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مشروععلىالعامالمشرفمقدمة

الشنقيطي(الأمبنمحمدالعلامةالشيخ)اثار

الله-خفطه-زيدأبوعبداللهبنبكرالعلامةالشيخفضيلة

بجدةالاسلاميالفقهمجمعرئيس

علىصلاللهم،المتواترةونعمهالمتكاثرةآلائهعلىللهالحمد

وسلم.اجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدورسولكعبدك

المباركةالعلميةالصثطريعسلسلةمنجديدمشروعفهذا؛بعدأما

:ببدأناهاالتي-:تعالىاللهشاءإن-

منهطبعوقد.أعمالمنلحقهاوماتيميةابنالاسلامشيخاثار-

الاعداد.تحتوالبقية،مجلداعشرثلاثة

.أعمالمنلحقهاوماالجوزيةقيمابن[لاماماثار:تبعهاثم-

قريبا.سيطبعالعددفيومثلها،مجلداتثمانيةمنهطبعوقد

فيهما.مستمراالعملزالولا

فضيلةاثار:وهوالسلسلةهذهضمنالثالثالمشروعهووهذا-

بنالأمينمحمدلمجتهد1[لمفسرالأصوليالفقيهلعلامة1شيخنا

1325سنةالمولود،لمدني1ثملشنقيطي1لجكني1لمختار1محمد

.-تعالىاللهرحمه-3913سنةوالمتوفى-الارجحعلى-

مماحياتهفي-تعالىاللهرحمه-الشيخكتبطباعةبدأتوقد

وفاته،بعدطبعوبعضها،محاضراتهمنطلابهجمعهممااوهو،ألفه

)الرحلةوهو-الانحتىيطبعلموبعضها،قريباإلايطبعلموبعضها
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.-(الفتاوىو)(إفريقياإلى

فلمعليها،وقفناالتيالشيخكتبجميعضممناهذاعملناوفي

تحقيقفجرى،العملهذاضمندحلتإلارسالةأوكتابلهيبق

،أخرىجملةوصححنا،عليهيعتمدأصلأيلهوجدناممامنهاجملة

مجلدا.عشرتسعةفيعقدهااكتملحتى

نحوسوقهعلىاستوىحتىبدايتهمنفيهاالعملاستغرقوقد

منوهذا،الاخرىالعلميةبالمشاريعالاشتغالمعسنواتثلاث

)خطةفيوسيأتي.العملهذافيالمشاركينجميعبينالتعاونثمرات

لذلك.وافشرح(المشروعهذافيالعمل

أمور:إلىهناونشير

منظمةعنالمنبثقبجدةالاسلاميالفقهمجمعيسر:الأول

ضمنالشنقيطيالعلامةاثارطباعةتكونأنالإسلاميالمؤتمر

المجمعأهدافمعيلتقيالذيوالتحقيقالعلممنفيهالما؛منشوراته

أجلها.منأشسالذي

عبدالعزيزبنسليمانالشيخموافقةتعالىاللهنعمةمن:الثاني

اللهجزاه،الخيريةمؤسستهبواسطةالمشروعهذاتمويلعلىالراجحي

.خيرا

مقدمةفيمختصرةبترجمةاكتفيناشيخناترجمةفي:الثالث

رحمه-الشيخبمكانةلائقةواسعةترجمةكتابةتيسرلحين،المشروع

.-تعالىالله

فيالعمللمراحلمفصلشرحالتقدمةهذهبعد:الرابع
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وذكر،والتصحيحالتحقيقوطريقة،فيهالداخلةلكتبو،المشروع

فيه.المشاركين

العلميالعملهذاإنجاحفيأسهممنجميعنشكرخامشا:

هذاتسديدعلىتعينمشورةأوفائدةلديهمنبكلونهيب،المبارك

معنا.التواصلعلىوتكميلهالعمل

وسلم.أجمعينوصحبهوالهمحمدنبيناعلىاللهوصلى

زيدأبوعبداللهبنبكر





فيالعملخطة

الشنقيطي(الأمينمحمدالعلامةالشيخ)اثار

والنورالظلماتوجعللارضوالسماواتخلقالذيللهالحمد

مننعمةشكريؤدىلاالذيللهوالحمد.يعدلونبربهمكفرواالذينثم

حادثةنعمةبأدائهانعمهماضيمؤديعلىتوجبمنهبنعمةإلانعمه

كماهوالذيعظمتهكنهالواصفونيبلغولابها.شكرهعليهيجب

خلقه.بهيصفهماوفوقنفسهوصف

استعانةوأستعينه،جلالهوعزوجههلكرمينبغيكماحمداأحمده

بهأنعممنيضللاالذيبهداهستهديهو،بهإلاقوةولالهحوللامن

ويعلمبعبوديتهيقرمناستغفار:وأخرتأزلفتلماستغفرهو،عليه

هو.إلامنهينجيهولاذنبهيغفرلاأنه

عبدهمحمداوأنلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

.)1(ورسوله

طباعة-هدقهتعالىاللهشاءإن-المباركالمشروعفهذا:بعدأما

سواء-اللهرحمه-الشنقيطيالامبنمحمدالعلامةالشيخكتبجميع

يلقيهاكانالتيوالمحاضراتالاماليتلكأوألفها،التيالكتبتلك

عليهوتعرضفتدون،العلميةوالكلياتالمعاهدفيالطلابعلى

المسجدفيالعلميةمجالسهفيألقاهاالتيالدروستلكأو،ويجيزها

يلقيهاكانالتيالمحاضراتأو،أشرطةفيعنهوسجلتوغيرهالنبوي

للشافعي.9-8:)الرسالة(مقدمةمناقتباس)1(
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علىبهايجيبكانالتيالفتاوىأو،الثقافيةالملتقياتفييكتبهاأو

المستفتين.

فيه،أدرجتالتيالكتبجميعفيالمشروعهذاشرطهوهذا

النور(وسورةهودسورة!)تفسيرالنصيةغيرالمذكراتفيهفلم"ندخل

وكذا،والمحاضراتالدروسأثناءفيوالمقيدات،الاهدلباعتناء

الفوائد!)سلالةوكتبهالشيخكلاممنوالترتيبالجمعأعمال

فيله!)رسالةالناقصةوالكتبوغيرها،للسديسالا!صولية(

الشيختركهلماالاكمالاتكذلكندخلولموغيرها...النحو(.

الثامنالمجلدانوهيسالمعطيةللشيخ(البيانأضواء!)تكملةناقصا

طلابه،منأكملهالمن(المراقيشرحو)تكملة،المطبوعمنوالتاسع

بيتاهوستينمئةنحوشرحوهي

فيه-ترتيبها-بحسبالمشروعهذافيدخلتالتيفالكتبوعليه

هي:

.7(-1)بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء-1

.5(-)1التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب-2

.الكتابآياتعنالاضطرابايهامدفع-3

والاعحهاز.للتعب!المنزلفيالمحهازبهوازمنع-4

.2(-1)الورود()نثرباسمالمطبوع.السعودمراقيشرح-5

الناظر.روضةعلىالفقهاصولمذكر؟-6

.والمناظرةالبحثآداب-7

.الحراماللهبيتإلىالحجرحلة-8



.-مرةلاوليطبع-إفريقياإلىالرحلة-9

.-مرةلاولتطبع-خمسوهيالفتاوى-01

وهي:،المحاضرات-11

المرسلة.المصالح*

وحكمته.الاسلاميئالتشريعمنهحئج

كامل.دينالاسلام*

.والصفاتالاسماءلاياتودراسات!جكإ-

.الاسلامفيالعلياالمثل-!

المختلطهالتعليمتحريمفيفتوى*

الحكيم.الذكرايمنوالمنسوخالناسخبيانكبى

نوعين:علىالكتبهذهفيالعملوكان

كتب:خمسةوهي،تحقيق:الأول

الشيختحقيقمنكلاهماإفريقيا،الىوالرحلةالنمير،العذب*

السبت.عثمانبنخالد

بنعلي:حققهالورود(،نثرباسم)المطبوعالسعودمراقيشرح*

.العمرانمحمد

العريفي.عبدالعزيزبنسعودالشيخ:حققه،والمناظرةالبحثاداب-*

العمير.عبداللهبنسليمانالشيخ:حققها-،خمسوهي-[لفتاوى*
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الكتب.بقيةوهي،وتصحيحقراءة:الثاني

هوالاساسفهدفهوتصحيخاتحقيقاالكتبهذهفيالعملأما

تركهماإلىيكونماأقربالاخطاء،منخالصحيحبنصالخروج

المؤلف.

بالاعتماد؛الكتاببنصبالعنايةتمتازالمحققةالكتبأنغير

حاديثهولاياتهوبالتخريج،المسموعةأوالخطيةأصولهعلى

مماوغيرها،مسائلهعلىوالتعليق،لاعلامهوالترجمة،شعارهو

عنيغنيماالمحققةالكتبتلكمقدماتوفي.التحقيقمهمةتتطلبه

هنا.كتابكلفيالقولتفصيل

كالتالي:فيهاالقولفنفصل،المصححةالكتبأما

:البيانأضواء*

كالتالي:فيهالعملوكان

الشيخ-حياةفيالمطبوعةالنسخةعلىالمقابلةفي-اعتمدنا

المدني.طبعةوهي-تعالىاللهرحمه

لتسهيلطبعتناهوامشفيالقديمةالطبعةصفحاترقاموضعنا-

خاصة.(البيان)أضواءفيصنعناهوهذا.إليهاالرجوع

جدا،كثيرةوهيالكتابفيالمنتشرةالمطبعيةالاخطاءصححنا-

قيدهاالتيالتصحيحاتمنواستفدنا،الشعريةالنصوصفيخاصة

نسخته.علىالسديسعبدالرحمنالشيخ

إلىالنصفقسمناجديد،منالكتابنصوصتنسيق-أعدنا
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عدممراعاةمع،وموضوعاتهأفكارهوترتيبفهمهعلىتعينفقرات

فيها.الواقعالخلطوأصلحنا،الامرهذافيالمبالغة

بفقرةتبدأبالشرحالشيخخصهاالتيالاياتجعلناأنذلكومن-

.)لأ-(علامةوقبلهاجديدة

عندالمصادرمنالشيخينقلهاالتيالنصوصمنكثيراراجعنا-

ما.إشكالوجود

منالتاكدعندإلاونحوهبالتغييرالكتابنصوصفينتصرفلم-

أجنبي.نص!إضافةعند)(و][الاقواسمنالتقليلمع.الخطا

معهوكماتركناه،العبارةفيالصوابوجهلنايتبينلمإذا-

ذلك.إلىالهامشفيالاشارة

تفريط.أومبالغةبلا،الترقيمبعلاماتاعتنينا-

الفقه:اصولمذكرة*

حياةفيطبعتالتيالسلفيةالطبعةعلىالمقابلةفي-اعتمدنا

.1913عامالشيخ

.(البيان)أضواءفيتقدممابنحوالكتابصححنا-

.الاخرىالطبعاتبعضفيالتصحيحاتبعضمناستفدنا-

الشيخ،يشرحهموضعكلفيالناظر")1("روضةعلى-أخلنا

له.تمييزاأثخنبخطكبيرينقوسينبين"الروضة"نصوصووضعنا

.مجلداتثلاثةفي،النملةلكريمعبدالشيخبتحقيق)1(
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:الاضطرابايهامدفع*

فيطبعتالتيالقديمةالطبعة،للكتابطبعاتعدةمناستفدنا-

مكتبةوطبعة،الإسلاميةالجامعةمجلةفيأخرىوطبعة،الشيخحياة

تيمية.ابن

.البيانأضواءفيماتقدمبنحولكتابصححنا-

لحلوراجعنا،مراتثلاثمنأكثرالكتابصححنا-

أضواءعلىالاحالةالنيةفيوكان.الأخرىالشيخكتبالإشكالات

ذلك.يتيسرلملكن،لشرجهاتعرضالتيالمواضمعفيالبيان

المجاز:جواز!ع*

طبعتالتي،للكتابالقديمةالطبعةعلىالمقابلةفياعتمدنا-

.-اللهرحمه-الشيخحياةفي

.البيانأضواءفيتقدممابنحوالكتابصححنا-

والدواوينالشواهدكتبمنمصادرهاعلىالاشعار-راجعنا

ضبط.إلىبحاجةهوماوضبطنا،لكثرتها

عنها.بالنقلالشيخصرحالتيالكتبعلىأحلنا-

:الحراماللهبيتإلىالحجرحلة*

3014عامطبعتالتيالاولىالطبعةعلىالمقابلةفياعتمدنا-

إملائهمنانتهىقدكانالشيخأنمع،سنواتبعشرالشيخوفاةبعدأي

وفاته.قبل

.البيانأضواءفيتقدممابنحوالكتابصححنا-
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.مراتثلاثبهوالاعتناءتصحيحهأعدنا-

:المحاضرات*

مماعرفناهاالتيالمحاضراتكلالعنوانهذاتحت-ضممنا

وهيالإسلاميةالجامعةفيالثقافيةالمواسمفيالشيخأملاهأوألقاه

و)شرحا(،المختلطالتعليمتحريمفي)فتوىبهاألحقناثم،خمس

.الايات(منوالمنسوخالناسخفيالسيوطيلأبيات

غير،الطبعاتأقدمعلىتبعهاوماالمحاضراتتلكفياعتمدنا-

علىحصلنافقد(والصفاتالأسماءلاياتودراسات)منهجمحاضرة

المختلط(التعليمو)تحريمالاعتماد.عليهفكانلهامسجلشريط

الحاسب.علىمكتوبةنسخةعلىاعتمدنا

التفصيل.لزياد.ة()المحاضراتمقدمةتراجع-

مجلدا؛عشرتسعةالمشروعهذامجلداتعددصارفقدوبعد؛

الشرحومجلدانالنمير(،اللعذبوخمسةاللأضواء(،سبعة

)دفع:كتابينفيهضممناومجلداللمذكرة(،ومجلد(،المراقي

ومجلد(،البحثالادابومجلدالمجاز(،جوازومنعالايهام،

أفريقيا،إلى)الرحلة:كتبثلاثةفيهضممناومجلد(،الحجالرحلة

.-(سبعوهي-والمحاضرات-،خمسوهي-والفتاوى

يكتبهاالأمينبالشيخلائقةكبيرةترجمةصنعالمؤملمنوكان

المشروععلىالعامالمشرفزيدأبوعبداللهبنبكرالعلامةشيخناتلميذه

كتبهاالتيالموجزةبالترجمةاكتفيناولذا،حوائلذلكدونحاللكن

.الزياداتبعضمعالنمير()العذبمقدمةفيالسبتخالدالشيخ
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صنععلىالكبيرالمشروعهذامنالانتهاءبعدالعزمنعقدونحن

تجمع،الكتبلجميعوعلميةنظرية،ومتنوعةمفصلةشاملةفهارس

لاكثرمتنوعةفهارسالعلمطلبةبعضصنعقدوكان.واحدمجلدفي

أرقاموتحويلوالتصحيحالإكمالبعضإلىبحاجةنهإلاالشيخكتب

طبعاتناهإلىالصفحات

الكبيرالعملهذاإنجازفيالمشاركينالمشايخجميعنشكركما

بالجامعةالاستاذالعميرعبداللهبنسليمانالشيخ:وهمالتحقيقفيسواء

بكليةالاستاذالسبتعثمانبنخالدوالشيخ،بالمدينةالاسلامية

بجامعةالاستاذالعريفيعبدالعزيزبنسعودوالشيخ،بالدمامالمعلمين

،عثمانحاجأحمدالشيخ:وهموالتصحيحالتقويمأو.بمكةالقرىأم

شاركواالذينالافاضلوكذلك.قائدبنحسنبنعبدالرحمنوالشيخ

،الاهدلسالمبنعبدالرحمنالاخ:مثلوالمقابلةالمراجعةفي

وغيرهم.،القطاعمحمدبنونايف

العلامةبكتبالمهتمينكلندعوالمقدمةهذهختاموفي

شرطةأوكتبمنسواءيستدركمابكلمعناالتواصلإلىالشنقيطي

نصوصفيتصحيحاتمنأو،المشروعفيتدخللمعليهاوقفوا

.وتسددهالعملتثرياقتراحاتأو،الكتب

للهوالحمد،وسلموصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

.الصالحاتتتمبنعمتهالذي

[لعمرانمحمدبنعلي:كتبه

1426[لاخرة/جمادى8/

18



المفسرالأصوليالعلامةالشيخترجمة

)1(الشنقيطيالأمينمحمد

ونسبهاسمه:اولا

بنمحمدبنالقادرعبدبنالمختارمحمدبنالامينمحمدهو

الطالبأولادمن.المختاربنأحمدسيديبنمحمدبننوحأحمد

الابر،جاكنبنيعقوببنالموافيبنكريرأولادمنهوالذي،أوبك

حمير.إلىنسبهايرجعالتي،بالجكنيينالمعروفةالقبيلةجد

ونشأتهمولده:ثانيا

من)تنبه(يسمىماءعند)1325(سنة(الله)رحمهالشيخولد

موريتانيا.من)كيفا(أعمال

صغيرصبيوهووالدهتوفيإذ؛يتيما(الله)رحمهالشيخنشأوقد

بيتفيالغلامفترعرع.الكريمالقرانمنعمجزءفييقرأزاللا

أبيه،عمابنةكانتوالدتهأنذلك؛عمومتهبنيمنهمالذينأخواله

منبمزيديزخر(الله)رحمهالشيخفيهتربىالذيالبيتذلكوكان

انتشارمنعموماشنقيطقطرمنالبيئةتلكيكتنفعمافضلاالعلم

اضواءاخرفيمطبوعةوهي،سالمعظيةالشيختلميذهترجمة:الترجمةمصادر)1(

الشيخ"ترجمة)1/171(،للمجذوب"،عرفتهمومفكرون،"علماءالبيان

فيالشنقيطيالأمينمحمدالشيخ،"جهودللسديس،"الشنقيطيالامينمحمد

الاسلاميةالجامعةفيمقدمةماجسشير)رسالةللطويان،"السلفعقيدةتقرير

وغيرها..(العبيكانمكتبةعنمجلدينفيطبعتثم1214عام
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لاتها.ورجاوالفروسية،وأربابهلادبوا،وذويهللعلم

ولدايخلفولم،والحيوانالمالمنثروةلهخلفقدأبوهوكان

.شواه

أميل"كنت:الصباأيامبعضعنمتحدثا(الله)رحمهالشيخيقول

وبدءوا،الهجائيةالحروفحفظتحتى،الدراسةمنأكثراللعبإلى

بو(ضمةب،بيكسرة،ببا،فتحة،)ببالحركاتإياهايقرئونني

فقلت:،نعمقالوا:هكذا؟الحروفكلأو:لهمفقلت.وهكذا.

يتركوني،كي؛الطريقةهذهعلىكلهاقراءتهاأستطيعإنيكفى،

اخرهاإلىوتنقلت،أربعةأوحروفبثلاثةفقرأت.اقرأها:فقالوا

بذلك،منيواكتفواقاعدتها،فهمتأنيفعرفوا،الطريقةبهذه

،!ر،ير
هـ..ا"القراءةإليحببتلمومن،وتركوني

خالهعلىالكريمالقرانحفطمنفرغعمرهمنالعاشرةأتمولما

.نوحأحمدبنإبراهيمبنالمختارمحمدبناللهعبد

للعلمطلبه:ثالثا

المصحفرسمتعلمالعاشرةسنفيالقرآنحفظأتمنبعد

محمدبنأحمدبنمحمدسيديوهو،خالهابنعلىالعتماني

طريقمن،ورشبرواية،نافعمقرأفيالتجويدعليهقرأكما،المختار

سنداعنهوأخذ،نشيطأبيروايةمنوقالون،الأزرقيعقوبأبي

عاما.عشرستةالعمرمنبلغقدوكان،ع!يالهالنبيإلىبذلك

علىالفقهفيالمختصراتبعضالقراءةتلكأثناءدرسكما



منشيءمعالادبدرسكما،عاشرابنكرجز،مالكالاماممذهب

النحومبادئ:الادبإلىإضاقةعنهاخذو،خالهزوجةعلىالتوسع

العربأنساب:بتوسععنهاأخذكما،التمريناتوبعض،كالاجرومية

الشنقيطيالبدويلاحمدالغزواتونظم،النبويةوالسيرة،يامهمو

المعروفالمؤلفأختلابنشرحهمغبيتخمسمائةعلىيربو-وهو

وهو،نفسهللمؤلفالنسبعمودنظمأيضاعليهاودرسبحماد-،

المؤلفأختلابنشرحهإلىبالإضافة،بالالافيعدطويلنظم

.بالعدنانيين(المتعلق)القدر

الفقهغيرهمعنأخذوقدإ!أخوالهبيتفيحصلهذلككل

وغيرها،مالكابنألفيةمنوالنحو،خليلمختصرمنالمالكي

والتفسير.،الحديثمنوشيئا،والبلاغة،والاصول،والصرف

طريقعنلهاتحصيلهفكانوالمناظرةالبحثوآدابالمنطقأما

المطالعة.

حفظت"ولما:فيقولالطلببدايةعن(الله)رحمهالشيخيحدثنا

بيعنيت،الاقرانعلىفيهوتفوقت،العثمانيالرسموأخذت،القران

بقيةفيللدراسةتوجيهيعلىوعزموا،عنايةأشدخواليووالدتي

وكتبي،مركبيعليهأحدهما،بجملينوالدتيفجهزتني،الفنون

وقد،بقراتعدةومعهخادموصحبني،وزادينفقتيعليهوالاخر

كأحسنوملابس،مركبمنمايكونكأحسنمركبيليهيات

سبيلسلكتوهكذا،العلمطلبفيليوترغيبا،بيفرحا،تكونما

اهـ."والتحصيلالطلب

21



العلمطلبفيهمته:رابعا

يكنفلم،العلمطلبفيعاليةبهمةيتمتع(الله)رحمهالشيخكان

جهوداذلككلفهوان،وتمحيصاستيعابدوندرسممامسألةيفوت

يقول،ذكرتبماتناديالتيالواقعةهذهواليك،طويلةوأوقائامضنية

كانكماليفشرح،عليهقراءتيفيللشيخ"جئت:(الله)رحمهالشيخ

لييروولم،تعودتماعلىنفسيفيمايشفلمولكنه،يشرح

اللبس،بعضإزالةإلىحاجةفيأجدنيوأناعندهمنوقمت،ظمئي

الكتبفأخذت،ظهراالوقتوكان،المشكلبعضوإيضاح

حتىفعاودت،حاجتيمنأفرغفلم،العصرحتىفطالعت،والمراجع

علىأقرأالحطبمنأعواداخادميليفأوقد،أيضانتهفلم،المغرب

الأخضرالشاهيوأتناول،المطالعةوواصلت،الطلابكعادة،ضوئها

انبثقحتىالضوء،يوقدبجواريوالخادم،كسلتأومللتكلما

نأوالى،طعامتناولأوفرضلصلاةإلاأقملممجلسيفيناوالفجر

هذاووجدت،لبسيعنيوزالدرسيمنفرغتوقدالنهارارتفع

هـ.ا"..لفهموالوضوحفيكغيرهالدرسمنالمحل

بالاضافة!!إشكاللهيعرضحينما(الله)رحمهيصنعكانهكذا

يشتغلالذيللكتابالشراحكلامتتبعفيسهرمنيكابدهكانماإلى

.البابأوالمسألةفيقيلماكللاستيفاءطلبابدراسته

اطلاعهوسعةعلمهغزارة:خامشا

وهمة،نادرةوحافظةمفرطا،ذكاء(الله)رحمهالشيخاللهحبا

فنونهبمختلفوجمعهالعلمتحصيلفيكلهذلكفسخر،عالية



...وعربية،صولو،وحديث،وتفسير،عقيدةمن،وصنوفه

نأللسامعيخيلحتى،سمعهمنكليشدالعلمفيكلامهوكان

!غيرهيحسنولاالفنذلكفيعمرهأفنىالشيخ

وأ،"الرحلة"كتابهقرومنشيء،فيالمبالغةمنليستوهذه

ماأو،النبويةالمدينةفيسواء،ومناظراتهمحاضراتهمنشيئاسمع

الجامعة،منوفدرأسعلىإفريقيةدوللعشرزيارتهإبانلهسجل

شاهدأكبرالتفسيرفيالمسجلةدروسهأنكما،ذكرتماحقيقةعرف

ذلك.على

إلاالقرآنفيايةتوجدلا":قالحينما(الله)رحمهصدقولقد

هـ..ا"حدةعلىدرستها

!!"عنديفهوشيئاالاقدمونفيهاقالاية"كل:وقال

حاشيةصاحب-الجملسليمانإن":الاشخاصأحدلهقالولما

أعلمأنيباددهلكاحلف":قال.هذا"يقللم-الجلالينعلىالجمل

أولهمنالمصحفأخذتلانيبكذا؛الجملسليمانمناللهبكتاب

ماوعرفتفيها،العلماءأقوالتتبعتإلاايةتبقولم،آخرهإلى

.قالوا"

الالافالعربيةوشواهدالعربأشعارمنيحفط(الله)رحمهوكان

لفيةو،الصحيحينأحاديثأكثريحفطكانكما،الابياتمنالمؤلفة

منذلكوغير،العراقيوألفيةالسعود،ومراقي،مالكابن

منوالمتشابه،والانساب،والغزوات،النبويةالسيرةفيالمنظومات
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.ورجرانثراالفقهفيالمتونمنوشيئا،القرانألفاظ

عليه.ذلكيستكثرلمالتفسيردروسمنشيئايسمعومن

عقيدته:سادسا

الشيخلدروسالمستمعانتباهتشدالتيالبارزةالامورمنإن

أهللاعتقادتقريرهكثرةمنها،المكتوبلهذاالقارئأو(الله)رحمه

يتعلقماخاصة-الاعتقاديةالابوابجميعفيوالجماعةالسنة

قواعدعلىواضحةبعبارةكلهذلكيقررفهو-والصفاتبالأسماء

لكلامهالمستمعإنحتى،والعقليةالنقليةالأدلةمنحشدمعراسخة

البابهذاغيريحسنلا(الله)رحمهالشيخأنإليهيخيللهالقارئأو

المسائلهذهعامةتقريرفي(الله)رحمهالشيختوسعومع.العلممن

منيملولايكللاكانفيها،الحقللمعتقدالاحتجاجفيوافاضته

الثلاثةالا!سس!بيانفييتكلمأنهفنجد،مناسبةكلعندذلكتكرار

هذهمنمواضعثمانيةفيالصفاتفيالصحيحالمعتقدعليهايبنىالتي

التشريعموضوععلىكلامهوهكذاإلينا،وصلتالتيالدروس

بعلمتعالىاللهاختصاصبيانعندوكذا،اللهأنزلمابغيروالحكم

عرضوكذا،مواضعسبعةفيالقدريةعلىالردنجلمكما،الغيب

ستةوفيالقدر،فيالجبارعبدوالقاضيالاسفرائينيبينالمناظرة

بينوقعتالتيالمحاورةيذكرمثلهاوفي،الاستواءصفةيقررمواضع

هذهفييتكررمماذلكغيرإلىالقدر،فيعبيدبنوعمروالاعرابي

.الاعتقادمسائلمنالمباركةالدروس

كانالتيالدروسعلىيقتصرلاالاعتقادلمسائلالتقريروهذا
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كتبه،فيمبثوثةنجدهابل!ي!اللهرسولمسجدفيالتفسيرفييلقيها

.(")1(البيان"أضواءسيمالا

السنة،أهلاعتقادعلىمقتصرا(الله)رحمهالشيختمكنيكنولم

ظاهروهذا،بطلانهاووجوهالمتكلمينبمذاهبالمعرفةراسخهوبل

قالوقد،كتبهفيذكرهوفيماالدروسهذهفييقررهفيمابجلاء

قولهوهي،الأعرافسورةمن)54(رقمالآيةتفسيرعند(الله)رحمه

صمأيامستةفيوالاؤضقألسمواتخلقىأددهرب!إن>:تعالى

فيالصحيحللمعتقدتقريرهبعد[ه4]الاعراف/(...العسشىعلىأستوئ

نقول"ونحن:ذلكفيالمتكلمينمذهببطلانوبيانالصفاتباب

ماأنامعالعظيمالقرآنضوءعلىالسلفمذهبلكمونقررهذالكم

طائفةكلبهتنفيوما،والمنطقالكلامعلوممثلشديدةدراسةدرسنا

تركيبهاوعلىالأدلةجميععلىمطلعونونحن،اللهصفاتمنبعضا

الوجهومن،البطلانجاءكيفعارفون،الصفاتبعصنبهانفيالتي

فييليقلاذلكولكن،بهتردالذيالدليلواسم،البطلانجاءالذي

النظرفبعد،الناسخواصإلايعرفهلالانه؛الحافلالمجلسهذا

تردوما،المتكلمينطوائفبهيستدلوماالكلامعلمفيالطويلالعام

بهاونفوارتبوهاالتيالمنطقيةوالأقيسة،الأخرىعلىطائفةكلبه

والبحوثالكلامنفسومنالوحيمنومعرفتنا،الصفاتبعصر

وتحققناالخطا،جاءأينومن،الدليلذلكيبطلكيفوالمناظرات

السلامة،كلالسلامةأنالتحققكلتحققناكلهذلكبعد،كلههذامن

إليها.الاشارةتقدمتعلميةرسالةذلكفيجمعوقد)1(
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هذابهديوالاهتداء،العظيمالقرانهذانوراتباعفيالخيركلوالخير

إلخ."...الكريمالنبي

لهيحصللم(الله)رحمهالشيخأنتعلمأنبقيالعرضهذاوبعد

فيأيضاذلكتجدبلحياتهأخرياتفيالبابهذافيالرسوخهذا

كتبهماذلكومنالبلاد،هذهفياستقرارهقبلالقديمةمؤلفاتهبعض

إليهوجهسؤالعلىجوابا(الحراماللهبيتإلىالحج)رحلةكتابهفي

والمستوىالاسلوببنفسفأجابالصفاتفيالسنةأهلمذهبعن

حياته.أخرياتفيالبابهذافيالسنةأهلاعتقادفيهيقرركانالذي

واسعة.رحمةاللهفرحمه

بلادهفيتقلدهالتي1والأعمالالوظائف:سابعا

بالقضاء،اشتهركما،والفتياللتدريس(الله)رحمهالشيختصدى

إليه،التقاضيفيرغبتهماالمتقاضيينيستكتبأنفيهطريقتهوكانت

جوابويكتب،دعواهالمدعييستكتبثم،بهيقضيماوقبولهما

الدعوىمعالحكميكتبثم،الدعوىكتابةأسفلعليهالمدعى

للتصديقالحكامأوالمشايخمنشاءامنإلىيحيلهماثم،والاجابة

وتنفيذها.عليها

للدماءكانإذوالحدود،الدماءفيإلاشيءكلفييقضيوكان

فيبالقصاصيقضيالبلادفيالفرنسيالحاكموكان،خاصقضاء

المرافعة،وإنهاءالقضيةتمحيصوبعد،ومرافعةمحاكمةبعدالقتل

عليه،للمصادقةالبلادعلماءمنعالمينعلىيعرض،الحكموصدور

هذهعضويأحد(الله)رحمهوكان،الدماءلجنة:العالمينعلىويطلق
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اللجنة.

وذاع،قدرهعلاحتىبلادهمن(الله)رحمهالشيخيخرجولم

وصار،والدانيوالقاصيوالعامالخاصبينمنزلتهوعظمت،صيته

الجميع.لثقةوموضعا،البلادأعلاممنعلما

ذلكوأثر،النبويةالمدينةفيواستقراره[لحجإلىسفره:ثامنا

[لعلميةالناحيةمنعليه

،الآخرةجمادىمنمضينلسبعبلادهمن(الله)رحمهالشيخساقر

علىالبرطريقعنالحجقاصدا،لفووثلاثمائةوستينسبعسنةمن

بالفوائدحافلةالسفرةتلككانتوقدالبلاد،إلىذلكبعدالعودةنية

العلم،فيالشيخرسوخعلىتبرهنالتيالقيمةالعلميةوالمباحثات

الرحلةتلكفيدونهماقرأمنكلبذلكيسلم،فيهباعهوطول

."الحراماللهبيتإلىالرحلة":بعنوان

النبوية،المدينةصوبتوجهالحجمناسكمنالشيخفراغوبعد

منليس":يقول(الله)رحمهوكان،فيهاوالاستقرارالبقاءعلىعزمثم

.!يم"اللهرسولمسجدفياللهكتابتفسيرمنأعظمعمل

اطلاعه،زيادةفيظاهرأثرالبلادهذهفيلاستقرارهكانوقد

الفقهعلىمنصبةكانتبلادهفيالدراسةأنذلك؛علمهدائرةوتوسيع

إلىإضافة،المذاهبمنغيرهدونخاصةمالكالاماممذهبفي

تكنولم،والمنطقوالتفسير،،والسيرة،والاصول،العربيةعلوم

علىالناسلاقتصارغيرها،بهيحظىبماتحظىالحديثدراسة

.(الله)رحمهمالكمذهب
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،النبويالمسجدفيالتدريسيزاول(الله)رحمهالشيخبدأفلما

يناقشومن،الاربعةالمذاهبيمثلمنألفى،والخاصةالعامةوخالط

المسجدفيالدراسةوجدكما،ويتطلبهالدليلعنويبحثفيها،

تصدرمنعلىالمتعينمنفكان،معينمذهبعلىتقتصرلاالنبوي

،المعتبرةالمذاهبسائرعلىالاطلأعالبيئةهذهمثلفيللتدريس

الكتاببعلومالتضلعمع،المسألةفيالعلماءأقوالعلىوالوقوف

علىساعدهوقد،ذلكتحصيلفي(الله)رحمهالشيخفدأب،والسنة

الالة.علوممنتمكنهالتوسعهذا

("البيان"أضواءكتابهفيبارزاتجدهإليهالمشارالأثرهذاوان

الفقهية.للمسائليتعرضعندما

بلادفي[ستقرارهبعد(الله)رحمهزاولهاالتيالأعمالتاسعا:

الحرمين:

تفسيرأتموقد،النبويالمسجدفيالكريمالقرانتفسير-1

بعضفيذلكذكركما،ثانيةتفسيرهفيشرعثم،القرانجميع

سورةيجاوزولم(الله)رحمهفمات،عاجلتهالمنيةأنإلا.دروسه

"العذببعنوانوطبعالدروسهذهمنوجدمافرغوقد)1(،براءة

.مجلداتخمسةفيالتفسير"فيالشنقيطيمجالسمنالنمير

عاممنذالنبويةالمدينةفي(العلوم)دارفيالتفسيرتدريس-2

محمدأحمدبنلشيختلميذهذكربينما،1/18النمير(:)العذبمقدمةانظر)1(

.مراتثلاثشرحهانهالامين
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.(1137)عامالرياضإلىانتقلأنإلى()9136

افتتحتحينما)1371(سنةمنذوالاصولالتفسيرتدريس3-

عدةتلاهعلميا،معهدابالرياضوالكلياتللمعاهدالعامةالادارة

ممن(الله)رحمهالشيخوكان،العربيةواللغةالشريعةوكليتامعاهد،

حتىهناكيدرسوبقي،الرياضإلىفانتقل،هناكللتدريساختير

سيأتي.كماالمدينةإلىانتقل

خصصحيث(الله)رحمهالاسلامشيخمؤلفاتبعضتدريس-

فيالمعهدلمدرسيدرسا-سبقماإلىإضافة-(الله)رحمهالشيخ

صحنفيذلكوكان(،الله)رحمهتيميةابنالإسلامشيخكتببعض

العشاءين.بينبدخنةالمعهد

إبراهيمبنمحمدالشيخمسجدقيوذلك،الاصولتدريس-

لكبارالاصوليدرس(مثواهالله)أكرمالامينكانحيث(الله)رحمه

الطلبة.

املىكما،العصربعدبيتهفيتلامذتهلخواصالاصولتدريس-

.السعود("مراقيل"شرحاتلامذتهأحدعلى

حينما)1381(سنةمنذالاسلاميةالجامعةفيالتدريس4-

الله()رحمهالشيخفانتقل،النبويةبالمدينةالاسلاميةالجامعةافتتحت

علىاستمروقدمجلسها،قيعضواكونهإلىإضافةفيها،للتدريس

ادابفيهادرسكما،الاجلوافاهحتىوالاصولالتفسيريدرسذلك

.والمناظرةالبحث
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)1385(عامفيوذلك)تعالى(اللهإلىالدعوةفيالسفر-5

الاسلاميةالجامعةمنبعتةرأسعلى(الله)رحمهالشيخسافرحيث

وكانتبموريتانيا،وانتهت،بالسودانبدأت،إفريقيةدولعشرإلى

العلمية،واللقاءات،والمحاضراتبالدروسحافلةهذهسفرته

الشهرين.علىتزيدالسفرةتلكمدةكانتوقد،الناقعةوالمباحثات

بهاواعتنيوفرغت،أشرطةعدةفيالمحاضراتهذهسجلتوقد

.إفريقيا"إلىالرحلة"بعنوانالمشروعهذاضمنوطبعت

)1386(سنةافتتاحهمنذللقضاءالعاليالمعهدفيالتدريس-6

استقدامنظامعلىآنذاكفيهالدراسةوكانت،الرياضمدينةفي

المحاضراتلالقاءهناكيذهب(الله)رحمهفكان،الزائرينالأساتذة

.والاصولالتفسيرفيالمطلوبة

عشرسبعةمنالعلماءكبارهيئةتشكيلتم(71913/)8/-في7

.الاعضاءهؤلاءمنواحدا(الله)رحمهالشيخوكان،عضوا

لرابطةالتأسيسيالمجلسأعضاءأحد(الله)رحمهالشيخكان-8

الاسلامي.العالم

وورعهزهده:عاشرا

ومراقبته،وجل()عزاللهخشيةعلىعلمهحملهمنبحقالعالمإن

عليها،والتهارشالدنيا،علىالتكالبمنالسفهاءأعمالمجانبةمع

.الاخرةوالداراللهعنبهاوالتشاغل

الله()رحمهالشيخحالعلىيقفحينماعجبهليشتدالمرءوان
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السلفأولتكمنواحدالمترجمأنإليكيخيلحتى،البابهذافي

.والورعوالزهد،والعملالعلمفيبهمالمقتدىالصالح

الدنياكانتلوأنهيفرحنا"الذي:يقول(الله)رحمهالشيخكان

عليهاوالحرصجمعهامنابنهويحذر""الخلةسدمنهااللهلاباحميتة

والله،الملجكالماءلانها،والاربطة،المدارسوبناء،التصدقبحجة

نأمع،بهالتصدقأجلمنالمالجمعالعبدعلىيوجبلموجلعز

.")1(للناسيعطيهلاالمالجمعإذاالعبدأنالغالبفيالواقع

أغنىأكونأنعلىالناسقدر"وأنا(:الله)رحمهالشيخوقال

منها،ينجولاالعبدبهاتلطخإذاأنهأعلملانيالدنياوتركت،الناس

".اللهعصمهمنإلا

قييكفيهماإلاالمالمنعندهيبقي(لاالله)رحمهالشيخوكان

والارامل،والعجزة،الطلبةفقراءعلىذلكعلىزادماويوزع،الشهر

منراتئاخذتمايوميقوتعنديلووالله":يقولوكان،قرابتهمن

."ضعيفشايبناو،بيدياشتغلأعرفلا،مضطرولكنني،الجامعة

:يقولوكانألفها،التيكتبهيبيع(الله)رحمهالشيخيكنولم

العلم،دفعاناولكنهذا،لايمكنحي؟ناوويباععليهنتعب"علم

إلىسيصلأنهعلموأناهمجاناللناسويوزع،الفلوسيدفعوواحد

عليهالحصوليستطيعلامنإلىأيضاسيصلولكن،يستحقهلامن

.")2(بالفلوس

)1(

)2(

الله.عبدابنهية1رو(الله)رحمهالشيخكلاملبعضخلاصةالكلامهذا

-:(183)2/:"التاليفحق-رسالةالنوازل"فقهكتابهفيزيدبوبكرشيخناقال
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وكان،الورقيةالعملةفئاتبينيميزلا(الله)رحمهالشيخكانبل

وهوأحد،عنديوجدأنقلكنزومعيالبلادمنجئت"لقد:يقول

الدنياأوثرلافإني،إليهاالطريقلعرفتالمناصبأردتولو،القناعة

."الدنيويةالماربلنيلالعلمبذلولا،الاخرةعلى

خرجوربمابالمطهر،عنايةالناسأبعدمن(الله)رحمهوالشيخ

أخضر.والاخرأحمرأحدهمامتغايرينبنعلين

المعهدفيطلابا"كنا(:الله)رحمهالعتيمينمحمدالشيخويقول

علينايدخلبشيخفإذا،الفصلفيجالسينوكنا،الرياضفيالعلمي

!!علممنبضاعةعندهليس،الاعرابمنبدويهذا:قلترأيتهإذا

أعيننا،منفسقط،بمظهرهيهتملا،الهيبةاثارعليهليس،الثيابرث

الشيخأترك:نفسيفيوقلت،السعديالرحمنعبدالشيخفتذكرت

الشنقيطيابتدأفلما؟!البدويهذاأماموأجلسالسعديالرحمنعبد

الزاخر،علمهبحرمنالعلميةالفوائدمنالدررعليناانهالتدرسه

منفاستفدنافحولها،منوفحلالعلماء،منجهبذمامأننافعلمنا

هـ..")1(1وورعه،وزهده،وخلقه،وسمته،علمه

ثوبوعليهالقضاء،لمعهدزياراتهبعضفيالرياضإلىوقدم

)1(

أكثرلكانتجاريةطبعةالبياناضواءطبعلو-الشنقيطيللشيخ-ايله"قلت

علىيجترئاحداظنوما،تعالىاللهلكتابالبيانفيأتاجرلا:فقال،لانتشاره

فيبجانبهناوسافهنيهكذا.الدعوةتصيبهأنإلاعليهفادعوفيبيعهكتابي

هـ..ا-"تعالىاللهرحمه-الشريفالنبويالمسجد

.22ص،الثانيالعدد،الحكمةمجلة
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القضيةفلان"يا:بقولهأجابه،ذلكفيتلامذتهأحدكلمهفلما،مبتذل

الشافعيصوروقد"العلممنالثيابتحتماوإنما،بالثيابليست

بقوله:المعنىهذا(الله)رحمه

أكثرامنهنالفلسلكانبفلسجميعهاتباعلوثيابعلي

وأكبراأجلكانتالورىنفوسببعضهاتقاسلونفس!وفيهن

فرىوجهتهحيثعضباكانإذاغمدإخلاقالسيفنصلضروما

تكسرا)1(غلاففيحساممنفكمببزتيأزرتالاياميمنفان

شرحالذيالامينمحمدبنأحمد-وهوتلامذتهأحدحاولولما

لضعففيهتوفيالذيالعامفيالحجعنثنيهالسعود-مراقيله

أريدلندنإلىسفري،المحاولةعنك"دع:بقولهأجابه،صحته

".بحجعنهأكفرأنبدلابهاالشفاء

الدنيا،حطاممنشيئايخلفولم(الله)رحمهالشيخومات

واسعة.رحمةاللهفرحمه

مؤلفاته:عشرالحادي

جهةمنوهي،المؤلفاتمنمجموعة(الله)رحمهالشيخلناترك

:أقسامثلاثةعلىالتاليفبزمنالتعلق

وهي:بلادهفيألفهما:الأولالقسم

131(.)9/الحليةفيوهو،الاخيرسوى-4344صديوانهفيالابيات)1(
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ذكرفيالجمان)خالص:سماه،العربأنسابفينطم-1

هذامعللا،ذلكبعددفنهثم،البلوغقبلألفهوقد.(عدنانبنيأنساب

فيه:قالوقد.الاقرانعلىالتفوقنيةعلىكتبهبأنهالصنيع

عدنانبنيأنسابذكرفيالجمانبخالصسميته

منبالعقوديختص(،الله)رحمهمالكمذهبفروعفيرجز-2

.بالالافيعدوهو،والرهونالبيوع

المنطق.فيألفية-3

الفرائض.فينطم-4

منقادموهوالحجإلىطريقهفيملاهأوكتبهما:[لثاني[لقسم

:بلاده

المنطق.فيالأخضريسلمعلىشرح-1

.سنواتبعشروفاتهبعدطبع.الحراماللهبيتإلىالرحلة-2

:البلادهذهفياستقرارهبعدكتبهما:الثالثلقسم1

والاعجاز.للتعبدالمنزلفيالمجازجوازمنع-1

.الكتاباياتعنالاضطرابإيهامدفع-2

إجازةوهي،ليلةعشرةخمسفي(الله)رحمهالشيخكتبهوقد

.()1373عامالامتحانات

الناظر.روضةعلىالفقهأصولمذكرة-3

الرياضفيافتتحتالتيالشريعةكليةفيطلابهعلىأملاهاوقد

34



ولم.الرياضفيتدريسهمنالاولىالسنواتفيفأملاها()1374عام

.()1913عامفيإلاتطبع

.والمناظرةالبحثاداب-4

منفرغكما)28/3/1388(بتاريخالاولالجزءمنقرغوقد

.(51388//41)بتاريخالثانيالجزء

قدسورةفيه)بلغبالقرانالقرانإيضاحفيالبيانأضواء-5

وأعظمها.كتبهأكبروهو،()مطبوع(سمع

اخرفي)مطبوعالحكيمالذكرايفيوالمنسوخالناسخبيان-6

ونصف،صفحاتأربعنحوفيتقعصغيرةرسالةوهي.(البيانأضواء

الاياتفي(الاتقان"فيلسيوطيذكرهاالتيالعشرةالابياتفيهاشرح

المنسوخة.

السعود.مراقيعلىشرح-7

الامينمحمدأحمدبنالشيخوهو،تلامذتهأحدعلىأملاه

جميعشرحقدوكان1375()22/7/بتاريخمنهقرغوقد،الشنقيطي

لمبيتومائةوستينأربعةمنتقربالنظممنقطعةلكن،المراقي

شرجها.يدون

السعود"،مراقيعلىالورود"نثربعنوانالكتابهذاطبعوقد

يسمه.لمالمؤلفلانمحققهمنالتسميةوهذه

وجهتأسئلةعلىوالاجوبةالفتاوىمنعدد(الله)رحمهوللشيخ
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منها:عرففمما،إليه

مثيع.بنعبداللهالشيخهووالسائل،بالحكمةالتعليلفي-فتوى8

المسعى.سقففوقالسعيحكمفينظر-وجهة9

.الطائرةفيالصلاةحكمفيرسالة-01

.()1385عامكتبها،صفحاتستفيتقعصغيرةرسالةوهي

شنقيط،بلادأمراءأحدمنإليهوردسؤالجوابفيرسالة-11

ذلكأو،لمج!النبيبركةمنومرزوقمخلوقهوهلالعالمعنيسأله

؟أخرىباسباب

صفحة.عشرةستفيالجوابويقع

محمدالشيخمنمقدمة،ثلاثةسؤالاتجوابفيرسالة-12

هي:والسؤالات،الخضرمحمدالشيخبنالامين

؟الإنسانفيالعقلمقرأين-أ

؟الكتابأهل()المشركينلفظيشملهل-ب

.الحرامالمسجدغيراللهمساجديدخلأنللكافريجوزهل-ج

صفحة.عشرةإحدىفيالجوابويقع

بعضها،طبعوقد،المحاضراتمنالعديد(الله)رحمهوللشيخ

ذلك:ومن

.()1384عامألقاها.وحكمتهالاسلاميالتشريعمنهج-13

36



العليا.المثل-41

.(0913)عامألقاها.المرسلةالمصالح-15

اكملتنيوم>:تعالىلقولهشرحوهي،كاملدينالاسلام-61

)1378(،عامالنبويبالمسجدوكانت،الاية00(.دينكئملكم

.المغربملكالخامسمحمدبحضور

ألقاهاوقد.والصفاتالاسماءلاياتودراساتمنهج-17

.(91382/)13/بتاريخالاسلاميةالجامعةفي(الله)رحمه

الشيختلميذهعنهنيابةالقاها،الرقيقشبهةحولمحاضرة-18

مخطوطة.تزالولا،الاسلاميةبالجامعةالثقافيالموسمفيسالمعطية

حياتهاخرياتفيالفتياعنتجافيه:عشرالثاني

حياتهمنالاخيرةالسنواتفي(الله)رحمهالشيخعلىغلب

إلىاحداضطرهإذاوكانعنها،والتباعدالفتيا،منالشديدالتحرز

.وكذا"كذايقولونالعلماء،شيئاذمتيفيأتحمل"لا:يقولالجواب

لمماعافيةفيالانسان"إن:بقولهأجابذلكعنسئلولما

اللهحكمأتصيبتدريولااللهعنتقوللانك؛ابتلاءوالسؤال،يبتل

!ماللهرسولسنةأواللهكتابمنقاطعنصعليهيكنلمفمالا؟أم

."فيهالتحفظوجب

:الشاعر)1(بقوليتمثلوكان

جاهلهأنتالذيالشيءتقلولابهفقلعلماالشيءقتلتماإذا

نسبة.بلا)2/842(،العلمبيانجامعفيالاولالبيت)1(
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مقاتلهأصيبت"أدريلا"ويكرهمتصدرايرىأنيهوىكانفمن

حالهوالفتيا-منالتحرزأعني-الصنيعهذاأنيخفىولا

المقاميسعلاكثيرالمجالهذافيعنهموالمنقول،الصالحالسلف

)1(.مظانهفيفليراجع،نقله

ذلكلهظهرإذاللحقرجوعه:عشرالثالث

الحقإلىرجوعهإعلانمنيأنفممن(الله)رحمهالشيخيكنلى

لهوانتصرونشرهأذاعهقدعنهرجعالذيالقولكانولولهتبينإذا

الايةعلى(الله)رحمهالشيخكلامعندجليانجدهوهذا،متطاولةسنين

الاشهرفيالقتالعلىللكلامتعرضحينبراءةسورةمن)5(رقم

القتالتحريمنسخوهو-القولهذانرى"وكناةيقولحيثالحرم

الاصوب،أنهونقررالقولهذاننصرونحنالزمنمنكثيرامكثنا-فيها

تحريمأنبالصوابوأولاهماالقولينأصوبأنذلكبعدلناظهرثم

هـ.."اينسخلمباقالحرمالاشهر

ذكرنا"وقد:نفسهاالسورةمن)34(رقمالآيةتفسيرعندوقال

نسخقدالحرمالاشهرتحريمأنوننصرهلنايظهركانالذيأنبالامس

إلىالتحريمباقيةأنهابهنجزموصرناذلكبعدتحققناهالذيوأن

هـ.."ا...الان

ثمالسعود"مراقي"شرحفييقررهاكانمسائلعدةذلكومن

."البيان"أضواءفيعنهاويتراجعيخالفها

843(.-826)2/العلمبيانجامع،(175-165)2/والمتفقهالفقيه:انظر()1
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وفاته:عشرالرابع

منعشرالسابع،الخميسيومضحى(الله)رحمهالشيخوتوفي

فيمنزلهفي،وألفوثلاثمائةوتسعينثلاثعام،الحجةذيشهر

بعدبازبنعبدالعزيزالشيخسماحةعليهصلىوقد،المكرمةمكة

،الحجونبريحالمعلاةبمقبرةودفن،اليومذلكمنالظهرصلاة

واسعة.رحمةاللهفرحمه

كبهإ--:ة؟--بنبر-
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