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 تقديم

 فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين

 

 

ّاحلمد هللا الذي رفع قدر العلم وأهله، ورغب يف حتصيله ونيله، وأشهد 

ّأن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له يف عبادته وملكه وأمره وهنيه، وأشهد أن  ّ

ُحممدا عبده ورسوله الذي ع ّالعلم بقوله وفعله، صىل اهللا عليه وسلم ّلم ً

 :وعىل آله وصحبه، أما بعد

ِّفقد قرأت هذه الرسالة يف ترمجة الشيخ محود بن عبداهللا التوجيري  رمحه ُ

َّوأكرم مثواه، كتبها أحد تالميذه وهو الشيخ عبدالعزيز بن حمماهللا  ُ بن د َ

كره من أخالق الشيخ عبداهللا السدحان، وقد أحسن فيام كتب وانتقى، وما ذ

 وآدابه وعلومه وفوائده ومصنّفاته وتالميذه ومشاخيه وأعامله، رمحه اهللامحود 

َّفيام كتبه اكتفاء باإلشارة إىل بعض آثار هذا الشيخ ومآثره، مما وقد اخترص  ً

ٌحيصل به معرفة كافية هلذا الشيخ العامل الكبري، ورجاء االقتداء به يف سريته  ٌ

َثناء عليه والدعاء له، جزاء ما خدم به العلم والرشع وكافح وعمله، ورجاء ال

َونافح ورد عىل الشبهات واألخطاء والبدع، مما يرجى له به جزيل األجر من  ُ ََّّ

 .َّاهللا تعاىل، ونسأل اهللا أن يتغمده برمحته، ويدخله فسيح جنّته

ّأعلم، وصىل اهللا عىل حممد وآله وصحبه وسلمتعاىل واهللا 
َّ. 

 

 عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين                                       

 عضو إفتاء متقاعد

 هـ٥/١٠/١٤٢٧



٦  وء اد 

 

                                            مقدمة

 

َّاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والس
َ ِّالم عىل أرشف املرسلني، نبيِّ نا حممد َ

 :أما بعد، وعىل آله وصحبه أمجعني

ِّيختلف الناس يف علو مراتبهم ورشيف منازهلم بحسب ما يتاميزون به ف ُُ ُ

 .من الصفات احلميدة

ِّوميزان التفاضل يف ذلك راجع إىل كثرة حتصيلهم واتصافهم بجميل  ٌ

ـ   ُالصفات وكريمها، وقد يتقارب مجاعة من الناس ـ أو يتقارب أكثرهم ٌُ

ًالشرتاكهم يف صفات كريمة تتفق نوعا أو عد َّ
ٍ

 .ًدا

ّ أن أفرادا من الناس قد يصلون إىل منزلة يصعب الوصول إليها والرقي إىل ّإال ُّ ُ َ ًُ
ِ

ّ

 ،٣٥: فــصلت m n  o   p q r s     t       u   v w Z ]ا، ـــــمرتبته

[ s t  u v w xy z {  | }       Z ٢١: احلديــــــــــد،[ a 

b     c de f g h     i Z ٧٤: آل عمران 

ُل أولئك األكارم األماجد تتوق النفوس إىل معرفة ّأن مث: شاهد املقال

ُّسريهم، بل يدفعها فضول حممود إىل التشوف والتتبع أل ُّ ٌ ٌُ ُ
َ

ِ
ًخبارهم وأحواهلم مجلة  ُ

 .ًوتفصيال

ف مشهور يف  ومصنٌِّ فمن أولئك األفذاذ عامل غيور؛وإذا كان ذلك كذلك

رمحه اهللا هللا التوجيري ا الشيخ محود بن عبد: أعني بذلك،دفاعه عن قلعة الرشيعة

 .ن ليستفيد منها طلبة العلمَّدوُ بأن تٌّ فسرية هذا الشيخ وأمثاله حري،تعاىل



٧  ة ا د

 ذلك لعظيم ،ني أهل التصنيف برتاجم العلامء وأكثروا يف هذا البابُوقد ع

ب عىل معرفة سِّاألثر املرتت
ِ

 . القومَري

ن ذُومما حيس
ِ

فني بتدوين الرتاجم وبيان  يشء من عناية املصنُِّه يف هذا إيرادُكر

 : فأقول،يشء من فوائد الرتاجم

إن كالم أهل العلم يف العناية بجانب الرتمجة لألئمة األعالم واضح وجيل، 
ّ ٌ ّ

ُما ذكره اإلمام احلافظ ابن : ومن شواهد ذلك عىل سبيل املثال وليس احلرص

يعني » دريستوايل التأسيس بمعايل حممد بن إ«َحجر رمحه اهللا تعاىل يف كتابه 

َاحلمد هللا الذي جعل نجوم «: َاإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل، حيث قال احلافظ

ّالسامء هداية للحيارى يف الرب والبحر من الظلامء، وجعل نجوم األرض ـ وهم 
ً

ّالعلامء ـ هداية من ظلامت اجلهل وفضل بعضهم عىل بعض يف الفهم والذكاء،  ً

»ِّيف الزينة والضياءّكام فضل بعض النجوم عىل بعض 
)١(

. 

ًلكن ذكرت مجاعة من األفاضل «: »وفيات األعيان«وقال ابن خلكان يف  ُ

ّالذين شاهدهتم ونقلت عنهم، أو كانوا يف زمني ومل أرهم؛ ليطلع عىل حاهلم  ُ

»من يأيت بعدي
)٢(

. 

 » إرشاد األريب إىل معرفة األديب«وهذا ياقوت احلموي يف مطلع كتابه 

ُفهذه أخبار قوم عنهم أخذ علم القرآن «: يقولـ » معجم األدباء«املعروف بــ 
ُ ٍ

ُاملجيد واحلديث املفيد، وبصناعتهم تنال اإلمارة، وببضاعتهم يستقيم أمر  ُ

َالسلطان والوزارة، وبعلمهم يتم اإلسالم، وباستنباطهم يعرف احلالل من  ُّ

»احلرام
)٣(

. 

                                                
).٢٥ص( »توايل التأسيس بمعايل حممد بن إدريس« ) ١(

).١/٢٠( املقدمة »وفيات األعيان« ) ٢(

. )١/٣٢( »معجم األدباء« ) ٣(



٨  وء اد 

عنوان «يف مقدمة كتابه يقول ) هـ ٧١٤املتوىف يف عام ( وهذا الغربيني 

ُالدراية فيمن عرف من العلامء يف املائة السابعة ببجاية وذلك بحيث يعلم «: »ِّ

َطالب العلم األئمة »ّ الذين هبم يقتدى، وبسلوك سننهم السوي هيتدىُ
)١(

. 

َإن معرفة أخالق العلامء ومعرفة سريهم مكسب كبري، وجتارة رابحة  َ َ

ِ
ّ

 العلم تراجم أولئك األئمة األعالم ازداد ُلطالب العلم، فإذا قرأ طالب

ًبصرية وتنورا يف سلوك طريقه، ويف املقابل يعلم مكا ُّ من النقص واخللل يف ً

 .ذاته وسريته

 :اً عىل بدء يقال أيضاًوعود

إن معرفة سري
ِ
َ

 أخبارهم ورحالهتم  عىل تدوينَ العلامء واحلرصّ

ُوجهودهم سنَّ ِّني واملتأخرين، يشهد هلذا ِّ ماضية عند أهل العلم املتقدمٌةُ

ُويؤكده عرشات ـ بل مئات ـ الكت ُ ِّ ِّب املتضمنة يف جمموعها آلالف ُ

 .الرتاجم

ُوقد تفنَّن أهل العلم رمحهم اهللا يف تصنيفهم لكتب الرتاجم، فمنهم من 

ِّأفرد ترمجة مستقلة عن إمام معني، مثل اإلمام املوفق بن أمحد املكي حينام أفرد  َّ
ً ًّ

مستقلة يف مناقب اإلمام أيب حنيفةًترمجة 
رمحه اهللا تعاىل، وفعل مثله  )٢(

الكردي
)٣(

أخبار أيب «فكتب يف مناقب اإلمام أيب حنيفة، والصيمري له كتاب  

 .»حنيفة وأصحابه

 يف ترمجة اإلمام ًسى الزواوي أفرد مصنَّفا مستقالوهذا اإلمام القايض عي

 .مالك رمحه اهللا تعاىل

                                                
 . )٢٠-١٩ص( »عنوان الدراية« ) ١(

.»مناقب أيب حنيفة«: واسم كتابه ) ٢(

.»مناقب أيب حنيفة«: واسم كتابه ) ٣(
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ازيَّوهم ابن أيب حاتم الرـ ربعة ة أَّوأفرد أئم
)١(

البيهقيو 
)٢(

 وابن 

كثري
)٣(

 وابن حجر
)٤(

رمحه اهللا مصنفات مستقلة يف ترمجة اإلمام الشافعي ـ 

 .تعاىل

اتأفردوا مصنَّفـ  ابن اجلوزي وغريه افظكاحلـ ة َّوهناك أئم
ٍ

 يف ً مستقلة

 .مناقب اإلمام أمحد

ًونحا بعض أهل العلم منحى آخر، فأفردوا ً كتبا مستقلة يف ترمجة طبقة ُ ً ُ

َمعينة يشرتكون يف عرص أو قطر أو علم أو مذهب، فهناك من أفرد بعض 
ِ

ُ َّ

 :ّاع املذاهب بمصنَّف مستقل، مثلأتب

 .كنويَّأليب احلسنات الل» ةَّة يف تراجم احلنفيَّالفوائد البهي«

 .ر الدارميين بن عبدالقادِّ الدّلتقي» َّالطبقات السنية يف تراجم احلنفية«و

 .للقريش» اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية«و

للقايض » ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب اإلمام مالك«و

 .عياض

 .كيْبُّللس» طبقات الشافعية الكربى«و

 .البن هداية احلسيني» طبقات الشافعية«و

 .للقايض ابن أيب يعىل» طبقات احلنابلة«و

 .البن رجب» قات احلنابلةيل عىل طبالذ«و

 .البن عبداهلادي» الذيل عىل طبقات ابن رجب «و

                                                
 .»ناقبهآداب الشافعي وم« :واسم كتابه ) ١(

.»مناقب الشافعي«: واسم كتابه ) ٢(

 .»مناقب اإلمام الشافعي«: واسم كتابه ) ٣(

 .»توايل التأسيس بمعايل حممد بن إدريس«: واسم كتابه ) ٤(



١٠  وء اد 

ّومن أمثلة تصنيف الرتاجم عىل حسب العلم ونوع الفن والتخص  : صّ

 .ين، وقد صنف فيها الداودي والسيوطيِّطبقات املفرس

 »ِّطبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها« :ِّوطبقات املحدثني مثل

 .صبهاينأليب الشيخ األ

َّوطبقات احلفاظ، وقد صنَّف فيها اإلمام الذهبي كتابا سامه تذكرة «: ً

 .»احلفاظ

َّوطبقات القراء، وقد صنَّف فيها اإلمام الذهبي أيضا كتابا سامه ًَّ معرفة «: ً

 .»َّالقراء الكبار

ُبغية الوعاة«حاة، وقد صنَّف فيها السيوطي كتاب وطبقات النُّ ُ«. 

 .ّوهلم جرا... عةِبْيَصُنَّف فيها ابن أيب أ األطباء، وصوطبقات

َّوكام سلف آنفا؛ فمنهم من أفرد علامء قطر معني، مثل
ُ ً:  

 .للخطيب البغدادي» تاريخ بغداد«

 .للحافظ ابن عساكر» تاريخ دمشق«و

 .ُللحافظ أيب نعيم األصبهاين» تاريخ أو أخبار أصفهان«و

 .»َلب يف تاريخ حلبُبغية الط«وتاريخ حلب البن العديم، واسمه 

تاريخ إربل«و
)١(

 .البن املستويف» 

 : ومن أمثلة تصنيف الرتاجم عىل حسب العرص

 .للذهبي» تاريخ اإلسالم«

 .البن حجر» الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة«و

                                                
ِإربل  )١(

ْ
ِ

دة مكسورة والم بوزن إثمدَّبالكرس ثم السكون وباء موح: 
ِ

ْ  »معجم البلدان« انظر .ِ

)١/١٣٧(.



١١  ة ا د

 ... للشوكاين» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع«و

 .إىل غري ذلك من أنواع الرتاجم

مة محود بن عبد ّ عن الشيخ العالً موجزةاً فهذا كتاب جيمع أخبار؛اًختام

 والقصد من ذ،رمحه اهللا تعاىلاهللا التوجيري 
ِ

كر هذه املواقف واألخبار أن يأخذ 

ليحذو ـ وبخاصة طالب العلم ـ  فيها َّاإلنسان الدروس والعرب وأن يتبرص

 .اً ودفاعً وتعليامً وعمالًذو العلامء يف عظيم عنايتهم بالعلم حتصيالَح

 :وقبل الرشوع يف بيان املقصود أقول

 لكراهته ـ ا لو كان حيـ كتابتي هذا الكتاب ال يرىض به الشيخ محود ّإن

 لكن بعد موته فهو من باب املصلحة الرشعية لبيان ،الشديدة للثناء واملدح

 .فنيدود عىل املخالُّيشء من سريته ومجيل أخباره وطريقته املنهجية يف الر

 رمحه ـ بعض املعروف لشيخي محود ّ وردّولعل هذا العمل من باب الرب

 خريّا فلم أر ومل أسمع إالً مخسة عرش عامَةّ الذي عرفته مدـاهللا تعاىل 
ً

 من ا

 .صح وتوجيه وإهداءُة وتقدير ودعاء ونَّحمب

 يتهِّ وبارك يف ذر،ا وجعل الفردوس األعىل مثواهًفرحم اهللا تعاىل الشيخ محود

 .وأحفاده

 

 د بن عبداهللا السدحانَّ عبدالعزيز بن حمم.د

 هـ١٤٢٧



١٢  وء اد 

نبذة من سیرتھ الذاتیة والعلمیة
)١(

 

 

عبداهللا محود بن  و احلجة أبّق قويِّف املحقاهد املصنَِّّهو الشيخ العامل الز

 .عبداهللا التوجيري

لُو
ِ

 ة يوم اجلمعة يف اخلامس عرش من شهر ذي احلجةَعَمْجَد يف مدينة امل

 .سنة أربع وثالثني بعد املائة الثالثة واأللف

 .ة يف ذلك الوقتّ الغنيَُرس من األّدَعُه تُكانت أرست

 :نشأتھ 
 .تويف والده وعمره ثامن سنني* 

 مع أخيهًفنشأ يتيام* 
  ـ بعد رعاية اهللا تعاىل ـا امهيف بيت صالح ترع )٢(

                                                
مستفاد ـ قة يف ثنايا هذا الكتاب ِّ إىل نبذ متفرًإضافةـ  املبحث من سرية الشيخ أغلب ما يف هذا ) ١(

 .ع بعدَطبُمن كتاب الشيخ عبدالكريم بن محود يف ترمجة أبيه الشيخ محود، والكتاب مل ي

هو الشيخ عبدالرمحن بن عبداهللا بن محود التوجيري، من أهل العلم والتصنيف، وهو أصغر من  ) ٢(

ُا ترى فيه آثارً وقورًا، زرته يف داره باملجمعة فرأيت رجالً بسنة وعرشة أشهر تقريبالشيخ محود ُ 

 .ّهد، وكان معروفا بجامل اخلطُّالعبادة والز

ة ملحق املعازف واملزامري وسائر املالهي َّالشهب املرمي«: وقد أهداين كتابني من مؤلفاته مها

 .»ام من التنبيهاتَّيف تراجم علامء نجد البن بس َّاإلفادات عام« و»باألدلة النقلية والعقلية

ا ًم مشكورَّ عن أبيه فتكرً خمترصةًمحن وطلبت منه نبذةَّه الشيخ عبداهللا بن عبدالر ابنَُوقد هاتفت

رين لوالده َ كتابني آخَّ وأرسل إيلـحسب طلبي ـ ا  جدً خمترصةًحابة صدر فكتب يل سريةَوبر

م ّتيسري العال«وكتاب  ،» من األعرابص َّ النبيّ عىل من زعم أنّدَّمنشور الصواب يف الر«: مها

رمحه اهللا ـ ا لوالده طن خَّا تتضمً أوراقَّ، كام أرسل إيل»ببيان ما يف منتخب املغريي من األوهام

 .ـتعاىل 

   =                                :ّوإليك ما كتبه إيل الشيخ عبداهللا عن والده



١٣  ة ا د

ٌّأم

)١(
 .مشفقة 

                                                
 .محن بن عبداهللا بن محود بن عبدالرمحن بن محود بن مقحم بن عبد اهللا التوجيريهو عبدالر«   =

ه والدته هيا ُ، وتولت تربيتًهـ، وملا بلغ اخلامسة تويف والده ونشأ يتيام١٣٣٧لد يف مدينة املجمعة سنة ُو

 .عاىلد بن عبداهللا الفاخري، وتركت الزواج من أجله وأخيه الشيخ محود رمحهام اهللا تَّبنت حمم

 بسبب ما حيصل من األطفال من ّتعلم القرآن والكتابة عند الشيخ أمحد الصانع، ولكنه مل يستمر 

َّ من الذهاب فأكمل حفظ القرآن يف البيت حتى أمته، ثمةي عليه، فمنعته الوالدِّالتعد  ملا كرب ّ

الفقه ، فدرس عليه يف شتى الفنون كـ رمحه اهللا تعاىل ـألتحق بدروس الشيخ العنقري 

ّ، وقرأ عىل الشيخ اخليال »املغني«والتوحيد والعربية وغريها، وكذا الشيخ ابن محيد قرأ عليه يف 

: ا، وكان خيتم يف رمضان ختمتنيً يف مسجد املرقب قرابة الثالثني عامَ الناسَّيف العربية، وقد أم

ِّواحدة يف الرتاويح واألخرى يف القيام، وقد وجه للقضاء يف زمن امللك ه ِّ عبدالعزيز حيث وجُ

 .عتذر، وبعد إحلاح وبرقيات للملك أعفيا ولكنّه »قنا والبحر«إىل مدينة 

وكان يشتغل بالتجارة البسيطة، وكان يفتي الناس يف سوق املجمعة حيث يفد عليه املستفتون يف 

كالشيخ ة الدعوة يف وقته َّ حيث كان يكتب الكتب لبعض أئمً الوالد مجيالّان، وقد كان خطّالدك

 عىل ّهداية احليارى يف الرد «:عبداهللا بن عبداللطيف والشيخ حممد بن إبراهيم، وله خمطوطات مثل

 .»حوايش التنقيح« وكتاب »مغني ذوي األفهام«، وكتاب »املذهب األمحد«، و»النصارى

، »منشور الصواب«هـ، وكتاب ١٣٧٠ سنة »ةَّالشهب املرمي«: ّوقد ألف الوالد أربعة كتب، أوهلا

 .»مّتيسري العال«، وكتاب »اإلفادات«وكتاب 

رَم 
ِ

هـ وبقي شهر رمضان يف املستشفى يف املجمعة حتى وافاه األجل يوم ١٤١٦ض الوالد سنة 

ه َصالة الظهر، وحرض جنازتبعد  عليه يوم اخلميس ِّهـ، وصيل١٧/١٠/١٤١٦األربعاء املوافق 

 كبريٌخلق
ٌ

 أرجو ، عىل عجلَّهذا ما تيرس .ً واسعةًمحه اهللا تعاىل رمحةد املجمعة مثل هذا العدد، رَهْعَ مل ت

.»هـ ٣/٩/١٤٢٧عبداهللا بن عبدالرمحن التوجيري . د وآلهَّنا حممِّاملعذرة، وصىل اهللا عىل نبي

د بن عمر الفاخري، َّخ الشيخ حممِّية املؤرِّاسمها هيا بنت حممد بن عبداهللا الفاخري، من ذر ) ١(

سيأيت ذهـ، و١٣٩٩توفيت سنة 
ِ

 .» الشيخ بوالديهّبر«ها يف مبحث ُكر

صاحلة آثرت تربية أوالد
ِ

َّفأقر  تهاَّ نيَها عىل الزواج، فقامت برعايتهم واجتهدت فعلم اهللا صدق

 فكان من ،هاَلُعينها ورشح صدرها برؤية ثامر شجرة تعاهدت سقايتها ورعايتها فآتت أك

ثامرها عامل
ٌ

مة شهد هلا بعض كبار العلامء ِّ املصنفات القيّق باحث ورث عرشات منِّ زاهد حمق

 =                        .ة واجلزالة ملا تضمنته من التحقيق والفوائد والفرائدَّبالقو



١٤  وء اد 

 :طلبھ للعلم ومشایخھ 

 يصاحب ذلك حرص ً صاحلةً نشأةـ رمحه اهللا تعاىل ـود نشأ الشيخ مح

 قراءته عىل الشيخ أمحد الصانعُد هذا ابتداءِّ يؤك،ةَّومه
)١(

 رمحه اهللا تعاىل سنة 

 وحف، فتعلم عىل يديه مبادئ القراءة والكتابة،هـ١٣٤٢
ِ

ظ القرآن عىل يديه 

 .ومل يتجاوز احلادية عرشة من عمره

ُاليتم  ْ نْثُي   مل     ُ
ِ

 مأربه   نيل    عن    ه 

ه عن شامخ القممِهْلُوالسهل مل ي
)٢(

 

 اهللا بن عبدالعزيز العنقري  الشيخ عبد:ومن أكثر املشايخ الذين الزمهم* 

 الثالثة عرشة والزمه ّ عليه القراءة من سنأ بد،قايض املجمعةـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

هـ إىل ١٣٤٧ سنة  وبالتحديد من أوائل،ً تزيد عىل مخس وعرشين سنةًةّمد

 قرأ ، الشيخ محود فيها القضاءّة التي توىلّ باستثناء املد،هـ١٣٧٢منتصف سنة 

 .عليه يف التفسري واحلديث والتوحيد والفقه واللغة والتاريخ

 بل كان يقرأ عليه يف ،ه لشيخه بحضور دروسه فحسبُومل تكن مالزمت

ابلة عىل بعض الكتب الت مع املقَّة السيام يف املطوَّبيته يف جمالس خاص

                                                
َّ والده سئل عن اختياره البنة حممّولقد ذكر الشيخ محود ألوالده أن = :  له فقالًد الفاخري زوجةُ

 والدته رأت يف املنام ّا أنً علم، وذكر الشيخ محود أيضأرجو اهللا سبحانه أن يرزقني منها طلبة

 . زوجها أعطاها مصحفنيّبعد زواجها أن

وسرية الشيخني ، ن حيفظ القرآن ويكونان من أهل العلمَّن ممادَلَو: هو ُّ هذه الرؤيا تعبريّلعل: قلت

.بدالرمحن تطابق هذاعمحود و

: ، بقلم»أمحد بن صالح الصانع «:  ينظر كتابـ تعاىل رمحه اهللاـ للفائدة عن الشيخ أمحد الصانع  ) ١(

.املزعل فهد بن عبداهللا بن حممد

.)٤٨-٤٥ص(من قصيدة صالح بن محود التوجيري يف رثاء أبيه، وستأيت كاملة يف  ) ٢(



١٥  ة ا د

 .املقروءة والتصحيح

 حَرَ يف مِّوا لنوادي احليَدَوإن غ

 سأمَبال يتلو  شيخه  ا إىل َدغ
)١(

 

 رأى من حرصه  ملاًةَّ تامًه النجيب معرفةَاهللا تلميذُف الشيخ عبدَرَولقد ع

 بل بلغ من حرص الشيخ ،ُ فعني به،ً ومقابلةً وقراءةًوفهمه بالعلم سؤاال

راسُندما توىل القضاء كان يمحود أنه ع
ِ

 .ل شيخه يف املجمعة

 فكان إذا أجابه عىل ، تلميذه لعلمه بنبوغهّلُوكان الشيخ العنقري جي

ه بمثل َ تلميذِ الشيخُ ووصف،»الشيخ األحشم األجمد« :ّرسائله بجله بقوله

 . صدق عىل مكانة التلميذ ورفيع منزلتهُهذا شاهد

 والشيخ سليامن ،الَّاملحسن اخليبن عبدا الشيخ حممد ًومن مشاخيه أيض* 

 العزيز ث عبدِّ والشيخ املحد،د بن إبراهيمَّمة حممّ والشيخ العال،بن محدان

 . وغريهم،اً رمحهم اهللا تعاىل مجيع، والشيخ الفقيه عبداهللا بن محيد،بن باز

 :من أعمالھ 

لزُأ* 
ِ

ة  فمكث ست،هـ١٣٦٨ة سنة ّم الشيخ بالقضاء يف املنطقة الرشقي

لزُ ثم أ،عتذراأشهر ثم 
ِ

 وبقي ،هـ١٣٦٩ أخرى للقضاء يف الزلفي سنة ًةَّم مر

 .عتذرا َّهـ ثم١٣٨٢فيها إىل سنة 

لُط* 
ِ

 : منها،ب للقيام بالتعليم والعمل يف جهات عديدة

 .املعاهد العلمية عند افتتاحهاـ 

.كلية الرشيعةـ 

.اجلامعة اإلسالميةـ 

                                                
.ُمن القصيدة السابق ذكرها ) ١(



١٦  وء اد 

.رمحه اهللا تعاىلشيخ ابن باز دار اإلفتاء بطلب من سامحة الـ 

رُع* 
ِ

 وأن ،ه لعضوية اإلفتاء وعضوية هيئة كبار العلامءُض عليه ترشيح

 لكنه أبلغ الشيخ ابن باز أنه عىل استعداد للتعاون ،ه يف منزلهَيكون دوام

.معهم

 :بره بوالدتھ 

 وقد تكاثرت فيه النصوص وكان ،باتُ الوالدين من أعظم القرّبر

ً الناس بوالدهيم دعاء هلم ودعوةَّ أبرهم السالم علياألنبياء ً هلم وترفقً  ، هبماّ

  :ا من ذلكً القرآن علينا شيئَّوقد قص

 ٢٨: نوح Ó Ô    Õ Ö Z ] : عليه السالمفعن نوح

!٣٢ :مريم n o Z ] :عليه السالموعن عيسى 

!١٤: مريم Z  3 2 ] :عليه السالموعن حييى بن زكريا 

 ،ك يف دعوته إىل اإليامنَ مسلَ سلك مع أبيه أحسنمعليه السالوإبراهيم 

ل صُجَّ الرُّ وعم،ه أيب طالبِّذلك مع عم صوكذا سلك ذلك النبي 
ِ

 . أبيهُونْ

 ً عجيبةاً أخبارَريِّب السُت كتَرَكَ وذ،ننَّعىل هذا السأهل العلم وقد سار 

 : فمن ذلك، العلامء بوالدهيمِِّريف عظيم ب

 ّه أن يذهب هبا إىل حلقة عمر بن ذرُ حنيفة كانت تأمر اإلمام أيبَّ أمّ أن*

 ومع ذلك ، زمانهَ أبنها كان إمامّ مع أن،حتى تسأله عن بعض ما أشكل عليها

 ّه عىل محار إىل جملس عمر بن ذرَّ حيمل أمَ رأيت أبا حنيفة:قال أبو يوسف

 .هاَ أمرِّ عىل األمَّدُرَكراهية أن ي

 .هِّ رأس أمفيلَ وكان منصور بن املعتمر ي*

 أغمز رُِّت بات أخي عمر يصيل وب:د بن املنكدرَّ وقال حمم*
ِ

 ،يِّجل أم



١٧  ة ا د

 . ليلتي بليلتهّ أنّوما أحب

ِّ وكان حجر بن األدبر يلمس فراش أم* ْ ب بظهره عليه ّه بيده ويتقلُ

ضجُ يَّ ثم،ليتأكد من لينه وراحته
ِ

 .ها عليهُع

ُ وسئل اإلمام* ر ُّث الشام عن سبب تأخِّدُ ابن عساكر احلافظ الكبري حمُ

 .يِّ مل تأذن يل أم:حضوره إىل بالد أصبهان فقال

 . العلامء بوالدهيمِّرر بَوُا ال حيصيه ديوان كاتب من صّإىل غري ذلك مم

ا أبوه َّ وأم،هِّ بأما كان بارـ رمحه اهللا تعاىل ـا ً الشيخ محودّ أن:شاهد القول

ه فقد عاشت إىل عام ُّا أمّوأم ،فقد مات والشيخ يف الثامنة من عمره

 وملا أمل ، فقد كان حيملها لقضاء حاجتها،ه هباِِّر يف بً وقد كان مثاال،هـ١٣٩٩
َّ
َ ّ

 وقد ـ بعد استئذان أهله ـهبا املرض أصبح ينام معها يف غرفتها ليؤنسها 

 . مرضها سنتني رمحها اهللا تعاىلَّاستمر



١٨  وء اد 

 
 رحمھ اهللا تعالىمن صفات الشیخ حمود 

 

هـ إىل ١٣٩٨في يف هذا بوصفي له من خالل معرفتي له من عام أكت

 .وفاته

َحسن كان  ،طفُا بلًا مشوبً ووقار، بسكينةً ممزوجةًه ترى هيبةَإذا رأيت َ

ه ولو َ الكالم حيرتم جليسَ قليل،نةُّ للساًرِظهُ م،هّف وترفّاملظهر من غري تكل

كان صغري
ً

بني لزيارتهَّا حبَّ ومم،ا
)١(

 مُ تواضع
ِ

ثل
ِ

 َّه ملثيل وسؤاله عن والدي

 .به التي أكرمني بكثري منهاُ عن كتً فضال،ه يل باحلرص عىل العلمُووصيت

قه ُلُسن خُ قد يستفيد الصغري من جمالسة الكبري فينهل من ح:وهنا أقول

 له ُوسديد قوله ونصحه، فيكون ذلك من التتلمذ عليه حتى ولو مل حيرض

 عىل ًستفادة من أهل العلم ليست مقصورةا، فاالًقرأ عليه كتابَا أو يًدرس

ى ذلك إىل رشيف مناقبهم ومجيل آداهبم وما يتبع ّعلمهم فحسب بل يتعد

 .ذلك

وذكر احلافظ الذهبي رمحه اهللا تعاىل
)٢(

 ُاختلفت«:  قالعيِّ بكر بن املطوأيب عن 

 عىل »سندامل« وهو يقرأ ً ثنتي عرشة سنةـ يعني اإلمام أمحد بن حنبل ـإىل أيب عبداهللا 

 .»نظر إىل هديه وأخالقهأ ُ إنام كنت،اًا واحدً حديثه عنُأوالده، فام كتبت

 جملس اإلمام أمحد كان حيرضه مخسة آالف، مخسامئة ّأن«: ً أيضاوذكر

 .»ون من سمته وخلقه وأدبهّيكتبون والباقون يستمد

                                                
من بسن أدهبم وترحيبهم ُيف حسعة صدور أبناء الشيخ محود : ر يف هذا املقامَشكُر فيَذكُا يَّومم ) ١(

.ةَّة وهلم بعامَّ زيارايت للشيخ محود بخاصِّ هذا يف كلُيزور دارهم، وقد ملست

 ).١١/٣١٦( »سري أعالم النبالء«يف  ) ٢(



١٩  ة ا د

 من طيب جمالسه وجمالسته ُ فكم واهللا استفدت،اًفرحم اهللا الشيخ محود

ة َّ وكذا ما أكرمني به من إجازته العلمي،صحه ودعواتهُسن أخالقه وصادق نُحو

 .وما أحتفني به من مؤلفاته

ّ وقد حدثت أنـة َّه عىل الشيخ غري مرُا الحظتَّومم ُ ِّ  ـ ً ذلك شأنه دائامُ

 . إليهاب، ناهيك عن التبكريّن للصالة بلبس املشلح والتطيُّالتزي

ر بإطراء َذكُغضه للشهرة أو أن يُه بل بُدْعُ ب:عنهـ ه ُنتّبل تيقـ ا عرفته َّومم

 ـرمحه اهللا تعاىل ـ  ومن شواهد ذلك أنه طيلة معرفتي بشخصه الكريم ،ومدح

ه أجابني بسكينة ُمته أو سألتّته يل وإذا كلَّر بمحبُ إذا حرض املجلس أشعُكنت

ة أشعر بغبطُ وكنت،قارَوو
ٍ

ور إذا كان حارضُبُ وح
ً

 .ا يف املجلس

ّ عيل إالَّغريَتَه مل يُوكان كام عهدت
َّ

 يف األوىل اسرتاب من سؤايل : مرتني

 السؤال فأعاد اجلواب ُ ويف الثانية أعدت، وأمسك عن اجلوابَّفنظر إيل

 . لهًاب وأهال بذلك العتَّ أحقُ كنتِّ وأشهد أين،بعتاب مصحوب بدعاء

 الشيخ قرأ ّ أنـ تعاىل  رمحه اهللاـود  أبناء الشيخ محُأخربين أحد :وإليك اخلرب

 َّ ثم، نعم:ا بنفيس فقالً محودَ الشيخُ فسألت، عىل شيخه العنقريً كامال»فتح الباري«

ه عن الكتب األخرى التي قرأها عىل شيخه فاسرتاب من سؤايل وأمسك عن ُسألت

  : فقال؟ا لطلبة العلمًق فيكون دافعّ هذا يوثّ لعل، يا شيخ:وقلت ،اجلواب

 . دع عنك هذا فهو ال ينفعك،العزيزيا عبد

 .ه للشهرة واحلديث عن نفسهَغضُا يؤكد بّوهذا مم

كم عىل ُ قراءت، يا شيخ:وبعد حني من الدهر قلت له يف ضمن كالم

  أمل أهنك عن هذا؟: قالَّ ثم، فدعا يل بصيغة معاتبة،الشيخ العنقري

يف  لف الصالحَّ السَ مسلكـرمحه اهللا تعاىل ـ وقد سلك الشيخ محود 

 .ع مواطن الشهرةُّعدهم عن تتبُب



٢٠  وء اد 

عجب كيف هيتدي ين ألإق ُ كنت أميش مع أيوب فيأخذ يف طر:ادَّقال مح

  . هذا أيوب: من الناس أن يقالاًهلا فرار

 أريد أن أكون يف ش:وقال اإلمام أمحد
ِ

 وقد ،فَعرُب بمكة حتى ال أْع

 .ليت بالشهرةُب

 وا ُؤُأولياء اهللا الذين إذا ر« :ص ِّ حديث النبيُ تذكرتَّ فكلام؛وبكل حال

كُذ
ِ

»ر اهللا
)١( 

ٌلة من الناس منهم الشيخ محود رمحه اهللا تعاىلُ عىل خاطري ثَّمر ّ، 

 .اًي عىل اهللا أحدِّكَزُه كذلك واهللا حسيبه وال أُأحسب

                                                
َأولياء اهللا هم الذين يذكر اهللا لرؤيتهم« :ويف لفظ مقارب ) ١( ْ

السلسلة « :انظر.  إسناده حسن.»ُ

.)١٧٣٣، ١٦٤٦( حديث »الصحيحة



٢١  ة ا د

 
 ھمة عالیة وعزیمة صادقة 

 في البحث والكتابة
 

ً جلدـ  رمحه اهللا تعاىلـا ًق اهللا تعاىل الشيخ محودَزَر َ  ، يف البحث والكتابةاَ

ل أحدُّا وتأمًوبنظرة إىل مؤلفاته عموم
ِ

ة َّى قوَدَا يرى القارئ مًها خصوص

 .تهَّعزيمته وصادق مه

غُه شُأتراب
ِ

 هو وانرصفتّلوا بالل

اس والقلمَّمنه العزيمة للكر
)١(

 

د ا دون االستعانة بأحًا وتنقيبًد ذلك أنه يعكف عليها بنفسه بحثِّا يؤكَّومم

 .من الناس

 ال يستعني عىل حلاجته  يميض 

إنجاز مطلبه باألهل واخلدم
)٢(

 

 ٌ وغريها ظهر لك يشء»دالئل األثر« و»إحتاف اجلامعة«ّولو قلبت النظر يف 

 وسيأيت بيان يشء من ذلك يف املبحث ،من اجلهد املبذول يف بحثها ومجعها

شيخ كتب تلك املؤلفات قبل  الّ من اإلشارة هنا إىل أنّدُ وال ب، بمؤلفاتهّاخلاص

 .ا بتوفيق اهللا تعاىلًا ومجعت متفرقًبت بعيدَّانتشار أجهزة الكمبيوتر التي قر

ا كثريا علميً مرياثـ رمحه اهللا تعاىل ـث الشيخ محود َّولقد ور
ً

 ،ا فيهًكَا مبارًبِّا طي

ولقد قمت بإحصاء
ٍ

ف  ملجموع ما كتبه الشيخ محود فبلغ قرابة تسعة آالّ تقريبي

 .ورقة

                                                
.)٤٨-٤٥ص(من قصيدة صالح بن محود التوجيري يف رثاء أبيه، وستأيت كاملة  ) ١(

.ًمن القصيدة املشار إليها سابقا ) ٢(



٢٢  وء اد 

 رأته ،ًا وكتابةً وبحثًا عىل العلم قراءة مكبـرمحه اهللا تعاىل ـ وقد كان 

 لو :ا عىل أوراقه وقد ظهر عليه اجلهد واإلعياء فقالت لهاهللا مكب عبدُّه أمُامرأت

 وهذه اجلملة قاهلا غري، مع املحربة إىل املقربة: فقال، القراءة والكتابةَتركت
ُ

 

 . وسيأيت يف مبحث مؤلفاته مزيد بيان،العلمواحد من كبار أهل 



٢٣  ة ا د

 

 بره بكتب العلم

 

 ، يستلزم العناية باملربور بجميع أحوالهَّ الربّ هذا العنوان ألنُاخرتت

 هبذا ٌب العلم وهو حقيقُ بكتا كان بارـ رمحه اهللا تعاىل ـا ً الشيخ محودّوأحسب أن

 :  فأقول، لهٌالوصف وأهل

 مل ـ رمحه اهللا تعاىل ـة الشيخ محود َّ مهّ هذا املقام أنُا ينبغي أن يعلم يفَّمم

 إىل أمور كثرية ًيةِّ بل كانت متعد،فات فحسب عىل تصنيف املصنًّتكن قارصة

  : فمن ذلك،ه للعلمُّجيمعها حب

 :نسخ الكتب) ١(

 : منها،ًا كثريةًتبُ كهِّبخطالشيخ سخ فقد ن

عدد األوراقالكتاب

١٩٠يو للمردا»صاف يف معرفة اخلالفاإلن«ابع من َّاجلزء الر

١٩٥اهللا عبدبن  للشيخ سليامن »حاشية املقنع«اجلزء األول من 

٢٧٤اهللاعبدبن سليامن  للشيخ »حاشية املقنع«اجلزء الثالث من 

 ٧٩ للحريري»عرابرشح ملحة اإل«

١٠٠»اد الصليبَّبُ عىل عّدَّمنحة القريب املجيب يف الر«

١٠٦ البن معمر»رائد وكنز الفوائدمنتقى عقد الف«

 :ية للتصويبِّمقابلته لبعض الكتب اخلطية أو املطبوعة عىل أصول خط) ٢(

 :فمن ذلك

 . فرغ منها عندما كان عمره ثالثني سنة،»التسعينية«



٢٤  وء اد 

.» عىل األخنائيّدَّالر«

 اً فرغ منها عندما كان عمره سبع، )»النونية«(  البن القيم »الكافية الشافية«

.ًوعرشين سنة

 :لعنقريهنمه يف القراءة عىل شيخه ا) ٣(

 ،ًا كثريةًكتبـ  رمحهام اهللا تعاىل ـقرأ الشيخ محود عىل شيخه العنقري 

 : فعىل سبيل املثال،اتَّة وبعضها مرَّمرهلا رت قراءته َّبعضها تكر

 :ً واحدةًةَّمما قرأه مر

 .»صحيح البخاري«

.»صحيح مسلم«

.»فتح الباري«

.»المَّالسسبل «

. البن قدامة»املغني«

. البن قدامة»املقنع«

.»فتاوى شيخ اإلسالم«

 :تنيَّا قرأه مرَّومم

 .الرمحن بن حسن للشيخ عبد»فتح املجيد«

.»رشح عقيدة األصفهاين«

 :اًومما قرأه مرار

 . مع حواشيه»ِعبْرُوض املَّالر«

. للحجاوي»زاد املستقنع«

.»سطيةالعقيدة الوا«



٢٥  ة ا د

 :به يف أيام شبابهُده لبعض كتجتلي) ٤(

 . جتليدهَّ ثم كتابهيقوم بحبككان نه أفمن حرصه عىل الكتاب 

 :ب التي قام بتجليدها بعد حبكهاُومن الكت

 .»بلوغ املرام«

.»رشح العقيدة الطحاوية«

.»فتح املجيد«

.اهللا بن أمحد لعبد»كتاب السنة«

.»عراباإللحة ُرشح م«

ب التي قرأها مع فهارس لبعض الكتب صناعة فهارس لبعض الكت) ٥(

 .خاصة بفوائد الكتاب ومباحثه املهمة

 : تدوين بعض احلوايش والتعليقات عىل كتب كثرية) ٦(

 . للتنبيه عىل زلة شنيعةً إليضاح كلمة غريبة وتارةًتارة

 :انتقاء الفوائد من الكتب وإفرادها) ٧(

 :فمن ذلك

 ٦٠ اجلزء األول وبداية الثاين يف من، »الكنيَّمدارج الس«فوائد منتقاة من 

 .صفحة

 . لياقوت احلموي»معجم األدباء«فوائد منتقاة من 

.»املقاصد النحوية يف رشح شواهد رشوح األلفية«فوائد منتقاة من 

 .حرصه عىل رشاء الكتب) ٨(



٢٦  وء اد 

 

 عنایتھ بالترتیب في جمیع أموره
 

يف استثامر ـ بعد توفيق اهللا تعاىل ـ ترتيب األمور من أعظم األسباب 

 .ب عليه اخلري الكثريّا يرتتَّ مم،األوقات

 برتتيب أموره دقيقها اً متميزـ رمحه اهللا تعاىل ـولقد كان الشيخ محود 

 .وجليلها

 :ًفمن ذلك مثال

 :اهللا العنقريدعنايته بتدوين ما قرأه عىل شيخه عب) ١(

 بل ،به مل تقف عند تدوين اسم الكتاب املقروء فحسَ عنايتّوالعجب أن

ّه عىل شيخه بني فيه تاريخ بدء القراءة وئ جلميع مقرًا جمدوالًوضع مرسد

 ،إىل غري ذلك.. .ات القراءة مع عدد املجلدات وصفتهاَّوهنايتها وعدد مر

 .»بره بكتب العلم« :وانظر ذلك يف مبحث

 : ومن ذلك

 :ترتيبه ألمور الكتابة) ٢(

 يقسم َّ ثم،ملقاس املناسب الذي خيتاره للكتابة عىل اّئ الورق املعدِّفقد كان هيي

ّفشو  وقبل ،زمَالَجمموع الورق إىل م ى بتسطري عنَُكان ي رّالورق احلديث املسطُ

 لرتسم ً فيه خيوط متوازية ثم جيعل عليها ثقالّالورق بوضع مستطيل خشبي

 .ر عىل الورقّاألثر املسط

 .ترتيبه ألوقات زياراته وصلة رمحه) ٣(

 :اًا بديعًبته ترتيبترتيبه ملكت) ٤(

 كتب احلديث ورشوحه َّ ثم، علوم القرآنَّ ثم، بكتب التفسريًئامبتد



٢٧  ة ا د

 .ب العقائدُ كتَّ ثم،وعلومه

ا كان حيتفظ به ّب ممُالع من الكتِّا ملحدود االطا خاصًوقد أفرد مكان

  العلةّ عىل كتاب منها التحذير منه وأنّني وب، عىل أصحابهّدَّللتنبيه عليه أو الر

 بل أوىص بإحراق بعضها بعد ذلك خشية ، عليهّدَّيف اقتنائه حماولة الر

 .االنخداع بام فيها

 .ترتيب وقت نومه واستيقاظه وأكله ورشبه) ٥(

وحني توىل القضاء قام برتتيب ما يرد إليه من القضايا وما يصدر عنه من ) ٦(

 .األحكام يف سجل خاص قيد فيه كل قضية برقمها وتارخيها

 : ملواليد آل بيتهمل سجالع) ٧(

 يذكر ،ق به أو بأحد من أوالدهِّرمة املتعلُضاع النارش للحَّا للرًنه ثبتَّوضم

 .فيه املرتضع واملرضعة وصلته هبام



٢٨  وء اد 

 

 جلوسھ للتدریس وتالمیذه
 

 ، لقلة جلوسه للتدريسـ رمحه اهللا تعاىل ـمل يكثر تالميذ الشيخ محود 

  : منها،وذلك ألسباب

 ، بنوع من املرض يعرس عليه رفع الصوت وإطالة احلديثاًصابأنه كان م

 ومع ذلك فقد ،ةَّولذلك كان يتحاشى اخلطابة واإلمامة يف الصالة اجلهري

ون ؤ وكان التالميذ يقر،لفيُّا يف الزً علم عندما كان قاضيَعقد الشيخ حلقة

وب  وقد يستخدم أسل، يرشح ذلك بعبارة سهلةَّا ثمًعليه بعض املتون حفظ

 .االستجواب يف اإليضاح

 ومل يدم ذلك ،ا يف املجمعة بعد تركه القضاءًا درسًوعقد الشيخ أيض

 يرغب التتلمذ عليه  يشرتط عىل منـ رمحه اهللا تعاىل ـ وكان ،الدرس طويال

 : فال يقربن حلقتهّ هبام وإالّرشطني إن وىف

قيمت  ومن أ،ذان مبارشةسامع األعد  أن حيرض إىل املسجد ب:لَّاألو

 .الصالة وليس يف املسجد فال مقام له عنده

نطَ بحلية طالب العلم يف مّ أن يتحىل:الثاين
ِ

 .قه وفعله وخمالطته

اهللا بن  عبد،وميُّاهللا بن سليامن الر عبد، زيد الغانم:به يف الزلفيّومن طال

اهللا  حممد بن عبد، قاسم بن الشيخ فالح الصغري،د النارص احلمودَّحمم

 .اهللا الطريريرص بن عبد نا،الدرويش

الرمحن بن حممد  عبد،الرمحن بن عيل اهلندي عبد:ومن طالبه يف املجمعة

 نارص بن يوسف ، عيل بن عثامن الرتكي،اهللا بن حممد الدريعي عبد،املزعل

 .ّالوكيل



٢٩  ة ا د

 ، وعبد الكريم، وعبدالعزيز، وحممد،اهللا عبد:اًوقد تتلمذ عليه أبناؤه مجيع

ا من مشايخ ً كام أجاز مجع،اهللا وحفيده حممد بن عبد،د وخال، وإبراهيم،وصالح

 .العلم وطلبته

 كثريّ لعل:وهنا أقول
ً

ُا من قراء كت ون من طالب َربَعتُب الشيخ محود يّ

وها من بحوث الشيخ ونقوالته نََ بحكم الفائدة التي جًكامُالشيخ محود ح

 .وتقريراته



٣٠  وء اد 

 

 ھــــحفظ
 

رة ذلك عدم جلوسه  ولعل عدم شه،ً عجيبةًا حافظةًرزق اهللا تعاىل الشيخ محود

 .يعرفون ذلك عنهـ كأوالده وغريهم ـ ّ لكن املقربني منه ،الطويل للتدريس

 :ومن شواهد ذلك

نه مل يكن ينسى ما وقف عليه اإلمام يف الصالة ولو إ : قال عن نفسه*

َّ ولو سئلت عام،ةّبعد مد ـ ثر ولو كان قبل شهر أو أكـ  قرأه يف اليوم الفالين ُ

 .رت ما قرأه ومل أنس ما وقفت عليه من القراءة واحلمد اهللاَّتذك

 فتح عليه يف قراءة القرآن ال يف الصالة وال خارج اً أحدَّ مل يسمع أن*

 .الصالة

كشف « و،»األصول الثالثة« :ومن املتون التي حفظها عىل مشاخيه* 

آداب « و،» املرامبلوغ« و،»العقيدة الواسطية« و،»كتاب التوحيد« و،»الشبهات

 ،»حبيةَّالر« و،»رشوط الصالة« و،»زاد املستقنع« و،»امليش إىل الصالة

 . وغري ذلك،»ألفية ابن مالك« و،»البيقونية«و

ر أنه َذكُ ومل ي،ة بنفسه دون استعانة بأحدَّه اخلاصَ كان حيفظ مواعيد*

 .ّا منها قطًأخلف شيئ

ا عىل أوالده وأهل ًمقصور ومل يكن حفظه ، كان حيفظ تواريخ املواليد*

 .اهم إىل عموم األرسة وكثري من أهل بلدهّ بل تعد،بيته فحسب

 :وأسوق هنا لطيفتني يف مقام حفظ الشيخ

 العزيز بن باز  عىل سامحة الشيخ عبد كان الشيخ محود يقرأ:األوىل* 

م َلَع اسم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ فقرأ الشيخ محود ،بهُ يف بعض كتـ رمحه اهللا تعاىل ـ



٣١  ة ا د

 ؟ أليس ضبطه كذا:رمحه اهللا تعاىلالعزيز  فقال الشيخ عبد،من األعالم بضبط

 فقال .ه كام قرأتُ بل ضبط:رمحه اهللا تعاىل فقال الشيخ محود ،بضبط آخر

 فقال الشيخ عبد العزيز ، نعم: قال الشيخ محود؟د يا شيخ محودِّ أمتأك:الشيخ

 .خ محود سنختربك يا شي:بدعابةـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

رضُن حيأالعزيز من أحد أبناء  الشيخ محود  طلب الشيخ عبدّثم
ِ

 كتاب 

 للفتني وغريها من كتب ضبط »املغني« وكتاب ، البن ماكوال»اإلكامل«

 .رمحه اهللا تعاىلم كام قرأه الشيخ محود َلَ فإذا ضبط اسم الع،جالِّأسامء الر

 نجحت يا شيخ :تسموهو يبـ رمحه اهللا تعاىل ـ العزيز فقال الشيخ عبد

 .محود

 بعض ّة عند بعض أقارب الشيخ محود يف سنَّ جرى احلديث مر:الثانية* 

هنأ :همُ فقال أحد،احلارضين
ُ

وا احلديث يف هذا املوضوع قبل أن يأيت الشيخ 

رها َكَا يعرف تواريخ ميالدهم فإذا ذً الشيخ محودّه أنُ ومراد،محود فيفضحنا

 .هم عىل احلقيقةُانكشفت أعامر



٣٢  وء اد 

 

 عنایتھ بالسنة وغیرتھ على منھج السنة
 

 ً وعمالًامّ تعلً عظيمةًة عنايةنُّّ بالسـ رمحه اهللا تعاىل ـني الشيخ محود ُع

ُّرة واملعظمة للسِّ يشهد لذلك مؤلفاته املقر،اًودفاع
 ،اً وسلوكً وعبادةًنة عقيدةّ

ُّ فتمثل الس، العلم بالعملـ رمحه اهللا تعاىل ـوقد قرن 
باداته وأخالقه نة يف عّ

 .وتعامله مع املخالفني

 :وأقول هنا

ح بسبع ُّكالتصبـ ات َّنة يف املستحبُّ بالسىعنُ يـ رمحه اهللا تعاىل ـإذا كان 

 ولعق ، وحرصه عىل األكل بثالث أصابع، يشءّمترات قبل دخول جوفه أي

ه  إن اشتهاه أكله وإن كرهّا قطًا وال رشابً ومل يعب طعام،أصابعه بعد األكل

فكيف يكون شأنه يف ـ  إىل غري ذلك ...نوم عىل اجلنب األيمنكال و،سكت

 ! ؟غري ذلك

 :إليك شيئا من ذلك

ا َّ أم،ّ هناك عناية بتمثل الصالة النبويةًففيام يتعلق بالعبادة يف الصالة مثال

ٌلف فأمره عجبَّه عىل منهج السُغريت َ َ. 

ة وأرص عليها مع َّديَقَهم ببدعة عُاشتهر أحد
َّ

ّة عليه فسلم عىل َُّجقيام احل

ُالشيخ محود مرة فلم ير   ٌأنت مهجور« : وقال له،الم عليهَّ الشيخ السّدً

 !»ال سالم عليك

جل َّ فجاء ذاك الر، بدع فلم ينتصحَ كان يالزم أهلً رجالًةَّونصح مر

أمل أهنك عن زياريت حتى ترتك « :لزيارة الشيخ محود فقال له الشيخ محود

 .»؟أولئك



٣٣  ة ا د

 

 من لین جانبھ وشفقتھ
 

 ّ أنّ وقد يظن،اً مهابً يرى رجالـ رمحه اهللا تعاىل ـا ًمن رأى الشيخ محود

َ لكن من رأى أو علم عن حياة الشيخ ظهر له ،أفةَّني والرِّنايف اللُتلك اهليبة ت

ِ
َ

 .خالف ذلك

خري« :ص لقوله ً متمثالـ رمحه اهللا تعاىل ـفقد كان الشيخ محود 
ُ

كم 

» وأنا خريكم ألهيل،خريكم ألهله
)١(

. 

ط مع أهل بيته َّ فقد كان يتبس،وهذه اخلرية شاملة مع مجيع األهل

بية الصغار ِّ الصّنإ بل ،ث مع أوالده من غري فرق بني صغري أو كبريّفيتحد

 فربام اجتمعوا عليه عند تناول الطعام ،ربه وجيتمعون عندهُكانوا يأنسون بق

 .ا يأكل بيدهَّطعمهم ممُ ويدنيهم إليهُ بل ي،فال يضجر منهم

 مل حيٌمه أحدّد أو كلَم مع أحّكان إذا تكل* 
ِ
 .هَ إليه نظرَّدُ

  رمحه اهللا ـ ومن متام عدله أنه مات ،اً وإناثاً بني أوالده ذكورً كان عادال*

 .هم إليهُّن أحبَ مىَدرُ وال يـتعاىل 

يثه وإن كان عطفه وشفقته عىل الصغري واإلناث تبدو من خالل حد* 

وترص
ُّ

 .فه

 وقد أثر ،تعامله مع من وقع يف املعصية بجهالة :اًومن لني جانبه أيض* 

 .ّبشفقته ورأفته عليهم يف تغري أحواهلم

خان وقد أنكر عليه ُّهم كان يتعاطى الدَ أحدّأن :كى عنهُومن لطيف ما حي

                                                
. ريض اهللا عنهامن حديث عائشة) ٣٨٩٥(أخرجه الرتمذي  ) ١(



٣٤  وء اد 

 .اً وعناداً إرصارّام زاده إالفأهله وأغلظوا عليه 

 ّيت أن رآين استحيت منه ومتنَّّ فلام،ود وأنا أتعاطاه فلقيني الشيخ مح:قال

يا « : بادرين بقولهـ رمحه اهللا تعاىل ـ لكنه ، ومل أدر ما أقول،األرض ابتلعتني

ضك إىل ِّبغُ وي،بك من الشيطانِّقرُمحن ويَّباعدك من الرُ ما تتعاطاه يّ إن،فالن

 .»جليسك وينفره منك

ن عندي حتى حلفت أن ال أقربه عظني برفق فلم خيرج مَ فجعل ي:قال

 . وقد كان وهللا احلمد،بعد يومي ذاك

 :رمحه اهللا تعاىلوصورة أخرى من لني جانبه وحكمته 

 لقد نصحني :جلَّ فقال الر، مع الشيخٌه فجمعه جملسَ أسبل ثوبٌرجل

 الشيخ ّون أنبل كانوا يظنّ ،ن حويلَعلم بذلك مَر يف نفيس ومل يّالشيخ بام أث

 .ني بحديثُّصكان ُخي



٣٥  ة ا د

 

 من أسالیب تربیتھ للصغار
 

 وسرية ،ياسة الرشعيةِّسن تربيتهم من السُغار والشباب وحِّالعناية بالص

 .ّ غنية باألمثلة عىل هذاص ِّالنبي

 من متر الصدقة ً  مترة ريض اهللا عنهامسن بن عيلاحل ملا أخذ :فمن ذلك

أما « : قالَّ ثم،طرحها لي»خ كخَك« : وقال لهص ُّووضعها يف فيه أخرجها النبي

 .»؟ّشعرت أنا ال نأكل الصدقة

ه تطيش يف صحفة ُ لذلك الغالم الذي كانت يدصا قوله ًومن ذلك أيض

 .»...ل مما يليكُ وك،ل بيمينكُ اهللا وكِّمَ س،يا غالم« :األكل

ويف بعض ـ ر من قومي َفَ يف نص َّ النبيُ أتيت:وقال مالك بن احلويرث

 .اً رفيقً وكان رحيام،ًه عرشين ليلةَ فأقمنا عندـا ًا شبابوايات أهنم كانوِّالر

هات َّباب ما عىل اآلباء واألم« :هّ بام نص»السنن الكربى«ّوبوب البيهقي يف 

ّعلموا « : ساق بإسناده حديثَّ ثم.»ليم الصبيان أمر الطهارة والصالةمن تع

 .» سبع سنني وارضبوه عليها ابن عرشَالصبي الصالة ابن

نوا برتبيتهم عىل ُلك أهل العلم هذا املسلك مع أوالدهم فعولقد س

 .حسن األخالق وفضائل األعامل

عهد كانوا يرضبوننا عىل الشهادة وال« : رمحه اهللاقال إبراهيم النخعي

 .»ونحن صغار

غار عـىل طاعـة ِّغبة يف مترين الـصَّويف هذا الر« :اهللاقال الشيخ سليامن بن عبد

رضَ يَّم عامِّرهب
ُّ

 ٢١: احلديد s t  u v w xy z {  | }       Z ]و،همُ

 ،همَهم ونساءَجال أوالدِّما جاء يف تعليم الر« :وقال اخلطيب البغدادي



٣٦  وء اد 

 : منها،اً ساق آثارَّ ثم.»مهم وإماءهَادات عبيدَّوالس

 عن ولدك ما ٌب ابنك فإنك مسؤولِّأد« : قال ريض اهللا عنهام ابن عمرّأن

 .»ك وطاعته لكِِّر وهو مسؤول عن ب،متهّعل

 .»ه باختيارهّني أيب أمحد بن حنبل القرآن كلنََّلق« :اهللا بن اإلمام أمحدقال عبد

 َام سمعتّلكب احلديث فُ اطلَّينَُ يا ب:قال يل أيب« :وقال إبراهيم ابن أدهم

 .» فطلبت احلديث عىل هذا: قال، درهمَكَه فلَا وحفظتًحديث

غار عىل ِّ برتبية الصـاهللا تعاىل  رمحه ـني الشيخ محود ُ ولقد ع:قلت

  : فمن ذلك،األخالق الفاضلة

 جيمعون واا كانًثني الشيخ حممد بن محود أهنم عندما كانوا صغارّما حد* 

 وكانت تلك الصور تأيت مع ،ر لبعض املشهورين عند الناسَوُّبعض الص

هللا تعاىل  رمحه اـ فكان الوالد الشيخ محود : قال،لع التجاريةِّأغلفة لبعض الس

 .ا من احللوىًا نوعَهلَ أعطانا بدَّقها ثمَّ إذا رأى ذلك معنا أخذها منّا ومزـ

ر حتى يأخذها َوُّا نتكلف يف البحث عن تلك الص فكنّ:يقول الشيخ حممد

 .ا ويعطينا بدهلا حلوىمنّ

 إنه ملا كان يف املرحلة :ا قالًثني الشيخ حممد بن محود أيضّوحد* 

ا  منه سنَ وكانوا أكربـمن يذاكر معهم يف املسجد املتوسطة دعا بعض 

 فحرضوا : قال، إىل املنزل ليقوم بضيافتهمـمني يف املرحلة الدراسية ِّومتقد

 ـ الوالد ّ فكأن: قال. فلم أفتح هلم،جت من إدخاهلمَّ فتحر،وطرقوا الباب

مرين  فأ:دَّقال حمم . فسألني عن األمر فأخربته، بذلكَّ أحسـا ًالشيخ محود

 ، ذهب الشيخ بنفسه إىل السوق واشرتى بعض الفاكهةّ ثم،بدعوهتم يف الغد

 . حرضوا جلس الشيخ معهمّفلام

ُ ترى كيف يكون أثر:قلت  ذلك املجلس وتلك الضيافة يف نفوس أولئك ُ



٣٧  ة ا د

؟الشباب

ربه وجيتمعون عنده ُغار يأنسون بقِّابق كيف كان الصَّم يف املبحث السّوتقد

ا يأكل َّطعمهم ممُ وكان ال يضجر منهم بل يدنيهم إليه وي،م وغريهعند تناول الطعا

 .بيده



٣٨  وء اد 

 

 ھــــمن ورع
 

 يف ّ أنه قد جتاوز فيه احلدّا يظنّبيحوه ممُطلب من أوالده يف وصيته أن ي* 

 .تأديبهم

  :ا قلتًه منرصفُعتَّ ودَّ فلام،ُ دخلت عليه يف بيته وهو عىل فراش املرض*

ه الفردوس َ اجعل منزلَّ اللهم،لنيِّالعزيز أنت حل يا عبد: فقال،لنيِّيا شيخ حل

 .األعىل

 قال بعض .مات اهللا تعاىلُرُ وهذا من تعظيم ح.ع منه يمنيَسمُ مل ي*

لَ من كثر ح:السلف
ِ

 .ّلت هيبة اهللا تعاىل يف قلبهَه باهللا قُف

واهللا ما « : قال البخاري. وهذا مسلك أهل العلم.ةع منه غيبَسمُ مل ي*

 الغّ أنُذ علمتُ ماً أحدُتاغتب
ِ

 عىل املخالفني ّدَّا مقام اجلرح والرّأم. يبة حرام

 .ر ذلك أهل العلمَّبات الرشعية كام قرُفهو من باب القر

قبة واحتاج إىل عالج طبيعي هلا طلب َّ ملا أصيب بمرض يف فقرات الر*

 وذكر حديث النهي عن الضجعة ،منه الطبيب أن يضطجع عىل بطنه فأبى

 البطنعىل
)١(

 من ذلك وأخرب الطبيب أنه ّدُ فأخربه الطبيب أنه ال ب،

 .سيضطجع عىل ظهره ولتفعل ما تشاء

 .ى الوسائلّص بشتّه من القضاء وحماولة التخلُ ومن عجيب ورعه فرار*

ا ّ مم،ع الشيخ محود عن تويل القضاءّوإليك هذه القصة العجيبة يف تور

 .عهم عن القضاءّ تورل يفّعيل األوَّرنا بعلامء الرِّيذك

                                                

 . أخرجه اإلمام أمحد.»ضجعة يبغضها اهللا« : ويف لفظ.»ضجعة أهل النار«: صقال عنها  ) ١(



٣٩  ة ا د

 :تقول القصة

اهللا العنقري لرتشيح  إىل الشيخ عبدـ رمحه اهللا تعاىل ـالعزيز بعث امللك عبد

 وجاء األمر ،رمحه اهللا تعاىلَّ فرشح الشيخ محود ،من يصلح من تالميذه للقضاء

ات تبا مكـرمحه اهللا تعاىل ـ العزيز  فجرت بينه وبني امللك عبد، القضاءِّإليه بتويل

ْ لكنها مل جت،وبرقيات يستعفيه فيها من القضاء دُ
ِ

 رمحه ـ فأظهر الشيخ محود ،اً شيئ

 ،عفونهُهم يّياض علِّر إىل الرَفَّأ يف السّ القبول باألمر الواقع لكنه تلكـاهللا تعاىل 

 ـابن بتال ـ ذاك  إىل أمري املجمعة آنـ رمحه اهللا تعاىل ـفكتب امللك عبد العزيز 

 ،واحتجب عن اخلروجـ رمحه اهللا تعاىل ـ  فاختفى الشيخ محود ،روجبإلزامه باخل

 من رًام األمري رجالفأق
ِ

ق ُ وجعل يطر، عىل باب دارهـ خوي  ـرةاجاالت اإلم

ب كثريالبا
ً

لُ وي،ا
ِ

 ّ ومنها إىل مقر،ياضِّ عىل الشيخ محود باخلروج ليسافر إىل الرّح

 واختفى اًهَكرُياض مِّمحود خرج إىل الر األمر عىل الشيخ ّ اشتدَّ فلام،ًاعمله قاضي

 .اً وصار ال خيرج حذر،هناك عند بعض أقاربه

 فأشار رجل إىل بعض أعوان الشايقي ،وذات يوم كان يميش يف السوق

 فلزمه الرجل ثم ذهب به إىل ، هذا الشيخ محود التوجيري الذي تبحثون عنه:وقال

ة حسب ّ عمله يف الرشقيِّإىل مقره َّ عليه أن يتوجّ فأخربه الشايقي أن،الشايقي

  فأراد الشيخ محود ، الطائرة ستطري هذا اليوم إىل الرشقيةّ وأن،األوامر التي عنده

 عىل الغداء هذا اليوم ّ أن حيتال ليتخلص منه فأخربه أنه مدعوـ رمحه اهللا تعاىل ـ

 ما ُلطائرةغادر اُت  لن: فقال له الشايقي،رمحه اهللا تعاىلعند الشيخ سعود بن رشود 

 .فرغ من دعوة الشيخ سعودَ معه حتى يُ يكونً ألزمه رجالَّ ثم،مل تكن فيها

 ، الغريم لغريمهَل مالزمةُجَّ ولقد لزمني الر:رمحه اهللا تعاىلقال الشيخ محود 

 مل يفارقه َّ ثم!جل عند البابَّ ملا دخلت اخلالء لقضاء حاجتي وقف الرِّحتى إين

 .ا إىل الرشقيةًجهّة متذلك الرجل حتى ركب الطائر



٤٠  وء اد 

 

 من عباداتھ
 

 عىل ً حمافظة؛ني الشيخ محود بشأن العبادةُلف عَّكسائر علامء الس

ًالفرائض وتكثر
ُّ مع عناية بتمثل الس، من النوافلاّ

نة القولية والعملية يف أداء ّ

 .العبادة

 ّن إالِّن املؤذِّذَؤُ أن يّرف عنه أنه قلُ حتى ع، فتبكري إليها:ا الفرائضَّفأم

 .ل بل وخلف اإلمامَّ األوّ يف الصفّي إالئُ فام ر،وهو يف املسجد

 وكان ،ط يف النوافل القبلية وال البعديةِّفرُ فلم ي:ا غري الفرائضَّوأم

 . إىل أن أضعفه املرضه ومل يدع، وكذا قيام الليل،ا عىل صالة الضحىًحمافظ

هيك عن كثرة تالوته  نا، فلم يرتكه إىل آخر يوم من حياته:ا الوترَّوأم

 .للقرآن الكريم

 فام كان يدع صيام ثالثة ،عُّ عىل عناية بصيام التطوـ رمحه اهللا تعاىل ـوكان 

 ، وستة أيام من شوال،ةَّ وكذا صيام عرش ذي احلج،أيام من كل شهر

 . وغري ذلك،ءوعاشورا

ل  فقا،ده أنه صام األيام البيض يف اشتداد مرضهُّته يف تعبَّومن صادق مه

ُ مل جت:بعض أوالده
َ

ِ
 اهللا يكتب ّال تطيق وقد علمت أن لها ماِّد نفسك وحتمِه

 كان : مرضه ما كان يعمله حال صحته وسالمته؟ فكان جوابهَللمرء حالة

 وكان ،عينني اهللا عىل ذلكُ  سي: قالَّ ثم،عينوين ال أن متنعوينُاألوىل أن ت

 . لكتاب اهللا تعاىلاًءّ وكان تال، والعمرةّ عىل متابعة احلجاًحريص



٤١  ة ا د

 

 ھمرضھ ووفات
 

م ذلك ويتحامل ُ وكان يكت،اًابتدأ به املرض قبل وفاته بثالث سنني تقريب

نة التي مات فيها إىل أن تويف يف يوم الثالثاء َّ عليه يف السَّعىل نفسه حتى اشتد

 ،)هـ٥/٧/١٤١٣(اخلامس من شهر رجب سنة ثالث عرشة وأربعامئة وألف 

 جنازته ُدتِهَ ولقد ش،)هـ٦/٧/١٤١٣(عد عرص يوم األربعاء  عليه بِّيلُوص

 .بوةَّالرّحي يف جامع الراجحي يف 

 فلقد ازدحم الناس خارج ،وأحسب أهنا أعظم جنازة شهدها اجلامع

 .املسجد ناهيك عن داخله

فن ُ ود،رمحه اهللا تعاىلالة عليه سامحة الشيخ ابن باز َّ الناس يف الصَّوقد أم

 .يميف مقربة النس

 .رُا وبضعة أشهًمره عند وفاته ثامنية وسبعني عامُوكان ع



٤٢  وء اد 

 

 من المبشرات المنامیة
 

رأى الشيخ محود يف نفسه ورأى فيه غري
ُ

بة ِّى طيًؤُه يف حياته وبعد مماته ر

 .رمحه اهللا تعاىل عىل بشائر عظيمة ومكانة رفيعة للشيخ محود ّتدل

 أميش عىل رجيل فيام بني ِّيت أينرأ« : رآه الشيخ محود يف نفسه قولهَّ فمام*

 وكان ، وأنا أريد أن أذهب إىل مكة،ى بالسيل وبني عني الزيمةَّامليقات املسم

 َّل األمر ثمَّ عليها يف أوّ وكانت السيارات متر،يف الطريق عقبة ليست باملرتفعة

عن املزمة بنحو مخسة د ُ وموضعها يبع،ترك املرور عليها بعد ذلك

 رصت فوق العقبة املشار إليه كأنه قيل يل َّ فلام،احية الرشقت من نمرتاكيلو

 ملن ّ وأنه ال بد،امءَّ مدىل من السً فوقي يف اهلواء حبالّأو أنه وقع يف نفيس أن

 فجعلت أعمل ،يسري يف هذا الطريق وهو يريد مكة أن يتعلق هبذا احلبل

 وهو أن يرفع ، منهّبيدي يف اهلواء كام يعمل الغائص يف املاء إذا أراد اخلروج

 وهكذا ،ر ذلك إىل أن خيرج من املاءِّ يضغط هبام عىل املاء ويكرَّ ثماًيديه مجيع

 حتى ،ّفعلت يف اهلواء جعلت أرفع يدي وأضغط هبام عىل اهلواء وأرتفع فيه

َّوصلت إىل حبل مدىل من الس ُّ تني بقدر ضخامة الذراع َ وإذا هو حبل م،امءَ

 واحدِّ يف طرف كل، حبلني وطرفه منقسم إىل،املتوسط
ٍ

 منها حمجن كبري مثل 

 واحد منهام يف يد ّ فتعلقت باملحجنني كل،ج هبا حفري اآلبارَرُاملحاجن التي خي

 اً بطيئًا نزوالًا فشيئً هبام وأنا أنزل إىل األرض شيئاً ومل أزل متعلق،ّمن يدي

 ،ها ليست مثل العقبة التي صعدت من،حتى وصلت إىل أرض سهلة مستوية

 فكأين أنظر ،امءَّ ورفع احلبل إىل الس، وصلت إىل األرض اضطجعت فيهاَّفلام

 .»إىل طرفيه يلتوي أحدمها عىل اآلخر حتى غابا عني



٤٣  ة ا د

يل عامأ أسري يف ِّ أينـ واهللا أعلم ـؤيا ُّوتأويل هذه الر« : رمحه اهللاقال الوالد

 إىل بيت اهللا  عىل ذلك قصدي يف املسريّ ويدل، هبا وجه اهللا تعاىلاًقاصد

 .»ا للناس وأمنًًمه الذي جعله مثابةَرَوح

 وهو القرآن ، بحبل اهللا املتنياً أكون متمسكِّا أينًومن تأويلها أيض« :قال

 وال أزال ، صة رسول اهللا نُّ وطرفه اآلخر س،د طريف احلبلَ وهو أح،العظيم

االضطجاع بعد  وهو ما رأيته من ، هبام إن شاء اهللا تعاىل إىل املامتاًمتمسك

     ` _ ̂ [ \             ] Y Z ] : وقد قال اهللا تعاىل،ك باحلبل املتنيُّالتمس

a b c d  Zمواضع مصارعهم التي يموتون : أي، ١٥٤: آل عمران 

 ألهنم يضطجعون فيها عىل األرض ؛ مضاجع:ى مواضع القتلَّ فسم،فيها

ق باحلبل ّض بعد التعله من االضطجاع عىل األرُ وهكذا ما رأيت،بعد القتل

 . واهللا أعلم،ه هو االضطجاع فيها بعد املوتَ تأويلّ فإن،املتني

 ،»لسان العرب« عىل ذلك من لغة العرب ما قاله ابن منظور يف ّويدل

 أي : قالَّ ثم،»اً جلنب املرء مضطجعّفإن« :فإنه ذكر قول األعشى خياطب بنته

 . انتهى»جنبها عىل ً مضطجعِربُا يضطجع عليه إذا قًموضع

  وهو من ـشيدَّد الرَّاهللا بن حممث به عبدّ ما حد:ي فيه يف حياتهئُ ومما ر*

 ّ إن: أخاه أمحد رأى يف منامه أنه قيل لهّ أن ـسكان البلدة اجلنوبية يف الزلفي

 فسألت أين هو ألذهب : قالـ يعني إىل بالدهم الزلفي ـ قد جاء ص َّالنبي

 .م عليهِّه ذهب إىل التوجيري ليسل إن: فقيل يل؟الم عليهَّللس

 وهو من ،ّحممد بن محود بن مد اهللا اخلميس أخذين :وقال الشيخ محود* 

 وهذا الرجل ،دة البلدة املعروفة جنويب الزلفيأهل الروضة التابعة للعق

 ورئيس ، وهو إمام أهل الروضة يف اجلمعة واجلامعة،ظاهره اخلري والصالح

ة اجلنوبية يف الزلفي وما هي عن املنكر يف البلدهيئة األمر باملعروف والن

هـ أنه جالس عىل مكان ١٣٨٦ أخربين أنه رأى يف املنام يف أثناء سنة ،يتبعها



٤٤  وء اد 

 ،ّ من عندنا وسلمتَ فمررت: قال، يتذاكرونم ومعه ثالثة رجال وهمرتفع

 فلام جاوزتنا إذا : قال. نحو اجلنوبَ ومضيت،ك من جهة الشاملُوكان جميئ

 ّ ومل أر منه إال، وقف علينا ما أدري من أين جاء وعليه ثياب بيضرجل قد

 فأما من صدره فام فوقه فلم أستطع أن أنظر إليه من ،من صدره فام حتت ذلك

 : فقلت؟ بكمَّل الذي مرُجَّ أتعرفون هذا الر: فقال لنا وأشار إليك،مهابته

يقني ِّني والصدِّي مع النبَرشُ هذا حي: فقال. هذا الشيخ محود التوجيري،نعم

 .والشهداء والصاحلني

 ما ذكره غري:ي فيه حال مرضهئُا رَّ مم*
ُ

 الشمس كسفت ّ واحد من أن

 قبل غروب الشمس ّيفُوُ قد تـ رمحه اهللا تعاىل ـبعد العرص والشيخ محود 

 .بثلث ساعة

 ما رآه غري واحد من أنه رأى الشيخ محود يف :ي له بعد موتهئُا رَّ ومم*

 ويف رؤيا .ينيِّ يف أعىل عل: فقال؟ل عن مكانه يف اجلنةأد موته فسمنامه بع

 . يف الفردوس األعىل:أخرى قال

 أكتفي بسياق مرثية أحسب ، ببعض القصائدـ رمحه اهللا تعاىل ـ يثُوقد ر

 وهي للشيخ صالح ابن ،ا أمجل ما قرأت يف مرثيات الشيخ رمحه اهللا تعاىلأهن

 :الشيخ محود

ُحق الفناء عىل َّ ِ املخلوق مـن عـدمَ
ِ

ــم   ــد احلك ــري الواح ــاء لغ ــال بق ِف َ َ َ
ِ

 

ـــ ـــده ه ـــباب بع ـــة وش َطفول ٌ ما أقرب الطفل مـن مـوت ومـن   ٌمَرٌ
ٍ

َ َ

ــي ــاة س ــفو احلي َص َ ََ َ

ِ
ــدرْ ــده ك ٌأيت بع َ َ َوكــل وصــل  ُ ٌّ ِ هبــا يفــيض إىل رصمُ

َ َ

ِ
ُ 

ْكم فرق املوت بني الصحب وانقطعت َُ ْ ََّ َ َ َِ
َّ ْ به األوارص  َ

ُ

ِ ِ
ِ بني األهل والرحمَ

ِ

َّ
ِ َ 

 
ًمن عاش فوق الثرى يوم َ ّ َ َا سيودَ ُ ًبطن الثرى مفرد  ُع يفَ ََ ُ

ْ َّ ِ للّرتب والرضماِْ َ ُّ ْ
ِ 

َوكل يـوم مـىض ٍ ُّ  يمـيض بـصحبتهُ
ِ ِ

ْ ـــب  ُ ـــل لل ِقواف
ِ

ـــدمَىل ــــاد للع ِ تنْق َ َُ َ 



٤٥  ة ا د

ـــا رســـول اهللا نـــشهده ُفـــأين منَّ َ َُ َْ ُ
ِ

وهو احلبيب إىل ذي اجلود وال  َ
ِ

ُ ْ
ِ
ِكرمَ

َ َ 

كالـــشمس مـــرشقة هتـــدي وإن 
ِ

ْ ُ َْ ْ
ِ ِّتقود ركب الض ِ ُ ُ ِيا تقيض عىل الظلمَ َ ُ ْ

ِ
َ 

ْقد مات خري عبـاد اهللا واخرتمـت ََ َ ْ
ْ َ

ِ

ُ
َتلك املنايا رؤ   ْ

ِ
ِس العلم واحلكـمو َِ

ِ ِ
َ 

ْوأين صاحبه يف الغار مـن عرفـت َ ِ
ُ ْ ُ َ َ َْ

ِ
َ

ِ
َخصاله وهـو يف اهليجـاء كـالعر  َ َ َ ْ َ ُ ََ

ِ

َ ْ  ِمُ

ْوأين صاحبه الفاروق من فتحـت َ ْ ُ ُ َ ْ
ِ ِ
ُ ُ

َ
ُعىل يديـه بـالد ال  َ

ِ
ِ

ِرب والعجـمُعـَ َ
ِ

ْ 

ْوأين عثامن ذو النُّورين من بـذلت َ
ِ

ُ ْ ْ ََ َ
ِ ُ ُ ْ ُ ــد  َ ــيش وال ــاد اجل ــه لعت ّأموال ِ

َ ْ

ِ
َ ُ ُ  همَ

ُأيــن الفــدائي ملــا بــات يرقبــه َُ
ْ َُّ

ِ
ِكفـــار مكـــة مل يبخـــل ببـــذل دم   َ

ِ
ْ َ َّْ َ

ْ
َّ َ 

ــ ربدةِب
ِ
َ ــصطفُ َ امل ْ ــرُ ــف منْتظ ًى يلت ُ

ِ
َ َُّ ْ ِلــسيف أظلمهــم يف ظلمــة العــتم  اَ َ َ ْ

ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ
ْ َُ ِْ َ 

ــم ــابعون هل ــحابه والت ــن أص َوأي ُ ُ ْ ََّ َ ِأهل التقى والنَّدى واجلود والشيم  َ َ َّ
ِ

ُ ُّ ُ َ 

ْ إىل أجـل هـم بـالغوه وقـداوَضَم َ َ َُ
ْ ُ ٍ َ ِ

ِخطت مقاديرهم يف اللوح بـالقلم   َ ََّ َ َِّ ْ ُ َُ
ِ

ْ ُ 

ْومب َلــغ بوفــاة الــشيخ هــاتفنيُ ََ ِ َّ ٍْ
ِ

كوى فؤادي وضاق الصدر عن نسمي  
ِ ِ

َ َُ َْ ََّ َ ََ ُ َ 

ُأذاب قلبــي ملــا قــد صــب يف أذين َ َُ َ
َّ ََ ِفقول من جـاءين بـالنَّعي كـاحلمم  ِ

َ ُ َ َْ ْ ُ َ 

ــ ــي ومج ــد أن أخربتن ــي بع ًتركتن
ِ

َ
ِ

َ ْ
ْ َ َ ــم  اَ ــب يف حل ــذهول القل ــأنني ل ِك ُ ُ

ِ َ ُ
ِ

َّ
َ 

ْنفيس تلح عىل تك َ َُّ
ِ

ْذيب ما سمعتْ َ ْ
ِ ِ

َ
ِأذين ولو صـدق الـراوي ومل هيـم  ِ ِ

ْ َّ
َ َْ َ

ُ 

ئن صـربت فعينـي ال تطـاوعنيَل
ِ ِ ِ

َ
ِ َ َُ ْ َ َ ُْ ْ ــديم  َ ــد كال ــل يف اخل ــا هط ِودمعه َ ُ ََّ َّ َ ٌ

ِ

ْ 

ْوإن جتلدت فاألحشاء قد صـليت َُ َ ْ
ِ

ُ
َ

َ َّ َ ْ ِ
ًمن نـار فقـد أيب سـوط   َ َِ َ

ِ
ِ مـن األملاْ َ 

ــــام صــــح ــــه مــــؤمل أي َّفراق َُ ْ
ِ

ت
ِ

ه
ِ

ِا غــدا بــاملوت والعــدمَّفكيــف ملــ   َ َ ْ
ِ

َ 

ًكم هب من نومه يف الليل منْتـصبا َّ
ِ

َ ُ ْ
ِ َ ِه يف الليـل مل يـنَمِّمن خاف من ربـ  َ َ 

ـــثال ـــام ممت ـــادى ق ـــؤذن ن ًإذا امل ُ ّ
ِ

َ ْ ُ ِمبـــادرا لبيـــوت اهللا يف العــــتم  ُ َ ً ُ 

ًعهدي به لصالة الفـرض منْتـصبا
ِ

َ ُ
ِ

ِ
َواليوم بني صفوف النـاس مل ي  َ ِقـمَ ُ 

ْيف جــامع حــوى اآلالف وامــتألت َ ــاألمم  ٍ ــي ب ــطوحه ودروب احل ِس
َ َّ
ُ

ُ ُ ُ ُ 



٤٦  وء اد 

ْكم عربة سكبت كم ألسن خرسـت َْ ُ ْ ُ ْ ْ
ِ َ ٍ َ ََ

ِ ٍ
ِصار الكالم بموق العـني ال بفـم  َ

ِ ِ
ُ 

ْكــم دعــوة رفعــت هللا قــد ســألت َْ ُ ْ
َ َ

ِ ٍ
ــم  َ ــد للعل ــيم اخلل ــه ونع ِفردوس َ ُ ُ َ

ِ ِ

ْ ْ 

ًإذا رأيــت وجــوه النــاس شــاحبة ِ
َ ــن أمل  َ ــوت م ــياق امل ــا يف س ِظنَنْته َ َ

ِ
ْ

ِ
َ 

َّقد ارتدوا بـرداء احلـزن واتـ
ِ

ِبالصرب فهو دواء احلـزن والـسقم  زروا َ
َّ

ِ
َّ 

ٌوتــابعون لــه ضــاقت هبــم طــرق ُ َ َ
ُ ْ

ِ
ِكاحلج مشهدهم كاجلحفل العـرم  ُ ِ

َ ْ َ ِّ
ِ َ

َ ْ ََ ُْ ُ 

َش ملــا بــدا للمنــزلني غــداـوالنَّعــ ُِ
ُ َ ــ  ّ ن حولــه يف عــراك َم

ٍ ِ
ُ َ ِجــد حمتــدمَْ

ِ
َ ُُّ

ِ
 

ْكأنه مركـب والبحـر مـض ُ ْ َْ ٌ َُ ََّ
ٌطربـَ

ِ ِوموجــه جلــب يعلــو عــىل القمــم  َ
َ َ

ِ
ٌ ُ ُ

ِ َ 

ــ ــىل أكتافك ــوه ع ُإن حتمل
ِ

َ
ُ َ ْ ــهـْ ُم فل َ

ِشــأن بحمــل لــواء الــدين لألمــم  ْ
َ ْ
ُ ِ

ْ ََّ
ِ

ِ ٌ ْ 

ــ ــربه فالق ــدوا ق َإن تلح َ ِْ
ْ ُ ُ

ِ
ــرـْ ٌرب حمتف ُ ْ

َ َ ْ َّيف الصدر أسقيه من عيني  ُ ْْ ََّ
ِ ِ

ِالسجم بْ َ َّ 

ـــه اب وإن أخفـــى معامل ـــرتُّ ُإن ال َ َ ََ
ِ

َ ْ َّْ َ
َ

ِ
ــه حيــ   َفــالعلم جيعل ُ َ ْ َ ُ

ْ
ِ

ِا بكــل فــم ِّ 

ْآثــاره كتــب بــالعلم قــد زخــرت َ ُ
َ َ ْ ِ

ِ
ٌ ُُ ِتدعو إىل أفضل األخالق والقـيم  َ

ِ ِ
ْ َ ِ َ ُْ َ ْ 

ــامه  ُس ــده ( َ ُوال ــه) ُ ــان ب ــام فك اس
ِ

َ َ
ً نعــم املــسمى فلــم يــذمم ومل ي  ْ

ْ
َ َ َُ ُ َْ َ ْ َّ َ َ

ْ ِلــمَ َ 

َاليــتم مل يثنــه عــن ن ْْ ُ
ِ ِ

ْ
ْ يــل مأربــهُ

ِ
ِ ْ ِوالسهل مل يلهه عن شامخ القمـم  ِ

َ َّ

ِ ِ ِ
ِ ِ ْ ُ

ْ ْ 

ْأترابه شـغلوا بـاللهو وانـرصفت َ ُ
َ

ْ ْْ ُ ُّ
ِ

ُ ــم  َ ــراس والقل ــة للك ــه العزيم ِمنْ َ َ ُِ
َّ َُ ْ َ ُ

ِ ِ
 

ْوإن ِ
َ غدوا لنَـوادي احلـي يف مـر َ َّ َ

ِ
ــ  ٍحَ ــالَدَغ ــو ب ــيخه يتل َا إىل ش ْ َ ْ

ِ ِ
ــأمَ ِ س َ

َ 

ْإن يفقد الوالد احلاين فقد صـقلت
ِ ِ ِ

ُ َ َ ْ ْ ِ
ــاب الواحــد احل   ــه بكت َأخالق

ِ
ِ

ُ ُ ْ ــَ  ِمَك

ــال ــصبا ك ــت ال ــصب وق ّمل ي َّ َ ُ ْ ََ
ْ
 َ والَ

ِ

ِقوال لـه قـد نبـا أو جـاء بـالوخم  َ َ ْ َُ
َ ْ ً َ 

ُعرفتـــه آمـــرا بالعـــ ًُ َ

ِ
ُ ْ ًرف ممتـــثالـَ َ ْ

ِ

ِينْهى وينْأى عن املكـروه واللمـم  ْ
َ ُ

َّ َْ ِ َ 

ْوقاته عمـرت بالـذكر مـا فـْرتتَأ َْ َ َ
َ ّ َِ ْ

ِ
ُ ُ ــرم  ُ ــتم إىل ه ــن ي ــوارح م ــه اجل ِمن

َ ََ ٍ َ ْ ُ ُ 

ــىل ــستعني ع ــه ال ي ــيض حلاجت َيم َ ُ
ِ ِ ِ

َ ْ َ ــدم  َ ــل واخل ــه باأله ــاز مطلب ِإنج ْ
ِ

َ ْ ِ
َ ْ 

لــــئن أرض
َّ

 بــــه ســــقم أمل بــــه
َّ
َ َ

ٌ ُ
ِما كان يشكو من األوجاع والـسقم  ْ َ

َّ ِ 



٤٧  ة ا د

هــو الــصبور فــام يــدري معــارش
ُ َ ّ َُ ُ

َ ــراض واألمل  هُ ــام يقــايس مــن األم ِب ِ َ َ ُ 

قــىض احليــاة بتعلــيم وتبــرصة
ٍ ِ

ٍ َ َ َ َ ِللمــسلمني بــال مــن وال ســأم  َ َ
َ َ ْ ُِّ َ 

ــدهلم ْواملــارقني بــسيف احلــق جنَ َُ َ َ َّْ
ِ

ِ
َ

ِ ِفال رصيخ هلم مـن سـطوة القلـم  َ َ َ ْ
ِ ِ

َ ْ َْ ْ َُ
َ ِ 

ٌالدار منْذ غروب الشمس موحشة َُ َّ
ِ

ْ ُ ْ ُ ُ ُ
ِ ِ ُ َوصـــمتها   َّ َُ ِنـــاطق بـــاحلزن واألملْ َ ِ

ْ ُ ٌ
ِ

 

ــسلمني ومل ــسمت يف امل ــصيبة ق م
ْ
َ َُ ََ ْ َ ُْ

ِ
ُ ِتقرص عىل أقرباء الـشيخ والـرحم  ٌ

ِ

َّ ُِ َّْ َ

ِ
ِ ْ َْ

ْ
َ 

ِتنْكـــرت طـــرق كنَّـــا نمـــر هبـــا
ُّ ُ ُ ََ َُ ٌ ُ ــ  ْ ــسهل واألك ــا يف ال ــدو كآبته َتب ِ

ْ َُّ ُ  ِمَ

ٍيا منرب العلم قد أقفرت مـن علـم َِ َ َ ْ َ َ
َ َ

ِ ِ
ــدم    َكــان املق َّ َ ــمُ ِيف اهليجــاء والقح ُ

ِ

َ ْ َ
 

ــان أيب ــال الزم ــا ط ــأذكر م َإين س ْ َ ْ
َ َ ُ ََ َ ُ َ ِ

ِحتى أجاور أهـل الـدود والـرمم  
َ ِّ َ

ِ
َّ ََّ ْ

ِ ُ 

َّيا رب آمنْه يـوم الـر َ َُ ّ
ِ

ْوع إذ وقفـت َ َ ِلك اخلالئق بعد البعث مـن عـدم  ِ َ ََ ْ ْ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َ 

ُيف ظل عرشـك يـا رمحـان موقفـه ُْ ُ
ِ ِ ِ

َ َ َْ ْ ََ َيسقى من احل  ّ َْ ُ
ِ

ِوض كأس اجلود الكـرمَ
َ َُ

ِ
َ َ

ْ ِ 

ــ ــاليمنى صح ــا رب ب ــه ي أنل
ِ ِ

َ ُ ّ ُْ َ
ْ ُيفتهـَ َُ ِحتى يفـوز بيـوم اخلـوف والنَّـدم  َ َِ َّ

ِ
َ َ ََ ُ 

َأرجو الكـري ًم لـه عفـوا ومغفـرةْ َ َ َ

ِ
ْ ً ُْ ــنَّعم  َ ــد وال ــان اخلل ــة يف جن ِورفع َ ُ َ

ِ ِ ِ
ً ْ ِ

 

ِّمع النَّبيـ َ
ِ

ُني يف الفـردوس مـسكنُهَ ََ ْ َ ْ
ِ

ِ
ُبني الق  َ َ ْ ِصور وبـني احلـور واخلـدمَ َ َ

ِ ِ
ُ َ 

 



٤٨  وء اد 

 

 نظرات في مؤلفات الشیخ
 حمود بن عبد اهللا التویجري

 

 :األولى 
َّخلف الشيخ محود ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عرشات املؤلفات ما بني صغري 

 :ًوكبري، وإليك مرسدا ألسامء تلك املؤلفات

 .»إحتاف اجلامعة بام جاء يف الفتن واملالحم وأرشاط الساعة«

.»إحتاف النبالء بالرواية عن األعالم الفضالء«

َّإثبات علو اهللا ومباينته خللقه والرد عىل من زعم أن معية اهللا للخلق ذاتية« ّ َّ َّ
ّ«.

.»َّاإلجابة اجللية عىل األسئلة الكويتية«

.»َّإجابات عىل األسئلة املقدمة من أفراد القوات األجنبية«

.»ملهدي املنتظراالحتجاج باألثر عىل من أنكر ا«

.»إعالن النكري عىل املفتونني بالتصوير«

َّإقامة الربهان يف الرد عىل من أنكر خروج املهدي والدجال ونزول املسيح « ّ َّ

.»يف آخر الزمان

.»إقامة الدليل عىل املنع من األناشيد امللحنة والتمثيل«

.»واملهاجرين واألنصار ص ِّاالنتصار عىل من أزرى بالنبي«

.»نكار التكبري اجلامعي وغريهإ«

.» عىل صاحب طنجةّة يف الردَّإيضاح املحج«

.»اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكني«

.» عىل املجادل بالباطلّتربئة اخلليفة العادل والرد«



٤٩  ة ا د

.»تتمة تاريخ ابن عيسى مع بيان بعض أنساب األرس واألعيان«

.»قه املفتونون بالتمثيلّا لفَّل ممحتذير العاقل النبي«

.»ة الكويتيةّثات التي دعت إليها ندوة األهلَة اإلسالمية من املحدَّحتذير األم«

.» عىل من أباحهّحتريم التصوير والرد«

.» والبغض واهلجرانّحتفة اإلخوان بام جاء يف املواالة واملعاداة واحلب«

تغليظ املالم عىل املترس«
ِّ

.»يا وتغيري األحكامعني إىل الفت

.»تنبيه اإلخوان عىل األخطاء يف مسألة خلق القرآن«

.»تنبيهات عىل رسالتني للشيخ أيب بكر اجلزائري«

.»ة عىل أخطاء للصوافَّتنبيهات مهم«

.»التنبيهات عىل رسالة األلباين يف الصالة«

.»ص أيب ترابّتنزيه األصحاب عن تنق«

.»منني عن افرتاء املفرتين وطعن املبطلنيسول واملؤَّتنزيه القرآن والر«

.»دفاع عن مجاعة حتفيظ القرآن«

.»دالئل األثر عىل حتريم التمثيل بالشعر«

.»الدالئل الواضحات عىل حتريم املسكرات واملفرتات«

.» عىل منكري األحاديث الصحيحةّدَّالدالئل الرصحية يف الر«

.»ذيل الصواعق ملحو األباطيل واملخارق«

.»د عىل أباطيلر«

.» اجلميل عىل أخطاء ابن عقيلّالرد«

.» عىل كتاب الذخائر املحمديةّرد«

.» عىل من أجاز حلق اللحيةّدَّالر«



٥٠  وء اد 

.» عىل من أجاز هتذيب اللحيةّدَّالر«

.»فاعي واملجهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبويِّ عىل الرّ القويّدَّالر

.»جرم األثيم القويم عىل املّدَّالر«

.» عىل الكاتب املفتونّدَّالر«

.» عىل من استحل املعازفّدَّالر«

.»رسالة إىل واعظ«

.»ة اخلليعةّ عىل أهل املجلّدَّسالة البديعة يف الرِّالر«

.»ؤياُّكتاب الر«

.»اج ملحو أباطيل الشلبي يف اإلرساء واملعراجَّاج الوهِّالرس

.»ن قالوا بإمكان الوصول إىل القمر والكواكبالشهاب الثاقب لدمغ مزاعم الذي«

.»ار لإلجهاز عىل من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثارّالصارم البت«

.»الصارم الصقيل عىل هامة ابن عقيل«

.»ج والسفورُّالصارم املشهور عىل أهل الترب«

.»الصواعق الشديدة عىل أهل اهليئة اجلديدة«

.»واللعبصيانة املساجد عن اللغو «

.»عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن«

.»كتاب يف غربة اإلسالم«

.» عىل ابن حممودّدَّفتح املعبود يف الر«

.»د عىل أيب ترابَّفصل اخلطاب يف الر«

.»فوائد منتقاة من جممع األمثال للميداين«

.»!فوائد منتقاة من خمترص الصواعق املرسلة البن القيم «



٥١  ة ا د

.»  رمحه اهللائد منتقاة من مدارج السالكني البن القيمفو«

.»فوائد منتقاة من معجم األدباء لياقوت احلموي«

.»فوائد منتقاة من معجم البلدان«

.»فوائد منتقاة من املقاصد النحوية يف رشح شواهد رشوح األلفية«

.»قصص العقوبات والعرب واملواعظ«

.»ةّل عىل احلساب يف األهلَّعو عىل من ّدَّقواطع األدلة يف الر«

.»القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ«

.»ر يف األمر باملعروف والنهي عن املنكرَّالقول املحر«

.»جمموع يشتمل عىل رسائل ونصائح للعامة واخلاصة«

.»مقتطفات من األمايل أليب عيل القايل«

 .»عيريالنصيحة والتحذير ملن ختشى عليه الفضيحة والت«

 : الثانیة 
 وهذه ،فات الشيخ محود رمحه اهللا تعاىلّ األسامء املسجوعة عىل مؤلغلبة

 :سمة ظاهرة، ويقال

 . هذا املسلك مألوف عند أهل العلم:ًأوال

 : من فوائد سجع العنوان ما ييل:ًوثانيا

 .تقريب املضمون اإلمجايل للكتاب-

.سهولة حفظ العنوان-

.اب وبخاصة يف جمال الردودإضفاء قوة معنوية عىل الكت-

 :الثالثة 
 وهذا هو األصل يف مؤلفاته، ، يف مؤلفاته رمحه اهللا تعاىلّدَّغلبة منهج الر



٥٢  وء اد 

 :وأوضح دليل عنوان الكتاب، ومن أمثلة هذا

 .» القويم عىل املجرم األثيمّدَّالر«

  .» عىل أهل املجلة اخلليعةّدَّسالة البديعة يف الرِّالر«

.»فاعي واملجهول وابن علويِّ عىل الرّ القويّدَّالر«

.» عىل الكاتب املفتونّدَّالر«

.» عىل أيب ترابّدَّفصل اخلطاب يف الر«

إىل غري ذلك كام يف مرسد املؤلفات، ولقد أخذ بعضهم هذا عىل الشيخ 

 :محود، وللجواب عليه أقول هنا

لقد غلب عىل بعض أهل العلم إفراد كثري من مصنفاهتم يف مسلك 

رف عن غري واحد ُر مألوف عندهم، ومن هذا الباب ع وهذا أم،خمصوص
ِ

 .َّمن أهل العلم كثرة مصنفاته يف نوع معني

 غلب عىل كثري من مصنفاته ـرمحه اهللا تعاىل ـ اإلمام ابن أيب الدنيا : ًفمثال

 :  مثل،قائق واألخالقَّجانب الر

 .»التواضع واخلمول«

.»احللم«

.»ة والبكاءّقِّالر«

.»مت وآداب اللسانَّالص«

.» واحلزنّاهلم«

.»الورع«

.»القناعة والتعفف«

.»حماسبة النفس«

 .إىل غري ذلك من هذا الباب



٥٣  ة ا د

 كثري من مصنفاته يف علوم ـ رمحه اهللا تعاىل ـوكذا اإلمام اخلطيب البغدادي 

ّوقل من فنون احلديث إال«: رمحه اهللا تعاىلقال ابن حجر  حتى ،احلديث وأهله َّ 

 رمحه اهللا  فكان كام قال احلافظ أبو بكر ابن نقطة،اًا مفردًف فيه كتابوقد صنَّ

لَن أنصف عَ مّكل: تعاىل
ِ

 .»ثني بعد اخلطيب عيال عىل كتبهِّ املحدّ أنَم

 : ومن مصنفات اخلطيب يف هذا الباب

 .»ايةِّالكفاية يف علم الرو«

.»سامء املبهمة يف األنباء املحكمةاأل«

.» ما بني وفاة راويني عن شيخ واحدابق والالحق يف تباعدَّالس«

.»غنية امللتمس إيضاح امللتبس«

.»املوضح ألوهام اجلمع والتفريق«

.»اوي والسامعَّاجلامع ألخالق الر«

.»حلة يف طلب احلديثِّالر«

.»رشف أصحاب احلديث«

فقد غلب عىل كثري من مصنفاته رمحه اهللا تعاىل، مام ابن رجب ومثلهام اإل

 :رشوح بعض األحاديث النبوية، فمن ذلك

 .» من جوامع الكلماًجامع العلوم واحلكم رشح مخسني حديث«

.»اختيار األوىل يف رشح حديث اختصام املأل األعىل«

.» البن عباسصنور االقتباس يف مشكاة وصية النبي «

.»ما ذئبان جائعان: رشح حديث«

.»يتبع امليت ثالثة: رشح حديث«

ّر هذا وعرف أنَّإذا تقر.. ًوعودا عىل بدء َ
ِ

فني  من مسلك بعض املصنُِّ

قرص
َ ْ

 :هنا من منهج التأليف فيقال هاَّ مصنفاته عىل نوع معنيَ
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ًدعا من ِ ليس بـرمحه اهللا تعاىل ـ  ما سلكه الشيخ محود التوجيري ّإن

 من أهل العلم، فمنهم ٌ نفسه قد سلكه مجعّدَّمنهج الر ّالتصنيف، بل إن

ح لرتاجم العلامء وفهارس ِّ الناظر واملتصفّ بل إن، ومنهم املستكثرّاملستقل

 .دود ما ال حيصيه ديوان كاتبُّاملكتبات جيد من كتب الر

َّدود إلمام كبري من الثلة املقدُّوأكتفي هنا بذكر بعض املصنفات يف الر مة َّ

رمحه اهللا  أعني بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وم النقلية والعقليةيف العل

 :، فمن مصنفاتهتعاىل

 .)وهي املعروفة بالسبعينية  ( » عىل املالحدة واالحتاديةّدَّمسائل اإلسكندرية يف الر«

.» عىل أهل كرسوان الرافضةّدَّالر«

.» األدلة اللفظية ال تفيد اليقنيّنإ عىل من قال ّدَّالر«

.» عىل منكري املعادّدَّالر«

.» عىل ابن سيناّدَّالر«

.»ربية عىل القدرية وعىل اجلّدَّالر«

.» عىل من مل يكفر فرعونّدَّالر«

.»ادِّ عىل أهل االحتّدَّالر«

.» عىل ابن عريبّدَّالر«

.» عىل نفاهتاّدَّؤية والرُّإثبات الر«

.» عىل من قال بفناء اجلنة والنارّدَّالر«

كشف فيه أرسار   (»ن تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالميةبيا«

).اجلهمية وهتك أستارهم 

ر ِّ فيه عىل ابن املطهّرد ( »ة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدريةنُّّمنهاج الس«

).افيض َّالر
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.»ل دين املسيحَّاجلواب الصحيح ملن بد« سامه » عىل النصارىّدَّالر«

.»ريكَ عىل البّدَّالر«

. ) عىل الفالسفةّدَّيف الر(  »ديةَفَّالص«

» عىل القائلني بالكالم النفيسّدَّالر«
)١(

.

ُّوإذا علم تنو َ

ِ
فني يف مسالك التصنيف وغلبة مسلكع املصنُِّ

ٍ
 عىل غريه 

 عىل املخالفني بالعلم ولزوم أدب اخلالف من األمهية ّدَّ مسلك الرّفليعلم أن

َ مل؛بمكان
ِ

د عليها والتنبيه عىل الشهوات َّشبهات والرا فيه من كشف ال

 .والتحذير منها

 :اًا ينبغي أن يقال يف هذا املقام أيضَّومم

 :  منها،د جاء يف القرآن الكريم يف آيات كثريةَّمنهج الر

[ ́ µ ¶  ̧¹º » ¼ ½  ¾ ¿À Á Â Ã Ä Å      Æ  Z

 º » ¼ ½ ¾ ¿     À Á ÂÃ  Ä ÅÆ Ç È ¹ ].  !٦٤: املائــــــدة

É Ê Ë  Ì Z ١١١: البقرة .  

  من نفائس شيخ اإلسالم ابن تيميه ٌا يف هذا املقام كالمًر لزامَذكُا يَّومم

 ٌدود عىل املخالفني، وحسبك بمن له يدُّ يف عظيم شأن الرـرمحه اهللا تعاىل ـ 

 فكيف إذا كان املقصود شيخ ،اا وكتابي عىل املخالفني قوليّدَّطوىل يف الر

 اإلسالم؟

ًد فيها أحدا من ّ ومن قل،ها قريبُالفروع أمر« ّ أنـرمحه اهللا تعاىل  ـذكر 

 .ن خطأهّدين جاز له العمل بقوله ما مل يتقَّالعلامء املقل

                                                
ومجيع ما ذكرته هنا مأخوذ ـ باختصار وترصف ـ من  ) ١(

ُّ
ِّالعقود الدرية«  البن عبد اهلادي »ُّ

 ).٦٧-٢٦ص(



٥٦  وء اد 

كاملتفلسفة ـ  رأيت أهل البدع والضالالت واألهواء ِّفإين: ا األصولّوأم

 ،لضاللّقد جتاذبوا فيها بأزمة اـ والباطنية واملالحدة وغريهم من أهل البدع 

 كثريّوبان يل أن
ً

دية الظاهرة َّسة املحمّ منهم إنام قصد أبطال الرشيعة املقدا

هورهم أدفع الناس يف التشكيك يف أصول  وأن مج، دينّة عىل كلَّالعلي

 .»...دينهم

فلام رأيت األمر عىل ذلك بان يل أنه جيب عىل «: إىل أن قال رمحه اهللا تعاىل

جهم وأضاليلهم أن َجُأباطيلهم وقطع ح من يقدر عىل دفع شبههم وّكل

نة ُّا عن امللة احلنيفية والسف دالئلهم ذبِّيبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزي

 . انتهى باختصار»الصحيحة اجلليلة

د عىل املخالف من أصول َّالر«ًر يف هذا املقام أيضا كتاب َذكُومما ي

ص املبحث السادس َّ وقد خصأثابه اهللا تعاىل، للشيخ بكر أبو زيد »اإلسالم

من كتابه لذ
ِ

د عىل َّ يعني وظيفة الرـكر ثمرات القيام هبذه الوظيفة الرشعية 

 : فذكر سبع ثمراتـاملخالفني 

 .كوتُّ النامجة عن السّقاء املضارِّتا-١

.آكل منهاَة وإحياء ملا تنُّّلسانرش -٢

.نصح املخالف ونصح جلميع املسلمني: تَّمن أهم املهام-٣

ة نُّّة من املنكودين بالتعريف عليهم بام خالفوا به أمر الساحَّتنقية الس-٤

.والكتاب

. لبأسها عن املسلمنيّأن الدفع للمخالفات املذمومة كف-٥

.دفع اإلثم عن املسلمني بالقيام هبذه الفرض الكفائي-٦



٥٧  ة ا د

 عن الرشيعةّتبة بالقيام هبذه احلسبة للذبُّنيل رشف الر-٧
)١(

.

 عىل املخالفني والتفريق ّدَّ مسلك الرّأنكب هنا َّ الرّوبيت القصيد وحمط

ني ُا عّممهو بني اخلالف يف األصول واخلالف يف الفروع ولزوم آداب اخلالف 

ٌبقا والحقا، وشواهد ذلك كثرية،به أهل العلم سا ً ويف طلعة الشمس ما « ً

َغنيك عن زحلُي م ذّد كثرية وتقدَّ، فكتب الر»ُ
ِ

 .كر أمثلة يسرية

 :صنفات الشیخ حمود عند أھل العلممنزلة م: الرابعة 
ة تلك املصنفات  واحد منها يكفي يف بيان قيم؛كتفي يف هذا بثالثة أمورأ

 فكيف هبا جمتمعة؟

 : ًتقديم كبار العلامء لكثري من تلك املصنفات، فمثال: 

 : لــ رمحه اهللا تعاىل ـَّقدم الشيخ حممد بن إبراهيم 

  .»واملهاجرين واألنصار ص ِّ بالنبياالنتصار عىل من أزرى«

.» عىل من أجاز حلق اللحيةّدَّالر«

.» عىل أهل املجلة اخلليعةّدَّسالة البديعة يف الرِّالر«

.» عىل صاحب طنجةّدَّة يف الرَّإيضاح احلج«

.»تباع اهليئة اجلديدةأالصواعق الشديدة عىل «

.»باطل عىل املجادل بالّدَّتربئة اخلليفة العادل والر«

 : لــمحه اهللا تعاىل ـ رّوقدم الشيخ ابن باز 

 .»محنَّعقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الر«

.»إعالن النكري عىل املفتونني بالتصوير«

                                                
ّباختصار، لكن ال بد أن يفرق بني اخلالف يف مسائل األصول وبني ) ٨٦-٨٥ص(انتهى من  ) ١( ّ ُ

 .مسائل الفروع



٥٨  وء اد 

 رمحه اهللا ـومما قاله الشيخ ابن باز  .»دالئل األثر عىل حتريم التمثيل بالشعر«

 كثريْة الفوائد، عاجلتَّلفرائد مجمة كثرية اِّرسالة قي«:  يف مقدمتهـتعاىل 
ً

ا من 

ًمشاكل املجتمع اإلسالمي عالجا دقيقا صادقا عىل ضوء األدلة من الكتاب  ً ً

.»نةُّوالس

.»اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكني«

.» عىل أيب ترابّدَّفصل اخلطاب يف الر«

.»نتظراالحتجاج باألثر عىل من أنكر املهدي امل«

.»مجاع واآلثارار لإلجهاز عىل من خالف الكتاب والسنة واإلَّالصارم البت«

.» عىل ابن حممودّدَّ املعبود يف الرفتح«

.»ل عىل احلساب يف األهلةَّ عىل من عوّدَّقواطع األدلة يف الر«

.»ةة اهللا للخلق ذاتيَّ معيّ عىل من زعم أنّدَّ اهللا ومباينته خللقه والرّإثبات علو«

.»إنكار التكبري اجلامعي وغريه«

 : لــ رمحه اهللا تعاىل ـاهللا بن محيد ّوقدم الشيخ عبد

 .»ذيل الصواعق ملحو األباطيل واملخارق«

.» عىل ابن حممودّدَّفتح املعبود يف الر«

.»إنكار التكبري اجلامعي وغريه«

 : لــ رمحه اهللا تعاىل ـالرزاق عفيفي ّوقدم الشيخ عبد

 .»لنكري عىل املفتونني بالتصويرإعالن ا«

 : لــ رمحه اهللا تعاىل ـّوقرض الشيخ ابن عثيمني 

ة اهللا للخلق َّ معيّ عىل من زعم أنّدَّ اهللا ومباينته خللقه والرّإثبات علو«

 .»ذاتية



٥٩  ة ا د

ه عىل أحد الناس، ِّ بردـ رمحه اهللا تعاىل ـوقد أخربين الشيخ ابن عثيمني 

وسمعت يسريا يف يد الشيخ ًورأيت أوراق
ً

ألن تنرش هذا : ا كتب فقلت لهّا مم

ياض الشيخ محود التوجيري منجنيق أهل السنة، ِّعندكم يف الر: ؟ فقالّدَّالر

 .)رمحه اهللا تعاىل هذا معنى ما سمعته من الشيخ ( .  عليهّموه أن يردِّكل

 من مشاهري طلبة الشيخ ـاحلميد ثني الشيخ عيل حسن بن عبدّوقد حد

م ِّ كان يعظـرمحه اهللا تعاىل ـ  الشيخ األلباين ّأنـ بني إليه َّمن املقراأللباين و

ه فيها نرصَ ردودّبأن: مها ويقولِّردود الشيخ محود ويفخ
ٌ

 .ُّة وأهل السنةنُّّ للس

سمية الرشعية الكربى لبعض َّ طباعة بعض الدوائر الر

 .فاتهَّؤلا من مًدار اإلفتاء، وقد طبعت عدد: رسائله، مثل

 ّدَّا إىل الشيخ محود ليتوىل الرً إحالة بعض كبار العلامء كتب

 .عليها

 :ع معارفھسعة ثقافتھ وتنوُّ :الخامسة 
 ولكن من رمحه اهللا تعاىل،وهذا األمر قد ال يعرفه الكثري عن الشيخ محود 

 .نظر يف سائر كتبه رأى شواهد كثرية تفصح بجالء عن سعة إطالعه

:السادسة
ة تعني َّة علميَّ جيد فيها مادـ رمحه اهللا تعاىل ـالناظر يف كتب الشيخ محود 

ّوختفف عىل الباحث كثريا، وهذا يت
ً

إحتاف «: ضح بجالء يف كبار كتبه مثل

 .»ألثر عىل من أنكر املهدي املنتظراالحتجاج با«و »اجلامعة

 لساعة، فأحسب أين  ألرشاط اٍنه أشبه بمعجمإ: لو قلت: لّفالكتاب األو

بعُمل أ
ِ

 .دود والفوائد والنقولُّنه الشيخ من الرَّا ما ضمًد النجعة، زد عىل ذلك أيض

 فيه ـ رمحه اهللا تعاىل ـفقد أبدى الشيخ : رَومثل ذلك يف الكتاب اآلخ

وأعاد واستقىص كثريا من األخبار يف شأن املهدي املنتظر، وبنظرة إىل فهارس 
ً



٦٠  وء اد 

 .ر الشمولية يف تأليفهامالكتابني يعرف الناظ

 :السابعة 
 عىل فتن الشبهات ّدَّ يف الرً تارةرمحه اهللا تعاىل؛ع ردود الشيخ محود ُّتنو

 . عىل آراء فقهية يف العبادات أو املعامالتً عىل فتن الشهوات وتارةًوتارة

ّسه يف البحث والتحقيق والكتابة مع قلة من َفَوالناظر يف عموم كتبه وطول ن
ِ

 وبخاصة يف أوقات مضت ولعله أبرز من عرف ـ عىل املخالفني ّدَّبالريقوم 

ّ يظهر له متيز هذا الشيخ وصربه ومصابرته يف الدفع ـبالردود عىل املخالفني 

فاع عن أحكام الرشيعة، وأحسب أنه مرابط عىل ثغور كثرية يف محاية قلعة ِّوالد

 .الرشيعة

 :وقبل ختام هذا املبحث أقول

 قد مىض عىل ـ رمحه اهللا تعاىل ـدود التي كتبها الشيخ محود ُّ تلك الرّنإ

 طبع عام »إيضاح املحجة«ًطباعة بعضها عقود من الزمن، فمثال كتاب 

 إنكار التكبري اجلامعي«أكثر من أربعني سنة، وقبله كتاب قبل هـ ١٣٨٥

 .هـ١٣٨١هـ وطبع عام ١٣٧٩ منه عام  فرغ»وغريه

هـ ١٤١٣ بزمن يسري، فقد تويف يف عام يل وفاتهَبُوآخر ردود الشيخ ق

وفتحت بعده أبواب وكرست أخرى ولبس قوم ثياب العلامء فتعاملوا فأفسدوا 
ِ

ُ

رون عىل أحكام َوتطاول آخ.. .قوا ومل جيمعوا وهدموا ومل يبنواَّومل يصلحوا وفر

 َ وأحكامً قائدةًحوا فجعلوا عقوهلم حاكمةَّنوا بعقوهلم وقبَّالرشيعة فحس

 ! حمكومة مقودةالرشيعة

هم وشهواهتم ِهَبُ شّونشط أرباب فتن الشبهات والشهوات يف بث

ّوسخروا أجهزة اإلعالم من املرئي
 . واملسموع واملقروءَّ

ريته وديانته وحرصه عىل الدفاع عن َا عىل غًفرحم اهللا تعاىل الشيخ محود



٦١  ة ا د

 .أحفادهيته وِّنة، وجعل الفردوس األعىل مثواه، وبارك يف ذرُّاإلسالم والس

سني ِّب امللبُة عند رؤية كتَّنا ملحزونون، وبخاصَا عىل فراقك يا شيخّوإن

 .لنيِّواملضل

 يف حراسة ًةَّا ومهًه ليزدادوا حرصَ العلم وطلبتَق مشايخِّ أسأل أن يوفواهللاَ

 .قلعة الرشيعة



٦٢  وء اد 

 

  منھج الشیخ حمود ـ رحمھ اهللا تعالى ـ في الرد على المخالف
 من خالل كتابھ 

»یضاح المحجة في الرد على صاحب طنجةإ«

 :م بتعريف عن الكتابِّقبل بيان منهجه يف هذا الكتاب أقد

 يعمد إىل ـ رمحه اهللا تعاىل ـن أعاله، والشيخ َّوَدُاسم الكتاب كام هو م-١

مني ِّ يف ذلك من املتقدٌبه، وله سلفُجع يف أغلب عناوين كتَّالس

لك يف النظرة الثانية يف املبحث م الكالم عن ذّرين، وقد تقدِّواملتأخ

.السابق

والكتاب من ، ياضِّسة النور للطباعة والتجليد بالرَّبع الكتاب يف مؤسُط-٢

.مطبوعات دار اإلفتاء، ويوزع جمانا يف ذلك الوقت

، وعدد )سم ١٣٫٥ ×سم ١٩( ا ًط تقريبِّالكتاب من القطع املتوس-٣

.)ص١٩٨(صفحاته مع الفهرس 

رمحه اهللا تعاىل آل الشيخ لعالمة حممد بن إبراهيم ّقدم للكتاب الشيخ ا-٤

ا ه ردُفوجدت... «: متهِّهـ، ومما قاله يف أثناء مقد١٤/٥/١٣٨٥بتاريخ 

ًكافيا شافيا، فجزى اهللا الشيخ محود ً ِّا خريا وزاده من التصدً
ً

رصة ي لنُ

 .هـا » شبهات املبطلني ّين وردِّالد

 :بعد هذا أقول

 إىل منهج الشيخ ُلتَّ توص»ةَّإيضاح املحج«من خالل قراءيت لكتاب 

محود رمحه اهللا تعاىل، ومن خالل نظرة إمجالية لسائر ردوده ظهر يل سلوك 

، وقد قرصت احلكم عىل منهجه من خالل كتابه ّدَّ يف الرَّالشيخ ملنهج معني



٦٣  ة ا د

َّ ألنني أعدت النظر فيه مرارا طلبا ملعرفة منهجه يف الر»ةَّإيضاح املحج« ، ّدًً

 :هر يل ما ييلفظ

 :ّدَّ بيان املراد من الر)١(

لف يف ردودهم التي جعلوها تنتظم َّ مسلك السـ رمحه اهللا تعاىل ـك َلَس

صح للمسلمني وحتذيرهم من ر الذي هو من باب النَُّق إنكار املنكُيف طر

  عىل ما ُهتَّوقد نب... «: رمحه اهللا تعاىلسمع إىل قوله ا فسني،ِّتلبيس امللب

َّ أن يغرت هبا من قلَكوت عنه من تلك األخطاء خشيةُّ السُعَسَال ي
ه من ُ نصيبَّ

 .»العلم النافع

 :ّالتوثق والتثبت) ٢(

امع أو كتابة آخرين عن الكتاب املردود عليه، فانظر قوله َّفلم يكتف بالس

 فيه أخطاء ُفرأيت ...فَّ فقد وقفت عىل مؤل؛ا بعدَّأم... «: هِّيف فاحته رد

 .»...كثرية

ذ) ٣(
ِ

 :ر القارئ فحوى مسلك املردود عليهّ حتى يتصوًكر املآخذ إمجاال

تأويل اآليات   من؛فرأيت فيه أخطاء كثرية «:ل كتابهَّفقد قال يف أو

ومدح وإطراء ، ينِّومن وقيعة يف أنصار الد، واألحاديث عىل غري تأويلها

 .»بهه هبا كتاَّإىل غري ذلك من األخطاء التي شو، ينِّألعداء الد

 .وضوح األسلوب يف الكتابة وعدم التكلف يف العبارة) ٤(

 :األمانة يف النقل) ٥(

ا مع  حرفيً كالم املردود عليه نقالِّه لنصُرة نقلِّومن أبرز الشواهد املتكر

د عليه، بل وبيانه رقم طبعة الكتاب َّحتديد رقم الصفحة قبل أن يبدأ الر

ة الطبع وذنََاملردود عليه، وس
ِ

 .سم املطبعةكر ا



٦٤  وء اد 

وما أشري إليه من صفحات الكتاب فاملراد بذلك ... «: رمحه اهللا تعاىلقال 

 .»هـ مطبعة حممد عاطف١٣٧٩انية سنة الطبعة الث

ات َّ أو مرًةَّع الكتاب املردود عليه مرَطبُته وحرصه، فقد يّوهذا من دق

و أفتختلف أرقام الصفحات بحسب ما يطرأ عىل الكتاب من زيادة أو نقص 

 »االحتجاج باألثر« كتابه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ولذا ملا كتب الشيخ ،أمور الطباعة

ـ  ثانية قبل طباعة الشيخ لكتابه، وملا رأى الشيخ ًبع الكتاب املردود عليه طبعةُط

ه َّ اختالف أرقام الطبعة األوىل عن األخرى تدارك هذا األمر ونبـرمحه اهللا تعاىل 

رمحه ـ ًبس ودفعا للوهم، فقال ّ للً إزالة»االحتجاج باألثر«مة كتابه ّعليه يف مقد

ه يف َ ابن حممود قد طبع رسالتّ ليعلم طالب العلم أن:تنبيه«: هّما نصـ اهللا تعاىل 

ر، وقد كتبت هذا َّم فيها وأخّ فيها بعض التغيري وقدَّ وغريً ثانيةًإنكار املهدي طبعة

 من اهلجرة، وقد أرشت ١٤٠٠ أول سنة  عىل الطبعة األوىل التي صدرت يفّدَّالر

إىل أرقام الصفحات منها قبل أن خترج الطبعة الثانية املطبوعة يف مطابع قطر 

ا مما نقلته ًراجع شيئُ أن يَّالوطنية وكان خروجها بعد األوىل بنحو سنة، فمن أحب

من رسالة ابن حممود فلرياجع الطبعة األوىل املطبوعة يف مطابع عيل بن عيل 

 من الطبعتني مل يذكر فيها تاريخ الطبع، واملقصود من ذلك ومن ّدوحة، وكلبال

 .»التقديم والتأخري يف الطبعة الثانية ال خيفى عىل اللبيب، واهللا املوفق

 :رجوعه إىل املصادر األصلية) ٦(

 .وقد ظهر يل هذا يف أثناء ختطئته للمردود عليه يف النقل

 من »الكبري«فروى الطرباين يف «:  نقل قول املردود عليه)٨٧ص(ففي 

:  بقوله)٨٩ص(ه الشيخ رمحه اهللا تعاىل َّ نبَّثم. »...مرسل عبد اهللا بن رباح

  هكذا ضبطه احلافظ ، حاء مهملةَّ براء ثقيلة ثم»عبداهللا بن وراح«صوابه «

 .»»اإلصابة«ابن حجر يف 



٦٥  ة ا د

ّ نقل حديثا ذكره املردود عليه ونص)١١٠ص(ويف  ل إذا ظهر القو«: هً

:  فقال)١١١ص(ّ نبه رمحه اهللا تعاىل ّ ثم.»...وخزن العمل واختلفت األلسن

م ّ هبا عىل تعلّاحلديث الذي أورده قد وقع فيه حتريف يف الكلمة التي استدل«

 املطبوع يف »جممع الزوائد«اللغات واختالف األلسن، والظاهر أنه نقله من 

  وهو حتريف ،يه كذلك من اهلجرة النبوية فإنه ف١٣٥٣القاهرة يف سنة 

 .»اخَّا من بعض النسّا من الذين طبعوا الكتاب وإمَّبال شك إم

 :كثرة إيراد النصوص من القرآن والسنة) ٧(

رمحه ـ ة التي ذكرها الشيخ محود ّففي هذا الكتاب زادت األحاديث النبوي

 ّأن: ؛ منها عىل أمورً واضحةً داللةّ وهذا يدل، عىل مائة حديثـاهللا تعاىل 

عنايته : ، ومنها يصدر يرد وعنهيل إليهالنصوص الرشعية هي املورد األص

 .اً واستحضارًبدواوين السنة قراءة

 :ًالعناية بعلم احلديث رواية) ٨(

 عىل ثبوته أو نقل تصحيح بعض أهل العلم له أو ّوذلك من حيث النص

 :تضعيفه

  .» هذا حديث حسن:وقال الرتمذي«: )٦ص(كقوله 

 .» هذا حديث غريب:ل الرتمذيقا«: )١١ص(و

 ووافقه الذهبي ، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه:قال احلاكم«: )١٤ص(و

 .»يف تلخيصه

 ألنه من رواية رجل من بني سليم ؛هذا احلديث ضعيف«: )٥٨ص(و

 .»ه، ورجل من بني سليم جمهولِّعن جد

 يف ّ ألن؛ااهللا بن احلارث بن جزء ضعيف جدحديث عبد«: )٨٨ص(و



٦٦  وء اد 

ضعيف مرتوك، وكذا قال الذهبي : ان بن غالب، قال الدار قطنيَّحسإسناده 

شيخ من أهل مرص يقلب :  إنه مرتوك، وذكره ابن حبان فقال:واهليتمي

 عىل سبيل ّواية عنه إالِّ الرّاألخبار ويروي عن األثبات امللزقات ال حتل

ء ا ابن هليعة ضعيف، وعىل هذا فليس هذا احلديث بيشًاالعتبار، وفيه أيض

 .» بهّوال يعتد

 :عنايته باآلثار عن الصحابة والتابعني) ٩(

 .فالكتاب عىل صغره ذكر فيه الشيخ عرشات اآلثار

 :االستشهاد بكالم أهل اللغة) ١٠(

 .»وهكذا قال ابن األثري وابن منظور«: )١٦ص(كقوله 

!: م الرجل بالظن، قال تعاىلّجم أن يتكلَّالر: قال اجلوهري«: )٤١ص(وقوله 
[ M N  Zمي بالظن َّجم للرَّويستعار الر: اغب األصفهاينَّوقال الر، ٢٢: الكهف

 .»مّوالتوه

ون ِّوقد قال أهل اللغة يف االنكدار بمثل ما قاله املفرس«: )٦٨ص(وقوله 

 . ساق بعض كالمهمَّ ثم،»يف ذلك

 .»...وقال األعرايب.. .وقال ابن منظور.. .قال اجلوهري«: )١٠٩ص(وقوله 

  :ّد سلوكه مسلك التنزل أو االفرتاض مع املردود عليهَّته يف الرَّ قومن) ١١(

غلُوهذا مما ي
ِ

 .ث بهَّق عىل املردود عليه ما يمكن أن يتشب

ً بعد ما ضعف حديث)٥٨ص(اسمع إىل قوله يف   به املردود عليه، قال َّا احتجّ

  .»... بخصوصهاته فليس املراد به آبار البرتولَّوعىل تقدير صح«: رمحه اهللا تعاىل

 لكان َّ ولو صح، احلديث ضعيفّال خيفى أن... «: )٧٣ص(وقوله 

 .» عىل ظاهرهًحمموال



٦٧  ة ا د

 لسالطني ّة هذا احلديث فهو عامَّرنا صحّلو قد... «: )٨٨ص(وقوله 

 .»..الفتن يف هذا الوقت وملن كان قبلهم

 :االستشهاد بالشعر) ١٢(

 .)١٧٤، ١٥٢، ١٤٢ص(كام يف 

 .رت إىل مصادرهاُمن حديث أو أثر مهام كثعزو النقول ) ١٣(

 :رب والتقسيمَّالس) ١٤(

، فهو رمحه اهللا تعاىلوهذه صبغة ظاهرة يف أغلب أو مجيع ردود الشيخ 

ّ إىل وجوه قد تقل وقد تكثر بحسب ما ّدَّم الرِّ يقسَّيورد قول املردود عليه ثم

بعة وجوه  من أرً، وتارة)٣٣ص( من ثالثة وجوه ًيقتضيه املقام، تارة

 من عرشة وجوه ً، وتارة)١١-٩ص( من ستة وجوه ً، وتارة)١٥-١٤ص(

 ).١٣١-١١٦ ص، ٥٧-٤٩ص(

 : منها،فيه منافع كثريةـ دود إىل وجوه  ُّ أعني تقسيم الرـوهذا املسلك 

 .وضوح اخلطأ مع وضوح وجه الصواب* 

.ّدَّسهولة ضبط أو استحضار املسألة املردود عليها مع الر* 

.ًةَّ قوَّا واحلقْرباهني تزيد الباطل وهنًكثرة ال* 

 . مألوف عند أهل العلمـد إىل وجوه َّ تقسيم الرـوهذا املسلك 

 »حليارى يف أجوبة اليهود والنصارىهداية ا«ومن باب املثال انظر كتاب 

 ّا تدلًاثنا عرش وجه«: )٤٧ص(، فقد قال يف رمحه اهللا تعاىللإلمام ابن القيم 

 .»ب املنزلةُ يف الكتٌ مذكورصعىل أنه 

 ً ساق تسعةَّ ثم،»وذلك يظهر من وجوه«: )٨٧-٥١ص(وانظر قوله 

 .اًوثالثني وجه



٦٨  وء اد 

 منها ما ذكره يف كتابه ُن تعجب من كثرة سياقه هلذه الوجوه فأعجبإو

»عنيِّأعالم املوق«
)١(

ًدين، فقد ساق واحدا وثامنني وجهِّه عىل املقلِّ أثناء رد  ،اً

 .زل مثوبتهرمحه اهللا تعاىل وأج

 :ّدَّتضمني الكتاب لبعض املسائل التي يستلزمها الر) ١٥(

 ، املقام ليس مقام استطراد بل مقام اختصارّ ألن؛لكنه ال يستطرد فيها

 .ث فيهاَّومع ذلك جيعل القارئ عىل دراية شبه إمجالية باملسألة املتحد

  . عن الكذب)٧٩-٧٦ص(انظر كالمه 

 .ص ِّي عن زيارة قرب النب)٨٦-٨٣ص(و

 .ر من إفساد املنافقنيَوُ عن ص)١٢٩-١٢٥ص(و

 . عن مسائل متعلقة باألذكار)١٧٥-١٦٨ص(و

 .أيَّ تفسري القرآن بالر)١٢-١١ص(و

 .بحةُّ عن الس)١٧٨-١٧٧ص(و

 .َّ عن حكم لعن املعني)١٩٣-١٩٢ص(و

 بحث تارخيي عن دعوة الشيخ حممد بن )١٦٦-١٤٠ص(و

اعة قول املردود عليه يف دعوة الشيخ، س فيه لشنَالوهاب، وقد أطال النفعبد

َ كالما عن علامء من غري نجد مـ رمحه اهللا تعاىل ـوقد نقل الشيخ محود  وا ُحَدً

د رشيد رضا، بل ومن َّ عمران وحممّ كالصنعاين ومال،ًا ونظامًدعوة الشيخ نثر

ِّكتاب ومؤر خني من غري املسلمني أشادوا بدعوة الشيخ، وقد أحسن الشيخ ّ

 علامء نجد بل ً صنعا يف سياقه هلذه النقول من غريـ رمحه اهللا تعاىل ـمحود 

ة، فلو َّة وبيان املحجَّ يف قوة احلجً يف صنيعه هذا زيادةّ؛ ألنومن غري املسلمني

                                                
)٢٧٥-٢/٢٠٨( ) ١.( 



٦٩  ة ا د

 . علامء من نجد ربام بل لن يقبلها املردود عليه ومن وافقهَساق شهادة

ًالقول الباطل إمعانا يف كشف ة يف دحض َّتوظيف الشيخ محود لثقافته العام) ١٦(

 : عواره

، ّساع معريفِّتا من كان عىل دراية ثقافية وّن منه إالّوهذا األمر ال يتمك

به وجد ُ كتَحّ من ذلك، ومن تصفٌ وافرٌ نصيبـ رمحه اهللا تعاىل ـوللشيخ محود 

 .مصداق ذلك

 ّ تدلًن دالئل كثريةَّ عىل صغره قد تضم»ةَّإيضاح املحج«وهذا الكتاب 

ساع دائرة الشيخ املعرفية وثقافته وإدراكه لواقعه بعلم وبصرية وليس ِّعىل ات

 .ة من العلم الرشعيّبعاطفة مثرية عري

 :ـع معارفه ّمن سعة ثقافته وتنوـ ومن شواهد ما سبق 

  .)١٠٩-٩٥ص(ّكالمه عن االشرتاكية وتأثريها يف مسار أحداث من تلوث هبا 

  . تعريفها وآثارهاَّ وقد بني،اروين عن نظرية د)١٨٠-١٧٩ص(وكالمه 

 عن املسترشقني وعداوهتم لإلسالم وعالقتهم )١٨٤ص(وكالمه 

  .بالصوفية

 .فرنج بالصوفية عن عالقة اإل)١٨٥ص(وكالمه 



٧٠  وء اد 

 

 من سدید أقوالھ رحمھ اهللا تعالى
 في بعض كتبھ

 

ب الرتاجم ذُمن املألوف يف كت
ِ

اء كان و سم له،َكر يشء من أقوال املرتج

وأصبحت بعض ،  لذلكّا يف أثناء الرتمجة أو عقد مبحث مستقلًك عرضذل

 ناهيك عن كثرة االستشهاد ، عىل ألسنة كثري من الناسًتلك األقوال دارجة

 .هبا يف مباحث العلم

رمحه  من كثري من سديد كالم الشيخ محود ًومن هذا املنطلق انتقيت قليال

:فمن أقواله، اهللا تعاىل

رة فليس بشذوذ َّنّة والوقوف عند حدود الرشيعة املطهُّفأما لزوم الس«* 

واد َّ الناس فهم اجلامعة يف احلقيقة وهم السَّنّة أقلُّكون بالسِّولو كان املتمس

 وغري،األعظم
ُ

»هم هم أهل الشذوذ واملخالفة ولو كانوا أكثر الناس
)١(

. 

م كام قد واد األعظم مجهور املنتسبني إىل اإلسالَّوليست اجلامعة والس«* 

ُيتومه  وإنام اجلامعة ،ًه من العلم النافع نظرا منهم إىل ظاهر اللفظُ نصيبّلَه من قَّ

 ريض هُوأصحاب صكان عليه رسول اهللا  ن كان عىل مثل ماَواد األعظم مَّوالس

ّ وهم الفرقة الناجية من ثالث وسبعني فرقة من هذه األمة، اهللا عنهم

ٍ
«

)٢(
.

ّدا فال شكإذا كان عقل املرء فاس«*   يف صورة ّر احلقَّ أنه يتصوً

                                                
ّالرد عىل من أجاز حلق اللحية«  )١(  ).٢٦ص (»َّ

 ).٢٧ص(املرجع السابق   )٢(



٧١  ة ا د

»الباطل
)١(

.

  حيثام دار فإنه ّليم والعقل السليم الذي يدور مع احلقَّاملنطق الس«* 

يف  صال يتوقف عن قبول ما جاء يف كتاب اهللا تعاىل وما تواتر عن رسول اهللا 

يتوقف ّنزول املسيح يف آخر الزمان، وأما املنطق املنحرف والعقل الفاسد فإنه 

» وعدم قبوله، وال عربة للعقول الفاسدة وال بأهلهاّ احلقّعن رد
)٢(

. 

ّ وعلم أيضا أن،شاء كان  يشء قدير وأنه ماِّ اهللا عىل كلّمن علم أن«*  ً 

ا أخرب به ّ وال خيرب إال بالصدق مل يشك يف يشء ممّ احلقّال يقول إال صرسول اهللا 

 ما جاء عن اهللا تعاىل وما جاء ِّ بكل، فيجب عىل املسلم أن يؤمن صرسول اهللا 

 »؟كيف«ـ، وال يعرتض عىل أخبار الصادق املصدوق ب صعن رسول اهللا 

مل«و
َ

ِ
 فيام أخرب به رسول ّ عىل الشكّستفهام الذي يدل وغري ذلك من أنواع اال»؟

 ³ ² ±    ° ¯ ® ¬ ] :وقد قال اهللا تعاىل.  وعدم إيامن بهصاهللا 

 ́µ  ¶  ̧¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ À  Z٦٥: النساء 
)٣(

.

ا كان فيام مىض وما ّبات ممَّمن املغي ص ما أخرب به رسول اهللا ّكل«* 

، وذلك  صسيكون يف املستقبل فاإليامن به داخل يف ضمن اإليامن بالرسول 

»من أعظم أصول اإليامن
)٤(

.

ب لألخطاء نقص ُّ التعصّبل وفضيلة، كام أنُجوع إىل الصواب نُّالر«* 

»ورذيلة
)٥(

.

                                                
ّإقامة الربهان يف الرد عىل من أنكر خروج املهدي والدجال ونزول املسيح يف آخر الزمان«  )١(  ).١١ص (»َّ

 ).١١ص (»إقامة الربهان« ) ٢(

 ).١٥-١٤ص (»إقامة الربهان« ) ٣(

).٢٢-٢١ص (»إقامة الربهان«  )٤(

).٩ص (»مودَّفتح املعبود يف الرد عىل ابن حم«  )٥(



٧٢  وء اد 

ني َقرانه وبأعه عىل ّعجابه بنفسه وترفإ به املرء َبتىلُومن أعظم ما ي«* 

ام توقر العامل وارتفع كان ّكل: بن عبدوسا وقال :ّالرببن عبداجنسه، قال 

»ياسة عن نفسهِّ الرَّ من عصمه اهللا بتوفيقه وطرح حبّليه أرسع إالإالعجب 
)١(

.

خذهم من أعظم أم واألخذ بعداء اهللا تعاىل واتباع سننهأالتشبه ب«* 

لفية َّراح املناهج السِّة واطَّنن النبويُّالعوامل يف هدم اإلسالم وحمو الس

ة ّيدناس املدنأعتياض عن ذلك كله بت والشيم العربية واالءاواملرو

»اإلفرنجية
)٢(

.

ن هلم الغلو يف أصحاهبم ِّ القبور ويزيَم عندهم أمرّظَعُومازال الشيطان ي«* 

غاثة إبات وُرُل هبم إىل اهللا يف قضاء احلاجات وتفريج الكُّالتوسويأمرهم ب

رضَنفعون ويَهنم يأليهم إاللهفان ويوحي 
ُّ

لفى ُبون عابدهيم إىل اهللا زِّقرُون وي

ويشفعون هلم عنده حتى متكنت وساوس الشيطان ووحيه وتزيينه من قلوهبم 

يهود والنصارى بقبور  من افتتان الَعظمأ فصار افتتاهنم بالقبور ،ورسخت فيها

َّ وما تركوا شيئا مم،األنبياء والصاحلني ّ وحذر من فعله صا هنى عنه الرسول ً

خذوا ّ هناهم أن يتص فإنه ،ّ وقد ارتكبوه وشاقوا اهللا ورسولهّولعن فاعله إال

وا عليها املساجد نََذها اليهود والنصارى فعاندوه وبّالقبور مساجد كام اخت

ا ووضعوا  األمر بكثري منهم إىل أن رشعوا للقبور حجَ آلَّ ثم!اهدَشَوها مّوسم

ى الكعبة وجعلوا حول بعض الرضائح َكسُوا القبور كام تَلذلك مناسك وكس

َاملعظمة عندهم م
 !ًطافا يطوفون فيه عىل القرب كام يطوف املسلمون بالكعبةّ

ُما يريدون أن يضاهئَرَوا ذلك املطاف حَّوسم لعتيق الذي وا بأوثاهنم البيت اً

 .ً للناس وحرما آمنًاًجعله اهللا مثابة

                                                
 ).١٣ص (»فتح املعبود«  )١(

).١٨ص (»اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكني« ) ٢(



٧٣  ة ا د

ثني غريّوقد حد
ُ

ن رآهم يطوفون بالقبور ويترضَّ واحد مم
َّ

عون إىل 

»!!غاثة اللهفانإبات وُصحاهبا ويسألوهنم قضاء احلاجات وتفريج الكرأ
)١(

. 

 ّنإ :أقبح من فعل املنافقني ما يذكر عن بعض أهل زماننا أهنم قالوا«* 

رضاهبم من أرهم عن اللحاق بأمم اإلفرنج وِّدية يؤخَّيعة املحمالعمل بالرش

 وهذه ر!!أعداء اهللا تعاىل
ِ

ض ألهلها ولكل ِّيَقُ واهللا املسؤول أن ي،ة رصحيةّد

 من مل يرض بأحكام الرشيعة املحمدية من يعاملهم معاملة أيب بكر الصديق

» إلخواهنم من قبلريض اهللا عنه
)٢(

.

تباعهام أبيثة أهنا موروثة عن زرادشت ومزدك وشرتاكية اخلأصل اال«* 

َمن زنادقة املجوس وفجرهتم نورشوان أً ويعلم أيضا رجحان عقل كرسى ،َ

 ،ني يف زمانناِّشرتاكياألعاجم الكفار عىل عقول طغاة االتباعه من أوعقول 

 !عد عنهامُمع كوهنم ينتسبون إىل اإلسالم وإىل العربية وهم بعيدون كل الب

َّ كفره أعقل وأعدل وأحسن سياسة ونظرا للر معىفكرس عية من طغاة ً

»شرتاكينياال
)٣(

.

فتتن به بعض املنتسبني إىل اإلسالم يف زماننا امن التشبه بأهل اجلاهلية ما «* 

ة اإلسالمية وعن الدعوة َّوُعتياض هبا عن األخ الدعوة إىل القومية العربية واالمن

ة احلسنة، وهذه دسيسة من دسائس اإلفرنج ظع سبيل اهللا تعاىل باحلكمة واملوإىل

ومكيدة من مكائدهم أرادوا هبا تفريق شمل املسلمني وإيقاع العداوة والبغضاء 

 وأول ما فعلوا ذلك يف بالد الشام منذ أكثر من ستني سنة عىل أيدي دعاهتم ،بينهم

 عقدوا  وذكر أهنم،خنيِّ ذكر ذلك بعض املؤر،ين ليفصلوا الرتك عن العربِّاملبرش

                                                
).٢٢-٢١ص (»اإليضاح والتبيني«  )١(

).٢٥-٢٤ص (»اإليضاح والتبيني« ) ٢(

 ).٢٩ص (»اإليضاح والتبيني« ) ٣(



٧٤  وء اد 

 وكثرت بذلك اجلمعيات العربية ،ًلذلك مؤمترا يف باريس منذ أكثر من مخسني سنة

 .اهاتّجتدت االّوتعد

فتتان هبا ينمو من ذلك احلني إىل  ومل تزل الدعوة إليها تزداد واال:قلت

»زماننا هذا
)١(

. 

وقد زاد احلمق والغرور ببعض أهل اجلهل املركب يف زماننا فزعموا «* 

 إىل روح ٌ الدعوة إليها دعوةّ وأن!مية العربية هي روح اإلسالم القوّأن

 وهذا خطأ كبري وضالل بعيد وجناية عظيمة عىل اإلسالم حيث !!اإلسالم

ِّألصقوا به ما يذمه اإلسالم وينهى عنه من دعوى اجلاهلية والتعز  ،ي بعزائهاّ

  E F G   H I J K L M N OP Q ] :وقد قال اهللا تعاىل

R S T UV W X Y Z  Z١٣: احلجرات  
)٢(

.

 ،وال خيفى عىل ذي علم ما تشتمل عليه القومية العربية من ظلم عظيم«* 

وهو التفريق بني أجناس املسلمني من العرب وغري العرب وإيقاع العداوة 

 كام ،ّوالبغضاء بينهم وقطع األخوة اإلسالمية التي عقدها اهللا ورسوله بينهم

 h i ]: وقال تعاىل.١٠: احلجراتZ  ² ± °     ̄ ® ¬ ] :قال تعاىل

j k l m n o p  Zوقال تعاىل. ١١: التوبة: [ A 

B C D E FG H I J K L M       N O P Q R S 

T  Zمن عدة أوجه يف الصحيحني وغريمها صوثبت عن النبي . ١٠٣: آل عمران ّ

»»املسلم أخو املسلم«: أنه قال
)٣(

. 

                                                
).٤١ص (»اإليضاح والتبيني«  )١(

).٤٢ص (»التبينياإليضاح و«  )٢(

).٥١ص (»اإليضاح والتبيني« ) ٣(



٧٥  ة ا د

لُإذا ع«* 
ِ

 أهل العلم ّا وأنة وغري الصحيحة كثرية جد األحاديث الصحيحّم أن

 : فهل يقول عاقل له أدنى علم ومعرفة،وهنا بالقبول وإن كانت غري صحيحةّكانوا يتلق

  حيث ـ أي عدم املباالة هبا ـحتفال هبا  يشء منها وعدم االّها أو ردُّنه يسوغ ردإ

ً عاقال يقول ّ أنّن ال أظ؟!هاميمل يأخذ هبا البخاري ومسلم ومل يدخالها يف صحيح

 a b c d e ̀ _  ^ [ ]:  وقد قال اهللا تعاىل!هبذا القول الباطل

f    g h  Zلعله إذا ،الفتنة الرشك«: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل  . ٦٣: النور 

»» بعض قوله يقع يف قلبه يشء من الزيغ فيهلكَّرد
)١(

.

م يف التصحيح والتضعيف قد قني الذين يعتد بأقواهلِّة املحقَّ األئمّنإ«* 

تكلموا يف أحاديث الفتن وأرشاط الساعة كام قد تكلموا يف أحاديث األحكام 

زوا األحاديث الصحيحة واألحاديث احلسنة من األحاديث الضعيفة َّومي

واألحاديث املنكرة واملوضوعة وأفردوا األحاديث املوضوعة باملصنفات 

ضوا ألحاديث الفتن وأرشاط الساعة َّمل يتعراد احلديث ّقُ نّالكثرية، فمن زعم أن

»ح والتمحيص فقد قال خالف الواقعبالتصحي
)٢(

.

 ،ًاإليامن بأنباء الغيب ليس مقصورا عىل األشياء التي تقع يف زمان اإلنسان«* 

 ما جاء يف الكتاب والسنّة من أنباء الغيب ما كان من ذلك فيام ّبل جيب اإليامن بكل

يكون من ذلك يف املستقبل، ومنه أحاديث الفتن واملالحم مىض من الزمان وما س

وأرشاط الساعة وما يكون بعد قيام الساعة من األمور العظام وما يكون بعد أن 

يدخل أهل اجلنّة
ِ

 ومن آمن بام يقع يف زمانه ومل يؤمن بام وقع ،َ وأهل النار النارَ اجلنّة

 : اخل يف عموم قول اهللا تعاىليف املايض أو بام سيقع يف املستقبل فال شك أنه د

                                                
).٦٣ص (»االحتجاج باألثر عىل من أنكر املهدي املنتظر« ) ١(

).٢٠١ص (»االحتجاج باألثر« ) ٢(



٧٦  وء اد 

[ H I J K L  Z٨٥: البقرة

)١(
.

نكُ وي،نّة غاية التعظيمُّمون السِّعظُلف الصالح يَّكان الس«* 
ِ

 ّرون أشد

اإلنكار عىل الذين يتهاونون باألحاديث الصحيحة وعىل الذين يعارضوهنا 

» وربام هجروا بعضهم إىل املامت،بأقوال الناس وآرائهم
)٢(

.

 ّها يلزم منه أحد أمرين كلّقول برفض األحاديث الصحيحة وردال«* 

 : ذميمئِّمنهام سي

 الطعن يف الثقات األثبات ورميهم بوضع األحاديث والكذب عىل :أحدمها

 a b c d e ̀ ]! : وقد قال اهللا تعاىل، صرسول اهللا 

f g h i j k  Z٥٨: األحزاب.

 بحيث يروج ،باوة والتغفيل رمي ذوي العقول والنباهة بالغ:األمر الثاين

»!صه الزنادقة من الكذب عىل رسول اهللا ُّعليهم ما يدس
)٣(

. 

ليمة من املسلمني قد نفضوا عن دينهم وعن عقائدهم َّأصحاب العقول الس«* 

ة َّوافض والقدريَّغبار الزيف الذي أحدثه أهل األهواء والبدع من اخلوارج والر

ه َّ ذمغريهم من أهل الكالم الباطل الذيسفة وواملرجئة واجلهمية واملعتزلة والفال

ليمة من املسلمني عن أحاديث َّ ونفض أصحاب العقول الس،السلف وحذروا منه

زوا األحاديث َّ ومي،اعنيّ ما ليس منها من أحاديث الكذابني والوضصالنبي 

زوا الثقات من رجال َّالصحيحة من األحاديث الضعيفة واملوضوعة، ومي

جروحني، فجزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خرياملاألحاديث من 
َ

 اجلزاء فقد 

                                                
).٢٠١ص (»االحتجاج باألثر« ) ١(

).١٣ص(» َّالرد القويم عىل املجرم األثيم« ) ٢(

.)٤٠ص (»َّالرد القويم عىل املجرم األثيم« ) ٣(



٧٧  ة ا د

»ا ملن أراد اهللا هدايتهتركوا األمر جلي
)١(

.

 يف عناية التابعني وتابعيهم ّ يف عناية الصحابة باحلديث أو شكّمن شك«* 

ة العلم واهلدى من بعدهم وأراد بذلك التشكيك يف األحاديث الصحيحة َّوأئم

» يف عداوته للسنّة وأهلهاّك وال شكاّفهو مفرت أف
)٢(

.

وإنا نعتقد أننا لو واجهنا البخاري «:  عليهم الشيخ محود ّقال بعض من رد* 

ًه وللمسلمني استنادا إىل ِّا ال يرضاه لدينه ولنبيّاآلن ببعض ما جاء يف كتابه الستربأ مم

د مربوط َّظ مقي الناس قد تداولوها بمعاين نصوصها مفتوحة للناقلني وليس بلفّأن

.»عن رسول اهللا

 إنك لو :يقال هلذا األمحق املعجب بنفسه«:  رمحه اهللافقال الشيخ محود

 األرنب ال تربز ّ فكام أن!واجهت البخاري لكنت مثل األرنب عند األسد

ً عن الذئب فضال عن األسد فكذلك هذا األهوج ًور فضالنِّّعند الكلب والس

َّثني فضال عن األئمِّند صغار املحدز عُربَاملغرور ال يقدر أن ي
ًة احلفاظ فضال ً

ء أصغر وأحقر من الؤ فمنزلته مع ه!عن أكابر األئمة كالبخاري وأمثاله

 : ولكن األمر فيه كام قيل،منزلة األرنب مع األسد

رْفَق   ِبأرض  َالَخ  اجلبان   وإذا 
ٍ

 »زااله والنَِّب الطعن وحدَلَ ط     
)٣(

. 

زوا الثقات من َّنوا أحوال الرواة وميَّوالتعديل قد بية اجلرح َّأئم«* 

مراتبهم ودرجاهتم يف ختالف انوا أحوال املجروحني عىل َّاملجروحني وبي

 وأفردوا املوضوعات ،فات كثرية وصنفوا يف ذلك مصنَّ،نحطاطالضعف أو اال

                                                
).٤٤ص (»َّالرد القويم عىل املجرم األثيم« ) ١(

).١٤٥ص (»َّالرد القويم عىل املجرم األثيم« ) ٢(

ّالرد القويم عىل املجرم األثيم« ) ٣( ).١٦٢-١٦٠ص (»َّ



٧٨  وء اد 

َّبمصنفات خاصة بي  عليهم ّ وأغلقوا أبواب الدس،ّنوا فيها أسامء الوضاعنيّ

 عن املسلمني خري  فجزاهم اهللا،ا ملن أراد اهللا هدايتهًتركوا األمر واضحا جليو

»اجلزاء
)١(

.

 ، بصفات الكامل الالئقة باملخلوقات  أوىل اخللق كلهمصوالنبي «* 

وأوىل  ، من غريه بالتوقري واالحرتامّ وأحق،وأبعدهم عن صفات النقص

من أحدكم ؤي ال« :صقال  وقد .بالذب عنه وتأديب من أزرى بحقه وغض منه

 األمر ِّ فيجب عىل ويل.»يه من ولده ووالده والناس أمجعني إلَّحتى أكون أحب

 وينترص له أعظم مما ينترص ولنفسه ووالديه ص عن النبي ّده اهللا أن يذبَّأي

»والناس أمجعني
)٢(

.

نام هو فيام كان من إ التحذير من إطالق اللسان واليد عىل املسلمني ّإن«* 

ا األمر باملعروف والنهي عن املنكر واألخذ عىل يد َّمأف، ب الظلم والعدوانبا

 ،ب فيهاّ فهي من األمور التي أمر هبا الشارع هبا ورغّاملسيئني وأطرهم عىل احلق

»اواآليات يف احلث عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر كثرية جد
)٣(

.

املنكر من الفضائل الكثرية ويف القيام باألمر باملعروف والنهي عن «* 

 ّيدعو كل وحتصيل املصالح العامة واخلاصة ودرء املفاسد العامة واخلاصة ما

 ،عاقل إىل االهتامم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإعانة القائمني بذلك

سل ُّيفة الرظنه وأفمن أعظم فضائل القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

»وم القيامةوأتباعهم إىل ي
)٤(

.

                                                
ّالرد القويم« ) ١( ).١٤٧ص (»َّ

).١١ص (» واملهاجرين واألنصارصاالنتصار عىل من أزرى بالنبي «  ) ٢(

).٤٤-٤٣ص(» يةعىل من أجاز هتذيب اللح ّدَّالر« ) ٣(

).٣٢ص( »ر يف األمر باملعروف والنهي عن املنكرَّحرملالقول ا« ) ٤(



٧٩  ة ا د

 ًم حتريامَّ ربا أهل اجلاهلية هو املحرّ عىل أنّيدل مل يأت يف القرآن ما«* 

با ِّن يف حتريم الرآ األلفاظ القرّ بل إن،باِّا دون غريه من أنواع الرقطعي

با عىل ِّ فتشمل مجيع أنواع الر،والتشديد فيه والوعيد الشديد كلها عىل العموم

با ِّنه يتناول مجيع أنواع الرإ فباِّة من التشديد يف الرنُّّالس كذلك يف اء، سوٍّحد

ء سواٍّعىل حد
)١(

.

ي فيام خالف الكتاب والسنة فإنام هو يف أَّ إىل حتكيم الرومن دعا«* 

 وهو من صفات املنافقني كام ،م إليهاغوت والتحاكاحلقيقة يدعو إىل حتكيم الط

       * ( ) ' & % $ # " ! ]: خرب اهللا بذلك عنهم يف قوله تعاىلأ
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L M N  Z٦١ - ٦٠: النساء

)٢(
.

 ّ ذلـك إالّ وال يـتم، فعل الطاعات واجتناب املعـايص:وحقيقة التقوى«* 

 ̈ ]: اىل قال اهللا تعـ. به بجميع األقوال واألفعالِّ والتأيسصسول َّباتباع الر
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               Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È É   Ê       Ë Ì Í Î ] :، وقال تعاىل ١٥٨: األعـراف

Z ٢١: األحزاب 
)٣(

.

ُّد الظن والتخرَّال جيوز اخلوض يف األمور املستقبلة بمجر«*   ّص، بل يردّ

 هو ّوما يكون ال إله إالعلم ذلك إىل عامل الغيب والشهادة الذي يعلم ما كان 

                                                
 ).١٥٠ص(» جهاز عىل من خالف الكتاب والسنة واإلمجاع واآلثارلإل الصارم البتار« ) ١(

).١٧٤ص (»الصارم البتار« ) ٢(

).٨٠ص( »لة اخلليعة عىل أهل املجّدَّسالة البديعة يف الرِّالر« ) ٣(



٨٠  وء اد 

» سواهَّوال رب
)١(

.

رمحه اهللا  قال َّساق جمموعة من األحاديث يف مسألة زيارة القبور ثم* 

 النفي، والنهي، :ل من ألفاظ هذه األحاديث ثالث صيغَّوقد حتص« :تعاىل

فر إىل زيارة يشء من َّغ تفيد أنه ال جيوز السَيِّواحلرص، وكل واحدة من هذه الص

جتامع هذه ا وب،مة سوى املساجد الثالثةَّر وال املساجد واألماكن املعظالقبو

»ّالصيغ الثالث يزداد املنع شدة، واهللا أعلم
)٢(

.

 ، املعرفةّاألكابر من علامء أهل السنّة قد عرفوا مغزى جهم حق«* 

ّ واستدلوا عىل تكفريهم ،روه ونافروا أتباعه وكفروهمّولذلك نافروه وكف

 وذلك مبسوط ،ّم يف القرآن باألدلة الكثرية من الكتاب والسنّةوبطالن أقواهل

»ّ عىل اجلهميةّيف الكتب املصنّفة يف السنّة والرد
)٣(

.

ًجا وخمرجا، َ فرص هلم يف طاعة اهللا وطاعة رسوله ّوليعلم املرابون أن«*  ً

 له من  اهللاِّ هللا تعاىل فإنه يوشك أن ييرسًبا طاعةِّقى اهللا تعاىل وترك الرّفمن ات

نْغُب ما يِّزق الطيِّالر
ِ

 j k  l m n  o p q r s t ] :يه، قال تعاىل

u  Z٣ - ٢: الطالق

)٤(
.

ًت خطرا عىل اإلسالم وأكثرها أثرا نقض عراهّومن أعظم الزال«*  ً: 

يغ والفساد يف زماننا أن يقاربوا بني املسلمني وبني أهل َّحماولة بعض أهل الز

د والنصارى وغريهم من سائر أهل امللل املخالفة األديان الباطلة من اليهو

َّ وحماولتهم أيضا أن يقاربوا بني أهل السنّة وبني الر،لدين اإلسالم افضة ً

                                                
َّإيضاح املحجة يف الر« ) ١( ).١٩ص( » عىل صاحب طنجةّدّ

).٨٥ص( »ّإيضاح املحجة« ) ٢(

 ).٧ص( »تنبيه اإلخوان عىل األخطاء يف مسألة خلق القرآن« ) ٣(

رستتغليظ املالم عىل امل« ) ٤(
ِّ

 ).٥٦ص( » األحكامريعني إىل الفتيا وتغي



٨١  ة ا د

 وأصحابه صهل البدع املخالفة ملا كان عليه رسول اهللا أوغريهم من 

ّوالتابعون هلم بإحسان، وقد نرشوا دعوهتم إىل هذه املذاهب اهلدامة يف كتب 

»االت كثريةهلم ومق
)١(

.

ّ الشيطان يتالعب به ويصده عن الرصاط ّاإلنسان إذا عميت بصريته فإن«* 

 يف صورة َ يف صورة الباطل والباطلَّريه احلقُ احلقائق ويَن له قلبِّاملستقيم ويزي

»احلق
)٢(

.

ا الرشك َّ فأم،ينِّ بالدّلُام يكون يف األمور الدنيوية وما ال خيّالتسامح إن«* 

ظهر منها وتغيريه   بل جيب إنكار ما،واملعايص فال جيوز التسامح فيهاوالبدع 

ِّمن رأى منكم منكرا فليغري«: ص لقول النبي ؛بحسب القدرة   فإن ،ه بيدهً

 رواه اإلمام .» فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن،مل يستطع فبلسانه

»  عنه ريض اهللايب سعد اخلدريأأمحد ومسلم وأهل السنن من حديث 
)٣(

. 

                                                
.)١١٦ص( »تغليظ املالم« ) ١(

).٢٠٧ص( » عىل كتاب املفتونّدَّالر« ) ٢(

 ).٢٣٣ص( » عىل كتاب املفتونّدَّالر« ) ٣(



٨٢  وء اد 

 

 بین الشیخین حمود واأللباني
 علیھما رحمة اهللا تعالى

 

 ً وتذكرةً كثريةَ فيه فوائدّ هذا املوضوع بمبحث مستقل ألنَ إفرادُآثرت

 ، بني أهل العلمً عمليةً فرأيناها ترمجةًبآداب أهل العلم التي قرأناها مكتوبة

م يف ُّا إلزالة توهًىل، وأيضومنهم الشيخان محود واأللباين عليهام رمحة اهللا تعا

 وشحناء، أعاذمها اهللا اً بني الشيخني عداءّ أنّن يظنَّأذهان بعض الناس مم

 .تعاىل من ذلك

ا ّعيننا عىل التخلق بحسن األخالق وأن يرصف عنُّ تعاىل نسأل أن يواهللاَ

 .ئهاِّسي

 : أعقبها بنتيجةَّمة ثمّأذكر مقد.. ًعودا عىل بدء

ة وإن اختلفت نُّّة يف اهللا ونرصة السَّة جتمعهم املحبنُّّء السفعلام: أما املقدمة

 .همُ قائدُّهم والنصُ رائدّ فاحلق،همُهم وتباعدت أقطارُأعصار

 من ّوما يقع بينهم من اخلالف يف املسائل العلمية فهو خالف له حظ

 ا مسائلَّ واحد، أمٌ املصيب له أجران واملجتهد املخطئ له أجرُدِ املجته؛النظر

 .األصول فهم عىل قلب رجل واحد

 يف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عىل الشيخ األلباين ـ رمحه اهللا تعاىل ـ الشيخ محود َّرد

 رمحه اهللا ـ عىل الشيخ محود ـ رمحه اهللا تعاىل ـ الشيخ األلباين َّغري مسألة، ورد

  فكان ماذا؟ـ،تعاىل 

ٌّلزوم ملنهج األدب يعرف كل
 بل ،ةنُّّرصة الس منهام صاحبه بالعلم ونٌ

 .بينهام قواسم مشرتكة متشاهبة



٨٣  ة ا د

 .ة ومن أبعد الناس عن املناصب والشهرةنُّّفالشيخان من علامء الس

 .ن هلام املكانة والتقدير عند مشايخ العلم وطلبتهَّوالشيخان مم

 .والشيخان من املكثرين يف التصنيف

 ـخ محود دود عىل املخالفني، وإن كان للشيُّوالشيخان من أصحاب الر

 .بق والكثرة يف ذلكَّ السُ قصبـرمحه اهللا تعاىل 

بق يف كثرة َّقصب الساأللباين لة، وإن كان للشيخ َ متداوٌبها مشهورةُوكت

 .به وطباعتهاُتداول كت

 بإطار أدب اخلالف، وطلب ًدود بينهام كانت مأطورةُّ الرّ أن:شاهد املقال

 . مقصد اجلميعّاحلق

 يف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عىل الشيخ األلباين ـه اهللا تعاىل  رمحـ الشيخ محود َّرد

 يف فاحتة كتابه ـ رمحه اهللا تعاىل ـبعض مسائل الصالة، فقال الشيخ محود 

وقبل ذ«: »ات عىل رسالة األلباين يف الصالةالتنبيه«
ِ

كر ُكر التنبيهات نبدأ بش

 ، املبتدعني يف النية وعىل إنكاره عىل،الةَّالشيخ األلباين عىل اعتنائه بشأن الص

 وعىل إنكاره عىل املحافظني ، ص ِّه عىل من أنكر الصالة عىل آل النبيِّوعىل رد

ا ال جيوز َّ وغري ذلك ممِّ واحلقةل باجلاه واحلرمُّعة كالتوسَالت املبتدُّعىل التوس

اه من حزبه املفلحني الذين يدعون إىل َّول أن جيعلنا وإيؤ واهللا املسل به،ُّالتوس

 .»أمرون باملعروف وينهون عن املنكراخلري وي

 ّ فهو ال شكـاه َّ وفقنا اهللا وإيـف ِّوما وقع من املؤل«: )٦ص(وقال يف 

 .»...سلم من ذلكَ من يَّلَ وق، منهٌسهو

ا حول تفسري قوله ً كالمـ رمحه اهللا تعاىل ـ نقل عن األلباين )١٣ص(ويف 

والرش«: ص
ُّ

ّ بني أن» ليس إليك
 َّ ساق األدلة والتعليل، ثمَّ ثم،اًه نظر يف تفسريّ

 األلباين يف أثناء كالمه مل ُره الشيخَّر ما قرَّومن تدب... «: قال يف آخر كالمه



٨٤  وء اد 

ل كالمه وآخَّر، وما وقع يف أوَدَسن عقيدته يف باب القُ يف حّيشك
ِ

ره فذلك 

َخطأ يف العبارة وقل أن يسلم من اخلطأ أح  أن ولؤ واهللا املس، من البرشٌدَّ

 وأن ،رىض من األقوال واألعاملَ ويُّاه ومجيع املسلمني ملا حيبَّقنا وإيِّيوف

 ،لف الصالح من الصحابة والتابعني هلم بإحسانَّ السَيسلك باجلميع سبيل

 .» لسميع الدعاء قريب جميبِّ ريبّإن

صفة صالة « لكتابه ـ رمحه اهللا تعاىل ـمة الشيخ األلباين ِّوجاء يف مقد

 يل أن َّدُ ال باًوختام«:  الطبعة األوىل ملكتبة املعارف)٣٢ص( » ص ِّالنبي

اء َّصح القرُأشكر فضيلة الشيخ التوجيري عىل اهتاممه بالكتاب وحرصه عىل ن

 َّعرتف بإصابته احلقأوأرى من متام الشكر أن ... «:  إىل أن قال»...بّوالطال

 إىل رأيه ُرجعت ِّ وإين،ل من ثالث عرشة مسألةئ وهي أربع مساـفيها 

 .»...فيها

 .هذا جممل كالميهام

ُ كالمهام يف كتابيهام قد مر عليه أكثرّومع أن تهام َّ أن حمبّ إالً سنةَ من أربعنيَّ

 معلوم بل هو ٌر دام حتى موهتام، وهذا أمرَ منهام لآلخٍّلبعضهام وتوقري كل

ل، وال دليل نة، والناقل عن األصل حمجوج بإيراد الدليُّاألصل بني علامء الس

 : منها؟ كثريةٌهنا، فكيف إذا كان مع استصحاب حال األصل أدلة

هـ وأخرب ١٤١٠ياض عام ِّ الرـ رمحه اهللا تعاىل ـ زار الشيخ األلباين *

َبعض من معه أنه ي َد مقابلةَوّ  ِخربُ فأ،رمحه اهللا تعاىل الشيخ محود التوجيري ُّ

ُالشيخ محود  ودعي إىل وليمة م ا َاأللباين فحرض الشيخ محود ودعامة للشيخ َقُ

 وحرض مجع كثريَ األلباين الدعوةُى الشيخَّاأللباين إىل بيته فلب
ٌ  من طلبة العلم ٌ

 تقديرَه قبل بيته، فكان لقاءَ هلم الشيخ محود قلبَفتح
ٍ

 انتهى ،ة وتوقريَّ وحمب

 .الشاهد منه



٨٥  ة ا د

ميد احل حدثني الشيخ عيل بن حسن بن عبدكامـ  كان الشيخ األلباين *

 فيها ّ إن:مها ويقولِّفخُم ردود الشيخ محود ويِّظَعُ يـوهو من خواص طالبه 

رصَن
ً  .نةُّة وأهل السنُّّ للساْ

 الشيخ ّإن«:  وبمناسبة صدور جائزة امللك فيصل قال الشيخ محود*

نارص
ً

 وقد أصابت ف.»عطاها خلدمته للسنةُن يَ مّا من أحق
ِ

راسة الشيخ محود، 

َفقد منح الشيخ 
ِ

 وذلك بعد موت الشيخ ،هـ١٤٢٠األلباين تلك اجلائزة سنة ُ

 .اًمحود بسبع سنني تقريب

 يف ٌ الطعن فيه طعن،نةُّ عىل السٌمَلَاأللباين ع« :اًوقال الشيخ محود أيض* 

 .»نةُّالس

 : منها،ةَّبعد هذا نخلص بنتيجة فيها فوائد مج

 .ًمال وعً ولزومه علامِّب احلقَلَة عىل طنُّّ حرص علامء الس*

نة ال يلزم منه اختالف القلوب كام هو ُّ اختالف اآلراء بني علامء السّ إن*

 .الشأن يف أهل األهواء

 منه لصاحبه عىل أحسن ٍّ كلنة لبعضهم مع محلُّ دعاء علامء الس*

 .املحامل

 .اًنة بلقاء بعضهم بعضُّح علامء السَرَ ف*

ا التوجيري ونارصًرحم اهللا الشيخني محود
ً

َين، ومج األلباا عهام يف اآلخرة َ

قتدُيف مقعد صدق عند مليك م
ِ

 .ر

*** 



٨٦  وء اد 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق



٨٧  ة ا د

 
 
 



٨٨  وء اد 

ًكان الشيخ محود رمحه تعاىل إذا أجاز أحدا أعطى املجاز صورة من كتاب فيه  ًُ

 :وهذه ثالث صفحات منه .ثبت الكتب املجازة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٨٩  ة ا د

 غالف الكتابصورة 



٩٠  وء اد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخط الشيخالذي  ثبت الكتب املجازةلصفحة األوىل من صورة ا

 
 
 
 
 
 



٩١  ة ا د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بصورة الصفحة األخرية من الكتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٩٢  وء اد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رمحه اهللا تعاىلنموذج من خط الشيخ عبدالرمحن بن عبداهللا التوجيري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٩٣  ة ا د

 
 
 
 
 
 

  : رمحه اهللا تعاىلالتوجيرينموذج من خط الشيخ عبدالرمحن بن عبداهللا 



٩٤  وء اد 

j!
 

 الصفحة املوضوع

 

 تقديم سامحة مفتي اململكة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ

 

٣ 

 ٥ تقديم فضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين

 ٧ قدمةامل

 ١٣  الذاتية والعلميةنبذة من سريته

 ١٣     نشأته

 ١٥     طلبه للعلم ومشاخيه

 ١٦  أعامله    من

 ١٧     بره بوالدته

 ١٩ من صفات الشيخ محود رمحه اهللا تعاىل

 ٢٢ ّمهة عالية وعزيمة صادقة يف البحث والكتابة

ُبره بكتب العلم ّ ٢٤ 

 ٢٧ عنايته بالرتتيب يف مجيع أموره

 ٢٩ جلوسه للتدريس وتالميذه

 ٣١ حفظه

 ٣٣ َعنايته بالسنّة وغريته عىل منهج السنّة

 ٣٤  جانبه وشفقتهمن لني

 ٣٦ من أساليب تربيته للصغار

 ٣٩ من ورعه



٩٥  ة ا د

 ٤١ من عباداته

 ٤٢ مرضه ووفاته

 ٤٣ ّمن املبرشات املنامية

 ٤٥      مرثية البنه صالح بن محود

 ٤٩ نظرات يف مؤلفات الشيخ محود بن عبداهللا التوجيري

اح إيض«ّمنهج الشيخ محود يف الرد عىل املخالف من خالل كتابه 

 »ّاملحجة يف الرد عىل صاحب طنجة

 

٦٣ 

 ٧١ ُ يف بعض كتبهرمحه اهللا من سديد أقواله

 ٨٣ اهللا تعاىلعليهام رمحة األلباين الشيخني محود و بني

 ٨٧ بخطه رمحه اهللالشيخ إجازة من  فيه صور ملحق

 ٩٢ رمحه اهللانموذج من خط الشيخ عبدالرمحن بن عبداهللا التوجيري 

 ٩٥ فهرس
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