








|ا)|بواللهل 

الشوةمجاو في وجهوده 

وأهم؛ها.القيدة معنى البحث 
بالتوحيد*اليالنة وعنايته العقيدة ي منهجه الئاق؟ البحث 
بها٠التمسك على وحثه السنة ؤا إمامته الثالث؛ البحث 
٠السلف بعلماء وتأثرْ العقيدة بكتب اهتمامه الرابع: البحث 

ودعوتهوالنكرات البيع صد كفاحه الخامس: البحث 
والشنة.بالكاب الاعتصام إل 
ونحقيقاتهوتعليثاته كتاباته من نماذج السادس: البحث 
•لعقيدة اق 





اJراiعاممصل 

اكقيدةمجال فى وحهوده سمضية عقيدته 

الأول

واهميثهاالعقيدة، يعش 

لغة؛العقيدة، معنى 
يعقدهوالعهد والبع الحبل وعقد الحل' نفيض العمد؟ 

وشده>أحكمه عقدا: 

القوم:وتعاقد العهود، أؤكد وهي عقود' والحمع العهد' والعقدة 
٠تعامدوا 

أكدهما.وعقدهما ععدآ، يعقدهما واليمتن العهد وعمد 

؛.آش=ظلم..يمرعثدث ؤوأؤ& الكريم القرآن وق 
٠والثاق االAاقدة؛ عنهما، النه رخي عباس ابن قال 

٠٢٢ألممدب^رأونوأ قتح تعال؛ وقوله 
؛.ألزموهار التي الفرائض هي وقيل العهود، قيل 

)٣٣(.الأية اء: النسورة )١( 

راآ.الأية اس؛ء سورة )٢( 

مادةرص'آا( للفيومي القد والصياح ( ٢٩٧رآ/أآآ. منفلود لأبن العرب لسان انفلر )٣( 
عند(*مادة الحط ومحط )ض(، 

٣٩٣



إليهاومملمنن المقوس، بها تصدق المي الأمر; هي واصمللاحا: 
ولاييب يمانحها لا أصحابها، عند يقينا وتكون الئلوب، 
قدرا؛.

وشريعة،عقيدة الإمحهلأم إذ الشريعة، تقابل الإسلام ق والعقيدة 
العباداتق الإسلام بها حاء التي العملية المكاليف تعني والشريعة 

وا،لعاملأترآ؛.

به،ؤيدين العبد يصدقه ما هى بل عملية، أمورأ ليست والعقيلة 
كتبه،به وأنزل وسله، به اش بعث لما موافقة العقيدة هده كانت فإن 
والمعادةالله، عياب من المحاة بها نحمل سليمة، صأحيأحة عميدة فهي 

وسلمه،به اممه أنزل لما محالفة العقيدة هده كانت ؤإن والاحرة، لدنيا اق 
الدنياق والثناء العذاب لا'صحابها توجب عقيدة فهي كتبه، به وأنزل 

والأجرة.

ومليكهثيء كل وب الله بآن واسخ إيمان الإسلامية؛ والحقيدة 
وحده،له حق أنواعها بجمبع العبادة وأن وتدبعرأ، وملكا وتقديرأ، حالقا 

الحسنىالأ'سماء سي،حانه وله مرسل، نبي ولا مقرب ملك فيها يشرى لا 
الصحيحة.والثنة الكتاب نصوص بها جاءت التي العليا والصفات 

العشدة:أهمية 
بثيرأأرمله الحق، ودين بالهدى محمدا وسوله تعال الله أرسل 

-الإنسانية إل ّعأحانه أوّله منيوآ، ومراحا بإذنه الله إل وداعيا ونذيرأ 
حللق صادقة، وحدة إل ليردها الكاملة- انية الإنمممثال ه وهو 

الرساتلمحمؤع انْلرء را( 
الإسلامي.الكتب ط رص؟أ( العز أي لأبن ايلحاؤية العتيد.ة نرح اطر )٢( 

٣٩٤



نعيمولا للقلوب، حياة لا لأنه ذلك راسخة، نقية وعقيدة صادق، توحيد< 
وصفاتهباسمانه وفامحلوها، ومعبودها ربها تعرف بان إلا هلمانينة، ولا 

فيماسعيها ؤيكون سواه، ثما إلها أحب كله ذلك مع وأذ*اله'ءهكون 
♦خلقه سائر من •موه دون إليه هقربها 

الختلفة،النفس لقوى الواقي الغذاء هي الإسلامية العقيدة إن 
العقيدةقوة اوي نقوة وجه على وليس لح؛؛وهتها' القلي والدال 

أسبابوالتنام نظامه، واستقرار المجتمع، تماسك صمان ق يلءانيها أو 
مصنفاماودراسة بها، والعناية العقيدة أهمية وترحع فيه، والهلمانينة الراحة 

الأتية:الأساب إل 

بينوتؤلف القلوب، بين توحد أن اّتهلاعت التي هي أما أولا؛ 
إخلاصهي واحدة، وغاية واحد، هدف على الأمة ونحمع النفوس، 

بينالتعامل لقيام صمان خير فهي والضلال، الشرك ومحاربة ممه، العبادة 
نثرعلى تعمل أما كما والعدالة، الإنصاف من قواعد على الناس 

الإسلام،صدر عمر ذلك على د-ل؛؛ل وأصدق الناس، بى والخ؛ر الحق 
أرؤعبإحسان، تبحهم ومن عليهم" الله "رصوان الصحابة فيه صرب الذي 

وكانوحمايتها، العقيدة، هده عن ١^۶٤ ق والفداء التضحية ق الأمثلة 
قصافية حية كانت حيث نشرها، على العمل ق المعلى القدح لم 

•الشهوات فها توثر ث؛ الشبهات، إليها مرب ؛ نفوٌهم 

سالوكا،استقام الفرد ق رسخت متى الإسلامية العقيدة إن ثانيا؟ 
إلوارتقى الجتمع ذلك انضبهل إنسانيا محتمعا أيللت ومتى ياته، حق 

العملإل بها اش دان من تبعث أما كما الإنس-افي• الكمال ذروة 
السامية.والاداب الفاصلة والأخلاق الصالح 

٣٩٥





فاقدآوادهأ< صائعأ يظل فانه يعتنقها، ؛ ومن العقيدة، هذه يحرف ؛ من 
٠ووجوده لذاته 

سبيلمن زمان- كل وي الحاصر زماننا -ؤ( ؛ IjJJليس إنه ثامنا: 
بعقيدةإلا المتدافع وشرها المتلأءلم< المادية حلوفان من الخلاص إل 

^٠۵١١١٤من حالة ق العالم امتداد على المعاصرة فالمجتمعات الإسلام، 
بالتحللالإنسانية الحياة ومدد والحهلر بالشر تنذر النفسي والقلق 

اشعن والبعد الديني الغراغ إل ثمك بلا راجع وذلك والضياع^ 
الإنسيانأرهفت التي الثمهوات ق والامماك الملذات ي والإسراف 

تصلهالتي القيم من ممر من وجردته الاستقرار، معاق كل من وحرمته 
والماس.بالحياة ثم باينه 

٣٩٧



ااد1تي

بالتوحيدالبالغة وعنايته انمقبدة فى منهجه 

كبارمن العقيدة، سلفي اس- -رحمه عقيقي الرزاق عبد الثبخ كان 
وقدالمالح، الملف مذهب إل المعتقد أمر ي يرمع التوحيد، علماء 
ومحاولبالنواجذ، عاليه يسس عن،،، واادذاع له، الانتصار بسملة عرف 
الوسائل.كل إليه الماس إرجاع 

»ءقيدةالصافية الإسلامية العقيدة عن ومنافحا مدافعا كان لقد 
مابكل عليه محاففل الموحيد، لواء محمل وهو البدع حارب فقد اكوحيدء 

•عزيمة من حياه وما قوة، من اش ^٥ 

بهاجاء المي العقيدة هي القه- -رمه الرزاق عيد الشح عقيدة إن 
الثم3لءلعن والبعد والوصؤح، بالقوة تتمم عقيدة فهي الإسلام، 

واحداربا باس الإيمان على وأساسا أولا تقوم عقيدة وهي والانحراف، 
وحففناورعاية وتدبعوأ وم3كا حلنا كلها الأثمياء على المهللقة الربوبية له 
قالكما أمر،  juJLjي ولا ثيء، حالق فا أصلا معه لأحد شركة لا 

ربآثم بارق وألانث ادأيى -ألم ^ألأ الأعراف؛ سورة فا ه سبحان
؛.١^٠^١١

ومشينتهعالمه وفق على وحدها بقدرته تم للأشياء حلقه وأن 

)٤٥(-الأية 1 الأعراف سورة )١( 
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يل:فيما إحالها يمكن والتي للشخ، العقدي النهج سمات أبرز 

الثابتةالصحيحة والسنة الكتاب من الدليل على الدائم التعؤهل ١" 
وفعل.قول كل ي الصالح الملف بمنهج والالتزام .٠ الفر رسول عن 

منالخق إل الوصول ق والرغبة المعاق ودقة العبارات، وصؤح ٢- 
٠ونحرصاتيم وتعقيداعم المتكلمين، مصطلحات عن البعد مع طرت4 أقصر 

معالطرحة المباحث لخوانب الواسع والاستيعاب الدقيق، المهم ٣- 
الأحكام.عنها تصدر التي والقواعد بالأصول الإلمام 

الصحيحةالأصول وفق عليه والحكم وتصوره، الموصؤع تكييف ٤- 
لهمالمشهود الكبار، والأئمة الصالح الملف التزمها التي الثابتة والأسس 

والعلم.والأمانة بالحمية 

المشكل،وحل الغامض، وتوصيح وتأصيلها، المائل تفصيل ٥- 
القول.صحة على والأدلة اليراهين وتقديم 

علىوالرد الأدلة، ومناقثة الاراء، عرض محي والتجرد الإنصاف ٦- 
صوابا.كان ؤإن للرأي الانتصار عدم «ع الحصوم 

القليةوالأدلة العقلية الحجج ؤإقامة الشرعية بالصوص الالتزام ٧- 
ووسائلها.الدعوة وطرق العقيدة، قضايا عرصن محي 

الأصولوصبعل الأقوال، عليها تبنى التي القواعد بتقعيد الاهتمام ٨- 
العمر.وأحداث الواقع، بمستجدات الإحاطة مع موط منها يتفؤع التي 

لجا٠وبيان الممات لهذه تفصيل يل وفيما 



اسصحة،والشنة الكتاب من الدليل على الدائم التميل أولا: 
وقلل؛قول كل ق الصالح السلف بمنهج والالتزام 

علىمتظاهران أمما ،bJ هؤ رسوله وسنة اش لكتاب التأمل إن 
عنالفقول كل وءارح .، رسوله أمر وامتثال افه أمر امتثال وجوب 
الذيالانقياد، تمام من ذلك فإن عناد، أو شقاق دون والفتة الكتاب 

ورسولهايله بهااعة إلا توحيد فلا اش، إلا إله لا قيود من قيد هو 
أنهكما الرجال، آراء على والشة الكتاب بتقديم إلا فلاح ولا فوز ولا 

ؤطاعةتعال اش بهلاعة إلا لها حياة ولا والأرواح للقلوب سقاء لا 
آقيفؤثتآئثا تعال; قال ه، ولرسوله تعال ض والاستجابة ه، رسوله 
ءJي٩ظإهل١ا٠لئا دعاثأ ^١ ف آسميرأ ^١^١ 

بسدة- الثه -رخمه عقيقي الرزاق عبد السبح فضيلة عرفا لقد 
قولأو بحعث، كل وتقديم علىالدليل، والتحويل والسنة للكتاب متابعته 

الصالحلف الالترمها التي الصحيحة والأصول الأسعس صوء على 
عفلمعلى وتوكد تتوهن كتاباته، من نماذج يل وفيما الكبار، والأئمة 
•هت رسوله وسنة ارن4 بكتاب المرتيهلة الإسلامية متابعته 

الأحكام«أصول ق »الإحاكام كتاب مقدمة ق اممه- -رحمه ذكر فقد 
بالحقوأسعدهم متباينة، ومث،ارب شتى، منانع لهم العلماء أن للامدي، 

وسعما ووسعه ه، رسوله وسنة الله كتاب إل نزءته كانعتا من 
فكلمانصوصها، باّتقراء الشريحة مقاصد من تستا ما رعاية مع لف ال

سيلا.وأهدى حلويقا، أقوم كان له وألزم لدللئ، أرعى العالم كان 

)؛٢(.الأبأ الأنفال■ سورة )١( 
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تمثيلولا تكييف ولا تعطيل، ولا تحريف ض من اث إل بكيفياما العلم 
ألمحارهر١ا♦ألثييغ وثو شء 'يلم، ؤأيس 

هينفأعلم اش لا'ن وذلك بعباده، لله يسبيها ذلك من يلزم دلا 
ولهوأبينه، الكلام أبلغ وكلامه بأنفيهم، منهم بهم وأرحم خلقه' من 

الاياتوتتاح النصوص تتوارد أن نيممتحيل البالغة، الحكمة سبحانه 
والموادواضحة، ءلاهرة بهلريقة وصفاته الله أمماء إثبات على والأ'حاديث 

إلرسوله يقصد أو منها، الله ؤيقصل، حقيقة، عليه دلت ما غير 
المعاقمن أراد ما على دليلا كلامه من ينصب أن غم من محالين معان 

ذلكفان المكر. وهوة العقل من عباده أودعه ما على اعتمادأ الجانية 
بيانه،وقوة كلامه، وفصاحة رحمته، وسعة تحال، علمه كمال مع يتفق لا 

حكمته.وبالغ 

غيرمن محانية معان على تأولها أو النصوص من شيثا جحد فمن 
وصفاته،وأسماله الله آيات ي ألحد فقد عليه، تأؤيلمها إل يرشد دليل 
ثحدؤيآةن؛وا ذإة بقوله؛ ذلك ق( الملحدين به اش توعد ما عليه لحق 

محوفثُ هآ ؤآ 

ممحدرث أون يدريا أ ظد'ءد• ممتئ آلأءء ه؛ وليق

والصفاتالأ'سماء إثبات ق الكتاب نموص عن السنة زادت وقد 

•)١١( الامحتالمدى؛ سوئ؛ )١( 
(•٤٠)الأيةضيت،؛ صورة )٢( 
(.١٨الآ(ة)•الآءرافءصورة )٣( 

٤٠٥





الأولالمألأ 
ممكنأن إثيات 

قمنها نشاهده وما الكائنات، من ماصينا ي شاهدناه ما إل 
منيتحول نراه لأيا وذلك : والعدم الوجود، جائر أي مكن؟ حاصرنا 

إمكانه،دليل والتحول \كشاو وهدا عدم، إل وجود ومن وجود' إل عدم 
كانولو فناء، لخف، وئا العدم، وجوده سق لما واجبا كان لو إذ 

إنناوحيث يوجد، لا لداته الستحيل لأن الوجود قبل ئا مستحيلا 
٠ككن أنه تبت عدم بمد *ّوجددأ شاهدناه 

الثانيةالمأك 
وموثر4وحد إل محتاج المكن 

-الوجودءلرذا0 استوي ما والممكن ممكن، العالم أن تبت وحيث 
وجودهبعد وعدمه ذاته، من ليس فوجوده ذاته، إل بت بالن- والعدم 

لوإذ العدم، على وجوده يرجح سبب من له لابد إذن ذاته' من ليس 
االتسماويإنأحد ترجح للرم وحقيقته ذاته عن خارج سبب بدون وجد 
منللرم ه نفالمكن أوجد ولو بامحلل؛ وهو مرجح' بلا الأحر على 
نف،على ومتأخرا لها' خالقا باعتباره ه نفعلى متقدما يكون أن ذلك 

بالضرورةمحال عنها وتأخره نفسيه على الثيء وتندم لجا' محلوقا باعتباره 
•ضموجد من له بد لا الممكن أن فثبت الواضح، التناقض من فيه لما 

إماالمغاير: هذا أحواله، كل ي شوونه ؤيدبر يوجده وحقيقته، ذاته 
لأنالمستحيل، هو موجده يكون أن جائر لا الواجب' ؤإما المستحيل' 
أنفثبت يعهليه٠ لا الثيء فاقد ولأن يوثر' فلا موجود غير المستحيل 

•تعال الد- وهو الواجب، هو موجاله 

٤٠٧



•الكريم القرآن آيات من ممر ق ذلك إل - -ممالاش أرشدنا وقد 

•^را؛ ألكلمون ئإ أم سإ م ين غمأ ^١٢ صال؛ قال 
قديكونوا وأن خالق، بلا حلقوا قد يكونوا أن -سبحانه- أنكر ئد 

-اش وهو لهم مغاير موجود خالق من قم بد لا فإذن أنفسهم، حلقوا 
ممال♦

أنعلى والسمع السليم والعقل الفهلرة، اتفاق يتضح ذلك ومن 
أوجده.موجد إل ومستند صانع، إل محتاج  ٣١

الثالثةالمألة 

وتعالسيحانه ث"" الوجود وجوب ثيات إي 
الممكنمن كل فيهما يشرك المهللمق، ومعناه الوجود، لفثل إن 
يقالوالحادث موجود بأنه يوصف فاش الأذل* دالقديم والحادث الواجب، 

سبقحادث فإنه عتصه، وجود للممكن ولكن موجود، إنه -أيضا- له 
منإل ودوامأ، ابتداء، دائمة حاجة ي وهو الفناء، ؤيلحقه عدم، وجوده 

فهو-محقه، وجود وش-صال- عليه• محفثله بل الوجود، ؤيعهليه يكسبه، 
ووجودهفناء، يلحقه ولا عدم، وجوده يسبق ؛ الوجود واجب سبحانه- 

•عحوه من يكمميه ؛ ذاته من 

السمع،جاء وبدلك سواه، ما كل عن الغني -ممال- /دنه وذلك 
وأظنهثِؤآلافر أ'لآرد »اؤهو صال؛ قوله فمنه مع؛ الأما العقل• وشهد 

َآ0ائه"<.

{.)٥٣الأيت الطود> سورة )١( 

)٣(•الايآ الديدا سورة )٢( 
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بىأثع أرد وما ألناس ثثع تا أكر ؤ بيي؛ آنجر دآليمح، وأفتار 
دآبةْقفي ثن متا وبئ عنيا بمد ألآت»بى د ثلما م من ألكتء 

لمملإثت  uf^jآلكثعاي تمن السمر و'اقثارسا آلرذع ؤمحيف 
بمتمحذلأد
الذيالألوهية توحيد على للأستدلأل سيقت ؤإن الأية، -وهذه 

أؤنتثننو إلأ الت لا ة% إكمُ تعال؛ قوله ق قبلها تميم 
أؤيزه"•

-استحقاقه فان الربوبية، توحيد على ثاءلعة دلالة تدل أيا إلا 
والتدبير،با-ظق، وانفرادء وجوده، عن مع بها واختصاصه للعبادة، - تعال 

•والتقدير والتصريف، 

ئغنأم ئإةنأوه7 أؤئ .ا ئنوث ما ؤأ،رءبم تعال: قوله ومنها 
_Jأن عق و سزص ص زن، آتنث  *ظئونث؛ ن حم. 

ءلأألأوك أقثآن بمن نَش ى ثثون لا نا ل ننثئ٤ا أقم 
SjJx  © زو اورمق ص  ٢١>تمد7 انق © ة،رفيق وتم

هلتنغلث د؛تكن ثآ؛ 

خلنهعما وتقديسه -تعال- الله لتنزيه ذكرت ؤإن الايات، هده ف- 
ماإليه يرشد كما المعاد، على قدرته لإثبات وسيقت البعث، منكرو به 

لأستناد-تعال- وجوده وجوب على -أيضا- دليل ض الايات، من قبلها 
ذلكيعقل ولا بقدرته، وحدوثه إليه• الخلوقات من الايات ل ذكر ما 
الوجود.واجب كان إذا إلا 

(.١٦٤)الأيت ؛؛ ٨١١سود؛ )١( 
(.٦٣)الايآ ؛yLJl tمودة )٢( 
(.٦٥ِ  OA)الايات ااواس: مودة )٣( 



اللهسنن من ونحوها الايات، هذْ إليه ترشد ما إل نغلر فمن "
وشدةتسمينها، وحسن خاإنها< عجائب ق وعكر ثاقبا، نظرا لعالم اق 

منبريثا بحثا صنعها وبديع أحكامها، ل وبحث عميثا، تفكمأ أسرها 
فهممن يمتعه فلم ه، نفمن مناظرء وأنمنا الخاهلية، والخمثة الهوى، 

فطني*!عناد ولا يرديه، كبر له والإذعان الحق، من عليه عرض ما 
منؤيومن النتيجة، يمّتيمن أن ذللئا واصهلره الهدى. حلريق له واتضح 
وتدبهمْتقديره، ق حكيما محتارآ فاعلا حلاقا ربا ؛ IxLIبآن قلبه، أعماق 
قدير.قيء كل على وهو علما، قيء بمكل أحاحل 

الق'ص موص مءدن تعامى السبيل' ددصوح الدليل' قيام دمع 
عليهودل الفهلرة، به سهدت ما بلسانه وأنكر نفسهه، استيقنته ما ونحاهل 
الأثربدلالة الحجة، عليه موسى فأقام الوجود' واجب وجود من العقل 
علىحلمه وعفلم العالم، ووجود الصانع، على والصنعة الموتر' على 
بحجته.فغليه حكمته، وكمال علمه، وسعة قدرته، وعقلتم الحالق، وجود 

مموال،والالحوار، من عنهما الله حكاه فيما واضح بتن وذلك 
الثتزتتلم، فذ أثفيبمث. رب رما تعال؛ؤثال، قال والحوابة 

.ألا لته .٠١](^ مف؛را َئم إن أثثة وما واض 
أوؤ1محل ه ان © ص ،َابجتجُ قث َم ،ل 

*ال.ا تتئن إدا يمثأ ^١ ؤألمني، اتنكق يلم، هالأ © يجنؤن 
أدتنءمغانهر١ا٠من ^تقق، عمق، إلته١ ُاءند>ن< بن 

عليهؤيقيم بالحق، يصدع من موقفا موسى وقفا كيفا اننلر ف- 
الرهان؟

(.٢٩-  ٢٣)اكعرا،، ّود؛ )١( 

٤١١



إلايملك لا السفهاء، موقف موسى من فرعون وقف وكيفا -
•العذادأا؟أ! باليم والتهديد والاستهزاء، والميخريأ، والسادءا، المهتم، 

بئّمثل يتنتا ءايثت يتح مؤمئ ءاتتا ال؛ عتال وق
ءل. شميا دنموش لاثه إن دك سال إل 

لائقءؤ ثو ص ألثءت شع إلا تئو ون ة ث يك 
•م؛ودإهراا شترثؤنش 

.نتث سص ثنيا  ٧١٠تمثأ ؤ»ثا تعال؛ وقال 
سJن، آظز زظق ^١ أثم ثأثجمآ ^١ 

بيدهيبق ؛ موسى، عاليه وانتصر الخجة، أحدته حينما فرعون إن 
يدلهم،أن به آمن ومن موسى ؤإنذار نومه، على التمؤيه إلا سلاح 

الأليم.العياب، ؤيذيمهم 

أننفسه على كتب، وقد محيءل؟إ ورائهم من واش ذلكأ له وأئى 
للمتقين.العامة بجعل 

تثامرمن آمقه ألاثمف نذ منغزيم أن، ع—ال:ؤئأراد تال وق
ءرم.

متعاقبةعصور ق غلهروا أناس والإلحاد الزخ' ذللث، وريثا قد و" 
متنوعة.بالناب واشتهروا محتلمة، باسماء 

(,١٠٢ ٨٠١)الآلآان الإ-.را»>سة)١( 
؟١(.. ١٣)الابمان اكل. سوئ؛ )٢( 
رم.ا(.الأيأ الإسراءI سورة )٣( 

٤١٢





القدرةوعظيم اكيثة، وشمول الحكمة! وكمال العلم، سعة من لها ليس 
دقتهالعقول تبهر إحكام من ه نشاهال ما على الكون معه ينتظم ما 

وقوةالأمر! شدة من فيه ما القلوب بمجامع يأحد ابدلع ومن وحماله، 
منكل وقيام أحنائه، بثن والتكافؤ التناسب، وكمال وحداته، بين الربهل 
رعيته.من والراعي سيده< من الحائم مقام الأخر 

تمر،لا عمياء تنهلق، لا بكماء سمع، لا صماء العلييعة إن لا أ- 
وتقديرْ،لتصريمه حاصعة المادة، أودعها لمن ممخرة تعلم، لا جاهلة 
عنها،نحرج لا ونواميس تعدوها، لا سنن من لها رسم ما على ساتره 
وحىمنها أو وتدبعر تنفليم إلها أو يإبداع خلق لها يكون فاني 

الملعدون:يقول عما افه تعال وحدْ، الاثه إل ذلك إإنما وتشريع؟ 
سم4راا.أقم دثآ ^١ ص ئنم 

ئىأرى ٠ ف؛أم تيء َةو، عق ؤهو ألتلك بمدي أرى 
لوأرى ٠ أننمر أنه وهو عثلأ قنس }ع طو؛م وأمح» آترث 

يلألبمز آنج تئوؤ ثن أم م فح رئ ما يا، ّتنت نح 
وئو■نامحثا آلبمر إوى ثميب َئوس آلتر أنج م ؤا محّ ثن رئ 

وكن،ممش1تطني ثمثا نثنلثنا ي»منيح أذتآ ألسأء ذع ه ■ثي،يرث 
١^١٢٢٠^١^ ام 

فطرته،م،خثا مى طريقه يتنكب أن ذلك بعد الحق يعيب ولا -
وجعلوقلبه، سمعه، على وختم علم' على ارلٌ وأصله هواه' إلهه وانحد 
طريقهعن عدل أن الحق إل الدعاة يضير ولا غشاوة، بصره على 

{.٢٨)اص الإنسان؛ سورة )١( 

ه(.ِ )١ الايات اللأك؛ سورة )٢( 

٤١٤



منالشربمية نحن أن فخمي شهوت4< غليت4 أو مواجه، انحرف من السقيم 
كيرهأطغاه أو الدذيتات> نزواته إل وصوله دون وتحول الخبيثأ' نزعاته 

اإتائر<وسلهلانه الكاذبة، بزعامته الشريعة تذهب أن وحاف وساJهلانه، 
دينه،ناصر افه فإن وعدوانا. بغيا حصامجها ل ولج سبيلها، ي فوقف 
وأولياءه.رسله، ومؤهل 

أنيشاثن إننث يتئملإ من أثه رئس ؤ تعال؟ قال 
اJشيلهر نئف أى طثؤا ١^٨، سعحانه: وتال 

4عالهلروحة الباحث لخوانب الواّع والأّتيعاب الدقيق الفهم ثالثا؛ 
الأحكام:محها محير التي والقواعد بالأصول الاثام 

بيئةاممه- -رخمه عفيمي الرزاق عيد العلامة الشخ فضيلة تميز لتي 
التيوالقواعد للاصول واستيعابه والعلمية، الثوية ائل الملختلف الفهم 

وأدلةالعالم، أهل لكلام استحضاره سرعة مع الأحكام عنها تصدر 
وغ؛رهااليزات وهده ونذلائرها، الس،ايل لأساه إدراكه عن فضلا السريعة، 

الهلبقات.محتلف من والمستفتين العلم لهللأب مرجعا الشخ جعلت 

بناف، عبد الدكتور الشخ فضيلة وهو طلابه أحد كله هدا ؤيوكد 
ماهرا،أستاذا الرزاق عهد السح فضيلة عرفت لقد بقوله: العجلان محمد 

منوغ؛رها والأصول والفقه والعقيده التفسير علوم بمختلف زاحرأ وبمحرأ 
ومرثدأواعفلآ محدثا كيلك وعرفته العربية، واللغة الشرعية العلم جوانب 

العلم.غزير العرفة جم 

 )١(hy  'الأٌة الج.)٤•(
(.٢٢٧)ام اكما». سور؛ )٢( 



يمتازشيخنا كان ؛ لطفي بن محمد الدكتور فضيالة ؤيقول 
الأته السامع حلن العلم فنون من فن ي تكلم إذا وكان عالمه، بسعة 
فضلاالمعرفة، موسوعي كان لئد وحدْ، فيه متخصمن وأنه ءيرْ' بمسن 

ارتباطهاؤيدكر الأية، ي الدقيقة المعاق ق يغوص مفسرا كان أنه عن 
الناس.حياه وبين المعاق ظك بين ؤبمل بعدها، وما قبلها بما 

-الشح أن القول يمكن السح، طلبة عن النقول هذه وبعد 
الشحأن ومع العرض وحسن العبارة وجودة القهم بدقة تميز الله- رحمه 
ممومعالخة ق والإمحاز الاختصار إل يمهل كان الله- -رحمه الرزاق عبد 
يوالاختصار الإخاؤ هدا أن إلا العلمية، والمياحث العقدية المساتل من 

للمقصود.ومحققا مقيئا كان الآمر حقيقة 

يدركالرحمة، هذه حوته مما الشح وتعليقات بحوث قرأ ومن 
ؤإلمامثر، علم من الخهبد  ٣١هدا على به الله مذ ما الأول للوهلمة 
٠الأحكام عتها تصدر الي الرعية والقواعد المسهائل بأصول 

الأصولوفق عاليه والحكم وتصوره، الموصؤع تكيث رابعا؛ 
والأئمةالصالح السالف التزمها التي الثابتة والأمس الصح؛حة، 

والعلم.والأمانة بالخ١واة لهم المشهود الكبار 
الباع،طويل الاطلاع، واسع اممه- -رحمه الرزاق عبد الشح كان 

البرهان،ناصع الحجة، قوي كان كما العلوم، من كثع فا القدم راسخ 
المعارفمن بكثر ؤإحاطة رشيد وتوجيه سديد، رأى ذا المعتقد، صحح 

مساهمةفيه وله إلا علمي بحث أو شرعي موصؤع من فما والعلوم، 
ينكر.لا متمير وجهد مثمكورة، 

والموصوعاتالبحوث كتابة ي متميز منهج ذا الاه- -رحمه كان 

٤١٦





ومقاصدمراميها، إل رهسير ذاحاوها< العؤهصة العبارة إل ينفلو وكان 
٠غبمرء عند تحدء لا نحو على كاتبها 

متعددرجلا كان اس- -ا^رجم الرزاق عبد الشخ إن ء يقال والحق 
كماأحدأ، يقلد لا العقدية، الحلمين المسائل معرفة ق غاية المواهاب، 

عالماأدلتها، من محيملآ الشريعة، لأحكام الاسحضار مر؛ع كان 
وأصولها٠بقواعدها 

هدهيتلو والذي بهما« يتعلق وما والكرسي »العرش بحث وق 
مجنمنتزعا كان ؤإن البحث وهدا ذكرته، ما على ساطع برهان الصفحة 

الأسلوب،وروعة العرصن، جال أن إلا مرحها مع الطحاؤية العقيدة 
بحثامنه جعل ذلك كل النقل' ودقة الأدلة وغزارة المسائل، ل وتسل

وايطالعأ.بالتأمل جديرأ متممأ 

٤١٨





يوغيره داود أبو رواه بما لذا واستدل الخلوقات، فوق القبة مثل 
وقاللهكدا، سماواته على عرقه »إن ه توله من الأحليهل حييث 

العرشأن على تدل إساره بأصابعه أشار أي ا القيهءر مثل بأصابعه، 
بماأيضا لدلك واستدل الإسناد، ضعيف حديث هدا لكن القبة' يشبه 

فممألوهالته سألتم »إذا قال؛ .ؤ النبي أن صحيحه ي البخاري رواء 
لكن٠ اارخمن« عرش وفوقه الخنة وأعلى الخئة أوسط قإنه الفردوس، 

واحد،جانب من السماوات فوق كالقبة العرش أن على يدل لا هذا 
جاعةوكل بالشسة كالقية فهي ذلك ومع بالأرض، محبملة السماوات فإن 

تلهم•التي الخهة من الأرخن سطح على 
وربماجهة• كل من محبط مستدير فلك العرش إن ومحل؛ 

بآنهذا ورد التاسع، الفلك أو الأءااوس الفلك القول هذا أصحاب سماه 
فضل. النبي بيان حديث ي ورد لما الملائكة، نحمله قوائم للعرش 
يصعقون،الناس ))فإن ه؛ قوله من والسلام الصلاة عليه موسى 
العرش،قوالم من يقائمة أحذ بموسى أنا فاذا يفيق، من أمحل فأكون 

كسقفأنه فالفلاهر ا ر الطور(( بصعقه جوزي أم قبل أفاق أدري فلا 
يالعرش وأيضا القوائم، هذه من نحمله الملائكة وأن قوائم، على أثيم 

إلاالعرب منه تفهم ولا عليه، لمجلس للملك أعد الذي السرير اللغة؛ 
بلمستديرا، فلكا العرمن لي،س ؤإذن العرب بلعة القؤآن نزل وقد ذلك، 

سريرآلكونه اّتشهد وقد للمخلوقات، وسقف العاب على كالقية هو 
المالث،:أي ابن أمية بشعر 

يمحولا الإسناد، ضعيف رص*ام(: الطحاؤية على تعليمه ي الآابافي ناصر الشح تال )١( 
♦حديث العرش أحليط ؤا 

•صحته على عليه متمق حليث )٢( 

٤٢٠



كب؛؛و\أمسى السماء ق ربنا أهل للمجد فهو الاه محداوا 
سريراالسماء نوق وسوى س النا بهر الذي العال بناء بال

منالأئمة، من وءيرْ عبدالتر ابن ذكره بما أيضا لذلك واستسهووا 
اممتهحينما النراءْ عن بشعر لامرأته عرض رواحة بن عبداممه أن 

قال:بجنب، ليس وأنه قرآن، أنه به ليوحمها بجاؤيته 

االكافرينمشوي نار الوأن حق اممه وعد ال بشهدت 
االحالمينرب العرش وفوق حل—اف الماء فوق عرش الوأل 

شإحالإله ملائكة شداد ملانكه وصلمه 

تحريفوهذا الملك، عن عبارة إنه فنالوا: العرش خماعأ وتأول 
أنيبحد فائه دليل، بلا منه المتبادر المعنى عن له ؤإحراج اممه لكلام 

وأنثمانية، يومئذ فوقهم ربك ملك ومحمل السابقة الايات تفسير ي يقال 
ؤيكونالماء، على ملكه وكان الماء(( على عرشه ))وكان معنى يكون 
الملك،قوائم من بقائمة أخذه العرش قوائم من بقائمة موسى أحذ معنى 
باحللأ،بالملك العرش تمسير فكان 

العرشيدي بثن وأنه ال٤دمين• موضع إنه فقيل؛ الكرسي أما 
سمعتاعنه اممه رخي ذر ، jjJ؛لئول العرش غين فهو إليه، كالمرقاة 

حديدمن كحلقة إلا العرش ي الكرسي ))ما يقول؛ . اف رسول 
الكرسيعباس؛ ابن ولقول الآرض«، من فلاة ظ-هراي بثن ألقنث 

را/خّاأ(النبلاء اعلأم سم ق الذهبي ذكرها امرأته، مع رواحة بن اش عبد قصة )١( 
ؤاالنووي يقال بالانقطاع، )العلؤا ي الذهيي واعلها الخهمية، على الرد ؤ( والدارمي 
أالسديد النهج صاحب وتال صعيف القصة هدء إسناد ر\/'ماآاا: الجمؤع 

٠واضحة نكارة التن وي 

٤٢



هوالكرسي إن وقيل؛ اس، إلا قدره لأيقدر والعرش ااقدمين، موصع 
وسببالعلم' الكرسي ويثر عباس' ابن عن تندم ما ويردْ العرش' 

•ا/ذول التفسير عته الحموغل ولكن عباس' ابن إل هذا 

مستييرفلك أو كالقبة وأنه العرش ق الكلام عن والسكوت هذا 
كونق التعمق ترك وكذا ذلاك< ق الخوض من خد بالكاتنات محيهل 

فإنقيه، الجديث وكثرة الخيل من ض خلافه أو الكرسي هو العرش 
إلالعقل واستشراف الفكر، سره من فيه والتعمق ذلك ق الخومحن 
•التل عند الوقوف فينبغي بالتوثيق' إلا يعلم لا محي أمر إدراك 

ولاإليه' لحاجته لجس العرش على اينه استواء أن يعلم أن ومحب 
يلزمو؛ بها' ومحيهلة الأرض فوق السماء فإن له' حاملا العرش يكون 

تكونأن ولا الأرض' إل محتاجة وتماسكها قيامها ي السماء تكون أن 
فيهوعما عنه مستغن وهو عرشه' على مستو فالله لها' حاملة الأرض 

البجلاله تليق إحاءاة بهم محيْل حقيقة' عباده فوق وهو الكائنات من 
إبتداءوقوته بحوله ئانم والجميع الكائنات' من فيه بما العلك كإحاحلة 
علوآعفلمته وتعالت قدرته، جالت ورعايته، بعنايته محموخل ودواما، 

آليثر تآس أف إز آلمرإآ أثث آلطآش ^^؛١ ال؟ تعنال ك؛يرأ< 
عي؛؛ jjآثت إن لثنسهء بجنيي ؛ثا ننهي ؤونو1 ال؟ ونا• آلحيدهر 

أكوصقاث ألآرء؛را ق وما ألثتؤأي ن ما ال؛ ون
صشو 

(•١٥)الأيت فاطر' صورة )١( 
)٦(•الآ،ت المكون' سؤر؛ )٢( 
(.١٢٦)ام النما.. ّور؛ )٣( 

٤٢٢





علىاس علو على السقيمة والفطر السليمهء العتول وسهلwت 
والسنةالكتاب نصوص بذلك صئحت كما عباده< نوق وكونه خلقه 

رمزإبحرف تارة مقرونا بالفوقية \ذ1تصرح ذلك فمن المحكمة' المتنوعة 
ءتعال الله قال أخرى' تارة منها وجردأ بنفسه' تعال لفوقيته العينة 
ألثاهثّال؛ وق؛•' ماممعأول منهر من رثم وؤب؛ 

قالإليه، بالعروج التصريح ومنها ا، دث؛ثيمر أعم دنو بماؤءء مئ 
أئن،•مستن مثدارم يرم فح إقو رائح آلعيقد »اؤعمح ال؛ عت

٠٠سام 

بالنهار،و4لأوكة بالليل ملائكة فيكم »يتعادبون ه•' ونال 
باتواالن«ين يعرج ثم العصر، وصلاة الفجر صلاة ق وختمعون 

وهمتركناهم فيقولون عبادي، تركتم كيف ربهم فيسألهم فيكم، 
العملبصعود التصريح ومنها يصلون«، وهم وأتيناهم ا، يصلون 

ألكبثبمدد تعال؛ تال إليه' المخلوقات بعض ؤمحرفعه إليه' الصالح 
تي،را"ا،ه ئو >ل الء وئئئثثيرْا، ألشئ أك 
ؤلفي:ثننشثهوقال: 

إلوالسلام الصلاة عليهما جيهل مع محمد النبي 'هموج وكذا 
موسىبين تردد أنه ه النبي ؤإخبار والعراج' الإسراء ليلة السماوات 

ر'ه(•الامحت اكحل' سول» )١( 
(.١٨)الأيت الأنعام! سؤر؛ )٢( 
)؛(•الآ،ث _>0" سور؛ )٣( 
رآ'ااا.ومسلم ك واللفظ أ/هسم( راكح الخاوي )٤( 
(.١٠)الأيتغا>. سور؛ )٥( 
(.١٥٨)ام النساء: سور؛ )٦( 
)٥٥(•الأية صران> آل سودة )٧( 

٤٢٤







ذلكق صريح بلفظ الحائية سؤاله ومنها ثيء' م وفوق فوقها اش أن 
اشبأن أجابته حينما بالإيمان لها وسيادته الله؟(( »l؛_ لها؛ قال حيث 

مؤمنة((،فإنها أعتقها )> ؛ لسيدها فقال بالرسالة! له وسهدت لسماء اق 
الخلقأعلم وهو . منه الحائية بإيمان والحكم والإقرار الموال فهذا 
يوهملا بالقفل الصحيح للمعنى عنه بيانا وأفصحهم لأمته، وأنصحهم بربه، 

كلفوق وأنه المماء فوق اش أن على دليل الوجوه، من بوجه باطلا 
يؤيدمتنوعت، ^؛؛٧٠ حلقه على اس بطو المتعلقة والأدلة بنفسه، ثيء 

طريقسلك ومن باطلا، رام فقد ا يتآولهار أن رام فمن بعضا، بعضها 
فانهإغلاقه يمكنه لا شر باب نفسه على فتح النصوص لهده التأؤيل 
والزكاةالصلاة نصوص يتأولون الذين الباطنية بدلك نفممه على لملهل 

موولأ.كله الشمع يعود وبهذا الإسلام، فرائض وسائر والصيام 

^وئنء تعال قوله ق الفوقية المتأخرين من ممر تأول فند هذا ومع 
العرشمن خلأ وأنه عباده، من حير تعال بانه بماوؤءه مذ آلثابر 

وناباهالرشيدة العقول منه تنفر بعيد تاؤيل ترى كما وهو منه وأفضل 
تاؤيلهو بل له، ممثليم ولا ذلك ي لله تمجيد لا فانه المليمة، الفهلر 
اشورسول الحصى، من أئقل الجبل القائل قول يثبه فإنه مرذول سمج 
ذلكونحو الممك قشر أو البصل قشر فوق والجوهر اليهود من أقفل 

أعظم،عباده وبثن الله بين التفاوت أن سك ولا عثليم، فيه التفاوت محا 
القهروفوقية الذات، فوقية مهللقا، الفوقية أنبت المتاول هذا أن ولو 

نصوصمع لاتفاقه صوابا، ذلك لكان والمنزلة القدر وفوقية والغلبة، 

همبمةمع أ4 يقرن لدليل الكفل بمتعله آخر معنى إلى ءلاعر>ا عن اللغظ صرف هو [ ١١
وا،لتكلمين<النتهاء من التأخرين عتد التأؤيل معنى هو وهذا الختيتي^ العني من مانعة 
٠( ٢٣٥)الْلحاؤيأ العميدة وانقلر 

٤٢٧



بلامنها نوعا بتأؤيله محس أن أما الحذور، عدم مع والسنة الكتاب 
إذاحلف بعض وبض اش بض بالخقهة يعبر وقد باطل• ندلك دليل 

غبره،اس مع أشرك من على الاحتجاج كمنام ذلك، المنام اقتضى 
أدمىثادز و ينؤأ ف للتي تعال; قال التوحيد، إل ودعوته 
علميهيوسف لمقالة حاكاية وقال دئتؤث>هرا؛ أما نثر ءآثه آننلئ 
آلنجنالتوحيد إل إياهما ودعوته المجن، ي نماحييه اللام 
؛.١^١٢أ'ئ ه ر ء ثيى ثص 

الكتابنصوص عليه دلت ما على العقلية الأدلة دلت وتد 
أنوبيانه بنفسه، عباده فوق وأنه حلقه من باثن الئه أن من والسنة 
خارجي يكون أن وأما ننهل، ذهنيا يكون أن إما افه وحول 

خارجوجوده يكون أن نعتن ؤإذا بإجاع• كنؤع الأول؛ الأذهان، 
ألاؤإما بالعا؛ قائمة صفة أو العالم عن يكون أن نإما الأذهان، 

مسبائنا ه بنفقائما يكون أن واما غبره ولا العالم عتن يكون 
موحودأاممه يكون أن نتعتن كنيع والثاف الأول من وكل حلقه، 

خلقه.من باثنا بنفسه نائما 

عباده:فوق اث أن على بالفطرة الاستدلال ١- 
لأنعرف،، على مستؤها عباده، فوق سبحانه كان ذلك ثبت ؤإذا 

صفةوالعلو باuه، يليق ولا ثناء ولا مدحا تتممن لا ذم صفة المقول 
محدؤرأ،يوحب ولا نقصا، يستلزم ولا فيه نقص لا وكمال وثناء مدح 

تثبتالملف وإحاع النصوص بل رحماعا، ولا سنة ولا كتابا ءثالف ولا 

•)٩٥( الآٌت المل> مود؛ )١( 

•( )٩٣الأيت مسف> مودة )٢( 

٤٢٨





يرنعونحمعأ الخلق فإن أيضا< السليمة الفطر بذلك شهدث وقد 
طباعهممن ثوي وبدافع فْلرهم بمقتضى الدعاء عند السماء إل أكمهم 

تلبيس'ولا تمويه الحق جادة عن بها ينحرف و؛ إلحاد يداخلها ؛ التي 
أنراجتن اس إل وضراعة خشؤع كلها بقلوب العلو جهة ؤيتصدون 

بفضلهؤممهم نعمه، علهم ويسخ دعاءهم، ؤيسجيب أعمالهم، يتقبل 
♦حسانه ؤإ 

الهمداقجعفر أبا السح أن الةد|سي، طاهر بن محمل ذكر وقد 
وهوالحرمقن، بإمام العروق الخويني العال أي الأستاذ محلس حفر 
علىالأن وهو عرش، ولا الله كان ؤيقول: العلو، صفة نفى ي يتكلم 

التيالضرورة هد0 عن أستاذ يا أحثرنا جعفر أبو الشح فقال كان، ما 
ضرورةقلبه ق وحد إلا ألله يا قهل: عارف قال ما فإنه قلوبنا ل نجد،ها 
عنالضرورة بهذه تدفع فكيف يسرة، ولا يمتة لأيلتفت العلو، طلب 

وبكى،قال؛ وأظنه • ونرل رأسه على العال أبو فلملم قال؛ أنفممنا، 
أمرهذا أن أراد جعفر أبا الشح وكأن حؤز^' الهمداق وقال؛ 

قمحيون االرسلس، عن يتلقو0 أن ضر من عباده عليه النه قطر ؤْلري' 
العلو.ي وطلبه الله إل للتوجه يدفعهم ضروليا طليا قلوبهم 

جهةإل القلوب وتوجه ماء، الإل الأيدي رفع إن قيل؛ فإن 
قبلةا3كعية أن كما الدعاء، تيلة ماء الأن أجل من كان إنما العلو 

السجود،سئ متموهم^ ثم عياله، فوق السماء ق الله لأن لا الصلاة، 
الأرض•وجهة ي ليس اممه أن مع الأرض على الجبهة ددصع 

الثيءكون فإن الدعاء، قبلة السماء تكون أن بمنع أولأ؛ أجيب 
للدعامقيلة السماء جعل ي يشت و؛ الشمع ؤلريق من إلا لايعرف تيلة 

٤٣٠



علىبمي لا وهو الأمة سلف من أحد به قال ولا سنة، ولا كتاب 
الأمر.هدا مثل حميعهم 

كانسو الصلاة، قبلة أم| كما الدعام تيلة الكعبة أن ثبت وثانا؛ 
أنادعى نمن كثير0 مجواحلن ي دعانه ي الكعبة يستقبل ه النبي 

تيلةالكيبة أن كما قبك، الماء أو ادعى أو الكيبة سوى قبلة للدعاء 
السلمين.حاعة وحالف الدين ي ابملع ممد له 

قالكعبة يستقيل كما بوجهه العابد يستتيله ما القبلة أن وثالثا: 
نيهيهللب مما ذلك ونحو الهت ودفن والذبح والذكر والدعاء الصلاة 

كانتفلو بالوح،،، لاستقبالها وجهة القبلة سميت ولذا القبلة، استقبال 
؛لكنه إليها وجهه الداعي يوجه أن المشرؤع لكان الدعاء قبلة السماء 

السماءإل اليدين ورفع اليدين، رفع ض ئنما عنه' /ي بل ةث/ع 
محازأ.ولا حقيقة لا لغة، ولا شرعا لها استقبالا لايئى الدعاء حى 

كالأمروالتحؤيل، النسخ يقبل مما القبلة باستقبال الأمر أن ورابماء 
وربعالكعية، باستقبال بالأمر سخ الصلاة ق القدس بيت باستقبال 

فهلريأمر العلو جهة إل بالقلب والتوجه الدعاع ق السماء إل الأيدي 
الداعيإلي،، يضملر إسلام، ولا جاهلية ق يتضر ؛ الناس طاغ ق مركوز 

كافرا٠أم كان مسملما والكرب الثدة عند 

جهةهناك افر أن تليه ي لأيير الكعبة استقبل من أن وخامسا؟ 
نعمته،وول وخالقه ربه إل يديه ير!غ فإله الداعي بخلاف الكعبة، 

الاستدلالنقضهم عن وأجيب ءند0، من الرخمات عليه تنزل أن يرجو 
الخبهةووصع السجود من ذكروه بما خلقه فوق افر أن على بالغهلرة 

إنماالمجود ي الأرض على الجبهة واضع فإن باطل، بأنه الأرض على 

٤٣١



ومالكلربه الماحي من العبودية ذل كمال ؤإعلأن س< ا-لشؤع تمده 
للماجدلاعقهلر هذا فإن ساجدا، إليه فيهوي نحته أنه يعتقد لأنه لا أمره 

سجود0ةق يقول أن له شمع ولهدا ذلك، عن ربه ينوه بل ببال♦ 
يرذعلوا الكاذبة الظنون عن اممه تعال ٠ الأعلى* لي *سبحان 

والردالآدلة وساقشة الأداء عرض عند والتجرد الإنصاف سائسا: 
•صوابا كان ؤإن للرأي الانتصار عدم مع على 

-عقيقي الرزاق عيد الشح فضيالة وحياة سيرة على الواقف إن 
التفكإر،متميو الشنمهية، قوي رجلا كان أنه تماما يدرك الاثه" يرحمه 

يتنقصولا له إلا ينتصر ولا الدليل، على إلا يعول لا الرأي' مستنل 
محالفاكان ؤإن الأحر الرأي يقدر كان العكس على بل الاحرين. آراء 

لرأيه.

سقى»ع يوما احتلفت قاتلا: ا الشحر طلية كبار أحد هدا يوكل 
يعل مشرفا الثبخ وكان مسألة، ي عقيقي الرزاق عبد الشبح فضيلة 

مديرآالوقت نفس ي وكان للقضاء، العال بالعهد الاحستير مرحلة 
عندالممهالة هذه ي بؤآيك ك ستتمكنت إذا له: فقلت للمعهد، 
بصفةبرأيك نسأحد عاليه تؤاحدنى ح0لأ رأيي وتعتثر رسالتي مناقشة 

الخالقرأيي إل أعود ثم الرسالة هذْ مناقأث4ة أمر ينتهي حتى مؤقتة 
لرأيك.

يال: قال أن إلا اس،- -رحمه الرزاق عبد الشح من كان فما 
علىمبنيا دام مجا أراه لا كنت ؤإن العلمي الرأي أحرم أنا الله عبد 

•التح سليمان من اد عيد الشخ ضيلة م )١( 

٤٣٢



لنفسيالإصابة ي العصمة أعتقد لا ؤاف الاجتهاد' فيه ءو3 فيما اجتهاد 
رأيكتحمير من الاستزادة ؤ( نحتهد أن وعليك لمخالفي، الخطا ولا 

عليها٠أكافوك علمية منقبة برأيك تمسكك وسأعتبر ء الخالق 

إنصافيلحفل الرزاق عبد للمسبخ يقرأ من فإن ذلك عن وفضلا 
قرأومن بينها, والرحح الأقوال ومناقثة الاراء عرض عند ونحريه الشح 
قلته.ما صواب يدرك للامدي الأحكام® أصول ي *الإحكام مقدمة 

عرفواالدين العلماء من افه- -رخمه الرزاق عبد الشخ إن 
رفيعأدب مع والعلم الحق سالهل-ان لغير بمنمع لا والتجرد' بالإنصاف 

دقيق•دفهم 

والآدلةالعقلية الحجج ؤإقامة الشرعية، بالنصوص الالتزام سابعا: 
ووساللها؛الدعوة وطرق العقيدة قضايا عرصى عند التقلية 

بعنوانله منال ق القه- -رخمه عقيقي الرزاق عبد الشح كتب 
هدىالقرآن ارث4 أنزل لقد نصه: ما المعقول® على المنقول تقديم *وجوب 

فيهما الأحاديث من إليه وأوحي والفرقان' الهدى من وبيتان للناس 
والشرائع,العقائد لقواعده' وتفصيل القرآن' ي أجل لما بيان 

حكيم.عليم واممه ورحمة اش من فضلا 

ءيزل ثا ص ثق آليًمح إقإى ه ال: عتال ق
نُص>".

عنالأحاديث من صح وما افه، كتاب ي جاء ما تصديق فوجب 

)؛٤(.اص الحل. )١( 

٤٣٣



دونلحكمها والتلجم والرضا شأن، كل ي وتحكيمها الد. رسول 
درنمن لأتالوب وتطهيرأ للأيمان، تحقيقا الصدر ي ضيق أو حرج 

والنماق.الشرك 

المقلجانب ؤإملاءاته كتاباته ق اس- -رمه الشبح يغفل و؛ 
إلوالدعوة اش معرنة إل ترشد الني المقالين الخجج إقامة وأهمية 

ومعرفةاس إل الدعوة ق الرسل مسلك هو هذا أن موضحا التوحيد، 
والجزاءالرسالة ؤإثبات بالتوحيد، دعوما الرسل بدأت لقد فيقول؛ الحق 

قمالكن وفد الفطرة، ومقتضى العقل موجب على فجرت ااعاد< يوم 
اليومعن وحبرهم الرسالة دعوى ق وصدقهم وتوحيده اش وجود إثبات 
ذلكق ومعت الأمثال، وضرب والبرهان، بالحجة الأتناع مسلك الأحر، 

علط،جبلت بما والتدكير العاءافة على والتأثير العتل مناجاة بخن 
لينمع العدل إل والميل بالحق الإقرار من الخلق علميه وقطر المقوس، 

مواربةولا نفس ذلة عبر ق الجميل والصفح الحْلاب ؤا والرفق الجاب 
الحق.ي مداهنة أو 

والبرهان،بالحجة الإقتاع مسالك أن إل الشبح يشير أحر موصع وي 
فيقول؛الحق معرفة إل وأقربها التوحيد إل الدعوق ي الْلرق أيسر هو 

التوحيدإل الدعوة ق الهلرق أيسر إل الماس الله أرشد وقد 
اشبايات الاستدلال وهو وأعدلها٠ الحق محرفة إل وأقربها وأسهلها، 

بالإلهيةتفرده على وتلبءرها بتصريفها سبحانه وتفرده الكونية وفننه 
دليلا،وأقوم سبيلا أهدى فدلك له، لاشريك وحده يعبد أن واستحقاقه 

الصريحالعقل مقتضى فإنه الحجة، ؤإلزامه الحصم إقناع ي وأقوى 
الملميمة.الفْلرة وموجب 

٤٣٤



ثنثأدن م وى نوئب دوأ أص جلأو نمال، اش قال 
^ص ِ)؛ثا آلازض أم ثل أوى @ تنئ م ٣َ 
هرعتملوا ؛!* ٣Li ألثست ثى يع، »أمج نلأ ليثق ين وأنزل 
مءمأو نس 

علىالعبادة ي له شركاء انحاذهم عن إياهم ميه سحانه فرتب 
منالذين وخلق خلقهم الذي هو وحده تعال بانه علمهم 
جوانبهاي ليمشوا لم وذللها نرارآ الأرض جعل الذي وهو قبلهم' 
فاخؤجماء السماء من وأنزل عمد بلا السماء ورفع فضله' من ولييتغوا 

بماوليتمتيوا النعم، من آتاهم بما لينعموا لهم، رزقا الثمرات من به 
وحدهمعبدوه نعمتهم وول ربهم يتمون لعلهم الخترات من عليهم أفاض 

يعمهمن عليهم أّسخ ما على له شكؤأ الدين' له ملصين له شريك لا 
بركاته♦من عليهم وأفاض 

الدعوةأسلوب بيان ق الأيتثن لهاتتن النفلائر من كثير القرآن وي 
الخصم.ؤإلزام الحجة إتامة ي الناجحة الهلريق ورسم 

إلأممهم دعومم ؤ، الهلريقة هذه والمرسلون الأنبياء سلمك لقد 
العليموهو بإرشاده واسرشادأ الله بهدي إهتداء الحق' ودين الهدى 

إبراهيمومنهم الرسل' من العرم أولو ذلك ي أبرزهم ومن الحكيم' 
والسلام(.الصلاة رعاليهم الخليل 

قومإل والسلام( الصلاة )عليه إبراهيم خليله شأنه حل اس أرسل 
لهاعكوفهم علبهم فأنكر التماثيل يعبدون جبالهن عتاة الغرس من 

(.٢٢ ٠٢١)ص الغر؛، سوئ؛ )١( 

٤٣٠



يمءدئ مل ين رقيم إمحم ءابئآ تعالء قال إلها• وتمرم 
٢٤أم ١^٦ ألنائل يند، ما ؤهؤيدء ،ل إذ عكأّ 

ئمحزلأد

تعللواالأصنام عبادمم ي •عليها بمتمدون حجة لدثبمم يكن ؛ للما 
إياهاوعبادمم التماثيل إل التقرب من آباءهم عليه وجدوا بما لباحللهم 
ؤتدآ^٠١^١ وبصيرةt هدى غ؛و على آباءهم وقلدوا عقولهم فالغوا 
ني؛ىهرم.ثآ تا;بمنا 

وعلىعليهم وحكم أحلامهم' والسلام( الصلاة رعليه ابراهيم فسمه 
م1، ةا؛آؤظم أنثن َكثن أثد ^٥؟، ١^٥٧ والضلال بالخيرْ آبائهم 
الدعاءتستجيب ولا النداء، يميع لا التماثيل أن قم وبتن ٢ لم>؛دؤهر 

منمع أقة يتخذها أن بعاقل يليق فلا صرأ توقع ولا نفعا' تملك ولا 
يشاءمن المالك يوق الأمور' مقاليد ؤإليه والأرض' السماوات فطر 

وهوالخد' بيده يشاء' من ليدل يشاء من ليضر يشاء' ممن لينزعه 
أزأز ثمن. زد ينثمغ ئز ؤءاو قدير ثيء كل على 

؛.;^١٤ءك ءَا;أتئا ثت؟ ت ثاو @ ثمحن 

يالممقوتة والعصبية والعناد، اللجاج إلا وأبوا رؤؤسهم' ركيوا فلما 
يعبدونولما قم عداوته وشدة منهم' براءته أعلن والأجداد' الاباء تقليد 

اممهءدون من 

(.٥٢, )١٥الابمان الامحا.. )١( 
الآ،أر'آها.-ود؛الآنيءا».)٢( 
)٤٥(.اص ص. ّور؛ )٣( 
(.٧٤- )٢٧ الآ،ات الشعراء1 ص؛ )٤( 

٤٣٦





لهءلاشراك وحده الله عبادة إل عنها ؤيصرفهم إليها وتقربا لها عبادة 
ونلمايكرهون، بهم وأنزل لأصنامهم كاد الذي هو بأنه إليهم ليوحي 

بالتكد|حوأصسابهم عمن التماثيل يمسالوا أن إياهم بأمره ذلي أكنا 
مثاوهمندا طإم ستثم ل ؤءاو جوابا بحرون كانوا إن والتحطيم 

ا•يتمحىهرمحقامإ إن 
فثابواوعيا، فيهم وأوجدت ما' حد إل العلريقة هذه نجحت وقد 

خللمواالذين هم بهمم واعرفوا فطرمم أصل ي كان دما رشدهم إل 
وءاالموابأسا، عنها تدفع ولا نفعا لنفسها لأتملك تماثيل بعبادمم أش،ءهم 
منبه حاءهم عما ؤإعراصهم دعوته، عن بمدهم الملام( رعليه إبراهيم 
؛لكنهم العاين، رب لد العبادة ؤإخلاصن التوحيد على البينان الايات 

الضلالخماه ي وارتكسوا أعقابهم على ونكصوا رؤؤسهم ركبوا أن يلبثوا 
البتن•والبهتان الشرك من آبائهم عن لرنوه لما عصبية دالخ؛رة 

^لظنلثوقأتتر إدم مماوا آئمهنِ إئ تعال؟ؤننجمأ ايد نال 
jlِئطشىهرآا ذي3 ما علمث لثن لأويإ عك ق،نوأ م .  I J

لإبراهيمالحجة حلقات واستحكمت وبيانا، وصوحا الحق حلريق ازداد 
ينافقوأن صدودهم من ذرعا يضيق أن له وحق ونومه' أبيه على 

صارحا،إنكارا ذلك علميهم ينكر وأن لشركهم' ًلغياُبمم من صجرأ 
الما آم ينب ين أمع1دلأ ^ؤثثاJ العقول، ؤإلغاء بالخبال ليرميهم 
أثلاآم يؤن ين ثتدت و4تا ئؤ ٌ بممئم. ولا ثثثا ّدثظإ 

شمحهر٣ا•

(.٦٣)الأية الأساء: سودة )١( 
(.١٥.  ٦٤)الآلآان ّود؛الآسا».)٢( 
(.١٧- )٦٦ الآلآان الآسا».ّودة)٣( 

٤٣٨



)عليهإبراهيم توم نفوس من لاله1ءلل الجاهلين الخمية أخذت لقد 
فيماللاباء التهاليد لهلاءوت العصبية متهم وتمكنت مأخذها، السلام( 
مشاعرهمملكت حتى الخق عن والانحراف الشرك من به أصييوا 

البم،الحق عن وصرفتهم لجهة' شر إل وأفكارهم عقولهم ووجهت 
السلام(رعله إبراهيم من يتخلصوا أن قم ونينت المستقيم، والمراحل 

عمال، جزاء منه وانتقاما الباحللة، لألهتهم انتصارا العقاب أشد به ؤيئزلوا 
وتكسم•تحطيم من بها صع 

الشركظالمات من ؤإخراحهم الخوقم، إلا بذلك أراد ما أنه اممه ليعلم 
٠٢١١^؛؛؛٧^حكم إن ءاِل4قؤم رأزمى ^٠١^؟ التوحيد• نود إل 

السلام(رعليه إبراهيم وخليله رسوله ينمر أن إلا اممه يأبى لكن 
نسوءوالأوليائه به ماكادوا محيبهلل دينه، وأعداء أعداءه محذل وأن 

وأعدائه،أولياته ي الحكيمة العادلة لسنته إمضاء المئين، بالحسران 
دءورإد/ا . إمئمر ءه وثلثا ثدأ َئفى ثار ^٠^ تعال؟ فال 

نياه أق آلأى إل زفيثا روكه © ألأمن ءجطثهم كدا 
صتهبمت٢ةثاثا ؤغ نائله رسوب إسكذ ئدا ؤيئنا . هؤت 

ؤيئامآلختت خمل إلهم محألتج يامثأ ؛هدؤزكن بثه بمقهم ؤ© 
همنمد؛واهرآ؛♦ه ؤاؤأ آليكوء نإبماء آيثلين 

آليتاللتهمؤ ؤ،  ١٣١٠ثثأثا كمس ؤلث١ تع—١^ وقال 
آشنمزثهم متذرتبر أل"لنليين ثج لا بجم . ^ ٠٥٦محم نبجم 

ب.ج نص 

•)٨٦( الأيأ الأنيهآءt سور؛ )١( 
(.٧٣. )٩٦ الايات الأنطءء ّودة )٢( 

(.٥٢- )١٥ الأّتان غامء _؛ )٣( 

٤٣٩



لثنوبجد ور ^3 ين •كن ث ألإ( أف ال؟ تعوقال 
أش;نهلأا.

وضبطالآقوال، عليها تبض الض القواعد بتقعيد الاهتمام ثامنا؟ 
الواقعبمستجدات الإحاطة مع غاأرها منها يتهمع التي اوصول 
العصر:وأحداث 

أنهبها محلى التي ادلٌ~ "رمه الرزاق عبد الشخ سمات أبرز من 
وتكسوهاالوقارء محللها وسخصية غزيرا وعالما كبيرا، عقلا يملك كان 

المحتهدآ فقهيا الخلاف، معرفة ي غاية كان فقد ذلك عن فضلا الهيبة، 
الأدلةبمناقثمة مغرما الأصول، وصبمل التقعيد إل ميالا أحدأ، يقلد 

السحكتابات ل عامة سمة الحقيقة ق وهده بينها، السدأيد والرحيح 
الخامسالمبحثى ي التحديد وجه وعلى الثاق القمل ي وصحت، وند 

تأصيلي السديدة والرغبة الشخ بها نمير الش العلمية الدقة والسادس 
وآمابعدها، ما عليها ينبتى بمقدمه بحن، كل وتصدير وتفصيلها المسال 

مححدهلا عليه متفق أمر فهو العمر• وأحداث الواقع بمستجدات علمه 
للبحوثالدائمة اللجنة أصدرما التي للفتاوى القارئ ولعل مكابر' إلا 

علىشاهد أكبمر الفتاوى، من وعترها العقيدة مساثل ق والإفتاء العلمية 
4عالعبارة ي والإمحاز والتأصيل التقعيد ي السح رغبة من ذكرت ما 

•المعئى ووصؤح اللففل جزالة 

إلأنتقل للشخ، العقدي المنهج سمات أبرز وبيان توصح وبعد 
٠بالتوحيد البالعة عنايته عن الحييث 

(.٢٣)الأيأ اكح> ّرد. )١( 

٤٤٠





كبارأحو كتبه ما ؤيدصه هذا ؤيوكد التوحيد، علم وبخاصة العلم 
قاتلا:طلبته 

■ ٥١٣٦٩عام عرفته ما أول عقيقي الرزاق عبد الشبح عرفت لثل 
مادةفضيلته على فتلميت التوحيل،، دار مدرسة ي عليه تتلمذت عندما 

علىالله حق هو الذي »التوحيد كتاب لنا يدرس وكان التوحيد، 
للأحاديثوشرحه لمعانيها، وتقريبه للايات تمميره ق فكان العبيد،، 

منالعاق استنباط ي ودقته للرجة، مهلابةتها وبيان السلف ولأقوال 
محيى،ومثالا ذلك، ق آية التعلبن، لأذهان وتقريبها النصوص، 

منالمتاشن ومدارك عقول وض الجليلة المحاق بى المواءمة ل سئما لا 
بىوما التعليم من الأول المراحل ي مبتدئ بتن ما دهم الطلاب' 

التعليم.ق به بأس لا ثموطا قطع ومن متوسهل، 

-المؤلف بها محتم التي بالسائل عناية يول ذلك أثناء ق كان ولقد 
الشبخعلى ؤيئني التوحيد، كتاب أبواب من باب كل امم،- رخمه 
منالمعاق دقيق على وغوصه للمسائل فقهه ق الوهاب عبد بن محمد 
الحينبين الفرصة ينتهز وكان المسائل، تلك يقمنه محا النصوص، ظاهر 

والاستفادةعليها، والاطلاع السلف، بكتب بالعناية الهللبة فيوصي والختن 
ابنالإسلام سح كتب سئما لا القراءة بمواصلة الصيفية الحهللمة من 

.؛ ١^٠١ رحمهما القيم وابن تيمية 
وحهليبإمام العمديس الوحمن عبد الدكتور الشح فضيلة ؤيتحدث 

علىوتركيزْ التوحيد إل الرزاق عيد الشبخ دعوة عن الحرام السجد 
فيقول:العقيدة 

ومراسي•.•وناته السابع النصل انتلر )١( 

٤٤٢







ا*يّووهر ءابجنا بمص أعلثلتؤ إلا مود ^إن 

باش،الصالة وثيقة أبا لزعمهم كان إنما آلهتهم إل نسبوه ما فان 
الض،حلب ق اش، عند Jالنرابين إليها وتقرب عبدها، لن ثمفيعة وأعا 

محه.الضر ودفع له، 

،سبحانهاش نبه الوبوبية ق الشرك من الشائبة هذه أحل ومن 
تربن اثث آهند ؤءا تعال؛ فقال وعمه من على وأنكر بهللأنه، على 

عكسق-هلم ثد،لأ 1ليى دثا و _، ^١ إلنه ثى مثم رث، 
عمافعنك ؤإلثهندة اكسجا عثلم يمّفويكا همما أشو بحنن سمى 

العبادةاستحقاقه ق يشركه إل، معه كان لو أنه -سبحانه- فبان 
كانمن إلا العيادة يممتحق لا إذ وتدبير. وقهر، وملك، خلق' له؛ لكان 

بأّهوعتشى قصده، ؤينفد أمره في3لاع ونفعه، حبره ليرحى كيلك، 
حلق،له كان ولو خماه، ينتهك ولا حدوده، على يعتدى فلا ٠ وبهلثمه 
ليكونذلك على قوي إن وقهره شريكه، على لعلا وملك،وتقدير وتدب؛ر، 

ياكن؛ إن > شريكه دون وتقري بخلقه، ولذهب وحل،ه، الأمر له 
صفاتمن فان الجمع. على ّلهااذه به يقرض ما والجثروت القوة لديه 

هذهمعنى وق وايبروت• والقهر' والكمياء' العلو' كمال -تعال- الرب 
ذىإل١^ لابممأ ^١ بمولوف كما ءاته تعذو َ؛ا0 لو تعال؛ قوله الأية 
٠٢؛لأهر ثي 

•( )٤٥الأية I هود سورة )١( 

(.٩٢. )١٩ الابمان الزمون، سورة )٢( 

(.٤٢)الآ،ت الإماء.ّور؛)-١( 

٤٤٥



المعتىوقيل، مغالبته. إل سبيلا لامحذوا الراد المعنى كان إذا -
رصاهإل واتنوا حقه• بواجب والقيام وتاليهه، عبادته، إل سبيلا لامحدوا 

ريهمإل شوي ^■٤>^ أئن تعال؛ نال كما سيلا• 
قأرش عياب اة عدابدث ؤبجامكث ثنمثم تحمن اونا أم أأدمح-ة 

دليلسموه؛ دليلا ذلك من العلماء بعض استخلص قد و" 
هناكيكون أن أمكن لو قالوا؛ الربوبية• توحيد على به استدلوا التمانع، 

وجودأحدهما يريد بأن عقتلفا أن لأمكن  ٣١أمر ييدبران محلقان، ربان 
الأخرؤهريد ثيء' حركة أحدهما يريد أو عدمه، الأخر ؤيريد قيء' 

يلزمهلما محال• وهو منهما، كل مراد محصل أن إما ذلك وعند سكونه• 
الأخردون منهما واحد مراد محصل أن ؤإما النقيضين، اجتماع من 

يصالحلا والعاجز لعجزه، الأخر دون الرب هو مراده نفد الدي فيكون 
ربا•يكون أن 

والصفاتالآّ>ماء توحيد 
ؤيوصف،اممه يمي أن فهو والصفات؛ الأسماء توحيد أما و- 

غعرمن ^^، رسوله به ووصفه سماه، أو نفسه، به ووصف سمى بما 
•تمثيل ولا تكييف، ض ومن تآؤيل، ولا محريف، 

تعلنهكمال له جخا دأحواله سوونه وعرف العام، ي تبصر ومن 
ارتباحل،أتم بها وارتبايله العليا، وصفاته الحسنى، الله بأسماء وأمرأ خلقا 
ادن4أسماء على واضحات وثمواهد بيئات، آيات كله الوجود أن له وحلهر 

•فاته ص٠ 

(.٥٧)ام- : ٠١٨١)١( 

٤٤٦



الصفات:لإتيان طويضن المالكتن* *مدارج ي: القيم( رابن ذكر وقد 
رسولهلمان على ممال الله عند من جاء الذي الوحي ١- 
تعال-اس -رحمه قال الصنعت آثار البصير به شاهد الذي الحس ٢- 

الأيل؟الطرمحق يان بي 
وجهعلى مفصلا إثباتا الصفات ياثبات جاءت فإنبا الرسالة أما ف- 

الريب'الشك ورفع الءئين العلم وحمل الغهااء، وكثف الشبهة، أزال 
نصابه*ق الإيمان به واستقر القالوب، به واءامأنت الصدور، له فئالجت 

الأمرتفصيل من أعظم والأفعال، والعون، الصفات، الرسالة ففصلت 
الإحمال،من وأبعده لفغله أبلخ، فما تقرير* أكمل إثباما وقررت والنهي' 

لأياتالتأؤهل كان ولذلك التأؤهل، قبول من وأمنعه والاحتمال، 
آياتتأؤيل جنس من حقاتقها عن عترجها بما وأحاديثها الصفات، 

ءالصواعقكتاب؛ ي ذكرما ممرة لوجوه منه• أبعد بل • وأحباره العال، 
عنمحرجها بما الصفات آيات تآؤيل بل • وانمللة* الحهميأ على الرسالة 

واحد،باب كله فالباب سواء، والمهي الأمر آيات كتأؤيل حقائقها، 
•بها والإيمان حقيقتها، إثيات وهو واحد، ومقصده واحد، ومصدره 

فيها،فعلنا وقالوا: قوم• العاد آيات تآؤهل على سهل-ا وكذلك 
الكتباشتمال فان أعذر• نحن بل الصفات، أيان ي االتكلمين كفعل 
العالنصوص من أعفلم الأفعال وقيام والعلوم، الصفات، على الإلهية 

تأؤيلنحن علينا بمرم فكينا تآليلها، لهم  ٤١'،ما فإذا بكمر، للأبدان 
المعادإأيان 

ونالوا:والهي الأمر، أيان تأييل على أحرون قوم سطا وكذلك 
وأيانوتنوعها• كثرما' *ع الصفات آيات ي أولك كفعل مها، فعلئا 

٤٤٧



معارضأ)ه يظن وما قالوا؛ آية* خمسمائة على نيادة تبلغ لا الأحكام 
المعادلصوص عقل معارض فعندنا الصفات، لصوص العقليان من 
٠مته وأقوى جنسه' من 

وخلواهرها،حقائقها، حلاف على الأحكام آيات متاولو قالوا و- 
وحعلمتموهالآ، اصطلمحتموها اكي القواعد هذا لل سئ والذي 
قتل،بثيء تكلم ما الاه أن طردها كان طردناها فلما إليه، نرم أصلا 

ثسا>يفعل ولا به، تقوم صفة له ولا ينهى' ولا يأمر' ولا يتكلم' ولا 

والوعد،والنهى، الأمر، أيان تأييل لزوم الأصل هذا طرد و" 
تأؤيلأن الصواعق كتاب ي ذكرنا وقد والعقاب، والثواب، والوعيد، 

الدنيافمال أصل هو حقائقها عن ءثرجها بما وأحبارها الصفات، آيات 
بسبكان إنما عليه الإسلام أعداء وتسليهل الممالك، ؤزوال والدين' 
٠٣١ي حرى بما وحمحم اطلاع' له من هذا ؤيعرف التآؤيل• 

سببلأنه بصحته، اعتقادهم ْع اكأؤيل الفلأر،ءفة عقلاء نجرم ولذا 
يالصفات أيان ورود كيفية تأمل ومن للشرائع• وتعهليل ، ٣١لفسماد 
نإياحقائقها، عن محرجها بما تأؤيلها بهللأن قهلعا علم والسنة القرأن 
تعال!قوله إل فانثلر بوجه. التاؤيل محتمل لا وجه على للدن 

:نشهى آز ه ئ أؤ أتوئ نقلا أن [لا :ثلثون ؤء 
-الرب إتيان تاؤيل واكنويع النسيم هذا محتمل هل دؤىهرا♦ ءا؛ني 
ثممهةالممياق هدا مع يبقى وهل وأياته؟ ملائكته بإتيان جلاله- جل 

إبنمه إتيانه أنه ل أصلا 

(.١٥٨١الأية الأنعام! صورة )١( 

٤٤٨



نأفتممج إل آدجنآ ج إلش أو-مآ تعال؛ قوله وكيلك 
ئ٩ءفدتاهر١ا.محونئ أممم بم نال: أن إل بمدءي، يى 

أكلثم نوعين، وجعلهما الخاصن، والتكليم العام، الامحاء بين ففرق 
^^،؛١قوله: كذلك المحرفون. يقوله ما لتوهم الرافع باكدر التكليم فعل 
رسلأؤ ^، ١٤;ورم، بن ؤ و-ثيا إلا أدس دممه آن يشر َ،ف 

قولهوكذلك واأسهاة بمجو تكليم بوامحمهلة، تكليم إل تكليمه فنؤع 
ا.وي٤لنيهر ِوخلإق ألنا-را ؤ أصعلتنإى ؤإد، السلام؛ عليه لموسى، 

قولوكذلك كلامه. هي إنما والرسالة والخلأم. الرسالة بين ففئق 
قالبدر ليلة التمر ترون كما عيانا ربكم ضون إنكم ٠٠ه؛ اض 

صحوأالهلهيرة ق الئّمس مون وكما سحاب بينه ليس الصحو 
ا.سحابءر لوتها ليس 

التاؤيلإرادة يناي والأحرار والكشف، البيان' هذا أن ومعلوم 
ودين.عقل له من هذا ق يرض ولا قهلعا، 

فانعليها، الصفة دلالة الصفات إثبات حلرق من الثاف؛ الملريق 
ومشيتته٠علمه، وعلى ، حياته وعلى خالقه، وجود على يدل المحلوق 

منفيه فما صروؤها٠ استلزاما ذلك يستلزم الاختياري الفعل فإن 

(.١٦٤-  ١٦١)■الابمان النماء )١( 

الآ؛ة)اها.الشورةاأ سورة )٢( 
(.١٤٤)الامحآ سورة )٣( 

دبكمسرون "!نكم مسلمأ عند ولعقله (، ٦٣٣)ومسلم راكح الخاري رواه )٤( 
•الييث  ٠٠رثيته• ؤا تضامون لا القمر، هذا ترون كما 

٤٤٩



فاعلهحكمة على يدل الوجوه أكمل على ووقوعه والإحكام' الإتقان، 
إلالعظيمة النافر ووصول والنفعر، الإحسان، من فيه وما وعنايته، 
أنارمن فيه وما وجوده، ؤإحسانه، حالف، رمة على يدل الخلوق 

بالكمال.أحق الكمال فمطي منه، أكل حالته أن على يدل الكمال 

بصمرآسميعا يكون أن أحق والنطق والأبصار، الآمماع، وخالق 
متكلما.

كذلكهو يكون بأن أحق والإرادات والمدر، والعلوم، الحياة، وحالق 
قيءأدل من هو التخصيصات أنولع من المخلوقات ق فما فسه، نق 

التخصيتس،اقتضت التي وحكمته ومسيثته، - -ّمحانه الرب إرادة على 
علىدليل المهللوب الوجه على الهل-الب سؤال عقب الإجابة وحصول 

قل|رتا،وعلى عبيال|ه، لسؤال سمعه وعلى بالخرئيات، تعال الرب علم 
المهليس،إل والإحسان بهم، ورحمته رأفته وعلى حوائجهم، قضاء على 

ورضاه.محبته على يدل درجايم ؤإعلأء لهم، والإكرام أليهم' والتقرب 
تدلالمشهودة العقوبات بأنولع رسله وأعداء والظلمة، للعصاة، وعقوبته 

علىيدل والإنماء والعلرد، والإبعاد، والسخهل، الغضب. صفة على 
والبغض.المقت، 

-سبحانه-دعا ولدا التأمل، عند واحد جنس من الدلالات هده ف- 
بربوبيته،العلم يثبت فهو صفاته٠ على بدلك الاستدلال إل عباده 

بدلك،مملوء والقرآن المشهودة، صنعته بنآثار كماله وصفات ووحدانيته، 
منالرزاق اسم وساهد نفسه، المخلوق من الحالق اسم ساهد فيهلهر 
لالمبثوثة الرحمة سهول من الرحيم اسم وشاهد والمرزوق' الرزق وجود 
لحفلةينقطع لا مدرار هو الذي العءلاء وجود من العملي واسم العالم، 

٤٥٠





أدلتهاتنوعت وقد أسماته* وحقائق كماله، ونعوت خالثها، صفات 
•ا ادأ واعتيارأ* ونظرأ< وفطرة، وحسا، عتلا، ( JbUفهي تتوعها بح،ا<،ب 

الإلهيةتوحيد 

وفعلا،وقصدآ، قولا بالعبادة: اش إفراد فهو الإلهية؟ توحيد أما و" 
والضراءالسراء ي ثدعى ولا إليه إلا التراض تقرب ولا له، إلا يدر فلا 
منذلك ضو إل عاليه، إلا يتوكل ولا به، إلا يستغاث ولا إياه، إلا 

الكتب،به وأنرلت الرسل، به نثغ الذي هو النؤع وهذا العيادة• أنؤيع 
•أمته وض بيته الخصومة فيه ووقعت دعوته، رسول كل به وبدأ 

ضساقها على الحرب وقامت الخهاد، ثمع أجله من الذي وهو 
•والشرين الوحدين 

بتوحيدعليها الاستدلال الإلهية توحيد لإثبات الفهلري والطريق 
وضره،نفعه ومنما خلقه بمصدر أولا يتعلق الإنسان قلب فان الربوبية• 

وتوثقعنه، وترصيه إليه، تقربه التي الوسائل إل ذلك بعد ينتقل ثم 
•الإلهية لتوحيد باب الربوبية فتوحيد وبينه' بينه الصلات 

هذ0إل رسوله وأرسي المشركين، على الاله احتج ذلك أجل ن م" 
,غهآوش 'أمحس لي تعال؛ قال نومه' يدعوبها أن وأمرْ الهلريقة' 

ربش ش . تدقثيذك أثلا ش قه ثيدرث . تمحى محقنتم إن 
يقهمذكأ،نلأ ئز قي ثيمؤدن . ألنير ٢^؛>؛^، تب ألكنج آلك٠ثثب 

\تعشه بجتار ثلأ -نجئ رئر سء طز مث؛وث بمِ' ئ م . 
•سميىهر٢ا ثآن ش ثأ ثمقك . تنثبأ َقئن 

{.٣٩. )هرآم اكدحي رمدكرة . ٦٦٨الغم اس للعلامت المالكتن انظر.دارج را( 
(،٨٩- )٤٨ الايات ااؤ٠سونأ سورة )٢( 

٤٥٢





أقعبمؤك أش أقء تن يتودمحر ثن ج تعال؛ وقال 
لهممحلص ولا إنكاره، يسعهم لا بما -سحا0- ممورهم ا« وأمحبمرهر 

والأمانة،والإحياء والتاJuر، واللك، بالرزق، تمرده من به الأعراف من 
وجوبي الحجة عليهم به ليميم والدابة والإرشاد، والإعادة، والبدء، 

الناصح،وشركهم الحاطى' حكمهم ءا-؛؛هم محينكر سواه• دون تقواه 
نثمورآ.ولا حياة ولا نفعا، ولا صؤآ قم يملك لا من على وعكوفهم 

آماني ه أنعلئ أدمى ءبمد،ِ عك نبمالإ ف يثد تعال: نال 
ثأفث1اَة هء وَ لطم نآ؛نل آلأزش ألك>ت @أسمح لإؤث< 

؛J، jiJIأس غ دك سجر؛وا ثمتإ أن لكث حقاي ما بهجتم دا>كث> •ءداُيى هء 
٠متممن؛ُىهلآ؛ كتم إن بجئمحو مثامأ ؤءل ة ممال قوله إل قنم 

أووثير، صرف أو ودبر، كلل،' مئ معه يكون أن -سحانه- فأنكر 
ؤينمر،يعزل، أو يول' أو السوء، ؤيكثمف دعاه، إذا المضهلر محب 

ريسأدهلؤيعيد، يبدئ أو الضلالة، من ؤبمدي الح؛دة' من، هنقذ أو و؛ثذل' 
•به اس استآثر مما ذلك مر إل ؤيندر• يشاء، لن الرزق 

الحجةقامت، وبه ألسنتهم، به ونهلمت، فهلرمم، ي استقر مما وهدا 
الايالتامن ذكر وما العبادة• توحيد من الرسل إليه دعتهم فيما عليهم 

^٥،•مل، قل؛ل، 

(.)١٣الامحأ مض> سووة )١( 
خلاياوجعل قرارأ الادض جعل "انن ونعامها؛ (• ٦٤- )٩٥ الايات؛ النعل سود؛ )٢( 

يعلمون،لا ل اد مع اءد حاجزأ المميز ض وجعل رئاسي يا وجّل ايارآ 
نيلاالد عع اءله الآرض حلناء ربجعالكم السوء ؤيكمم، دعاء إذا الضطر محب ائن 

يديض 4ثو\ اليياح يرسل ومن والبحر البد ؤللمات ؤ، مديكم انن تذكرون• ما 
منمزنكم دمن بميل• ئم الخلق ط امن يشركون' ءما اد 'عالك، اُد ُع اءد رحمته• 

صادقض•.كتم إن بريانكم يمحوا قل الد *ع ا؟د والأرعن السماء 

٤٥٤



قالأنبياء بهد،ي واهتدى الاستدلال، ي الترآن طريق سلك ومن -
•عليه( انتصر رأي مناظره وخصم يقينه، وقوي نفسه، اطمأنت الحجاج 

جهتتن؛من والرهان الحجة، ذلك ق فان 

العصوم.حبر أنه الأول: 
•الصحح العقل ومقتضى الفهلرء، موجب أنه والثال: 

.٥٥







الله--رمه عفيمي الرزاق عبد السخ فضيلة العلماء هولاع ومن 
والدعاةالناصحين، العلماص من كان فقد أحدآ، اث على نركي ولا 

علىمنهم ييصثرون الهدى' إل صل من يدعون الذين الصلحين، 
للواما،الخامل بنواحدء، عاليها العاض للفتة، الحب وهو لا كيف الأذى، 
والعملبالعلم منها اندرس لما المحيى لعلمومها، الماشر عنها، الناتي الدافع 

لشدةوذلك السنة ي إمام باته وصف إذ عجب فلا والتهديب، والتعليم 
دليلوأصدق بها< اس- كتاب -بعد والاعتصام عنها، والدب بها تمسكه 

بمصرالمحمدية السنة أنصار لخماعة رئاسته إبان كتبه ما ذلك على 
قاتلا:

وانحرافالكلمة، ق تفرق من اليوم الإسلامية الأمم ترزح ما إن 
ليس، ■^٥٣يتقدم حن الوراء إل وتأخر الدفاع، ي وصعقا لرأي، اي 

وسلوكهمالصالح، السلف ترامث، عن غفلتهم نتيجة إلا ذلك كل 
نحيفارواحا حديد، من الملحدين شبه راحتر ولقد وعملا، علما حطتهم 

وسلكواالصالح، سلفهم أقوال إل رجحوا أمم ولو السلمون، إزاءه خمل، 
اليوم'لذ١٤ سبهة من ما فإله نحورهم، إل الكائدين كيد لردوا حلريقهم 

ددثغهاالأول' العصور ي ااسابقين الملحدين إليها سبق وقد إلا 
منأرسل، سبيل فلا فائقة، بيراعه الملف، علماء أحله وأبهللها وردها 

عليه،كانوا مما أنوم هذي ولا سبيلهم، 

ونقمهال، تلاوة تعال ادنه كتاب إل المودة ق الحعو كل فالحير 
ورواية'دراية ه الكلم جوامع صاحسا المصهلفى، أحاديث، ؤإل فيه، 

الفلاحهو فدأللث، عالهما، الناس أعمال وعرض الأصلين، بهان،ين والثتتيا 
٠رّاد بعلأه ليس اللأي والرساد 

٤٥٨



بعيدءرمن مند بهيا شعر ممن ال٠حمد١يأت، السنة أنصار جاعة ؤإن هدا 
كانما لاسيما الخرافات، تكيآ الخماعة فبدأت وعلاجه، مصدره وعرفث 
هالنيئ تنة إل يشرفها من وكل بآعضاتها وترجع بالعمائد، منها متعتا 

حبعلى وتنسهم النبوية، بالمعارف وتن؛؛وهم الصالح، السلف 
ا٠عصييةر مر من حكمها على النزول على وئمرنؤم والسنة الكاب 

منممر وصمه وقد بالغة، بالسنة الثيخ عناية كانت فمل| وبالخملة 
قاعدةباعتبارها فالعقيدة ٠ عقيالwة ورحل تنة صاحب بأنه حللابه 

التيوالواحهة الثاق، الوحي باعتيارئ الأنمللأق،والقنة ومركز الإطلاق، 
يركزاس- -رخمه الشح اهتمام مناط كانتا والأنداء، تتعرض 
شتىق رفيقا مساسا ؤيمس،هما بهما يدكر أو إليهما' يلمح أو عليهما' 

الذيالموصؤع وبى بينهما ملابسة لأدنى لهما' ؤيتعرض حيينه' 
الذينالعلماء من كان أنه على يدل فإنما دل إن وهذا ا' يعالخهر 
عنفضلا منها' اندرس ما ؤإحياء السنة نشر ي فعال بشكل أسهموا 

الباطلة.مزاعمهم ويحص شبههم ورد عليهم' والإنكار البدع أهل محاربه 
غيرةمن عراها ما الشنة عن ينفى مناظراته جل ي الله- -رحمه كان 

ولعلبلين' وانتحال الجاهلين وتأثيل الخالين' تحريف عنها ينفي كما 
فقدذكرته، ما على دليل أصدق السة* حول الءسهات القيمة محاصرته 

قاتلا:لها المنكرين السنة خصوم من الداعية المسام موقف فها أوضح 

آ0سعام الصائر الضوي الهدى محالة من الأول المدد ١^ )١( 
السادسالفصل بمصر اوسةأ أأنصار جاعة ومحل أحمد عيدء بخاري اإش؛ح كلمة انظر )٢( 

*عليه! العلماء •ثناء 

محنمعؤغ — اش رحمه — عقيقي الرزاق عهد الشح فضيلة ألناها محاصرة الأصل ق هي )٣( 
القيمتالخاصرْ أشرحاة بمصغ نمت وقد حينها، ي الحاصرة تسجيل تم وتد ءللأي، 

الفترات•لتناسب ومراعاة حشية العادة والخمل اامرة المارات حيف •ع 

٤٥٩



يديروالذي الئنة، حجئة يثبت الذي الناظر أو الداعية المسلم 
يأكونفتارة يناظره، »_ أو حصمه باختلاف موقفه محتلف عنها السته 
الصلاةعاليه الرسول عن حاء ما خمح ؤينكر أصلها، من للمشنة منكرا 

حاءبما ؤيكتفي ينكره حلما، أو عملا أو قولأ الأحاديث من لام وال
يايمالمى حاجة لهم يثبت أن هولاع ممر موقفه الكريم، لقرآن اي 

الئنةإل ذلك، ي حاجتهم يثبت أن بالقرآن، وعملهم للقرآن، فهمهم 
بالقرآنعالينا احتج *إذا وصفة' وعملا قولأ ه الئبي بها جاء التي 

ألكتبعثاش ؤوؤ0 فيه؛ لقوله بالقرآن أغنانا تعال اش إن فقال؛ 
^لبإنهر١؛وبئرئ نثنمه وص ّيىء 4لإا بمث 

سنة،إل معه نحتاج فلا ثيء لكل دئبتن داصح بتن فالقرآن 
نتكلفلماذا بها، الاحتجاج أو إلها والركون فيها البحث نتكلف فلماذا 

لقولهكتابه محكم ق إليه نحتاج ما كل ببيان لنا تكمل ارلٌ ان ّع هذا 
وبشرىورحمة وهدى قيء لكل تبيانا القرأن« اروهو الكتاب عليك ونزلنا 

رسولسنة ي البحث عناء أنفسنا نكلف أن إل حاجة فلا للمسلمين 
أحرى:أية ي !سبحانه ؤيقول عنها بالقرآن لغنانا فيها بما لعمل ه ادنٌ 

ستلنات^  1٣١٥م للأ' محا-مع نلؤ ثلتر ولا ٢'^، ؤ دآثؤ ن ث٩ 
ماالمعنى فيكون القرأن' بالكتاب يهريدون • سمه ثن ألكثف ي، 

الشنة،إل حاجة فلا قيء كل القرآن ففي قيء من القرآن ل فرطنا 
بهاالاحتجاج ؤإل إليها للحاجة إنكار أو بجملتها للئنة إنكار وهذا 

العلماءأجاب وقد الأيتين' بهاتثن القرأن فا جاء بما إكتفاء بالخملمة، 
منها؛باجوبة الأيتن بهاتتن الاستدلال عن 

(.)٩٨ص اكٍل< سورة )١( 

)٨٣(.ايأ الآن،وامأ سورة )٢( 

٤٦٠



بهالمراد ين أأ1كتف ق ؤلنا ^ثا تعال؛ بقوله المراد أن 
سورةقليل، إلا القرآن من نزل يكن وم مكية والسورة المحفومحل، اللؤح 

من*كثحر مدنية، عمران آل مدنية، الس4اء مدنية، براءة مدنية، البقرة 

وصحإنما بالصلاة يتصل وما مدق، منها كثير والفرؤع، الأحكام أيان 
 U؛_J المدينة.ق وتكامل

قأصولها نرلت بالمدينة، القرآن ق نزلت إنما المعاملات وأحكام 
ؤ(نزلت وليات قصاص من الخنايات وأحكام الهجرة، بعد القرآن، 
مكية،حميعا أما الصحيح على مكية كلها الأنعام مهورة والسعورة، المدينة، 

اسموذكر الذبح كايات المدنية الايات قشبه مكية أيان منها يكون ئد 
أماعليها الغالب لكن بالمدينة، نزل هدا مثل يكون قد الدباح، على اس 

الوقتي ثيء كل بيان القرأن هو الذي الكتاب ي يكون فكيف ٠^،، 
أصولهانزلت إنما الأحكام تلمكم أن مع الأية، هذه في4 نزلت الذي 

ركعاما،وعدد أوئاما، وتحديد الصلوات عدد ثم مكة. ق لا بالمدينة 
السنة.من عرفث إنما الةرأن، من Jحرف م كيمياما وسائر 

تكن؛ المستحقين جهة ومن المصاب حهة من الزكاة وأحكام 
الذيإنما مكة ي شرعت الزكاة فريضة تكن م بل مكة، ي عرفت 

وبيانالمدينة ي كان إنما وحبايتها الزكاة وفرض العامة، الصدقات ثمٍع 
المدقتؤإئما الموبة سورة ق المدينة ق نزل إنما للزكاة المستحقين 

الأصناففيها المي الآية أحر إل ^١^ ؟صن إص للثقة 
شرحلهاوكذا ^١۵ ٥١١ق محددا لمس الزكاة نصاب المصاب، ئم الثمانية 

علىيدل فالواقع فه، مبينا ولا القرأن ي محددأ ليس الحول حلول وهو 

)•ا(•الآ؛ات التدبآ' سور؛ )١( 



قيء،كل فيه يكن ا وأنه العامة، الأصول على اشتمل القرآن أن 
ممسيرا سوهر ين أثكتف ي، غرقنا آيأ فا بالقرآن الكتاب فممسير 

أنالئلم تعال اممه أمر الذي ايحفوحل اللوح به الراد إنما صحيح، 
•القيامة يوم إل كائن هو وما كان ما فيه يكتب 

سءِهو بما آلكثن كلى وهي: الأخرى الأية أما 
الأول،ق نيل ما مثل فيها فينال ا إلم1دإاو،يمر ودئ/عا منتمحعة ؤبمدى 

أوالأية هذه فها نزلث التي الحل سورة ولكن القرآن' بالكتاب المراد 
الشرحنزل يكن و؛ المكية، الفور من المحل مكية، سورة الحملة هذه 
الرسؤلبمعجرات يتصل وما الوحيد، أصول نزلت إنما مكة، ق كله 

الفرؤعوأما مكة ق وهذا هذا أصول نزلت إنما وسلم، عليه ان صلى 
ثىو؟اب.مننا آلكئب هك يقال فكيف المدينة، ي نزلت فقد 

ليسلكن القرآن، الحل سورة من الأية هذه ي بالكتاب فالمراد 
التيالأية مثل هو إنما الفرؤع' أحكام لجمع بيان ّيء لكل بييانه المراد 
التيالريح عن إخبارا وه أز _»  'Sفيها؛ اش نال 

وقال؛رمحا عليهم أرسل هود نوم عاد على شانه جل اممه أرسلها 
دمرتهود' قوم دمرت إنما وهي أز _♦ من 

الهالكينووانع الحسية، الأدلة أو الحسية فالأمارات ديارهم، ودمرت عاد، 
بالأيةالمراد أن على يدل القرآن ق عنهم اس، وتحدث هلكوا الذين 

٠العموم، لا الخصوصر 
مماص أخو آل \صه قك تعال: قوله كذلكم 

)٩٨(.الأيأ اكحلء سور؛ )١( 

)٨٢(.الأيأ الأنعام، سورة )٢( 
•( )٠١الأنة اك0ة> سور؛ )٣( 
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أوالصلوات، عدد بيان الايات من آية أي ممي ؤإلأ ا-إثصوص بها أؤيد 
بأصلهالحرام، اف بيت إل الحج بيان أو الزكوات، تياصيل بيان 

السنةق المدينة ي شئ إنما الوقت، هدا ي قمع يكن ا وتفاصيله، 
حجمن كان وما العالماء، بين الخلاف على العاشرة المنة أو التاسعة 

الصلاةعله الخليل إبراهيم عن الموروثة الملرينة على فهو ذلك' قبل 
الماس،ي يؤذن أن اف وأمره إسماعيل وابنه هو البيت بني لما والسلام 

الصلاةعله إبراهيم رسالة أيام من شرعه و؛ادتل،أ مشروعا الحع كان 
يفرصه أمجا زمنه، وبعد . النبي زمن ي العرب أيام إل والسلام 

آلسورة أيان صمن نزل فقل، وسلم علميه ادن4 ملى محمل، شريعة 
أوالهجرة من الماسعة الممنة ق نزل إنما مكة ي ينزل ي وهل،ا عمران، 

٠س ان رسول فها مأ المى العاشرة لممنة اي 
الخجقرصية أصل قيه يتبهم( ا وهو قيء لكل تبيانا بمال فكيف 

الل،ينةي ئرض أيضا والصيام الصيام، تفاصيل ولا الخع تفاصيل ولا 
هوأين بالملاح الخهاد وتفاصيله، الخهاد أين بسنة، الهجرة بعل، 

محاإلا هنزل، ا وهو الربا تحريم وأين وتفاصيلها هي أين البيؤع وتفاصيله' 
الخصوص،به أريل، الذي العام من إما فيها بمال أن إما فالأية اال،ينة، 

لأنمكة ي وهم اد،طلمين على أوجبه قيء لكل تبيانا يقال أن ؤإما 
بياذأما لا قم، وشرعه علميهم أوجبه محا قيء لكل بيان مكية السورة 

الإسلام.أحكام من حكم لكل 

حملةإليها لاحاجة ء قالوا أو جلة السنة أنكروا الذين فهؤلاء 
يعرفواو؛ اكلريق، أحهااوا قد الأتن بهاني واستل،لألآ بالقرآن أكتفاء 
منالقرأن ي ما بيان وأن المشرع واقع يعرفوا ور المزيل' تائخ 

المرأةبين الخمع محريم أين تم المنة' ي واقعه والمعاملات، العبادات 

٤٦٣



كانإنما أد؛ه< بامرأة الإنسان رواج تحريم أين وخالتها' وايآة وعمتها' 
وهباتوموايهث وقف من الثخصنة الأحوال تماصيل الاJينة، ي هذا 

الاياتي بالمديتة، كان إنما كله هذا تفاصيل وطلاق، ونكاح ووصايا 
•سعته ق ه الرسول وبسها الدينة ق نزلت الش 

أوصرورْ يدل واصح مهال جيعا' ايسلم؛ن وعمل التشرح فواقع 
مامكة ي بين للقرآن، بيانا جاءت السنة أن على صرويية دلاله 

ماالديتة ق وبين التسرع، أصول أحكام من نزل ما بقدر إليه محتاحون 
والحدود،والحتايات العاملات مجن وضها بيؤع من إليه الحاجة طرأت 

قولأتفصيله ه الرسول نز ولا بالمدينة، إلا آياته نزلت ما هذا كل 
استدلالبالأتن فالاسدلأل والسلام. الصلاة عليه بالمدينة إلا وعملا 
مردود٠الدليل يقال ولا مردود 

حالهم،باختلاف الماوعؤين من اااJاعية موقف إن ابتداء قلت 
والردبالآيتان احتج ار،لٌ بكتاب اكتفاء جلة بالسنة الاحتجاج أنكر فمن 
علمتم.كما عليه 

إماالأحاديث، بعض يرد السل٠ين، من الناس لبعض آخريكون موقف 
حاءالطب أن برونه لما لمعارصتها أو يزعم، فيما لفكرء لمعارصتها بالنسية 

خلافهاعلى يأي أن يليق لا أمور ي صحيا قرارا قرر الطب وأن به، 
لمعارصتهاإما أحاديث يردون هؤلاء فأمثال ه، الرسول عن حديث 

والأمر؛ الذبابركحديث ٠ مثلا صحية لقواعد لمعارصتها ؤإما لعقوقم، 

احدي نإن لطرحه< ثم كنه ه نلغمأحدكم ثراب ي اليباب وغ >إذا ونصه! )١( 
ويعنه• الله رصي مرة أيأ حيلث من اليخاري رواه دواءء الأخر وي شفاء جناحيه 

شفاء،الأخر وي شنا جناحيه احد ي فإن فا«قاو0، الطعام ي القباب و،تع ءإذا ا رواية 
•حسن رستدء ماجه، وابن احمد رواء الشناءا يؤخر السم يلم وأنه 

٤٦٤





أنأرادت ؤإذا كذا، بمجناح تنزل نزلت إذا والهليور الدول• التذا1م هذا 
♦كذا الخان؛ين إل الخناحن تنصب الخو ق ونتف هتف 

غمستهفإذا بايناح' نزل نزل إذا الطيور كسائر اليباب أل فالقصد 
الهلعامأو الشراب أصاب ئا علاحا شفاء من فيه وما الثاق جناحه كان 
دليلالتعليل فهذا الأحر. الجناح من الهلعام ي نزل الذي الداء من 

ءثمه<لا فيما ودخولا ه نفعند من محمينا لهاس بهذا تعليله أن على 
منفيها وما بمخلوقاته عليم والده شأنه، حل الدم من بوحي هو إنما 

•ربه عن هذا بلخ وقد ان، عن البلاغ إليه ه فالرسول خواص، 

منأعفلم شانه جل الله بوحي يثق أن الإنسان على ومحب 
بنيمجا على يتفقوا ؛ الاحلباء يتفقوا، ا هم ثم الاحلياء، بنئلريات ثقته 
بيتهمفيما أيضا محتلفون هم الحاويث، هذا على المعرصون هؤلاء عليه 

نظريةبهسالة يرد فكيف للاهلباء، اجتهادية نظرية مسألة والعمالة 
عليه١)^< صلى الله رمحمول حديث بها يرد الحث، تحت مازالت اجتهادية 

وسلم•

صحبحسند المحدر\ن هلريقة على ند فالالمني، جهة من وأما 
اعرضواالذين والناس الحديث، عالماء اشرحلها التي للشروحل مسنوف 

قاإليه يستندون ّئد عندهم ليس رجاله جهة من الحديث هذا على 
يقينايعتقدون إليهم تمل التي للأخبار وقيولم معاملتهم ي وهم ذلك، 

عليهدلت ما يعتقدون الأخبار، من وصلهم بما غالبا حلنا يفلتون أو 
وأصبهلأوثق لأيم الحديث هذا رواة عن جاء ما يقبلوا أن ٠يلزمهم 

فلأن،إدانة وي فلأن سفر ي أخبارأ لهم بروون الذين الرواة من وأعدل 
روواالذين هؤلاء من أقل من ذلك يتبلون قضية ي الشهود شهادة وي 

٤٦٦



قيكون أن إما طعنهم إن قلت؛ الحديث• هذا . الد رسول عن 
ءبثي أخبر وأنه اختماصه، من ليس هذا أن حهأ من . الرسول 

جاءإنما بأنه يشعر تعليله بآن عنه الخواب وبينت ويصيب< فيه بملي 
•شأنه جل الله عند من به 

أوثقإتبمم قلت؛ والرواة الرواة، جهة من الهلعن الثانية: الناحية 
الييعق ييقبلون العادية أخبارهم يقبلون الذين أولثك من وأصيهل وأعدل 

أقلأخبارا يقبلون القضايا. ي الثمهادات وي والحضر، والسفر والشراء، 
الأحاديثبعض يروون اليين الحديث، هذا رووا الذين هؤلاء خير مجن 
يردوهاأن ذإما ومداركهم، أفكارهم مع تتفق لا لأما يردوما ند 

ؤإمايوولوها، أن يمكنهم م إن العقل صرح خالفت ليقولون؛ ييكذبوها 
■مروصع أيضا وهذا كثرما، مع عليه دلت ما خلاف على يتآولوها أن 

والصواب.الحهلآ يعميه عقلهم نإن سليم، غير واعراض سليم 

عنهموثبت والسلام الصلاة عليهم الرسل به جاءت الذي والوحي 
فيجبالهوى عن ينْلق لا وهو ربه من بوحي الأس الصادق عن جاء 

الرواةأو رسوله يتهم أن من بدلأ وتفكتدْ عقله يتهم أن الإنسان على 
ثقتهمن أكثر . وبرسوله بربه وليثق وحيه' ق ربه هتهم أن أو العدول 

ومامحدود ومداه كثيرأ الخْلآ عليه وجرب ناصر العقل فان بتفكيره، 
ييعتقد وأن القصور، ممكره ق يعتقد أن فعليه يعلمه، مما أكثر خهله 
شرومحلاستوفوا الذين الرواة ق يعتقد وأن والصدق، الكمال اذ وحي 
ثقتهمن أكثر بهؤلاء يثق أن عليه الحدأثين، عند المعروفة المضبوحلة النقل 

بتمكره.

عقلكامم فيقال لتمكره، لعارضته الحديث ينكر عمن جواب هذا 
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قوبالخهل بالخطأ عملك إيم بجهله، مما أقل يعلمه ما فإن بالقصور 
العدولهؤلاء أما هذا، عليك وجرب أخطأت ما ممرأ لأناك 

عنملىأن فيهم يندر فهؤلاء الأحاديث نقل النقل، اسوفوا الذين الصباط 
يناولونوالذين ونادر، حدأ قليل صوابه جانب إل حعلوه أحدهم، 
هذاأيضا يسلكون هم ءااهرها، -SKj على وبجملوما الأحاديث نصوصن 

أياننصوص من فيتاولون شانه جل اس كتاب ي لك الم
الرؤية>نصوص ومن والصفات الأسماء 

ديلرم ألاهئ ئدبحقه ؤ؛؛" قرآن: الي رؤية النصوص 
اءالأس—٠—ات آي؛٠ 'اظر؟هر ر؛ا إل . ثاخمت ع*؟ذ ا، أأمح؛رهر 
الأبوان،عذاب القبر، وسوال القبر ونعيم القبر عذاب أحاديث والصفات، 

علىوبجملونه الأرواح، عذاب على العذاب وبجملون الأبدان، تعذيب 
منؤإسرائه ماء الإل ببدنه ه الرسول عروج ينكرون الأرواح' صعق 

بالروح،وعروج بالروح' إسراء هذا ؤيقولون ببدنه' القدس بيت إل مكة 
يسرلا الإنسان فإن الحلق، ق الالوفة والعادات الكونية، للسنن تحكيما 

ولاليلة حرء ق ال،هابعة السماء إل يمج ولا ليلة، جزء ق المسافة تلك 
العادات.بخوارق جاءوا الأنبياء أل إل ينفلرون 

ال،كونيةوالسنن الاكونية والعجوات للأنبياء بالنفلر العادات نخوارق 
ؤإنالأنبياء لخصوص بالنفلمر عادية تعتبر هذه الأنبياء بها اس خص التي 

الأنبياءنقيس فلماذا الأنبياء، لغ؛ر بالنفنر مألوفة وغبر للعادة، خارقة كانت 
أنئرض على باطل، قياس هدا العاديين الأفراد على اله من أوتوا فيما 

(.١٠٣)الامحأ الأنعام: سور. )١( 
(.٢٣}٢٢. الأية سورأ )٢( 
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مداؤوطى على حجيته وثبتت الأدلة عليه وقامت صح؛ح نفسه ق القيامن 
يغثدهم عن بملفون الأنبياء لأن به' الاحتجاج يصح لا باًلل' قياس فهذا 

قست ند الإسراء ثم لهم، معجزة أيدهم على العادات خوارق جريان 
تأؤيلهو إنما الإسراء لحديث تأؤيلأ يكون لا فتاؤيلهم ' به وجاء القرآن 

آيبمدنمى قلا سد،، أنتئ ١^ فيه جاء القرآن للقرآن، أيضا 
ءص.^١ ١^ ألأتا آمي آل ١'^ 

وأنهالق،، بإذن الموتى محيى أنه عيسى ؤ، يعتقدون النصارى إل 
فيهفينفخ حاا؛رآ يصور وأنه اس، بإذن ي؛رؤْ أعمى ولد الذي الأكمه ييرئ 

بطريقةوليس اذ بإذن الأبرص يبرئ وأنه اذه، بإذن يمر ^؛;1 فيكون 
اليهودوكيلكم عادات• خوارق هو إنما مستشفى، فتح وما علاج 

لموسىبالفلر العادات خوارق جعل الذي فما العادات، بخوارق يؤمنون 
الممروجمل الأخر الثماحلئ إل معه ونى موسى ونجاة البحر بانفلاق 

سبهل،»ع سبهل يتنانع لا حتى الأسباحل عدد على حلريقا عثر إئنا يبسا 
متماسكوالماء يغرقوا أن دون الممرات هذه ق فيها يمرون يبسا جعلها 
لحاصيةسلب هدا ثم الأسمنت، من صبات وصمت ما حواجز، بدون 
سحانهبإذنه انجاهم حيث معه، ولمن له ؤإكراما لموسى معجزة الماء، 

وهلاكادمارآ ه نفجعله معه، ومن لموسى نجاة جعله ما ثم وتعال، 
بخوارقيعرفون وهم والنصارى اليهود من الكفار وأءدانه لحصومه 
•المعجزات وبهذه العادات 

ألقيالنار، من نجاه اش وبأن السلام عليه بإبراهيم يؤمنون العرب 
النارخاصية انده بسلب يومئون محلهم الذي فما منها اممه فنجاه لنار اق 

)١(•الأبة الإسراء' مور؛ )١( 

٤٦٩



.ؤبمحمد بالإمراء يؤمنون ولا إبراهيم على وسلاط بردأ تكون حتى 
يذكرونالسابعة، السماء إل به العرؤج ثم المقدس بيت إل مكة من 

هداإل السرعة هد0 يقولون إسرائه وي عروجه ي أيضا، هذا ي سها 
الخوق الذي الهواء وبين بد>نه بين الاحتكاك بمني البدن، نحرق الخد 

الصعودكذلك فيحرق، نارا يولد الاحتكاك هذا به، المحيهلة الهلبقات 

أعلىإل هؤلاء صعد إذا آخر ثيء نحرق، نارأ يولد الرعة بهذه 
علىالخارجي( الضغعل لأن ؤيتمرق، ينفجر هواء هناك يكل( ؛ إذا حتى، 
صغهليوحل، حيث غيتفجر بالهواء، الخهات جع من حسمه وعلى جلده 

الالتي الطبقات ي يقولون الدم، ف؛خرج ( ٣١١٧١ي وصغهل لخايج اي 
يتتفس؟كيف فيها هواء 

هواء،لأنفسهم يأخذون القمر، ييرمحدون الأيام هذه ق يصعدون الذين( 
^-^١٤هذا عندهم كان ما العرب هناك• وص هنا ص وقايات ييأخذون 

علىوتغلب صحد كيف الرسون( كذلك أعلى، إل هؤلاء صعد فكيف 
الكواكبجاذبية فوق التي الخاذبية على يسقءل ي وكيف الأرضية، الجاذبية 

الآرصيةالجاذبية من خلص كيف ;بملك، كان وأمثالها( الثممسية )الجموعة 
البراقيعرفون ما وأولئك »براق« هو إنما ركبها، ولا له، أحنحة ولا 

يمفهلور تماسك وكيف الأرضية، الجاذبية وعاكسى صعد كيف ركبه الذي 
سبهفهذْ جاذبيتها، دائرة ي وقع حينما السماؤية• الكواكب سهلح علمير 

'المعراج على أمحضآ يهوردويا الإسراء على يوردوتبما 
متهمأولئك على به يرد تأليفا هذا ي السنة أهل بعص ألف وقد 

ذكروالمعراج الإسراء ق صغيرة رسالة له الرماؤ( الحليم عبئ محمد الشخ 
أوالخديث ؤ، كانت إن والمعراج الإسراء علهم( ترد التي الفبه جح فيها 

العاداتخوارق أن هو واحد أمر والرد الكونية، السنن( جهة ص كانت 

٤٧٠



فهمالخلق، لسائر بالتفلر العادية السنن سبه عادية سنن للأنبياء بالنفلر 
الناسأن كما لهم، بالتظر عادي كوف طريق ق يس-ءرون عجرامم مق 

آعلىإل ترضر الْليور أن وكما عادإ، سبرأ الأرض سطح على قسخر30 
أنهو واحد، ثيء ذكرت كما فالرد عاديا، وصعودا ارتفاعا بأجنحتها 

يدعلى شأنه حل اف أجراها التي والمعجزات العادات خوارق من هدا 
رسوله

بعضعلى أو الأحاديث على يعرضون الذين أل والخلاصة 
قليلعدد وهو ومعنى لفظا الأحاديث من تواتر بما هومتون الأحاديث، 

منمقعدْ فليتيوأ متعمدا عل كدب »من كحديث الأحاديث من 
تعالاس، رؤية كأحاديث معنى المتواترة الأحاديث أو النار® 

القبر.ونعيم التبر عذاب وأحاديث الخفن، على المسح وأحاديث 
ؤإماالسنة، ق لتواتره ؤإما القرآن، ق لمجيئه إما هدا بمثل يؤمنون 
وذلكالاحاد، بأحاديث يؤمنون لا لكنهم حيعا، الأئئين ق لوجوده 

أمثالفيردون غالب، ض خلنا يكون ند خلنا إلا تفيد لا أيا يرون لأيم 
دونالمريع ي بها بمجون أو أصلا بها بمجون ولا الأحاديث هذه 

•الأصول 

بمليالرائي إن يقولون فهم الأحاد أحاديث رد ق شبهتهم أما 
يمنافق أو كذاب وهو يفلهر فيما عدلا يكون قد الراوي ؤإل محيبميب' 

الأشعريموسى أي على رد الحلماب بن عمر إن ليقولون أمرْ، باحلن 
لهيؤذن فلم ثلأتا استأذن إذا الإنسان وأن الاستئذان ي الملام ق قوله 

يبشغله مشغول وهو امحناب بن عمر على استئذن وقد فلينصرف 

اس.ي ومسلم)٤( راكح الخاوي م .ظق )١( 
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عمريمعه فلم الأستثذان' سلام الباب عند سلم به» أعلم اش بيته 
لهأذن فما سلم ثم أحد له أذن ولا أحد أجابه فما سلم ئم أجابه فما 
الذيشغله من حلص أو الخْااب بن عمر انتبه أن بعد فانصرف أحد 

كدا،كآق قال عليه. سلم من إجابة أو الإذن من يمكنه و؛ باله شغل 
أبوبه فإذا ّلم مى فْللب يسلم مسلما أو يستأذن مناديا أسمع يعني 

تنصرفجعلك الذي ما تدخل، أن منعك الذي ما له؛ فقال موسى 
فاوينهبرف*راا.له يؤذن فلم ثلاثا أحدكم استئذن أإذا الحديث: له فذكر 

أصللكن للعدد، تحديد فيه وليس الحملة• ؤا القرآن يبيده وهذا 
أرق(الانصراف ي نال وربنا النور، سورة فا موجود الانصراف 

لأينال الخهلماب بن فعمر العدد بمدد أ لكم' أزكى الإنصراف ئأب 
ؤإماهذا، قال ه الرسول بآن معك يشهد بثماهد تأتيني أن إما موسى 

أناه نفق ا/لشعري موسى أبو قال هدئه، يحني وأفعل(' بك أف*ل أن 
يد0ق وسقهل له يستجب وم كذا، أنا موسى أبو أنا قيسرا بت( الله عبد 

الحبمر،وأخبرهم الأنصار محلس إل ذهب أفعل، ماذا ونال وتعب 
له:فقالوا أحدكم معي، ليذهب فقال؛ الحديث هذا ي صدقوه فصل،ثوْ، 

أصغروكان الخيري سعيد أبو فذهب أصغرنا إلا معك يذهب لا 
هذاقال ه القه رسول بان الحهااب بن عمر عند معه وشهد الحالسين 

بنعمر هذا إو فيقولون به• هدده مما وأعفاه الحديث منه قبل الحل،يث 
الواحدرواية أن على يدل مما فهذا حديثا، له روتم( صحابيا امم الحهلاب 

•بغيره يتايد حتى به نحمل فلا ممة مصار وأنه تقبل لا 

\لخدويسمد اي، حديث من ( ٢١٥٣١وملم راا/آلأها القح - الخاوي ردا، ( ١١
•عني اد رخي 
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الوقوفعدم ومع مته< أوثق هو من محالمة عاوم وُع الإسناد' اتصال 
•الحديث بها يرد نائحة علة على 

نفسهالخطاب بن وعمر عليهم، يرد ه الرسول من العمل هذا 
ولاالقمة بهذه يتمسأكون نلمماذا مرات، تباله الواحد حبر يقبل كان 

عليهم«رد هدا منها، أكنر وغءدها بسمها يتمسكون 

الحطاببن عمر عنه، اش رخي الخطاب بن عمر ق أخرى جهة 
لمنمتهم لأنه لا أكثر، ؤيستوثق محتهد وكان التثبت ق قوة عنده كان 

بنسعد مع التحقيق حادث ي أنه هدا على ؤيدلكم • خورْ ق استوثق 
قإماما للسرية، ئاتدأ قاضيا أمبرآ العراق جهة أسمأ كان لما وقاص أي 

بنعمر إل الحماعة أولتك من رجل اثمتكاه الحمحة ي حهلييا الصلاة، 
محرجلا إنه ف، يقول كتابا وثيقة إليه وكتب عنه، اس، رخي الحهل-اب 
الالصلاة، نجممن ولا بالسوية، يقسم ولا القضية ق يعدل ولا بالسرية، 

بنسحي مجن وثوقه مع الموضؤع ي محقق ثمخصا فأرسل يصل، بممن 
فأرسلأكثر يستوثق أن فأراد القلاقل ولا الفتن يريد ما لكنه وقاص أي 
ق•مبض 

فكلهموهناك هنا أناس على ومر المساجد ودخل حقق وفعلا 
الفعماد،بؤرة فيه الذي المكان إلا وقاص أي بن سعد على خمحأ يثنون 
الكلمةنفس فحكي الرجل هدا له فانتظر الرسول ساله بلغ الذي الرجل 
وأكثرفقره، وأدم عمره فأحلل كاذبا كان إن اللهم فقال؛ يسمع وسعد 
إلالرجل وجهها  ١٠٣أربع نظتد دعوات أربع للفتن• دعرصه عياله، 
فقره،ودام عياله، وكثر الرجل، هذا عمر فطال وقاص، أيا بن سعد 
حاسةبمن للشساء يفلر الْلريق ي يمثي وهو صار حتى المن ي دكع 
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أصابتنيءس،كان فقول شيت وقد لك ما ا له فقال حاجبه' سقط وقد 
٠سعد دعوة 

طعنعندما ستة استخلف فا عنه اممه رخي الخطاب بن عمر أقول 
وميتا،حيا أحلكم لا ء ققال استخلف؟ له؛ وقالوا يبقى أن وأهسإمن 

استجابمحعني خليفة بينهم من ليختاردا ستة استخلف عليه ألحوا ولما 
أعزله؛ أق اعلموا قال: ثم سعدآ الستة من جعل ثم الحملة' ق لم 
فسادأبواب يسد وأن فتنة، يهلفى أن يريد له' امام ولا فيه شك عن 

أناسعد هذا يمول عنه، اش رصي وقاصن أي بن بسعد ظن سوء وليمن 
؛ؤإن رد<• فالحمد الحلافة أصابته فإن وبرأيه' به ئقتي لعدم عزله أ؛ 

خليفةبه رصي بمي إليه٠ الحلافة تكون من فليستسره خلافة نصه 
إياه•باختيارهم لكن يعينه ؛ ؤإن 

إنالقصد • عنه اف رصي الحطاب بن عمر انحاه على محيلكم فهدا 
أنالأشعري موسى أي من عمر طلب على اعتمادهم ؤا جواب هدا 

إذاالحديث هذا قال وسلم عليه اس صلى الرسول أن يثبت باخر يأتيه 
•فلينصرف له يؤذن فلم ئلاظ أحدكم ستأذن 

صدورنايث/ح وأن رصاه' فيه لما ؤإمحاكم يوفقنى أن اس وأسأل 
بماللعمل يوفقنا وأن الحق' إصابة قا بصيرة لنا بجعل وأن الناغ للعلم 
الدعاء*محيب خانه علمنا 

يوضحالحقول(( على المنقول تقديم »وجوب بعنوان؛ مقال وفا 
وسعةعقل بقوة يغر ألا الأمان على ينبغي أنه اش- -رحمه الشخ 
فيقول:والفتة، القرآن نصوصن على حكما ذلك ويجعل تمكتره، 

التميرق وسعة العقل ق قوة من افه آتاه بما إنسان يغر ولا 
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الثابتةوالفتة الكتاب رضوص أصلا، عمله مجعل العلم، ي وبسهلة 
بهلوي منهما خالفه وما دينا، وانحده قبله عمله منهما وافق فما فرعا، 

ؤإلأإنكاره يسعه ؛ إن تأؤيله مر على وأوله موصعه، عن وحرفه لسانه 
القواعدإل واطمئنالأ بعمله، ثقة سبيلا، ذلك إل ظنه ق وجد ما رده 

رسالتهمهمة نحاويد أو .ؤ' اش لرسول واماما بتفكإر0 أصلها التي 
العالموأئمة وعدولها، الأمة لثناة واماما فيه اتباعه محب ما دائرة وتضيق 

طريقهمعن إلينا ووصلت الشريعة نصوص إلينا نملوا الدين الأمانة وأهل 
ذؤهعةكونه •ع للانصاف ؤإهدارأ للحثاثق قليا ذلك ي فان وعملا، قولا 
طباغإذ أصولها، على القفاء إل الفضية ااسريعة دعاتم تقويص إل 

تتسلملوقد متياينة، وعقولهم متفاوت الفكري واّتعدادمم محتلفة الناس 
علىيتفقون يكادون فلا الأغراض تقكعرم ييشوب الأهواء عليهم 

الفرسان•أو الحسيات من كان ما إلا اللهم قيء' 

فردالشريعة، نصوص ي نحكم أصلا نحعل العقول من عقل فأي 
علىالحروج ق الخوارج أعقل وتآؤيلأ' فهما منتضاْ على تنزل أو 

تأؤيلق الخهمية عقل أم الدماء؟ ؤإباحة الفوضى ؤإشاعة الولاة، 
ومنالمعتزلة عقل أم موضعها؟، عن وتحريفها والصفات الأسماء نصوص 
والقدر،القضاء ونصوص وصفاته، اش أسماء نصوص تأؤيل ي وافقهم 
إثباتق الغلاة عقل أم القيامة؟، يوم ربهم أين الومئين رثمحة محإنكار 

علىوالقدرة الثمينة الكالفvن سالب ي والغلأة والصفات، الأسماء 
٠الخ  ٠٠ ٠٠٠الوجود. بوحدة قالوا من عقل أو ؟، الأعمال 

إذاش- -رحمه تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العلامة أحسن ولقد 
هذاي المتأولين من الأمة وسلف والفتة، للكتاب Bالمخالفون يقول؛ 
وأنه ٠١^-العقل أن يزعم الرؤية ينكر من فإن مر؛ج' أمر ي الباب 
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كلامهيكون وأن وقدرة علما س أن محل ومن التأؤيل، إل فيها مضطر 
التأييل'إل فاصطر ذلك أحال العقل إن يقول ذلك، ونحو محلوق خمو 
أنيزعم الحنة ل الحميقيتن والشرب والأكل الأجساد حشر ينكر من بل 

فوقليس اش أن يزعم ومن التآؤيل' إل مضطر وأنه ذلك أحال العقل 
الخأؤيل((.إل مضملر وأنه ذلك أحال العقل أن يزعم المرش 

قاعدةمنهم لواحد ليس أنه هؤلاء قول فساد على دليلا ؤيكفيك 
ماوأوجب جوز العقل أن يزعم من منهم ل العقل' محيله فيما مستمرة 

الكتابيوزن عقل بأي شعري فياليت أحال٠ العقل أن الأحر يدعى 
جاءأوكلما قال: حيث أنس بن مالك الإمام عن اش والشنة،فرض 

لحيل.5 محمد إل جمحيل به جاء ما تركنا رجل من أجدل رجل 
•انتهى هؤلاء، 

سنةوائموا أنقمهم وحدعتهم عقولهم قدسوا ممن فريقا ؤإن هدا 
ماءالإل المهلأم عليه مريم بن عيسى نبيه الله دخ أنكروا قد نبههم 

اتباعسوى ء لمي لا عدلأ، حكما الزمان آخر ونزول وروحا، بدنا حيا 
دليلاءلنوْ لما اتباعا منها المحكم إل ردها دون الايات من تشابه ما 

نزولاالنبي سنة من ثبت ما وردوا وخيال' وهم إلا هو ءقل؛ا،وما 
علميهايستدل لا العنائد أن من أنفسهم عند من أصلوه ما على 

ولالأحاديث، من نقلوا فيما الصحابة لبعض واماما الاحاد بأحاديث 
حجةدون والرقان الخلمم أهل من الأمناء التماة على منهم جرأة ذلك 

والتعديلالجلح رجال وتناولوا الأحاديث علماء على وتْااواوا • برهان أو 
الأصلوحفغل للمدين خدمة من قدموه بما منهم جهلا حداد بألمنة 

مفمواأن عن منهم وعجزأ النبوية' السة وهو الإسلام أصول من الثال 
ودوايمحنالحديث علوم قواعد ق كتب من الأخيار الأمة أولئك دون ما 
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وهلعتاي؟الرواية ي ومراتبهم درجاتبم وبيان الحد،يث رواة تايهخ فا 
تقبللمن تميهزأ سماعه أو بعضا بعضهم ولقاء ووفايتهم، ومواليدهم 

الثعن وذبآ ثرد. وما الأحاديث من ثقيل وما روايته، ثرد من روايته 
ءانيا>وحفاظآ النبؤية 

للقثةالمتهمض بهؤلاء العلم طلبة من الناشئة اغز هذا ومع 
أحرونوتردد وأئمتها، الأمة سلف على المْ-أنين ورواما' الصحيحة 

والإفناءالعلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة إل فكتبوا بهتهم وتمياءلوا 
للبحوثالJائ٠ة اللجنة فأحابتهم ذلك، من عليهم أشكل عما يستفرون 

الساتلين.حاجة ؤيقخي الحال يناسب بما والإفتاء العلية 
برعالتنحلمة الأستلة من اللجنة إل منهم ورد ما ذكر يل وفيما 

أحرونزوله ماء الإل حيأ السلام و الصلاة عليه مريم بن عيسى 
هذا.ق اللجنة به أحابت، وما عدلأ حكمآ الرمان 

٤٧٨





رفعهأنه وأخبر صلبوه، أو ئتلوه أمم الهود على سبحانه فأنكر 
آياتهمن آية وليكون له، وتأكريما و< رخمه تعال منه ذلك كان وقد إلهه، 
مريمابن عيسى )، الله أيان أكثر وما رسله، من يشاء من يؤتها التي 

رسلبل ؤ تعال؛ قولُ ق الإصراب ومقتضى وآخرأ أولا الملام عليه 
والسلامالصلاة عليه عيسى رفع قد وتعال سبحانه يكون ن أ ه

وقتلوه،صلبوه أمم الهود زعم على الرد به يتحقق حتى وروحا بدنا 
الوحدها، الروح رفع ولأن أصالة للبدن يكون إنما والصلب القتل لأن 

علهم،ردأ وحدها الرؤح رغ يكون فلا والصلب، القتل دعواهم يناؤ، 
فلاحميعا، والياJن الرؤح ق حقيقة الملام عليه عيسى اسم ولأن 

رغولأن هنا' قرينة ولا بقريتة إلا الإحللاق عند أحدهما إل ينصرف 
منونصره وتكريمه وحكمته القه عره كمال مقتضى خميعا وبدنه روحه 

أس»ؤؤال الأية: ختام ي تعال قوله به قضي حسبما رسله من ساء 
الموالعن الخواب ي وتأكيد بيان نياده لهدا وسياق ٠ ه ^٠١ ٠٠عنئرا 

تعال>اف< شاء إن الثالث 

فهلحيا السلام عليه عيسى كان إذا والرابع: الثالث الموال 
وما. محمد دين ذلك ي يينع الماس بئن ومحكم الرمان آخر سينزل 

ولنالزمان أخر يبعث لن عيسى أن زعم من على نرد وبم الدليل؟ 
الماس؟بين محكم 

أخرمريم ابن عيسى اممه نيي سينزل نعم الموالين؛ عن الإجابة 
عليهمحمد نبينا شريعة ذلك ي متيعا بالعدل الماس ومحكم الزمان 
إلايقيل ولا الخزية ؤمحضع الخنزير ؤمحقتل الصليب فيكسر والملأم الصلاة 

بعل،موته قبل خميعا والصارى الهود الكتاب أهل به وسيومن الإسلام 
قويسإلا آلكئ-ا م ئ تعال؛ اله قال الزمان آخر ينزل أن 

٤٨٠





ابنفيكم نزل إذا أنتم »_ قال؛ . المي أن عنه رواية وي 
اممهعبد بن جابر أن أيضا الصحح ق وثبت ٠ ٠ منكم« ؤإمامكم 

أمتيمن ط\ى}ة تزال لا ١١يقول؟ ه النبي سمع عنهما اش رصي 
ابنعيسى فنزل قال القيامة يوم إل ءلاهرين الخق على يقاتلون 

إنلا فيقول لنا صل تعال أمبرهم؛ فيقول السلام عليه مؤيم 
الأحاديثفدلت الآمة((.. لهده اث تاكرمة أمراء يعص على بعضكم 

أنلعلى ه محمد نبينا بشريعة محكم أنه وعلى الزمان آخر نزوله على 
فيهامحال لا الأمة هذه من نزوله أيام وغرها الصلاة محا الأمة هده إمام 

محمدبنبينا النبوه حتم وب؛ن نزوله بتن منافاة هناك وليعس للشد، 
وأخراأولأ الخكم ولله حديدة بشريعة السلام عليه عيسى يات م حيث 
٠الحكيم العزيز وهو لحكمه معقب لا يريل، ما ومحكم يشاء ما محبمعل 

إليرفع ؛ فلم الأنبياء أفضل ه محمدا أن بما الخامس؛ الموال 
احتمىول١ذا حقيقة؟ إليها رغ عيسى كان إذا عيسى من بدلا الماء 
ودلل؟علل الأنبياء؟ سائر دون بالرير عيسى 

بكلوأحاحل وعلما رحمة قيء كل وسع تعال الله إن الإجابة؛ 
الشاملةوالقدرة النافدة والإرادة البالغة الحكمة له سبحانه وقهرأ قوة ثيء 

لرفعدمنيلين مبشرين ورسلا أنبياء الناس من ثاء من اصطفى 
فضلاالمزايا من شاء بما منهم كلأ وخص درجات بعض فوقا بعضهم 

واللامالصلاة عليهما ومحمدا إبراهيم خليليه بالخلة فخص ورحمة، منه 
زمنهمع تتناسب التي والمعجزات الايات من أراد بما نبي كل وخص 

وهولحكمه معقب لا وعدلا. منه ح؛كمة قومه على الحجة تقوم وبها 
الخبير.اللهليف الحكيم العزيز 

٤٨٢



عسمىفاختصام، للافضلية، بموجية بمفردها مزية كل ولمس 
ذلكوليس وحكمته الله إرادة مقتضى على جار حيا المماء إل برقعه 
عليهملنوح وموسى وخمد كإبراههم المرسلين إخوانه من أفضل لكونه 

عليهتقضيالهم ينتخي ما والايات المزايا من أعطوا فإمم والسلام، الصلاة 
عمايسأل لا يشاء كما يدبره الد إل ذلك ق الأمر فمرم بالخملمة، أو 

ذلكعن السؤال على يرتب لا إنه ثم وحكمته علمه لكمال يفعل 
ذلكحول حام من بالحءرْ أصيب ربما بل عقيدة تثبيت أو عمل 

منهو فيما التسليم المؤمن وعلى والشكوك الريب عليه واستولت 
هووهدا وعملا عقيدة العباد شؤون من هو فيما وليجتهد الله شؤون 

٠المهديتن الأمن وسلف الراشدين الخلفاء وطريق والمرسلين الأنبياء منهج 
المسح؟مريم ابن 'مسي سئي لماذا • السادس الموال 

ذيعلى مسح ما لأته بالمسح مريم بن عيسى فمي الإجابة؛ 
لمحهمسيحا سمى السالف: بعفن وقال اش٠ بإذن برئ إلا عاهة 

•الدين إل للدعوة فها سياحته وكثرة الأرصن، 

سميونيل ماسح، بمعنى الميح يكون القولين هذين وعلى 
بالركة،مسح لأنه وقيل له، أخممن لا القدمان مسح كان لأنه مسيحا 

مسيحيكون القولين هذين وعلى مباركا' فكان الذنوب من طهر أو 
أعلم•واممه الأول والأظهر ممسؤح، بمعنى 

ذلكفالخدوى عمل ولا عقيدة بذلك يتعلق لا حال كل وعلى 
•معدومة أو صعيفة 

عيسىموت على القاديانيون بها يستدل نصوم، الأسئلة هده مع 
عليهم؟نرد وكيف التصوصن تلك بيان أرجو ودفنه• 

٤٨٣



ِس-ثك ئن ت,مت أؤ تتتث أث اليؤ و اورل: ة الأي
؛٢^٠١؛.؟٠٤^>؛ ًق، ءثبم1 ن1ئث لإ.ثل ته 

هواش )إن نال: من على الرد الأية هذه من القصد الخواب: 
مرمحم(٠ابن السح 

ثلدثؤهر٢ا٠ثا,لث أكن قالوا؛ ومن 
بليعيد، إلها ولا ربا لمس الملام عليه المسح عيسى أن ببيان 

أحالهقبله من مضوا الدين الرسل شأن شأنه بالرسالة، الئه كرمه رسول 
منالماضية الأدلة بينت وقد يموت• متى الأية هد0 و؛ين م لكن محدود، 

بعديموت ثم عدلأ، حكما سينرل وأنه حيا رم أنه والقنا، الكتاب 
وأمهمى عيأن تعال ذكر ثم الناس، بين وحكمه الرمان آخر نزوله 

إلهينلهما أيما على بدلك فدل الطعام، يأكلان كانا الملام علميهما 
واللهالهلعام، من حيامما عليهما محمفل ما إل حاجتهما لثمدة الله مع 

هوبماج ولا عداه ما كل إليه محتاج المهللق الغنى له صمد فرد تعال 
٠سواه أحد إل 

أية:سبقها ققد الايات من ولاحقها سابقها ذكر ما بالأية المراد أن يؤيد 
تءيإهر"آ؛.أتن أكسيح ي أممه اة عاوأ وض حقعن 

ممنشمهر٤ا.ثالث أثن إُى ئالوأ ٌ •؛؛؛ينر ة وآية 
اللهضو عيادة ؤإنكار الدين ق الغلو عن النهى بعدها ذكر وقد 

)٥٧(.الأيأ 1 المائدة سورة )١( 

)٣٧(.الأيت من المائدة. سورة )٢( 
(.)٥٧الأيت من الائاوةأ صورة )٣( 

)٣٧(•ام من الماس'■ سوية رأ( 

٤٨٤



قولهأيضا ذلك ؤيوصح ينكره، و؛ عنه سكت أو ذلك فعل من ولعن 
دمد1لآمح( ألتوب ي ١٠وؤا أنحئ أم أو ؤ»ل الأنعام: سورة ق تعال 

ولابملمثر 

%اليٍن ة نص  iXjiؤ;؟ يهء اننالة الأي
•١^^a١٢٠ نكنثون لكامَ أص 

محمد.ؤبرسالة كفر من على الرد الأية من القصد الجواب٠ 
عليهماش فرد البشر' من لا الملائكة من يكون إنما الرسول أن لزعمه 

أنالبشر إل الرمل إرسال ي سبحانه اش سنة أن ببيان زعمهم 
قثامم الأسواق' ل ؤيمئون الهلعام يأكلون وأمم البشر من يصءلفيهم 

وقدالسلام، عليه عيسعى لأجل تحديد الأية ي وليس البشر شان ذلك 
نزولهبمد وحكمه نزوله ثم حيا رفعه والأحاديث الأخرى الايات بينت 
٠تقدم كما موثه ثم الزمان آخر 

ن:اآقثا؛ لا:أطبة ^!١ حر ٩ الئالثة: الأية 
ظ؛قلآا.

علبهعيسى موت على دلالة أي الأية هده ي ليس الجواب؛ 
أنعلى الدلالة فيها ؤإنما وصلبه' قتله على الهود تامر حينما السلام 
كمايأكلون بل تاكل لا أحسادأ ليسوا عيسى' ومنهم والمرسلين الأنبياء 

يومئونالثمنه وأهل الدنيا' ي محليون لا بامم الحكم ولها الناس، يأكل 
أنإلا كغيره' الموت علميه ياق لين المرممن كغيره عيسى وأن بدلك 

(.١٤)الأيأ من الأنعام: سورة )١( 
ر-آ(•امقانءسمالآيةّووة)٢( 
)٨(.الأية الأنماءء سورة )٣( 

٤٨٥



مننزوله بعد إلا يكون لا له بالسمة ذلك أن على دلا والقنة اوكتاب 
•تندم كما ا■اتنزير ؤيمتل الصليب فيكسر عدلا حكما الماء 

؛>بدبلأهرأس لشخت محيي ؤوؤ1 الرابعة؛ الأية 
بالاياتحصصت أما إلا عامة، كانت ؤإن الحمالة هذه الخواب؛ 

علىلم حجة وكانت رسله أيدي على اف، أجراها التي والمعجزات 
يبساعثر إنني لموسى البحر كانفلاق الرسالة، إتيان ق أممهم 

اش،باذن الموتى ؤإحياته والأبرص الأكمه عسسي وكإبراء عصا، بضربة 
ونزولهقرونا وإقاؤ0 حيا عيمهى فرفع معلوم• ممر هو مما هدا غر إل 

التيالعادات خوارق من كغيره العموم هدا من استثنى مما ذلك بعد 
٠ذلك ق غرابة ولا رسله 4ع اممه ستة هي 

هَظأ نبمنلظ هي أع تد ي  ji^١,؛، ة: الخامسالأية 
؛•إنكءط<هر 

ايثهوأن السلام، عليه لعيسى العبودية تثبت الأية هذه الخواب٠ 
اش،قدرة كمال على آية وأنه إلها، ولا ربا ولهس بالرسالة، عليه أنعم 

مغزاهاق ثسهة فهي بهديه ؤبمتدى به يقتدي الخد ي أعلى لمثل 
عليهعيسى لأجل تحديد على دلالة أي فيها وليس الأول' بالأية 
•تقدم كما أحرى نصوص من وتحديده ذلك بيان يوحد ؤإنما الملام 

آنأراد إث سقا أس ين ينهر ثنن ^^٠ الممادسة: الأية 
همثاهر'ا؛.آ'لأرني ؤ وش ^١^ مهم أنك أنسج ثهؤك 

)٢٦(•الآّت من الآحزابء ّود؛)١( 
)٩٥(.ام الزخرفء سوية )٢( 

(.١٧)الأية من الأئاJة: سوية )■٢( 

٤٨٦





عنوخرج كذبا اث على وافرى الايآ حرف هد أحد غلام على مريم 
التالاح.واقع 

إلأوواهئ ثؤوؤح إل سءت أثم ل  ١٠ة: نامثالالأية 
ْكرواهراا.أف؛؛ بمي دممهرق 

عليهعيسى موت على الأية بهذه القاديانيين استدلال الخواب٠ 
صحلما محالف وهو بالإماتة، المتوق تفسير على مبني مضى فيما الملام 

الأ'رةررمن الملام ءيسىءاايه رسوله الله قمرإ تفسيره من الملف عن 
نصوصبين حميعا كفروا الدين من بدلك ومحليمه حيا إليه ورفعه 

الزمانأخر نزوله وعلى حيا رفعه على الدالة الصحيحة والسنة الكتاب 
به.وعجزهم حميعا الكتاب أهل إيمان وعلى 

هناالتوق نفسيي من عنهما اممه رصي عباس ابن عن روي ما أما 
ءاا1حةأي بن عل رواية من هو إذ لأنهْلاءه سنده يصح فلم بالإماتة 

بنوهب عن روي ما أيضا يصح و؛ يرْ' و؛ منه يسع ؛ وعل عنه 
إسحاقبن محمل، رواية من لأنه بالإماتة التوي تفسير من اليماق منيه 
محهولوفيه »دلرإ وهو إسحاق ابن عنعنة ففيه وهب عن يتهم لا عمن 

فمرقد فإنه التوي معنى ي احتمالا كونه عن يزيد لا التفسير هدا ثم 
بأنهوفسر حيا إليه ورفعه وروحاء بدنا الأرض من قبضه ند الله بأن 

الالواو إذ الزمان آخر ونزوله رفعه بعد يميته وبأنه رفعه، ثم أنامه 
شل.له الأمرين حمع تقتفي ؤإنما الرتيب تقتفي 

الذيالقول إل المصير وحب الأية معنى ي الأهوال احتلفت ؤإذا 

)٥٥(.الأيت عن ءمرانأ أل سور؛ )١( 

٤٨٨





اسمن له والأمن السلام إثبات فيها نبلها، كالتي هده اّبواب؛ 
فيجبموده< لوقت ولا حياته، لمدة تحديد فيها وليس أحواله ل كي 

٠بيانه تقدم كما ذلك تبثن التي الأخرى النصوص إل الرجؤع 
ثبما،ثقون لا أف درن ين ؤُأؤ؛ق عشرة: الثانية الأية 

دثئهر١ا.و آتوئ . نحادوث ونم 
الملائكةمن اش غو عيد من على للرد سيقت الأية هذه الخوابء 

ولاما شينا قنلقون لا أمم ببيان ومناة، والعرى، واللات وعيسى وعزير 
•أحياء ض أموات مربوبون محلوقون هم بل ذبابا، 

حتىحيا، الملام عليه عيسى بقاء على دلت الأحرى الأدلة لكن 
يموت.ثم ه محمد بشريعة الناس ض ومحكم ينزل 

إقأرد ومآ إينا أتزثر ذآ أف حها عثرة: الثالثة الأية 
ومآثبمتى تدّمح( أرف وثا دأمحاط يإنثث إبو؛جن 

ماتوذهر٢ا٠لإ دهن ننهر م تم، مزق لا ربهر بن ألييدث أوف 
أنزلوما الأنبياء بجميع بالإيمان فيها اش أمر الأية هده الخوابء 

بهم،الإيمان وجوب ق محنهم محفرق لا سبحانه أنه وبتن ربهم من إليهم 
قالواالدين والنصارى اليهود على رد هذا وي اممه، من إليهم أنزل وما 

قولهق علبهم الرد من أخمل لما وبيان متدوا. نصارى أو هودأ كونوا 
من'؛ان نئا نية اقعقر ة بل ط محمد يه بنلال تع

أثثقمح(رم.

(.)١٢الأيأ من وحزء )•٢( الأيت اكحل' سودة )١( 
(.١٢٦)الأبة القرة: سورة )٢( 

(.١٣٥)الأيت القرة: سورة )٣( 

٤٩



الهذا فإن والحياة، الوت ي بيتهم التفريق بعدم المواد وليس 
ممع؛ مما ذلك أن كما ذكرنا٠ ما إل يرشد بل الكلام سياق اله يرشي، 

وعلىالمعنى من له سقت عما لها نحريف عليه الأية فحمل الرسل إليه 
.٠٢١تهترهرند بت مزة ؤ؛؛* ال: تعقوله حمل ر تقدي

الموتجنس ق بيتهم التفريق عدم يشمل حتى عمومه على 
يسهم التفاوت على يدل ذلك فإن والمصوص، الواقع بدليل والحياة. 

العمروطول ومتكا٢ا ؤزمنها وأنواعها والحياة الموت صفات من كفر 
ومكاثبماطؤيلأ وامتادأادها عيسمى حياة من فلتكن ذلك غير إل ونمره، 

النصوصبال،ايل النبيين إخوانه عن فيه اختلف مما ذلك، بعل، وموته 
الساقة.

ىزم َئثق ء ثن، قث ق محأ ؤ:ه ءدر؛ء مابس الأنة 
هقظدة لا ز٣ 

البعماله محني ان إنكل أن بيان الأية هان،ه من القصي، الحواب; 
أنكريؤَةو ال: تعقوله ق كما سواه، عنه يسال ولا غيرْ« إل يتجاوزه 

قم؛ئهرأا•ومحي دلإولأ محي تعال؛ وقوله ا• ربم؛ةهر َئب بما 
يتعلقوألا الث،ر واجتناب الحير كمهب ي جهده يسعى أن فعليه 

منهبقرابته القيامأ يوم العاjؤاب من الجاة ي أملأ أو به فخرأ غيره على 
٠دنياه ي له وممفليمه به صالته أو 

(.١٣١)الاه الترث. سود؛ )١( 
(.١٣٤)الأي الترة! سورة )٢( 
(.)١٢الأيأالطود. ّرد؛ )٣( 
(.١١٤)اص الأس: سؤر، )٤( 

٤٩



أنإلا اااص؛ة< الأمة عموم ي دخل ؤإن السلام عاليه وعيسى 
يمحيا ؤإبقايه السماء إل برفعه حصمصته قد والشنة الكتاب من الأدلة 
قالمعلومة الأصول ومن بيانه. تقدم ما آخر إل الزمان آخر إنزال 

العامةالصوصن على بها ثقخس الخاصة الصوعن أن الإسلامية السريعة 
٠ذلك من بصيدها نحن الس والغصوصن ف؛خصها 

قافإني أثه رصه ثل . يمنا هئاو» ؤرثا عشرة: الخامسة الأية 
١^١٢^^.

تليدء ثويس إلا ألكننحا م ئ ءشرْث السادسة الأية 
ثآ؛داهرم.تير وأزق آتتة وزم محت 

الأيةعار الكلام ق الأيتى هاتى ض الكلام تقدم الخواب: 
•والرابعة والثالثة والثانية الأول 

مالإثبات القرآنية الايات من القاديانيون به يتعلل نما وبالخملة 
ودفن؛مات ند السلام عليه عيسى أن زعموا 

دلتوالأحاديث الايات من أحرى أدلة خصصتها عموميات إما ١- 
بشريعةومحكم الرمان أحر ينزل حتى كذلك وبقاثه حيا عيسى رغ على 

•المران 

باحللوذلك نحصيصها، بعد الايات عموم عند القاديانيون ووقف 
الإسلامية.والأصول للقواعد لمخاكه 

فوقفإليها االصير محب أحرى نصوًرا مرمبما محملة أيان ؤإما ٢" 

 )١(hy  (•١٥٨)دالايآ (• ١٥٧)الآٌت من ء الماء
(.١٥٩)الآٌت مرثالما،.)٢( 

٤٩٢





الرابعالمبحث 

الطفبطهاء وتأمه اكصده با9كتب اهتهامم 

كاناش- -رحمه عفيمي الرزاق عبد الشح أن وصحث وأن سبق 
منتكل ولا النراءْ من تمل لا طلعة نفس له المعرنة، موسوعي 

بمقيكان وممه غير0 عند كما صخمة، مكتبة له تكن و؛ المعرفة، 
منيقتني فلا لالكتاب، الاختيار حسن اش- -رحمه فكان انتماء، الكتب 
•ونافعا مفيدأ كان ما إلا الكتب 

السلفيةالكتب وبكل العقيدة بكتب خاصة عناية له كانت ولقد 

٠والخماعة السنة أهل عقيدة وتوضح المعتقد، بأمر ثعنى الش 
عبدبن العز٠ز عيد السح فضيلة وهو طلبته كبار أحد هذا ؤيوكد 

بينالفرصة ينتهز اش- -يرحمه الرزاق عبد الشخ كان ٠ فيقول المنعم 
علميها،والاطلاع السلف، بكتب بالعناية الهللمية فيوحي والخئن الحتن 

شبحكتب لاسيما القراءة بمواصلة الصيفية العءلاJة من والاستفادة 
؛.تعالر الاله -رحمهما القيم ابن وتلميدء تيمية ابن الإسلام 

-كان لقد الحكمي: حاففل بن الله عيد الدكتور فضيلة ؤيقول 
السالفبمذهب التمسك شديد العقيلأة، اثل بمالعلم واسع اممه- يرحمه 

عنها،تصدر التي وأصولها المختلفة والنحل بالملل التامة المعرفة مع الصالح 

•المعوده العربية بالملأكة العلماء تمار ليثة العام الامعن )١( 
٠ومراسه* ■وفاته السابع الفصل انفلر )٢( 

,٩٤



الإعجابشديد الله- -رحمه كان لقد دحضها• وموامحلن بعوارها عالما 
سمعتهمما وكان مؤلفاته، إل الرحؤع كثير تيمية، ابن الإسلام يشخ 

لماتكرار بل حديدأ، المتاحرة العصور ي المؤلفين أكثر لدى أر ٠؛ منه؟ 
قنحد فإنك الله- -رحمه تيمية ابن الإ،،|لأم صح سوى سبقهم من ذكره 

ا.قيء٠١ فيه يتغير ولا منه الكتير مؤلفاته 
السخاهتمام عن الصبيغ لطفي بن محمد الاJكتور فضيلة ؤيتحدث 

علماءكيار من الله~ ~رمه كان قائلا٤ عليها احللاعه ومحمعة العقيدة بكتب 
تيميهابن كلام على داقفآ ارُه" رحمه الملف مذهب على التوحيد 
وهوااطءاوية« »شرح ي حاء ما يرد أن اسممليع وص القيم ابن وتلميذه 
وقدكتبهما، من مواضعه إل وتلمميده تيمية ابن كلام من مقتجس 
ا.الإحالأتر هده للكتاب الأخيرة الإسلامي المكتب ؛*،، ١٠تضمتت 

أحبكانت السلفية الحفيدة كتب أن فيه شك لا ومما قلت؛ 
زمنإل ذلك ؤيوجع بالغة بها عنايته وكانت الشبح، قلب إل الكتب 

كتبواقتناء قراءة على حرمن فقد بالأزهر، ءلالبا كان أن مند بعهد 
-القيم ابن العلامة وتلميذه تيمية بن الحليم عبد بن أحمد الإسلام شخ 

حريصاكان أنه التمخ زاملوا ثمن الثقات أخيرفي وقد تعال- القه رمهما 
ندرةمن الرغم على القيم® وابن تبجسمة *ابن الثمخين كتب شراء على 

أنإليه الإشارة نحدر ومما مؤلفامما• قراءة من والتنفير والنهاية كتيهما 
الثبخينكتب على كانت وتصويباته الرزاق عبد الشبح تعلنات أكثر 
و1العقيال،ةالحموية«، |االعقيدة على تعليقه النفسة التعليقات هذه ومن 

•وعيدها • • التدمرية( و»الرّالة الهلحاؤية(( و|لالعقيدة الواسطة( 

•ومراشه! 1وفات4 الماح النمل انئلر )١( 
ومراثه(.■وغك السابع النمل ر الملف بقيت من الرواق عد >الشخ كلمة انهلر )٢( 

٤٩٥



اك^ْدساكبحا 

والمنكراتالبدع صد كفاحه 

سنه،صاحب - اض -يرحه عميغي الرزاق عبل، الشبخ فضيلة كان 
علىوالإنكار البيع على والقضاء الشنة بحماية هم كان عقيدة ؤرجل 
ولالشمه، ينتصر يش ؛ ذلك ومع ذلك، ق الغيرة تأخذه وكانت أمالها، 
عنيزود السنة، لواء محمل وهو البتاوعة حارب لقد غيرْ على يزهو 

قائلا:مصر ي تلاميذه أحد هذا ؤيوكد عتها، ؤينافع ليدافع حياضها' 
الصوفية،مد فيها اتسع أياما ممر ي الله- -رحمه عاش ولقد 

يالنصارى زعم إل أقرب زعما الأنبياء ي تزعم التي أفكارهم يراجت 
زعممن ونهم واحده، حقيقة وربه محمدا أن فزعم بعضهم وغال د؛ءهم* 

•وأن• النقي، البلور ذمفافية شفافة أحسادهم ؤإن نور، من حلقوا أمم 
الأسمممارومكن المياسة، باريها التي الأباطل تلك آخر إل وأن.. 

الأرض.ي لامحنابها 

وكانالضالة، الئرعات هذه لثل الله- -رحمه الشخ تصدى ولقل، 
ريتساللحوله، ما ؤيالوث الصوي، الستشر يفيضر أن محثماه ما أخشى 

منيتفجر وأته داهم، الختلر بأن رأي الوحدين. تلاميذه بعض خلد إل 
ومسونالأفكار لهذه يفسحون المستعمر الغرب فصائل وأن قوة. مراكز 

الإّلأميةراا.الفلسفة وباسم الفكر حرية باسم لها 

٠عله4أ الياء *تناء السائس الفصل ي عيده امد بمحاري الأستاذ كلمة انتلر )١( 

٤٩٦





أساليبهومن حسن، أسلوب ذلك ق له وكان والدراسة والعلم التحصيل 
أنوعلى ادساحدا يبني أن على حوبمّآ كان أنه اللهُ "رخمه لك ذي 

الناسفيه بمهع مسجد قريته من مكان كل ق يوجد وأن فيها يسهم 
سعائرفيه يودي أنه إل ينظر يك وا الإسلام، شعائر فيه ؤيودون 
وتعالبمُعلم اله رمالمسجد اله رمأن يرى كان ؤإنما فتهل، الإسلام 

ومحلافضيالة، وحصن إيمان، ثلعة بمثابة إلا السجد وما اممه إل ودعوة 
المحالفةوالعتيدة الخرافة فيها تمؤج بيئة ي النور وإشعاع اممه إل للدعوة 
.امم4را؛ رحهم الفنة أهل لعقيدة 

بينتهوءاروف عصره، بواع علمه على كذلك يدل ومما قلت؛ 
موصأحابيده حرره ما الخبيثة ومناهجهم الميتدعق حلرق على ووقوفه 
والإلحاد،الرخ ذلك ورث وقد قائلأء والأبتدج والإلحاد الرخ أهل حقيقة 
٠متنوعأ بألقاب واشتهروا محتلمة بأسماء متعاقبة عصور ي حلهروا أناس 
وأحياناالوجود، ووحدة الحقيقة برحال وأخرى بالدُريين' يسمون فتارة 

منذلك غير إل بالبهاتيين' وآونة بالوجوديين وأخرى بالشيوءيين 
وامحدتمقاصلوها واتتليت ومبانيها، حروفها اختلفت التي العبارات 
أنههو واحد، محور حول وتدور واحد' غرض إل ترمي فكلها معانيها' 

٠ؤيقصدرأ؛ يعيد إله له وليس ؤيدبر' عنلق رب للعام ليس 

المعلىاكوح له كان الرزاق عبد الشح أن إليه الإشارة نحدر ومما 
منوهي الدين مع تتناق التي العادات من *شثور* قريته مخليص فا 

الحدود،ولعلم الميت، على النياحة ذلك ومن والمنكرة اليتدعة الأمور 

.عليي, الياء أداء السادس الفصل انثلر )١( 
الإّلاص.المحب طع صلأ\ اكدحي مدم؛ انفز )٢( 

٤٩٨





السادسالمبهث 

اكقيدةفى ونعمميقاص وتعليماته كتاباته من نماذج 

عيدالشيخ أن الثاق القمل من العاشر ايحث ي ذكرت وأن سيق 
هان0ؤبعض متنوعة ورسائل كثيرْ« كتب على علق الاه" "يرُءه الرزاق 

نماذجأوردت البحث، هذا وي الأن، حتى بملبع ؛ والرسائل الكتب 
يألفت التي الكتب لبعض وتصؤهباته وتعليقاص الشح كتابات من أخرى 

مبحثذلك ومن كتاباته، من نماذج بإيراد أولا وأبدأ العميدة، 
والهلريمةالرسل، إرسال من والحكمة الرسالة إل البشر وحاجة الرسالة 

؛بمول، الرسالة مبحث - اثنه -رحه صدر وقد الاه، إل للدعو؛ الثلى 

فلاالدين، أركان مجن ركن والسلام الصلاة علهم بالرّل الإيمان 
لكلوأذعن برسالتهم أبمن إذا إلا عمل منه بمل دلا لمحن لأم• يستقيم 
أوإجالأ ذلك من بلغه ما وبقدر حلاتته حسمب كل الشرائع من به ماحاووا 

ملدألثقيثوف رنهء بن اثم يزلن يئآ ألرسول ؤءاس تعال؛ قال تفصيلا• 
دكالوأوسبوه ين لمد بقى■ لا ورمإا،ء ئك؛أهء دمكك؛يء إش ءاس 

جمحيلأن الحديث وي  ٠٢أثسأارهأ لآمك يئ ^١^٠ وأيدا سيننا 
بالتهنومن •أن بقوله؛ فبينه الإيمان عن واللام الصلاة عليهما النبي سأل 

وثره((لآا٠ححره ؤيالقدر الأحر واليوم ؤرسله وكتيه وملائكته 

(.٢٨٥)الأية التر؛1 سث )١( 

ءنه>اد رض ا-دلاب س صر حد،ث من لم م)داء )٢( 





بهاس يؤيدهم ما بيان إل ثم الإلهية. العاوالة وموجب الخكمة مقتضى 
هيماصدقهم على تدل التي الباهران والعجزات البينان' الايات من 

ثمالعدو، }^٥٥^ الخجه بدلك لتقوم اس' عن والبلاغ الرسالة من ادعوه 
بتنالفوارق وبيان وحكمته• ايجرات تتؤع من بدلك يتعلق ما بيان إل 

مجنالرسالة تبل رسله به اش يعد ما وبيان • والكهانة والسحر العجزان 
تستجيبأن إل اقرب ذلك ليكون الفاصلة< والأخلاق الخميده السيرة 

إليه.دعوهم ما عنهم وتقيل أمم لهم 
علىأنزل فيما وفطرة وعقلا خهمأ كله ذلك ببيان اممه تكمل وقد 

العقللها يشع التي والرهان الحجة حلريق سبحانه فعلمهم رسله 
سفهمن إلا فيها يرتاب لا التي المثلى العلريقة بهم وسلك الصريح' 

فطرته.وأسكر شمه 
الحجةأصولها ي تعتمد الإلهية الشرائع أن لتعلم ذلك تفصيل واليك 

إدراكعن العقل يعجز ند ما أصولها وتفاصيل فروعها ؤا جاء ؤإن والإتتلمع' 
والسلام.الصلاة عليهم العصومين عن الخ؛ر هذا مثل شون فْلرهق حكمته' 

والرسالة:الوحي إمكان ١" 
محصأن الفكر' تقدير ي يستحيل ولا العقل' نظر قا يبعد لا 
الفكر'ي بسعة عباده بعض سبحانه، الح؛ر ومجفيض الئعم واهب 

الأخلاق'ق وسلامة صير وكمال قيادة وحسمن الصدر' ي ورحابة 
عنأخفاه عنا قم ؤيكشف الرسالة، أعباء لتحمل بن.لك لنعيهم 
رحمةالكون' وصلاح الحلق سعادة فيه بما إليهم ليوحي غءّهم' 

فإئهأحمعين، الناس على للحجة ؤإئامة الكافرين' إل ثإعدارأ 
أعهلىلما ماغ لا المختار الفاعل وهو ثيء' كل ملكوت بيده سبحانه 

أناذلك وآية قدير' ثيء كل على وهو منع لما معملي دلا 

٥٠٢





ؤدئممث> ٠٠٢١١^٠١^عيرا آثث ؤ0 بمد نجه أم و لأنابج، 
ظص ه بج• ثفة1 م ْقاث ث ^ ٥٥ص ء ظئ 

عدألسثي، تن رئز عث آلمألأ ئدا زد له ؤو،)\ ئم٠ظلأهر٢د 
أتدعآدمؤ 1، 4عثملم 1رلم متا ءى ^ ثنت ينسم>ذا م أ. 

لغثنيخمت نثرؤ بمصا بمميم ثتجد دقكن سن مة بمممم ذسأ 
ثتنناسلآد

؛أيم على بدل وأممهم الرسل بتن دار مما وأمثاله الخوار هذا بل 
روحااش يصطفي أن يسعدون يكونوا وم الرسالة، أصل ينكرون يكونوا 
لكنهمخلف، وهداية رسالته لتياليغ نفسأ محار أو لوحيه ءلي؛ة 

منيكون إنما أئه خط وظنوا البشر، من الرسول ذلك يكون أن استبعدوا 
الإنسانرؤح صفت فمهما الرسالة، تناي البمؤية أن منهم زعما اللائكة، 
أهلايكون أن من أقل نفلرهم ي فهو مداركه، واتسعت ه، نفوسمت 

رسالتهم٠أعباء لتحمل سبحانه محتارء أن من وأحمر إليه ارئٌ يوحي لأن 
قبولهإلا العاقل يسع لا بما ؤردها السمبهة هذه عنهم ادل4 ذكر وقد 

مماالآخيار علماء روا0 ما وتصفح المنرلة الكتب ي نفلر ومن له، والإذعان 
ذلك.له اتضح والخجاج الخل،ال من وأممهم الأنبياء يثن دار 

.ثيف رد؛د دم إل مهؤء اق همثا أرستا وقن تعال؛ قال 
سال. أدمِ قم ءلاب هوؤ ^١^ إؤآ أيده إلأ لا ان 

بزثنلر من ٥^١ لكإ رئ رما آثأي ^؛؛، هم أؤ!ركن الأ 
(.١١٥)ام الماء. _؛ )١( 
(.٦٨)الأيأ التمص )٢( 
•( ٣٢• )١٣الأيتان الزخرف -محدأ )٣( 

٠٠٤



سث ثئ ورأ وف: ف!ل ص سهراا. نثلم 
إثاثاث . ألثتين؛زا ين حقنت إن مدآ ث ئيتا ثأيفمث 

شلألأدأنف ج ثآ؛ 4 ه يي :^٤؛ 
وطلبواالهلاك! استعجال إل الناظرة ميدان من فروا كيف فانظر 

المصحإلا عليه إن إليه لا اطه إل ذلك أف لهم نبعث نوح من ذلك 
ألأووثئد ؤكو؛ئ تعال؛ وقال والبرهان• الحجة ؤإثامة البين' والبلاغ 

ألدلإق ® زم >ام ش إذا إآ يي  ١٧^١ و او ث@ 
^١^،عاJا سثرن . أثث َةوائ م ث تنا ئ ءقه 

علىالدالة العجزة من اتا0 هما ردها ثم شبهتهم فيكر  ٠٢آمحير؟<ر 
٠للمتقس العاتية فإن ؤإهلاكهم وبنصرء صدق4، 

ذمعق اس أنزو آ  ٧١٠إي ثي،ء لحن أئن ج، تعال؛ ونال 
لائاةوئثى معإ نوثن ه آء أدكا ألكتب أنزل *0 تل سئ نن 

٠.ص محا 5^0 
روئيثلا==محأ تث إلا هئ 4 دثثهم لهم ^٠١١-؛، تعال؛ وقال 

أن٥ كاى وما بمثاد٠ء يذ لنا، من مل __ اثن 
نمذلك ير غإل ؛♦ ١^^^١ ءكؤقفي أف وعل أش ِادن إب 

كانإنما الرسالة، محآصل يكن ا الأمم إنكار أن على دلت التي الايات 
جنسهم•من إليهم رسول لمثا 

(.٢٧. ٢٥)الآيات مد>سورة )١( 
(.٣٣, )٢٣ص عود. ّودة )٢( 
(.٢٦. ٢٣)الاعات افر. ّودة )٣( 
(.)١٩الأيأالأنعام. ّودة )٤( 
)١١(,الأيتايراعم. صؤدة )٥( 

٥٠٥



بإمكانيوقنون كائوا الضلالة، وزعماء الكمر، أئمة إل قائل، قال ولو 
حدابألسنتهم ذلك جحدوا أمم ضر السر، من رّولأ الله يرسل أن 

منالملغام على وتموإ الحق، لهم تبثن ما بعد من أنفسهم عند من 
إليستجيبوا أن حشية علهم وتلييسا العقول، لضعفاء وخداعا الناس، 

ذلكتال لو المرسلين- ومتابعة الدين داعي إل يمحسارعوا الفْلرْ، مقتضى 
منهمبدرت بل للصواب: محافيا ولا الحقيقة عن بعيدا كان ما قائل 

ماإل البصير يرسل ما لسامم إل وسيق وتصدقه ذلك تؤيد التي البوادر 
أوتواما الرسل يؤتى أل والاستكبار الحسد من نفوّهم عليه انهلوت 
هؤلاءينل ؛ ما الإصلاح إل الأمم وقيادة الفضيلة من ينالوا وأف دومم، 

أيلإمآ نل وق حئ محبي د ؤ؛ ١٠ءاثه آءئهم ^^٠١ تعال؛ قال 
رِثثاكرهرا؛.بمثل تث 1نئأ \شم أم رند 

ألإٍتتينن ثم عق آلمآان ئدا زد ولا ^؛٠١^؛ ال؛ تعال وق

.ئتث ستر ثنيا ،ؤ ثم>رأ ءاثننا آءم ^٠^١ تعال: وقال 
عنتنهَةان كث فانثلث نبملؤ *^١ أنميم :٠١ 

تىأد الكنف أتخم، تث '٠—؛؛^ ^ود تعال؛ ال وق
آهم ٤٤-ما بمني ني؛ آشهد عند تى  ١٤^؛؛؛َةثارا بمي 

(.١٢٤)الأيه- الأنعام، سورة )١( 
(.١٠١)الأية الزخرف، سورة )٢( 
(.١٤الآلآانر'اا, اكلثسوية )٣( 
•( ١٠٩)الأية القرء1 صؤدة )٤( 

٥٠٦



نؤنأنا؛ذر تيمحف ى ألبمب ءائيتلم ؤأك:بم ممال؛ ونال 
بم٤٠ونهر١ا•ونم ألحمر وئتدن تنهم يبما 

رسولاإلثهم ليبعث البشر' من نبيا اش بمار أن بدعا وليس هذا 
ذلاJث،بل والحكمة، الكنائس، ؤيعلمهم ؤيزكيهم آياته عليهم يتلو أنفسهم من 
يسته مضنر قد سحانه الاله فان العقل• وموجب الحكمة مقتضى هو 

لنكلمتباينة، تمنى، ءارائؤ( على محتلفأ أنواعا يكونوا أن خلقه 
ضوالتاك الأنس تقتض التي ومميزاته خواصه أو ومجيوله غرامْ نؤع 

الوجود،لسمتنيم جاعاته بين والتعاون التفاهم على وتساعد أقرائه، 
عنه،أخذها إل أقرلسر الأمة من اpسول اختيار فكان الكون' يينتظم 
بينالألف ومكان التناسب، لمريد معه ومماوبا منه' فهمها إل وأدعى 

الحكةلاقضت، الملازكة من الأرض عمار كان ولو الواحد• النؤع أفراد 
علىردْ ي ذلك إل ايلٌ أرسي وقد رسولا ملكا إليهم اث، يبعث أن 

مح»ؤوما تعال؛ قال منهم• رسولا البشر إل برسل أن استنكر من 
@زنه بمي آس آثث ءاوا ل، إلا أنلأة ،'؛۶ إذ محثأ أن، ألثام، 

نىعثؤم لرقا ممتث بمثؤى مكهتفه أ1تيأا ؤ، َلكك ؤ ثم، 
.^١٩٢قٍفا ألثء 

حكمتهفاقتضت البشر، من الأرض عمارة بجعل أن الد ساء ولكن 
أحصهو ما حكمته ائتضت، بل أنفسهم، من رمولأ إليهم يرسل أن 

•الرسالة من المقصود وتحصيل للغاية الوصول إل أقردو-ا ليكون ذللئ، من 
ؤومأممال؛ قال قومه بلسان رسول كل يرسل أن نفسه على فكتب 

.٢١٤٦)الأيأالقر؛ء _،- )١( 
(.٩٥. ٩٤)الابمان الإّراء. _؛ )٢( 

٥٠٧



يثآآمن أثث نيسل لم دتؤى فيه، هيثلإ إلا وعر< ثن أمبمثا 
سشئءبم.

إليهمننالك إرسال من حللبوا ما إل الكفار أجاب اش أذ ثدر ولو 
عنهالتشريع أخذ من ليتمكنوا رجل' صورة ي الملك ذلك لجعل 

ؤإذوالجهاد• الحجاج ميادين معهم و؛ثوض ليذر' يآق فيما به والاقتداء 
البشر،مجن رسوله اش أرسل لو كما الأول' سبرته الأمر يعود ذاك 

ءثوأنزل ؤ؟ تعال؛ تال وفاقا جزاء وحبية لبس ي ييقعون 
تشفاتنكث دؤ . تملثوف لا ئذ ألأم نقص مه أزن وأو عى 

ىص َولأتثا بجة سث 

اف،سنة أن له ت؛ين الأمم تايهخ وعرف القرآن آيات ؤا نفلر ومن 
أرستابوج تعال؛ قال أنفسهم♦ من رسولا إليهم يرسل أن ياله عي 

ثؤني َقتن إن ألدو أنل ثثؤا إثإ منح بمالأ لأ ا ى
إمحملإل ما ^١^، فها أليً=قر اقك نألمحّ الإتب ،0 

بجممزص^.

إئمإلأ' ألثتمظتن ثن ث،كث أرمتا ؤو*آ تعال؛ وقال 
أمحوايىهراا>ؤ، وينذو0 أثمقام 

)٤(.الأيأ سؤدة )١( 
٩(.- )٨ الأيتأن الأنعام، سورة )٢( 
(.٤٤-  ٤٣)الايان اكءل> ّود؛ )٣( 

•( )٠٢ام اكرقان• ّود؛  ٢٤)

٥٠٨



١^:إل البشر حاجة ٢- 

فعاله،بالعاقل فيجمل عقباه نحمد ما منها الاحتيانة: الأفعال 
قوأصابه 1 ومسقة حلج نحصيله سبيل ق ناله ولو علبه، والحرص 

أنبالعاقل فيجدر مغبته، تسوء ما ومنها الألأم٠ من مم؛و أمره عاجل 
منللسلامة وطلبا شره، خشية هلريقه، يتنكب وأن دونه، يتماسك 

الإنسانتغري التي الحاجلة اللذات من فيه ما فيه كان ؤإن صره، 
aIaAj ، ه*نفسلامة فيه عما ونحلأءه

حسنبتن التمييز عن شوونه، من ممر ق محقصر قد عقله أن غع 
ماعلى يم،اعده معتز من بل فلا وغارها، وناقعها وقبيحها، الأفعال 

لأنهعلمه، عليه محب بما العلم عن كليا يعجز وقد إدراكه، عنه قصر 
صلاحهمن علمه ي ما مع فكره، دامء ولا عقاله، محيهل ي ليس 

قفكان تفصيلا، والملائكة الأحر واليوم اممه، كمعرفته وذلك؛ وسعادته، 
إماأمر ق يردد وقد دينه، أصول فا الملريق إل بمديه من إل صرورة 

منإل فيحتاج واختلافها، الدواعي لتراحم أو وشهوة، هوكا لعارض( 
بذلكفبان الهداية، بنور الضلالة حجاب له ؤيكشف الحيرْ، من ينقذه 
بمعرفةؤيكملهم النور، إل الظلمات من( محرجهم رسول إل الناّل حاجة 

عنهمؤيدفع عنه، عجزوا ما حقيقة على ييوقمهم أفهامهم، عنه قصرت ما 
الشكوك.ومضرة والحرم، ؛ ١١١

الأفكار،وتباين والمدارك، العقول تفاوت أن ذلك إل صف أ- 
الذاهب،وتناقص الاراء، تضارب عنه ينشأ والمنانع، الأغراض، واختلاف 

الأعراض،على والاعتداء الأموال، ومب الدماء، سفك إل يففي وذلك 
تنظيمإل لا وتدمر، نحريب إل ينتهي وبالحملة الحرمات، وانتهاك 

٥٠٩



ؤيقيمالخطاب، بفصل ياق برسول إلا ذلك يرتفع ولا تدس' وحسن 
بعياله،رخمت رسله يرسل أن الله حكمة فاقضت الحجة، ؤيوضح الحجة، 
ؤإعانةخالقهم' حقوق من عليهم بجب لما تبصيرأ بينهم' للعدل ؤإقامت 

•الله من العذر إليه أحب أحد لا فانه إلهم' ؤإعدارأ أنفسهم' على قم 
الكب.وأنزل الرسل أرسل ذلك أجل من 

قدرتهعموم ي يدخل مما الرسل اممه إرسال أن يعلم تقدم مما و- 
هووهذا حكيم، عليم والله ورحمة' منه' فضلا حكمته، وتقتضيه -تعال- 

الحق.والمذهب الوّهل، القول 

-تعال-الل4 على واجمة الرسل بعثة إن فقالوا؛ المعتزلة أفرحل قد و- 
ذهبواما على مبني وهذا لادصالح، ورعاية للعدل، ؤإقامة للحق، إبانة 

فاسد.أصل وهو ^^؛، ٠٠١١والتقيح باكصمقن القول من إليه 
عبادهمن ؤيبعث نبيا، الله يصهلفى أن فأحالوا ١^٠١۶^١١؛ مملرف و- 
علىاعتمادا إليهم الحاجة لعدم إما عبث، إرسالهم أن وزعموا رمولأ، 
إليهيمتاج ما ادراكه واكتفاء والمصالح، الفاسد بين التمييز ي الحقل 
إلحاجته وعدم عباده، عن الله لاستغناء ؤإما والمحال، المعاش ي الحبال 

ولا، ٣٣١١^ينتفع لا -سبحانه- هو إذ "؛،^1، أم كانت حيرا أعمافم، 
المصالحإدراك ي العقل كفاية عدم بيان سبق وقد لمعصيتهم' يتضرر 

عنالله غنى مع لمصالحهم تحقيقا الرسالة إل العالم وحاجة والمفاسد 
والعدالة.الحكمة مقتضى هو بل عبظ إرسالهم فليس وأعمالهم، الحلق 

إليه,شبوا معام يمي وفأ فيلتبعؤا الهند حكماء من خماعأ إيم قيل' ا البراهمة )١( 
ف(مذمهم بيان والنصي اليه، ننمت ربرهم( بعي صنما ء؛ا،ت ءااممة أيم ا ومل 

وأخربنأدم• مسالة اعرف قد بمشهم أن عع شبهتهم' يينع بما عيه والرد الرسالة• 
الملام.علهما - إماعهم برسالة اء؛رفوا منهم 



الًخلر•'•*_ا-صسردال 

ال-تثين'ؤل الد إلا إله لا أن واشهد العا1لين، رب س الخمد 
ليخهمجونذمحرأ بشيرأ بالحق ايد بعثه ورسوله عبده محبمدأ أل وأشهد 
الحميد'العزيز صراط إل ربهم بإذن النور إل الظلمات من الناس 
إلبإحسان تيعهم ومن والرسلين، اانس^ن إخوانه وعلى عليه اممه صلى 

لبعل؛الدين يوم 

الحكمةله سبحانه وعلمأ رحة قيء كل وسع تعال الد فإل 
محركهمو؛ عبثا، عباد0 عئالق ؛ النافدة، والإرادة الشاملة، والقدرة الياكة 
ؤإرسالوتثرمحعه ؤيحكمته والأرض، السماوات قامت بعدله بل قدي، 

والأخوةالينيا ي  ٢٠٠٥^^وسالك اتبعهم من وسعد الخجه، قامت رسله 
اف،،من هدى شر هوا0 واتبع سبيلهم، غير ّااك من وحسر وحاب 

JL5  ٥١ء وقال  ٥١٣أرق آن آلإثق ^؟4^، تعالء
الظ ص ه صل @ ئبمون ي لث1ا أم قم 

ثإثمئس1لثثآ؛ خ؛كا ^^١ وقال؛ ؛، أكء٤مٍأرهر^، ٠١٢رب ئز لا إة 
آز.ا أم بن َةثيا ه؛ ميت َةثإإ أقبذ ثلى د*لك ثطلأ يتبما ؤث، 

أثثتتينعمن ز ؤ، َةلمنسديى ذيجف\ ! ٣١٠!دن عنمل 
أزتإزتثو تا,ءبج ويئآ ترق ه ونقت ؛ثث وس 

\يا.

•- ٠١٣٩٣حح موسم ومحاصرات الإسلامية التوعية عتلة انظر )٠( 
•الآمحةر1م( مورةس،)١( 
•( ١١٦! ١١٥)الأيتان الومتون؛ سورة )٢( 
(.٢٩-  ٢٤)الآيات مورةص|رم(



وعرفرخمته وسعة اممه حكمة كمال عرف رشيد بعاقل يليق لا 
حاجةينكر أن وضلالة وفساد ومرج هرج من فيه هم وما الناس وانع 

وتدعوبه، تعتصم وشريعته، اش وحي عمادها رشيدة، قيادة إل البشر 
السبيل'سواء إل تم ومل، إليه' الناس 

التمييزعن وشؤونه أحواله من ممر ي عقاله يقصر ى، ان الأنفإئ 
العالمعن يحجر وند وضارها، وناقعها وقسحها، الأفعال من الحسن بتن 
مامع فكره، دائرة ولا عقاله محيهل ق ليمن لمذنه علمه، عليه محب بما 

واiلأئكهالأحر واليوم بادله كمعرفته وسعادة، صلاحية من به لمه عق 
عنهنصر ما معرفة ق يساعده معتز إل ضرورة ؤا فكان تفصبلأ، 

يرددوقد دينه. أصول ي الملريق ومديه فهمه' عنه عجز أو إدراكه 
هوىلعارض إما فيه، الح؛رة وتتمالكه حياته شؤون من أمر ي الإنسان 
منإل الحاجة أشد ي فكان واختلافها، الدواعي لتراحم ؤإما وشهوة، 

منومحرجه الهداية، بنؤر الضلالة حجاب له ؤيكثد الح؛رة' من ينقل،ه 
ؤيوقفهوفهمه، يكره عنه عجر ما بمعرفة ؤيكمله النور' إل الظالمات 

والح؛رةالأ؛ عاتالة محه ويار،فع عقله' عنه عجز أو فيه تردد ما حقيقة على 
ا.والآوهامر المكوك ومضرة 

الأغراضواختلاف الأفكار، وتباين والدارك، العقول تماوت إن 
إليفخي مما وذلك المذاهب وتناقض الاراء تضارب عنه يس|أ والمنانع، 

الحرمات،وانتهاك الأعراض على والاعتداء الأموال، ومب الدماء' ّفك 
تدبر،وحسن تتفليم إل لا وتل،متد' محريب إل بالناس ينمي وبالجملة 

التتدمة.اكغحات ي الكلام يدا من مبمآ سق ر١( 

٥١٢



الخجة<به لينهم الخطاب بفصل اش يبعثه برسول إلا هذا يرتفع ولا 
ودينبالهدى رسله يرسل أن ارن4 حكمة ناقضت الحجة، به ؤيوصح 

عليهمعتب بما لهم وتبصيرا بيتهم، للعدل ؤإقامة بعياله مجته رحمة الحق' 
أنفسهم،على لهم ؤإعانة ؤإحواتبمم، أنفسهم وحقوق خالقهم حقوق من 

ذلكأحل من الد' من العذر إليه أحب أحد لا فإيه إليهم' يإعذارأ 
بنسعد أن الصح،ح الحاويث ي ثبت فقد الكتب، وأنزل الرسل' أرسل 
رأيمصفح غير بالسف لضربته امرأق مع رجلا رأيت لو قال؛ عبادة 
عغرةمن أأوعجيون فقال: . اش رسول ذلك فبالخر بصفحته( لا بحده 

حرماث عبرة أجل ومن مني، أغ-ءر واث منه، أضو سعد، 
الغدرإا؛؛ا، أحب أحد ولا بطن، وما منها طهر ما الفواحش 

أحبأحد ولا والندرين، البشرين بعث ذلك أجل ومن اش، من 
الخنة«راا.اث وعد ذلك أحل ومن اث، من الدحة إليه 

هوومنيلهن مبشرين الناس إل الرسل اش إرسال أن ؛ينح، بهذا 
عليمواش بعباده ورحمته انه ؤإحم،فضله وموجب حكمته، مقتضى 

حكيم•

وعرفالصاحب، الرير واقعهم لعرف الناس أحوال شاهد ومن 
نفسا،،عن يدفعها مضرة أو إليه تعود لملحة الرسل يرسل ؛ اش أن 

قوسعادمم البشر لصالح أرسلهم بل كبثوا' علؤأ ذللث، عن الله تعال 
البراهمة،مدهب اد فعرف ذلك عرف من أقول والاخره، الدنيا 

•الناس لواقع وجافاته والرحمة' الحكمة مقتضى لناقضته 

اضشخص .لا ه. الض قول باب التوحيد■ ي 'اا/اا^( راكتح البخاري روا، )١( 
اسرخي شعبة بن الغيرْ حدبث من ( ١٤٩٩)وملم اس.< من 

٥١٣



اعبولا نفسه، ق مستحيلا ليس للنسل اس إرسال إن 
نطاقق داخل عقلا، حائر هو هل الاله، حكمة محاي حتى 

أعطى،لما ماغ لا سبحانه فإئه النافذة، ؤإرادته الشاملة ارل4 قدرة 
قدير،قيء كل على وهو قضى،  liراد ولا منع، لما معتلي ولا 

قلأحوالم وتمربمه حلقه لشؤون تدبيرْ ي اش سمة لهذا ينل، 
يومراكزهم وجاهتهم وق وأرزاقهم' أبداتبمم وق ومداركهم عقولهم 

♦الحياة 

قشتى طرائق على عباده خلق سبحانه الاه أنر نشاهل، فإيا 
واتسعتعقله، سما من قمتهم مل،اركهم، ي متباينة ومذاهب أفكارهم 
اخمعأن إل تحاربه به وانتهت فكره بنائب وصل حتى ماواركه 

وشهادةبه' إعجابا أحله، من أبصارهم إليه الألباب أولو رفع ما للناس 
صرباأو وكهانة، شعوذة فعال،وه العقول صغار عليه وأنكره بالهارة، له 

طولبعل، قم يستبان حتى كذلك يزالون ولا السحر، صروب من 
كانوابما ليوقتوا له فيذعتوا عليهم خفير قل، كان ما الأزمان ومر العهل، 

٠

بهيخذبون>

الحقاتق،عليه فعميت ماوارى، ضاقت او عقله، صعق من ومنهم 
بلالبينان، الأيات ورد اليدميات فأنكر الواضح، الأمر ءالي4 واشتب، 

ماينكر أن إل عقله ا وصعقمزاحه انحراف به انتهى من لمنهم 
قالنامر بتن التفاوت ثستا وكما كالسوفسهلائية، الحواس تداركه 

وصعقهاالأبدأان قوة ق أيضا بينهم التفاوت ئبت، والأفهام، العقول 
زمامعلى والاستيلاء العالية، المناصب، ونيل وضمها، الأرزاق وسعة 
ليتخذالقصور أو للعجز إما ذلك من والحرمان الشعوب وقيادة الأمور' 

٥١٤



ووبماالكائنات، ما^ابو علمها أحرى ,لحكم ؤإما سحريا، بعضا بعضهم 
الأنبياء،سيرة وعرف الثرأن، تدبر لن  ٠١١٥٥١١١منها كثير عن كشف 
أحداث.من عليها جرى وما الأمم وعرف 

قبينهم التفاوت من عباده ق اتله سنة به مضت ما شاهد فمن 
أنإلا يسعه ؛ أحوالهم، من ذلك وعير قواهم وسائر يإرادمم مداركهم 

الواهبالله بان ؤيسمتهنن مراء، أو جدل دون الواقع للأمر لم يست
المكر،بسعة عبادء بعض محص أن سميحانه له للخير المقيض النعم' 

ليعدهمالأخلاق وسلامة العيادة وحسن الصبر، وكمال المدر ورحابة 
ؤيوحيمرهم، عن أحفاه عما فم ؤيكثش الرسالة، أعباء لتحمل بدلك 
ؤإعذارللعالمين، رحمة الكون وصلاح الخلق' سعادة قيه بما إليهم 

ملكوتبيده سيحانه ، ٧٢أحمحين، الناس على للمحجة ؤإقامة للكافرين' 
كلعلى وهو الح؛ر' بيدْ ءهلاؤْ' يمتع ولا قفاوه، يرد لا ثيء' كل 

قدير.ثيء 

لميتقاث ،؛١ وبجقثار ئقآء ما محؤر تعال: افه قال 
أمو إالنا؛تدا ؤلأ دمح؛0 بئء-ن ال؛ وقا' أ4؛دأيمر 

.٢٢هث١يمرنيزا أثث ون لإنؤ بتن لخثه 

ماأيضا تسعتبعد لا الناس عليها اش فعلر التي المليمة البقر إن 
منحالف، ق وعدله حكمته به وقضت عباده، ق الله ّنة به مضت 
به،وأيقنت له، أذعنث بل ومنذنين، مبشرين رسلا سبحانه إرساله 

انحرافهم4ع بدلك الكفار اعرف بل الرثٌيدة، العقول لمقتضى استجابة 

(.٦٨)الأيأ النمص! سرر، )١( 
(.١٦٥)الآلآ |النماء _؛ )٢( 

٥١٥



يستعدواو؛ نغممها، الرسالة ينكروا و؛ القويم، النهج ■مر وسلوكهم 
نفسأو لوحيه الله محارها 9^< روح حلريق عن اش من الهاواية حاجتهم 

منالرسل يكون أن استبعدوا لكنهم شرعه، لتبليغ الله يصعلفيها ءلاهرة 
البشريةأن منهم زعما الملائكة، من تكون إنما أما حهلآ وخلنوا اليسر، 
تيسه،وسمت ان الإنسمريح صفت مهما ذإنه الرسالة هذه تناي 

إليه،اش يوحي أن من شأنا أقل نثلرهم ي فهو مداركه، واتممعت 
شريعته،محإبلاغ رسالته، أعباء لثحئل الله محاره أن من زعمهم ي واحمر 

اتضحالأحبار، علمام روا. ما وتصفح المنزلة، الكتب ي نظر ومن 
استبعدواإنما فامم الكفار حتى إليه وحاجتهم الوحي بإمكان اعترافهم له 
ؤثا١^^١ ؤبوقثأ تعال؛ ايله تال البشر، من رسولا لوحيه الله بمار أن 

تاقإإا أيده إلأ ثتذوا لا أي، . قمت ئد؛ر لغ' إؤ مهؤء اق 
ماهميد، من كثغ_أ آلي أنأي Jمالا . ألمو بجي ءد١ب عوؤم 
وفكام أك ١^ ٢^ نك ُز© نثثا بء ه ثث 

الوف'كديمتهر١ا ُهلققم بق محي ين ءكن١  ٣٥رئ وما آلثأي بادكا 
ش^١ إآ سقق7 وجدا  ١٤٠اينغ يثالؤأ © إأل-دفي نهمد ال؛ عت

الوقمحهر٢ا، كذائ ألي محئ;تئاأليكن ق © م ثم 
ش»من ئثر ءق أس أنزو ،آ إذ،رأق-ي،ء حل أس ة-ررأ ؤوما ال؟ تع
رايشءت،نلوإه لآناأثرا وهئى ويا متن ٤^، ■آ؛ أدى ألكتب آرل ى *م 

ثذآس ش ء'اباولإ دلا أنث شوأ ؤ نا وعنثر كثأ وعنئون بدومآ 
ملألتر ال؛ تعونال ات. الاي٤صنهر٣ا -ميآآأ ؤ يردم 

(.٢٨ِ الآأاتر0آ مد:سورة )١( 

(.٢٠.  ٢٣)الأيأت الممر. سورة )٢( 
(.)١٩الأيأ الأنعام. سورة )٣( 





اشأظء بها أمته رسول كل نحيى بل العذر، به ؤيمشل الخجة به تنوم 
السليم،العقل لها عقفح التي الباهران والعجوات البينان، الايات من 

يدهعل ظهر ما بمثل يأتوا أن منهم ومحللب البسر، قوى أمامها وتصاغر 
القوىواهب اختصاص من وهو ذلك قم وأنى - العادات خوارق من 

دعوىق صدقهم على واضحا للظل كان عنه عجزوا فلما — والقدر 
الخق.وديته القه شئ به جاءوا ما وأن الرسالة، 

والحولالرحة وسعة والعاوالة الحكمة كمال من سبحانه لله فان 
العبادعنيع كذابا متنبثا يؤيد أن معه يمتنع ما والإحممان الكرم وسابغ 

أنوعدله حكمه ق يستحيل بل ودنياهم: دينهم أمر عليهم ليفسد 
الكونوفساد والتضليل التلبيس من ذلك ي لما ;(مله؛ أو عليه يبقي 

أاالحيرالحديث: نفى ّيحانه، إليه ليس والشر محض، شر وهو ومحريبه' 
٠إليك« ليس والشر بيديك كله 

أوحيتال أو كدبا، عليه اقري لمن بالمرصاد أنه سبحانه بى وقد 
.ألأيل بمص عقا محول ^وؤ تعال؟ فقال بثيء' إليه يوخ ئ؛ إل 

تثم تن ؛ء م، . ألخن ظ قح( م @ امحن ِنت وج 

يرسلفلا ندى، عياله يرك أن رحمته وسعة الله حكمة أبت ؤإذا 
ليهلكالحق، وشرائع الهدى معام قم يييى يينهاهم' يأمرهم رسولا إليهم 
العدلحكمه ي قاول بينة، عن حي من ومحيا بينة عن هلك من 

يعاحالهموأن وافراء، كدبا المتنبئين عل يفخي أن الواسعة لرحمته 

(.٤٧ِ  ٤٤)ص الحاه> -ود»)١( 

٥١٨



الصادقتنرسله ض وتمييزأ للعاين رحمت والهلاك بالعقؤبة 
الكاذض.

الوواعيبعم؛ الوجنة الكلمة بهدم بينت قد أكون أن وأرجو هذا 
إعدادهمي الله حكمة من وجوانب الرسل، إرسال تفتفي التي 

ماإل الآمم وئيادمم البلاغ• أعباء وتحمل عنه، الوحي لتلقي واصهلغاتهم 
أوصحتقد أكون أن أرجو كما والاخرة، الدنيا ي والسعادة الصلاح فيه 

والردأمحهم، وبلسان جنسهم، من البشر إل الرسل اختيار ي الحكمة 
إلاممه رتل يكون أن يمغ أو الرسل، إرسال أصل ق محالف من على 

إلالهائي والله باللائكة ذلك اختصاص إليه جسههم<ومحيل من البشر 
النيئينؤإخوانه محمد نبئنا على وسلم الله وصلى السبيل، سواء 

الضم•منهجهم وسلك بهدمم اهتدى ومن والمرسلين 

اف:المثل اسبمة )أ( 
إلوالدعوة بالتوحيد أمرء إلا رسولا - تعال - الله رسل ي؛ 
ي،ء تعال الله قال له، شرياك لا وحدء الله عيادة 

ؤ;؟تعالء وقال ، ^١١١٢^٤ 5نئيأ أثن آقثديأ ف ثي قم 
أيدونآة إلا 4 لا آء إم زح إلا هثول ِس ئك ين ١^، 

البلاغفبدأوا بدلك، والسلام الصلاة عليهم الرسل عني وقد .م 
فيهوقهلعوا شينا، به يشركوا ولا وحده الله يعيدوا أن ال أممهم بدعوة 
ذلكق عجب ولا البلاغ، أوقات من الكتعن به شغلوا حتى بعيدا شوطأ 

الآول،ودعامته الإسلام وملأك سنامه، وذروة الدين أصل التوحيد نإن 

)٦٣(.الايآالخل. سورة )١( 
)٥٢(.الآبم الآساء:سورة )٢( 

٥١٩





سهم.وول ربهم يتقون لعلهم \-شم\ت من علهم أفاض بما وليتمتعوا 
أسبغما على له شكرأ الدين' له محلمسن له شريك لا وحده نيعبدوه 

١^^من ممد القرآن وق بركاته' من عليهم وأفاض نعمه من علهم 
إقامةق الماجحأ الهلريق ورسم الدعوة أسلوب بيان ق الأتن لهاتثن 
دعوممق الهلريقة هده والمرسلون الأنبياء سلك لقد الخصم، ؤالزام الحجة 
وهوبإرشاده واسرشادأ اش بهدي اهتداء الحق، ودين الهدى إل أمحهم 

إبراهيمومنهم الرسل' من العرم أولو ذلك ي أبرزهم ومن الحكيم' العليم 
والسلام.الصلاة عليهم الحليل 

قومإل والسلام الصلاة عليه إبراهيم خليله شأنه حل الله أرسل 
لجاعكوفهم عليهم فانكر التماثيل' يعبدون جبايهن عتاة الفرس من 

د؛ئاتل ين فدم إمحبجم ءاوآ ؤبمن ؤءه تعال؟ قال إلها' وتقربهم 
يام أي ألتمايل هدؤ ما ؤممهء لأمه عال إذ عد\ر؛ يدء 

عبادممق عليها يعتمدون حجة لدبمم يكن ؛ ولما ر خيمثيآ 
التماثيلإل التقرب من أباءهم عليه وحدوا بما لباعللهم تعللوا الأصنام 

وبصيرةهدى غ؛و على أباءهم وقلدوا عقولهم فألغوا إياها، وعبادتبم 
الصلأةعلميه إبراهيم فسمه ٠، عيرت تا تاباءُا نمدآ الا عؤ 
١^١^،والضلال آبائهم وعلى عليهم وحكم أحلامهم' لام وال

أنلهم وبتن ؛' ا.هر فيم ي وءا؛آؤ؛محا آمر َقئن كد ^٠١؟، 
توقعولا نفعا، تملك ولا الدعام، تستجيب ولا النداء، تمع لا التماثيل 

والأرض'السماوات غهلر مى مع آلهة يتحدها أن بعاقل يليق فلا سمأ' 

(•٥٢■ )١٥الابمان الآسا»■ سودة )١( 
(.٥٣)الألآ الأسا».سورة )٢( 
(.)٤٥الآ،آ الآسا».سورة )٣( 

٥٢



يبمزيشاء، ممن الملك ؤيننع يشاء من الملك يوق الأمور' مقاليد يإليه 
قال:تيير ثيء كل على دم الختل' بيدْ يشاء' من ليدل يشاء' من 

دئاثأ © م أن بميم أز © ^٥ إذ نل ؤ؛ال 
©4>اا.قوة ه ئ 

قالممقوتة والعصبية والعناد، اللجاج إلا وأبو رؤؤسهم' ركبوا فلما 
يعبدونولما لهم عداوته وقوة منهم براءته أعلن والأجداد الاباء تقليد 

رثابآاو>=غ؛اأنثن . َقثن ثا أوتز اف" دون ن م
يدنعثن مؤ أدوى . قيآ رب إلا ق عدو  'ج. أ'لأثمحا 
.هنفتمحب يثر ميضئ ثإدا . ثبجن بملش م أوى ر. 

بجتزتيي ل ينير أن آننع ^٥ ا.( ءم؛ن مم يص؛، محألءى 
•صص 

ءلريقسلوك من له بد لا أنه والسلام الصلاة عليه إبراهيم وجد 
قوأملك الحق' عن الإبانة ق أقوى ليكون الحجة؛ إقامة ي عمل آخر 
وحللمصلأل من فيه هم بما الأعراف إل به يضهلزهم الخصم، إلزام 

وانتهرغائبون، محها وهم لأصنامهم يكيد أن باممه فأقسم وانحراف، 
لئلاحفية آلهتهم إل وذهب شأمم، لبعض؛ البلد منر خروجهم فرصة 

لجمكبرا إلا صغارا قهلعا فجعلهم أراد، ما تنفيد 'م؛ فيصده أحد يراه 
علؤرجرى فيما التحقيق عند شأن معه ولهم له ليكون سالما، تركه 

آلتهمبه أصيبت ما وشاهدوا منازلهم إل عادوا فلما أصنامهم، 
يدمحنمئى سيغنا ^! ١٥امحت. نى إنام ندا ل تش 

(.٧٤- )٢٧ الامحات اكعرا،،، سورة )١( 

(.٨٢- )٥٧ الأيات \ب.■ سورة )٢( 

٥٢٢





طغيامممن صجرأ يتأفف وان من ذرعأ يضيق أن له وحق 
ؤإلغاءبالخال ؤيرميهم صارحا، إنكارأ ذلك عليهم ينكر وأن وشركهم' 

ٌبمرهم.ا وب شكا ييشم لا ما آم يثب ين أنمثدة العقول، 
©^راد٠^؛^ أثلا م يؤن ين تثدمحمحى دلآا لثم 

عاليهإبراهيم قوم نقوّس من للباطل الحاهالية الخمية أخذت لقد 
والآحدادللاباء التقاليد لءلاغوت العصبية منهم وتمكنت مأخذها، الملام 

مشاعرهم،ملكت حتى الحق عن والانحراف الشرك من به أصيبوا فيما 
الحقعن وصرفتهم وجهة' شر إل وأفكارهم عقولهم ووجهت 
الملام،عليه إبراهيم من يتخلصوا أن فم ؤيينت المستقيم، والصراحل 

عماله حراء منه وانتقاما الباحللة، لألهتهم انتصارأ العقاب أشد به ؤيترلوا 
لهم،الح؛ر إلا بذلك أراد ما أنه ايله ؤيعلمم وتكسير' تحهلهم من لجا صغ 

^١^١م؛ر، ^٥١١>؛ التوحيد نور إل الشرك حللمات من ؤإخراجهم 
ينمرأن إلا اش يابى لكن سمزك لفم إن 

دينه،وأعداء أعداءه ،نذل وأن الملام، عليه إبراهيم وخليله رسوله 
العادلةلمنته امضاء ١^؛؛^،، بالحران فييووا لأوليائه به كادوا ما ؤيبطل 

عنؤسلما يندا َؤق يمار تحال، قال وأعدائه، أوليائه ي الحكيمة 
ووثارهوكه © ألأمن سنهأ َةدا يهء رومحأ © إمحن 

ؤؤواغلأُ رسوب إنص ؟،^7 ووتنا )© ممعنئمى يبا ^؛١ آؤ آلهو إل 
ملإلإ4م وأثت-آ يامدا يهدؤذكت أثه وجنهم © صنلمثك ^٤^١ 

ا،همنأدإُا إنما آلز>ءفوآ ؤإبماء خثؤ}' رإبما،ر آلخ؛دتي 

(.٦٧, ٦٦)الآلآان -ود.-لأنماءً)١( 
•( ٦٨)الأية I الأنبياء صرر» )٢( 
(.٧٢- ١٩)الايات الأنبياء. _،■ )٣( 

٥٢



وثماءوز ي  ١٣هك،ثناتا ص ^١^ الء تعوقال 
ؤأهغ1لأاننه وؤثإ معذرمم أفلإيإو< ثثع لا قم وا \ولإذة1ئ يتؤإ 
مرين -ئإنت ثر أقؤ؛ أئي ؤن1ه تعال: ومحال ا، ألدار  ٠٣
ندةأثب ليقي بجد ملن 

٠وّالم وآله محمد نبينا على الله وصلى الوفق' والله 

اث:إل ص: التل اسئ ب- 
الإسلام،إل بالدعرة والسلام الصلاة عله الخلل إبراهيم عني 

الخجةؤإقامة وبيانه التوحيد إيضاح إل عنايته وأعفلم همه جل ووجه 
وشدة،لينا ذلك ق لهجته احتلأف مع الدعوة، وكرر به فبدأ عليه، 
الاستدلالق شتى طرقا وسلك التوحيد، على الآدلة من أنواعا وذكر 

أنق وأملا الآمة، إل الإعدار ي ونهاية الحجة، لإقامة إتماما عليه، بها 
القلوب،إل منغذأ بها الاستدلال وجوه من وجه أو منها، نؤع كل محي 
قوةوأفهامهم طبائعهم ق ومتفاوتون مداركهم ل محتلمون الناس فان 

منمحيي فما عنه، وصدودا وعنادا للحق ؤإنمافا وصلابة، لينا وصعقا، 
أحرى.طائفة على لأيوئر قد طائفة مع بها الاستدلال وطرق الأدلة 

ذلك:بيان يل وفيما 

أصنامايتخذ أن آزر أبيه على والسلام الصلاة عليه إبراهيم أنكر 
منقففف بما الأنعام سورة ق عته اممه ذكر فيما ذلك يقرن ور آفة، 

حيثمريم، سورة ق عنه سبحانه الله ذكر ما نحو على الإنكار وطأه 
يأبيه مع قومه أشرك ولما الأبوة، بقلب بئل،اته الإنكار قبل فيها مهد 

(•٥٢• ٥١١الابمان غاني، ّورة )١( 

(.٢٣)الأيأ اكح. ّور؛ )٢( 

٥٢٥



لابمواوصن ،3 تعال؛الد قال ؤإنكارأ، لهجة أشد كان الحكم 
فحكم٠ يذوه ضإلإ \أ آرر؛ش إؤآ »ااهأ اماسثاما آتقيذ ءاور 

إلبهم د،دلمع عواطفهم' ^؛١؛^ ذلك اليصائر، وعض البما' باّيهل عليهم 
صيتا،به يشركوا ولا الدين له محلصين يعبدوه أن يستحق فيمن التفك؛ر 

الأرضيةالهياكل أم نعمتهم، ول وهو ثيء كل ملكوت بيده من أهو 
ايلهمن عنيم نمى ولا نفعا' ولا صرأ لنفسها تملك لا وهي والسماؤية 

عنهمحفل واعية قلوبا وقومه أبيه من الإثارة هده نحد أن عسى ثم شينا' 
مرهفااصا ؤإحالبلاغ من سمعت ما تفقه رشيدة وعقولا يقول، ما 

ل4رَكارأ لس لًقركا دلك ق الحقؤارا دعوة إل وتمسجيب بدلك فتتأثر 
نهٍدهرى.نئن أثيغ أنز و قث 

الكونيةبالدلائل لام العليه إبراهيم حليله وجل عر افه بئر 
ملكوتي آياته فاراه وألوهيته، ربؤييته ي سبحانه وحدانيته على الدالة 

إلؤيقيثا به عالما ليزداد أو التوحيد، حقيقة ليعلم والارهى' السماوات 
البلاغل طريقها يسلك وكيف بها، الاستدلال وجه إل وأرشاوه يقينه، 

ؤيلزمهموالباطل، الحق بين بدلك ليفصل الحصوم، ومناظره البيان أو 
•والرهان الحجة 

تأ'لآانجاثاءث إبرهين ^$X ؤقا-•إك ال؛ تعاله ال ق
ه٥^١ ثاد ئاف وئ\ أيد عيه جن قثا . الئوتيص يذ وؤث .و
،Tu  ،<زأندا واد تاتيثا أثتن ن:ا ه @ ألاظث يؤ لا ثال ١

ن:ا ١٠٤@ آلؤو أضئ ين لآْتيئ إه يدق، P لن ناد أش ثآ 

(.)iUالأيأالأنعام. ّورة )١( 
)٧٣(.ام-ق،. سودث )٢( 

٥٢٦





ءثن لآْفومى رب بمد4 ؤ ؤلإ0 ال: قولدا السببل، سواء 

اكر،ومن الجم من جرمأ أكبر لم آخر معبود إل بهم انتقل ثم 
^٠^١قال؟ بازغة الشمس رأى فلما الشمس، وهو منهما ضياء وأعثلم 

.يئيخن ^١ رئٌ إذ ثموم ثال ؛!، ٥١»ثثا يفهآر ٠^١ زل 
يه inج نية دأ'لأابمتا صآب ظز ؛، Jdjوجهن ؤجهق 

بأمرمأمورة أتبما على غيرها من لها يغرض بما فاستدل ا. ألثن،؛تاهر 
خالقها•بتسخخو مسخرة ماJبرة وأبما ء ربها 

شأنا،المنارة الكواكب من أرفع الثلاثة الكواكب هذْ كانت فإذا 
مماتبانتفاء لوازمها فضت وقد عندهم، نفعا وأعم ندرأ، وأعلى 
العيادةق لها حقا لقسمها تستوجب أن وأحالت عنها، والألوهية الربوبية 

حفلله يكون أن من أبعد الكواكب ساتر من عداها فما إلها والتقرب 
ولداعليه، واستحاله عنه، ذلك بنفي وأحرى الإلهية، أو الربوبية ق ما 

يزعمونمما براءته اياخلوة ختام ي واللام الصلاة عليه إبراهيم أعلن 
والأرض'المماوات فهلر الذي وحده دله وجهه وأسلم الث،ركاء، من 

التيجةإعلان وضمن ذلك، ق يعينه غلهبر أو شريك دون خلقهما وأبدع 
إلهلا معنى هو وهدا الألوهية، توحيد على الربوبية بتوحيد الاستدلال 

عنالخثة الإلهية نفى نفؤر الشركاء من البراءة من فيه ما فإن الأئ4، إلا 
الاستثناءنفلير يثه وجهه إسلام مى فيه وما التوحيد' كلمة ي الشركاء 

تعال:توله ومثله فه، الخقة الإلهنة إثبات على لدلاله الوحيد، لمة كي 

)٧٧(،الآا4 الآنم\م. مير؛ )١( 
(.٧٩. }٨٧ س الأنعام. مدر؛ )٢( 

٥٢٨



إبُ. ثثدون يث برولأ إم رمه-محء لأيي اهؤم ءد 
؛•^■؛?؛،^١١؛يم ثلنف 

منممر المناظرة ؤإ سيله سلمك قد الاستدلال من الضرب وهدا 
علىلتكن ممرا والشنة الكتاب ق جاء وند وحديثا، نديما العلماء 

نبينارسالة فان والحجاج، المناظرة ي وطريثتهم حييتهم ق العرب منهج 
طريقعلى لا القرآن نزل وبلعبهم العرب، ق بدأت قد و. محمد 

كانتلو إحمالأ: الوضع هذا مثل ق يقولون حيث المنهلقية، الصناعة 
وتزول،نحول لكنها زالت، ولا حالت ما آلهة أو أربابا الكواكب هذه 

•يزول ولا محول لا دائم حي اش فا0 أربابا' فليمت 
عليهإبراهيم طريقة الهلريقة، هده يسلك أن الإسلام إل فلملداعية 

الباطل،دعاة من مناظره مع فيتنرل الحال، تمتضيه حسبما السلام 
يكرثم الفاسدة، وأثارها الباطلة لوازمها عليها ييرتب واقعة دعواه ليفرض 

لوكهاموالفلروف الأحوال علميه ثوحب وقد والإبهنال، بالممض علبها 
محاسنهوذكر بتزيينه تكون كما الحق إل الدعوة فإف أحيانا، بها والدعوة 
اؤيهموذكر الباطل بتثويه تكون إليه النفوس واستماله فيه' للرغيب 
فيلتزموه٠للحق، قلوبهم وتممتح عنه• البهللمون لهرب منه تشرأ ومحانيه' 

ألمن تندم ما إل وعترهم المفسرين من جاعة ذهب وقد هذا 
المناظرةسبيل على كان قومه مع الكواكب سان ق إبراهيم حديث 
ولاحيرة' بعد هدى ليكسب لا الحجة عالهم ليقيم المشركثن، مع والحوار 

والحققال: تسييره، ق ممر ابن ذلك واختار سك، بعد علما ليسمتفيد 
بهللأنقم متينا لقومه مناظرأ المقام هذا ق كان السلام عليه إبراهيم أن 

(.٢٧. )٦٢اص الز،مف. ّمر؛ )١( 

٥٢٩



ثم٠ المتحيرة• السبعة الكواكب وهى الهيام' عبادة من عليه كانوا ما 
قاش قال الذي وهر المقام، هذا ؤا ناحلمأ ابراههم يكون وكيف قال؛ 
ثالاد 3ا عمح؛ث ه لهثا ثن ين رقيم إمحم ءاثآ ه؟ حش
Uآم أؤ آصل نذ، نا ويدء لأيه 

يىيش وؤ -نيما س ئايثا فه ماكث ءاننمز ءؤإ0 ئع—الء ونال 
.ئضر بمتيذ إق رسق آجتنه لأشع ثالجإ . أإثذنؤ0 

إقلىآؤبمآ تم ألم؛هأة. لى ألاغرء 4، يؤ/ -صنه آليتا ف، رءايقه 
يىماف محما -صدأ إأرم> يلأ أبغ أن 

تلامثا دبمأ صمم محمئط إل يؤآ سه ال؛ عتال وق
٠آ^كإنهرما بن ماف رث، نيعأ إقهم 

كقولهليمة؛ الالغهلرة على الناس خلق بنموص استدل ثم 
الناستلر أؤ أف >^؛، ٤٥يبنا للدمؤ ؤيهك ^٠^٠، ال؛ عت

والحديثرْل. الفهلرهء على يولد مولود *كل وحديث ا• ر عقاه 
حقي هذا كان نإذا قال: ثم حنفاء« عبادي حلقت »إفي القدسي 

سقانتا أمة اش جعله الذي الخليل إبراهيم يكون فكيف الخنة، سائر 
الناسأول هو بل المقام، هذا ق ناظرأ من يك و؛ ا ر حنيفا 

(.٠٢< ر١٥الأيت I الأنيياء صور؛ )١( 
(.١٢٢.  ١٢٠)الآأات الحل: صورة )٢( 
(.١٦١)الأيأ الأنمام: صورة )٣( 
)•٣(.الأيآ الروم؛ صورة )٤( 
إلامولود من ما هلغغلأ ( ٢٦٥٨)لم ومابناووأ ي م/لأهما( )الغتح البخاري دواء )٥( 

الخد.يث.. ٠ السلرة عل محولي 
الد•،لى النبل *و ومحل التوس إلى اشار - وصد الثرك مر مال من و،و الختيف: )٦( 

سواء.صن المرمر 

٥٣



ولاشك بلا .ؤ الله رسول بعد المستقيمة والمجية السليمة، بالفطرة 

منفيه كانوا فيما لقومه اكام هذا ق كان أنه يؤكد ومما ريب< 
رعدأثه ؤ، ءد مثر ؤر>ءآ.ثم تعال؛ لقوله ناخلوأ لا الشرك 

محرف.•ع ا.... سُنيهر 

لأبيهإبراهيم دعوة من الايات هذه مهللمع ي ذكر ما أيضا محمحؤيدْ 
الأصناموعبادة الشرك من علميه كانوا ما ؤإنكاره التوحيد، إل وقومه 
د١٠ؤوأئ تعال نال للكواكب، رمزية وهياكل تماثيل جعلت اش 

يردؤ>و\ك أرش إؤآ *ايه لن-ناتا آتقفد ءارر تيو ^٠->- ١٠
فدلبذلك، وحتمها الشرك من والبراءة بالتوحيد الايات فبد>أ ٠ ر ه يثن 
أيضاؤيؤيده المواء على وأخرا أدلا به موتتا بذلك مؤمنا كان أنه على 
ف،عك إترمثِ ءايبمهآ ^٦ ٠٠٠■ؤدتآك الحاجة؛ ختام ي تعال قوله 

ماعباس ابن عن طلحة أي بن عل طريق من جرير ابن وردى 
مناحلرة،مقام لا نفلمر مقام الايات هذه ي إبراهيم مقام أن يقتفي 

ألمحيثن دئؤثى ري، هدل لم ^١،، بقوله: عليه واستدل واختاره 
خؤجحين ذلك أن يفيد ما إسحاق بن محمل، وذكر ٠ ألذاإإز،ه 

بننمرود من عليه حافت لما أمه فيه ولدته ،^، ٧١السرب من إبراهيم 
باختصار.ه ا. كنعان. 

)•٨(.الأيأ الأنعامt سواو؛ )١( 
(•)٤٧الأٌت الأنعام■ _؛ )٢( 
)٣٨(.الأية الأنعام. ّردث )٣( 
)٧٧(.الأيت الأنعام. )٤( 

٥٣'



من_؛؛_ ق حيرْ ي الرسالة قبل كان إبراهيم أن ذلك وبيان 
وعهلمتهلدره له ربا، للعباد أن السليمة بفعلرته يعتقد كان ؤإن يعبده، 

السني فنفلر حلمه، لشؤون وتصريفه يدب؛ره ق وحكمته وحلاله، 
لخرجالشمس ثم النجم ق نظر لنفسه، واستدلال اعتبار نفلرة الكونية 

سماتفيها محي قلم والرشاد، والهدى العلم إل والخيرْ القلق من نفسه 
نفلرهبه وانتهى ويعبد، ئوله أن بها تسحق التي الصفات ولا الربوبية' 

والشركاء،الشرك من البراءة من أخيرأ أعلنه ما إل لنفسه واستدلاله 
إلونومه لأبيه دعوته مقام كان ثم وحده، العالين رب لله والتوجه 

٠الرسالة بعد الشرك من عليه كانوا فيما قم ومناءارته التوحيد 

ندوهأيضا لنفسه محي، أن الإسلام إل الواعية يستهليع هذ،ا وعلى 
عنالله حبر وق السلام عليه إبراهيم سيرة ي رشيدة وأسوة حسنة 
الشرعية،وااال1لأتل الكونية الايات ي بالنْلر فييدأ الايات• هده ي منهجه 
دعوتهي ليكون إليه، الدعوة ذلك يتتع لم أولا' نفسه ق الحق ليعلم 
الحقإل الد،اعية محي الايات قل،ه العنيين كلأ فعلى وبصيرة' بينة على 

وعملهعقيدته به يرن عائلا وميزانا محتديه، حسنا مالأ الرحمن ليل خق 
فيه.أنره ؤيقتفي ودعوته 

معالتوحيد إل وقومه أبا. والمهلأم الصلاة عليه إبراهيم دعوه إن 
منهجهواستقامة وحكمته سياسته وحسن علها، استاولاله وقوة سلامتها 

والصلأودالعناد، من غلاف ق قلوبهم لأن قبولأ، لل،;بمم محل، ا فيها 
عواًلفهمولأن تتقبلها، أن تشأ و؛ الحق، لل١ءوة تتفتح فلم واللجاج 

العاداتوتحكم الاباء وتثليل، الهوى بها انحرف نل، ممسوخة، بل متيلل،ة 
ولالل،ة فيه لنفسها محل، و؛ بالحق تتأثر فلم والأعتد،ال، الخالة عن السيثة 
أنومحوفونه ؤهددونه تبين، بعدما الحق ق محادلونه ذهبوا بل راحة، 

٥٣٢







والاعتمادءكتاب على التعليق 

اشرحمه الييهقي الحسين بن أحمد بكر لأي 

والوعؤةوالإفناء العلمية البحوث لإدارات العام الرئيس سماحة 
•ربعي• وبركاته الله ؤرخمة عليكم الملام والإرشاد 

كتابعن فيه تهللمب الذي سماحتكم، كتاب على فبناء 
للمهقي.الاعتماد 

لمومحالفا كثإرة< مواصع ي للسالف موافقا فوجدته الكتاب مأت 
فيهحالف مما عليه يوحذ ما يل فيما وساجل أخرى، مواضع ؤ( 

العقيدة:ي اللف 

منكما القديم، ؤيسميه بالقدم، وأسماءه الله يصف ١- 
الكابر١ا.من ( ٦١، ٦٠، ٣٧، ٢٢، ٢٠)٦، الصفحات 

كسائرللحوادث محل باما الكونيان حدوث على استدل - ٢ 
تأؤيلوالتزموا باممه، الفعلية الصفات قيام نفي بدلك فلزمهم الأسحرية، 
ذلكتيخن كما قديما، يسمونه بما الأفعال لصفات المثبتة الصؤمئ 
_)U(•إق ارمع 
واسمهالدنيا، ي حي كل لرزق بالريد الرحمن- - اش اسم تأييل - ٣ 

•بياكستان أكادبمي حييث دار مطيوعات من وم )١( 

oTo









قعلبه التعليق ريم؛كن ممر، خير وفيه ناقع' فالكتاب وبالخملة 
له.مقدمة ي ذلك على التنبيه أو الخهلآ، مواضع 

٠وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على الاله وصلى 

كنهه

عقيقىالرزاق عيال 

٥٣٩



والشعوبالأفراد على واثره الله انزل ما بغير الحكم 

ثإداأ،نلها إق لإدوأ آن حج' أثن ^إن نعال؛ اش نال 
'؛اةأه إلأ يآ فيا أق إة ايدلب ^١ ٥٤آن أف١يرا ،٧ ثةت٠ر 

أمه4 وزل نأييأ ه محيإ :اتوا وي ؛١؟ © محء يء 
أ'لآ:نيدأودص إؤ َقم إن دأؤمي أقي إل ردو؛ سء 4 كزعم ؛ن 
.^١١٠بمثن % ذه 

منلديه ما منهم كل يرد أن الناس حمع شانه جل اس أمر 
كلبأمره سبحانه نعم الأمانة، تلك كانت أيا أهلها، إل الأمانة 

غيوأم صحيحا الأية نزول ق ورد ما كان سواء أمانة، وكل مكلف، 
٠السيب بخصوص لا اللغظ بعموم العبرة فان صحح، 

الفصلأو خصومة ي الحكم إله وكل من سبحانه أوصى م ث- 
ولأو محكما كان سواء بالعدل، بينهم محكم أن ما أمر ي الناس بض 

سنةأو الد كتاب ق حاء ما إلا عدل ولا خاص، أو عام أمر 
ماعلى أئس ثم المستقيم، والمراحل والنور الهدى فدلك ج^، اش رسول 
عنلدوالوقوف بحقها بالقيام لجم إغراء الموعغلة من عياله إل أسداه 

السمعكمال من أهله هو بما نفسه على بالثناء الأية وحتم حدودها، 
خوفشرعه محالفة من ومحديرآ ئوابه، رجاء أمره امتثال ق ترغييا والبصر 

■( ٥٩—  ٥٨)الآلآان S التاء صورة )١( 



لأنمطلمهأ، .٠ رسوله وءلاءة طاعته الومفن تعال أمر ئم عنابه، 
المعروفمن أمره وصح فيما الأمر أول بطاعت وأمر حق، كله الوحي 

الثابتةالموص عليه دلت كما الخالق معصية ق لمخلوق ءلاءة لا لأنه 
بيانق الرحؤع وجب النزبع ووقر الأمر اشتبه فان ذلك، ق الصرمحة 

ؤ؛نسبحانه: لقوله والشنة الكتاب إل فيه اختلف فيما والفصل الحق 
دأبدمحِإؤ ^١؛ ٠١■^حمم ان دالرّول أم إل مدوء سء ؤ مهم 

ألآؤر١؛.

إلخماؤ بن نه كثم بو، وقوله؛ 
عندإليهما الرحؤع فإن والفتة الكتاب نصوص من ذلك وأمثال 

محالفيه فيما يكون إنما وهذا مالأ، وأحسن عاقية حير النزلع أو الحيرْ 
بأسبابوأخذ السرع أدلة ي ونفلر جهده بذل فمن والاجتهاد، للنظر 

ومعذوراممه، حكم أصاب إن أجران مأجور، فهو الحق، إل الوصول 
محكموأن ه نفق بذلك يعمل أن وله أخطأه، إن واحدا أجرا ماجور 

أدلةمن المستمدة نظره وجهة بيان معر الناس ؤيعلممه الناس، بان به 
وعملاالحيج درلمع التجّخم ثاعدة على بناء الحالمن كلتا على الشمع 

ناآس وقثإ تعالء بقوله 
استهلءتم0رااما منه، فأتوا بأمر أمرتكم »إذا ه؛ النيئ وبقول 

ثاذاأجران، فله فأصاب فاجتهد الحاكم حكم >اإذا .؛ ولقوله 
وأبولم وموالبخاري أحمد رواه واحد، أحر فله فأحهلأ فاجتهد حكم 

(.)٩٥الامحت اسأ سورة )١( 
(.١٠)الأية الثوري! سورة )٢( 

(.١٦)الآّت اكناني.سورة ( ١٢)
 )i( •ث رصي يريرة أي حييث من ( ١١٢١٢٧)ملم روا._

٥٤



و؛ذلك ق جهده يبذل ؛ ومن ماجه• وابن والرمذي والنسائي داود 
قالناس بين حكم أو بصيرة، غعن على الاه وعند العلم أهل يسال 

برحتهاممه ؤيتغمده يتب ؛ إن العذاب مستحق صال آثم فهو حصومة 
٠٢^١^١^ وألتت الثتع إة ءل> يب، ثك ثس م\ سا تعال؟ قال 

؛.^١١^٠٤٠تث م0 أونجك 
فعملأحيانا هواه غلبه لكن الله بمحكم ورصي الحق علم من وكذا 

خلافعلى القضايا أو المسائل بعض ي الناس بتن حكم أو فسه' نق 
كفراكافر غير لكنه آهم فهو مملا لرمموه أو لعصبية المكئ من علمه ما 

و؛الثه شمع ينتقص و؛ أساء انه معزفا كان إذا الإسلام، من محؤج 
والصلاحالخير أن منه صدر ما ه نفي بجر بل به الظن محسييء 

عنعنه اممه رصي بريئة عن الحاكم روى تعال، اش بحكم لعمل اق 
عرفقاض الحنة، ي وقاض النار ق »قاصيان قال؟ أنه . النبي 
أومتعمدا، فجار الحق عرف وقاض الحنة، ق فهو به فقضى الحق 

النار•ق فهو علم بغعر قضى 

أحكاماللناس وصع ثم اح،كامه، عالآ للإسلام منتسبا كان من إن 
أحكامنحالف أثما يعلم وهو إليها' ؤيتحاكموا بها ليعملوا نثلما لهم وهيأ 

أمرفيمن الحكم وكذا الإسلام، ملة من خارج كافر فهو الإسلام، 
لذلك.لحان أو لحنة بتشكل 

علىحملهم أو والقوانتن النفلم تلك إل بالتحاكم الناس أمر ومن 
الحكمبتول من وكذا الإسلام' لشريعة محالفة أثما يعلم وهو إلها التحاكم 

علمهمع باختياره إلها التحاكم ق أءااءهم ومن القضايا، ق ؤيهلبقها بها 

(.)١٣الأية الإمراء. سورة )١( 

٥٤٢



تكناش، حكم عن الإعراض محا شركاء هؤلاء ذث؛مع للإسلام بمخاكتها 
تعلم على ؤيناقضه الإسلام تشرح 0 يضاهى تشريع بوصع بعضهم 

ولأو به العمل على الأمة حل أو بتطبيقه بالأمر لبعضهم ؤببمة' 
الولاةوبعضهم بمنتضاء، الحكم تنفيذ أو الناس بئن به الحكم 

قدفكلهم ّلهلانا، به ينزل و؛ اش به يأذن ا بما لهم شرعوا بما والرضا 
وكانوافاتبعوْ فلمه إبليس علمهم وصدق اش، من هدى بغير هواء اتيع 

اضبشمع علمهم ينفعهم ولا والطغيان، والكمر والإلحاد الرخ ي شركاء 
بتثريعوإت؛؛امم لأحكامه ونحافيهم عته إعراضهم من فيه ما واعتمادهم 

بالخقعلمه إبليس ينئع ؛ كما إليه، والتحاكم وتهلبيمه أنفسهم عند من 
•له والانقياد الاستسلام وعدم عنه إعراضه *ع إياه واعتقاده 

منتعال؛ قوله فيهم نصدق إلها هواهم امحدوا ند وبهيا 
بمرُءثق رجل رثي، مهء ثق رم ءز ء ه دأثلأ نوف إلهم آءث 

ثدئدنهر١دأملأ أممه بمد بن بمدثه ئن غثو؛ 

قام رؤ؛ هدى نيا ألؤرط ولتا ال؛ مته ولوق
أضيإ^١ نألآ.تاث ^٠ ثادوا  cjMأنادوأ أك ألبجى 

وأنثونألكثاس ثخئوا فلا ثمداء عثي وءء٤ابرأ أش كخح ين 
مأش لإل يثآ بمذهم دم وثن شلا سئ١ ثردأ ولا 

أنوأوكثف ج سحانه؛ قوله إل الايات ؛. ١^^١٢
ث'ء ذانطم ثنت ي أنمثم بن  AZع Q ءق 

ال؛تعه قولإل آلجزه ين جا٠ق تثا همآأدلم >آثقخ ولا أظ لإل 
(.٢٣)الأيأابمحهء ممدأ )١( 

)U(.الأيأمؤدة )٢( 

٥٤٣



بجينولهر١ا٠هرً حكا آس يى أنس وس تمن ائييؤ  ٢٠٤٠٠٠١^
آنزثسآ ^١^١ أيهم ثيثموة آديى إق ثر ^١١٠٢ سبحال؛ وقوله 

رواوئد ١^٢؛^، إل مثا'كثتأ أن ندقوف ^١ ين أنزل وتآ إوش 
مزثإدا . تميدا ^٨؛" بجأنم أف السعلنى دثرذ يهء دكئروأ أن 

بمدونآلتكفقث وأنث ألث|مفي نإق آس" أنزز  ٦٤٠إق ثاوا ثم 
حئيقمنوث ثُ يته ^٠^ ال؛ عتنول إل ٢• رت-ثدداهر عنلك 

نناحمثا أشنج؛ ؤآ محارا لا ثم يثهن شكثر ينا يذهمق 
؛.^١٣^١ محنى 

للظنؤإساءة له انتقاصا اش شمع تحكيم عن صدوا قد هؤلاء إن 
بهوأوحى أنفسهم لهم سولته فيما الكمال وابتغاء له، شرعه الذي بربهم 
والستالكتاب ثريعة ءإن يقول؛ حالهم لسان وكأن شيامحلينهم، إليهم 
أحوالناعن أحوالهم محلف قوم مشاكل ليعالج زماننا ج؛و لزمان نزلت 

شانه،عمر فلكل زماننا، أهل يناسب لا ما إصلاحهم ي بجدي وقد 
فكانواووقافتهم« حضارمم ونؤع حلروفهم مع يتناسب حكم قوم ولكل 
أبتغيرأس ؤ١٠٠-^ بقوله؛ ييبكتهم عليهم محنكر أن رسوله اطه أمر كمن 

ت—*—ال؛ه قولإل ،يصلاه جق، أرز ٢^؛؛، رم 
آشخنو إيتء قدت ب يدك ;و مت >وتثف 

أءي<ر؛د
البأن عليهم الأل4 وحكم العياب كلمة عليهم حقت ممن وكانوا 

•٥(.-  ٤٨)١^^، الائادةأ سور؛ )١( 
(.٦١. )•٦ الآلآ1ن: الماء ّودة )٢( 
)٥٦(.الأيأ الماء. ّودة )٣( 
(.١١٥-  ١١٤)الآ،تان الآنعامأ مؤد؛ )؛( 

٥٤٤



ئثسل ش دكا آلإتق1ر ءت يتع بقوله» الأحر؛؛ ي لهم حلاق 
َةفيأ'محةمحملأد

يسنواأن قم فزين المغرييين هؤلاء السهلان استهوى لقد 
قموسول حصومايم، ي بها ييكلوا إليها ليتحاكموا أنفسهم عند من 
بهالينفلموا الخائر وهواهم القاصر تفكعوهم بمدى قواعد يضعوا أن 

يصلحلا انه متهم واعتمادا الل4 لكتاب محالة معاملأ؛بم، وساثر اقتصادهم 
مايعالج ولا مصالحهم' لهم يكفل ولا ■مهدهم' ق به والعمل للتهلبيق 

^j؛؛،كانت عما والأحوال الظروف اختلفت حهث مشاكلهم، من حد 
بدقلا ال،سكلأت، وكثرت العاملات jهلاق واتسع الوحي' نزول أيام 

جديدةوقواعد قوانئن من ا'انم-ومجات ي والفصل العاملات، لتتفليم 
الْللعونأهله، أحوال على والواقفون العصر' أهل من المفكرون يضعها 

واقعمن مستمدة لتكون حلها وءلرق بأسبابها العارفون المشاكل' على 
ثقافتهممستوى ومع الحاصرة وظروفهم الناس أحوال مع فتتناسب الحياة 

وحضاريم.

يقدرواط ردوسهم فركبوا الفكري' الغرير عليهم ؤلغى قد فهؤلاء 
يعرفواو؛ قدره' حق اش يقدروا و؛ منزلتها' يئرلوما وم قدرها عقولهم 
قداش أن يعلموا و؛ وأحكامه، منهاجه تهلييق طريق ولا شرعه' حقيقة 
الأحوال،اختلاف من سيكون وما كان ما فعلم علما، قيء بكل أحاط 

محكمةكلية وقواعد شاملة، عامة مريعة أنرل وأنه المشاكل، وكثره 
ل،كلصالحة وجعلها تقديرها، فأحسن حكمته وبالغ علمه بكامل وقدرها 

الفلروفوتباينت والحضارات، اكلباعر اختلفت فمهما ومكان، زمان 

)٥٨(.ام صران. م ّور؛ )١( 

٥٤٥



بيتهمالمتاع وتبادل العباد معاملات لتنغلهم صالخة فهي والأحوال' 
عياداممي شوويم حيع وصلاح مشاكلهم، وحل حصومامم ي والفصل 

ومعاملامم•

بفهمهاوليهتدوا بها، ليعرفوه عباده اس مجنحها التي العقول إن 
خصمامنها انحدوا قد والأجل' العاجل ي سعادمم فيه ما إل لتشريعه 

بتشريعهذرعا وصاقوا وتقديره، تدب؛ره وحسن حكمته فأنكروا لأله لدودأ 
يدرونلا وهم بدلك يصابون وند وردوْ' فانتقصوه به الظن وأساووا 

مننكانوا والعدل الحق معالم علميهم عميت بفكرهم بغرورهم لأتبمم 
أمممحبون وهم الدنيا الحياة ي سعيهم صل الدين أعمالأ الأخسرين 

البواردار ثومهم وأحلوا كفا الله نعمت بدلوا ممن وكانوا صنعا• نجسنون 
القرار.وبئس يصلوما جهنم 

المعتدينبأحوال القرآن ي الناس يذكر ما كثيأ سبحانه الله إن 
قوةمن فيه كانوا ما لينفلووا الأرض ي يسيروا أن على وبمثهم الهالكتن' 

ليتدكرواواعتبار، عقلة نفلمر العلم، ق وبسهلة وحضارة عيسن ورغد 
جريمةإل الأمور بعض ي النثلر ولفت مصيرهم، لسوء إنماء طريتهم' 

قبها ينعوا التي الكبرى الفتنة أنه ؤيتن خهلره، لشدة الفكري، الغرؤر 
الأما البشر، عقول بقصور ليعرذئا دعومم، بها وردوا الرمل' صدور 
الذيالفاكري الغرور حهلر من وليحدرنا الرمل' دعوة لمقاومة تصلح 

المرملين•قاوم من به هلك 

عتمهَكا0 كث دنمحإ أيمح؛و( ل متنحأ ^٥٠! الى؛ تعال ق
هتآألأزم ؤ، رءاثاي؛ و محأمد بتم أًكر ع>و\' تلهم ين آفيى 

بمائؤمأ أثيثت رثليم جآ؛دثم ثثا . يثؤسوث َيمإ ما عتيم أعئ 
٥٤٦



تإئإقث . دمأؤن هء ى يهم يثاث ^ ٠٧١تى عندهم 
ءاز. نشتيئ ملء َةطا يث ؤيًقمخ نبمدم اش ءامنا ثالوأ بأسا 

بمادهءي( حثت ث \م أس ئقث آ>ثأ تأنأ لنا ايكلإلإ بمهم يإى 
^١^١^;بجز 

(.٨٥- )٢٨ ص غام: مور؛ )١( 

٥٤٧



وموالاتهم. الأم رسول اصحاب محبة 

وموالامم. الرّول أصحاب محة ميحث 
والنواصبالروافض على والرد 

عليهمييثنون . اش رسول أصحاب محبون والخماعة السنة أهل 
اتعال اش قال عنهم' وترصى عليهم اش أنتي كما عنهم ثيرصون 

ءبميآنةمنم ؤآمحاو ألمحمق ِس ألاروف ؤوأمد0 
ألأثهرثنإنا ةبم_ميم، جكت لثم وأمد عنم ونبمؤأ تم أقة ؤْنرك 
٠٥١^٣١آلئ ذ;لش ئ آ يص 

ألئطن}محت ^١^؛^ اد آٌى ض أس تبجمك حن ر ال وق
؛•مٍبمثاهر^٠١ يأتيهم عائم ألتكنه ،أزل ظؤئثم ق ما ثثيم 

وع٢ل٤م١ر عد أثدآئ تتثُ وآك؛و( أق ةثو4 ال؟ ون
.؛ السورةرآخر إل 

مرقوأتولهر د.مدم ثن قممحأ ه ألبج؟فين ال ون
وآلثندمف يتر أؤكش دئ؛؛ممح أثة نثممون تيبمؤة أش تى ثته 

ر--0.الآيأالمرة.سور؛ر0 
(.١٨)الأيأاشح. سورة )٢( 
)٩٢(.الأُآ الكح. _؛ )٣( 

٥٤٨



يدونوي إي نام س بجن ملأ ثن و1لإبمى ألدار بوءو وقآ 
؛؛؛!'؛اة ثأو أسآ؛ا عق ؤجهث؛ث أرمإ  ١٤؛ثاجتة ؤ، 

ءآءُورأكأ؛كت ه أل1د4مل ئث؛ لأنهك مسيء ئح تزى وثن خصاته 
سبجياآلأرنث■ ؤوحويثا ثا أعمر ينا يهمحلؤرى تدهم يى 
غيرإل ا• اجميمرإثف يدآ ءاثرأ 1^، غلا شذا 4 محمل ولا 
يالمؤمنين وترغيب عليهم اش تناء ق وردت التي الايات من هذا 

محنهم•فيما متماوتون وهم احسان، تبعهم ولمن لم والدعاء حبهم 
وكلالرصوان بيعة أهل درجة فاعلاهم درحات. بعض فوق فبعضهم 

اس٠لكلمة إعلاء وقاتل اس سبيل ق وأنفق مكأ فتح قيل آمن من 

٢^؛>؛،محتيق ئث أم سفي ق ئفدؤأ ألا دؤ ؤوث\ ال: تعال ن
دمحبمكقظم أفكك رئنل آلتج كل بن أتق _ ط ترى ي ؤألأيؤ 

تثرنتا زأثث ألتئ ظ نثر ثو نقنلوأ تث ط آتمحأ أك تل 
<ء/رآ(

•ميس^ 

بنالرحن عبد ض كان أنه عنه الاه رصي الخيري سعيد أي، وعن 
*لاه: اش رسول، فهال، خالد، فسبه ثيء' الوليد بن خالد وبما عوف 

ماذهبا أحد مثل أنفق لو أحدكم فإن أصحاي من أحدآ تسبوا 
فدلله. واللففل ومسالم البخاري رواه نصيفهء ولا أحدهم مد أدرلث، 

كعبدالحديبية صلح ونيل مكة فتح قل أسلم من أن على الحديث 
مكةفتح وقبل الحديبية صلح بعد أسلم ممن أفضل عوقا بن الرحمن 
أومعه أسلم ومن الوليد بن خالد حال كان ؤإذا الوليد، بن كخالل، 

رخ_-ا(.الآيأالخشر. مورة )١( 

(•١٠)الأيت ا-كاهء سورة )٢( 

٥٤٩



إلمعه والسابقين عوف بن الرحمن لعبد بالنسبة الصحابة من بعده 
الصحابةبعد جاء من بحال فكيف الحاJيث٠ ي ذكر ما هو الإسلام 
عتهم•اش رخي الصحابة إل بالنسبة 

النبيقال تال؛ عنه الد رخي جابر عن مسلم صحيح لي 
بايعواالدين أحد، القجرة أصحاب من اث شاء إن النار يدحل »لأ 

محها\ا.

الناس»حءو قال: س النبي أن حصين بن عمران حديث وي 
بعدأذكر أدري فلا عمران تال يلوتهم* الدين ثم يلومم الذين ثم قري 
ومسالمرآا.البخاري رواه ثلاثة• أو ةر؛ين قرنه 

امتثالالكونه ؤإحسان ؤإيمان لين الصحابة حب أن الفنة أهل يرى 
لدلك،معارضا لكونه وضلال نفاق بغضهم وأن فضلهم ي الواردة للئصوصن 

منهم.أحد حب أوي حبهم ي الحد يتجاوزون لا قهم ذلك ومع 
ولاي;مئاهرم. ِذ ثزأ لأ ألخكتف تعالء ولقوله 

السالفمن حماعة عن ورد ولهدا منه، يتثروون ولا منهم أحدا يهلون 
الشهادةقالوا: أمم النخعي ؤإبراهيم البصري والحسن الحدري سعيد ي *ئ 

أنهمعين مسالم على الشهادة أن ذلك ومعنى بدعة، والبراءة بدعة- 
وأنبدعة• بذلك ءله4 الحكم يرتد دليل بدون النار أهل من أو كافر 

بدعة.الصحابة بعص من البراءة 

(.٢٤٩٦).L، روا، )١( 
(.٢٥٢٥)لم وم( tlA./U)اكح الخاري ودا. )٢( 
(.١٧١)الآلآ اسء-ود؛)٣( 

٥٥



الخامسالضعل 

اتمشكورإومساعيه المبرورة أعماك 

الحوائجقضاء ي الحثيث سعيه ١ الأول المبحث 
المعروف.ليذل 

بهمواحتماوه بتلاميذه تلطف ا الثافي المبحث 
•لهم توجيهه لحسن 

إنشاءي الدووب عمله الثالث: البحث 
العلمية.والصرؤح الإسلامية ا،لوسسات 





امحامساسل 

انمنمكورةوساعيه المبرورة اعماله 

الأولاسث 

المعروقوبدل الحوائج قضاء فى الحتيث سعيه 

بمنأىيعيش أن يستطع لا مسلم- محتمع أي -ي السلم الفرد إن 
ييساءال0 أن دون حوائج4 نفسه يكفي أن أو السي؛نء إخوانه عن 

الناسحوائج قضاء ي ورغب الإسلام حرص ولذا غيره ذلك تحقيق 

آلإمهق ماومأ وثُ دألنثوئ أبز عد ال؟ تعاش ال ن

ولايظلمه لا المسلم، أخو ٠السلم س؛ اس رسول وقال 
عنفوج ومن حاجته، ي الته كان أحيه حاجه ي كان من يسملمه، 

صارومن القيامة، يوم كرب من كربة بها عته اث فرج كربة، مسلم 
عندلففل وق ومسالم. البخاري رواه القيامة، يوم الته ساوه مسلما 
عنهاث نمس الدنيا، كرب من كربة مؤمن عن نمس »من مسلم 

قعليه اث يثر معسر، على يثر ومن القيامة، يوم كرب من كربة 
واض، والأخر؛ الدنيا ق اث صآره مسلمآ ّاو ومن ، والأخر؛ الدنيا 

٠أخيه، عون ي العيد كان ما العيد ون عي 

)٢(•الأية سورة )١( 

٥٥٣



جيلحلق كربايم دتفر؛ج عثرامم، ؤإنالة الناس حواج قضاء إن 
عقيقيالرزاق عبد الشح ففسلة ي الخلق هذا تحسد وقاو نبيل' وسلوك 
بالخريده يسعل متواصعأ، كريما النفس رصي كان ص اش- -يرحه 

llJ^ ) أنعلى الحرص( أشد حريصا وكان الناس، حوائج لقضاء نفسه
العلممحللبة ليلة كل بيته إل يفد وكان الثر، ديوان ؤا عمله يكون 

الآمور'من أمر ي الثهفاعة يبغون ممن الناس عامة حتى والوعا؛ والعلماء 
•العلم وحللبة العالخاء ومنت1لوا الحاجات وذوي الضيوف ملقى بيته دكان 

يتصفاكان عقيقي، الرزاق عيد الشح فضيلة إن ؛ هللبته كبار أحد يقول( 
العقلورحاحة العلم غزارة ذلك ومن شخص، ؤ( تحتمع أن يندر بصفات 

ذلك.ق وماله جاهه وبذل للأخوين الخد وحجا ومذااهرها الدنيا ؤ( والزهد 

الرزاقعبد الشح وكان • الصباغ لهلفي بن محمد الدكتور ؤيقول 
يغشىلا ومياهجها، الدنيا مظع ق زاهدا متواضعا اش- -يرحمه عقيقي 
يقولولا حضر إن يتعفف وكان ذءيا' إن إلأ والأغنياء الوجهاء منازل 

إلقاءعن عزوفه ق المس—ا هو هذا زهده ولعل ضميره، يرصى ما إلا 
وحضورها.الحاضرات 

صاحبايرد ولا ومعونتهم، الصالحيرا خدمة ق جاهه يبذل وكان 
٠له يقضيها أن يستهلع حاجة 

بأصحاليابالغة عناية له كادتا الرزاق عيد السح فإن وبالحملة 
علىشهر كل أدل راتبه ص كبمأ جزءأ ينفق وكان والعوزير( الحواج 

بالكتب،،ؤيمدهم المال العالم حللية يقرض وكان والمعسرين، العلم حللية 
نفسه٠به تسعخو مما وغرها 

وأسكنبالأسكندرية دارأ استأجر الشخ أن معاصريه: أحد يذكر 
شينا.منهم يتقاضى أن دون الزمن من مدة الحلم حللية من عددأ معه 

٥٥٤



الهبحث!_

بهمواحتماوه بتلاميذه وتكلمه لزملائه وفاؤء 

للناسيعرف الله- -يرحمه ■مميغى الرزاق عبد الشخ فضيلة كان 
يوكان غرباء' كانوا إن ولاسيما بهم' اللاتقة منازلهم ؤينرلهم أقدارهم، 

إلؤيتودد كبعوهم، نحل القدوة، محل بتلاميذه وتلهلفه لزملاثه وفائه 
فضيلةيتحدث له معاملته وحسين لرملاته، السغ وفاء وعن صغيرهم♦ 

قاتلاةونملأته الشخ أقران من وهو الضع، يوسف الشبح 
اللهي أخوة الله- -رحمه معه ل كان عاما حمسمين قرابة خلال وي 

والتواضعوالوؤع والتقى الصلاح فيه لمست وص قوة' إلا الأيام زلها ت؛ 
وفياكان كما واللغوية، والعربية الدينية العلوم ي والنبؤغ الذات يإنكار 

حلقةكان حيث الممعودية، وي مصر ي أىنرهم وما وبنيه لإخوانه 
مجنثيوبا بحد قدمه تزل لمن العقبات تذليل ي الموفق والرائد الاتصال 

حقولفا الأن يعملون من عديد على بيض أياد وله أذى' ولا مى غر 
المشكوربسعيه ناله من ومنهم السعودية' العربية الملكة فا وغرها التعليم 

القدم،راسخ الاحللاع، واسع البيع' ًلويل اددٌ" "رحمه دكان كثير' خيل 
ي،كونما أسه الرهان، ناصع الخجة• قوي التصوير، دقيق التفكتر' عميق 

الجيدعبد والشبح المراعي، ممؤهلفى محمد الئ،؛ح الخليلين بالإمامين 
ا٠ادل<ر -رحمهما المياشن الأزهر شخي سليم 

ومواله■■وفاته السابع النمل انغلو )١( 

٥٥٥



قاتلا،الينا الوهاب ■مي■ بن محمال< الشح فضيلة كله هن،ا ؤيوكد 
،٣١٩٣٧عام ي " الاه رخمه - عنييي عبادالرزاق سخنا عرفت 

مدنبعض إل معه وسافرت اف،< إل للدعؤأ معه وتحولت ؤرافنته 
دماثةمع توجيه حسن الرفيق، وخير ١^٤، نعم فكان القاهرة، وقرى 
علىوبملم أحسن' هي باش بجادل علم، لغزارة اطلاع' وسعة خلق' 

عله•بجهل من 
يلازمته القاهرة شرف فإذا مالآسكتدارية، هو وكان بالقاهرة كنت 

الأستأذبصحبة أزور0 كنت كما السدنة1 (أمار الخماعة فرؤع إل نهاراته 
وأح،سنالله أكرمه ؤيكرمنا بنا فحتفي اثله- -رخمه عرفوس صادق محمد 

٠فع كل من الؤافوين للأخوة مثابة اثله- -رمه مغوله وكان مثوبته 
محمل،الشح ومعنا للمح، ءلرjاقه ي اد ١٣٧٠عام بصحبته سءد،ت 

معالله، رحمه المحمال|ية*- السنة أنصار خماعة (رئيس ءبل،الرحيم عؤ{ 
كانسنه، وكبر وقمله تقد|مه فمع رفيق، خير وكان بالباخرة، عوائلنا 

أحسنلنا محتار كان الباخرة، فقي ه' نفعلى د؛'دمنا مابم"منا' كمحأ 
وعوائلنايقدمنا الفنادق ي وجد،ة، ماكة نزلنا لما فعل وكان،لك العرف، 

الرياضرإل خميعا وسافرنا الخح، مناسك أتممنا وءاتلته، نفسه على 
عرفتمحموعة خر مع التتينا حيث العلمي، الرياض بمعهد للتد،ريس 

الاله--حفظه باز بن ماداالعزير الشح سماحة منهم؟ العلماء أفاصل من 
مل،والشخ الأفريقي، مال|اارحمن والشح حمرة، مع،الرؤاق محمل، والشخ 

٠٢١١٢٠٥^افه- -رمهم الخليفي اممه 
غوره،يدرك لا بحر فهو بهم واحتفاوه بتلأميد>ه ظهلفه جهة من أما 

ءاو4(.الياء )ساء السائس النمل انغلر )١( 

٥٥٦



وحسنالوجه وطلاقة الحانب لين - اس -رحه الشخ عن عرف فقي! 
الفرحيظهر الهشرء دائم والزملاء والتلاميذ الزوار أمام نهو اللاطمة، 
تبمرمأو غضب دون الأسئلة على والإجابة الكلام ي والانبساط والمرؤد 

البمحهث والتسمم الوازرة كل منه يلقى فجلهسه للساتلء شد،يد> رد أو 
بماوبجوي تكلف، بدون عندء ما ليقدم زاره من يكرم أنه يا يمل' 
معدأبه وهكذا سأله، من يود أو أعهلا0 بما يمن أن دون عليه يثير 

وغرهم.والزملاء والأصحاب العالم وحللبة العلماء 

٥٥٧



^QJIاأسحث 

الإسلاميةالمؤسسات إنشاء فى الدؤوب عمله 
اسلميةوالممرؤح 

الله--يرخمه عقيقي الرزاق عبد السبح فضيلة أن ذكرت وأن سق 
والعاداتالبدع من ٢ »سنشور«ر قريته محلص ي المعلى الندح له كان 
مناللأل الخميد عيد الشيخ فضيلة هذا ؤيوكد الشئ، عنها مى التي 

قائلا:وعلمأتها ااشنسورأ( قوية أعيان 

لإرساءايجالأت تلك ق الرزاق عبد الشبح فضيلة لدعوة كان لقد 
اأسنسورأأهال عامة على والحسن الطيب الأم الصحيحة الدين قواعد 

•أهلها بتن بايزة مكانة من الله- -ير"ءه له لما وذلك وخاصمم 

الدينيةالنهضة ق الله- -رحمه الرزاق عيد السيح فضيلة ساهم لقد 
معبالتعاون أثره ينكر لا بما ءسسمورء قرية سسهدها التي والعلمية 

•دراسته رفيق الهلال الحميد عيد الشيخ 

منكل إنشاء ١^٠؛^؛ المادية الساهمات هده أثر من كان ولقد 
-(٥١٤٠٦، ١٤٠٤)عام أسس،ور« ب الأزهري الابتدائي الديني العهد 

علىافتتاحها تم والتي التجاؤية الثانؤية والمدرسة العامة الثانوية والمدرسة 
ادشأللفتيات الثانوي الإعدادي الديني العهد تم )i_{ عام الآزتيب 

>(.١٣٢٣)مام الشخ نها يلد التي ي وم )١( 

٥٥٨



حسن،*مروة مدرسة وكيلك الشريف، للأزهر أيضأ ناح وهو حد،يثا 
•الشركة الإرتاJاتية 

الذيالكبر الإسلامي المركز وهو الختام مسك ذلك بعد ياي ثم 
مسجدأحنباته ي ؤيضم الميلين الخهة من مدخلها ي القرية يتصدر 
أخرىومرافق كبيره ومكتبة خبييا ومستوئا للمناسبات ودارا واسعا 
والإستكال،الإنشاء تحت لايزال بعضها عديدة 

مسجدا فهي ؤإئامتها بناتها ي الد- "رحمه ساهم التي المساجد أما 
مسجدالصحابة- مسجد التقوى- مممجد عافية- أبو مسجد القهلان- 

عمرمسجد حسن- شروة مسجد الرحمة- مسجد رمضان- من العاشر 
•الإسلام نجر مسجد الحْااب- بن 

منبعضهاكان المادية الساهمات هده أن إله الإشارة تحدر ومما 
ايدرا؛.-رمه بواّهك الحسنى من الأخر والبعض الشح مال خاصة 

مجاصحة على قاطع ودليل واضح برهان التالية الرسالة وي قلت؛ 
بالخيرتعود التي ابادة بالأعمال اش- "رحمه اشتغاله كثرة من ذكرته 
•والمسل4ين الإسلام على والغلمع 

ؤدهلق•••يسهل الثامن النمل م )١( 

٥٥٩



إدارةمجلس رئيس نائب خْلآب 

ءشنسور((ب الإّلامي الركن 
ضرأفيأا/م/؛-£اه

عبدالسح والفضيالة السماحت صاحب الموقر الشح أستاذنا قضيالة 
وافر4ع وبركاته ارال4 ؤرخمة عليكم اش بسلام رسالتي أبدأ عْيقي الرزاق 
بعل،:أما بشتشور والمعارف  ٠١٥١٢١حميع تحيات 

أستاذنااصز، ال؛وللأخ سيادتكم رسالة قراءة شرف ل كان فإنه 
حميعالنا سيادتكم نصحة فيها حاء والتم، اللأل الحميد عيد الحاج 

وأنحاصة بشتشور، الأسلاميغ المركز لإقامة التتفيدية الأعمال ي بالبدء 
الأموالهده أي وأما أموالهم على الإءلمسان ؤا برغيون المتثرعئن بعض 

لها.المخصصة الخممهة الأغراضر ي اّتعهالت قد 

الإسلامي،المركز حمعهة رئيس نائب موقع ي أقع لأنني ونثلرأ هذا 
التنفيد،ي التأح؛ر إل أدت التي بالأسباب أعرفكم أن هنا بثنشورءأود 

لناتندم فالقد للمشرن، التنغيدية الرسوم هي، الأّباب هده أهم ولعل 
وأحدهاالمهللوب بالغرضر تفي، لا وحميعها مشروعات ثلاثة الأن حتى 
ولافيها نذلام لا هستهمية بصورة لكن • الأهداف• كل بض محمع فقط 

اللازمةالراحي۵رإ أحد منعوا من أول شخصيا أنا كنت ولقد حمال، 
يتكونحميلأ صرحا نقيم أن نيد الشح فضيلة يا لأننا المسح مدا لتتغيد 

٥٦



اليومالإسلامية للدعوة إشع1ع ومركز للهداية ومتيأ والركات لأخي منيعا 
عليهاومن الأرض ايد يرث أن محإل الد، شاء إن الستقيل وي 

٠٠ ائث4 بإذن 

وأحإرا<يعد لا التنغيذ بدء ي ''سين أو سنة لدة الميث كان لذا 
الإلهيالكرم ومن ٠ للمثرئ• الإنرامحي للعمر بالنسبة الكلمة بمعنى 

يالمتخصمة الهندسية المكاتب لأحد الأخ؛رة الفأرة ي ونتنا أننا 
هذاي المهندسن أكفأ مجن إشراف نحت الإسلامية المشروعات 

الإنشائيوالمهندس شحاته صالح نبيل المعماري المهندس وهما الشأن، 
هلْمثل إتمام ي عريضة خبرة ولهما ٠ محروس• رمضان يري 

رئاسةي الهندسية بالإدارة بالدوحة قْلر ي معا عملا حيث المشروعات 
١^١^(جيع بناء على المهيمنة الهيثة دمي والركات الشرعية المحاكم 

اادامعة««.الح«والمساجد الإسلامية 

والتحمسشنشور أبتاء من هو أحدهما أن إل بالإصانة هذا 
مكيهمتبنى وتد محروس•• رمضان بمري المهندس أخي وهو للمثرثع 
والإشرافالإسلامي المركز تصميم أي الشان هذا ي العمل الهندسي 
٠٠ سل اتتين أّيوعيرا مدة من تنفيذه على الهندسي 

لناذنمفى قد الد أن نرى هنا وجيعا • خيأ• نستبشر فنحن لذا 
علىالأول والخهلوات الأول اخلوحل وصع ي اشمة للمالخد أهل 
•العفليم اللبني الممح هذا تنفيذ ^1>، 

ندالأن للينا المتوفرة الأموال أن أنوه أن سيادتكم استسمح والأن 
والخفروالأساسات المسح عمليات مثل الميدئية< للعمليات مناسبة تكون 

ءارفنا<التهلورات آخر عن فكرة دائما نعهليكم ولسوف «الح ٠ والردم• 



كثيرْتبرعات أبواب لنا ئتحت أيديكم وعلى خير كل مفتاح فإنكم 
لأمله.الفضل ولرد 

بهنستنير نورا وأبدأ دائما وجعلكم ٠ والهدى. للخير ادئٌ وفمكم 
٠الهلريق حلول على لنا ولمتم منهء نتعلم وعلما 

منبه تبرعتم ت؛رع كل أن إل أءلمسكم الرسالة هذه ختام وي 
الصحيح،موضعه ق سيوضع بششسور الإسلامي الركن صمح إقامة أجل 

ومائةوجنيها وعشرة وخمسة ئرسا بها تتبرعون التي الأموال فهده 
مسؤوليتنانمس لهى الواحد القرش عن مسؤوليتنا إن والله ٠ وألانا٠ 

استعملتإذا إلا الناس أمام ثم ادثه أمام ذمنا تبرأ ولن الألأف عن 
منالإسلامي المركز عن المسولين فجميع ٠ ٠ لله والخمل ٠ له دذع،تا فيما 

ورخمةخيوأ بل مدبجا ولا مدحا يبغون لا جيحهم ٠ الناس. خيرة 
الله.استودعكم والأن خيار من خيار لجيمهم ٠ * الله من 

وبركاتهافه ؤرخمة عليكم والسلام 

بشيشيرالإسلامي الرم ادارة مجلس رئيس نائب 
رمضانباسر محمود د. 

٥٦٢









ماوخميع مسقل، كتاب له فضيلة بكل بكتب أن ينبغي وكان ومحاسنه، 
٠منزلته دون عنه كتب 

صدقدليل هي فيه، والأقوال الأراء من باقة النارئ أخي ؤإليك 
ؤرجاحةمحامده، وغزارة محاسنه، وكئرة علمه سعة على عدل وساهد 

وفضله.وتهدمه عمله 

٠٦٦



عرهتهكما عفيض الؤزاق عيد الشيخ 

محهأعرف اش- -رحه عقيقي الرزاق عيد السبح الفضيلت صاحب 
الطموالحرص الطيبة' والشدة الخميدة، والسبرة الحم والعلم التواضع 

اش.-رحه وجه حد على عمله داء أي 

ومثالاالطلوب، الوجه على عمله أداء وي الحد ؤا مثالأ وكان 
لإجاباتالمدر سعة »ع ليجمهور والخاطبة الس،رة حسن ؤا أيضا حيدأ 

٠الماثلين 

عقمهيصالح وأن الدرجة ؤرفع والرحمة الغمرة له اث نسأل 
وسلم.وصيحه آله وعلى محمد نبينا على محيارك يسلم ايد وصلى 

بازبن اممه عيد بن العنين عبد 
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انملمفي الراسخين من 
عقيقي((الرزاق عبد ااالش؛خ 

شريكلا وحدْ اش إلا إله لا أن وأشهد الع1لمين، رب ممه الحمد 
خاتمورسوله عبده محمدا أن وأشهد والاخرين، الأولين إله له' 

بإحسانتبعهم ومن وأصحابه آله وعلى عليه القه صلى التس• ؤإمام 
وبعد،. ممرا♦ تسليما وسلم الدين يوم إل 

عنأعرفه ما له أكتب أن أحد سيد أحمد بن محمد الأخ منى حللب فقد 
اممه--رحمه الشح بآن ذلك إل فأجبته الله، "رخمه عفيمي الرزاقا عبد الشح 

مامجع خعو\' اللكدم كان إذا إلا صمت وممره نظر ونمد راجح عقل ذا كان 
كلامه.ي الحشو وقلة التعليم وحسن الراسخ العلم من به اممه حياه 

واجتمعالثانؤية المدرسا ي للتدريس -  ٥١٣٧٠سنة عنيزه قدم 
به.فأعجب ادن4- -رحمه السعدي ناصر بن الرحمن عبئ بشيخنا 

بهوانممعت تلاميذه من فكنت والعلاغة العربية لتدري،س حلعس 
يالعلماء كبار هيثة محلس ي وشاركه ♦ والبلاغة الصرف علم ي مميأ 

•والسداد التوفيق محل رأيه فكان السعودية العربية اا٠لكة 
المؤمئينؤإحواننا به محمعنا وأن والرضوان المثوبة له تعال الله أسال 

٠المنان الوهاب هو تعال إنه الحنان عال أي 

الصالحمحمد كبه 
•> ١٤١٧عام الئاي ربيع  ٢٣ي
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الكثعووناستفاد كما استفدت ا■إتبير' الخلص والعالم الناصح الوجه 
الاوروسؤإلناء التييئس ق الفذة وءلريفته الغزير علمه من ضي 

والحاصرات.

امحذهفقد ولذلك الأمورر ي ؤرؤية أناة ذا النظر بعيد ذكيا كان 
النع--رحه السعودية الاJيار مفتي إبراهيم بن محمد الشبح سماحة 

والقضاة اختيار وي الكليات تأسيس حنن عليه يعتمد مستسارأ 
لدىحليبا وقبولأ بالغا أترآ السديدة لاراته وكان والدعاة• الدرسين 

-اس رحم " الرزاق عبد الشخ كان الشايخ٠ من وغيرْ الشخ سماحة 
ؤإحادةالعلم، ق تبحر مع وولع واستقامة وقناعة وعفة ووقار سمة ذا 
.العلماء وكبار العفلماء الرحال مصاف ق محعله مما العمل' داء أي 

حناتهقمح وأسكته عقيقي الرزاق عبد الشخ سيخنا الاه رحم 
٠الجزاء حم والمسلمين الإسلام عن وحزاه 

فوزانبن صالح تلميدء 

wm
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قوقاوو0 وأخلاقه، وأدبه علمه ي مثالأ اش- -رخمه كان 
والدعوْوالميية والتعليم العلم ي حياته قضى ربانا، محاهدأ صرذاته،كان 

التالفعلى حربما الإثارة، يكره وكان الحسنة، والوعفلة بالحكمة اس إل 
هذءأن ولاشك والهدف، النماو وتوحيد الكلمة، واحت٠اع الصف والتتام 
الغايات.وأطم القاصد أنبل من الأمور 

منمكنته جبارة عنالية - ائد -رمه الرزاق عبد الشبح أوق لقد 
النصوص،من الأحكام واستخراج والنوازل، للمسائل الفقهي التكييف 
الجا4عي مشكورة إسهامجات له وكانت الواير٠ مستجدات على وتْلبيمها 

وولاةوالدعاة بالعلماء حليبة صلة على وكان ٠ الدعؤية والمؤسسات الفقهية 
لومةالله ق محشى لا نصحه، ق صادقا رفيقا أمينا ناصحا وكان الأمر، 

بهم.اللاتقة منازلهم محيترقم تدرهم، للناس يعرف لائم، 

نصيف،محمد الشبخ بجدي قوية صلة على اش- -رحمه الشخ وكان 
مراسلاتبينهما وكان وقدره، حقه ل يعرف اش- -رحمه جدي وكان 

بآنعلما الراث، ومحقيق الكتب ونشر بالمهلبوعات وثيقة صلة لها ومكاتبات 
نشرعلى حريصا كان ولكنه التأليف، ي مقلا كان الرزاق عبد الشبخ 
والأجل.العاجل ق المسلتن على بالنفع يعود ما كل وتحقيق 

-الرزاق عبد الثهخ بها اعتنى التي والكتب المؤلفات أهم ومن 
للأملوي،الأحكام* أصول ق *الإحكام كتاب عليها وعلق الله- رحمه 

إملاءاته.من وهى التوحياو« ق و»مدكرة ، الواسهلية« و»العقيدة 

.جناته. فسح وأسكنه واسعة، رحمة الله رحمه 
الميل.سواء إل والهادي الموفق والله 

نصيفعمر اض عيد 
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أنالله وأوجو واسعة، رخمة عفيمي الرزاق عبد الشبح الد رحم 
اللهانعم الذين مع بمنرْ وأن المقبولين' المخلصين العلماء من بجعله 
•رفيتأ أولتك وحشن والصالحين والشهداء والصديقين البنين من عليهم 

عال،.والقادر ذلك ول إنه 

ئيه
لمشبن اش عيال بن اللك عيد د. 

اليناتلمماليم العام الرلهس 
سابقاالسعودية العربية بالمملكة 
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•أرادها لو المادي الكسب نبل أكثر وما 

منعرفت وما قيه، هوادة لا ثعدأ والإءلأميين الإعلام عن وبغي 
يمريديه يغز أو الصف، ق حللابه ض حياته -s؛J نط حياة الرزاق عيد 
سماحةلدى الوءايمي عماله صميم ي أو ؤيسألونه، علميه يقرأون بيته 

الذينالهللبة واقع ي ؤيسمتفتيه العلم ي يداكره إبراهيم بن محمد الشبح 
ترشبحق عمدة الله رخمه وكان القيادية والمناصب للقضاء يرشحون 
وتريهم*الخدبجن 

ؤتلةلأنه ا،سحةاق، لاستلام يراحع ؛ سنين مرت للمقاعد أحيل ولما 
قفتوى يكتب أن دون من التقاعد عن المملكة خالج المثمايخ من 

عنيتورعون السلف من كمهن لأن الأشد على نفسه حمل ؤإنما ذلك، 
•الأسلاف عند واسع الزهد وباب المباح، بعذس 

التقاعدإل الرزاق عبد أمثال إحالة الن4 رحمه فيمل الملك وأبى 
حياته.مدى قرأ متبعا يفلل بان وأوصى 

منجربه لما به تعلقا أكثر باز بن العزيز عهد الشخ سماحة وكان 
وقدبالأساراحة له ياذن فلم وتورعه، وعفته عقله ورجاحة علمه غزير 
الرزاقعيد الشخ فالتزم عديدة، أمراض واحتنكته التسعين على أناف 

مكتبهإل يدهب فكان تضعف، ؛ العقلية قوته دامت ما الخسبة جانب 
العجل*على محدق 

باصغرطيق لا شعبية بحارة فليلة ي وبقي برييتبه اكتفى أنه ومع 
أمرعلى يوزعه كان فقد شينا، الرؤيتب هدا من يدحر ؛ فإنه تلامذته، 

بعضعلى سخية رمضان ي صدقات له وكانت ممر، ي فقيرة 
هناككان العال القضاء بمعهل، كنت وعندما بالملكة، الستحدين 
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عنيتنازل وكان يمرصهم فكان عليهم نناحر المغرض للطلاب مكاثآت 
ذاك.من حقه بعض ؤياخد هذا لدى حقه 

ليظلرهان فرسي الشننيطي الأمتن محمد الشيخ العلامة وكان 
ميزته.منهما واحد لكل 

منشينا وسبرت والعقيدْ والأصول التفسير ي دروسه جربت وقد 
القضاءمعهد إل حنت عندما أنني إلأ شفهي نقاش ي بالعمليات علمه 

التحقمن قدماء من وكنت فيه، مدرسا وكان مديره وكان العال 
٠منه التخرحتن أواخر من كنت ؤيالعكس بالعهد 

التغابندام وما مشاعتى دور ي هو من المعهد هدا ق زاملت ومحي 
منوكتل حبهات إلا غبنني فما المحمود التنافس باب من لعلم اق 

مسمنهم نتن بقبل ونحرحت بعدي العهد إل جاءت البثري العمل 
الدكاترة؛المعال أصحاب مثل انتهى أن إل بدأ منذ محتازأ أول كان 
٠الربيعة العزيز وعبد المايز وحموي الركي الله عهد 

حبذكريات ل يكن الرزاق عبد الشخ وكان المعهد إل جئت 
عهده،غر على وجدي أنه إلا النجيب بابنه الأب يملح كما ؤإعجاب 

والغلرفاءالأدباء توسع مع والمفلهر الملبس ي الأناقة من شيثا وجد إذ 
ومالشرعي' التأصيل من عناصر عندي محس لأنه مني يده يغسل فلم 

سمتهم•على يزالون لا الذين تلامذته بنجباء يمح كما يا يمح 
الرطيبمن بثيء بها نفسي فضحئ أو الصحافة فضحتس وقد 

لاهية((،))نثلرات لكتييى مقدمتي ي بمشامحي أبال ؛ أننيا حتى الفني' 
مثلمن كليمة رمى سامع من حلية الساحة بأن وأحس رآي إذا وكان 
٠الزنبيل* من تمشل لا الرحمن عبد أبا *يا قوله؛ 
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تنيل.أن إلا نابي وأتت رفعتك نريد أننا يريد كأنه 

الآدرٍ(الصلف من شيثا أحل كنت المعهد ي ءلالبا كنت وعندما 
بنفسيللاعتداد الدراسة فصول وأحضر العلم' جهابدة أمام والصحفي 

مشاعقي.من الاستفادة من أكتر 

أنإلا والدسوقي البمسمي أمثال من ل مشايخ على يعصت وتد 
ولغةووحدانا فكا يامرق لأنه لفضول محالأ يرك لا الرزاق عبد الشبح 

•مني الرغم على وأستفيد للمدرس فاصغي نحدث إذا 

تفسرمن أكثر من سيفسرها التي للأية احضر أنني سخافاق ومن 
جعبتيق ثيء كل تيخر بدرصه ششع فإذا فاته' شيثا عليه لآستدرك 

والذكر.الحففل ئن جعوا العلماء من خاصة نناول ١^٣٤ يتناول لأنه 
ومغريا.حدابا كان لأنه التوصيل قديرأعلى وكان دسمة' مادته فكانت 

واحرامهيبته يمرحن كان ولكنه مؤذية كلمة نهل منه سمعت وما 
عجيب.بسكل تلقاتيا له الطلاب 

منهإنقاذأ الدرجة هدء وكانت مقبول' بدرجة المعهد من وانتهيت 
لبحثي.وليس ل تمديرأ انتشال أن المتاقثية لجنة أمام صمح وقد ل' 

بمنهجمنه فزت ؤإنما علية سهاده الرزاق عبد من أنل ؛ إذن 
وتولالله رحمه المحيري لشيخي تازمت فعندما كريم' تعليمي تربوي 

منهمحلمئت امحأول مشرق إل أعائق ؤهئما قليلة قرة علمي الإشراف 
ذءْلالبنيوأسلوإٍا بفهمي العلماء بعفن أقوال ألخمن فكنت علي بخلق 

فهمتهما أن ل ييذن حتى مرارأ مني التعن يستعيد ثم بالتنصمى 
٠حاحلثا فهما كان ولخصته 
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أنظننت آخرين أقوال أحيل ثم ■^١؛ عن نقلا أنمل وأحيانا 
يتضحدقيقة فروقأ ل يظهر ثم بالتنصيص _UJ_ واحدا كان مذهبهم 

٠واحدا ليس  ١٦^١^١٥أن منها 

مفاجأة.بالبحث فاجأته وقد ذلك استحضاره من لاعجب ؤإننى 
أنقلهوأن حيدأ، النص أمأ أن ذلك بعد العالمية حياق ق فتهجت 
قراءتهأدمنت مؤلمه لغة بض وعرصه تلخصه إل اصهلررت فإن تنصيصا 

كاتبه٠مراد يهلابق فهما له فهمي من أتأكد حتى 
الدعوىصحة بثن يمرق العلمي حيله ي منصفا الله رحمه وكان 

علىبه المستدل البرهان نسال أو صحة وبين قس—ادها أو ا؛با ذي 
تراهولهدا الدعي، فساد يحني لا ما حجة فمال أن ؤيرى الدعوى، 

٠المدعى ق يوافقك أنه مع :بملهلها ثم اعراصاتك أو أدلتك ق يناقثاك 
النقاشيرى فهو ولهدا الفكرية، الحرية طلابه يعلم العلمي وتكوينه 

الْلالبيكون بان الغكرى للأستقلأل وسيلة والأطروحات لدرس اق 
قامرذاته ق الذهب صحة أما . والأعراض. الاحتجاج على محادرأ 

حصيلةمن لد>يه ما وفق العهد أسوار خارج الحلم طالب لاجتهاد مردود 
حلقية٠ونزاهة فكرية وفهلرية علمية 

علموعلى الكلام، وعلم والحقاليات المنهلق ي بلع له والشخ 
علىالمملكة خالج تدرس التي العقيدة كتب ق الضعف بمواقع وخرم 

كالستوّية٠المتكلمن أسلوب 

إلأالسعودية إل يصل أن قبل بالسلفية عناية ذا الشبخ كان بل 
منهطلب أو نايس أو سئل، إذا ولكنا، بعلمه، يتذلاهر لا سماحته أن 

منخاصة إلأ يملكه لا موصل علم عن فتواه كانت والتاصيل الدليل 
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عضش)ااالرزاق عبد للشيخ الدانية السيرة 

قطانحليل بن ّْئاع الث*؛خ فضيلة بقلم 

يعقيقي الشيخ رفيق القطان خليل بن مناع الشيخ إل استمع 
وهوإليه، الناس أثرب وأحد قريته، وابن تلامذته أحد الهلويل دربه 

أسرها،ترابط متواصعة هادئة ثرية ي نائلا؛ الشخ سيرة عن يتحدث 
صغيرليمي محتمع ي والود الإخاء عبير وتتنسم واحد، كيان ؤا وتمتنج 

^؛١١هذء ي بممر النوفية محافظة ثرى إحدى رثمتشوى قرية هي 
العاطفةتغمرئ التي المشاة وكانت r_ سة الفقيد ولادة كانت 

سياجااش إلى الدعؤأ من وتحعل الإيمان مشاعر فتحرك الدينية، 
حفظهق الموهوب الفتى أقرانه بين عقيقي عبدالرزاق وأصيح حصينا، 

العلم•على ؤإقباله الكريم للقرآن 

بالفقهاكخصمن ي العليا الدراسة وأمي بالأزهر الاه رخمه المحق 
العصريالإصطلاح ي مسمى المي اوث4هادة وهي والعالمية وأصوله 

الإسكتديهة.معهد ثم الكوم، بمعهد الأزهر ي ودرس )بالدكتوراه( 

العقيدةعلى تلاميذه بميية الفائقة عنايته كانت العلمية، رحلته وي 
والميتةالكتاب هذي إل بيدهم والأخذ وا-لثراذات البيع ونبذ السلفية، 

ها؛ا،ومالأحر يبجح ٤ الخمعة ءالملمونء جريدة انظر )١( 
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بالرعاية،الهلفولة مند وتعهدها متميرة تحية فاحتضن الأمة، هده وملف 
ولعلنيبجه، وبجت الهلوق عن وسبت نمت حتى معه واصهلحبها 

اينهعلى أزكى ولا إليه تلاميذه وأحب النخبت هذه رأس على كنت 
معفلمكانت وحيث رسالته لأداء المتعاJدة البلاد ي محول وأخذ أحدأ 

العقيدةائل مسمالناس عامة ومحهل البالع، من نحلو لا المساحد 
إلوالعودة العقدية الخوانب على له" اس -غمر ركز فقد الصحيحة، 

أمرعليه كان وما الصحيحة، بالسنة والتمسك الصافية، أصولها مناع 
إلسعى ااتغ؛ير، عليه تعدر ؤإذا بالخهر، لها الشهود القرون ي السامين 

منهللقامنه ؤيتخدون الد هداهم من عليه يقوم حاصن مسجد إقامة 
>شتى مواقف هذا ي وله للدعوق، 

يءلاليا معه انتقلت الهلفولة منذ بها تعهدل التي القرية ومن 
الدرسمقعل، على علمه فيض من أتلثى الديني' الكوم معهد 
الموضوعاتبعض علنه لأقرأ الكتب من يشاء ما فيختار بيته ي وأنوره 

•ومبينا سارحا فقرة كل عند ؤيقف يريدها، الش 

ثمبالاسكندؤية، إقامته فرة ي المحمدية السنة أنصار خماعة رتاّة تول 
•بعينها لخماعة يتعصب يكن و؛ لاحقة فرة ق للجماعة عاما رتيسا اختير 

كانتأخرى' ومدن ترى وي )شنشويا الذكر الأنفة القرية وي 
جاعةكأبا متعاونة تعمل الدعوة محال ق العاملة الإسلامية الجماعات 

أثر.من المفضال العار هذا لتوحه كان وما تعال اش بتوفيق واحده 

السعوديةبالمعارف للعمل )ما"ّاله( منة مصر من الشخ انتقل 
قالديني التعليم نواه وهي بالهلاق' التوحيد دار وي عنيره ي ندرس 
•السعودية العربية الملكة 
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ايله--يرحمه سعود أل الرحمن عبد بن العزيز عبد الملك عهد وحين 
العامةالرئاسة بإنشاء الئمخ أل إبراهيم بن محمد السح سماحة إل 

فضيلةعلى سماحته اختيار وقع رأيّاأه( سنة العلمية والمعاهد للمكليات 
وئائبعالم من عنه عرف بما ذلك ق ليسهم عقيقي الرزاق عيد الشبح 

مشورته.موصع وجعله إليه وقربه رأي 
الهراسوالأستاذ أنا خاص بأمر نمث حتى محلؤيلأ الأمر ليث وما 

فيهاراش بارك التي العلمية المؤسسة هد0 ي رّايماأه( ّنة 
بنمحمد الإمام جامعة باسم الاله- بحمد تزال -ولا الهليب أكلها وأتت 
•الإسلامية سعود 

القضاءمستوى ورفع عليا دراسات لإنشاء الدواعي توقرن وعندما 
له--اممه غفر الفقيد وتول ( رهلهّاأه سنة للقضاء العال العهد أنشى 
فيه،وقام مناهجه، متخصصة لجنة مع ووضع العهد، إدارة 

طلابه.رسائل على وأشرف 

والدعوقوالإفناء العالمية البحوث إدارة إل انتقل - ٥١٣٩١سنة وي 
والدناماحة لونائبا العلماء كبار هينة ق عضوأ وصار والإرشاد، 
العلميةللبحوث الدائمة اللجنة رئاسة ق باز بن عيدالعرير وشيخنا 

•والإفتاء 

الجامعةمناهج وضحت التي اللمجمة ؤا عضوا الله- -رمه وكان 
الليالسويا وسهرنا فيها عضوآ كنث كما المنورة المدينة ق الإسلامية 

العمل.هذا لإنجاز المتتابعة 

الاجستيررسائل من كثير عدد مناقثة ق وشارل أشرف 
لهبمكنون الدين العلم طلبة من أجيال يديه على ومحرج والدكتوراه، 
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العلمية.الحياة ق تفوق من بماله ييعرفون والاحترام' التقدير 
مواحلنوتحرير فروءها< وتحليل العالمية المسائل بتأصيل الفقيد نمير 

إليميل يكن دم المعتمدة، الأراء بين المديد والترحJح فيها، الحلاف 
ودري|ساالعالم ؤيفضل اهللاعه، وسعة علمه غزارة صع الكتب تأليف 
منكثعنآ والإفتاء العلمية للمحوث الاJاJمة اللجنة أصدرت وقد وبحثا، 

العيب.معيتها من يينهلون الحلم حللة إليها يربع التي الأبحاث 
كتابعلى وتحليق وتحقيق التوحيد®، ي »مذكرة المؤلفات؛ من له 

قالمنرر الخزء على وتعليق للامدي، الأحكام® أصول ي #الإحكام 
الفقيدعاش وقد العلمية. المعاهد لعللأب الحلالينء من #التفم؛ر 
وسائلأصواء عن بمنأى العامة الفل-اهر عن بعيدا زاهدأ متقشيا 
الإعلام.

هينةي عضؤأ بقي عقيقي الرزاق عبد الشيخ أن نضيف أن بقي 
عامتن'نحو سلمه كبر فرصها التي الصحية لحالته أعفى حتى العلماء كبار 

وفاتهحتى لرئيسها ونائبا فيها يشارك يزل فلم للإفتاء الدانمة اللجنة أما 
العامةمسائل عن ونحيبا مفتيا عمله يباشر كان لقد بل اتله، يرحه 

بالعربةمدفوعا والإفناء، العلمية البحوث بإدارة مكتبه ي العلم وحللهه 
٠عليه المي لصعوبة 

القطانحليل بن متاع 
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اكهإيض١١االشيخ عن ذكريات 
ا'إدثدإنالرحمن مد بن الته تمد الس؛خ فضيلة 

نديماالشريف الأزهر علماء من عهلية عقيقي عبدالرزاق الشح 
وكانتون|حوهما< رصا رشيد محمد والشح عبده محمد الشح ادرك 

حتىوالأحكام، والتمس؛ر واللغة كالحال،يث الشرعية العلوم ق دراسته 
بنعبداش الشح زملائه من كان مشامحه، وبعفن زمجلائه على تموق 
والصحيةالحية من بيتهما كان وقد القؤيعية، بلاد من أصله الذي يابس 
مصرق متماربا زواجهما وكان نادرا إلا مئله يوجد لا ما الإخوة وئوة 
محيثهعند عبداليه السح استضاف وقد كالأختين، صالحتين زوجتثن من 
حفاوةهناك ونال بلاده إل عبدادiه السح واستراره مرة لأول مصر إل 

عبدالرزاقالشح يودون يزالوا و؛ عبدارل٠، الشح قبيلة من ؤإكراما 
•ممو اضريون زملاؤه وأما اش رمه ( jyحتى به محيتملون 

دارل الطائف ل -ودنس ٥١٣٧٠عام قيل المملكة إل قدم 
بها.واستقر الرياض إل ذلك بحد وقدم التوحيد 

يتناولهاالتي اليلوم أغلب ي له محاحل لا بحر فهو علنه أما 
بعضيزور وكان ه ١٣٧٤عام مرة لأول عرفته فلقد والشرح^ بالبحث 

>•١٤١٥الأولى جادى غرة ا-دءس -  ١٤١١المدد الد-م؛ ظة انفلر )١( 
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الوجهعلى الداخاليت الواصلات من محلو والمدن المهللوب المستوى 
والأمكنةفنادق ف؛ها ولسس ومضتها أمرها أول ق الدولة لنسياة المهللوب 

العهدول عند يومها وكنت الرياض محإل من المارون فيها هغزل 
أبرقوقد التقدير• حسب 'آا'ّاله ال حدود ي بعد( رقيما سعود الملك 

إليكسيصل نصها: هدا برقية المعارف مدير المانع السح فضيلة إل 
سكنهي تلاحظه أن آمل عنيزة فا الدرس عقيقي عبدالرزاق الشح 

منرلي عندي وأسكنته فاستقبلته عنيرة إل ترحيله تتول وأن بالريامإ 
أتقأناس مع وأركيته عنيرة إل تسافر التي السيارات مع له وحجزت 

الناصررصالح وأستاذي لأخي وأبرقت العلم، حنالب يقدرون فيهم 
فاوزرته • سراعا• الأيام ومرت بدلك والربية التعليم رجل الصالح( 

مثلؤا يكون بان جدير الرجل هذا مثل أن والخقيتة ٠ منزله• ف، عنيزة 
.الأيام• دارت تم • الملم• ي وعمق وخثرة وعلم قفل مجن فه هو ما 

مدينةق صار تم ٠ • وترحال حله ق معه وكنت أيضا الرياض ومر 
يإماما وأصبح وكلياما ومعاهدها مدارسها أرقى فا معلما الرياض 
الصلاةبعد وعقله ي فكان وحهلييا إماما -الخزان- حي الخامع مسجد 

لكلمقتدى الخصر بعد أحاديثه ثم الأ-محر المشاء صلاة نبيل وأحاديثه 
للاستفادةبعيدة محلات من الأحياء مجن والبعيد المريب إليه يفد الحي 
أركانوحمح والمبادة الفقه ي المحبوب وإرساد0 الوافر علمه بحر من 

ومعلمامجفيدآ ومحلس بيتي ي يزؤرلما به صلة على وكنت الإسلام•• 
بالإفتاءالتحق تم فيه يبقى أو به يمر مكان كل ي مدرسة ق وكأنه 
الديارمفتي الله رمه إبراهيم بن محمد الشيخ الوالد سماحة فيه ورأى 

علماءأحد فكان الملمية مكانته باز بن عبدالمزيز والشبح السعودية 
الالماش رحمه تكان به صلة على أيضا الرياضءوكنا ي الفتوى خلس 
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لمحنهم،ي أمورهم محبملح ئ^بمءدهم أ1مهم بما الناس بمدث الذي المْللع 
معرفتهممستوى فوق هو ما كل حسناته- من -وهذه يتجنب وكان 

بلفيه، محنك وماهو البيانية والاراء الأنوال تعدد ؤيتجنب ؤإدراكهم 
والتيأدواره حمح ي يعمله كان ما وهذا والأحسن الأول هو ما يذكر 
عديدةمرات عمره آخر المستسقى ي وزرته البلد، هذا ي عمره أفنى 

يمتعددة الدولة مجن له والرعاية وثيقة، عناية الدولة من به والعناية 
يضعباقيا المال من يبقى لا جوادا كربما افه رمه وكان وخدمته راحته 
ضععقار من يملكه مجا أن حتى والحتاجعا الفقراء على الراتب بباثي 

منالألأف حنازته ي تبعه الله- -رمه توي ولما العلم، لْللأب به 
منالعفلماء أحاJ وكان العلم•• وحللأب والعلماء الأمراء الناس•• 

لهوغفر واسعة رحمة اممه رحمه ٠ حمعنا• وذكرأ محتا أثرا ترك فلقد العلماء 
•الخزاء خد المسلمن عن الله وجزاه 

يكنيه
المالحعثمان 
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حقكلمة 

نبيناورسوله عبد0 عالي والسلام والصلاة العالمجنi رب لله الحمد 
وبعل:٠ ٠ أحمس وصحبه آله وعلى محمد 

الرياضمعهد ي تتلمدت أن واالنة< الفضل وله الله وفقني فمد 
عاممن المرة ق وذلك الرياض، ق الشريعة كلية ق ثم العلمي، 

اسفدتفضلاء، ومشايخ أجلة، علماء على عام إل 
حيرالطلبة من غيري وعن عني اش فجراهم وتوجيههم، علمهم من 

الواف، النصح، وبذلم العالم، نشرهم على المثوبة لهم وأجزل الجزاء' 
عملا.أحسن من أجر يضيع 

الرزاقعيد الثهح: فضيلة الكرام، والشاح العلماء هؤلاء من ؤاذ 
النحوق عليه درست فقد جناته٠ فمسيح وأسكنه الله- -رحمه عقيقي 

الجارة،فصبح الاحللاع، وامعع عالآ وكان والأصول، والتوحيد والحديث 
والاحرامالتقدير وموضع ووقار، هيبة ذا القس، عزيز الشكيمة، ثوي 
مثله♦اكريتن ي رأيت وما طلابه' من 

يضعأنه دراسته، المقرر الكتاب الْللبة لإفهام عالمه جيل ومن 
معرفةق نمسه ال0لالب فيلزم الكتاب، ق جاء لما مسمتوعية شاملة أستلمة 

علها.الإجابة 

بكلؤإحاطته الكتاب مباحث لفقرات الهاالب حمر التحة فتكون 
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الكتببعخرإ تدؤهمس ي الطريقة هذه اتبعت وقد عليه، اشتمل ما 
٠وأفدت فاستقيت القررة، 

•وآخرأ أولا لله والخمد 
كاتبهقاله 

المدرالعيال محمد بن المسن عيد 
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أالعقيدة ي منهجه 
وتوحيدوصفاته الله أمماء ؤا الرزاق عبد الشخ عقيدة كاسثا 

بحقمعبود بلا اش( إلا إله »لأ نيمر الصالح السالف عقيدة العبادة 
لفالطواو2ة والصفات الأسماء وق الخق< هو التمسبر وهدا الله، إلا 

رسوله،به وصفه وبما نفسه، به وصف بما اممه يصفون فهم الصالح، 
قولهحد على تمثيل ولا تكييف ض ومن تطيل' ولا تحريف غثو من 

ألمّزهراا.أشيع وئن ممحنح؛ َؤثلايء ؤثس تعال؛ 
أحدأل ذلك ومن ولءلائف، دقائق على ينبهنا ما ممرأ وكان 

أحدعند وكان الرازي' الفخر تفسير على أئنى التفسسير مدرسي 
ثمفيه وقرأت واحاJة بشراء ارعت قنسختان منه الرياضر ق الكتييين 

لكنىS له وقالت التفسبر ذلك على وألين عبدالرزاق الشيخ إل ذهبت 
ألابغضب؛ ل فقال الناس على ينرأونه أو يذكرونه مسامحنا سمع أم 

أسمع؛ ذاك إذ وكنت مسامحك؟ منهج تعرف ؛ألا قال ثم لماذا؟ تدري 
الفخروتفم؛ر سلفية، عقيدة مشايخ مسامحك قال؛ ثم منهج، لففلة 

قللمبتدبين يصالح لا العامة، على يقرأ يملح لا شوك فيه الرازي 
وبيانالمنهجيات اختلاف المخ من اللفتتة هذه مجن فاستقيت التعليم، 

بها.الراد 

اينهوصالي له، اس، عفر ذلك، من أكثر هو ما الشيخ عن ؤيعرف 
•وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على 

لكتبه

الاطرمالرحمن عيد بن صالح د• 

)١١(.الأيأ الئؤدى' سىن» )١( 
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اساءلأانوادر من 
اشرحمه عفيهي~ الرزاق عبد الشيخ 

-سه 

الشؤيمّءعد بن محمد د• بقلم 

ئونشأته مولده 

سمتأ١ زمان كل ي العلماء نوادر من عبدالرزاق الشبح يعتبر 
ولدوند ٠ وماله. وجاهه علمه من للبذل وحباص ؤإحلاصا ووثارأ 
القضاةومدرس الشمؤخ' شبح ومحيوه، أبناؤه بمبره "الذي الشح فضيلة 

محافظةمن شنشؤر قرية ي قرن- نصنا من يقرب نا بالمملكة، والعلماء 
واسمه، ٣١٩٠٥الموانق _ ،b\Y'YY'عام بمصر، القاهرة شمال المنوفية، 
النؤيا•عملية بن عميمي بن عيدالرزاق بالكامل؛ 

عوده،نمى بعدما التعليم، سالك ي انتظم ثم والده، كتفا ي تربى 
مجنلينهل الأزهر، إل رغبته وشدة حلموحه به فال مواهبه، وتفتحت( 

هداحللابه ي يركز كان حيث والقراءة، بالعموال حصيلته وليزيد العلم، 
منوكان المعرفة ؤنيادة العلم، رسؤخ أساليب من باعتبارْ الأسلوب، 

الشؤيمسعد ين محي الدكتؤر فضيلة الفاكس، بْلريق إل الكلمة دد0 ؛إرسال تفضل )١( 
حسناه.ميزان ي ذلك لجعل خمأ اد تجزا• 

٥٩٨



هممنهم عدا ما معهم' صلته وتؤثمت بهم' أنس الذمحن زملائه 
عبدالاهوالشخ راشد' بن عيدالعزيز والشخ يابس' بن عبدالعريز الشخ 

والأسلوب،المنهج ي لاختلافهما بالثالث صلته تتومحلد ؛ حيث القصيمير 

لهللبالأزهر، ي تنتظم سعودية بعثة أول هم الثلأتة هؤلاء كان 
هناك،أحلأء أعلام على الند، ق الحديث بعضهم درس أن بعد الحلم' 

ؤإجازته•الحييث برواية اشتهروا 

-الأول العالمية الثهادة على الاه" "رُمه عبدالرزاق الشيخ تحمل 
تحملأعوام بخمسة وبعدها ، ٣١٩٥٠عام ا1العالية« وتسمى الماحستر- 

لهداالمجال فح بداية ي ذلك وكان • ٠ ءالدمموراهء التخصص درحة على 
علىيقتصر ذلك قبل الأزهر، كان إذ المؤهلات، ي العلمي التملهد 

المستوىبهيا يعتبر الهنالب أن أي ٠ »العال؛ة« شهادة وهو الحامعي المؤهل 
ونشره.العلم لحمل محوله التي الدرجة إل وصل ئد 

الدراسية،الشهادات ي يزهد ممن عبدالرزاق' الشح كان كما 
التيالأمانة وثمل العلم' لحمل وسيلة يراها ؤإنما بذكرها، والتشدق 

عليه.نحصل الذي المؤهل عن يتحدث يوما نسمعه و؛ تولى• أن محب 

التيوالنحل، للملل مبغضا السلفية، للعقيدة محيا الشح نشأ 
منمنهم فكان العبادة، وصحة العقيدة، سلامة الساوماثن على أفسدت 

وكانج^، رسوله وسنة اس، كتاب ومحالف ومريده، لثميخه يتعصب 

ماؤيرك الاله' ماأذزل بغير الدين' فا استحدثت أنوالا يتاح من منهم 
العقيدة-باعتبار الحقيدة بسلامة المهتمون ظبعه وما بالدليل، العلماء وقه 
والتعديل،وبالحؤح وسلامتها-، الأعمال عليه تدور الذي الحور هي 

والاتفاق.والتوثيق 
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البيوت،غالب وي مصر• ي منتثرة العقيدة كتب وخمح وتلاميذه 
كانولذا الأساس. هي العقيدة لأن الماس، عقاتد يصحح الد ولعل 

•العقيدة تصحح ي اهتمامه كل الاله رخمه 

عماله؛

دعوته،ق حليما حكيما وكان والمءوة، بالتيؤيس بلده ي اث،تغل 
يستجلبالمعودية العربية الملكة بدأت ولما وتعليمه، علمه ي بصيرا 

والتوسعالعلم، تعميم ي المسولين رغبة *ع الابتدائي، فوق لما المدرسين 
وفدواالدين المريض وخدم أوائل من عبدالرزاق' السبح كان شره' نل 

مانعبن العزيز عبد بن محمد الشح فضيلة رثمحه حيث للتدؤيس، 
الملكاستقدسمم الذين زملائه مع آنذاك الممعودية العارف معتمد 

مح،أبوالعبدالفلاهر السح مثل بالمالكة، للعمل الله- -رحمه عهدالعزيز 
بداروالدرس الحرم إمام أبوالممح عبدالهيمن والسبح الم(' الحرم إمام 

الحديثبدار الدرس حمزة عبدالرزاق محمد والسخ بمكة' الحمية الحيبث 
وغمبمم•بمكة♦• الحمية 

الموحيدبدار مدرسا وعمل خا'ّآاه، عام للمملكة الثمح نقدم 
دارمن التخرجض المملكة علماء من الأول الرعيل وكان بالْل-اثف' 
بالفضل،له ؤهديتون تلاميذه من هم بمكة، السريعة وكلية الموحيد، 

•• النصح ومحقن والتوجيه، التدليس بحسعن 

وضعمع المدييس' ي ليثمارك للرياض، انتقل - ٥١٣٧٠عام وؤا 
الثمحعبدالعزيز، الملك كلف التي، العلمية للمعاهد التنفليمية الأسس 

فكانتعليها، والأشراف بفتحها اش- -رمهم الشح آل( ابراهيم بن محمد 
ثموالاورّ\ز(، الكتب، واختيار الناهج، ؤ( واضحة عبدالرزاق الشخ أثار 



وحسنالطلاب، ؤإرشاد الدراسة، والشهادات الامتحانات، تنقلهم ي
المسجد:وق عماله وي بيته ق للجمح مرحعا كان إذ توحيههم♦ 

التوجيه،منه يأخذ والوافد ؤيستوضح، يسأل والطالب يسترشد الدرس 
بمدرمنهم وكل عليه. خفي عما يسال العلم، طالب ونصف والعامئ 

سديد.وجواب مقغ، رأي عن منه 

عادثم هناك، بالتدمس كلف العلمي بريدة معهد افتتاح وبعد 
٠الشريعة. كلية ثم العلمي، بالعهد مدرسما للرياض 

العلومق للقضاة، متخصصة دراسة إل الحاجة العلماء رأى ولما 
قعهلائهم من ترفع التي المعلومات وتتمكن علمهم، ليزداد الشرعية، 

تابعةعليا دراسة أول تكين ق دور ■مدالرزاق للشنح كان القضاء، محال 
للقضاء،العال العهد فافتح كلها' المملكة ق بل بالرياض' الشريعة لكلية 
للش؛خوأسندن الشرعية، العلوم ق الماحستير يمنح بان قرر الذي 

العالالمءهالا الوقت ذلك فكان ٠ فيه٠ والتلليس إدارته عبدالرزاق 
٠العال٠ المعهد هو عبدالرزاق والشخ عبدالرزاق، الثأ؛ح هو للقضاء، 
الأخذوطريقة البحث، محال أمامهم ففتح نصحه، الطلاب نمحض 

وكانوتبمارأ، ليلا يسائلونه وكانوا معهم' وكان وتبؤهبها' الكتابة وترتيب 
ولالايكل الذي والوجه المحتسب، الصابر الدروب، الشبح نعم لهم 

وجليلها•الأمور دقائق ي يمل' 

صارلأنه تقاعد النذلامي، السن الشح وبلغ الثمار، أينعت وبعدما 
التةاءاJمصلمجة وأعلنت ١^١١، عليه يهلبق أن بد فلا بالتجنس سعوديا 
لإكماليراجعوا ؛ الذين ضمن مرات' عدة الصحف ي اسمه العامجه 

التقاعدية.برواتبهم يتعلق ما واستلأم 
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ولغعوْ<له الإعلان تكرار رأيت بعل،ما ذلك عن سألته أنتي وأذم 
ل،ليس ما أحذ أخشى لأنتي ّيء منه النفس ي إن ل؛ ذئال 

منهتورعا ذلك تركه فكان قاليلة، الخسسة نالت، بعدما وخدمتي 
•القه رخمه 

الإفتاء،بدار مفتيا بتعيينه أمر صدر أنه سمعت، العام نفس وي 
٠• الشخ آل محمل، بن إبراهيم أ السح معال الوقح، ذللت، يرأسها التي 

لبروزهمنهم' واحدأ كان بالمملكة العلماء كبار هيئة محلمس تشكل ولما 
الللث،أن العالماء محلس ي دار أنه وفهمت، • احلملاعي وسعة علميا، 
معاشأخل، عن عبل،الرزاق الشح تولع بلغه لما اينه' رحمه نمل 

قفالماس التقاعد، على محال لا عبدالرزاق الشح مثل قال: التقاعد، 
للعمل،إعادته فأمر  ٠٠علمهإل حاجة 

وقدالفتوى، ثموون ي العام للمم؛يإ نائبا ثم مفتيا، عمله ق استمر 
الله،رحمة إل وانتقل سنواُت،، بثلامثا وفاته قبل الممتازة المرتبة أعهلى 

للناسمحلمس الإفتاء، ي عمله حلوال كان كما العمل' رأس على لهو 
وقالهاتف،، وبواسهلة مشافهة والمسورة للفتوى الييت، وق لكتعج، اق 

المرض•أتعده أن إل عام كل الحح 

وصفاته؛احلاقه 

للمساعدة،وحس( ميمة، •ثلأق ■ على الرزاق عبد الشح الله جبل 
والاءال،ةهالجانما لين ق ورغبة للذات، ونكران جم، تواصع مع 

نفسيه،إل الناس يقرب لأنه مستضعفا صعيفا يقلنه يراه من 
يرىءنلغما لكنه الحاجات لدوي وممماءل،ته جاهه بدل على ومحرص 

لهيراءى أو كتابة، أو فعلا أو قولأ الدين، بكيان يمس أمرا أحد من 
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حميةمحاه، على يبرز التأئر وأثر يتممحر، وجهه فإن بالعقهدة، إصرار 
تتهك.أن من اش محارم على ومحائلة للدين، 

حولكلمة منه سغ الفصول، احد ق عنده كان تلمهدا أن أذكر 
والآذكارالمعاصرة التيارات صمن الإمملأم، على لحيل مذهب تمجيل، 
ماله وشؤح انفراد على استدعاه الدرس وبعد بالملق، فقرعه الوافدة، 

قيسملمكه أن عليه محب وما عيوب' من به والقائلين الذهب لك ذي 
الإصرارمحاقه للإدارة أمره يرع ؛ لكنه النصح، ومحصه وفكره قراءته 

طرينءهي وهذه أمره، واستقام بعد فيما الهنالب ذلك نملح 
ضفكر من الهلالب لدى ما يتجاهل ما أكثر ما بل حللابه، مع مع 

فرصةيتحذن ثم ذمينا، يسمع ا كأنه حتى ناصح، غير ورأي سليم، 
إليرقى ثم الزميل، مع الزميل محادثة ومحادثه انفراد، على به الإلتقاء 
ابنه>بحالة الث،فيق الإب أسلوب 

ذلكباعتبار الخلمالب، على الذل١هرة الحلان من حالة كل ق وهكذا 
أوعبارة، عن تعنى بإشارة إما بلعلف عاليها محرمئ التركية، علامات من 

ماعلى لحثه مكان أي ق به اللقاء بانتهاز أو له، آخر محملها بمشورة 
حارحةمثورة لأيا عميقا، أثرا يرك ذلك وكل ٠ يتخلق♦ أن به بمسن 

٠والصلاح. الح؛ر إلا بها يريل ولا تشهير، وبدون القلب، من 

فانية،منى أكثر وحللابه الكثير' الثيء اش- -رحمه منه استفدت 
بعدوحماستهم الإسلامي، السباب عن أقواله من بذهني علق ومما 

أحبارمن يآق وما مكان، كل ق اش دين ي الداخلين وتعدد اليقظة، 
فهمتعجلهم' من هؤلاء على أخشى إنني محابني كلام؛ من ليسمع 

أساسإن . • بالأساس الاهتمام دون أعلاه، من بيتا بيني أن يريد كمن 
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بعدطبع الناس إل الذايهات من التعسر من واحد حرء - ٣
•وفاته• 

ومذكراتهالعقيدة، ق المحرفين على وردوده مقالاته أن ولاشك 
ضمنعلمية حصيلة لكانت حمعت لو وفتاواه طلابه على أملاها التي 

الدعوةق أسلوبه وعن الرامي،  ٣١هذا مكانة عن المقبلة، للأجيال 
الجوثلمجلة العقيالاة ق بحثا يكتب أن منه، طليت أنني وأذكر الاه إل 

كبارهيئة عن نمير والتي تحريرها برئاسة شرفت التي الإسلامية' 
فقدمحالأ الأوائل العلماء لنا يرك ا ونال؛ فامتنع بالملكة، العلمام 

فيكتفىناقمة، تكون وقد عنهم' نقولأت فهو الأن يكتب وما كفونا 
ؤيقنع،يرهن كتب إذا فانه ؤإلأ النه رحمه تواضعه من وهدا بالأكمل• 

•ؤييسعله يستوفيه موضوعا حلل ؤإذا 

وفاو4؛

؛هدا و4ع عييدة، أمراض إنتابته عمره' من الأخيرْ لسنوات اي 
منلأنه الضرورة، عند إلا الأطباء على الزلل على الخئبممن من يكن 

•يصل• أن ولابد الله، قدره ثيء هدا إن ؤيمول؛ الله' على التوكلين 

فاحشمبهمأبنائه من محموعق فقل، إذ الصابرين، من كان كما 
،٢١٩٧٣عام إسرائيل هع الحرب ي قتل منهم واحدأ أن وأذكر الله' عند 

ومفعريته، يوم' كل مغرب بعد بيته فا المعتادة الزيارة فا إليه فجئت 
وداعهق الحروج وعنل، أحل،' له يمت ا كأنه الحدأي،نا وبد،أ اد،لك، يرتح 

ابنييكون أن وأرجو فيه' لايعرتما الشهيد يابتي ونال؛ يدي على قض 
استفدياالتي العديدة الدروس من درّا منه ذلك فأحل،ت سهيل،أ• 

منه،



بالرياض،الخامعي المسس،غى ي عماليات عدة له أجري وقد 
عنأقعده حلؤيلأ معه كان الذي الروماتيزم ولكن بالجاح' تكللت 
متنملة،عربة ي إلا للمسجد يدهب ولا للعمل، يآق لا فكان الحركة، 

اا؛\ه،عام حج ق أصر إذ أجله، ترب إل نبهه ؛؛ ^٠١٣هاجسما وكأن 
هده،الودلع حجة منه يتقبل أن اش لعل الرّحمن' صيوف من يكون أن 

للرياضعودته وبعد • وسهولة• بيسر الحج بإكمال عليه ارنٌ من وند 
قالمحتوم الأجل وافاه حتى المستسقى، فيحل المفنية، الأمراض انتابته 

العلمامالأخير مثواه إل وشيعه الرياض' ق فدفن هأ/ّل/ها؛اه يوم 
والمنفرة،بالرحة له داعية ءميرْ حؤع ي فضله، وعارفوا العلم ومحللأب 

المؤلممعد بن محمد د• 
العامالفتي سماحة بمكتب السدار 

السعوديةالعربية للمملكة 
الإسلاميةاليحوث محلة نحؤير رئيس 

الرياض
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١^^٣اساء 4ن 

اشتغلالأعلام، العصر علماء أحد عقيقي الرزاق عبد الشح 
العامةوأفاد فيها فبيع وبالدعوْ تلامذته، وأحبه ذتاوو3ه بالتينيس 

ائلالمعرض ي يتفنن اش- -رحمه كان وأفاد، فأجاد يبالفتوى والخاصة 
حليقاتاحتلأف مع للسامع المعلومة إيصال ومحيي الخلاف وطلح 

ييلقيها كان التي العامة دروسمه ي جل؛ا هذا يمحظهر عنده، الحاصؤين 
حضرتئد بالرياض المنصوييات حي ي به الناس يوم الذي السجد 

•وحلقه علمه من واستقلت منها الكير له 

واللغة،والأصول والفقه التمم؛ر ي العلم غرير الله- -رمه كان 
علميةممائل من حيامم ي الناس محتاحه ما إيضاح على حريصا 
الأمثلةؤيصرب انتباههم يثمد امعيه، لسممحيية العامة دروسه وكانت 
متابعهمن ومحدون حديثه، من الحضور يمل فلا المستمعين لحال المئاسية 
يطرحه.لما جهد فهم 4ع ومتعة لذة درّه 

قوةمن به اتصف لما إليه، يدعو بما الإقناع محيل اممه- -رحمه كان 
للمعلومة.العرض وحممن العلم وغزارة الحجة 

ؤيأنمسلم وصدرء بيته يفتح العلم، لْللية محيا الله- -رحمه وكان 
اليحثي معه ؤيثركهم عملية مسائل من عليهم يشكل ما لهلرحهم 

والنائثّة.



للعلمحبه من وكان والمائية، العلمية أمورهم ق ديساسهم 
كماالمكرمة بمكة الخييية الخدين، دار على بمكأ داره أوقف أن وطلابه 

القيمة.بالكتب العلم طلبة بعض يمد أنه 
وأهلهالعلم عن وجزاه جناته نسح وأسكنه واسعة رخمة اس رحمه 

٠الخواء ح؛ر 

وسلم٠وصحبه وآله خمد نبينا على الله وصلى 
ييه

التوخريوائل بن سليمان 

sm



الههوإهاو)ااواسلح الرباني العالم 
الدكتورالسخ فضيلة 

المديسالعؤيز عبد بن الرحمن عبد 

أهلمن بقايا الرسل، من قرة زمان كل ي جعل الذي ث الحمد 
واؤهلالمبعللين وانتحال العالين غويف اش دين عن ينفون العلم 

السماواتونتوم المتقن، ول اش إلا إله لا أن وأشهد الحاهلين، 
بغالذي ورسوله اس عبد محمدأ وحبينا نبينا أن وأشهد والأرصين' 

إلاعنها يزيغ لا كنهارها ليلها البيضاء ايحجة على وتركنا ال^ين البلاغ 
أمهاتوأزواجه الْااهرين، الهليبتن آله لعلى عليه اش نصلى هالك، 

يومإل بإحسان تبعهم ومن الميامثن العر وصحابته المومنتن، 
بعد:أما ك؛؛را>> تسلين وسلم الدين 

قموصؤع الكرام وأئمتنا الأفاضل علمائنا ستر عن الحديث فإن 
متعددة،وأسباب كثعوْ نواح من الوصؤع هذا أهمية وتأق الأمية، غاية 

دحاها،مصابح وهم هواها أنوار هم الأمة ق العلماء هؤلاء أن أولها؛ 

إمام٠ السديس الرخمن عبد الشخ فضيلة التاهأ محاصرة العلمية، المادة هذ0 أساس )١( 
حينها*ي الحاصرة سجيل تم وقد ■بيحرة1 الك^ير المسجد ي الحرام، المسجد وخهليب 

المائةي يسير تصرف مع ننراما، وترتيب الحاصرة هدء اشرطت بتفريغ نمت وتد 
الفترات*بى الانسجام ومحتهق للرتيب مراعاة العلمية 
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سبحانهاس إل والدعوة والعمل العلم طريق تنير التي الشمؤع وهم 
درهماولا دينارا يوتثوا ب الآنبياء وأن الأنبياء، ورئة العلماء وأن وتعال 
مكانةهذه كانت فإذا وافر، بحفز أخذ أخذه فمن العلم، يدئوا ؤإنما 

حلفيرتّهل وأن عالماتها سير تعرف أن الأمة على الواجب فإن العلماء 
صارواالذين بعالخائهم والناشئة ايياصرة الأجيال ترتيهل وأن بسلفها، الأمة 
♦عنهم ورخي الد رُمم الصالح الملف منهج على 

منزلةوله عفليمة مكانة له فالعالم العالم، مكانة الثاق: والمبب 
دجل•عز اس عن وبعد وشوم ظلام والجهل الدين' هدا ي رفيعة 

^^٥٠١١٠بمادؤ  otأكن بمش ؤ1ثا تعال؟ قال 
تيئرأمأتإعكد ذو إلا إقن لا آمؤ أس سبحانه؛ وقال 

أشضئزه.آي م إلا إكت لا التنؤ ي أين 
غربةعمر يمثل عصر ي نعيش أننا ق يتمثل الثالث؛ المب 

وماالصحح النهج على يسيرون الذين العلماء نقمن وعمر الإسلام' 
ئالخةوهان،ه الدار، هذه من انتنلوا الأبرار العلماء من ممرا لأن إلا ذاك 

منالأفذاذ وموت العالخاء قبض أن ذلك نحد ولا يعد وفاجعة لمد، لا 
علمتأخذ أن إل بحاجة الأمة أن على ذلك ؤيدل الأمة، على الصائب 
أوشاكوغابت وانكسفت النجوم انخسفت فإذا يفقدوا، أن قبل ءلائها 

ويالسماء ي النجوم بمثابة الأرض ل فالعلماء الناس، يضل أن 
انتراعاالعلم يقيض لا اث »إن قال؛ ه النبي أن ومسلم البخاري 

يبقب إذا حش العلماء بقيض العلم يقيض ولكن الناس من ينتزعه 
فضالواعلم بغثو فأفتوا فسنالوا جهالأ روسا الناس امحد عالآ 

وعلىشبابها وعلى الأمة على الموولمة نحسد الأمور ذهذْ ٠ واصلوا! 
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منهم^ ٠١٢١تستمد وأن يققدوا، أن قبل علمائها بكبار ترتبط أن طلابها، 
طريقلها ييى ما سدمم نور من تقتبس وأن فضلهم، ومن علمهم ومن 

العلموطلاب شبابها وعلى الإسلاميأ الأمة على الواجب هو هذا الحق، 
عصرق نعيش أننا أيضا؟ الأسباب ومن خاصة، بصفة وناشتتها فيها 

ذيكل ؤرعجاب والشقاق النزلع فيه كمر وعصر الخلافات وعصر الفتن 
تأخذوأن بدليله، العلم تعرف أن الأمة على فيجب برأيه رأي 
يأقدامهم رسخت من إلا يوليه لا وذلك وبيانه حجته بناصع الحق 

والطلب،التحصيل ي عددا سثخن ظهورهم وحنوا ركبهم وثنوا العلم 
أنأبضا: الأسباب ومن والبلاغ، والجهاد والتعليم والالءوة البذل ثم ومن 
للأمةثرين ومن الباطل رموز يلئع من أعدائها من يوحد اليوم الأمة 

الدعا؛فواحب وعقيدما، وأحلافها الأمة قيم صد العفن أهل من أصنافا 
جهوديمزوا أن العلم طلاب وواجب العالخاء وواجب اممه إل 
أنأيضا: الأسباب ومن نحاههم علينا الواجب أقل من إبرازهم لأن 

منكمبرا سألت فإذا عالخايهم، وبين الشباب بن كبأرة فجوة هناك 
وجل،عز الله رخمة إل توفوا من لاسيما علمانهم كبار عن الشباب 

أنالعقوق هو والد وهذا شينا، هؤلاء عن يعرف لا بعضهم أن فتجد 
إذاالنسيان طي ل بارزون وجهابذة مهديون وأئمة راسخون علمام يفلل 

يثرزواأن العلم طلاب وعلى العلماء وعلى الأمة على فجب ماتوا، 
علىمر ئد اليوم علمنا إن أقول أن ؤيوسفني للأمة، العلماء هؤلاء 
مننر وا تقريبا والنصف العام أو أشهر وثلاثة عام من أكثر وفاته 

حرصأو العلماء هؤلاء ستر أبرز مى المهتمتن من ولا العلم طلاب 
منوذلك الدعوي ومنهجهم العلمي ونتاجهم س،اطهم وذكر إبراز على 

هؤلاءعلى وخب الأمة، ق ملمة ااعالم موت فإن بمكان، الخطورة 





فأمةالئافعت، العلوم من ذلك وغير الأدب وعلم الثران وعلوم التفسير 
والأدباءوالعظماء والقادة والنعماء العالماء حرجت معهلاءء< أمة الإسلام 

نعرفأن علينا فيجب الأئمة، بهؤلاء زاخر الإسلام وتاييح والنبلأء، 
علىنسهر وأن بمنهجهم' نرتجل وأن منهم نستفيد وأن وفضلهم قدرهم 

قوعمقا وتحربة حيرة وأكثر العالم ي راسخون لأنبمم عليه ساروا ما 
منوالموقف والدعوة العلم حلريق فا والحكمة العواقب إل والنفلر الأمور 

أنحميعا علينا يتجغي التي الهمة الأمور من ذلك إل وما المخالف 
فاؤإن العلماء' هؤلاء سير عن نتحدث حينما محليتها على نحرحن 
ينبغيوقووه وأّوه لمنهجا علمائنا وكبار مسامحنا من المعاصرين علمائنا 

ولابهم، نغلو إننا نقول لا ذلك نقول وحينما منهم' سبابنا يستفيد أن 
حيزولا وسبقهم، فضلهم لهم نعرف لكنتا العصمة، قم ندعي إننا نقول 

ناسئتهايعرف لا أمة ي حير ولا علمائيا، قدر سبابها يعرف لا أمة فا 
علمائها.كبار عانة 

وفيهمفيهم إن يقول من العلماء هؤلاء عن نسمع أن ؤيوسفنا 
أمورأو العصر أمور من شينا يعرفون لا وأتبمم رجال' ونحن رجال ؤإتبمم 

محإلأجهلهم' قبل من إلا أولئك أوق وما الأمور من ذلك غثر أد الدم' 
ولامتهم، الفضل لأهل وتقديرهم علمائهم مع أدبهم سوء قبل من 

منالحديد ي ومحيعل وحلاف فرقة من هؤلاء يعيشه عما سمأل 
الأمسيةهذه ي عث، أتحدث الذي إن الذاهب، من والحديث المشارب 

عنأتحدث إنئي ومجربه• حبرة عن لأتبما بصراحة وأقولها كالأعلام، لا 
جبارة،وجهودأ علميا نتاجا للعالم وقدم لمجتمحه وقدم لأمته قدم جيل 

شديدمع والكتمان النسيان حلي ق الناس من كثير عند أصبحت 
االأسف! 
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اللهإل الدعوْ ي مباركة جهود الله- -رخمه للسخ كانت لني 
السبحأن ومع معلومة واصحة المحمدية السنة أنصار ق وحهودء 

اس_ادرومعهنأ متعاونأ فكان الخماعة، دهذ|ْ أعجب ممن الند رمه 
إلينفلر وكان معينة، لخماعة يتعصب يكن فلم الساحة ي الجماعات 

حطعنده لمن الخط صن يتاصح وكان والإنصاف الحيل بمنذلار الجمع 
إليدعو الله رحمه وكان الحسن، بالأسلوب والجماعات الأفراد من 

•والاختلاف التفرق من التحذير أشد ومحذر والاجتملع التالف 

عنيرةمعهد ق درس ثم التوحيد' دار ي ودرس المملكة إل قدم 
الله--حقثله الع؛يمين صالح بن محمد الشبح شيخنا منه واستفاد العلمي 

قسعدي بن ءبد،الرحمن الشخ دروس من أيضا الثمخ استفاد كما 
بعداوسعين العام ق العلمي الرياض معهد أفتتح بقليل وبعدها الضيم 

نواةهو الذي العهد هذا ي س الشبح فطلب والألف الثلاثمائة 
الإمامحامعة اليوم أصبحت والتي مباركة نواة وهما العلمية للمعاهد 

والمعاهدللمكليات العامة الرئاسة وقبلها الإسلامية، سعود بن محمد 

بنعبداللهليف الشبح العلمية والعاهل الكليات يدير وكان العلمية 
كانوالذي اممه رمه إبراهيم بن محمد الشخ الفتي شقيق وهو إبراهيم 
اختيارمهمة إليه أسند أن فكان الله رحمه عبداليزاق بالشبح معجبا 

جامعةوق العلمية العاهد ق الناهج وصع مهمة وأيضا المدرسين، 
الإسلاميةالجامعة وق للقضاء العال المعهد وق الشريعة كلية وق الإمام 

كليةأفتتحت وألف، وثلاثمائة وسعين ثلاثة عام وق النورة، بالمد|ينة 
الفئهوأصول العقياوة لمائة فيها مدرسا الشبح فطلب بالرياض الشريحة 

حمسةعام وي اينه-، -رحمه الماJرس^ن خيرة من فكان والتفسير والفقه 
تعلمونكما الذي للقضاء العال المعهد أفتتح وألف وثلاثمائة وثمانقن 
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بوضعوقام العهد لذا مدير أول اش- -رحمه الشح فاحض القضاة مرهل 
قالعال التعليم مناهج تنافس معروفة رانية مناهج تكانت مناهجه، 

أحيلأن وبعد وتسعين وواحد وثلاثمائة ألف عام ول لإسلامي، ا٣ 
للمضاء.العال العهد من القاعد إل الثبخ 

والإفناءالعلمية للبحوث الدانمة اللجنة لرئيس نائبا الشح عين 
العربيةالملكة ق العلمام كبار هيئة ق عضوأ وأيضا والإرشاد، والدعوة 

بالعملوقيامه واجتهاده بجده الله رحمه وعرف تأسيسها منذ المعودين 
يكنفلم والاحتساب، والحرص الجد ق مثالأ ضرب فقد قيام، حير 

أنإل اش رحمه كان ؤإنما فمهل، أجرا يتقاضى عاديا موظفا يعمل 
العليةالبحوث إدارة ي مكتبه إل بالعربة يماد وهو صحته اعتلت 

صلاةبعد أحيانا الممل إل يذهب وكان الد٠، توفاه حتى والإفتاء، 
العملإل يذهب ثم الممس تثرق حتى ينتظر ثم الفجر يصل الفجر، 

فيهاوالكتابة الفتاوى ضر وي الدعوة وي الإفتاء ي العمل ق ومحلس 
حتىالكثيرة، والملية الإيائية الأعمال وق المنفتين، استقبال وق 

الغذاءطعام ؤيتناول البيت إل يأق ثم الثالثة، أو والصف الثانية الماجة 
يفتحالغرب صلاة بعد ذلك بعد ومن قليلا العصر صلاة بعل، ويسشح 

والشبابوالخاصة، والعامة والمتفيدين العلم طلاب من للراغيين أبوابه 
كلمن الغرب صلاة بعد بيته إل يفد كل والكبار، والصغار والميب 

بعدوكنت أيامه، أحر ي الله رحمه الشخ بلقاء تشرفت أن وكان يوم، 
اممه،رمه وفضله عالمه من لأستفيد إليه واختلف أزؤره الغرب صلاة 
المليةأعمال إل يرم ثم المشاء طعام يتناول الخشاء صلاة وبعلط 
الليلآخر وق مبكرا• ينام ثم غل،ه، ليوم الخلمي والاستعداد فتاواه ؤإل 

ودعوةوفضل علم مفتوح، بابه وهكذا ل، الله ماكتب لنمز يستيقفل 
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والطالبالزميل، من تسمهل أن احذر يافلأن له: قال السلوك، بعص 
أسلوبوهذا الشبح، مراد يعرقون الهللأب وكذا الثبخ مراد يعرف 

•حاله من يصلح حتى ه نفحقيتة على الهلالب يوقف تربوي' مناسب 
الهللب،ي وهوصى شغب عندهم يوحد الذين من الطلاب بعض ليأته 

بعضإن يمول؟ اش رمه فكان انعكاسا متهم يرى وأحيانا علبه فيكترون 
يتبعنهذا ومن أعلى، إل يرجلاه أسفل إل رأسه البصل كنبت هؤلاء 

الأسلوبيتخذ أيضا 'وكان الناس ؤا متفرسا كان اس رمه امحخ أن 
منشرحكان ذلك مع لكنه يسأله من كل ثبمابه وكان المئوي' التعليمي 

وهويسال أنه ،حتى علم وطالب سائل لكل وبابه صدره يفتح الصدر 
فحب.الرض فراش على 

الحياةهذْ ق أبتل الدنيا، هذه ق اش- "رحمه الشبح ابتل لقد 
أصيبقد وكان سنوات سبع وعمره بالمد١٤ يصاب فكان المرض ببلاء 

أجهزةق وصعقا الدم وصغهل بالسكر أحيرأ وأصيب مرتعا بالشلل 
محتسباصابرا الثّبح كان هذا ومع اش- رمه - توقا حتى والكل الكبد 

تحليمن وهذا مصبية به أن يلاقيه أو يواجهه من لايعرف متجلدا 
منثلاثة بفقد أيضا وابتل خعو"' كله أمره إن ١^٠٢٧ لأمر *عجبا المؤمن 
لكنحميعا، اش رمهم وعبدالرحمن وعيداش الأولاد أكبر أمد وهم أولاده 

وهورسالة تأتيه ايحتسب، الصابر موقف، إل انثلر الوالد موقف، إل انفلر 
قوةولا لأحول يقول؛ أن إلا يريد فلا للقضاء العال العهد ثم، يدرس 

درّهلإلقاء ؤيذهب، الرسالة ؤيغلق راجعون' إليه ؤإنا ش إنا باش' إلا 
الرسالة،هذه خلال من اش رمه والده بوقاه علم أن بعد الهللأب على 

حبرجاءه للقضاء الحال المعهد ي وهو توق الشح أولاد أكثر وتوؤا 
خيريوم ق للقضاء العال المعهد ق يدرس كعادته الشبح وذهب وفاته 
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أوالمدرسين من سواء السبخ على ؤيثني إلا أحدا عرنت وما البلاد، 
عنديوجل، لا ما الويع من الشح عند كان لقد كمحا' عليه يثتون غ؛رهم 

واسيارته ي ولا بيته ي ولا منزله ق لا اليوم علمائنا من كثعين 
ومنسيارات ومن س1تقين ومن وحشم خدم من الناس ماعرنه يعرف 
ومنوتعال، تبارك اش ماعئد آثر بل الأمور، من ذلك غعر إل تصور 

والذلهور>والسهرة الأضواء عن  oJuuالشخ حياة جوانب أهم 

العلمعميق موسوعي رجل أنه أيضا الشح به يتميز ما أهم دمن 
كتبمن نسخة وكأنه تثهعر نحدث فإذا الاعتماد، مسائل ي وبخاصة 

اف،-رحمه - إنه حتى مبالغة بلا ذلك وأقول تيمية ابن الإسلام شح 
اش،رحمه تيمية ابن الإسلام شح مثل العلماء من رأيت ما أنا يقول؟ 

لهأن أو سلف أن وأرى إلا السلف علماء من لعام قرأت ما 
علىمدصل مليم بمغهج يآق كان اطه" -رحمه الإسلام شح لكن سلف 
-الشح كان المعقول وصريح المنقول وصحيح والسنة الكتاب ضوء 
الكلمبجوامع يتكلم لكنه قليلا، إلا لأيتكلمم الكلام قليل اممه- رمه 

الإنشائيالكلام ولا الكلام، كثرة ولا الثرثرة يعرف لا يفيد فيما يمحدث 
تحته.حناثل لا الدي 

المعنى،كثي المس قليل لكنه قليلا كلاما يتكلم الشح كان لمد 
كانالسائل، يوصل الدليل يعتمد علميا، تأصيلا يوصل الشح كان 

ائلالمي المناحل وتحقيق النزلع، محل دمحرير الخلاف بتحرير بمتني الشح 
أتا0لربما حتى السائل هدْ ي كشر كلام عن يغني ذلك أن ليرى 

وكذا.كدا كتاب ق الم،،الة انفلر يقول فكان الخللأب 

مكنيةعنده تكن و؛ الكتب، بكثرة لايعتني اممه- -رحمه السأح كان 
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القرآنيقرأ أن على محرص وكان فقعل' الكتب أمهات عتد0 بل كبيرْ 
أثماليرى البته' المعاصرة بالكتب يعتني ولا والأمهات الشنة كتب ؤيقرأ 

الأولأن يرى لأنه اش- -رحه الشبح رأي هذا حال كل على تفيد' لا 
غجره،مؤلفات من الإنسان يستفياو أن يمنع لا لكن شينا، للأخر رك ي؛ 

الفكرية،الكتب اليوم' الناس بها بمتني التي الكتب هذه أن الشبح مراد 
وكانالمجال، هذا ي كفونا الأوائل أن يرى المعاصرة الكتب من وغرها 
وكانكتبا يهنالع لا الأخيرة المهنين ي إنه حتى كثرا بمقل اش- "رمه 

وموهبتهلذكائه إلا ذاك وما حففله، من يدرس وكان حففله من يقرأ 
السح،منهج ق يذكر أن ينبغي مما أيضا الله، رمه حاففلته وسعة 

صاحبوالدؤدان اللف ولا الذبذبة يعرف لا كان العقيدة ي منهجه 
ييتذبذب وم الأمور هذه ق يتميع م صحيحة، وسلفية عقدي، منهج 

العناية،غاية بالتوحيد لأتني وكان ودراية علم على كان يإنما المسائل 
نفعابه اممه نفع حتى وتعال' تبارك الله إل ودعوْ ونشرأ تعليما 
هداق مقالات وله الدعوي، منهجه الميخ، منهج من وأيضا عفليما' 

الاJءوةعن فيها تكلم الله، إل الدعوة ي المثلى الهلريقة عنوان تحت 
موصلاالصحيح، الداعية وأسلوب الداعية مكانة وبيان المسرق بوجهها 

•بالتوحيد وعنايتهم والسلام الصلاة عليهم الرسل دعوة إل وناخلؤأ 

ذلك،إل يسمعى ولا الغلهور محب لا الله- -رحمه السح كان لقد 
الرياءعن وبعده ؤإخلاصه الله- -رحمه تواضعه على يؤكد مما وهذا 

الإصلاحق مواقف له الله- -رحمه الشبخ كان وأيضا والشهرة' والظهور 
الشريعةمقاصد مع يتمشى المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر والدعوة 
الشبخيكن و؛ عجلا الشح يكن م الإسلام ومقاصل، الدين وقواعد 
ليأتيهانه حتى الأمور ي الننلر يميد حصيفا عاقلا الشخ كان بل مندفعا 
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الذهببماء ثكتب لكنها قليلة أشياء إلا العالمي والراث الكتب من لنا 
عدةلبلغت وتعليقا شرحا العلم وحللأب العلماء تولاها لو الأن وهي 

ويالعلمية العاهد ي درست التوحيد« ي ٠مذكرة منها محليات، 
هوالذي الصحيح التوحيد العبادة، توحيد بيان ي مذكرة الكليات 

اشدون من المعبودات بسائر اليوم يميج ^ فا العبيد على اش حق 
ولهواضح والصفات امحأسماع توحيد ي الثهخ منهج أيضا وتعال' تبارك 
الش؛خالعلمي، بالأسلوب والأشاعرة المعتولة على الصدئ هذا ي ردود 

لبيانيرد الحق، لبيان يرد لكنه لذوايم الأشخاص على الرد لابعرف 
منهجيوصل لكنه يسم ؛ ؤإن والفرق الهلواتف على يرد الصحح، المنهج 

نظرإل لامحتاج وشاقأ وكافيا حقيقيا صحيحا تأصيلا الصالح لف ال
ابنالإسلام لش؛خ تقرأ فكأنك كتبه ي تقرأ عندما غيرْ، إل قرأه من 

إقحتى كتبه، بقراءة معرمجا له محيا السبح كان الذي الله رحمه تيمية 
القيمابن وكتب تيمية ابن الإسلام شبح كتب اّتغلهر أنه أقول أكاد 

حهلآفيها بين الحلالين* »تفسار على حاشية أيضا وللمشح ارل٠، رمهما 
بأسلوبوالصفات الأسماء ق لاسيما الاعتقاد مسائل ق الخلالين 

كانممر ي أنه مواقفه ي أيضا عنه يذكر مما وكان الله، رحمه علمي 
منكشر وكان الاستواء وقضية الصفات قضايا حول كشر كلام هناك 

الشبحفكان لف المنهج حلاف أحر منحى ينحون الأزهر علماء 
التراممع ومحاصرة درس كل ي ؤيقرره السلف مذهب يبثن اممه رحمه 

عقيدةإل الناس من كشر برجع حتى والمتانشة، الخوار ي الهدوء 
ومحتاحهالعلماء ومحتاحه الله إل الدعاة محتاحه منهج وهذا السالف، 

الردود،ق صحيحة منهجية عدم من نعال لأننا اليوم، العلم حللأب 
الكلمةؤيفرق يضر ئد مما الناس من كتتد يتخذها مناسبة ضوابْل وعدم 
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يسممادعالمية وحلق وحلمات دورات هناك يكون أن يقمح أنه والحقيقة 
ؤايكلها المجالات هذه ق وإذاد0 اش- -رحمه المخ منهج من منها 

الشؤونوزارة وعلى الإمام جامعأ لعلى الإفتاء رئاسة على لأنمح 
عيرصواأن فعلا عليهم أقمح وتلاميذه' زملائه وعلى والأوقاف الإسلامية 

موسوعيكتاب ق وغمج وكتاباته اش- -رمه المخ فتاوى جع على 
أقسامهاحمح ق الجامعات لآjصح ؤاف العلم محللأب منه يسفيد كبير 

يومنهجه العثياJة ي وجهوده الشخ منهج من بالأّتفادة تحنى أن 
الخالقةالفرق على وردوده الأصول ي أيضا ومنهجه والدعوة العالم 

فهاله معاصرة مسائل من وموقفه والإصلاح الدعوة ق وءلريقته 
))المخدكتوراه، أو مجاحستير رسالة عنه يكتب أن أقمح ممرة' إسهامات 
ماأناس من الشبح غر يلمع لماذا الدعوهء ق وجهوده عقيقي عبدالرزاق 

وجولةصولة لهم الأن لجدهم هدا وْع الشخ علم فا الركب إل، يصلوا 
قدرهله ا يعرنلا المخ أن ولجد وأبنائنا، سبابنا من كث؛ر عند ولمعان 
قالعلمية الرسائل عثرات فيه يكتب أن جدير الث،خ هذا، ق وحقه 

عليه*بكثتر واممه هذا وليس العلمية المجالات من ومحال متهج كل 

المخحياة عن إحللألة القاء إل وقفت، قد أكون أن أرجو 
حريصاأيضا الث،خ فكان وأمرته بيته بجانب يتعلق ما وأما ♦ اممه رحمه 
حريصاكان وأسرته بيته عن والدعوة العلم يثمغله ؛ وأمرته، بيته على 
زوجه،شوون ورعاية الأدب على حريصا كان العثرة، حسمن على 
والسعيوتقديرها إكرامها على حريصا كان المرأة، من موقفه يتبين وبهذا 

بها>للعناية 

مننلائا البنات، من وثلاثا ذكور حمسة الأولاد من المخ حلم، 
الرياضي والأخر جده ي أحدهما موجودان ؤإئنان حياته ي توفوا الأبناء 
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حدأ.اث وجراهم اش- -رخمه الشح منهج على وحريصون ساترون وهم 
-الشح تراث نشر على حريصون وهم وتشكرهم لهم نقولها وهده 

والدهمتراث عن الجال هذا ي مساعدة أي لتهديم ومستعدون الله- رحمه 
♦النه رحمه عفيمي- عيدالرزاق العلامة شخنا الحمع والد 

منوالعشربن الخامس الخميس يوم فا ادد<- -رحمه الشح توقا 
المستشفىأدخل للهجرة( وألف وأربعمائة عثر حمسة عام الثالث اكهر 

قوبقي الله- -رحمه الصحية حالته تردي إئر بالرياض؛ العسكري 
إلروحه فاضت أن إل بقليل أكثر أو أسيؤع من تقرب لمدة المستشمى 

شهدتوقد وكرمه بيمنه كرامته دار ق به وجعنا اش رحمة عليه بارئها 
لأهلاش رحمه أحمد الإمام قاله بما يذكرنا عفليما مشهدا الشح جنازة 

الرياضبمدينة الكبير الخامع ق عليه ئضل الخنائر( وبينكم بيتنا البدع: 
السحفضيلة عليه المصلين أم وقل عيداممه، بن تركى الإمام جامع 

مقبرةإل الناس وذهب بالبكاء المسجد ارثج وقال الشح آل عبدالعزيز 
وخالفهاالخنازة أمام وركبانا راجلين ووحدانا زرفات الرياض فا العود 
كباراهد مسسفا إلا يسهد ؛ عفليما مسهدا جنازته وسهدت حولها ومن 

•حميعا النه رحمهم العلماء- 

الشحعاشرت فقد عنه يتحدث من أقل كنت ؤإن أنني والحقيقة 
ماءيرْ من أستفد ؛ أل وأشهد وعمله، علمه من واستقيت وجاورته 
القه٠حقفله باز بن عيدالعريز السح سخنا وسماحة هو منه استفدت 

يرحمهوأن عليين ق الشح درجة يريع أن وتعال تبارك اش وأسال 
فيتبعونالقول يستمعون ممن المسلمين ؤإخواننا ءبعلني وأن الأبرار رحمة 

لحممّخلف خير خعلمنا وأن كرامته، دار ف( بعلماتنا محمحنا وأن أحسنه، 
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اسوفق وسترم• بعلماسا مرتبطة التأخرة أجيالنا بجعل وأن سلف 
والسداد٠الخير فه لما الخمح 

العالمين.رب س الحمد أن دعوانا وأحر 

المديسالعنين عيد بن الرخمن عيد 
الخرامالسجد وخهليب إمام 
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الرحيمالرحمن الله بسم 

سمعار١اوقد رأى قد كأن الظن بك ظن الذي الآلس 

ودوحةجلل، إمام عن ووناء عرفان حمل أحط أن هممت منذ 
سغالثلثحتى ووالاها، وتعهدها مصر، ي نواما اش يلق فارعة' 

دانونرائحتها وراح وعبادأ' بلادأ وأطلت وامتدت، ث،طوءها وأحرجت 
٠وقاصون 

يس؛رفكيف ؤإلأ' وأحجم' أندم مشفقا، متهيبا أتردد وأنا ذلك متد 
منبخشيصة عملاق كلن ي بصمة تحيمل وكيف والد، أغوار وليد 

عيونعن ؤيتوارى الأصواء، يتجنب كان الذي العملاق ذلك حصاثص 
النبويالخاوي|ث، متمثلا متعففا الظل دائما ؤيوثر والكام؛رات، الراسمات 

س؛الله رسول قال نال: هريرة، أي عن البخاري رواه الذي الشريف 
إنالخميصة، عبد تعس الدرهم، عبد تعس الدينار، عبد *لعس 
شيكؤإذا وانتكس، تعس ضخمل، يعط ب ؤإن رصي، منها أعطي 

أشعثاض< سبيل ي فرسه بعنان آحذ لعبد ءاوبى انثشش، فلا 
كانؤإن الحراسة، ي كان الحراسة ي كان إن قدماه. مغورْ رأس،،، 

الحديث.الئاقة...، ق كان لشاقة اق 

بمصر،ايحمديه السنة أنصار وكيل احمد يخاري الآدٌمب للأستاذ الضافية 1إكاو«-ة هذه )١( 
•خعا الله جرام عقيقي الرزاق عبئ محمود الآستاذ بها وودي وقد 
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وحلعز اش »إن الحديث؛ ي إل؛ه أشير الذي التجديد هو هدا أن 
لهاتحدد من سنة مائة كل رأس على الأمة لهده يبعث 

دسها«راا.

فنيينايكون أن رجاء • الرجاء كفة ترجح الأمار هده صوء وعلى 
ايحددين.اللهمين أولتك أضواء من قيسا الحليل 

ُ

أتمتم:وأنا مضيت الرجاء جادة وعلى 

اونعقد نحيلين ذي الإن جرعا أجل ععا الا أيته
جعاوالتقى والعزم نجدة وال ماحة الجع الذي أورى 

اممعوند رأى ند كان الفلز بك يقلن الذي الألمعي 

كانالله- -رخمه عقيقي الرزاق عبد الشبح فضيلة أن ونحممب 
ثعاعاوكان الأبيات، هذه صاحب صورها التي للألمعية صادقة ترجة 
وجريانوالسداد الرؤية، ووصؤح الفلر وبعد والعمق والفعلة الأناة ملأى 

وقلبه.لمانه على الحق 

رثاء،ولا عليه ثناء مئغي لا معدد ما مناقبه من معدد إذ ونحن 
وتأقرهجاذبيته، ومر شخصيته، مفتاح نعلمه- فيما - لأما ذكرناه ؤإنما 
يمعاونه وكانت الهلؤيل. الوعر الدرب على ولرفاقه لتلاميذ.، الأمر 

وكانتالاأس، كل بالنا،س علاقاته عماد كانت ٠ الضنية الساقة مع،4؛إوته 
الذيوالرافد وا،لركز المحور شخصيته كانت الربوي. العلمي منهجه قوام 
•والحيؤية بالفاعلية الأخرى المهج عناصر يمد 

صححوانظر وصححه ممتدركه ي والحاكم ؛! ٤٢٩١١سننه ؤإ داود أبو رواه را( 
(.١٨٧٤)الحامع 
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ولبناتبا،نسبمامإ بكل الآءتدة إليها تأرز الش الامرة الثخ،^ية وهذ،ْ 
•محثمأ ربانيا وتوسما هبه 

وأصولأسس على يينها وم شخصيته ينحت ؛ ادن4- -رحمه فالثبخ 
إنهالنمس، عالمام قننها أو الفلاسفة، ابتاJاءها أو ١^١^^؛، أصلها خارجية 

٠موهوبا كان مبصرة، هادئة آسية، هوى على مفهلؤرأ بمحق كان 
العلميمنهجه ق الزاؤية حجر إن نقول؛ أن يمكننا هذا تقرر إذا 

منوزذْ الواردين كل وبئن بيته متبادل حب علاقة إنشاء التعليمي 
دروسهءومنؤهتحرون حءااه يتتبعون قاصدين ومن نظ_اميين، 
يستهدونهكانوا أجلأء عالماء ومن العليا، الدراسات عتضرون 

أدالردى فيها تعددت قضية ؤا أو علمية، مشكلة ق رأيه ؤيلتمسون 
الألباب.فيها نحوت 

المياح'مهب فا يئسه الوزن' فاهد تلميذه يكون أن بمب لا وكان 
وتحلوصلبه، تقيم ثقة ^، ١١١٥١١نفس ي يولد أن الأول همه كان ؛، JiJjl؛

الهلريق.وعثاء له وتذلل مداركه، 

حازأنه للهلالب توحي امة ابتسفني،، وعلى الهلالب يجاور كان 
فإذابالغ، باهتمام الإجابات يستقيل وكان الصواب، ووافق الإعجاب، 

صل،رليثرح عندها ووقف عليها، وأثنى لها هلل صحيحة بجرئية خلفر 
نقد.من يكون قد ما أثر من ويجفف روحه، من ليرفع الهنالب، 

يجلو،الذي هوالمستحج الكتب الءاالب ارتباحل أن يرى وكان 
القواءة.إل ؤيوجهه ولخلق رفق، ي اثملالب- يمدو فكان الربد. ؤيلففل 

عارضر،كأنه حديئا أكثر أو كتاب عن يتحدث جلسة كل ق كان 
وكتابءلالب إجابة ض وجد إذا وكان مقصود، مرتب الحقيقة ؤ( وهو 
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إذكدا• كتاب قرأت أنك حمهل بقوله؟ الطالب بادر ملابسة، أدنى ما 
•إحابتك من ؛بب أرواحه 

حولبموم أن على حرص ليرقي، بمدى هذا- كل -بعد ابتدأ نإذا 
حام؛_J^♦ أو بلاغة، أو أذب، أو نحو، درس الدرس ك1ن ؤإن الشدة، 

غشيها،مما يتقيها أو ؤيصملها، ءتاوها أو يقهمها العميدة حول 

الخيبةونذير الهائية، طريق اللتاتة العقيدة أن يرى كان لأنه ذلك 
يربيه'الهؤبنى به وبرح وأمنه، الطالب هئا إذا حتى هكذا. والدامة 

محيزكيه•محبمليه 

الشخصية،تكوين ي بصماما للمواقف أن يؤمن الله- رخمه - وكان 
ينتخبما كتهمأ فكان الأبهاال، ؤيصنع ايشجاعت، يورث اقتحامها وأن 

بالتنمستعينين يعدونه النهج ي بموصؤح ؤيكلفهم تلاميذه، من حبه 
الناسأولخهلب ؤيتاقس، لحاضر أكثر أو واحدا يصهلفى تم والحاشية، 

يالعيد ليخهلب تلاميدء من تلميدآ فاحأ أنه أنسى ولمت مل، حمي 
العلماء٠غلئة من عدد حضرة 

الالدعاة من حيلا الوترات هذء بمثل - اس، -رحمه صنع ولقد 
آخرين.دعاة -بدورهم- ؤيصتعئون تلموا، مما يعكسون يزالون 

ومعاهد٠ العلم معاهد ي - الله -رحمه عليه بالتتلمذ سعدت ولقد 
تعاملهق نمهليا يكن ؛ فضيلته ولكن ومناهج، مقررات تحكمها العلم 

الأبعاد،مرامية ، ۶١١٥٠١١ثرة طريقة ينتهج كان بل والناهج، القررات مع 
علىيمتح محورأ الئرر الوصؤع يتخذ فيها الدار. محورة السابيب، حمة 

الوصؤع.من إليها ندلف أو الوضؤع إل منها ندلف العلوم من فنون 
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الآ3هري يسئى لكن بما السبه شديدة طريقة وهي 
محال،غيه للتحو أم- كتاب -ق محد<د جزء الهائية السنة ي للطالب بحذن 

قدرسنا0 بما الشبه وشديدة ء؛ال*«إلح وللبلاغة محال' وللصرف 
يغديلكن وهكذا ايحويية، الطريقة اسم محت العليا الربية معاهد 
بالعناصر،غنية دسمة بوجبة تلاميذه 

اجد،المق التعاليم معاهد حايج عليه بالتتلمذ -كيلك- سعدت 
ولكنالبحوث. قاعات وق الئقانة، ومراكز المحافل وق والحمعيات، 

ووسها«٠حالة ولكل منال مقام »لكل أسالس-،' مجن يغاير -وهو رائده 
سيالأ،كان بل الأسن، لكلماء راكدا نمطيا، يض ي أنه ذك ومعنى 

الآحواء٠شتى *ع يتكيف 

آوالداعية، الملم الشنةة حول سبهات عن محاصرته مقدمة ق تال 
موقفهمحتلف عنها يه الؤيدع الشنة، حجيه يثبت الذي المناظر 

منللمقنة منكرأ الخصم يكون فتارة يناظره، مى أو خصمه باختلاف 
أولتكمن موقفه من محتلف هؤلاء٠ من الداعية وموقف ا حلمة أصلها 

ولهؤلاءأسلوب لأولتك فكرهم- توافق لا معينة لأحاديث الرافضين 
أسلوب.

كلمن بخصمه محيعل يناظر' حلن اردٌ- -رحمه دأبه من ولكن 
أنهذاتيا- الحاصرة -ق يقرر نراه ولذلك طريق' كل عليه ويسد جانب' 

صرورةعلى البناء من بد لا أنه ء على بالركير التأسيس من بد لا 
وجوبومن يوحى بما رسله إل يوحي الذي الوجود بواجب الإيمان 
ب<جاءت ما وجوب جهة ومن العيال' إل يرسلون برسل الإيمان 
وعلىالرسل. إلها أرملت التي الأمة على وعملا- -عقيدة الرسل 
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٠خصومه ومحاج متاظوته يمني الثابتة والأصول الوءاهالة< الأسس هده 

باعتبارهاوالفتة الأنمللاق، مركز الإحللاق قاعدة باعتبارها والعمدة 

مناطكانتا والأنواء، والأقداء للاهياء تتعرض التي والواجهة الثاف' الوحي 
بهما،يذكر أو إلهما، يلمح أو عليهما، يركز اممه- -رحمه السح اهتمام 

ملابسةلأدنى لما ؤيتعرصن أحاديثه، شتى ق رفقا مساسا ؤيمسهما 
يعابه.الذي الوصؤع وبين بيتها 

منعراهما ما عنهما ينقمن ومساجلاته مناظراته، جل ي وكان 
الميطلين•ئبطال الجاهلين' وتألمحل العالين' ضف عنهما يمحنمي ء؛رْ' 

محريرهمك نليكن ناظرت )إذا ؟ الله- -رحمه عنه حففلناه ثما ؤإن 
الباطلردوم انثح ثم الحق' بقذاتف باطله أركان وزلزلة خصمك• عقيدة 

كانأنه وحلثي ٠ الحق( بحلاوة عدْ تهلهر فإذا يتْلهر' حتى قواده ووال 
ئدمغمآلتطفي و يلثى مدق الله؛ قول يستهدي تلك قالته مي 

قفيمكث الناس ينفع ما وأما حفاء، يذهب أي؛  ٠٢زإ٠يىهر هو ؛يا 
الكريم،القرآن ختلما يرقم كله منهجه ق كان أنه ^؟، بل الأرض' 

ماحمن يواجه وجدته الدف القرآن تأملت إذا فإيك مواقفه ؤيستهدي 
بخزعيلأت،إياها وحشوهم العرب، أفكار على الكتاب أهل تسلهل يواجهه 

وخاصتهالله أحياء أمم مدعين سلهلان، من بها الله أنرل ما غثة ومفاهيم 
عربوآمن وألمم• ٠ وأيم• الأرض' ي الله بلم أوعية ش خلقه، من 

أماموانفتحوا الأمئه- عقدة صغوط -محت لهم فانصاعوا بهذا الجاهلية 
ومستمالين.مرام وانحذوهم الفكري، غروهم 

("١٨)الأية * الأنبياء سورة )١( 
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•بتحطيمها فابتلوأ الأغلال هذه ي يرسفون والعرب القرآن وجاء 
عنوكشف محانبمم، وعدد فقارهم، بدت حتى وشرحهم اليهود، عرى 

حلويهم،وسوء نيتهم حيث وأخلهر غدرهم، وبى جرائمهم وضح قراهم' 
العرب(نفوس ي لأنفسهم أقاموه الذي الكاذب التمثال حهلم حتى 
اكمةالبدائل ونحل الفكر، محيطهر الوجدان قزش ذلك- محفعل وهو - وكان 
أقامواما لكل هدم الأثيم- الضلال مكان الأبلج والحق الأباءليل، محل 

إرساء،ثم للانقاض، ؤإزالة للحدث نؤح ثم أحدثوا( ما لكل وتقؤيض 
الخق.لصرؤح وتثسد للقواعد( ور؛ع 

أنعلى بمرصر الم(ياءلين( موسمات ي معاوله يعمل إذ والقرأن 
منتعال افد قوله ي تتمعن وأنت بمجلأء هدا تلمس البدمحل يقدم 

ثافيثألتثثق ٢^>؛^، ثب إلشايو< ران؛ معآل سورة 
صأص ذس ألنثس ض ثثنه أص 
ألتث\ماهراا•^٢^ بميم ؛آك ألق0 آهثزآ مثع داؤك ؤآوكرؤ 

يشرتفصيلا ذلك بعد قمل الذي الجمل البديل هو اذآب حسن 
هنأيمرا قآ د'إبم؛قم محن يثر ؤبحؤ ظ الهلريق ومحدد الشوق، 

يأرؤجمها كمحه أ'لآةتثر عنتها ين  ٧٠٣جننت رتهر 
يوتآمحمحث أؤ؛اك . إله—كاب ئمسلآ محأثث أتب يث وليوث 

؛لكتيبت. ألناي عداب راينا ^^١ تا ةءه-ر ؛اها إما 
أص١بهر٢ا.ثأكنيى ;ألمي دص 
والسلامالصلاة عليه إبراهيم استقراء تتاع وأنت ه تلمكما 

الآبمرلأ(.س؛الءمان>)١( 

.١٧-  ١٥الايات I يمران أل سور0 )٢( 

^٤٦



التيالأحلام وسقيه والإيئاظ، التنييه، مقام ي وهو السماء ي لأحرام 
لةتااو\آتقند ءارر ,ظي اثرمحنّ ،ث أ آلة الله دون من يتخذ 

ث)تؤثإ;محن زمحآ ةد'لأك ©١ بين صم 4 أنك لفي 
مري^١ آفيثر عيه جن ^١ © ألثرصث من ثآ'لآبج، ^٧ ٥٢
;اق؛ثاأتنث ئ:ا ئ © آس يق لا ثاو أذل  tuiؤ ^١ ذاد 
آلمالن\كقن من لأْفورى ^٠ ؛^4 م م ثاد أذل كآ ؤ ^؛١ ذاد 
،Jtآثئ !^١ آحكر ثنيآ رؤ، سا ، JSباتيذد ^لثئثر^  ١٠;ث( ك© 

قرلهءى سمى سمق < ki© يئيخن يثا مءآء إؤ ينم؛بم 
.٠^١٢ث أآ محأ س أص 

ياوزسوهو الله- -رخمه الشخ بها يتمئل هذْ الأنعام وآيات 
وتحقيقالفرؤض' ومض والغربلة' الأسممراء على القاتم الحييث المنهلق 

الخمقة.

الصوفية،مل فيها اتسع أياما ممر ي الله- -رحمه عاش ولقد 
يالصارى زعم إل أقرب زعما الأنبياء ي تزعم التي أفكارهم وراحت 

دعممن ومهم واحدة' حقيقة وربه محمدا أن فزعم بضهم وغال نييهم♦ 
وأن••النقي، البلور شفافية شفافة أجسادهم ؤإن نور، من حلقوا أمم 
الأستعمارومكن المياسة، باركنها التي الأباءليل تلك آحر إل  ٠٠وأن 

الأرض•ق لأةهلابها 

وكانالضالة، النزعات هذه لثل الله- -رحمه الشبح تصدى ولقد 
ؤيتسللحوله، ما ؤيلوث الصؤي، المستشر يفيض أن محشاه ما أخشى 

منيتفجر وأيه داهم، الخهلر بان رأى الموحدين تلاميذه بعض حلد إل 

.٧٩-  ٧٤الامحات الأنمامء سورة )١( 
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ومشونالأفكار لهذه يفسحون المستسر الغرب صناغ وأن ٠ قوة مراكر 
الإسلأميأت٠الفلسفة وباسم الفكر حرية باسم لها 

الأياتحشود إل وهويتصدى- اش- -رحمه الشيخ يعمي أن والفلنون 
أنهوالواقع سبهه تعميه لا حما القضايا هذه مثل حسمت التي والأحاديث 

•النفوس ق متهلبعا يوئر الذي الممتع السهل مركب ركب الاه- -رحمه 
الأنبياءبأقدار ترتفع التي الهلغمة أل اش- "رخمه فضيلته أدرك لقد 

استنكرتالتي الأول القرون بقالة متأثرون التأليه، من يقرب ما إل 
يثرإلا ئلمآ بمثل؛ ألسنتها ولهجت الرمل' بنرهة 

أنية ِظء تث ه ث؛ ؤ:ا بمظألأ؛• 
^١ؤيئتش يته و\'غث0 ينا كنؤ ثن إلأ سآ 

تأملهيع يساتهدي الأنيياء سورة إل اداله~ -رحمه فضيلته عمد 
يحالاإلا ذقك أريأأثا ؤوت\ بياء: الأنق اش قول لمثل ادله- -رحمه 
وأرأأثث أمحتد ؤوئالو٢ قوله: ومثل إليمهر٥ا• شآ 
•ا آلأءةوهر منمق ين يثر جعنا سبحانه: قوله ومثل 

البشريةمعا؛ من نحمل ما إل ونفز الأنبياء سير ل تمعن وكذلك 
الرغبةونمع القصور، نحر عليا قوة إل والحاجة والافتقار القصور ومذااهر 

)٣(.الأيأ الآنيا»ً سورة )١( 
(•٢٤)الأية الومتون؛ سودة )٢( 
)٣٣(.ام الؤ.تون. سورة )٣( 
(.٤٧)الأيأ الومنون؛ سورة )٤( 
)٧(.ام ء ص سور؛ )٥( 
(.١١١)الأية .-. yLlIسوية )٦( 
(.)٤٣اص الأنبياء. سوية )٧( 
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سائرنفوس ي تعتمل كما الأنبياء نفوس ي تعتمل التي البشره 
المرء

الرسلعن حديثه يدي بين القرآن ،قدم الله؛ رخمه قال 
-تفيد حاؤكة بلمحة قدم المثرية، بطاح وانفالامم ورواحهم دوهم عق 

وتقصم،تتداعى وقرى ملك، أمم بين يعهث،ون الدين الرسل أن صمنا- 
السفهاءفعل بما ،أملكنا محصح وهو موسى إشفاق مشفقين- يعيث،ون 

بالريحأحس كلما قلقا ؤيغدو يروح وهو . محمد ؤإسفاق منا«. 
عارضاظنوه الذي بالرح أهلكوا الدين أولثك عينيه أمام متمثلا العاصف 

ؤلمِحربه، ؤينجي سكينته، ؤيئزل وعدم، الله ينجر أن راجيا ممهلرأ- 
آل٠شرمحهر١ا•نأنشكنا يئاء رمن آؤت صدهثهن 

مؤبمئءاثثا الله: قول على هذا بعد - الله -رحمه ؤهقف 

يرقبحائفا موسى تناولت التي الأيات كل عينيه أمام وتراءى 
ساعةمدبرا ؤيول ؛ ئرقار يضعلرب وتناولته به الموتمرس اللأ من فارآ 

وهذاالخ. ؤيومءء• فرعون، إل أرسل ليوم تسعى، حية العصا تحولت 
وصدىالملين صوت إلا هو إل موسى فواد ق المضهلرم الخوف 

٠المرية 

به،ؤإحداقهم منه' القوم تمكن ليذكر ٠ الملام عليه إبراهيم ليذكر 
بعيداالانجاء إل حاجته ثم مقيدآء النار إل به وقذقهم له، وتقييدهم 

)٩(.الأيآ الآنياءأ سور؛ )١( 
(.٤٨)الأيأ الأنبياء: سورة )٢( 
خوة.)٣( 
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وهكذاولد، من له وهب بما عينه اثد يإئرار الاخؤبن' سلطان عن 
لكلهالذما• النون لذي وأيوب وسليمان وداود ونؤح لومحل قمة يتناول 

إلتتوق التي باليشره وتنهلق الأنفعالأت ونمور بالحاجة، تمي قصص 
الظلمالتا٠صغوحل ومن الضر مس من مستعينة ولجأر الولد، 

يذيعحجة تسعى حلوى عملاق مهج عن يرحم الذي إن 
الواسع'بمدلولها بالحكمة اس صراحل إل ليدعو الأغوار، ييسبر الأبعاد، 

وعلمابالناس، ومعرفته العالمية، الادة من وتمكنا إحاحلة تحتم الذي 
•لقدره الداعية لجاوز عدم *ع بالحدود والتزاما بالظروف 

فمعدرةالوؤيمات، تكفيه ولا الكلمات، تسعفه ولا الأيام، تسعه لا 
الله.رخمه حقه- فضيلته أوف ؛ لأي 

عيدهاحمد يخاري 
العربيةاللغة كلية من العالية 

النفسوعلم الميية ي ماحست؛د 
االخمديةالمنة أضار حماعة عام رئيس نائب 

العوبيةمصر بج٠٠وردة 

٦٥



٧١لأسس« »ذكريات 
اليناالوهاب عبد محمد الشيح قضيلة 

٦٥١٣٥٧)عام ي الد- -رخمه عقيقي عبدالرزاق شبما عرفث 
بعضإل معه وسافرت ائل4< إل للدعوْ معه وتحولت وراهنته ،(، ١٩٣٧
معنوحيه حسن الرمق' وحير \ذوقآ نعم فكان القاهرة، ونرى مدن 
وبجلمأجمسن، هي بالتي بجادل علم' وغزارة اطلاع وسعة حلق' لمائة 
عله*بجهل من على 

قلازمته القاهرة شرف فإذا هو وكان بالقاهرة كنت 
الأستاذبصحبة أزوره كنت كما السنة( *أنصار الجماعق فريع إل نهاراته 
وأحسمنالد *أكرمه ؤيكرمنا بنا نحتمي النه- -رحمه عرفوس صادق -محمد 

•فح كل من الوافدين للأخوة مثابة اطه- -رحمه منزله وكان مثوبته( 
محمدالشح ومعنا ليج، ي ه ١٣٧٠عام بصحبته سعدت 

معاممه، رحمه الحميية( الئنة أنصار حماعة *رئيس عبدالرحهم عز 
كانسنه، وكبر وفضله تقدمه فمع رفيق' خير وكان بالباخرة، عوائلنا 

أحسنلنا محتار كان الباخرة، فمي ه، نفعلى ييؤيرئا محدمنا' ما كثهآ 
وعواثلنايقدمنا الفنادق ي وجدة، مكة نزلنا لما فعل وكذلك العرف، 

محيالشح نضيلة خيوأ اد نجرى الفاكس، إز الكلمة عذ، إرمال تم )١( 
•يإرصايا تكل الذي البنا الوماب عد 

٦٥



الرياضإل حميعا وسافرنا الحج، مناسك أتممنا وعائلته، نفسه على 
عرفتمحموعت خيو عع التقينا حيث العالمي، الوياهمر يمعهل، للتدري|س 

ايله--حفظه باز بن عباداالعزيز الشخ ،عماحة منهم: العلماء أفاصل من 
اث4خوالالآفريقى، عباوالرحمن والسح حمزة، عبدالرزاق محمد والشخ 
وغثدهم•اش- -رحمهم ١^، عبداش 

أذكر،(ما وعلى الخميس ليلة ايعه- -رحمه عبدالعزير الملك نزور ويا 
المالكعلى يبدو وكان موجزْ' موعفلة كلمة عبدالرزاق الشبح يمحلتى 

سماحةعند نجتمع كنا كما والانشراح، السرور الله- -رحمه عبدالعزيز 
كانالذي اللهء رحمه الملكة ألمفتي السح آل إبراهيم بن محمد السح 

الشخكان  JlMJذلك« له *اوحق عقيقي عيدالرزاق ااث4خ يصهلفي 
ورجاحةالعممت حسن ل إبراهيم بن محمد المخ يشبه ءيداالرؤاق 

العقل.

كبارمن محموعة وحضرت العلمي، المعهد انع ^ ١٣٧٢)عام وق 
هزاس،خليل محمد الشح حفر من بى من وكان الأزهر• أسانده 
محدثما كشرا وكان اييهء، رحمة ارعلهم-ا الوكيل عيدالرحمن والسح 

القحوصح النقاش، احتدم ؤإذا الأزهر، مشايخ وبذن بيتهما نقاش 
٠نفلره لوجهة الخمع فسلم الحق، وبثن الفلر، وجهات عيداثرزاق 

رحمةاش ءرحمه إبراهيم بن محمد الشح سياسة حسن ومن 
الإسلاملمخ المنة منهاج لدراسة الأحت٠اع علينا عرض أن واسعة، 

الشحعلى يقرأ اش- "رحمه هراس خليل محمد الشح فكان تيمية، ابن 
نحيلماكان وكثهأ قراءته، على بالتعليق الأخم ليقوم إبراهيم بن محمد 
وحكمة،بدقة العبارات فبمقل عقيقي عيدالرزاق الشبح على 
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الطيبالأثر ابلسات لهذه كان ولقد الخالقة، الفرق نظر وجهات ؤيدكر 
أساتذةمن الصالح السلف عقيدة على يساوا ممن الكشر على 

الشخوكان بمعهدها، للتدنس الأحاء إل أنقل أن اس وشاء الأزهر، 
عباوالرحيمعل محمد والشبخ الآم؛أقي' ع^الالرجن والشبح عيدالوراق 

كلللحج نجتمع كنا كما والأحرى' الفينة بى يزورونا جبعا الد رحمهم 
وكذابالمدينة الإسلامية بالإمعة عمالث لما وكذلك المكرمة، بمكة عام 

٠ؤزارف إلا مكن إل الاله- -رحمه الشخ يأت ؛ بجدة' 

بالرياض،العلمي بالمعهد ونحن فمثلا صبورأ• اس- "رحمه كان 
ورأيتشفتيه وحرك السماء إل رأسه رفع فيها، ما قرأ ولما رسالة جاءته 
ومنالنه، رمه والدي مات فقال؛ خيرا' له؛ فقلت التأم، وجهه على 

أكتوبرحرب ق عام يتل أحمد ولده أن أيضا؛ صبره أمثلة 
عمله،ق واستمر عليه ترحم أن على زاد ما الخثر' جاءْ ولما بممر' 

يكن.م شينا وكأن 

ماتئد الله- رحمه - عبدالرحمن ولده بان بجدة وأنا علمت وقد 
عضدهالشاب هذا وكان لتعزيته، فسمافرت مياه خزان انفجار إم على 

-عيدارزاق الشح كان ذلك، ومع أبنائه أحسن ومن الأيمن وساعده 
إلاواحتسابه صيره ق شيخنا مثل أر و؛ محتسبا، صابرأ اش- رمه 

ادال4--رحمه عمر ابنه بوفاة علمت فقال الله- -رحمه نصيف محمد الثمخ 
هول زميل مع جدة إل فقدمت بالمدينة، وكنت أبنائه، أحسن وكان 

الحرنغاية ق رمضان والأستاذ وكنت لتعزيته، العز، أبو رمضان الأستاذ 
عنايسري نصيف محمد الشخ فاخذ التائر، علينا ؤيبدو والأسى، 

أحزانئا.من حففت الغرابة ي غاية قصه فذكر ؤبمٌاحكنا، 
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عناوجزاه واسعة، رحة ■مميمي الرزاق عبد الشيخ شيخنا اش فرحم 
محملنشا مع به وجعنا الخواء' حثي الإسلام وعن 

AyS
الينامرزوق الوهاب عيد محمد 
السمددةالميية المطكة حدة~ 
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الرحيمالرحمن الم بسم 

الد4(<))رحمه شحنا حياة من أيام 
إسماعيلمحمد بن حسن تلامذته 

مصرالإسكناورية~ 

عننور' من سطويأ به لآسهار بالقلم وأمسكت ان، على توكلت 
عقيقي،الرزاق عيد الشخ الخليل ؛ LaJiالفضيلة صاحب شخنا حياة 
هميدآتبالإسكندؤية، معنا عاسها حناته، يسيح وأسكنه له الأو4 غفر 

؛بشكل الدمؤع ونزلت أء۵ابي على أسيهلر أن أسمملمر و؛ بالقيمة 
خيرأل وحدت ولكني دمعي، ليجف القلم فركخ قيل، من أءهد0 

تصدرهعتلأي كتاب 4ع الوقت بعفى أعيش أن هو لدموعي، مسكن 
يوجوابا سوالأ أقرأ وأحيت السلوى، فيه أجد لعلني العلماء كبار هينة 

رأسهموعلى عليها الرد ي العلماء كبار هينة تشرك التي الفتاوى 
الخليل،سخنا فضيلة ثم الله- -حففله باز بن العزيز عبئ السخ سماحة 

إلعاد الصفحات أقلب وأنا ساعتين من أكثر دامت التي القراءة وبعد 
علييه اس فتح بما الفاصل لشيخنا أدعو وأنا للكتابة وءاJت هدوتي، 

٠محيب سمع إنه يتقبله أن أحرى مره الله أدعو الذي الوعاع من 

منأن ورأيت أبدأ، أين من وفكرت للكتابة بالقلم وأمسكت 
إلذهيث عندأما الشخ، 4ع فيه تثابالث يوم أول من أكتب أن الواجب 
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بفي'هذا وسأرعى بل البتة أجر وبدون أبدأ ذلك ي أمانع لا أنا 
الحاجصدق ولقد فاصلا، رحلا ،وكان عبده الحاج ئدعى الرجل وكان 
مابكل وهيأه السجد وبني والكهرباء الماء وأدخل البناء غآكمل عبده 

بمروالثبخ ^ ٧١من يوم وق مناسية، الياء دورة وجعل للمصلين يلزم 
ألفؤيثول؛ الفتاح ،مج عيده بالحاج إذ تم، ماذا مستفرأ كعادته 
حضرناولما الثبخ له فدعا العمل، هدا مني هتقبل أن اس ادعو مبروك 

علىفأمنا آمين< قولوا لنا؛ وتال ثانية مرة الدعاء السح فضيلة كرر 
فرحايبتسم وهو عبده الحاج إل ينفلر كان الذي الشح فضيلة دعاء 
بصلاةالسجد الشح افتتح الثاق اليوم وق بذله، الذي الخهد بهيا 

لفسهل أي، ورشة من ايساجد أقرب المسجد هذا وكان العمر 
فضيلةأخذ بالميجد، الأول العمر صلاة انتهاء وبعد والإياب، الذهاب 
الفارسيسلمان إ،ملأم علينا يمه ومحا القصمؤر عليتا ينمق الشح 

قاتلاالدرس ختم اليوم هذا وق الْلريق' بفيء لنا نبراسا وجعلها 
بعبدبما يقتنع و؛ صغيرا كان الذي الفار،سي ،سلمان قمة إل استمعتم 

حفلآأسعد أنتم ٠ الشح فقال النار، يعبدون ااجو|س من كانوا إذ أبواه، 
الإسلامعلى وتربيتم الإسلام على ولدتم لنا؟ وقال غلام' وهو هذا من 

إياها'ان أءهااكم التي السعادة هذه مدى فما الإسلام، تدرسون والأن 
فلاإذا حياتكم، أحلوار حمح ق محذاوءلون أنكم هذا تول من تحفون ألا 
هذاوق النعم' هذه كل وهبكم مى عبادة إل للاJعوة تكرّوها أن بد 

صدورناأثلج خبر القاهرة من حاء المسجد، فيه انفتح الذي الأّيوع 
السنةأنصار لخماعة المركزية اللجنة أن وذلك فرحتنا، من وزاد حميعا 

عبدالفاصل الشح فضيلة بالإ*حماع واختارت بالقاهرة اجتمعت الحمدية 
وتوافدتالمصري، بالئهلر المحمدية السنة أنصار لحماعة رنيم،ا الرزاق 
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الحببالنصب بهذا الخليل شيخنا مبممى الإسكندطت مدينة على الوفود 
الأصوات<باخماع حاء قد الاختيار هدا أن جيعا وسرنا جيعا' نفوسنا إل 

لفضيلةالهدايا تحمل المصري القطر أنحاء من القائمة الوفود وكانت 
مستحقيها*على بتونيعهل يقوم بدورْ كان الذي السبح 

المسجدإل أتى العصر لصلاة أدن أن ؤيعد الأيام من يوم وي 
يدينوا؛ إذا وقال؛ الأسود، ناريتهم ونعرف نعرفهم، الدين الرحال أحد 
عبدهالحاج علميه فرد ئصلون، وأنتم المسجد عليكم أغلقت نوذن كما 

أنتفلرلن فقال؛ الكلام، هذا له وئل الشبح ياق حتى انتظر نائلا؛ 
أنهالرحل هذا عن المعروف وكان العشاء، صلاة ي سأحضر ولتكني 

الرحالمن وهم المقهى على لجلس عصابة وصاحب مقهى صاحب 
وبعدنادرة شجاع،؛ يتر ه عباس الحاج له قاله ومجا الإحرام، اعتادوا الذين 
أخير0مباشرة التسليم وبعل، العصر، بنا وصلى الثبخ فضيلة حضر قليل 
كعادقأعمل وأخذت أي ورشة إل وانصرمث حدث، بما عبل،ء الحاج 

ذلكذيجلاون المقهى، إل يذ،هبون الخماعة من أربعة ومعه بالشخ ؤإذ 
وأناالشبح فضيلة إليه ويتحاو<ث معه وءتالسون عليه ؤيمملمون الرحل 
إليهلدم الذي المشروب ثمن يدم أن الشبح وصمم بعد، من أراقبه 

تباركالده من وأءااب بعيل، من أراقبه وأنا حديثه ق الشبح واستمر 
دقيقةعشرون ومرت الأربعة، والأخوة الشح لفضيلة السلامة وتعال 
مرتبأما وفرحنا وانصرفوا، خميعا وقاموا حلوال ساعات وكاتبما 

ل٤فقال انتفلاري ق أي لأحل، العمل إل وعال،ت بسلام لله والحمل، 
يل،عو،أن له اممه شاء ما للمشح فل،ءا حل،ث بما فأخبري، كنت، أين 

أستملع؛ المرة ه هل، ق ولكن الأذان، وسمعت الغرب وفت وجاء 
المودنبهذا جاءوا أين من نفسي: ي فقلت الوين، على التعرف 
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دهشتيوكانت يؤذن وهو بالمسجد لخمته حتى الخطى فاسرعت الخديد، 
لغلقأن مهد كان الذي الوجل ذلك هو الأن محوذن الذي أف إذ عثلمة 

إلجيعا ودخلنا الآحوال، نغز بحان نالعصر صلاة ي المسجد 
يلقيأن عادته من وكان الفريضة' الشح فضيلة بنا وصلى المسجل، 

الذيصاحبنا عن الورس هذا فجعل العشاء، إل الغرب من درسا 
اللهمن الهيابة إن نال؟ الكلام نضيلته بداأ وءنال،ما لسيتمع، حلس 
يكونمن إليه أرسل رجلا بمدي أن أراد إذا اذه وأل وتعال' تبارك 

ولاالجداية دروس نعيش أن جيعا عليتا كان ولذلك هدايته' ي سبيا 
مستوىعلى ونحن اواس إل حميعا نخرج حتى الحضور ي نقصر 

الادأءوءي المثلى العلريقة على لنتعرف إليكم أج4س ولهذا الل،عوة' 
الالقنة أنصار كانت فإذا داعية' كل على واجب أمر وهى ادله إل 

شبخناأسلوب أن نرى هتا وبن الفتة' هى فأين الأمر بهذا يتمسكون 
وكميالأستماع' إل شوق ي المستمع بجعل رائعا أسلوبا كان لداعوء اي 

إلاا/آمو هذا كان مهما أمر إل ذهب ما أنه ذلك على تدليلا 
ماأمر إل أحالنا يرسل كان عندما أنه حتى النجاح' له افه وكتب 
التجاربمن بمنيد زوده نأح فإذا يرجع' بماذا ينتظر المح له ليبذل 

حتىمرات عدة فخصيا معه يصحبه فإنه فشل إذا أما ليمحصه' 
دربهأن بعل، ه بنمالدعوة يجوض يركه ثم نجاحه' على يْلمنن 
-الرحل هل،ا ؤب؛ن بيننا المحبة أواصر ث أخل، أن ؤبعل، عليه' واحلمأن 

موقفككان ماذا ّألناه' تتوثق علينا- السجي، إغلاق يريل، كان الذي 
وأناأحسست لقد نال؟ معك؟ مرة ولأول يتحدث والشح وسعورك 

منالنيع هذ،ا إل سد،يلاة حاجة ي كنت كأنني كلماته إل أستمع 
الذيقلبي إل فتدخل أذف ي ترن الكلمات وكانت والإرشاد' النصح 

٦٦٢





أشرناالذي كصاحبنا سمعوه لما استجابوا مند ضصرا' ءمج ثم 
وجهالعمل بهذا وأراد الدعوة أصول وقتنا ي شيخنا علمنا ولقد إلي4< 
أومنه سخر أحدأ أل مع ن ؛ الآحياء خمع ق ناجحا كان ولذللث، اذ، 

يأخذوكان ناجحا الله- -رخمه كان له، يستجب و؛ عليه زد أحدا أل 
أزورهكنت يوم وق الأو4، إل الدعوْ كيفية على ليدربهم بالجد محللابه 

احكل ينول؛ الثبخ بفضيلة فإذا عسير بحى بيته ي الرياض ي هنا 
لهفقصصث وأصهاره، أبنائه حضور ي وذلك حسن، ياشخ حكاية لنا 

ذلكبعد أصبح لأنه الإسم، بذلك إله رمزنا والذي فلأن صاحبنا قصة 
حهلييا،صار حتى السنة أهل مساجد ق الخال به ومملور للمسجد إماما 
سميعإنه حسناته سجل ق الجهاد هذا كل له وكتب لشيخنا اس غفر 

٠الدعاء محيب 

أسمميرم انس وحيث بالدهن علق ها فهذا الكرام للقراء ومعذرة 
كتبتؤإنما تسعفنى ؛ الذاكرة دأن ذلك الآحاوأاث، من مريدأ أكتب أن 
أنتعال اممه شاء لني ٠ دد4 والحمد وأمانة دقة وبكل جيدأ تذكرته ما 

الدفضل من وهذا المسجد، وق المعهد ق الش؛خ عند التلمذة بهز أجع 
الرمان،من قرن نصف عليها مر التي الفصهس هذه أذكر وأن على' 
سكانمن شيخنا محيل أن وتعال تبارك الله داعيا هذه كلمتي وأختم 

محمدنبينا على الق وصلى الدعام محيب سمح إئه الآعلى الفردوس 
•وسلم وصحبه آله وعلى 

إسماعيلمحمد حسن كتبه 
مصر~ الإسكتدرJة 
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سبءاسل 

وهمراثيهوفاته 

ووفاته؛مرصه 
أدخل؛LJ تعال- اس -يرحمه عقيقي الرزاق عيد المخ كان 

يوممن الفلهر بعد الواحدة الساعة بالرياض العسكري الستشمى 
ذلكمن أخرج ثم ا،لركزة. انماية قسم ل ا،لوافق الثلاثاء 
الكبدي شديد أم من يعاف وهو الأحد يوم ي القسم 

القلب.صربات ق وهيوحل ي سوائل ووجود الكل محا وصعق 

وعيهكامل ي محمد- ابنه يروي -كما وفاته قبل الاه- "يرخمه وكان 
الضغهلوهبهل نفسه صيق ازداد حتى وجل، عر ممه ذكر حاله وي 

\_o/X/^oالموافق الخميس يوم صبيحة ي بارئها إل روحه لتخرج 
الرحالوبناء والتعليم العلم ق قضاها عاما، التسعى يناهز عمر عن 

تتمالتي الشرعية والبحوث العلمية بالفتاوى الأمة ؤإئراء القوس وتربية 
الحقيق.ودقة والأصالة بالعمق 

-ومافضله وعاري ومحييه أبنائه نفوس على وفاته خبر وقع لقد 
وشدةالحهلب، وفداحة الحسارة بعظم فيه شعروا عظيهأ موقعا أكثرهم- 
المصاب.

مصيروأنه حق الموت أن يعلمون باينه- مؤمنون -وهم الكل ولكن 
والإذعانالتسليم إلا يسعهم ا كتاب، أحل لكل وأذ حي كل 
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اس،عند فنهدهم واحتسوا أصابهم، ما على فصيروا وقدره، ارلٌ لقضاء 
ر؟مةه•اؤب لدي غ ^؛١ الاسترجاع من وأكتردا 

قاصدينالرياما عاصمتهم إل الخسة الممالكة هذه أبناء تواني وقد 
حنازته،على للصلاة عبداض بن تركي الإمام "جامع ١^؛^ الجامع 

فاكتفلتوصوب حدب كل من إليه وأتوا الذكور السجد على فتوافدوا 
وكثرةسعته على المملين بكثرة المسجد وصاق العاصمة، ق،وارع بهم 

بنالعزيز عبد السح فضيلة الخنازة على الصلاة ي وأمهم محاحانه، 
وقد1\/م/هاةاه، الموافق الخمعة صلاة عقب وذلك الشح أل اش عبد 
أنالرحاء، وحالمن الدعاء بصادق له ودعوا بالبكاء، السجد صج 
٠حناته فسح يسكنه وأن رحمته بواسع يتغمده وأن له الله يغمر 

يالأخرى الدن من جالوا ومن الرياحس مدينة أبناء ومشى 
والدعوةوالأوقاف الإسلامية الث،وون ونير معال يتقدمهم جنازته تشينع 

منكبير وعدد الزكي، المحسن عبئ بن الاه عبد الد>كتور والإرشاد 
•العلم وءللة الخسة ؤرحال والدعاة العلماء الفضيلة أصحاب 
العالملهذا توديعها ق المملكة ءاثiته الذي العفليم المسهد هذا إن 

منالحاملين للعلماء وتقديرها الأمة هن،ه وعى على واصحة دلالة يدل 
اشثماء إن قاطع وبممكل يدل كما أبنائها، من المصلحعن والأئمة رحالها 

٠النه رحمه - له للمرحم الغفيرة الخمؤع هذه محبة على 
منوعلما جليلا، وعالما فاصلا سحا الإسلامي ؛ ١٠١١فند لمد حما 

•الأمة هذه أعلام 
أنبحد والمعرفة، العلم شهؤع من مضيثة سمعة انهلفأت وبوفاته 

•ونبيلة سامية وغاية شريف نحو ■على رسالها تودي ظلت 
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علىوخالفه حسناته اش صاعق عاما خمسين يقارب ما ذلك ي
ؤامحيارك عمل' خ؛د على أجلكم ي وفسح الخلف' باحسن السلم؛ن 

٠وبركاته اش ووحمة عليكم والسلام • كريم جواد إنه وأعمالكم أوقاتكم 
بازبن اث عيد بن العنين عيد 

السعوديةالصبية الملكة عام مقتي 
والإفتاءالعلمية اليحوث ؤإدارة العلماء كار هيئة ؤرئهس 
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التاليةالخوابية البرقية اث محلنله الشريس الخوس خادم وجه وقد 
٠ماحته ل

باز.بن اث عبد بن العزيز عيد الشيخ سماحة 

العلماءكبار هيئة ورئيس السعودية، العربية المملكة عام مفتي 
اش..حفظه  ٠٠والإفناءالعلمية البحوث ؤإدارة 

٠بعد. أما وبركاته، الله ؤرحمة عليكم سلام 

هيثهعضو عقيقي، الرزاق عبد السخ فضيلة وفاة نبأ كدرنا فقل، 
والإفناء،العلمية للبحوت الدائمة اللجنة رئيس ونائب العلماء، كبار 
لآ،،٠رتهذلك إبلاغ نأمل ومواساتنا تعانينا عن لسمامحكم نعرب إذ ؤإننا 

ؤيسيكنهومغفرته رحمته بواسع يتممد0 أن وعلا حز اطه ونسال وذؤيه' 
قضائهعلى لاثه والحمد حيرا عنه المسلمين يعوض وأن حناته، فسهيح 
٠٠٠راجعون إليه ؤإنا لله إنا  ٠٠٠وقدره 

>ؤيركاته الله يرحمة عليكم والسلام 

العنينعيد بن فهد 

٦٧٢



السمير،عيد بن الله عيد الأمحو الملكي الممو صاحمب وجه كما 
برقيةالوطنكا' الحرس 'دنيس الوزراء' ملس رئيس ونائب العهد يل 

فضيلةوفاة ق باز، بن العزيز عبد الشخ سماحة إل ومواساة عزاء 
الرقين:نمن يل وفيمأ ٠ عْيمي الرزاق عيد الشخ 

•باز بن اس عبد بن العزيز عبد الشخ سماحة 

العلماءكبار هيئة ورثيس السعودية، العرب؛ة المملكة عام مقتي 
اشحفثله ٠ والإفناء• العالمية البحوث ؤإدارة 

•بعد• أما وبركاته، اش ورخمة عليكم السلام 

كيارهثه عضو عمقي، الرزاق عبد السخ فضيلة وفاه نبأ آدتا فقد 
إذؤإننا والإفناء، العلمية للبحوث الداثمة اللجنة رئيس ونائب العلماء، 

وذؤيه،لانرته ذلك إبلاغ لنامل ومواساتنا بتعانينا لمعماحتكم نبعث 
ؤيس،كنهوغفرانه رحمته بواسع يتغمده أن الئد،ير العل ا،له إل مبتهلين 

علىلله والحمد الحلف، بأحسن المسلمين على عتلفه وأن حنانه، فسح 
•راجعون إليه ؤإنا دن4 ؤإنا وقدره، قضاته 

•وبركاته الله ورحمة عليكم والسلام 

العنينعبد بن ث اي 
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عبدالمزم،بن سلطان الأمبر الملكي السمو صاحب وجه كما 
العام،والقتش والهليران، وينير الوزواء جلس لرثيس الثاف الغائب 

الاسخفضيلة وفاة ي باز، بن العزيز عبد الثمخ إل ومواساة عزاء برقية 
الرمةرا:ص يل وفيما عمقي• عيدالرزاق 

باز.بن اش عبئ بن العزيز عبد الشخ سماحة 
العالماءكبار هيئة ورئيس السيعودية، العربية المملكة عام ملمتي 

اشحففله ٠ والإفناء. العلمية البحوث ؤإدارة 
٠بعد. أما وبركاته، الله ورخمة عليكم المهلأم 

هيئةعضو عقيقي، الرزاق عبد السح فضيلة وفاة نبأ كدرنا فقد 
ؤإنناوالإفناء، العلمية للبحوث الدانمة اللجنة رئيس ونائب العلماء، كيار 

إبلاغونرجو مواساتنا، وصادق تعانينا خالص عن لسماحتكم نبعث إذ 
بواسعيتغماوه أن وتعال سبحانه المول من لمرجو وذؤيه' لأمرنه ذلك 

عنهالسلمي على يعوض وأن حناته، فسح ؤهسكنه ومغفرته رمته 
٠٠ راجعون إليه ؤإنا لله إنا ٠ ٠ وقدره قضائه على ئد والحمد حيرا 

٠وبركاته الله ورحمة عليكم والسلام 
العنينعبد بن ّانملان 

رجريدة ٠٢١٩٩٤بر ست٦ الوالق . ٠١٤١٥الأحر ييح >ة الثلأتاء الهاض جريل.؛ انثلر )١( 
.٢١٩٩٤ست،بر ٩ الوانق 0ا؛اد، الأم ريح ٤ الحمعة ءود الملهأ 
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الوال4اءلااهن كمحماعة ورئاء عزاء »كال4ات 

علماتهاخيرة من وعالآ أعلامها من علما الإسلامية الأمة مميت 
الداتمةاللجتة رئيس نائب عقيقي الرزاق عبد الشبح فضيلة هو 

•العلماء كبار هينة وعضو والإفناء العلمية 

الفضيلةوأصحاب الوزراء المعال أصحاب من عدد رناه وقد 
وغرارةمنزلته وعلو الراحل، للفقيد الرفيعة المكانة على موكلين العلماء، 
السعودية،العربية بالمملمكة التعليمية السيرة ق الموتر ولورم علمه، 

الملكعهد ي العلماء كيار هيثة أسموا عالما عشر أحد أنه إل مشيرين 
.آمين.٠ رخمته• بواسع النه تغمده العزيز عيد بن فمل 

البناتلتعليم العام الرئيس دهيس: بن الملك عيد الدكتور معال 
الرزاقعبد الشبخ فضيلة برحيل مميت الإسلامية الأمة أن يوكل سابقا 

المكتبةعلمهم بغزير أثروا الدين الأجلاء علمائها من واحدا عقيقي 
نالحتى منابعه من الملم درس فضيلته أن إل مثميرأ الإسلامية، 

التوحيدبدار بدءأ التدري^س سلك ق وتديج الأزهر من العالية الثمهادة 
يضأن قيل بالرياض العربية واللغة الشريعة كليتي ق ثم بالطائف 

•للهفاء العال للعهد مديرا 

ر'آهأ«ا(العدد عنكاظ رحرياJ٠ >، ١٤١٥الأخر ربيع ٤ الخمعأ السالمون، جريل،؛ انظر )١( 
.٢١٩٩٤سبر "١ ع ١٤١٥الأيل نع  ٢٧المن 
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عليهالخاء ممر كان الذي لوالدي زميلا كان ضيالته أن ١ وأصاف 
•الغزير بعلمه مسيدا 

العلماءكبار هيثة عضو السيهل الته عيد بن خمد السخ سماحة 
ؤإمامالشريف، النبوي والسجد الحرام المسجد لشؤون العام والرئيس 
•الحرام المسجد وحهليب 

فحسبالمملكة على خسارة ليس الراحل الفقيد إن ا سماحته قال 
الإسلامية.الأنة لكل ؤإنما 

خدمفاصلا وشخا جليلا عالآ الأمة فندت نعم سماحته: ؤفعيف 
بعدعنا يرحل هو وها bخلأص٠ صدق بكل والوطن والمليك اللين 

والأمرالحنيف الإسلامي الدين تعاليم نثر ي قضاها طؤيلمة سنوات 
العلم،حللبة من العديد يييه على تعلم وقد المنكر عن والنهي بالمعروف 

•العلم هللبة من محله عقلو لا وقورا حليما وكان 
عضوالشج: آل اقه عيد بن العنين عبد الشج فضيلة وقال 

:العلماء كبار هيثة 

تربيةفرصة لهم اممه هيأ الذين الفضلاء الأعلام أحد الشح 
يوالإخلاص والاجتهاد بالحد عرفوا النين العلماء أحد وهو الأجيال' 

والفقهوالت؛وسإر الحديث ي امحللاع وله واسع علم ذو وهو الواجب' أداء 
لهؤيذكر كثيرة، أفواج يليه على محلج يند العربية' واللغة وأصوله 

كانولقد • واجتهاده وجده الواجب أداء على ومحاففلته إخلاصه هللابه 
التفسيري إبراهيم بن محمد الشخ مسجد ي العث،اء بعل، دروسا بلمي 

•قيمة وتوجيهاته نافعة دروسه وكانت 

داري معلما للملمكة قدومه بعد عقيقي الرزاق عيد الشخ عمل 
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محمدابمول المساء إل الصباح من للمسح الكامل اليومي الرنامج عن 
الفلهرصلاة بعد مجا إل ومحلس الصباح ي للعمل محدهب والدي لكن 

يبجلس لكن العمر ييعد القيلولة' ي الغلهر وقت محققي ثم لإفتاء' اي 
والبحوثالفتاوى ق ؤمحنفلمر ؤمحطالع يقرأ البيت ي من ممد 

حيثالعشاء إل والزوار العلم ءللية فيستقبل المغرب بعد أما العلمية' 
ذلك.بعد والراحة والاحللاع للقراءة يدخل 

كمادائما ينصحنا ولكن الخ؛ر' عمل ي قد<وة اش- -يرحه ولكن 
اث.قضاء على الصبر على عودنا 

الخ؛وعلى يجننا لكن الثبخ إن ء نال فقد السح ابن محمود أما 
المنزلي البعض بعضنا •ع حتى الكلام ي الإممار وعدم الْليب والعمل 
والإناث.الذكور بين فيما وخاصة 
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عضميالرزاق عبد با الله رحمك 

٢١الأوشرالحسن عبد بن اش عبد الدكتور فضيلة 

إلهالعلم؛ وطلاب العلماء من لأجياو مربيا فاصلا، عاف فقدنا ند 
الماصيالخميسى يوم توق والدي عقيقي' الرراقا عبد الشخ فضيلة شخنا 

.مثواه وأكرم الله رخمه هل؛اه- عام الأول ربع من والعشرين الخامس 

العلم،سبيل ي حياته كل قضى فاصلا عالما بفنده فقدنا لقد 
تتلممدواالدين الطلاب من كثعوأ عددأ به اممه نفع وتعليما، تحصيلا 

طلابه.على تتلمذوا أو عليه، 

عاما،وثلاثتن ستة مند - حناته فسبح وأسكته الله رحمه عرفتته لقد 
العلومكلية ق والدراسة الحلم طلب أئناء ق به صلتي وتوطين 

احيالمحلقات ق ثم للقضاء العال العهد ق ثم الرياض، ق الشرعية 
معرفتيوازدادت الجامعية، الرسائل ومناقشة الجامعات، ق والمحاضرات 

عليه،مشرفا كان حيث الماجمتر ق بحثى إعداد قرة لارمتته حينما به 
طالبإفادة على وبجرص وحهدة وقته يبدل واكاصم، الموجه نغم دكان 

العلم.

سعودبن محمل الإمام حامعة مئسوتي غالب أل قلق إذا أبالغ ولا 

٠٣١٩٩٤سبتمبر ٤ الوافق ^ ١٤١٥الأول ييع  ٢٨الأحد الخنيرة' ميدة انظر )١( 
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علىيطبق الوصف هذا إن بل طلابه، طلاب أو طلابه من الإسلامية 
الإفتاءأم التاJريس أم القضاء ق كانوا سواء المملكة ق العلماء غالب 

•والدعو؛ 

منذالإسلامية سعود بن محمد الإمام حامعة اش- -رحمه عاصر لقد 
الماصي،الخميس يوم الله توئاه أن إل لها عهلاؤْ واستمر الأول، نواما 
ومعاهدها.كلياما ؤا الخامعة أفادوا الدين أبرز من وكان 

الله--رحه إبراهيم بن محمد السح سيخنا سماحة أدرك ولقد 
معرفةعلى وبقدرته نغلرْ بثاقب ومؤسسها، والمعاهد الكليات رئيس 
عالممى عقيقي عيدالرراق السبح القد العالم هدا به يتصف ما الرحال 

متكانته<وعرف اممه رحمه فقربه الأمور، معالخة على وندرة طر، وبعد 
والعلماء.الباحشن لإفادة له ومكن 

الشخسماحة وفاة بعد والمعاهد الكليات ق استمر ولقد 
رئاسةق والدعوق الأفتاء محال ق ثم اش، رحمة عليه إبراهيم بن محمد 

والارشاد.والدعوة والإفناء العلمية البحوث 

عيانالشبخ وسخنا والدنا لسماحة المقربين من فيها وكان 
العلمنشر ي عمره ق ومد الله- -حففله باز بن الله عبد بن العزيز 

دينه.عن والدفاع الله إل والدعوة 

الحرمينحائم بقيادة الرشيدة حكومتنا من تقديرا كاله ذلك وكان 
وأهله.الحلم به ونمر الله- -حمفله ءيل،العريز بن فهد الملك الئ.ريفان 

رحابهافا ومحي ومكانتهم، فضلهم الفضل لأصحاب تعرف حيث 
مندلئيما وهل،ا وأمتهم. محتمعهم يقيدون ما والقدرات الواهب أصحاب 

الله--رحمه سعود آل الرحمن عبد بن العزيز عيد الملك موسمها عهد 
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٠٣١أصت1ع محنك من الخلصمن والدعا؛ العاملين، للعلماء ملاذ قهي 
نحتمعأن يندر بصفات يتصف عقيقي الرزاق عبد الشخ فضيلة إن 

ومظاهرهاالدنيا ق والزهد العقل( ؤرجاحة العالم، غزارة ا خص شي 
ذلك.ي وماله جاهه ؤييل للاحرين، الخ؛ر وحب 

يدرسوا الدين وأقرانه رملاته غالب عن اممه- -رخمه امتاز لقد 
الصافية:الإسلامية متابعته بسدة العلية، الموّسات من عيرْ وي الأزهر 

رسولهوسنة الله بكناب الرتيهلة 

والأصولالأسس ضوء ي رأي أو بحث كل ينوم كان ولقد 
واجهواحينما الكيار، ،والأئمة الصالح السالف الترمها التي الصحيحة 
والفروع.الأصول ي والاخلأفات ائادية الفلسفات 
وعنعنا ارأئ4 وجزاه عقيقي' الرزاق عبد الشح سبخنا الله رحم 

الإسلاميالعالم وي السعودية، العربية الملكة ي العلم وحللأب الإسلام 
عفياوجعلهم عقبه ي وبارك كرامته، دار ق به وخمعئا الحناء' خد كله 

صالحا.

بفقده.ح؛رأ الإسلامية الأمة يمض أن نسأله كما 
•رءم0ه اثي يؤا ؤث 
يومإل وأتباعي وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى 

الدين.

الزهميالحسن عهد بن اث عيد دء 
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ال4غهيىاكالم 

عطيةعقيقي الرواق عبد الشيح فضيلة شيخي 
-ها؛اه( ١٣٢٣)ت اض رحمه 

اش»إن قال؛ . النبي أن صحهحيهما ي ومسلم البخاري ردى 
بقيضالعلم يقيض دلكن العيال، من ينتزعه انتزاعا العلم تقيض لا 

سلواخيالأ، وزوا اكاس امحذ عالآ ئيق ي إذا حض العلماء، 
وأصااواأرالفضلوا علم بغد فأفتوا 

منتصفوي العلماء، بموت يمحتلاشى محيتناقص العلم ثرلمع فهكذا 
فضيلةهو قيأ، وقتيها جليلا عال فقدنا ه ١٤١٥عام من الأول ربع شهر 

رثيسونائب العلماء، كبار هيثة عفو عهلية عقيقي الرزاق عيد الشح 
•السعودية العربية المملكة ؤا والإفناء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة 

؟!""؟اهعام عرفته مجا أول عقيقي الرزاق عبد المخ عرفث لقد 
مادةفضيلته على عتلميت التوحيد، دار مدرسة ي عليه تتلمدت عندما 

العبيد،على اينه حق هو الذي التوحيد كتاب لنا ثدرس وكان التوحيد، 
ولأقوالللأحاديث وشرحه لمعانيها، وتقريبه للايات تفسيره ي فكان 

النصوص،من المعاق استنبامحل ي ودقته للرخمة، مهلابقتها ؤييان السالف 

مها.اد عمرورصي ين اد ■مد حد،ث من ( ٢١٧١يسلم){ ١٠ا/•راكح الخاوي ئدا، )١( 
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يلاسيما نحثدى، ومثالا ذلك< ي أية المتعلمين، لأذهان وتقريبها 
الطلاب،من المتلمقين ومدارك عقول وبين الخليلة المعاق ض المواءمة 

ومنمتوسمل، بعن وما التعليم من الأول المراحل ي ميتدئ ض ما وهم 
التعليم.ي به اأس لا شوهلآ قطع 

المؤلفبها بمم الٌي بالسائل عناية يول ذلك أثناء ي كان ولقد 
المخعلى ؤيثني التوحيد، كتاب أبواب من باب كل اس لحمه 

منالمعاق دقيق على وغوصه للمسائل فقهه ل عبدالوهاب بن محمد 
الخثنبين الفرصة ينتهر وكان ائل، المتلك يقمنه مما النصوص، فلواهر 
والاستفادةعليها، والاطلاع لف البكتب بالعناية الطلمبة فيومحي والحنق 

ابنالإسلام شخ كتب لاسيما الهراءء بمواصلة الصيفية العهللة من 
اش.رمهما القيم وابن تيمية 

علميهالاختيار وقع أيه علمنا . ٥١٣٦٩الدراسي العام تبماية وبعد 
الدار،طلاب لدى أسى رنة لذلك فكان عئيزه ق للتديهس ليذهب 

معتقدءحمسن إل واطمأنوا عنه، التلقي ألفوا عالما سيفقدون حيث 
٠ومحاصراته دروسه من الاستفادة وكمال علمه، وسعة 

ثمفيه للمنييئس فضيلته انتقل بالرياض العلمي العهد افتتاح وبعد 
بالرياض،الشريعة كلية ق ليدرس عاد ثم بريده، ل العلمي لمعهد اي 

يدرسالتي الشريعة كلية كانت فالقد متصلة، بفضيلته الصلة كانت ولقد 
يمميوقلما واحد، مبنى ق بادارته، كلفت الذي العلمي والمعهد بها، 

المعاهدإدارة ق أو العهد ل معه احتماع هناك يكون أن دون أسيؤع 
الثمخآل إبراهيم بن محمد الشخ سماحة منزل ل أو والكليان، 

منذلك عير أو الآسناة أو الامتحانات أو المناهج ق للمننلر الاه رمه 
العلمية.العملية تممللبها التي الأمور 
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منوكنت بإدارته، الد رخمه كلف للقضاء العال العهد افتتاح وبعد 
بأعمالارتباحلي نتيجة اصهلررت ثم الوقت، بعفؤر به يدزست به، التحق 

أتركأن لها، عام كمدير الصحفية الدعوْ موسممة ي العمل لاسيما متنوعة 
الأزهر،ي العليا الدراسات إلواصاة ذلك بعد أتفرغ م، باالعهد الدراسة 

العلماء،كبار لهيثة عاما أمينا العمل إل يقلت عام وي 
وترحاله،حله ق فراقمته فيها، عضإ الرزاق عبد الشخ فضيلة كان الذي 

الصائبة،والاراء المتعددة المواقف لفضيلته أحقفل وكنت به، الصلة وتويقت 
لمنعجيبة ومعرفة الستفتين، لتفميات وملاحفلمات نفلرات له وكانت 

وحييني، ^٥١١١٤لترحية يستفتي ومن الحكم، ومعرفة للفاتدة يستفمئ 
مسالةعن الباJوي سأل إذا فقال؛ منى ي الفتوى محلمى ي اس رحه 

أوالأول من قريبا آخر سؤالا يسأل فإنه موى لما موافقا الحواب وكان 
وهكذاؤيمرف. يسكت فإنه ماتبموى بخلاف الحواب كان إذا أما بميدأ، 

إجاباتهفاكانت ٠ لنمميامم معرفة المستفتين مع التعامل حلول أكسبه 
فيهامالحوءلا الابجاز ي أو التوسع ي عنه يسأل فيما الحكم بإيضاح 
يرغبته من الموال، إلقاء عند المائل مقصد من ذهنه ي ماينقدح 

إيرادي التعنت من ذلك حلاف أو المألة، ي الشرعي الحكم معرفة 
الزال.

العلماءمن كان فلقد عملية، عقيقي الرزاق عيد المخ اس رحم 
درحاتهورم خيرأ عنه الممهلمين وعوصن وأجادوا، أفادوا الذين الأفذاذ 

٠وملم وصحبه وآله محمد نبينا على ائه وصلى • عليتن فا 

النعمعيد *محمد بن العنين عيد 
العلماءكبار لهنة العام الآ4ين 

السعوديةالعربية بالملكة 
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الحلمعبد والشبح الباقودي' حسن أخمد المخ طلهعتهم ي الأخر؛، 
عبدالشخ العلامة الأحياء ومن اس، رحمهم الأسبق الأزهر سخ محمود 

معهميتنانس عمر0< ؤ( اش مد سابنا الأوتاف ؤيهر عيسى العنير 
والدراسة،الحلمية حي ي وملحقات،، العمور الأنهر أروقة ي اكانمون 

الرموقعنالأزهر علماء محول ومن اليماممحا الغر من نفر تد>هسهم وتول 
الةالممشخ نمر أخمد الشخ ءلاليعتهم ي الملماء، كبار اعة مخي 

والسخالشرشميي، العهلي عيد والثمخ العرإٍ، دسوقي والشخ انالكية، 
والشخالحندراوي، والثخ العمهس محمد والشخ الدحوي يوسف 
الشخحلليمهم ي العلماء حترة من فوحا أنضجوا الدين الحبال، إماهيم 

ضيفي.الرزاق عبد 

حرامهعلى نضجوا إذا إلا كواملأ الرجال ينس،ئ لا والدهر 

أكل،،يؤتى أن المباركة بينته ي المزهر الغرس لذا لابد وكان 
َةلأا.%;o تالإ بمج آلتيي ^;٦^ 

أنبالإنشاء العهد الحديث الديتي الكوم شبغ، ولعهد له الله ساء 
الخليلعبد المخ العهد شخ مع وأترابه، لدائه عداد ي به بملي 

محلتميزات من الفقيد به امتاز ئا له مستساإ اصهلفاء الذي عيسى 
الذيالاسكتده معهد طقفه أن لبث وما ملكاته، وتتؤع أفقه عة سل 

مملحبعماد؛ إنشائه لدن مجن العلمية الكفايات يتخؤ زال وما كان 
محمد؛عل شاكر محمل الشخ الأول الأزهر 

ضلينال لا مع الجم إل بها وسما الثرى محت أصلها رسى 

(.٥٨الآ،أ)الأعراف. -ؤد؛ )١( 
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الدينيةدراسته نطاق بسهل الرامية وصواحيها الآسكندرية وي 
إبراهيمالسخ بأستاذنا أسوة ه أسمم ذ؛ا ؤدحفر تمخ ل أف لإن يؤت 

قالستة هذه سن الذي العلماء كيار حماعة عضو - الله -رخمه الغرباوي 
الفتيدفكان القاهرة، ق محفوحل عل الشخ بأستاذه اقتداء الأّكندؤية ثغر 

جانبإل الله وجه وابتغاء حنبة دينية ودروسا عظات فيها قلقى 
منكشر حاانات!ه إل وآوى عليه تتلمذ وند الديئي' المعهد ؤا جدوله 
والدالناصر عبد حسين سهم من وكان وشبابها الآّكندرية شيوخ 

السعوديةإل عودته ق له شفع وقد الناصر، عيد خمال الراحل الرئيس 
بناءي للإسهام الآّكندرية معهد من لها آعير قد وكان ٠ بها للعمل 
حسيدامنعه وقسذ الأزهر ي المسوولين بعفن وأراد الشريعة' كلية مٍح 

-سعود آل العزيز عبد اللك جلالة من ملكي أمر صدور رغم وحقدا' 
ووكيلهحسين الخضر محمد المخ الأزهر شخ إل موجه الاه- رحمه 

النه--رحمهم الحسن نور محمل والسح دراؤ اللهليف عبد محمل، الشبح 
هذاق آنذاك القاهرة ق السعودي القنصل مساعي نجحت وقد 

وأولاهالسعودية إل رسالته لواصلة العقيقي الشح فعاد الخصوص، 
إحياءي بالإسهام إليه وعهد وتقديرهم، ثقتهم خميعا فيها المسئولون 

التوحيددار ق عمله بعل، وعتيزة بريدة معاهد ي العالمية النهضة 
علىالدينية التعاليم وبسهل تلقي فا الأنظار نبلة وكانت 

ءبالأبن محمد الثخ الديني الصلح ه أسأرسى الد،ي السلفي الل،هب 
منوالأمراء العزيز عبي، اللك من الثقة تلك ؤإزاء اممه- -رحمه الوهاب 

تدخلعندما السعودية إلى الأئ، رمه الشح عاد ركد سغاعته، نتبل اما؛ والختيتة )١( 
—الشح عود؛ لتسهيل ايزولمن لدى رتومهل انذالثأ اكاير؛ ل السعودي اكتمل 

ايد.رخمه 
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إلينعه محا اهتمامه بجل واستأثر بأسانياوه< وشغف به أولع الذي 
الحديثطلاب على وقلها مكة< بضواحى فحمة صخمة دار ؤيناء إنشاء 

اتكرمة.يمكن الليث طريق السبهافي يمخيل 

وأصالةوالشجاعة، والكرم والتقوى الوؤع من بئر لقد أنه وأشهد 
جعلهما ؤنينتها، الاJنيا الحياة زهرة ي والزهد الندم، ؤرسؤخ الرأي، 
عنهما٠اممه رضي وعلط عمر لاسيما الراشدين بالخلفاء العلماء أسبه 
وكانأّمع، ماد ؤإذا أقغ، جائل ؤإذا أسمع، تكلم إذا كعمر فكان 

لهواجتمع ؤنينتها، الدنيا زخارف ي زاهدأ عيوفا، عفيفا، عل، كالإمام 
ظله،إلا ظل لا يوم عرشه ظل ي اش يْللهم الدين السح صفات حل 
الصدقاتؤإخماء ار،و4، ي والحب اممه، طاعة ي النسأة طليحتها ؤي 

ماأثرب بيؤته اختيار إليه حببت ّيمة فتلك بالمساجد، قلبه وتعلى 
بيتهوبحن بيته يفصل لا نبلته المسجد يكون حيث الله بيوت من تكون 
يشهدانالوصع، هدا على الرياهى ي بجنان الأن وله واحد' شاؤع سوى 
بيتهكان كما ءمأير، حي ي والأخر الخزان، شاؤع قرب أحدهما بدلك 
•لحثه بحي الوصع هدا على بالعاصمة الأول 

الفلعني كتب عن فيه السجايا وتلك الصفات هده ل نحلت لقد 
بهلقاثى بدأ فلقد الرجال، أخالق عن يسفر السفر ففي معا، الإقامة وي 

المعارف-مدير ماح بن محمد الش؛خ نجد علامة برفقة له وصحبتي 
إلايذارة تكن ؛ حيث ذاك حين التعليم يرائي الأزهر وخرج السعودية، 
عاماذكرمة مكة إل القاهرة من ييرية بحرية رحلة ي والمالية- للخارجية 

السعوديةالحامعات نواة الشريعة كلية صمح بناء ي للإّهام خآ"مأاه 
الباخرةظهر على قليلا إلا واللهل اليوم سحابة نقمي وكنا اذلية، 

راسخنجد علامة وكان واللسانية، والأدبية والعربية انمينية المسائل نتبادل 
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الإ٠امر١اأيها وداعا 

العجلانمحمد بن ائته عيد الشيخ فضيلة بقلم 

بعد٠أما ٠ ٠ الله رسول على والسلام والصلاة لله الحمد 
منء-الم وفاة نبأ المملكة ي الإعلام وسائل لنا خملت فبالا'مس 

الاحتراممحل السعودي المجتمع عرفه رحالأما. أفضل من ورجل علماتها، 
العربيةالمالكة مفتي رأسهم وعلى الملكة، علماء كبار من والتئدير 
بنمحمد الشخ نبله ومن باز' بن عيدالله بن عبدالعرير الشح السعودية 

وبمتلومحقاما، علماتها ومريع ومحته، ق المملكة ممتي الشح آل إبراهيم 
العلمية،والمياهد الكليات ق التل|ريس هيثة ق العلماء بعن الصدارة مكان 
السريعة،علوم ق وأعرنها المملكة، ق شرعية علمية موّسة أمحدم وهي 

أنباءهيتناقل إسمائها منذ بالرياض الشريعة كلية ق الأ'ّتاذية كرسي ؤيتيوء 
والتربيةالتعليم ق وجهوده ومواقفه أحباره ؤينقلون وذوبمم لأهلهم المللمية 
تنزيلهوحسن لأحكامها، فهمه ولمحة الإسلامية، الشريعة فته ق وتفوقه 

وسدادشخصيته، وقوة والفتوى، التدريس ي الوقائع على للأحكام 
منمحال كل ق الملكة ي العلمية الساحة وعرفته تربيته، وحسن توجيهه، 
والجالسالفتوى وي والإرشاد والوعفل والتوجيه والتربية التعليم ق محالأما، 

العلمض له الله جع حم، ؤإحلاص متمير ورأي غزير علم ذا العلمية 

.٢١٩٩٤تر ٦ الوالق ، ٠١٤١٥الأخر ُيح غرة الثلأتاء الراض. ج0د؛ انم )١( 
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بكلالجتمع ي والاحرام الناس، عند رالقبول الصالح، والعمل الوافر 
اسيرحمه عقيمي عبدالرزاق الشخ سخنا فضيلة هو ذلكم وفئاته، شرايحه 

خيرأ،فيه الأمة هده الله وعوضر حناته، فسيح وأسكنه واسعة، رخمة 
عقبه.ي والتوفيق الصلاح وجعل 

وعاريومحبيه أبنائه نفوس على الله- -رحمه وفاته حبر وقع ولقد 
بعظمفيه شعرت عفاليما، موقعا كلها الأمة علؤر بل أكثرهم وما فضله 

باللهمؤمنون -وهم اللكر ولكن اكاب، وشدة الخطب وفداحة الحممارة، 
حي'كلر مصير وأيه حق' الموت أن يعلمون وندره- بقضائه وراضون 

الدعاءبصادق الله ودعوا راجعون• إليه ؤإئا لله »إنا واحدء بصوت نالوا 
وأنعنه، ؤيعفو له، ؤيغفر جناته، فسح يسكنه بأن الرجاء، وحالمرإ 

حما*فيه الأمة هده يعوض 

لدروسهواستمعت الشريحة علوم ي أستاذأ الرجلر هدا عرفت لقد 
لهجتهوصدق العلمية مكانته فأدركت محتلمة، فرات ق عنه وتلقيت 

فكانالسفر ق ورافقته جار، حر فكان السكنر ي وجاورته توجهه وسداد 
الرأي،وصواب الأدب حسرإ فيه فرأيت وجالسته والواسرر، الرفيؤر نعم 

وبعضالعلماء، ببعض ؤإعجابه الدراسة، ق مراجعه بعض؛ علؤر وتعرفت 
الإسلامشح مجولفات على محلصا تلمميدآ كان الأمور، بعض ق الأئمة 

حشمكررة تراءة العلمي نتاجهما قرأ اُبمونية قيم ابن وتلميذه تيمية ابن 
واستغلالهماالاجتهاد ي ومنحاهما فقههما وتشرب قناعة مر فيها ما وعؤر 

محقيولا بهما الإعجاب محفلهر وهو الشرعية، الأدلة منر الأحكام حذ أق 
إعجابهعليه محمى لا كما الخلهلينر، الإمامين قدين تقديره محالمه على 

الوهابعبد بئر محمد الشخ يد علؤ؛ نجد ي والتجديد الإصلاح بحركة 
دعوته'ي تواجهه التي للمشكلات معالخته وحس4را الدعوة ي ومنهجه 
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عبدبالملد والحكمة ة والسامالقيادة محال ي إعجابه منه و؛رالمس 
السعودية،العربية المملكة توحيد ي فيصل آل الرحمن عهد بن المزيز 
السعوديةالعربية المملكة علماء من لكثير وممدير0 احأزامه بجلأء ؤيفلهر 

السحآل إبراهيم بن محمد السح الحليلأن الشيخان مقدمتهم وي 
الأياممن يوما ل وذكر وعملهما• علمهما ي باز بن العزيز عبد والشخ 

الشحدردس حمر عنيزة ي العلمي المعهد ي يدرس كان حنن بأنه 
علمهي ءْارأ تناء علميه يثني وكان السعدي، ناصر بن الرخمن عيد 

بحالعصره سابقا كان إنه ؤيقول: وقته، وتتثلهم حياته وأسلوب وؤدعه 
بنناصر الشح جهود عن رصاه يفلهر وكان توجيهه ق سديدأ لمه عي 

التخهليهليةإمكاناته ي البنات لتعليم رئيسأ كان حينما الراسال حمل، 
أنالبنات تعليم ي بالناس الله رحمة من إن ؤيقول؟ التنفيذية وةال<راته 

تعليمعمر من الرحلة هذه ي الرجل بهيا الهنات تعليم مسؤولية تنامحل 
الحاهذل.البالي، هيرا وي المات 

مجاالأحيرْ الفأرة ي بأنه مناّبة من أكثر ق نفسه عن مجر وكان 
محدودءداد باقتناء يكتفي وأنه بيته، ي الكثيرة الكتب باقتناء يعتني كان 
ليؤكدالحاجة، عند إليه يرم الفنون من فن كل ي المنتقاة الكتب من 
•العلم حللأب بين عليه التعارف بالمعنى مكنية لويه لأتوجل، أنه 

يتولف لا آ له؛ يقال ءنلؤما يذكره التأليف ي رأى له وكان 
التأليفإل حاجة ي لسنا نحن فيقول؛ الشريعة؟ علوم من الفلاق العلم 
بهاتذحر التي الموكات على الاحللاع إل حاجة ي نحن ما بقدر 

العربيةواللغة الشريعة علوم ي ١-^]،^؛ التأليف من ممرأ وأن المكتبات، 
•منها أفضل ماهو الكنية وق محالة معلومات إلا ماهي 

يكتفيوقن، الكلام، ق أحمل أوموقفا أحل،أ نقي، إذا - اممه -رحمه وكان 
٦٩٦



علىأثنى ؤإذا أوإشارة، محملة أوكلمة بنبرة، أو الرضاء عدم بإظهار 
سواءكلامه، ي امرسل تكلم محإذا وأبان' وحدد منه محمل موقف أو شخمى 

يسمملححتى العام الحييث ي أوكان الدروس، أوإلقاء المحاصرة ي كان 
صل.كان الكلام ي أنه إذ كلامه م يكتب أن الممابة المريع)، 

شديدالتامل! ممر حالميه، على احرامه يفرضر الصمت ممر وكان 
الخديثي أسلوبه بان جليسه ؤيلاحفل الفراسة، نافد الفهم دقيق الملاحثلة 

وحممبحلسة، كل ق والخضور المجالس باختلاف محتلف والصمت 
إلعلمية موضوعات ق البحث ي الخصور يتبادلها التي الموضوعات 

ق١^٠؛^، ق ينْللمق فهو وغممها، ومحليلأت أخبار إل اجتماعية موضوعات 
عنيمسك وهو الاجتماعية، الفلواهر بعض نحلل لي العلمية ائل الم

ليسالتي والقضايا العامة ودنياهم الماس أمور ق الحديث كان إذا الحديث 
قوندوة وأخلاقه وأدبه علمه، ي مثالا فكان تأئ؛ر، أو دخل فيها له 

٠مجثله الغاس ق يوجد أن بندر متواضعا، نقا زاهدا ورعا تصرفاته، 

العلميةمكانته مع نتناسب علمية آثارأ لما محلف ؛ الرجل كان يإذا 
كانتفقد والفتوى، والإرشاد والوعثل والمعليم لإتل>ريس ممارّته وءاول 
بالعلمالعلماء ؤإعداد الرجال وتربية الشخصية بناء على منصبة جهود0 

محالاتي الأمة بواجب والقيام المبلغ، أمانة وحمل والإخلاص' والعمل 
المملكةعلماء معفلم إذ قلت: إذ مبالنا أكون ولا وبه، الدين لجدا الحلمة 

وجوهمن بوجه منه استفادوا محن أو طلابه من إما هم - ليوم ا- 
إذعظيمة، خسارة وفاته ويعتبر وجهوده، حقه له محففل وكلهم الاستفادة، 

وأئمةالهدي دعاة ومن الملكة، هده ق المبوة مبراث حملة كبار من أنه 
المجدإل الملكة عاصية أبناء يتوافد أن ي غرابة ولا الصائب، الوجيه 
بهمتكتفل وأن وصوب، خيب كل من الرياض مدينة ل الكيبر الجامع 
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وماحانهسمعته على المسجد الصلمين بكثرة يضيق وأن العاصمة، سوايع 
•طولها على به المحيطة والسوارع امتدادها على 

ووحدانا،زرافات حنازته تثسع ق الرياض مدينة أبناء يمني وأن 
وعصتسمعتها، على العاصمة شوايع بهم ضاقت حتى وسابا، ثميوحا 

علىيلقي أن يريد منهم 5و إليها. المودية والهلرقات بالمشنمن المبرة 
قمنكم وموعدنا الإمام، أبجا وداعا له؛ ؤيقول أخيرْ• نفلرة الفقيد هدا 

اش.شاء إن الحنة 
هداتوديعها ق المملكة عاصمة عاشته الذي العظيم المث،هد هدا إن 

رحالهامن للمخانمبجين وتقديرها الأمة هذه وعي على هدل العالم، 
علىالدالة الايات من آية وهو أبنائها. من بعلمهم العاملين والعلماء 

لها.للاوفياء الحبيبة ؛لكتنا ق السالمة الأ'مت هذه به تتميز الذي الوفاء 
وأسكنهالفاصل، وشيخنا الحليل وعالمنا المحبوب، فقيدنا الئه رحم 

الحنة،ؤياض من روصة نبره وجعل رخمته بسابيب اممه وأمهلره حناته، 
عنهيحوصنا أن اممه ونرجو رخمته، ومستقر كرامته دار ق به الله وخمعنا 
حما•

للمخلصينوتقديرها ووفاتها وعيها على الأمة لهذه جزيلا وشكرا 
رحالها.من والحادين أبئاثها من 

العينؤإن لخشع القالب ؤإن وميتا، حيا طبت نقول؛ وأخهوأ 
ربنايرخي ما إلا نقول ولا يحرونون' الرزاق عبد يا عليك ؤإننا لتدمع 

 ٩^ A رحم0ه اثه ؤابا•
العجلانخماو بن اض عياو 
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منآخرين علماء مع به جاء المملكت، هذه وموحو الكيان هذا مؤسس 
يالصارمة سياسته خلالهم ومن بهم لينفي وخارجها المملكة داخل 
أجراءعلى الزمن من ردحا خيم أن بعد جدروه، واقتلاع الخهل محاربة 

٠الخريرة هذه من 

العالماءمن محموعة صمن من عقيقي الرزاق عبد السبح كان فقد 
اش--رحمه العزيز عيد الملك أمر لما تم التوحيد، دار فا عملوا الذين 
جاءمن أوائل من الرزاق عبد الشبح كان العلمية المعاهد بفتح 

السعوديةالديار مفتى ابراهيم بن محمل، الشبخ مع وكان همها، للتدييس 
كانالله- رمة حميعا "علميهم إبرامحم بن اللمْليف عبد الشبح وٌع آنذاك 
نحوذلك بعد من والكليان المعاهد بهذه المتر على مس حير معهم 
بها٠المنوءلة الرسالة محقيق 

كليةي ثم العلمية المعاهد ق التوحيد دار بحد التديهس تولى 
أسندالذي للقضاء العال المعهد ؤ، وكذا بالمياض، العربية واللغة الشريعة 

باعذا اش رحمه وكان فيه، التدرهس إل إصافة بعد فيما إداريه إليه 
وقلالقرآن، وعلوم التفسار ي المعلى القدح له الشريعة، علوم ف، 'لمؤبمل 

أماوالنحل، والملل والمذاهب العقاثد وعلوم التوحيد ي نفلتر له يوجد أن 
أحدأكون بأن شرفت وقد • المنتهى فيه قاليه الفقه أصول '؟لم ؤ، 

قربمن وحيرته للقضاء، العال المعهد فا تم الشريعة، كلية ي تلاميذه 
يوالفقه ابم العلم من السلف علماء عن أقرأ كنت ما فيه ورأيت 
وصبروولع وزهد وكمي تواصع من الدين هدا بمبادئ والتحق الدين 
هدىمنارة منها مؤمل هو كما تظل أن على وحرصر الأمة، لهذه وحب 

والمسلمينر.للإسلام عر ومجوتلر إسعاع ومصدر 

وتعالسبحانه اش ابتلاه مبتلى، كان - الند رحمه - وفاته وقبل، 
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التي\ؤنم-و\سما إل نإصانة المحتسؤب، اير المسكان ولكنه ادب، ه«مس
يوهم أبنائه من بثلاثة أصيب عمره، من العقد ي له عرصت 

محدمهكئلله سخوخته ق يلازمه كان الذي عبدالؤحمن ٠ السباب ؤيعان 
بسكتةوعدايله غار* امهلوانة انفجار بسبب بوفاته يفاجأ به إذ ؤيساعده 

حربي قتيلا نعيه حاءه الذي أبنائه أكر أحمد قبلهما ومن قلبية* 
ّا؟ّااه.عام سيناء ي إسرائيل «ع الوبابات 

وفاةحبر حاءه لما أنه وصبره الشخ هذا جلد ي التنلر يلفت ومما 
عنيتوقف م للمنفياء العال العهد ق ومحاضر مدير وهو أحمد ابنه 

واحداوكنت - الماجستير مرحلة ي حللابه إل جاء فقد اليومي، برنامحه 
العصربعد وكانت طعثم أو أنر دون به كالعهد الحاصرة وألقى - منهم 

يوجهونالحاصرة من ينتهي أن بعد كعاديم الهللأب وكان الغرب، إل 
ماعليه يفلهر أن دون عنها بجيب به يإذ الأخر* تلو واحدا الأسئلة 

بناؤإذ ؤراءه ونحن القاعة من حمج المحاصرة انتهاء وبعد النئلر، يلفت 
ؤيقثلونهيقابلونه آخرين وحللأب الأساتذة من بْلابوار ئفاجآ الهللأب نحن 

لأنولكن الوفاة من ليس نحن' ذهولنا عن تسأل ولا ابنه* بوفاة 
أثرأي عليه يظهر وا محرنا ؛ لأنه بل لا الحاصرة، يرك ؛ الشح 

•له وغفر افه فرمه " ونعرمحن مواسين غيرنا *ع عليه فاقيلنا * * للصدمة 

التوفيقوجعل بعده. من وأبناءْ عبدالعزيز الملك جلالة اش ورحم 
العالمهذا كان الذين ؤإخوانه فهد الملك الث٠ريفين الحرمين خادم حليف 

أنإل الاهتمام هذا به آل والذي Jقدايرهم، وموصع اختيارهم محل القد 
إدارةتول ي ثم سنة. أربعتن قرابة التدليس ي - الند رمه - ثدرج 
كبارهينة عضو ثم الإفتاء• لحنة لرئيس نائيا ثم > للقضساء العال المعهد 

العلماء٠
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انمدشنمنازل وأنزلك واسعة، رحمة أحمد أبا يا اش نرحمك 
ووالديموأخوايم ؤاحوايم ومحمودا محمدا أبناءك وألهم والشهداء، 

رحيلك٠بعد ■محرا البلاد هده وعوض والسلوان، الصبر وذوثبمم 

رجمذاه•ابو ب هه 
علأل سعود بن صالح د/ 

الشورىمحلس عضو 
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والترسةوالأحلأق اكلم فقيد على حرى دسمة 

اشرخمه عقيقي" الرزاق عبد 
الشاؤيسزهو بقلم 

وتوثقتسة، خمسين قبل الإسلامية الأنة وفقيد أستاذنا عرفت 
اللهتغمده الصالة، تكون ما أمتن على سنة أربعتن منذ به صلتي 
الغزيرالعلم إلا منه رأيت ما فقيته يوم حتى عرفته ومنذ برحته، 

والونعالرامح، والعقل العفة والألفاظ الصادقة واكره السامية، والأخلاق 
تاكادلا مما الملمات، عند والصبر الأمور، سفاسف عن والرفع الخقيْيا 

٠الرجال من عبره عند محموعا نحده 

السليمة،والربية الصحيجة العقيدة بنشر عاملا عالما كان 
الخبر،على الناس جع ق فريدْ مدرسة فكان المحمدية، والأخلاق 

عبدوالأستاذ كامل العزيز عبد الدممور تلامذته من وكان عليه، وحثهم 
وغبرهم.ان القهاJمناع والأخ ؛؛ ٣٥١١محمد والدكتور البافي، الرحمن 

عنوابتعدوا حمة، فضائل عنه أخذوا الذين الإخوان من لجموعه 
والتنطع.الغرور 

بمصر،المنوفية ق ،اسنممور« بلده ق -  ٥١٣٢٣عام الفقيد ولد 
يدعوسنة العشرين دون عمره وكان محرجه ينبل الأزهر ي لدرس 
بهفتأثر رسوله، وسنة الله بكتاب والعمل الصاي، الإسلام إل الناس 
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الع1ماينحمع فيها تعاون علمية بضة فيها وكانت المنطقة، طك أهل 
تنابذ٠ولا تنافر غير من للإسلام 

أستاذييإحضارها قام علمية بعثة صمن السعودية إل وانتقل 
اختارهسنتين وبعل، اس- -رحمه العزيز عبد بن محمد الشيخ العلامة 

الرئاسةي معه ليكون إبراهيم بن محمد الث،خ أستاذي البلاد مفتي 
إبراهيم.بن اللهليف عيد الشح أحيه مع والكليان، للمعاهد العامة 

إدارةإل انتقل وبعدها للقضاء، العال المعهد رئاسة تول ثم 
الثميخسماحة إل الأقرب الرفيق كان حيث ٠ والإفناء العلمية البحوث 

أضورتما أترى اللجنة هذه ي ووجوده الاثه- -حفظه باز بن العزيز عيد 
الاجتهادعلى البني الكبم الكم شك ولا دفيها * جدأ• كمحْ فتاوى من 

قنجده اللي التخبهل عن بهر والمبتعد للناس، الناقم الخماعى( رسيه 
هممنالأ/اء'وص.

والتآليف:الشيح 
-الأجداد لنا تركها التي العلمية ثروتنا ي أن هرى الله- -رحمه كان 

الحاجاتد لفيكون مؤلف من لابد كان ؤإذا يكفي، ما اممه- رمهم 
حمنإن يازهير مرة: ل وقال اّتجدت. أمور من علينا الهلارئة 
التأليف.من أفضل عرصها وحسن ومحقيقها الكتب استخراج 

ورسموالمعاهد للجامعات الناهج وضع إل جهده صرف ولذلك 
كنيا.يولف أن ض من لها الخهلهل 

تدئيهوبحكم للامدي. الأحكام، *إحكام كتاب محقيق على وقام 
جعلو ما ٠ الفقه٠ وأصول والحد،يث التفسير ق أمال عنده كان الْلؤبل 

نافعة.نجا لكان 
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الخبرمع ذكريات 

الحكميحافظ بن اممه عبد الدكتور بقلم 

بعل:أما > • رب س الحمد 

منينترعي انتزاعا العلم يقي1ض لا اف »إن ث .ؤ الله رسول قال 
العالماء«رأا.بقيص العلم يتيص ولكن العيال 

عالماءأحد بموت فاحعت حدتت كالما وأتأمله اكول هذا أسرّع 
عنوالLJذاع إليه بالدعوة والدين بنشرْ العالم خدموا الذين الأمة 

حياصه،

الرزاقعبد الشخ الوالد الإسلامية، الأمة ممدمم مى آخر من ؤاف 
ونائبسابقا، ال،يعودية العربية المملكة ق العلماء كبار هينة عضو عقيقي 
٠والإفناء العلمية للحوث الدائمة اللجنة رئيس 

بًضاالتعربم ولكن ذلك كفيث فقد له الرجة بصدد ولست 
منهقريبا العمل ل قيض حيث به اتصال واقع من الله" -رحمه ّيرته 

-شرفنى كما -سابقا- والإفناء العالمية البحوث إدارات ئاسة ري 
الدكتوراهدرحة لنيل رسالتي من الأول الرحلة ل بالإشراف اممه- رحمه 
٠حياته آخر ق الصحية والمتاعب المرضية الأءرامإ تنتابه أن قبل 

.٣١٩٩٤محوم •٢ الوانق ها/0/ها1اه رص ( ١٤٦٣)اليد ال،ءو؛ يلأ انظر )١( 
عتهعا.اث عموورمحي بن اش ء؛د صث من ( ٢١١)١^وملم ا/•'١( رالذح الخالي رئاء )٢( 
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لخوانبالواسع والاستيعاب العلمية الدقة فضيالته ق ■£وذات لقد 
العالممدأائل يختلف فهمه بدقة اتله- -رخمه متمثرا ١الهلروحة المباحث 
وسرعةا/لحكام، عنها تصدر التي والقواعد للاصول واستيعابه المرعية 

كانولقد • الختالفة« المراجع ي قراءاته من العلم أهل لكلام استحضاره 
الملفبمدهب التمسك سديد العقيدة، بمسايل العلم واسع الله- -رحمه 

عنهانمير التي وأصولها الختلفة والنحل بالملل التامة المعرفة 4ع الصالح 
.دحضها. ومواحلن بعوارها عالما 

سديدوالأسوة. الندوة خل أخلانه ق - الث4 -رحمه كان كما 
قامرسل لمحدثه ارتاح إذا محلمسه، ق اؤلة المعلميه تغلب التواضع 

سنهي كان قدره على معه ونزل والمواقف الأحداث بعض ذكر 
٠منزلته أو 

ممنيعرفه من كل من الجميع من محوبا اش- -رحمه كان ولدا 
والتقدير،الجميع من الإجلال محل يد،يه• على تتلمذ أو معه عمل 
حياتهآخر ق الثياب من الخثن يلبس الدنيا أعراض ي الزهد شديد 
والراء،الجدل ياكره وكان صحيا، بدنه يناسب بآله ؤيعلله لدلك، ليرتاح 

٠له يسماق أو ذلك ق بالاستمرار لمحدثه يمح أن وقل 

كانفقد عاما اإتسعين جاوز أن بعل. - اش -رحمه وفاته كانت ؤإن 
سنه،كر مع والأمراض العلل من الآخعْ الغين ي عليه توال ما رغم 

عاما*ني له اس يثر وقد عمله، ق يتض م الإدراك سليم الحواس، تام 
عبدالسح الواك سماحة بصحبة وفاته نبل موسم آخر ( ٥١٤١٤)

بهختم ما ختل من ودلع حجة فكانت باز بن اينه عبل، بن العزيز 
أعماله.
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تنئدمقهر١دولا  I&L،ئظرون 
منه؟لأJاJ محا الخؤع رما بن عمر كلمة بخاطري ومرت 

منالثيء يإنما سيزول؟ فيما العيلة وما يرجى؟ لا فيما الملمع وما 
أصله؟بعال همع بقاء نمأ فروعها، نحن أصول قبلنا مضت ذة-د> أصله، 
تبمبفها وهم المنايا فهم تنتقل أغراض الدأنيا ي الناس ؤإنما 

•إ غصص أكلة كل وق شرق» جرعة كل ومع للمصائب، 

وأكرمله، الأل4 غفر راجعون، إليه ؤإما ممه إما نائلا: فاسرجحت 
•ال،ملين وعوض الخنة، وعوصه ينله، 

يمحلسه تركت ما عاما، وثلاث؛ن ادنين على يزيل ما صحبته 
وقدتهلول٠ ،مهيراتنا كانت وثلما افرا، مهمأحدنا فيكون أن إلا أسيهمع 
هد0ق منه نعلت لقد والحار* الأساذ نعم فكان عييدة متين جاؤدته 

يتعلقما ومنها المملوكية، بالماحية يتعلق ما منها كثيرة؛ أمورأ الصحية 
الأمور،هدء من أمر كل ف، إليه ألجآ كنت لقد * • الثمخصية بالناحية 

بالعقلالله أكرمه لقد القويم، والتوجيه المديد• بالرأي يميل وكان 
الحكيم.والرأي الواسع، والعلم المسدل، 

لهزميل أل على إلا يعاملنى مجاكان عليه تلمذق من الرغم يعلى 
الحم•دجزاْ إفه اددٌ أحسن وكرمجا• منه تواضعا 

بلادمن الموفية محافهلة من ثمنثور ق وا،سعه- رحة الله -رحمه ولد 
مستؤياته،أعلى من فيه وءتبي الأزهر فا ودرس - ٥١٣٢٣سمنة ف، مصر 

التخص۵رإمرحلة ودرس ه، ١٣٥٠عام العالية الث،هادة على حصل وقد 

{.)٤٣الأية الأعراف. مور؛ )١( 
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أكبرمن أصحى حتى الشخصي تحصيله وناع • وأصوله الفقه شعية ي
أعاشروأنا اللحفلة هاوْ إل ءل؛وولتي منذ ؤإق عصرء< ي العالماء 
عالآألق م والد ولا وأباحثهم، منهم وأظئى أيدٍم على أتتلمذ العلمام، 

وإسقا0منهجه وسلامة وحفقله استحضاره ودية احللاعه، سعة ق مثله 
المسالهي الوقيق الخكم إعهل-اء على وقدرته ذهنه، وجولان حياته 

ؤيدركعصره، يعيش كان لقد زمانه، لأحداث ومعاصرته المهلروحة، 
التياراتليعرف للم،ملين، الاستعماري الفكري الغزو شراسة بعمق 

تماميعرفها المسالمين بلاد ونغزو العالم تسود التي والمياسية الفكرية 
عصره.علماء من ممر ق موجودة تكن م صفة وهذه العرفة، 

ومتاعها،الدنيا ي وزهده نظره وبعد صدره سعة به يمتاؤ مما كان 
الأخوين.مساعدة ق جاهه وبدله جيعا للناس للخثر وحبه 

نحسنلا أئه المامع حلن العلم فنون من فن ق تكلم إذا وكان 
كبيأمحيئا كان المعرفة: موسوعي كان وحده، فيه متخصص وأيه غيرْ 
الحديثنحريج ق متميزة منيرة له وكان حدأيث، علميه بمي أن قل 

الما الصحيح الرأي من الأحاديث بعض ق يرى وقد علميه، والحكم 
علىوالوقوف فهمه ق أم الحديث درجة تحديد ق سواء غيرْ عند تحده 

دلالته.

جزءأفقد أنه عنايت،، من بالخر وقد الرجال' بكتب خاصه عناية وله 
الولوءينبعض رآه ولما وجلده، يده بخهل فكتبه الرجال كتاب من 

بحضوري٠إياه فأهداه الحزء هذا اسهداه العلماء عفلماع آثار بحففل 

تفسيرق الراتعة دروسه أنس لا أنمس ؤإن عفليما، مفرا وكان 
ق)لحنه( ؤا إبراهيم بن محمد الشح مسجد ي يلقيها كان التي القرآن 
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محغوصلكن س عل* اش قفل من وذلك لها ملازما وكنت الرياض، 
ؤيصلبعدها وبما قيلها بما ارتياؤلها ؤيدكر الأية ق الدقيقة لياق اق 

ونواحيالبلاغة أسرار إل ؤيشير الناس، حياة وض المعاق تلمك بهم( 
المفتونتنالمعاصرين ولا المتأخرين تآؤيل لايرصى ولكن فيها، الأعجاز 
النصوصيوولون فراحوا الغيبيات عندهم تزعزعت الدين الغرب بحضارة 

•بعيدأ متكلفا تأؤيلأ 

المذاهبمن لمذهب التعصب يرضى لكن وما محتهدا، فقيها ولكن 
ملكةلييه تكونت وقد الدليل، مع يمثي كان بل بها، إحاحك، مع 

عظيمة*فههية 

الموصمحعدقائق عن يسال بل بالإجابة' يتسئ لا سئل إذا ولكن 
•بجيب ثم للمموصؤع دقيق تصورصحح عنده محيقوم يستوعبه حتى المطروح 

واقفاالفقه، أصول علم العثليم: العلم هذا ي متيحرأ أصوليا ولكن 
كتابعن ميألته فإذا فيها، لما مستحضا كتبه على مطلعا دقائقه على 

ثوحذالتي والL١حذ وطريقته ومزاياه خصائصه لك ذكر الآصول كتب من 
«»الوافقات وكتاب للغزال »المستصفىه بكتاب معجبا لكن وقد عاليه* 

للشاطبي*

الله،رمهم السالف مذهب على التوحيد علماء كبار من ولكن 
واقفاالد4 رحمه لكن وقد واصح، مميز بأسلوب فيه الدقيقة القضايا يعرض 

أناسممللع وقي، * العلم هذا ق القهم ابن وتلميذه تيمية ابن كلام على 
وتلميذهتيمية ابن كلام من مقتسس وهو الهلحاؤية ثمح ي حاء ما يرد 
الاحعرةالإسلامي الكتب طبعة تضمنت وقد كتبهما، ق مواضعه إل 

الأحالات*هذه للكاب 
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محوريتراه مرجعا النحو ق كان فئد متمكنا، العرميت علوم ي وكان 
منوكأيه يوردها أن التوصح اقتضاه إذا النحؤية الناعية ديثه حق 

علىيدل وهذا الخميلة لكصوص ذواقة وكان النحو، ق المتخصصين 
العلاغة٠علوم من تمكنه وعلى بها اش أكرمه بيانية موهبة 

أساليبعن لأيقل بلخ، جزل متتن أسلوب ذا الكتابة ي وكان 
والوصؤحوالبيان وإلإحكام بالإعتاز عباراته تتصف والأدباء الكتاب كبار 

ذاكعلى نماذج وهما إل الشجمبمية رسائله من عدد ولدي والخزالة♦ 
الخال.الأسلوب 

يتوقفولا لأيتالخثم درس أو تكلم إذا متدفق مشرق بيان ذا وكان 
يلحق•ولا 

الموصؤعبأطراف محيهل الدليل مستحضر الخجه قوي مناظرا وكان 
يتاقثه.الذي 

الخامعة،ق أو الخامع ل درّه كان سواء ناجحا مدرسا وكان 
ثمآنفا، ذكرنا كما محمد الشخ مسجد ي أسبوعي درس ل كان فلقد 

يبمابلالذي السجد ي الناس يوم كان الخزان شائع ق بيته إل انتقل لما 
روعتهاي الألباب تاحذ دروسا والأحرى الفينة بين يلقي وكان بيته 

أدلما٠وغزارة معانيها وعمق 

منمصر ق إخوانه محذر أن أراد أنه الله- -رحمه حدننى وقد 
دروسهممحا يأتون الذهن والوعاظ المصاص من الدجالين لحل 

علىوتعمتحوذ وتمتعهم السامعين يعممير التي الممتعة بالأقاصيتس 
عليهمفألقى البلاد، أغلب ي شامم هذا والخامة لها، أصل ولا إعجابهم 

واستمتعوا،بالدرس فأعجبوا الغريبة الأقاصيص طك بمثل ملأه درّا 
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أحسنااالرس أهذا مارأيكم؟ سألم؟ وجوههم على بائيا ذلك رأى فلما 
لهم:فقال ممتع« جيل درس إنه هذا* بل قالوا؛ السابقة؟ الدروس أم 

الصواب٠هو السابقة دروسنا ق عليه كنا وما صح؛ح< غير كله هذا 

محاياق أن عن عاجزأ ليس أنه العملية الطريقة بهذه فأفهمهم 
يكونأن ينبغي الذي هو الخى دلكن إعجابهم' على يستحوذ بما درسه 

•والعالم الموجه رائد 

اللهق بمي ولا الحق يمول مرشدأ مربيا يكون أن ينبغي  ٣١إن 
منمحيون ما للناس ليسوغ التأييل يتكلف ولا يدارى لا لائم' لومة 

والآباطل.ا>افات 

يملأونالذين بالمصاص بعيد زمن من المسلمون أبتل وند 
ولوالغريبة بالقصص ؤيأتون والواهية، الموصوعة بالأحاديث أحاديثهم 

نحذراممه رخمه الس؛ح فكان علهم يقبلون الناس ليجعلوا باحللة كانت 
أحامحلهم*محا الومع من الناس 

كانفالقد شاملة< تكون تكاد العربية اللغة بمفردات إحاءلته وكانت 
موارده،قراءة ق متعة محي أنه ق حدئني وقد المحيهل، القاموس يصحب 
معنىمعرفة يريدون عندما إلا القاموس إل يرجعون لا عادة والماس 
منكتاب أي يقرأ كما فيه يقرأ كان فقد اش- -رحمه الشح أما كلمة' 

الكتب.

حقا،مدهشا شيثا كان فقد كتبهم ق الأقدمين لعيارات فهمه أما 
يالتقدس هؤلاء عند الرغبة بسبب التعقياو بالغة العبارات وبعض 
الكترة.المعاق القليلة الألفاظ محميل 

مراميهاإل ؤيشير فيحلها العويصة العبارة ق ينظر كان لقد 
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•العلم أهل من ممر عند نحده لا فم على كاتبها ومقاصد 
الكتبلكتابة ؤيممرغون الناس، عن ينعرلون علماء نوعان: والعلماء 

ؤإرشادهم،العامة وتوجيه النفوس ساء يعنون وعلماء والصئفات، 
منالعفليم فقيدنا كان وقد مشكلامم، وحل أسئلتهم على وبالإجابة 

منعدد وهناك كشر، خلق وتوجمهه بعلمه انتفع وند الثافي، النؤع 
العصوري وكيلك العلم، من جبال وهم الثاني النؤع من كانوا مشاها 
بجمالهكان فقيدنا أن وأحسب القبيل، هدا من العلماء أكثر كان المابقة 

والناصب,والممعة الشهرة ي زهد0 وهو آخر عامل التأليف ترك على 
»تمم؛رمجن أجزاء على نافعة تعاليئات كتب نقد ذلك ومع 
تعليقاتوكتب العلمية• العاهل، ءالأب على مقررة كانت ابلالين* 

يXمذكرة له وطبعت للأمال،ي، *الإحكام* كتاب على نافعة موجزة 
•الملية على يلئها كان التي اص وهي التوحيد* 

اللجنةي عمله خلال وذلك واليحوث الفتاوى من ءل،دأ كتب وقل، 
•جامعية رسائل أو علمية لكتب القل،مات من وكتب • الدؤائمة 

دقةولا أصالة ف،ه ليس الخددا؛ن لأحله خفيفا كتابا رأى إذا وكان 
كتببما الانتفاع على اقتصر ليته ؤيا ألفإ ما لمه يا قال: استيفاء ولا 

•الأئمة 

حقيقيةصورة للقراء أنقل أن أستملح لا فإل أمر من يكن ومهما 
•الكلمة هده ي الواسع الرجل لعلم 

علىالحق إل يدعو العئيالهة سلفي بالرحمة- اش -تغماو،0 وكان 
قكان أل يوم الإسكنلهرهة ي المنة أنصار حماعق رئيس وكان بصيرة، 
القولؤإلأنة والحلم النايشة وحسمن الصالهر بسعة ي،ثصف وكان مصر• 
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أدلي أئه ^( ٧١٢١ااد^١ن ناصر الشح ل ذكر فقد رهناقثه< يسأله لن 
منعددأ قابل سنة بضع من المملكة إل فيها حاء قدمة 

مشكلةوهي تيمية' ابن الإسلام شخ قررها مسالة ي وذاكرهم المساخ 
هوالثخوكان واحدآ إلا عاليه ناشتدوا أناكرها، وند ثلره، ني 

الثخوكان الموصؤع، ي وناقشه به طهلف الذي عقيقي عبدالرازق 
الشخ-بها نمير التي الكريمة بالصفات مسيدأ القصة هده يدكر الآلافي 

النه.رحمه 

يالأزهرية انماهد ي مدرسا عمل فقد بها قام التي الأعمال أما 
يقدوس خاّااه سنة ي السعودية العربية الملكة هاجرإل ثم مصر، 

-العنهز عبد الملك وكان الطائف' ي التوحيد دار ي ثم المعارف 
مدياليكون البيهلار بهجة محمد الشخ سبخنا استدعى نل، الله- رحم،، 

ولماوعتيزة، الرياصرإ ي فدارس تجال، إل انتقل ثم فيها' فقيدنا فعمل لها' 
جئتولما فيها' بالتيربس كلف الرياض؛ ي الشؤيمة كلية أسمنت 

Jdj ،^، لقائهشرف ل كان عام والك القرمة كلمي ي
أذهانإل العلمومات نقنر على الأّاتن،ة أندر من؛ وكان به' والأجتماع 

العلم'من لتمكنه إلا ذلك وما ؤيوصحها العمدة المسالة يسعل العللأب' 
ينقلهاأن يستْليع ذهنه ي واضحة معلوماته تكون ءندأما الإنسان لأل 

وصعبة٠دققة كانت مهما للاخرين بسر 

من،الثخ وكان هحّااه• سنة ي للقضاء العال المعهل، أنشى ثم 
مجنكبير عل،د يد،يه على محؤج وقد له' مديا وُمن لمناهجه الخْلعاين 

٠العلماء 

الدائمةاللجة ي عضوأ فكان . ١٥١٣٩١عام الإفتاء دار إل انتقل ثم 
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رحةاف، رخمه وفاته< حتى فها وبقي لرئيسها ونائبا العلمية للبحوث 
عددعلى أشرف وقد * العلماء كبار هينة ؤا عضوا أيضا وكان ٠ واسعة 

عدداونايثى والدكتوراه للماحستر الحامعية العالمية الرسائل من كبهم 
منها•آخر 

المالكةمفتي الاله- -رمه الشبح آل إبراهيم بن محمد الشح وكان 
الواسعلعلمه تقاويرآ الأمور من ممد ي عليه ؤيعتمد ؤيستشيره ينيره 
الحم.ؤإحلاصه الماتب لرأيه 

ابنالعزيز عبئ الشح فضيلة كان وكيلك ذووه' يعرفه والفضل 
٠ءمر0 وأؤنال الله- -حفنله باز بن الله عيد 

متاعي زاهدا متواضعا الله رحمه عقيقي الرازق عبد الشح وكان 
وكانذمح،' إن إلا والأغنياء الوجهاء منازل يخشى لا ومناصبها' الدنيا 

هوهدا ^٥ ولعل ضم؛ره' يوصى مجا إلا مخول ولا حضر إن يتعفف 
وحضؤرها٠ايحاضرات إلقاء عن عزوفه ي السب 

صاحبيرد ولا ومعونتهم، الصالحين خدمة ي جاهه يبدل وكان 
له.؛قضيها أن يسمملع حاجة 

الحرمي يدرس الملكة. إل هاجر أن منذ عام كل ^ كان 
اتراحاتوله المناسك. أمر ي ولاسيما دينهم شؤون ي الناس محيفتى 

مرات،معه حججت وقد والهدي. الضحايا إل بالنسة ببعضها أخذ نافعة 
ربهيدعو التضئ، ممر عرفات ي ولاسيما المواقف ي كان أنه وأشهل. 
والرضوانالمغفرة الله ريسأل لحيته ءلى تنهمو والدمؤع الدعاع ي وبمهد 

الأحرالموسم هدا ي حج وقد ذلك♦ ق ييْليل ادلمين أحوال ؤإصلاح 
الأمراض.ببعض ؤإصابته الشيخوخة بسبب ضعفه من الرغم على 
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متواضعاوكان غرباء، كانوا إن ولاسما أقدارهم للناس يعرف كان 
وقد٠ إليهم ييتودد التكريم بألناب إلا ولايدعوهم والفتيان الصبيان يكرم 
الشامبلاد علماء كبار أحد حبنكه حسن الشيخ جاء أن يوم رأيته 

إذالتواضع، قمة ي رأيته إبراهيم بن محمد الشيخ الملكة مفتي لزيارة 
بهذامنهم أجدر أته *ع التقدمة القاعد ي الجلوس ي الكنحهن يوثر كان 

مهماالاحرين على احرامه يفرض تصرناته ق حكيما وكان التقديم• 
الانتقاد٠أو الحرج إل يعرصه تمرنا على يقدم فما فيه' رأأ1م كان 

محوضولا ؤدائه، من ، ٢١١٠لا الذي والجدل الراء عن بعيدا وكان 
للاخرين.ؤيركها حساسية لها التي لوضوعالتا اق 

للخاصةإلا لايدكرها العلمية السمائل بعض ق خاصة آراء له كانت 
الاراءذكرت ؤإذا فيها، محالمه من هناك يكون أن ولايمعوْ أصحابه، من 

رأيه.لكل ء يقول بل نحاكه لأما يتشج ولا ينفعل لا أمامه نحالفه التي 
للعالميكون أن نمنع لماذا إليه• العلماء أحؤج ما عفليم لحلق وهذا 

مذهبعلى مقصورا ليس الحق إن نحالفنا؟ آراء والنفلر للاجتهاد الوهل 
التقدم*إليه ينتبه ا أمرأ التأخر يدرك وقد معينون، ناس محتكره ولا معم،' 

عننحرجه وا ثضعفه فلم ثمديدة كوارث به نزلت صابرا، وكان 
ت،،اس وعافاه نصفي بشلل -  ٥١٣٧٦عام ق أصيمط ولحلقهء اتزانه 

ولدهولتل الصابر، العبد نعم فيها كان الأمراض من بعدد وأصيبا 
بثن3\بىت التي حرب)ما،ماه-م7ا،ام( ق اض رحمه مم أحمد الكبي 
اشمحمد ه محلق وكان محتسبا، صابرا الخثر فتلئى وممر' اليهود 

والشمعالخد به محاوز قول ق العزيز أحد أغلفل ؤإذا الحاصرين وتحدث 
الحق.إل ورده عليه أنكر 
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غايةي كذلك فكان افر رمه عبدالرخمن الأصغر ولده ثوي ئم 
-٠٣٠٦١٤١٣ي عياوارل4 ابنه ثم وقدره• اش بقضاء والرضي الصبر 

٠والتسليم والاحتساب الصبر ي ملأ أيضا فكان جدة، ي فجأة 
السغإل تعود أن أرادت وعندما مصر، إل مرة زوجته سافرت 

فصبرؤإيدائه، الشخ لمضايمة حشالة مده العودة من منعت لرياض اي 
بجتها.إل وعادت بالفرج اش أذن حتى وصابر 

واقعيةمهيبة نكتة إلقاء من محالمهه ؛قلو فلما حقيقة رؤح ذا كان 
عميقالنفلر بعيد وكان توجيهيا♦ غرضا ونودي وتره السامع قنثعل 
قولايدكر جلساته من الواعي يدركها موجزة نقدية جولات له الفكر، 
٠بسوء أحد ءثالع4ه 

وكاندقيقة، معرى، الأعلام مجن العاصرين بالرجال معرفته وكانت 
بجتاتيموعادات الاجتماعية أوضاعهم يعرف سديدأ، حكما عليهم حكمه 
بريديتتكلف لا أصيلا كرمجا كريما وكان كله• بدلك تأترهم ومدى 
بدلكوكان لنفممه، يعده كان وما يتيثر ما يقدم بل والفاحرة، الياهاة 

يعرفهعام بمجيء غلم إذا وكان وليمة• يوم كل ق يقيم أن على تاددأ 
ليلةكل مفتوح وبيته الولائم هذه من الكم حضرت وقد العلعام، إل دعاه 

أمورهم.من أمر ي الشفاعة ييغون والدين والستقتين العلم وحللأب للزامين 
البلدأعيان من ثعد قشور ي كريمة أسرة فهي ممر ي أسرته أمجا 

وصفاتهوالده عن الله رحمه حدئتي وتد *الؤيار' بآّرْ وتحرف وأفاضلهم• 
.عهلية بن عقيقي بن عبدالرازق هو والسبح حلويلأ• حييبما الكريمة 

أمرةهي الاسكتدؤية مجن كريمة أسرة من فاضلة سيدة تزوج وتد 
أحمل،الزراعي المهندس وهم والبنات البنين من عددأ منها أنجب سا؛ 

محمودوالأستاذ الله، حففله نبيل محمد والأستاذ الله، رحمه عاصم 
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اش.رحه عيدالرخمن والأستاذ ائل4< رحمه عبداض والأستاذ ارأئ4< حسله 

■ؤتموكان ٠ صالخى بأصهار اممه أكرمه وقد نثلاث، البنات وأما 
محمودالأستاذ كان ولقد والبر، الاستقامة ي مثالا فكانوا أولاده، بميية 

ذلكالصلاة، إل بمحبه الذي هو فكان وصيوفه، والده لخدمة مضلعا 
يستخدمفكان الثي، على يقوى لا كان حياته أخر ؤا الشح لأن 

المسجدي الحماعة صلاة يرك الله- -رخمه الشح كان وما ًلبيا' كرسيا 
إليه-الله -أحسن محمود الأستاذ وكان الخمسة، الأوقات من قت وي 

أوامروتنمي للضيوف الضيافة وتقديم والده بخدمة يقوم معه بجلس 
يركه.لا مرض إذا يلازمه وكان الشح، 

ولستمؤلفات، فيها نكتب أن نحتاج المباركه سيخنا حياة إن 
ولكنهاالرحمة، مجن حقه العفليم فقيدنا ومت قد الكلمة هده أن أدعي 
فقد٠ حراءه وأحسن له وغفر الله رحمه بالجميل وعرفان وناء كلمة 
عنالشح يشغل يكن فلم الأعمال من والنافع بالجد حافلة حياته كانت 
يكنفلم الأحرين♦ يشغل مما ثيء وتعليمهم الناس ولقاء والعيادة العلم 

الجرائد•بقراءة يعنى يكن ط التلفاز يرى يكن و؛ الإذاعة يسمع الشح 
ونحسبالعلم• مساتل ومجهاالعة القرآن قراءة ي كله وقته يتفق كان بل 
•أحدا الله على يزش ولا عمله وحسن عمره ءاال ممن كان أيه 

حعأوأهلا داره، من خير\ دارا وأبدله عبدالرازق• شيخنا الله رحم 
والصدبخين4ع الخنان من الأعلى الفردوس ي وأحله • أهله من 

•راجعون إلهه ؤإنا س، ؤإنا رفيقا• أولتك وحشن والصالحين والشهداء 

الصباغلطفي بن محماو 
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سنىلاآسالرزاق الشيخ هكذاعرفتا
ا1ْللقخمد بن يوّف المخ فضيلة بقلم 

الأمةثجعت لقد الصادق. اشع الخليل  ٣١آبجا عليك اش رحه 
ؤإقتاءؤإرشادأ تعليما تعال اش سييلر ي حياته جعل جليل ٣ بمدها 

التوفيقله تم أن مند عفيمي عبدالرزاق الشبح عرفنا ففد ؤإشرافأ، 
سماحةومنهم الآفاصل علمائنا 4ع شارك كأستاذ الملكة إل بقدومه 

كانلقد وحياته. أوقاته ي ارل4 بارك باز ابن عبداليزيز الشبح والدنا 
الإلقاءي بحكمته انتياههم يشد التعليم أثناء حللابه إل بدخوله الشخ 

التوسطمن أقل ينال تلما مادته ق الهاالب أصيح حتى والتبسيهل، 
لتقوورعه زهده ي الحسنة والقدوة للإخلاص مثالا كان وتد العلمي، 
ييبت ولا كمحأ يمأ أنه علمي إل نما ولقد اللين' علوم فا محمص 
وكانالبد•إة، وصرعة فهلتة من الن4 أءهلا0 ما عع تريث بعد إلا الخواب 

التسابقإل ينفلر يكن وا العلم، من للمزيد يشجع ما ممرأ اممه رخمه 
بينوقته ءئصص وكان والدعوة العلم على يشجع كان بل المادي، 

كانبل السائلين، من يسأم كان وما تحريريا، أو شخصا السائل إجابة 
إليه'للوافدين مضيافا الله رخمه وكان سائله، يفهم حتى جهده يبذل 

بها•والعمل السنة على حفاظ الناس أشد كان أنه عيادته من وبلغتى 

الوافقالحمس ( ١٤٥٨)الُاود انمءو؛« ية انظر را( 
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الحسنة،والوعظت الحكمة فيها ترى دائما ودعوته البلع من تجذر وكان 
بالتالميحعام بنصح قام هتثته أو لباسه ق بمنكر ا متلبأحدا رأى ؤإذا 

بينمابعينه، شخصأ بمني أنه الحاصرون لايدرك حتى الثل' وصرب 
مستفيدأ.شاكرا وعمج يدرما بالنصحة القصود 

حياء;بمابونه ءالأبه كان ٠ حق ي إلا والممن بالحياء السح وعرف 
والداعيةوالقاصي الونير منهم الذين وحللابه ؤإننا أنفسهم، ي يمحندرونه 
الصالح،الدعاء بخالص إلا مكافأته على نمير لا والإداري والأستاذ 

الخواءحبر والمسالمين الإسلام عن اثد وحزاه ذليته ي اش فبارك 
٠منه يستفاد سجل ق الخاصة فتاواه تشر أن نرحو ؤإنتا ٠ والإحعمان 

الأنةعام سماحة رأسهم وعلى وعلماتنا مسامحنا فتاوى على نهاية 
باز•ابن عبدالعزيز الشخ 

راحعونء.ال، ؤإنا لد *وانا 

والاحتساب.الصبر وأهله دذييته وءالأبه محييه ألم اللهم 
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أم>^، ٥١١

معود(الملك حاسة - الهلال خمد رمنال 

آخرق بنا ليقفا العمر تهاار معها ؤيمفي والسنون الأيام نمقي 
وتسعتناثنين رحلت انتهتا وهكذا آخر• وعالم جديدة حياة لتبدأ محناته 

وتركوالعبادة والعمل كلها حياته سحر عابد ناضل لرجل عاما 
عبدالرزاقالشبح ومربينا وعالمنا وشيخنا وأبونا جدنا إنه الدنيا، وراءه 

سبحانهالكريم وجه ليقابل محلاته آخر ق القءلار به حط الذي عقيقي، 
وتعال.

الالذي  ٣١ذلك عقيقي، عبدالرزاق الثمح اث رحة إل إنتقل 
محاتمرته ليجني دنياه ؤا عمله لما أسعد أم لفراقه أحزن يت إن أعلم 

إتبماأنولء أن إلا أّتطيع لا \_. a/rA0ي الإ4 شاء إن الاخرة 
النهاية؟٠تكون كينا الهم ولكن وتنتهي تيدأ الحياة 

برحيلالإسلامية ياأمتنا وأعزيك ياعالمنا. أهنتك ياجداه. أهنتك 
الصارمالعطوف الحنون رمرآ حياته عاش الذي العالم ذلك قيدنا، 
إنهحياته. ق آبمائه من ثلاثة ووفاة أمراض من به ابتل ما على الصابر 

للأمانةمثالأ كان الاختبار. بهذا فاز من سعادة ؤيا الإلهي الاختبار 

\م0/0م/ص (. ١٣٢٨)انمدد المامة. بجلت )نظر )١( 
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كانإنه حض وعمله، حياته ي والإخلاص والأمانة ث والإخلاص 
يستطعلا التي الأيام يعص ؤا وحتى حياته، آخر ي عمله إل يذهب 

أوراقله تأق كانت الصحية حالته سوء بسبب عمل، إل الدهياب 
عليها•لمجيب بهته إل القتاوى 

والجدللشهرة يسعى لا كان والتقوى، والوؤع للزهد رمنآ كان 
يدخل؛ أئه ذلك ومن الماس، به ينصح وما يقوله ما ينمي وكان 

وفاته.حتى بيته إل التليشون 

مربياوكان الشريعة، ي الدكتوراه شهادة على الاثه رُءه حصل وتد 
لهميوصل وكيف حللابه، مع يتعامل كيف يعرف فاصلا وأستاذأ 

القاورات.حح *ع تتناسب بحيث المعلومات 
التدؤيسمنها لجا كفوآ وكان عليلة مناصب الله رمه تقلد وفد 

بكليةوالتدؤيس العالمية المعاس تأسيس قبل بااهلائف الموحيد بلوار 
حيثإنشائه. بعد للقفاء العال العهد رئاسة تول بالرياض، الثريعة 

كباربهيثة سابقا عضإ المعهل.!، هدا مؤسس أوائل من الله رحمه كان 
بممر.المحلية القتة أنصار لخماعة رئيسا كان العلماء، 

٠الله شاء إن به وألخهنا حناته فسيح وأسكنه وسيدنا عالمنا الله فرحم 
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عقيقي..الرزاق عبد الشيخ 
رنوره .خبأ علم. مصباح 

العلماءأحد بوفاء الإسلامي الما؛ ي العلمية الأوساحل ثجعت 
؛١٠١١إنه والإفناء، والتعاليم والعلم الوعو؛ سبيل ي حياته بذل الآحلأء 
الذيالعا؛ ذلك عقيقي، الرزاق عبد الشح الفضيلة١ صاحب الخ4هذ' 

والتعليمالإفتاء ي مناصب الأن يتبوون أحلأء علماء يد>يه على ءمج 
كليعرفه -لأشك- والشخ وخارجها٠ الملكة داخل والدعوة والتضاء 

العلماء.عن فضلا علم حنالب 

ولدعهلية٠ بن عقيقي بن الرزاق عبئ الشح الفضيلة صاحب هو 
عامبمصر النوفية بمحاففلة )أسمون( لركز التابعة سنمعوؤا ر ي

الأزهرإل انتقل ثم الثانؤهة' المرحلة أمي حتى قريته ي ودرس ■• ٥١٣٢٣
عامالعالية الثههادء منه منح حيث العال القسم ي فدرس بالقاهرة 

وأصوله.الفقه شعبة ي التخصمى مرحلة ي درس ثم ه. ١٣٥١

ه١٣٦٨عام ي ثم ٠ للأزهر. التابعة العاهد ي درس محرجه وبعد 
-مانع بن محمد الشح برئاسة المارق لمديريه تابعة بعثة ذهبت 

السعوديةالمدارس ي للتدريس المدر،م؛ن بعقض مع للتعاقد الله- رخمه 

ها؛م.الأولى جادى عدد ب الجك )١( 
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-عقيقي الرزاق عبد الفضيلة صاحب محكان آنذاك لتوها افتتحت التي 
الهليبةللسمعة إلا ذلك وما معه التعاقد تم من أوائل أحد اش- رخمه 
السنةأنصار دعاة أبرز من داعية كان محقي الشبح، بها عرق التي 

٠للييع محاربا الصالح، السالف عقيدة عن مدامحعا هناك، المحمدية 
٠مهم الفضلاء المشايخ من عدد 4ع البلاد هده إل الاه رحه ومحاوم 

٠والمقرون* ءالتفيمعر كتاب صاحب الذهبي حسان محمد السبح 
أستاذالضع يوسف والشيح الله- رحمة -عليهما النمر المنعم عبد والشح 

)ساوما(>القرى أم جامعة ي العربية اللغة 
وتد^، ١١٥١هاالتوحيد دار هي فيها درس مدرسة أول وكانمت 

عامإليه فانتقل الطمي عنيزة ملهي قح أن إل ّنتس، فيها استمر 
انتقله نفالعام من شوال شهر ي كان لما ثم محرم' مهر ق - ٥١٣٧٠

إليهافثقل الشريعة كلية افتتحت أن إل بالرياض العلمية المعاهد إل 
فيهايدرس ظل وهكذا العربية اللغة كلية وق فيها العقيدة مادة ودرس 

يشرفله، مدير أول محكان • ٥١٣٨٥للقضاء العال المعهد أنشئ حتى 
الرسائلبعص عل -كذلك- ؤيثرف ودروسا محاضرات فيه ؤيلقي عليه 

•المعهد طلاب بها يتقدم التي العلمية 
سعتن حيث للاقتاء العامة الرئاسة إل انتقل ^ ٣٩١عام ق ثم 
برئاسةتشكيلها تم التي والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة لرئيس 
برئاسةثم اممه- -حففله إبراهيم( بن محمد بن (إبراهيم الثمبح فضيلة 
الحالالمفتي باز« بن الله عبئ بن العزيز عبد بن *إبراهيم الشح سماحة 

وقوالمسالمين الإسلام به ونئع عمره، ي وأمد الله- -حففله للمملكة 
كانذلك إل ولضافة العلماء كبار هيئة ق عضوآ كان ه نفالومحت 
•الجامعية الرسائل من كت؛إر على يشرف 
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قمتنوعة ودروس محاصرات برخمته- اش -تغمده للشح وكانت 
أحسالسنوات وق الهللبة. من ممر منها استفاد الرياض مدينة 
بقائه*ع بالفتوى فاكتفى السن ي لتهدمه نفلرأ الراحة إل حاجته الشبح 

حتىالعلماء مار هينة ي وعضوآ للأفتاء، الدائمة اللجنة لرئيس نائمأ 
بعدالرياض بمدينة هآ/ّا/هاأاه♦ ا-لثميس يوم صباح ي أحله وافاه 

اش.رخمة عليه بدنه- وأضعف مدة لازمه مرض عليه اشتد أن 

قوهمن بها< يتميز من فل ندة بمواهب يتمير الشح كان لني 
حتىوالبحمدر الإحللاع وسعة الإفتاء ي والتأي اليدمة وسرعة الخافظة 

أنهالسامع حلن العلوم من علم ي محدث )إذا له: ترحم من بعض قال 
٠محصصه( 

الدنياي والزهد الصدر ونقاء الممشر بهليب اش- -رخمه يتميز كان 
وحلئا٠وأدبا وعملا علما منه يسمميد حليسه وكان ومياهجها 

بهفخرت ٠ العلم• مصابح من مصباح إنهلفأ اش- -رحمه وبموته 
العلملأيقيض اث »إن و؛ زاهدا، ورعا ألئيا فدأ عالما الإسلامية الأمة 

بقبضالعلم يقبض ولكن العلماء صدور من ينتزى انتزاعا 
•العالماء،ا 

أهلهوألم الرزاق عبد الشبح النه ورحم راجعون• إليه ؤإنا ينه فإنا 
•علم• من وندم عمل ما لقاء الأمة عن وجزاه والقين٠ الصبر وذليه 
^١.وعوضها . الخزاء. أفضل 

الثهرافاث عهد 
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ومهادواحاه ش^ه 

-.٥١٤١٥الأول ربع  ٢٤الخميس يوم تعال الد رحة إل ثوي 
وكيلأول عطية، عفيمي الرزاق عبد الشخ  ٠٣١٩٩٤سبتمبر أول الوافق 

الأولموسمها رحيل بعد رومانها وثان، الحمدية، السنة أضار لخماعة 
تأسيسالله- -يرحمه السح عاصر ولقد المني، حامل، محمل، الشخ 

ءالادهاصدر التي النبوي* •الهدي محلة كثاب أبرز من دكان الخماعة، 
٠٥١٣٥٦لمة الأحر ربح ق الأول 

وةال|٠ ( ٣١٩٠٤١٥١٣٢٣)عام مواليل، من اش يرحمه السخ كان ؤإذا 
ثم(، ٣١٩٣٢٦٥١٣٥١)عام العاالية الثمهادة ومتح المريق الأزهر ي محؤج 
الشريف،بالأزهر وعمل وأصوله، الفقه ي التخممى شهادة مح 
السنةأنمار حماعة ي البارز امحل السععن ينقملع ؛ فهو ذلك ومع 

مقالينفيها حرر حيث الجلة، من الأول العدد كان حتى ااحمل،ية 
شابابعل، يزال لا وهو النه- -يرحمه الشح ي يلمس أن القارئ يستطع 

الل،ةيقوالفهم الثاقب بالنفلر يتمع عمره من والثلأثين لثالثة اي 
الأمةهذ،ه من المف علماء بها يوصف كلمات ه وهن، ١،^، والأسلوب 

٠اممه -يرحمه له وصفا الكلمات هذ،ه تكون أن لأرجو ؤإي 

ريٍعشهر عود ومحلة -* ٠١٤١٠الأخر ثميح  ١٨الجمعة * ٥٠ ١٢العلءد لمون الم)١( 
٠٠١٤١٥سأ الأخر 
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اله1،رحمه قال- 

إليهوعؤد العلم بنعمة عليه الله أنعم وقد ~ ه نفءبد منهم ذالعالم 
نثري يعميه فلا العبء بهذا القيام إل مضْارأ للناس- يبلغه أن 

البلاغعن يقعده ولا حورر ولا فتور الإسلامية والبادئ الدينية الثقافة 
حلاوةأشرب الذي القالب لأن من خوف ولا رهبة ولا رغبت 

إلأحد بجد فلا ربانبا ونورأ دينية وحصانة روحية قوة يكتسب الإيمان 
يوهنأن له يتاح فلن الخلمن هذا الشعاان حاس فمهما سيلا، إغوائه 

بتعاليموتسع الله بصبغة صغ ند تلبا ؤإن عقييته، يمس أو عزيمته 
يرهبأو قاهر لسالهلة يجضع أن ليأبى سويداءه' ملكت حتى الإسلام 

خوفهواشتد ربه، لساهاان خضع بعدما الخق بكلمة الخهر ي جمار بملثل 
منهلخلى ذلك ؤإل العباد• نواصي بيده جبار' قهار ملك أنه وعلم منه 

بعصيان،وبارزه الله عادى من بها يقذف متأحجة ونارا مسلهلآ سيفا 
حفظا،الدين على هوامم( بذلك العلماء كان لائم. لومة اطه ي لايجاف 
قعليا ومثلا للناس ندوة حد وكانوا ؤإرشاذا، ونصيحة ؤيلاغا ونثرأ 
يقصدهموعملا. قولأ ؤإزهاقه الباطل وكشف وتأييده' الحق إصابة 
فيجدوانبيهم عن ورثوه بما الصواب' وجه لهم ليكشفوا الناس 
وتحلقهمؤإيمابم يقينهم ليزيد شبهتهم ليزيل حلماهم يروي ما لدبمم 

النيوي(.للهدي الأول العدد من )انتهى- المرسلين سيد بشريعة 
لإدارةالعامة الرئاسة نشرته الذي *الفتاوى* كتاب مقدمة وي 

بقوله:الدؤيس أمد الشيخ وصفه بالسعودية، والإفناء العلمية البحوث 
وكرسالقس، وفقه واللاحثلة الخافهلة قوة من مواهب الله رزقه وقد 

والتفسبراللغة بعلوم يعنى الأزهر' أروقة خارج اللم لهللب جهوده 
هذهمن علم ق نحدث إذا أصبح حتى والفقه، والسنة والعقائل، والأصول 
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لهلكن وقد ونته، لكمل فيه نغل الذي محممه أنه السامع ظن العلوم 
العلمحللأب جعلت الأمور وهذه الغرق، أحوال دراسة ي خاصة عناية 

علىؤيشرف ممر حلق بعالمه وانتفع منه، ؤيسمعون وقت كل ؤا هقصدونه 
مناقشةلحان مع ؤيشرك العليا، الدراسات ي الدارّين بعض رسائل 
حسماالعلم لهللبة السجد ق الدروس بعض طلقي الرسائل، بعض 
الحج.موسم ي التوعية أعمال ي ليشارك الحاصرات ؤبمي يتيسر، 

بعياوأالنفس، غني كان أنه عنه الشبح معاصرو عرف ولقد هذا 
علىشهر كل أدل راتبه ينفق وكان لذاته' منكرا الظهور حب عن 

خمةلمدة المس،الخين من رجلا بيته ق أسكن لقد المسدين، من الفقراء 
حفلاأقام إذا العزيز عبد الملك وكان يتقاصاه. أحر دون عاما وعشرين 

يعتذرالثسخ فإن العالخاء من وغيره الشح إليه وذعى العلماء فيه يكرم 
الاممه وض بينه ما يبقي أن ي ورغبة التسر ي لحثا الحفل حضور عن 

العباد.عليه يطلع 
أربعاء،يوم كل درس العزيز عيد الملك أيام الله يزحمه للشبخ وكان 

الهليبالنصح ق الدرس هذا يممتخدم الثسخ وكان يضره' الملل وكان 
بذلك.الملك وس،عد للملك 

منذالشريف بالأزهر مدرسا تحال- ارث4 -يرحمه الثمخ عمل ولقد 
ءام)خا"؟اه-منذ الممعودية العربية بالملكة للحمل أنتدب ثم محرجه 

-الرحيم عبد عل محمد والشبخ هو أكتافه على قام وقد 'ه؟له(، 
تأسيسق شارك ثم بالملكة، العلمية المعاهد تأسيس مهمة الله- يرحمه 

قالخاللقفاء، العال المعهد رأس ثم بالرياض، العربية واللغة الشريعة كلية 
اسملمع وقد هذا علمائها، من واحدا لكن العلماء كبار هيئة تاسست 

العلماءلكبار هيثة أول صمن لكن حيث قيل من الله" "يرحمه الثمح 
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والشيوخالمهمنين العالماء من جع مع الحمدية الئنة أنمار بجماعة 
محملوالسح الرمال، الحليم عبد والسح ث،اكر أخمد الشخ مثلء الكبار 
بعدلايزال الرزاق عبد الشخ وكان الكبار' من وغيرهم الغقي' حامد 

٠عمرْ من الثلاثين ق ،،أبا 

علىومقدرته عالمه، بممعة تعال- الله -يرحمه الشح نمير ولقد 
لفالبمنهج والالتزام المستبصر والتمييز الواعي والأستنباحل الدنيق الفهم 

الصحيحة.اكلهرة والينة الكريم القرآن من النابع الصالح 
وقدوبدعها، وأقوالها الضالة بالفرق المعرفة بالغ الثمخ كان وقد 

النه--يرحه الث،خ كان ولقد جة< فوائد ذلك ي تلامذته منه استفاد 
العربيةبالمملكة والإفتاء العلمية للبحوث الوانمة اللجنة لرئيس نائبا 

-توق حتى لجا ائيا نوخلل ، ٠٥١٣٩١عام تاسقت مند السعودية 
اللجنةأصدرت عاما وعشرين أربعة قرابة بها عمل أي اش- يرحمه 
المنان،تيير الإسلامية القضايا شتى ي قيمة أبحاظ حلالها 

كانوقد الألأف، بعشرات بل بالألأف تعد التي الفتاوى وأصدرت 
حالستهفلقد والتزاما، دقة الفتاوى ق محتذى مثالا الله- -يرحمه السح 
منمحتار فكان متعددة، لمدعوام الحج مواسم ق كثيرا مسنفتنيا سائلا 

فإذاالعلماء، إحوانه أقوال باحرام العناية بالغ كان ولقد المعيرة، الآلفاءل 
الفتوىهذه عن أحد وسأله محالف رأي وله مممألة ق الفتوى صدرت 

عنرأيه بمبس وجدته بل رأيه هو يكن ا ولو العلماع جاعة بقول أفتى 
إلاولايمذْ ثناياء بينهم عتدث قد الرأي هذا أن وجد إذا ^س-تفتين 

وذلكالعلماء، وتوقير الاختلاف عند الأدب يعرفون الذين العلم لهللبة 
)حدثواعنه: الله رصي ، ٢٠١١١٠بن عل كقول المالح، الملف شان هو 

٠ؤرسوله( اش يكذب أن أمحيون يمنون بما الناس 
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عمله،ؤإ منفلمأ سنه< كير وي - الن4 يرحه - السغ كان ولئل، 
العفية،اليسانل ومراجعة والتدؤيس الدرس ض وئته على محافظا 
ولقدنافع، مثمر عمل ي إلا ترا0 لا الفتاوى، وت>،أهلإر الأبحاث ؤإعداد 

منله والمعايثسن العالماء كبار من تلامذته فصار بجهده اش نفع 
أّمنوهو اس- -يرحمه الرحيم عبد عل محمد الشح كان ذلقل، الفقهاء، 

صبرأاش رزقه فد الله- -يرمه والتمح معلما، وأستاذا له ثمخا يراه منه 
أذذلك من محتسيا، صابرا فكان عظيمة ببلايا اممه ابتلاه فقد حمهلأ، 
ماتثم الصهيوق، العدو صد المبارك رمضان حرب فا أخمد ولده مات 
ذلككل -أيضا- حياته ي الله عبد ولده مات ثم الرحمن' عبد ولده 

الصابرينزمرة ي محشره أن نسمأل فالله محتسب، صابر والثمخ 
ربعمن أكثر لازمه بمرض( الفر" يرحمه " الشخ أصيب وقد المحتسين 

ممارمةمن ذلك يمنعه و؛ الأخيرة، السنوات ي المرخى به وأثمتد فرن' 
بلوالبحث، للإفتاء والجلوس ومكتبه، عمله مقر إل وانتقاله عمله 

عمرعن الله- -يرحمه السمح توقا وقد احي، المفا الجماعة ؤا والصلاة 
منعاصره وقد صالح، وعمل ودعوة جهاد سنوات كانت التسيعين يناهز 

والممح- الفقي حامد محمل، الثهح ممر: ي الأجلاء الأفاضل العلماء 
عبدعل محمد والسح الرمال، الحليم عبد عمر والسح ثماكر، أحمد 

االسعودية العربية افالكة ول راثمد، بن العزيز عيد والشح الرحيم، 
الحاو<يث،دار ومدير المكي الحرم إمام المممح أبو الفااهر عيد الئمح 
قمح>آل إبراهيم محمد والسع حمره، الرزاق عيد والشح 

الديننور صفوت محمد 

االحمديةالسنة أنصار حماعة رئيس 

العربيةمصر حمهويية 
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عضمىل١االيزاق صبي الشيخ الله رحم 

والأمةالماص نقدث \_ o/rAoالموافق انمس يوم )، 
عضوعقيقي: الرزاق عبد الشبح هو الأجلاء علمائها من عالآ الإسلامية 

والإفناء،العلمية للبحوث الداتمة اللجنة رئيس ونائب العلماء كبار هيثة 
سابقا>للقضاء العال العهد وميير 

منبارزأ علما الإسلامية الأمة فقئت الأخرة الدار إل وبرحيل4 
الدينيةالعلوم من متمكنا عالما اش يرحمه يكن نلم النيرْ' أعلامها 
فقدغير0، ي تحتمع أن فل وحمال بسجايا يتصف كان بل فحسب، 

والمجادلةوالمنانشة المحاؤرة ي والحلم والأناة الصدر بسهعة يتمتع كان 
محيلهأذهان إل الأمور وتقريب الإقناع على والقدرة أحسن' هي بالتي 

المعلوماتإيصال على والمقدرة والمعرفة، العلم حللأب من وسائله وهلليته 
•والتشدد والتكلف التزمت عن بعيدا أذهامم ي وترسيخها 

عنوالبعد الدنيا ي والزهد المعسر بهليب اس- -يرحمه يتميؤ كان 
منزلته،كانت مهما ءيرْ وتقدير واحرام وبالتواصع ومفلاهرها، مباهجها 

منويل يديه على درس أد جالسه أو ■مفه مى لكل ذلك حببه يند 
•النزير علمه مناهل 

الوازالأخر ييح غرة انياض جئه؛ اظر )١( 
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عامي منتيا بها لكومس المملكة إل قدومه قبل الفقيد وكان 
حيثاممع إل الدعوة ي حياته من الأول النصف أمضى ئد -  ٠١٣٦٨
-الراشد العزيز عبد السخ المرحوم فضيلة منهم له رفاق مع أسس 

حيثمصر ي السنة أنصار بجماعة وكفاحه دربه رفيق اش- 
وركبواالشاق يله العبادات ؤإحلاصر الد،عو0 سر سبيل ق نحملوا 

اشبجزمم سوف ما لم نحقق حش والمقاومة الاضعلهاد وواجهوا الصعاب 
•الخواء ح؛ر عنه 

تتلمدواالذين طيته على عقيقي الرزاق عبئ الشح حق من إل 
العلميتراثه بجمع يقوموا أن وعلمه، معرفته من وملوا يديه على 

-لأئه علم محنالب كل منها ليستفيد وسيرته، وفتاواه ورّائاه ومولفاته 
المؤلفات.طاعأ عن بالزهد حتى يتصف كان اش- رخمه 

بقاءإلا يملؤه لن كيعرأ فراغا سترك الخليل العالم هدا مثل وفاة إن 
عنالإسلامية الأمة وعوض واسعة رحة اش رحمه وذكره. وفكره علمه 

خرا.فقده 

(ااشرuJاث عيد بن محمد 
الشورىمحلس عضو 
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الشثريالعؤيز عبد بن إبراهيم الشخ بقلم 
النكرعن والنهي بالعروق الأمر هيئة عضو 

العربيةالملكة ودعت عام أول ربح  ٢٥الخميس وم يي 
 iiU،ولأمتهعمره كل لدينه قدم الربانين' التؤدة علماتها من السعودية

الوائمةاللجنة لرئيس نائيا كان حيث الكثيرة، الفتاوى عبر ذكر0 عصارة 
بنعقيقي بن عبدالرزاق العلامة الشخ والإفتاء، العالمية للمؤوث 

يديهعلى وتتلمذ الواسع، وعلمه الجم بحلمه الأمة عرفعه لقد عهلية، 
وتقدير'احرام كل له يكنون وهم العلم حللأب من العثرات 

فيهاق يصل، التي الرزايا من ر3ةة العلماء وقمل، والرضوان، بالغفرة له 
القائل:تول 

يرعبولا موت تاة شولا مال فمل، الرئة ا متعلم 
كثيرخلق بموته يموت حر د قنة رنهالكن ول

غيرهق كمصييتنا ليمهته فيه ومصييتنا 

تمل،عانوم بنيان ولكنه واحد هلك هالكه كان فما 
هدارومن ومنزلتهم؛ العلماء فقل، ق الله- -رحمه القيم ابن وقال 

• ٠١٤١٥الأحر ليع  ٢٨ونفخ ( ١١١٩)اسل الجنح محلت ا؛غار )١( 
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نإنماالحنة ادخل للعابد١ اش يقول القيامه يوم كان إذا الروي الأثر 
منفعتككانت فإنما تشي اشخ لااعالم: ؤيقال لنفسك، متفعتك كانت 

ذهبفإذا وعتاده، بعلماته ؤإصاءته ونينتة قوامه فالدين وأيضا للناس، 
بقمرهاونينتها إصاءءبا ماء الأن كما الدين، ذهب وعتاده علماؤه 

وخضلالله، وعد أتاها كواكبها وانتثرت قمرها، خسف خاذا وكواكبها، 
واإتماكب(>الممر ض ما كفضل العباد على الدين علماء 

فقد• • عقيقي عيدالرزاق الشخ سبره عن محتصره نبذة يل وفيما 
ّا\'؟اه.عام المتوقية محافظة أشمون لمركز التابعة شنثمور بقرية ولد 

القسممرحلة ثم الثانوية المرحلة ثم الأبتاداثية الرحلة درس دراسته: 
ثم-، ٥١٣٥١عام العالمية الشهادة ومنح اختل دراستها ؤيإتمامه العال 
التخصصشهادة ومنح وأصوله الفقه شعبة ي التخصمى مرحلة درس 

بالقاهرة٠الأزهر ي الدراسة هده كل الاختبار، بعد وأصوله الفقه ؤإ 

بهافدرس للأزهر التابعة العلمية بالمعاس مدرسا عقن ة عمله 
بالمعارفللتدريس السعودية العربية بالملكة للعمل ندب ثم سنوات 

نقلثم بالaااJف التوحيد بدار مدرسا عمل ثم ، ٥١٣١٨عام السعودية 
ثمه ١٣٧٠عام محرم شهر محا اليلمى عنيزة معهد إل سنتثن بعد منها 
بالمعاهدللتينيس —  ٠٠١٣١^عام شوال شهر آخر ؤا الرياصرر إل نقل 

لقلثم الشبح، آل إبراهيم بن محمد الشبح ماحة لالتابعة العلمية 
العالللمعهد مديرأ جعل ثم العربية واللغة الشريعة بكليتي للتدييس 

العلميةالبحوث لإداران العامة الرئاسة إل نقل ثم ه، ١٣٨٥عام للقضاء 
للبحوثالدائمة اللجنة لرئيس نائيا بها وعقن -  ٥١٣٩١عام والإفتاء 
•بالمملكة العلماء كبار هيثة محلس ق عضوا كونه ْع والإفناء العلمية 
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النمس،ونمه والملاحفلة الخانفلة قوة من مواهب اش يزنه وتد 
اللغةبعلوم دعني الاذهر' أروقة خارج الملم لعللب جهده وكرس 

علمق نحدث إذا أصيح 'حتى والفته والسنة والعقائد والأصول والتفسير 
وقته،كامل فيه شغل الذي نحصصه أئه السامع فلن العلوم هده من 
حعلتالأمور وهذه الفرق أحوال دراسة ي خاصة عناية له كان وتد 

حلقبعالمه وانظع منه، ؤهسمعون وقت كل ي يقصدونه العلم حللأب 
الالهرحمه وكان الحج مواسم ق التوعية أعمال ي شارك وقد كثير، 

كانكما العليا، الدراسات ي الدارسإن بعمى رسائل على يشرف 
يالدروس بعض ليلقى الرسائل بعض مناقشة بان مع يشارك 

الداثمةاللجنة فتاوى كتاب من الرحمة رهذه العلم، لهللية الساجد 
الأول(.الجلد مقدمة 

بلريتهاممه ونفع جناته، نسهح وأسكنه واسعة رحمة الله فرحمه 
وعلمه.

الشثريالعنين عبد بن إبراهيم 
باليهاضالنكر عن والنهي بالعريف الأمد هينة عضو 
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سطوورا(فى الضمى العلامة فضيلة 
المعيدّعد بن محمد 

العلماءكبار من جليل، م برحيل الإسلامي العالم مجع لقد 
بنعقيقي بن عبدالوزاق الشح العلامة فضيلة وهو ألا الأمة، وفقهاء 

سنة()٢٩ سنة والتسعين اكاتيآ يناهز عمر عن الجنع،،يةا رسميي عطية 
وهذهوتعليمه• العلم وطلب اش إل الدعوة سبيل ق محاهدأ قضاها 

منقيء على الضوء يلقي القال هدا ي ولحلنا خلقه، ق ا>له سثة 
٠اش رخم*، العلمية ومكانته لأحميته نظرآ والعلمية الدانية ّيرص 

للعلم:وطالبه نشأته 
سنشوررق الوفية محافظة ق  ٠٥١٣٢٣سنة بممر ايل رحمه ولد 
وبعدالأزهر، دخوله قبل الكتاتيب ق الكريم القرآن حففل وقد بأسمون( 

ثماهّااه سنة العالمية الثعهادة ومح العال القسم درس الثانؤية الدراسة 
•بالقاهرة الأزهر من وأصوله الفقه ق التخهى تمهادة منح 

وّجاياه:مواهبه 
وحصافةالبدمة، وسرعة الفهم ق والدقة الحافظة قوة اش حياه 

كثيروكان الحانب، ولين والتواضع والزهد بالوؤع واتمعم الرأي 

•ا1)ونين وتايج ( ٨٠٠١٤)العدد الخزمْ جريئة انفلر )١( 
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وعرفومصلحته اوته 3ادترجحت فيما إلا الكلام قليل الصمت 
العلومستى من ينهل أخذ وقد الصالح* الأمة لملف متابعته بسدة 

والتفسعنبالفقه أظفار© نعومة مند واهتم وخارجه، الأزهر ي النافعة 
صارحتى والنحل المداهب وشتى والعقائد والأصول والسنة والك 
مماإطلاعه وسعة علمه لغزارة العلوم هذه من علم كل ق إماما 
إلووسأتفتوء، علمه من لينتفعوا عليه يتوافدون العلم طلبة جعل 
عمله،موقع وق الهاتف عبر عليها محيب المحا اليومية الفتاوكا جانب 

وقدالحج، مواسم ي والإرشاد التوعية لحان ق الشاركة خلال ومن 
كماالعليا، بالدراسات الدارسين رسائل من العديد على أشرف 
الحاصراتمن العديد ؤإلقاء الرسائل بعفن مناقشة لحان ؤا شارك 

علماءمن العديد ي،وه على تتلمذ وص والكلمات، والندوات 
•الملكة ومشايخ 

العلمية؛حياته 

سنةوي الأزهر عليها يشرف الش العلمية المعاهد ي بالتدييس قام 
٥١٣٧٠ّنة ي بعنيزة بالمعارف مدرسا ليكون المعودية إل قل>م  ٥١٣٦٨

العالميةبالماهد ملارّا ليكون نقل نفسها المنة من شوال مائة وق 
بالرياض'

سنةوق العربية اللغة وكلية الشريعة كلية ق للتديهس اختم ثم 
إلنقله تم  ٥١٣٩١سنة وق للقضاء، العال المعهد لإدارة دسح  ٥١٣٨٥
ثموالإرشاد والدعوة الءل٠يةوالإفتاء البحوث لإدارات العامة الرئاسة 

اللجنةلرئيس نائبا كونه مع العلماء كبار هيثة محلمن ق اختيرءضوأ 
•والإفتاء العلمية لليحوث الدائمة 
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مؤلقاص؛
!الإحكامكتاب على وحاشية التوحيد(، امدكرة مؤكات4 صمن من 

العلميةاLلعامد ي دراسي، اكرر ابرء على وحاشية الأحكام(، صول أي 
ولهالدائمة، اللجنة بحوث صمن قيمة وبحوث ابلالين(، #تسبر من 

لابمتماش رحه كان حيث تهليع ا عييدة وبحوث ؤرسائل مجدكرات 
الظهورق رغبته ولعدم الثديي، لتواصعه نظا والهلع التأليف بكثرة 

عندمغمورأ حعله مما واالْابوءات بالولفات ملينة السياحة ولأن والرؤز، 
وءلالبةوالعلماء المشاع من بضاعته أهل إلا لابمرفه الناس، من كمد 

العلم.

أبتاوه:
ندوهؤلاء وعيدالرحمن وعبدالاه أحمد هم؛ أولاد حمسة الشح ؤزق 

ياث بارك ثلاثا البنات ومن ومحمود ومحمد اش' دُمم قبله يولوا 
حظاهم.وسدد الحمع 

٠الصحية حالته 
ّععمره كان أن مند شييد صدلع من الله رحمه كان لقد 

وتدمنه، اش وشفا0 نمقي بثلل ا'لأّااه عام ق أصيب ونل، ،سنوات 
يوعملية البروّتات ي عملية تقريبا سنوات حمس نبل له أجري 
الشبكية.ي انفصال بسبب انمن 

البوليةالسالك كالتهاب عدة بأمراض ميتلى وهو ءاو»|لة قرة ومنذ 
ذلكومع والسكر والضغهل الأخرى، وصعقا الكليتئن إحدى وتسلل 

بهوالعناية وتعليماٌ، العلم طلب عن ذلك يعنه وم محتسعبا صابرا نراه 
حياته.أيام آخر إل ؤإرشادهم وتوجمههم الناس ؤإفادة 
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ووفاته:مرصه 
منالظهر بعد الواحدة الساعة بالريامى العسكري المستسمى أدخل 

منلخيج ثم الرمْ العناية نسم ق آا/ّا/ها؛اه ، ١^١٢الثلأتاء يوم 
قشيهد أ؛ من وهويعاق اأ/ّا/ها؛اه الآحد يوم ي القسم ذلك 

ضرباتي وهبوط الرئت؛ن ي سوائل ووجود الكل ي وصعق الكيد 
)،Y/الخميس يوم ي الحتوم الأجل وافاه حش بالستثغى وظل القلب' 

عتبحنازته على صلى ثم صياحا' السابعة الساعة حوال ي ما/هاإاه 
عليهصلى وند بالؤباضر الكبير اباهع ي ا"آ/ّا/هاةاه الخمعة صلاة 
إلالمودية الشواؤع وكيلك المواقف ازدخمت وقد لانحصى' ممر خلق 
ومنللمنبرة بسيارامم الناس انمللق ما بعد خصوصا بالسيارات المنبره 

الزحام'مجن خوفا الأقدام على مشا المقبرة إل ذهب من السءعين 
غالبسهمالبشر' من هائل عدد بالرياض العود بمقبرة دفنه حضر حيث 

علىالخزن بغمرهم الفقهي وتلامذة العلم وطلبة والعلماء المشايخ من 
٠والرحمة بالمغفرة له دامن فراته 

لهمحبتهم على واضحة دلالة يدل مشيعهه من الغفر ابمع لهذا 
منوشأ فاضلا وشخا جليلا عالما فقد قد نعلا الإسلأس العاي لأن 

وأسكنهله وغفر ؤرحمه صرمحه' ونور روحه' الله ندس الأمة' أعلام 
مصييتناالله وحير رحمته ومستقر كرامته دار ي به وحمعتا حنانه، نسح 

إليهؤإنا لله ؤإنا والسلوان الصبر ؤإياهم ؤرزقتا فيه أهله ومصيية 
راجعون•

المعيدسعد بن محمد 
بالهاضالشرم ، uusLmجا*ع،دحْليب إمام 
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وتواضععقيقي الشيخ 
العابدين(ئن 4صطفى حبيب د.مهندس ربقلم 

السينماممثل من ممثل أو والغناء' الْلرب نجوم من نجم مات إذا 
جاهدنملحا صالخا رجلا اش ؤيتوق قعدت' وما الينيا قامت والأفلام 
ؤيغيبأيما حيامبمم ق وأير السلمتن ؤدفعة اش سبيل ي وعمل 

الأفلام.أهل أو الهلرب أهل يذكر كما فهم يذكر أذ وقز عنهم 
ياكمرة والحياة والتقوى العلم أهل من رجلا اس توق أيام وقيل 

عنعقيقي عبدارزاق السح مات سيله. ي والحهاد اس إل الدعوْ 
مصربين فضاها الصالح، بالعمل ملينة حياة بعد التسعين يناهز عمر 

ووجدتالبلدين، كلأ ي الناس بمحبة اس- -بفضل وحظي والسعودية' 
يستهليعونممن وعلى علئ الواجب من بل المناسب' من أنه 

محتمعاممعلى الناس هؤلاء مثل نضل ببيان يسمهموا أن الكتابة' 
اليومأكتب ومثلها. وأخلاقها الأمة هد0 دين على الحفاحل ق ودورهم 

لهكتلميد عرفتها التي عقيقي عبدالرزاق النبخ حياة جوانب بعفن عن 
-كان لني به، جعتني عديدة علمية لقاءات خلال من واكتثعفتها 

ومابعمره عالما المدارك واسع الفكر' عميق الصدر، رحب الله- يرحمه 
للوايرأقرب تلاميذه أسئلة على ؤإجاباته فتاواه كانت ولهذا فيه، يدور 

آا/ح/إا'ا،اموظ,اخ > ١٤١٥الأخر ربح  ١١الخم،ة ( ٥٠٢)المدد السلمون جربدة اطر )١( 
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غيريولعل عبدارراق، سخنا عن عرف مما ممر من قليل هذا 
فضلهبيان ي بدلوهم يدلوا أن به معرفة آكثر أو بالشخ ألصق هم محن 

ودينها*السالمة الأمة هده خدمة ي وآثاره 

ولدؤيهالحنة من العلى والدرجات والغفران الرحمة له نسأل واد 
والملوان.الصبر وتلامنته 

gm
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شبابه:منذ بمصر وكفاحه أعماله من 
منالقس لسلامة العيار حما الكريم، والأدب الحسن الخلي إن 

الأخلاقوكانت سجثة، فيه الأدب كان نقد واس، الظاهرة الأفات 
العظيمالزاث شنه من وهو ذلك يكون لا وكيف غزيرة، فيه الكريمة 

الخلق،حسن البشر دائم الخانب لئن ه،كان اليظيم الخلق لصاحب 
ثانبجهل' دلا يعجل لا أحد عل يمتد لا الواضع ممد بمظ، ليس 
والوقار،الم،كينة تعالوه اش، ق ؤيبغض اش ق بمب احتمل' عليه جهل 
المعرفةورواد العلم حللأب حتما بالاس وأعني وأحنوه الاس هابه 

•والفتوى القول وأصحاب 

بذلوقادة، وتريجة نعاذة ذاكرة اس وهبه شاكرا، زاهدأ عابدا كان 
كلما وشيخوخته، مبابه فيها وأنفق جهده كل النبوية وللشتة للحدب 

يفقيها بحق صار وحتى وحففله، علمه ق الذروة بلغ حتى مل ولا 
القنة.لأهل يإمجاما الفقهاء ؤا وتحدنا ايحدقثن 

القرآن:وأهل الحديث أصحاب وصف ق تيمية ابن نال وكما 
همحمل هدي الهدي وحير اش< كلام الكلام أصدق أن ااي-عاومون 

همحمد هدي ؤيقدمون الناس، من مره كلام على اش كلام ييوثرون 
أهلوشموا والسنة، الكتاب أهل شموا وبهذا أحد، كل هدي على 

لفقلكان ؤإن الفرقة، وصدها الأحتم_اع هي الحماعة لأن الحماعة، 
الأصلهو و)الإجاع( الجت٠عين القوم لنفس اسما صار ند الحماعة 

ا.والدين«أ العلم ق عليه يعتمد الذي الثالث 
فرقةوسعين ثلاث على ستفزق أمته أن . النبي أخثر لما لكن 

.ص٧٥١النتارى محمع )١( 
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يينلني الشرعية الحمعية إل يذهب كان الكوم هسبين المنوفية 
مدرسةبمثابة يعتبر كان الدرس وهذا منتذلمة< بصفة دروسا مساحيها 

بلشل، هذا ليس والحوار♦ والنقاش للأست٠ّاع الغفر الخم قيه محبمع 
وكانقيها، دروس لإلقاء لأخر وقت من الأخرى الساجد بمثس كان 

شانقأسلوب إل إصانة فيها بارزة سمة القه- -رمه السالفي لمنهجه 
وكانالفهم ي وعمق العلم ي سعة *ع والحجة' الدليل يدعمه جذاب 

استجابةجعل مما بتجيج لأحد يتعرض ولا بتسههو أحدأ يمس لا 
٠وتناعة حب عن له الناس 

أوضواحيها بالأّكتدط أعماله ومن 
وكيلاالإسكندرية إل الكوم بسين الديني العهد من وبنقلمه 

يالعهلرة بسيرته ليتوجها الإسكندؤهة إل جاء فقد بها الديني للمعهل، 
الدينيالعهد ي لا وجهادء كفاحه ليعلن الله- -رمه جاء شبابه♦ أيام 

رأبومثل والقبور بالأصرحة تعج التي اللينة جل ومحا بل فحسب، 
الموحدينغير ينشده مما الأباصيري( الشاحلبي، تمراز' العباس'جابر' 

عاقل.يصدقها لا خرافات حولهم ييتهمون 

يتعرضونكانوا والبتدصن الآصرحة عتاد أن بالذكر والحدير 
اشبفضل ولكن العداء وبمصل المشاكل وتقوم ومدهم السنة أنصار من 

المثاليةوتصرفاته وعالمه وحلمه اثئه-، -رحمه الشخ كياسة بفضل ثم 
أءاواته>نفوس ي الأثر أبلغ كله لذلك كان بصيرة' على اردٌ إل لدعوته 

-به اتصل من كل السليم ومنهجه وأحلافه الشح بعلم أثر لقد 
وتمنىوأحبه وثيقا ارتباءلا به ارتيهل عرفه من كل الواغ ومحا الد■ رمه 

الأستاذوهو تلاميذه أحد تول فيه صدق ولقد فراق' دون معه يظل لو 
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)كان ٦٤العاأد السيل ء؛ااة ي نشره مما زمر الشخ 
فكانوالاحلاق السليمة والميية الصحيحة العقيدة ينثر عالآ 

الختم(•على الناس جع ي فريدة مدرسة 

اش ebiما مكل عاله محافنل التوحيد، لواء محمل وهو البيع حارب لقد 
-يكن م بصيرة، على اُد يدعوإل وثبات• ءر؛امة من حباْ دما قوة من 

منانعلهم والعلماء الأبتدلع. لعاصغة انحنوا النين العالماء من اد- يجه 
بعضهموأتني وتناصروا تحابوا نزعايم اتمقت نمن متباينة، ومشارب ث،تى 
وتراشقواتناحروا نظرهم ووجهات أفكارهم اختلفت ومن حتمأ، بعفس على 

اشكتاب إل نرعته كانت مجا بالحق وأسعدهم الد• رحم من إلا بالنبال 
وكلالق4، عصمه من والعصوم السلف. وسع ما ووسعه ه، رسوله وسنة 
.٠اف، رسول إلا عليه ؤيرد قوله من يأحد أحد 

الأضرحةصرؤح بميم كيف ليندر يفكر أحد اينه" "يجه والعفيفي 
وجهلعلخوا الذين المشعوذين ^ ١١٥٥وكيف الخرافات، شبح ونحْلم 

محددقام كما الأضرحة بهيم يقوم كيف بخرعبلأُبم، المحاء الثريعة 
بننهد فبر بهدم الله- -يجه الوهاب عبد بن محمد الشخ الإسلام 
٠ه بنمالح^لاب 

-فأخي محلى لا فراسة وذا النفلر بعيد اس- -رمه شبخنا كان 
بالحكمةالله إل ؤيدعو وألوانه صوره بكل الشرك محاهد الله- يجه 

لهبدا ثم كثرة، محصون لا أمحا يديه على الله فهدى الحمنة، والموعفلة 
والتوحيد.الثنة أرض إل بالبدع تمؤج أرض من بماحر أن 

راشدبن اليريز عبد السح الل4 رحمهما صل،يقيه من وجد وقد 
الكاملةلمعرفتهما له تشجهعهما يابعس بن عل بن اس وعيد النجدي 
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٠ثمن من ذلك كلفه مهما الحق كلمة عن يسكت ولن م وأنه محالثح 
اد--رمه وكان الحالص؛ التوحيد الله رمه الشخ من تعلمت لقد 

للالتحاقالإسكنده إل ذهبت ولما القرية ي والخرافات البيع محارب 
أنصارمجس|احاو على ترددت سابقا- فاروق -جامعة البشري الْلب بكلية 
أنصاراحي مي دروسا اممه- -رحمه للسخ وحضرت المحمدية، السنة 
؛It.لسماع بالمسلمين تمتلئ المسماحد وكانت بك< محرم بحي المنة 
مستقروفقه غرير ^١٠٢ من به اُلٌ حباْ بما ساميه مكانه بمل جليل 

وتبصيرالشارد وهداية المهتدي تثييت على شديد وحرصن نافدة وبصيرة 

وتقواهوؤرعه بفقهه الائه رحمه كان لها• الح؛د وحب الأنة ونصح الجاهل 
الا4عبحديثه محدب المسالم.ثن بأمور واهتمامه العلم حللبة على ؤإشفانه 
والحلموالحلق العلم ي هناءلرْ من يل الواقع ي فهو يقارنه• ألا فيتمنى 
•الإسلام إل النتمعن من الجهلة على والصبر 

علىأحد يقور ؛ فراغا ترك المعوديآ العربية المالكة إل سافر ولما 
وكانالد- -رحمه راشد بن العزيز عبد الشح صديقه ترك أنه رغم سدْ 
ومنها:نافعة مؤلفات وصاحب ومحديا وييها عالما 

يعتبروالدي الصحيحين، مع القرآن على بالأفتصار الوحيقن •رتيسبر 
عبدالشح ترك فقد ذلك ومع والإجادة. والروعة الكمال اية غي 

الله--رحمه الشبخ أن القول وصفوة غيره يملأه لا عفليمأ فراغا الرزاق 
بداريلا لائم* لومة النه ق بمي ولا الحق ينول ومرشدا مربيا كان 

الخوافاتمن محبونه ما للناس ليصيغ التاؤمحل يتكلف ولا يماري ولا 
والحزعيلأت.

دعيإن إلا والأغنياء الوجهاء منازل يغشى -لا الله -رحمه كان 
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هدازهال0 ولمل صميرا0، يرخي ما إلا يقول ولا حضر إن يتعفف ولكن 
•وحضورها الحاصرات إلقاء عن عزوفه ي السبب هو 

يجاهه بهذل السعوده وي مصر ي مشهوإ اش- -رخمه كان 
له،يقضيها أن يستملح حاجه صاحب يرد ولا ومعون،هم الصالحين خدمة 
•وأحلافه بعلمه الاحرين على احرامه بمرض تصرفاته ي حكيما ولكن 

يبه وخمعنا جناته، فسبح وأسكنه واسعة، رحمة عالمنا اداٌ فرحم 
•العالمين رب لاه والحمد رحمته ومستئر كرامته دار 

وي
الصرويالميد الفتاح عيد 

بالآٌكئاورو4المتة أنصار حماعة 
المييةممر يجمهوليه 
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عضميالؤزاق عبد الشيخ 
اش-لااذمة ~في 

بعيي،!عاش الذي أعلامها من علم بوفاة الإسلامية الأنة ئجعت 
عمرهسحر رجل الدنيا، وفتن مغ وعن الإعلام، وصخب صجج عن 

منالألأف ختج أنه شرفا يكفيه حتى والسعلمن الإسلام لخدمة الطؤيل 
تلاميذه٠من العلماء كبار وجل اليمحن وعلماء حللبة 

الخميسيوم تؤق والذي الد- رحه - عقيقي الرزاق عبد الشخ إنه 
الثانيةاهز ينعمر عن ا/؟/؛مام الموافق -٠١٤١٥الأول يبح  ٢٥

٠والتااادع\ن 

الأزهرمن محلج وفد • ٣١٩٠٥-  ٠١٣٢٣مواليد من عقيقي والسخ 
بعدئوعمل  ٠٣١٩٣٣- ه  ١٣٥١م المالية الشهادة على حصل ثم 

لخماعةوكيل أول كان ااتدرهس ي لمله وبالإصافة بالأزهر♦ ملأرسا 
وهولها رئيس أول وفاة بعد لها رثسيا أصبح ثم الحميية، السنة أنصار 
•اس رمه الفتي" حامد محمد الشبخ 

١٠١٣٦٨عام منذ المعودية المربية المالكة ي للعمل انقدب ثم 
اش--رحمه الرحيم عبئ عل محمد الشبح مع بالشاركة قام وقد ، ١٩٥٠

ص)م{.رأْه( المدد ال؛>تان< بلة را( 
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العلميةاييامد بتأسسس ايحملية المنة أنصار لخماعة المابق الرسس 
ئمبالرياض< العربية واللغة الشريعة كلية تأسيس ي شارك ثم 

أحاوكان العلماء كيار هينة تأسست وحين للقضاء ^؛ ١٠١١ا1لعهاو رأس 
للبحوثالدائمة اللجنة إل بالإضانة للرئيس نائبا أصيح ثم أعضائها 

بالملكة.والإفناء الملية 

علىوثورته علمه هسعة اس- -رخمه عقيقي الثيح امتاز ولتي 
الملفبمنهج والالتزام ادسير' والتمييز الواعي والأستنباحل الد؛هق الغهم 

بياني مرحعا أيضا الشخ كان وتد هدا والئنة، الكتاب وفق الصالح 
عليها.والرد الضالة الغرق 

دروسهحضور على بموصر متميؤأ داعية كان - الله -رحمه والسبح 
الملكمحلس ي درسا يلقي لكن الشبح أن يدكر ومما الكثم' ومحالمه 

-عميني الشبح شارك ولقد أربعاء٠ يوم كل ارإ4- -رمه المنيز عبد 
رإيامعية-الرسائل من كبير عدد على والمشاركة الإسراف ي الله- رحمه 

الملم.حللمية من أجيال يديه على ونحرج 

<مؤلفاته ومن التاليف، ي مقلا لكن علمه سعة على والشبح 
أصولي •الإحكام كتاب على وتعليق وتحقيق التوحيد* ي •مذكرة 
للامدي.الاحتكام* 

التيالأمراض إل فبالإضافة محتسئا! صابا الشبح عاش ولقد 
رمضانحرب ي احمد ابنه بوفاة مثع قرن« ربع من لأكثر لها تعرض 

الله،عبد ابنه ثم سيارة، حادث ق الرحمن عبد ابنه وفاة ثم اليهود' صد 
حيث، ٥١٤١٥الأول ربح  ٢٦الخمعة يوم دفنه الرياصن سهاوت وقل، هذا 
بهمامتلأت وقاJ الثرى، ،لواراته الشبح ومحبي الملم حللبة من الألأف وفد 
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وأنالأعلى الفردوس فقيينا يسكن أن ذسأو واش والمبرة، الطرقات 
النبيئنمع الحنة' ي معه محمعنا وأن الحنة يهاض من روضة قبره محلل 

رفقا.أولثك وحسن واكالخى والشهاواء واكدقيين 
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عميضالرزاق عبد الشيخ العلامة 

تعالأ١ااث رمه 

الآ،>الميمرداس حديث من •صحيحه* ي البخاري الإمام روى 
الصالخون،|ودهب قال؟ وسالم عليه اذ صلى النيئ أل عنه' اممه رًي 

يل؛لهلم  ٠٤٠ؤ؛دا وتعال؛ ارك تبافه ؤهنول 
.ولا ماثه متلررن 

تلقىوندره: الله بقضاء السليم وعمرها الخزن' ملاها بثفوس 
الساومين،أعلام من علم وفاة نيأ ومغاربها الأرض مشارق ي المسلمول 

عقيقيالريأق عبد العلامة الشبح وهو الأبرار؛ علمائهم من وعا؛ 
•تعال اس رحمه 

-عدمجاءالسالمين بعلماء ثرائها تعريف على )الأصالة( من وجزصا 
هذاعن لطيفة نبذة ذكر علينا لؤاما رأينا - وأمواتا أحياء ومعاصرين، 

وجهادْ:ماثره من ونتف حياته، من ثيء على توقفهم الكبثر الملم 
٠رحمته بواسع الله تعمده 
•المؤي( عملية بن عميمي بن الرزاق عيد سمه ا -
سنةمصر، ي النونية لحافهله تابعة تريه وهي سنشور، ق لد و- 

٣٢٣.^

•ه\1\ه رجب من  ١٥وتايح عشر والراح عثر الثالث العددان الأصالة محلة ١نفلر را( 
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راه'ماهإسنه فيه وهمج الأوهر، الجامع ي العال ثغليثه تلقى "
الفنهثعبة ي هذا- -بعد درس ثم العالية، الشهادة على حاصلا 
•لكخصص وأصؤله 
العالم،أهل تواليف من ملأ دراسته، -بغد- اصل و- 
ومصقامم،لكيهم ودراية 

موسوعيكان بقه اطه- -رحمه وخالطه عايشه من وصمة لمل و- 
•العلوم ساتر ي مممننا المدارك، مسوغ الم،ُة، 

لجماعةرئيسا وكان مصر، ي الأزهرية العاهد ي مدرسا بل ع- 
٠االخمدية السة أنصار 

مناحلقي ندرس الشريمعن، ايسمن بلاد إل الهجرء اختار ثم 
المبماضي ودرس بها، التوحيد دار ي درس حيذ الهلاتف' منها شش 

٠وعئيزة 

إنسابجا•إبان الرياض ي الشريعة كلية ي التدييس يتول 

٠رهخ'؟اه( ستة للقضاء العال للمعهد مييرأ من ثم 
تمارهينة ي عضوأ فكان الإكاء، دار إل انتقل )\س عام وي 
إلوذلك لرئسسها، نائيا صار حئى للأفتاء، الدائمأ اللجنة وي العلماء، 

اد.رمه مي أن 

العالية،اسة الرسائل من عدد على العلمئ الإشراف ول ت- 
•والماجستر الدكتوراه 

ييالقيها تعال ايئه كتاب تمم؛ر ي علمية خلماث له اير ك- 
بيته.إل يرونه انتقلت ثم الرياض، ي إبراهيم بن محمد الشح مسجد 
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-!حيانا-أستمع وكنت ء الخخ مواسم ؤا مرة غير المميته ٠ أ همه وقال 
إجاباتفكانت المثموعت، الحجاج استغتاءات على العلمنة إجاباته إل 

•السلف( لنيج حنام وادياع دقيق' ممه على تدل محكمة، 
لحمساتالحميمس يوم صبيحة واسعه" رحمة اياه ~رمه وفاته انت ك- 

وألف،مئة وأريثع رة عثمحمس سنه الأول ربيع من بس أتام 
)\/سم'ه

الحمعة•صلاة بعد الرياض ؤ، وذقن 

سئلحوض ي ؤإتاه وحمغنا بالمالحن، وألحمه اش، يحمه  ٠٠♦
أحمعين٠وصحبه أله وعلى عليه وسلامه الله صلوات المرسلين، 
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ثئئعنهم ليس الكرامة لبسوا بعمله عاليه وندوا غاوأ ؤإذا 
أوسعنعد نالعهس غدأ أما معايش الحياة ي علهم صاقث 

محمدالنيئ دب عهد ين محمود 
الإسلاميةالسردا،ة تسم عليا دراسات 
القاهرةجامعة العلوم دار كلية 
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هوى)ا(نجم 

يءيجعواالأنام ي عتل نجم هوى 
و^ل^ره

تركتناالبرايا يراق عبد فا 

محييهقضيت ند عاما فتممعون 

مذبغرس العلوم أ3هرحرت وي 
بمصرنا٢ للثقؤإر وذءأ كنت لني 

لنبقناشنه نصمنم ند ئ^.م 
ومهختانورا مصز بارض فظلتم 

شتمللبلاد دعيتم أن إل 
باويشار إلهم الألى النفر مع 
وحزندالأمعإ محي ابن مع 

ساصارموهأ

مريغوالمصاب جل امحلب وذا 
يتجإكان الذي والعالز الخالز به 
يضتغللفراق يالوب ا نوم

مؤيغبلأء نالونجد بمصر 
نربعالكرام المالك-سير( هب 

ثتدعوامن على حربا كنتما وقد 
المشجعالنصير عر أرمن وي 

يتوسعبها يصلكم زال ومجا 
ئفلمعواقوم بين الفنون بنشر 

يرفعمعاهد بنيتم ان بن
ثثصوغر'ااعهلركم باز ابن وأعني 

وأصلعيلوب الفتوى لخنة وي 

٨٥الحسس يوم التوى - اد رمه — عقيقي الرزاق عبد الشح الملامة العقيد مرثية را( 
بنإديهس بن وليد خالد أبو تلمهدء بها ردا0 عاما• وسعى نهف عن 'آ/ها؛اه 

يانياض"اليرس - منيمي المئز عيد 
حماعةوتأسهس الفتي حامد الشخ دعوة مناصر؛ ؤا الرزاق عهد الشح يؤد الى إشارة )٢( 

بهصر*السنة أنصار 
و«عللقضاء الخال والمهد الشرعية الماهد نشأ؛ ي الرزاق عبد الشح يؤد إلى إشارة )٣( 

باز•ابن والشخ الشفلي صد والشخ خميد بن اد عهد الشح أقرأته 
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الرزاقعبد الشيخ رثاء فى الترياق 

اشرحمه 

بالوكوفالمحاجر ئسابقت 

دمعبوبل الرياض وأجهشت 
يبكيالتوحيد متبر وأمسى 

ذهولق يندب الملم وصمح 
كريمدمث ع—1؛ يم عفل

ارنالخيب ياعفيش ونقدك 
تولىا عناكم منلما مإذا 
امعلال الأجيعلم ام إم

كلزكلواأدكشث_
كبركل مظاهر عن بعيد 
سمحالعلم محب من قريب 

وبعدموعثلة بحسن بجود 
حنافكان الخطام عن وعف 

أياا مشه١ بجاهي وعامن 
تشدوامصر ي مائر فتلك 

معلفص الجزيرة أرض دق 
عمراوالتعليم العلم ي قضى 

وجيفق فلب كل وأمسى 
العفيسمبالحثر المعا؛ لفقد 

سيسمححد ق بثلمة نيت م ؛
ألميميالدنيا من مضى يقول 

حرويمراياه عن ستنصر 
جوفكل ق لهيبها يشب 

وح—وقاحرف يياهمي ن
نهفغير ق صائنا وزهدأ 

للكتوفوهز رحة هوب
المرغيفوببالحصير ؤيرصى 

الكهوفق مشمخرأ يك و؛ 
العنيفوالقول التجريح عن 

العقيقيبالمخ سموه كما 
المويهفالظل إل يركن و؛ 

ولهفحاصرة ض غضل ب
يفنالمكالطود ات بومحل 

الوظيفيالعمل ي الإخلاص مع 
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محيكان العظيمة ال،كتب مع 
ياوقاليعسسها وكان 

نلبكل ؤ( ع—؛—؛وه—ا يبث 
صدار نغيل الدلبينئي 
دوماالناس حير هدي ؤينفو 

مسكلأتممائل التبسست إذا 
ناستنارتبالبصيرة حلاها 

هدوءي ينفلر الشبح كان 
اتانعمال الليسهر وكم 

نوراتاييخ الأع-تن يكحل 
مرعاتعزائم المطاياه 

يدعويبهت التللأم حنح وي 
زرنقول واللمغله يل لف

ضياءه لالخييث أن و ول
سهدثل مة للاحييان ب

خبركل الشريعة اش جرى 
براياالقواتين عقمت نني 

قومبكل الغللأم عبث وقد 
ادئيوالاتد عقالق ار دم

اايوالخطة لرذيالاؤية وه

تمحىالأحلاق ٠—ع-الم وتلك 
مبماوتفلمة وأنات اميس

اجاحتيؤا الحمية تعد و؛ 

يملتعبا ومحيه
رفوفالنوق نة نيتك و؛ 

القطوفأحلى للورى ومحي 
الشريفبالأير الأفكار من 

وحيف3هف بني عن صدودأ 
رحيقي منها القالب وظل 

اللْلهفبالفهم القول عيون 
المجوفخلف من الإلهام إل 

الحصيفبالفكر النجم سسمير 
طريفبهدي معه مؤيملأ 

وقيق ليحاحي موهمة 
الأسيفوالقلب العين بدمع 
المريقكف ي الدر كوزن 
الكثيفالليل دجى ي لأشرق 

الرههفكالسيف وللأعداء 
رووفأم من اء علمالعن 

المخيفالدجل ق الغرب وصار 
محيفهول ق الماس ات وب

والضعيفر_االالم وفتك 
هفيفير سق يمضون لجا 

نزيفق الكرامة جراح وذا 
الحريفأوراق هل نتا كم

يفحنأو ا أوربمن رأى ل
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ضيبجغ ها لكاة حي
سواناالادني1 على ترى ولمت 
المحلىالفرس كغرة ننحن 
نصدبحسن ثم اش بفمل 

بروخلهد،ى ة رايرفع ون
ترنوالإسلام أمة هي ا وه

وأغلأح_و ذكرْ من فيما 
بجازىا مأنمل اش جراك 

ويحاك الكرام ل ن0—ا 
حلميبدار القسم واؤدثك 

ف

ف

عزوفي عنها الرأي وأهل 
الحنيفوالهج الوحيد على 

الصفيقالدر ي كالماج بلر 
الصقواوتوحيد ؤإخلاص 

الحسوامن ام الأننتسؤر ون
الحصيفوالرأي ان الإبمملدي 

كيفيالأيام ردى ي وكيفك 
لهليفرب متر العلماء به 

الوقوفيوم ي الأحزان من 
والتمرالمنيفالسن وحور 

النهرافي،مسفر بن ناصر 
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حبرآهحاءني حش الجنمحرة طوي 
الرشودمعود بن اش عبد 

انالزمصروف المشتكي أ؛بما 
غيفل--طلع خندقا الآرض وابتغ 

الخالصانة ذمللدهر يس ل
يبلقدلو نيه المرء ا مإن

خواءؤيكبو مئقلأ يعتل 
أنسله ولكن الورى لابمافي، 

غ—وافالامى كواللي—ال 
وحلوناحلونا، عليك حانقات 

رحيبواقصد صرفهن عن فل 
شتىوالمذهب الرأي حازم 

تولا ملرزاق الد بعذاك 
ادتعفال لليالخو وخلا 

السيفصربة كانه إماما يا 
يهإلو ترننجوم الوكان 

الآوافير٢؛أسار ي الشمس انقع 
بغازنلسست سلما ا والسمؤ

الفتانخالد كان ا وملا 

وداناص قبض ا مهئذاع-ى 
الميزانسجية من ساخرا 

انالحديم قلعهضغأ ب
الهجرانبالوصال اقمات ن

الإخوانخلائق ات سلاب
والبيانوالحجا العالم ذا الباع 

الحرانم جوالخواد ف—ارس 
احتقانحلول بعل، الثر ننج 

وحراناكلكل بات طاحن
انالحبواد فيرت طإذا 

انركبالنوافل يدي حنحا 

اللكجامعة مستوى عالي الشعر مسابمة ي الئاق الرم على القصيدة دذ» حازت )١( 
^.٤١٥م معود 

•سور جع أسار نحفيف آسارا )٢( 
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أنعجب وما ذكره اغفلوا 
طنإالقامة أغفلوا ني نال

؛كنلمات وما موته وادعوا 

فانهو بالذي المرء بشنل 
الزمانؤا مثلها الناس ؤا وهو 
الثقلاننقده بعد من مات 
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الوسبج





:قم د
!^٦  ٩٦. ارتم 

عميمىعدالرزاى الشيح الفضيلت صاحب 

ليعد،ؤيركاتء. الق ملحمي ■صليم ملام 
ضتغييرنا ميالغ حألصءكرنا عن لغضيكم تعرب ان عدأ بكتابما نرد ناسا 

المولىمن راجين اساء كار هينة نى صم يلت ب جهري من بع مانهتم 
جميعا*همملشا يجعل ران ذلك على رالمشؤمت الأجر لكم يجزل ان سحانه 
الكريم.ه لوجهخالصا 

العملمراصلت من لايمكنكم بشمحل صّحتكم انحراف من علمناه لما ونظرا 
الغضيلتاصحاب من عدد بتعيين تمنا نني لعضيلتكم الراحة مجل توقير في منا ؤرعجة 

لتحوانكممح بداتموها التي المتر؛ ليراصلوا العلما، كبار منة ني اعضا، المانح 
وبوقتناجميعا خطانا ويدل ا بائدينيأخذ ^ وتعالى ميحاته المولى سانلين س

الصحهبمونؤر عليكم يمن مث وعلا جل اله نكما ويرصاه. بحيه لما 
ابمه•كدعبحعفله ويتولاكم 

ؤيركاته.،،(الله ؤرحمست عليكم لام وال
جِ

جء
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٠٨٨

?■صيم  iP  I  ّ اكء! ٠٠  prCf >0» r ا  ٠٠٣

'" بجِ  ،٩^ >اا1ء   • »تامي  ٢٢١٢
ميم   I كء  ٦  ٢٣ ٠٢٣ دأمءمج  «ء  ب"،  وجم0م؛بس  ء  ٢٣ لأ؟اصحه    V ٢٠٣ م   بميم

fjrr j ؟'' ٦٢  ، **روم  >'جم«جيت  ٢٢٦   ٠ ٠٠٦  ■ أمأ  »أُءأ  ب'،،■(  ٢٢٦٦  ! محمعأبإ

م  ُ أم' ٢٠٦ امكبب؛أ   "?•n؟ ٠١۴ fT  !] سم1بممما؟مما^ا  أط
 — ٠ ٠٦١٣  ٢٠٠ وص  مأأ؟جممبآه  د I٢٦

ب'سمآا

مكةََااَ
٧  \ ذءا  د!بما

• ٨١٢١  ١٢١٢  ١٢٠٢

٨٦١٢٦٠٢



هحا«م رقهمحنمحء 
\اهحء اشاربخ الخان الرناّة 

مب_ 1Uljلكوات 
رسا«آياو اكهد 

الموزممض ف الرنا مد اكمة الدتّءلة حب صا 
_ث ؤبمعد ته ^ 70لله ا ؤرحمأ طممكم م ء-لأ ل١ 

الضماستاذ نى ١٠العارىللشاتجاءض 

٠الدراسة المة طول المبمد ثى " ciu^التاب الض ثى 

لتغسمرا ثى ت صحاصرا لتا يا م لضا ١ لهم ١ نعبئ شمنا فا يلمهة رة مغلط س فهم ٠ نمبمد ولما 
٠٥١٣ ٩٤^٩٣لمحالى ١ رامس الو م المحا حلول المعهد يى والتالثة لثانصة ١ المغضن فى 

<<،ا/-آآه.واسمءاتر ضار/.اءء1را ذواى نرجوالنا٢ 
م

ساتلأسسانموب-

ايلميخآل صحد بمن العزم مد 
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ارئا-ةالخان
الملماالماتدسمس 

للص• Jullي

ٌة-م
inv/nyiالخاريخ 

.الثعرعات 

٠٠٠١٢٦١ ٢١٠^^٩ \ووس اراس 

الموررضسبوساساممتالمباو 

س; معد 0رءءٌ اللي  ٠٠٠٠٥طهم اللام 
وناريآآرا  ١٩اوملّآرتم والمعامد ت  ٧٤٧العام لرمس ١ اتب حة كناّجسط ض منا* 

ذقطلأباساسملأه1باو
سمادآرجازآالعبدهرJءموJش ١٢٩١/١٣٩٠يام الطلىسا*اسةضنى 

رلما ا لمعهد ا بمتر عبتها ٠ ا د لا جشمت وا للجنة ١ لغت ا ٢ جمر لما ا رجة ئ ر ٠ للمحا لى ما لا 
م١ ٣ ٩ ١ اترمان لبى ١ ئ،>م ١ م ١ ٢ ١ ١ شعاث >، TYلاما"فىالدت-ن،ومالأحد 

مساظم.متقد•وا الدمن الطلاب نجاح أسعر'تااكاممةس *وه ءزكمءاكةارمرمحه-ا وتاءشتابانى 
ءرضتدونىو^حمات،يند تلوبهالأال J١<وشلا المدؤر تشمح جعلتبا ،■ورساةلم-منى جممعا 

الشرمعةييغا لمقارنة ط خاصة بممغة عمت وتد < وستنهلمليا ■حاصرها ثى •ة لا ا ولهيا تحتاج لشريمة اس 
اوسياوتهالأمسلإءءة الشر،عة يتغوق المقارنة هذء من وخرجت الؤنمعا والغوانض  ٠٠٠الإسلإ

لحبمسمةا لمن لنوا ١ ٠ ن عض 
شرقبمستقيل ء،هشر ما٠٠ جّد وصانشتها الرمائل ٠ مذ ئلمتاءلّه م لد ١ لمملص ١ والمستوى 

٠هو*لأ ى آ،و ض ّن والد لملم ١  ٠٠لخد السّم الممر لماطا *هرا ب الدراسة ونظام وطلا٩٠ للعيد 
٠المهد خى تخرجوا ض الف  ٠٣طلا-لا 

٠تمم كلواحد درجة وبمّا'ّا المللأب أسا* * ٠٠تنمطى |كشف الرسائل ص اللجنة نقارم ومع 
٠٠٠ ؤيمرياكم هءغظكم والله  ٠٠بمبمالرم  ١٠هدا

ا*للممحالمالي د لمه ١٠تل ب ا ض لحكم ١ لجنة تدض 
ضسى لرنا ا محي مخلوق مصي حسضضا 

سضا*بمءوبيالأيرالملا• ٠٠الملماوءضوج٠اءةكبمار الاٍهق المرية محار ال»  ٠٠٢٠٠

أبوزهومسن مشد ممد —ان المحل مناع ص-بىالوهاببءريى محي• 
انمابما الأنتاذ ٠ الأستابيهآإكّرهمة ءالمعمدنحلسليولضا"ء الأستاذ 

مليم■ '>يهء\'ضفع ' ■
ءءلثو٠مدانحال 

<الممدالخاشوسسا•الأستاذ 
.لئبمر<ءظُء

لأشينهيم ابجرا سي آ ء
هالر،اصالشرخ <ئرة الأ-تاز 
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١٨٠٠ُهم 

رم

سا«الخال اكهد 

سَبلي(سمدبس ا>م ثمهمب'ني ر ضهمس-الذ 
٠سه ١٠الرممة حام مهرص اس  ١٣٠؛-/اض سم اجتار عام ،فض ٢٩٢ارِ-ارة _، ٤٣٠٢

٠رلآ«نااأدا* ^ ٨١٠٠زك j؟J ٠ ضج الم* ض ما الأجناس ادهممحألم |أساءاء،ءش 
بسادمٌوسبمفو ءالهاي ا،لآا هبمبمث ٠ اسامرايتع ص الش الأسرّ  ٠١٠٠٠٢٠٠٠مأدم*الأمّاي 0اض 
سسسس=،_ ULاتجى ،سصشءما ه الخؤس وو:،ء4،ّمممحض لأب'أني .سا 

يم*ممعاالخملأة اسر؛و س *غذرمحا صر  ٠٠٠٠١٠شت« دجمبمف الله ءءبمِمءبمدرّا ؛< ١٠٠٣الله إلى 
،تزرانمض *ذا الخا،حس إضا تتم ءاس-ااارءا0ءاوحك1أام  ٠٠٢٠*3فٌ السدلوما 

<تاتصبىلأءتابالإتىدزرءواضتبىالأنلأ.ساماءراسا ث١مvاسما٠بملخ٠ا 
حانبموذض ص ^؛*٠ امبما اليء«تاسارة ءوتناول رألءر'مع وايتامحتا •خالأمةاولأر« *ما ٠وار٠اانحدا٠ 

ؤاسمأدقالني-أه فم ءولقمبمم^ انملم ءءُ ربم*لم ٠ الءص#هبماطاءاتءانماص هائل مبمياكا مأ% دابمدى  ٩٠٠١
حسمآؤتنمل ى* مام اطومه * jS،ىم'يلذنم *ما ط*ءتامء W ها لتهم إل المل*ا* ■يلاما زر سمأ الوارث لإبمر 
محع ١٠ثبما ٧٠٠٢  ١٤٠ناهماكتم ش النمغآ اقشتي ونو ٠ يخض حث 4ا\ ى ٠ شأ ثان4 مص مم^ فبما دم 

٠٠٠٠٠٠تجامع دسم'ذاجااعالأ؟*  ٠٢٠•اءر*حف أمم اش النمنة ر؛ادارثدءبم له اسمان الخسإنا رلى ُمع اللجية 
٠٠٠٠ >اادص انملم نميا جم < ٠U،J ( اص ص تعص ر م ١ ٠ الدرجاب ص

ِمحبمِمحممٌ ت"'ً"'م 
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٢.بجا َ ٠٢اياريخ ار'اّةانمان 
__U(UIj c.U؛

ثلتما•الخال اكهاو 

إيد اكم اسمرق حضتة ر رسا١٠ 

نءيين،■ث ■ Jt ٠٧امد  ٥٣٧
دمعوصب إل ضد ضا ض ٢  XJيا٠  X«،Jواانماض رب س انمد 
عاطرتالس  ٠٠الم ياى الا ادو ند ب •ن ماf حس لرالغ ١ ْ مذ ذ>س 
بىص شر>أا ثبا بمصح الغتبا• ض رم الذمب«اوالس .ن ثال٠دبى 

٠ليي ن ؤإلمرماؤبمم وانيا ٠ المك 

الالؤباني< ا  ٠٠٠٠د ٠٠٠واتبما »م -ماّالت ْ عن اللجنغ سم—ا يأل 
عطيي لا ا ّمآ ض ، / ند ٠ جهد نة جا ا ب جا ا مها م ص نا ا دءء؛لترتّب ا  ٠٠٠
ورن;جاع،اامساد، طى غن * ٧١٧هم اض اللبنة وارميت4 التحرمي دص 

،>،<ايحفو اظ ص دربا لتعين حا م ١ ٥ اتازينعه 
الأحبةتدمه 

د
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ٌ؛م^^^ ٥٥
ىرّغعا/ع/اامما/«،/امر:دتاامات 

Od ،تاكر٠١ للما رالاس ،؛
سهاياق الهد 

صّران اليء مد ص 1مامم 1عطأدم« إ اٌااومبمبمة ار 

••صهدت"أمابمد-غ؛ءا ,، ٠٣١٠نيلاساد*<اأاا مض اجئاص رئي_>اور.ااةؤءدرإ،امى 
,إسارا 1لهّاّم1ومبمار1ل .ئ ر|د„• ادئ ساومأمسأوم ض! ٣ .ه ب ن  ١١١ض .>، ,١٣

•الإمءسسآدم الح ه اييامج ص امداب يغر  ١٠٠لاهه الداخلؤ ض ^١ ٠٠٠ش  ١٠١٠ tjjايد ٠ س إسمبمثه 
<ةادءاآداب امادى س ^ ٠٠٠م •ها ص.ني1ءهماتجهماتم بماض ايتقة  ٠٠٠٠  ٠٧١ص وعوض 

ذلكض  ٧٠ JUئرماد . ;، U1Iض الجرا•  ٠٢الأمء ش م> •مط • UI,_U^رام س  ٧١
٠اامهريال*ادٌ •ءاتااأِ رمارأ•ء٠١٠ له*وّ'الصةص؟م،ؤسهمامطمحضبالآمموا 

 _u.أالم اصبما ؤ•  ٠٠اب•  ٠١٠',دس،مءUlib  ذ١١ 1لأ، ض ِ ،_Jj  ،,.ا؛م»لم
Jh  |أب" .؛'ارئ >اسا،اد؛ءهمصؤب.اءا,ها . ١٠٠٢٠٧٠.>،>ا.ٌبؤورالأس,
.ارمي؛  VyiJI.,ا؛ ؤا1مملام,1د،اسرءات.نؤرو»لآاش .ااسر، تع,  ١١٠م. مٍ،.مام1 ءى 

دباالأتأض ما تعم ء<.رامقءأ  ١٠٧١٠٠٠دس  ١٠٠،م اوز •اكص لصي  ١٠م الإ 
اضج1ؤساضلمبمومٌداتثع,ضهدما٣^٠ 

•س'لأم'ضمءءديىب*ماسما>|اسر 
Iلراق  ١١١,ى|ورؤس  ٢١١سءش؛،تمدؤ س،ض هز,.هش س.الممهاامواص،م1 

رب•■ ١٠٠١١'حمطت،١١١يا  ٠٤٠ا1ءةاوم،صم>, ,سّ،ض ٥٠٠.م,الأ٠١ 
أملاحالُ، اليءا  ٠١٠٠ُم، ٠١اداس لأني م  ١٠١٠١١١س ص،؛،اس محي-ا هم، الأج ءاسء دم 

٠٠نطويها  ١١الهم، .عم،ارآمذ  ١٠٠٠م  ١١الٌرجات "م| ؤشم، ماعدج١ح٠ مد■ء٠٠اا١٢م ٠  ٠١٠ ن•لآمس ٠ 
■٠٠٠ إس«رءدهسااسلملأسين ٠ اهآ 
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•'هئ1■دم 

رنم
ى.ِّخ

المتفرعان

آم|ه

ارتا,نادان
__Ulj oUU

تلقيا٠اتعاو العهد 

ق\/ام'اماه• الؤيف لامن ١ مم امما١٠ متشت 

(بم ت) 
اءما بمو ءالسل يا «ءظد حجبمما ض اخمارالاحآد ر صالة رص 

٠ُلبمءءهن مدارسن €>| 

بمهاالميؤت ص ءوءد الرم المآ0 بمعد بنطدراك/بمءالأطس اسJر١كارى ص اسة 
يلم»لتيت الأ4 صلى امحى ه الغ ايائ ص التئ بمتنل اءن ثها هلوا ؤراه ءدمآ،بم همرة ءتا،ء 

4للهوى ١ العدبمش ش الهس؛واولابرالإعاد •ؤمذا  ٠٠ا هذ٠  ٠٠ساس مءاألآءمألسا 
شيثنيا هذلما الزاثئة <وطدذر,أاو؛ّءة همرعا W« س* ٠ محيمآرا*الءدا* 

رواياءالش ؤطم طه الل صما  ٠١٢^*ءيئة تعالى ،نيمحابالل4 دونمااىاٌلاس^عالأخص 
•جمدهمءارن،0اممآ عتماتةاومهمءبمث،هته ءؤرلأهامحهمألابمعون *لهم ٠٧١ئهانمحابملرم>ء

ءالسسةوالهدى ض ءلآاسظناهلأ'ءابيبمثا واسا؛ءبم«  ١٠٣صعآشا صيها ش حسمهم  ١٢١صد

اطاش،ؤاؤداءلترام.ئما دو:،ض ش ءلارد أل;ان دالمءان 
٠ءوأنلبميمامأللهضدات ءا<مءعصارتع صادم اV بممم  ٠٧اام اتذمن ت الامأ ت اص صن 

٠شتمم،همثمعضالأءهمةوربتء-م ءاجرلالله راآ داءاسأملنمءنسات،وليعق 
ثى•مارهءسدرا ض اجابمته،جيدا ثى »ونالا ءيان بممشالءا.عت تادفت*الأاجءةالحالب وهد 

سعبمن٦م ٠ ^هلأرشدمو١ليص١رىوشتدع٠ ■الأ ءؤوبهصاتى الأدلأ*بمب.ص 
ءدا'هالوبمدالأنة ورجة.ن 

.ءالك-ؤبج-
٠/

و/
م
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jl الآبماثوالتا٠ج ارن Jاسمنرالما
اكبانملأ|يتشحمت 

الحترللتضا' 1ل،اني *ديرالمهد / ءد١لرJ١قسفي الشج محلت 

ريعيءؤئركاص 1للم يحمت عشمع اللام 
ألطالبلدى العنين فشت تعمتق ي اهستكبمرى س الأ*لأ*يت الثتاتمت لمالت لما 

الحديتتارسالتوبلت المد ي المش النهج عواد ين س المادت ء هن ممرّأص الوزارت مدت تتل 
تمضطقمعلى الاختيار رم محتد تمساكثيّ ي العتيدت صس •جال ي ايق جهد س م ليا 

•الادت اكفالأزل;لهنت ١^٠٠۶٠^ سنرات داوفثرتساّدتومما 

•كاياتكر سممإنا الووارت ان كلما النمِ اكف *نهج س سخت مس ثتجدون 
اكالف.كاآت مرق لمب الطن للغرارات يئنا وذلك لسعد  ١٠الغأ ندرما .الغ 
اووالمامي طاء-ا اشا>ر س ككن رشصتاكبالألأيت( ائ تنئ؛بمها  ٠٠٣الممأرت وّلي 

.الأء اونكىِ..وزه،انماماكر١م انا'م-مهرلمل،  ١٣١١الدراس 

سلمارفصاكسوالأوالآت
*ام*

U/Ti

سةوالماعد صات الماّة ران 
اضدامالي؟ئضاءا إ

:غمحتمبأ 
نح—خت——ض.؛؛؛'م 

خالدين ثمهد ين خالد 
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اثئ1تكاءآ'لآح
بمءبمغ'سم

ُبمم

م 111

/.أ./.؟؟11اداريخ.._.
—ا»ِاكوابمح

اسحثم'،او-غغى ؛. ٧١ ٠٧اكءخ/ سط٠٠ 

،،،و-ءد ٠ * ٠ ؤثرياته  ٠٧١ورح.ة كلهم إدم ا|

بؤ"-'رمح—خ.؛•لمت، م. را.ما■ث*'ا"-ليا  ٠١١١همم طس م'ر اباوغش'.ءبمةم محان محسرنى 

It.T/T/U -* اُ-ر'— ١١ ٠٧'الما/١١١رالت تلي .ةّرذا بما.د.تٍارأاصكم ٠—

إ*س  ١١١١•'تأب يثا اح1ءا وتخريج  ٠٠١ثد ا؛.ا ر ومحما و.و ى المني 'الء طيسا 

.ءارب.،'ااّكءر'. 'نل>

■ ٠٩العم ء دابملأ اسبؤما .وكد محتبم"بم—١ الكرم ار-آو 

،،fر او.محهثمم4  ١٠١الم..ج  ٠١١١

....رحاامم،دِرث؛نم_ا، والخاتمئم 

١ال.را...ا0 تمم رصي  ٠١١١

(رى 
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ا/و';ّهملأتناز ءا.رءانامومحرت 

أاارأمحمء p< ا اك هوخ 
ءببموغ.لإ،حم سزث ااني'مادى 

c'py

اوربذمار ادامر ضلت'لم ران 

آآزم\ض شخ لأَم \لأطذ هنة 

•/بجري'

تديص 
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صن.

مإللأ( داازآالآرّأرنحه)للللأ<لجِوبا)/إ]ِ؛؛يبهمج ١- ١ "\ إَ■ جرَبمََباضَممآ' , إ

رجريج؛(ُخك< رَ /همث )١ ِ  إ
ئض؛نإل 

ؤغتبءوتحال؛  ١٤٠رر-ننييبمزا('ك مه هممرلأخمِ رمماَءئبم البِ 
محيحّاياءأيحخم،ءءال'رمًرماتحَتّبج.بِ^؛د/م اينمحإئ'حهمب' 

رَنيأس'ري;'دننمص'مم 
خ،ءبلآٌمحزمم(هلاز'نِهتن رال؛ 

الآانا؛َ'رء' - ؤ ' ج
آرلطَ دِت-ء،َشمحْ ا يم ينل؛ سامممبيدا،ء محش؟اضمرلج\ء 

ح)2ِتيحطلأآ؛ر'ِج، ابردءل-سظإ ^^^ُ؛مابجداوريزمج 
كِلأب^؛ثَثيرلرهماسم-زدثلإ<ايأى ( 'ثذاياء ، ظل\مابماو' محزاع 

لإتير'شصريلمررة<.ألإءاآمار/لء' َتمل، ئ بم<ابا0 
محيحجبّمحمني

الدرماَمحطلآُ ءإمٍك'امإرممأَ، م'لصهاكهنيللميتِلألم، فرا ضم 
يؤل؛امحَمحء يبزطمَايإ؛ 

امعماكا\*ا،مأاااااأدمااأاأ هخم'ااامِا I ارم اع ِء حمأ حءَم< ح ك ١ ١ H ا ٠  م

.م :. i - ،...-—- ت- ءلإبمثمِم 
فىبدأجمحنسابميِ،لمص ! ء 

سمحمجسا.كاُاكائضكا 
صِكُلبيئِبجمحإيم
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ا<■
مأم!عسممجاُ<بضامِ م>ا إةمحاِْراس، ب أ
رلأ(نيَبنمنز،ومِْءرردلك'طتيبأتم؛ألزنىلؤانالابم ث إ

لإىبممزاح'رِ
ِا• حض،متيأصم\سض 

/صبيهملتيِكسم. 
^^بممح!مح

^لآأبمَُ

ِمحءييىتيزيةضن--ز- 
بج^مظي"

^م«:صسيسمامح•■ 
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ه<

ِ-v •؛؛! زء لورَ".ب■' ى' ي..بم'' لمءِل'ال حمَزا 
,.•■'٠٥١النزا.ة محارنه •■& اذ؛ رم حمج 

١'رد نح •ِرَاست • ن،؟ -تأر. د؛منت\< ك-ماآتحؤنمو.رغرل'نن ِأضذج 

(َدإن'رغأرمررََ-ذءلةلأ لأد'نيمح ت ^^تمكللإرِبامأيآ-تيل 

ا-يرمح^يجتأ,رم ر ر ••تإَءرِ 'بضادرلآ ابيره محل 
م؛لنيََُي،دِ'ك> طر 'لدر' متيمِينّآ •؛، ِإ ' لبليِ ذهوو؛\لء-لو؛ َء_ٌثإغأ َإ محِء 

صمَُ!لأُاماحإء،ءارا
بارءَرالإِيمث -، بماامحوريٍثأوإ ' يبمظءُآ، جحخوهم)ببوا 

يبي}إ\ي\
سمسم

ىدأٌّاق'.)غ؛رإدكأَ' ءر؛مبض؛اراثزلألأيب؛ُِمحِمح '(اليغقمأ■'بتح-َ ت، 
•.خِِبم

رررمحز/رلأءربصد
مح-ني؟ لنا هروبمَِاِك د<رلمرإمحمحٌ محمبء؟ح، 

ا"/تثِمزكي/ ^^^^ااخلابلممز!ر' نمحإمعءيرمإ؛رَنهأمغ 'ِثبءغ 
"*؛؛؛f y ة اِم ُثب" م َ ّمإ َُ ؟ آ"محثبامح؛آياإ /صمري،بآم ُأ يءآ؛ر١ بح 

سسمُمغمححرناض

رأانبحؤحخأأ ر0 سلإا.نمحم• زا'ما'/بثرءمحلأ- ءاد٦ لج'ما>< 

٧٩



>

®؛
قأ;و

ئ

ه1111
ئ1؛

ه
  ©

0





لمبمتيلنيصُلما
ممشه؛خلمحازبىصلؤَر
سنحاي^جألب
ّ،-ررزهاع'م

صَام روثا■< محي؛  ٧٢١ام—لا/امعّ رإينممحء-ئمث، 

صئ-،ئم'م
ويلهم^١٧ 

كمنترمحيادءه1مِهنمم هي؟ ح؛لحف 'ءصِضرم ر؛ 
تيرجصذسلجناحمرلإه

-—-—- ا سم-م ا -ؤثمدء'ممحاذئثش 
سهثب\'ب\ثم--_ .-._— ء مبجا 

^؛٥١١ُمحيبي >وم ب؟لمحءفنخ(سم' س ,
امظل''-ج^ويءمحمنار/
^^^^'مح^أَخمئا؛ازم

ُإذٌت-نُاكءأدهر؛ ملمس مدال-،ن1ل؛حنتآممنإمح.ماهمل ئتخا.خفدكمض1صؤب ق١ 

بممِض5لهضيثام_

'مح'مح.صؤصااسص ١^٧زامانباملآ>بوأنان 

٧٩٣



^/٢-اهمحتس'. 
ق:سسمحص، 

___اسى.ةدظئباراسم 

مجمحإصأكء, 

٧٩٤



ترمممم*في س بمء 

ثت-محت
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رمم

ُتاريخ
الث1رءات

اردايان
وت؛بتوسسسأ

رللمحإ' الخال الخهد 

ضص.محها ر ا
^محرtرصJ^مخمإّءصما 

-MLSi
تتتآبزة؛تعن

أثممضا>وءموآأصرمارك
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بجحهررر 
م■ص V ».ءممح/ ا ■

,ئ  ت

رممح>تياة ١ يعرخ لدا ر؛را ن\ مإ يشأ دنرزض ليصار م! 
;^زبررٍإم!زو ̂ :

بنبءا زإ،ملأ' بجط لرث كمحآت ر١ ل راين أ الغاهملبإ 
رتيالأ ب■ ^١ ١ ;

إالذكح-رآةئ ُلجثعدسم سمآ،ط ^؛؛،١ ^إ 
I ادور/ىيم.محرخىإكره َ رييإَرب رجب ي-
ززوايمنيلخ'بمحمر :

ثييى،سمم أدزَم>ّن ايالبوص 
محتئ>أءيئلملمر^سَرهم'مح-; ;' 
I ̂أءأ^

!:SiSPssi
٧٩٩



سسسبسسءي )إؤإ-هنس' :

رم'محثبمصبجئ'محج؛بمبم  ررال'بمم.تهمئض>محرمح^ءبءث\ل؛هذ>ص 

^أأأؤاإأ؛رأ^^:ءمح^ق
ح'>ث؛لمّ"؛■درنيزاي أ
لُهم*لمِمحُمزث ، أ[>ء .ءأاُ ( !م ■

وءءءء



مبمآسّتح>\لإبميعنرايز>سمء 

'١مإلأإؤ؛J٢ءب
امساآِصميمحلآءسص :لجلمممب'مُ 

ii.
wssmmS:

٨



أ»ا..' '
يؤم'سسمحقءاسإل' 

مصإ؛درإثاثُمحاار

جبسضبخ
رلَن\ممأصسنعءهمإحِخر ءنَقمنضاوك(جَُممك ّ ٩ 

ِءغ؛نإآؤبمجيلإّدىب؟ ١؛م>>أمِ سمب ئ ضيىَب؟امح َ ١  إ
ك،يا راجم " ١١؛

مح>س'محُامحصسمجم>بل>ي ■ '
أجم،'مبس'حم ا

ءرِهمزء'داخرنىرس ا;،'َءربمث\ >'
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مم
مارسب س س 

ستم

■

اريم
عادبخ
الرممأت

الامبم6مح-بمدثراسمع جو،هؤءأسمي^\ َّزّيُّم 
بم\جمزنيرا

بْ'أسمضابميظص

ُلإج؟يز'ه
س'سو

ءرَجم تيي/ 
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؛ءبم,م
اربرحقاٌنؤمحاة 

ارسس \س-س-ب4و\و 

ضءم
س'بمِمضقضةِء مؤكم/امعأ لَتحرَآ 

هءءص
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همحصمحس

سزهئآ

'.ي)!وسضن

سمح؛لأؤ
سممممحكس

مممحمسسص
ف}رجمحق،ِه محيآصه 

.ؤ/ثط/آقِلج 
سهو
"'نيرسمح1و1آ

محب
،-'A"\- f Vوب^يوذ؛
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isSU  هوو<هه

خ^^محؤمحمحمح 

رفؤو\و{راو-ووهض
^مح(مأامحهصا

محمح،رهلأي.0زههممه، 

مسي 
نحءسدصن

٨٠٧



نهقدص،
س

لإ؛تيى'زص 

ا'

١٠:م مم<رَ

بمتم1أرم َا ممآ إتجيّ ^بجيأ.مبحامح أ.،..ي1 بمله 
مءِهم*مضهتتمثما  tuZiZMjررمتم*؛ باثلممئق*سمطز الئئضِ 

مبمَ؛ر،ر،سازُره وف ؛\وبىنىش 0.س\ محأ ثا ِرب لءءَمم'.لء ب نسللِض ء* 
ر-،مىآءب م /<  ٩٦٦يم ؛شمرَسبرحمسمءدين رب 

تحَثدرزِماضءد
ضما -ارِن ِزمت، روُو< َردر/ضز' --مامءر،ٌرأ ئ مامكءقرميّ عبملتجه.با،ِىأ 

رمرُبُررُرر' ر ٌزحتم0ممعَارَررءا ئييأِبمبع اُنءتاه-سحماأرهمف بت 
مامزرل,نأر/أمحبام،'زسط>م رأوافن ءنأمر" قد' ص/، -ي-ُنّرأُس.\ُُوؤ 

بعابّزَلم ا رءخمه مء ,ُرثزى دنلممم٠ممح، ^ِسهءمصب؛-خ.ِيح. 
منيارءُارمأ اررُفيرهممبنهم ردر/لضرعهممّسرصنءُ'*نز£إإرلج ^^ن،..ِءثممه 

٠■؛صيم؛يحت مثمَبم ص بمرِنض ربت ر' ئهميمإي أُغمء؛بمىم-م همتاممّت« i رّيأ رإمِسمءاررمءعط 

١۶;■"تسحو؛: 
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ت:
؛سأسء؛«

؛^٣^همار لهبمم ال-امه -انه ألا 

;يمد ■ ■ وصحسء وأل ِ—رل على لأء والوالخلان لف او الممح«

المءرمالماسءلقت السيمان بمحى بمبي ءعي٠ اثن ءنينى بن الرزاق ءبمُ" أنا وينت زند 
سكسء—الذلك عن تتش >اوا المترمه بثه جهاد مخ بشا الحيره يت الحد ار د محلى ْ'أةتيرا *ن البتى 
•مها ت ئ U سه دلى الأ الهلبع-ه فى أسرتي وسعى 

"'م٠ يمحا لا ١ ت تا لا ١ ٠ كور لد ١ ى ئ ولا ولا ولزوجش محا لد ؤلوا لى لى ندا للي ا *ن بمه نو؛ جو ر١ 
أنسبحائد اسِاله t ين اوشاهد والله t الشب«ل -أ_ادة زلش؛بشّمحلى وتعءت t والأعوان 

١٤١سحرء ر شم •ن ٦ ا تحوي• ٠ ٠ مجيب سبع ان، اومحام طلجه به وينتع منى للتا ن بمعبل  •ه ١ 

الوتغ،تءمصم \تيَ  تأابحس
آآثاان.أ ادٍ

ض

دتس
وُسصَْ ُ. شع 

َ' مجسي_ثثَ 
رنِ\ا

وندهُِِلمتر مر صكمع ِ ر لمِز ر م'ءمث ل ١
م؛رً'د ُح رَ خ ل'ِ-'ئ ص. س برش•• ص >؟ 
َبءمَا و\< نا ىييً■ ض ءِ>ما .ت>ء ٠ رئتي ا لنءرِ ف ل-م. حِ 

ل،ألو- محِ نِ َز ■؛- م'ص ٢ ايرَم د؛ لي نمر ل ١

ؤمحهزم رص ِال ر ي آ دآ م َِ 
راموِرا ;[ 'ُد'لاِثم" ' ب َ ر ِث لنن'م ْ ًَُآ 

الُُىذ بمزَُص 
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اكوحيح'اكوحيد الاوحهح |كوحيح اكوحيح اكوحهح الاوحيد 

اعطص،ارثط^اانمه

رب

mmm _ارصي

محع؛ء؛-صءسم"'

تجمَجم،

العامالريس انتخاب 

اكٍخالجيل الأّتاذ ضد احبار تم الرب. ؛ y-jJس ر>ا دح-و ص اث س ، ٢١۶
المانمرب الجمب م وذك المحمدين، المة أمار لج٠١ء١ت ءاذا وي-نا ءض رذاق اب 

الاوحيداكوحيد اكوحبد اكوحيد اكوحيد اكوحيد كوحيد ا د



الرحيمالرحمن الله يسم 

٣٩٠٠٧٦ 1لبمجيفاتيأارالسنة جْاءة 
٣٩١٥٥٧٦آْ؛هآآ-ذاكس:  الوؤمحوالهام

عفيميالرزاق عند السح فضيلة الكركي رالشخ ابليل الفاصل الوالد إلى 

;أمحابعد ويرلكته الله ورحمة عليكم الله اللام 
وأنتمتملكم أن شأنه جل القدير الولي س آمل وأنا الرسالة عدْ لكم أكتِح 

نمرمضان ني العمرة إلى جثت ولغي رالآحرة. والدنيا الدين ني وعافية حير في 
أنبعد مصر في الخماعة لحال وبيانا للنصيحة بكم"للبا اللقاء أمل علي الحج إلى 

أولمعي أحضرت وند وسيرتها، أمرالحماعة من عليكم يخفى لا كا أتليت 
بأنشرف والدي عدد آحر نم منكم، ممقال؛ن نرق والدي الخماعة مجلة من عدد 
ابنكممن نولها آملا فضيلتكم، بقلم وكانت الكتب أحد مقدمة مقالأمن نقلنا 

أكتبفإنني لذا باهل، لها ولست الجاعة لاختبار؛رناسة محذا في ونع الذي 
الغريعوماتر والأصكندرية بالقايرة الحاعة في رلإخراني لي تنصحا مإليكم 

التسجيل.نحت والباني م-جالآ فرعا سبعتن منها مع، عليالثة قاربت التي 
يؤيدوأن للقاء يوفقنا أن أسال والله مقابلتكم، أرد كن ؤان 1لإءلااة أريد لا 

الغالبة.نميحتآكم اjتنلار في ونحن -خط\ىآ 

الهبيدان.النبح الأخ بثي الرسالة هذه أرسلت رقد 
.وبركاته الله ورحمة عليكم الله واللام 

ودصوانهربه عفو نمير وكتته 

أحمدالدين نور صفوت محمد 
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^٣مدمن  ٠٧١٣
.........................أرلم ' اسردي! ا،مربي،ا ايْهصا 

j،Uj ، الطتيع راإإس. اس«اا■ >؛• ١٣١اُارر؛,
.........................., اأزسث اسئبي،تماراساء 

(رتاو،خ..لإا/ا/ها،امح• ١٦٨٧٢م) ريكرى 

؛ربعي ٠ ٠ بمعدء لأنس من على واللام واكلاآ رُمحدء ه دللمحلا 
الضساحه إلى ماررد مر رالإلخا. 1سن لفُرث اوواتمت اللبمة اطنمت لقد 

لهينتالعامت الأمانة من اللجنة إلى والعاو • ابلاث أحمد حعغر الدين تنتى/سف العن العام 
;نمه ذا >الأ ألمشي وليال ^. LM/S/S'Xثم-ار،خ 

بعضحرل ولهيل حيل تيمها ليمة الاب.4اءة ؤيس ألردان دى ؛ح الا"احة س١ 
•ليه لى رممهآ ؛،ير وإياكم اللي زادنا لتا ترصمحبما س»احتكم من ٠ ،ارجإ التئاط 

خطمن الإحرآ بمض حمج لديكم معرولة جماعي الخعدية الننئ أنمصار حماك؛؛ 
منبالمسكم يتكلمرن حليتكم بثي من رجماعة بأنها رأمحنرنها يهاجمونها وصاروا ابماعة 
مذ،المتمم شقه وإياهم الله ا هدانالإخرأ هزلأء وصف حكوا الثار( لى ذلر، احابهم 

ايتعادهمرأساب 1رارتنت( رحديث اليمان ين مذينة حديث على اعتمادأ الصلهة بهل٠ 
'•الأس لى مملخص 

جاعت• بدعة ممرته الخمدية المنة بامار الممرران لى الماللمة المائة تسمية 
•اكالة رابماعات الأحزاب من كغيرها حزب المنة أنمار 

دبمرلءال لد اللب الدهمر، صنوف ثمى اتدغاق أحدث الوضع ذا الشيخ مماحئ 
*0جعلتا ل • منهجالهم المؤلمة جعلوا مواطنيه عامة بلد لى اكوحهد الى الدعرآ مسبم، 
اكسازلءار ل ا 1دق من مع يدرى لا ألا>تار موثق يتف الثماب من ؛L،»J ،U|.،ط، |رى رمحمى 

لكيفننسها على الأنلهايراواستن أندادها محمهم الردان اللمازى اكءر» تستطع لم اذا 
رادِاذق الله بان الله شا، ان التام مع أ العالم أنحا« ش اللمن ّآجمع 

•اردين.( اواءللرأمحدا.
ممسمر لي الحمديت المنة أنمار جاعة بان اجابم—١ ' للامحمحلتا اللجنة لراع، ؤبعد 

داّ-' اكرهمد ض المدأ منهاج ءلى الله إلى محءوا ■ ّللمة شد اّلأمبة جاعت المردان 
•- المد ولله - مها معروف ماهر ذا > وارنة الآكاب على ، رالم! الولأ. رتس , راللولى 
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*م
p.o?.

بممء■':

مدْرامْيم ٠٧١٣
__ _ —f،i سرداأااالمبم، صهله،ا
.ص اسماساوارس بماداراا

ارس,, سلههئغيراسمء اس 

•اوتأرخه\7ه/ءا،\ه  ١٦٨٧٢م) وقص ص 

رند, راسل الغرق ص اكى-تعح أسمحات محذ، رط ض الغت اليبن حماس نثل لبى 
انمارجعاعت ء الاسم رهنا • الناس وعامة I رطلة؛١^؛ منانملما٠ كغيرا حلنا يهم الل' تنع 

.رالأهراالبمدع ءاحاكها التي والغرق ابماعات أمام به لتتميز مار إغا الحمدبمد« السنن 
الأ،ض رالب والمنة الكتاب على هر ؤإثما الأمم هدا على ليس والبرا« الرلأ' وعقد • الضلن 

.٠.! • اللي ض والغض 
إورأاهم'اابمزب,يذا ّماض رمن ' تءربظ.كسم ولا ' للأيجرزتلرمم يلبدا, 

اعأجونلريق الصم صدع لي الينرن من ت.نلا ' ه نغرفل! I ءل.(م اعت-ديى ناد الغيت 
فياللي بتقوى رانعسنا وترصيآ5م ~ وملم عليه الله هماي "" الشني هدى نترسم التي الصل4ان 

النالعالعلم من التزوث على والرص 1 الكلم؛■ تمريق ميد من إلى الإلثئات وعدم I والعلن المر 
واكمحدمر٠ وصفاته أسماته ولي عيادته لي وتعالى ءب>اته الله ترحيد ؤيخاصة الناس بما ونشر، 

■وباللٌاكروق . الأءيإياكمشالإلأمتيماسارثرلخوالرقالضلأ. 
1•وملم رمامه رأل، محمد نيهتا على الله وصلى  1 1

|سنةانماناسثاسرالإكاءد
اسالرميء

<ازس مداس بن مدالسميز 

معثُ
َ، الاررفصتحازإ الش؛خ آو محي ءدارل،ين بن صJااعزز ب|ومآثسو 
َ
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ببم'س'صم

.ص.مم

'أرسان "•ص-ص'محن 

ي-و(-

الليولتيم الأس يهد المرس 
؛ؤيعد لاركاته اللي ؤرصت محليكم َلأم 
شاويت االأءالتع اتمار جهاكة مث-ر>ا التي اكرُهميد مجلت حصرص ٌن 

الىويوص المعبعت العمين سم اسلاميد عجلت عي ~ الميبد ممر جمهست 
ءل؛ِتنهي 1للم سرع الخالق الأس وار الدع من رمحدر اشاضد الأخلاق 
القتشر ض ايارك بهائي ض سر ص لمها والأفراك والاس• ؛الأعم 

•مم جراد ال لا.ّ,ضد المع تنم؛ن• رن الأآ دال . . والتفات 
I• . . ومكاني الك ون>،غ علبكم جّلأم 

الخامالريس 
والإرشادرالاص؛ رالإكا. سإ \ب لإدارات 

ازببن م،وانمورفءداس 

٨





—■آويارأ " ' ا!أمحابقمةيؤن' 
سصإوس،

كماهن
ر-لرءيلدجرث>سمراصب محض'بز 

ِمَرخمارر رمثأ اّرآمحممَ'بغز 
٠َ تي-ضرُخ؛؛ دحِ زدرَضنا> 

تمزبم؟أ؛2برِميب7إاُرطُسم'ً'م  جَرارن ُبَك نمت 
امحردبممحَ 

ارةحرنحهملأرِرط> ج/0صركائر>ز 

مح/رمز١ 
رثلأجؤ/ن
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لهمز.ء ب-س ِص ص سط 
رًًلننحدِثدصل 

منزرلَهررنمَ I ^ءئمَ ح -1-نب .

^.٠:
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٧ا٧

م  ا  ك

ي\ي   ١ شمةثءحةأا
ك؛بمبربمك  ومَ  ٢٦ ^ ٢٢٦١٢ ردآمَا 

خ\اكسم  ا  مم' \\بسمكيج  ٌبكَمك\  ب  Tf^
ِمَاك  م  خ\لإت  'من ك  أحَرمَنمبص^

ض\ص  ب  َ(َ\7<عتيم  'ثاتَِ'ماك ٨٢٢٦  ١٢١٢  ١٢٠٣

١٢٢٦ ؟•  r^p ̂in

لأإو<أَكَ\''  بما-ءا  ؛■ ١٢١ ؛َا؛ما 
سسم

امآٌ<َ   ْ iض' 



,ِنهء.ارب 
رم/صرِِمقإ ٦ اكا;يخ ارتاصةااماأة 

اكiوطتوكبتراسابا 
ءللص. ائاو اأع4د 

رااىمءِأطم'>تني'محعلسم 
رمنحاُيارمبءرِبله ٧ ربَ ٢ ١^'^ ^ب'دِمررب 

لَآمحايأَكطنرر؛ ا  ٠٢؟با َا 

همتيمحرتيُء
رار؛ إلإ ُا َِلإَ' 

محَ>نغئ'اونكرى ز U رمحآ'زي 
لنزررى' َا7َُترَ'ح صرحع زورَلهة رهمامان 

'^وكُتمِصأ طرآبنلء 
^2i > رَارزثرَثُزمسمب/ 'رجر 'زرنه

جررلأر'تمِبرري كى كرِحآأُكُ همسُا 
مِرللهرَبىب٢ ؤى ُررمحُِ بلام رَبُُِ ِ<'رمسمإر 

ِِمغ<ارر'مثإ ,محيَإث 
نة'ض؛مالمابرَرضسإبس َِ 'ا 

٨١٩



١ِلرينه ِ ارحيم الرحض اف يسم 
•نه.ا\'ةء'^رارم ^^!اسمياسهمدث 

ملأؤ،اس الأسلأمة الحاسة 
•ألتوايع الزر• 

ايرظمن

ر؛ت*الال«شش و الر؛إ ب الشخ محيت الم الأخ حخمت س الضرينتجداك ب من 
يىملأتاسئامموس•*/

4\همبمخ\لأ4بم\ تدتمحل1يم 
تحيمعمأنثا*الجامجت ى للذكؤر السل مصت سنحت ؤذ1 الوساطع ، تدر،ث ٠ ك زضرخ\ 

1٠للع حنم ٠ شر لكل وساض التؤمق ولجم-عحسن اللم ل ونما تعالى 

انمردسالخ1حالأطبحمس 
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ِ\،ِرآباهم٢؟ ياريخ ارئاّثاداة 
الثغرعاتعيسا رااعاس ء_كلات 
*uwامحاو اسمي 

ثزإآرمارم;ِتوَ
رم,حبجآً ي َُ ،ِمرصَ>مرغة 

ررضامح\ريإلإ^سمصركَبارمِررتأرص 
جع>يوضمح

مِحّكآبي؟ د إُزبم ج ٦^؛؟ ج^؛؛ ِ'  'نيؤإمءمرإ؛؛بم كك0برب' 
ءا رَثز م م' ل>َثا َرر2ك رَدمج ' ُطبَ ء أحؤإ 

تمز32(
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-- م

•- ممم ١ َِ-ءاص ر مخهمهممع ا ِمءض -ر'لمبمل ث_ا را 
صنيمعرمتِا رثض ز ردلأ ُد ٠' ِجأت طيب ك( مس٠ 

سمَيز\بمحَِلص زٍو(بن>وى زر<َثءِمح 
ٍلرءلرنَرة آيت،ينا رلثثَ-رئ بز'رح، بض، رََِ 
زخءٍرئش أبد2< امحرى رلشه7إلتث لبَه 

زعسمِمءالزتير محءأبمرٌ امحهمص بِ /ارق< مأ خنيث أف بين 
ررَ'َلبء رث:؛ ' ئِكر( لمح ا.نيب 

ممزحمعامنيمحء'ءت4/ِنىباَة< كأ-ِءتي 
لرك<أيمنزط^ امردى 'يريمثيثع T، ألها  ١۶٢

':زمحنئء,
سمسف_محن

أدَإءزبجب~رلمنى--مكي-ي-.لويص 
^4حضسم-صمتينثسم̂ ء

محمحمخمُِدظدةضيمآاَ^ٌ نر 
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ارمّا-بحم ٢٩٣٢٠
رمسهنام رر ■ نه د ييه رلخء متجير همئ خيث ب برزاس محم - بز- " ر*انق ّّتاٌ ~مهم/اشمبآن """" 

•* اايس كءم،اأتم- ر-\م>ثآ--ق^^^يسمث-إمم ■" 
ام'ارمبممتٍض\ا'مءك\ رخا ءصمة مؤيارهس كألرماد ه ن-أ اءع'ّلرّ 'ءا-مو■ --■- ■■

-لننم' م1َرالبنرار دال يوو1 س ■■ 
ارءا؛راميم وّطتَز ١* ءلأ م• ن /اQ  ٢٠محمحخ ارءإبمم<- مص-إّث-ملخس« حبت ١ -—•■لم 

س-وا;\ْمء•لن، ِمءا' ز س 4 اأخوأ0بم-الر-دتهم —هنلمر؛ث 
٧١٧١ا'لق-ي—ت-امحامث اءلمآ • ار*نتي صم.والنا-ام-ابظ -تيض—لجالسرب.ماّء 

را0<ؤمسء -لمحّ َم دٌزز بآء-مدث■ دن ن\ نبه ١ يامى'■ لمسحم ا ■يا ——١٠ 
•ادكُآم رَبّملآ" مح ديلء مئ ؛*i* جامآاْس بم، ذانسيع ا— 

يّمرب"بواتحبمؤأم ا'اُءح-اِي-تمحمحتبمرإ ااَلإر-ِ^ِدس —•من-اُإَمر■
م•/-رالنا ءِمءاربرمرااراصم ه~مح'لءث؛خِت^ واويدم راكني-ض,ٍب^محسث- • "■ 

ِتتةءم رما بن مِِب\' يكم - اراَىم م د1\؛ ري>م ما مث،- -—الم 
م'د\رم اد~إبيرم مليم طنتا دء-ادسء ط مذجتأ  ١٠٠١٠

 — — t بى١ /ه يم ِم لمحم >مب ء- .- ٠٠—.. — ذ. نن- ي^اء ١—دى

k
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——م7 م ؛'"رم أهاليالثنف 

اُر'ءََمِِابَ'عا'رك ,رريح همنء 
َِسِلح^برارمحتيثارح<مصامرَظز 

رترزالِزمحز'المحن ادنصرسر> > ًارلبٍ ري 
ئإن ررزمحِزرص َِايى ئرك مدت< َءََِمء ِص ِأ 

َالبجكمسَر.'مك' رحىي'ِربيَ -ِا ,

'ؤقوج^
يحنضممي'ص

٨٢٥



البمتمجأيةالسنة اتي1ر جْاعق 

الدؤنحواك—ام

ىاربمكتب 

٣١١٥٠٧٦

٢١١٠٤٠٦ت؛ 
•<٩١٥٠٧٦ئممس: 

ص

ملدم ُالغاالخ،ومحص،بمل 
مماادر1َ;اررآ.ووم 

ءنحءءم 

صلُ 
ََ تموا تئلم َ ا ِن مِتا ما َِ الخَ الولت ي'م ا ا ا ر از ار—— فّ< م اك 

■ارزبم َِري' الم0ز< )ل منت رلتر . ربم'زْ ىنَم>دذذإ فءم-دداذتِ 
رضU جب ١^١ بر -م,لدممر اش'محال ا را >لإسمض م ِرالأنال خماا
Iرار'ى'ترذع مأاوامحاع رتامءز0ساووسمرِ دصتِ'َل َاَازا- َايم 

Iؤيانت< ، ليت—مِا / -•'ند'/ ِنارت نتدا ام ءثِذء -ر!أتءحء >زدِ> ١ ِ نام ليم كثأ 
ُإ٠٣' / ما ر متأ ام ١ همن ف وتع محتء الن  ٢٨إ-!ت-ررءإم •،> \ نغبم نام 

انرْرلخ>يىناب طمأ.نم 
ربلإفَّيبر خا َتبي، نر ميح اض عنق َاَبمت، الس انحِع م■ رئ مولدِ—يمحَم 

رجرام ءَِ;رشا َال رم>ا ;ُدتيم ص ر, طإ; ًَ 
,'مثصمحمحمءبمَ 

َُِاد}،/را'رأرِ،زمبإ 
رءآزتإدِبم؟/ررمزان نمرض تم 

ؤصاه ِ
ِ؛امماعن. ،.>د.ّعش_ارإضل
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ًُاااصةسة 

ارسضار لمة س الا،اه 

اللص■

الأسلأصةسعوبى رن سمم م •ا الا لجاممحة بعة الظ الرباس جتبمامة لا ١ الملوم صيدكلية •محاح.م—اوغضم1ة 
رطهالدس<

ءة ته يمكأ لله ا ورضهة ءل،اثم م و دا 

متقد تل لجتسحمف ا مر هين ثا ليجيد ا صبمد **معد ميز ا مر  ١٠ليلقا ا ى 'ئتا مل نحا 
اللهمنلمه آن همس ٠ محبمؤل رجو فا 'ما لر،ا بما جتاصة د ا العلوم ى لتما  ٨١لرسصه ا ته ور1 يا 

٠لعمرؤف ا نه.ل طى صؤنا صلى وجعل خمر١ لله■ ١ لى جزا ٠ لصعيّين ١ بمه وينع i نهه-ا سنه را بمد 

٠ته اللهوأرحمه والسلأم 
 Iاللهق ولئا م

٠٠٢٧٠م-د'لرزاق 

سرتبمناتب 

والأنتا•سموثاسة الداث اللط 

٨٢٧



دثنماسء

اسكار ب أس 

\)UCمح'-همص'مارس نام ، لظمعاء لإاءَوحمرإبم؛ر'ا مزضَء .رم،اءَمثء ريررآ ء ُإلءزمح' 
ُاضاممحممم1'م'امحبن، هميتم'،وز١ رأُُور'ط' ام•، 

بيُبرُهمء،ال"محى/"ز

له؛لي؛محز•^،محضمحكمّم؛م'د 
ِغنث،َدَا امِ-' رام ؛  ٠٧ر'َءما م رضْ م٧^' سم(يمحىيىردا أرتلمَغسم حما 

هتنشه ر 'ِب'دسمادى ذذسلرلم ِو\'ل• ُثئ 
^أآ'رُرَ'رِ'ررزضرالغار'

,١^١ر ار همءر زٌ ررير الخاء، ءَمك؛اُإرل ما ٨,^ • ^ ١١^^،
:مث-ِ>لإح
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والمراجعالمادر 









ااراث<إحياء حميهة الثسافي< إبراهيم بن محمد وادار0، حياته - ٢٦
•الأقل الطعة الكرهت< 

السدمشق، اكلم، دار الظايري، المدوي انمين تني اليخاري، الإمام  ٢٧
\'1\ىالأقل 

دارقوتلأي، إبرامم خليل الخيبث، علم ي وأيرء الناري ض الإمام - ٢٨
لينان،ميروت' اليشائر، 

•'؛اه،الثانية الهلبعة دمشق، التلم' دار الدقر، الغني ■مد النووي' الإمام " ٢٩
القاهرة،العارف دار حو وأئار0، حياته أرملان سكب الاهير - ٣٠
الكتبمنح، بن سليمان بن عبدالاله الإسلامي، الاقتصاد ي بحوث - ٣١

>،١٤١٦الأقل اس ئروت. الإسلاهي. 
سيد،نوال أحمدأبوملحم، محتيق ممد' بن رسماعيل الفداء أي والمهابة، الهيابة - ٣٢

٠؛خدوت العلمية، الكتب دار حل اليين' ناصر مهدي ءْلوي' نجيب عل 
الطبعةالقاهرة، مصر، نمضة دار الريان، حن احمد المهم(' الأدب تار،خ - ٣٣

الشروق،دار ط عبدافه، صالح عبدالرحمن الكرمة، مكة ي ظدخ'اكعليم - ٣٤
المالمةالنيئة العلبعة الذهبي، أحد بن محمد عبدايله أهم( الخناظ، تذكرة - ٣٥

١٣٧٥،<

مكتبالكشميري، تمام أنور محمد المميح، نزول ي تواتر بما الممربح - ٣٦
>،١٣٨٥حلب الإسلامية، الطبوعات 

مدبول،مكتبة رمضان، محمد عبدالعفليم بمصر، الوءلنية الحركة تْلور - ٣٧
٠القاهرة 

عقيقي،عبدالرزاق الماس، سورة إل غافر سورة من الجلالين' نفسيي - ٣٨
>،١٤١٦القاهرة، الدل، مهليعة 

بنمحمد جعفر أهم، الارآن' آي تاييل عن البيان( جامع الُلثري• تغسيل - ٣٩
بمصر،المعارف دار حل شاكر، محمد محمود تحقيق الْليري' جرمحر 

دارمكبة ممر، بن إسماعيل الفداء أهم، الدين عماد العثليم، القرآن نفسيي - ٤٠
القاهرة،الراث 

٨٣٣







محيمحمد وتعليق صيهل السجستافي« الأشعث بن سالهمان داود، أي سنن - ١٨
خمص.طبعان الحميد، عبد اللين 

محغيقالرمدي، محورة بن عيسى بن محمد عيس أي الرمذي، عنن - ٦٩
ممر•— الخلي ال؛ابي مصهلنى مْلبعة ط شاكر، محمد أخمد 

طزمرل، أخمد فواد نحنمحق الدارمي' عبدالرحمن بن عبدالد - الدارمي سنن ■ ٧٠
الأولالهلبعة ا؛دوت< المهم،' ودارالكتاب بالقاهرة، للراث دارالريان 

حلالسيئ، وحاشيآ السيوطي، الدين جلال الحاففل بنمح الشانئ، سنن - ٧١
استانبولطبع 

المتكتبط ياعي، المصطفى الإسلامي، التشرح ي ومكانتها المنة ٢^١- 
>•١٣٩٦الثاب الطبعة بيرو0، الإسلامي، 

تيمية،بن عبدالحليم بن أمد والرعية، الراعي إصلاح ؤا الشرعية السياسة - ٧١٢
\ضبثدوت العوفة، ار دط 

وغر،،الأرناووط سعيب محقيق الذهبي' أحمد بن محمد البلاء، أعلام سير - ٧٤
٠بروت الرسالة، وّممة مط 

شعيبتحقيق - اإيانوي الفراء سيعود بن الحدمان محمد أبي( الستة، شمح - ٧٥
ّا'أاه.الإسلامي الكب ط الثساؤيش، 3هير ومحمد الأرناووط، 

-الحنفي العز أهما بن، محمد بن( عل( بن( عل اللحايية' العقيدة شمح - ٧٦
الكتبط الألبان،، الدين ناصر محمد ونحريج اء، العلممن خماعة محنيق 

بدوتالإسلامي، 
مراحعةهراس، خليل محمد شمح تيمية، بن أحمد الواسعلية، العتيدة سمح  ٧٧

٠عميمى عبداثرزاق 
مكتبةط مدخل، علوش عل بن أحمد الحكمي،' احمد بن، حاففل الشخ - ٧٨

•ه ١٤١٤الأول الهلبعة بالرياض، الرشد 
بنأحمد - الإصلاحية ودعوته الملغية عقيلته عبدالوهاب، بن محي السح - ٧٩

قلر.طامي. أبو أل حجر 
أحمدتحقيق الحوهرؤا• حماد بن، إسماعيل العربية، والصحاح اللغة تاج الصحاح، - ٨٠

•أ*أاه الثالثة الءليءة ب؛روت، للملايغ،، دارالعلم ط عبدالغفورءهاار، 

٨٣١



زعمبمزبج4 الآلبافي« انمين ناصر من محمد ين1طص« اكمد الخاعع صحح  ٨١
الثالثتالطعة بدوت. الإّلأس، اقب \دانو. 

الثاييس'نعيد إشراف اليين ناصر محمد الرمدي، سن صحح  ٨٢
بىس.\لأط اسة 

نوالمحمد محتيق القشيري، الخجاج بن مسلم الخسين أي مسلم، صحح ّام 
•بيدوت الإسلامي، الراث إحياء دار حل ءداJا٠ي، 

٠٠١٤٠٧الأيل اكليعآ بالقاهرة، الريان دار محل النووي، بسمح مسلم صحح  ٨٤
العلبوعاتمكتبة غدة، أبو الفتاح عبد اليالماء، صبر من صفحات  ٨٥

•حلب الإسلامية، 
طالبر، عيدالرخمن تحقيق الخوري، ابن الرحمن عيد المج أي الخاحلر، صيد  ٨٦

•ّااإاه الأؤل الطعة بالقاهرة، والشن بالرياض، القبكن دار 
•بيروت صيدا، العصرية، ١^،< حل العقاد، محمود عباس محمد، عبقرية  ٨٧
بيروت،الإسلامي' المكتب محل السباعي، مصعلفى التاريخ، ي عتلماونا  ٨٨

•^ ١٤ ٠٥الرابعة اكلبعة 
إبراهيماحمدامين' همج عبدربه، بن محمد بن أحد عمر أي الفرهد< العقد  ٨٩

•> ١٤١١الأؤل الهلبعة بيروت، المي(، دارالكتاب ط هارون' عيدالمملأم الأبياري، 
^^٤٠حل البممام، الرحمن عبد بن ايد عيد قرون' ستة حلال نجد علماء - ٩٠

•> ١٣٩٨الأؤل ؛< ٠٠١٥١١المكرمة، مكة الخييثة، النهضة ومهلبعة 
بالقاهرة.الاعتصام دار حل المجذوب، محمد عرفهم، وذهرون علهاء  ٩١
عيداحمد وترتيب حع والإنتاء، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى - ٩٢

•> ١٤١١الأؤل اكلبعة الرياض، العاصمة، دار يل ^_، jJtالرزاق 
الخمقلأف'حجر بن عل بن أحمد البخاري' صحح بشمح البادي فتح - ٩٣

اللينمحب ط ءيدالياةي، فواد محمد ترنيم باز' بن عبدالعرير تصحح 
•القاهرة الفكر دار الخطب، 

بيروت•الأفاق دار حل البغدادي، القاهر عبد الفرق، بين الفرق - ٩٤
الحنل(•رحب بن عبدالرحمن اللين ز<ن الحلف، على الملف علم فضل - ٩٥

•> ١٤٠٩بيروت الهجرة، دار حل العهلية، مروان تحقيق 

٨٣٧



الغاسس'اللهن حال محمد الخييث، مصطلح فنون من التحديث قواعد - ٩٦
>•١٣٩٩ JjViالس ءوت. الكب ار دط 

نحنيقالبههني' حسين هن أخمد بكر أي والصمات، اء الآ،اسكتاب - ٩٧
الأؤلالهلبعة جدة، وادي المكتبة حل الخاشدي، محمد بن عبدائل4 

٤١٣٠^

-سنية مهلمة محل ا.إمجافي، محمد بن عل الشريف التعريفات، كتاب - ٩٨
٠القسططيتية 

بنمحصد بكر أي وجل' عر الرب صفات ؤإئبات التوحماو كتاب - ٩٩
دارحل الشهوان، إبراهيم بن العليز عيد وتحقيق شراسة حريمة، بن إسحاق 

خ*؛له«الأول الهلعة بالرياض، الرث،د 
مكتبةحل الخيار، عهد الرحمن عهد تحقيق الجراح' محن لكح الزهد' كتاب - ١٠٠

؛هأاه>الأقل الهلعة البؤهة، بالدينة الدار 
ٍل ٠١١٠٠.القادر عيد محمد تحقيق التواترة، الأحاييث ي التناترة اللألى لنعل - ١٠١

لبنان،بدوت، العلمية، الكتب دار 
حمميالدين سيف السعودية، العربية المملكة توحيد عن تارعتية لمحات - ١٠٢

^٤١٤٠الرياض الأفق، دار ط شاهي، 
المرإٍ(،النكر دار زهرة، أبو محمد وننهه، أراؤء وعصره، حياته مالك، - ١٠٣

بممر،

باكستان،كراتثي، شمس، دار الكوتري، زاهد محمي! الكوتري، مثالات - ١٠٤
قاسمبن الرحمن عيد وترتيب' م تيميت' ابن الإسلام شخ فتاوى محمؤع - ١٠٥

د١٣٩٨٠الثانية العليعة الرياض، محمد<، وولد، 
العلباعاتالنووي، شرف بن الدين ص زكريا أي الهن،ب، ممح المجمؤع - ١٠٦

مصر.- المنية 
حلمجارديني، الرحيم عهد تحقيق المول' جاد أحمد الكامل، المثل ه محمد - ١٠٧

٠٣١٩٩٠دمث،ق المحية، دار مكنية 
أحمدبن ءبمدا0 أحمد، محيل أحمد بن محمد وآثاره، حياته نصيف محمد - ١٠٨

٠٥١٤١٥الأؤل العلعة ب؛روت، الإسلامي■ المكتب حل العلوي، 

٨٣٨



،<١٩٩٣ط لينان، مكنية اليساق، بملرس المعالم المسل، محط - ١٠٩
الكتابدار الرازي' النادر عبد بن بكر أي بن محمد الصحاح، محتار - ١١٠

بالقاهرة،الحديث ودار ب؛روت، الميا' 
اختصرهالخؤنية' قهم لابن والمعهللة الخهمية على الرسالة الصواعق هصر - ١١١

ه١i٠٥٠ب؛روت العلمية، الكتب دار محمد 

الخؤنية،قهم بن أيوب بن بكر أي بن محمد عيداش أي المالكين، مدارج - ١١٢
•القاهرة الخييث دار هلع 

•> ١٤١٢'الاؤل اكلميعة الشروق، دار الثاق، حلمي عياس مذكرات - ١١١"
•بيروت الأسلأمي، المكتب عمقي، عيدالرراق التوحيد، مذكرة - ١١٤
ءايعةلبنان، مكتبة الفيومي، عل بن محمد بن احمد المنير' المصباح - ١١٥

١٩٨٧•،
دمشق،القالم، دار الغزافي> محمد والدعاة، الدعوة ي دراسات اثد، مع - ١١١

^•٤٠٩الأؤل اكليعة 
وخكصيهله الحكمي' أحمد بن حافظ الوصول' فلم هثمح التبول معاثمج - ١١٧

الأؤل؛*^ ١٥١١اليمام، القيم' ابن دار عمر' أبو محمود بن عمر أحاديثه 
٤١٠•^

عبدتحقيق، ندامة، بن محمد بن أحمد بن اثد عيد محمد أيا المغنى، - ١١٨
القاهرة،هجر ط الحلو، محمد الفتاح عيد الزكي' المحمين عيد بن ارلٌ 

•> ١٤٠٩اص الخليعة 
الهليعةب؛روت' العلمية، الكتب دار الخؤنية، تيم ابن العادة، دار مفتاح - ١١٩

٤١٣•^

•لينان بيروت، ابهل دار الرمحاف' أمن الصب' ملوك - ١٢٠
شرحهالمالكي، اللخمي موسى بن إبراهيم الشريعة، أصول ي الموافقات - ١٢١

العلمية،الكتب دار درار، عيداثد محمد درار' عبدالئٌ تراجه ووصع 

الأيلالهليعة القاهرة، المروق، دار بدوي، حمال مصر، تاؤيخ ي نفلرات - ١٢٢
٤١٤٠^

٨١٢٩



ال؛حوثلإدارات العامة الرئاسة ط الشوكال، عل بن صد الآوطار، ئيل . ١٢٣
الرباض*والإفناء، العالمية 

الرزاقعبد تنعيم سعيد بن صد الإسلام، ي والراء الولاء - ١٢٤
الأؤلالهلبعة والإفناء، العالمية اليحوث لإدارات العامة الرئاسة عفهمي، 
أ،إاه.

٠٥١٤٠٦الرياصرإ، ي حل الشح، آل عدالعرير بن صالح مفاهيمنا، هذه - ١٢٥
الاعتصام،دار حل الحندي، انؤر الأستعمار، مواجهة ي الإسلامية القفلة - ١٢٦

>.١٣٩٨الآول الطيعة القاهرة، 

٨٤■







٥٠٠٠....... .....٠ ٠٠باز بن اد عيد بن العر|ز عيد للشح ثومة 
العشمهنصالح بن محبمد للمسح متدئ 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠اليبن ناصر محمله للمسح متيمة  .٧ ٠٠.٠٠

٠٨ ٠ ٠ ٠ ■ ٠ ن ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ■ ٠ ٠ ■ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ■ ٠ ٠ ٠ - ٠ يواجب شكر 
٠٠٠.الحسن عيد بن الد عهد للدكتؤر خهلآب  ١٠. ..............٠
١١.. ....٠٠٠٠.. .••....ء.الرش اااحسن عيد بن الد عيد للدكمر مقيمة 

تتاييظ
١٨.. .................٠٠..اليسام الرخمن عيد بن اثد عيد الشح فضيلة 
٢٣... ..... ٠٠...... ...٠....متع بن سليمان بن اتل عهد الشح فضيلة 
^١٢.. ..................حميد بن اتل عبد بن صالح الدمل الشح فضيلة 

عقيقيالرزاق عيد الشح 
٣٩الزلف متيمة 

٥٤اليحث خهلة 

٥٨ ٠٠٠٠٠٠٠عصر0 ي والقافية والاجتماعية المياسة الخالة عن{ موجزة كلمة 

٧٣ونشأته ونسه اسمه اليحث 
٧٧.......................أوصالا-فأتيتوصنكالخلتيةايحث 

الثايالفصل 
١٠٥.........٠ ١٠٠٠......للعلمتشه ؤيداية العلمية م؛كانته الآول، البمحث 

٨٤٣



١١٠.......... ............أقرانه على وهدمه ايأكر سوغه الثال، اليحث 
١١٢ومو،،لاته سيوحه الثالث: ايحث 
٠...التأليف ي ؤرأيه ومولغاته تلاميدء الراح: ايحث  ١١٦........ .٠٠٠...٠
١٢١.... ...........الغته أصول ي وضلعه وفتهه مدميه الخامس: ايحث 
١٢٠٦الخمعة يوم العهد الثانية: االسألة 
١٣٨... ......... ...........يمنيك والنول بمرقه الوقوف الثالثة: المالة 
١٥٣... للامدي: أالإحكامأ مماب على الرزاق عهد الشح هعلغات من نماذج 
١٥٨ ٠٠٠٠٠٠٠٠١اLإعالومات إبمال على اناتلة وقدرته تال>ريسه السادس: ايحث 
١٦٢......... لهللابه واحرامه العلمية مايته وغزارة حمته علو الماح: اليحث 
١٦٥العلمية ودروسه الدعؤية جهودء الثامن: المحث 
١٨٣الكدم سؤرة ي تأملات 

١٨٦التانحة سؤر؛ ضسير 

١٩٦اضم الترآن محمى وحي من 
٢١٤اهمم القرآن سؤل بمص متاصد من نماذج 
٢٣٤وليلته يومه وعمل مكيته التاسع: االمءث 
٢٣٩٠.ا.ؤ......... .ؤ..التاء الهادف ومدء التبمة صليتاته العاشر: الهحث 

العلامةالشخ فضيلة ومولقات كتب ي ولأملأت: نظرات 
٢٤٥الازمر شح ' حسين اخبمر محمد 

٢٥٤. . .٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ .٠ ٠ .ايد رمه الر عيد لابن رالكاي( مماب عن الواي الضر 
١٢٥٧ ........سعالأي بن ءيدالرمن العلاعة الشح كلمة على وتعليق متيمة 
٢٦١والراء الولاء محاب مقدمة 
١٢٦٣ .... ٠ ٠ ....... ...... الونية القصيدة من العلية ا،لقاصد لكاب متيمة 

٠.٢٦٥ ٠ . .٠ ٠ ..٠ . . .٠ بة JL٣الآالشأتة مرآة ي الخمؤهة الدعرة رسالة عن ضر 
١٢٦٧ ؤ.... ؤ ٠ ؤ ؤ ؤ . ١ ٠ ..٠ العتدي شبهات رد ي اانيتال.ي بغية محاب عن ضر 

٢٦٩التجانية بلع من نماذج 
٢٧٣جرم• امن تسئ •محتصر على اكليق 

٢٧٥الحق عن والصدود الإنحراف اسياب من 

٨٤٤



٠••٠ؤيحوئه فتاوا0 عشرا الخالي الميحث  ٢٨٠ ٠٠**■•٠•٠•■..■.*....•••٠٠
٢٨٧الذدالجل 

٢٩٠القيور عبادة ءلا٠ر٠ عن فتوى 
٢٩٤انيسقى حكم 
٣٠٠التمثل حكم 
٣٠١................فها ونبمؤها الكرمة بمكة والأرانب الحمام تربية حكم 

٣٠٤والثاد الحنة ئ ه بعونمن اذج نم
٠٣١٤ ّ . . . ؟ ّ . ١ . ّ . . ؤ. ٠ ؤ التيامة يوم الأعمال وجراء بالمثء الإيمان •وجوب 

الثالثالقمل 
٣٢٧سر ي ددظاممه أصاد الأدلء ايحث 
٣٣٠. ..... ......السعودية العربية المالكة ق ووءلاهه أعماله i الثافي العحث 
٣٤١والسياسة العلم ؤرجال والوجهاء بالعلماء والتميزة المليئة علاقاته الثالث، اليحث 
٣٥٩وايرفآ الطم ميادين ي وجهودء الأزهر 
٣٦٩ء >( ١٠١٠ر الأزير علماء لبعض تراجم 

الرابعالفصل 
٣٩٣وأهميما العقيدة، معنى الأول؛ البحث 
١٣٩٨ ١ . ٠ ... ...٠ . ٠ بالتوحيد اليالغة وعنايت4 العقيدة ي منهجه ا ^١^( ١١اليحث 
٤٠٧ممكن العار أن إشات الأيل، المالة 
٤٠٧,. .............٠......وموثر موجد إل محتاج المكن الثانية، الساله 
٤٠٨.. ..... ٠٠...وتعال سحانه س- الوجود وجوب اتبات ي الثالثة، السألة 
٤١٩بهما• ومايتعلق والكرسي العرش •بحث 

٤٤٤التوحيد أنولع 
٤٥٦. . ّ . . . . . ٠ ّ ّ ١ . ؟ بها التمسك على وحقه السنة ي إمامته الثالث، البحث 
٤٧٩الثلأم عليه السح عن فتوى، 

١.السلف بعلماء وتأثره العقيدة بكتب اعتمامه الرابع، البحث  ٤٩٤.. ......؟٠
٠٤٩٦ . . ٠ ّ ١ . ّ . . . . . . . ّ . . . . . . والنكرات البلع صد مماحه ا الحامس البحث 
٠٥ ٠ . ...٠ ٠ العقيدة ي ونحتيقاص وتعليقاته محابك من نماذج ٤ السادس البحث 

٨٤٥



٥٠٢والرسالة الوحي إمكان - ١
٥٠٨الرسالة إل اليسر حاجة - ٢
٥١١الرسل إرسال من امة -  ١٢
٥١٧العبادة إئبات ي الرسل ضمة - ٤

٥٣٥للهتي •الأءمماد» مماب على التعلق 
٥٤٠. ..........٠ .. ... والثّعوب الأفراد على واثر، الد أنزل ما مضر الحكم 

٥٤٨وموالامم . الد رسول أصحاب محبة 
الخامسالفصل 

٥٥٣. .........ا،لعروف ؤبذل الخواج محاء ي الخثيث سعيه ا الأول البحث 
٥٥٥.. ..........بهم واحتماؤ0 بتلاميذء وتلهلفه لرملأتم وفاؤء ا الثال البحث 
٥٥٨. العلمية والصرؤح الإسلامية الوّسات إنشاء ي الاwؤوب عماله الثالث: البحث 
٥٦٠.... ......•سنشورأ ه الإسلامي الركن إدارة جلس رمحس ناب حْااب 

المايسالفصل 
٠......................... عرفته كما عميمي الرزاق عيد الشخ  ٥٦٧. ٠٠

٥٦٨العالم ي الراسخض من 
٥١٩.... ٠٠٠٠١.......٠٠عرفته لما عميمي الرزاق عبد الشح سيخنا محيلة 
٥٧١.... .......الاد4( •رحمه عممي الرزاق عيد الشح محيلة العامل•• ٣
٥٧٣١ؤ . دهيش بن عبداممه بن اللك عبد الدكؤرالشح معال بملم ينتاء عزاء كلمة 
٥٧٥. .............ااهلا٠ري عميل بن الرحمن عبد أبو بقلم إماما كان إنما 

٥٨٢. ^ ١١٥٠خليل بن مٌإع الشح محيلة بنلم عتيغي الرزاق عبد للشح الدانية الم؛رة 
٥٨٦. . الحمحبن الرحمن عيد بن عبدالد الشح محيلة بملم العغيمي الشح عن ذكربات 

١٥٨٩ . . ٠ . . ١ الصالح عثمان بعلم والفتي والرإٍ( ؛ ١٠١١عميمي عبداليزاق الشح 
٥٩٢حق كلمة 

٥٩٤. الأٍلرم الرحمن عيد بن للدكتورصالح عفيمي الرزاق عبد الشح حياة من لحان 
٥٩٨. . . . . . . ٠ ٠ ٠ . . ٠ ١ . . . الشؤيعر سعد بن محمد د• بقلم العلمام نوادر من 

٦٠٨. . ء . . ّ ّ . ّ . ؤ . . سعد أل محمد بن الرحمن عبد بن ١^]، عبد ، بعلم كلمة 
١١١الأعلام العلماء من 

٨٤٦



tjjl ٦١٣. . النيزالمييس عيد من الرحمن عيد الشح كيالة االجاس واكلح 1^1^( ؛
٦٣٩أحد بمخاري اص الأستاذ كانمة 

٦٥١. •٠٠٠٠٠٠٠•اليتا الوهاب عيد محي الشح فضيلة مقلم لايسيء >ذكريات 
٠٠الختيدي خمد حسن بقلم - عميني الرزاق عيد الشح بمضيلة لقاءافي  ٦٥٥ ٠٠

٦٥١^إسماعيل خمد بن حسن تلاميص: لأحل، ادد« *رحمه سخنا حياة من أيام 
السابعالضل 

•؛٠١٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الث١في اكائب وسمو العيل، ؤل وسمو الشريةين الحرمين حاد.م كلمة 
٥^١١الُالماء من لحماعة ؤدثاء عراء كلمات 

٦٨٢الرش عبدالحسن بن ءبد،الد \حدكلإ؛ح لغضيالة عميمى ياءبد>الرزاق ايد رحمك 
٠اس رحمه عطية عميمي عدالرزاق الشيخ ضيلة شخي المحمى العا؛  ٠ ٦٨٥ ٠٠٠
٠سيناي الأزهر أعلام من علم  ٠٠٠٠ ٠ ٠٠٠ ٠ ٠٠٠ ٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠ ٦٨٨ ٠٠

٠المجلان خمل، بن ايد عمله الشح ضيلة بقلم الإمام آبجا وداعا  ٠ ٠٠٠ ٠ ٦٩٤ ٠٠٠
٦٩٩المئٍ( وااعالم المتي الميمي 

٠٧٠٣  ٠٠٠ ١ ١  ٠٠٠٠  ٠٠٠ ٠  ١٠٠ ١  ٠٠واشية والأخلاق العلم فهيل، على حرى دمجعة 
٠٧٠٦ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ الحكمي، حافظ بن اتل عيله الدكتؤر بقلم المقيد الحير مع ذكريات 

٧٠٩المأياغ لهلمي بن خمل، د♦ بقلم لف المبقية من عميمي الرزاق ■مد الشح 
٠٧٢١ ٠ ا،لهللق خمل، بن يوسف الشح ضيلة بقلم عمقي ءيل،الرزاق الشح عرفنا هكذا 

٠٧٢٣ ٠ ١ ٠ ٠ ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ سعوي.( اللك جامعة - الهلال خمله رمتال أهنئ أم !^( ٣١١
٠ ٠٠نوره حيآ ٠ ٠ علم ممياح ٠ ٠ عميمي الرزاق عيد الشخ  ٠١ ٠  ٠ ٠٠١٠  ٠.١ ٠ ٧٢٥ ٠١

٧٢٨وجهاد حياة قمة 
٧٣٣ضيمي الرزاق عبد الشح اش رحم 

١٧٣٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الشثرى العزيز عيد بن إبراهيم الشح بقلم م من درك ف
٠٧٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ السعيل، سعل، بن خمل، بقلم سعلور ي العقيقي العلامة ضيلة 
٠٧٤٢ ٠ . العابل،ين نين مصملمى حبيب .مهنل،س د بقلم العلماء وتواضع طيمى الشح 
٧٤٥ضيمي الرزاق عبلط الشح العلامة، شيخنا 
٠٧٥٢ اثد- ذمة -ق ضيمي الرزاق عبد الشح 

١تعال اراو4 رحمه ~ ضيمي الرزاق عبد الشح العلامة  ١ ٠ ١ ٠٠  ٠٠١ ٠٠٠ ٠  ٠١ ١  ٠٧٥٥

٨٤٧



٧٥٩ص قلر 
٧٦١هوى نجم 

٧٦٣الرزاق عد الشح رئاء ي اشاق 
٧١٦الخالد عثصات إل 

٧١٧. .........الرشود سعوي. بن الد عيد - خير جاءل حتى ا"يزير؛ ملوي 
٧٦٩الوثاتق 
٨٢٩الراجع 

٨٤١والدسأت الجلأت 
٨٤٣صس 

٨٤٨




