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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المقدمة 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه   
  .وسلم ـ، وعلى آله وصحبه ومن وااله

   :وبعد

ليكونوا قدوات يف توجيه األمة  الًعمو علماًو فإن واقعنا حيتاج إىل إبراز املتميزين فكراً
  .اإلسالمية اليوم

وغين  ،يف التصور واملمارسة ،يف العلم والعملوالسم :شرط القدوة املطلوبة لالقتداء هوو
عن القول أن احلاجة تدعواليوم أكثر من أي وقت مضى إىل كشف النقاب عن القدوات يف 

بعدما اعترى الكثري من الناس فصام  ،سالمية اتعريف أبناء األمة اإلوتارخينا اإلسالمي احلديث 
   .جمريات الواقعونكد بني تعاليم الدين 

شخصيات فذة من أولئك الرجال و ،قد حفل تارخينا اإلسالمي احلديث بنماذج حيةو
سلم وآله والذين بذلوا ما لديهم من وسع وجهد يف سبيل اقتفاء خطوات النيب ـ صلى اهللا عليه 

  .التزام شرعه فكانوا جنوما هادية يهتدي احلريان بنورها يف دياجري الظالمو ،ـ واتباع سنته
لقد كان الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أحد أولئك األفذاذ من نبالء الرجال و

  . ااهدين يف سبيله يف عصرنا احلديثودعاة احلق و
هل مطبق وغيبوبة كاملة عن إن الكثرة الكاثرة من أبناء املسلمني ـ اليوم ـ يعتريها ج

قد حاول و ،عزا املغتصبةوروحها املسلوبة وكل ما من شأنه أن يرد هلذه األمة وعيها املفقود 
علمائها ودعاا فأضحى العامل ريض بني أبناء األمة اإلسالمية وأعداء اإلسالم ضرب سور ع

ري من وسائل اإلعالم أبواا يف الوقت الذي فتحت كث ،الداعية املسلم ال تكاد تسمع له ذكراوأ
  .كاتب مارق ليطعن يف الدين أوجيعله موضع سخرية وامتهانوونوافذها لكل فنان ماجن أ

فكان علما من أعالم  ،العملولقد امتازالشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف جانب العلم 
منسيا يف العديد لكن مما يؤسف له أنه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ مايزال و ،املسلمني يف العصر احلديث
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بل  ،ليس بني صفوف العامة فحسب ،منهجه يف ربوع العامل اإلسالميومن جوانب شخصيته 
القليل هم الذين عرفوا هذه الشخصية الفذّة بشكل متكامل يف و ،حىت بني أبناء الصحوة اإلسالمية

  .بداعهاإومسوها 

  :أهداف البحث

هيم اخلاطئة اليت وجدت هلا إحياء ذكرى القدوات املعاصرة، وتصحيح بعض املفا .1
أن االلتزام : سوقاً رائجة لدى كثري من الشباب املسلم، ومن هذه املفاهيم اخلاطئة

  .باإلسالم كمنهج حياة ضرب من اخليال واملثالية
التعريف بشخصية حممد احلامد، العامل العامل، ملا متيز به من الصفات اجلليلة  .2

على دينه وإسالمه، والتكامل الرائع الذي  والسلوك السوي النبيل، واحلرص الشديد
جتلى يف شخصيته، علماً وفهماً وسلوكاً، مث ملواقفه الرائعة اليت أعطيت منوذجاً 

  .واضحاً للمسلمني، يف زمن عز فيه وجود العامل التقي العامل
منهجه يف الفقه  -رمحه اهللا تعاىل–كشف املميزات واملعامل اليت بىن عليها الشيخ  .3

والشخصية املسلمة  ، وإبراز أمهيتها يف إقامة اتمع املسلم املتماسكوالفتوى
  .املعتدلة

يف قضية االجتهاد والتقليد  - رمحه اهللا تعاىل–توضيح موقف الشيخ حممد احلامد  .4
   .والتزامه بأدب اخلالف يف رده على املخالفني

  :مصادر البحث

  :أساسينيوأفكاره من مصدرين اثنني يستقي البحث أهم معلوماته 

وأهم مراحل حياته الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ياة املتعلق حبووه :األول
وصفاته الذاتية، فقد رجعت فيه إىل تالمذة الشيخ الذين عاصروه والتقوا به، وهي عبارة عن نقول 

  .شخصية عن عدول ضابطني من أقرانه وتالمذته ومعاصريه

يف الفقه والفتوى وموقفه من االجتهاد واتباع مذاهب األئمة واملتعلق مبنهجه  :الشق الثاين
  .فقد رجعت فيه إىل مؤلفاته ورسائله وردوده وفتاويه
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شخصيته ومنهجه يف رمحه اهللا تعاىل ـ دراسةَ حياته وقد انتقيت من باقة إبداعاته ـ و
قد و ،يف زمنهالفقه والفتوى باعتباره أحد كبار علماء املذهب احلنفي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

    :قسمت موضوع البحث إىل بابني

   .آثارهوحياته وعصره  :الباب األولتناولت يف 

  :قسمته إىل أربعة فصولو

الدولية واإلقليمية واحمللية اليت وأهم األحداث  عصرهعن الفصل األول حتدثت يف 
شها الشيخ ـ رمحه ؛ فقد متيزت املرحلة اليت عاموقفه منهاوعاصرها الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

اهللا تعاىل ـ جبملة من التحوالت اليت عرفتها بالد الشام خاصة، وغريها من البلدان اإلسالمية عامة 
كسقوط اخلالفة العثمانية، واستيالء املستعمر على العامل اإلسالمي وتقسيمه إىل دويالت مبقتضى 

ع الثورة البلشفية يف االحتاد السرية، واندالع حربني عامليتني، واندالوبيك –سايكس اتفاقية 
السوفيايت، وصدور وعد بلفور املشؤوم بإنشاء وطن لليهود يف فلسطني، وغريها من األحداث 

   .اخلطرية
 –كغريها من بلدان العامل اإلسالمي  – سوريةأما على املستوى احمللي فقد شهدت 

لسياسي حيث بلغ عدد استعماراً فرنسياً، ووحدة بينها وبني مصر، وحالة من االضطراب ا
االنقالبات الظاهرة عشرة انقالبات، وغري ذلك، وتأسست أحزاب علمانية قوية وقامت بثروات 

  ..وأحداث دامية وقالقل
  .مواقف جريئة وصرحية من كل هذه األحداث –رمحه اهللا  –وقد كانت للشيخ  

واليتم يف  ته الفقر، ومعاناظروف نشأة الشيخ الشاقةعن فقد حتدثت فيه الفصل الثاين أما 
سن مبكرة وعن حتصيله العلمي ابتداًء من املرحلة االبتدائية حبماة إىل أن خترج من األزهر الشريف 
مبصر مروراً باملدرسة الشرعية يف محاة واملدرسة اخلسروية يف حلب، كما تطرقت إىل ذكر مكانته 

دثت يف هذا الفصل عن تصوفه؛ العلمية وجهوده يف نشر العلم الشرعي يف محاة وخارجها، كما حت
حيث قدمت هلذا املبحث بلمحة موجزة عن نشأة التصوف وتعريفه ومفهومه لدى حممد احلامد، 

وحكمته وأمره  ،وشجاعته وجهاده ،عن زهده وتواضعه وورعهحتدثت الذاتية فقد صفاته أما عن 
وكل ذلك يف مباحث  وشعرهأدبه و لطائفه،ونوادره وورمحته، ووفائه  ،باملعروف ويه عن املنكر

  .ثالث
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 ومؤلفاته أهم الشخصيات اليت تأثر ا وأهم تالميذهشيوخه ولالفصل الثالث خصصت و
  .وأهم ما كتب عنه استقالالً وذلك يف أربعة مباحث

وفاته، سفره للعالج والذي مات فيه، ومرضه ويف ختام هذا الباب أفردت فصالً رابعاً عن 
  .عليه وذلك يف مبحثني وشهادات العلماء وثنائهم

منهجه حتدثت يف الفصل األول منهما عن معامل فقد قسمته إىل فصلني، لباب الثاين اأما و
وماذا يقصد به لدى الشيخ حممد احلامد، ) املنهج(قدمت له بتعريف موجز عن  ،الفتوىويف الفقه 

بطتها يف عشرة معامل مث حتدثت عن معامل هذا املنهج اليت توصلت إليها من خالل االستقراء وض
  :اآليتورئيسة على النح

املزج بني احلكم الفقهي والتوجيه ، الشمولوالسعة ، االعتداد بالنصوصواملذهبية 
األخذ ، سد الذرائع، تعليل األحكامواعتبار املصلحة ، التنكيل باملخالفوعدم التشهري ، واإلرشاد

، األمانة العلمية والدقة يف النقل، والفقهاءاستئناسه برأي معاصريه من العلماء وشوراه األحوط، ب
، وقد مت احلديث عن كل معلم من الوقوف على ظواهر النصوص مع الدقة يف الفهم واالستنباط

  . هذه املعامل بشيء من التفصيل مع االستدالل عليها بأقوال الشيخ وآرائه املبثوثة يف مصنفاته

فقسمته إىل  ،وم اتباع مذاهب األئمةيف لزفتواه للحديث عن  الفصل الثاينوخصصت   
تعريف االجتهاد لغة واصطالحاً، وموقف الشيخ حممد عن املبحث األول  حتدثت يفمبحثني، 

احلامد منه، مث تطرقت لقضية غلق باب االجتهاد، وهل أغلق فعالً أم ال؟ وآراء العلماء يف ذلك، أم 
عرفت كل منهما وقمت مبقارنة بينهما،  واملذهبية والتعصب املذهيباملبحث الثاين فقد حتدثت يف 

  . من كل ذلك –رمحه اهللا تعاىل  –مث حتدثت عن التقليد املذموم واملمدوح وبينت موقف الشيخ 
   .وختمت البحث ببعض النتائج واخلالصات

من اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ  وفما فيه من صواب ومن خري فه ،تدوينهوهذا ما تيسر مجعه   
  . ال قوة إال باهللاوال حول واهللا املستعان و ،تقصري فمينوأ أما فيه من خطو
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  آثاره وحياته وعصره  :الباب األول  
  

  :وفيه أربعة فصول

  عصره  :الفصل األول

  حياته وصفاته الشخصية  :الفصل الثاين

  تالميذه ومؤلفاته وشيوخه  :الفصل الثالث

  ه ثناء العلماء عليووفاته مرضه و :الرابع لالفص
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  عصر الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل  :الفصل األول
  

م ـ 1910(متيزت املرحلة اليت عايشها الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   
مثل  ،غريها من البلدان اإلسالميةوجبملة من التحوالت اليت عرفتها بالد الشام   )م1969

ما نتج عن و ،ول االستعمارية على بلدان العامل اإلسالميتكالب الدو ،سقوط اخلالفة العثمانية
  .ذلك من ردود فعل هذه البلدان اليت انتهضت للمواجهة الشاملة ضد االستعمار

احمللية اليت واإلقليمية وسنتحدث يف هذا الفصل عن أهم األحداث السياسية الدولية و  
على  ،ذلك يف ثالثة مباحثونها موقفه موعاصرها الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

  : اآليتوالنح

اإلقليمية اليت عاصرها الشيخ حممد احلامد وأهم األحداث السياسية الدولية  :املبحث األول  
  ـ رمحه اهللا تعاىل 

   .أهم األحداث السياسية احمللية :املبحث الثاين  

   .موقفه من هذه األحداث :املبحث الثالث  
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� ا
�و
�  :ا
	��� ا�ول���
� ا
�� ����ه� وأه� ا���اث ا	���ا

����
  ��	� ا!
  ا

   

إقليمية خطرية ميكن واتسم عصر الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ بأحداث دولية   
   :إمجاهلا يف اآليت

حدث  أملع وهو ،كنظام سياسي )م 1924(ـ إلغاء اخلالفة العثمانية اإلسالمية عام  1  
 ،الترقي يقفون وراءهوحيث كان يهود الدومنه الذين تغلغلوا يف حزب االحتاد ،تاريخ اإلسالمييف ال

ما أدى وكرابطة سياسية ـ على ما فيها من ضعف ـ وه ،فألول مرة يظل املسلمون بدون خالفة
ـ إن مل يكن كلها رضخ معظمها  ،ضعيفة متناحرةوإىل متزيق العامل اإلسالمي إىل دويالت صغرية 

الذي عمل على ب ثروات العامل  ،ستعمار الربيطاين والفرنسي واإليطايلحتت سيطرة اال ـ
فظهرت  ،إثارة النعرات العرقية والطائفيةو ،التخلف يف أرجائهوإشاعة الفوضى و ،اإلسالمي

كل  إىل العرق العريب يفو ،يف إيرانالعرق الفارسي إىل و ،يف تركياالعرق الطوراين الدعوة إىل 
  ..تونسوفلسطني والعراق و سوريةوومصر من 

اخلالفة وزعت تركة  :)م1916(يف عام  1)وسايكس ـ بيك(اتفاق وـ الثورة العربية   
الذي  )سايكس ـ بيكو(فرنسا طبقا لالتفاق السري املعروف باتفاق وبني بريطانيا العثمانية 

طاعت بريطانيا أن ختدع كثريا من استو ،قُسمت مبوجبه الدولتان تركة اخلالفة اإلسالمية العثمانية
الشريف فتزعم  ،العرب بوعدها بإقامة خالفة قرشية هامشية يف حالة ثورم على اخلالفة العثمانية

م ـ غري أن الربيطانيني نكثوا عهدهم فاحتلوا بالد 1916وابنه فيصل الثورة وذلك عام  حسني
سايكس ـ (فرنسيني بناء على اتفاقية اقتسموا الكعكة العربية مع شركائهم الوالشام والعراق 

    .2)بيكو

               
   .هوقنصل فرنسا يف بريوت: ووبيكعضوالربملان الربيطاين واملندوب الربيطاين يف الشرق،  :سايكسـ  1
  م 2001/  9/  1بتاريخ ) 1466(ـ جملة اتمع العدد   2
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الثانية       و )م 1918إىل سنة  1914من سنة (األوىل  :اندالع حربني عامليتنيـ   
االقتصادية واخلسائر وقد خلفتا من األحداث السياسية و ،)م1945م إىل سنة 1939من سنة (

   . اآلناملادية ما يزال العامل العريب يتجرع مرارته إىلوالبشرية 

ميالد االحتاد السوفيايت كقوة عاملية و )م 1917(اندالع الثورة البلشفية سنة ـ   
وقد سعى النظام الشيوعي منذ اليوم الذي  ،وسيطرة النظام الشيوعي على زمام احلكم فيه ،عظمى

النار على شعوب وبقوة احلديد  )العقيدة الشيوعية اإلحلادية(اعتلى فيه سدة احلكم إىل فرض 
كما دعا إىل جعلها ـ أي العقيدة الشيوعية ـ عقيدة أممية يف  ،االحتاد فأذاق أهلها سوء العذاب

 ،اإلجتماعية واالقتصاديةوفأفرزت فوضى عارمة يف خمتلف مناحي احلياة الدينية  ،بقية بلدان العامل
  .وكان معظم العامل العريب اكتوى بنريان هذه العقيدة

املتضمن إنشاء وطن و )م 1917/  11/  2(بتاريخ وم املشؤ 1صدور وعد بلفورـ  
مث أيدته احلكومة الفرنسية الحقا عام  ،)ويلسون(أيده الرئيس األمريكي  ،قومي لليهود يف فلسطني

مما أثار حفيظة العرب آنذاك حيث كانت كثري من الدول العربية يقع حتت   ،)1918(
من السكان يف %  2ريب أن اليهود كانوا يشكلون الغو ،اإليطايلوالفرنسي واالستعمار الربيطاين 

  . 2% 94فلسطني يف ذلك الوقت يف حني كان املسلمون ميثلون 

/  29صدر قرار تقسيم فلسطني من األمم املتحدة يف  :ـ صدور قرار تقسيم فلسطني  
عى أن تكون بينهما  ،اليهودوالذي ينص على تقسيم فلسطني بني العرب وم 1947/  11

حاز هذا القرار أغلبية الثلثني بدعم أمريكي مطلق كما أيده الروس حبماس و ،صاديةوحدة اقت
يف حني  )من مساحة فلسطني% 43أي ( 2كلم 12000تبلغ مساحة الدولة العربية و ،3شديد

اليت تعترب من و )من مساحة فلسطني% 56أي ( 2كلم 14200تبلغ مساحة الدولة اليهودية 
منطقتها فتوضع حتت وأما األماكن املقدسة فتشمل مدينة القدس  ،أخصب األراضي الفلسطينية

               
  .ـ وزير خارجية بريطانيا  1
  2001/  9/  1بتاريخ ) 1466(ـ جملة اتمع العدد  2
  .م2002/  5/  11بتاريخ ) 1500(ـ جملة اتمع العدد  3
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 1غري يهودي هلذه املنطقةويعني جملس وصاية لألمم املتحدة حاكما غري عريب والوصاية الدولية 
  .2)%  1وتبلغ  مساحتها (

اإلسالمي موجة من السخط واجتاح العامل العريب على إثر صدور قرار التقسيم وـ   
ملظاهرات الصاخبة تندد ذا القرار الظامل الذي أضاع حقوق العرب فخرجت ا،والغضب

ن درالعراق واألوسورية وكما انتفضت املقاومة الشعبية يف كل من مصر  ،واملسلمني يف فلسطني
حيث كان هلذه املقاومة دور جهادي بارز مما حدا  ،رد عدوانهوللمشاركة يف جهاد املعتدي 

عن م 1967عام اإلسرائلي ـ  عندما سئل بعد احلرب بقليل ـ وزير الدفاع  )مبوشي ديان(
إن  :أن يقول القدسواخلليل وحلم السبب الذي من أجله جتنب اليهود حماربة املتطوعني يف بيت 

إم يريدون أن يستشهدوا  ،الفدائيني ـ يقصد املتطوعني ـ حياربون بعقيدة أقوى من عقيدتنا
ن حناول قدر لذا فنح. .قتاهلم فكبدونا خسائر فادحةقد جربنا و ،وحنن نريد أن نبين أمة
  . 3)شتباك معهماإلمكان أن نتجنب اال

ذلك أن  ،ضياع فلسطنيومن املهم اإلشارة هنا باختصار إىل أسباب قيام دولة إسرائيل و
مل تكن مبستوى   ،جبيش اإلنقاذمسيت يومها واجليوش العربية اليت مت جتنيدها لتحرير فلسطني 

حيث كانت بعض أسلحتها  ،فلم تكن مستعدة االستعداد الكايف ،ليت علقتها عليها األمةاآلمال ا
ـ رمحه اهللا  الدكتور مصطفى السباعييروى لنا مما و .4فاسدة ال تصلح ألي عمل عسكري

أن جيش " :املتطوعني يف هذه احلرب ـ  يف جملة حضارة اإلسالم الدمشقيةأهم تعاىل ـ وأحد 
ته اجلامعة املصرية ووكلت قيادته إىل فوزي القاوقجي مل يكن إال تسكينا اإلنقاذ  الذي شكل

أنه مل يكن يقصد منه جديا أن يقاتل ومينع سقوط املدن و, لشعور العرب اهلائج يف كل بلد 
   ."والقرى بأيدي اليهود

 5قام الكيان الصهيوين يف  :)م 1967ويوني/ حزيران  10ـ  5(حزيران ـ حرب 
شبه جزيرة سيناء و ةباحتالل كل من مرتفعات اجلوالن بسوري 1967عام ويوني/ حزيران 

               
مما يؤكد مدى سيطرة الصهيونية على  1946وكالة اليهودية يف مؤمتر لندن عام ـ يالحظ أن قرار التقسيم جاء مشاا ملطالب ال 1

  .قرارات هيئة األمم املتحدة منذ نشأا
  www.altareekh.com: ـ موقع على االنترنيت بعنوان 2
 .2002/  5/  11بتاريخ ) 1500(ـ جملة اتمع العدد رقم  3
  .ـ نفس املصدر 4
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انتهت احلرب بعد ستة أيام فقط بنصر إسرائيل و ،الضفة الغربية باألردنوالقدس و ملصر نيالتابعت
متكنت القوات اجلوية اإلسرائلية من تدمري القوات اجلوية وبل  ،هزمية نكراء للجيوش العربيةو

   .ما تزال رابضة يف قواعدها هيواملصرية كليا 
�,�-
� ا
�� ����ه�  :ا
	��� ا��	
� ا���
أه� ا���اث ا

 ����
  ��	� ا!
  ا

ثورة الشعب السوري حبماة ضد االستعمار و )م1920(عام  سوريةـ احتالل فرنسا ل
وكان لتوفيق  ،م17/4/1946ت سورية استقالهلا يف إىل أن نال )م 1945(الفرنسي عام 

كما أشاد الشيخ علي الطنطاوي  ـ  ،كلي دور جهادي بارز يف دحر املستعمر يف محاةالشيش
 ،رمحه اهللا تعاىل ـ يف مذكراته بدور حسن اخلراط ـ أحد القادة ااهدين ـ ضد االحتالل

سلطان وببعض ااهدين كسعيد العاص احلموي وسهوهلا ومحاة وجباهلا ووبااهدين بالنبك 
كان مقر قيادة النضال الشعيب ـ يومذاك ـ و 1..عشراتوعشرات وألمشر حممد اواألطرش 

  2..يف اجلامع األموي بدمشق. .مصدر روح اجلهادو
قد خلفت مقاومة املستعمر الفرنسي يف سورية  ـ كما يروي الرئيس السوري األسبق  و

  .3ألف شهيد  100أمني احلافظ ـ 

م حيث كان حكومة  1961إىل  1958من سنة  سوريةوـ إعالن الوحدة بني مصر 
   .الوحدة برئاسة مجال عبد الناصر

بلغ عدد االنقالبات عدم االستقرار السياسي حيث وـ  كثرة االنقالبات السياسية 
أشخاص احلكم نتيجة هلا عشرة انقالبات كانت وتغريت أنظمة أو ةالظاهرة اليت وقعت يف سوري

   :على التوايل
   .م 1949/ آذار /  30ـ انقالب حسين الزعيم يف  1  
  .م 1949/  8/  14ـ انقالب سامي احلناوي يف  2  

               
  ).231/  5(مذكرات علي الطنطاوي : ـ انظر 1
  ). 65/  2(ـ نفس املصدر   2
/  6/  18ـ حوار مع الرئيس السوري األسبق أمني احلافظ يف برنامج شاهد على العصر يف  قنـاة اجلزيـرة الفضـائية بتـارخ        3

  . م2002
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   .1951تشرين الثاين  29ـ انقالب أديب الشيشكلي يف  3  
 25نقالب ضد أديب الشيشكلي قام به الضابط مصطفى محدون  يف ـ اال 4  

حلكم جاء بعده وضع دميقراطي دستوري بدأت فيه مقدمة سيطرة اليسار على اوم  1954شباط 
  .عن طريق اجليش

  .م22/2/1958ـ االنقالب العسكري الصامت الذي توج بإعالن الوحدة يف  5  
وكان االنفصال عن مصر نتيجة  1961العشرين من أيلول عام وـ انقالب الثامن  6

  .له
جاء على إثره نظام احلكم الذي ضم حزب البعث و ،م1963آذار  8ـ انقالب   

   .صرينيالناووالضابط زياد احلريري 
   .م الذي أطيح فيه بالرئيس أمني احلافظ 1966شباط  23ـ انقالب 

احمللية اليت كانت يف عصر الشيخ واإلقليمية وهذه هي تقريبا جممل  أهم األحداث الدولية 
  حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ فماذا كان موقفه ؟ 
  

�
�-
� ا
�� ����ه� �. :ا
	��� ا���
�01 �/ ا���اث ا  

  

خلدمة دينه أمام والذي نذر نفسه هللا وهومل يقف الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
أمته ووطنه من مؤامرات وحتديات وهويرى ما حياك لدينه و ،هذه األحداث مكتوف اليدين

اعتراه من ضعف وفرقة  وإمنا ساهم يف إعادة صياغة واقع األمة املتردي وإصالح ما ،خطرية
   :ميكن إمجال أهم مواقفه يف اآليتو ،خلقيوي واحنالل فكر

تعاىل ـ أن يريه واهللا ـ سبحانه وـ كان الشيخ حممد احلامد منذ نعومة أظافره يدع
فبعد أن  ،مقاومتهولذلك شب على كراهية احملتل و 1خروج املستعمر الفرنسي كما شاهد دخوله

البالد يف ذروة جهادها الوطين قد كانت و ،م 1942عاد إىل محاة عام وأى دراسته يف مصر 
تطهري و ،قتال الفرنسينيوبدأ يف التحريض على جهاد األعداء  ،من أجل احلصول على االستقالل

               
  )37 ص(ـ العالمة ااهد حممد احلامد لعبد احلميد طهماز  1
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" حيث يقول يف إحدى خطبه  ،قد حارم من فوق منرب جامع السلطانو ،األرض من رجسهم
لكن و. .يف عليه الترابإن تفاحش غلظها أضوفاملعهود بإزالة النجاسة استعمال املاء  :أما بعد

إذ ليس ما يقلعها إال احلديد  ،ال ترابوال ينفع يف إزالتها ماء و ،هناك جناسة البستنا ربع قرن
  .1"والنار 

 ،أيها املسلمون"  :الثورة املسلحة ضد املستعمرين  يقولوكما دعا يف خطبه إىل اجلهاد 
ضربة بسيف  ،من حياة تعيسة موت شريف خري ،وطنوها على املوت ،أعدوا أنفسكم  للجهاد

  .2"يف عز خري من صفعة بيد يف ذل 

لقد كان لتوجيه الشيخ  حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أثر طيب يف نفوس احلمويني 
من يوم وجههم لذلك مل يرتح و ،الناروالذين دأبوا على مقاومة االستعمار الفرنسي باحلديد 

بتطويق  )م 1946عام ( أن جماهدي محاة قاموا أخريا  حىت ،االحتالل الفرنسي يف هذه املدينة
فقام الطريان  ،خروج أي شيء إليهاومنعوا دخول أو ،الثكنة العسكرية للفرنسيني من كل اجلهات

شراب وذخائر فأسقط ومبا حتتاج من طعام وتزويد الثكنة عن طريق اجلوالفرنسي بقصف املدينة 
وعلى إثر ذلك  ،يفكوا الطوق عن الثكنة العسكرية ملدة طويلةومل . .ااهدون طائرة منها ببنادقهم

فخرج إليها  ،املدفعيةواملصفحات وجاءت محلة عسكرية فرنسية جبارة مدججة بالدبابات 
معركة طاحنة  ىدارت رحو ،جماهدوا محاة يف منطقة باب طرابلس بعد مقربة باب البلد إذ ذاك

محاسة أن يف قيادة املعركة توفيق الشيشكلي ـ رمحه  زاد ااهدينو ،قدم فيها الشهداء دماءهم
 ،اهدينيشد من أزر اإذ وجوده جبانبه الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ واهللا تعاىل ـ 

وكسروا احلملة  رمااوقتلوا سائقيها والدبابات ورفعوا أغطيتها بعض تقدم ااهدون أخريا إىل و
اجته الباقي من احلملة الفرنسية إىل الثكنة العسكرية لفك الطوق عنها، ف ،الفرنسية فانتصروا عليها

خيطط القتحام و جالس هولكن فقدت قائد احلملة إذ قتله أحد ااهدين و ،واستطاعت ذلك
وسط أفراح عظيمة بباب طرابلس وسار ااهدون إىل وسط املدينة بالدبابات اليت غنموها  ،املدينة
؛ لكن بشرط أن يترك الفرنسي يف ذلك الوقت االنسحاب من محاة خاصةوقرر اجليش  ،بالنصر

               
  ). 37ص  (ـ املصدر السابق   1
  ).38، 37ص (ـ املصدر السابق   2
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اجليش الفرنسي وأنصاره أسلحتهم يف الثكنة العسكرية وينسحب كل واحد منهم أعزل من غري 
من سورية عامة بفضل اهللا تعاىل مث بتوجيهات  سالح ليسلم بروحه، كما انسحب اجليش الفرنسي

 ،حلامد ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ وجهاد ااهدين يف سبيل اهللا تعاىلالعلماء العاملني كالشيخ حممد ا
حىت اآلن تشهد مبا فعل ااهدون يف 1الزالت ساحة النصر  اهدي محاة بنصبها التذكاريو

  .   3 2محاة
إخوانه على االلتحاق باملؤسسة العسكرية وكان الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ حيث تالمذته 

بأن ال يكون جييب كل من يستشريه منهم متهربا من اخلدمة و ،لزامية يف اجليشأداء اخلدمة اإلو
إن الزمن الذي حتل فيه األمور من فوق املنابر " :يروي عنه تالمذته قوله ،سبة على التاريخ

لذلك ال ميكن إرجاع  إبطال الباطلوإن استخدام القوة خري وسيلة إلحقاق احلق  ،ذهب ووىل
  . 4" ا الصهاينة إال بالقوةاألراضي اليت احتله

صدر قرار التقسيم كان الشيخ  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف وملا وقعت مأساة فلسطني وـ 
قد وطن نفسه مع أخيه الدكتور و. .الشاحذين للعزائم ،الزعماء املثريين للهممومقدمة العلماء 

وانه يف منعه من لوال تشدد إخ ،دمصطفى السباعي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ خلوض غمرات اجلها
كتب  .5يف قلب اجلمهمور أنفع للقضية من مشاركته يف القتال يقينا منهم أن بقاءه ،مغادرة محاة

ويرى الشيخ  6"حالنا مع اليهود عقدة ال حتلها إال القوة"  :يقول )ردود على أباطيل(يف كتابه 

               
ـ  (ـ أسسها بنصبها التذكاري حمافظ املدينة    1 يف أيام الوحدة مع مصر اعترافا بفضل جماهـدي  ) ياسني الفرجاين ـ جزاه اهللا خريا 

  . محاة
وصالح الدين األيويب يف حروما ضد الصليبيني، ومكافـأة  ) الشهيد(ـ لقد كان حلماة دور جهادي قدمي مع نور الدين الزنكي     2

وهواليوم ) نسبة المسه(ألهل محاة وكتوصية بتحرير القدس جهز نور الدين الزنكي منربين، وضع األول يف مدينة محاة يف جامع النوري 
حقا وضعه صالح الدين األيويب يف املسـجد  يف متحف محاة، أما املنرب الثاين فقد أوصى بوضعه يف املسجد األقصى بعد حترير القدس، و

  .م وادعوا  أن اليهودي الذي قام حبريق املسجد جمنون 1969األقصى لكن أحرقه الصهاينة عام 
كما كان حلماة دور جهادي بعد الصليبيني يف حماربة التتار فقد قاتل امللك املظفر جبيوشه املصرية يف معركة عني جالوت وقاتل معه     

وقد قاتل امللك املنصور صاحب محاة مع امللك املظفر قتاال شديدا وكذلك األمري فـارس الـدين   : " اة  قال احلافظ ابن كثريجماهدومح
  ).  222/  13(هـ   774انظر البداية والنهاية للحافظ أيب الفداء ابن كثري الدمشقي املتويف سنة " أقطاي املستعرب 

  .ـ نقول شخصية عن عدد من األشخاص 3
  .ـ نقول شخصية 4
  ).240ص (ـ علماء ومفكرون عرفتهم  حملمد اذوب  5
 ). 444/   1( ـ ردود على أباطيل حملمد احلامد  6
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مسلم ومسلمة حىت تعود ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف مثل هذه املواطن أن القتال فرض عني على كل 
فكيف ا إذا . .كانت يف أقصى األرضولوكل ذرة تراب من أرض املسلمني إىل حوزة املسلمني 

  .1ثالث احلرمنيواملسجد األقصى أوىل القبلتني وكانت أرض فلسطني 
فانضم إىل اللجان املشكلة ألجل مساعدة " بذل ما يف وسعه لنصرة هذه القضية املصريية و
كما  ،كان يطوف على الناس بنفسه هلذا الغرضو ،مجع املعونات املادية هلمومواسام و ،الالجئني

كتب عنها عددا من املقاالت يف الصحف وخصص للقضية الفلسطينية الكثري من اخلطب 
  .2"واالت

لقد واجه الشيخ هذه األحداث  م، 1964كما كان له دور بارز يف أحداث محاة عام 
ور السلطة بصراحة وحكمة، فاستجاب رئيس الدولة أمني احلافظ ملطلبه األليمة بشجاعة وحا

مث هدأ األوضاع يف بإلغاء أحكام اإلعدام وإطالق سراح املعتقلني وإعادة بناء جامع السلطان 
  .  3محاة

وعرض  ،اتصل رمحه اهللا تعاىل مبحافظ البلد م 1967ويوني/ نكسة حزيران ملا وقعت و
يعمل على تقوية معنويام ويدعوهم إىل و ،ذ يشد من عزمية الناسوأخ ،جهودهوعليه نفسه 

 ،الرميوقد خرج بنفسه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ إىل حقول التدريب و ،التدرب على السالح
بيانه ألمهية اجلهاد وتربيته وبل لقد اندفع حبسن تدريسه  4ليتدرب على إصابة اهلدف بصورة عملية

تأسس معسكر  على احلدود األردنية الفلسطينية و ،تال يف فلسطنيعدد من الشباب يف املدينة للق
قام هؤالء الشباب بعمليات قتالية بطولية ضد وتابع ملنظمة فتح  وهوخاصة اإلسالميني للسوريني 

من  5نصر عيسىوو زهري سعدمهدي اإلدليب و :قدموا شهداء منهموم  1968الصهاينة عام 
  .اهللا تعاىل تالميذ الشيخ حممد احلامد ـ رمحهم

               
 .ـ نقول شخصية 1
  ).39ص  (ـ العالمة ااهد حممد احلامد لعبد احلميد طهماز  2
/  6/  18على العصر بقناة اجلزيرة بتاريخ ـ نقول شخصية  وحوار مع الرئيس األسبق لسورية أمني حافظ يف برنامج شاهد  3

  .م 2000/  5/  15بتاريخ ) 1399(م، انظر جملة اتمع الكويتية العدد 2001
 .ـ نقول شخصية 4
 .ـ نقول شخصية 5
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أمام األفكار اإلحلادية اليت جاءت ا أحزب شدة ال هوادة فيها وـ كما وقف بشجاعة  
حذر من أن هذا الذي يدعوا إليه دين جديد وفقدم الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ نصائحه  ،علمانية

التهديد وكان ، وقاس يف سبيل ذلك كثرياً من اإليذاء وخيرج معتنقه من امللةوخيالف دين اإلسالم 
  .ثابتاً كالطود الراسخ
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  صفاته الشخصية وحياته  :الفصل الثاين
   :ينقسم إىل  ثالثة مباحثو    

  حتصيله العلمي ونشأته  :املبحث األول      
   تصوفه  :املبحث الثاين      

  صفاته الذاتية  :املبحث الثالث
  
  
  
  
  
  

  



23  

4�	� و,!023  :ا
	��� ا�ول
�0 ا5�2  
  

7�6 ا�	
  و9د02 : ولا

  

الفطـر  .. حبماة، بني العيـدين   م 1910/ هـ  1328سنة  حممد احلامدولد الشيخ   
لشيخ عبد احلميد ايروى كانت والدته بعد انقطاع محل أمه عدداً من السنني كما و.. واألضحى

  . 1"طهماز

7�6 ا	
   أ��02 :-�,�ا

  

التصـوف  والتقـوى  وسرة عرفت بـالورع  نشأ الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا ـ يف أ     
شيخ الطريقة و ،وجهائهاوأحد علماء محاة  ،فوالده الشيخ حممود احلامد ،السنةواملنضبط بالكتاب 

كـرمي   ،عفيف الـنفس  ،الورعوعلى جانب كبري من الصالبة الدينية " قد كان وها النقشبندية في
  .2" الكتابة وراءة ابه الذي أنشأه لتعليم األطفال القيعيش من كت ،القلب

البؤس واملرض اليت عمت بالد الشام ابـان احلـرب    حوائجيف الشيخ حممود احلامد تويف   
  .3العاملية األوىل 

يـوم   ،كتب مفيت محاة السابق الشيخ حممد سعيد النعسان ـ رمحه اهللا ـ يف مذكراتـه     
وفاة املرحوم الشيخ  ويف اليوم نفسه كانت"  :هـ فقال 1334األول من شهر ربيع  26االثنني 

كان جلنازته وقع و. .كان الشيخ حممود املذكور من الصاحلني اجلامعني على اهللاو. .حممود احلامد 
  . 4"فيها كثري من أهل الطرق واألعيانخرج  ،يف نفوس احلمويني

بالرغم من قصر املدة اليت عاشها الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا ـ يف كنـف والـده     و  
فقد تـرك الوالـد    ،بالرغم من كل ذلك ،له من العمر يومئذ ست سنوات قد كانوالذي تويف 

               
    .)12ص (عبد احلميد طهماز ل ـ العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد   1
  .)10ص (احلميد طهماز  عبدل ـ  العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد   2
     . ـ نقول شخصية  3

 ).11ص (ز عبد احلميد طهمالالعالمة ااهد الشيخ حممد احلامد  ـ  4
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حنت فيه بعض معامل شخصيته احلازمة فغرس فيه بذور الزهد و ،بصماته الواضحة على ابنه الناشئ
   .تقوىالو

ة اليت أودعهـا اهللا يف قلـوب   مححيدثنا الشيخ حممد احلامد عن نفسه عندما سئل عن الرو  
فاجلواب يكون بلسان العلـم مبـا    ،أما أنا فإن أجبت عن هذا السؤال"  :مهات فيقولاألواآلباء 

أنا طفـل  وإذ إين منيت بفقد أبوي  ،الوجدان التاموال بلسان الذوق  ،شاهدته من أحوال الناس
على أين ال أزال أذكـر   ،تفكريوالتفرقة بني األمور اليت حتتاج إىل نظر ويافع، ال أقدر على التمييز 

مالذا أحتمي وفأجد من أمي ـ رمحها اهللا تعاىل ـ ملجأ    ،أخافوق عهد الصبا أين كنت أفر من
  .1"إين غري ناس امتناا علي ـ رمحها اهللا تعاىل بذلك وأخلص من الضرب وبه 

من بيـت اشـتهر بـالعلم     ،أما  أمه فهي السيدة كوكب بنت الشيخ عبد الغين اجلايب   
ذائع الصيت يف متسكه بالكتـاب   ،أعالمهاواجلايب أحد علماء محاة شقيقة الشيخ سعيد  ،وبالشعر

   .سوريةله املواقف اجلريئة يف وجه املستعمر أيام االنتداب الفرنسي على والسنة و

 2عبد الغينـ رمحه اهللا تعاىل ـ يتيم األبوين مع أخيه األصغر    حممد احلامدعاش الشيخ   
كان يكـرب الشـيخ   و ،كان يف اخلامسة عشرة من عمره الذي 3بدر الدينيرعامها أخومها األكرب 

فذاق ـ رمحه اهللا ـ منذ    ،املهذبوفكان هلما نعم األب واملريب  ،عند وفاة أبويهم ،بتسع سنوات
  .4أمل احلاجةوبداية حياته مرارة اليتم 

�-
7�6 ا	

�ا: 0�
.1:  

ممـا   ،وفاة أمهيف نفس السنة فجع بوفجع  الشيخ يف السادسة من عمره بوفاة أبيه     
اليـتم  واحلرمـان  وال يزال يف مرحلة الطفولة فتذوق مرارة الفقر وهوكان له أثر كبري على نفسه 

  .عددا من السنوات
شتد به القلق على اقد و ،ما أصعب تلك اللحظات عندما كان الوالد مريضا مرض املوتو  
ئا من املال يتركه هلم والـبالد  أنه مل يتمكن يف خالل حياته كلها أن يوفر هلم شيوخاصة  ،أوالده

               
  ).11ص (ـ املصدر السابق   1
 .ـ الذي أصبح فيما بعد مدرسا لألدب العريب يف ثانويات محاة، كما كان شاعر جميدا  ـ نقول شخصية 2
ومل يترك حدثا وطنيا أواجتماعيا إال سجله بأشعاره، وله ديوان ضخم طبع بعضه ومل ) ر(العاصي ـ هوأديب وشاعر، لقب بشاعر  3

 .يطبع اجلزء اآلخر ـ نقول شخصية
  ).235ص (ـ نقول شخصية عن عدد من تالمذته وانظر علماء ومفكرون عرفتهم حملمد اذوب  4
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فلم جيد  ،فأخذ يبحث عن وصي يوصيه عليهم ،األوبئة طيلة احلرب العاملية األوىلوتلفها ااعات 
فكان  ،فما كان منه إال أن أوصى عليهم اهللا ،شغل خالل األزمات بنفسهنأحدا ألن كل إنسان ي

  .1"  إين أوصي اهللا على أوالدي" يردد يف مرض وفاته 
لنا ذلـك مـن   ويبدو ،األوجاعوحمفوفة باآلالم  ،الفاقةوانت طفولته يف غاية من املشقة ك

كان لليتـيم  ول"  :له خالل الكلمات احملزنة اليت أفضى ا لتلميذه عبد احلميد طهماز حيث قال
ـ   ،آالمه ألبكى احلجارة الصماءولسان يبني به عن لوعاته  يف  ىمرت بنا أيام كنا كثريا مـا نبق

حنن نبقى يف املدرسة ألنه و ،معظم التالميذ يذهبون إىل بيوم ،اء دون طعامدرسة يف فرصة الغاملد
أما أنا فكنت أشـغل   ،حىت إن أخي كان يبكي أحيانا من شدة اجلوع ،ال طعامومل يكن لنا بيت 

  .2" نفسي باللعب عن آالم اجلوع 
ه املرحلة العصيبة مـن حيـام   لنستمع لشقيقه األستاذ عبد الغين احلامد حيدثنا عن هذو  

 ،يف أقل من سنة بعـد وفـاة أبيـه   و ،يف السادسة من عمرهورزئ حممد مبوت أبيه وه"  :فيقول
فلم يكن  ،كان قد انقطع مبوت أبيه مورد العائلة من املالو ،فأصبح يتيم األبوين ،توفيت والدتهو

 ،يومئذ طالبا يف املدرسة اإلعدادية ال يزالوفه ،أخوه األكرب بدر الدين قد زاول من قبل ذلك عمال
 ،اجلريان على تفريغ دار العائلـة وفاجتمع الرأي من األقارب  .مل يتجاوز اخلامسة عشرة من العمر

 ،حفظ املال املتجمع عند رجل أمنيو ،املؤنوبيع مجيع ما فيها من األثاث و ،إجيارها ملدة طويلةو
بعد أن أخذ بدر الدين حصته منه لينفقهـا   ،د الغينأخيه األصغر عبوليكون هذا املال نفقة حملمد 

التحق مبدرسـة دار املعلمـني   و ،لكن بدر الدين قطع حتصيله الثانوي .على نفسه يف إمتام دراسته
  .خيتصر ا الطريق يف الوصول إىل عمل يتدارك به أمور املعيشة له وألخويه ،بدمشق
مل حيمال منها إال أمتعـة النـوم    ،انعبد الغين من الدار ومها طفالن صغريوخرج حممد و  
مث صارا ينقالن إىل بيوت أخرى متعددة من بيوت األسر  ،أحلقا أول األمر ببيت عمهماو ،والثياب
فيضـمان إىل   ،بيتان لرجلني متزوجني ذوي أوالد كثريينو ،بيت منها ألرملة ذات أوالد :الفقرية

حمفـوظ  وتدفع لكل أسرة مما ه ،ن املال معينةأفراد كل أسرة من هذه األسر على التوايل بأجور م
فقـر  وتعيش يف حالة بؤس و ،كانت هذه األسر تسكن يف أطراف البلدو .هلما عند الرجل األمني

               
   .)14ص ( طهماز لعبد احلميد ـ العالمة الشيخ حممد احلامد   1
  .  ونقول شخصية )14ص (ـ نفس املصدر   2
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 ،قلمـا يشـبع   ،طعامها خشن قليلو ،أرض دورها من الترابو ،الطنيومن  اللنب  ابيو ،شديد
   .فيذهب اجلوع كل يوم بالعشرات ،ىلالدنيا كلها يومئذ تلفها جماعة احلرب العاملية األوو

كان بدر الدين خالهلا يتردد عليهما  ،أخيه األصغر هكذا مدة سنتنيودامت احلال مبحمد و  
يرى احلرمان الذي يعانيانـه  وفيأسى كل األسى حني يرامها يف بيوت تلك األسر  ،آتيا من دمشق

مما محله على  ،اإلمهالويف اجلهالة ا الغارقني كيف كانا يعيشان بني أوالدهو ،عندها من كل شيء
يسعى يف طلب الرزق إلعاشتهما و ،العودة إىل محاة ليتوىل شأماو ،قطع دراسته يف دار املعلمني

  .1"ال سيما أن املال املدخر قد أوشك على النفاد و ،تعليمهماو
  


7�6 ا	
5=  :�ا>;ا��
7�6و����� ا
  ا

  
يقدمه على كل اللذائذ  ،عاىل ـ شغوفا بطلب العلم كان الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا ت   

مهة عالية يساعده يف ذلـك  وم و ،اجتهادولذلك توجه لطلب العلم جبد و ،املتع احلسيةو ،املادية
أين خريت بني امللك والعلم الخترت العلم ول" يقول عن نفسه  ،ملكاته الفطريةوذكاؤه اخلارق 

  . 2" السلطان وعلى امللك 

   :يم هذه الفترة اهلامة من حياته إىل أربعة أقسامميكن تقسو  
  .املرحلة االبتدائية .1
  .املدرسة الشرعية يف محاة  .2
  .املدرسة اخلسروية الشرعية يف حلب .3
  .املرحلة اجلامعية يف مصر .4

  :املرحلة االبتدائية .1
ما يعصف ا من واجلوع اليت كانت تلف هذه األسرة الصغرية وبالرغم من ظروف البؤس 

حيث  ،احلاجة فإن األخ الكبري بدر الدين ظل وفيا ألخيه حممد فلم يغفل عن تعليمهوفاقة رياح ال
               

  )..16، 15ص ( ـ  العالمة ااهد حممد احلامد للشيخ عبد احلميد طهماز   1
  .)49ص (عدد خاص بالشيخ حممد احلامد بعد وفاته  )م 1969العدد الثالث ـ السنة العاشر ( 0ـ جملة حضارة اإلسالم   2
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فلم يقبـل   ،ملا كان يرى فيه من خمايل الذكاء ،فأيقظ فيه روح اجلد" أدخله يف املدرسة االبتدائية 
فاز ونه يف الصف األول إال أن ينال الدرجة األوىل على رفاقه فحقق حممد ألخيه ما أراد موهومنه 

  .1"  بالدرجة األوىل لذلك العام 
ختـرج مـن   و ،استمر الوضع على هذه احلال حىت أى حممد مرحلة الدراسة االبتدائيةو  

ويف نيته أن يتابع "م فأدخله أخوه بدر الدين يف املدرسة اإلعدادية  1922الصف السادس سنة 
شعر بنفـرة  و ،يئته اجلديدة يف املدرسةلكن حممدا مل ينسجم مع ب ،له حتصيله فيها للعلوم العصرية

التزامه حلقات بعض الشيوخ يف وفإن ميله إىل العلم الشرعي  ،بدا عليه التقصري يف دروسهاو ،منها
  .بني هذه املدرسةوكل ذلك مل يالئم بينه  ،سلوكه الديين الصارمو ،طلبه

فوجد  ،غري رغبة منه أنه يقسره عليها منو ،شعر أخوه أنه حيمله على الذهاب إليها محالو  
ء ألخيه يف املستقبل عمال يعتمد عليه يف يال يهيوأن االستمرار على هذا ضرب من العمل فاشل 

وضعه عند معلم خياطـة للمالبـس   و ،م 1923فأخرجه من املدرسة اإلعدادية سنة  ،العيش
فكان حممد يعمـل   ،يتابع معها طلب العلم الشرعي كما يريدو ،ليتعلم عنده مهنة اخلياطة ،العربية

ينضـم بعـد العشـاء إىل    و ،حيضر بعد املغرب دروس العلماء يف املساجدو ،يف النهار يف الدكان
فقد افتتحت يف محاة  ،كثرياوعلى أن األمر مل يطل به على هذا النح .احللقات اخلاصة لطلب العلم

بدر الـدين يف  كان أخوه و ،فرغب حممد يف دخوهلا ،م 1924مدرسة دار العلوم الشرعية سنة 
فأرسل خاله الشيخ سعيد اجلايب  ،تلك السنة يف دمشق يتمم دراسة الصف األخري من دار املعلمني

دخـل  و ،على الفور ترك حممد دكان اخلياطـة و ،يستشريه يف إدخاله فيها فأقر بدر الدين الفكرة
  . 2" تعني بذلك مستقبله العلمي و ،املدرسة الشرعية

    
  

  :يف محاة املدرسة الشرعيةـ  2

               

  .)17ص  (عبد احلميد طهماز لاحلامد  ـ  العالمة ااهد الشيخ حممد   1
   ). 18، 17ص ( ـ املصدر السابق   2
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أسعدها ذلك أن مهتـه قـد   وتعترب هذه املرحلة يف حياة الشيخ العلمية هي أهم املراحل 
" حيـث   ،يعطيه جل وقتهو ،جهتها شطر طلب العلم الشرعي الذي كان مييل إليه كثرياوحتددت 

مـن  فرغم صغر سنه بني أقرانـه   ،،عليها ظهرت عمليا إمكاناته الفكرية اهلائلة اليت تفضل اهللا 
إمنا كان مهه يف ارواء  ،ما كان رمحه اهللا يهتم لشؤون املعيشةو .طالب املدرسة كان األول بينهم

بل كان يتردد صباحا  ،له مل تكن املدرسة الشرعية كافيةو ،ظمأه العلمي وإشباع طموحه الفكري
 ،الـم مساء على الدروس العلمية اخلاصة اليت كان يعقدها بعض الشيوخ يف املساجد خلواص طو

  1"  .حىت بلغ عدد احللقات العلمية اليت كان حيضرها تسع حلقات يف اليوم

   :ـ املدرسة اخلسروية الشرعية يف حلب 3

يقـوده الشـغف   وبعد أن أى دراسته يف املدرسة الشرعية يف محاة ظل حيدوه الشـوق  
ى فيها دراسته ليلتحق اليت أ 2فقرر االرحتال إىل حلب يف نفس السنة  ،لالستزادة من طلب العلم

 ،كانت تعترب يف ذلك الوقت أرقى املدارس الشرعية يف بالد الشامو" باملدرسة اخلسروية الشرعية 
فضال عن املناهج الواسعة الـيت كانـت تـدرس     ،فالتدريس فيها منوط بنخبة من العلماء الكبار

   .3"فيها

كما ظهرت شخصيته  ،طريةبرزت ملكاته الفو ،يف هذه املدرسة ظهر نبوغ الشيخ العلمي
" أحد شيوخه ـ قائال وهوصفه الشيخ أمحد الشماع ـ و ،حىت بني شيوخهوالعلمية بني أقرانه 

  ."حبر علم ال ترتحه الدالء 
صل إليها الشيخ ـ عليه رمحة اهللا ـ وتبني لنا هذه القولة مدى املكانة العلمية اليت 

من املالحظ  ملن يتتبع حياة و ،إىل أعلى الدرجات رقي فيهالو ،وإمكاناته العالية يف حتصيل العلم
هذا والعمل الصحيح العقيدة القومية وإمنا اختاره ليهديه إىل والشيخ أنه مل خيتر العلم رد العلم 

   .الثمرة النافعة لهواهلدف احلقيقي للعلم وه

               

  ). 19، 18ص  ( ر السابق دـ املص  1
  . م 1928ـ   2
  ). 21ص  (لعبد احلميد طهماز   ـ العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد  3
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 بل كان حيرص على شهود ،فلم يكن ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يكتفي بدروس املدرسة" 
  .1" الدروس العلمية اليت تلقى يف مساجد حلب 

يرجع سبب اهتمام الشيخ بتحصيل العلم إىل تلك الكلمة اليت ألقاها يف قلبه أخوه بدر و
أعوذ باهللا من نصف عامل "   :له حيث قال ،الدين أثناء وداعه يف حمطة القطار قبل سفره إىل حلب

ال يزال تأثريها يف نفسي منذ و ،يف قليب هذه الكلمة حفرت" :قال الشيخ ـ رمحه اهللا ـ."
  . 2" أربعني سنة 

إمنا كان و ،ولذلك مل يكن الشيخ يقتصر يف دراسته العلمية على كتب املناهج الرمسية
  .رواء ظمئه العلميإجديدها من أجل ويطالع العديد من الكتب من قدمي املصنفات 

عطائه يف املستقبل حيث التقى وكوينه خ أثر بالغ يف تقد كان هلذه املرحلة من حياة الشيلو
أخذ عنه الذكر كما تتلمذ على يد الشيخ أمحد الزرقا فقيه الشام وفيها بالشيخ أيب النصر خلف 

  . 3الشيخ رمحه اهللا تعاىلنقل عن بال منازع كما 

   :ـ املرحلة اجلامعية يف مصر 4  

ب يف االستزادة من طلب بعد أن أى الشيخ دراسته يف املدرسة اخلسروية الشرعية رغ  
قد كانت وفظل يبحث عن منهل علمي عذب يروي ظمئه العلمي فقرر السفر إىل مصر  ،العلم

االنتساب إىل األزهر الشريف تراوده منذ كان يدرس يف املدرسة وفكرة االرحتال إىل مصر 
  .اخلسروية الشرعية

مل يرحتل إىل مصر و هـ 1353/ م 1934املدرسة اخلسروية سنة   يفخترج حممد احلامد 
مل يستطع اجتيازها إال سنة وهـ فقد حالت دون سفره عدة عقبات  1356/ م  1937إال سنة 
   .هـ 1356

حيث  ،محاةولقد فوجئ يف مصر مبا شاهده من مظاهر غريبة عن جمتمعه يف حلب و
اء تفشيا النسواالختالط بني الرجال وكما تفشى السفور  ،عاداتهوانتشرت يف مصر أفكار الغرب 

               
  .  21ـ املصدر السابق، ص   1
  . 21ـ املصدر السابق، ص   2
  . ـ نقول شخصية 3
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ذلك أن تربيته اليت تلقاها يف جمتمعه يف محاة تأىب عليه مشاهدة تلك املنكرات، حىت يف  ،كبريا
ففي إحدى رسائله إىل شيخه أيب  ،محاةواألزهر مل جيد اتمع الصاحل الذي كان يعيشه يف حلب 

ومن  ، يديهيرى احملرمات من بنيوهو ،ماذا يأمل طالب العلم احلقيقي يف مصر"  :النصر قال
ليس عندهم شيء من و ،يأخذ عن قوم غري عاملني بالسنةو .عن مشالهوعن ميينه و ،خلفه

هم يشاغبون أثناء و ،كثريون منهم ال يصلونو ،شاربللحية والومع طلبة حيلقون ال ،الروحانية
 لئال تكثر عليهمو ،قلة تشوقهم لهو ،لعدم رغبتهم يف العلم ،يقرؤون يف اجلرائدو ،الدروس
إذ ال يقرؤون إال بعض املقرر  ،فهم طالب شهادات ال طالب علم ،فيصعب الفحص ،تاملقروءا
  . 1" يعطلون أكثر العام و ،عليهم

لكن الناس استهجنوا عودته والموه  ،مل يلبث أن رجع إىل محاة هاربا من تلك املنكراتو
العتب كر وا كثر عليه اللوم ملو ،إكباروألم كانوا ينظرون إىل األزهر نظرة إجالل  ،أشد اللوم

    .راجعا إىل مصر
لقيت من "  :يصف لنا حالة االستهجان اليت لقيها من أهل محاة يف أحد رسائله فيقول

صرت كاسف و ،ووقعت يف خجل كبري ،ا جسيمامهّو ،استغرام يئي أمرا عظيماودهشة الناس 
فكنت أجيب كل إنسان  ،موجهة إيل وكانت أسئلة الناس ،حمتارا يف أمري ،حزين القلب ،البال

احلكم علي باجلنون و ،فقد كنت أملح االستخفاف يب! لكن هيهات هيهات و ،مبا أظن أنه يقنعه
قضيت فيها بضع ساعات فرارا من وأخريا اضطرتين احلال إىل أن خرجت إىل الربية و ،من نظرام

  . 2" تواريا عنهم والناس 
عاداا عن كثب  لىاطلع عوخرب أحوال البلد ون بعد أن مكث يف مصر فترة من الزم

النفور عنده إىل حمبة وانقلب الكره والعلماء غري نظرته للمجتمع املصري ووتعرف على الصاحلني 
   .أنس باملصرينيوملصر 

  :دع مصر باكيا على فراقها يف عدة قصائد منهاوقفل راجعا إىل محاة ووملا أى دراسته 
  

               
   .  )29ص ( العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد  لعبد احلميد طهماز  ـ  1
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  استطعت عشت فيك طويال ولو  مذ عزمت رحيال ذبت يا مصر           

  عاد  صوت  النكري  صوتا  مجيال  كنت  ممن  رموك  بالنكر لكن

  بعد بعد وهل أنال وصوالً  ليت شعري يا مصر هل مثَّ عود

  1ختذ القلب حنو مصر سبيالً    أنا إن عشت عن محاها بعيداً

7�6 ا	
� :?��<ا	�4
  �@�,�0 ا

 ،فطلب العلم حىت ارتوى منه ،مد ـ رمحه اهللا ـ على خطى رشيدةسار الشيخ حممد احلا  
فاحتل بذلك مكانة علمية مرموقة يف  ،مقاصدهوأدرك أغواره وهضم ما تلقاه و ،اكتملت ثقافتهو

   .خارجهاوبلده 
كانت بداية ظهور مكانته العلمية يف مصر عندما تقدم الختبار االنتساب إىل األزهر 

 ،هذا رجل قد امتأل علما"  ،"إنك عامل ال حتتاج إىل الدراسة "  :تذتهالشريف حيث قال له أسا
كما أن زميله يف الدراسة األزهرية الشيخ مصطفى السباعي ـ رمحه  2"جاء ليحصل على شهادة 
  . 3"إنك مدهش من أين لك كل معرفة هذه األحكام "  :اهللا ـ كان دائما يقول له

ملا كان يتحلى به " حبر علم ال ترتحه الدالء " ه كان الشيخ ـ رمحه اهللا ـ كما قيل عن
حىت    ،نفس تواقة لالستزادة من كل جديدو ،علم وفربو ،ثقافة واسعةو ،للعلم ةمن نفس  شغوف

  .  كانت تأتيه االستفتاءات من خمتلف البـالدو ،عمت اآلفاقوجتاوزت شهرته بالد الشام 
فاملدرسة حمضن الناشئة الذين  ،نشرهوم العلم املسجد ميدانني لتعليواختذ الشيخ من املدرسة 

من هذا املنطلق صرف الشيخ ـ رمحه اهللا ـ جهدا و ،ستؤول إليهم مقاليد األمور يف الغد القريب
فترك فيهم آثارا  ،صرف هم الشباب ملعايل األمورو ،التوعيةوقضاها يف التربية  ،كبريا يف املدرسة

   .حسنة
 ،فصاروا يصلون ،املداومة عليهاوى إقامة الصالة حثثتهم عل" :حتدث عن ذلك فقال

ا وفشعر ،قذف اهللا تعاىل النور يف قلومو ،وحيضر بعضهم الدرس العام يف هذا املسجد مساء
               

  ). 32ص (ـ املصدر السابق  1
  . ـ نقول شخصية2
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من قريب سألين و ،فطفقوا يسألونين عن أحكام تتعلق بقضاء الفوائت ،بتفريطهم يف املاضي
  "   1..قيامه أحدهم عن حكم يتعلق بقيام الليل مبديا رغبته يف

حيث جتتمع فيه أصناف خمتلفة من  ،امليدان الثاين جلهاده التعليميوأما املسجد فقد كان ه
 العبادات والشعائرذلك أن املسجد ـ من الناحية اإلسالمية ـ ليس مكانا ألداء  ،طبقات اتمع

تهم بأمور دينهم توعيوتوجيه أفراد األمة وطلبه ولتحصيل العلم  أيضا مكانوبل ه ،الدينية فقط
 ،فقد كان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ خيتار يف أكثر خطبه املواضيع ذات الصلة حبياة األمة"  ،ودنياهم

  .2" ال يقتصر على نوع معني من املواضيع و

الذي كان يلقيه كل يوم  ،يومني من درسه العام للقرآن الكرميخصص رمحه اهللا تعاىل " 
ن من كيلقي فيها دروس التفسري حىت مت ،خال ليلة اجلمعة قبل صالة العشاء يف مسجد السلطان

حىت يستكمل  ،يقف أحيانا عند اآلية الواحدة عدة دروس. .تدريس تفسري القرآن مرتني تقريبا
  . 3" استدالالت العلماء املختلفة واألحكام املتفرعة عنها و ،بيان معانيها

علم التفسري حبوثا شائكة إن يف " :حيث يقول علم التفسريللتخصص يف وكان يدعو
  . 4"كان عندنا متخصصون يف كل فرع من فروع العلموحبذا لو ،قامت حوهلا معارك علمية كبرية

ومذكرة  ،اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب :كان يف تفسريه يعتمد على عدة مراجع منهاو
روح و ،شريفتفسري آيات األحكام الذي كان مقررا تدريسه لطالب كلية الشريعة باألزهر ال

وتفسري تفسري الشيخ أيب السعود ومفاتيح الغيب للرازي و ،تفسري ابن كثريو ،املعاين لأللوسي
   . .ـ رمحهم اهللا تعاىل 5القرطيب 

قد كان وجعلها حمور اهتمامه بعد كتاب اهللا تعاىل و ،للسنة النبويةكذلك خصص وقتا 
   .احلديثوالسرية  :عمله فيها من ناحيتني

               
  ). 47ص  ( ـ املصدر السابق   1
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ليلة حممد ـ صلى (كان يسميها وـ ليلة اخلميس ـ  للسريةأسبوعيا  ـ خصص درسا
ملؤلفه السيد  )اآلثار احملمديةوالسرية النبوية (اختار هلذا الدرس كتاب  قدو )سلم  ـواهللا عليه 
فهي من أمجل ليايل  ،قد كان هلذا الدرس طابع خاص عند مرتادي مسجد السلطانو ،أمحد زيين

الذي طوف البالد  )غونتر رودمان(د شهد بذلك مستشرق أملاين امسه قو ،األسبوع يف املسجد
بقي فيها قرابة شهر كان يداوم فيها على ومر يف تطوافه على محاة والعربية من أقصاها إىل أقصاها 

قد عرب ذلك املستشرق عن إعجابه الشديد بدرس السرية يف و .حضور دروس الشيخ حممد احلامد
خاصة مساء و ،إنين أتذكر دائما بشوق دروسكمو"  :د احلامد يقول فيهارسالة أرسلها للشيخ حمم

أنسى تأثريكم الشديد خالل  يف املسجد يف هذا اال ظهرت شخصيتكم الكرمية بوضوح وإنين لن
  . 1"جعلين أحلظ إميانكم العميقو ،الذي ملس قليب ،قراءة سرية الرسول

خصص ـ رمحه و ،ثاين بعد القرآن الكرميباعتباره األصل ال باحلديث الشريفكما اعتىن 
قد درس عدة و ،لتدريس احلديث الشريف يف الدرس العام ،أسبوعيا ،ـ ليلة األربعاء تعاىل اهللا

كتاب اختصر فيه مؤلفه أحاديث الكتب وهو 2تيسري الوصول للشيباين :كتب يف احلديث منها
 ،الترمذي ،داود أيبو ،مسلمو ،ريالبخاوالك  مل( :جامع األصول الشامل لسبعة كتب باألحاديث

اجلامع الصغري  ،الترهيب للمنذريوالترغيب و،وكتاب األربعني مع شرحه للنووي )النسائيو
  .للسيوطي

حاشية ابن  :درس فيها الكتب التاليةو ،يومني يف كل أسبوعللفقه خصص كذلك 
   .كتاب اهلدية العالئيةو ،كتاب مراقي الفالحو ،عابدين

سرد األحكام الفقهية جمردة من الدليل الشرعي بل كان يعتين بفقه الدليل مل يقتصر على و
من شىت أقطار العامل اإلسالمي بتدفق غزير قد كانت ترد عليه األسئلة الشرعية و .تدريساودراسة 

؛ مما كان يؤهله حبق أن يسمى مفيت العامل اإلسالمي وكان يرد على األسئلة مجيعاً لثقة الناس بعلمه
   .ه رمحه اهللا تعاىلخبط يد

               
   .)96ص ( ـ املصدر السابق   1
وتويف يف رجـب  ) هـ 403(ـ هوالشيخ املسند، أبوالفتح عبد الواحد بن علوان بن عقيل بن قيس الشيباين البغدادي، ولد سنة  2

  ). 128/  19(سري أعالم النبالء  ـ) هـ 491(سنة 
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مل يقف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عند كتب املذهب ـ أي مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان و  
شرحه البن قدامة يف فقه اإلمام أمحد بن وـ بل طوف يف بقية كتب املذاهب األخرى كاملغين 

  ..كاملوطأ يف فقه اإلمام مالوغريه من كتب الفقه الشافعي وكاموع و ،غريهوحنبل 
كان له درس خاص يف حجرته اخلاصة يف اجلامع اجلديد ( :يروى لنا عدد من تالمذته أنهو  

حيضره خواص تالمذته من طلبة العلم الشرعي والعلماء فكان ومن بعد صالة الفجر من كل يوم 
أنفس كتاب يف الفقه احلنفي؛ أى منه مخس جملدات يقرر فيه شرح كتاب كرت الدقائق للزيلعي 

قد حاول غريه أن يكمله بعد وصل ستة وبقي جملد واحد منه مل يراجعه حال حياته لتالميذه من أ
  .1)وفاته فمضوا به فترة من الزمن مث أقفل الدرس

7�6 ا
��دس	
�  :ا��	�B90 ا�
��  

  

تزوج الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ بعد عودته من مصر من ابنة الشيخ أمحد سليم مراد ـ   
أما أوالده فهم  ،ابنتنيورزقه اهللا ستة من الولد ومرشدها يف زمانه و ـ  شيخ محاة رمحه اهللا تعاىل
مث يليه الشيخ حممد أمني  ،ورعهوعلمه وأكثرهم شبها به يف مسته و،أكرب أوالدهوهوالشيخ حممود 

وللشيخ حممد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   ،أمحد ساملوعبد الرمحن الدكتور الشيخ عبد املعز والشيخ و
هي أم معاذ ـ وأما بناته فهما زوجة الشيخ مصطفى مراد  ،رضيع وامسه عاصموهوفل تويف ط

ـ رمحه اهللا  2رمحها اهللا تعاىل ـ واألخرى هي أم عبد اهللا زوجة الدكتور حممد سليمان النجار
  تعاىل ـ
وصفة أوالده مجيعاً التقوى والعلم، فهم حيملون شهادات عليا ـ ما جستري أو ماجستري   

    .كتوراهود
  

�,�-
 0C.52 :ا
	��� ا
  

               
  . ـ نقول شخصية   1
  .ـ نقول شخصية   2
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موقفه والشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ " صوفية  "حيسن بنا قبل احلديث عن 
آراء بعض العلماء و،داللته االصطالحيةو ،أن منهد بلمحة موجزة عن نشأة التصوف ،من التصوف
  ..املعتدلني فيه

7�6 ا�ول 	
  ا
�5.ف  :ا

  

   :تصوفحملة موجزة عن نشأة ال •
أسس قواعده و ،أول من وضع مصطلح التصوفوغري معروف على وجه التحديد من ه

 ،اعتربه علما مستقال مثل بقية العلوم اإلسالمية اليت تأسست بعد ظهور اإلسالم كالفقهو ،أصولهو
  إخل . .الصرفو ،النحوو ،أصولهو

حول نشأة  الذي يبحث يف تاريخ التصوف يستطيع أن يدرك مدى اضطراب الباحثنيو
إن كانت حقيقة التصوف املتمثلة يف وعجزهم عن حتديد فترة زمنية معينة لنشأته و ،التصوف

صقل النفس و ،التقشفودعوته إىل الزهد وتزكية النفس ال تكاد ختتلف عن حقيقة اإلسالم 
ل يف املتمثوالثاين واخلطأ تفسري سلوك بعض العباد يف القرنني األول " لكن من و ،وتطهري الروح
األساس  واإلقبال على األعمال الصاحلة بأن هذا السلوك هوكثرة العبادة والتقشف ونزعيت الزهد 

ن الباحثني من ؛ لكن ممبعناه االصطالحي الذي عرف به فيما بعد 1" التارخيي لظاهرة التصوف 
السلوكية وعتقادية وأن أصوله اال ،يقول بإسالمية نشأة التصوف مبعىن أنه نشأ مع ظهور اإلسالم

هذا العلم ـ "  :يف مقدمته 2يقول بن خلدون .فعل السلف الصاحلوالسنة ومستمدة من الكتاب 
أي التصوف ـ من العلوم الشرعية احلادثة يف امللة وأصله أن طريقة هؤالء القوم مل تزل عند سلف 

عكوف على وأصلها ال ،اهلدايةوالتابعني من بعدهم طريقة احلق وكبارها من الصحابة واألمة 
الزهد فيما يقبل عليه وزينتها وواإلعراض عن زخرف الدنيا  ،االنقطاع إىل اهللا تعاىلوالعبادة 

كان ذلك عاما يف الصحابة و ،االنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادةو ،جاهومال واجلمهور من لذة 
               

  ). 491 ص )سعيد بن مسفر. ـ الشيخ عبد القادر اجليالين، د 1
هـ، وكان فصيحا مجيل الصورة  732ـ عبد الرمحن بن حممد بن خلدون الفيلسوف املؤرخ العامل االجتماعي البحاثة، ولد سنة    2

وحا للمراتب العالية، له عدة مصنفات من أشهرها العرب وديوان املبتدأ واخلـرب يف تـاريخ   مهجة، عزوفا عن الضيم، طعاقال صادق الل
ـ البـدر الطـالع     هـ  808العرب والعجم والرببر وهوسبعة جملدات أوهلا املقدمة الذي يعترب من أصول علم االجتماع مات سنة 

  ). 337/  1(مباحسن من بعد القرن السابع للشوكاين  
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س إىل خمالطة الدنيا جنح الناوما بعده وفلما فشي اإلقبال على الدنيا يف القرن الثاين  ،السلفو
  .1"املتصوفةواختص املقبلون على العبادة باسم الصوفية و

عوارف (يف كتابه  2يؤكد هذا املعىن كذلك عبد القاهر بن عبد اهللا السهرورديو  
سلم ـ وقتداء برسول اهللا ـ صلى اهللا عليه إن الصوفية أوفر الناس حظا يف اال"  :فيقول )املعارف

  .3"أحقهم بإحياء سنتهو
سلم ـ ويرى أن ما دعا إليه الصوفية من أخالق هي ما ختلق به النيب ـ صلى اهللا عليه و

  .  .زهدوطالقة وجه ووعفوإيثار ومن تواضع  ،دعا إليه يف أحاديثهويف سلوكه 
ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  الذي 4أعدل اآلراء يف ذلك ما ذهب إليه شيخ اإلسالم بن تيميةو
 ،نشأ يف مرحلة الحقة عن ظهور اإلسالم على أسس مستقلة"  التصوف اإلسالمي" يرى أن 

كان نتيجة ظروف ومالبسات ووإمنا ه ،ال للكهنات بصلةونات بال متت للره ،ومنطلقات خمتلفة
 .معينة اعترت العامل اإلسالمي يف فترة من الفترات

  تعاىل  رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ••••

ن سبب اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا تعاىل ال شك أن القارئ سيتساءل ع
الداين بعدائه الشديد ـ واملعروف لدى القاصي  ووه ،على كثرم ،ـ دون غريه من علماء األمة

  .حماربته هلا بكل الوسائل املمكنةو ،عند من ال يعرفه ـ هلذه الطائفة
ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ميثل   كما أنه ال خيفى على أحد من الناس اليوم أن ابن تيمية

تشن حربا ال هوادة فيها على تبدلت يف بعض أفرادها لاملرجعية الفكرية للسلفية املعاصرة اليت 
  .الباطل الذي طرأ عليهاواملتصوفة دون متييز بني احلق الكامن فيها والتصوف 
   :على أساسني )ابن تيمية(حيسن اإلشارة إىل أنه مت اختيار و

               
  ). 333ص (ابن خلدون  مقدمة ـ  1
هـ هومن أئمة  490ـ أبوالنجيب، عبد القاهر بن عبد اهللا بن حممد السهروردي ، شيخ بغداد، ولد تقريبا يف سهرورد يف سنة  2

  ).475/  20(هـ ، سري أعالم النبالء  563الشافعية وعلم من أعالم الصوفبة  تويف يف مجادى اآلخرة سنة 
 ) .491ص (نقال عن عبد القادر اجليالين لسعيد بن مسفر  )229ص  (عبد القادر السهروردي، عوارف املعارف ـ  3
وانتقل به أبوه إىل دمشق هـ  661سنة ـ أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين اإلمام شيخ اإلسالم ولد يف حران    4

اه، كان داعية إصالح يف الدين آية يف التفسري والعقائد واألصول، فصيح اللسان، مكثـرا  مرات  من أجل فتاو عدة سجن. فنبغ واشتهر
  ). 521ص (طبقات احلفاظ  للسيوطي . هـ 728من التصنيف، تويف يف سجن القلعة بدمشق سنة 
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أحد أهم الرموز واره املرجعية الفكرية املوثوق ا لدى السلفية املعاصرة باعتب :األول
  .يف رأي الكثريين الذود عنهوالتارخيية املشهود هلا مبناصرة مذهب السلف 

وبعده  ،وسطيةوباعتدال املتشعبة ومعاجلة القضايا الشائكة الذي حياول فيه منهجه  :الثاين
   .التطرفوعن التنطع 

أول من و ،أول ما ظهرت الصوفية من البصرة"  :ة  ـ رمحه اهللا تعاىل ـيقول ابن تيمي
عبد الواحد من أصحاب احلسن و 1بىن دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد

ذلك ما مل يكن يف سائر وحنواخلوف والعبادة و، وكان يف البصرة من املبالغة يف الزهد 2البصري
  ". عبادة بصريةوكويف  فقه"  :هلذا كان يقالو ،األمصار

كان ذلك يف أوائل و ،وهي البصرة ،فابن تيمية يرى أن التصوف قد نشأ يف بيئة إسالمية
بالرغم من أن و ،القرن الثاين للهجرة لكن أمر املتصوفة مل يشتهر إال يف القرن الثالث للهجرة

م حبسب ما فيهم من إمنا نظر إليهو ،فإنه مل يعلن النفري على كل متصوف ،نشأم كانت حادثة
والصواب " عظمهم وفيهم  على من غاىلوأسرف يف ذمهم وأنكر على من ذمهم و ،الباطلواحلق 

ففيهم السابق املقرب حبسب  ،كما اجتهد غريهم من أهل طاعة اهللا ،أم جمتهدون يف طاعة اهللا
 ،تهد فيخطئيف كل من الصنفني من قد جيو ،من أهل اليمنيوفيهم املقتصد الذي هو ،اجتهاده

فهذا ..عاص لربه ،ظامل لنفسهوومن املنتسبني إليهم من ه ،ال يتوبوفيهم من يذنب فيتوب أو
  .3"تنوعومث أنه بعد ذلك تشعب  .أصل التصوفوه

  

  :تعريف التصوف •

               
وحديثه من . بن أيب رباح  حدث عن احلسن وعطاء. الزاهد القدوة، شيخ العباد ، أبوعبيدة  البصري: ـ عبد الواحد بن زيد الزاهد  1

وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه العبادة، حىت غفـل عـن   . وقال النسائي متروك احلديث. قبيل الواهي عندهم قال البخاري تركوه
   ). 187/  7(سري أعالم النبالء  .هـ 150مات سنة  .اإلتقان، فكثرت املناكري يف حديثه

كان سيد أهل زمانه علما وعمال، وكان من الشـجعان املوصـوفني،   . د، موىل زيد بن ثابتـ احلسن بن أيب احلسن يسار، أبوسعي 2
     ). 563/  4(سري أعالم النبالء ). هـ 110(مات يف أول رجب سنة . وكان من أعلم الناس باحلالل واحلرام

  ).18 / 11 (البن تيمية الفتاوى  ـ  3
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هل هي مأخوذة و ،"التصوف " مل تتفق آراء العلماء على االشتقاق اللغوي لكلمة  :لغة
  ."صوفة " تنتسب إىل رجل امسه والصف أوأ الصفة والصوف أومن الصفاء أ

سنة رسوله وظاهره مبتابعة كتاب اهللا وباطنه  صفاالصويف من " :1يقول عبد القادر اجليالين
   .2"سلم وصلى اهللا عليه 

لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ يرد على هذا االشتقاق لعدم صحته لغويا 
ـ إن صفائية كان حقه أن يقال و ،ا بعيد يف مقتضى اللغةإن اشتقاق الصويف من الصف" ويقول 

هي و الصفةومن الصوفية من ينسبها إىل  ،)صفا(إن كان مقصورا  صفويةو )صفاء(كان ممدودا 
 ،سلم ـ يف مشايل املسجد باملدينة النبويةواملكان الذي يف مؤخر مسجد النيب ـ صلى اهللا عليه 

  .3"ال مكان يأوي إليهويس له أهل كان يأوي إليها فقراء املسلمني من ل

ال  الصفةفالنسبة إىل " ال ابن تيمية بصحتها و 4لنسبة مل يسلم القشريياكذلك هذه   
  ."صفي"كان كذلك لقيل ولو 5" صويف" وجتيء على حن

املقدم بني يدي اهللا يف عموم الطاعات " الصف"إا منسوبة إىل  "  :قال بعضهمو
   ." صفِّي" كان كذلك لقيل وه لفإن ،غلطووه .6"والقربات

" صفَوِي " كان كذلك لقيل وغلط أيضا ألنه لوهو ،من خلق اهللا" الصفوة"قيل نسبة إىل و
قبيلة من العرب كانوا جياورون مبكة من الزمن  ،صوفَة بن بشر بن أد بن طاجنة" قيل نسبة إىل و

 ،فإنه ضعيف أيضا ،ن جهة اللفظهذا وإن كان موافقا للنسب مو ،ينسب إليهم النساك ،القدمي
نسب النساك إىل هؤالء لكان هذا وألنه لو ،ال معروفني عند النساكو ،ألن هؤالء غري مشهورين

               
هـ وكانت له كرامات ظاهرة  471بوحممد عبد القادر اجليلي احلنبلي ولد جبيالن سنة ـ هوالشيخ اإلمام العامل القدوة حمي الدين أ 1

  ).   439/  20(هـ   سري أعالم النبالء للذهيب  561تويف سنة 
  .) 514ص  (سعيد بن مسفر،. عتقادية والصوفية، دالشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االـ  2
  ).38 / 11 (البن تيمية  الفتاوى ـ  3
املصنف يف الكالم على الصـوفية وأحـواهلم    يف رجال الطريقة،ـ عبد الكرمي بن هوازان القشريي الصويف، صاحب كتاب الرسالة   4

هـ، وكان عدمي النظري يف السلوك والتذكري، لطيف العبارة، طيب األخالق، ويعترب من شيوخ التصوف يف  375ولد سنة . وأخالقهم
  ). 227/  18(أعالم النبالء سري  .هـ 465مات سنة . خرسان

  ).50/  2( ـ الرسالة القشريية  5
  ). 487ص  (سعيد بن مسفر . عتقادية والصوفية، دـ الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه اال 6
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ال " الصويف " ألن غالب من تكلم باسم و ،تابعيهم أوىلوالتابعني  والنسب يف زمن الصحابة 
 1."ال وجود هلا يف اإلسالم  ،هليةال يرضى أن يكون مضافا إىل قبيلة يف اجلاو ،يعرف هذه القبيلة

يقول يف جمموع  .يرى ابن تيمية  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أن التصوف منسوب إىل لبس الصوفو
" صويف "  :فقيل يف أحدهم ،هي لباس الصوفو ،هؤالء نسبوا إىل اللبسة الظاهرةو"  :الفتاوى

األمر به لكن أضيفوا إليه ال علقوا وال هم أوجبوا ذلك وليس طريقهم مقيدا بلباس الصوف و
    .2"لكونه ظاهر احلال 

�,�-
7�6 ا	
  ��	� ا
����  :ا!
  ا
�5.ف ��E ا

وفهما  ،ذوقاوعلما ومواجيد وأحواال  ،عاش العالمة ااهد حممد احلامد جتربة التصوف
انت بل ك ،ضوابط الشرعو ،ة من قيود العلمتمل تكن تلك التجربة الروحية الصافية منفلو ،شوقاو

   .مؤمترة بأمرمها ،تابعة هلما

ألن كل الدخائل  ،3"العلم أمري على التصوف " ولذلك كان دائما يرفع شعاره املعروف 
كان ـ رمحه اهللا ـ و ،التصوف إمنا دخلت عليه عن طريق اجلهلواالحنرافات  اليت عكرت صفو

  .4"اليتهم مل يتصوفو"  :البدعول من أدخل على التصوف الشوائب كيقول عن 

كانت لديه ـ رمحه اهللا ـ رغبة يف تأليف كتاب عن التصوف بلغة العامل الصويف ينفي و
  . غري أن املنية وافته قبل أن حيقق أمنيته  ،االحنرافاتوالدخائل و ،الشطحاتوعنه البدع 

   .مفهوم التصوف عند الشيخ حممد احلامد ••••

قال  ،وفا يف العصور األوىلمل يكن معرويرى الشيخ حممد احلامد أن لفظ التصوف حادث 
ظهرت و ،اختذوها أماورضعوا منها و ،مالت مو ،فلما فتحت الدنيا على املسلمني" رمحه اهللا  

عاملني على إحياء  ،بقي فريق من الناس متبعني خطة السلفو ،العنادوكثر البغي و ،بوادر الفساد

               
  ). 6 /  11(ال بن تيمية  ـ الفتاوى   1
  ). 16 / 11(ـ الفتاوى البن تيمية   2
 ).115(لعبد احلميد طهماز ـ العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد  3
 ).118ص (ـ نفس املصدر  4
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اسم وهو ،هذه الفئة من الناس بالصوفيةفعرفت  ،زخرفتهاوزهدوا يف الدنيا و ،إماتة البدعةو ،السنن
  . 1"كان لبس الصوف األقرب إمنا مسوا به ألن شعارهموحمدث كما علمت 

تنقية الظاهر والباطن من وبأن التصوف ه"  :فيقول ،يتحدث عن حقيقة التصوفو
ات السري يف العبادورجائه وخشيته ومراقبته وتعمري القلب بذكر اهللا تعاىل واملخالفات الشرعية 

خالفا للبدعة السيئة اليت حيظر اإلسالم التلبس و ،األعمال على النهج الشرعي طبقا للسنة الشريفةو
  ".ا 

والصوفية  ،أهدافهواإلسالم الكامل يف مقاصده والتصوف الذي أردت هو"  :يقول أيضاو
 فيما ال شأن يلو ،يف منهجهوكثري من الالحقني  استقام سلوكهم على هذا املبدأ والسابقون 
  . 2"فذلك ما مل أقصد إليه  ،البدعوامتأل بالدخائل وشارك امسا 

   :السلفيةوالصوفية  ••••

غري  ،فهما ضدان ال جيتمعان ،كثري من الباحثني ينظر إىل التصوف على أنه نقيض السلفية
مىت حسن الفهم  ،فالسلفية احلقة جمتمعة مع الصوفية الصحيحة" أن الشيخ احلامد يرى غري ذلك 

إذا زخرفت الصوفية بالروحانية و ،أرب اإلخوانوشأن الدعوة والعزم على اجلمع الذي ه وصح
فليست مبنكرة على أختها السلفية حتريها تنقية اإلسالم مما البسه من  ،الرقة العميقةوالغامرة 

عمق الفهم ألسرار الدين وال يفترق األخ بالعزائم  .خلوصهوكي يعود إىل صفائه  ،الغرائب عنه
ال يصدم هذا الرتوع إىل اخلطة و ،حلق به من أوضار عرب األزمانو ،نفي ما علق به من  أدران عن

    .3"الذي سارت فيه القرون الثالثة املشهود هلا باخلريية ،األوىل إىل اإلسالم العتيق الصايف
ألفاظ القرآن الظاهرة إىل تأويالت باطنية  ز معىنكان متمسكا مبذهب السلف فال يتجاو

خالفت ـ  4ـ كما يقول أمحد الرفاعي أن كل طريقةسدة كما ذهب إىل ذلك بعضهم  ذلك فا
  " .الشريعة فهي زندقة

               
  .)122ص (ـ املصدر السابق   1
 ).124ص ( املصدر السابق ـ  2
  .)124، 123 ص( املصدر السابق ـ  3
ـ أبوالعباس أمحد بن أمحد بن احلسن علي بن أيب العباس أمحد املعروف بالرفاعي، كان رجال صاحلا فقيها شافعي املذهب، سـكن   4
بقرية يقال هلا أم عبيدة، وانضم إليه خلق عظيم من الفقراء والطائفة املعروفة بالرفاعيـة  ) عدة قرى جمتمعة بني واسط والبصرة(بطائح ال

  ).171/  1(ـ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان ) هـ 578(والبطائحية من الفقراء منسوبة إليه تويف سنة 
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إن هجران احلقيقة إىل ااز يف " ري ديقول  يف رده على من فسر طري األبابيل بداء اجل
والبد  .ن قطعيةكانت تلك القرائو ،الكالم ال يصح إال إذا قامت القرائن املانعة من إرادة احلقيقة

هنا مل تقم تلك القرينة املانعة من إرادة و ،املعىن املنتقل إليهوأيضا من مناسبة بني املعىن املنتقل منه 
قد أمجع و ،بني مرض اجلدريوليس يف الكالم مناسبة  بني هذه الثالثة و ،الرميواحلجارة والطري 

  . 1" اهللا تعاىلاملسلمون على اإلميان ا كما أخرب
انفالق البحر كالطود و ،حتوهلا إىل حية تسعىو ،رد بقوة على من أنكر عصا موسى كما

  .كل من أنكر معجزات األنبياءووجود اجلن و ،العظيم
كذلك رفض الذكر احملرف الذي يقول به بعض املتصوفة املنحرفني متمسكا بقاعدة هامة 

ففي معرض إنكاره  ،اوزاعدم جموهي وجوب التوقف عند النصوص الشرعية ويف مسألة الذكر 
طيا ملا يف القلب من "  آه" أما الذكر بلفظ و" :قالمن أمساء اهللا احلسىن  اامس"  آه" على من جعل 

له باهلاء الصاعدة من القلب للتفريج عن قلوب  مث تصريفا ،حبسا للنفس باهلمزة منهو "اهللا " اسم 
فأمر متوقف على ورود  ،ى سرعة االستحضارلالستعانة علو ،لتحريك قلوب املبتدئنيو ،املنتهني

نعم ينسب  ،اليت هي توقيفية ليس لالختراع إليها سبيل ،من أمسائه تعاىل"  آه" الشرع بأن لفظ 
ليتهم بينوا دليل هذه التسمية من دليل مسعي ـ و ،إىل بعض الصوفية أم يثبتونه امسا هللا تعاىل

بعد ؛ فما الذي يضر إخواننا الذاكرين و .يهمامتوقف علوسنة ـ فإن األمر من حيث هوكتاب أ
 :رمحهم اهللا  تعاىل عنهم قد قال فقهاؤناو ،إىل ما ليس فيه شبهة ،هللا تعاىل أن يدعوا ما فيه شبهة

   .2"سنة ؛فتركه الزموإذا ترددنا يف شيء بني كونه بدعة أ

ليس يوم بنجاة إب" كما رد بشدة على بعض منكرات املتصوفة املنحرفني مثل قوهلم 
 جناة فرعون" و ،" خروج الكافرين من النار" و ،" أن أهل النار يتلذذون بالعذاب" ، و"القيامة 

االحتاد وكان يشدد النكري على كل عبارة يشتم منها رائحة احللول و .." وحدة الوجود" و، "
  . 3"الكفر بعينهوهذا ه"  :يقولووحدة الوجود وأ

                                           

 
  .)130ص (للشيخ عبد احلميد طهماز  الشيخ حممد احلامد ـ العالمة ااهد   1
   .)141ص  ( ـ املصدر السابق   2
  ).وما بعدها 159: ص(العالمة ااهد لعبد احلميد طهماز: ـ نقول شخصية، وانظر رده على هذه االحنرافات يف كتاب 3
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دون زيغ  ،منضبطة  بقواعد الشرعرمحه اهللا تعاىل ـ  ـإذن فصوفية الشيخ حممد احلامد 
"  :دائما يردد الكلمة السائدة عند أهل السري إىل اهللا تعاىلوهو ،السلوكواحنراف يف العقيدة أوأ
فال تغتروا به حىت تنظروا كيف وقوفه  ،حىت تربع يف اهلواء ،رأيتم رجال أعطي من الكرامةول

  .."جلوعند حدود اهللا عز 

شيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وجهة نظر خاصة فيما يتعلق باالحنرافات العقيدية كان للو
دس كثريا يف " يقول أنه وغريه و 1الشعراينوالسلوكية الصادرة عن بعض اعالم املتصوفة مثل 

 ،س علي يف حال حيايت فكيف بعد ممايتد"  :يسترشد بقول اإلمام الشعراينو"  كتب التصوف
  .2"السنة وم خيالف الكتاب أنا بريء من كل كال

 ينبغي له أن ينعزل عن اتمع كان يرى أن املتصوف ال -رمحه اهللا تعاىل–على أن الشيخ 
أن على اإلنسان أن يريب : وتبيني احلق، فقد ذكر له أحد تالميذه أن الصوفية يقولون الحهيف إص

اجلمعة يف مسجد أحد القرى يف كلفين حسن البنا خبطبة : نفسه قبل أن ينصح الناس، فقال لتلميذه
أمسكين اإلمام هكذا : الوعظ باالتعاظ، فأمسك الشيخ بتالبيب تلميذه وقال له: مصر، فقلت له

ود الشيطان لو ظفر مبثلك، فاعترب الشيخ أن االنعزال من عمل الشيطان : وهزين هكذا، وقال يل
  . 3اجلهاد بل قد أخرب أن الصوفية األوائل كانوا هم الذين حيملون رايات

  
  
  
  
  
  
  

               
موسى بن زهري اخلراساين النيسابوري الشعراين تـويف سـنة   اإلمام احلافظ احملدث أبوحممد الفضل بن حممد املسيب بن : ـ الشعراين 1
  ).317/  13(سري أعالم النبالء ). هـ 282(
  .ـ نقول شخصية 2
 . ـ نقول شخصية 3
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تدل يف جمملها  ،مميزات كثريةويتمتع الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ خبصائص  

أنبل املزايا لتحقيق التطبيق العملي للدعوة اإلسالمية و ،أمجل اخلصالو ،على حتليه بأكمل الصفات
إمنا بعثت ألمتم " السالم القائل وق املصطفى عليه الصالة التأسي الصحيح خبلويف مكارم األخالق 

  1 ."األخالق  حسن
7�6 ا�ول	
  ور�0 و2.ا04I وزه�G  :ا

  

   :زهده •
قد كان ذلك ديدن األنبياء و ،طلب األخرىوال يستقيم سلوك املرء بدون الزهد يف الدنيا 

يف و ،ترك امليل إىل الشيءوه" الزهد ـ كما يعرفه اجلرجاين ـ و .الصاحلنيوالدعاة واملرسلني و
ترك راحة الدنيا طلبا لراحة وقيل هو ،اإلعراض عنهاوبغض الدنيا واصطالح أهل احلقيقة ه

  .2" قلبك مما خلت منه يدك وأن خيلوه :قيلو ،اآلخرة

من وإن مل يكن من أصل الشرع وه ،التويل عنها أمر ممدوح يف الشرعو ،الزهد يف الدنياو
  ." بالزهاد" ى ا السلف الصاحل حىت مسوا أهم الصفات اليت حتل

بل كان شديد  ،صدقاوكان الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ من الزهاد حقا و
مشتاقا  ،كان باغضا للدنياو ،إذا عرضت عليه أعرض عنهاو ،فلم جيمع من الدنيا إال القليل ،الزهد

   .ال عليهامق ،لآلخرة
أنه عرضت عليه املناصب الرفيعة اليت تطمح إىل " هماز يروي عنه تلميذه عبد احلميد ط

أحل يف رفضها والتعايل  ،كلما أحلوا يف عرضها عليهو ،فرفضها ،أقل منها أنظار الكثري من الناس
مل يسندوا هذا املنصب إىل أحد و ،فرفضه عدة مرات ،عرضوا عليه منصب اإلفتاء يف محاةو .عليها

               
  ).1742(أخرجه مالك يف املوطأ، باب ما جاء يف حسن اخللق  ـ   1
  . )  104، 102ص ( ) هـ 816تويف سنة (ـ التعريفات للجرجاين   2
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وكلما  ،زهداوفما قبله ـ رمحه اهللا ـ ورعا  ،رجاء أن يقبل ،طيلة الفترة األخرية من حياته
يذهب حلضور بعض  أن طلبوا منهو )ال راتباوال أريد منكم رتبة ( :اجتمع مبسئول كان يقول له

عرضوا و ،فرفض خشية أن يكون فيها ما ال يرضاه دينه وورعه ،املؤمترات العلمية على نفقة الدولة
طالب الوال جيوز أن أترك تعليم  ،فأجام لقد حججت مبايل ،رمسيةعليه احلج مع بعثة الشرف ال

 :قيل هلم ،فكروا يف بعض العهود تكليفه بوزارة األوقاف  فلما سألوا عنهو. للذهاب إىل حج النفل
. 1"العلم عندي أفضل من امللك  :كان يردد دائما و .إن هذا الرجل ال يستلم مثل هذه املناصب

  .2هورية يف أواسط الستينات منصب مفيت اجلمهورية العربية السورية فأىبعرض عليه رئيس اجلمو
 جسمه من أجل راحةولبه وفأتعب فكره  ،لقد ترك ـ رمحه اهللا تعاىل ـ راحة الدنيا

يهم عن املنكر وأمرهم باملعروف وإرشادهم وحيث كان بكليته متفرغا لتعليم الناس  ،اآلخرة
زهده أنه وكان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  من إخالصه  ،وفاه اهللا بهطيلة حياته حىت يف مرضه الذي ت

كما فوض بعض الفضالء من أصحاب  ،ال يرى لنفسه حقا يف أخذ العوض عن نشر مؤلفاته
تكرار طباعتها ـ متنازال ـ كما هي عادته ـ عن واملطابع بإعادة طبع مؤلفاته ـ على رواجها 

ما أنا فيه من لذة و ،خريت بني امللكوى حقارة شأين لعل" يقول عن نفسه   ،النشروحقوق الطبع 
  .3"الخترت ما أنا عليه ،السلوك إىل اهللا تعاىلوالتحصيل العلمي  

   :تواضعه •
فقد كان ـ رمحه  ،العلميةوومكانته االجتماعية  ،هيبتهوعلى الرغم من ثقة الشيخ بنفسه 

ال يتكلف لشيء يف حياته و ،مجيعاومع الناس  ،مع نفسه ومع ربه ،اهللا تعاىل ـ متواضع النفس
 ،4)واخفض جناحك للمؤمنني(ذلك امتثاال لقول اهللا تعاىل و .سلوكه مع اجلميعولباسه ومعيشته و
 ما تواضع أحد هللا إالو ،إال عزاوما زاد اهللا عبدا بعف( :-سلموصلى اهللا عليه -قول الرسول و

   .5)رفعه اهللا
               

   .)234، 233ص  (  للشيخ عبد احلميد طهماز ة ااهد الشيخ حممد احلامدـ العالم  1
 .ـ نقول شخصية 2
 ).78ص  ( عالمة ااهد الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد طهمازالـ  3
  . 88ـ احلجر اآلية   4
  ).4689(يف كتاب الرب والصلة واآلداب حديث رقم ـ أخرجه مسلم   5
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جيالس و ،يوقر الكبريوسعة علمه يقف مع الصغري وه مرتلتوعلوكان مع جاللة قدره 
  كأنكم تقومون على "  :يقول ملن يقومون لهويكره القيام له و ،يتواضع للفقراءو ،الضعفاء

  . 1"قليب

 ،يقدم هلم الطعام بيدهو ،كانوا تالميذهولوخيدم ضيوفه بنفسه " كان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
يتمىن أال ويشتري حاجات بيته بنفسه، ويرتل إىل السوق و ،ال يكلف أحدا حبملهاوحيمل حاجاته 

ال " إذا غاب ال يفتقد و ،ما أمجل حياة الذي إذا حضر ال يوقر"  :كثريا ما يقولو ،يعرفه أحد
مستشهدا بكلمة الرفاعي ـ رمحه  ،بل كان يأمرهم أن يتفرقوا ،يسمح لتالميذه أن يسريوا خلفه

     .ال خلف الرجال من عقولاهللا تعاىل ـ كم طريت طقطقة النع
له أحد تالميذه  ملا كتبو ،ال يسمح هلم أيضا بأن يطروه إطراء زائدا عن حدود الشرعو

 ،ولنكن شرعيني ،االقتصاد يف التعبريوبعد ؛ فأرجو"  :رسالة أطرى فيها الشيخ كثريا أجابه قائال
ل األرض فما ورد من هذا إنه ال جيوز تقبي .يسخطين ما يسخطهو ،فإنه يرضيين ما يرضي الشرع
حىت ضربت على اجلملة اليت أفادت  ،لقد انقبضت نفسي ملا رأيتهو ،يف كتابك إيل  ال جيوز شرعا

لقد نص فقهاؤنا ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ على حرمة تقبيل األرض بني أيدي العلماء و ،هذا املعىن
  . 2" ال نتعداها وفلنقف عند حدود اهللا  .غريهم من املعظمنيو

كان  يلف  ،فال يتكلف شيئا من ذلك ،كان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ متواضعا يف لباسهو
ثوبا حتتها ويلبس من الثياب جبة وبدون طربوش مث يضعها على رأسه وعمامته على قبعته بسرعة 

أنه يف يوم من األيام لبس جبة " :يروى أحد تالمذته ،بنطاال عريضا أشبه ما يكون بالسروالوأ
فدخل مسجد السلطان مث قام برتعها بسرعة وغمرها  ،فخاف على نفسه من اخليالء مجيلة مكوية

  3..فلما جفت لبسها ،يف الصباح نشرها أمام الشمسواملسجد  )بركة(يف 
  
  

               
  ).235ص  (لشيخ حممد احلامد للشيخ عبد احلميد طهماز  العالمة ااهد اـ   1
  . 236، 235ـ املصدر السابق، ص  2
  .ـ نقول شخصية  1
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  :ورعه  •

 :وقيل ،احملرمات يف الوقوع من خوفا ،الشبهات اجتناب"  بأنه الورع اجلرجاين عرف
الكف عن احملارم مث استعري للكف والورع ه :األصلو :بيديقال الزو 1" اجلميلة األعمال مالزمة

 مكارم من الورعوواألرجح التعريف األول للجرجتين، ، 2"أي مافيه شبهة ،املباحوعن احلالل 
 به ينالو ،صاحبها على يثينو ،الدين إليها ويدع اليت احلميدة اإلسالمية الصفات منو ،األخالق

والورع من صفات  ،املنهيات اجتنابو الشرع أحكام على وفهلوق العظيم الفضلو ،الكبري األجر
 يدع حىت املتقني من يكون أن العبد يبلغ ال" سلم وـ صلى اهللا عليه  الرسول يقولاملتقني إذ 

  . 3"بأس به مما حذرا به بأس ماال

 فقد ،حياته طوال الورع بأهداب متعلقا ـ اهللا رمحه ـ احلامد حممد الشيخ كان    
 يفو ،تصرفاتهو أعماله يف الشبهات اجتنابو احلرام عن البعدو باحلالل بااللتزام لورعا شديد كان

 مجيعها أحواله يف بالعزمية يأخذ تعاىل اهللا رمحه كان ،معامالتهو عبادته يفو ،إنفاقهو ورزقه كسبه
 رونهيق ال الناس بعض راح حىت الورع يف املثل مضرب كانو " ،كلها أوقاته يف النوافل من ويكثر
 ،املهابة رداء الورع ذلك عليه أسبغ لقدو .مهته ا تعلقت حيطةو نفسه ا يأخذ شدة على

 قلة على واخلصوم األصحاب هلا أذعن ،تعجب مكانةو ترهب صولة له فكانت ،القوة وجلباب
  .4"اخلصوم
   :منها نذكر كثرية قصص الورع يف لهو  
 بعض يف األمر به وصل"  :فيقوليروي عنه تلميذه الشيخ عبد احلميد طهماز  ـ    
 أن خوفا ،بغريها خملوطة الوقف أموال أن عرف عندما حلب يف الشرعية املدرسة ترك أن ،احلاالت

 حىت ،احلالل الرزق عن يبحث القرى إىل خرجو تركها ،حرام مال من شيء جوفه إىل يدخل
 ،صاحل برجل لتقىا هناكو ،السن ر مصب قرب ،الساحل على"  ملك عرب"  قرية إىل وصل

               
 ). 325 ص( للجرجاين التعريفات ـ 1
 ).ور ع(ـ تاج العروس للزبيدي مادة  2
وأخرجه ابن ماجه   غريب حسن حديث: قالو)  3375(أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم ـ  3

 .  )168/  17( الكبري املعجم يف الطرباين وأخرجه). 4305(يف سننه، كتاب الزهد رقم 
  ). 45ص(م 1969 العدد الثالث من السنة العاشرة  وفاته بعد احلامد حممد بالشيخ خاص عدد، )اإلسالم حضارة( جملة ـ 4
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 مثل يف جيده لن عنه يبحث الذي الصرف احلالل الرزق أن له مذكرا ،املدرسة إىل يعود أن نصحه
   .1"كان مما أبدع باإلمكان ليس :هيو له قاهلا بكلمة الزمان هذا

 موظفا كنت"  :فيقول ـ الكيالين الرزاق عبد الدكتور  ـ تالمذته أحد عنه يتحدث ـ
 باقي مع لتحملين صباح كل تأيت الصحة دائرة سيارة كانتو ،محاة مبدينة الوطين املستشفى يف

 حممد الشيخ رأيت بالسيارة املستشفى إىل ذاهبون حننو ،األيام أحد يفو ،املستشفى إىل األطباء
 الشيخ لنأخذ يقف أن السيارة سائق من فطلبت ،نفسه سرينا اجتاه يف يسري تعاىل اهللا رمحه احلامد

 معنا لنأخذك أستاذ يا تفضل :تعاىل اهللا رمحه للشيخ قلتو السيارة باب فتحتو ،قففو ،معنا
 إذن :قال الصحة، لدائرة إا ،ال :قلت ؟ لك السيارة هل :فقال ،نفسه سريك اجتاه يف نسري فنحن

 وزين إنو وزن، يل أليس :قال .نفسه سريك اجتاه يف سائرون إننا ؟ ملاذا :قلت ،معكم أركب ال
 شكرناو معكم، أركب أن أستطيع فال لذلك ،البرتين من أكرب كمية تصرف السيارة سيجعل

  .2"طريقه يف سارو
 على ليدله ولده معه أرسلو ،البيت إىل الكاز صفيحة له ليحمل محاال مرة استأجر"  ـ

 قد فوجده،الشيخ إليه التفت احلمال سار ملاو ،احلليب من قليل فيه وعاء ولده مع أرسلو ،البيت
 فقال ،أجرته خذ فتعال ،احلليب محل على أشارطك مل إين :قائال فناداه ،أيضا احلليب وعاء محل

   .3"أجرته أعطاهو عليه أصر الشيخ لكنو ،أجرته أريد ال :احلمال
  
 الفاضلة اخلرية اإلذاعة نإ"  نصه مبا)  والرادي( جهاز عن سئل عندما أفىت أنه ورعه ومن ـ

 بالشر يأيت البيوت إىل اجلهاز هذا فإدخال ،املتظاهر املتكاثر الشر جنب يف جدا ةقليل) والرادي( يف
 الشبهات اتقى فمن( الشريف احلديث يفو. .أحكمو أسلم منه فاالمتناع املتتايل املتتابع املستطري

               
  ). 218 ص ( طهماز احلميد عبدل  ااهد العالمة  ـ 1
  ). 162 ص(  الكيالين الرزاق عبد. د، الزاهد اإلمام اجليالين القادر عبد الشيخ ـ 2
  ).220 ص(  طهماز احلميد عبدل  ااهد العالمة ـ 3
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 احلمى حول يرعى كراع احلرام يف قعو الشبهات يف وقع منو عرضهو لدينه استربأ فقد
   2"1حمارمه اهللا محى إنو أال ،محى ملك لكل إنو أال ،يهف يقع أن يوشك

7�6ا	
 �,�-
  �MBدGو 0���KL :ا

   :شجاعته •
 خطبه كل يف به ينطقو،ثباتو قوة بكل يعلنه ،احلق يف جريئا ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ كان

 ناسفال كان، حيثما الشرعو احلق مع يقفوفه ،الئم لومة اهللا يف خيشى الو ،فتاويهو دروسهو
 فالصدع ،منصب وصاحب عاميو ،بعيدو قريبو ،وضيعو شريف بني عنده فرق ال سواء أمامه
 هنلتبين الكتاب أوتوا الذين ميثاق اهللا أخذ إذو("  تعاىل اهللا قال الكرمي القرآن يف به مأمور باحلق
 دفعه ماوهو 3)يشترون ما فبئس قليال مثنا به اشترواو ظهورهم وراء فنبذوه تكتمونه الو للناس

 لعنة من فرارا دفعا البيان إىل فدفعتين ،نفسي يف عملها عملت التهديدات هذه إن"  :يقول أن إىل
    .4"العظيم وعقابه األليم عذابه من ملهجيت إنقـاذاو ،رمحته إىل اهللا

 على ماو ذاته يف ضعيف الباطلو ذاته يف قوي احلق فإن"  : ـ تعاىل اهللا رمحه ـ يقول  
 أمام منهزمني األدبار أهله يويل أنو ينهار أن الباطل يلبث فال ،بقوة يصدع أن إال احلق صاحب

 قلب حياول من كل على نار من سوط بأنه نفسه يصف جنده لذلكو. 5"  املاحق احلق قوة
  6.احلق ثوب الباطل إلباسو معانيها طمسو الدينية احلقائق

 أعين لستو"  نصه فيما حرام الدولة مال بأن أفىت عندما يقنيو قوة يف باحلق جهر قدو
 الضرائب الختالط مشاهدوه كما احلرمة عليه الغالب فإن كال ،حالل اآلن الدولة مال غالب ذا
  .7" بغريهاو الربوية بالفوائد املشروعة غري

               
 يف أبـوداود  أخرجـه ، )1599( رقـم  حديث) 1219/  3( الشبهات وترك احلالل أخذ باب، الصحيح يف مسلم أخرجه ـ 1

 رقـم  حديث) 270/  4( املسند يف أمحد اإلمام أخرجه، )3330( رقم حديث، )243/  3( هاتالشب اجتناب يف باب، السنن
)18398.(  
  ). 47/  1(  احلامد مدحمل  أباطيل على ردود ـ2
  .  187:  عمران آل ـ  3
  ). 9/  1(  احلامد مدحمل أباطيل على ردود ـ 4
  ).  600/  1(  املصدر نفس ـ  5
   ).73/  2(  املصدر نفس ـ  6
  ).242/  1( املصدر نفس ـ  7
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 ،نيالذرعو الرؤوس حاسرات يصلني أن للنساء أذن عندما األوقاف وزير على رد كما
 يف إذنهو نيالذرعو الرؤوس حاسرات يصلني أن السماح األوقاف وزير لكمي الو"  :نصه ما فقال
  .1" الشرعي عمله يعمل ال هذا

 أجل من القبور نبش من الرمسية اجلهات بعض عليه أقدمت ما أمام بشدة وقف لقدو
 نبش من اآلن نراه الذي أن القول صفوةو" :معلنا ،صواباو حقا رآه مبا صدع حيث ،املدينة جتميل

  . 2"النبش هذا أجل من بلدنا يف شديدا موقفا وقفت قدو ،حرام للتجميل معاملها إزالةو قبورال
كان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يعلم طالبه الشجاعة يف احلق أيضا فقد دعاه مدير مدرسة ابن و

رشد اليت يدرس ا من غرفة الصف اليت يلقي ا درسه على طالب الصف الثاين الثانوي وطلب 
إن  :يف الصف فقال له املدير" عكازه " ترك عصاه الغليظة وفحضر  ،ضور إىل اإلدارةمنه احل

احملافظ يريد أن يلتقي بك اآلن ألمور مهمة فرجع إىل الصف قبل أن ينطلق إىل مكتب حمافظ 
ففهم طالبه معىن . .قال لتالميذه هاتوها فقد تلزمومن غرفة الصف "" عكازه " أخذ واملدينة 
  .  3م1961كان ذلك عام ووا ضحكوكالمه 

   .به الصدعو احلق يف الصالبةو اجلرأةو بالشجاعة له تشهد كثريةأخرى  مواقف لهو

   :جهاده  •
 لكونه 4األعمال أفضل أنهو اإلسالم سنام ذروة اجلهاد أن على القطعية النصوص دلت

 وبيان ،بالعلم جهادو لباملا وجهاد بالنفس جهاد :أنواع اجلهادو .تعاىل اهللا كلمة إعالء إىل يهدف
 األغنياء على ذلكو باملال يكون قدو ،اهللا سبيل يف القتالو باحلرب يكون قد اجلهاد أن ذلك

 النفس جهاد هناك ذاكو هذا وقبل ،أيضا اهللا سبيل يف البيانو بالقول يكون قدو ،املوسرينو
   .العملي اجلهاد حبق القيام من تتمكن حىت الدنيا حظوظ من تنقيتهاو إصالحهاو تزكيتهاو

               
  ). 178/ 1(  املصدر نفس ـ  1
  ).99/  1( املصدر نفس ـ  2
  .ـ نقول شخصية 3
ورسوله  باهللا إميان: قال ؟ أفضل األعمال أي سئل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ  :قال هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ  أيب عنـ  4

) 553/ 2( 1448أخرجه البخاري يف صحيحه رقم " حج مربور :قيل ماذا ؟ قالاهللا مث  سبيل يف جهادمث ماذا ؟ قال : قيل
  ).89/  1( 84وأخرجه مسلم يف صحيحه رقم  
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 ضد جهاده ذلك من اجلهاد ميادين يف حياته كل ـ اهللا رمحه ـ الشيخ ىأمض قدو
 األمة أبناء قلوب يف اجلهادو النضال جذوة احلماسية خبطبه أذكى حيث الفرنسي املستعمر

 أما"  :خطبه إحدى يف قال ،منهم البالد تطهريو املستعمرين على الثورة إىل ودعاهم ،اإلسالمية
صلى  قال ،التراب إليها أضيف غلظها تفاحش إنو ،املاء استعمال النجاسة بإزالة فاملعهود ؛ بعد

 ولكن 1"  بالتراب إحداهن سبعا فليغسله ،أحدكم إناء يف الكلب ولغ إذا":سلم واهللا عليه 
 ديداحل إال يقلعها ما ليس إذ تراب الو ماء إزالتها يف ينفع الو ،قرن ربع البستنا جناسة هناك

  .2"النارو

  املوت، على وطنوهاو ،للجهاد أنفسكم أعدوا ،املسلمون أيها"  :أخرى خطبة يف قالو
 برمح طعنة ،ذل يف بيد صفعة من خري عز يف بسيف ضربة ،تعيسة حياة من خري شريف موت

 يف واألهوال الصعاب ركوب  ،مهانة يف اءرزش نظرة من الكبري القلب إىل أحب شرف يف
   .استخذاء يف والدعة الراحة من بكثري لأمج ارتفاع

 لقد ،حرمة للمواثيق ترع ملو ،العهود بكل خاستو،بنا فرنسا استخفت لقد اإلخوان أيها  
 مث فاغضبوا ،أهلها استعبادو البالد هذه يف أقدامها ترسيخ فيها ،أموراً نقبل أن آخراً منا طلبت

  .  3" يفيد السكوت عاد امو ينفع السكون عاد فما ،ثوروا مث ثورواو ،أغضبوا
 للجهاد، باخلروج نادى قد ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ كان ،فلسطني اغتصاب وقع ملاو

 عدد لكثرةو ،إليه األمة حلاجة بالبقاء عليه أشاروا العلماء كبار لكنو"  بنفسه اخلروج أراد إنه بل
 املادية املعونات مجعو ،اسامموو الالجئني مساعدة ألجل املشكلة اللجان إىل فانضم ،ااهدين

 ،اهتمامه على فلسطني قضية استحوذت لقدو .الغرض هلذا بنفسه الناس على يطوف كانو ،هلم
  .5"4 واالت الصحف يف املقاالت من عددا عنها كتبو ،املنربية خطبه من الكثري هلا فخصص

               
 كتـاب ، السـنن  يف أبوداود وأخرجه) 279( رقم حديث) 234/  1( الكلب ولوغ حكم باب، الصحيح يف مسلم أخرجه ـ 1

)  176/  1( الكلـب  سؤر باب، السنن يف النسائي  وأخرجه، )71( رقم حديث) 19/  1( الكلب بسؤر الوضوء باب، الطهارة
  ).  7341( رقم حديث) 245/  2(، املسند يف أمحد وأخرجه) 335(  رقم حديث

  ). 37 ص( طهماز احلميد عبدل  احلامد حممدالشيخ  ااهد العالمة ـ  2
  ). 38 ص( السابق املصدر ـ  3
  ). بعدها وما 441/  1( أباطيل على ردود كتابه يف الفلسطينية القضية عن كتبه ما راجع ـ 4
  ). 39 ص( العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد طهماز ـ  5
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 شخص أي معو كان حيثما احلق ينفذ ،الئم لومة اهللا يف خياف ال احلق يف جريئا كان
 من ينتزع أن ،سابقة عهود يف املسئولني أحد حاول"  الدولة يف املسئولني كبار مع حىت ،كان

 طويل جدال بعد الشيخ من كان فما .شرعيا ليسوهو ،بتنفيذه سيقوم عمل بشرعية اعترافا الشيخ
 .خرجو الس تركو"  اهللا أمانة خنون لنو أعناقنا يف أمانة العلم هذا"  :يقولوهو انتفض أن إال
 ا ليوصله السيارة إىل الشيخ فدعا ،محاة إىل عائدا محص طريق على املسؤول هذا ذلك بعد قابلهو

 املصاحل يف إال تستعملها أن لك جيوز الو ،للدولة ملك السيارة هذه"  :الشيخ فأجابه ،محاة إىل
 يف الدولة رئيس مرة ودعاه .تهدعو اهللا رمحه رفضو ." ؟ استعماهلا إىل تدعوين فكيف ،العامة
 ،اخلمور هب تشرب مكان يف ستقام إا :فأجابه ،محص يف تقام ،رمسية حفلة حلضور العهود بعض

   .1" املنـكرات هذه مشاهدة أستطيع فال ،الرجال مع النساء سيحضرهاو
نية من العلماشجاعة ضد خملفات املستعمر اإلحلادية وكما كانت له مواقف جهادية رائعة        

يتصدى ألمواج اإلحلاد . .فانربى(: حيدثنا عنه أحد تالمذته فيقول ،مزقوهاولذين فرقوا وحـدة األمة 
 يلة وبقيت محاة عاش يناهضها سنني طوو. .اخلاصةويف دروسه العامة وهذه من على منرب جامع السلطان 

   .   2)قلعة لإلسالم
6�7	
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   :حكمته •
 جامع اسم فهي 3"والعمل القول يف اإلصابة هيوأ به العملو احلق معرفة هي احلكمة" 

 مما هيو، 4يتغري ال مستمرا إصالحا اعتقادهمو الناس حال إصالح يف يراعى علموأ كالم لكل
 وموعظة معل يف قوال تكون ما غالبا وهي" وجل عز اهللا إىل بالدعوة القائم به يتصف أن ينبغي

               
  ). 231، 230 ص( السابق املصدر ـ  1
 .ـ نقول شخصية  2
  ). 2/498( القيم بنال  السالكني مدارج ـ 3
  ). 63 ـ 60/  3( عاشور بن الطاهر مدحمل  والتنوير التحرير ـ 4
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 سبِيلِ إِلَى ادع( :تعاىل قال ،1"الشر عن صرفهموأ اخلري إىل دفعهم أجل من اآلخرينوحن تصرفاوأ
كبر ةكْمو بِاحلظَةعاملَو ةنو احلَسملْهادج يبالت ين هس2)أَح..  

 النظر خالل من ذلكو ،احلسنة الصفة ذه يتحلى ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ كان قدو
 أسلوبا يتبع ال فكان ،بالتكاليف يشق الو عليهم يثقل ال حىت ظروفهمو املخاطبني أحوال يف

 بوقت ويقبلها يفهمها بلغة إنسان كل خياطبو ،منازهلم الناس يرتل كان بل ،الناس كل مع واحدا
 عنده ينمي يزال ماو ،طريقه عن قلبه إىل فيدخل اإلنسان، عند اخلري جانب عن يبحث"  واحد

 ـ اهللا رمحه ـ يوجهه عندهاو ،قياده للشيخ يسلمو قلبه له يفتح حىت ،به عليه يثينو ،اجلانب هذا
  .3" املنكر عن يبعدهو احلق إىل

 ينقذو دماء حيقن أن استطاع أنه ـ عدد من تالميذه  عنه يروى كما ـ حكمته ومن
فأخرج رئيس  ،م 1964 عام محاة يف وقعت اليت األحداث يف ذلكو املوت من نفوساً

حبكمة  - رمحه اهللا تعاىل–أمني احلافظ بواسطته املساجني بعد أن حوكموا وهدأ املدينة  اجلمهورية
 الرئيس  قبل من وبالعف عليكم اهللا من لقد أبنائي يا هللا احلمد" :يقول أن إىل الشيخ دفع ممانادرة، 

 التقى إذا منكم إنسان كل على"  :لقا مث" تنفذوها أن عليكم بوصية أوصيكم إينو ،احلافظ أمني
 ،املدينة عن الغمة كشف يف كبري فضل له كان فقد ،رأسه يقبل أن احلافظ أمني الرئيس السيد
 اهللا فضل من كانو ." له فادعوا به تلتقوا مل إنو ،بإحسان إحسانه لتردوا عليكم واجب وهذا

 سالم وهأبلغو ،رأسه وافقبل احلافظ أمني الرئيس على بعض تالميذ الشيخ أن فعلوا حني التقوا 
 تأثر كانو ،بالدموع األعني فاغرورقت ،تعاىل اهللا رمحه تويف قد كانو ،احلامد حممد الشيخ
   .4" يراك من لكل الشيخ وصية هذه له الواق عندما خباصةو ،كبريا بالوصية احلافظ أمني الرئيس

ءات احلرجة اليت ترد عليه من كان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ حكيما يف الرد على االستفتاو
املصانع ومصر أممت الدولة املعامل ومن ذلك أنه يف عهد الوحدة بني سورية وبعض املستفتني 

وكان يومها من يعترض على  ،اعتربا ملكا للدولةوكما أممت عدة شركات  ،التابعة لألفراد
ض الناس يسألونه عن رأيه يف يف أحد األيام جاءه بعو ،سياسة التأميم يتعرض لعقوبات قاسية جدا

               
  ). 21( محيد بن اهللا عبد بن صاحل كتوردلل  الدعوة منهج يف معامل ـ 1
  . 125:  النحل سورة ـ 2
  ). 230 ص(  طهماز الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد ااهد العالمة ـ 3
  . م2000/  5/  15بتاريخ ) 1399(جملة اتمع العدد  ـ   4



53  

أنت تعرف أنه حرام  :قالوعلو صوت فذكاء وحكمة وفأجاب رمحه اهللا تعاىل بشجاعة  ،التأميم
  ؟ 1فلم تسألين

باملعروف والنهي عن املنكر يبدا من اجليش ويأخذ وكان يؤمن يف حال حياته أن األمر 
يف اخلمسينات من القرن املاضي على بعض احلركات اإلسالمية إحجام أفرادها عن دخول اجليش 

   .ويتأمل لذلك أملاً شديداً

   :املنكر عن يهو باملعروف أمره  •
 لتحقق شرطوهو ،املنكر عن النهيو باملعروف األمر على الرسلو األنبياء دعوة قامت

 ،اهللا منهج عن األمة تنحرف املنكر عن النهيو باملعروف األمر فبدون ،اإلسالمية لألمة اخلريية
 أهم من املنكر عن النهيو باملعروف األمر أن ذلك اتمع كيان ينهارو ،الرذيلة حبار يف غرقتو

 الرسول يقول .املفاسدو املزالقو املخاطر جتنبو ،اتمع صالحو ،تربيتهو الفرد لصالح األسس
 هللا ليوشكنوأ املنكر عن لتنهونو باملعروف لتأمرن بيده نفسي الذيو(  :سلموصلى اهللا عليه 

  .2 )لكم يستجاب فال فتدعونه منه عقابا عليكم يبعث أن

 إىل املنكر عن ياو باملعروف أمرا كلها ـ اهللا رمحه ـ احلامد حممد الشيخ حياة كانت 
 كتبه يفو املنكر عن ناهيا ،باملعروف آمرا كان خطبه ففي ـ جلو عز ـ اهللا وجه لقي أن

 على الفريضة هذه مارس قدو .املطلوب الشرعي الوجه على الفريضة ذه يقوم كان ووصاياه
 أكثرو صفاته أهم من الصفة هذه كانتو ،بذلك اشتهر حىت اخلاصةو العامة األصعدة خمتلف
  .العلماء من غريه على مميزاته

 امتاز سجيةو ا حتلى خصلة ،املنكر عن النهيو باملعروف األمر عن يكل الو يين ال كان" 
 جملسه يف. .يزايله ال ذاته من اًجزء املنكر عن النهيو األمر كان حىت ،األقران من كثري عن ا
 الو ،اليسري الرتر يف يتساهل ال ،األباعدو األقاربو طالبهو ،أقرانه معو ،حضرهو سفرهو ،ممشاهو

 احلاكم مع ذلك يف دأبه .الئم لومة اهللا يف تأخذه الو ،يتهاون الو يتهاود ال القصري الوقت يفوته

               
  .ـ نقول شخصية 1
       رقـم  حـديث ) 468/  4(  املنكـر  عـن  والنهي باملعروف األمر يف جاء ما باب،  الفنت كتاب، السنن يف الترمذي أخرجه ـ  2
  ). 23349( رقم حديث) 388/  5( املسـند يف أمحد وأخرجه، ) 2169(
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 إذا دره هللاو ،الفقري مع وه كما الغين معو ،الضعيف مع وه كما القوي معو ،الرعية مع وه كما
 غضبه عن ينفك ال ،جنبه ملء باهللا القوةو ،عينيه بني تنطق التقوى ترىكنت  كما ،هللا غضب

  .1"بغرضه يرجع حىت
 صداعا ،الئم لومة اهللا يف تأخذه ال ،لربه الغضب شديد ،املنكر لرؤية التأثر سريع كان 

 فال ،حوله ما لكل مالحظة قوة تعاىل اهللا رزقه ،سواء احلق أمام نظره يف الناس ،تعاىل اهللا بأمر
 رئيسا :فاعله كان مهما منكر على يسكت كان فما. .املنكرات كل منه ختتفيو إال بيتا يدخل

   .بعيداوأ قريبا ،ملااعوأ جاهال ،مرؤوساوأ
 اعتذاره مجلة يف هلم يقول كان اإلفتاء منصب يقبل أن محاة يف املسؤولون منه طلب ملاو

 كيفما القطرميز يف كاحلجر ألنين املنصب هلذا أصلح ال إنين(: متواضعاً املنصب هذا قبول عن
  .يف هذا املنصبوهويقصد بذلك أنه ال يرضى عن املنكرات احمليطة به و .2 )كسرت استدرت
 اهللا بأن يدرك ،املختلفة مراحلها عرب تفاصيلهاب ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ حلياة املتتبعو

 حياض عن بالذود ذلكو ،الشريفة املهمة هلذه أعدهو ،النعمة ذه أكرمه ـ وتعاىل سبحانه ـ
 نفسه عن يرويه مافي ولنا ،اجلاهلني تأويلو املبطلني انتحالو الغالني حتريف على الردو ،الشريعة
 النائم يرى فيما رأيت" :يقول حيث ،دليل أكرب لشريفا األزهر يف الطلب مرحلة يف كان عندما

 ،عليه وجودها يل يرق مل غريبة أشياء القرب علىو السالمو الصالة آلهو عليه النيب قرب تلقاء قائم أين
 هذه لفي إينو نومي من انتبهتو ،مهتما يدي بكلتا إزالتها على فأقبلت قليب على ثقلت لقد بل

 عن ستدفع إنك :يل فقال بعلمهم العاملني األزهر علماء أحد على االرؤي هذه فقصصت ،اإلزالة
 الباطل وإزهاق احلق إحقاق إىل التوفيق هذا على اهللا ألمحد إينو ،منه ليست أمورا اإلسالم هذا

   .3"العلم يراعو الدين بلسان
 ،مونزعا اخللق ألهواء مستعبد غري حرا املؤمن أيها كن"  :املكتوبة خطبه إحدى يف يقول

 وأنت احلق تكتم الو ،الباطل على ممالئا تكن فال ،اإلسالمية الشريعة تعاليمو يتفق ال ما رأيت إذا
 أخوف تعاىل اهللا خوف ليكنو ،القيامة يوم نار من بلجام تلجم ،أخرس شيطانا فتكون تعلم

               
  ). 46، 45( هويدي حسن للدكتور العامل العامل: بعنوان مقال، )1969 وآب متوز، الثالث العدد( اإلسالم حضارة جملة ـ 1
  ).  230(  طهماز احلميد عبدل  احلامد حممد ااهد العالمة ـ 2
  ). 9/   1( احلامد مدحمل   أباطيل على ردود ـ 3
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 الو ،به واجهر باحلق اصدعو ،جوارحك على فائضةو قلبك مالئة خشيته لتكنو ،عندك األشياء
 املنكرات أفشى ما اهللاو .اجلميع من أعظمو أجل اهللا فإن ،فالن سخطوأ فالن رضي إن عليك

 مماألتناو ،الباطل على سكوتناو ،القذى على إغضاؤنا إال ،ا يباىل ال ظاهرة جعلهاو ،عممهاو
 نيزجرو فال ،العلنية املخالفات يرون حني ،الواعظني كسكوت شيء اجلماهري ضر ما .ألصحابه

 رضاء يطلبون الذين ،النفوس وصغار اهلمم أدنياء تقريعنا عدم إال املبطلني عدد كثر ماو ،عنها
 وجعلهم ،الشريعة مبادئ عن الناس من كثريا زعزع الذي هذا .جلو عز اهللا بسخط الناس

   .1"املترفون إليهم يرميها اليت أوساخهاو حطامها من لينالوا ،الدنيا أبناء وراء يسعون
انتماءام وك كان معظم احلكام الذين عاصرهم الشيخ على اختالف نزعام ولذل 

حرص الشيخ من ناحيته على عدم خمالطتهم أوزيارم إال و ،التوددوحرصوا على معاملته باملالطفة 
الدعوة من غري مداهنة ومضطرا حلادثة نزلت باملدينة أوناهيا عن منكر أوآمرا مبعروف  أوناصحا أ

   .2"نعم األمراء يف أبواب العلماءوبئس العلماء يف أبواب األمراء "  :كم كان يقولومالينة وأ
7�6 ا
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  :وفاؤه •

أوىف  :قال الزبيدي. 3"اخللق الشريف العايل الرفيع :معناه يف اللغةوالوفاء ضد الغدر " 
قال واف ضد غدر كما يف الصحاح وويفي وفاء فه. .فّى بالعهدومل ينقص منه شيئا وأمته  :الكيل

الوفاء ـ مبعىن رد اجلميل ملن و 4"احملافظة على عهود اخللطاءوغريه الوفاء مالزمة طريق املواساة 
كما متثل واقعا حيا يف سلوك النيب  ،دعا إليهوقدمه لك ـ خلق إسالمي رفيع حث عليه اإلسالم 

كانوا كفارا وتكافئهم على معروفهم ولو فمن الوفاء مثال أن تشكر الناس ،سلموصلى اهللا عليه 
كلمين وكان املطعم بن عدي حيا ول"  :يقول الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف أسرى بدر

               
  ). 232، 231( طهمازلعبد احلميد   ااهد العالمة ـ 1
  .ـ نقول شخصية 2
 ).ويف(ـ لسان العرب البن منظور مادة  3
 ).ويف(ـ تاج العروس للزبيدي مادة  4
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سلم مكة يف ووذلك ألن مطعم أدخل النيب صلى اهللا عليه  1"يف هؤالء النتىن ألطلقتهم من أجله
ويقول أيضا ـ صلى اهللا  ،الطائفبعد أن منعه املشركون من دخوهلا بعد خروجه إىل  ،جواره
  .2"من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا":سلموعليه 

ال جتد  ،أصبح سجية من سجاياهو ،لقد متثل هذا اخللق النبوي يف شخصه رمحه اهللا تعاىلو
مهما كان  ،كافأه عليهوفما من أحد صنع معه معروفا إال شكر له صنيعه  ،تكلفوفيه أي تصنع أ

له ويدعو ،مسعته يثين على شخص ثناء كثريا" :يقول تلميذه عبد احلميد طهماز ،هذا املعروف قليال
  . 3"ه ناول الشيخ إبريق ماء طلبه منهألن ،أكثر من مرة

فقلّ أن جتلس معه يف جملس إال وحيدثك  ،مرشده أيب النصرومن وفائه كثرة ذكره لشيخه و
قد جتلّى هذا الوفاء بصورة عملية و" انية عن شيخه وفاء له على ما أرشده إىل طريق اهلداية النور

  .4"أحفادهواحترامه ألوالد أيب النصر ويف حبه 
فقد جلأ مرة هر إىل بيته  ،حيدثنا تلميذه عبد احلميد طهماز عن وفائه حىت مع احليواناتو

ن فاضطر الشيخ بعدإحلاح أهل البيت، أ ،لكن اهلر ملا كرب عاث يف البيت فساداو ،حنا عليهوفرباه 
كان الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يزور صاحب و ،يبعد اهلر إىل بيت صديق له يف أطراف البلد

  .5االطمئنان عليهوالبيت من أجل رؤية اهلر 
سيأيت هذا يف أدبه وحنينه إىل أهل الفضل يف أي بلد عاش ا ومن وفائه حنينه إىل بلده و

   .شعرهو
  
  
  

               
وأخرجه عبد ).1143/  3( 2970ـ أخرجه البخاري يف الصحيح باب ما من النيب صلى اهللا عليه وسلم على األسارى رقم  1

 ).117/  2( 1504والطرباين يف املعجم الكبري ). 209/  5( 9400الرزاق يف مصنفه رقم 
يث حسن صحيح، وأبوداود يف سننه، كتاب األدب هذا حد: قال) 1877(ـ أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب الرب والصلة رقم  2

 ).7676(وأمحد يف مسنده، كتاب باقي مسند املكثرين رقم ) 4177(رقم 
 ).240ص (ـ العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد طهماز  3
 ).239ص (ـ نفس املصدر  4
  ).241ص (ـ نفس املصدر  5
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 :رمحته •

 :-سلموصلى اهللا عليه -ملخلوقات يقول الرسول يف ا 1العطفوالرمحة هي الرقة 
   .2)ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ،الرامحون يرمحهم الرمحن(

كان الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ميتاز ذا اخللق الرفيع الذي يدل على رقة 
 ،يساعد الفقراء واملساكنيوحيمل الكَلّ  ،واسع الصدر ،فقد كان رحيم القلب ،نداوة نفسهوقلبه 

فنادى  ،وقف مرة أمام بيت ال باب له" يروي تلميذه عبد احلميد طهماز أنه  .على األيتاموحينو
ياشيخي إن املال الذي قدمته لنا مل  :فقالت ،سأهلا عن باب البيت ،فلما خرجت إليه ،امرأة بامسها

يقول الرسول ـ . 3"اآلن كافيا أصبح :مازال يعطيها حىت قالت لهوفأخرج كيس نقوده  ،يكف
  .4)ال ترتع الرمحة إال من شقي( :صلى اهللا عليه وسلم ـ

أصاب سائق ( :أما رمحته مع احليوان فيحدثنا عنها تلميذه عبد احلميد طهماز فيقول
فأسرع ـ رمحه اهللا تعال ـ إىل  ،السيارة اليت يركبها الشيخ بسيارته كلبا خطأ على طريق محص

مل جيد الطبيب بدا  ،مع ذلكو ،كان يوما بارداو ،بيب البيطري أن خيرج ملعاجلتهكلف الطومحاة 
الدكتور أخرب الشيخ أنه وجده ميتا  ملا عادومن اخلروج تنفيذا لرغبة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

رجاء أن يغفر اهللا مااعتربه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ذنبا  ،تصدق على الفقراءو ،فتأمل الشيخ كثريا
   .ؤاخذه اهللا عليهي

فظنه  ،رأى ـ رمحه اهللا تعاىل ـ مرة يف أحد شوارع الالذقية كلبا يبحث يف كومة ترابو
فاستأذنته أن أذهب ألشتري  ،علينا أن نطعمهو ،إن هذا الكلب جائع :قالوفالتفت إيل  ،جائعا

 ،إىل املخبزذهب ـ رمحه اهللا تعاىل ـ و ،لكنه أصر أن يذهب بنفسه رغم تعبهو ،خبزا إلطعامه
   .أخذ يرمي له قطع اخلبزوعاد إىل الكلب و ،فاشترى رغيفا

               
 )100ص (ـ خمتار الصحاح  1
هذا حديث حسن صحيح، وأبوداود يف سننه، كتاب األدب : قال) 847(رمذي يف سننه، كتاب الرب والصلة، رقم ـ أخرجه الت 2

  ).6206(وأمحد يف مسنده رقم ) 4290(رقم 
 ).226(ـ العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد طهماز  3
ا حديث حسن صحيح وأبوداود يف سننه، كتاب األدب رقم هذ: قال) 1846(ـ أخرجه الترمذي يف سننه كتاب الربوالصلة رقم  4
  ).  7660(وأمحد يف مسنده رقم ) 4291(
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يف طريقه إىل البيت بعد الدرس املسائي صوت هر يف داخل احلوانيت ومسع مرة وهو
حىت وجده وطلب  ،أخذ يبحث يف الليل عن بيتهو ،فسأل احلارس عن صاحب احلانوت ،املغلقة

  .وهذه تكررت مراراً. 1"منه أن يذهب إلخراج اهلر من احلانوت 
  

6�7	

01Q�7 و ,.ادرG :?��<ا
 ا  

  

 يداعب ،الروح عذب ،اللسان ظريف ،النفس لطيف ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ كان
 يتحف" اخلاصةوأ العامة دروسه يف سواء املداعبة هذه تفارقه فال ،السرور عليهم يدخلو ،تالميذه
 كذلكو ساعة بعد ساعة ا يروحهم ،النوادر أمجل مهل يروىو الدعابات بأنواع فترة كل تالميذه

 مخوهلم أزاحو ،عزائمهم شد ،تفكريهم يف مخولو أجسامهم يف بتعب أحس إذا طالبه بني شأنه
  .2"الظريفة النكاتو اللطيفة بامللح

شيخنا أديب فكه ال تكاد تفارقه دعابته احللوة الظريفة و"  :حيدثنا عنه أحد تالمذته فيقول
له معه فكاهة وأخا إال وتلميذا أوقد ال جتد له صاحبا أو ،أحرج املواقفواألوقات يف أضيق 

  .3"يعتز اودعابة يذكرها و
 عن يقول  ،سلموصلى اهللا عليه   بالنيب مقتديا احلقو الصدق يلتزم ذلك كل يف كانو

  النيب كان لقدو ،التزامه ينبغي أصل الدعابة يف الصدق أن ـ اإلسالم يف كما ـ عنديو"  :نفسه
 وسط يف ببيت ـ كفيل ـ زعيم أنا"  :يقولو ،حقا إال يقول الو ميزح سلم وصلى اهللا عليه 

 يؤمن ال"  :قال أنه الطرباينو أمحد اإلمام عنه روىو 4"  مازحا كان إنو الكذب ترك ملن اجلنة
  .6"5"صادقا كان إنو املراء يتركو املزاحة من الكذب يترك حىت كله اإلميان العبد

               
  . ونقول شخصية متعددة) 227، 226ص (ـ  العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد طهماز    1
  ). 243 ص ( العالمة ااهد لعبد احلميد طهماز  ـ 2
  .  ـ نقول شخصية 3
 السنن يف البيهقي وأخرجه) 4800( رقم حديث) 253/  4(  اخللق حسن يف باب، األدب كتاب، السنن يف أبوداود أخرجه ـ 4

 وأخرجه) 20965( رقم حديث، أوفاحشة حبد أوعضه النسب عضه إىل املزاح يف خيرج مل ما الشهادة به ترد ال املزاح باب، الكربى
  ).  805( رقم حديث) 74/  2( الصغري املعجم يف الطرباين

  ). 8615( رقم حديث) 325/  2(، املسند يف أمحد أخرجه ـ 5
  ). 69، 68/  2( احلامد مدحمل  أباطيل على ردود ـ 6
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 قدو فال كان فإن إمث على يشتمل ال مبا حيل املؤمنني قلوب على السرور إدخالو فاملزاح
 بعري على يستحمله جاءه ملن سلم وصلى اهللا عليه  كقوله أحيانا ميزحسلم وصلى اهللا عليه  كان

 املو يصلح ال صغري مجل الناقة ولد أن إىل يسبق الوهم فإن مازحا )الناقة ولد على حاملك إين(
 بولد يعن فلم أي. 1)النوق إال اإلبل تلد هلو( :السالم الصالة عليه له قال هذا الرجل استغرب

   .للحمل يصلح الذي الكبري البعري إال الناقة
 من بالرغم السامع عن ليخفف وقت كل يفو ،حلظة كل يف معه جاهزة النكتة كانت فقد

  .2 الفقهي درسه يف النكتو النوادر تلك يروي ما كثريا كانو ،هيبته
 ،كلها مالبسه فسرقوا غرفته علىوسط اللصوص أن مصر يف له وقعت اليت الطرائف ومن

 بعد ،ريشي تعاىل اهللا أنبت قد"  :يقول شيخه إىل فكتب غريها جديدة مالبس شراء إىل واضطر
 ثيابا يلبسين أن تعاىل اهللا شاء قدو ،ثيايب منها سرقواو ،غيايب يف غرفيت على السارقون سطا أن

 جديد، واجلراب ،جديدة العمامةو ،جديدة الطاقيةو ،جديد الثوبو ،جديدة فاجلبة ،جديدة
  .3"  جديد ا فرحو،جديدة عروس إال ينقصين الو ،جديدة أيضا اللباسةو

 ،غىن بعد افتقر رجال أن :هتمذالأحد ت روى كما ـ إحسانه يف العملية نوادره منو
 األيام من يوم ويف ،محاة يف بيته يف فقعد ،ذلك من شيئا يستطيع فال ،اليدوي العمل عليه وصعب
 مرة آخر يفو ،مرات عدة عليه األمر فتكرر ،ماال فيها فوجد ،ففتحها الدار وسط يف صرة وقعت

 يرى به فإذا ،مرة كل الصرة هذه  يرمي الذي من لينظر ففتحه  الدار بابوحن أسرعو الصرة ترك
  .الشهرية الكرام عثرات جابر بقصة  هذا يذكرناو. 4هاربا وىل قدو احلامد حممد الشيخ

حىت  ،حبهم للدعابةولطفهم ولطفه مع ظرف أهل مصر ويف مصر التقى ظرف الشيخ و" 
ملا كانت أكثر نكام تتصل بالفول ـ طعام عامتهم الرئيس ـ أصبح الشيخ و ،اشتهر بينهم

   : تعاىلبايعوه على هذا فقال رمحه اهللاو ،عندهم ملكا للفول

               
 البخـاري  وأخرجه)1991(  رقم حديث) 357/  4( املزاح يف جاء ما باب، والصلة الرب كتاب، السنن يف الترمذي أخرجه ـ 1
  ). 268( رقم يثحد) 102( املزاح باب املفرد األدب يف
   .نقول شخصية متعددة ـ 2
  ). 246، 245( طهماز احلميد عبدل الشيخ حممد احلامد  ااهد العالمة ـ 3
  . ـ نقول شخصية 2
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  دام مربعكم بالفول مزدانـا و    شباناوياعصبة الفول أشياخا 
  قد أقمتم هلذا العشق برهانـا و    شبانا وعشقتم الفول أشياخا 

  أزيزها مأل األكـوان أحلانـا     م بالفول زاخرة كورهذه قد
  حىت غدا كل قلب فيه وهلانـا    رحيها عطر األرجـاء قاطبة و
  األذن تعشق قبل العني أحياناو    كم قد أحبكم من ليس يعرفو

  سام وحاسدكم قد بات حريانا     يا عتريت يا أهيل الفول جمدكم 
  نلتم واه يف الـمال شانـاو   أكلتم الفول حىت جل قدركم 
  حق له أن يذوق اجلوع ألوانا      فيا ويل من ال له يف مجعنا صلة
  حلظ حرمانا اوكان اجلزاء قلى      فالفول من رغبت عنه سريرته 

  1أوليناه إحسانـاونال القبول    من يكن راغبا فهي على شغف و
  

>��?
7�6 ا	
  G�4L وأد>0  :ا

  
صياغة الكالم على وجه جيمع بني أمناط و ،األلفاظ البديعةو ،إن اختيار الكلمات املناسبة

الواجب  إن مل يبلغ درجة ،مندوبوأمر حممود  ،عاطفيةو ،عقليةو ،شعورية ،شىت من األحاسيس
  .يف بعض األحيان

 ،األحكام الفقهيةويف عرض التصورات العقائدية  ،هي ذاا طريقة القرآن الكرميو
 ،ـ ليسوا سواء 2فاملخاطبون بالقرآن ـ كما يقول اخلطايب ،احلقائق العلميةوواملشاهد الغيبية 

 3رصانة وة قوة منهم سكان البادية الذين أكسبتهم البداوو ،فمنهم احلضري الذي هذّب لسانه

               
  ). 244، 243(ـ العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد طهماز  1
هـ، فقيه حمدث له مؤلفـات كـثرية    388هـ وتويف عام  319ـ محد بن حممد إبراهيم البسيت اخلطايب، أبوسليمان، ولد عام   2

  ).273/  2(األعالم للزركلي . معامل السنن، وبيان إعجاز القرآن وإصالح خطأ احملدثني وغريها: منها
  ). 610ص (مد بن ناصر بن عبد الرمحن العمار حلـ بيان إعجاز القرآن للخطايب، نقال عن أساليب الدعوة املعاصرة   3
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طرائق متنوعة  و ،ولذلك عرض القرآن موضوعاته ـ على اختالف أنواعها ـ بأساليب خمتلفة
  1.يالئمهويناسبه  اًفوضع لكل أسلوب قالب ،وصاغها يف قوالب متباينة

قد شهد املعاصرون للشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ على أن مؤلفاته تتسم بعذوبة اللفظ و
جودة التأليف واإلكثار من والعرض وجذاب مع حسن الصياغة وبياين راق أسلوب و ،وقوة البيان

   .التعقيدوتبسيط املعلومات بأسلوب سهل بعيد عن اجلفاف و ،احملسنات اللفظية
منهمك على كتابات الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ حيس ذه وهوالقارئ و

ملا يف أسلوبه من سهولة  ،جتذبه إليها جذبا قوياو ،املعاين تسري يف كيانه سريان الدم يف العروق
  .2 )إن من البيان لسحرا(ـ سلم وصلى اهللا عليه  قد قال الرسول ـو ،سحر حاللو ،عذوبةو

  :3يقول عنه تلميذه الشاعر عبد القادر حداد
  صـادق النرب صافيا عربـيـا     إن يف قولك الـكرمي لسـحرا  

  س بالـبيان نديافالـنتـشعر       إذ على كل لفـظة نبضـات 
  5البحترياو 4ت فيه احلبيبـفق      شعر وحس ومنطق ساحر 

ذلك أن الشيخ حممد احلامد ترىب يف بيئة حتترم األدب  )الشيء من مأتاه ال يستغربو(
خاله و ،)شاعر ر العاصي( أسرته أخوه الشاعر الفحل بدر الدين 6قد خرج من ضئضئو ،وتبجله

               
  ).611ص (س املصدر ـ نف 1
  ).5146(ـ رواه البخاري يف الصحيح، كتاب النكاح، باب اخلطبة حديث رقم  2
  .ـ شاعر أصيل ومدرس للغة العربية يف محاة مث يف املهجر يف الكويت تويف بعمان يف الثمانينات ـ نقول شخصية 3
أسلم وكان نصرانيا مدح اخللفاء والكـرباء،  . ن حورانهوأبومتام، حبيب بن أوس بن احلارث بن قيس الطائي، م حبيب بن أوس،ـ  4

كان واحد عصره يف دديباجة لفظه، ) هـ 228(سنة : وقيل) هـ 232(مات يف حمرم سنة . وشعره من الذروة، ولد يف أيام الرشيد
  ).63/  11(سري أعالم النبالء   " فحول الشعراء  " وفصاحة شعره، وحسن أسلوبه، له كتاب 

ادة الوليد بن عبيد بن حيى بن عبيد الطائي البحتري، مدح اخللفاء وعاش نيفا وسبعني سنة ونظمه يف أعلى الذروة مـات  ـ  هوأبوعب  2
  ). 486/  13(سري أعالم النبالء . سنة ثالث أوأربع ومثانني ومائتني) حبلب(وقيل ) مبنج(
يريد أنه خيرج من ) قوم يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم خيرج من ضئضئ هذا(األصل والعقب، ويف حديث اخلوارج  : ـ الضئْضئُ  6

وإىل عاد أخاهم ( :باب قول اهللا تعاىل :احلديث رواه البخاري يف الصحيح حديث). 69/  3(النهاية يف غريب احلديث . نسله وعقبه
  ).3166(رقم ..) هودا
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له ديوان مطبوع بعنوان وأما جده الشيخ سعيد فقد كان شاعرا  ،يبسعيد اجلايب العامل األد
  . 1بل كان والده الشيخ حممود احلامد عاملا متصوفا أديبا  ،)ديوان الشيخ مصطفى اجلايب(

ح فقد رج ،الشعرية اليت يتمتع ما الشيخ رمحه اهللا تعاىلوبالرغم من املؤهالت األدبية و
لئن  ،يا بين( :قد بني ذلك يف رسالة أرسلها إىل أحد تالميذهو ،األدبوجانب العلم على الشعر 

لقد كنت يف املاضي أعاين النظم و ،ا مفلقارلألمة من أن تكون شاعوتكون عاملا فقيها خري لك 
حىت إين  ،من خلقة شعرية عاطفية عنيفة إليه توجهت على ما يفّو ،مث انقلبت إىل العلم ،الشعرو

قد وقد أضطرب و ،من الشعر يالمس مين مكان احلس الروحي الديينألهتز أقوى اهتزاز لبيت 
.. .لكنها تقلع عين بسرعة النشغايل بالعلمو ،قد تغشاين احلال اليت تغشى أصحاا بشداوأبكي 

أما انصراف اهلمة إليه فخسران أربأ واملقاصد احلسنة وال بأس بقليل منه ينظم يف األغراض الشريفة 
وإن يف منظومام ما  ،املشعرونو هذا الزمان الذي كثر فيه الشعراء ال سيما يف ،بك عنه

  .2)دون  أن يكون للروحانية صلة به ،وصف كالم فقطوه
  

 :أغراض شعره •

  :املديحـ  
  :سلم يقول فيهوله شعر يف مدح النيب صلى اهللا عليه  

  راحة روحي ويامنييت وـق     ياصفوة اخللـ ،ياحبيب الرمحن
  نصيح وأنت يل خري مشفق     إمـامي وسـيدي ويا وليي 

  :أخيه يقولوأمه وسلم ـ عنده أغلى من أبيه والرسول ـ صلى اهللا عليه و
  اإلخاء خدن الروح وال ذو      ال صدر أمي وال أيب ال أخي 

  يف احلنان الصحيح  وأووفاء أ      بلـغوا شـأوك العلي بـرب 
   :قالف )م 1940(كما مدح بعض إخوانه الذين عرفهم يف مصر   

               
   ).97ص(لألستاذ عبد القادر حداد، جملة حضارة اإلسالم ) داجلانب األديب يف شخصية العالمة الراحل حممد احلام(ـ مقال بعنوان  1

  ). 254ص (طهماز الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد ـ العالمة ااهد  2
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  هذي دموعي وهذي عيوين و           أحبائي هذا فؤادي لـكم 
  ما من مسيع وما من جميب و           لقد فعل الشوق يب فعـله 
  شت ولوعي وهلم طار شوقي            تركت مبصر صحابا كراما 
   1تلوح عليهم مسات اخلشوع           رجال هلم يف التقى مأرب 

  . 2إخوانه فيها ولنيل اوله عدة قصائد يف مدح مصر و

  

  

  

  

  

   :احلننيوـ الوصف 

كان عمره و )م 1928(يصف شوقه إىل محاة بعدما غادرها لطلب العلم إىل حلب عام   
  :آنذاك مثاين عشرة سنة فيقول

  ة إذا نسـيم الصبـح هبا       آها على وادي محـا     

               
اجلانب األديب يف شخصية العالمـة  : مقال بعنوان) 1969العدد الثالث ـ السنة العاشرة ، متوز وآب  (ـ  جملة حضارة اإلسالم    1

   ).وما بعدها 96ص (لعبد القادر حداد  الراحل حممد احلامد 
  .من كتاب العالمة ااهد للشيخ حممد طهماز 269، 265، 264و 256ـ انظر الصفحة   2
  

  قُـربا وأهلها بعـدا وع       آها على تلك الربـو    
  عذبا وقد جرى حلوا وض       ق الريــاالنهر خيتر    
  أبـاوالدمـع فـاكهـة       يسقي ودوالبه يبكي     
  حبقهم مل أجـن ذنـبـاو      دهم ويا مـن بقليب     
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   1اهللا الـمحبـا وقـد كنت     ال تقطـعوين إنـنـي     
   :شيخه فيهاوقال يف محص و  
  فؤادي زه األشواق و    تترامى روحي إىل أرض محص     
    2للداء كـله ترياقوه    حـب أقام بقـليب  بروحيو    
   :قال ميدح صديقه األول عامل املعرة أمحد احلصريو  
  املـربة وفيك الكرامـة     حييت يا أرض املعرة       
  ك الروح تسرح يف مسرة     يف محاوفيك احلياة       
  بكرةويف القلب إمساء     ساكن ومنك الذي ه      
   3ين املضـرةأنسي والقـت  إن غاب عين غبت عن       

االستنباط و ،ضاعت شخصيته الشعرية وسط التحقيق العلمي ،إذن شاعر ملهموفه
إن كان أثر ذلك ظاهرا على مستوى مؤلفاته من حيث األسلوب األديب الذي صاغ به و ،الفقهي
  .فتاويهوردوده ورسائله 

ديب يف شخصية قبل اخلتام ال يفوتين أن ألفت انتباه القارئ إىل أمهية دراسة اجلانب األو
ما كتبه و ،الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  الذي مل يدرس دراسة وافية كافية تليق مبقامه

ال يعرب عن حقيقة ملكاته و ،ال يفي باحلاجة يف جملة حضارة اإلسالم  األستاذ عبد القادر حداد
دون بقية اجلوانب  ،عرياجلانب الشوهو ،لكونه يعاجل جانبا واحدا من جوانب األدب ،األدبية

  .األخرى
     

  
  

               
اجلانب األديب يف شخصية العالمـة  : مقال بعنوان) 1969العدد الثالث ـ السنة العاشرة ، متوز وآب  (ـ جملة حضارة اإلسالم    1

  ).وما بعدها 96ص (لقادر حداد  الراحل حممد احلامد لعبد ا
  ).259ص  (ـ العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد طهماز   2
  ).268ص (ـ العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد طهماز  3
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  مؤلفاته وتالميذه وشيوخه  :الثالث لفصلا
   :ينقسم إىل أربعة مباحثو      
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  الشخصيات اليت تأثر ا وشيوخه  :املبحث األول      
  تالميذه  :املبحث الثاين      
  مؤلفاته  :املبحث الثالث      
  قالال أهم ما كتب عنه است :املبحث الرابع      

  
  
  
  
  
  

���	
.0R :ا�ول اL و �M< �S32 ��
5�ت ا?!
   ا
  
 فقط، املتميزة ذاته صانعو ،نفسه ليدو  ـ تعاىل اهللا رمحه ـ احلامد حممد الشيخ يكن مل  

 علمهم من اقتبسو حلقام يف تتلمذو أيديهم على درس ،أفذاذ لعلماء امتدادا كان ما بقدر
 والورع الزهد يف طيبة مواقف هلمو ،العملو العلم بني عونجيم كانوا ألم سلوكهمو وفضلهم
   .اهللا حدود عند الوقوفو الدين يف الصالبةو احلق قولو والتقوى

 على واضح تأثري هلم كان حيث ،مصرو الشام علماء على العلم تعاىل اهللا رمحه تلقى لقد
   :العلم عليهم تلقى ممنو ،اإلسالم حضارة جملة يف نفسه عن ذلك يذكر كما شخصيته

   :اجلايب سعيد حممد الشيخ السلفي العالمة خاله .1
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اشتهر بااللتزام بكتاب  ،عاملها يف زمانهو ـ تعاىل اهللا رمحه ـ محاة يف العام املدرسوهو
مواجهة املستعمرين الفرنسيني والشجاعة وعرف باجلرأة و ،سلموسنة رسوله صلى اهللا عليه واهللا 

دوب السامي الفرنسي يف محاة عندما حاول ضم اجلامع الكبري إىل مدرسة وله حادثة طريفة مع املن
فأراد احلاكم الفرنسي أن يستشري وجهاء  ،ادعوا أنه كان كنيسة قبل الفتح اإلسالميوالراهبات 

فاستدعاه  ،أنه إذا وافق على ذلك لن تكون هناك مشكلةوالبلدة فأشاروا إليه بالشيخ سعيد 
وبني الشيخ  ،لكن مبثل الثمن الذي دفعناهوالبأس ( :جوابه سريعاعرض عليه األمر فكان و
فنقل الترمجان ذلك فأجاب املندوب رضينا فكم الثمن ؟ فأجاب الشيخ . .الفرنسي ترمجانو

 .1انصرف الشيخ وفسكت  ،لن نعطيه إال بنفس الثمنوصراحة أخذناه بالدم وبكل رجولة 
 الكرمي القرآن حبفظ أمرينو الديين العلم سبيل يف دفعين الذيوه نهإ" :احلامد حممد الشيخ عنه يقول

  .قد تلقى عليه العلم عندما كان طالبا يف املدرسة الشرعية حبماةو .2"  الدينية العلوم مبادئ أقرأينو
 تويف ،التصوف جلة يلج أن قبل السلف مذهب غرس يف عليه كبري تأثري خلاله كان قدو

  .3م 1948 سنة تعاىل اهللا رمحه

   : الصباغ توفيق حممد الشيخ .2

له اليد البيضاء يف وطيلة حياته  فيها العلماء مجعية رئيسو محاة مبدينة الشافعية شيخوهو
بقي ميارس و ،النساءوحيث مشلت دروسه الرجال  ،التدريس يف املساجدونشر العلوم الشرعية 

  .4ائة رمحه اهللا تعاىلقد عمر قريبا من املوالتعليمي حىت وافته املنية ونشاطه الشرعي 
 يبذل كانو الشرعية العلوم لدار مديرا كان"  :فيقول احلامد حممد الشيخ عنه يتحدث 

  .5"صغاره على الرحيم الوالدوحن عليناووحين تعليمناو تثقيفنا يف كبريا جهدا
  .أحد أساتذة الشيخ يف املدرسة الشرعية حبماةوهو

               
القضبان عليه ثلـوم  ـ نقول شخصية ومن املعروف عند أهل البلد أن هنالك يف املسجد قبل هدمه شباك عليه شبك حديدي ثخني   1

سنتميتر وهومن الفوالذ، مث أعاد أحد املهندسني من أهل املدينة املسجد  4كآثار السيوف وقد انقطع أحد القضبان مع أن قطره يتجاوز 
  .    نقول شخصية متواترة. -رمحه اهللا تعاىل-كما كان بعدما تعرف على مكان أحجاره كلها 

  ). 50 ص(  اإلسالم حضارة وجملة) 236 ص( ذوبا حممد، عرفتهم ومفكرون علماء ـ 2 
  .ـ نقول شخصية 3
  .ـ نقول شخصية 4
 ).  50 ص( اإلسالم حضارة وجملة) 236 ص( اذوب حممد، عرفتهم ومفكرون علماءـ  5
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  :لنعساينا سعيد حممد الشيخ محاة مفيت العالمة .3

قد كانت له مكانة خاصة يف قلب الشيخ إذ أنه يعد من أوائل ومفيت محاة األسبق وه 
فكان الشيخ رمحه اهللا تعاىل ـ يعرف له هذا الفضل ويتحدث  ،أساتذته الذين أولوه رعاية متميزة

عيات بىن اجلمو ،شيد املدارس يوم مل يكن من يسعى إىل تقدمي أي مساعدة للتعليم .يشيد بهوعنه 
هذا إىل جانب معرفته مبقتضيات العصر واستمساكه  ،األيتامواخلريية اليت رعت دار العجزة 

  .  1كل مسألةوفكانت فتاواه كالبلسم الشايف لكل قضية  ،بأهداب الشريعة الغراء
 فضل له كان فقد ،املعارفو العلوم يف الطويل الباعا ذ كان نهإ"  :احلامد حممد عنه يقول

 املائة جاوز قد احلياة قيد يف اهللا أسعده يزال ماو ،سفاسفها عن الترفعو األمور معايل ىلإ اهلمة رفع
  . 2" العلة لزمتهو الشيخوخة مرض به نزلو ،العمر من

  
 إىل وقف ،مالية بضائقة مير أخويه مع الشيخ كان فعندما ،احلامد حممود لوالده صديقا انك

  3.م 1920 سنة ابتدائيا معلما عينهو ساعدهو جانبه
  .4م قبل وفاة الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعال ـ بثالث سنوات1966تويف سنة 

، عندما بلغ من العمر مائة عام 1957رعايته عام وقد كرمه اجليل الذي قام على تربيته و
كما ألقى أخوه األستاذ الشاعر بدر الدين  ،كان الشيخ حممد احلامد من أبرز املتكلمني يف احلفلو
   :قصيدة عصماء طويلة جاء فيها )شاعر العاصي نسبة إىل ر العاصي(حلامد ا

  يف عصرنا هذا أبـا حيان  فوق الفهوم جالل قدرك فلتكن 
  5يروي غليل الصائم الظمآن  الدين عنك مشرع صاف به و

   :الزرقا أمحد الشيخ .4

               
  .ـ نقول شخصية 1
  ). 50ص(العدد الثالث من السنة العاشرة  اإلسالم حضارة جملة ـ 2
 ).17ص(  طهمازحممد احلامد لعبد احلميد  الشيخ ااهد العالمةـ  3
  .ـ نقول شخصية  4
  .ـ نقول شخصية 5
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على مستوى العامل والد األستاذ الشيخ مصطفى الزرقا ـ رمحهما اهللا تعاىل ـ املعروف وه
قد تتلمذ الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ على يديه يف املدرسة اخلسروية الشرعية حبلب و ،اإلسالمي

ما جلست طيلة (كان يقول الشيخ عنه و ،أخذ عنه الفقه على مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفةو
   .1)ال سوريةوحيايت إىل أفقه منه ال يف مصر 

 أفقه إىل أجلس مل اجلليل الفقيهوه"  :ـ تعاىل اهللا رمحه ـ مداحلا حممد الشيخ عنه يقول 
 ،رمحته شآبيب عليه أغدقو ثراه اهللا بلل ،بعد من مصر يف عنهم تلقيت الذين املشايخ حىت منه

 يأخذ أمامه كان الفقه لكأنو ،سال إذا كالوادي معرفة جيرىو ،حتقيقا يتفتحو ،علما يتفجر كان
 عليه عرض فإن العلمية بياناته يف اهللا حدود عند وقافا كان أنه أشهدو ،ءيشا ما يتركو يشاء ما منه

 :يقول كانو الفصل بالقول الغد يف يأتيناو عمامته ثنايا يف يضعه مث له نكتبه أن إلينا طلب إشكال
   .العلمية الناحية من م تأثرت الذين أحد الكبري األستاذ هذاو ."أمانة العلم" 

 احلنفية غري من حىت العلماءو األئمة باحترام إيانا أخذهو طالبه معشر منه لنا هتأديب إىل هذا
   .علم من جبال تعاىل اهللا رمحه الشافعي اإلمام أتصور إين ،الدرس حلقة يف قوله أذكر أزال الو

 نفسا فيه ملست خالطته إذا لكنكو نرية شيخوخةو عظيمة هيبة ذا تعاىل اهللا رمحه كان قدو
 الشطح أهل من يكن ملو ،حلوة مداعباتو لطيف مبزح العلمية تقريراته زجمي متواضعة طيبة

 من استرحنا لقد"  :يقولو نفسه يتهم كان بل السابقني الفضالء فضل ينكرون الذين الكربو
 اهللا رمحه الزرقا حممد الشيخ األستاذ اجلليل والده عن تلقيه يف كان أنه مع ." الكرام تعب حيث
 كان الذي الكتاب على فقهيا علميا كتابا عشرين من حنوا يطالعو الليل ينام ال نسنو به متر ،تعاىل
 حاشيته يف عابدين ابن الشيخ احملقق عنها نقل اليت الكتب إىل يرجع كانو ،والده عن يتلقاه

 عن ذه أخربنا .النقول بعض يف وامها فيجده إليها يرجع كان ،)احملتار رد( مساها اليت الشهرية
  .2"نفسه

   :احلليب البيانوين عيسى الشيخ. 5 

 النصروأب حممد الشيخ خلفاء من ـ الشيخ عنه يقول اكم ـ العامل العامل األستاذوه 
 نفعه كانو األخالقو التصوف لعلم الشرعية اخلسروية املدرسة يف لنا مدرسا تعاىل اهللا رمحه كان"

               
  ـ نقول شخصية 1
  ).48 ص( )1969 وآب متوز( السنة العاشرة  الثالث العدد، اإلسالم حضارة جملةـ  2
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 األعلى املثل يضرب كانو أرواحنا وتصفو درسه يف ضمائرنا فتطهر حاالو قاال قلوبنا إىل يسرى
  .األذى  حتملو الذايت االمنحاقو النفسي التواضع يف

 يف ميوت أن اهللا سأل له حبهوـ  سلموـ صلى اهللا عليه  اهللا برسول شغفه لشدة وكان
  .1"البقيع يف دفنو احلج بعد فيها فقبضه هءدعا اهللا فأجاب املنورة املدينة

   :النقشبندي مصياحل النصروأب حممد الشيخ .6

شيخه الروحي الذي تلقى عنه الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ الطريقة وهو
أحد كبار الزهاد وهو، 2م1871/ هـ  1292ة لد يف مدينة محص سنو ،النقشبندية

  .والصاحلني يف بالد الشام
 إىل توجيههو ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ شخصية على التأثري يف كبري دور له كان

 األوىل الصدارة مكان نفسي يف له الذيو"  :قال عندما ذاته الشيخ بذلك صرح قدو ،التصوف
 العامل العامل سيدي فضيلةوه معا الشديدو العميق التأثري بالغ فيها لهو العمومو اإلطالق على

 نصرالوأب حممد الشيخ تعاىل باهللا العارف ،السالكني مرشدو ،املربني مريب ،الكامل املرشدو
  .العلية النقشبندية السادة طريق عنه أخذت الذي .سره اهللا قدس النقشبندي
 والرقة الذكر نور إىل الشرودو القسوةو الغفلة ظلمات من به تعاىل اهللا أخرجين الذي إنه
 بتوجهات مألين الذي إنه ،الكرمي الرب هلذا ضراعةو ذلة يف تعاىلو سبحانه اهللا بباب والوقوف

 من وأجنت ،مهم من أعلتو ،أكدار من أزاحتو ،أسرار من فيوضاته طهرت كمو ،الشريف قلبه
 أبكى وكم. العصيان ران من القلوب عن جال كمو ،الطغيان حبار يف غرقى من أنقذت كم .نقم
   .مكنونا سرا ضمائرهم يف ألقى كمو ،عيونا الناس عيون من

 القرب على مريديه يف الاحل جذوة إشعال قوة هلم الذين الراسخني الصديقني من كان
  ".  قربه ينفعك مل بعده ينفعك مل من .واحد عندنا البعدو القرب"  :يقول مسعته قدو ،والبعد

 كتاب يف مجعها نييت من إنو جدا جدا كثرية العادات خوارق ا اهللا أكرمه اليت كراماتهو
 صحيفة يفوفه لألمة فعن مين كان لئنو علي واجبه ببعض قياماو حبقه وفاء تعاىل اهللا شاء إن

               
  ).51 ص(ـ انظر جملة حضارة اإلسالم  1
 ).194ص (ـ العالمة ااهد  الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد طهماز  2
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 العمل عن فكري تشل كادت مصر يف دراسيت أيام روحية نائبة انتابتين قد إذ مسجل شيخي
 إىل الكرمية يده مد أنه النائم يرى فيما فرأيت ،عناين مبا إليه فكتبت العقلي التعطل بكارثة ترميينو

 يف املصريون إخواين حار أن بعد العلة من اهللا أبراين قدو فاستيقظت الشريفة بأصبعه حركهو قليب
   .أمري

   1." هـ 1368 سنة املبارك رمضانمن  امساخل اجلمعة ليلة سحر يف تعاىل اهللا توفاه

   .مراد أمحد الشيخ.7

فانتفع به خلق كثري سواء  ،العملوقد مجع بني العلم و ،من كبار علماء محاة ،احلنفي الفقيه
، 2قد كانت دروسه تشمل عددا من مساجد محاة و ،فكانوا من أهل املدينة أم من أهل األريا

 ،العامل العامل احلجة"  :بأنه يصفه ـ رمحه اهللا تعال ـ  احلامد حممد الشيخ زوجة والدوهو
 علي هلم الذين شيوخي من إنه. .شيوخها بدرو محاة علماء مشس ،الدنيا يف الزاهد ،الورع ،التقي
 يل يكون أن قبل هذا كان قدو ،ابنته على له صهرا فجعلين اهللا أكرمين قدو ،التعليمو التربية فضل
   .عنده مبا الوثوقو به اإلميانو تعاىلو سبحانه اهللا على التوكل لكنهو ،إليه آوي مرتلو رمسي مورد

 تصدر ملو ،اإلفتاء أمني كان فقد ،إليه ترجعو ،حوله تدور قراهاو محاة يف الفتوى كانت
 شكري حممد الشيخ األستاذ الشام مفيت اجلليل العالمة مساحة يهف قال قدو ،صحيحة غري فتوى عنه

    .3" الفتوى تؤخذ عنه"  :فيه قال تعاىل اهللا رمحه االسطواين

  :اإلمام حسن البنا .8

قتل غدرا أيام و ،أسس حركة اإلخوان املسلمنيو ،م مبصر 1906ولد حسن البنا عام 
شخصيات اليت أثرت يف الشيخ حممد احلامد أحد أهم الوهو  )م 1949(حكم امللك فاروق عام 
لنترك للشيخ  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يعرب لنا عن مكنون حبه ومدى تأثره وـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

ذه الشخصية وذلك عندما سأل من قبل جملة حضارة اإلسالم عن أهم الشخصيات اليت تأثر ا 
يد يف تكويين الشخصي سيدي وأخي يف  الذي أثر يف نفسي تأثريا من نوع خاص ولهو"  :فقال
حسان أغدق عليه غيوث اإلوأستاذي اإلمام الشهيد األستاذ حسن البنا ـ رمحه اهللا تعاىل واهللا 

               
  ). 51، 50ص(نفس املصدر   ـ 1
  . ـ نقول شخصية  2
  ). 50( اإلسالم حضارة، )237( اذوب حممد، عرفتهم ومفكرون علماء ـ 3
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لكانت كلماته قطعا وبسطته لكان طويل الذيل ووالكرم ـ صحبته يف مصر سنني وحديثي عنه ل
منهلة منسجمة تشكل سيال من دموعا و ،حرقا من حرارة روحيو ،أفالذا من كبديو ،من قليب

  .. فاجع األمل وعظيم اللوعة
مل يكن يل و ،ملا وافاين نبأ اغتياله قلت إن موت ولديو ،إنه أخي قبل إخويت يف النسب 

  ..أهون علي من وفاة األستاذ املرشد ،غريمها حينئذ

سن البنا منذ إن املسلمني مل يروا مثل ح :ال بأس بروايتها عين أقولوإين أقوهلا كلمة حرة 
   .خفقت أعالمها على رأسه الشريفومئات السنني يف جمموع الصفات اليت حتلى ا 

 ،بالغة اخلطباء والكاتبنيو ،معرفة العارفنيو ،علم العاملنيو ،ال أنكر  إرشاد املرشدين
ال أنكر هذا كله عليهم من سابقني  ،حنكة السائسنيو ،تدبري املدبرينوقيادة القائدين و
ني لكن هذا التجمع هلذه املتفرقات من الكماالت قلما ظفر به أحد كاإلمام الشهيد ـ الحقو

   .رمحه اهللا تعاىل

الذي أقوله فيه وكنت واحدا من هؤالء العارفني به وآمنوا بصدقه ولقد عرفه الناس 
 كان هللا ،بتصرفاته وتقلبهو ،قلبهوبقالبه  ،جسدهوأنه كان هللا بكليته بروحه وقوال جامعا ه

    . 1جعله من سادات الشهداء األبرار واجتباه وفكان اهللا له فاختاره 
عندما كنت أنظر إليه كنت أنظر إىل صديق من الصديقني، كان عاملاً، : أثر عنه أنه قال فيه

ولو أطال اهللا يف عمره لكان جمتهداً، عندما كنت أجلس جبانبه وكأنين أجلس جبانب جبل، كان 
 بلدة مصرية استقباالً حافالً باحلفاوة والتكرمي، فنظرت إليه فلم يتغري، وكان متواضعاً، استقبل يف

حيدث تالميذه عنه طويالً يف درسه الصباحي، فإذا رأى دموعهم قد امرت شوقاً إىل اإلمام 
  .2وحزناً عليه انقطع عن الكالم

 احلامد حممد يخالش هانع تلقى اليت التربويةو الدعويةو العلمية الشخصيات أهم هي هذه 
 الشيخ :منهم للشيخ أساتذة كانوا آخرون علماء هناك أنه غري ،التربيةو العلم ـ تعاىل اهللا رمحه ـ

 الكردي اهللا فيض الشيخو ،املواريث فقه يف املعرفة الواسع املعطي عبد الشيخو ،الشماع أمحد

               
  . 53، 52ص ) 1969متوز وآب (العدد الثالث من السنة العاشرة ) ضيف احلضارة(ـ انظر جملة حضارة اإلسالم   1
  .ـ نقول شخصية  2
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 ،حلب يف الشافعية مفيت العبجي أسعد حممد الشيخو ،املنطقو التوحيد علمي يف العظيم احملقق
 جليال فقيها كان ،املعرفة أهلو ،القلوب أرباب من الغالييين إبراهيم الشيخو محاد اهللا عبد الشيخو

  1..غريهمو  الكوثري زاهد حممد الشيخو ،احلوادث يف يفيت
لقد اتصل الشيخ حممد احلتمد ؤالء العلماء وغريهم من شيوخه وتلقى عنهم ما يفيد 

ما اتصل بزمالئه وأقرانه من العلماء، ومبا أنه كان حريصاً على املسميات أكثر من املسلمني، ك
األمساء يف العمل لوجه اهللا تعاىل، فقد بىن مايشبه العمل املشترك مع هؤالء العلماء يف رابطة 

  .تضمهم يف العمل لإلسالم حيدوها نشر العلم الشرعي واالهتمام بأمور املسلمني
فقد كان رمحه اهللا تعاىل عضواً يف مجعية العلماء اليت ضمت علماء  أما يف مدينة محاة

رمحه اهللا –اإلسالم يف املدينة، ومها األساسي نشر العلم الشرعي، يرأسها الشيخ خالد الشقفة 
  .  وهي مرخصة إذ ذاك برخصة رمسية - تعاىل

  
���	
GF :ا
-�,� ا�U2    

  
 املدارس يف الدروس إلقاءو للتعليم تفرغو ،سالتدري ـ  تعاىل اهللا رمحهـ  الشيخ مارس  

 الذين أن الشكو ،امةالعو ،العلم طالب من غفري عدد دروسهو حلقاته يف اجتمعو واملساجد،
 وانتفعوا ،الناس سوادو الشعب عامة منه استفاد فقد ،أصناف على دروسهو علمه من استفادوا

   .أصبحوا من اخلواصو الطالبو لتالميذا من كبري عدد منه استفاد كما ،حلقاتهو وعظهو خبطبه
 من كبريا جزءا منحهم حيث ،خاصة عناية تالميذه ـ تعاىل اهللا رمحه ـ حممد الشيخ أوىل

 يف والسعي ،مهومهم يف مشاركتهمو مشاكلهم حلو ،مصاحلهم على إعانتهمو ،مبجالستهم وقته
 ونشره العلم حتصيل طريقةو ،السلف منهج اتباع يف هلم مستمرة توجيهات له كانتو ،حوائجهم

  .املنكر عن النهيو باملعروف األمرو ،اخلري فعل على حثهمو
ومع أن "  :كما كان حيثهم على أخذ العلم من غريه يقول تلميذه الشيخ سعيد حوى

وكان أرقى الناس ـ فيما  ،شيخنا حممد احلامد كان ممن اجتمع له الذكر والعلم والورع والدعوة

               
  ). 50، 49، 48 ص( دراملص نفسانظر  ـ 1
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ومن ذلك  1"األولياء والتلقي من العلماء ومع ذلك فلقد كان يدفعنا حنوميا علوعلمنا ـ روحيا 
وشجعه الشيخ حممد  أن تلميذه عبد احلميد طهماز أخذ الفقه الشافعي عن الشيخ خالد الشقفة

هذه و. .هذه جتربيت"كان لسعيد حوى شيوخ كثريون ذكرهم يف كتابه و ،احلامد على ذلك
كتاب اهللا يف إعجازه يتجلى  :تور غسان محدون يف مقدمة كتابهذكر تلميذه الدكو، "شهاديت 

مبا فيهم الشيخ  علومه فبلغوا تسعة شيوخوجمموعة من املشايخ الذين أخذ عنهم تفسري القرآن 
   .2احلامد

  :التأليف يف جهد هلم كان الذين تالميذه ألشهر خمتصرة موجزة ترمجة بذكر نشرعو
   .جواد أمحد  .د ـ 

  :  شقفةـ الشيخ بشري
  .حات الطبشي/ ـ د

   .عثمان الشيخ ينحس األستاذ ـ
   .حوى سعيد الشيخ ـ
   .طهماز احلميد عبد الشيخ ـ
  .محدون غسان /د. أ ـ 

   :-رمحه اهللا تعاىل– أمحد جواد .ـ د 1

كان مواظبا على حلقات الشيخ  العلمية و ،ولد الدكتور أمحد جواد يف بداية األربعينات  
فتخصص يف الطب البيطري وخترج من  ،كما كانت له اهتمامات علمية ،حبماة يف جامع السلطان

، األردن وألف كتابا قيما حول أضرار حلم اخلرتيرواإلمارات و سوريةعمل طبيبا بيطريا يف  ،مصر
سنة يف عمان حيضره لفيف من  11أقام درساً أسبوعياً يف مؤلفات شيخه حممد احلامدملد 

   .السوريني هناك

  :ألستاذ حسين الشيخ عثمانـ ا 2

               
  ).32ص (وهذه شهاديت لسعيد حوى ..ـ هذه جتربيت 1
  )4ص (ـ كتاب اهللا يف إعجازه يتجلى  2
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  أحد الطالب الذين تلقوا العلوم الشرعية يف دروس الشيخوهوولد يف بداية األربعينيات 
  ختـرج مـن جامـعة                 و ،فتخصص فيها ،كانت له اهتمامات بعلم اإلدارةو ،حممد احلامد 

    :هيودينية وإدارية دمشق وله عدة مؤلفات 

   داه لشيخه حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل أه ،التالوة حق ـ 
  ـ رضي اهللا عنه ـ ذروأب هذاـ 
    االستعمارو املشايخـ 
    األباطيل أباطيلـ 
    )االجتماعات إتقان( االجتماعيات تكنولوجياـ 
   إسالمية مفاهيمـ 
    الصغرى اموعاتو األفراد مستوى على املتابعةو التنظيمو التخطيطـ 
   الالرج شقائقـ 
   الفاحتة جتويد ـ 

  :تقدمية رسائل سلسلة

   أساس للدين هل ـ
    اإللهو الطبيعة ـ
   اإلسالم معىن ـ
    الدين وحدة ـ
   احلميد عبد السلطان تنابلو الرشيد هارون ـ

  .كمءأمسا أحسنواـ 

    :حتت الطبع

  1 التجويد تدريس أصولـ 
               

  .ـ نقول شخصية وأمساء الكتب من كتبه نفسها 1
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  :ـ الشيخ سعيد حوى ـ رمحه اهللا تعاىل 3

 ،1م يف مدينة محاة  1935سبتمرب  27د ديب حوى النعيمي ولد يف سعيد بن حمموه
، درس يف مدارس محاة 2عمل معه يف صباه يف جتارة املنتجات الزراعية و ،ترىب يف كنف والده

درس يف مدارس محاة  ،4أكمل دراسته يف كلية الشريعة جبامعة دمشقو 3وخترج من ثانوية بن رشد
 1989مارس  9رض عضال يف عمان يف املستشفى اإلسالمي يف تويف إثر مفترة قصرية مث نقل 

 .5م 

  

   :من مؤلفاته

   .)جملدا 11(ـ األساس يف التفسري   
    )جملدا 14(السرية ـ العقائد ـ العبادات  :ـ األساس يف السنة وفقهها  
   )اإلسالم ،الرسول ،اهللا(ـ سلسلة األصول الثالثة   

  ـ تربيتنا الروحية   
  يف تزكية األنفس  ـ املستخلص   
  الربانيني وـ مذكرات يف منازل الصديقني   
  أخالقا  وثقافة  :ـ جند اهللا  
  ـ من أجل خطوة إىل األمام على طريق اجلهاد املبارك    
  ضوابط الفهم للنصوص  وـ األساس يف قواعد املعرفة   

يوسف بن تاشفني  :املغربوـ بطال احلروب الصليبية يف املشرق 
  األيويب   صالح الدينو

               
  ). 7ص (ـ انظر هذه جتربيت وهذه شهاديت لسعيد حوى   2
  ). 9(ـ نفس املصدر ص  3
  ).29ص (ـ نفس املصدر  4
  ).44ص ( ـ نفس املصدر 5
 www.aljazeera.net )(وموقع اجلزيرة على االنترنيت ) 7ص (ـ هذه شهاديت وهذه جتربيت لسعيد حوى  6
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  ـ املدخل إىل دعوة اإلخوان املسلمني    
  أصوهلما  واألكرب وـ جوالت يف الفقهني الكبري   
  ـ يف آفاق التعاليم    
  ـ دروس يف العمل اإلسالمي املعاصر    
  األمري  وـ فصول يف اإلمرة   
  منطلقات إسالمية حلضارة عاملية جديدة   :ـ رسالة  
  ملن تدفع صدقتك  ،فروض الكفاية ،فروض العني :ـ فلنتذكر يف عصرنا ثالثا  
  ـ عقد القرن اخلامس عشر اهلجري    
  ـ إحياء الربانية   
  ـ إجازة ختصص للدعاة    
  ـ غذاء العبودية   
  سلوكيات تتأكد يف القرن اخلامس عشر اهلجري  وـ أخالقيات   
  ـ قوانني البيت املسلم   
  ـ السرية بلغة احلب   
  ـ اإلجابات   
  تنظيما  وختطيطا  :اهللاـ جند   
  ..  1هذه شهاديت و. .ـ هذه جتربيت  

   :ـ الشيخ عبد احلميد طهماز

أحد التالميذ املقربني من الشيخ وهو ،ولد الشيخ عبد احلميد طهماز يف أواخر الثالثينيات
خترج من كلية الشريعة  ،معروف بالدقة الفقهية ،تقديرا كبريينويكن له احتراما و ،حممد احلامد

بعد وفاة الشيخ اليومي استلم الدرس و ،عمل مدرسا يف ثانويات محاة وإاعداديااو ،امعة دمشقجب

               
  ).وهذه شهاديت.. هذه جتربيت(ـ انظر أمساء كتبه يف كتاب  1
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وتصدر للفتوى والتربية اإلسالمية بعد شيخه العالمة احلامد،  ،حممد احلامد يف جامع السلطان
   :من أهم مؤلفاتهوكان شيخه كثري الدعاء له ولغسان محدون بالسجود عندما مر مبحنة وأسى، 

  الصحيح أن كل ما يف البخاري صحيح  :ـ رسالة  
  النفاس وـ إرشاد الناس إىل أحكام احليض   
  ـ الفقه احلنفي يف ثوبه اجلديد   
  )سلسلة أعالم املسلمني(ـ عبد اهللا بن عباس  ـ رضي اهللا عنه ـ   
   )سلسلة أعالم املسلمني(ـ العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد   
د ـ دراسة ملوقف الشريعة اإلسالمية من التلقيح األوالوـ األنساب   

  الصناعي 
  أزواجه يف سورة األحزابوـ النيب   
  ـ العواصم من الفنت يف سورة الكهف  
  احلرام يف سورة املائدةوـ احلالل   
   .موضوعيله تفسري للقرآن الكرمي وـ   

  :الدكتور غسان محدوناألستاذ ـ 

 ،أحد املقربني من الشيخ حممد احلامدوهو ،اتولد الدكتور غسان محدون يف األربعني
م، فاجتمع 1969شجع الناس وخاصة طلبة العلم على حضور درس الشيخ يف عام  ،حمبيهو

، وكان الشيخ اجعلوا هذه الدروس حسكة يف أعينهم: للشيخ عدد غفري ، وذلك لقول الشيخ له
  ..1رمحه اهللا كثري الدعاء له يف السجود

كما عاىن يف طريق اإلسالم  ،2ه اهللا تعاىل ـ حيبه حمبة خاصةقد كان الشيخ ـ رمحو
مث حتصل على املاجستري من جامعة البنجاب من  ،خترج من كلية الشريعة من جامعة دمشقوصرب، 

               
 .ـ نقول شخصية  1
يا معاذ واهللا إين ألحبك، مث أوصيك التدعن يف دبر كـل  : قال -صلى اهللا عليه وسلم– أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه–ـ عن معاذ    2

رواه أبـوداود  : "، قـال النـووي  )اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: (أن تقول) أي عقب كل صالة مفروضة(صالة 
 1406بـريوت   –الرسـالة  مؤسسـة   –) 202: ص(رياض الصـاحلني،   –، بإسناد صحيح )53/ 3(، والنسائي )1522(
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العلوم اإلسالمية يف أم درمان وكما نال درجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكرمي  ،الهور
ويف جامعة العلوم  ،1يف جامعة صنعاءواإلمارات وس العني رأودرس يف مدارس محاة  ،بالسودان

العايل للتوجيه وغإلرشاد يف صنعاء لتخريج خطباء وأئمة املساجد، وكان له واملعهد التكنولوجيا و
من ويف مدينة محاة ودرس يف اجلامع الكبري أوالً، ) نورالدين الزنكي(درس يومي يف جامع النوري 

   :مؤلفاته
أهداه لشيخه احلامد ومحاة بيان ومات القرآن ـ كلمات ـ تفسري من نس  
  .اإلسالم
   .)السلسلة اإلسالمية العلمية املقارنة(أمساء اهللا احلسىن وـ اعجاز القرآن   
  .)السلسلة اإلسالمية العلمية املقارنة(ـ كتاب اهللا يف إعجازه يتجلى   

، من االت العلمية علمية يف القرآن الكرمي يف عددالبحوث يد من العدالله وـ    
  .ويف موقعه على االنترنت بامسه
   :سيصدر له قريبا بإذن اهللا تعاىل

، وقد بدأ سلم ـ خياطب عصرنا احلديثوـ حممد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه   
  .بنشر فصول منها على موقعه على االنترنت

  .2ـ اإلسالم ميلك أرقى التشريعات يف العامل 

  :دـ األستاذ حممود احلام
ولد يف منتصف األربعينات، تأثر بوالده كثرياً وتعلم من علمه وخاصة يف الدرس   

الصباحي، استلم منرب جامع السلطان بعد وفاة والده وكانت له خطب مؤثرة ومحاسية، شديد يف 

                                           

إين أحبك يف اهللا وذكر : إن معاذ قال ملن بعده: م، وذكر الشيخ هذا احلديث يف الدرس العام يف مسجد السلطان، مث قال1985/هـ
 يا غسان إين أحبك، مث ذكر احلديث، فأعطاه احملبة بسلسلة السـند إىل : احلديث مث من بعده قال ملن بعده حىت وصلت إيل فقال الشيخ

 .   نقول شخصية. ، وأجازه لكي جييز غريه-صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 
  .ـ نقول شخصية متعددة 1
  ). 249كتاب اهللا يف إعجازه يتجلى ـ ص (ـ أمساء الكتب يف اية كتابه  1
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مقارعة الظلمة، له بعض البحوث يف حقل الدعوة اإلسالمية، وهو أشبه أوالده بأبيه من حيث 
  .1ع والتواضع والفراسةالتقوى والور

  : حامت الطبشي/ ـ د
ولد يف األربعينات، له عدة كتب يف البطوالت اإلسالمي، وكتاب صفحات منرية يف حياة 
الشيخ سعيد عبد اهللا، وكتاب يف السرية النبوية؛ شرح فيها قصيدة يف السرية لشاعر العرب حممود 

كرمي، كانت له دروس يف جامع حي البياض، جنيب مراد، وحتقيق خمطوط يف احملرمات يف الرقآن ال
  .وكان الشيخ حيبه حمبة نادرة

   :ـ الشيخ بشري شقفة
ولد يف أواخر الثالثينيات من القرن املاضي يف محاة، وكان حيضر درس الشيخ حممد احلامد 
الصباحي يف جامع اجلديد، وله مؤلفات منها يف الفقه املالكي، وأحكام العورة يف اإلسالم وغري 

  .ذلك
الشيخ : وممن أخذ العلم عن الشيخ حممد احلامد وطريقته يف العلم والتقوى كثريون منهم

، ومنهم األستاذ نافع -رمحه اهللا تعاىل–حممد علي اخلرد الذي تويف مهاجراً يف املدينة املنورة 
احلفيظ ، والشيخ عبد -رمحه اهللا تعاىل–العلواين، والشيخ عبد احلميد األحدب، والشيخ معز ريس 

حداد، واألستاذ موفق عيسى، واألستاذ وليد منجد، والشيخ مصطفى حوى وهلؤالء العلماء 
والذي أسهم يف رفع مستوى تالمذته العلمي والدعوي ، تالمذة كثريون تلقوا العلم الشرعي عنهم

اء علم لتالميذه... فقد ، أن شجعهم على طلب العلم الشرعي والعمل الدعوي هللا تعاىل أيا كان
بارك اهللا يف –كثريون معاصرون ولو يف كلمات خمتصرة؛ فقال عن األستاذ سعيد الطنطاوي 

: قال -رمحه اهللا تعاىل–، ويف الشيخ خالد الشقفة "اإلمام النووي الصغري لعلمه وزهده: "- عمره
أبت الشخصية العلمية إال أن تظهر، ملا برز به يف الفقه الشافعي، أما الشيخ وهبة سليمان "

أنت عندك أمانة علمية، فعلق : ؛ خاطبه حبي امليدان بدمشق-بارك اهللا بعمره–القاوجي األلباين 
أنت يا شيخ وهيب عليك أن تضع هذه : "على ذلك قائالً -وكان موجوداً–األستاذ عصام عطار 

  .الكلمات من الشيخ احلامد يف ميدالية وتعلقها على صدرك لقيمة هذه الشهادة

               
  .ـ نقول شخصية  1
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باين أعلم علماء لالشيخ حممد ناصر الدين األ: "ته يف الدرس الصباحيوقال لبعض تالمذ
 غري جمال احلديثالشام باحلديث الشريف، مع أنه ينكر عليه بعض التدخالت العلمية يف 

        .1"الشريف
العلم لكن وللشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ تالميذ كثريون من أصحاب الفضل و

" املؤلفني علما أن الشيخ كان حيض تالميذه على اإلخالص يف التأليف فيقول اقتصرنا على أمساء 
  .2"اإلخالص يف التأليف أصعب من التأليف 

���	

� ا�-

02�1 :اV�  
   
 تأليفاً هلا أفرد ؛حمضة نظرية حبوثا العلمية آثاره معظم يف ـ تعاىل اهللا رمحه ـ يتناول مل

   :لعدة أسباب ذلك سبب يعودو ،شرعية فتاوىو ردودا تآليفه جل كانت إمناو ،خاصاً
 وتارخيا وسرية فروعاو أصوال املواضيع مجيع تناولوا األمة من السلف علماء أن اعتقاده .1  

   .؛ إال ما عاصرنا ولزم بيان حكمهشيئا بعدهم ملن تعاىل اهللا رمحهم وايترك فلم
 العديد ا ينوء اجتماعيةو ةعلمي بأعمال يقوم كان فقد تعاىل اهللا رمحه أعماله كثرة .2  

، فقد كان حيضر الدرس الصباحي عند طلوع الشيخ يف اجلامع اجلديد، مث يذهب العلماء كبار من
لثانوية ابن رشد بعيداً عن بيته ليدرس، مث يرجع لبيته لريتاح قليالً، مث يبدأ بالرد على رسائل 

رسالة يومياً، مث حيضر بساعني أو ثالث  15تقريباً وال تقل عن  خارجية تأتيه من كل أحناء العامل
ساعات للدرس املسائي، مث يدرس الدرس املسائي يف جامع السلطان، مث يرجع لبيته لكتابة ردوده، 
أو يقوم بزيارة مريض أو قادم من احلج والعمرة، وال تنسى تبيان موقفه الشرعي ألهل الدعوة 

مث مراجعته للقرآن الكرمي الذي حيفظه، واألذكار واألعمال اخلريية والتدريس العلمي يف البلد، 
الكثري اليت يذكر اهللا ا، مث ينام لنهض لقيام الليل، فيأيت الدرس الصباحي وآثار املعرفة باهللا تعاىل 

               
  .ـ نقول شخصية 1
 .ـ نقول شخصية  2
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ظاهرة يف إطراقته وعينيه، وذكره هللا تعاىل حمبوبه بني اآلونة واألخرى من قلبه يف صفاء رقراق أثناء 
  .1ائق للزيلعي يف الفقه احلنفيتدريسه لكرت الدق

حيث كان  ،رغبته يف تأليف الرجالوهوأهم من األسباب السابقة  آخرهناك سبب و .3 
لذلك انشغل يف تربية الرجال عن تأليف و" تأليف الرجال أهم من تأليف الكتب  إن"  :يقول

   .2القدرات الكتابية لديهوالكتب الكثرية مع توافر اإلمكانات العلمية 
 عن الدفاع مسؤوليةو اخلشية بدافع كتب ماـ  تعاىل اهللا رمحهـ  الشيخ كتب قدو  

 اآليات ذكر أن فبعد ،)أباطيل على ردود( كتابه مقدمة يف تعاىل اهللا رمحه ذلك بني قدو ،الدين
 هذه"  :قال ،العلم نشر يف يقصرون الذين العلماء دد اليت الشريفة األحاديثو القرآنية

 اًإنقاذو ،رمحته إىل اهللا لعنة من فرارا دفعا البيان إىل فدفعتين نفسي يف عملها تعمل التهديدات
  . 3"العظيم عقابهو األليم عذابه من ملهجيت

قرب النيب صلى اهللا  عند أنهباإلضافة إىل أنه رأى نفسه يف املنام ـ كما حيدثنا تالمذته ـ   
فقص رؤياه على أحد مشاخيه  ،م الشريفجدها عند املقاويزيل أشياء غري الئقة وهوسلم وعليه 

   . 4"فقال له إنك ستذب عن هذا اإلسالم أشياء ليست منه
 إغفال فيها التزم ،شرعية فتاوىو أباطيل على ردودا رسائلهو كتبه أغلب كانت لذلكو

   :ألمرين ـ يقول كما ـ وذلك عليهم رد من أمساء

 من ختليصهو جمردا احلق لتمحيص كان الكتابة من القصد أنوه :أوهلما ـ
 ألربأ إينو ،م التشهريو باألشخاص للتنكيل ال تعاىل اهللا شاء إن األخطاء أدران
 حلزازة منهم التشفي حملض املخطئني يف طعن أداة صاحبه يتخذه أن الديين بالعلم
   .ذايت حقدو نفسية

               
لعبد احلميد   اإلسالم حضارة جملة يف) تعاىل اهللا رمحه احلامد حممد شيخنا عند ميالعل للمنهج الرئيسية اخلطوط( بعنوان مقالـ  1

 ).27 ص(، طهماز
 .ـ نقول شخصية 2
 ).9/  1( احلامد مدحمل  أباطيل على ردودـ  3
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 بعضاوأ كال تدركهم قد - تعاىلو سبحانه-  اهللا ةرمح أن وه :ثانيهماو ـ
 من تعاىلو سبحانه رمحته أدركت كمو ،الصواب إىل يثوبواو ،الضالل من بوافيتو

 وتعاىل امسه تبارك وإنه ،الكرمي بابه على فأوقفهم شاردين ومن ،فاهتدوا ضالني
  .1" يشاء من لنوره يهدي الغافرين خريو الرامحني أرحم جده

   :املنشورةو املطبوعة رسائلهو كتبه أهم ذكر على هنا سنقتصرو

   :أباطيل على ردود .1  

 رسائل جمموعة نع عبارةوهو  ،1026عدد صفحاته  ،جملدين من يتكون كتابوهو
على  وردود وأجوبتها، فقهية وأسئلة ،املواقفوتوضيحات لبعض املشكالت ووبيانات  ،ومقاالت
 ،فكرية معاصرةوفقهية وعقائدية  :يف موضوعات خمتلفة ، متوسط بعضهاو ،طويل بعضهاأباطيل 

 الصحف يف ،غريهمو اجلهلةو احلاقدين من اإلسالم عن تنشر اليت األباطيل من الكثري على فيه در
الت ارةالسيوا.  

حيث اعتربت  ،عن العصر اجلليدي 2من ذلك مثال أنه رد على ما نشرته جريدة الفداء
. .اإلنسان خاصة ظهوروذلك له عالقة بالنظرية اخلاصة لنشوء احليوانات اليت تعيش على األرض 

أنه ال عالقة والذي أريد توجيه األبصار إليه هو"  :فرد عليها الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ بقوله
. .للعصر اجلليدي بظهور اإلنسان من حيث إن ظهوره مل يكن نتيجة تفاعالت كونية كما يتوهم

يكله العظمي  اإلنسانواإلنسان هو ،رتقاء ال مكان هلا يف قلوب املؤمننياالوفنظرية النشوء 
على أن التحقيق العلمي أبطل هذه . .بدانةوحنافة وقصرا وإن تفاوت آحاده طوال ووشكله املعهود 

  .3"بددها تبديداوالنظرية 
 ،الصوم واحلجوالصالة ويتضمن الكتاب ـ أيضا ـ مسائل فقهية يف العبادات كالطهارة و

حكم االنتفاع باملرهون وة املتعاقدين ؟ اإلجيار وهل العقد شريعوأخرى يف املعامالت كالبيوع و
قضايا مالية معاصرة مثل املعامالت الربوية وحكم التعامل بالربا يف دار احلرب والبنوك وحكم و

حكم التدرب على السالح استعدادا للجهاد يف سبيل اهللا ومرونة اإلسالم والتربع بالدم وبيعه 

               
  ).10، 9/ 1( احلامد مدحمل  أباطيل على ردودـ  1
  .م 1964آيار  17املوافق  1384حمرم  5بتاريخ  861ـ جريدة الفداء ـ العدد  2
 ).80، 79/  2(ـ ردود على أباطيل حملمد احلامد  3
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حكم النظر يف الفنجان والقول الوجيز والتدخني  القول الفصل يفوتغري واألحكام بتبدل األزمان و
  ..معاصرةوغريها من األحباث لقضايا إسالمية متنوعة ويف املتشاات 

قد طبع اجلزء األول منه يف و ،ولكنه مل يتمكن ،فكر يف مجعه يف أوائل الستينات امليالدية
ء الثالث عام ، مث اجلزم 1977/ هـ  1397حياته وطبع اجلزء الثاين بعد وفاته عام 

   . 1م2007/ هـ1428

   :اإلسالم اشتراكية كتاب يف نظرات.2

 اهللا رمحه ـ السباعي مصطفى للدكتور )اإلسالم اشتراكية( بعنوان كتاب على ردوهو
 كما ـ الكتاب هذا ألف قدو ،املتوسط احلجم من صفحة )183( من الكتاب يتكون ـ تعاىل
 يعيد أن قبل اخلطأ مواقع إىل ينبهونه السباعي دكتورلل العلماء كتب أن بعد ـ مقدمته يف ذكر
 آخر يف ذا ـ السباعي. د أي ـ  حتدث كما نظرهم بوجهة يقتنع مل لكنه ،ثانية الكتاب طبع

 اليت واألحاديث اآليات ذكر أن بعد ـالشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل   قال مث، 2الثانية للطبعة الكتاب
 التبيني إال يسعين ال التهديدات هذه تلقاء إينو" :به الصدعو قاحل قول عن الساكتني العلماء دد

 الديين الترهيب بإحلاح إين ،تعاىلو تبارك اهللا سخط عن هلا إبعاداو النار من ملهجيت إنقاذا الشرعي
  .3" احلق وجه عن للغطاء كشفا التعليقات هذه كتابة على أقدمت رعباو ذعرا به تأثريو

لكتاب حول إبطال نظرية تأميم األرض بناء على أا خراجية اليت يدور احملور األساسي لو
لكن العلماء بادروا إىل الرد على و ،قال ا الدكتور مصطفى السباعي يف كتابه اشتراكية اإلسالم

قد اعترف السباعي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ بقوة و ،وأقواهم يف ذلك رد الشيخ حممد احلامد ،كتابه
أضواء على (مما جعله يفكر يف تأليف كتاب آخر حتت عنوان  ،أفكارهالرد وتراجع عن بعض 

     . 4حالت بينه وبني تأليفهولكن يد املنون عاجلته  )اشتراكية اإلسالم

   :اإلسالم يف حرام املتعة نكاح .3

               
 .ـ نقول شخصية 1
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 ذكر ،املتعة لنكاح اإلسالم حترمي عن مفصل حبثوهو ،صفحة ستنيو تسع يفلرسالة ا قعت
 جديدة شائعة الناس يف مشت أن بعد"  ذلكو ،ملستزيد زيادة فيه يترك مل ما لنقولاو األدلة من فيه

 جهلوا قدو. .جديد من بعثهو  ـ املتعة نكاح أي ـ إثارته حياول من قامو. .املتعة نكاح إىلوتدع
 يف مباحا كان أن بعد نسخه على واملتظاهرة املتضافرة األدلة بذلك تقضي كما فاحشة ذاته يف أنه

وقد أشار عليه بعض تالمذته أن جيعل عنوان  "وقتئذ اقتضته اليت القصوى للضرورة اإلسالم صدر
ال يقرأ إال العنوان فيظنين أنين : الكتاب نكاح املتعة ليباع الكتاب كثرياً، فأىب وقال بعض الناس

 مرة غري اخطي سئلت قدو"  :يقولمث نكاح املتعة حرام يف اإلسالم، : أحبته، ال ال، ضعوا العنوان
 النكاح من النوع هذا عن احلكم عن واملستوطنني املغتربني الطالب منو األساتذة بعض من

 إىل به التناجي حد جاوز األمر أن علمت مث ،حرام ألنه عنه االبتعادو اجتنابه بوجوب فأجبت
 من الئيزم وعلى علي حيتم الديين الواجب فرأيت ،والتأليف بالكتابة إليه الدعوةو تروجيه درجة
 إليه تقود ملا اتباعا الباطل إزهاقو احلق إحقاق يف ببيان األمر هذا عن اإلفصاح الشرعي العلم محلة

  .1"أثرو سنةو كتاب من الشرعية األدلة

 الشيخ رسائل جمموعة( عنوان حتت بيكت يف مجعت خمتلفة موضوعات يف رسائل لهو .4
   :كاآليت عناوينهاو )احلامد حممد

هي أول و )الزوجةو الزوج واجباتو حقوق( للنساء الماإلس رمحة ـ  
هي عبارة على كتيب من القطع الصغري بين فيه فضل اإلسالم و ،رسالة ظهرت له

ذلك يف خضم دعوة و ،الرفعةوما حباها اهللا تعاىل به من اإلكرام وعلى املرأة 
   .)حترير املرأة(املستغربني ملا أطلقوا عليه 

رد على ما نشر من قبل وهو ،األجنبية املرأة فحةمصا يف اإلسالم حكم ـ  
بعض الذين ينتسبون إىل حزب التحرير حيث أحلّ بعضهم مصافحة املرأة 

   .2األجنبية

 ،كان هلذه الرسالة ـ كما يتحدث تالمذته ،اإلسالم يف اللحية حكم ـ  
حلق بعد أن عم  ،ال يزال يف حتويل أجيال تلتزم هذه السنة الشريفةوالفضل الكبري 

               
 ).138 ص( احلامد مدحمل  حرام اإلسالم يف املتعة نكاحـ  1
 .  عن عدد من تالمذتهـ نقول شخصية  2
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مث  ،فانشرت سنة اللحية يف تالميذه ،اللحية أيام وجود الكفار املستعمرين يف بالدنا
حيث طبعت يف  ،عم خري هذه الرسالة ـ بفضل اهللا تعاىل ـ على كثري من البلدان

   .1مصر عدة مرات وكان هلا تأثري كبري

وية هي رد على ما نشر يف جملة النواعري احلمو ،الغناء يف اإلسالم حكم ـ  
ما يكره مع عرض وما حيرم وفبني يف هذه الرسالة ما حيل منه  ،يف إباحة الغناء اآلمث
   .األدلة بشكل وجيز

هي رد على ما نشر يف جملة العريب الكويتية من و ،املسكرات يف القول ـ  
فبني فيها أن األئمة  ،افتئات على احلنفية بأم أباحوا بعض أنواع املسكرات

   .ا على حترمي كل مسكراتهدين اتفقو

 على ردوهو ،القدرو القضاء كتاب يف ما لبعض املعترب التدارك حبث ـ  
   .اإلدليب محادة الغين عبد الشيخ للعالمة القدرو القضاء كتاب

قول و ،هي رسالة نفيسةو ،الشجرة من باألكل باطنا يؤمر مل آدم ـ  
   .فصل فيما نشأ من جدل عند بعض الصوفية

  .رمضان ليايل املساجد يف التنويرات ةزياد بدعة ـ  

ألف هذه الرسالة  ،مذاهب األئمة حسما لفوضى الدينية ـ لزوم اتباع  
كان قد طلبها منه فضيلة الشيخ أمحد البيانوين ـ و ،القيمة يف أخريات أيام حياته

اتهدون ردا على الذين يتحللون من واالجتهاد  :ضمنها كتابهورمحه اهللا تعاىل ـ 
قد طبعت هذه الرسالة مستقلة عن الكتاب بعد و ،ب األئمة على غري درايةمذاه

  . وفاة الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ
طبعت يف كتاب مستقل من القطع وهذا  وقد مجعت معظم رسائله   

   .)جمموعة رسائل الشيخ حممد احلامد(املتوسط حتت عنوان 
/ هـ 1425كلمات وأحاديث اجلمعة عام : وطبع له أخرياً كتاب  
م، رد يف أول الكتاب على بعض املتصوفة، ومدح بعضهم، مث ختم 2004

               
  ).8ص (ـ نفس املصدر  1
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الكتاب بالدعوة للجهاد ضد املستعمرين الفرنسيني، مث بأدعية مأثورة وفوائد نبوية 
   .صلى اهللا تعاىل عليه وصحبه وسلم وبارك–النيب  عن

 ،مارقة فتاوىو ،فكرية احنرافات على ردا كان كتبه ما جلّ أن املالحظو  
 على ردود( كتابه مقدمة يف ذلك ذكر كما عليهم رد من إغفال رده يف تعمد قدو

   .)أباطيل
   

���	
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 علمية، مكانة من به يتمتع ما على ـ اهللا رمحة عليه ـ  احلامد حممد الشيخ حيظ مل
دوره يف مواجهة و ،العقيدةو عوةالدو الفقه يف منهجهو شخصيته عن وافية حبوثو بدراسات

 كانت فقد ذلك معو ،الواحدة اليد أصابع عدد يتجاوز ال حوله كتب ما وكل ،التيارات اإلحلادية
ورمبا يعود  ،الفقهواجلهاد ويف الدعوة  منهجهو ،الشيخ شخصية تستوعب ال ،جدا قليلة دراسات

   ..ذلك إىل الرقابة املضروبة فكر هذا العامل وتالمذته

   :هي حوله كتبت اليت املؤلفات أهمو  

 للشيخ ،)تعاىل اهللا رمحه احلامد حممد الشيخ ااهد العالمة( كتاب ـ
  يف الكتاب صدر  تعاىل ـ اهللا رمحهـ  الشيخ ذيتالم أحد ،طهماز احلميد عبد

 شخصية فيه تناول :)11العدد ( بدمشق القلم دار عن )املسلمني أعالم( سلسلة
 ،منها عودتهو مصر إىل سفرهو العلم تلقيهو ،والدته منذ انبهاجو مجيع من الشيخ

 ،الصوفية حمامده عن احلديث يف أفاضو ،خمتصر بشكل والفتوى الفقه يف منهجهو
 وأمر تواضعو زهدو ورع من الشيخ به حتلى ماو اخللقية حمامده عن حتدث كما

  . األدبية مبحامده حبثه ختم مث ،املنكر عن وي باملعروف
 من لكل مهما مرجعا يعتربو ،للشيخ شخصية ترمجة على عبارة بحثالو

   .الشخصية هذه يدرس أن أراد

 حممد للشيخ ،احلامد حممد الشيخشخصية  عن عام حبث ـ
 خواطر عن عبارة الكتابو ،)عرفتهم مفكرونو علماء( كتابه ضمنه،اذوب
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 عن كتب حيث ،تعرف عليهاو ،املؤلف ا التقى اليت الشخصيات بعض حول
جهاده ضد املستعمر الفرنسي وطلبه للعلم ونشأته و حياته عن موجزة نبذة الشيخ

 موجزة ترمجة من أكثر ليس البحثو ،كل ذلك بشكل خمتصر ،مذهبيتهوتصوفه و
   .متخصصة علمية دراسة ليسو ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ حياة عن

 صدر حيث ،السباعي مصطفى الدكتور أسسها ،اإلسالم حضارة جملة ـ
 آبو متوز/هـ  1389مجادى األوىل ( العاشرة السنة من الثالث العدد

 حول املقاالت من جمموعة العدد تضمن ،احلامد حممد بالشيخ خاص )م  1969
   :التايلوالنح على ذلكو ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ شخصية من خمتلفة جوانب

   .احلامد الغين عبد / لألستاذ    عرفته كما أخي ـ

 عبد/  لألستاذ اهللا رمحه احلامد حممد شيخنا عند العلمي للمنهج الرئيسية اخلطوط ـ
   .طهماز احلميد

   .-رمحه اهللا – هويدي حسن/  للدكتور     العامل العامل ـ

  .البوطي رمضان سعيد حممد/  للدكتور   الراحل عاملها. .محاه ـ

   .خبيت إبراهيم حممد / لألستاذ   الفذ العامل. .احلامد حممد ـ

   .بريغش حسن حممد / لألستاذ األمة يف أثرهمو العاملون العلماء ـ

   .حداد القادر عبد/ لألستاذ احلامد حممد الراحل العالمة شخصية يف األديب اجلانب ـ
   :الرثائية القصائد من جمموعة العدد نفس يف صدر كما

  . حداد القادر عبد/ لألستاذ يف رحلة الوداع األخري ..أشجان :وانقصيدة بعن ـ

  جاء فيها ،احلدري مصطفى/  لألستاذ اهلدى علم يا أردتك أرزاؤنا قصيدة بعنوانو ـ
  وصدى بكاها رن يف األحناء     يا ماجدا ناحت محاة لفقده     
  جبارة اخلطوات ذات مضاء     عزمة وقد كنت قرآنا يسري     
  1إن مل متش فوق املاءوطهرا     كنت الويل على احلقيقة بيننا    

               
  ).66ص (م  1969ـ حضارة اإلسالم، العدد الثالث، السنة العاشرة   1
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  :جاء فيها ،شقفة مأمونكتور دلل العصر سيدقصيدة بعنوان و ـ
  إن اإلسالم يف كلماتهوـر     أمجع الناس أنه سيد العصـ    

   1يف عـرباته وـه يف قلبـه     يعبد اهللا ال يرى غري وجه اللـ      
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
  ).67ص (م  1969ـ  انظر حضارة اإلسالم، العدد الثالث، السنة العاشرة  2
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   عليه العلماء ثناءو وفاتهو مرضه :الرابع الفصل
   :يتكون من مبحثنيو    

  وفاته ومرضه  :املبحث األول    
   شهادات العلماء وثناؤهم عليه  :املبحث الثاين    
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 ذلك روح انتقلت ،للمرض معاناةو ،اجلسام األحداثو ،الدعوةو بالعلم حافلة حياة بعد
  :الشاعر قال كما ثانيا راعم العطرة ذكراه لتبقى ،بارئها إىل احلامد حممد الشيخ العامل العامل

   ثان عمر لإلنسان فالذكر    ذكرها موتك قبل لنفسك ارفع  

 ومشى مناقبه عددتو ،وفاته نبأ العربية اإلذاعات فيه تناقلت ،مشهودا يوما وفاته يوم كان
لفيف من السلك و السورية املدن وفود منو محاة أهايل من الناس آالف نعشه راءو فيه

كما أغلقت مدينة محاة  .2مثواه إىل الدموعو باللوعة يشيعونه ،دول العربيةالدبلوماسي لبعض ال
يقدر من حضر جنازته من املدن و 3خرج أهلها عن بكرة أبيهم لتشييع جنازتهوواقاها خمتارة شأ

  .4السورية ما يقارب مائة ألف شخص
، بل اإلسالم نع الدفاع يف اجلريئة مواقفهو علمهو لفضله املسلمني عامة بوفاته تأثر قدو

  .5يف يوم قائظ ووشاركت السماء بدمعها يف ذلك املأمت الكبري مع أنه كان مطرا يف غري أوانه 
ليلة الثالثاء التاسع عشر من صفر بعد صالة العشاء بثلث  ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ تويف
 ومخسني اًتسع العمر من بلغ قدو م 1969 سنةهـ املوافق  1389عام  محاة يفساعة تقريبا 

  . 6ستون سنة هجريةوإحدى وميالدية  سنة
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ـ  تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ مرض عن جنار سليمان حممد الطبيب كتبه مما مستخلص املبحث هذا مضمونـ   1  العالمـة ، ووفاتـه  ـ
   .أما النقول الشخصية فسأشري إليها يف مكاا) بعدها وما 50 ص( طهماز، ااهد

  ).10 ص(، اإلسالم حضارة جملة، احلامد الغين عبد لألستاذ) عرفته كما أخي( بعنوان مقالـ  2
  .ـ نقول شخصية عن عدد من تالمذته  3
  .ـ نقول شخصية 4
  .ية ـ نقول شخص  5
  .ـ نقول شخصية 6
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 مرضوهو ،)الكبد تشمع( بداء يسمى عضال مبرض ـ تعاىل اهللا رمحه ـ الشيخ أصيب

 فيه املعاجلة غايةو ،األغلب العام يف الكبد خاليا من أصاب فيما التراجع يقبل ال عضال مزمن
   .يف علم األمراض أيام وفاته إيقافهوأ خاليا من تبقى ما إىل امتداده عويقت عامة بصورة

 ما منها سواء ،حياته يف واجهته اليت اخلطرية األحداث تلك ،املرض ظهور أسباب أهم من
   .عامة اإلسالمي بالعامل حل ماوأ ،خاصةسورية و محاة ببلدته حل

 له يفسح ملو ،أوقاته عليه ملك ذيال الطويل العلمي جبهاده مرضه عن انشغل أنه كما
 دمشق يفخارج مدينة محاة  متخصصني أطباء إىل بالسفر ،دقيقا تتبعا علته أسباب لتتبع اال

   .الواضح بشكلها العلة عليه أحلت أن بعد إال ،وغريها
 ،وتدريسا ،خطابة ،للعلم نشره يف مستمرا ظل أنه إال وطأتهو املرض شدة من بالرغمو

 وعندما ،العاملونالعلماء  فيه قل زمان يف كتمانه عدمو العلم نشر على منه حرصا لكذو ،كتابةو
 تطور األيام مرور ومع 1)نار من بلجام يل طاقة ال إين(جييب كان صحته اعتاللو بضعفه يذكر
 محاة يف مرات ثالث تكرر الذي ،الداخلي الرتفو الكبد لتشمع األخطر العرض فدامهه املرض

، وقد تقدم تالميذه وحمبوه إلعطائه الدم، وكم تعاىل اهللا عناية ركته تدا أن لوال اتهحبي يودي كاد
 24(كان أحدهم يتأمل لعدم موافقة الزمرة الدموية بينه وبني الشيخ، ولرتفه الشديد تربعوا له بـ

  ..من الدم، وكان الشيخ حيرص أن يكون معطي الدم اليدخن واليشرب اخلمر تقياً) لتر
       

7�6ا	
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إىل إحدى  ،خارج سورية إىل سفره األطباء قرر له معاناته كثرتو ،املرض به اشتد ملا

 شأا من جراحية عملية إمكانية لدراسة بريوتفأخذ إىل  ،لكنه رفض ذلكوالدول األوروبية 

               
) نار من بلجام اهللا أجلمه، الدين أمر يف الناس به اهللا ينفع مما علما كتم من( ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ    النيب حديث إىل إشارة يفـ   1

  ).265( رقم حديث، )96/  1(  فكتمه علم عن سئل من باب، السنن يف ماجه ابن أخرجه
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 كما ،كبده عمر يف فعمره كبده إمكانية ضمن يعيش بعدها تركهو •)احلنب( ختفيفو الرتف قطع
   .تعاىل اهللا بيد كله األمرو ،الطب لغة تقول

 الكثرية الوفود عليه ترد كانت حيث )اإلسالمية املقاصد( مستشفى يف أدخل بريوت يفو
 تعاىل اهللا أحكام فيها يبلغ ،علمية ندوة إىل غرفته فتحولت ،املرض سرير على وهو العلم أهل من
   .عليه افتوا الذين للشباب ةالتربويو الدينية النصائح يسديو

 مر ولكنه ،اجلراحية العملية إجراء قبل الرابع الرتف فاجأه املستشفى يف إقامته خاللو
 اجلراحية العملية إجراء تقرر مث منو ،املطلوبة بالسرعة املستشفى أطباء تداركهو تعاىل بعونه بسالم
، التراجع يقبل ال ألنه املرض لىع للقضاء وليس ،املرض ختفيفو الرتف لوقف ،خطورا رغم

   .للشيخ احلبيب ليعوضوه عما نزف وقبل ذلك تدفق الشباب املسلم يف بريوت يتربع بالدم
 استغرقت جراحية عملية له أجريت م 1969 )أبريل( نيسان 1 الثالثاء يوم صباح يفو

د تليف العملية وإذ بكبده ق متتو ،الصعوبة من عظيمة درجة على كانت نصفو ساعات ست
مل يستطع بعدها تناول  ،شديدة بوعكة أصيب أن إىل جسده ينهش لّكله كما ظهر للطبيب وظ

   .1الشرابو الطعام
6�7	
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   ا

  
 من الطبيب يئس أن بعد محاة إىل سافر هتأصاب اليت الشديدة الصحية الوعكة تلك إثر علىو

 من اخلامس املوافق وألف ثالمثائةو مثاننيو تسعة عام فرص من عشر الثامن االثنني يوم يفو ،العالج
 أي ،تقريبا زوايل دقائق مثانو الثامنة الساعة يف ،ميالدية ألفو تسعمائةو ستنيو تسعة لعام أيار
 الذين( الكرمية اآلية إىل القارئ وصلو يس سورة عليه تليت أن بعد ،بقليل العشاء صالة بعد

 األخرية االرتعاشة ارتعش ،الرعد سورة من 2)مآب حسنو هلم طوىب الصاحلات عملواو آمنوا
   .بارئها إىل روحه فاضتو

               
  . الكبد تشمع مرض درجات وهوأعلى •
  .ـ نقول شخصية 1
   29: الرعد ـ 2
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 ومحص محاة مآذن ضجتو ،مرات عدة اإلسالمي العامل إىلاإلذاعية  األنباء نشرات نعتهو
 أهل من الغفرية اجلموع حضرت قدو ،الناس على النبأ إذاعةو ،التكبريو بالتهليل الثاين اليوم يف

 املقالة محاة مآذن من الناس مجيع على أذيع الظهر صالة بعدو ،البالد أقاصي من همغريو العلم
 اهللا رمحه- احلامد حممد الشيخ فضيلة على حق له كان من ،املؤمنون األخوة أيها( :التالية
 جثمانه شيع مث ،)وصيته على بناء ذلكوليأخذ حقه قبل أن يدفن  أهله إىل به فليتقدم -تعاىل

 ،والدها مات ةيتيم محاة وأضحت ،الثالثاء ظهر بعد من الثالثة الساعة يف شعيب موكب يف الطاهر
وأقبلت مجوع املسلمني  ،أبيها بكرة عن وخرجت ،بيوا هجرتو ومتاجرها حوانيتها أغلقتو

 بقول يذكرنا الذي األمر ،من املدن السورية األخرى حلضور جنازة مل تشهدها محاة يف تارخيها
، وصلّي عليه صالة اجلنازة يف جامع السلطان، وألقيت إذ )الرجال عظمة تظهر اجلنائز إن( القائل

رمحه اهللا – 1ذاك عدة كلمات يف رثائه منها كلمة بليغة للشيخ العالمة حممد عوض الدمشقي
  .- تعاىل

 ���	
4�	�ء  :ا
-�,�ا
�ES  0ؤه� و�MLدات ا��  
واعترف له  ، ـ باملكانة العالية يف حياتهلقد حظي الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل

ولذلك  ،مواقفهوفاته معترفني بفضله وعلمه ونطق الناس بالثناء عليه بعد و ،بذلك كثري من العلماء
وذلك اعترافا  ،تبني بعض مآثرهو ،حتوطه بالثناءو ،نثبت هنا أهم األقوال اليت تتحدث عن الشيخ

   :التأسي مبواقفهو ،ق بصفاتهحثا للمسلمني على التخلوبالفضل ألهله 

املدرس جبامعة دمشق يف كلية ،يقول الدكتور حممد أديب صاحل .1  
الشيخ احلامد ـ أجزل اهللا و"  :)حضارة اإلسالم(رئيس حترير جملة الشريعة و

ضعهم التاريخ على قمة املرتقى ومثوبته ـ واحد من أولئك العلماء العاملني الذين 
موضع و ،فقد أكرمه اهللا بأن كان موضع الثقة يف النقليف تاريخ األمة احلديث، 

 ،صدعا بكلمة احلقووموضع القدوة للعلماء زهدا يف الدنيا  ،احلجة يف العمل

               
الذي اشتهر عنه النشاط العلمي يف العديد من مساجد دمشق مع شيخه عبد  -رمحه اهللا تعاىل–ـ هو العالمة الدكتور حممد عوض  1

م ويعترب 2006هـ، 1430وبعد وفاته تويف الدكتور حممد عوض مهاجراً يف املدينة املنورة عام  -رمحه اهللا تعاىل–الكرمي الرفاعي 
 .من أهم املربني يف دمشق
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رثة األنبياء ـ كرامته اليت والعلماء والتحلي مبا من شأنه أن حيفظ على العامل  ـ و
  .1"هي من كرامة األمة 

لقد كان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ "  :يقول عنه الدكتور حسن هويديو .2  
يصبح وميسي و ،يستيقظ بني الكتبوينام  ،علما من أعالم الفقه يف العصر احلاضر

حىت  ،كان مضرب املثل يف الورعو ،يعيش غالب وقته مع الناسو ،مع الدروس
لقد و ،حيطة تعلقت ا مهتهو ،على شدة أخذ ا نفسه ونهراح بعض الناس ال يقر

فكانت له صولة ترهب  ،جلباب القوةو ،لورع رداء املهابةأسبغ عليه ذلك ا
كل ذلك إىل و ،اخلصوم على قلة اخلصوموأذعن هلا األصحاب  ،مكانة تعجبو

  .2"انكسار بني يدي اهللا تعاىل عميق و ،تواضع جمو ،جانب وداعة عذبة

تتأمل يف حياته ( :مد سعيد رمضان البوطيدكتور حميقول عنه الو .3  
حىت ليخيل إليك أن  ،فكرهوده يذهب مذهبا يوليه كل اهتمامه العلمية، فتج

أنه إمنا يعيش عقالنية جافة والقسوة، والرجل قد جتاوز به األمر إىل حد اإلفراط 
فتراه ـ مع هذا كله ـ مستغرقا يف حالة من  ،لكنك تنظر بعد ذلكو .جمردة

 ،سالمي الصحيحمتحليا بأمسى حقائق التصوف اإل ،التبتل وتقوى النفسوالعبادة 
 3)باطنهوذَروا ظَاهر اِإلثْم و(جل ـ  ويتمثل يف سلوكه الدائم قول اهللا ـ عز 

حىت ليكاد خييل إليك أن الشيخ إمنا ينظر إىل اإلسالم من خالل زاوية أوراد 
فتجده إىل جانب ذلك ثائرا على كل  ،لكنك تتأملو .رياضات صوفية جمردةو

جاء ولومهتاجا يف وجه كل منكر  ،حمذرا من كل احنراف ،منكرا لكل تزيد ،بدعة
كل ما عند الشيخ وونظن أخريا أن هذا ه .الشطحاتومغلفا مبا يسمى باحلقائق 

السلوكية وإذا به يصب هذه القيم العلمية ولكنك تنظر و .فهموحبث ومن مسلك 
ج والسلوك يؤمن بتنظيم الفكر واملنه ،كلها يف طريق من الدعوة اإلسالمية املركزة

               
  ).7، 6ص ( )1969العدد الثالث، متوز وآب، (، جملة حضارة اإلسالم )حني تعرف األمة رجاهلا(مقال بعنوان ـ  1
  
  ).45ص (ـ نفس املصدر  1
  .120: ـ األنعام 2
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صيغ الوعظ واإلرشاد ارد أي جدوى لتحقيق وال يرى عند الكلمات اجلوفاء و
  .1"أي حق 

إنه حبق درة يتيمة من درر ( :تيحممد إبراهيم خب يقول عنه األستاذ .4  
تاريخ الفكر اإلسالمي البحت الذي مل ير التاريخ اإلنساين له نظريا من حيث 

   .رامي إليه للنوع البشريتميز به واإلصالح الالصالح امل
الكلمة الرشيدة اليت تربهن والقولة احلكيمة وإنه جماهد بالفكرة السديدة   

  .2)تقضي على كل شبهةوعلى احلقيقة 

لقد كان سيدي و( :يقول عنه تلميذه الشيخ عبد احلميد طهمازو .5   
 :العصرالشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ علم األعالم اإلسالمية يف هذا 

إمنا أقوله بقناعة و ،له رمحه اهللا ال أقول هذا بدافع احملبة .وسلوكا ،وعلما ،فكرا
  .3)الباحث املدقق احملقق

كان "  :يقول عنه تلميذه الشيخ سعيد حوى ـ رمحه اهللا تعاىلو .6  
كان حبرا يف و ،الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ آية يف التحقيق العلمي

كان و ،التاريخواحلديث ويف التفسري ويف األصول ويف التصوف وفقه الوالعقائد 
كان و ،ال جيارىوهذا مع أدب ال يبارى  .عارفا بعصره عارفا بأنواع الضالل فيه

كان ناصحا و ،اطمأنودارس ومتشددا يف الفتوى، فكان ال يفيت إال إذا درس 
قابل السيئة ال ي ،خلوص نصيحتهورمحته ومشفقا حيس كل املسلمني بشفقته 

  .4"مبثلها

فدروسه مل تنقطع قط سواء يف "  :يقول عنه الشيخ حممد اذوبو .7 
ال  ،ال يكاد يفرغ من جانب حىت ينتقل إىل اآلخر ،يف البيتواملسجد أواملدرسة أ

فإذا ماوجد  ،املرضوالطعام ويشغله عن ذلك شاغل إال األحوال امللزمة كالنوم 

               
  ).62، 61ص (جملة حضارة اإلسالم ـ  3
  ).70ص (نفس املصدر ـ  1
  ).4ص (طهماز شيخ حممد احلامد لعبد احلميد ال العالمة ااهدـ  2
 www.islamonline.net :   ـ من موقع 3
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يدبج وأ ،جييب على استفتاءوأ ،إىل القلم ينشئ ردا فسحة بني هذه األعمال جلأ
العاملني يف وهذا إىل امتيازه على الكثريين من املشايخ . .يراجع كتاباوأ ،رسالة

بل مجع بني احلسنيني  ،يهمل آلهوخدمة الدعوة بأنه مل يقصر عطاءه على الناس 
 ،ت عينيهفكان له من تالميذه الكثر أحسن الغراس اليت شرعت تؤيت أكلها حت

حىت امرأته مل  ،فضائلهواجتهاده والسبعة خري وارث لعلمه  والدهكان له من أو
فمجالسها حىت  ،يدخر وسعا يف تزويدها بكل ما ينفع النسوة املؤمنات العلم النافع

      1.. " إجابة عن سؤالومن توجيه إىل خري واليوم ال خيل
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

               
  ).239ص (ـ  علماء ومفكرون عرفتهم حملمد اذوب   1
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  الفتوىوفقه منهجه يف ال :الباب الثاين
  :يتكون من فصلنيو

معامل منهج الشيخ حممد احلامد  :الفصل األول  
  الفتوى ويف الفقه 

فتواه يف لزوم اتباع مذاهب  :الفصل الثاين    
  األئمة 
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   الفتوى ويف الفقه  معامل منهج الشيخ حممد احلامد :الفصل األول
   :يتكون من مبحثنيو

  هج تعريف املن :املبحث األول
  معامل منهجه :املبحث الثاين
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تقصي معانيها و ،)املنهج(االصطالحية لكلمة وقبل الدخول يف تفاصيل الدالالت اللغوية 

) اللفظ(بيان ذلك أن و ،شرحهوال بد من اإلشارة إىل قاعدة مهمة يف تفسري اللفظ  ،يف املعاجم
كل واحدة منها حبسب الوضع اللغوي  ،أحيانايف طياته عدة معان خمتلفة  من حيث هو حيمل

الغرض املستفاد منه البد و ،ملعرفة املعىن املراد من اللفظو ،يفيد معىن معينا ،العريفواالصطالحي أوأ
   .من مراعاة السياق الذي استعمل فيه اللفظ

املعىن حسب قواعد اللغة وم فيؤخذ املفهو ،)لغة(فإذا كان املراد بيان معىن اللفظ " 
الذي ال فيؤخذ معناه حسب املراد الشرعي  )حقيقته الشرعية(إن كان املراد بيان و .وأصوهلا

فيبني معناه حسب مراد  )مفهومه اصطالحا(إن كان املراد بيان و ،يتعارض مع املعىن اللغوي
  .1"املتكلم به صاحب االصطالح 

  
7�6 ا�ول	
��C �c ا
 )ا
	)`ME�bE4  :ا  

  

فعل  ،)فَعلَ(على وزن  )نـهـج(أصل مادته و ،اسم مصدر )مفْعل(على وزن  )املنهج( 
يف و ،يطلق أيضا على الطريق املستقيمو  2الطريق البني الواضحوهو ،ثالثي صحيح غري معتل
أج الطريق أي و ،املنهجوكذلك املنهاج و ،الطريق الواضح :النهج( :الصحاح قال اجلوهري

املنهاج والنهج واملنهج و. " 3 )أوضحتهوجت الطريق إذا أبنته و .صار جا واضحا بيناوان استب

               
 ).31/  1(املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل وخترجيات األصحاب، بكر أبوزيد ـ  1
. أي واضـحة ) حىت ترككم على طريـق ناهجـة   ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  مل ميت رسول اهللا  : (ـ يف احلديث عن العباس قال  1

حىت ترك ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  واهللا ما مات رسول اهللا  (، ويف رواية أخرى )434/  5(أخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه 
  )83(، حديث رقم )53/  1( صلى اهللا عليه وسلم،ي يف السنن، باب يف وفاة النيب ، أخرجه الدارم)السبيل جا واضحا

  .)283ص (ـ خمتار الصحاح للرازي  2
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ـ   3، قال ابن عباس2" 1)منهاجاولكل جعلنا منكم شرعة ( :يف الترتيل قوله تعاىلو ،مبعىن واحد
 ـ رمحه اهللا تعاىل 5قال احلافظ ابن حجرو ،4)منهاجا سبيال وسنةوشرعة ( :ـ رضي اهللا عنه 

  . 6)أي الطريق الواضح :السبيل( :ـ
�,�-
7�6 ا	
  �C اU7�9ح  )ا
	)`ME�bE4  :ا

  

الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف ( :فهي) املنهج(لداللة االصطالحية للفظ أما ا 
حتدد عملياته حىت يصل والعلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت يمن على سري العقل 

    .7)علومةإىل نتيجة م
املتبعة من أجل الوصول إىل احلقيقة املبحوث عنها باختالف وختتلف هذه الطريقة احملددة و

معىن ذلك أن هناك مناهج متعددة كل يتضمن من القواعد واملعامل ما و ،اال املبحوث فيه
طلح ومنهج مص ،آخر يف العقيدةو ،فهناك منهج يف أصول الفقه ،الفن الذي يبحث فيهويتناسب 
  .إخل. .آخر للعلوم الطبيعيةواحلديث 

�
�-
7�6 ا	
  ��	� ا
����   :ا!
  ا
	5X.د >�
	�E� `ME ا

ذلك  ،الفقهاءومل يكن الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ بدعا من غريه من العلماء 
لصفات فقيه تفرد مبجموعة من اخلصائص واملميزات واوأنه من املعلوم ـ بداهة ـ أن كل عامل أ

وكذلك الشيخ حممد  ،له منهج خاص به ال يشاركه فيه أحد كانو ،ردودهو ،فتاويهو ،يف حبوثه

               
  .48: املائدةـ  3
  )266ص ) (ج(، الفريوزآبادي مادة )2  /383) (ج(لسان العرب، ابن منظور، مادة  ـ  4
، ولد بشعب بين هاشم قبل اهلجرة -صلى اهللا عليه وسلم–عبد اهللا بن عم رسواهللا  حرب األمة وفقيه العصر وإمام التفسري أبوالعباسـ   5

  ).359/  3(سري أعالم النبالء .هـ 68من ثالثني شهرا، تويف سنة اً حنو ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بثالث سنني،صحب النيب 
  ).11/  1) (بين اإلسالم على مخس( ه وسلم ــ صلى اهللا علييف صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب قول النيب اخلرب ـ و 6
شهاب الدين أبوالفضل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد الكناين، العسقالين، املصري املولـد واملنشـأ والـدار     ـ   7

اري واإلصـابة  هـ، حمدث ومؤرخ وأديب وشاعر، ويل القضاء يف مصر مث اعتزل  صاحب فتح الب 773والوفاة، الشافعي، ولد سنة 
  ).178/  1(واألعالم للزركلي ) 273، 270/  7(، شذرات الذهب 852يف متييز الصحابة، تويف سنة 

  ).64/  1(بن حجر  الفتح الباري   ـ 8
  ). 5، 4ص (عبد الرمحن بدوي لـ مناهج البحث العلمي   7
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املعامل واحلامد ـ رمحه اهللا ـ فقد جاهد جهادا كبريا من أجل إرساء جمموعة من األخالقيات 
  .اهلامة اليت ينبغي على طالب العلم أن يتحلى ا

بالبحث  ،الستنباط لدى املذهب احلنفيليس من منهج هذا البحث تناول منهج او
إمنا اهلدف من و ،على اعتبار أن الشخصية املدروسة تنتسب هلذا املذهب ،االستقصاءووالدراسة 

   .أجهد نفسه يف إرسائهاوبل  ،استقصاء املعامل املنهجية اليت متيز ا الشيخو ،تتبعوذلك ه
أن موضوع الدراسة وهون القارئ قد نوهت ذه املسألة لرفع التباس قد يتسرب إىل ذهو

ألن الشيخ ينتسب إىل هذه املدرسة  ،يف مجلته يعاجل منهج األحناف يف استنباط األحكام الشرعية
   .الفقهية

خالصة القول فإن املقصود باملنهج الفقهي عند الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ و
   .فتاويه الشرعيةوردوده الفقهية ويال يف تآليفه املعامل اليت اختذها سبوالضوابط ومجلة القواعد وه

مستدلني على ذلك بأقواله  ،سنشرع اآلن يف ذكر معامله ـ رمحه اهللا تعاىل ـ بالتفصيلو
     .آرائه املبثوثة يف مصنفاتهو
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   :يتكون من عشرة مطالبو

   .االعتداد بالنصوصواملذهبية   :لاملطلب األو

   .الشمولوالسعة  :املطلب الثاين

   .اإلرشادوالتوجيه واملزج بني احلكم الفقهي  :املطلب الثالث

   .نكيل باملخالفتالوعدم التشهري  :املطلب الرابع

   .تعليل األحكامواعتبار املصلحة  :املطلب اخلامس

   .سد الذرائع :املطلب السادس

   .األخذ بالعزمية :عاملطلب الساب

   .الفقهاءواستئناسه برأي معاصريه من العلماء وشوراه  :املطلب الثامن

   .الدقة يف النقلواألمانة العلمية  :املطلب التاسع

  الوقوف على ظواهر النصوص مع الدقة يف الفهم واالستنباط :املطلب العاشر
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7�6 ا�ول	
  صا���9اد >�
5E.وا
	Fه��  :ا

  

من مل يبلغ رتبة االجتهاد مذهب إمام جمتهد سواء التزم وهي أن يقلد العامي أ(بية املذه
مبباحث قد حفلت كتب أصول الفقه و .1)عاش يتحول من واحد إىل آخرومذهبا واحدا بعينه أ

، كما )حكم االلتزام مبذهب معني، وهل للمقلد أن يتخري من أقوال اتهدين؟(علمية تدور حول 
   2). احلكم بوجوب التزام املقلد مبذهب معني يف كل واقعة( :العلماء حولاختلفت آراء 

لكن باالتباع واالقتناع و ،ملتزما به ،قد كان الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ حنفي املذهبو
دون إعمال النظر والتأمل يف واجلمود  والنقل و ،التقليدوالذميم ليس بالتعصب و ،املوافقةو

جيمد عقله وأ ،دون أن يأسره التقليد ،االستنباط األقوىو ،الدليل الصحيحبل كان يلتزم  ،النصوص
   .املخالفة للمذهب املبنية على الدليل الصحيحو ،مينعه االتباع من الدقةويف البحث أ

فلم متنعه مذهبيته من اتباع النصوص  ،فتاويهوردوده وحبوثه ويظهر ذلك يف كتبه الفقهية و
 ،عقل رصنيو ،ذلك ملا كان يتمتع به من نظر ثاقبو 3يها عند التنازعالرجوع إلو ،االعتداد او
   .فكر مفتوحو ،فطنة قويةو ،إدراك نفاذو

 ،4)حبر علم ال ترتحه الدالء(فتاويه ليدرك ـ بال شك ـ أن الرجل وإن املتتبع لكتبه و
   .استدالل منطقي عجيبوصاحب حجة قوية و

مينعانه من أن يلتزم  ،فكره احلرو ،ـ الفذة لقد كانت شخصية الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل
   .فتاويهورسائله وإن كان قد خدم هذا املذهب بكتبه و ،بالتقليد األعمى ألحكام املذهب احلنفي

دفعه انتسابه يفلم  ،لكل حبث علميو ،ان يكن احتراما كبريا للمذاهب األخرىك
ال ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف حبثه ق ،القدح فيهاو ،للمذهب احلنفي إىل انتقاص املذاهب األخرى

               
  ). 14ص (مد سعيد رمضان البوطي، حملـ الالمذهبية   1
اسـحاق   يبأل، املوافقـات   )1117/  2(وهبة الزحيلي ل، أصول الفقه  )252/  2(مد علي الشوكاين حمل ـ إرشاد الفحول   2

  ). 500/  4(الشاطيب 
  .59: النساء) فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول  إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر: (قال تعاىلـ  3
  ). 21(طهماز  لعبد احلميدـ العالمة ااهد  4
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نعظم و ،حنن بأي حال حنترم البحث العلمي الصحيحو( :)لزوم اتباع مذاهب األئمة(الشهري 
  .1)من أي مصدر كانوالقول فيه كائنا من كان 

فتاويه مل تقتصر على سرد األحكام جمردة عن وكذلك دروسه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 
كما كان يؤكد يف كل مناسبة بوجوب  ،السنةواألدلة من الكتاب إمنا كان يدعم قوله بو ،أدلتها

إن شأن املؤمن اخلضوع و( :يقول يف إحدى فتاويه ،االنقياد املطلق للنصواخلضوع التام 
 ،يه موفيا عبوديته لربه حقهاو ،االعتداد بأمرهو ،تعليماتهواإلذعان لتشريعات اهللا واالنقياد و

ومىت صح عنده النقل فليس له إال . 2)الدين ما شرعو ،ما حرم عليهاحلرام و ،فاحلالل ما أحل له
فَالَ وربك ال يؤمنونَ حتى (استجابة ألمر اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ قال تعاىل  ،االنقيادو ،التسليم

يا قَضما مجري أَنفُِسهِم حوا فجِدال ي م ثُمهنيب َ رجا شيمف وككِّمحي اوتيملسوا تلِّمس3)ي ،
   .فتاويهولذلك كانت النصوص القرآنية واألحاديث النبوية مستنده يف كل حبوثه و

كما كان يقف باملرصاد لكل من حياول أن خيترق حدود الشريعة باجتهاد منحرف 
ا ال رد على هذ( :كتب يف رده على من أجاز بعض صور املعامالت الربوية يقول ،تأويل ضالوأ

فَإِن تنازعتم في (السالم عمال بقوله تعاىل وسنة رسوله عليه الصالة و ،إال الرد إىل كتاب اهللا تعاىل
هناك عند الرجوع إىل هذين األصلني تبيض وجوه الواقفني عند  4)الرسولِواللَه  ىشيٍء فَردوه إِلَ

ئني على اهللا تعاىل الذين حيملون الناس تسود وجوه اتروجل والذابني عن دين اهللا عز  ،احلدود
إن اإلسالم ليربأ من هذا الرأي اخلاطئ الذي  ،االقتحام يف غمرات الناسوعلى اخلوض يف احلرام 

إنه الذي و .ليس مبحكوموأن الشرع حاكم أال فليعلم الناس قاطبة  .ال جيد سندا من صواب
ليس (قول أيضا يف موضع آخر وي 5)ليس للشخصيات أن حتكم عليهوحيكم على الشخصيات 

التحرمي إذ مرجعهم إىل اهللا تعاىل وسلم التحليل وآله ورسوله صلى اهللا تعاىل عليه ولغري اهللا تعاىل 

               
  ).  30ص (مد احلامد حملـ لزوم اتباع مذهب األئمة  1
  ).343/  1(مد احلامد حملردود على أباطيل ـ  2
 .65: النساءـ  3
  .59: النساءـ  4
 ).531/  1(مد احلامد حملردود على أباطيل ـ  5
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إن هذه  .1عنه سبحانه يف البيان والتبليغ نائب - سلموصلى اهللا تعاىل عليه -حده ورسوله و
    .2)عالوفليس فيه عبودية لغري احلق جل التحرمي مل يعطها اإلسالم أحدا وسلطة التحليل  ،السلطة

زاعمني أنه  ،ملذهبهومة لطاملا الكتها ألسنة املعارضني له  3قد نفى عن اإلمام أيب حنيفةو
على آيات وعليها  ،مل يصح عند اإلمام أيب حنيفة ـ رمحه اهللا تعاىل ـ إال بضعة عشر حديثا

   .فا من األحكام الشرعيةاألحكام القرآنية شيد مذهبه الواسع الذي حوى ألو
حمض اختالق ال ميت إىل احلقيقة و ،إنه فرية بال مرية( :قد رد على هذه الفرية قائالو

حنن نرى فقه اإلمام مسندا إىل كتاب اهللا و ،هل يف اإلمكان التسليم بواضح الكذبو ،بصلة
يتجدد من  إىل القياس الصحيح فيماو سلم ـ وـ صلى اهللا عليه إىل سنة رسوله  وسبحانه 

  . 4)احلوادث على ما ثبت حكمه منها بالنصوص
الذب عن إمامه مل مينعه من و ،إن التزام الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ املذهب احلنفي

وقد ( ،هذا يدل على عدم تعصبهو ،أخرى تبين اجتهادات مذاهبو ،اخلروج عن املذهب احلنفي
د احلميد طهماز ـ يف آخر حياته مبذهب أخذ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كما يروي عنه تلميذه عب

واستفىت يف هذا  ،خاصة أثناء املرضو ،ألا أيسر ،اإلمام مالك ـ رمحه اهللا ـ يف أحكام الطهارة
  . 5)املوضوع أحد علماء املذهب املالكي يف األزهر الشريف

ة مل حيج حجوفتواه فيمن حج عن غريه  ،من فتاويه اليت رجح فيها غري املذهب احلنفيو
أما  ،فمذهب احلنفية اجلواز ،حج إنسان عن غريه قبل أن حيج عن نفسهوفل ،اإلسالم عن نفسه

لكن األوىل أن ال ( :يقول ـ رمحه اهللا تعاىل ـ مرجحا املذهب الشافعي ،الشافعية فال جيوزونه
مراعاة وحيج عن غريه إال من حج عن نفسه خروجا من خالف الشافعي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

               
: النحل). [لذِّكْر لتبين للناَّسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَوأَنزلْنا إِلَيك ا: (-صلى اهللا عليه وسلم–ـ قال اهللا تعاىل خماطباً رسوله  1

44.[  
 ).532/  1(نفس املصدر  ـ  2
  ).15/  1(نفس املصدر ـ  3
 ).15/  1(نفس املصدر ـ  4
 ).104ص (هماز ط الشيخ حممد احلامد لعبد احلميدالعالمة ااهد ـ  5
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أيضا فإن من حج عن نفسه يكون مكتسبا ملكة التمرن على احلج و ،ف فإا مستحبةاخلال
  .1)أما احلاج ألول مرة فاحتمال وقوعه يف اخلطأ قريب ،ه قليلؤفخط

إمنا اختذ ذلك منهجا و ،حمدودةوال يتعلق أمر خمالفته للمذهب احلنفي بقضايا جزئية منفرة و
فكان دائما يربز األدلة من الكتاب  ،ك النص مستندهجعل يف كل ذلو ،فتاويهويف كل رسائله 

يرد كل أمر إىل و ،يستنبط األحكام الشرعية منها بأسلوب سهل مبسط خال من التعقيدو ،السنةو
  .سلمورسوله صلى اهللا ليه واهللا 

جوابه على من سأله على حماولة إخراج بعض املعامالت احلديثة املمنوعة  ،يؤكد لنا ذلك
ما خالفها واملعامالت احلديثة تعرض على القواعد الشرعية فما وافقها قبل "  :فقال يف لباس شرعي

نفس وحمرما بالنظر إىل الواقع  ،ال نلتمس املخارج اليت جتعل العمل مباحا يف نظر السذجو ،رد
  .2"فإن اهللا عز شأنه مل حيرم علينا إال ما فيه الضرر ،سرهواألمر ملخافته روح التشريع 

الفسوق كما وسلم ـ بالبدعة والنيب ـ صلى اهللا عليه  3فيمن رد حديث سحر وقد أفىت
  .4مقرر يف علم أصول الفقهوه

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

               
 ).59/  1(مد احلامد حملطيل ردود على أباـ  1
 ).535/  1(ـ نفس املصدر  2
  ).4059(ومسلم، كتاب السالم حديث رقم ) 5321(ـ رواه البخاري، كتاب الطب، حديث رقم  3
  ).418/  1(ـ انظر ردود على أباطيل نفس املصدر  4
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ذلك  ،هي السعة والشمول ،يتميز الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ خبصيصة بارزة
فيسرد األدلة  ،وعب الكالم فيها من مجيع جوانبهانازلة من النوازل استوأنه إذا حبث مسألة أ

كما يستدل بأقوال  ،تعميق النظر فيهاو ،مث يقوم مبناقشتها ،الشرعية مع بيان وجوه االستدالل منها
االهتداء و ،ل الفقهاء املعتربيناحبث عميق له من أقووفال خيل ،يكثر من ذلكو ،الفقهاءوالعلماء 

 ،ال ضجروكل ذلك من أجل حتري احلق والصواب بال ملل و ،ضياء بصريمو ،بنور علمهم
  . السكينة على سائلهوإلقاء الطمأنينة و

لكن حظ الصواب و ،مرهقاوسلك سبيال شاقا و ،قد ج الشيخ يف ذلك جا موسوعياو
 ،والتوسع يف االستدالل ،ليس هناك من أحد يقدر على جماراة هذا األسلوب املوسوعيو ،منه وفري

  .ـ اآلراء إال من كان على شاكلته ـ رمحه اهللا تعاىل وقوال سرد األو
مل يكن الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ بدعا من العلماء األفذاذ الذين سبقوه يف هذا و
 ،وابن القيم ،التوسع فيه من أمثال ابن تيميةو ،كانوا قدوة لغريهم يف استقصاء احلقو ،املضمار

لعل هذا من اجلود بالعلم ـ كما يقول و..علماء املعروفنيغريهم من الو ،السيوطيو ،ابن كثريو
من اجلود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له و(ابن القيم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ 

  .1)ال يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورةوجواا جوابا شافيا 
  2مان من أكابر احلفاظ وأوعية العلفقيه إال إذا كوأن يفتح ا على عامل أ وهذه طريقة قلّ

غريه من املذاهب وذكر يف جواا رأي املذهب احلنفي  حكم شرعيسئل عن  اكان إذ
وال يفوته ـ يف  ،استدل بأقوال العلماء املشهورينو ،املعتمدة األخرى إذا اقتضت الفتوى ذلك

  .ترجيح القول الراجحوأحيان كثرية ـ أن يتطرق إىل ذكر مأخذ اخلالف 

               
  ). 293/  2(بن القيم المدارج السالكني   ـ 1
ما كل من وجد شيئا وعلمه وتيقنه أحسن أن يستدل عليه، ويقرره، ويدفع الشبه القادحة : (عاىليقول ابن القيم ـ رمحه اهللا تـ  2

وباجلملة، فما كل من علم شيئا أمكنه أن يستدل عليه وال كل من أمكنه االستدالل عليه حيسن ترتيب الدليل وتقرير  اجلواب .. فيه
  ).487، 486/  3(بن القيم المدارج السالكني  ) على املعارض
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أدلته والباحثني يف ميدان الفقه املقارن أن بسط اخلالف ومن املعروف لدى الفقهاء و  
احلكم واملنهج األقوم للوصول إىل القول احلق واملوازنة بني اآلراء هي املسلك األسلم وواملناقشة 
   .الشيخ رمحه اهللا يف أحيان كثرية به ما كان يعملوهو ،الصواب
تقبل اهللا منا ( :قول املصلي لآلخروحة بعد الصالة قد سئل مرة عن حكم املصافو  
أدلة و ،ناقال فيها أدلة املانعني ،سعة اطالعهو ،تدل على عمق نظرته ،فأجاب إجابة وافية ،)ومنكم
املصافحة بعد ( :حيث يقول ،من املفيد جدا نقل طائفة من كالمه يف هذه الفتوىو ،ايزين

ايزون أخذوا بإطالق طلب املصافحة و ،مانعوفمن جميز  ،اختالفوالصالة للعلماء فيها كالم 
فليس  ،إن مل يقم دليل خاص على فعل هلا أعقاب الصلواتوهي و ،فيما ورد من أدلتها الشرعية
مناقشتها ونقل عن عدد كبري من ومث أخذ يف سرد أدلة املانعني . 1)هناك دليل مينع  فعلها حينئذ

  . .غريهمو 5ابن حجر العسقالينو 4احلسن البكريوأبو 3النوويو 2كابن عابدينو ،العلماء
   :اختلف العلماء على أربعة أقوال( :مث ذكر اختالف العلماء يف هذه املسألة حيث قال  
   .ـ جائز ألنه قول حسن    
   .ـ مكروه ألنه من فعل اليهود    
   .دعاء املؤمن ألخيه مستحبوـ مندوب إليه ألنه دعاء     
  .6)ـ ال يبتدئ فإن قاله أحد رد عليه    
الفرق بني هذا القول يف العيد ـ أي قول وبعد فالذي أراه هو( :يقول يف آخر فتواهو  

قوله يف أعقاب وعيدك مبارك ـ  ،لكوغفر لنا و ،منكوتقبل اهللا منا  :املسلم ألخيه يوم العيد
يوم العيد أيضا يوم و ،كالصلوات ليست تتتاىلوفإن البون الزمين شاسع بني األعياد  ،الصلوات

               
 ).100/  1(مد احلامد حملردود على أباطيل  ـ  1
هـ بدمشق، عني أمينا للفتوى بدمشق،  1239ولد سنة . أمحد بن عبد الغين بن عمر الشهري بان عابدين، الدمشقي احلنفيـ  2

 ).147/  1(األعالم للزركلي . هـ 1307أشهر كتبه حاشية لنب عابدين، تويف سنة 
 ).101/  17(ووي لنلشرح صحيح مسلم  ـ  3
أجبد (أبواحلسن البكري املصري الشافعي، كان جامعا بني العلم والعمل، وهوممن اتفقوا على جاللته، وبلوغه رتبة االجتهاد، ـ  4

 ).163/  3(العلوم، صديق بن حسن القنوجي 
  ).5/  11(بن حجر العسقالين الالفتح الباري  ـ  5
  ).104/  1(مد احلامد حملردود على أباطيل ـ  6
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أن اخلطر الكامن و .ال كذلك أعقاب الصلواتو ،فرح فيتسامح فيه ما ال يتسامح يف غريهوسرور 
  . 1)متمثال يف التزام هذه القولة يف أعقاب الصلوات ،يف البدعة من حيث حسباا سننا على األيام

األدلة وـ رمحه اهللا تعاىل ـ  هذا أسلوب موسوعي ال يطيقه إال من كان على شاكلتهو  
من املهم ذكر بعض أبرز املسائل اليت عاىن فيها اإلسهاب و ،على هذا من مؤلفاته حتصل بأي نظرة

   :الشمول ومن ذلك ما يليووالسعة 
   .ـ رسالة رمحة اإلسالم للنساء  
  .ـ رسالة حكم اللحية يف اإلسالم   
   .ـ رسالة حكم اإلسالم يف الغناء  
   .زوم اتباع مذاهب األئمة حسما للفوضى الدينيةـ رسالة ل  
  .ـ كتاب نكاح املتعة حرام يف اإلسالم  
 ،يعاين اإليضاح جهده فيسهب جدا ،الشيخ ـ عليه رمحة اهللا ـ طويل النفس يف مؤلفاتهو  

من ذلك أنه ختم فتواه يف حكم املائع اللزج الذي خيرج ورمبا يعتذر عن اإلطالة يف بعض األحيان و
أن ال يلحقين بإطاليت لوم من القراء الكرام فإن التحقيق العلمي وبعد فأرجو( :فقال ،قبل املرأةمن 

  . 2)الكرمي يعذرويف هذا األمر قد استدعى شيئا من اإلطالة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

               
  ). 106/  1(نفس املصدر   ـ 1
  ).88/  1(نفس املصدر ـ  2
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 ،فتاويه يرى أنه مل يكن جمرد آلة صماءو إن القارئ ملؤلفات الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  
إمنا كان يفيض حيوية و ،اإلصالحيةواألخالقية وال تم بالنواحي التربوية  ،تصدر الفتاوىوتكتب 

فقد كان ميزج  .منهجهويف سلوكه ومتدفقا بعالج أمراض اتمع يف أخالقه  ،ويشتعل محاسا
   .اإلرشادات التربويةو ،النصائح املفيدةوفتاويه بالتوجيهات اإلصالحية 

لقد كان ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يدرك إدراكا عميقا أن وظيفة العامل ليست إصدار   
اإلرشاد، مث ووخماطبة الناس من برجه العاجي حيث ينثر عليهم من هناك صيغ الوعظ  ،الفتاوى

مشاكلهم  السعي احلثيث حللوخمالطتهم ودون االلتصاق م ،يتوىل عنهم غري مبال مبا هم فيه
 ،تكشف عن عاطفة جياشة ،اإلرشادومؤلفاته حافلة بالنصح و ،لذلك كانت فتاويهو ،والنصح هلم

   .بعد عن الدينو ،حسرة عما أصاب األمة اإلسالمية من مخودووقلب صادق حيترق أملا 
لك الفصام النكد الذي حصل بني الفقه كثري من الناس ذل ومن الويالت اليت أصابت عقو  
فأصبحت وظيفته جمرد إصدار  ،مما أدى إىل إعفاء الفقيه من حتمل املسؤوليات الدعوية ،ةوالدعو
   .معاناموتوجيه النقد ألخطاء العمل الدعوي، دون شعور بآالم الدعاة و ،الفتاوى
املتفقه ال ينجح يف حتقيق مهمته مبجرد تقليب أبواب الفقه ومعاجلة ( :يقول مفيد خالد عيد  
علمه وفيعد هلم بفقهه  ،بل إنه حباجة إىل معرفة أحوال األمة ،واستنباط مسائلهفروعه وأصوله 

   .1)فيصبغ فقهه بالصبغة الدعوية ،يقرم من خالقهمو ،الدواء الذي يشفي أسقامهم
من مل يقنط الناس من (عنه ـ  رضي اهللاـ  2فالفقيه حبق ـ كما قال علي بن أيب طالب

مل يدع القرآن رغبة عنه إىل و ،مل يرخص هلم يف معاصي اهللاو ،اهللامل يؤمنهم من مكر و ،رمحة اهللا
  .3)غريه

               
  ).80ص (فيد خالد عيد أمحد عيد ملـ العالقة بني الفقه والدعوة  1
الناس إسالما يف قول كثري من أهل ل علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد املناف القرشي اهلامشي، أبواحلسن، أوـ  2

رقه وشهد معه املشاهد إال غزوة اومل يف ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ البعثة بعشر سنني على الصحيح، فريب يف حجر النيب العلم، ولد قبل 
تبوك، زوجه بنته فاطمة، قتل يف ليلة  السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعني من اهلجرة، ومدة خالفته مخس سنني إال ثالثة أشهر 

  ).569/  4(ابة، ابن حجر العسقالين اإلصابة يف متييز الصح.ونصف شهر
واللفظ له، واخلطيب البغدادي ) 13ص (وابن بطة يف ابطال احليل ) 76/  1(ـ رواه الدارمي يف سننه، باب من قال العلم اخلشية   3

  ).160/  2(يف الفقيه واملتفقه 
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إن املستفيت قد ال يتأثر باحلكم الفقهي اجلامد الذي يصدر عن العامل بقدر ما حتدثه    
قد حفلت فتاوى الشيخ حممد احلامد ـ رمحه و ،اإلرشادات التربوية من أثر يف نفسهوالتوجيهات 

دون  ،ذه التوجيهات القيمة فلم يكتف بإصدار احلكم الشرعي بصورة آليةاهللا تعاىل ـ مبثل ه
   .اآلخرةوصالحه يف الدنيا وتوجيه املستفيت ملا فيه خريه 

   .فتاويهوميكن التدليل على ذلك بضرب بعض األمثلة من مؤلفاته و  
حيث أجاب مبا يقتضيه النص الشرعي  ،ـ سئل عن حكم زواج املسلم من غري املسلمة  

ن إباحة الزواج بالكتابية غري أنه مل يقف عند ذلك احلد بل أدىل عقب الفتوى بتوجيه سديد م
مساعدته على اختيار احلكم األصلح لدينه وكان مبعثها اإلشفاق على املستفيت  ،ونصيحة قيمة

هي ف ،األمجل باملسلم أن ال ينكح إال مسلمة صاحلة غري فاسقةو( :فقال ،ودنياه وإرضاء اهللا تعاىل
 ،ثوابهوتقوم مبا تتطلبه من واجب رغبة يف إرضاء اهللا تعاىل وأجدر بأن ترعى حقوق الزوجية 

هي اليت تؤمتن على الذرية فتربيهم التربية احلكيمة القومية على و ،عقابهوورهبة من سخطه 
هم بركة على أنفسوخريا  نقد ملكتهم امللكات النفسية الصحيحة الطيبة فيكونووفيشبو  ،الفضيلة

   .على الناسوعلى أبويهم و
تكون حياما وتسعد به وهذا إىل أا تعني بعلها على تقوى اهللا العظيم سبحانه فيسعد ا   

  .1)إىل رمحات الرب الرحيم يف اآلخرةينقلبان بعدها وغبطة يف هذه الدنيا وحياة هناء 
ختيار الزوجة الصاحلة مث أخذ ـ كما هي عادته ـ يف سرد األحاديث النبوية الداعية إىل ا  

   .الدين الصحيحوذات اخللق القومي 
من توجيهاته املهمة اليت عادة ما يديل ا عقب بيان احلكم الشرعي ما كتبه يف وـ   

معرض رده على ما أوردته إحدى الصحف السيارة يف جواب هلا عن قضية شائكة تتعلق بالشك 
وهو أن الوسوسة ليست بضائرة وأن كره  ،املسألةبعد أن بني احلكم الشرعي يف هذه و ،يف اإلميان

، وبعد 2املؤمن هلا ونفرته منها برهان على صحة إميانه ما دام غري ملتفت عليها إلتفات املتقبل هلا
بعد و( :التفت إىل السائل بتوجيه لطيف يقول فيه ،أعطى البحث حقه من الدراسة واالستداللأن 

 ،ال تعره التفاتا إال توقياوشيطان كلب فلْتصم أذنك عن نباحه فنصيحيت لألخ السائل أن يعلم أن ال
               

 ).28/  1(مد احلامد حملردود على أباطيل  ـ  1
  ).1/292(ـ نفس املصدر  2
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خينس إذا  ،خناس كما مساه اهللا يف كتابهوالفكر الصاحل فإن هذا العدوخذ نفسك بالذكر الكثري و
   .هذه هي سبيل السالمة منه بإذن اهللا القوي العزيزو ،ذكر القلب ربه

شيوخي الصاحلني أيام فقهي يف املدرسة  أشري على أخي السائل مبا أشار به علي أحدو
 ،كنت وقتئذ يف بداية الطلبومن هذا الذي اعتراك  يءقد اعتراين شواخلسروية الشرعية يف حلب 

اجللوس درأ لوسوسة الشيطان الذي يكون وأشار علي أن ال أنفرد عن إخواين الطلبة يف السري و
ـ   رضي اهللا عنه وـ رمحه اهللا تعاىل قد عملت بإشارته و ،من االثنني أبعدوهومع الواحد 

  . 1 )هذا من مجلة أسرار اجلماعة يف الشعائر الدينيةوفذهب عين ما كنت أجد 
خيتم كالمه بالدعاء له بأن يذيقه اهللا حالوة ويستمر يف سرد إرشاداته القومية للسائل و

   .اإلميان
لماء مرشدون وموجهون فالع ،له حيث أنه اختذ ذلك منهجا ،2 األمثلة على ذلك كثريةو

 ،اخلريودون أن يكون هلم الريادة يف قيادة اتمع حن ،ليسوا جمرد آالت صماء إلصدار الفتاوىو
قد ذكر أمهية الدور الكبري الذي يقوم به و ،فهم كالنجوم اهلادية يف صحراء الضياع ،الصالحو

 قد ال يفضي إىل البغية السري بدون مرشد عامل( :حيث يقول ،العلماء يف معرض نصيحته للشباب
كما ال يكون املرء طبيبا مبطالعة الكتب فقط دون أن يدخل دور الطب  ،فالبد لكم منه ،املرجوة

ال يكون  ،كما ال يكون الطبيب طبيبا إال ذا ،الرمسية مث بعد النجاح يف املشايف حتت نظر األطباء
وغريه  ،ي نقي ورع قد ترىب بصحبة غريهالسري إىل اهللا تعاىل مضمون النتائج إال بصحبة عامل تق

صلى اهللا عليه هكذا إىل أن ينتهي األمر إىل السيد األعظم حضرة سيدنا رسول اهللا   وبغريه 
  . 3)سلمو

  
  
  

               
  ). 295/  1(مد احلامد حملود على أباطيل ردـ  1
نظرات يف كتاب اشـتراكية   :انظروما بعدها  565، 435وما بعدها،  127، 125/  1(حملمد احلامد ـ ردود على أباطيل  2

  ).125ص (حملمد احلامد الم ـاإلس
  ).533/  1(نفس املصدر  ـ  3
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   )إنصاف اخلصومواملوضوعية (
فهم خمتلفون  ،ـ عز وجل ـ يف خلقهسنة اهللا وهو ،االختالف أمر مسلم به يف دنيا البشر

أشكاهلم، فال عجب أن ختتلف وعقوهلم ومعارفهم و ممدركاوطباعهم وألسنتهم ويف ألوام 
لكن العجب كل العجب يف عدم استساغة األطراف املختلفة و ،تتعارض اآلراءو ،جهات النظرو

الفضيحة ووالسعي بالتشهري  ،لغيبةهتك األعراض باو ،بل املسارعة يف اام النيات ،لآلراء املخالفة
حتقريه وبل االستهزاء به  ،نشرها على رؤوس املألو ،العمل على هتك أستارهو ،التنكيل باملخالفو
  .ذكره مبا يكرهو

 ،عدم هتك أعراضهموعيوم و ،قد شدد اإلسالم على ضرورة ستر عورات املسلمنيو
  . 1)ما ستره اهللامن ستر مسل( :سلم ـوـ صلى اهللا عليه يقول الرسول 

فضح سريرته من الصفات املهمة اليت جيب أن يتخلق ا و ،إن عدم التشهري باملخالف
كذلك كان الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وجل ـ  والدعاة إىل اهللا ـ عز والعلماء 

ـ رمحه  فمجالسه ،فإياك أن تذكر أحدا يف جملسه بسوء(جمالسه و ،فتاويهوويظهر ذلك يف ردوده 
 ،ال ترفع فيها األصواتو ،فيها احلرم 2ال تؤبن ،األدبواخلاصة جمالس العلم واهللا تعاىل ـ العامة 

  .3)ال تؤتى فيها املنكراتو
ـ   ،)ردود على أباطيل(ذكر يف مقدمة كتابه  ،التنكيل بهوعن عدم تشهريه باملخالف و

 :التقيد ا يف ردوده ـ ما نصهوه باتباعها متحدثا عن نفسه عن القواعد املنهجية اليت ألزم نفس
االت ألمرين وفقد التزمت يف هذه الردود إغفال أمساء من رددت عليهم يف الصحف  ،بعدو(

   :اثنني

ختليصه من أدران األخطاء إن وأن القصد من الكتابة كان لتميحص احلق جمردا وه :أوهلما
إني ألربأ بالعلم الديين أن يتخذه صاحبه و ، مالتشهريوال للتنكيل باألشخاص  ،شاء اهللا تعاىل

   .حقد ذايتوأداة طعن يف املخطئني حملض التشفي منهم حلزازة نفسية 

               
  ).203ص (خرجه بن اجلارود يف املنتقى، يف باب احلدود ،أ)17000(حديث رقم  ،)104/  4(رواه أمحد يف املسند ـ  1
  . ـ تعاب 2
  ). 228ص (طهماز لعبد احلميدـ العالمة ااهد  3
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من  نبعضا فيتوبووتعاىل ـ قد تدركهم كال أوأن رمحة اهللا ـ سبحانه وه :ثانيهماو
 ،فاهتدوا تعاىل ـ من ضالنيوكم أدركت رمحته ـ سبحانه و ،إىل الصواب نوبوثيو ،الضالل

خري الغافرين وتعاىل جده أرحم الرامحني وإنه تبارك امسه و ،ومن شاردين فأوقفهم على بابه الكرمي
   .2"1)إِلَيه تقْلَبونَويعذِّب من يشاُء ويرحم من يشاء (فقد قال اهللا تعاىل  ،يهدي لنوره من يشاء

ترك التنكيل به يعد أصال من أصول وليس هناك من شك يف أن عدم التشهري باملخالف و
فمن الرفق ترك التشهري واإلعالن ( :يقول اإلمام النووي ـ رمحه اهللا تعاىل ،الدعوة إىل اهللا تعاىل

فينبغي أن يسر النصيحة إليه ليتحقق  ،باإلنكار على املعني أمام الناس إن كان األمر ال يتطلب ذلك
عظه عالنية فقد فضحه ومن و ،زانهوقد نصحه من وعظ أخاه سرا ف" :قال الشافعي .القبول

  .3)شانهو

بل رمبا يدفعها ذلك للتمسك  ،ختطأ أمام اآلخرينوذلك أن طبيعة اإلنسان تكره أن تعاب 
   .املخالفةومبا هي عليه من اخلطأ 

   :قد أحسن الشافعي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ عندما قالو
  مجاعة جنبين النصيـحة يف و  تعمدين بنصـحك يف انفرادي 

  من التوبيخ ال أرضى استماعه   فإن النصـح بني النـاس نـوع 
  4طـاعه فـال جتـزع إذا لـم تعط        عصيت قويل وإن خالفتين و

لذلك كان الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف ردوده على خمالفيه يتحلى و
يدلنا و ،إباحة عرضهوأ ،أستاره هتكوأ ،ال يقصد جتريح املخالفو ،التخلق الرفيعو ،باألدب اجلم

الذي رد فيه على  )نظرات يف كتاب اشتراكية اإلسالم(على ذلك ما كتبه يف مقدمة كتابه 
أعوذ باهللا أن يكون الدافع يل أمرا و( :الدكتور مصطفى السباعي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ حيث قال

أحبه وصديقي وإنه أخي ف ،كأن أحرز شرف ختطئة الدكتور السباعي ،عامال نفسانياوأ ،آخر
من  به إين أعرف ما يتحلىوالناس يعلمون هذا منا و ،كل منا لدى صاحبه مكني أمنيوحيبين و

               
  . 21: ـ العنكبوت 1
  ). 10، 9/  1(احلامد  على أباطيل حملمدـ ردود  2
  ). 24/  2(النووي  لإلمامـ شرح صحيح مسلم  3
  ). 56ص (ديوان الشافعي  ـ  2
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أفق و ،وعلم غزير ،عاليةمهة و ،هذا إىل ما يف نفسه من نية صافيةو ،سجايا محيدةو ،خلق كرمي
 ومألهم محاسة هلذا قد قاد مجوع الشباب املسلمنيونابغة من كبار النوابغ وفه ،واسع التفكري

  .1)أفاض عليهم نشاطا حارا يف العمل لتأييدهوعلوه واقتناعا بسموه و ،اإلسالم
كتب الدكتور ـ أي السباعي ـ ما كتب ( :فيقول ،يذكر يف مقدمة نفس الكتابو

قد طالعت كتابه فإذا فيه الكثري الطيب املعجب الذي و ،حتري الصواب  فيما يرىوبقصد اخلري 
ووفرة  ،وجودة األداء ،معانيه الرفيعةو ،مببانيه البديعة ،الصدر انشراحاوب سرورا ميأل القل
ستغرق يف مطالعة بعض أقد كانت تغمرين أمواج من الفرح حني و ،حسن اإلقناعو ،اإلطالع

والتذاذا  ،إكبارا هلذا العرضو ،قبلت رأسه إعجابا ذا العلموأنه كان أمامي لقمت  وحىت ل ،حبوثه
أس اإلمام سفيان ر 2قدميا قبل اإلمام عبد اهللا بن املباركو ،ينبوع الثر من البيان العذبذا ال
  .4)ـ رمحهما اهللا تعاىل 3يالثور

ملخالفيه بالتوفيق واهلداية  ومن حمامده ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أنه كان دائما يف ردوده يدعو
   .كثرية الورود يف كتاباته )..ه اهللاأرشد ،أسعده اهللا ،وفقه اهللا( :كانت عبارات مثلو ،الصالحو

 ،هذا من تواضعهو ،العلموكما أنه ال جيد أي غضاضة يف االعتراف للمخالف بالفضل 
هذا ما وجدناه يف رده على الدكتور مصطفى السباعي وإنزال الناس منازهلم و ،احترامه للعلماءو

إين ( :خ عبد الغين محادة اإلدليبالقدر ملؤلفه الشيويقول يف خامتة رده على كتاب القضاء  ،آنفا
لكن االضطرار الديين أجلأين ـ على ضعفي ووفور علمه وسعة اطالعه ولست كالشيخ يف فضله 

تعاىل ـ واهللا ـ سبحانه و ،كتابة هذه املالحظات الوجيزة تقريرا للحق ارد قصوري ـ إىلو
  .5)أستغفر اهللا العظيموأعلم 

               
  ).15ص (يف كتاب اشتراكية اإلسالم، حممد احلامد نظرات ـ  1
هـ وله  181عبد اهللا بن املبارك املروزي، موىل بين حنظلة، ثقة ثبت فقيه عامل جواد جماهد، مجعت فيه خصال اخلري، مات سنة ـ  2

  ).445/  1(تقريب التهذيب . ن سنةوستوثالثة 
 161كويف، ثقة حافظ فقيه، عابد إمام حجة، وكان رمبا دلس، مات سنة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبوعبد اهللا الـ  3

  ).311/  1(تقريب التهذيب . بع وستون سنةرهـ وله أ
 ).3ص (ـ نظرات يف كتاب اشتراكية اإلسالم حملمد احلامد  4
 ).116/  2(مد احلامد حملردود على أباطيل  ـ  5
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كلما وجد إىل ذلك ع خمالفيه أنه يلتمس األعذار هلم من أدبه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ مو
التمس (متمسكا بشعار  ،الدوافعوفال يصدر حكما بشأم قبل أن يبحث يف املالبسات  ،سبيال

املنافق واملؤمن يطلب املعاذير (يقول عبد اهللا بن املبارك  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  )ألخيك عذرا
يلتمس األعذار للشاعر وهوـ  امد ـ رمحه اهللا تعاىل للشيخ حممد احل لنقرأو 1)يطلب العثرات

ذلك بعد أن عرض و ،الذي تاه يف صحراء الشك واحلرية ،2أيب العالء املعري ،الفيلسوف املعروف
   :حيث يقول املعري ،النشوروأبياتا من شعره حول شكه يف البعث 

   ما ـليكإ :لتـاد قـال حتشر األجس  الطبـيب كالمها وقـال املعـلم 
  صـح قـويل فـاخلـسار عـليكما وأ  ت خباسر ـإن صح قولكما فلس

لعل القول القريب فيه ( :تعليقا على ذلك :يقول الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل
  .3)حل اليقني من حملهوأن الشك طرأ عليه مث زال وه

ثلة على أفعاله على أحسن حممل واألمومحل كالمه وهذا من باب إحسان الظن باملسلم و
    .يف اإلشارة ما يغين عن العبارةو ،ذلك أكثر من أن يستوعبها هذا املقام

  
  
  
  
  
  

               
 ).73/  6(للمناوي   ، فيض القدير)521/  7(ـ شعب اإلميان للبيهقي  1
أمحد بن عبد اهللا بن سليمان التنوخي، أبوالعالء املعري،اللغوي الشاعر املشهور،  من معرة النعمان بالقرب من محاة، ولد سنة ـ  2

=   = هـ وجدر يف السنة الثالثة من عمره، فعمي، كان عجبا من الذكاء املفرط، واالطالع على اللغة،قال الشعر وهوابن اثنيت 363
عشرة سنة،كان ال يأكل اللحم وال البيض و اللنب ويقتصر على ما تنبت األرض،ويلبس خشن الثياب ويدمي الصوم قال الذهيب إنه 

لسان امليزان، ابن . هـ 449ملحد، وحكم بزندقته وقيل أنه تاب وله تصانيف مشهورة منها اللزوميات، ورسالة الغفران، تويف سنة 
  ).72/  3(، أجبد العلوم، صديق بن حسن القنوجي )وما بعدها 204/  1(حجر العسقالين 

 ).65/  2(احلامد  على أباطيل حملمد  ردودـ  3
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علل األحكام الشرعية ضرورة ال بد منها ملن وتعترب معرفة مقاصد الشريعة اإلسالمية    
 ،معاجلة القضايا املستجدةو ،لتصدر للفتوىاو ،سرب أغوارهو ،رغب يف التعمق يف دراسة الفقه

ومن املعلوم بالضرورة شرعا أن أحكام الشريعة دائرة على حتقيق  ،بيان حكم اهللا تعاىل فيهاو
م حكَأساسها على الوإن الشريعة مبناها ( :ـ رمحه اهللا تعاىل1 يقول ابن القيم ،مصاحل العباد
  .وحكمة كلها ،مصاحل كلهاو ،رمحة كلهاو ،كلهاهي عدل و ،املعادويف املعاش  ،ومصاحل العباد

عن املصلحة إىل و ،عن الرمحة إىل ضدهاو ،فكل مسألة خرجت عن العدالة إىل اجلور
  . 2 )إن أدخلت فيها بالتأويلو ،فليست من الشريعة يف شيء ،عن احلكمة إىل العبثواملفسدة 

وضعت إال لتحقيق مصاحل  الشريعة ماو( :ـ رمحه اهللا تعاىل ـ3 يقول اإلمام الشاطيبو
  .4 )ادرء الفاسد عنهو ،اآلجلوالعباد يف العاجل 

شهد الشارع باعتبارها بأن وضع "فمنها املصاحل املعتربة وهي اليت : واملصاحل ثالثة أقسام
ما ألغاها الشارع ووضع : ومنها.. الكليات اخلمساألحكام التفصيلية ما يوصل إليها وهي من 

االعتداد ا كإجياب صوم شهرين كفارة اجلماع يف ار رمضان عن  أحكاماً تدل على عدم
5"باملصاحل املرسلةما مل ينص الشارع على اعتبارها وال إلغائها وهو ما يسمى : ومنها..الغين.     

               
أبوعبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي احلنبلي، املعروف بابن قيم اجلوزية، فقيـه  ـ   1

 751هـ، والزم ابن تيمية، وسجن معه يف قلعة دمشق، وتويف سنة  691بدمشق سنة أصويل وجمتهد ومفسر وحنوي وحمدث، ولد 
  ).168/  6(شذرات الذهب . هـ ودفن يف سفح جبل قاسيون بدمشق

  ).15، 14/  3(بن القيم الإعالم املوقعني ـ  2
، وتويف ا، اختلف يف والدته وقيـل  أبواسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، الغرناطي املعروف بالشاطيب، نشأ بغرناطة ـ   3

، 12ص (و الشاطيب ومقاصد الشريعة، محـادي العبيـدي   ) 71/  1(األعالم للزركلي . هـ 790هـ وتويف سنة  730سنة 
13 .(  

  ). 376/  2(لشاطيب لاملوافقات   ـ 4
  ).وما بعدها 2/752(ـ أصول الفقه لوهبة الزحيلي  5
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ـ رمحه اهللا  1مقاصد الشريعة ـ كما يعرفها العالمة الشيخ حممد الطاهر بن عاشورو
حبيث ال ختتص  ،معظمهاومللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أاحلكم اوهي املعاين ( :تعاىل

فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغاياا  ،مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة
يدخل يف هذا أيضا معان من احلكم ليست و. .التشريع عن مالحظتهاواملعاين اليت ال خيلو ،العامة

  .2 )لكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منهاوم ملحوظة يف سائر أنواع األحكا
املعاين املعتربة يف األحكام واألوصاف املؤثرة و، مبعىن ذكر العلة 3أما تعليل األحكام 

احلديثية بشكل ال يبقى معه أدىن جمال للشك وفأمر تتضافر على نصرته النصوص القرآنية  ،الشرعية
   .الترددو

وأَقم الصالَةَ  إِنَّ (من ذلك قوله تعاىل و ،عة معللة كثريةاألمثلة الدالة على أن أحكام الشريو
  .4) للَّه يعلَم ما تصنعونَاولَذكْر اللَّه أَكْبر واملُنكَرِ والصالَةَ تنهى عنِ الفَحشآِء 

 .إحدامها أعظم من األخرى ،فهاهنا عللت فرضية الصالة مبصلحتني جامعتني عظيمتني(
اليت عللت ا املصلحة الثانية أما و. .املنكروهي كوا تنهى عن الفحشاء  :ألوىلاملصلحة ا

ولذلك  ،املنكروأكرب من مصلحة النهي عن الفحشاء والذي ه ،فهي ذكر اهللا ،الصالة يف هذه اآلية
   .6"5)أَقم الصالَةَ لذكْرِيو( :حده يف آية أخرى هي قوله تعاىلوجاء التعليل به 

هذا األصل املعترب كانت فتاوى الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  بناء علىو
إمنا كانت تنبين على اعتبارات مقاصدية من و ،حرفياا يف الفهمو ،التقف عند ظواهر النصوص

ن التشريع اإلهلي يعتمد إ( :يقول يف إحدى فتاويه .حيث أن القصد يف التشريع إقامة مصاحل اخللق

               
حب تفسـري التحريـر   ام  ص 1879الطاهر بن عاشور التونسي، ولد بضاحية املرسى بتونس سنة العالمة الفقيه األصويل حممد  ـ  1

  ).ومقاصد الشريعة اإلسالمية وأليس الصبح بقريب والتنوير،
  ).51ص (بن عاشور الـ مقاصد الشريعة ـ  2
ن من تعليـل األحكـام بـاحلكم    ءامملوـ   ـ صلى اهللا عليه وسلموالقرآن وسنة رسول اهللا  (يقول ابن القيم ـ رمحه اهللا تعاىل   ـ   3

واملصاحل وتعليل اخللق ما والتنبيه على وجوه احلكم اليت ألجلها شرع تلك األحكام وألجلها خلق تلك األعيان، ولوكـان هـذا يف   
نقال عن مدخل ) 22ص (مفتاح دار السعادة ) القرآن والسنة يف حنومائة أومائتني لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة

  ). 50ص (الريسوين ألمحد إىل مقاصد الشريعة، 
  .45: العنكبوت ـ 4
 .27: طهـ  5
 ).27ص (محد الريسوين ألمدخل إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية ـ  6
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إىل أمد وإا ختتلف حبسب األزمنة أال ترى أن الطبيب يعطي مريضه دواء يصلح و ،مصلحة اخللق
  .1)بانتهائه تكون مصلحة املريض يف أن يعطيه غريهو ،معلوم لديه
فقه ومن االعتبارات املقاصدية هوذلك أن الفقه الذي خيل ، 2)املقاصد أرواح األعمال(إن 
   .أكرب من أن يشار إليها يف هذا املقام )مور مبقاصدهااأل( :القاعدة الفقهية املعروفةو ،ال روح فيه

زاخرة بالفوائد  ،مكَتعاىل ـ غنية باحلوفتشريعاته ـ سبحانه (يقول ـ رمحه اهللا تعاىل ـ
قد يدرك الناس حكمة رم ـ سبحانه وتعاىل ـ يف و ،مانعة للمضار ،جامعة للمنافع ،للعباد

يتخذون والكافرون ينكروا وفاملؤمنون يؤمنون ا  ،بعض املشروعات وختفى عليهم يف بعض آخر
  . 3)من خفاء بعض احلكم ذريعة للنيل من املشروعات اإلهلية

هي أن العلة الفقهية ليست هي ـ كما قد يتبادر و ،من املهم هنا اإلشارة إىل فائدة مهمةو
اىل ـ  حول هذه لذلك نبه الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعو ،إىل ذهن الكثريين ـ احلكمة

ال احلكمة اليت  ،العلة الفقهية هي اليت يناط ا احلكم( :حيث يقول ،مبينا الفرق بينهما  ،املسألة
  .4)الضرر يف املنهيوهي النفع يف املأمور 

ليس و ،الفساد عائد إىل الشارع نفسهومن ناحية أخرى فإن تقدير ما به يكون الصالح 
املفاسد املستدفعة إمنا تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا واتلبة شرعا  فاملصاحل( ،إىل ما يتومهه الناس

  . 5)درء مفاسدها العاديةوللحياة األخرى ال من حيث أهواء النفوس يف جلب مصاحلها العادية أ
قد تكون املصلحة للبشر و( :يقول الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف هذا املعىن  

لكنه وخيفيه عنهم حبيث يظنون احلكم مؤبدا وتعاىل وكم إىل أمد يعلمه سبحانه يف أن يكلفهم حب
تعاىل ـ يعلم من قبل أن احلال بعد املدة واهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ ومؤقت يف علمه ـ سبحانه 

فيشرع هلم من بعد ما  )هذا العلم أزيل قدميو(املؤقتة حيسن أن يكون احلكم فيه غري احلكم األول 

               
  ).24/  2(احلامد  على أباطيل حملمدردود ـ  1
  ).344/  2(لشاطيب لاملوافقات ـ  2
  ).152/  1( احلامد على أباطيل حملمدردود ـ  3
  ).552/  1(احلامد  على أباطيل حملمدردود ـ  4
  ). 351/  2(لشاطيب لـ املوافقات  5
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يتفق مع ذيب نفوسهم اليت جاءت شريعة اهللا لتحقيقه فيشرع هلم سبحانه ولحتهم يناسب مص
   .1)حكما غري األول

 ،مقاصدهاوقد كان الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ حريصا على البحث عن علل األحكام و
يكفي هنا اإلشارة إىل و ،األمثلة على ذلك أكثر من أن حتصىو،فكانت فتاويه زاخرة ذه املعاين

  .كتبه يف هذا االو ،بعض ما أفىت به
فأفىت مبا تأمر به النصوص القطعية من  ،فقد سئل مرة عن حكم اقتران املسلمة بغري املسلم

تعاىل والسر يف هذا النهي احلكيم ـ مع أن ربنا تبارك و( :التحرمي مث تطرق إىل علة ذلك فقال
تسليم األسرة والسر يف هذا ه ،دون غريهن "النصرانيات واليهوديات " أباح لنا نكاح الكتابيات 

وذكر ما  ،أطال النفس يف هذا األمرو 2.).من اخلصام العنيف الذي يفضي إىل شر ال حدود له
   .بديعوحتلل ديين يف كالم نفيس ويعود على األسرة املسلمة من فساد 

   :من ذلك ،أنه ألف يف العلل حبوثا تطبيقية مستقلةوكما  
  .3دد الزوجاتـ احلكمة من تع  
   .4املعراجوـ حكمة اإلسراء   

  .5ـ حكمة إعفاء اللحية
 ،إمنا له ضوابط ينبغي العمل او ،القول بالتعليل ال ينبغي األخذ به على إطالقهو 
يرد على و ،لذلك كان الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يرفض التعليالت الفاسدةو ،ومراعاا
  .أصحاا

 جملة العريب الكويتية ـ اعترب أن علة حترمي اخلمر هي من ذلك أن أحد الكتاب ـ يفو
هذا تعليل ( :عليه الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قائال فرد  ،نسب ذلك لإلمام أيب حنيفةو ،اإلسكار

ال تصح نسبته إىل أيب حنيفة ـ رمحه اهللا تعاىل ـ فاخلمر اليت هي و ،ليس من هذا القبيلو ،عليل

               
 ).371/  1(احلامد  على أباطيل حملمدردود ـ  1
 ).135/  1(احلامد  على أباطيل حملمدردود ـ  2
  ).154/  1(ـ نفس املصدر  3
  ).615/  1(ـ نفس املصدر   4
  ).وما بعدها 12ص (حلامد حملمد ا إلسالمرسالة حكم اللحية يف اـ  5
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ذاا فهي أشد حرمة وقذف بالزبد هذه اخلمر حمرمة لعينها واشتد وغال الينء من ماء العنب إذا 
السكر بمن سائر أنواع األشربة حىت إن احلد جيب بشرب قطرة منها خبالف غريها فإنه جيب 

  .   1)منا
ذلك من أجل معرفة و ،جديرة باالهتمام) تعليل األحكامومعرفة املقاصد (إن خاصية 

أا توجد لدى الباحث تذوقا علميا وطمأنينة واملفاسد كما  ءدرواحل احلقائق الشرعية جبلب املص
 ،هذا خبالف ما جرت به بعض املؤلفات الفقهية من إتياا بأسلوب مغاير متاما هلذا األسلوبو(

خالية من املرونة  ،حيث تأيت بالفقه على شكل مادة جافة أشبه ما تكون باألساليب العسكرية
  .2)اصد اهلادفة لتوجيه الشارعوالتعليل املناسب للمق

 ،حيسن ذكره ،ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كالما مجيالحممد احلامد يف هذا املعىن يذكر الشيخ و
من حيث إنه سبحانه وتعاىل  ،مبثوثة يف تعليماتهو ،إن حكمة اهللا منثورة يف مشروعاته( :يقول

   .ال ينهى إال عما فيه ضرروحكيم عليم ال يأمر إال مبا فيه نفع 
ومهما  ،اطمئناناوقد بدت حكم كثرية يف املشروعات اإلهلية يزداد ا املؤمن استبصارا و

د اهللا عبادة بفع ،هبت عليه نسائمهاوفاح عبريها  ،أمعن النظر يف التعرف إليها بالقدر املسموح به
  ... مر والنواهياألوا رالوقوف على أسراونور الفهم عن اهللا  ،ازداد نور التسليمو ،العارف املستنري

منافع شريطة أن ال وما حيف ا من فوائد وفال مانع من حسن العرض لألحكام  ،بعدو
  .3)تكون هي املقصد دون التقرب إىل اهللا بالعمل خالصا لوجهه الكرمي

  
  
  
  
  

               
  ). 8ص (مد احلامد حملالقول يف املسكرات  ـ 1
  ). 68، 67ص (شان يسعود العطلمنهج ابن تيمية يف الفقه  ـ 2
  ). 344، 343/  1(احلامد  على أباطيل حملمد ـ ردود 3
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ط األحكام يف أحد مصادر استنباو ،أصل مهم من أصول الشريعة اإلسالمية )سد الذريعة(  
تلبيس حلقائق و ،شروروتظهر أمهيته فيما يترتب على ترك العمل به من مزالق و ،علم أصول الفقه

   .غريهاومما يؤدي إىل حتصيل املقاصد عن طريق احليل  ،األحكام
لكن صارت يف و ،فالذريعة ـ كما يعرفها ابن تيمية ـ هي ما كان طريقا إىل الشيء(  

  . 1 )أفضت إىل فعل حمرم  عرف الفقهاء عبارة ملا
  .ذلك حسما ملادة الفسادوسد الطرق املفضية إىل احملرم وفسد الذريعة ـ إذن ـ ه

  :والذريعة أربعة أنواع(
املفسدة يف حد ذاا ال حمالة، كشرب املسكر املفضي إىل ـ ما وضع لإلفضاء إىل 1

  .مفسدة السكر
ل إىل مفسدة كعقد النكاح ؛ ولكن قصد به التوصمباحـ ما وضع لإلفضاء إىل 2

  .املقصود به التحلل
، وهي أرجح غالباًـ ما وضع ملباح مل يقصد به التوصل إىل مفسدة، ولكنه يفضي إليها 3

  .مما قد يترتب عليها من املصلحة، مثل سب آهلة املشركني بني ظهرانيهم
ر إىل ـ ما وضع ملباح ولكن قد يفضي إىل مفسدة ومصلحة أرجح من مفسدته، كالنظ4

     . 2)املخطوبة املشهود عليها
مينع منها حتقيقا لتحرميه ووسائل تفضي إليه فإنه حيرمها وله طرق وفإذا حرم الرب شيئا (

الذرائع املفضية إليه لكان ذلك نقضا وأباح الوسائل ولو ،منعا من أن يقرب محاهوله  تثبيتاو
  .3)للتحرمي

               
  ). 256/  3(بن تيمية الـ الفتاوى    1
  ).2/884( وهبة الزحيلي. ـ أصول الفقه، د 2
 ).135/  3(بن القيم الاعالم املوقعني  ـ  3
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اعتربه أصال و ،عاىل ـ هذا األصل عناية فائقةقد أوىل الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تو
اعتربها يف ترتيب األحكام إذا كانت الذريعة تفضي إىل احملرم ومن األصول اليت اهتم ا الشارع 

يقول  .فيه تقويض ألصول الدين ،)احلرام(ذلك أن فتح الذرائع املباحة املفضية إىل املفسدة  ،غالبا
يستتبع و ،كم من مباح مينع يف الشرع ملا جير من ذيول فاسدةف( :يف معرض حديثه عن سد الذرائع

أن سد ذرائع الفساد من املعتربات الشرعية اليت هلا مكاا يف اإلسالم ويف ومن شرور ضارة 
قع يف ومن وقع يف الشبهات وعرضه وفمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه " احلديث الشريف 

إن محى اهللا وإن لكل ملك محى أال ون يرتع فيه أال احلرام كراع يرعى حول احلمى يوشك أ
  . 2)1"حمارمه

مل ولومما يستفاد من كالمه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أن هدف الشارع من حترمي الذرائع ـ و
كذلك لقطع السبيل على والفساد وتؤول إليه من احلرام وخشية ما تفضي أويقصد ا احلرام ـ ه

حسم مادة الشر لعلم الشارع مبا ولشريعة أسرار يف سد الفساد فل(النفوس املريضة من االحتيال 
  .3)جبلت عليه النفوس

عن حيي بن يف صحيحه ما رواه مسلم  )بسد الذرائع(مما استدل به على جواز العمل و
صلى اهللا عليه  ـأن رسول اهللا ول( :قالتـ رضي اهللا عنها ـ سعيد عن عمرة عن عائشة 

قلت  ،هاءإسرائيل نساوينا ملنعهن من املسجد كما منعت بنرأى من النساء ما رأ سلم ـو
  .4)ها ؟ قالت نعمءإسرائيل نساومنعت بنولعمرة أ

إذا كانت احداثات و( :على هذا احلديث قاًىل ـ معلِّاـ رمحه اهللا تعالعالمة احلامد يقول 
لصحابة متوافرون او ،الدين له سلطانهوالنفوس وقتئذ تقية و ،النساء من الزمن األول تقضي باملنع

األنظار أسرية األناقة موثقة و ،احلجاب رقيقو ،فإن املنع يف زماننا واجب حتم إذ الفتنة غامرة

               
وابـن ماجـة يف سـننه،كتاب    ) 52(باب فضل من استربأ لدينه، حديث رقـم  كتاب اإلميان،  أخرجه البخاري يف الصحيح،ـ   1

  ). 3974(الفنت،حديث رقم 
  ).47/  1(احلامد  على أباطيل حملمد  ردود ـ 2
  ).259/  3(بن تيمية الـ الفتاوى   3
  . 1/329، )445(أخرجه مسلم يف صحيحه، باب التوسط يف القراءة اجلهرية بني اجلهر واإلسرار، رقم ـ  4
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حنن نربأ بالدين أن يتخذ مطية إىل و ،حيثما الحو ،ى مالباحلسن ومتطلعة إىل اجلمال أن
  .1)األسوء

   :من تطبيقات هذا األصل لدى الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىلو
  يرضاه؟ واالستماع إليه يف شيء حيله الشرع و) والرادي(ن حكم شراء جهاز ـ سئل ع

يف ذاته متاع من وآلة ناقلة للصوت فه) والرادي(إن جهاز ( :فأجاب ـ رمحه اهللا تعاىل ـ
احلرمة يف استعماله آتية من حيث نقله األغاين الفاسدة واألنغام واألمتعة جيوز إيراد عقد البيع عليه 

احملاضرات العلمية و ،كانت اإلذاعة فيه قاصرة على القرآن الكرميون خال عنهما فإ ،احملرمة
عن هذه احملظورات وإذا خال ما يذاع يف الرادي. .بدعة العملوالصحيحة اخلالية من بدعة االعتقاد أ

لكن هيهات فإن الواقع املشاهد أن أكثر و ،مل يكن للحظر وجهو ،استماعهوحل شراؤه  ،الشرعية
فإدخال هذا اجلهاز إىل البيوت يأيت بالشر املستطري  ،ال جيوزهوع فيه فسق ال يسوغه الشرع ما يذا

   .ذلك سدا للذريعةو .2)أحكمواملتتابع املتتايل فاالمتناع منه أسلم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
               

  ). 176، 175/  1(احلامد  على أباطيل حملمد ـ ردود 1
  ). 47، 46/  1( نفس املصدر  ـ 2
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عن تتبع الرخص  البعدو ،درج علماء السلف ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ على األخذ باألحوط
، ملا يف ذلك من اجلري 1عده من الفسقو ،بل من العلماء من منع تتبع الرخص يف املذاهب ،عمدا

قد تضافرت يف ذلك النصوص القرآنية و ،الالهث وراء األهواء اليت جاء الشرع أساسا ملخالفتها
   .احلديثيةو

ـ  2ا عرب عنه الغزايلـ كموهوأ ،الريبواجتناب الشبهات وه )عزمية العمل بال(معىن و
ـ  وذلك امتثاال لقول النيب )لكن يستحب اجتنااوكل شبهة ال جيب اجتناا (رمحه اهللا تعاىل ـ 

 :سلم ـوـ صلى اهللا عليه قوله و .3)دع ما يريبك إىل ما ال يريبك( سلم ـ وصلى اهللا عليه 
قد جاء يف األثر عن و. 4)بأسال يبلغ العبد درجة املتقني حىت يدع ما ال بأس به خمافة ما به (

كنا ندع تسعة أعشار احلالل خمافة أن نقع يف ( :ـ قوله رضي اهللا عنه ـ   5عمر بن اخلطاب
  .6)احلرام

كان الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قد اختذ من هذه األحاديث املذكورة 
   .رسائلهوتصدر عنه فتاويه  ،منهجا متبعاو ،قاعدة أساسيةوغريها 

  .عرض عن الرخصةيومن ذلك أنه كان يأخذ بالعزمية يف كل شأن من شؤونه و

               
  ).502/  2(لشاطيب لاملوافقات .حكى ابن حزم اإلمجاع على أن تتبع رخص املذاهب فسق ال حيلـ  1
هـ  450أبوحامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الشافعي، املعروف بالغزايل، فقيه أصويل، وصويف متكلم، ولد سنة ـ  2

خبرسان، طلب الفقه لتحصيل القوت، مث أقبل على العبادة والسياحة، فارحتل إىل بغداد واحلجاز ودمشق والقدس واإلسكندرية، وللغزايل 
صنف كتبا كثرية، منها احياء علوم الدين وافت الفالسفة والوجيز يف فروع الفقه . فية وفلسفية، رمبا رجع عنها فيما بعدشطحات صو

  ).182/  101/  4(طبقات الشافعي للسبكي . الشافعي واملستصفى يف أصول الفقه
والـدارمي  ) 498/  2( 67864 وابن حبان يف صحيحه  رقم) 59/  4(  76963أخرجه ابن خزمية يف صحيحه رقم  ـ  3

  ).319/  2(   38353يف سننه رقم  
  ). 634/  4) (4205(أخرجه ابن ماجة يف سننه ، كتاب الزهد حديث رقم ـ  4
بثالثني سنة، كان عند املبعث شـديدا  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ    ـ أبوحفص أمري املؤمنني، عمر بن اخلطاب، ولد قبل مبعث النيب  5

ما عبدنا اهللا جهرة حىت أسلم : مث أسلم فكان إسالمه فتحا على املسلمني،وفرجا هلم من الضيق، قال عبد اهللا بن مسعود على املسلمني،
  ).  588/  4(عمر، اإلصابة 

  ). 342ص (سعيد حوى لـ املستخلص يف تزكية األنفس   6
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م به لدى أهل العلم أنه إذا لَّعلى أنه من املس( :يقول الشيخ احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ
كان العمل احتياطا وتساويا يف القوة كان التقدمي للدليل احلاظر ودليل مبيح واجتمع دليل حاظر 

  .1)استرباء للدينو
قوة فهمه  ـ فإن ودراك اتهد إتوضيح ذلك أنه يف حالة تعارض األدلة ـ حسب و

غري أنه إذا استوت األدلة يف القوة  ،لعلماء األصول مسالك ترجيحية يرجحون ا أحد األدلة
 زهرة ـ رمحه اهللا تعاىلويقول حممد أب ،فإنه يعمل باحملرم ،اًاآلخر حمرمو اًوكان أحد الدليلني مبيح

 :قال األكثروال يف سند الرواية قال بعضهم بالتوقيف وإذا مل يكن مرجح يف ذات النصني "  :ـ
  .2"حتياط يف الدين يقدم النص احملرم على املبيح لال

قوة فهمه ال ومما جتدر مالحظته أن هذا التعارض إمنا فيما يظهر للمجتهد حبسب ادراكه و
إن  " :يقول الشاطيب ،الشريعة ألن التعارض معناه التناقضنفس األمر إذ ال تعارض يف ويف الواقع 

ال وكما أا يف أصوهلاكذلك  ،إن كثر اخلالفوالشريعة كلها ترجع إىل قول واحد يف فروعها 
   3"يصلح فيها غري هذا 

بعد أن أجاب وخطباؤها من الرواتب التقاعدية وسئل عن حكم ما يأخذه أئمة املساجد 
يل فيه احلق و. .كان من نييت يف هذا الصيف أن أطلب إحاليت على التقاعد قدو( :على الفتوى قال

قد مضت علي مدة و ،أشهروالرمسي إذ قد قاربت السن القانونية فلم يبق يل إليها إال سنتان 
لكين امتنعت آخرا من هذا الطلب خوفا من اهللا تعاىل و ،يساعدين القانون فيها على هذا الطلب

  .4)قليال إال بعمل يناسبه ولوناول راتبا ألين ال أحب أن أت
الذي كان للشيخ ـ رمحه  ،كما أنه رفض املشاركة يف حفل تأبني أخيه الشاعر بدر الدين

فإين ال أعقل من أيب ـ  ،أيب بعد أيب(ـ كما يقول عنه الشيخ ـ واهللا تعاىل ـ مبثابة الوالد بل ه
غري جدا مث تبعته أمي فصرت يتيم األبوين فكان يل أنا صوفقد تويف  ،رمحه اهللا ـ إال القليل اليسري

               
  ). 166/  1(احلامد على أباطيل حملمد ـ ردود  1
 ).1177/  2(، وأصول الفقه لوهبة الزحيلي )212ص (زهرة ـ أصول الفقه حملمد أيب  2
  ). 118/  4(ـ املوافقات للشاطيب  1
  ). 302 1(احلامد على أباطيل حملمد ـ ردود  4
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يبزهم وال بل إنه يفوق كثريا من اآلباء البلداء  ،تعليماوتربية وعطفا وبدر مكان األب حنانا 
  .1)سبقا

على الرغم من هذه املكانة اليت حيظى ا بدر الدين يف نفس أخيه الشيخ ـ رمحهما اهللا و
على أساس أن هذه  ،شاركة يف حفل تأبني أخيه يوم وفاتهتعاىل ـ فإنه مع ذلك امتنع من امل

ـ هم السلف الصاحل واالحتفاالت التأبينية من البدع اليت مل تكن معروفة لدى صدر األمة 
ما وسلم ـ وـ صلى اهللا عليه رسوله وتعاىل الذين عقلوا عن اهللا رضوان اهللا تعاىل عليهم ـ 

   .وصلوا ساملني أتقياء أنقياءوإليه وسار
على تساؤل ورد عليه عن ختلفه عن شهود حفلة تأبني أخيه الشاعر بدر  هفيقول يف رد

أن االختالف قائم بني فقهاء األمة وبعد أن حتدث عن بدعية مثل هذه االحتفاالت  ،الدين احلامد
العبادات مجيعا أم خاص بالعبادات فال ومتناول العادات ويف أن النهي الديين عن البدع هل ه

قد أحببت الرباءة و( :مل يكن يف عصور النور األوىل املشهود هلا باخلريية ؟ يقول ،فيها نوعا نبتدع
   .وضوحوبكل صراحة . .هكذا.2)لديين خروجا من اخلالف فلم أحضر

   :من األمثلة التطبيقية على فتاويه اليت أخذ فيها باألحوط ما يليو
اله خمتلط باملال احلرام ـ فأفىت ـ سئل عن احلكم يف معاملة خمتلط املال ـ أي أن م

مع أنه أشار يف موضع .3األخذ باألحوط والتقوى والترك أوىل من باب الورع و ،بكراهية ذلك
معاملة (إىل اجلواز بناء على القاعدة الفقهية اليت تنص على أن على أباطيل  آخر من كتابه ردود

  .4)جائزة فقها ،خمتلط املال من حالل وحرام
لكن أوثر قراءة ( :قال )يس(حديثه عن حكم القراءة اجلماعية لسورة يف معرض وـ 

مع  )قد عدها بعضهم من البدعواالنفراد دفعا ملا يرتكب من احملذور يف قراءة اجلماعة ال سيما 
واستدل  )التبيان(العلم أن كثريا من السلف أجازوا القراءة معا جمتمعني عليها كما نقله النووي يف 

  . ارهلا ببعض اآلث

               
 ).402، 401/  1(نفس املصدر ـ  1
  ).399/  1(ـ نفس املصدر  2
  ).61/  1(ـ نفس املصدر  3
  ). 554/  1(ـ نفس املصدر  4
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فبعضهم يرى أن ال زكاة يف احللي  ،1ـ اختلفت أقوال العلماء يف أداء زكاة احللي
بعد أن ذكر الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أقوال الفريقني أفىت و ،وآخرون يرون وجوا فيه

إذا عرفنا أن و ،األحاديث الشريفة نص يف هذا األمرو(بوجوب الزكاة بناء على أنه األحوط  
زال كل تردد يف املوضوع وحصل  ،غري مضروبنيوضة نقدان خلقة مضروبني كانا أالفوالذهب 

  .2)اجلزم بوجوب الزكاة يف احللي غري قاصرة على اإلعارة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
إىل أن ال زكاة .. اختلف العلماء يف زكاة احللي فذهب مالك وأصحابه وأمحد: (رمحه اهللا تعاىل ـ يف تفسريه ـ يقول القرطيب ـ 1

تفسري . وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه واألوزاعي يف ذلك كله الزكاة.. فيه وهوقول الشافعي بالعراق ووقف منه بعد ذلك  مبصر 
  ).126/  8(القرطيب 

  ).114ص (احلامد  شتراكية اإلسالم حملمديف كتاب اـ نظرات  2
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يف الفتوى حيقق الكثري من تبادل اآلراء وليس هناك من شك يف أن تطبيق مبدأ الشورى 
وتتقارب ،ةالفرديالفتوى يتجنب القصور املترتب عن و ،تتالقح األفكاروفتتمحص اآلراء  ،الفوائد

   .إصابةووجهات النظر فتصدر الفتوى على صورة أكثر دقة 
تاريخ السلف إىل أم كانوا يلتزمون ذا املبدأ يف فتاواهم وترشدنا النصوص احلديثية و
! قلت يا رسول اهللا  :ـ قال رضي اهللا عنهعن علي ـ  1فقد روى سعيد بن املسيب ،مواجتهادا

قال وامجعوا له العاملني ـ أ( :مل متض فيه منك سنة ؟ قالو ،األمر يرتل بنا مل يرتل فيه قرآن
  . 2 )ال تقضوا فيه برأي واحدو ،العابدين ـ من املؤمنني فاجعلوه شورى بينكم

ـ كان إذا ورد عليه اخلصم  رضي اهللا عنه أن أبا بكر ـ   (: 3 روى ميمون بن مهرانو
علم من وإن مل يكن يف الكتاب و ،فإذا وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به ،نظر يف كتاب اهللا تعاىل

فإن أعياه خرج فسأل  ،ـ يف ذلك األمر سنة قضى ا سلموصلى اهللا عليه  رسول اهللا ـ
ـ قضى  سلم وصلى اهللا عليه فهل علمتم أن رسول اهللا ـ   ،وكذا ،أتاين كذا :قالواملسلمني 

ـ فيه  صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك بقضاء ؟ فرمبا اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول اهللا ـ 
فإن أعياه أن جيد فيه سنة من  .احلمد اهللا الذي جعل فينا من حيفظ على نبينا :بكروفيقول أب ،قضاء

فإذا اجتمع  ،خيارهم فاستشارهموـ مجع رؤوس الناس  سلم وليه صلى اهللا عرسول اهللا ـ 
  . 4)رأيهم على أمر قضى به

               
رضـي اهللا  التابعي اجلليل عامل املدينة،وسيد التابعني يف زمانه، سعيد بن املسيب، ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر بن اخلطاب ـ   ـ  1

ما : عا،يقول عن نفسهعنهم مجي ـ رضي اهللا عنه ـ    ـ مسع عن كثري من الصحابة كعائشة وأيب هريرة وعثمان وعلي وابن عباس  عنه 
سري أعالم النبالء، الـذهيب  .هـ 93ما رأيت أعلم من سعيد بن املسيب، تويف سنة : قال قتادة. فاتتين الصالة يف مجاعة منذ أربعني سنة

  ). وما بعدها 217/  4(
/  1(لزوائد، ومنبـع الفوائـد   اهليثمي، جممع ا. رواه الطرباين يف معجمه األوسط، رجاله موثقون من أهل الصحيح: قال اهليثمي ـ  2

178 .(  
ـ اإلمام احلجة، عامل املدينة، ومفتيها أبوأيوب اجلزري، أعتقته امرأة من بين نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ ا، حدث عن أيب هريرة،   3

عـالم النـبالء،   سري أ. هـ 117ـ سنة أربعني، وتويف سنة   رضي اهللا عنه وعائشة وابن عباس وابن عمر، ولد عام موت علي ـ  
  ).وما بعدها 70/  5(الذهيب 

  ). 62/  1(بن القيم الإعالم املوقعني انظر ).53/ 1(ـ رواه الدارمي يف السنن،  4
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سلم ـ وتعاىل فيما أمر به نبيه ـ صلى اهللا عليه وذلك تطبيقا لقول اهللا سبحانه و
  . 2 )أَمرهم شورى بينهمو( :قوله تعاىلو1 )وشاوِرهم في اَألمرَِ(

 ،فكان خري خلف خلري سلف ،هللا تعاىل ـ أثر السلف الصاحلقد اقتفى الشيخ ـ رمحه او
اخلربة يف القضايا والرجوع ألهل االختصاص والعمل بالشورى ومتبعا طريقتهم يف االستشارة 

قد جعل من ذلك و ،ةيتقريرات علمو ،واالستئناس برأيهم فيما يذهب إليه من فتاوى ،العلمية
فاته كما يروي عنه ابنه حممود احلامد حيث يقول يف طريقة معتادة يف سائر مؤلومنهجا متبعا 
كان والدي يفعل ذلك ـ أي و( :ما نصهاملطبوع  )لزوم اتباع مذاهب األئمة(مقدمة حبث 

الفقهية ـ  من حرصه على عدم االستقالل والفقهاء يف القضايا العلمية والتشاور مع العلماء 
  .3)هبإصدار الفتوى بنفسه مع كفايته لذلك تواضعا من

مهما عال  ،فرأي اجلماعة أقرب إىل الصواب من رأي الفرد( :يقول يوسف القرضاوي
قد حيفظ شخص ما يغيب و ،فقد يلمح شخص جانبا يف املوضوع ال ينتبه له آخر ،كعبه يف العلم

ذكر بأشياء توأ ،جلي أمورا كانت غامضةتوأ ،قد تربز املناقشة نقاطا كانت خافيةو ،عن غريه
  .4)من مثار العمل اجلماعيووهذه من بركات الشورى  ،ةكانت منسي

يستشريهم من أجل وقد كان الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يعرض فتاويه على العلماء و
من ذلك أنه عرض فتواه بشأن حكم اإلسالم و ،البعد عن الشذوذو ،جتنب اخلطأو ،حتري الصواب

 ،الشرحوملزيد من التوضيح  5نعساينالة على الشيخ املفيت حممد سعيد يف الرواتب التقاعدي
على ود الزهاوي العراقي ان يعرض بعض كتاباته على الشيخ أجمكما ك ،واالستئناس برأيه كذلك

الفتوى وذلك خوفا من االنفراد بالرأي أو ،هكذا كان شأنهو6الشيخ حسن حبنكة الدمشقي 
   .والشذوذ عن أقوال علماء األمة املعاصرين له

               
  .159: ـ آل عمران  1
  . 38: ـ الشورى  2

  ). 4ص (احلامد األئمة حسما للفوضى الدينية حملمد تباع مذاهب اـ لزوم  3
  ). 182ص (اوي القرضليوسف ـ لقاءات وحماورات  4
  ).72/  2( ردود على أباطيل حملمد احلامدـ  5

  . ـ  نقول شخصية  6
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بتوقيع كل  )لزوم اتباع مذاهب األئمة حسما للفوضى الدينية(ة حبثه القيم ولذلك ذيل خامت
حيث عرض عليهم ما كتبه يف هذا الشأن  ،حممد علي مرادومن الشيخني عبد احلميد طهماز 

     .فوافقاه على ذلك
حييل الفتوى إىل علماء يف كثري من األحيان كان إذا سئل عن غري املذهب احلنفي و

  .)أهل مكة أدرى بشعاا( :يقولو ،ىاملذاهب األخر

يستدل بأقواهلم يف و ،اخلرباء يف التخصصات العلميةوكما كان يستأنس برأي العلماء  
قائق ذلك لتدعيم األحكام الفقهية باحلو ،طريقة حسنةو ،أسلوب جيدوهو ،تقرير مسائل الفقه

ولنقرأ له يف جوابه عن سؤال  ،لديناواملزاوجة بني العلم واالستفادة من التطورات العلمية والعلمية 
وكالمها من مصدر واحد ـ أي من الدم ـ  فقال ـ رمحه و ،البولوه له عن الفرق بني العرق ج

لكن البول يزيد على العرق  ،مادما واحدةوالبول كالمها ينبعث من الدم والعرق (اهللا تعاىل ـ 
العرق خال منها وتؤثر يف البول جناسة  ،سةجن ،هي سامةويف القذارة من حيث فيه مخرية األمنيوم 

وقد أفادين هذه الفائدة   ،م اهللا تعاىل يف التفرقة بينهما تطهريا للعرق وتنجيسا للبولكَلعل سر حو
  . 1)علمهوالطبيب املسلم احلاج منري األسود الشهري يف طبه 

وأقوال  ،احلديثيةوعندما سئل عن حكم اإلسالم يف التدخني شرع يف ذكر األدلة القرآنية و
الطبية مستشهدا بكالم أحد املتخصصني يف هذا امليدان قائق علماء الفقه مث أيد ما ذهب إليه باحل

  . 2فذكر األضرار الصحية املترتبة عن شرب الدخان  ،)هارلد شراياك(األستاذ وهو
يث ح ،الفقهاءويأمرهم بعرض ما يكتبونه على العلماء و ،كما كان ينصح الشباب بذلك

ليتهم يعرضون كتابام على علماء الشريعة قبل و(ينصح بعض الكتاب الشباب ـ وهوـ  :يقول
يف العلم هلما أثرمها وال عار يلحقهم فإن القدم يف اإلسالم وليس يف هذا غضاضة عليهم و ،نشرها

  . 3)الصحيح يف املعرفة

               
  ). 29/  1(احلامد حملمد  على أباطيل ـ ردود  1
  ).وما بعدها 648/  1(ـ نفس املصدر  2
  ).73/  2(ـ نفس املصدر  3
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رمحه ـ عليه الشيخ فرد  ،حول جواز مصافحة الرجل األجنيب املرأة 1 كتب أحدهم مقاال
مث وجه إىل الكاتب  ،أقوال العلماء املعتربةو ،على النصوص الشرعية مبنياً ،علمياً اًاهللا تعاىل ـ رد

ة على فقهاء امللّ ،قبل نشره ،أن يعرض ما كتبه اًقد كان من احلسن جدو( :نصيحة مثينة يقول فيها
 ،واألحوط للدين ،إن هذا األبرأ للذمة ،خطأوحيذفوا منه ما هوصواب ووعلمائها ليقروا فيه ما ه

  . 2 )األشد درأ للفتنة عن القلوبوهو ،األكثر حتصيال لصاحل العملو
 ،الفقهيةواملتخصصني يف امليادين العلمية والفقهية على العلماء وإن طرح القضايا العلمية   

جيعل االجتهادات  ،خصوصا يف القضايا املعقدة ذات الطابع العامو ،التشاوروالنقاش وللمداولة 
أكثر استيعابا (حبيث تكون  ،كانت صادرة عن عامل مبفردهول االفتاوى أكثر متيزا ممو ،الفقهية

كما أن عمق  ،مالبسات القضيةوأكثر مشوال يف الفهم لكل جوانب و ،وإملاما باملوضوع املطروح
  . 3)أكثر إصابةودقة م أكثر كَلحلاحلجج جيعل االستنباط ودقة التمحيص لآلراء والنقاش فيه 
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فهي اليت حفظت لنا  ،نسبة األقوال إىل أصحاا مبدأ متليه تعاليم الدين قبل األمانة العلمية
 :يقول الدكتور سعيد امساعيل صيين كما و،تراث األمة الزاخرو ،األحاديث النبويةوالقرآن الكرمي 

أثار إعجابه إىل غريه من أن خيطئ فينسـبه إىل   ،قول مجيلواحث أن خيطئ بنسبة فكرة أخري للب (
  .4)نفسه

نسـبتها  والعمل على العناية بتوثيق النصوص باإلسناد الباحث األمانة العلمية تقتضي من و  
ذلـك أن   ،ذكر اآلراء املخالفة يف القضـية الواحـدة  و ،الدقة يف النقلومع التثبت  ،إىل أصحاا

  .مع الدقة يف النقل عنه ،قول يتوقف على أن يعرف ثبوت ذلك عن قائلهواالستدالل بأي نص أ

               
  . ـ  مل ترد اإلشارة من قبل الشيخ إىل كاتب املقال  1

  ). 3ص (مد احلامد حملفحة املرأة األجنبية  ـ حكم اإلسالم يف مصا 2
  ).79ص (مد عبد ايد السوسوه الشريف حملـ االجتهاد اجلماعي يف التشريع اإلسالمي   3
  ).512ص (سعيد امساعيل صيين لـ قواعد أساسية يف البحث العلمي   4
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مدى صحة نسبتها هلم جلية عند مـن أدرك  وتظهر أمهية التحري يف نقل أقوال األئمة و(   
من سلك سـبيلهم  والعلماء و ،إشاعة القول الضعيف عنهومدى خطورة نسبة القول لغري صاحبه أ

  . 1)هم أهل العلم  خاصتهوكيف ال  ،دراية تامة مبدى أمهية ذلكوعلم  هم الذين على
من نظر يف أي من كتب أهل اإلسالم رأى معاناة الدقة يف ذلك حىت و( :زيدويقول بكر أب  

كـذا وجدتـه   " حتريف نقله بذلك مث نوه عنـه  وفيه تصحيف أوبلغ بعضهم أنه إذا نقل النص 
   .2)صوابه ،تصحيف مثالوهو

مدى و )مسئولية الكلمة(لشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يعلم علم اليقني كان ا  
دقيقا يف التوثيق شديد اخلشية من حتريف القول أوتأويله  ،فكان أمينا يف النقل ،ثقل األمانة يف نقلها

كان من فرط أمانته العلمية أنه يعرض ـ يف معرض فتاويه ـ ألقوال و ،نسبته إىل غري قائلهوأ
من أولئك الذين ينتصرون كون ذلك خوفا من أن يو ،املذاهب األخرى بالرغم من خمالفتها ملذهبه

   .موافقة الدليلوبل كان يتبىن غري أقوال املذهب احلنفي إذا رأى فيها احلق  ،ملذهبهم تعصبا
راجع التوثيق تدفعه إىل مراجعة املصادر واملودقته يف النقل وكثريا ما كانت أمانته العلمية و  

  .3ىل قائلهالتأكد من مدى صدق نسبة القول إو
أما األمانة العلمية ( :دقته يف النقل فيقولويتحدث تلميذه عبد احلميد طهماز عن أمانته   

فما رأيت نظريا هلا عند غريه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يظهر ذلك يف النقول العلمية اليت يؤيد ا آراءه 
ايته حريصا وقل علمي ال بد أن يعزوه إىل صاحبه مبينا بدايته فكل ن ،ويستشهد ا يف مقاالته

بعده ال بد من كلمة وصاحبه وفال بد قبل كل نقل من ذكر مصدره  ،على كل حرف من حروفه
 :تأخريا ال بد أن يذكر يف ايتهوأإذا اضطر إىل التصرف ببعضه تقدميا و .)ا هـ(رمزها وأ )انتهى(

هـ  ا :إذا اختصر بعضهو ،إذا كان كثريا ،ا هـ بتصرفو ،قليالإذا كان  ،ا هـ بتصرف قليل
  .باختصار
، أخذ علي قلة )النفاسوإرشاد الناس إىل أحكام احليض (اهللا كتاب  هملا عرضت عليه رمحو  

آخره ألن عامة الناس غري وفقد كنت أعزوها مجلة يف أول البحث  ،املقوالت إىل أصحاا وعز

               
  ). 335ص (سعود العطيشان لمنهج ابن تيمية يف الفقه   انظر  ـ 1
  ).128/  2(بكر أبوزيد لنوازل  ـ فقه ال 2
  ).102/  1(على أباطيل  ردود ويظهر هذا واضحا يف ردوده عامة انظر  ـ 3
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كل نقل إىل صاحبه وبيان مصدره واضطرين رمحه اهللا إىل عزو ،العصرمعتادين على ذلك يف هذا 
  .األمانة العلمية تقتضي هذا :كان يقولو .الكاتبومهما تكرر اسم الكتاب 

تظهر أمانته العلمية أيضا يف عرضه ملختلف اآلراء يف القضية الواحدة مث خيتار بعد ذلك و  
  .1)الربهانوالرأي املؤيد بالدليل 

مناقشته ألفكار صاحب وخالل رده و ،)نظرات يف كتاب اشتراكية اإلسالم(يف كتابه   
يشري إىل  ،أثناء إيراده ألقوال السباعي ،الكتاب ـ الدكتور مصطفى السباعي ـ كان يف كل مرة

اإلشارة إىل أقوال خمتلف و ،ال تغيريومع ذكر عبارة الكاتب نفسها دون تعديل  ،رقم الصفحة
فإنه أبت عليه أمانته  ،ناقش قضية حكم األرض اليت أسلم عليها أهلهافمثال عندما  ،املذاهب

من األمانة العلمية ـ لئال يقال حنفي انتصر ( :العلمية أن يكتفي بذكر رأي املذهب احلنفي فقال
إمنا تقوم على أصل املذهب احلنفي الذي  2إن هذه النقول من كتاب اخلراج :ملذهبه ـ أن أقول

 رضي اهللا عنه ألرباا األصليني أقرهم فيها أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ يرى أن األرض ملك 
  .  3)أما األئمة اآلخرون فقد ذهبوا غري هذا املذهب .على خراج يؤدونه ،ـ حني فتحت يف عهده

  .احلنابلةوالشافعية ومث أخذ يف سرد بقية آراء املذاهب األخرى املالكية   

) التدارك املعترب لبعض ما يف كتاب القضاء والقدر(يف حبثه نفس املنهج الذي التزمه وهو  
حيث عزا كل قول  ،لشيخ عبد الغين محادةل ،)القدروالقضاء (عندما رد على صاحب كتاب 

للرد والتعقيب  ،ذكر مقتطفات من كالم املؤلف دون تصرفو ،مع ذكر رقم الصفحة ،لصحابه
عملي و ،حدا من حبثه السابق ذكره كمثال تطبيقيحيسن يف هذا املقام أن نذكر مقطعا واو .عليها

أن اهللا ـ سبحانه  )كتاب القضاء والقدر(حيث ذكر مؤلف  ،على أمانته العلمية رمحه اهللا تعاىل
أعطاه ـ حتديدا ـ علم مفاتيح و 4ـ على الغيب  سلم وصلى اهللا عليه  وتعاىل ـ أطلع نبيه ـ

               
العدد الثالـث مـن   جلة حضارة اإلسالم مقال بعنوان اخلطوط الرئيسية للمنهج العلمي عند شيخنا احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ مب  ـ   1

  ).30ص (طهماز اسنة العاشرة لعبد احلميد
ـ كتاب اخلراج أليب يوسف صاحب أيب حنيفة  ـ رمحهما اهللا تعاىل ـ هوالقاضي اإلمام اتهد العالمة قاضي القضاة أبويوسـف     2

هـ بالكوفة، وكتب العلم عن طائفـة   113يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن حبري بن معوية األنصاري، ولد سنة 
  ).   وما بعدها 535/  8( أعالم النبالء للذهيب سري. هـ 182من التابعني، مات سنة 

  ).64ص (احلامد  يف كتاب اشتراكية اإلسالم حملمد ـ نظرات 3
  ).94/  2(حلامد على أباطيل حملمد ا ـ ردود 4
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ال وعة مما استأثر اهللا بعلمه فلم يطلع عليه ملكا مقربا فرد عليه بأن وقت قيام السا ،1الغيب اخلمسة
هذه ( :عقب على ذلك بقولهو ،احلديثية الدالة على ذلكومث ذكر النصوص القرآنية  ،2نبيا مرسال 

القواطع من األدلة ال نفارقها ما مل يقم دليل على أن  اهللا سبحانه تعاىل أطلع رسوله الكرمي صلى 
أن أذكر  األمانة العلميةبعد فإن من و( :مث ختم حبثه بقوله.3)سلم على وقتهاوآله واهللا تعاىل عليه 

أنه جيوز أن يطلع اهللا تعاىل  :قال 4)إنَّ اللَّه عنده علْم الَّساعة ( :أن األلوسي يف تفسريه هلذه اآلية
مها اخلاص علوجل العلم بذلك يف اجلملة ويرزقه اهللا عز وبعض أصفيائه على إحدى هذه اخلمس 

  .    5)تفصيله على الوجه األمتوعال ما كان على وجه اإلحاطة والشمول ألحوال كل منه وبه جل 
املراجع ودقته املتناهية تدفعه إىل مراجعة املصادر ويف أحيان كثرية كانت أمانته العلمية و  

ونقله  ، صاحبهنسبته إىلواملؤلف من أجل التأكد من مدى صحة القول واليت أحال عليها املصنف أ
  .  6ال تبديل وعنه من غري حتريف 
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رحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب غَدا وما تدرِي إنَّ اللَّه عنده علْم الَّساعة وينزلُ الغيثَ ويعلَم ما في اَأل(ـ الواردة يف قول اهللا تعاىل   1

وتمض تبأي أَر فسـ . 34: لقمان) ن مفاتيح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا، ال يعلـم  (ـ   صلى اهللا عليه وسلم  وحديث الرسول 
وال يعلم مىت تقوم الساعة إال اهللا،وال تدري نفس بـأي أرض  أحد ما يكون يف غد إال اهللا، وال يعلم أحد ما يكون يف األرحام  إال اهللا، 

والطيالسـي يف  ) 4253(حديث رقم ) 445/  1(، أخرجه أمحد يف مسنده، )متوت إال اهللا، وال يدري أحد مىت جييء املطر إال اهللا
  ). 385(حديث رقم ) 51ص (مسنده 

  ).95/  2(ردود على أباطيل حملمد احلامد ـ  2
  ).98/  2( ـ نفس املصدر 3
  .34: ـ لقمان 4
/  12(وانظر تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسـي  ) 99، 98/  2(على أباطيل  للحامد ـ ردود   5

112 .(   
  ).102/  1(على أباطيل ـ انظر كتاب ردود  6
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 ،املعاينومن املعلوم أن اللغة ـ كظاهرة اجتماعية ـ حتمل عددا كبريا من الدالالت   
كثريا ما تؤثر اخللفيات و .من وجهمبعىن أن ألفاظها حتمل أكثر  )محالة أوجه(هي بتعبري آخر وأ

نظرنا يف ولو( ،فتنحرف اللغة عن املعىن املوضوع هلا ،االجتماعية يف حتديد املعىنوالفكرية والثقافية 
خروجهم عن املوضوعية وكتب التفسري لوقفنا على مئات األقوال اليت تشري إىل تعسف أصحاا 

عن و ،عن أوضاع املخاطبني بهوسباب نزوله الذهاب به بعيدا عن أو ،يف تفسري النص القرآين
كما فعل  ،ما يعرب عنه بالتأويل املذموموهو .1)النصوص األخرى اليت تتحدث عن املوضوع نفسه

وبعـض املتعصبني ـ تعصبا أعمى ـ   ،غريهم من الفرق املنـحرفةو ،أصحاب التفسري اإلشاري
   .للمذاهب 

التناغم بني األلفاظ وود االنسجام وج وه) لوقوف على ظاهر النصبا(املقصود و  
مع الرجوع إىل فهم  ،اخلروج عن املعىن املوضوع للفظوالتنطع وعدم التقعر و ،معانيهاواملستخدمة 
  . وأعمقهم إميانا ،صحابته الذين كانوا أحسن الناس فهماوـ سلم وصلى اهللا عليه الرسول ـ 

وطيس للذود عن حياض الشريعة قد خاض الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ معركة حامية الو  
إنما هي مصروفة إىل أمور أخرى باطنية و ،ضد من زعموا أن النصوص الشرعية غري مرادة الظاهر

 ،يف حني أن األصل أن حتمل النصوص على ظواهرها ما مل يصرف عنها دليل قطعي 2هي املرادة 
على بال كل مؤمن أن  ليكنو( :فيقول )ردود(يؤكد هذه احلقيقة يف  كتابه وحجة دامغة وأ

حتمل على احلقيقة دون ااز إال أن تقوم الصوارف القاطعة  ،سنةومن كتاب  ،النصوص الدينية
استبعاد بعض القلوب إياها و ،أما مادامت احلقيقة ممكنة يف ذاا فإن املصري إليها متعني ،عنها إليها

وا عليه من العصور األوىل النورية إىل درجوالذي التزمه أهل  احلق وهذا هو ،ال يبعدها عن الواقع
ما ضل من ضل من الباطنية و .هذا العصر الذي حفل بأنواع من صرف النصوص عن حقائقها

إلغاء املرادات القطعية منها فكان الزيغ وأضرام إال بتحويل النصوص إىل معان ال صلة هلا ا و
  .3)كان الضاللو

               
  ).261ص (عبد الكرمي بكار لالتفكري املوضوعي فصول يف ـ  1
  ).312/  1(على أباطيل  للحامد   ـ ردود 2
  ). 311/  1( نفس املصدر ـ  3
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خروج ( وه 1)واعبد ربك  حتى يأْتيك اليقني( :عاىللذلك اعترب تفسري الباطنيني لقوله تو  
فاآلية .. .فاليقني مراد به املوت الذي البد لكل روح من ذوقه ،عن الشريعة ومروق كامل منها

ينتقل من هذه احلياة إىل اآلخرة باملصري و ،النهي حىت يرتل املوت باملرءوالكرمية تفرض التزام األمر 
  .2)زخهاإىل أول برا

فاحلقيقة الشرعية ال تترك إىل ااز إال لصارف يقيين ( :يزيد هذه القضية توضيحا فيقولو  
ما مل يوجد هذا الصارف فاحلقيقة هي املعتمدة وهي و ،قطعي يضطر الناظر فيها إىل التأويل

هذا وازات إال بطلت املعاين الشرعية احلقيقية باوال يصح العدول عنها واملأخوذ ا يف الفهم 
  .3)معناه إلغاء النصوص باجلملة

بعض الـتأويالت املنحرفة لنصوص  ،بشدةولذلك رفض الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  و  
وإِذَا وقَع القَولُ ( :يف قوله تعاىل) الدابة(ل من ذلك أنه رد على من أووالثبوت وقطعية الداللة 

بالصواريخ  4)نوا بِآياتنا الَ يوقنونَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَاأَخرجنا لَهم دابة من اَألعلَيهِم 
وهذا االصطالح  ،احليوان الذي يدب على قوائمه :أن الدابة يف لغة العرب هي( حاًاألقمار موضو

دعا إىل عدم إدخال اآليات يف مضايق من و 5)قي تضمحل أمامه التأويالت األخرىالعريف احلقي
  . 6عنها  وم يف حني أا بروحها تنبالفه

احلضارة اآللية العصرية ملخالفة ذلك وه )املسيح الدجال(كذلك رد على من زعم أن   
وبعد ( :مث قال يف ختام رده )الجالد(فقام بسرد األحاديث الواردة يف  ،لظاهر النصوص احلديثية

واألمر  ،السالموآله أفضل الصالة وليه فنحن معشر املؤمنني ال يسعنا إال التسليم للوارد عن نبينا ع
أن حماولة ترتيل األخبار الصحيحة واستعمال رأي وغيب ال جمال فيه لالجتهاد أ ،كما يرى القراء

  . 1"7)ضرب من االحتيال على رد النصوصوحماولة للمحال بل ه ،على احلضارة اآللية ،يف الدجال

               
  .99: ـ احلجر 1
  ).312، 311/  1(لحامد على أباطيل لـ ردود  2
  ). 146، 145/  1(حلامد على أباطيل حملمد اـ ردود  3
  82: ـ النمل 4
  ). 146/  1(على أباطيل حملمد احلامد ـ ردود  5
  ).149/  1(ـ نفس املصدر  6
  ).365/  1(نفس املصدر  ـ 7
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كنها الشرعية دون أن ننأى ا عنها فالواجب الديين قاض بوجوب إبقاء النصوص يف أما  
املسلك العلمي يف واستقطاع النص من سياقه يتناىف و ،معانيها ذلكوإىل مسالك بعيدة تأىب مبانيها 

  .االستشهاد بهوشرحه 

على  )ظاهري املذهب(ليس يعين ذلك ـ أي من التزام الشيخ بظواهر النصوص ـ أنه و  
يف  ،على حامل لوائه  ابن حزموقد رد على هذا املذهب ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ف 2طريقة ابن حزم

 .من احلزم أن ال يقلد بن حزمو( :)على أباطيلردود (يقول يف كتابه  ،مواضع  كثرية من كتبه
حىت لقد قال . . الصوابوشواذ مل ينح فيها حنوسر هذا أن له مفارقات جلماهري العلماء واسعة و

ناقدا جلمود املذهب  ،ابن حزم توأمان ـ مث يقوللسان وسيف احلجاج بن يوسف :القائلون
على أنه من مجاعة الظاهرية الذين ينفون القياس (نفيه القياس ـ و ،الظاهري على ظاهر النصوص

ال فحص عن العلل و ،يقفون يف فهم النصوص عند ظاهرها دون غوص على مكامن احلجة فيهاو
ها فيكون الفقه مثمرا والتشريع مستمرا فإن اليت هي مناط األحكام يف احلوادث ليقاس عليها غري

  . 3)احلوادث تتجدد كل حنيو ،أحاديث متناهيةونصوص األحكام من آيات 
ال و،االستنباط منهاوسرب أغوارها وكما كان ـ كذلك ـ يتعمق يف فهم النصوص   

ني لذلك نصح بعض السطحيو ،عميقةويتعجل يف إصدار احلكم قبل أن يدرس األمر دراسة دقيقة 
النظريات وأمتىن للمسلمني أال يسارعوا إىل اجلمع بني نصوص الدين و( :يف فهم النصوص قائال
قبل أن يدرسوا النصوص دراسة دقيقة على وجه شرعي و ،زوال تأرجحهاوالعلمية قبل استقرارها 
  .4)ال تلتئم معهوعنه ولئال حيملوها على ما تنب

 ،مبثوثة يف مواضع متفرقة من كتبه ،نصوصنظرات عميقة يف فهم الوله لطائف دقيقة و 
غري أنين أكتفي بذكر مثال واحد تصديقا ملا  ،ذكرها يف هذا املقامو ،يصعب حصرها مجيعا

                                           
/  1(علـى أباطيـل    ردود : انظر. ـ كذلك له ردود أخرى كثرية على هذا النوع من التفسري الباطين  يف مواضع خمتلفة من كتبه  1

204 ،226 ،227 ،279 ،485 ،486.(..  
ـ ذكاء مفرطا وذهنا سياال، وكهـ، نشأ يف تنعم ورفاهية، ورزق  384ـ أبوحممد بن أمحد بن سعيد بن حزم، ولد بقرطبة سنة   2 ا تب

نفيسة كثرية، رأس يف علوم اإلسالم متبحر يف النقل عدمي النظر على يبس فيه وفرط ظاهرية يف الفروع ال األصول، كان سليط اللسـان  
/  18(للذهيب  سري أعالم النبالء. هـ 456تويف سنة . على األئمة، فأحرقت كتبه،له مؤلفات كثرية أشهرها احمللى يف الفقه الظاهري

184.(  
  ).183/  1( ردود على أباطيل حملمد احلامد ـ 3
  ).206/  1(ـ نفس املصدر  4
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الذين زعموا أن سد يأجوج  ،ففي رده على أحد الكتاب ،يغين عن سرد كل لطائفه ،ذكرت
) قالدي قوقاز(مكان بني  سورة األنبياء موجود يفو 1ومأجوج الذي ورد ذكره يف سورة الكهف

أن الروايات األرمينية تذكر لنا أنه يوجد جدار يطلق عليه الباب و ،ـ يف جورجيا ـ )تفليس(و
مما يوضح لنا قيام السد حىت و( :احلديدي ألنه يوجد فيه األلواح احلديدية ـ حيث رد عليه بقوله

هم من كُلِّ حدب ينِسلُونَ  وجوج ومأْجوج حتى إِذَا فُتحت يأْ( :خروجهم قرب الساعة قوله تعاىل
ا بلْ كُنا اقْترب الوعد احلَق فَإَّذَا هي شاخصةٌ أَبصار الذِّين كَفَروا يا ويلَنا قَد كُنا في غَفْلَة من هذَو

نيمأن املضاف  وأ ،قيقة السداملفتوح يف احلومأجوج جمازا والفتح منسوب إىل يأجوج و  2) ظَال
ال يشكل على هذا ما يف و .أقيم املضاف إليه مقامه أي حىت إذا فتح سد يأجوج ومأجوجوحذف 

 .ويل للعرب من شر قد اقترب(سلم من قوله الكرمي وآله والصحيحني عنه صلى اهللا تعاىل عليه 
، أقول ال 3)..يت تليهاالوحلّق بإصبعيه اإلام ومأجوج مثل هذه وفتح اليوم من ردم يأجوج 

أما  ،يؤذن باقتراب الشروهويشكل عليه ألنه ليس فيه سوى اإلخبار بانفتاح هذا القدر اليسري منه 
  . 5)، فموعده آخر الزمان حني يرتل عيسى عليه السالم4خروجهنواندكاكه 

يء له من مثل هذه اللطائف الشو ،دقة استنباطاته اللغويةو ،فانظر إىل عمق فهمه للنصوص
دقة فهمه ـ رمحه و ،هي تدل على عمق نظرهو ،غري أا مبثوثة يف أماكن خمتلفة من كتبه ،الكثري

         .اهللا تعاىل

  

  يف لزوم اتباع مذاهب األئمة  اه فتو:الفصل الثاين
   :متهيد  

               
  . 98، 97، 96:ـ اآليات 1
  .97: ـ األنبياء 2
ورواه مسلم يف الصحيح، ). 3168(رقم احلديث ) 1220/  3(ـ أخرجه البخاري يف الصحيح، باب قصة يأجوج ومأجوج،   3

  ). 2880(حديث رقم ) 2207/  4(عة، باب اقتراب الفنت وفتح ردم يأجوج ومأجوج كتاب الفنت وأشرط السا
  .ولعلها خطأ مطبعي خروجهم: هكذا يف األصل، واألصحـ   4

  ).461، 460/  1(حلامد على أباطيل حملمد اـ ردود  5
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لزوم اتباع مذاهب األئمة (فتوى بعنوان الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   أصدر   
 ،اتباع مذاهب األئمة املعتربينو ،التقليدووضح فيها موقفه من االجتهاد  )لفوضى الدينيةحسما ل

   .)بالتمذهب(ما يعرب عنه وأ
عملية ـ  مل يكن يف عرضه شامال لكل  والبحث ـ على ما ينطوي عليه من أمهية علمية  و  

جـوب التمـذهب   مل يتطرق إىل ذكر األدلة النقلية على و :فمثال ،ما يتصل مبوضوع التمذهب
هل التقليد منحصر يف األئمة األربعة أصحاب املذاهب املتبوعة و! مبذهب إمام من األئمة املتبوعني 

هل جيوز مللتزم املذهب خمالفة إمامه جزئيا أم ال؟ كما أنه مل يعمق البحث وأم جيوز تقليد غريهم ؟ 
  .)حدودهوقضية التقليد (و )غلق باب االجتهاد(االستدالل يف قضية و

ال خيفى على أحد من الناس ـ اليوم ـ مدى أمهية عرض هذه القضية حتت جمهر البحث   و  
فمع بزوغ كل فجر جديد تظهر قضايا وحتـديات   ،العلمي يف ظل واقع متغري ال يستقر على حال

ـ كبـد    رضـي اهللا عنـه   ـ  1قد أصاب اخلليفة الراشد اخلامس عمر بن عبد العزيزو ،جديدة
  .2)حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور( :الصواب عندما قال

بل أي  ،حركةوال بقاء لشرع بدون اجتهاد ذا فاعلية و ،حياتهوفاالجتهاد روح التشريع   
  مسايرة تغريات العصر ؟ و ،عاجز عن مواكبة تطورات احلياة ،دور فاعل لفقه جامد

ركنا عظيمـا يف الشـريعة    بناء على هذه األمهية العظمى ملوضوع االجتهاد ـ باعتباره و  
     .ـ فإنه مت إفراده بفصل مستقل 3اإلسالمية
   :ستدور حماور هذا الفصل على مبحثني أساسيني مهاو  
  .قضية غلق باب االجتهاد :ـ املبحث األول  
   .التعصب املذهيبواملذهبية :ـ املبحث الثاين  

               
ـ  63(د ولد باملدينة زمن يزيد سنة ـ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي، أمري املؤمنني أبوحفص اخلليفة الزاه  1 ، ) هـ

  )  105/  5(سري أعالم النبالء للذهيب . )هـ 101 (كان إماما فقيها جمتهدا ورعا، تويف سنة 
  ). 44/  4(ـ شرح الزرقاين    2

عـد أن اسـتأثر   االجتهاد ركن عظيم يف الشريعة، ال ينكره منكر، وعليه عول الصحابة، ب): (462ص (ـ قال الغزايل يف املنخول   3
  ).وتابعهم عليه التابعون إىل زماننا هذا وال يستقل به أحد، ولكن البد من أوصاف وشرائط εبرسوله 
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اهللا تعاىل ـ من كـل   مع اإلشارة يف كل مبحث إىل موقف الشيخ حممد احلامد ـ رمحه    
  .قضية

  
 *  *  *  
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b
  ا���U7 و�42^[ ا�M�B9د 
c�  :ا
�X1ة ا�و

  . 1) الطاقةوهو(اجلُهد و )املشقةوهو(مأخوذ من اجلَهد  :ـ االجتهاد يف اللغة  
أدل على املبالغة  )اكتسب(هلذا كانت صيغة وعلى املبالغة يف الفعل تدل  )االفتعال(صيغة و  

  2.)كسب(من صيغة 
استفراغ الوسع يف حتصيل أمر من األمور اليت تستلزم وبذل اجلهد  :فاالجتهاد يف اللغة إذن  

اجتهد يف محل حجر الرحـى وال يقـال    :فيقال ،ال يستعمل يف ما ليس كذلكو ،مشقةوكلفة 
  . 3صا اجتهد يف محل ح

بذل الوسع يف نيـل حكـم   ( :قاله اإلمام الشوكاينما وهفيف اصطالح األصوليني أما و  
  .4)شرعي عملي بطريق االستنباط

   :الشوكاين هذا التعريف فيقولاإلمام يشرح و  

أن حيس مـن نفسـه    :خيرج ما حيصل مع التقصري فإن معىن بذل الوسع :"بذل الوسع "   
   .العجز عن مزيد طلب

احلسي فال يسمى من بذل وسـعه يف حتصـيلها   والعقلي واللغوي  "بالشرعي "  خيرجو  
جمتهدفإنه ال يسـمى اجتـهادا عنـد     ،كذلك بذل الوسع يف حتصيل احلكم العمليوا ا اصطالح

  .الفقهاء

 ،حفـظ املسـائل  وأ ،نيل األحكام من النصـوص ظـاهرا   "بطريق االستنباط " خيرج و  
إن كان يصدق عليه االجتهاد وفإن ذلك  ،كشف عنها يف كتب العلمبالوأ ،استعالمها من املفيتوأ

  . 5)اللغوي فإنه ال يصدق عليه االجتهاد االصطالحي

               
  ) 133/  3(بن منظور الـ لسان العرب   1
  ). 11ص (لقرضاوي لـ االجتهاد  2
  ) 350/  2(لغزايل لـ املستصفى  3
  ) 205/  2(لشوكاين لـ إرشاد الفحول   4
  )205/  2(لشوكاين  لفحول  ـ إرشاد ال 5



144  

 ،من أهم مباحـث أصـول الفقـه   و 1يعترب االجتهاد أصال من أصول الشريعة اإلسالمية   
االجتـهاد   من حيث ترتيل احلكم على الواقعـة حمـل   ،املمارسة التطبيقية لهواجلانب العملي وفه
عده الفقهاء مـن فـروض الكفايـة    واإلمجاع والسنة وقد دل على مشروعيته الكتاب و ،النظرو

  .3ابن الصالحوالنووي و 2كالشوكاين
 رضي اهللا عنـهم  األئمة املتبوعني ـ  والتابعني وكان االجتهاد منهجا متبعا لدى الصحابة   

ممالك فكان من واإلسالمية إىل دويالت  ـ إىل حدود القرن الرابع اهلجري عندما انقسمت الدولة
   .مجود النشاط العلميوجراء ذلك ضعف االستقالل الفكري 

�,�-
  ��	� ا
���� �/ ا�M�B9د :ا
�X1ة ا!
�[ ا.�  

بذل اهود لنيل املقصود بعد  وه( :يعرف الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ االجتهاد فيقول
   .4)يفضي إىل نتيجة إال كان عبثا ضائعا الوتوفر األهلية 

  : يرى أن االجتهاد يطلق على معنيني مهاو  
األحاديث الشريفة الواردة يف احلوادث على أحكامهـا  وـ االستدالل باآليات الكرمية   1  
   .قد ختتلف األنظار يف األدلة الشرعية فتختلف األحكام لدى األئمة تبعا لذلكو تفصيالً
تنطبق علـى  والسنة واط قواعد عامة من الكتاب يطلق االجتهاد أيضا على استنبوـ   2  

دائمـة  واألحكام املأخوذة من مصادرها ذه الوجوه ثابتة وقائمة و .النوازلوالعديد من املسائل 
  .5تبدلت األزمانومهما تعاقبت األيام 

تبىن عليها أحكام  ،عادات ال تصطدم باألصول الشرعية املقررةونعم هناك أعراف للناس   
   .األمكنة فتختلف األحكام أيضا تبعا هلاوقد ختتلف األعراف باختالف األزمنة و.. .شرعية

               
  ).1039/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه اإلسالمي  1
يف  ـ هواإلمام حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن حممد بن صالح، عرف بالشوكاين، وهي نسبة إىل قرى السـحامية   2

) فتح القدير يف علـم التفسـري  ) (ى من األخبارنيل األوطار يف شرح النتق: (، من مؤلفاته)هـ 1173(تسمى شوكان، ولد  اليمن 
  ). 298/  6(األعالم للزركلي ). هـ 1250(وكتب أخرى تويف سنة 

ـ عثمان بن صالح الدين عبد الرمحن بن عثمان، املوصلي الشافعي، أبوعمرو، اإلمام احلافظ العالمة شيخ اإلسالم، تقي الدين، ولد   3
) علوم احلـديث (من آثاره  أحد فضالء يف التفسري، واحلديث والفقه، وأمساء الرجال،كان ) هـ 643(وتويف سنة ) هـ577(سنة 

  ).140/  23(سري أعالم النبالء للذهيب . املعروف مبقدمة بن الصالح
  ).188/  1(حلامد حملمد اـ ردود على أباطيل   4
  ). 28ص (حلامد حملمد اـ  لزوم اتباع مذاهب األئمة   5
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حيكمه التحول فقط ال مـا كـان   ووحده الذي يعتريه التبدل  وهذا النوع من األحكام ه  
قياس صحيح ليس يف مقابلته وإىل ما تفرع عنهما من إمجاع قطعي أوالسنة أومستندا إىل الكتاب أ

  ..سنةوال يعارضه أيضا نص من كتاب أو ،أقوىوقياس أدق منه 
واحتماله لكل  ،مسايرته للتطوراتوسعة أفقه ويتصل ذا البحث القول مبرونة اإلسالم و  

  .  1)اخلري العامواجلماعات بالنفع الكامل وصاحل يعود إىل األفراد 
يقـول  ال حيده مكـان  وفاالجتهاد على هذا األساس باق إىل يوم القيامة ال يقيده زمان   

ال مكان دون مكان ومبعىن أنه ليس خمصوصا بوقت معني دون وقت ( :الدكتور عبد الكرمي زيدان
  .2)هذا ممكن يف كل عصرو ،ألن مبناه توافر شروطه يف الشخص

يـديل بأحكـام الشـريعة    و ،ليس حيق لكل من زعم أنه جمتهد أن يلج باب االجتهادو  
غي أن تتوفر فيه جمموعة من الشروط ذكرها األصـوليون يف  إمنا ينبو ،اإلسالمية يف القضايا الكبرية

  .كتب األصول
 ،من حيوي علم الكتاب الكرمي ووجوه معانيهوه(فاتهد كما يراه الشيخ ـ رمحه اهللا ـ   

   .3)يكون مصيبا يف القياس عاملا بعرف الناسووجوه معانيها ومتوا وعلم السنة بطرقها و
قليـل يف العلمـاء   وهو ،تعريف اتهد العلميوهذا ه( :يعلق على هذا التعريف فيقولو  

ذهبنا نستقرئ عدد اتهـدين  ولوتتابعهم منذ فجر اإلسالم إىل يومنا هذا والدينيني على كثرم 
قوامه النبـوغ  و ،ارتقاء هذا املنصبولوجدناهم قلة إذ ليس يف وسع كل عامل تسنم هذه الذروة 

اإلمامة يف والنادرة اليت جيدر بالناس أن يعترفوا لصاحبها حبق التقدم األهلية والعظيم والعبقرية الفذة 
  .4)استنباط أحكامه من منابعها األصليةواإلسالم 
مل ينبغ منها نبوغ االجتهاد إال عدد قليل  ،األمة اإلسالمية على وفرة عددها( :يقول أيضاو  

  .5)بلوغ الغاية فيهو ،لصعوبة ارتقاء درجه

               
  ).143، 142/  1(حلامد  حملمد ا ـ ردود على أباطيل  1
  ).407ص (زيدان  لعبد الكرميـ أصول الفقه  2
  ).360ص (،  نقال عن اجلرجاين يف التعريفات  )188/  1(احلامد حملمد ـ ردود على أباطيل  3
  ).188/  1(حلامد حملمد ا ـ ردود على أباطيل 4
  ).11ص (حلامد حملمد اـ لزوم اتباع مذاهب األئمة   5
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أن يكون يف العلـم بالعربيـة كـالعرب    (ـ كما ذكرها الشيخ ـ    من شروط اتهدو  
معرفة القواعد األصولية و ،مواقع اإلمجاعو. .املنسوخوالناسخ و. .السنةوعارفا بالكتاب  ،أنفسهم

  . .السنة الشريفةوللكتاب الكرمي 
عون وغري مط ،مشهودا له بالتحقيق الدقيقوأن يكون يف هذا معروفا بتلقي العلم عن أهله و  

قادرا على الغوص يف جلج العلـم   ،كامال ،فاضال ،بل يكون عدال ،اعتقادوعمل أوعليه يف علم أ
احلـظ  و ،له قوة املعرفة بعلل األحكام واالستنباط منها النصيب األوىفو ،مكامن احلججوأعماقه و

  .1)ليقدر على قياس ما ال نص فيه على ما فيه نص قياسا صحيحا غري منخدش ،األوفر
اء على هذه النقول من كالم الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يتبني لنا أن االجتهاد أمـر    بنو  

ذلك بأن قامت فيه ملكة االجتهاد ويأت و ،له واجب شرعي ال غىن عنه ملن كان أهالوضروري 
   .وسائلهوله أسبابه 

  
  

*  *  *  
  
  
  

�,�-
7�6 ا	
�o >�ب ا�M�B9د :اc< 5.دX	
  ا

   :متهيد
غلق باب االجتهاد على يد اإلمام احلافظ العالمة ابن الصالح الشـافعي   كانت بداية قصة

ونشرها يف ربوع  ،ذلك بعد أن مت االنتهاء من صياغة فقه املذاهب األربعةو )هـ 643(يف سنة 
حيث اعترب  ،التعصب هلاوبل  ،عدم جواز اخلروج عنهاو ،الدعوة إىل االلتزام او ،العامل اإلسالمي
يقول الصاوي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ    ،منازع للدين مفارق للجماعة ،اهب األربعةكل خمالف للمذ

               
  ).11، 10( نفس املصدر  ـ 1
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وافق قول الصـحابة  وال جيوز تقليد ما عدا املذاهب األربعة ولو( :يف حاشيته على تفسري اجلاللني
  . 1 )ضال مضل ،فاخلارج عن املذاهب األربعة ،اآليةواحلديث الصحيح و

 هـا وتفرق ،كممالوة يف القرن الرابع اهلجري إىل دويالت م الدولة اإلسالمياأن انقساحلق و
العلمـاء يف محـأة   بعـض  وقع و ،الضعفوالوهن بأصاب األمة   ،طرائق قداداومذاهب وشيعا 

رأى بعض العلماء من بـاب  ف ،اختصار الكتبوعكفوا على تدوين املذاهب و ،التعصب املذهيب
غلق باب االجتـهاد لتنظـيم الفوضـى     ،صاالسياسة الشرعية اليت ـ عادة ـ ما تعاجل شأنا خا  

يقـول الـدكتور وهبـة     ،االجتهادية القائمة ـ وقتذاك ـ بسبب ادعاء غري األكفاء االجتهاد  
خاف بعض العلماء من ضعف الوازع الديين الذي قد يؤدي إىل هدم صرح الفقه الذي ( :الزحيلي

وا إىل سد باب االجتهاد منعا من ولـوج  دعوبناه األئمة السابقون فتنادوا بالتزام املذاهب املتقدمة 
  .2 )االستنباطوأناس فيه ليسوا أهال لالجتهاد 

اجلمـود علـى   و ،بغلق باب االجتهاد إىل املزيد من التعصـب املـذهيب  " اإلفتاء " أدى   
كما انعدمت الثقة بـالنفس   ،فليس ـ كما يقال ـ باإلمكان أبدع مما كان   ،االجتهادات القدمية

تكتل كل قوم على ما و ،أتباع املذاهببعض و ،العلماءبعض التحاسد بني وناظرة املوكثر اجلدل و
  .املذاهب جمردة من الدليل ومتبعبعض أصبح الفقه أقواال جامدة يتناقلها و ،نشؤوا عليه من مذهب

  فهل ـ فعال ـ أقفل باب االجتهاد ؟   
*  *  *  

  

b
�o >�ب ا�M�B9د ؟ :ا
�X1ة ا�وqه= أ  
  

وأنـه   ،أنه ضروري لكل عصرو ،ال مكانوأن احلاجة لالجتهاد ال تتقيد بزمان بينا سابقا   
دعوى منهم اإلمام الشوكاين ـ  وـ بعض العلماء   عدو ،أمر ممكن إذا توافرت شروطه يف اتهد

               
نقال عن جملة اجلنـدي  ) 438/  7(للشنقيطي ) أضواء البيان(وانظر للرد عليه ) 10/  3(ـ حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني   1

  ). 2001/  5/  1(بتاريخ ) 103(املسلم العدد 
  ). 1085/  2(الزحيلي الفقه لوهبة  ـ أصول  2



148  

كما يقول الدكتور وهبة الزحيلي أا و 1 )نسخ للدينورفع للشريعة بأسرها (سد باب االجتهاد 
عقلي وجة واهية أوهن من بيت العنكبوت ألا غري مستندة إىل دليل شرعي أحوفارغة  دعوى (

  . 2)سوى التوريث
قبل اإلجابة على هذا السؤال حول جواز غلق باب االجتهاد من عدمه ينبغي التفريق بني و  

  .)املنتسبواتهد غري املستقل أ(و )اتهد املطلق املستقل(

استقل بقواعد لنفسه يبين عليها الفقه خارجـا عـن    الذيوه :ـ اتهد املطلق املستقل
   .3املقررقواعد املذهب 

أئمة املذاهب املتبوعة األربعة، ومـن  والتابعني ويدخل يف هذه املرتبة كل فقهاء الصحابة و
الليـث بـن   و، 6األوزاعي و ،الثوريو ،5جعفر الصادقو ،4زيد بن علي :يف مرتلتهم مثل األئمة

   .غريهمو ،9ود الظاهريداو، 8الطربي و ،7سعد
فُقد من  وهذا شيء( :كما يقول السيوطي ،هذا النوع من االجتهاد مل يعد موجودا اآلنو  

  .10)أراده اإلنسان اليوم المتنع عليهولبل  ،دهر

               
   ). 424، 423ص (إرشاد الفحول للشوكاين ـ  1
  .)62ص (، نقالً عن عمدة التحقيق يف التقليد حملمد سعيد الباين )1085/  2 0لزحيلي ل ـ أصول الفقه  2
  ).1079/  2( نفس املصدر ـ  3
فقيه عامل، حفظ عن البـاقر  ) هـ 79(ولد سنة  أبواحلسني اهلامشي العلوي املدين،ـ زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب   4

  ).   99، 98/  3(األعالم ـ ) 255/  5(سري أعالم النبالء ). هـ 122( ألف حديث، قتل يف احملرم سنة سبعني
بن علي بن الشهيد أيب عبد اهللا، رحيانة النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وسبطه وحمبوبه احلسني بن أمري املـؤمنني    ـ  جعفر بن حممد   5

ـ  80(غضب من الرافضة، وميقتهم إذا علم أم يتعرضون جلده أيب بكر ، ولد سنة   علي بن أيب طالب، اإلمام الصادق، وكان ي  ) هـ
  ). 255/  6(سري أعالم النبالء ). هـ 148(وتويف سنة 

ـ عبد الرمحن بن عمروبن حيمد، شيخ اإلسالم، عامل أهل الشام، أبوعمرواألوزاعي، كان يسكن حملة األوزاع بدمشـق، ولـد يف     6
  ).107/  7(سري أعالم النبالء ). هـ 157(الصحابة تويف سنة بعلبك يف حياة 

ـ 175(ـ الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي، أبواحلارث املصري، ثقة، ثبت، فقيه، إمام مشهور، مات يف شعبان سنة   7 ). هـ
  ). 493/  2(تقريب التهذيب 

يف بغداد، من آثاره ) هـ 310(دث، أصويل تويف سنة ، فقيه، حم)هـ 224(ـ حممد بن جرير، من أهل آمل طربستان، ولد سنة   8
  ).  184/  18( سري أعالم النبالء ). ذيب اآلثار) (تاريخ األمم وامللوك) (اختالف العلماء(
 200(ـ داود بن علي بن خلف، اإلمام البحر، احلافظ العالمة، علم الوقت أبوسليمان البغدادي، رئيس أهل الظاهر، ولـد سـنة     9

  ). 97/  13(سري أعالم النبالء . وغريها كثري) األصول) (اإلفصاح) (اإليضاح( من آثاره ) هـ 270(ويف سنة وت) هـ
  ).  1079/  2(أصول الفقه لوهبة الزحيلي  ـ  10
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غري أنه ال ينكر أن االجتهاد املستقل بإجياد أصول جديدة وقواعد ( :وهبة الزحيلي. ديقول   
 ،فقد هدي الباحثون اتهدون إىل مواطن احلق والكمال فيها ،له اليوم ال جمال ،خاصة لالستنباط

استعمال أمضى سالح عرفوه للولوج إىل جماهـل كـل غريـب    و ،فما علينا إال االهتداء ديهم
  . 1)، كل بعيداستثارة كل دفنيو

ال شك أن األصول الـيت ينـبين   و(يقول الدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه االجتهاد و  
  .2)ليس ألحد أن يزيد عليهاويها استنباط األحكام قد فرغ منها عل

االجتـهاد  وهوفالقول ـ إذن ـ بسد باب االجتهاد يقصد به هذا النوع من االجتـهاد      
االستنباط وصياغتها على وحيث مت الفراغ من وضع األصول اليت يبىن عليها النظر  ،املطلق املستقل

   .مل يبق فيه زيادة ملستزيدوحن
قد عمد الفقهاء لغلق باب هذا النوع من االجتهاد خوفا من التالعب باألصول املقـررة  و  
السموم الفكريـة وإفسـاد قواعـد    وخوفا من تسرب البدع و ،العبث مبقومات األمةو ،ومتييعها

فأفتوا بإغالق باب االجتهاد ليوصدوا الباب أمام من ليس أهـال لالجتـهاد   (الشريعة اإلسالمية 
  . 3 )حيموا األمة من االنقسام الديينو ،املذاهب املنحرفةوطعوا الطريق على الفرق يقو ،والنظر

الذي وجدت فيه شروط االجتهاد املطلق اليت اتصـف ـا   وهو :ري املستقلغ اتهدـ   
بل سلك طريقة إمام من أئمة املـذاهب يف االجتـهاد    ،مث مل يبتكر لنفسه قواعد ،اتهد املستقل

  .4مطلق منتسب وفه
كان هلم اجتهادهم و ،يدخل يف هذه املرتبة أصحاب األئمة الذين وافقوهم على أصوهلم  

 5وحممد أيب يوسف :مثل أصحاب أيب حنيفة ،خالفواواستنباطهم يف عامة مسائل الفقه فوافقوا و
 .. .1زفرو

               
  ) 1089 -1988/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه  1
  ) 91ص (قرضاوي للـ االجتهاد  2
  ) 54ص (بد ايد السوسوره الشريف لعـ االجتهاد اجلماعي يف التشريع اإلسالمي   3
  ) 1080/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه   4
فرقد الشيباين، أبوعبد اهللا، احلنفي، العالمة، فقيه العراق صاحب أيب حنيفة، ويل القضاء للرشيد بعد أيب يوسف، أصله هوحممد بن ـ   5

  ).  72/  12(   سري أعالم النبالء ). هـ 189(ريها تويف سنة وغ) الزيادات) (املبسوط(من قرية حرسته يف غوطة دمشق، من آثاره 
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.. .5البويطيو 4املزين :مثل أصحاب الشافعيو.. .3أصبغو2أشهب  :مثل أصحاب مالكو
  .7وغريهم ...6اخلالل :أمحد أصحابو

 ،جمتهد التخـريج وكما توجد دون هذا النوع من االجتهاد مراتب أخرى كاتهد املقيد أ  
  .جمتهد الفتياو ،جمتهد الترجيحو

 ،قد ذكر اإلمام النووي يف اموع أن االجتهاد املستقل قد فقد من رأس املائة الرابعـة  و
ألنـه   ،ال جيوز انقطاعه شرعاون تأيت أشراط الساعة الكربى باق إىل أوأما االجتهاد املنتسب فهو

كما صـرح بـه    .وعصوا بأسرهم ،مىت قصر فيه أهل مصر حىت تركوه أمثوا كلهموفرض كفاية 
  11. .غريهمو 10البغويو 9الروياينو 8املاوردي

                                           
    ، أكرب تالمذة أيب حنيفة، وكان ممن مجع بني العلـم والعمـل، تـويف سـنة     )هـ 110(ـ  الفقيه اتهد زفر بن هذيل ولد سنة   1
  ).41/  8(سري أعالم النبالء  ) هـ 158(
 145(ه املصري، قيل امسه مسكني، وأشهب لقبه كان صاحب اإلمام مالك، ولد سنة ابن عبد العزيز القيسي، أبوعمرو، الفقيهوـ   2

  ).500/  9(سري أعالم النبالء ). هـ 204(وتويف سنة ) هـ
 273(تـويف سـنة    كان ذا تعبد وورع، عاش حنوالتسعني القاسم األندلسي املالكي، وأب ـ  أصبغ بن خليل فقيه قرطبة ومفتيها،   3

     ). 202/  13(نبالء سري أعالم ال. )هـ
وتـويف سـنة   ) هـ 175(بن إمساعيل، اإلمام العالمة، فقيه امللة، علم الزهاد، تلميذ اإلمام الشافعي، ولد سنة  ـ إمساعيل بن حيىي  4
  ). 492/  12(سري أعالم النبالء . يف الفقه) املختصر(من آثاره )  هـ 264(
مات يف قيده مسجونا بالعراق سـنة  . حب اإلمام الشافعي، الزمه مدة وفاق أقرانهـ أبويعقوب يوسف بن حيي املصري البويطي، صا  5
  ). 58/  12(سري أعالم النبالء ). هـ 231(
ـ  234(أمحد بن حممد بن هارون، أبوبكر البغدادي اخلالل،ولد سـنة  اإلمام العالمة احلافظ الفقيه شيخ احلنابلة وعاملهم، ـ   6 ، )هـ

 311( تويف سـنة  وسعة علمه، ومل يكن قبله لإلمام أمحد مذهب مستقل، حىت تتبع هوالنصوص ودوا،صنف كتبا تدل على إمامته 
  ).297/  14(سري أعالم النبالء ). هـ

  ).76ص (لقرضاوي لـ االجتهاد   7
) احلاوي(آثاره  ، من)هـ 550(ـ علي بن حممد املاوردي، البصري، الشافعي، اإلمام العالمة، أقضى القضاة، أبواحلسن، تويف سنة  8
  ).64/  18(سري أعالم النبالء  ـ) أدب الدنيا والدين(و) النكت(و
 415مساعيل الروياين، أبواحملاسن، الطربي الشافعي القاضي العالمة، فخر اإلسالم، شيخ الشافعية، ولـد سـنة   إـ عبد الواحد بن   9

  ).260/  19(سري أعالم النبالء  ).من يف الفروعحلية املؤ) (حبر املذهب(من آثاره ) هـ 501(وتويف قتيال سنة ) هـ
اإلمام العالمة البحر، شيخ احلنابلة، أبوالوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل بن عبد اهللا البغدادي الظفـري احلنبلـي املـتكلم    ـ   10

  )257/  4(فظ تذكرة احل). 439/  19(سري أعالم النبالء ). هـ 513(تويف سنة ) هـ 431(صاحب التصانيف، ولد سنة 
  ).79ص (لقرضاوي لـ االجتهاد  11
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نا باجلملة نعلم قطعا ويقيو(: 1يؤيد حاجة األمة هلذا النوع من االجتهاد قول الشهرستاينو  
ونعلم أيضا أنه مل يرد يف  ،العدوالتصرفات مما ال يقبل احلصر والوقائع يف العبادات وأن احلوادث 

الوقائع غري متناهية ومـا ال  والنصوص إذا كانت متناهية وال يتصور ذلك أيضا وكل حادثة نص 
ن بصدد كل اجب االعتبار حىت يكووالقياس وعلم قطعا أن االجتهاد  ،يتناهى ال يضبطه ما يتناهى

  .2 )حادثة اجتهاد
ذلك أن الوقائع اليت ال نص فيها تقتضي جتديد النظر االجتهادي الستنباط أحكام جديدة   

   .كماهلاولوقائع مستحدثة يتم مبقتضاها حتقيق عدل الشريعة 
 ،التطور التكنولوجيوفأحوال اتمع تتغري بشكل سريع خصوصا بعد االنقالب الصناعي   

مادامت شريعة اإلسالم صاحلة لكل و ،دي العاملي الذي شهده العامل يف اآلونة األخريةالتواصل املاو
فاحلاجة ـ إذن يف عصرنا ـ إىل االجتهاد    ،حاكمة يف كل أمر من أمور اإلنسانو ،مكانوزمان 

   .ماسة أكثر من أي وقت مضى
ظل الفقه واالجتهاد فال بقاء لشرع ما مل ي ،االجتهاد حياة التشريع(وهبة الزحيلي . يقول د  

تطور احلياة وضرورة انتشار الشريعة يف ووإذ أن من مقتضيات النم ،حركةوفيه حيا مرنا ذا فعالية 
 ،ال سيما يف عصرنا هذا ـ عصر السرعة وتعقـد املعـامالت    ،اجلزم بأن االجتهاد املعترب :ملاالع
ملجأ حللها ال و ،ية سليمةاملشكالت ـ فهناك قضايا كثرية تستدعي حلوال شرع وجتدد احلوادث و

من أعظم القرب اليت نتقرب ا إىل اهللا سبحانه وتعاىل ؛ ألنه نقطة االرتكاز وفه ،يف غري االجتهاد
    3..)مكانواليت يقوم عليها احلكم بصالح شريعة اإلسالم لكل زمان 

  
�,�-
�o  :ا
�X1ة اq �r� �C ����
  ��	� ا!
رأي ا

  >�ب ا�M�B9د
  

               
امللل "صنف كتاب . ـ األفضل حممد بن عبد الكرمي بن أمحد الشهرستاين، أبوالفتح، شيخ أهل الكالم واحلكمة، وصاحب التصانيف 1

/  20(سري أعالم النبالء ).هـ 549(مات بشهرستانة سنة ) هـ 467(، متكلم على مذهب األشعري، ولد سنة "والنحل 
  ).3/422(، ومعجم املؤلفني )286

  ). 199/  1(لشهرستاين لـ امللل والنحل   2
  ). 1088، 1087/  2(وهبة الزحيلي لـ أصول الفقه   3
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لزوم اتباع مذاهب (حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف فتواه الشهرية  حبث الشيخ  
  .أدىل برأيه يف هذه القضية الشائكةوموضوع غلق باب االجتهاد  )األئمة حسما للفوضى الدينية

ـ     فما من حادثة تقع حتت أدمي السماء إال ( :يقول الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل 
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمـت علـيكم نعمـيت    ( :قد قال اهللا تعاىلو ،لإلسالم حكم فيهاو
قد نفى و ،فلن يقف شرع اهللا جامدا أمام احلوادث ال يبدي حراكا( 1 )رضيت لكم اإلسالم ديناو

  . 2 )اهللا سبحانه النقص عنه
مـا يسـمى بتجـزؤ    وهو ،كما مل مينع الشيخ من االجتهاد يف القضايا اجلزئية الطارئـة   

غري أن هذا  4)ال مانع من االجتهاد للتعرف إىل أحكام جزئية فردية طارئة( :حيث يقول3هاداالجت
أقطـاره  وال يتقنه إال أفراد معدودون اآلن تتمخض عنهم بـالد اإلسـالم   (النوع من االجتهاد 

  5)يزعمه البسطاء من الناسولكل من يرى نفسه عاملا أليس ووه
تعرض بعض احلوادث يف زماننا هذا مما مل يعهـده  نعم قد (يقول أيضا يف نفس السياق و  

   .الناس من قبل فيتشوقون إىل معرفة أحكامها
فإنه كفيل بتعريفنا حبكـم   ،قواعده الكليةوالنظر يف فروع الفقه  واملخلص من احلرية هو

ا استنباط أحكام هلا فكتبووفلقد توسع أقدمونا من الفقهاء يف تقدير احلوادث  ،اجلديد من احلوادث
ويستخرجون  ،يغوص الغواصون إىل قعورها ،حىت صار ما كتبوه حبورا زاخرة ،كثريا جداوكثريا 

  . 6 )منها دررا صافية جديرة باإلعجاب

فقد تبين أقوال العلماء املعتربين يف ذلـك ـ    )غلق باب االجتهاد(أما يف ما يتعلق بقضية   
ما قرره فقهاؤنا رمحهـم  والعمل به هومه فالذي علينا عل( :كما متت اإلشارة إليه سابقا ـ يقول 

               
  . 3: ـ املائدة 1
  ) 12ص (حلامد حملمد اـ لزوم  اتباع مذاهب األئمة  2
ريها أويف باب فقهي دون غريه، فاتهد اتـزئ هوالعـارف   أن يتمكن العامل من استنباط احلكم يف مسألة من املسائل دون غ(ـ   3

  .)1075/  2(الزحيلي  الفقه  أصول) 224/  2(لشوكاين ل الفحولإرشاد ) باستنباط بعض األحكام
  ) 12ص (حلامد حملمد اـ لزوم اتباع مذاهب األئمة   4
  ) 12ص (نفس املصدر ـ  5
  ).12(نفس املصدر ـ  6
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اهللا تعاىل من أن االجتهاد املطلق يف األحكام ممنوع بعد أن مضت أربعمائة  سنة من هجرة سيدنا 
  . 1)سلم وصلى اهللا عليه موالنا حممد رسول اهللا ـ و

ـ   قد قال الشيخو   بسد باب االجتهاد منعا من ولوج أناس فيه ليسـوا   ـ رمحه اهللا تعاىل 
قد رأينا بعـض  و( :املذاهب املنحرفة يقولوقطع الطريق على الفرق وهال لالجتهاد واالستنباط أ

احلمقى الذين زعموا االجتهاد ألنفسهم يطلعون علينا بالغرائب من االستنباطات اليت ال تسـتحق  
  . 2)رحم اهللا امرءا عرف حده فوقف عندهو ،قبوال من عابد عاقل فضال عن عامل عامل

ال  اًمث إن فتح باب االجتهاد يف هذا الزمن مؤذن بتعدد اتهدين األدعياء تعـدد ( :يقولو  
دعـا إىل تقليـده    ،إذ كل من آنس يف نفسه ـ بزعمه ـ القدرة على االجتهاد   ،حييط به حصر

 ،ومتزيق الوحدة ،تفرق اجلمعو ،تشتت الشملو ،املصيبة العظمىو ،واتباعه وهنا الكارثة الكربى
الباليا ما حيرص كل عاقل على اجتناب األخذ بأي سبب موصـل  وع من املصائب وكل ذا يستتب

  . 3 )إليه
ملا كتب كتابه لزوم اتباع الشيخ و(حول قضية سد باب االجتهاد عدد من تالمذته يقول   

مذاهب األئمة حسما للفوضى الدينية إمنا كان يعين هؤالء اجلهلة الذين كانوا يتنطعون ملقامـات  
املهندس يتجـرأ  وقد ابتلينا يف زماننا بالطبيب ومل يدركوا أم يف جهل وضيع و ،ظماًالعلماء تعا

عهد ما يسمى باـامع الفقهيـة    شيخناأدرك ولو. .على الفتيا دون أن يكون له خلفية تشريعية
أليدها كل التأييد ألا حلت كثريا من املشكالت املعاصرة عن طريق االجتهاد اجلماعي الـذي  

  .4)ن االجتهاد الفرديآمن موه

   :خالصة

خالصة القول أن الزعم بأن باب االجتهاد قد سد قولة ظاملة أشاعها أعداء اإلسالم تثبيطا و  
والتخلـف   ،ليعتريهم اجلمود ،ختذيال لألمة اإلسالمية الطّراح فريضة من أهم فرائض الدينوهلم 

  .العجز عن مواكبة تطور احلياةو

               
   ).9ص (ـ نفس املصدر  1
  ).12ص (نفس املصدر   2
  ).13(ـ نفس املصدر  3

  . ـ  نقول شخصية  4



154  

لكن أصـحاب   ،باب االجتهاد أضحى كأنه حقيقة تارخييةإن كثرة احلديث عن إغالق   
املكان اللـذين مت فيهمـا   وال الزمان وهذه الفكرة ال يستطيعون حتديد السلطة اليت أغلقت الباب 

    .ذلك
بشرط أن  ،ال صعوبة فيهو ،االجتهاد ممكن كل اإلمكانو( :يقول الدكتور وهبة الزحيلي  

قلوبنا مـن رواسـب   وذلك الران الذي خيم على عقولنا منزق و ،ندفن تلك األوهام واخلياالت
فكأن ذلـك    ،الظن اآلمث بعدم إمكان الوصول إىل ما وصل إليه األولونو ،آفات اخلمولواملاضي 

  .1)توابعها ؟واختراع الذرة والكهرباء والفضاء وهل هناك مستحيل بعد غزو ،نوع من املستحيل
الوازع الديين الذي قد يؤدي إىل هـدم   وخاف بعض العلماء من ضعف ( :يقول أيضاو  

سـد بـاب   صرح الفقه الذي بناه األئمة السابقون، فتنادوا بالتزام املذاهب املتقدمة ودعـوا إىل  
، وهذا يف تقديري من بـاب  2االستنباطوولوج أناس فيه ليسوا أهال لالجتهاد من  اًاالجتهاد منع

فوضى اجتهادية قائمة بسبب ادعاء غري وأ ،مؤقتاً أمراً وأ ،لسياسة الشرعية اليت تعاجل شأنا خاصاًا
  .3)أصال على سد باب االجتهادال دليل إذ  ،فاء االجتهاداألكْ

  
  
  

   

 	
���ا���  ا�%$# ا�"ه�� وا�"ه� �  :ا

  
7�6 ا�ول	
    )ا
�654 ا
	Fه��(و )ا
	Fه��(�42^[  :ا

  

   :االصطالحيوالتعريف اللغوي  :الفرع األول

               
  ) 1088، 1087/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه  1
 ).وما بعدها 119ص(، وتاريخ الفقه اإلسالمي للسايس )وما بعدها 319ص(تاريخ التشريع للخضري : ـ انظر 2
  ) 1085/  2( املصدر السابق ـ  3
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   :املذهبية •

عة مث اسـتعمل  بالطريقة املتواالعتقاد واملصدر وزمانه وحمل الذهاب واملذهب ـ لغة ـ ه  
  . 1فيما يصار إليه من األحكام 

صـلى اهللا  كان النيب ـ    :ـ  قال  رضي اهللا عنه ـ    2يف احلديث عن املغرية بن شعبةو
    .3)إذا ذهب املذهب أبعد(ـ  سلم وعليه 

   .ـ الطريقة 4إليهاملعتقد الذي يذهب وه :املذهبو

 ،من مل يبلغ رتبة االجتهاد مذهب إمام جمتهدوأن يقلد العامي أ( :تعين املذهبية اصطالحاو  
  . 5 )عاش يتحول من واحد إىل آخروبعينه أ اسواء التزم واحد

  :التعصب املذهيب •

والتألب  ،الرجل إىل نصرة عصبتهوالعصبية أن يدعو ،التعصب ـ لغة ـ من العصبية
  .مظلومنيوى من يناوئهم ظاملني كانوا أمعهم، عل
   .قيل تعصبوا ،فإذا جتمعوا على فريق آخر .قد تعصبوا عليهم إذا جتمعواو

   .6)العصيب من يعني قومه على الظلم(يف احلديث و
  .حيامي عنهموالذي يغضب لعصبته والعصيب ه

  .7)قاتل على عصبيةوليس منا من دعا إىل عصبية أ(يف احلديث و 

               
  ).  646ص (ـ ) هـ 1031ت (لرؤوف املناوي مد عبد احملـ التعارف   1
كان من دهـاة العـرب،   : ـ الصحايب اجلليل،املغرية بن شعبة الثقفي،أسلم قبل عمرة احلديبية، وشهدها وبيعة الرضوان، قال الشعيب  2

 50(اا كلـها، مـات سـنة    لوأن مدينة هلا مثانية أبواب ال خيرج من باب منها إال املكر، خلرج املغرية من أبو: وقال قبيصة بن جابر
  ).197/  6(اإلصابة البن حجر العسقالين ).هـ

  ).  30/  1(ـ أخرجه ابن خزمية يف الصحيح، باب التباعد للغائط يف الصحاري عن الناس  3
  ).394/  1(ـ لسان العرب البن منظور  4
  ).14ص (مد سعيد رمضان البوطي حملـ الالمذهبية   5
  ). 235(حديث رقم ) 97/  22(عجم الكبري ـ أخرجه الطرباين يف امل 6
  ).5121(، حديث رقم )332/  4(ـ أخرجه الترمذي يف السنن، باب يف التفاخر باألنساب  7
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وعصبة الرجل قومـه   ،نصرناه :معهوتعصبنا له أواملدافعة، واحملاماة  :التعصبو العصبيةو
  . 1الذين يتعصبون له 

عمل املقلد مبذهب إمامه مع علمه بضـعف مأخـذ ه   ( :يعين التعصب املذهيب اصطالحاو
  .)تعصبا لهومجودا على تقليد إمامه  ،األقيسة الصحيحةوالسنة ومعارضته للكتاب و
يستيقن معناه طبقا للموازين العلمية اليت أصبح وبأن يرى الدليل ( :البوطي. دكما يقول وأ    

  . 2)خبريا ا مث حييد عنه مع ذلك إىل املذهب الذي ينتمي إليه
يوم أن سـاد يف ربـوع العـامل    و ،داء قاتلو ،مرض فتاك ،التعصب املذهيباحلقيقة أن و    

 ،والسياسـي  ،خلف الفكـري واالجتمـاعي  التو ،االنشقاقوأصيبت األمة بالفرقة  ،اإلسالمي
واالقتصادي حىت جعلها مبعزل عن ركب احلضارة فوق وقوعها يف بـراثن االسـتعمار الغاشـم    

  .املتسلط
  

�,�-
7�6 ا	
/ ا
Fم  :ا< ��X�
  ا
	�ح وا

  

  تعريف التقليد  •
 :منه قولـه تعـاىل  واجلمع قالئد ووضع الشيء يف العنق مع اإلحاطة به  ،يف اللغة التقليد

) ياهلَدوود4)ال تقلدوها األوتار(ـ  يف اخليل  سلم وصلى اهللا عليه قول النيب ـ  و 3 )القَالَئ .  
  .5يطلق على تفويض األمر إىل الشخص كأن األمر جعل يف عنقه كالقالدة و
   :يتيأامله تعاريف كثرية نذكر منها  :يف االصطالحو

  .6)قبول قول الغري من غري حجة(ـ 

               
  ) 606(  / ـ لسان العرب البن منظور  1
  .)25ص  (لبوطي لـ الالمذهبية   2
  . 2: ـ املائدة 3
   .من حديث أيب وهب) 218/  6(ن والنسائي يف السن) 345/  4(ـ أخرجه أمحد يف املسند  4
  )260ص (عبد اهللا بن صاحل الفوزان لـ شرح الورقات يف أصول الفقه   5
  .)239/  2(لشوكاين ل، إرشاد الفحول )387/  2(حامد الغزايل  يبألـ املستصفى   6
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قبول القول من غري حجة تظهر علـى  ( :2منصورواألستاذ أبو 1حامد ولشيخ أبـ  قال ا
  .3)قوله
املفيت بصرف النظر عـن دليـل   والعمل بقول اتهد ( :قال الدكتور عبد اهللا التركيوـ 

  .4 )كيفية استنباط احلكم منهاوألن املقلد غري متمكن من النظر يف األدلة  ،القول
وترك  ،كمسح بعض الرأس تقليدا للشافعي ،التركوري يف العمل حماكاة الغوفالتقليد إذن ه

  .5ذلك وحنو ،املقتدي قراءة الفاحتة يف الصالة أخذا بقول أيب حنيفة
مث الـذين   ،قد حدثت ظاهرة ـ التقليد مبعناها االصطالحي ـ بعد انقراض خري القرون  و

إن حدوث التمـذهب  و( :عاىل ـ  يقول العالمة الشوكاين ـ رمحه اهللا ت  .يلوم مث الذين يلوم
قد أحـدثها عـوام املقلـدة    و ،إمنا كان بعد انقراض عصر األئمة األربعة ،مبذاهب األئمة األربعة

  .  6)ألنفسهم من دون أن يأذن ا إمام من األئمة اتهدين
الفرق يف حكم التقليد يف األحكام الشرعية الفرعية العملية بـني  وقد اختلفت املذاهب و

مطلقا للقادر على االجتهاد والعـاجز  بالوجوب فذهب مجع منهم إىل القول  ،التحرميوب الوجو
تعلـم  وأوجبوا على املكلف االجتـهاد  ومطلقا بتحرمي التقليد م اجلواز أي دقال آخرون بعوعنه 

التحرمي يف حـق  واجلواز يف حق العاجز وهو :ذهب البعض اآلخر إىل التفصيلو ،أدواتهووسائله 
  .7القول الراجحوهولقادر اتهد ا

               
هـ بطوس،  450(لغزايل، ولد سنة ـ الشيخ اإلمام البحر، حجة اإلسالم، أبوحامد، حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، الشافعي، ا  1

) إحيـاء علـوم الـدين   : (غزالة، من آثاره: ، ونسبته إىل قرية يقال هلا)هـ 505سنة (برع يف الفقه ومهر يف الكالم واجلدل، تويف 
  ). 322/  19(سري أعالم النبالء . 9كيمياء السعادة (
ـ  429(م الشافعية، تويف سنة ـ عبد القاهر بن طاهر، األستاذ أبومنصور البغدادي، أحد أعال  2 ، ولـه مصـنفات يف النظـر    )هـ

  )572/  17(سري أعالم النبالء ). تأويل متشابه األخبار) (بلوغ املدى يف أصول اهلدى(والتعليقات،، منها 
  ).239/  2(لشوكاين لـ إرشاد الفحول   3
  ). 748(عبد اهللا التركي لـ أصول مذهب اإلمام أمحد   4
  ).1120/  2(الزحيلي وهبة ل ـ أصول الفقه  5
  ).108ص (لشوكاين لـ القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد  6
   
  ).244/  2(لشوكاين ل ، إرشاد الفحول )1127ص (، أصول الفقه، الزحيلي )410ص (زيدان  لعبد الكرميـ أصول الفقه  7



158  

قال  .ذهب مجاعة من أهل العلم إىل أنه ال جيوز التقليد مطلقا :القائلون بتحرمي التقليدـ 
ادعى ابـن حـزم   وبطال التقليد إو ،وجوب االجتهاد ،مجهور العلماءومذهب مالك   :1القرايف

وذا تعلم (يث يقول يف حني عده الشوكاين مذهب اجلمهور ح 2اإلمجاع على النهي على التقليد 
ما ذكره الشوكاين من أن مذهب و 3 )مذهب اجلمهوروفه ،أن املنع من التقليد إن مل يكن إمجاعا
   .4اجلمهور حرمة التقليد غري مسلم به 

عبيد اهللا بـن  و6التعليمية و 5قال بوجوب التقليد احلشوية  :القائلون بوجوب التقليدـ 
عتربين أن النظر مظنة الوقوع يف الشـبهات والتـردي يف   حيث حرموا النظر م ،7احلسن العنربي

 ،أنه يفتح باب اجلـدال والضالالت كما وخبالف التقليد فإنه طريق آمن من األوهام  ،الضالالت
إمنا (وقال  ،ـ الصحابة ملا رآهم يتكلمون يف مسألة القدر  سلم وصلى اهللا عليه قد ى النيب ـ   و

  . 9) 8اأهلك من كان قبلكم خلوضهم يف هذ

أن التقليد جيب علـى  وهو 10قول كثري من أتباع األئمة األربعة وهو :مذهب التفصيلـ 
  .11حيرم على اتهد و ،العامي

ـ يقول ابن تيمية   تقليد العاجز عن االستدالل للعامل جيـوز عنـد   و( :ـ رمحه اهللا تعاىل 
  .1)رسوله كائنا من كان املخالفواجلمهور بشرط أن ال يعارض قول اهللا 

               
إىل القرافة حملة اإلمام الشافعي يف مصر، له مصنفات جليلة منها ـ أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبوالعباس، شهاب الدين، نسبته   1
  ).94/  1(األعالم للزركلي ). هـ 684(وغريها كثري، تويف سنة ) شرح احملصول(و )اخلصائص(و) أنوار الربوق يف أنواء الفروق(
  ).272/  6(ـ اإلحكام البن حزم  2
  )244/  2(لشوكاين لـ إرشاد الفحول   3
  ). 752ص (لتركي لهب اإلمام أمحد  ـ أصول مذ 4
قوم متسكوا بظواهر آيات اهللا، فذهبوا إىل التجسيم وغريه، وهم من الفرق الضالة، ومسوا بذلك، : بسكون الشني وفتحها: ـ احلشوية  5

اء، فهـم حشـوية   ردوا هؤالء إىل حشاء احللقة، فنسبوا إىل حش: ألم كانوا يف حلقة احلسن البصري فوجدهم يتكلمون كالما، فقال
  ).بسكون الشني(اجلسم حشو، فهم حشوية : مسوا بذلك، ألم من اسمة لقوهلم: وقيل). بفتح الشني(
  .يف كل عصر إمام معلوم يعلم غريه ما بلغه من العلم: قوم من الباطنية، قالوا: ـ التعليمية 6
كان شديد : (بصرة، وكان علما بالفقه واحلديث يقول عنه ابن قتيبةـ عبيد اهللا بن احلسن بن احلصني العنربي التميمي، توىل قضاء ال  7

  ).هـ 168(وتويف سنة ) هـ 100(ولد سنة ) التناقض يف أقواله، وهورجل من أهل الكالم والقياس والنظر
  ). 2133(حديث رقم ) 443/  4(ـ أخرجه الترمذي يف السنن، كتاب القدر باب ما جاء يف التشديد يف اخلوض يف القدر  8
   .)229/  4(األحكام لآلمدي مع ) 1125، 1124/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه   9

  ).244/  2(لشوكاين لـ إرشاد الفحول   10
  ) 234/  4(ـ األحكام لآلمدي  11
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القول الراجح ـ فإنه ميكن القـول أن التقليـد    وهوبناء على قول مذهب التفصيل ـ  و
  .آخر حممودو ،قسم مذموم :قسمان

ألنه مل يقدر على التوصل إىل احلكـم   ،تقليد العاجز عن االجتهادوه :ـ التقليد احملمود
إىل ما جيب عليه مـن  االجتهاد وفلم يبق أمامه إال اتباع من يرشده من أهل النظر ،الشرعي بنفسه

   .التكاليف

   :ـ كما يقول ابن القيم ـثالثة أنواع وفه ،احملرموالتقليد املذموم أـ أما 

كتقليد اآلباء  ،عدم االلتفات إليهو ،ما تضمن اإلعراض عما أنزل اهللا :األولـ (
   .والرؤساء

   .تقليد من ال يعلم املقلد أنه أهل ألن يؤخذ بقوله :الثاينـ 

  .2)قيام الدليل عند شخص على خالف قول املقلدوالتقليد بعد ظهور احلجة  :الثالثـ 
   .ذموا من أخذ قوهلم بغري حجةو ،هذا ما عناه األئمة األربعة يف يهم عن تقليدهمو

مثل من يطلب العلم بال حجة كمثل حاطب ليل حيمل حزمة مـن  ( :3الشافعياإلمام قال 
  .4 )ال يدريوهوفيه أفعى تلدغه وحطب 

خـذ مـن    وال األوزاعي وال الثوري وال تقلد مالكا و ،ال تقلدين( :5قال أمحد بن حنبلو
  .6)حيث أخذوا

حيضون عليه وينهون عن و ،اخللف يأمرون باالجتهادوما زال السلف ( :1قال السيوطيو
  .2 )يكرهونهويذمونه والتقليد 

                                           
   .)388/  28(البن تيمية ـ الفتاوى  1
  ). 188، 187/  2(بن القيم الـ إعالم املوقعني   2
. من آثاره كتاب األم) هـ 204(وتويف سنة ) هـ 150(، صاحب املذهب املعروف، ولد سنة ـ حممد بن إدريس، أبوعبد اهللا   3

  ).5/  10(سري أعالم النبالء 
  ). 200/  2(بن القيم الـ إعالم املوقعني   4
وزي مث أبوعبد اهللا، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بـن إدريـس الشـيباين املـر     ـ هوشيخ اإلسالم، صاحب املذهب املعروف،  5

  ).  117/  11(سري أعالم النبالء . )هـ 241(وتويف سنة  ) هـ 164(ولد سنة  البغدادي، أحد األئمة األعالم، 
  ).1130/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه   6
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وأحـوال   ،ضيات الواقـع جتدر اإلشارة يف ختام هذا البحث إىل أنه ال ينبغي جتاهل مقتو
ذلك أن العامي احملض ال يسـعه    ،القدرة على االستنباط منهاوالناس من حيث فهمهم النصوص 

فال يلزمون  ،مل يكونوا أهال لالجتهادوأما العلماء ول ،االجتهادوم لعجزه عن النظر إال تقليد العال
كام الفقه على حدة فيقبلون عليهم أن ينظروا يف كل حكم من أحو ،جبميع ما جاءت به املذاهب

لـيكن رائـدهم   و ،يرفضون ما عداه دون تعصب ملذهب من املذاهبوما يؤيده الدليل الصحيح 
دين اهللا واحد ال يتعدد كما ذكر ذلك ابن القـيم يف إعـالم   و ،طلب احلق فإن احلق واحد قدمي

  .3املوقعني
  
  
  

  

  

  
  

�
�-
7�6 ا	
    ا
�654 ا
	Fه��وا
�1ق >/ ا
	Fه��  :ا

  
من حيث أما  ،على كثري من الناس )التعصب املذهيب(و )املذهبية(كثريا ما يلتبس أمر 

  ،متعصب بالضرورةوفكل متمذهب ه ،مها ـ كما يقال ـ وجهان لعملة واحدةوشيء واحد أ
،بل هناك )التعصب املذهيب(لكن من خالل ما مت حبثه سابقا يتبني أن املذهبية ال تعين بالضرورة و

   :ميكن أن جنملها يف اآليت،اختالف بينهمانقاط 

                                           
) هـ 911(وتويف سنة ) هـ 849(ـ عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد، املصري، الشافعي، جالل الدين، أبوالفضل، ولد سنة    1
شذرات الـذهب  ). املزهر يف اللغة، الدر املنثور يف التفسري املأثور، حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة(منها جدا ه مؤلفات كثرية ل
)8  /51.(  
  ). 42ص (لسيوطي لـ الرد على من أخلد إىل األرض   2
  ).1135/  2(ي لزحيللأصول الفقه  : وانظر) 211/  2(  البن القيم  إعالم املوقعني: انظرـ  3
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 ،من مل يبلغ رتبـة االجتـهاد  وهي أن يقلد العامي أ ،كما مت تعريفها سابقا :ـ فاملذهبية
 ،بل ميكنه النظر يف بقية األئمة املعتربين ،مذهب إمام من األئمة اتهدين دون التقيد مبذهب واحد

   .فيجوز له أن يقلد أي جمتهد شاء
 ،ال يلزمه االستمرار عليه ،غريمهاوأ ،الشافعيوأ ،كمذهب أيب حنيفة ،مذهبا معينا التزم وفل
قد ذكر بعض احلنابلة أن أمحد و. .1بعد العمل بهولوله االنتقال كليا منه إىل مذهب آخر  بل جيوز

 ،ال حتمل الناس على مـذهبك فيحرجـوا  ( :بن حنبل ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قال لبعض أصحابه  
 ،الدليل على ذلك أن اهللا تعاىل مل يوجب التزام مذهب بعينهو. 2)ون مبذاهب الناسدعهم يترخص

مبذهب دون آخر فقـال سـبحانه   وإمنا أوجب اتباع العلماء من غري ختصيص بعامل دون آخر أو
تـابعني مل  الووألن املستفتني يف عصر الصحابة ( 3)فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتمَ ال تعلَمون(تعاىل و

مل ينكر و ،بل كانوا يسألون من يأ هلم دون تقيد بواحد دون آخر ،يكونوا ملتزمني مبذهب معني
اتباع مذهب معـني يف كـل   وأ ،عليه أحد فكان هذا إمجاعا منهم على عدم وجوب تقليد إمام

وفضـيلة   ، وأيضاً فإن القول بالتزام مذهب يؤدي إىل احلرج والضيق مع أن املذاهب نعمةاملسائل
  .4)الراجح عند العلماءوهذا القول هوورمحة لألمة، 

ينبغي ملن اشتغل ( :)الكتاب املؤمل يف الرد إىل األمر األول(يف خطبة  5شامةويقول اإلمام أب
 ،ينظر يف مذهب كل إمامو ،بل يرفع نفسه عن هذا املقام ،بالفقه أال يقتصر على مذهب إمام معني

إذا  ،ذلك سهل عليهو ،السنة احملكمةوان أقرب إىل داللة الكتاب يعتقد كل مسألة صحت ما كو
النظر يف طرائق اخلالف املتـأخرة فإـا   وليجتنب التعصب و ،كان قد أتقن معظم علوم االجتهاد

  .6)لصفوه مكدرةومضيعة للزمان 

               
الرأي األقرب إىل الصواب، انظر اختالف العلماء يف هذه املسألة، وأدلتهم على ذلك،  ـ هذا ما قال به اآلمدي وابن احلاجب، وهو  1

  .)2/1137(، والنص من أصول الفقه للزحيلي )وما بعدها 252/  2(يف كتاب إرشاد الفحول للشوكاين 
  ).252/  2(لشوكاين لـ إرشاد الفحول  2
  .7: ـ األنبياء 3
  ).1138/  2(لزحيلي لـ أصول الفقه   4
ـ عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي، مث الدمشقي، أبوشامة، العالمة اتهد، شهاب الدين، أبوالقاسم، ومسي بأيب شامة لشامة كانت   5

  ). 299/  3(األعالم للزركلي ) هـ 665(فوق حاجبه األيسر، تويف سنة 
  ). 1136/  2(ر ـ نفس املصد 6



162  

ليس يعين ـ ما ورد ذكره سالفا من جواز االنتقال من مـذهب إىل آخـر علـى     و
 ،نوادر العلماء وزالـم و ،مبنية على الدليل الصحيح ـ جواز تتبع الرخص اعتبارات علمية 

  . 1فقد حكى ابن حزم اإلمجاع على أن تتبع رخص العلماء فسق ال حيل
ومن مجـع زلـل    ،له زلةوتتبع زالت العلماء فما من عامل إال وه ،املقصود هنا بالرخصو

  .2مث أخذ ا ذهب دينه  ،العلماء

معارضته وأن يعمل املقلد مبذهب إمامه مع علمه بضعف الدليل أوفه أما التعصب املذهيب
ذلك أن بعـض   ،)التقليد الباطل(وأ )بالتعصب املذهيب األعمى(ما يعرب عنه وهو ،السنةوللكتاب 

   .ظهر هلم الدليلوبانت هلم احلجة ولوالفقهاء املقلدين يصرون على التمسك بآراء متبوعيهم 
من العجب العجيب أن الفقهاء املقلدين يقف أحدهم على و( :3يقول العز بن عبد السالم

ويترك من شهد له الكتاب  ،مع ذلك يقلد فيهوهوحبيث ال جيد لضعفه مدفعا  ،ضعف مأخذ إمامه
بل يتحايل لدفع ظـواهر الكتـاب    ،مجودا على تقليد إمامه ،األقيسة الصحيحة ملذهبهموالسنة و
   .  4)نضاال على مقلده ،الباطلة يتأوهلا بالتأويالت البعيدةوالسنة و

 ،أن من خرج عن املذاهب األربعة ضال مضل( :أبعد النجعة عندما قالوقد بالغ بعضهم و
مع العلم أننا ال ننرى أن املـذاهب األربعـة    .5)اآليةواحلديث الصحيح وقول الصحابة وافق ولو

  . ختالف الكتاب والسنة
 ،قبلته اليت يويل إليها وجهـه و ،اليت يدين افاملتعصب جيعل من التعصب للمذهب ديانته 

 ،متبوعـه وـ إىل قول مقلده   سلم وصلى اهللا عليه جيهد يف رد ما جاء به الرسول ـ   ويكدح و
  .كأن غريه على باطل جزما مما يولد الصراعات وينبت األحقادو ،وكأن احلق حكر عليهوحىت يبد

               
  ).500/  2(لشاطيب لـ املوافقات  1
  ). 254/  2(ـ نفس املصدر  2
ـ  577(ـ عبد العزيز بن عبد السالم، عز الدين امللقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي، بلغ رتبة االجتهاد، ولد يف دمشق سنة   3 ) هـ

 4(األعالم للزركلي ). مقاصد الرعاية) (اإلملام يف أدلة القرآن( )الفوائد) (قواعد الشريعة(بالقاهرة، من آثاره ) هـ 660(وتويف سنة 
 /21  .(  
  ) 135/  2( بن عبد السالم  لعزلـ القواعد الكربى   4
  ). 10/  3(حاشية الصاوي على اجلاللني  ـ 5
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تؤيد وأجل أن ترفع من ذلك اإلمام أ قد دعا هذا التعصب املذموم إىل وضع أحاديث منو
ضعوا نصوصا أيضا فيها طعون تنـتقص مسـالك اآلخـرين    ويف الطرف اآلخر و ،ذلك املذهب

والبعد عـن   ،مما أثر ذلك على سري احلركة الفقهية فأصاا باجلمود الفكري1أعالمهمومذاهبهم و
حيث تكتلت كل  )الت املذهبيةالتكت(كما فتح باب  ،األثروالسنة أواألصول املعتمدة من الكتاب 

تسعى جلمع كل ما من شأنه خدمـة  و ،فئة من الناس حول مذهب معني تنافح عنه باحلق والباطل
  .اآلثار الضعيفة والقياسات الفاسدةونصرته باألحاديث واملذهب 
  .2 )املقلد األعمى من زمرة العلماءولذلك أخرج العلماء املتعصب باهلوى و(

أن العلم معرفة احلق والناس على أن املقلد ليس معدودا من أهل العلم  أمجع( :3عمروقال أب
  .4 )بدليله

بـل   ،ال تعين بالضرورة العصبية املذهبية ملذهبيةخالصة ما خنرج به من هذا البحث أن او
   :تفصيال لألمور التاليةوهذه األخرية مرفوضة مجلة 

فلم يوجب اهللا ورسـوله  . .شرعاوينا ال جيب دوالتزام مبا ال يلزم  ،ـ أن التقيد باملذهب
هذه املـذاهب إمنـا   والسنة، وإمنا أوجب اتباع الكتاب و ،اتباع مذهب معني من مذاهب األئمة

الثالث للهجرة فال يتصور أن وذلك يف القرن الثاين و ،انقطع الوحيونشأت بعد أن اكتمل الدين 
   .هي مل تنشأ بعدويأيت الدين بإجياب اتباعها 

   .هلم يف ذلك أقوال مشهورة وأن األئمة املتبوعني أنفسهم وا عن تقليدهم  ـ كما جند

أن مذهبـه  وله  األمر األخري أن العلماء ـ عامة ـ رجحوا أن العامي ال مذهب  وـ 
  . 5مذهب من يفتيه من العلماء

  
               

  ).204ص (صاحل عبد اهللا بن محيد لـ معامل يف منهج الدعوة   1
  ). 7/  1 0(بن القيم  الـ إعالم املوقعني   2
ـ يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب، األندلسي، القرطيب، املالكي، أبوعمر اإلمام العالمة، حافظ املغرب، شيخ اإلسـالم، ولـد سـنة      3
  ). 153/  18(سري أعالم النبالء ). االستذكار(و) االستيعاب(من آثاره  ) هـ 463(وتويف سنة ) هـ 368(
  ). 7/  1(اعالم املوقعني البن القيم ـ  4
  
  ).33، 32(لقرضاوي لتيسري الفقه للمسلم املعاصر يف ضوء القرآن والسنة : انظرـ  5
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7�6 ا
�ا>;	
  ��	� ا
���� �/ ا
�	Fه6  :ا!
�[ ا.�
  وا
�654 ا
	Fه��  

   
رمحه اهللا تعاىل ـ يف فتواه الشهرية إىل  لزوم اتباع مذاهب األئمة املعتربين  دعا الشيخ ـ    

فأنظـار  (تسفيه أقـواهلم  وقطعا لدابر التطاول على األئمة واقتفاء أثرهم حسما للفوضى الدينية و
أجلموه فما علينـا إال تتبـع مـا    وفقد أسرجوا لنا الفقه  ،أعمق من أنظارنا القاصرةواألئمة أبعد 

  .1)أقروه
فاملذاهب الفقهية املنسوبة لألئمة األربعة األفاضل ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ هلا مكانة علمية     

 ،بيان مقاصدها وتعليالاو ،ملا بذلته من جهود جبارة يف فقه النصوص ،عالية يف التاريخ اإلسالمي
     .2املفاسد وحتقيق املصاحل وحفظ آراء العلماء والتفريع عنها والتأصيل عليها و

وإمنا  ،التقيد بكل فروعه الفقهية العمليةوالفقهاء اتباع مذهب معني وليس بالزم للعلماء و  
ولكنه مل يبلغ رتبـة االجتـهاد     ،العامل الذي تعلم بعض العلوم املعتربةوأ ،خاص بالعامي احملضوه
جـب علـى   فالتقليد وا( :يف حبثه املذكورـ رمحه اهللا تعاىل ـ  يقول   .)ال مذهب له العاميف(

الدليل و. .احملدثنيوهذا مذهب األصوليني ومجهور الفقهاء ومرتبة االجتهاد املطلق  نالقاصر ع
 ،فقد أوجب السؤال علـى القاصـر   3)فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِِ إن كُنتم لَا تعلَمونَ( :قول اهللا تعاىل

أما صغار احملصلني فإن .. 4قولهذا تقليد له من حيث وجوب أخذه بو ،واألخذ بقول العامل املسئول
  . 5)أسلم غائلةو ،إقتدائهم بأئمتهم أمحد عاقبة

نافح عنه ضد من زعم أن و ،تعليماوتطبيقا  ،لقد التزم ـ رمحه اهللا ـ فقه املذهب احلنفي     
أنـه  والسنة النبوية وكانت بضاعته مزجاة يف علم احلديث ـ رمحه اهللا تعاىل ـ  اإلمام أبا حنيفة  

معتربا ذلك فرية على اإلمام ـ رمحه اهللا   ،الرأي على النصويقدم القياس و ،ستدالل ماقليل اال
حنن نرى فقه اإلمام مستندا إىل كتاب اهللا سبحانه وإىل سـنة رسـول اهللا   و( :تعاىل ـ حيث قال 

               
  ). 13ص ( حسما للفوضى الدينية للحامدـ لزوم اتباع مذاهب األئمة  1
  ).132ص (سعود بن صاحل العطيشان لـ منهج ابن تيمية يف الفقه   2
   7: ـ األنبياء 3
  ) 42ص ( للحامد ـ لزوم اتباع مذاهب األئمة  4
  ).15ص( ـ نفس املصدر  5
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إىل القياس الصحيح فيما يتجدد من احلوادث على ما ثبت حكمه منـها  و ،سلموآله وتعاىل عليه 
.  1)املطوالت من كتب احلنفية زاخرة باألحاديث الشريفةو ،نلمسه باليدونرى هذا و ،وصبالنص

لكل حبـث  و ،اآلراء االجتهادية املخالفة للمذهب احلنفيولكنه مع ذلك كان حيترم بقية املذاهب 
وحنن بأي حال حنترم ( :علمي صحيح قال ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف حبثه لزوم اتباع مذاهب األئمة  

  .2)من أي مصدر كانوبحث العلمي الصحيح ونعظم القول فيه كائنا من كان ال
قال  ،بل كان رمحه اهللا تعاىل ينكر على من يريد أن حيمل الناس على التزام مذهب واحد

الترجيح بل القصد كـل القصـد إىل احتـرام    وليس القول اآلن يف املقارنة و( :رمحه اهللا يف ذلك
هما اجته املرء إىل أي جانب من جوانبها وجد له سلفا من العلماء هلم اخلالف يف الفرعيات اليت م

  .3)ليس الصواب يف مثل هذا حتجر الواسعويربهنون ويدللون عليها وجهة نظر عليها 
ليسـت   ،تنوع فتاويهم يف املسألة الواحدةو ،فاالختالفات الواردة  يف اجتهادات العلماء  

ترجـع إىل   ،إمنا هلا جـذور تارخييـة  و ،واملصاحل الشخصية ،التعصبات املذهبيةو ،وليدة األهواء
فمن قرأ الفقـه  (يف كثري من األحيان يقول الشيخ احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   التابعني والصحابة 

صور جمتمعة الختالفات من قبلـهم مـن الصـحابة     ،بأدلته يدرك أن اختالفات األئمة اتهدين
  . 4)حنيفة منهموأبو ،واقتفى على أثرهم ،ابقون حذا حذوهمفكل من األئمة هلم س. .والتابعني
 ،ـ رمحه اهللا تعاىل ـ إىل االلتزام بأي مذهب من املذاهب الفقهية املدونةوكان يدعو  

ملا خلفه ذلك من آثار سيئة على احلركة  ،االنتصار ملذهب دون آخرو ،والبعد عن التعصب املذهيب
ـ إال انته العلمية كانت متنعه من اإلفتاء بغري املذهب احلنفي لكن أم ،احلياة االجتماعيةوالفقهية 

إن أهل ( :لذلك كان يقولو، 5كان حييل السائل إىل علماء املذاهب األخرىويف أحيان قليلة ـ 
  .6)أهل مكة أدرى بشعاا :قدميا قيلوكل مذهب أعلم مبذهبهم 

               
  ). 15، 14/  1(حلامد حملمد ا على أباطيل  ـ ردود 1
  ). 30/  1(ـ نفس املصدر  2
لعبد احلميـد  .. مقال بعنوان اخلطوط الرئيسية للمنهج العلمي) م 1969العدد الثالث من السنة العاشرة  (ـ جملة حضارة  اإلسالم   3

  . ) 26 ص(طهماز 
  ).33ص (احلامد  حملمد م اتباع مذاهب األئمة ـ لزو 4
 لعبـد احلميـد   ..مقال بعنوان اخلطوط الرئيسية للمنهج العلمي) م 1969العدد الثالث من السنة العاشرة (ـ جملة حضارة اإلسالم   5

  ).26ص (طهماز  
  ).17ص (احلامد حملمدالقول يف املسكرات  رسالة  ـ 6
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ترك أحكـام  وال يعين تعصبه له  فروعه الفقهية العمليةوالتزامه بقواعد املذهب احلنفي و   
أحـب أن  ( :يتحدث عن نفسه فيقول .هائتسفيه اجتهادات علماو ،حماربتهاو ،غريه من املذاهب

إن كنـت  ويعرف الناس عين أين غري شديد التعصب لفقه اإلمام أيب حنيفة ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   
ليت يعرفين ا املسـتمعون إىل  قد يصفين بعض الناس ذا جهال منهم حبقيقيت او ،متمذهبا مبذهبه

قد ورثت وأقدسهم كلهم أمجعني وحترم خالف األئمة يف الفروع الفقهية العملية أإين و .بيانايت
شتد يف االعتقاد فال أمسح ببدعة تداخل القلب أهذا عن شيوخي ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ لكين   

ي يطلبنا اإلسالم بإصابته الذوهو ،إليهوأدعورتضيه أالذي وفمذهب احلق ه ،تواكب السلوكو
  .1)عينا

هلذا كان يفيت و ،توسعة هلاوفاختالف أئمة املذهب يف بعض األحكام الفرعية رمحة لألمة   
قد أخذ رمحه اهللا تعـاىل يف  (و .مللتزم مذهب معني بأن يأخذ بأحكام مذهب آخر عند الضرورة

خاصة وحكام الطهارة ألا أيسر ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف أ   2آخر أيام حياته مبذهب اإلمام مالك
  . 3)استفىت يف هذا املوضوع أحد علماء املذهب املالكي يف األزهر الشريفوأثناء املرض 

يذكر أدلتهم يف و ،بأقوال األئمة األربعة ،يف بعض املسائل الفقهية ،كثريا ما كان يستدلو  
 ،ت الدليل وإن كانت خمالفة ملذهبهاجتهادام إن وافقوقد يتبىن ترجيحام و، 4املسألة حمل النظر 

   .غري أنه يف كثري من األحيان كان يرجح املذهب احلنفي
وذلك حسـب قـوة    ،حيان بغري املذهب احلنفيبعض األكما كان يفيت ـ أيضا ـ يف      

مل حيج حجـة  و هرد عليه سؤال عمن حج عن غريوفقد  ،وضوح دليلهوحجة املذهب املخالف 
وبعد أن  ،الشافعية ال جيوزنه عن احملجوج عنهومذهب احلنفية اجلواز ( :اإلسالم عن نفسه فأجاب

حيج عن غريه إال من حج عن ال لكن األوىل أن  :رجح مذهب الشافعية فقال ،ذكر أدلة الطرفني
أيضـا  و ،مراعاة للخالف فإا مستحبةونفسه خروجا من خالف الشافعي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   

               
  ) 49( لثالث من السنة العاشرة حوار مع الشيخ حممد احلامدالعدد ا ـ جملة حضارة  اإلسالم 1
ودفن ) هـ 179(وتويف سنة ) هـ 93(ـ اإلمام مالك بن أنس بن مالك، شيخ اإلسالم، حجة األمة، إمام دار اهلجرة، ولد سنة   2

  ).  48/  8(سري أعالم النبالء للذهيب . يف البقيع
  ).26(طهماز  مقال لعبد احلميد ـ جملة حضارة  اإلسالم 3
  ).حكم اللحية يف اإلسالم( رسالتهـ انظر  4
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أما احلاج ألول مـرة   ،ه قليلؤكتسبا ملكة التمرن على احلج فخطفإن من حج عن نفسه يكون م
  .1)فاحتمال وقوعه يف اخلطأ قريب

ليست زيادة الثمن يف و(سئل عن زيادة األجرة يف اإلجيار إذا كان الدفع ألجل فأجاب و   
 إن كانت يفو ،ليست من الربا يف مذهب احلنفية ،اإلجارة إذا كان األجل معلوماواألجرة والبيع 

  .2)األوىل تركها خروجا من اخلالفونعم هي قسوة ال تنبغي أن تكون  ،بعض املذاهب ربا
يتبني مما سبق أن الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ كـان متمـذهبا باملـذهب      و  
غري أنه مل يكن متعصبا له تعصبا أعمى  ،راء فقهائهملتزما آلو ،فروعاومتضلعا فيه أصوال  ،احلنفي
ينقاد للحجة من أي جهة و ،إمنا كان يدور مع الدليل حيثما داروالناس شأن بعض وكما هممقوتا 
فقد قال فقهاؤنا ـ رمحهم  (يقول ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   ال يعد ذلك خروجا عن املذهب وكانت 

إن احلنفي إذا عمل باحلديث الصحيح علـى  (اهللا تعاىل ـ كما ورد يف رد احملتار البن عابدين  
  .3)اله إمامه فإنه ال خيرج بذلك عن كونه حنفياخالف ما ق

وجتعلـه   ،ال خترج صاحبها من دائرة االنتساب للمذهب ،فاالجتهادات املخالفة للمذهب  
    .هذا واقع بكثرة ملن نظر يف مصنفات العلماء اتهدين يف املذهبو )الالمذهبية(يف دائرة 

  اخلامتة 

حممد احلامد ـ رمحه اهللا  لقد أوضح هذا البحث صورة من جهد الشيخ  
آمل أن أكون قد وفيت و ،تعاىل ـ وأبان عن جزء من اهتماماته يف حملات سريعة

   .جزءا من حقه على األمة اإلسالمية
  : التايلوميكن إمجال النتائج اليت خرجت ا من هذا البحث على النحو  
 ،بكليته ـ كان الشيخ حممد احلامد ـ رمحه اهللا تعاىل ـ داعية هللا تعاىل  

   .فال يكاد يفرغ من جانب حىت ينتقل إىل اآلخر يف حركة دائبة ال تعرف الراحة

               
  ) 59/  1(حلامد حملمد اـ ردود على أباطيل  1
  ) 341/  2( نفس املصدر ـ  2
  ) 230/  2(ـ نفس املصدر  3
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سامهت يف إصالح واقع املسلمني  ،ـ كما كان شخصية إجيابية فاعلة  
فلم يكتف بتوجيه النقد وتتبع  ،ترضاه الشريعة اإلسالميةوإعادة صياغته على حنو

خري للداعية أن يوقد مشعة واحدة من ف ،الدعاة اليومبعض شأن  وكما ه ،العورات
  .أن يلعن الظالم ألف مرة

  جد رمحه اهللا تعاىل يف خضم صراع عنيف فكان رجل املرحلة ـ ـ لقد و
  .مثابرتهوفاعليته وصربه وجهاده وكما يقولون ـ يف علمه 

داعية و ،ـ لقد كان الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ قدوة لطالب العلم  
وبتعبري آخر ـ  ،جماهدا ينري سبيل ااهدين املتشوقني للشهادةو ،يقتفي الدعاة أثره

   .مميزااوكان مدرسة هلا خصائصها ال نبالغ ـ إذا قلنا أنه 
ـ ساهم ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يف إرساء معامل غائبة عن ساحة البحث   

املزج بني والشمول والسعة وكاالعتداد بالنصوص  ،العلمي عند بعض الباحثني
إخراج األحكام والرتاهة العلمية واملوضوعية واإلرشاد والتوجيه والفقهي  احلكم

اعتبار والتنكيل به وعدم التشهري باملخالف والفقهية احلديثة يف ثوب أديب راق 
الدقة يف النقل واألمانة العلمية وشوراه واسئناسه برأي معاصريه ومصلحة األمة 

احترام مذاهب واالستنباط وهم الدقة يف الفوالوقوف على ظواهر النصوص  و
لعل هذا البحث قد ساهم يف ووهي معامل ذات أمهية بالغة لدعاة اليوم  ،األئمة 

   .كشف املعايري املنهجية اليت ينبغي على كل داعية أن يتحلى ا
ـ أن الشيخ ال يقول بسد باب اإلجتهاد، ولكن يرى أن اتهدين قلّة   

  .الذروةوليس يف وسع كل عامل تسنم هذه 
ال تزال شخصية الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ حتتاج إىل مزيد من و ،هذا

مواجهته لألفكار والدراسة والبحث يف جوانب أخرى من شخصيته كالتصوف 
  . .املستوردة واإلحلادية وحماربتها وكذلك دراسة  منهجه يف الدعوة

م الشيخ برمحته أن يرحو ،اهللا أسأل أن ينفع املسلمني ذا اجلهد املتواضعو  
  .صحبه وسلموآله وصلى اهللا على نبينا حممد والواسعة 
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 .هـ 1410ـ دار الفكر املعاصر ـ بريوت ـ دمشق ـ دار الفكر  1الداية ـ ط 

 1حتقيق إبراهيم األبياري ـ ط  )816ت (ن علي اجلرجاين التعريفات لعلي بن حممد ب  .21
 .هـ  1405ـ  دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ 

ـ أمحد بن عبد العليم الربدوين  )671ت (تفسري القرطيب حملمد بن أيب بكر القرطيب    .22
 .هـ 1372ـ  دار الشعب ـ القاهرة ـ  2ـ ط 

ـ دار القلم ـ دمشق ـ الدار  1ط التفكري املوضوعي للدكتور عبد الكرمي بكار ـ   .23
 .م 1993/ هـ  1413الشامية ـ بريوت 

 1ـ حتقيق حممد عوامة ـ ط  )هـ 852ت (تقريب التهذيب البن حجر العسقالين   .24
 .م 1986/ هـ  1406ـ  سوريةـ دار الرشيد ـ  

 1تيسري الفقه للمسلم املعاصر للدكتور يوسف القرضاوي يف ضوء القرآن والسنة ـ ط   .25
 .م 1999/ هـ  1420مكتبة وهبة ـ القاهرة  ـ 
ـ مكتبة املنار بالزرقاء  3حكم اإلسالم يف مصافحة املرأة األجنبية حملمد احلامد ـ ط   .26

 .م 1983/ هـ  1403ـ 
/ هـ  1403ـ  مكتبة املنار بالزرقاء ـ  3حكم اللحية يف اإلسالم حملمد احلامد ط  .27

 .م1983
  .م 1993ـ دار عكاظ ـ لندن ـ  1ط  حوار حول سورية حملمود مصطفى ـ   .28
/ هـ  1403ـ مكتبة املنار بالزرقاء ـ  3رمحة اإلسالم للنساء حملمد احلامد ط  .29

 م1983
جهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض ـ طبع اجلزائر والرد على من أخلد إىل األرض   .30

 .هـ 1325
د ـ حتقيق عبد اهللا بن حملمد احلام )جزئني(رسائل الشيخ حممد احلامد وردود على أباطيل   .31

 .إبراهيم األنصاري ـ منشورات املكتبة العصرية ـ بريوت
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السبع املثاين أليب الفضل شهاب الدين السيد حممود وروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم   .32
 1985/ هـ 1405ـ در إحياء التراث العريب ـ بريوت ـ   4األلوسي البغدادي  ط 

 .م
 .م 1980اإلسالمية ـ مصر وصطفى ـ دار النصر للطباعة سقوط اجلوالن خلليل م   .33
ـ حتقيق حممد  )هـ 375ت (سنن أيب داود لسليمان بن األشعث السجستاين األزدي   .34

 .حمي الدين عبد احلميد ـ دار الفكر ـ دمشق
ـ حتقيق حممد فؤاد  )هـ 275ت (سنن ابن ماجة أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين   .35

 .دار الفكر ـ بريوتعبد الباقي ـ 
ـ   )هـ 458ت (سنن البيهقي الكربى أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى   .36

 .م 1994/ هـ  1414حتقيق حممد عبد القادر عطا ـ ط ـ مكتبة دار الباز ـ مكة 
ـ حتقيق أمحد حممد ) ه279ت (سنن الترمذي أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي   .37

 .اء التراث العريب ـ بريوتآخرون ـ دار إحيوشاكر 
ـ حتقيق فواز أمحد  )255ت (سنن الدارمي أليب حممد عبد اهللا بن عبد عبد الرمحن   .38

 .هـ 1407ـ دار الكتاب العريب ـ بريوت   1خالد السبع العلمي ـ ط والزمريل 
حتقيق عبد الفتاح  )هـ 303(سنن النسائي أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي   .39
 .م 1986/ هـ  1406ـ مكتب املطبوعات اإلسالمية ـ حلب ـ  2ـ ط غدة وأب
 748ت (سري أعالم النبالء أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب   .40

ـ مؤسسة الرسالة ـ 9حممد نعيم العرقسوسي ـ ط وـ حتقيق شعيب األرناؤوط  )هـ
 .هـ 1413 .بريوت ـ

  .مية حلمادي العبيديمقاصد الشريعة اإلسالوالشاطيب   .41
النشر والتوزيع ـ بريوت ـ وشذرات الذهب  البن العماد ـ دار الفكر للطباعة   .42

 .هـ 1409
ـ  دار املسلم للنشر  5شرح الورقات يف أصول الفقه لعبد اهللا بن صاحل الفوزان ـ ط   .43
 .م 2000/ هـ  1421التوزيع  ـ السعودية ـ و
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 .ـ قدميي كتب خانة ـ كراتشي )هـ 911ت (شرح سنن ابن ماجة للسيوطي   .44
ـ ط   )هـ 676ت (شرح صحيح مسلم أليب زكريا حيي بن شرف بن مري النووي   .45
 .هـ 1392ـ  دار إحياء التراث العريب ـ بريوت ـ  2
 1الصوفية للدكتور سعيد بن مسفر ـ ط وآراؤه االعتقادية والشيبخ عبد القادر اجليالين   .46

 .م 1997/ هـ  1418ـ السعودية ـ  ـ  مكتبة امللك فهد الوطنية  
حتقيق الدكتور مصطفى  ،صحيح ابن خزمية أليب بكر حممد بن اسحاق بن خزمية  .47

 .م 1992األعظمي ـ طبعة املكتب اإلسالمي ـ بريوت ـ 
ـ حتقيق  )هـ 256ت (صحيح البخاري أليب عبد اهللا حممد بن امساعيل البخاري   .48

هـ  1407ار بن كثري اليمامة ـ بريوت ـ ـ ـ د 3الكدتور مصطفى ديب البغا ـ ط 
 .م1987/ 
صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ـ حتقيق حممد فؤاد   .49

 .عبد الباقي ـ دار إحياء التراث العريب ـ بريوت
ـ دار القلعة ـ بريوت  ـ  1الصراع على السلطة يف سورية لنيكوالس فان دم ـ ط  .50

 .م 1989/ هـ   1410
ـ   1ـ  ط ) 911ت(طبقات احلفاظ أليب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي   .51

 . هـ 1403دار الكتب العلمية ـ بريوت 

سلسلة أعالم (عبد القادر اجليالين ـ اإلمام الزاهد ـ للدكتور عبد الرزاق الكيالين   .52
 .م 1994/ هـ 1414ـ دار القلم دمشق ـ  1ط  )45املسلمني ـ العدد 

 .دار بن حزم ،الدعوة ملفيد خالد عيد أمحد عيدوالقة بني الفقه الع  .53
سلسلة أعالم املسلمني العدد (العالمة ااهد الشيخ حممد احلامد لعبد احلميد طهماز   .54

 .م 1995/ هـ  1415ـ  دار القلم ـدمشق ـ   4ط  )11
 .ـ دار االعتصام ـ دمشق 3مفكرون عرفتهم حملمد اذوب ـ ط وعلماء   .55
 .تاوى ابن تيمية ـ مجع عبد الرمحن بن قاسم ـ طبعة الرئاسة العامة للحرمني الشريفنيف  .56
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فتح الباري أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ـ حتقيق حممد فؤاد عبد   .57
 .هـ 1379حمب الدين اخلطيب  ـ دار املعرفة ـ بريوت والباقي 

م ـ مؤسسة  1966/ هـ  1416ـ  1فقه النوازل لبكر بن عبد اهللا أبوزيد ط   .58
 .الرسالة ـ بريوت

دار احلرمني  5السنة لعبد الرمحن عبد اخلالق  ـ ط والفكر الصويف يف ضوء الكتاب   .59
  .هـ 1414للطباعة ـ  القاهرة ـ 

ـ املكتبة التجارية الكربى ـ مصر ـ  1فيض القدير لعبد الرؤوف املناوي  ـ ط   .60
 .هـ 1356

 .م1997/ هـ  1417لسية للنشر ـ تونس ـ ـ األط 10قاموس اجلديد ط   .61
ـ مؤسسة الرسالة  1قواعد أساسية يف البحث العلمي  للدكتور سعيد إمساعيل صيين ط  .62

 .م 1994/ هـ  1415ـ بريوت ـ 
 .هـ 1340التقليد ـ مطبعة املعاهد مبصر والقول املفيد يف أدلة االجتهاد   .63
/ هـ  1403ة املنار بالزرقاء  ـ مكتب 3القول يف املسكرات حملمد احلامد  ـ ط   .64

 .م 1983
 ،الالمذهبية أخطر بدعة دد الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي  .65

 .مكتبة الفارايب دمشق
ـ مكتبة املنار  3لزوم اتباع مذاهب األئمة حسما للفوضى الدينية حملمد احلامد ط   .66

 .م 1983/ هـ  1403بالزرقاء ـ 
 الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ـ ط دار صادر بريوت لسان العرب أليب  .67

 .ـ بدون سنة الطبع
/ هـ  1406 ،3لسان امليزان أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ط   .68

 .مؤسسات األعلمي للمطبوعات بريوت ،م 1986
  ـ 1العصر للدكتور يوسف القرضاوي ط وحماورات حول قضايا اإلسالم ولقاءات   .69

 .م ـ مكتبة وهبة القاهرة 1992/  1412
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خمتار الصحاح للشيخ افمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي مراجعة جلنة من   .70
 .مركز حتقيق التراث بدار الكتب املصرية ـ بدون تارخ الطبع

ـ بدون  1إياك نستعني البن قيم اجلوزية ـ ط ومدارج السلكني بني منازل إياك نعبد   .71
 .دار الكتب العلمية ـ بريوت تارخ ـ

 . م 1997مدخل إىل مقاصد الشريعة اإلسالمي للدكتور أمحد الريسوين ـ املغرب   .72

 .زيدوخترجيات األصحاب لبكر عبد اهللا أبواملدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل   .73
 1986هـ ـ  1406مذكرات علي الطنطاوي ط دار املنارة ـ السعودية ـ جدة   .74
 .م
طالس للدراسات  1كرات كسينجر يف البيت األبيض ـ ترمجة خليل فرجيات ـ ط مذ  .75
 .1985النشر ـ دمشق أيار والترمجة و
 .املستخلص يف تزكية األنفس لسعيد حوى ـ دار عمان ـ عمان  .76
املستصفى من علم األصول لإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل ـ ط دار إحياء   .77

 .التراث العريب
  .مام أمحد أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين ـ ط مؤسسة قرطبة ـ مصرمسند اإل  .78
 .مسند الطيالسي لسليمان بن داود البصري الطيالسي ـ دار املعرفة ـ بريوت  .79
املصنف للحافظ أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ـ حتقيق حبيب الرمحن األعظمي   .80

 .م 1983ـ طبعة املكتب اإلسالمي ـ بريوت ـ  
ـ دار األندلس اخلضراء جدة ـ  1معامل يف منهج الدعوة للدكتور صاحل بن محيد ـ ط   .81

 .م 1998/  1420
املعجم الكبري أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ـ حتقيق محدي بن عبد   .82

 .م1983/هـ 1404احلكم ـ املوصل وـ مكتبة العلوم  2ايد السلفي ـ ط 
 .م1993-هـ 1414 -بريوت–ط مؤسسة الرسالة  –عمر كحالة معجم املؤلفني ل .83
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مقاصد الشريعة اإلسالمية حملمد الطاهر بن عاشور ـ طبعة الدار التونسية للنشر   .84
 م1978

مقدمة بن خلدون  لعبد الرمحن بن حممد بن حممد بن احلسن بن حممد بن جابر االشبيلي   .85
  .التونسي املالكي ـ دار املصحف بالقاهرة

النحل حملمد بن عبد الكرمي الشهرستاين ـ حتقيق حممد سيد كيالين ـ طبعة دار ول املل  .86
 .املعرفة

حممد عبد اهللا بن علي بن اجلارود النيسابوري ـ حتقيق عبد اهللا واملنتقى البن اجلارود أب  .87
 1988/ هـ  1408ـ مؤسسة الكتاب الثقافية ـ بريوت   1عمر البارودي ـ  ط 

 .م
ـ مكتبة العبيكان  1يف الفقه للدكتور سعود صاحل العطيشان ـ طمنهج ابن تيمية   .88

 . التوزيع ـ بدون تاريخوللنشر 

تعليق عبد اهللا دراز ـ دار واملوافقات يف أصول الشريعة أليب اسحاق الشاطيب ـ ضبط   .89
 .املعرفة ـ بريوت ـ بدون تاريخ

العلم ـ دمشق ـ  ـ مطبعة 1نظرات يف كتاب اشتراكية اإلسالم حملمد احلامد ـ ط    .90
 .م1963/ هـ  1382

هـ  1403ـ مكتبة املنار بالزرقاء  3نكاح املتعة حرام يف اإلسالم حملمد احلامد ـ ط  .91
  .م 1983/ 
ـ دار التوفيق النموذجية ـ مصر  1هذه شهاديت لسعيد حوى ط . .هذه جتربيت .92

 .م 1987/ هـ  1407
مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن أنباء أبناء الزمان أليب العباس ووفيات األعيان   .93

 .خلكان ـ حتقيق الدكتور احسان عباس ـ دار صادر ـ بريوت ـ بدون تارخ
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