرك اس، شؤون من فالوصؤع حال 

را07آا.وسلم 'آا/'اهللإ( راكح اليخاري ءلم< مضى حدمحث ر\ا 
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الإبما0وحوب 

وقراءةوالحساب والعرض القيامة يوم الأعمال وحزاء 
والهرانوالصراط والعقاب والثواب الكتاب 

القيامأ،يوم قيورهم من يإخراجهم الوني اش إحياء هو البعث؛ أ~ 
إلالحياة بهذا نتعود الأبدان إل الأرواح لإعادة المعاد يوم محيسئى 
الموقف،إل الخاJونات لانتشار النشور، يوم أيضا ؤهسمى الأبدان، 
عليها،محزون أي بأعمالهم، فيه يد،انون الناس لأن الدين' يوم ييسمى 

بعدالأبدان ببعث الإيمان وجوب على والإجيع والسنة الكتاب دل وتد 
عتهبالإخبار السابفى الأنبياء شراع جاءت كما فيها، الأرواح ننح 

به.الإيمان ووجوب 

هتغنبممكت ^امثلوا ؤإبليس؛ لزوجته آدم محاطا تعال اينه قال 
ييهثاموة فبما هاد .ا جثو إق رمخ تستر أه 4 وظ عدد 

محكنهر٢ا٠نمحتبا ئثومن 
الأخر؛واليوم بالائه الإيمان إل قومه نؤح دعوه بيان ي تعال وقال 

الأستاذبه زودي وتد حياته ؤا بيدء الشح كتيها التي اليحوث من كابته البحث هدا )١( 
مهاحثلبعض ومفيد حيد تلخيص وهو - خدآ اف، حزا، - ارزاق عهد محمود 

شرحها.اكلخاؤية«ع القيد؛ 
(.٢٥. ٢٤)الابنان ،، ^١٠ب- )٢( 
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ا.إ.مإثاهر وءمبمًظم ليا مدق م ثآك. آه تذ أئقز 
ل،ألح والاس.لأم الصلاة عليه إبراهيم عن تعال وقال 

والجزاء،الحساب يوم هو الدين ؤيوم قز نل؛تي 4 محر 
^١٤٩ءامة آلكثاءم ؤإ0 والسلام: الصلاة علبه موسى لشبه تعال وتال 

تثايمحبمى لا ش عنبا بمدئك ثلأ . ينئ يعا شن َةو لمحرى لئنقا 
•هزثه نآثخ 

يلم( ^١١٠خزنتها؟ لم تال إذا أمم النار أهل عن تعال واخر 
٢سأهر يقم لماء هيبلإ' رذقم ؛اكت هلم ظرف محنر رثت 

قالكما الأحر، اليوم وأنذرمم ربهم أيان عليهم تلت الرسل بآن اعرفوا 
؛،^ثكغؤنهأ عق ألدف 'كثه حثت ووكة دق ٠^^١ عنهم: تعال 

البعثعلى به يقسم أن والسلام الصلاة عليه محمدأ نبيه سيحانه وأمر 
إللثض نيه بق ش يعؤأ ذ أن َكثقأ أكبم؛ تعال؛ فمال والجزاء• 

بهيكدب أو القيامة يوم ل يث4ك من ممال ذم ممد ثا ثئئون 
فيه•بماري أو 

ثلتثآ ثه 4 نم بل ألآخم1 4 علتهم أذَدف بة تعال؛ قال 
٠٢٧نمبماثمنها

(•١٨-١٧الآلآان)نوح.-ود.)١( 
)٢٨(.الايآالشما». سور؛ )٢( 
(.١٦-  ١٥)ص د< مور؛ )*١( 
(•)١٧الأّآالزم> -ور؛)٤( 
(•)١٧لأٌتالزمر. سور. )٥( 
 )٦(.)U(^.__-.سور
)٦١(.الآ،أالمل. ّود؛ )٧( 
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(١)

(٢).

JL ij ؤء- ال: عت.ptp  امتئ ءق ي ;،؛^١ ؤ -أن
مغ،؛؛\ j.fتء يوام 0 خن بمامد 

يجز؛صثل بنن ألثاعت ؤ، يمارييى ٢^؛؛، إة ^١؛^ ممال؟ وقال 
محومإنكارهم ي شبهتهم وبيان به الكافرين جزاء بيان ف، وقال 

ثآوُثهمرثأ عث مهإ -وعك ألإ؛مت ترم ؤوعتثث؛ثلم القها0؛ 
َقثوأيأدهم مآوئم ثلك . سعي! زددينّ تف ًتكد( جهمُ 
ؤيديبماهر'اا قك ويئ دة يخ! ه ج ، إ د
ماخلق على قدر من أن فيه بئن قل كوف بدليل السبهة هده عليهم 

وأنمثلهم ؛ئلق أن على نادر والأرض كالماوات منهم أعثلم هو 
رآمحفيسآلثمزت حو أدى أق أف ؛ميأ  ٢٠٧؟^قتال مومم' بمد بميدهم 

رألأمحاآلثثممح، ال __:ونن1هنهرأا ثنأق أن عق ثادث 
الوقبم1ثود؛هرْ؛ ي ألثاين أد=كر ؤوكن ألكائن تلي ثن أ>ءقإر 

أقيثلهئ بمأى أن عق قدر وا*لأدآش الثم؛وتي حو ألإى ؛ؤأرليس 
ع

الخلق•بدء على بقدرته الإعادة على قدرته على واستدل 
وأهيجئ أنؤبمج همبمر يميدر ئم ألثق ندهما ألوى يجن ننال: 
أثهزنن أص ف ألثن؛لأء 

ره؟(.الأيأ (>_> سود، )١( 
(.١٨)ام اكودى< سورة )٢( 
(.٩٨.٩٧اصن)الإمرا،.سورة)٣( 
 )i(-.الإّرا.«سور.)الآٌت)٩٩
)٧٥(•الأيتغاني' سورة )٥( 
(•الاعأ)١٨ص< مود، )٦( 
(•٢٧)ام الدومء-ود؛ )٧( 
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عنها'تغانلهم أو الأول النشأة عن اLلكذبين غفلة بيان ي وقال 
القيامة:بيوم يؤمنوا أن إلا وسعهم ما فيها' ونصروا تدكروها لو وأيم 

@نجئ ذئ ألظلم بمي ثن ^ ئتئ نئئ َظ تا ^;^٠ 
الوقهليئِ؟<لا؛' ظي ودو مئر أول آشآنآ أقوئ ،ةا حمم 

وكمالحكمته، مقتضى العباد ومحازاة الساعة نيام أن بيان ي تعال 
.بجمة لا مأم ثتأ آد1ا 4: ء__الل
٢أل^ءقيرهر ألمني نيئ *ر إلا ^ لا ألص أل»تؤى آثه ئتل 
دلابنهى' ولا يؤمر لا أي ا ؛رق أن الإتن لأهذل وقال؛ 
د'لك،تطلا ينهما رن، ؛٢^٧، ألثثآء ثئتا ^٧، ونال؛ يعاتب' ولا يثاب 

ءامنؤأآتية صل آز . ألناي بن كى ^•!?؛٠ ميت كمحأ أي ؛لئ 
َ؛المءأارهرأا.آلتتت^ث صل لن أهم، ؤ، َةلشدن ألم؛د>نت، ومؤ' 

يذرة مثقال عنه يعزب ألا يوحاس< علمه، فكمال بالخملة 
بلاسدى الناس يرك ألا ينتفي حكمته وكمال والأرض٠ السماوات 

يحمل ما أن ومعلوم عقاب' ولا ثواب ولا شمع ولا ض ولا أمر 
ادن4عدل كمال فيه يتحقق يوم من بد فلا للجزاء يكفي لا الاJنيا 

لفصلالله أعدء الدى اليوم وهو ءباد0' بين الفصل ق وحكمته 
فهوثيء' الاله يعجز ألا ينتفي الله قدرة وكمال العباد، بين القضاء 

أنر؛7سؤيا ^١ والدرات والرفات العظام يعيد أن على نادر 
منتقدم ما غبر ول ا مكؤين^هر َقن إر يمل، أن ،ثقا ١^ إدآ 

(.٧٩. )٨٧ الايان ص. _؛ را( 
(.١١١-  ١١٥)ص الؤسمن« سوئ؛ )٢( 
(.)١٣ام _< ّودة )٣( 
(.٢٨. ١٢٧)الايان ص. سوية )٤( 
(•)٢٨الاعت ص> سيئة )٥( 
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•والأبدان والأرواح البعث ي انمربمة القرآن نصوص 
اااننب،عجب إلأ يبل آدم ابن •كل حديث؛ نمنها المنة أما 

بجريما تفاصيل ي أحرى ضوض وستأي ا ثركب«ر ومنه حلق، منه 
الماعة.لقيام متضمنة وهي القيامة يوم العيال على 

ؤ،ثااثاتعال: قوله ثبوته على دل فقد الأعمال جراء وأما ب" 
جنج وقال؟ والشر' الخد على الجراء محوم أي ٢ ٢لدمنإهر قد 

ألتثنجاء محتن . ءاممحة يزني ج نج( ومم ت؛ا حن ثثث 
س1أزنهأما.َئن C إب تجتييك ثو أم 4 يجرمهم يئن 

منومسلم أخمد رواء الذي القدسي الحديث ثبوته على ودل 
أحصيهاأعمالكم هي إنما عيالي »يا وفيه؛ الغفاري، ذر أي حلريق 

غءّوجد ومن اقه، فليحمد خ؛وأ وجد فمن إياها، أوليكم ثم لكم 
٠نفسه( إلا يلؤمن فلا ذلك 

فالرادوالعقاب والتواب الكتاب وقراءة والحساب العرض وأما ج- 
وتْلايرح؛ن عالهم أعمالهم كتب وعرض( الله على العباد عزغن بدلك 

كليقرأ بشمال، كتابه آحد ومن بيمينه كتابه أخد فمن أعمالهم صحف 
ؤيعاقبيإحسانه، المحسن ؤيثاب عماله، على وبماسب كتابه، ي مجا 

حئ٣ثاقد صما نك عق رؤو-مءثرإ تعال؛ اممه قال بإساءته، المسيء 
'ألإئتبورؤخ .ا معدا ظ ءمل أل رحمثن ثق مم أول َك؛ا 

ينهاد رمحي مهر؛ اي حليث من ( ٢٩٥٥)لم وم( iMiZAرالغتح البخاري رواء )١( 
أصلي لهلينا يهلم موحد•! بعدعا الخبم ومكون الملة بدح داكبمs له' واللنفل 

يالخاففل ناله الآر؛؛ع ذوات عن الننب راس مكان وعو العصعص، راس وعو الصلب 
رح/أهها.اكع 

)٣(.الامحأ النائ. -ؤدآ )٢( 

الآلآانرسم_«آا.-ودثاكل>رما
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الالهجثما لذا مال يوتلثا ؤمؤلؤن ليه ينا خين؛ن آد،ام؛يرا ٥^٤، 
قلنولا نبتأ ءماؤأ م، وو-ةئإ أنمنها إلا يآ ولأ صثره ثائر 
ي.هش 

أؤنثكس نآثا . حليأ ثظ محق لا قمبمون ؤفهؤ تعال؟ وقال 
وثت ش و ثقئ |ذ @ كص أووأ آو ورد ّيبج، كتم 

ي'. دائه ئقودنا . ءا,لآثهم -مة ؤ . راثنم ث ذ نثر 
ض،مم؛ أمف ت نو @  4j،u JH\فيح أنثئن نآ نظ نأئ;ؤا 

أنا؛نمت"؛نت يثي جمايه ما أدر يؤ كئدت أؤث يِ ي؛ثنى بمل 
محتمم . ئثئء  yjU-. مملسن ٤؛، ه . ؛ •LQعي أش ة . 

سورةأخر إل الايات .. . نلاه. 

ؤمخ، بذ آمحح مح، آلمرص ذو الدمحبمب تعال؛ وقال 
أثبءق -٣، لا .مفأ ئم بجم . ألنلأي بجم لثذر بمادء، محذ قه يش 

شنَمل ههغ أيوم . آثثهاب آوجي ه أثيم ٢^^٠ 4، ؤآأ تيم 
البخارييروى ا أ.لثاداهأ تميع ألثم إرن< أتنإ  ٣٠؛؛* يقثت يثا 
اضرسول نال نالت عنها، اش رض عائشة عن حيحه صي 

أليساس< رسول يا فنلت هالك( إلا القيا4ة يوم •محاسب أحد |لي،س 
بمانبموف . يعستء كتم أوف س ^٥١٢^١ ت_ع_ال: اش فال قد 

أحدوليس العرض، ذلك »إنْا .! اش رسول ئال سماهر٤؛ حثابا 
٠عذب( إلا القيا4ة يوم الحساب ينامش 

{.٤٩.  ٤٨)ص الك4فٍ ّور؛ )١( 
(.٣١.  ١٨)الألأت الحاقن, مرر؛ )٢( 
(.١٧-١٥)الألأت غافر.ّور؛ )٣( 
)٧_٨(.الابمان الاتشئاق. ّورة )٤( 
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لكلالهلاك عموم أولا . قوله من عنها الئه رغي عايسة فهمت 
الأيةي الخساب ليسر فهمها حسب معارضا الحديث فكان حوسب٠ من 

ذلكعن فاستفسرت مرؤرا، أهاله إل بيمينه كتابه أحذ من وانقلاب 
عرضمحرد الأية ي يكر الذي الحساب أن لها ضن . اممه رسول 
المتاقثةبه أؤيد الحديث ي يكر الذي الحساب وأن عليه الومن أعمال 

والحديث.الأية ض تعارض فلا لحساب، اي 

الهلريق.١^؛ ي فمعنا0 المراحل وأما د- 

يمرالذي جهنم متن على المني الحر هنا منه المقصود ومعناه 
المار.أو الحنة ي منازلهم إل الموقف من انتهوا إذا الماد عليه 

ضالآرض تبدل يوم الماس فيها محكون المراحل دون حللمة وهناك 
أنعنها، الله رغي عائسة حلريق من مسلم روى والسماوات، الارضر 
والسماواتالأرض ضو الأرض تبدل يوم الناس أين سئل ه النبي 
٠الح،|ر« دون الظالمة ي ،اهم ممال؟ 

وايمايم'أيدبمم بتن يسعى نور للمومتض يكون الفللممة هذْ وي 
فيقالنوركم' من نقتبس انظرونا إيمامم؛ ق صدقوا لمن المافقون فيقول 

وضمحتهم حيل رجعوا ما فإذا نورا' فالتمسوا وراءكم ارجعوا لجم؛ 
العذاب.فيله مجن وظاهره الرجة فيه باطنه باب له بسور المخلصين 

لد;؛مبت ريبمم .تئ ُأإنؤاةت ألمحتن ثنى تعال؛ اش نال 
نند'إاكث دثا هأ ألأير ي ثن بوى جقث آمحم وأضر 

نثهى١^١ 1\ئث\' لك:ث نألثؤيخئ ألثظأون محل ؛؛؛ . أتيثر الذزز 
نهبالنم ؛اب لإ بم يم محي، صل ظ' آزجمأ يل ظ بن 

تقثازأ تققإ يتق آلإ تأدرم . اددائ ملب بن ويلتهزم أتته 
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أمثآ؛ ثئ أ'لأنايئ تآزهنن رمبمم أمقةأ قتم وإيمؤ' 
يئؤثئءلأبجةأك؛محأهء @ أص أف نئئد 

^لثم٠ؤهر١ا.زئز ملثكأ من أزر مآرقلإ 
ط،^٧١، تعال قوله المراحل على الكريم القرآن من والدليل 

محازه ء ن\يخ\ إلا 

الضروبالمراحل، هوق جهنم على المرور الأية ي بالورود المراد فإن 
تعال:قال ينجوا، من ومنهم يسقهل، من الناس من ثم متنها على 
.^١٣٢فيا أصكث نئدز أنمإ ١^ ثي 

الناري مر من كل لحول فوتها المراحل على المرور من يلزم فلا 
اشأنجاهم من دخول بالإنجاء التعبم من أمحضا يلزم ولا بها وتعذيبه 

معالهلاك أساب انعقاد بالإنجاء التعبير صحة ي يكفى فإنه فيها' 
ءق_ناآتثزثا جتآء ؤةث\ تعال: قوله ي كما منه، الخير أهل محليص 

ونول:قثاهرْا. ءقثا أنثها كلأ ؤنلنا تعال: ونوله 
^^٤٠^١ ^،؛١ ه ؤنه\ 

آمنمن أصاب ولا أصابهم يكن وا بإنجائهم سبحانه اش فاخبر 
فكانبهم، وكنر كذبهم من به اث أهلك الذي العذاب من ثيء بهم 
٠الهلاك من بالإنجاء التعبير لتصحح كافيا إخمالأ العذاب أسياب توفر 

(.١٥-  ١٢)الايات ص. _؛ )١( 
(.)١٧الأية مد،سم. )٢( 

(.)٢٧الآلآ ّود؛سم<( )٠٢
)II(.الأيأ عود. ّود؛ )٤( 
)٤٩(.ام عود. _؛ )٥( 
)٨٥(•الأيت هود' سوئ؛ )٦( 

٣٢



يالان إل القيائ••. يوم اس الناث *يمع .ا وقال 
نورءيعطى من لمنهم لقال؛ أعمالهم، قيئ على نورهم فيعطون 

منومنهم ذلك فوق نولم يعطى من ومنهم يديه، ض ابيل مثل 
ذلكدون نوره يملى من ومنهم بيمينه، النخلة مثل نوئه يعطى 

يفيءقدمه، إبهام على نولم يعطى من أحر يكون حتى بيمينه، 
فيمرقال؛ قام، أحلقئ ؤإذا قدمه، قدم أضاء إذا أخرى ييْلفأ مرة 

فيقالمزلة، يحص، السيف ممحد والمراحل المراحل، على ؤبمرون 
الكوكب،كانقضاض يمر من فمنهم نولكم• مدد على امضوا لهمء 

يمدمن دمنهم كالطرف، يمر من ومنهم كالييح، يمر من ومنهم 
الذييمر حتى أعمالهم قدر على فيمرون رملا، نرمل الرحل كشد 
دجل،وتعلق دجل ولجر يد، لتعلق يد محل قدمه' إبهام على ذورْ 

الذيه الحمد قالوا: حلصوا فإذا فيخلصون، النار جوانبه وأصيب 
٠احد، نمل ز ما اث أءهلانا لقد أراناك، أن بعد منك نجانا 

مسعودأاا.بن الد عبد حلريق من المهني رواء الحديث• 

بهالأعمال ورن وعن عنه تعال اش أخبر فغد الميزان أما وى 
تعال؛قال عبادء لحمح تعال عدله ؤنهور منها؛ ممدة بكم 

،^١^٠»كادنث ؤإن ثتأ ثس قام ق أكم،ت يمم ١^^ آتتؤى 
ضمكهر٢ا.كا قق يهآ آقا وم تذ ثكتم 

راسفياللمم يراق ومس ( tUVX)المتيدك ي الم اخرج، صحح حيبمث )١( 
نيدb،*، رقد • ^jUعود مابن ين اليالأي حالي أي ضق من الكيع العجم ؤ، 

ثمةينئي الآلافيأ ناصر الشح تال ال٠ا^رافي• ءس بتمامه أيضا ^٠، ٢٠انيسة أي ابن 
الإسلامي.الكب هلع - رءبى'مال( الْلحاؤيأ العتيد؛ دانفلر الليث. بذلك قمح 

(.٤٧)الأية الأنيياء. ّىنة )٢( 
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أjأبثاتنظ0 ٠ أؤثوث ْقاص ألثاش وزن وو ال: وق
عيقثوذ من ه موآزينم ثثك س مأث و ألعنئوش يكالمهن 
دثتاوثةهر١؛.ثأكم . ءزبنام ثئئ س وأة . رإوبم_ثت 

أيعن صححه ق مسلم روى الأعمال، بوزن و. النبي وأحير 
الإيمان،ثعلر ))الطهور اش رسول قال قال: الاشجعي مالك 

>اليران« تملأ ث والخمد 

خفيفتان!كالمتان نال: ه النبي أن ومسلم البخاري وروى 
اش،سحان اليزان، ق ثقيالتان الرحمن، إل حبيبتان اللسان، على 

>الظيمء اش سيحان ؤيحمده 
أن!أشهد نها التي اJهااقة أن المشهور، اJهااةة حديث ق وحاء 

كئتىإحدى ق توضع ورسول« عبده محمدأ وأن اث إلا إل لا 
كفةفآزحح الأحرى الكفة ي توصع السيئات سجلات وأن اليزان. 
أهلذكر الأدلة ولهذه ااسيئاترآا. سجلات كئة ومملمش البطاقة 

الأعمالوصحف الأعمال ؛U، توزن وأل كئتان، له اليزان أن المنة 
أعالم.واش الأعمال، وأرباب 

الJالآءمال العبرة وأن والميزان بالوزن الإيمان خب حال كل وعلى 
الأعمالهو الوزن ق المعبر ؤإنما نفسها، بالصحف ولا ه، نفدالث٠خ۵رر 

محاللا التي الغيبية الأمور من الأحرة وشؤون والخفة، لرجحان اي 
مماباذلك ق النقل من صح بما نومن أن فعليتا ونفيا، إثياتا مها للعمل 
٠وسة 

٩{.- )i الآ،1ت التارئ. سوئ؛ )١( 
ماجهوابن وحشه { ٢٦٣٩)والزمدي ( ٢٢١رأ/ماأ. احمد روا، صحهح. حديث )٢( 

الذمي.رام. رءس را/آا والخم ( ٤٣)••
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عرفامرأ اش ورحم إدراكه، عن لقصورها بعنولما، نعارصه ولا 
منفه ورد ما تأول أو ذلك أنكر ومن حده، يتجاوز و؛ قدره، 

إلالهادي واس • تفكير٠ دائرة ق ولا إليه، ليس ما رام فقد النصوص 
٠السيل سواء 

٣٢٤



اكاك|لفابمل 

صبهومنا أعماك 

مصر.ي روظاتفه أعماله : ، JjV؛الحث 
السعوده.العربية المملكة ي أعماله الثاف: اليحث 

بالعلماءوالمتميزة الطيبة علاقاته الثالث١ البحث 

والسياسة.العلم ورحال والوجهاء 





اساصل 

وساسهأساله 

الأولالمبحث 

4صرفى ووذلائهه أعماله 

عديدة،وظائف مصر ي عقيقي الرزاق عبد الشخ تسالم لقد 
وظيفةوأحآها: الوظائف هدء وأهم مهمة، ودعوية عالمية مناصب وشغل 

والصحابةوالمرسلين، الأنبياء وظيفة فهي وجل، عر الله إل الدعوق 
ونثنبوش ء ممال قال الدين' يوم إل بإحسان تيعهم ومن والتاُعين' 

٠٢ألسلمإنهر من إثي ؤياد صنيحا محبميل أثو إق دعا يش مه 
أحدلا وأنه عليهم، والثناء بالدعاْ التنويه فيها ا3كريمة الأية فهده 

الناسأقوم فهم إليه، ؤيرشدون النه إل يدعون لكومم متهم، قولأ أحسسن 
مجنيدعون الفحول، والأئمة العدول، الخملة وهم طريقا، وأهداهم سبيلا، 

بيتهمالشقة بغد على - فهم الأذى، على منهم ؤيصبرون الهدى، إل صل 
أصولها،يشرحون دعوامم، على ثابتين يقللون بدعويم" الضاثقتن وبتن 

أركاناوأقوى أحلاما، أوفر إمم معالهما٠ ؤيوصحون حدودها، ؤيبيئون 
مستهرئ.منهم ينال أو طيش يستحقهم أن من 

منالمؤبمق الطراز هدا من الله- -رخمه الرزاق عبد الشح كان لقد 

(.الأيأ)٣٣نملتء سورة )١( 
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عينيهنصب واضعا بصيرة، على الله إل يدعو صدق، داعية كان الد،عاة، 
نغدلهرتثثنه نأتنبملؤ دكمؤ -أره سيئ( إئ ^١؛؛ تعال: فوله 
آعءموم نيلا عن ثل بمن أثلر نو وة إة ا-صن جمآ إؤ 

ألثهنديجر١ا.

وماكتابه، من أنزل -بما لعباده اش شئ الكريمة الأية هذه غفي 
واستقامةنفوسهم، ؤذكاء عقولهم، اّتناره فيه ما رسوله- بيان من كان 

الحياة،هذه ق سبرهم مراحل خميع ي ليلترموه سبيلا وسئاه أعمالهم، 
♦الأخرى الخياة ي الأبدية السعادة وهي االنمودة٠ الغاية إل بهم ليفمي 

٠؛ سوا٠ر رضوانه إل يوصل ثيء لا أيه ليعلموا ه نفإل وأضافه 
الحياةل وناعلأ مهنا دورأ يؤدي الرزاق عبد الشبح ظل لتي 

ونبيلة٠سامية وغاية مشرف نحو على والاجتماعية العلمية 

اءؤإبه لعزم ه بيفر يافعا الشريعة درب ي سار كد 
ؤرحاءه لخوف ه بير يسعمره الشريعة بسههل ي وأنفق 

يحياته قضى ربانا، ومحاهدآ لقيا، موداعية سنئا، عالآ كان 
التوحيد،لواء بممل وهو البيع حارب والربية' والدعوة العلم ميادين 

يصدهلا عزيمة، مجن اممه حياه وما قوة، من أوق ما بكل عليه بمافثل 
•قناة اابتدءين- محاربة -ق له تلين ولا صاد، دعوته عن 

عقاتددينه،ونصحح لحدمجة وظفها عديدة وظائف الثهح تقلد لقد 
•والماصي والبيع الشرك شوائب من وتنقيتها ادل٠ين، 

(•١٢٥)الامحآ النحل' مثر؛ سور؛ )١( 
٠رصه\( باديس ين الخميد عهد للشيخ والداعية الدعوة آداب ؤا الغالية الدر انفلرأ )٢( 
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تقلدها:التي الوظاتف ومن 
حامدمحمد للشيخ خلفا مصر ق الحميية السة لأنصار رئامحمته - أ 

اب٠اعةر١؛.موص اش- -رخمه الفقي 
معهدومنها الآزهرية، المعاهد ق بالتينيس استغاله ب- 

•الديني الزةا3ق معهد ثم ههّااه، سنة الكوم شيمح، 
بأعباءوقيامه بالأسكندرية< الديني العهد وكالة لنصب مملمده ج- 

*قيام خهر المصب هذا 
بالتاءوقيامه وصواحيها، الاسكندمة ق للمسالبن إمامته د- 
علىاس هدى وقد العلمية، والحامل احي الم ijوالمحاضرات الخطب 

•والنساء والرحال والشيبة الشباب من آلافا يديه 

الإسلامية،العقيدة بأمر معنى التي النافحة ^_، JJوتحقيقه نشره ه- 
الخهودمن ذلك غبر إل للذهبي، »العاوو« لكتاب نشره ذلك ومن 

اس«رخمه له* *الرحم بها قام التي المثرورة والأعمال الشكورة، 

^١٣٧٨سنة رحب من السابع الخمعة يوم الاقي حامد صد الشبح فضيلة توؤا وقد )١( 
أنصار]،،^٤ رسما كان — اش رحمه — الرزاق ■عبد الشبح أن إله، الإشارة تحدر ومما 

٠٥١٣٦٥سنة مصر ؤا المنة لآنصار العام لارثيس ناثتا أصم تم بالإسكنديية المنة 
مصر.ق المة أنصار بماعة عاما رتسا ثم \/آآ/11ا،ام. الوافق 
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اكانيالمبحث 

السعوديةانمربية المملكة في ووْلائفه اعماله 

الرحنعبد بن العزيز عبد الملك دخول من الأول الأيام فا 
نفلرء،بثاقب رأى المكرمة( مكة نراه- اس -طشب سعود آل المهمل 
ليكونالمملكة، تالاخ ي تعليمي اجتميع أول يعقد أن تفك؛رء وصواب 

أسسهاأرسى التي الشاملة التعليمية للنهضة الأول واللبنة الخقينية البداية 
محقالولدا عطاء، من له أتح وما قوة، من يملك ما بكل دعائمها ووطد 

والتعليم،الميية ورجال العلماء البانا، والمؤص االوذو^' الملك هذا دعا 
،،٥١٣٤٣عام الأول جادى ي ذلك وكان المكرمة، مى' ي اجتماع إل 
ثمسبله، وتيس؛؛و العالم نثر على العلماء حث الأجت٠اع، هذا وق 

بما/ا/أ؛ماهق العامة المعارف مديرية بإنشاء السامي أمره أصدر 
إنشاءؤيعي، ا، البلادر ق العلمية والمعاهد المدارس حح على للإشراف 

أنوبعد الملأكة، ي الحديث التعليم الأول اللينة المديرية هذه 
بتحويلالكريم الأمر صدر العامة، العارف مديرية مهام وتنوعت تحددت 

محتلمفعلى لتشرف العارف( )بوزارة سميت ؤذارة إل المديرية هذْ 
الثامناليوم ق ذلك تم وقد البلاد، ق والثقافة والتعليم الربية شؤون 

العهد- ايد رمه - العنين يبد الملك اسمها ارسى التي العلمية العامد هنْ ومن )١( 
عنديعرف وكان ( ٣١٩٢١- - ٠١٣٤٥)عام تأسس المكومة• بمكة المعودي العلي 
المدارسؤا للتل)يرر المعلمان إعداد إلى مدق وكان الإملامي٠ بالعهد تأسيسه 

الأهتاداتية»
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الأمدصدر حيث (، ٣١٩٥٣)ه ١٣٧٣م الأول ربع شهر من عشر 
يذارةبتاسس القاخي ^_ r/Y/\hوئر؛خ  ٤٩٥٠٥٣٢٦رقم اللم 

راللمكعباوالعرير بن فهد الأمهر الملكي السمو صاحب وتعيين العارف 
ا٠بالملكأر للمعارف ؤنهر أول حاليا( العزيز عبد بن فهد 

فحسب،دولة لبناء موحدا اس،- -يرحه العرين عيد الملك كن ي؛ 
منمستمدة راسخة وعقيدة إصلاحية، دعوة صاحب كان بل 

نافدة،بصيرة ذا اف،- -يرحمه كان ه،كما رسوله وسنة ايد كتاب 
بكلوالخهل الفساد على القضاء إل بمدف متميز ومنهج رفح دخلق 
والمقاصدالسامية، الغايات هذء تحقيق أجل ومن وأشكاله• صورْ 

سعودأل الرحن عبد بن العزيز عبد المؤسس الملك أصدر النبيلة، 
إلعنها ممثلين لإرسال آنذاك للمعارف العامة المييرية إل أوامره 
العتندوصحة بالصلاح يتسمون ممن العياء من نخبة لاختيار ممر 

ووضعالتدؤيس ل للمشاركة وذلك ٢، والمعرف؛ةر العلمية والمتانة 

(.١٦٢- )ا/هها العوده المبمأ الملكأ ي المملبما الخوكأ تايخ انظر. را( 
غوفواممن المرض العلماء من ءاJدأ استقدم ان - اد رحه - اضر محي للملك سق )٢( 

النيوي،والسجد الحرام السجد لإمامه بالسنة، والتمسك العلم، وغرارة المعتني بصحة 
الفقيهالدين نور محمد بن ^ ٥١١٥١١عهد محمد العلامة الشخ فضيلة العلماء هؤلاء ومن 
-،٠١٣٤٧عام السعودية العربية الملكة إلى نيم وند -( ٠١٣٧٠-  ١٣٠٠)السح( رابو 

بمتكةالحرام بالمسجد ومدرسا وحهلييا إماما وعثته ونادته العلهر عبد الملك فآكرم 
الحديثدار مدرسة السمهح أبو الفلاهر عبد محمد الشح فضيلة أسس مكة وؤإ الكرمة، 

السنةبكتب والعناية السالفية، العتيدة بنشر ولتقوم للعلم منارة لتكون ^، ١٣٥٢سنة 
العلهاءومن - اش رمه - عاما اريعان قرابة للحرم إماما فضيلته حلل وقد وتدليمها، 

ادحليب - العرين عبد اللك حللب على بناة الشرهعن الحرمتن ارض إلى قايموا الدين 
١٣٠٩)حرة الرزاق عبد محمد الشخ فضيلة النييل والسلفي الحنق العا؛ ؤدغبته، — ثراء 

ذاعوقد بمصر، والإرشاد الدعوة بدار التحق ثم منه' وغمج بالأزهر التحق ه(، ١٣٩٢ -
وءايأوتيليمعل العرير عبد اللك فدعاه السلفية، الدعوة بعشر باستغاله فضيلته صيت 
•الؤرة بالمييتة التبوي والسجد اتةرمة ب٠تةة الحرام السجد ي والتدردس الإمامة 
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المملتكأ.ق والتكلمات ايُاهد من لعدد الدراسة واقورات الناهج 

اليارفلمييرية تابعن بعثة توجهت الكريمة، الأوامر لهده واستجابة 
-مانع بن العزيز عبد بن محمل، الثسخ فضيالة برئاسة  ٥١٣٦٨سنة 
فكانوالربية، العالم ورجال العلماء من عدد مع للتعايل، اش- رحمه 

رشحوامن ءلاJيعة ق ءاJيف۶^ الرزاق عبد الشخ الفضيلة صاحب 
عبداللك الأول ليناما وصع الش السعوده العلمية النهضة ي للشاركة 

ورا0«الله -حليب العزيز 

وسجيته،عله على المعودية العربية المالكة إل الثم- -رمه قدم 
فانقادتنيته صل1ق الله وعلم منصب، أو جاه أو مال ي حلمع -د، حم؛ 

المالكةهل|ه ق فكان يهللبها، ؛ أنه مع الدنيوي، العز أسباب كل له 
ولاإل المبعين بين ما أبناء عاليه تتالمن، بمحق' جيل أستاذ 
•ا ر وتأليف نديئس وحلقات منابر أهل للأجيال مربتن يزالون 

-(٥١٣٦٨)السنة تلك ي العلامة السح مع فدم وممن قلت: 
بنمحمل، والسح الرحيم، عيل، عل محمل، السح الفضيلة أصحاب 
الضبع،يوسف والسخ النمر، النعم ءيال، والسخ الده-بي' حسين 
•الأزهر عياء مجنياهير من وغرهم 

العلمميادين ق وجهاده حياته ءيار،الرزاق التجح به بدأ عمل وأدل 
التوحيد(*دار ق عامين مدة يئس بالتل، اثتغاله المرفه، وساحات 
.٥١٣٧٠عام إل  ٥١٣٦٨عام من ابتداة باكناتف، 

العلامةعلى الثناء ي الaلاهمي. شل بن ارحمن مد ابد الشح صلت كلمة انثلمر )١( 
الجنهرةمهدة نثري دالتي إماما، كان •إنما عجلي والتي ء،ءغي الرذاق بمد الشح 

الدافق> ١٤١٥سة الأحر ريح  ١٢الست، يوم 

٣٣٢







•الراجحي حمود بن محمد الشح لفضيلة السرلآرة< ي الوقف ٤- 

>الرشودي إبراهيم بن سليمان الشيخ لفضيلة الزواج' ق الولأيأ ٥" 

الفيفي.قاسم بن سليمان الشح لفضيلة الإسلامية، الخلأفأ ٦- 

عبدانرحمنبن عبداض الشح لفضيلة الاحاد، أحبار حجية ٧- 
امحن•

الرحمنعبد بن محمد الشخ لفضيلة الإسلام، ق التملك ٨- 
الحيلد.

غانمبن صالح الشح لفضيلة النكاح، شروؤل ق الإيضاح ٩- 
الدلأن.

بنسعود الثيح لفضيلة والقانون، الإسلامي الفقه ق الشركات - ١٠
٠الديب سعد 

٠التومحري صالح بن العزيز عبد السميح لفضيلة الآحكام، تعليل -  ١١

بنمحمد الشح لفضيلة الإسلامية، للدولة المالية الموارد - ١٢
^٠بن إبراهيم 

سليمانبن عبدايئه الثمح لفضيلة النقدي، الورق حقيقة - ١٣
٠المنح 

>لحيدان بن صالح الثعيح لفضيلة الشريعة، ق الإقرار - ١٤

إبراهيمبن محمد الث،ح لفضيلة الإسلامية، الشريعة ق الاجتهاد - ١٥
الهوض•

٣٣٥



الرخمنعبد الشبح لفضيلة الإسلامية، الشريعة ي القصاصر -  ١٦
التماري.

بنالعزيز عبد بن الله عيد السبح لفضيلة الزوجات، تعدد - ١٧
٠المهلأم عيد 

سفرالشبح لفضيلة التأمان، من الإسلامية الشريعة موقف - ١٨
البحري•

المدمير.بن اش عبد بن محمد الث،خ لفضيلة المسامة، مباحث - ١٩
ابراههمبن العزيز عبد الشبخ لفضيلة الفمماد، النهي اقتضاء - ١٠٠
الهؤيثن•

الرخمنعبد بن الله عبد الث،بخ لفضيلة الإسلام، ق اللهات - ٢١
الراشد٠

العزيزعيد بن صالح الثميح لفضيلة الخمو، من الإسلام موقف - ٢٢
النصور.

الهلال.حسن محمد السييح لفضيلة الوصية، أحكام - ٢٣

الناصر.عبداش بن إبراهيم الث،بح لفضيلة الخريمة، مكاقحة - ٢٤

محماسبن سعد الثمبخ لفضيلة النفس، دون ما على الجناية " ٢٥
ايخيمر.

الختاكي.محمد بن حمد الشخ لفضيلة الزنا، جريمة مكافحة - ٢٦
الرحمنعبد بن محمد بخ الثهلفضيلة والكفالة، الضمان - ٢٧

المملحان.

٣٣٦





إداراتهإبان اس- -رحه الرزاق عيد الشيخ فضيلة كان لقد 
مثالا.(- ٥١٣٩٠١٥١٣٨٥)سنوات خمس استمرت والتي للنضاء- العال 

إداراته،وحسن وأدبه لهللابه، ونصحه عمله ي توتسى وقدوة محتدي، 
الجميع،واحرام تقدير موضع الشيخ أضحى الكريمة، الخلال وبهيم 

العامالرئيس اش- -رحه إبراهيم بن محمد الشخ سماحة وبخاصة 
عبدالشيخ فضيلة يندر سماحته كان فقد ٠ آنذاك والكليان للمعاهد 

الواسع،لعلمه تقاو|إ الأمور، من كتير ي رأيه ؤيعتمد ؤيستشيره، الرزاق 
•ذوو0 يعرفه والمضل الجم، ؤإحلاصه الصائب، ورأيه 

مربيالالخعهاJ، إداراته حانب إل عقيقي، الرزاق عبد الشيخ كان 
وقدالعلم، وحللبة والمربين العلماء من أجيال به عمج ومرثمدأ، ومعلما 

•الحاضر الوقت ق مهمة ودعوية علمية مناصب هؤلاء من كث؛و تسنم 

يسببا كان اثله- -رّحمه الرزاق عيد السيخ أن بالذكر وحدير 
وكانللقضاء، العال بالعهد الأزهر علماء من نخبة استقدام 

عيدمحمد الميخ وفضيلة الساكت، حله السيخ فضيلة هؤلاء رأ'س على 
هاّممحمد الميخ وفضيلة لأسين، أحمد الشخ وفضيلة بح؛ري، الوهاب 

وعرهم٠٠ الدائم٠ عبد 

التقاعد،سن الرزاق عيد الشيخ فضيلة بلغ -(< ٥١٣٨٦)سنة وق 
/XTيتسمغ المؤولة الجهات إل إبراهيم بن محمد الشيخ سماحة فكتب 

التقاعد،قانون من عقيقي الرزاق عيد الشيخ استثناء مؤملا ه ١١َ١٣٨٦
الحاجةلميسرإ الرزاق عيد الش؛خ فضيلة خدمة مدة تمديد ق وراعيا 

ه_١٣٨٧/٦/٢٥رتاؤيخ  ٤١١رقم الوزراء محلس قرار صدر وقد إليه، 
حمسلمدة الرزاق عيد السيخ فضيلة خدمات تمديد على بالموافقة 

٣٣٨





التال:النحو على الأمر صدور بعد الدائمة اللجنة ثكلت وقد 
رسسا٠السح آل إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السح فضيلة ١- 
٠للرثسس نائبا عملية عقيقي بن الرزاق عيد السخ فضيلة ٢- 
عضوا٠العييان الرخمن عبد بن الله عبد السح فضيلة - ٣ 

•عضوا منيع بن سليمان بن اس عيد السح فضيلة ٤- 
آلمحمد بن إبراهيم الشح معال ع؛ن ( ٠١٣٩٥)سنة أواخر وق 

باربن الله عيد بن العزيز عبئ الشح سماحة وعقن للعدل، ونمأ الثُبخ 
للجنةورتيسأ والإرشاد، والدعوة والإفناء العالمية البحوث لإداران رئيسا 

للرئيسنائيا الرزاق عيد الشخ وحلل والأفتاء، العلمية للبحوث الدائمة 
أربعةقرابة قلل أي الله- -رخمه وفاته وحتى اللجنة تأسيس منذ 

يالفتاوى وآلاف قتمة، أبحائا حلالها اللجنة أصدرت عاما، وعشرين 
الشحكان الوقت، نفس وق الإسلامية، والقضايا الشرعية المباحث شتى 

القاخيالملكي المرسوم على بناء العلماء كبار هيثة ق عضوا عيدالرزاق 
وتاييح ١١٣٧برقم والصائر العلماء. كبار هيثة بتأليف 

الشريعةق المختصين كبار من عدد من الهينة تكؤين المرمحموم ؤيتضمن 
الأمرصدر وقد ملكي، بامر اختيارهم وبجري السعوديين من الإسلامية 

الث،خفضيلة كان العلماء، كبار هيثة ق عضوا عشر سبعة بتعيين الملش 
لهدهاختيارهم تم الدين العلماء الفضيلة أصحاب مقدمة ي الرزاق عيد 

ت—اؤيخإل اء العلمكبار هيثه ق عضوا فضيلته خلل وقد ٠ الهيثه 
لمرصهننلرآ الهينة عضوية من اش- -رحمه أعفى حيث م/ا"/ما؛اه 

للبحوثالدائمة اللجنة ي عمله يواصل قلل ذلك ومع صحتا٠، وانحراف 
اش>توفاه أن إل والإفتاء العلمية 

٣٤



اوث1لث:المبحث 

والوحهاءباساء والمتميرة الطبية علاقاته 
والسياسةاكلم ورحال 

علاقاتق والشمول السعة أن يدرك البشرية لتاؤيخ المتأمل إن 
اكتشافمؤشرات من وبارزأ حنا موثرأ فيه يعيش الذي بالجتمع العالم 

الأjتفاعوكثرة عهلاو4< وفرة عوامل من وعاملا الخيري، للعمل مؤهلاته 
الدعوةق سالبي عامل أما يدعي أن لأحد يمكن دلا وعمله' بعلمه 

ذلك،من العكس على بل الحالمن، دينه إل العودة ي ولا اش، إل 
العالمنجاح أسباب أهم من والشمول بالسعة المتسمة العلاقات تعتبر 

مائية،وأهداف مكاسب نحميق محرد لا اممه، وجه بها يقصد كان إذا 

الرزاقعبد الشخ فضيلة وسلوك وأخلاق ّيرْ على الواقف إن 
بموهلأتيتمتع كان الشبح أن الأول للوهلة يدرك اش- -يرحمه عقيقي 
والأناةوالحلم المدر وسعة المعشر وحليب الحلق، حسن من عالية 

وسعتها،الشبح علاقات تميز ق الأثر أبغ له كان مما المناهسمة، وحسن 
كانكما الربية، ورحال المعرفة ورواد العلم وأهل الأمر ولاة مع وخاصة 

ولاقممي لا التا،س، ساتر مع حليية علاقات ذا السمعة حسن ادال4- -رخمه 
ولاوقتهم، حلتهم وحسن وتقديرهم الناس احرام موضع كان بل محمد، 

معاصريه:تمار أحد قول من ذلك على أدل 

لكتابةؤيتفرغون الناس، عن ينعزلون علماي نوعان؛ ))العلماء 

٣٤١



العامةوتوجيه النفوس، ببناء يعنون وعلماء والمصنفات، الكتب 
فقيدناكان وند مشكلامم، وحل أسئلتهم 'على وبالإجابة ؤإرشادهم' 

رممر• حلق وتوجيهه بعلمه انتع وقد الثال' النؤع من العفليم 

منرحلا اف، نوى أيام »وئبل وعزاء؛ رئاء كلمة ق آخر' يمحقول 
سيله،ق والخهاد اش إل الدعوق ي المثمرة والحياة والتقوى العلم أهل 

ااعربإهوالمملكة مصر ي الناس بمحبة ايد من بفضل حفلى ئل، 
>؛ المعودةر 

المعودين:العربية المالكة ق الأمر بولأة المتميزة علاقته 
ماوأوجب لازم' وأمر حسنة' سنه بالمسالمى الظن حسن إن 

بهلاعتهم>اش أمرنا الذين والحكام والأمراء العلماء، حق ق ذلك يكون 
أ'محأزد ألمحل ه\ أق سا :اثوأ ون ؤ:ةآةا ال؛ عتال ف

١^٣؛.ه..
القيم:ابن نال والأمراء هم وقيل العالماء هم نيل الأمر؛ وأولو 

اسبهلاعة أمروا إذا ءااعتهم تحب ؤإنما الهلاثةتين تعم الأية أن والتحقيق 
^رأ؛.رسوله وءلاءأ 

والقهلبالحدود، ؤقوام الحقوق، الأمور' زمام هو ^١١٥ ٧١١إن 

بقيةمن عقيقي الرزاق عيد رالشح الصماغ كلفي بن محمد اكح فضيلة كلمة اطر )١( 
و«راويه(*وفاته ر الماع الفصل الملف(، 

العلماءا،وتواضع المفيفي )الشح العابدين نين مصعلفى حبيب الهندس كلمة اظر )٢( 
ومراسه(،روفاته الماح الفصل 

)٩٥(.الأية 1 النساء سورة )٣( 
اللهعيد بن صلم-ان الشح لفضيلة الحميد المزين ومحسير ( ٥١٨/١رممر ابن نمير اطر )٤( 

)_M؛(.الشح أل 

٣٤٢







وغايتهاهدفها مالتؤهة، وأساليب حادعة، وسائل من الإسلام شباب له 
عقيدمم.عن وصرفهم ديتهم عن السل»ين إبعاد 

التئامعلى الحرم، أشد حريصا الرزاق عبد الشخ فضيلة كان 
الفرقةونبي بينها' والائتلاف الأمة واجت٠اع الكلمة، وتوحيد الصف 

حماعةالتزام إل وفعله بقوله يدعو وكان كياما٠ ثبمدد الذي والخلاف 
قبقلمه ّهارْ ما ذلك ودليل عليها، الخروج من والتحذير الملين، 

نمه:ما فكتب ا ر الراسيين! الحكاء حلافة اأإدات ميحث 

أمورهم،به وتنتظم شوومم، يتول للمسلمتن عام أمر ول إقامة 
منمحاروا أن عليهم فيجب الملي٠ على واجب شملهم، وبجمع 

يصلحمن الأمة ق يكن ا ؤإن الأمة، بواجب للقيام يصلح من بينهم 
أنعليه وتعين عليهم، عاما ولتا يقيموه أن عليهم تعين واحدا إلا لذلك 

وتدبيراسياسة بها، يئهخرإ لما وتحقيقا لكيايا، حففلآ هذا، تول ينتقبل 
وقوالرخاء، والسدة والحرب، لم الق وكسبا وانتاحا وعلما وثقافة 

الأحوال.حيع 

إليهايدب أن من وصيانتها الأمة، مصلحة رعاية ذلك: ق والح؛كمة 
أعداؤهافيها فيهلمع رمحها، وتذهب شوكتها، فتضعف الفشل، دبيب 

سوءؤيسوموثما ويسخروما!صالحهم، حياتيا، مرافق وعلى عليها ؤيستولوا 
العذاب.

يسيهرلمين، المعلى عام ول إقامة بضرورة الفهلرة شهدت وقد 
قوسعه ؤيبذل أعيانهم، كيد دفع ق جهده ؤيسعى مصالحهم، على 

ولمحوثه(،رفتاواء عشر الحادي اليحث ١^^٠ اكصل ؤا إله الإشارة سيق )١( 

٣٤٥



القيادةانحاذ أن الإنسان عرف بل شعئهم، و؛ كلمتهم' تؤحهد 
نجدنكاد لا فإنا العجماوات، الخيوانات عليه حبلت أمر وصرورما 

المأوىي والمحل كالنمل أنواعها، اختلاف على الحيوانات من هل-اممة 
انحذتوقد إلا الماء، ق والآسماك الهواء، ق وكالهليور الغذاء، وم 

ولووحركايا، شوويا ميمن ؤرئاسة وعملها، سيرها تنثلم قيادة لنفسها 
أحلنابهاصربت الحيوانات من أمة وي نادرأ، محالف، كان ذلك نخلف قدر 

والاصهلرابوالتهرج الهمجية ي المثل بها يضرب وصارت لفوضى، اي 
الحراد.كأمة 

ولاةطاعة على الممر بالحث والسنة اوكتاب عناية دلت وقد 
يوالحييث ومنازعتهم، علميهم الحروج من الشديد والتحدير الأمور' 

العلماءمصنفات ق مبسوط بها الأمر وانتذلام عتها، بالح؛ر الولاية أصل 
طبعتمعروف، أمر والأتمأ الولاة تنصيب وجوب أن على تغص وهم، 
بعثؤا .، النيئ، من المستمر العمل دو كما والأمم' القبائل عليه 

وأوصاهاأمبرآ، علميها أمر وقد إلا سرية بعث ما أنه علك، المرايا 
يؤمرأن دون بلدأ يرك ؛ أنه الإسلامية البلاد ي عمله ودل بهلاءته، 

قإذاأم؛رآ، عليها أمر وقد إلا المدينة عن يسافر و؛ أميرآ، أهلها على 
أتمبها والعناية ألرم، العامة فالولاية الخاصة، الولايات ؤ( شأنه هدا كان 

العامةالولاية طريق عن إلا أمة j( خاصة ولاية تكون لا بل وأوجب' 
٠منها ومستمدة 

الرزاقعبد السخ فضيالة بها دلل التي المضيثة الكلمات وبهذه 
منطاعتهم وأن المعروف( ري الأمر ولاة طاعة وجوب على عقيقي 

٠ووثائق( الثامن النمل ؤ امحوص هدا ي محي• الشح كبه ما انفلر )١( 

٣٤٦



حرصمن آنفا ذكرته ما يتآكد اممهء معصية من ومعصسهم الأئ4< طاعة 
حكامهمعلى الناس واحت٠اع الكلمة توحيد على اممه- -رحمه الشخ 

وتتحققالآكة وتعظم الأعراض، وتصان الأوطان، تعز وبهذا وعلماتهم، 
الباطلإن الباطل ؤيرهق الحق ؤينتصر الأعداء ؤيكيت والرحمة، الحبة 

زهوقا،كان 

نفيس،كلام هذا ق محمية بن الحليم عيد بن أحمد الإٌعلأم ولشخ 
وأء؛موعالنيؤية( المنة ■منهاج الميم كتابه ومنها كتبه ق إليه 

القه،رحمه قاسم بن الرحمن عبد الشح فضيلة بجمعها تام التي الفتاوى* 
أهميةتيمية ابن يوضح الأحير هدا وي المرعية*، ■المياسة وكتاب 

نقول؟إليها الناس وحاجة العامة الولاية 

بلالدين، واجبات أعظم من الناس أمر ولاية أن يعرف أن محب 
بالاحتماعإلا مصلحتهم تتم لا آدم بني فإن بها، إلا للدين قيام لا 

إل• • رأس• من الاجتماع عند لهم بد ولا بعض، إل بعضهم لحاجة 
اش:-رحمه قال أن 

يتمولا النكر عن والنهي بالمعروف الأمر أوجب تعال اممه ولأن 
ؤإقامةوالعد،ل ■الخهاد من أوجبه ما سائر وكيلك ؤإمارة بقوة إلا ذلك 

بالقوةإلا تتم لا الحدود* ؤإقامة المظلوم ونمر والأعياد والحمع 
*ستونؤيقال؛ الأرض* ي اممه ظل لعل-ان ال»إن روي ولهدا والإمارة، 

ذلك،ت؛ين والتجربة ّلهاان* بلا ليلة من أصلح حائر إمام »ع سنة 
وغممهماحنبل بن وأحمد عياض بن كالفضيل المك كان ولهل،ا 

قالأن إل ٠ لاوسلهلان« بها لدعونا مستجابة دعوة لنا كان »لو i يقولون 
الله:رحمه 

التقربفإن اش، إل بها يتقرب وقربة دينا الإمارة انحاذ فالواجب 
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فيهاينسب ؤإنما القربان' أفضل من رسوله وطاعة بطاعته فيها إليه 
بها.أ.ه.راأس أو الرئاسة لابتغاء الماس أكثر حال 

ثراه:اش طيب العودز~ عبد باللك علاقته 

طيبةعلاقة على الاه- "يرحه الرزاق عبد المسخ فضيلة كان لقد 
عيالهبن العزيز عيد الملك ومؤسسها، المملكة هد0 موحد مع ومتميرة 

قلوعبقريأ نادرة، شخصية بمحق يمبر والذي سعود' آل الفيصل الرحمن 
حتىالسجاعة ق الأمثال مضرب كان حطاها، ؤيرسم فربما' يفري من 

إلايقول ولا لسمانه يسعبق عقله وكان الرحال' له وأذعن الأبعنال' هابه 
صوابا،يعتمده ما 

أحاله،من ؤيعادي يوال التوحيد' إل داعية العقيدة، سلفي كان 
بمكةالملكي القصر ل له أثيم الذي الحفل ل ألقاها المي كلماته ومن 

\\/ه/مأالموافق سة الحجة ذي غرة ي المكرمة 
اد،كتاب ي جاءت التي الصالح الملف عقيدة هي ■عقيدتنا 

وهيعقيدتنا، هي هده الصالح، المالف عليه كان وما رسوله' وسنه 
منزهةشانئة، كل من حالمة وحل، عز اللع توحياو على مبنية ءقيد،ة 

التيوهي إلها ندعوا التي هي هده التوحيد فعقيلة بدعة، كل عن 
دامواما خعر ي الملان إن وأوصاب. خن من فيه نحن ما تنجينا 

بكلمةإلا الJارين سعادة هم وما رسوله، وسنة اش كتاب على 
الحالصة٠ر٢ا.الموحيد 

(.)»_AWتمة لأس الشرعيأ الماسة انظر )١( 
اللكومذكرات وأحاديث وكلمات حهلابات من محموعة ينا، والالصحنا انظر )٢( 

التابمي.اليين محي •م - اد رص - صعود آل العنين عبد 
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بالعلمواهتمامه اس- -يرحه عبدالمزير المالك عناية كانت لني 
واؤلهوبالعالماء، لخفاو؛با بالعلم، الدولة لاهتمام نحسيدأ والعلماء 

محقرما ^١ كان اف،- -رحه المؤسس الملك أن ذلك على دليل 
العلماءكبار إل الدعوة ؤيوجه قصره، ي قعقد التي العلمية الدروس 
التيالدروس هده بين ومن العلمية، الجالس هذه لخضور والدعاة 

الرزاقعيد الشح لفضيلة يرمحن العرير، عبد الملك قصر ق تعقد كانت 
الرزاقعبد الشح وكان ءضرْ، الملك وكان أربعاء' يوم كل عقيقي 
للملك،الهليب والنصح الحاصرين، إفادة على الدرس هدا فا بمرص 

ا.بدلكر يسعد اش- يرمه - العزيز عبئ الملك وكان 

عيدالشح أن العجلان محمد بن اس عبئ الشح فضيلة ؤهدكر 
علىنجد ي والتجديد الإصلاح بحركة معجبا كان اث- -رخمه الرزاق 

إعجابهمنه ليلمس الدعوة، ف، ومنهجه الوهاب عبئ بن محمد الشح يد 
الرحمنعيد بن العزيز عيد بالملك والحكمة والقيادة المياسة محال ؤا 

•المعودية العربية الملكة توحيد ق القمل 

الهليبةالحلاقات هده على الله- -رحمه الرزاق عبد الشح ظل وقد 
إنوهدا بعده، من الأمراء الو أصحاب وأبنائه العزيز' عبد لملك اي 
للعلمالمباركة- الملكة هذه -ق الأمر ولاة تقدير على يدل فإنما دل 

وحتثىالله- -رحمه سعود آل عبدالعزيز الموسمن الملك من ابتثداء والعلماء 
العزيز-عبد بن فهد الملك الشريفض الحرم؛ن خادم عهد ؤا هذا يومنا 

وأهاله٠العلم به ونصر • الله حففله 

محمدالسح وJضيالة الجسام! الرحمن عبد بن الله عبد الشح فضيلة بدلك أن١دفي )١( 
الما.الوماب ء؛د 
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هذالكن فقد الخواء٠ خير المملكة هذه ي الأمر ولاة اس فجرى 
هذ0ديدن اش بحمد وهدا ممديرهم، وموضع اختيارهم، محل القد العالم 

أصحابرحابها ق ومحي فضلهم الفضل لأهل تعرف حيث الملكة 
وأمتهم.محتمعهم يقيئون ما والقدرات الواهب 

تعال؛اث رحهما الش؛خ~ آل إبراهيم بن محملو الشج بسماحة علاقته 
كلق أعلاما ولكنوا الكارم، أشتات جعوا أفذاذ العلماء من 

إلفأرشدوا للساممن السبيل أناروا الذين الأفذاذ، هؤلاء ومن المعالم، 
الهامعالغيث مرور الدنيا هذ0 على ومروا ^؛^،، ١٧١حملي الهدى 

مجلالرافع، ومدحهم الوارد، نحمدهم عبورهم، غب الأرض فاخضلت 
للوعاة.مرة أيامهم وجعل للرواة حدمحمم التايخ 

عيدبن إبراهيم بن محمد المسخ سماحة هؤلاء٠ من أقول 
بهنينتهي عيدالوهاب، بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف 

وفقيهعار' من عا؛ من عا؛ فهو عدنان، بن معد بن نزار بن مضر إل 
وأحيائهآباؤه توارث زعيم، من زعيم مجن وزعيم فقيه، من فقيه من 

والقيادة.والوحاهة العلم ي الصدارة 

محمعاإمجامجا الله- -رمه إبراهيم بن محمد الشخ سماحة لكن لقد 
أخلانه،وكرم نفسه' ؤدلكء حثه، وشقوق علمه، ووقور إمامته، على 

مجنلكن المتناهية. والمعارف الباهية، الثماتل بين وحمعه منازعه، وشرف 
الفقيهللمحدث راتعا مثالا تفقهه ي ولكن المشهويين، الفتيا أصحات 

علىبها والالتزام وفهمها السنة ^ على الحرص أسد بمرص الذي 
أحعين٠عنهم الاه دًي المالح اللف ٌُّ،ج 
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افر--رحمه إبراهيم بن محمد الشبح كان فند ذلك عن فضلا 
مذهلةوقدرة ووقار هيبة ذا ولكن ءلاهرة< ونجابة نادرة، اكية صاحب 

وتقهيمالواهب، اكتثماف ي نادرة فراسة ذا ولكن الرحال، معرفة على 
يبمحرأ لعصره، سابقا اس- -رحمه سماحته لكن فقد وبالخملة الكفاءات، 

منالخلق حسمن ي العالية مؤهلاته مكمنه وقد توجيهه، ي سد|يدآ علمه، 
ذووه.يعرفه والفضل فضلهم الفضل لدوي يعرف أن 

رئيساس- -رحمه إبراهيم بن محمد الشبح سماحة أدرك لقد 
فضيلةبه يتصف ما نفلره، بثاقب أدرك ومؤسسها، والمعاهد الكليات 

عقلورجاحة نفلمر، وبعد علم من اممه- -رحمه عقيقي الرواق عبد الشح 
يرأيه واعتمد له، ومكن مكانته، وعرف فقربه، للأمور، معالخة وحسن 
المدرسينمن العلمية الكناءات واختيار المقررة والكتب الناهج 

العلميةوالمعاهد الكليات ق والتعليم الربية بمهمة للقيام والمتخصصين 
الممل،كة.أنحاء ح محي 

العليمةوالعلاقة الأخوة أواصر تومحليد على يدل نإيما دل إن وهدا 
تعال.اممه رمهما الممحقين- والعالثن الجليلين الشيخين بم، 

-عقيقي الرزاق عبد العلامة الثمخ فضيلة لكن أخرى، جهة ومن 
وقته،ي السعودية العربية الملكة عام مفتي لسماحة يعرف اممه- رحمه 

لهيحرق كان أقول؛ الله- -رحمه الشخ آل إبراهيم بن محمد الثمخ 
عنفضلا والمعارف العلوم من ممر ق ورّيوخه علمه فيه ؤمحقدر فضله، 
٠توجيهاته وصواب رأيه وسداد التعليمية سياسته حسن 

بينورسوخها الكريمة العلاقة عمق على المماحلع والبرهان 
الشبحفضيلة ذكره ما تعال- الاه -رحمهما الفاصالين الشيخين 

قاتلاءالله حففله العجلان- محمد بن الله عمد 
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إعجابهبمي لا اس" -رحمه عقيقي الرزاق عبد الشبح فضيلة كان 
الوهابعبد بن محمد الشح يد على نجد ي والتجديد الإصلاح بحركت 
تواجههالتي للمشكلات معالجته وحسن الدعو؛ ي ومنهجه الله- -رخمه 

عبدبالملك والأهياس4 القيادة محال ؤا إعجابه منه ؤهلمسن عوته، دي 
العربيةالمالكة توحيد ي - اش -رحمه سعود آل الرحمن عبد بن المنبز 

العربيةالملاكة علماء من  ٠٥٥^وتةدير0 احرامه بجلأء ؤيقلهر الحولية، 
آلإبراهيم بن محمد الشح الجليلان، السخان مهدمتهم، وي المعودية، 

علهماي الله- -حففله باز بن العزيز عبد والمح الله- -رحمه الشح 
وعملهمارال

اليه:حقظه داز~ بن العنين عبد الشخ بسماحة علاقته 
بنالعزا٦ز عبد الشح المحقق العلامة سماحة عرفا من إن 

ماوهلة لأول يدرك إليه، وجلمن وحالهله ثرب، عن باز بن الاثه عبد 
وحلقنقي، وقلب ذكي، عقل من ٣ الإمام هدا على به اممه مجي 

اممه.حرمات على ومرة أي، وعزم ض، 

التقن،والعلامة ااصالح، والداعية ١^؛(، الءالم سماحة عرفق لقد< 
الجهبذ،والخدن الرباق الإمام الققين، العلماء شح الملف، بقية 

باز.بن العزيز عبد الشح 

علىالشفقة إلا فيه عرفت فما المح، سماحة عرفت لقد أ أمحول 
ولأئمةولكتابه ولرسول لل4 والنْح الدين، لهدا والنصرة الأمة، هدء 

أباعرفته عاما، عشر حمسة مند سماحته عرفت لقد ٠ وعامتهم المسل٠ين 

■الإمام اؤا »وداءا عنوان نحت  ٠١٤١٥الأخر ليع م؛ الثلاثاء الهاض' مهدة انفر )١( 
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بفضائلوتحلى المكارم، أثهتات جع مسددا وعالما كريما' وشيخا رحيما' 
إمام'ق أثمت بمحق فهو الأخلاق' 
القلب،رقيق عرفناه، الأمة، هذه أبناء من ضري وعرفه عرفته لقد 

الموعظة،حلو الروح، صاق القواد، ءلاهر السريرة، نني الدمعة' قريب 
هئغاالحديث، عذب قواما، صواما سكارا، ذكارأ المحيا، باسم الخلق، كريم 
عئاJاه،ليس ما ولأيتكلف بمسد، ولا بمقد لا ش، نحبتا متواصعا، لتنا، 
وسسزمنه فريد بمحق فهو سخية' بالخم ونفسه ندية' بانمناء يده 

•ويبلا وكرما وفضلا، أدبا عصره، 

اللهفضل بعد متصف ينكر ولا مثله' تر م 'تجئ أن باُله وأقسم 
النافحالإسلام، وسيفا الفضيلة، وحصن الزمان' غره بحق إنه فضله• 

البيعضد والمكافح القئة، حياض عن والدااسا التوحيد، عقيدة عن 
•والمنكرات 

هلافحي المالحون يكر ؤإذا مثله' أخدم أف لوددت وواش 
•الله حفظه - باز بن العربر عبد سيخنا بسيماحة 

اللهمن ما الله- -رحمه عقيقي الرزاق عبد الثعبخ فضيلة أدرك لقل| 
لهاكان كريمة وخلال حليلة' صفات من العامل  ٣١هدا على به 

الخليلين،العالي بين النه، ق والمحبة الأخوة أواصر توحليد ي الأثر أعقلم 
الباركةالإخوة هده على الله- -رمه فحرص الفاضلين، والسيخين 

•الأقران بين ضشو لها يوحد أن قل التي والرمالة 
عنالناس أبعد كان الرزاق عبد الشخ إن أقولها؛ حق وكلمة 

إنسانمدحه إذا وكان يمال،ح، أو يمدح أن يكره وكان المدح' 
الله--رحمه أنه إلا والثناء، للمدح كراهيته من وبالرغم وجهه' ق الكراهية 
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ءنه<فنل أو باز' بن اليزمحز عبد الشخ سماحة أمامه ذكر إذا كان 
قالوتد الخ؛ر، خصال من عليه وما محاسنه ؤيعدد عطرآ، ثناء عليه بمي 

يعملإنما أحاو، عند موخلفا يعمل لا العزيز عبد الثبخ •إن وما؛ يل 
>ربتا،ا عند موظأ 

الواالرزاق عبد الشيخ محبة صالق على صم، كله ْدا أن ولاشك 
اللجنةخلال من الدعوي العمل ق ورائه زامله الذي الشامخ الملول 

أيلهرومن عاما، عشرين مدى على والإفتاء' العلمية لليحوث الداتمة 
المليبةالعلاقة هده تميز "من ذكرته ما على اليراهنح1 وأثوكا الأدلة 

معرفاياو0 بخهل الرزاق عبد الشيخ فضيلة كتبه ما وصماتها- الشيخين 
يمال؛بمحهوده ومنوها العزيز، عيد السيخ بسماحة 

بنالرهمن عيد بن الله عبد بن العزيز عيد الشيخ فضيلة هو 
♦ّاّااه،عام الخجة ذي شهر ي بالرياض ولد باز، آل اممه عيد بن محمد 

بمكةالبخاري وقاص سعد الشج على وجوده القرآن' فيها وحففل 
نجد،علماء مشاهير من العربية واللغة الثريعة ي علومه وأخي المكرمة، 

الس،يخ،آل حسين بن الرخمن عبد بن اللممليف عبد بن محمد الشيخ منهم 
الشبخ'آل حسبن بن الرحمن عيد بن العزيز عبد بن صالح والشبخ 
بنحمد والشح عتيق' بن محمد بن عل بن مد بن سعد والشيخ 
عبدبن اللهليف عبد بن إبراهيم بن محمد الشح وسماحة فارس، 
الث،حسماحة عن تلقاه ما أكثر وكان الشيخ، آل حسن بن الرحمن 

أنورأى العربية' واللغة الشريعة علوم ق محرج وعليه إبراهيم' بيت( محمد 
وتكيهحللبه أيام العلوم تلك من حصله بما يكممي أن لنفسه الغين من 
قالوافر الخفل من وحرماما حقها هضمها من ذلك ق لما مشاءئه' عن 

جهدهليدل التحصيل فا ودأب والبحث، الاحللاع فتابع والدين، الحلم 
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دعتكالما الكتب أمهات ي نطاقها إل بالرحؤع السائل تحقيق ي
أياماالسكالة القضايا من له يعرض وفيما تدييسه ي ذلك إل الحاجة 

بحثإل تحتاج أسئلة من إليه يوجه عما إجابته وي القضاء، توله 
ناريايمنحرفة وآراء باحللة أقوال من ينشر ما على رده وؤا وتنئيب' 

الحديثوخاصة الشربمة علوم من ممر ؤا ونغ لرسوخ' تحصيله بدلك 
الحنابلة،مذهب على والفقه الملف، على٠١^،؛ والتوحيد وسندأ، متنا 

بالحياةعهده أول القضاء ول وند السن، العلماء من فيها صار حتى 
التدييسإل دض لم ■، ٥١٣٥٧من ابتداء ممرييا عاما عشر أربعت العملية 

للعارمثالا ماز ه، u١٣٧٢م الرياض ي العالمية والمعاهد باوكليات 
واستمركمأ، منه واستفادوا بْللابه، ٠،،^^ عمله، ق المخنمى الحقق، 

نائبا؛،_ المنورة، بالدينة الإسلامية الحامعة أنتست أن إل ذلك على 
قيادمبمافاحسن السع، آل إبراهيم بن محمد الشبح فضيلة المام لرئيسها 

عليها.والإشراف 

ومسؤوليات،أعباء من وخمله أعمال، من به كلف مجا جانب ؤإل 
النواديؤيغشى الماحي، ي ؤإرشادهم الناس، لوعفل الفرصة ينتهر كان 

إخوانه،مع المانعة الكتب قراءة على ومحرصن الحاصرات، لإلقاء 
عليه،الكتب بعصر دراسة ي العلم حللية من إليه رغب لن ؤيستجيب 

نلعمن نفسه ؛قرم ور صادقة، ورغبة رحب بصدر أمنيتهم لهم فيحقق 
يوالرسائل الكتب من خملة فالق فراغه، قلة مع بالتاليف الناس 

*ذلك إل تدعو وحلروف مناسبات 

المربية!،القومية و1نقد القرصية(، الباحث ق الخلية ،)القوس منها 
التبؤجي و،ارسالة الشعار(، نكاح ي رسالة و!) الماسك(، و،اتوصبح 

الصحفي نشر ومقال التصؤير(، حكم فا القيد وءالحواب والحجاب*' 
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صمنهلبعت التي الرسالأ وهو الأمار* تعفلم هكذا »ما عنوان نحت 
الفريد.الخاسمر وكتب رسائل 

وحسنالعبارة، وسهولة المعنى، وصوح مؤلفاته على ؤمحغلمب 
النصحعلى يدل مما ذلك وغر والاستدلال، الحجة قوة مع الاختيار، 

الدهن،وسيلان الذكاء، وحدة والاحللاع، الأفق وسعة النفس وصفاء 
قجهده وبذل واكدالمين، للعلم نفيه وهب قد فالسخ وبالحملة 

وسماحةعير، رحابة مع به، عرفا أو قصده لن المالح تحقيق 
أكونأن وأرجو الحناء' خير والمسلمين الإسلام عن اس فجراه حاهلر، 
له،ولا ل نتنة ذلك يكون وألا عنه، الحديث من ذكرت فيما صادقا 

محبإنه عاليه، الإقدام ي وقوه الخثد، فا رغبة به اممه يزيده وأن 
ا.واسالمر وصحبه أله وعلى محمد نبينا على الله وصلى الدعاء، 

الثمخسماحة أن أحد على محقي لا الذي المعلوم ومن ؟ قلت 
عبدالشح لفضيلة يعرف كان اش- حفقله - باز بن عيدالد بن عيدالعرير 

إنيوما؟ سماحته ل قال وقد علمه، فيه ؤيثدر قلاره، الله- -رحمه الرزاق 
جمالعلم، ممر الكلام، قليل كان الله" "رخمه عقيقي اليذاق ■مد الث،خ 

هذاؤيوكد للجمهور والخاحلية السيرة حسن ؤ، جيدا مئالأ التواضع، 
قائلا؛الذلاهري عميل ابن السح فضيلة 

بالشحتعلقا الناس أممر باز بن العزيز عبد الشح سماحة كان 
وموتورعه، وعفته عقاله، ورجاحة علمه غزير من جربه لما الرزاق عبد 
واحتنكتهعمره، من اكسعين على شارف وقد بالأساراحة له يأذن 

مالعقلية قوت،، دامت ما الحسة جانب الشخ فالتزم عديدة، أمراض( 

٨(.)_U< اميد اباح عندمأ انظر )١( 
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٠٢العجلر على يدق عمله إل يذهب فكان تضعف، 

الاحزاممحل الله- -رمه الرزاق عبد السبخ كان فند وبالخمالة 
المملكةمفتي سماحة رأسهم وعلى المملكة علماء كبار من والتقدير 

سماحةقبله ومن بار' بن عبداينه بن العزيز عبد الشبح السعودية العربية 
ومرجعوقته، ق الممالكة مفتي الشيخ آل إبراهيم بن محمد الشبخ 
٠الله رمه وثضاما- علمائها 

مصرثق والمعرفة العالم ودور بالأزهر علاقته 
علائةبالأزهر عقيقي الرزاق عبد السبح فضيلة علاثة كانمتا لأ^«، 

منقهو السعودية. العربية بالمملكة وجوده من الرغم على ومتميزه وثيقة 
قؤزامل مستوياته' أعلى من ومحرج فيه' درس وخرمحه' الأوهر أبناء 

والشخالذهي، حسن محمد الشح أمثال: العلماء، من جهابذة أروض 
محمودوالشيخ عيسى، العزيز عبد والشخ خمرة، الرزاق عبد محمد 

النمر،النعم عبد بن محمل والسيخ ساكر، محمد أحمل والسيخ سلتوت، 
تولوقد وغير٠ْ زهو' أبو محمد والشخ شهية' أبو محمد محمل، والشيخ 

مصر،ق العالماء كبار وجاعة الأزهر' علماء فحول من نفر تل'ريسهم 
دسوقيوالشح المالكية، السادة شيخ نصر أحمد الشيخ ءااليعتهم وي 
•وغرهم الخيال، إبراهيم والشيخ الشرسييي، العهلي عبد والشيخ ^؛؟(، ٣١١
عبدالشيخ مقدمتهم ق العياء، حيرة من أفواجا بل فوجا أنضجوا وقد 

عمفي•الرزاق 

منليل الزمن' من قرة لجامعة جامعا الأزهر النبح عاص لقد 

•ءلي4( اساء رئتاء السائس النمل ي شل ابن الشيخ كلمة انفلر )١( 
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للسة،محبأ المعتقد، سلفي والمظهر، ارة الثمأزهري كان علمه، 
شرفالأزهر، إل اس- -رحه الرزاق عبد الثمخ رانتساب لأهلها، 

حقوكلمة اكوفمة• ؤينابيعه الثرة، رواند0 من ملوا الذين للأ"ؤهريين 
بميببؤينتقصوه حقه، ويبخ،،ونه الأزهر، قدر من يغضون للذين لمال 

قكفاحا عام ألف من أكثر الأزهر أمضى لفد أقول؟ سبب' يبدون 
علميهاحففل الإسلامية، وللأمة للأسانيت، خدمة والمعرفة العلم ميادين 

عليهاهبت التي العواصف من وخماها الزمن، عاديات عنها ودفع تراثها' 
إسهاما؛الحضارة صغ ي وأسهم الهلهل، تاريثها ع؛ر متعاقية رات في 

•؛ الحياةرمحالات خمع ي التارح يغفله 
وتدري،،،ا،تعليما ترون عثرة مدى على الأزهر علماء حلس لقد 

أجلومن للمسليجين♦ وتوجيها الدين' ي فقها الإسلامية، للأمة ووفاء 
لماونثلرأ والدين العلم خدمة ي المتميزة وجهوده للأزهر الرائد الدور هذا 

فضيلةترخمت،، بصدد نحن ما منهم عاملهن علماء من أؤدئته من 
الأزهرعن الكتابة ق أتو،،،ع أن ل بدا فقد • عقيقي الرزاق عبد السخ 
علمايءوأبرز رجاله وجهاد تارعله، عن موققا سيئا الكريم القارئ ليعرف 

إجحاف،ولا غلو بلا به اللائقة الزلة فينزله الخصصة، العلمية ومراكزه 

ممصلأ!الخصوص هذا ي كبته ما القارئ- -أخي ودونك 

ص7آ.الاممي ي النر،ف \لأذشم انفلر )١( 
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واسرفةاكلم ميادين فى ايأزهروحهوده 
العلممحال ي وجهوده ومناهجه نشأته عن تارخة لحة 

ودعاته.علمائه وأشهر والمعرفة 

العاصمةإل نسبة القاهرة بمجامعر الأمر بادئ ي الأزهر الجائع ُمف 
تسميتهأما آ ^ ٣٥٨ر^،الصقل ايثه عبد بن جوهر أيساها التي الحديدة 
٠الفاحلمي بالله العزيز عصر ق عليه أما فغلهر الأزهر بالحامع 

الزاهرة،القصور اسم عليها يْللق كان التي الفاطمية القصور إنشاء بعد 
والمكانةالعفليم الشأن من له سيكون لما بدلك تمي إنما آخرون وقال 

ليكونالأمر بداية ق الأزهر الجامع ينشأ وا فيه العلوم بازدهار الكثرى 
الغاطميةللدولة مسجدأ ليكون أنشا بل للدراسة معهدأ أو جامعة 
دعوما٠لسر ومركزا 

العزعهد أواخر ي الأزهر بالجامع الدراسة نكرة ظهرت وند 
هي؛الأزهر الحامع ق دراسية حلقة أول وكانمت الفاطمي، اممه لدين 
فيهاحضر ١^;^؛( النحمان بن عل الحسن أي السخ القضاة قاصي حلقة 
أولفكان المنظمة للدراسة معهدأ اتخاذه أما والأعيان. العلماء من جع 
منحماعة بالأزهر عم( فقد كلمن بن يعقوب الونير ذلك ي فكر من 

وكانالعصر. حتى الصلاة بعد حمعة كل ق محالس يعقدون العلهاء 
٦ ٠  ٠١١٠• \X/ A ء "؛I سنةل ذلك 
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بالأزهر:الخامعية الدراّة 
ترددتم الفاطمي العصر أوائل مند الأزهر ي الخامعية الحياة بلدأت 

وروادالعلم طلاب إليه وهاجر يوم بعد يوما وازدادوا العلم طلبة إله 
وكانومنابعه، معينه من لينهالوا الإسلامي،  ٣٣١ شتى من المعرفة 
لقرأالأستاذ فجلس الأزهر ق الدراسة نفلام هو الدراسية الحلمة jذلام 
وفقاالحلقات وينظم إليه، والمستمعى تلاميذْ من حلقة وسعل درّه 

وأمامهملهم المخصص المكان ق الفقهاء فجلس لدرس، التي للمواد 
ذرو؛بامصر ي والثقافية العلمية الحركة بلغت وقد قم' يستمعون الهللبة 

التاسعالمرن وأوائل الجري الثامن القرن أواخر فا والازدهار التقدم من 
♦الحكام من خاصة برعاية يتمتع الأزهر كان حيث الهجري 

والاجتماعيةالعلمية الحياة ي هاما دورأ يودي الأزهر أخد لقد 
الدينيةالزعامة من هامة منرلة الإسلامي العالم ق تبؤأ حتى والمهياّية، 

حيثمن ل الذهبي العصر يعيش الأزهر وكان والمعرفية' والعلمية 
الاجتماعي.والنفوذ العلمي الإنتاج 

وعلومه:الأزهر مناهج 
المقريزي؛يقول والعقلية، التقلية العلوم الأزهر بالجامع يدنس كان 

والاشتغالوطقينه، ودراسته القرآن بتلاوة عامرأ الأزهر الجامع يزال *فلا 
وحلقالوعفل ومحالس والنحو والتفس؛ر والحديث والفقه العلوم بأنولع 

والارتياحباينه الأنس من الحامع هذا دخل إذا الإنسان فيجد الذكر، 
.غ؛!ر0« ق محله لا ما النفس وترو؛ح 

علىالقلمقسندي أوردها التي العلمية الإجازات نماذج من ؤيستدل 
مصرمدارس من وءيرْ الأزهر الجامع فا ثدرس كانت التي الدراسة كتب 

مسالم«وا|صحيح البخاريء »صحح وهي المنة؛ الحديث كتب ومنها؛ 
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و»المساساو<<<ماحه«< و»ابى و»النساشه و»الربمدي(< داود« أي و1>سن 
للسخالذهب(( و»ساوور اكدسي( الغني عباو للحافظ الأحكام(( و»ءمدة 

زكريالأي الشافعي(( الإمام فف ي وءالمنهاج هشام، بن الدين حمال 
وءالورقاتالنووي- الدين محيي للشخ حديثا، ،روكتاب النووي' 

الدينأنير لاشخ النحو، ق البدؤية وا|اللمحة الحرمين' لإمام لآصول،ا اق 
♦الكتب( من ذلك وغير حيان أبي( 

ابنعنها عير التي التقلية العلوم ثدريس على العادة حرت وقد 
الأحرىالعلوم أما الصياح♦ ق الإسلامية بالملة محتصة بأما حاليون. 

العصر.بعد ممرس فكانت( 

باورزهر؛درّوا الذين العلماء أشهر ومن 
مصر((-،فقائل كتاب تصانيف: ومن I لأي  AT-)ت زولاق، ابن 

٠مصر(( ))قضاة وكتاب 

القرنأواخر ي بممر ولل؛ الذي القضاعي اش عبد أبو أيضا ومنهم 
الففق كتب( عدة ألم( وقد ( ٥٤٥٤)سنة بها وتوي الهجري الرابع 

منها؟والتايلخ 

مصرحهلهل ق وكتابا وأخباره،- الشافعي الإمام ٠مناقب( كتاب( 
،المواعظكتابه على للمقريزي عونا الكتاب( هدا وكان ،المختار، سماه 

والاثاره.الحلط ذكر ق والامحبار 

والمعرفة:العلم محال ف( وجهوده الأزهر 
والمعرفةالعلم ميادين ق عام ألما من أكثر أمضى قد الآزهر إل 

♦عامة وللإنسانية خاصة، الإسلامية للأمة خدمة والثقافة 
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منوخماها عنها ونافح ودافع يواتها الإسلامية الأمة على حففل فقد 
المائيةطوفان وجه ي الحقيقية القوة يمثل كان حيث والتقلبات العواصف 

ؤيقدفيدفعه بسيل القيل يصدم من أول فهو المتدافع، وشرها المتلاطم 
•يصرعه ؤم الشر صدر ق ليدفع يدفعه بحق الباطل 

منهايستمد ثقافية ومنارة  ٧٣٢ومرشد نورها الإسلامية للأمة إنه 
وكترما.تنوعها على علومها 

للقرآنحفغلت التي الشامحت القلعة هو القرون مر على الأزهر كان 
أصولهوللفقه أحكامها وللشريعة تعاليمه، وللدين مأكانته، وللحليث لمه، 

العلميةوأصالتها الفريد الحضاري تراثها الإسلامية وللأمة وصوابهله، 
•الراسخة 

الهرمقمة تمثل كلها الإسلامية الأمة حياة ي الأزهر وكلمة 
بهاوتشامخ صرحه، عليها قام التي القؤية اللبنات هم الأفاضل وعلماوه 

•الهلريق على مغلما غدا حتى علوه 

الأزهر:رمالا 
تتجاوزرسالة إما المحلية، الرسالات من ليست الأزهر رسالة إن 
العربيةالث،عوب بين العلاقات تنمية إل والخماعة للفرد المعرفة توصيل 

•الإسلام أخوة تحمعها واحدة أمه باعتبارها والإسلاميه 
لقدالأصيل' الإسلامي تراثها من تتبعث ذاما ي الأزهر رسالة إن 

العلوموشتى والسنة القرآن علوم دراسة ي عالية مكانة الأزهر تبوأ 
العملإل والدعوة العربية اللغة على والحفاظ الإسلامية، والمعارف 

•وقوانينه وJذل٠ه وتعاليمه الإسلام بأحتكام 

قرونعشرة من أكثر مدى على حلسوا قد الأزهر علماء إن 
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)تطؤهرقانون باسم القانون هذا وعرف يشملها التي والهيئات الأنهر 
ص'

الإسلاميةالعلمية الهينة هو الأزهر أن على القانون هذا نص وقد 
ونشرهوتحليته ودراسته الإسلامي الراث حففل على تقوم التي ١^٤،' 
إحلهارعلى وتعمل الشعوب، كل إل الإسلامية الرسالة أمانة وتحمل 
وراحةوالهلمأنينة الأمن وكفالة البشر سعادة ق وأئرْ الإسلام حقيقة 
والأخرة.الدنيا ق الناس لكل النفس 

منبالخصين العرف والومحلن الإسلامي  ٣١ترمحيد على لتعمل 
والعربيةالدينية والعلوم الإسلامية بالشريعة يتصل فيما والد،ءاة العلماء 

جانبإل بجمعون الدين ؤا عاملين علماء وءم؛ج القرآن ولغة 
بينالصلة لتأكيد ومهنية، وعملية علمية كفاية وتوحيده باش الإيمان 

التيالمملوير هذا ثمرات ومن والسلوك، العقيدة ض والربمط والحياة الدين 
العميقبالبحث وعتتص الإسلامية، البحوث محمع إنشاء هسكر• ول،كر 

تحديدعلى والعمل الإسلامية للدراسات المحتلمة الفرؤع ق الواسع 
التعصبوآثار والثوائب الفضول من وتحريده وتنقيته الإسلامي الراث 

الراثوتحقيق الخالص، الأصيل حوهره ق ؤء؛تليته والذهبي السياسي 
أومذهبية مشكلات من يممتجد فيما الهمأي ودشرْءوبيان الإسلامي 
بالحكمةاش سبيل إل الدعوة تيحة وخل بالعقيدة، تتعلق اجتماعية 

الإسلاميةالدراسات نوحيه ي الأزهر حامعة ومعاونة الحسنة، والموعظة 
امتحاناته،ق والمشاركة عليها والإشراف العليا الدراسات رحلة مي 

وقدسة)صاه-اا"مم(. ل الإسلامية البحوث محمع أنشئ وقد 
البحوثمن محموعة غيها ندم مؤتمرات بحقل، نشاطه المجمع استهل 
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•عوالعقيدة بالفعل والقول بالعمل العلم محقرن أن جيل هو وكم 
الباحلن.ي وصلاح ^٠ ٥١١٥١١ي استقامة •ع السلوك 

وجهود)^ ٧١قياده إل تكون ما أحمحج اليوم الإسلامية الأمة إن 
الثنأتعود حتى صحيح، واستقلال نافذة، كلمة له تكون حين علماته 

نيل•من عليه كانت كما الأزهر إل 
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لكلشحالأفذاذ العلماء من الكم عف تتلمد اللغة، ي والمحرين 
المالكةعلماء كيار من ورعا ءالأ وكان الصعيدي• والشح الدمياحلي 

والقوى.بالويع لهم المشهود 
ايد.رحه ^ ١١٣٧)سة وتوق  ٣١٣٣)سة الأزهر شحة تول 

محالدين.ق وهو الصرف« فن ي العزية على *ش/ح العلمية؟ آثاره من 

الحيزاوي؛الفضل أبو خمد الشيح 
منالخضر وراق بقرية ولد الخيراوي- الفضل أبو محمد الشح هو 

أفاصليد على بالأزهر تعليمه وتلقى )؛!؟اه(• سنة الخيزه محاففلة قرى 
ومرهم٠علمس الم-خ مثل العلماء 

التديهسهرك و؛ للأزهر وكيلا ثم الأزهر إدارة ق عموا ين 
القرة.هدْ هلهلة 

الثورةأحداث عاصر ولل، —إ ٥١٣٣٥١سنة الأزهر ممسحة تول 
والمستعمرينالشعب بين صربع من تلاها وما ( ٣١٩١٩)سنة المصرية 
سنةتوق حتى الأحداث تلمك خضم ي الأزهر مس؛وة قاد وقد وحكامه 

العلمية:آثاره من را"1ماه( 

ئمحعلى ٠حاشية الحديث«< مصعللمح فن ق الحديث *الملراز 
٠الفقهء أصول ي العضد 

*الشربجني الرُما عبد المج 
تعليمهتلقى الشرسي، أحمل، بن محمد بن الرمز عبد الشح هو 

القديمة.الصادر دراسة ق بالتعمق واشتهر بالأزهر 

علىبالعكوف معروفا وأصيح بالأزهر، التادأريس ي مكانة أخن، 
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كانوقد الئد؛م< أنصار من كان إنه حيث الراث كتب من المليم 
لعالومهؤإهماله الحديثة العلوم ي الانغماس من الآزهر على مشفقا 

)؛ص(.سة وتوق )س0ٌما. عام الأزهر ضخة تول 
•البلاغة ي الفتاح« ممح على الفئاح *فيض العلمية: أثاره من 

الشرقاوي؛اممه عبد الشيخ 
قريةي ولد النرتاوي، ابراههم بن حجازي بن اش عبد الشبح هو 

^.١١٥٠)سة الشرقية محائلة ثرى من الخلؤيلة 
تعليمهفتلمي القاهرة، إل رحل ثم قريته' ي الكريم القرآن حففل 

والحفنيوالصعيدي والحوهري كاللوي العلماء أعلام يد على لأزهر اي 
دالدمنهوري•

التاراخمراحل أهم من مجرحلة ق .( ٥١٢٠٨)عام المشيعة تول 
زعماءمقدمة ق وكان المرنسطن، صد الثورة عاصر حيث المصري، 
بهثثرب الذي الثمورى محالس أعضاء هم عثرة من وواحدا الشعب، 

•المري الشعب إل نابليون 

حفاغلهي حسنا بلاء وأبل وانتفاصته، الصري الئمعب نورة عاش 
وحايته•الأزهر على 

عامتول 
فقهاءتراحم الثمافعية* طبقات ي البهية >ااك>فة العلية: آثاره من 
على))حاشية الحديث- ي الزبيدي« ئئتصر قمح المبدي، »ف؛ح الشافعية- 

منمصر ول فيمن الناءلرين •تحفة الشافعي- الفقه ق التحرير( كتاب 
٠والسلأءاين( الولاة 
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البشرى:سليم الشج 
قرىمن بشر محلة فا يلد " البشري فراج أمحا بن سليم لشح ام 

.عام١^٥٠٠ محافظة 

وقدصيته وذنع عالماته من نخبة يد على بالأزهر علومه تلقى 
للعلومه تدلهوبجانب الابهين' الأزهريتن من ممد يديه على محرج 

إدارةمحلس ي وعضوا المالكية ي شيخا كان الأزهر ي داللغؤية الشرعية 
الأزهر.

>(.١٣١٧)عام الأزهر مشيخة تولى 
منرفع مما وحاكمته نفلر0 وبعد بشجاءته تشهد مواقف له كانت 

٠ومتمموبيه الأزهر سأن 

الأجناس*وأسماء الأعلام بيان ي *الأستثناس العلمية؛ آثاره من 
ومرها.

الراعي:مصهلفى محمد الشج 
سوهاجلمركز التابعة المراغة ببلدة ا،لراغى مصملفى محمد الشخ يلد 

علومهفتلمي الأزهر إل حضر ثم الكريم. القرآن حففل >(٠ ١٢٩٨)سنة 
كلعلى وأقبل الأفق' بسعة الشح واتسم علمائه- كبار على ودرس 
الرعيةللمأحكمة رتيسأ ثم بالسودان قاصيا عمل وقد المعرفة مصادر 

ثماستقال ثم >(- ١٣٤٦)عام للأزهر شيخا عق ثم ^( ٣٤١)عام العليا 
>(.١٣٦٣)سة وتوق >(. ١٣٥٣)عام المشيخة إل عاد 

جديدةشرومحل ؤإصافة العلماء كبار هينة تعديل جهوده ومن 
عامالإسلامية والثقافة البحوث مراقبة أنشأ وقد أعضائها. لاختيار 

والدعاة.الإسلامية والبعوث والرخمة بالنشر وتختص ^( ٣٦٣)
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وبلأغية«لغؤهة و»مباحث تياركه< حزء اأشس؛ر العلمية: آثاره من 

٠^'^؟،* *تذ**خم الكريم للقرآن كامل وفخر 

٠سليم المحيي عبد الشيخ 
ثريةي ،( ١٨٨٢^١٣ ٠٣)سنة ولد ساليم< ايجيل عبد السخ هو 

•علماته يد على بالأزهر تعليمه وتلقى المنوفية' نرى من شهالة( رميت 

عاصروقد .( ٥١٣٢٦)عام الأول الدرجة من العالية على حمل 
الأزهرؤغ الدينية المناصب من ^٥٠ ٤١١وشغل فيها، وشارك وحلنه أحداث 

العالمق بعيد صدى الدينية لأرائه وكان والإنتاء♦ الشرعي والقضاء 
الإسلامي.

وأسهمالفتوى لحنة ورأس " الأزهر محا العليا الدراسات على أشرف 
(.٥١٣١)٢^عام توي الأزهر، لوير ممي 

مقالاتوله فتوى، ألف عثر بضعة تبلغ فتاوى العلمية؛ آثاره من 
والمجلات.الصحف ي ودراسات 

حمروس؛إبراهيم الشح 
مركزالخوالد قرية مح( الحمروش إبراهيم بن إبراهيم الشبخ ولد 

وتلقىالكريم القرآن وحفثل بها ونشأ )ا*ماها سنة - البرود إيتاي 
منالعالمية على حصل وقد العلماء أعلام على وذزس بالأزهر علومه 
(.٥١٣٢٤)سنة الأول الدرجة 

عميدأءم الشرعية بالحاكم قاصيا ثم بالأزهر، مدرسا عمل وقد 
محقعق عضوا كان كما الفتوى، للجنة رئيسأ ثم العربية اللغة لكلية 

•ر.هّااه( ستة أنثاته متد العربية اللغة 
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ستةتوق شجاعة، مواقف وله ،( ٥١٣٦٩)سنة الآزهر منثحة تولى 
(٥١٣٧٨.)،

محلةق ودراسات فصول اللغة*، نحو *عوامل العلمية: آثاره من 
وغيرفلا٠اللغوي" ايبمع 

ثحسين اطضر محمد السخ 
،٥١٢٩٣ستة بتونس نقطة بماوينة حسي الخضر محمد الثميخ ولد 

ّنةالعاية شهادة ونال الزيتونة بجامعة التحق تم الكريم القرآن وحمثل 
٥١٣٢١.،

ولتم العفلمى المعادة محلة وأنشأ الزيتونة ق التدرهس تول 
وبيانهتلمه كرس بمسجدها، والحطابة التدنيس جانب إل بنررت قضاء 

علىحمل حيث الماهرة ق به المقام استقر وقد الأستعمار لمحاربة 
النساحلي وأساندته،وشارك علمائه من وأصبح الأزهر من العالمية 
محمعق عضوأ تم الأزهر، محلة لتحرير رئيسا وءين والعمل■ العلمي 

سنةالأزهر مسثحة تول وقد الإسلام، لواء لمجلمآ رئيسا ثم العربية' اللغة 
)7يماه-ههوام(.ّئة اث رخمه توق وقد ^(، ٣٧١)

كتابا)نقد العربية*، اللغة ي القياس »كتاب العلمية: أناره من 
الجاهل*•الشعر كتاب »نقد الحكم*، وأصول الإسلام 

قالتوت:محمود الشيح 
بتي)منية ق ولل، الأزهر عالخاء من ثلمتوت محمود المخ هو 
وتلقىالكريم، القرآن حفثل البحيرة، محافظة البارود إيتاي مركز منصور( 

بمعهدمدرسا عمل ،( ٥١٣٣٦)ّنة العالمية على وحمل بالأزهر علومه 
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بالقسممدرسا' القاهرة إل انممل وقد ^٠ ١٣٣٧)سنة الدض الاسكدنة 
الشريعةي والخنائية المدنية )المسؤولية رسالته حفلين وقد بالأزهر، العال 

والإعجاب.بالممدير الإسلامية( 

ذيوعاعهده ي العربية واللمنة الإسلامية الشريعة واكتسبت 
وانتسارا٠

سنةوي -( ٥١٣٦٤)ستة العربية اللمنة محمع ي عضوا ( jrLPوقد 
عاموي بالأزهر الإسلامية والبحوث للثقانة عاما' مراقبا' عى ( ٥١٣٦٨)
سنةتوق ^(. ٣٧٦)عام مشيخة تول ثم للأزهر، وكيل ق ^( ٣٧٥)
(٢١٩٦٣^١٣٨٣.)

بناءي القرآن *منهج والسنة*، القرآن *نقه العلمية؛ اناره من 
ياللوولية العلاقات *تنثليم والقتال*، *القرأن والمرأة*، *القرأن المجتمع*، 
٠وشريعة* عقيدة *الإسلام الإسلام*، 

شاكر؛خمل، المج 
(٠١٢٨٧)عام الصعيد أعمال من بجرحة شاكر محمل، السح ولل، 

بالأزهر.علومه وتلقى الكريم القرأن حففل 
ثمالشرعية بالحاكم قاضط' تم ه( ١٣١١)عام بالفتوى عاما' أمنا' عق 

ثم( ٠١٣٢٢)عام الإسكنديية لعلماء شخا' ثم المودان، لقضاة قاصيا 
_(.iU)عام للأزهر وكيلا' عى 

الخمعيةي عضوا كان كما العلماء، كبار هيئة ي عضؤأ وكان 
سنةتوي (. ٣١٩١٩)عام أحداث أعلام من عالما وكان التشريعية 

اممه.رحمه ( ٥١٣٥٧)
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*الدروسالقرآن*، ترجة ي القمل *النول العلمية: أناره من 
•الدينية( القائد ي الأولية 

؛حس،ينخمد الشيح 
منفلومحلمركز عدي ببس العدوي محلوف حسنان محمد الشخ ولد 

٠وصلاح علم بينة ي ^( ٥١٢٨١ر سنة أسيوحل محانثلت 
العالميةعلى وحصل بالأزهر علومه تلقى ثم الكريم الثرآن حففل 

وقدالأزهر• لمكتبة أمينا ثم بالأزهر، مدرسا عمل ثم رخ*مااهإ ّنة بامتياز 
الأزهر♦إدارة بمجلس عضؤأ ثم الدينية والمعاهد للأزهر أول مفتشا من 

الأزهرمحلس ق عضوا ثم الدينية والمعاهد للأزهر عاما \ jiJAثم 
ورجالالحكام احزام نال وقد العلماء كبار بهيثة عضؤأ ثم - الأعلى 
٠اش رمه ر؛هّااه( سنة وتوق الدولة• 

علومي البيان *عنوان القرآن*، ترجة *حكم العلمية: آثاره من 
بينالعاملة حكم ي البين *القول الفنون*، مبادئ ي *رسالة التبيان*، 
*القرأنالمالية*، الأوراق زكاة حكم ؤا *رسالة والسلمين*، الأجانب 

•وبيان* تقسير 

وأجيالأالعلماء حهابدة من أفواجا هؤلاء مر الأزهر حيج وقد هدا 
محنكثره محصون لا وأمما السرهءة وحملة والأدباء والمربين الدعاة من 

ممنهؤلاء مقدمة ي ؤيأف السنة لواء وحملوا اش دين عن ونافحوا دافعوا 
العلامةالسح فضيلة الهجري عشر الدامع القرن ي الأزهر من محرجوا 

الحقحاد عل الحق جاد الشيخ وفضيلة له( )المرجم عقيقي الرزاق مد 
اممهتغمد وأهله، الدين هذا نمرة ق نا حبلاء أبلوا ممن وغارهما 
•رحماه بواسع الحمح 
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يكونولن ذلك يكون ولا وأعمالهم، وسلوكهم ووحدايم، مشاعرهم ض
فيكمءتركت القاتل؛ وهو ه رسوله ونثة الاه بكتاب بالاعتمام إلا 

؛•.«ر رسوله وسنة اث كتاب بهما؛ تمسكتم ما تضلوا لن أمؤين 
وصرورتناحاجة، كل فوق والسنة بالكتاب التمسك إل حاجتنا إن 

فيهاانقسمت التي الأيام هذه ق خاصة صرورة، كل فوق ذلك إل 
الرمز،ربقة ق نفسها أسرت متناحرة وأحزاب نرق إل الإسلامية الأمة 

وي1كاومة( البداية- ي يكون الذي اللقب ومستمحا،ث السعار وضيق 
دعوتبمفكثرت وتناحرها، فرنتها ي الأعداء طمع واشتد »نحاإة|(، النهاية 

٠؛ ر الصفوف بثن يزرعوما التي النبه وتنوعت ذلك، إل 

الإسلاميةالأمة جتو إل الضعف دب أن ذلك أنر من وكان 
والنزعاتالتاJاءات وطرقت بالتناثر، واجتماعها بالتصدع بنيانبما وأصيب 

مجثعبوهة،مصالخة الإسلام 4ع وعقدت الإسلامية البلاد أبوب والمعارات 
فهاواهتزت ورّوله، ش الولاء فيها وتزعنع الأخوة، أواصر معها وهنت 
أصيححتى يمثثري، والخلاف تضعف، الأواصر تزل وم العقيدة روابهل 
أجلهمن وبيت الحمى، بسبيه أستييح محسوسا، ومنهجا ملموسا وانعا 

خانقةومعنوية مادية أزمات ي اف،اوم،ن بلاد من كثير لوقع الديار' 
ومسالكخطرة منعهلفات إل الأهواء بها وأودت الأمم علها وتداعت 

لنإبم اس ولعمر يتلاومون بعفن على بعضهم الأمة أبناء وأتل وعرة' 
ؤيرصهموتماطهم، بناءهم ثيعيد قلوبهم الإيمان بملهر حتى كذلك يزالوا 

يوالخاتم بالنير. النول عن اض باب ٣ رقم القدر ل الوطأ ي مالك اخرجه )١( 
{.٩٣٨١ايتدرك 

الشحلمإلأ )ص\■{ الأسلاب والحائت والأحزاب الفرق إلى الاشاء حكم انذلر )٢( 
نهد.ابو اد عد بن بكر 
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./^١٢أشرائ الناء اكر وانمل والخهاد الإصلاح ميادمحن ي
الأنه ايد- *رحه عقيقي الرزاق عبد الشبح نضيالة أدرك لقد 

به<بالتمسك مرهون بماوها بالإسلام، إلا الإسلام لأمة حياة ولا سعادة 
الأسمى،وهدفه الشاغل شغاله كان ولدا فيه، التةريْل إل را^ع وفناؤها 

والخييعةالدس سلاح من فحذر والسنة، الكتاب على الأمة جع 
مجنلكيل الخيل أعيتهم إذا إليه يلجأون بغيض سلاح وهو للأعداء، 
والسيف،بالقوة وأهله الإسلام 

وذلكإليها ؤإعدارأ للأمة تحديرأ اش- -رحمه كله هذا عن أبان لقد 
•النيوي الهدى جلة من الأول العدد ي الضافية لمته كي 

منللنيل الحيل أعيتهم نلما قوله؟ الكلمة هذه ي حاء ومما 
السلاحإل و عمل، والرهان، بالحجة أو والسيف بالقوة وأهله الإسلام 
النفاق،لأمة لان>لك وا قلبوالتلبيس، البضض الدس سلاح المسوي 
منالغيويين أسياف وخايية والريب الفلنون حشية التقية بدرؤع وتدرعوا 

يبغؤبمالمال٠ين، حلال فأوصعوا والعد|وان الكمر مس،تيهانين ادجاهد،ين، 

الإسلاميةالأمة تحته ترنح ما إن الله-؛ -رحمه يمول أخر موصع وي 
حضالوراء إل وناخر الدفاع، ؤا وصعق الرأي، ي تفرق من اليوم 

أعيانهم٤نهلهلات عن غفلتهم نتيجة إلا ذلك كل ليس غءرُم، يتقدم 

—خميد بن الد عبد بن صائح الدكتؤر لفضيلة وذكرى توجهات كتاب عن نقلا )١( 
بتصرف.( ٤٢

.٠١٣٥٦عام الأخر يبع ي والمادرث البوي الدى محلة من الأول المدد ي كلت انثر )٢( 
الملماءا.وصمات اللم )امانة الممة عنوان و- 
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وعملاعلما خطتهم نمر وسلوكهم الصالح السالف تراث عن وبعدهم 
ضالعداوة حقيقة عن اش- -رحه الشح يتحدث ثالث موضع وي 

محمول؛مواجهتها وطرق والكافرين اليمنم، 

مستأصلة،قديمة عداوة واللكمين ض التي ااعل<اوة إن 
الكاضنقلوب وأن مستحكمة، خصومة السبمين نز التي الخصومة وأن 

انمغانننيران محها وتثمتعل الغيفل، خمرات فيها تتوهج تزال ولا زل تم 
بعديوما تزداد تزال لا بل خمرما' نحمد أو لهيبها بجو يكاد لا والآح٠اد، 

الحروبمن وأشكالأ والتلبيس، الكيد من محتلمة ألوانا وتتخذ يوم' 
وأعظمضراوة' أشد منها خفي ومجا وعلانية، سرآ وجهره' خفية اكايية 

متهم،بهلانة وامحاذ موالأ؛بم من اش حدرنا ولذا حلهر' مما بالسهلمين 
:انمي ِش ه شذوا ي قأ:p\ ه تئل: ىل 

صدورئميحز وما أم؛دؤم محن ألثثاء د>تي ث عتم ما ودوا حبمآ؟" 
همحي؛ أدلاء حأنم @ ثتمحن كر إن ألأيب مُ ث؛؛٤١ ألإت 

PM  بجأءأ ^١ :٥ ^١ أتم ^١ د ص هبجن
@أيقدم \\ي يأ ه آن ضبمأ  ١٧م أتظ يث ^ ٠١٤^ظ 

تحمؤروأوإن ببما  ١۶؛^"ّؤّةُهّم يإن ئوهم حثة تستكم إن 
^١١١٠تظوث بج، أق i,! ط َقثم بجيفر لأ نثبجأ 

علىأو البحر أو الخو ي رحاها تدؤر مادية حربا تكون تارة 
الأسلحةمن ذلك وأمثال واذوبابات والنواصات بالهلادرات الأرض بساط 

السبه،بإلقاء الأفكار عام ي رحاها تدؤر نفلرية تكون وتارة الفتاكة، 
وبزلزلةدينهم، ق المسالمؤين لتشكيك ونحوها الإلحاد نخلريات ونشر 

(.١٢•-  ١١٨)الايات صران، أل ّمد؛ )١( 
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تكونوآونة o_، حق من ئلوبهم ي ما ومحو نفوسهم، ي العميدة 
وتحطمالقلوب، ق الرعب وتبعث العزائم، توهن ونتن أعصاب حرب 
الأيرةبذيل من نفوسهم ي تلقيه بما خماعتهم وتفرق السالمين وحدة 

ذلكض إل بعض، على حربا بعضهم ونجيل والبغضاء العداوة وأسباب 
بمثليواحهوهم أن للمسالمين فلابد والخروب، الكيد ألوان من 

بهاؤيقضون نحورهم، ي يضعويا مائية بأسلحة يواحهوتبمم أسلحتهم، 
المومنغ،قلوب ي الحق بها يثبتون علمية بأدلة ؤيواحهومم عليهم، 

ثمكوكولا حيرة ولا إلحاد، ولا فتنة تكون لا حتى الئبه ؤيمحون 
حتىفيها الوص ونثر الإسلامية، الأمة ق يقفلة بإمحاد ؤيواحهومم 

بالبهرجيغزوا لا وحتى والدس' الكيد من بخصوصهم ما لم ينكشف 
ماحد0.نفوسهم من التهريج يآحد ولا الخداعة، والظاهر الكاذب 

الله،سبيل ق الخهاد من أنولع والمكافحات المواجهات هذه وكل 
تبرعاتمن وغيرها الركاة باموال بها النيام ي يسمتعان أن فيجوز 

عنالإسلامية الدول ي الأموال وبيوت السالمين، أغنياء من الحممتن 
المقلي،هي الكفر وكلمة العليا، هي اش كلمة لتكون الأمور، ولاة طريق 

لسميعاش ؤإن بينة، عن حئ من ومحيا سة عن هلك من وليهلك 
وسلم♦وصحبه وآله محمد نبينا على الاه وصلى االوفق٠ واش عليم' 

♦فضيلته يمول الرة التفرق وثمار الفرق عن حديثه معرض وق 

فهلرةمن فيهم اش أولع بما الحق على واحدة أمة الناس كان 
الأمدعليهم ءلال فلما والبيان، الهدى من إليهم عهد وبما الإسلام، 

بهموسلكت المتقيم، المراحل عن الثأياهلين فاحتالتهم قلوبهم، قست 
البييناش فبعث كلمتهم، واختلفت وحدمم فمتزقت الملريق، بنيات 
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الرملبعل حجة اش على للناس يكون لتلا ومنذلين' مبشرين 
•حكيما عزمحزأ اس وكان 

ثث_يتأفنثى أس سق ن؛ءد• أثم ألناس ال؛ عتال ق
ومامه أفث)صا نثا آلقاؤن J؛0 ِتتمح؛ ألم آلكثب معهم دآُزل ومدرن 

تلزأؤ أس فظنت حتيدأ ه ؤيهك ال؛ تعال ون
^محيYا.
أوجهودانه فأبواه الفطرة، على يولد مولود *كل ينال.؛ 

كتابهي -تعال اش أمر وقد الحديث. يممسانه«رآا. أو ينصرانه 
الفرقةمن وحدر بسرعم، والاعتصام الكلمة بوحدة رسله ألسنة وعلى 

وماالماضية، الأمم أحوال من ذكر بما ذلك عاقبة وبض والاختلاف، 
والبلاغ،البيان على وحثهم الهلاك، من وأصابها الدمار، من بها حاق 

ؤاحباهلآللشبهة، ؤإزالة للحق، نمره المنكر، عن والهي بالعروق والأ'مر 
•الضعيفة القوس واسهواتهم المرء دعاة لكيي 

وىولا مائي، ص أثآ أودرا \ؤثأ؛١^١ ►ؤيتأ,ما قالارئٌتعال؛ 
ممننهر؟ا.آء إلا 

ّيىءف، تمم ثسك ؛ج؛ما قازأ ثيTم مؤ؛ ١^ ^1*؛ ال؟ يق
فءنهرْا.؛١ قيم ثمَ أس ة أم 

(.٢١٣)الايآ الترأ: سور؛ )١( 
(.)٠٣الأيأ الروم، سورة )٢( 
_.ايد رغي يرم؛ ائب حديث من ( ٢٦٥٨)وسلم اا/ووهآ( )؛_ الخاري رداه )٣( 
(.١٠٣- ١٠٢)الابمان صرانءأل سورة )أ( 
(؟١٥٩)الأيت سورة )٥( 
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۶،
ئنرقألثيلر ئقعوا ولا نائلأ ثسنمما بميل ندا وقال؛ 

بليغةموعظة . اممه رسول وعظنا تال؟ سايية بن المرباض وعن 
كأيااس رسول يا نائل؛ فقال القلوب، منها ووجلت العيون منها ذرفت 

والطاعة،بالسمع أاأ]وصكم فقال: إلينا؟ تعهد فماذا مودع' موءذلة 
بسئتي،فعليكم كتعرآ< اختلافا ذس^رى بعدي، منكم بمش من فإنه 

وعصوابها، تمشكوا بعدي، من الهدم، الراشدين الخلفاء وشتة 
وكلبدعان محدئت كل فإن الأمور، ومحدثات ؤإياكم بالنواحد، عليها 
والأحاديث.الأيات من ذلك  Jjjtإل ؛٠ ر ضلالة* بدعة 

وقدإلا الأمم من أمة من فما الناس' بئن الخلاف دب ذلك ومع 
مذهبهعليها يبني أصولا لنفسه كل وصع حتى الأهواء بهم اختلفت 

حرباواحد كل وصار مذاهبهم' فتنانضت خصومته. ق يرجع ؤإليها 
-أنه إلا رسوله وهدي اuه، كتاب عن بذلك ونغل أخيه، على 

عصركل ي للحق يفيض أن حكمته واقتضت سنته جرت سبحانه- 
ؤإقامةدينه، بحففل للوعد انجازأ إليه، الناس ومدي عليه، تقوم ُبماءة 

هاملأ إلا محؤ مى ؤو\0 تعال؟ قال للمعاذير، وإّناطا للحجة، 

فييةها'ا.ام ن؛، ألأم رث محن دهل> 

(.١٥٢)الأيأ سورة )١( 
صحح.حسن حانم،ث ال؛ز.د.ي: وقال ( ٢٦٧٦)رالزمذي ( ٤٦٠٧)داود ام دواء )٢( 
.)؟٢١٢الأيأ نا>> سورة )٣( 
)٩(.ام الحجرً سوية )٤( 
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قكلها فرقة إحدى على اليهود *افزئت ه وقال 
كلهافرقة وسمن اينتى على النصارى وافزقت واحدْ، إلا النار 

فرئةثلاث على الأمة هذه ومحتقارق واحدة، إلا لنار اق 
المرنةمن ايدإ رسول يا نالوا، رواية، وي ٠ واحده« إلا النار ي كلها 

وي٠ وأصحاي* اليوم عليه أنا ما مثل على كان »من تال؟ التاجية؟ 
داودأبو رواه • الخماعة! على اق< يد الخماعة أهي نال: رواية، 

أمتيمن طائفة تزال #لا الحديث؟ وي وغيرهم• ا والنساتىر والرمدي 
•ا الحديثر الحق...« على ظاهرين 

يإنوالحماعأ، السنة أهل الناجية البرقة أن ذلك من نبتن وقد 
عليهكان وما والسلام، اكلأة عاليه رسوله وهذي الاله، كتاب سعارها 

إليهليردون بها' ييعملون النصوص بفخكم يؤمنون الذين الأمة سالف 
ؤاميعوالسئة الكتاب مفارقة فشعارها الصالة الفرق وأما منها، تشابه ما 

والاراءالبيع من الله به يأذن ا ما وثمٍع الأهواء، وادباع الأمة سالف 
دافْهمنمن ييعادون' عليها، يوالون وصعوها، أصول على بناء الرائقة 

ومنوالخماعة، القنة أهل من زعمهم ي وكان وقربوه، عليه أئنوا عليهأ 
بالكفررموه وربما والبغضاء، العداوة وناصبوه ونبذوه منه تهمأوا حالفهم 

الفاّده.لأصولهم يخالفنه الإسلام ملة من والخروج 

القارئيدرك وكتاباته الشبخ مثالات من المقتهلفات هذه وبعد 
كلمةاجتماع على الله- -رحمه الرزاق عبد السبح حرمئ الكريم 

هات•ؤدجال صحح، إساد، الزوائد! وق ( ٣٩٩٣)عاج< وابن ندء عي احد رواء )١( 
ادرضي شعبة بن ^٠- حيبث من ( ١٩٢١)ومسلم { UVWAT)القح البخاري روا، )٢( 
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القلوب،عليه تحتمع الذي الدين لأنه بالإسلام والتمسك السالم؛ن 
والدعواتالقبلية، الثمعارات أمامها تضاءل جامعة الشعوب، به وتتاك 

•الخاهلية الدعاوى كل تتلاشى وبه الحربية، والأنتماءات العنصرية، 

عقيدته،عن ودفاعا لدينه، خدمة حياته، الشخ كرس هدا ولأجل 
له،تلاوة الله كتاب إل العودة ي والمستمرة الصادقة الدعوة عن فضلا 
•بالنواجر عليهما والعقل الله رسول بسنة والاعتصام فيه وتفقها 

العفلي٠ينالأصلين هدين إل الناس إرجاع النه- "رحمه حاول وقد 
ماكل ذلك أجل من وبدل التشرح، مصادر من الكري٠ين والصديين 

بدله.يمكن 

لوائهاحمل أنمتها، من إمام وهو لا كيف السنة، أحب لقد حقا 
علىحدبا، عطوط وكان عنها، ونافع ودافع حياضها، عن وذب 

يالمعلى القدح له كان فقد كله ذلك عن وفضلا إلهها، النتسيين 
ؤ(الحمدية الثنة أنصار »حاءة ب تعرف لها حاعة أول تأسيس 

وقدالقاهرة، ق الئئة أنصار جاعة من فيع وهي الأسكندرهة« 
لحماعةوكهلا كان ارف4- -رحمه الرزاق عبد المخ أن سابقا وضحت 

حماعةرئاسة توليه إل الأمر به آل ثم القاهرة ل ايحمدية الئنة أنصار 
محمدالثخ فضيلة الأول لموسسها حلفا كلها ممر ق السنة أنصار 
٠الله -رحمه الفقي حامد 

هدwفهاالخماعة هده إن ؛ بها النه أدين وشهادة أقولها، حق وكلمة 
واعتقاداوفعلا قولا . اش رسول سئة إحياء الأقوم؛ وسبيلها الأعظم 
نمقلا التي والأوهام الأباطيل ويحص الأمور' ومحدئات البيع ومحاربة 

علىقائمة الله بحمد فهي مسمى على اسم وهى بملة' الدين إل 
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الشريعةحلة كبار بدلك لها شهد وقد له' مؤثرة إليه داعية التوحيد 
للبحوثالوائمة اللجنة إل استفتاء ورد وند الهدى« ودعاة العلم ورواد 

بازبن اس عبال> بن العزيز عيد الشخ سماحة برئاسة والإفناء العلمية 
المحمديةالمنة أنصار حماعة حقيقة عن المستفتي فه يسال الله- -حففله 

بقولها:اللجنة فأحابت والمودان صر مق 

إسلاميةحماعة المودان، ثم مصر ي المحمدية الشثة أنصار حاعة 
والتعبدالتوحيد، ي النبوة منهاج على اش إل تدعو سلفية، سنية 

-عنها معروف هدا والسنة، الكتاب على والثراء الولاء وممقد والملوك، 
التيالجتمعات وس3؛ل ق الخقة المالماrن حاعة تمثل فهي الخمد- ولد 

العلماءمن كثيرأ حلقا بهم الد نفع وقد والنحل، الفرق بأنولع تعج 
•الناس وعامة العلم وحللبة 

بهلتتميز صار انما المحمديةM الستة ار أنص،»حاعة الاسم وهدا 
الولاءوعقد المضلة، والأهواء البيع داخلتها التي والبرق الخماعات أمام 

والحبوالشنة الكتاب على هو ؤإنما الاسم، هذا على ليس والثراء 
٠اس ق واليانص لد4 اق 

أوهذا ي سعى ومن كلمتهم، تفريق ولا تفرقهم' محوز لا ولهذا 
٠نهسهر وظلم عليهم اعتدى فقد القيت بالتحزب رماهم 

التوحيد،»محلة المعودية العربية المملك، عام مفتي سماحة ؤيمتدح 
محلةبخصوص نائلا: الم،حمدية المنة أنصار حاعة تصدرها التي 

مصرحمهورية ق المحمدية القنة أنصار حماعة تصدرها التي *التوحيد، 

.j,\l\0/r/\Tض ( ١٦٧٢)رقم الدالة اللجنة قوى اننلر )١( 
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الآحلأقإل وتل|ءو الصحيحة العقيدة تنشر إسلامية محلة هي العربية- 
فهيالعلهر' للممع الخالية الأمور وسائر البدع من ومحدر الفاصلة، 

الباركجهادها ي تستمر حش فيها والاشراك والساعدة بالدعم حليرة 
والفضيلة*الخق شر ني 

-المديس العزيز عيد بن الرحمن عيد الدكتور الشح فضيلة ؤيدكر 
حربيةجاعة ليست الخماعة هذه بأن - الخرام المسجد وحهليب إمام 

والركهرالسنة ولنصرة اش إل للدعرة أنفسهم ندروا أناس هم ؤإنما 
ا٠الوحهإنر إل الناس دعوة ؤإل الصححة، العميدة على 

-يهس الالرحمن عبد المخ فضيلة ذكرء ما يؤكد ومحا 
عقيقيالرزاق عبد الشخ فضيلة ماكتيه الخماعة هده عن الد- حمفل، 

ولبالخماعة هده منهج موضحا وميئاق، ،لمبدأ الضافية المته كي 
قاثلاريعوما 

مجنيكثرون المدية الفتة أنصار جاعة نجد ذلك اجل من 
حيرذلك ي ولم وكتاباعم، دروسهم،وحهاههم ي التوحيد ي الكلام 
ارلٌمن المؤيدون الإصلاح وئادة الدى أئمة ذلك ي أسوعم أسوة< 
والسلام*الصلاة عليهم ورمله الله أنبياء ونمر. بوحيه 

أننفسها على أحدت قد المحمدية السنة أنصار ماعة ؤإن هدا 
ومحعللام والالصلاة عليه رسوله بهدي وعتاوي الله بكتاب تمتصم 

علىيوثر لا وعملا وقولا عقيدة أعينها، نصب المالح السالف سيرة 

التهتداكي وجيود•( حياته - ضيعي الرزاق عد رالشح الغيمة محاضرته إلى اسمع )١( 
رمححدة(•امد الجاد ؤ، 

ه١٣٧٩٠سنت الأخر ييح عدد — الجوي الهدي بلة انظر )٢( 
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الراممة،واهوابجم الضالة، الرجال آراء من بديلا به ترصي ولا شينا ذلك 
تتثلأأف دى ؛؛؛ مدمأ ي ءانوا أل.؛ن ءؤتأأ؛ا ا تعال بئوله عملا 
والأحايهث،الايات من معناه ي وما يغ آق إة أف أمإ 

النكر،عن والنهي بالعروق، الأمر مجن به اش ألزمها ما والتزمت 
وفاةبعد الخماعة برتاسة إل وعهدت بالصبر، والتواصي بالخق' والتواصي 
النقي JL٠حامحمد السخ فضيلة السمابق، ؤرئيسمها بمصر، موسممها 

التوحيدونشر الدين« إل الدعوة عن اش وجزاه واسعة' رحة اش رخمه 
علىبالخماعة وأسير الواجب بهيا أقوم أن عل لزاما فكان الجزاء' خعر 

ايدمرضاة ابتغاء والسلام، الصلاة عليه رسوله وسنة اش، كتاب هدي 
•الحق نصرة ي التعاون ليدأ ونحسا ديته' شر ني 

الرثد،يلهمنا وان رشدأ، أمرنا من جيعا لتا ثبميئ أن الله وأدجو 
العلباش إلا نوة ولا حول لا فإنه والعمل، القول ي والصواب 

العفليم،

ؤييانممر ي الحمدية السنة أنصار بجماعة التعريف هدا ؤبعد 
السخفضيلة بأن القول يمكن فإنه عليها، العلماء وثناء يعوما حقيقة 

سائرمع وءلي؛ة حسنة علاقة على كان اش- "رحمه عقيقي الرزاق عبد 
الكثيرلناهج اش- -رحه إقراره عدم مع مصر، ي الأحرى الجماعات 

ومعأحدآ، محفو أو أحال ي يغلو فلم الغلو، عن الناس أبعد وكان منها' 
منالومئين سبيل باتياع الجماعات لهذه النصح ي جهدأ يأل ؛ ذلك 

مثلعلى يكونوا وأن الدين' ل التفرق عن والبعد والتابعين' الصحابة 
ادرصي الكرام وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي عليه كان مجا 

آيماا،و.الأخرسنة ييح _ ااك>ريأ- الضي الدي وانظريلة الأٌت)١(٠ الخجرات' مؤد؛ )١( 
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الاهيه خماعة بالتزام وذلك يإحسانء معهم ومن أجع؛ن ■كنهم 
تنزيله:محكم ي تعال اش قال النار' ي شذ شذ ومن الخماعت' على 
ذتةو»=كامأ دينهتر أدمث ثى .ا آلمث،،بإن يرى دمحمحأ ^^٠ 
آشبمل ءؤوأءمأّثوأ ء تعال ه ونولمتثر4هراا• لئيم  ١٩ا يتو 

جاعتيلتزم أن المسلم على هل سئل؛ إذا اش- -رحمه الشح وكان 
بالحقأسعدها نليلتنم معينة جاعة يلتزم أن أراد من قال٤ بعينها' 
منالصالح السلف وأئمة ه محمد رسوله وهذي اس لكتاب وأتبعها 
أجعى.عتهم الذ رصي بإحسان، وظبمهم والنابض الصحابة 

»أهلجاعة محت يتضوي أن ان إنكل على والواجب 
لحفلةعنها ينفصلوا و؛ النبوة منهاج على درجوا القين والحماعأ* السنة 

لهموليس النبي سوى إليه ينتمون سخحن لهم فليس واحدة' 
٠والسنة« ٠الكتاب النبوة منهاج سوى منهاج 

الناسإقبال ق البالغ الأثر بالصؤض يرقه الشيخ لنصح كان لقد 
وهذاسواهما، ما على والسنة الكتاب وتقديم لها، وتعثليمهم السنة على 
عندهمالغايات غاية فإن الصلمض، والدعاة العاملين، العالماء منهج واس 

وتعريفهمدينهم' أصل ي ينفعهم ما إل ؤإرشادهم الناس دعوة 
بهمالرفق مع ومعبودهم وخالقهم ربهم إل يقربهم بما وتبصيرهم 

حدثما وهذا الدين. على الناس يقبل واللمز الرفق ومع ورحمتهم• 
ممدوالتحصيل، الدرس مقعد منه وقعدوا الشخ إل حلسءوا لمن بالنية 

(.٣٢ِ )١٣ الابمان اردم، ّووة )١( 
(•١٠٣)ام صوان■ أل سوية )٢( 
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منغرهم وأفادوا صالر0، وسعة باحلاقه وتعروا علمه، من استفادوا 
علىايد إل يدعون وهداة، لعام وغدوا الممفة، ومحبي العلم طلية 

قلوبهم،سؤيداء السنة أحلوا ربانيي• ودعاة شتيهمر، غدوا لقد بصيرة، 
الش؛خالله فرحم سييلها' ي الآذى على وصيروا إليها' الدعوْ ي فجدوا 

♦الحناء خر والسلمى الإسلام عن القه وجزاه واسعة رحمة الرزاق عبد 
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