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 مقــــــدمـــة 
 

اأشييييهد أإ ال  له  البصييييري احلمد  الذي ليس كمثله شيييييو اهو السييييميع 
اللهم    أإ حممداً رسول هللا البشري النذير  االّسراج املنري  اأشهد ال هللا العليم اخلبري   

 صّل اسّلم عليه اعلى آله اأصحابه امن على هديهم يسري. 
يف بناو    امؤثر    هام    احياة العلماو ألمر    احلاضرة بسريةفإإ تعريف األجيال  

ر العلماو الذين محلوا على عاتقهم التعريف بديننا احلنيف يف ي  ياألمم  الوال امتداد س  
هم للعلم اخدمته االدعوة يكل عصر من العصور املمتدة اليت عاشوا فيها ابذلوا حيات

مشاعل   احاملوة األنبياو  ارث  اً عنا  فهم حقّ    ليه ألصبح كثري من أمور ديننا غريبةً 
 احلضارة اثبات األمة اإلسالمية على احلق املنزل من السماو.

 
هم  ىل الصراط املستقيم  االدين  يأرسل  ىل الناس رُسًال يهدان  تعاىل قد إ هللا  

األنبياو سيد حممد   بسيد  ما الذي     ملسو هيلع هللا ىلصالقومي  اختمهم  أحسن  ربه  رسالة  بلَّغ 
دين أحسن ما يكوإ األداو  مث محل األمانة من بعده  يكوإ البالغ  اأدى أمانة ال

اخلامت   نبيه  ااراثة  دينه   لتبليغ  ااختارهم  هللا   اصطفاهم  هذه  ملسو هيلع هللا ىلصرجال   اظلَّْت    
 هذا  ا ىل أإ يشاو هللا تعاىل.نا تتواصل  ىل يوم الصفوة

ي شرُ  ين  همبتعلقف  ا ذا كاإ كل شيو  ر اختيار  تصدر عن  الدعوة  اظيفة  فإإ    
 ١. : )ا   إَّ الُعل م او  ا ر ث ُة األ نْب ي او ( ملسو هيلع هللا ىلصاذلك لقول صاحبها   ااراثة للنبوة اخلامتة 

  

رهم-كاإ العلماو املسلموإ   عثيأعالم  كّل ن  -اال زالت آ كّل    يهضٍة  ا

 
 األلباين رااه أبو دااد االرتمذي اصححه  ١
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ار  الرّاكدة    ّاادفكرٍة   اهلمم  حّرك  املسلمني  العلماو  فتّياُر  لعطاو.  يتدفق  تّياٍر  كّل 
املتجّمدة االعقول  اخلائرة  الضمانة    .االنفوس  هو  ااستمراره  هؤالو  فكر  أإ  ذلك 

احلقيقية ألإ تتغذى األجيال على فكر العلماو اخلالد  األإ ُحيفظ الّسبُق ااالبتكاُر  
 ها.يأجيال األمة اتضبط مسريتهدي ياتُرّسُخ األصالة كمنارة ت

 

ت العقل   نه  ذا كانت املعرفة غاية من غا امن هذا املنطلق ميكن القول 
 راو.  اآل فيهاجتاهات اتعددت االاإلسالمي فإإ اسائل هذه املعرفة قد قامت حوهلا 

 

علمياً    هجاً يهج القرآإ الكرمي يف  رشاد  ىل املعرفة نياعندما نتوقف عند ن
 يقوم على دعامتني أساسيتني: جنده ااقعياً 

لقراوة هلم أا االستماع  ليهم ااالنتفاع مبا تركوه لنا    - أإ نستفيد من جتارب غري 
ر.    من آ

 أإ نستعمل عقولنا لنكمل املسرية احنقق ما تطلعوا  ليه من أهداف بعيدة.   -
 

الدعامة األاىل حتتم على كل جيل تعليم اجليل التايل    معطيات اال شك أإ  
هذا تتقدم األجيال على طريق يما اصل  ليه من جتارب اما استفاده من معارف  اب

 النماو االعطاو املوصول.  
 

ك إلقبال على النافع املفيد ألجيال املستقبل اترْ   مستقيماً   ااحلتمية هنا جتد هلا مساراً 
ك اهلدف  أا اإلحلاح يف طلب هدف حمال اترْ    ال نفع فيهمن ارائه ا ماال طائل  

َّ  ع ْلم)  املنال  ايف هذا اجملال يعلمنا الرسول املعلم ملسو هيلع هللا ىلص ف عاً   اً س ُلوا ا       َّ ا تي ع وَُّذاا  
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   ١.(م ْن ع ْلٍم ال يي نيْف عُ 
لتفكري اإلسالمي املنطقي السليم  اذلك   امعطيات  الدعامة الثانية تنادي 

ر الغزا الفكري لنا سواوً الأنه ال بد من أإ حنرر   كاإ    عقول مما راإ عليها من آ
نستطيع أإ نبحث عن أصالتنا من خالل سرية علمائنا يف   هكذا  ا أا غربياً   شرقياً 

 حرية اطالقة.  
 

 املعرفة الشاملة وأقوال املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف عامل 
 
ُ ب ه  خ ريْ ) َّ    ٢.(يُيف قّ ْهُه يف  الدّ ين    اً م ْن يُر د  ا
ُكمْ )    ٣. (ف ْضُل اْلع امل   ع ل ى اْلع اب د  ك ف ْضل ي ع ل ى أ ْد 
ْثُل ُأُجور  م ْن ت ب ع ُه ال  يي نيُْقُص ذ ل ك  م ْن   م ْن د ع ا   ىل  ُهدىً ) ك اإ  ل ُه م ْن اْأل ْجر  م 
ْيئاً أُ    ٤. ( ُجور ه ْم ش 
ق ٍة  ) ُلُه   ال م ْن ث الٍث  ص د  تي ف ُع    ج ار ي ٍة  ذ ا م ات  اْبُن آد م  انْيق ط ع  ع م  أ ْا   ب ه  أ ْا ع ْلٍم يُينيْ

  ٥. (ا ل ٍد ص ال ٍح ي ْدُعو ل هُ 
يب ايف جممع الزاائد أإ رسول هللا  هاقد ارد يف الطرباين ايف الرتغيب االرت 

 على طوائف من املسلمني خرياً مث قال:  أصحابه فأثىنيف ملسو هيلع هللا ىلص خطب 
ري ان  ) ُل أ قْيو اٍم ال  يُيف قّ ُهوإ  ج  ُهْم  ا ال  يُهْم  ا ال   ُْمُران  يُهْم  ا ال  ي ع ُظون  يُهْم  ا ال  يُيع لّ ُمون  يم ا  

 
 صحيح اجلامع  -حديث حسن  ١
 صحيح البخاري  ٢
 سنن الرتمذي ٣
 صحيح مسلم  ٤
 صحيح مسلم  ٥
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ْون   ُل أ قْيو  ييي نيْه  ري ان  اٍم ال  يي تي ع لَُّموإ  م ْن  ُهْم. ا م ا   ُ    .ا ال  يي تَّع ُظوإ    يي تي ف قَُّهوإ  ا ال     ه ْم يج  َّ ا ا
ري ان  ل يُيع لّ م نَّ قي ْوم   ْون   ُهْم يا  ُْمُران   ُهْم يا ي ع ُظون  ُهْم يا يُيف قّ ُهون   ُهْم يج  ا ْليي تي ع لَّم نَّ قي ْوم   ُهْم  يا يي نيْه 

ري ان  م ْن  ل نيَُّهُم اْلُعُقوب ة   ا يي تي ف طَُّنوإ   ا يي تي ف قَُّهوإ   ه ْم يج  ُع اج     (.أ ْا أل 
 

ريخ الدعاة خاصة هلو خري معني للداعية اللمسلم    إ دراسة التاريخ عامة ا
اميكننا    ألإ التاريخ ميثل ذاكرة األمة  املعاصر يف سلوك طريق الدعوة  ىل هللا تعاىل

ننا أمام   املعرفة االعلم االتعليم يف قطر عرب هذه    مناهلمن    منهلالقول بعد ذلك 
عامل من علماو الشريعة ارائد من رااد النهضة التعلمية  اليت تراي حياة    الصفحات 

 الشيخ عبدهللا بن تركي السبيعي رمحه هللا. اهو   يف دالة قطر
 

 يقول:  -رمحه هللا-علي شحاته  لشيخ اكتب 
الشيخ عبدهللا بن    ااملريب الفاضلاجلليل  العامل  رائد النهضة التعليمية يف قطر   هو  "

  ادرس خمتلف العلوم الشرعية. الكرمي تركي السبيعي  حفظ القرآإ
الّدراية  متشّعب احلديث  يسرتّق   الرااية  لطيف  قال عنه من عاصره: كاإ غزير 

الناس حبسن   امجيل  قلوب  اكاإ  البياإ الكالم  اافر   -رمحه هللا-.  فذة   شخصية 
 العقل  سديد الرأي  ااسع املعرفة  مشرق الوجه  مهيب الّسمت  جليل القدر.

ملنظر أفاو هللا عليه نور  البصرية  اقوة اإلمياإ.   ُتضيو حليُتُه بنور املشيب اميألُ العني  
فُه أإ  الوقار احمل االعتبار. كاإ يتمىن كل من عر    الشيُخ موضع  املهيب. لذا كاإ  

ً على املذاكرة  مثابراً  ُميضي حياته اهو يعيش يف رحابه  ايسُري يف ركابه. اكاإ دؤا
اقف نفسه ااقته      الذاكرةاكاإ سريع احلفظ قوي    .على االطالع االبحث االتنقيب

اجهده على دراسة اإلسالم الصحيح من مصادره األاىل  اأعانه على ذلك قرحية   
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مسحة  ابصرية  نييّ رة  اأُفق ااسع  احافظة  قوية. اكاإ عاملاً يف التفسري  اأستاذاً يف 
ً يف الّسرية  احبراً يف التاريخ اإلسالمي اتراجم الرجال. فكان له يف   تالفقه  اُحمدّ 

ع  طويل. اكاإ  ذا حتدث مرجتالً فكأمنا يقرأُ    مناملعرفة قدم راسخة  ايف العلوم 
التقّعر اغريب الكالم   اللفظي  بعيداً عن  التعقيد  كتاب  اكاإ كالمه خالياً من 
بسيطاً مفهوماً للعاّمة  ال تكلُّف  فيه اال تعسُّف  مطبوعاً على سالمة الذاق ار قةّ   

اك طوع  رادته   األسلوب.  فكانت  الشعر  أبيات  من  الكثري  حيفظ  الشيخ  اإ 
ها يف كل مناسبة  اجيري ذكرها على لسانه يف ي ها يف كّل مسألة  ايردُّ بيايستشهُد ب

ه    ّ  ال أ ً من أبواب اخلري  ال طرقه  اال موقفاً من مواقف الرب  كل جملس. مل يد ع 
ً بني متباعدين  اال يرتُك فرصًة    فال تكاد تراه  ال مصلحاً بني متخاصمني  أا ُمقرّ 

قد قاد محلًة ا   .تتطّلُب البذل  االف داو  يف سبيل أي بلد مسلم  ال اكاإ يف املقدمة
فكاإ   جبهده  فيها  ساهم  اجلزائرية   الثورة  جملاهدي  التربعات  جلمع  ااسعًة  جريئًة 

 ىل القاهرة اسّلم أموال خطيبها األال  اساهم فيها مباله حىت جنحت احلملة اسافر  
بنفس الدار يف  عانة ُأس ر اجماهدي    -رمحه هللا-اقام    التربعات للمسؤالني اجلزائريني.

ته بعزم اتصميم    فلسطني. مر من األمور اندفع بكل طاقاته ا مكا اكاإ  ذا اقتنع 
 ١" حىت يصل  ىل ما يريد.

 

 أ. الدكتور يوسف بن حممد العبيدان:  وكتب
ريخ  الشيخ اجل" ليل االعامل الكبري الشيخ عبدهللا بن تركي السبيعي الذي حيفل به 

لفخر ااإلعزاز جهوده املباركة يف  رساو ل ب نات التعليم مع املسؤالني  قطر ايذكر له 

 
 الشيخ علي شحاته  " يف قطر "الشيخ عبد هللا بن تركي السبيعي من أعالم احلركة الفكرية ١
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التعليمية حنو آفاقها الرحبة اليت نعيشها يف اقتنا   ملسرية  املخلصني الذين انطلقوا 
 ١احلاضر." 
 

احماضرات امقاالت    جهد الشيخ عبد هللا بن تركي يف الدعوة خطباً لم يكن  ف
يؤسس قواعد راسخة لنهضة دينية اتعليمية    اوً بنّ   بل كاإ عمالً   فحسب   ىافتاا 

   .متواصلة
ألنه كما    االتعليم عن جهده يف جمال الرتبية    منفصالً   امل يكن كذلك جهداً   

  رأينا اختذ من الرتبية االتعليم اسيلته املثلى لتحقيق أهداف الدعوة  فقد كاإ تربوً 
داره  ا   اإلسالمية يف جمال الرتبية االتعليم  فهو بوضعه مناهج الرتبية    يف دعوته  داعيةً 

الديينيف   املعهد  البالد  ا   الثانوي   نشاو  الشريف    ساتذة تزايد  األزهر  من علماو 
من أبرز  كاإ  شرافه على التعليم الديين اتوجيهه    افتح أبواب التعليم للفتاة القطرية ا 

املعارف  الرتبية الدينية االعلوم الشرعية بوزارة    ااالد   قطررااد النهضة التعليمية يف  
 . القطرية

 رمحه هللا.  هذا ملخص سرية عاملنا اجلليل الشيخ عبدهللا بن تركي السبيعي

 
 

��� 
 

 
 م٧/٢/١٩٩٧جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  ١
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x السياسية البيئة 

x الثقافية والعلمية  البيئة 

x االجتماعية واالقتصادية البيئة 
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 السياسية  البيئة 
  السياسية جمموعة هائلة من األحداث  ركي السبيعي  ي عبدهللا بن تالشيخ    صرعا

على مستوى اجلزيرة العربية ااخلليج العريب امن خلفهما العامل اإلسالمي الكبري. فقد 
 م١٩٠٦عام    الداحة حكم    جاسم الشيخ عبد هللا بن    املبكرة تويل  نشأته اعى يف  

بن حممد  االذي    جاسم لدالة قطر املغفور له الشيخ    يأثناو حياة أبيه املؤسس احلقيق
الذي  على القائد العثماين    أهل قطرر فيها  صليت انتيف عهده حدثت موقعة الوجبة ا

 منطقة األحساو.   جاو من
 

ااملعريف  التعليمي  االنضوج  العلمي  التحصيل  فرتة  أإ معظم  املعراف  امن 
دة االوعظ ااإلرشاد قد ااكبت حياة   هتولي امن مثعبدهللا بن تيركي  شيخلل  زمام الر

 الذي حكم البالد قرابة نصف قرإ من الزماإ.   جاسمالشيخ عبد هللا بن  
 

حوايل عشرين عاما شهد   ركي السبيعيي عبدهللا بن ت  الشيخفعندما كاإ عمر  
  اقد كانت م١٩١٦عن قطر  اعقد املعاهدة مع بريطانيا سنة    هائياً يجالو األتراك ن

صداقة قوية امعرفة عميقة اجلذار   جاسم  بن  الشيخ عبد هللا  أبناو طه بواحد من ترب
ه ايعاانه يف  ين الذي كاإ يساعد أ أال اهو املرحوم الشيخ محد بن عبد هللا آل 

اإ احلكم ا دارة دفة األمور يف البالد مبا عرف عنه من التدين اقوة الشخصية ؤ ش
  اهلذا فإنه كاإ حيكم نيابة عن االده يف كثري االذكاو احسن السياسة اسداد الرأي

كما كانت   . رمحه هللا  يف حياة االده   م١٩٤٨عام    د الشيخ محتويف  من األحياإ حىت  
صداقة امودة اتناصح مع الشيخ علي بن عبد   عالقةعبدهللا بن تركي    شيخ ال  تربط

توىل احلكم عام   الذي  ين  أبناو  م ااشته١٩٤٩هللا آل  االعطف على  لتدين  ر 
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عن احلكم   -رمحه هللا-ركي تنازل الشيخ علي بن عبدهللا  ي ابن ت  شيخال  د  ه  شعبه. اش  
ة بن م اتعيني الشيخ خليف١٩٦٠هي املوافق  ١٣٨٠لولده املرحوم الشيخ أمحد عام  

ين اليا  ئبا له.  لمحد آل   لعهد ا
 

 ١يقول الدكتور حممد الدُّرويب:
ركي السبيعي  أحد مشاهري علماو قطر ادعاتيها  مربٍّ فاضل  ي"الشيخ عبدهللا بن ت

ين  أمهها مدير تفتيش تقّلد مناصب رفيعة   يف عهد الشيخ علي بن عبدهللا آل 
العلوم الشرعية يف ازارة املعارف القطرية  ُعر ف  بفضله اكياسته احسن أدبه  اكانت 

اكاإ من له توجيهات سديدة بشأإ  صالح التعليم يف قطر انشر املدارس النظامية   
إ  ىل جانب ذلك يتوىل التدريس اكاأشد العلماو القطريني املتحمسني لتعّلم املرأة   

و الذين كانت ي االفتيا ااخلطابة. كاإ الشيخ ابن ت ركي ااحداً من اجوه العلماو ااألد
ين  اكاإ مشاركاً بعلٍم افضٍل احسن  جتمعهم جمالس الشيخ علي بن عبدهللا آل 

 رأي يف تلك اجملالس." 

 
ين"  سلسلة  ١  أعالم من قطر "الشيخ علي بن عبدهللا آل 
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ئب احلاكم وو  ين و يل العهد الشيخ خليفة بن حاكم قطر الشيخ أمحد بن علي آل 
ين وفضيلة الشيخ عبدهللا بن  ين ووزير املعارف الشيخ جاسم بن محد آل  محد آل 

 )رحم هللا اجلميع(  خالل فرتة الستينيات،  تركي
 

ثورات   العربية  املنطقة  شهدت  العشرين  القرإ  من  اخلمسينات  مطلع  مع 
ها ذ السيطرة االستعمارية اليت بسطت نفو متعاقبة تدعو للتحرر ااالستقالل امقاامة  

العريب. العامل  أرجاو  معظم  بوترية    على  لالستعمار  املقاام  العريب  التيار  اتصاعد 
ابرزت قيادات اطنية     مع انتشار اإلذاعات العربيةمتسارعة اانتشر الوعي العريب  

الوطنية    الشيخ مع هذه القيماتفاعل  حتاال أإ تصنع احتقق قيام احدة عربية شاملة.  
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السامية املطراحة يف الساحة العربية  سواو منها ما كاإ يدعو  ىل التحرر من ربقة  
اتتابعت األحداث   االستعمار أا ما كاإ يدعو  ىل نشر احلرية االعدل ااملساااة.  

حراب كبرية   انشبت  االعراق   ااجلزائر  اسور  مصر  العربية يف  املقاامة  ااشتدت 
   منتصرة  م اخراج مصر منها١٩٥٦ثي على مصر يف عام  متثلت يف العدااإ الثال

لت مت ثورة يف العراق ضد امللكيةاامقاامة االستعمار الفرنسي يف سور  اق   ا
الثورة ضد االستعمار يف العامل   مبادئمصر اسور االعراق االستقالل. مث انتشرت  

مجع    ةالشيخ ابن تركي جلن  اتيي رأس  لتحقيق االستقالل.  العريب ادعمت ثورة اجلزائر  
املال    التربعات  ببذل  املتضررين  لألشقاو  لدعم  ايطالب  اهلمم  لدعم يستنهض 

ااجلز  اسور  مصر  يف  العربية  من الشعوب  الكثري  معه  اتعااإ  بنفسه  اقادها  ائر 
 اسامهت احلكومة القطرية اأهل اخلري يف ذلك.  ت قطر الكرامرجاال

اعلى مستوى اخلليج العريب فقد عاش تلك املراحل املتتالية االيت أسفرت 
ة اخلليج عن طريق سلسلة من االتفاقيات اليت قعن بسط سيطرة بريطانيا على منط

أا  سالمية    ة اعن طريق  بعادها ألية قوة عربية قفرضتها على حكام اشيوخ املنط
قة  ذ عارضت اقاامت امتداد احلركة الوهابية لسواحل اخلليج العريب اقد طعن املن

كاإ من أعظم أمنياته رحيل ذلك االستعمار البغيض من أراضي اخلليج العريب  امل 
  ة طق فقد عاجلته املنية قبل الرحيل الربيطاين عن دال املن  عمر ليشهد ذلك به ال  ميتد

 .  ثالثة أعوامبعد افاته حبوايل الذي أتى 
 

اعلى مستوى اجلزيرة العربية  فقد عاش ذلك احلدث الكبري الذي توحدت 
 . م١٩٣٢ة ااحلجاز اعسري يف اململكة العربية السعودية عام  مهايفيه األحساو اجند ات
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 م ١٩٥٣مث عاش تطورات األحداث يف اململكة اأبرزها تويل األمري سعود امللك عام  
عام   فيصل  األمري  مبايعة  مث  االده  افاة  العربية    م١٩٦٤بعد  اململكة  على  ملكاً 

  السعودية.
العثمانية   اخلالفة  ريخ  عاصر  فقد  اإلسالمي   العامل  مستوى  يف  اعلى 

منذ أااخر عهد اخلليفة عبد احلميد الثاين مث اخلليفة حممد رشاد عهودها املتأخرة  
  اعاش  م١٩١٨الدين )السادس( حىت عزل عام    اخلامس مث اخلليفة حممد احيد

الثاين( الذي مل تكن له أي سلطة امت عزله ا سقاط   اجمليدأحداث ذلك اخلليفة )عبد  
 م. ١٩٢٤هي املوافق مارس ١٣٤٢اخلالفة يف رجب 

مدى غلياإ    ابن تركيالشيخ    عاشها ايتضح من تلك الفرتة التارخيية اليت  
ت    براز حركات التحرر االعريب ااإلسالمي  ا اخلليجي    :األحداث على كل املستو

قطارها املختلفة   االستعمارُ   م  يف تطلعها حنو االستقالل ااحلرية بعد أإ جث    العريب 
ردحاً  صدرها  الصفوف  على  بتفريق  استقالليتها  من  جتريدها  احاال  الزمن      من 

مما     ها من مقومات التالقيي من أبناو األمة العربية  احرمانااالعتداو على البارزين  
مسيطراً  لألمة  االستعمار  اظل  االبقاو   الوحدة  ملمارسة  املبذالة  الطاقات   شتت 

    أهلها  حقوق    خريات البالد العربية عامة ااخلليجية خاصة  امضيعاً   مستنزفاً   مستغالً 
ما تصبوا  ليه اهلمم   حتقيقملشراعة يف  ماهلا اآها ا ييف طريق تطلعات  رةٍ ثع  ر  جح    ااقفاً 

 العالية من تقدم ااستقالل ارخاو اازدهار.  
 

بن تركي تلك احلقبة املمتدة من الزماإ  اجندها ااضحة عبدهللا  عاش الشيخ  
ره املدانة.   املالمح على تلك الصفحة الصافية من مرآة آ

يشهد   ااسع رمحته قبل أإ أإ خيتار الشيخ ابن تركي  ىل  القديرُ  العليُ  اشاو  
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هاو العالقات التعاهدية اخلاصة بني دالة  يهذا اليوم األغر الذي مت فيه توقيع اثيقة  ن
 م. ١٩٧١يف الثالث من شهر سبتمرب  بريطانياقطر ا 

 

 والعلمية الثقافية  البيئة 
يتوجه   اليت  اجلديدة  السمات  لرغم من جالو  الناحية   نه  فيها عاملنا من 

ها أصبحت تتناال مجيع جماالت ي الفكرية ااحلضارية ااالقتصادية ااالجتماعية  حىت  ن
ال جند حركة العلماو قد استطاعت   -ااحلق يقال-حياة كل اطن امواطن   ال أنه  

أإ تتكيف التكيف املالئم عرب تلك احلقبة من الزمن اليت عاشها العامل اجلليل. فقد 
ة األمة العربية  يمشكالت كثرية اختلفت داافعها اأسباببرزت   ها  مما أدى  ىل معا

مختلف أجزائها من جمموعة من الفجوات احلضارية العميقة  اأمام جمموعة أخرى  يب
ت اليت تراكمت   سنني القرإ املاضي.   عربمن التحد

العلماو    قام به اهذه احلقائق تكشف عن الكوامن اراو الدار الكبري الذي  
يف قطر  حيث أدرك مع جيله من العلماو أنه   الشيخ عبدهللا بن تركيايف مقدمتهم 

مة  يابكل عزي   ال أإ يعمل جاهداً   -اقطر جزو منها-ليس أمام العامل اإلسالمي  
 املستندة  ىل الكتاب االسنة.   ديثةاحلخذ بعدد من االجتاهات ااألساليب لأل  ممكنة

 

عترب من الرااد األساسيني حلركة الرتبية االتعليم  يُ   فهو  لذات   اجلانب  اامن هذ
 ىل اغرس بذار األفكار اإلسالمية اليت تستهدف التحديث مع مطلع اخلمسينات  

ألحرى تلك العقود األخرية من القرإ الرابع عشر اهلجري. الستينات   منتصف    أا 
   

ملتكامل ة مدى احتياج األمة للفرد املسلم احصفقد كاإ يدرك بنظرة علمية فا
يف راحه اقلبه ااجدانه ايعتربه االستثمار احلقيقي لكل غاية تنشر التقدم االرقي   
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ذلك اإلنساإ املسلم القادر على العطاو الذي     ىل بناو   يتطلعاكاإ يف كل خطواته  
ت العصر احلايل  يستطيع أإ يصنع احلضارة اإلسالمية بكل ما تشمل من مستحد

 االعصور الالحقة.  
 

 : دائما   يتساءل  وكان 
 ها اليقظة االعزمية األكيدة حنو املستقبل املشرق؟  يهل تستطيع هذه األمة أإ تنبعث ب

الذات   كاإ انقد  ملصارحة  اذلك  األمة يف سعيها   يقني من صدق هذه  على 
 اجتااز الصيغ ااألشكال املختلفة للحوارات العربية ااإلسالمية املستحدثة.  

 
يسعى  ىل  شاعة التقدم العلمي املتميز  ذلك  كاإ  العامل اجلليل  هذا  الذا فإإ  

لتايل أإ املستقبل يتطلب أإ يكوإ للمسلم  سهام حقيقي يف   حضارة العامل  اهذا 
يستلزم معرفة حقيقية بتوجهات حركة العصر  امن هذا املنطلق كاإ ينشر التحدي  

مبعزل   األجيالني  اهو أإ تكوإ شخصية  األساسي املطراح يف اجه العلماو ااملربّ 
ت  املستو بني  الذهين  اخللط  عن  لالبتعاد  دعوته  اكانت  االتقليد   احملاكاة  عن 
لعمل على أساس علمي اخمطط يسعى  ليه العصر اجلديد   املختلفة للوجداإ العريب 

 يف كل اجملاالت. 
 

أإ نصيب أمتنا اإلسالمية أكرب من نصيب سواها     اال خيفى على ذي لبّ 
ا احلضارة  تلك  أإ  املشع ذلك  اجوهرة  األصيلة  ذاته  يف  اإلسالم  من  تقف  ملادية 

الكامنة يف  الشر  ترجع  ىل جذار  االتصدي ألسباب  العداو  احلية موقف  اطاقته 
أعماقها  الذا ترى نفسها حيال اإلسالم يف معركة تنازع البقاو  ااملعرفة ال جذارها 
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 مسة.  ها املعاصرة انتائجها املستقبلية احلايالتارخيية اامتدادات
اضعف    ذلك  يف  قوة  على  تريد   ما  بعض  ااملعارك  ت  التحد هذه  بلغت  لقد 
ااختالف األحوال ااألهوال  الكن ما بلغته مل يكن من اإلسالم ذاته كدين  بل من 

 حركته احيويته يف معتنقيه املسلمني. 
 

 االقتصادية االجتماعية و  البيئة 
إ   حيث تتجمع  أرض قطر صخرية أا حصوية يف الغالب  ال يف بعض الود

شهور   معظم  يف  معتدل  امناخها  للزراعة.  الصاحل  الناعم  الرتاب  من  جيدة  طبقة 
الكن مع ذلك فهي من أحسن     السنة  اتشتد احلرارة يف أشهر الصيف األربعة

ما األمطار فهي قليلة  بالد اخلليج هواًو اذلك الرتفاعها املتوسط عن سطح البحر. أ
عند هطوهلا. ا ذا جاوت األمطار يف موعدها جتود   احلداث الكنها تكوإ غزيرةً 

. اكانت البالد تعتمد على جتارة  اتُرّىب عليها قطعاإ املاعز االغنم ااألبقار  املراعي
القريبة من سواحلها. فكانت أعمال  البحرية  اللؤلؤ الذي يوجد بكثرة يف اهلريات 

االغوص حبثاً عن اللؤلؤ يف فصل    قسمة بني رعي األنعام يف فصل الشتاوالسّكاإ م
اللؤلؤ  الصيف قّل االعتماد على جتارة  الصناعي  . مث  اللؤلؤ  ملنافسة  اظهور  اذلك 
مماالنفط   العاملة  لأليدي  شركاته  االجتماعي  ااحتياج  التحول  يف  سبباً  كاإ 

اقد رافق ظهور النفط نشوو ثراات جديدة ألهل البالد .  ااالقتصادي للناس يف قطر
من حصيلة النفط االعمل يف شركاته ااملسامهة يف النشاط التجاري نتيجة للهجرة 

   ١املتزايدة  ىل قطر.

 
  عبدالبديع صقرالتقرير السنوي ملعارف حكومة قطر   ١



٢٢ 
 

اكاإ الشيخ ابن تركي يقوم ببعض أعمال التجارة اليت كانت مصدر رزق  
اله عدد من السفن  ار اللؤلؤ   ايُعد من أحد جتقبل اكتشاف البرتال    القطرياجملتمع  

ب اللؤلؤ اشرائه  اكاإ ياليت جيوب  عن  اأقطاره حبثاً  اخلليج  امعرفة   ذا خربة   ها حبر 
ألمانة االصدق.  ملالحة البحرية اأنواع اللؤلؤ اجليد  ا  معرافاً يف أاساط جتار اللؤلؤ 

ه االجتماعية  اكانت حياته اخلاصة حياة رجل يلتزم مبادئ الدين يف معامالته اعالقات
 احيافظ على سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

يذكر الوالد سلطاإ بن راشد    يف قطرلغوص  مهنة ا  عنيف سياق احلديث  ا 
يف البحر أإ أفضل مغاصات يف حديث طويل عن حياة أهل قطر    بن خليفة اهلتمي

حلداد البحرية لدالة قطر. امنها على سبيل  اللؤلؤ تقع يف داخل ما يُعرف اآلإ 
   اأم الشيف    االشاغية  اأ الغماغيم   نبارهل  ا   أا   االع د القبلي   د الشرقيلع  ااملثال:  

   اغريها.أم القرم اأم العظام ا 
عالقات اثيقة اطيبة حبكام قطر آنذاك مثل   الشيخ ابن تركي  اكانت تربط

ين  الشيخ   الكرامعبدهللا بن جاسم آل  اأجناله  بن عبدهللا    عليالشيخ  ا    اأجناله 
الكرام     بن عبدهللامحد  الشيخ  ا الكرام    بن عبدهللا اأجناله  اأجناله    االشيخ حسن 
كذلك الشيخ جاسم بن ا    االشيخ أمحد بن علي االشيخ خليفة بن محد  الكرام.

الشيخ حممد بن   -يف منطقة الب د ع  حبكم اجلوار-اكذلك    . محد ازير املعارف آنذاك
ين ين   علي آل  ين   االشيخ حممد بن محد   االشيخ خليفة بن علي آل      آل 

صر بن محد  االشيخ سحيم بن محد اكذلك الشيخ خالد بن محد الذي    االشيخ 
إ  فيصلاسم بن  قاالشيخ    االشيخ عبدالرمحن بن محد.  كاإ يسكن يف منطقة الر

ين بن  فيصل  االزراعة(لازير  أال  )    االشيخ  ين    لصناعة  آل  أسرة  ابقية كبار 
 على سبيل املثال:فالكرام  



٢٣ 
 

الشيخ خالد بن  الشيخ حممد بن أمحد  ا :  بن حممدأمحد  الشيخ    ذريةمن  
صرا خوانيهم الكرام   االشيخ خليفة بن أمحد  أمحد    )درس يف   االشيخ فاحل بن 

صر بن خالد  املدرسة األثرية(  اكاإ أال ازير   )درس يف املدرسة األثرية  االشيخ 
 ا خوانيه الكرام.( لالقتصاد االتجارة

ين   الشيخ    ذريةمن   بن   أمحداالشيخ  ين بن جاسم: الشيخ عبدهللا بن 
ينجاسم ين  االشيخ  ين  االشيخ خالد بن     ا خوانيهم الكرام. بن 

  االشيخ  سعود بن عبد الرمحن: الشيخ  الشيخ عبدالرمحن بن جاسم  ذريةمن  
     ا خوانيهم الكرام.حسن بن عبدالرمحن

   اأجناله الكرام االشيخ علي بن جاسم اأجناله الكرام  بن جاسم  حممدالشيخ  ا 
  االشيخ فهد بن جاسم اأجناله الكرام  االشيخ عبدالعزيز بن جاسم اأجناله الكرام

   االشيخ سلطاإ بن جاسم اأجناله الكرام.اأجناله الكرام  االشيخ سلماإ بن جاسم
حممد    اكذلك أجنال الشيخ جرب بن حممد: الشيخ جاسم بن جرب االشيخ

    .االشيخ علي بن جرب)أال ازير للشؤاإ البلدية( بن جرب 
ين الكرام  ا ا   عدد من شيوخ احكام اخلليج االسعودية. )انظر امللحق(. عموم آل 
 

جتار اللؤلؤ  منهم    مع بعضعالقات أخوية قوية  ابن تركي  اقد بىن الشيخ  
 :   الوجهاوعلى سبيل املثال

العطية  عبدهللا  بن  مصاهرة(  صر  بينهما  الكرام  )اكانت  عبدهللا  اأجناله   :
صر صر اعلي بن  صر اشبيب بن  اعبدهللا بن    اآل العطية الكرام  )شعيل( بن 

  اآل املسند الكرام  بن عبدهللا  اأمحد   بن عبدهللا   صر  : علي املسند اأجناله الكرام
اآل اخلليفي   امبارك بن صاحل اخلليفي   اآل العسريي الكرام  حممد بن راشد العسرييا 
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املانع  بنحممد  ا    الكرام الكرام  عبداللطيف  املانع  مبارك  خليفة    ا اآل   اهلتمي بن 
 اآل اهلتمي الكرام.  بن خليفة اعلي بن خليفة راشد :اأجناله الكرام
حيث نشأ   عد  منطقة الب  كثري من األسر االعائالت القطرية تسكن يف    اكاإ

تلك األسر كبار  بارتباط اثيق    -حبكم اجلوار-خوانه  اكاإ له   بن تركي ا االشيخ  
   :الوجهاو آنذاك مثل

   بن عبدهللا  عبدهللا بن حممد العطية )اكانت بينهما مصاهرة(  اابنه خليفة
العطية ا شقيق العطية  ا اعبدهللا بن محد  كذلك علي بن عبدهللا  ه علي بن محد 

اخليفة   )الزعيم(   العطية  العطية  عبدهللا  بن  احممد  العطية   عبدهللا  بن بن  اخالد 
العطية العطية   ألشغال(ل ازير  أال  )  عبدهللا  عبدهللا  بن  االبراهيم    امحد  اعبدهللا 

 آل العطية الكرام. ا العطية 
السويدي ا  بينهما مصاهرة(     حممد بن خليفة  صر بن سلطاإ  )اكانت  ا

صر السويدي   اخالد  للمواصالت االنقل(  ازيرأال  )  السويدي  اعبدهللا بن 
بن   السويدي  احممد  صر  أمحد  سلطاإبن  اابنه  اآل بن حممد  السويدي    

سلطاإ بن حممد بن شيباإ  ا    ابن تركي(  أخوال الشيخ)اهم  السويدي  شيباإ  
ا السويدي   مصاهرة(   بينهما  خلفاإ    ليع)اكانت  شيباإ  بن  السويدي   بن 

خلفاإ    عيسىا  شيباإ  بن  اعبن  خلفاإ    بدهللا السويدي   شيباإ  بن  بن 
اغامن السويدي  احممد بن علي  السويدي.  بن شيباإ  علي بن راشد  ا    السويدي
  السويدي. بن علي

سكن   من  ذ كر  املناسب  البدع  يف  امن  الكرام  منطقة  اجلرياإ  آنذاك من 
السويديمنهم:  ف سامل  بن  السويدي   علي  بن محيد  بن محيد    احممد  اراشد 

احممد بن محد السويدي   السويدي   بن ساملني    اعلي بن سلطاإ  السويدي
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ين   ين السويدي  السويدياعلي بن    امخيس بن عبيد السويدي     اراشد بن 
بن  ا  السويدي   السويدي  راشدعبد هللا  ملفي  بن  افرج  اسامل  أبناو     اخلف 

السويدي السويديأبناو    اعلياراشد     جفال  عيسى    عيسى  بن  اشاهني 
اعلي اأمحد ايوسف أبناو حممد     اعبدالعزيز بن  براهيم السويديالسويدي   

السويدي    يوسف  أبناو  بن  اراشد  السويدي ا السويدي    حممداسلطاإ  آل 
  .الكرام

 

بن  كذلك  ا  الكرام  مخيسخالد  اأجناله  إ  خالد  خليفة    :الر )اكانت  بن 
صر  بن خالد  احممدبينهما مصاهرة(   إ    امخيس بن خالد  بن خالد  ا اآل الر

 الكرام.
براهيم بن عبدهللا العلي املعاضيد )اكانت بينهما  ا  :أيضاً   الكرام  امن اجلرياإ

  الشيبا براهيم بن سلطاإ    )الشاعر(   عبد الرمحن بن قاسم املعاادةمصاهرة(  ا 
غامن  ا  بن  منصور    اهلاجريالشهواين  علي  بن  خليل  اابنه  خليل  بن  امنصور 

   عبد امللك   لآعبد امللك حممد  ا احممد بن علي العجمي       الشهواين اهلاجري
ايوسف بن مبارك اجلهام الكواري   الكواري   الفهد  حممد    اوبناجاسم أاأمحد  

اأبناؤه   املولوي  اعبدالرمحنالكرام:  اعبدهللا  علي احسني ا    اعبدالواحد  علي 
  احسن مال    اخالد الشريف اأمحد الشريفعبداجلبارآل  اعبدالرمحن    النعمة 

 الكرام. اغريهم من سكاإ الب د عاجابر عبدهللا اجلابر   هللا
 

 :  أيضاً  االوجهاو امن الشخصيات العامة
ا براهيم بن عبدهللا      الكرامغامن  الآل  ا عبد العزيز بن خالد الغامن املعاضيد  

الكرام    اأجناله  عمراإ  ا السبيعي  بن  اسلطاإ الكواري  علي  الكرام   اأجناله 
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صر اسلطاإ  اارمحة افاضل أبناو جهام الكواري      اأجناله الكرام  اهلديفي بن 
صر آل طوار    سلطاإاابنه جرب بن  طوار    آل  بوكوارة الكرام.الاآل  اخليفة بن 

 السادة الكرام. آلاعلي بن أمحد السادة ا 
مصاهرة(ا  بينهما  )اكانت  البوعينني  عويضة  بن  ا راشد  خالد     بن  حممد 

احممد بن راشد  اعبدالرمحن بن خالد اخلاطر      اخلاطر )اكانت بينهما مصاهرة(
اخلاطر  اعموم آل بوعينني   علي بن يوسف ا اراشد بن يوسف اخلاطر اخلاطر   

آل مانع  ا ا خوانه  لصحة(  لازير  أال  )املانع  بن حممد  اخالد  خاطر الكرام.  آل  ا 
ل نصر  آا )درس يف املدرسة األثرية(    بن نصر  نصر  امباركعبدهللا بن  ا   الكرام.
الكرام      الكرام السليطي  للعمل اآل  ازير  )أال  األنصاري  أمحد  بن  اعلي 

صر العلي املعاضيد االشؤاإ االجتماعية( اآل األنصاري الكرام    امبارك بن 
أبناو    امبارك اسعوداآل املسّلم الكرام   اآل البادي الكرام   اآل العلي الكرام   
اغريهم      اآل الدرهم الكرامالكرام  اآل املسلماين الكرام  عبدالعزيز الدليمي

 من الوجهاو.
 

التعارف   فكاإ  سكنهم  أماكن  اتقارب  الفرتة  تلك  يف  الناس  لقلة  انظراً 
يف عالقات ااضحاً  بينهم  ذ  ياالرتابط  االجتماعية  اجيدر  العائالت هم  بعض  كر 

 ة آنذاك  امنهم على سبيل املثال: لتجار ا الكرمية اليت عملت يفااألسر القطرية 
 

اآل     اآل اجليدة الكرام  اعبدالرمحن اجليدةاحممد  يوسف بن أمحد اجليدة  
اماجد بن سعد اآل سعد     اآل الشمالإ الكرام  امرزاق الشمالإمانع الكرام  

   اآل األصمخ الكرام  احسن بن  براهيم األصمخاآل بوزاير الكرام   الكرام   
اعبدهللا عبد الغين     آل  سحاق الكراما الباكر الكرام     آلاجلفريي الكرام  ا   آلا 
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الشيخ ا    اآل مفتاح الكرام    اجاسم مفتاح املفتاحا خوانه الكرام  آل عبدالغين
االعبيداإ   الدرايش ت عائالا  )درس يف املدرسة األثرية(فخرا  درايشبن قاسم 

اآل املسلماين اآل العبيديل الكرام         اآل فخرا الكراماعبدهللا اخلال  االعثماإ  
اآل كافود  اآل الساعي الكرام   اآل العمادي الكرام   اآل اجلابر الكرام   الكرام   
ب الكرام    سليماإ    آل  ا الكرام  اآل رضوايناآل امليير الكرام      الكرام  اآل ذ

اآل اآل اخللف الكرام   اآل املاجد الكرام     اآل الفرداإ الكرام    الكرام  حيدر
  آل املال الكرامعبدالرمحن علي املال ا ا    آل اخلشايب الكراما   الكرام األنصاري  

 سرمن األُ   غريهما اآل الكراين الكرام      آل نصرهللا الكرامحممد سعيد نصرهللا ا ا 
   القطرية الكرمية اليت كانت اال تزال تعمل يف التجارة.

 

 امن العلماو: 
املانع عبدالعزيز  بن  تركي  أستاذ هو  ا )  الشيخ حممد  ابن  االشيخ  (الشيخ    

حممود   آل  زيد  بن  مصاهرة  تكانا )عبدهللا  ابراهيم    (بينهما  بن  عبدهللا  االشيخ 
االشيخ مبارك بن فضالة السليطي      آل بن علياالشيخ أمحد بن حجر     األنصاري

غباش  االشيخ سيف    آل  الناخي  االشيخ حممد بن سعيدبن سيف  االشيخ مبارك  
الشيخ  ا    اجلابراابنه الشيخ حسن بن حممد  حممد بن عبد هللا اجلابر  الشيخ  ا    املدفع

مراد بن عبد هللا  أمحد  حسن  بن  االشيخ شاهني  العلماو املطااعة     اغريهم من 
 ااألفاضل.

له عالقات مع الكثري من علماو األمة اإلسالمية  امنهم: الشيخ  اكانت  
آل الشيخ    مساحة الشيخ حممد بن  براهيما    )شيخ األزهر الشريف(  حممود شلتوت 

صرالدين األلباين   املفيت العام يف اململكة العربية السعودية    االشيخ  ااحملّدث حممد 
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صاحب )    االشيخ زهري الشاايش)ازير األاقاف ارئيس جامعة األزهر(  حممد البهي
 لدال العربية ااإلسالمية.   اغريهم من علماو ا(املكتب اإلسالمي للنشر
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 نشأته وحتصيله العلمي - الفصل الثاين
 

x امسه ونسبه   
x .مولده ونشأته 
x حتصيله العلمي. 
x تثقيف الذايتالاخلاصة و  مكتبته 

 الركيزة األوىل -
 الركيزة الثانية -

x  حياتهجوانب من 
 عبادته -
 اإلمامة واخلطابة -
  نشر العلم واإلفتاء -
 احلج رحلة  -
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 نسبه امسه و 
عبد هللا بن تركي بن ثواب بن علي آل مدارية بن عمر من العامل الشيخ  هو  

 بيع.  قبيلة سُ 
 كنيته: أبو خليفة  اهو أكرب أبنائه )متوىف(.

يف شبه اجلزيرة   ماحمن بلدة ر  بيعي السُّ بن علي انتقل االده  تركي بن ثواب 
ر  اهي  -العربية   حالياً حمافظة  عام    -١ماح  قطر يف  ااستقر يف تقريباً  م  ٦٥١٨ ىل 

الوكرة   جنوب  احلول  أم  بعضحيث  منطقة  القطرية    جاار  عائلة  العوائل  امنهم 
ين  االد املؤسس الشيخ  الشيخ  خالل فرتة حكم  ذلك    اكاإ  السوداإ حممد بن 

     رمحهم هللا مجيعاً. جاسم بن حممد
   نصه: بيع ما عن نسب سُ  "كنز االنساب "اذكر الشيخ محد احلقيل يف كتاب 

نية اتتألف هذه القبيلة من أُ    اهم من أهل النجدة االنخوة) بيع اهم بنو سُ   رامة عد
بن منصور بن   بن عامر من بين عامر بن صعصعة بن معااية بن بكر بن هوازإ 

إ   عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالإ بن مضر بن نزار اأماكن   بن معّد بن عد
 .٢( هذه القبيلة يف جند ابعضها يف اخلرمة ارنية 

لشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن آل ل  علماو جند خالل مثانية قراإ" "اجاو يف كتاب  
 بسام ما يلي:

ُسبيع   قبيلة  السبيعي فنسبة  ىل  السني-)اأما  نية  ال كما تومهه    -بضّم  قبيلة عد
النسب أنه بفتح السني فإإ هذا نسبة  ىل قبيلة قحطانية اهي  بعض املؤلفني يف 

 
ضالسعودية من العاصمة  كم  ١٢٠ماح يف النّاحية الّشمالية الّشرقية على بعد تقع ر   ١ . كانت اال تزال موطناً ألفخاذ الّر

 من قبيلة سبيع. 
 "كنز األنساب اجممع اآلداب"  محد بن  براهيم احلقيل. ٢
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  ااملنتسبوإ للسَّبيع بن صعب يسكن أكثرهم ١السَّبيع بن صعب بطن من مهداإ( 
 بالد الشام.  

من   الكثري  جند  يف  بن يف  علماو  الاظهر  عبدهللا  الشيخ  ترجم  اقد  ُسبيع   قبيلة 
سبعني   من  يقربُ   ا ملعلماو جند خالل مثانية قراإ"  "عبدالرمحن آل بسام يف كتابه:  

 عاملاً ينتموإ  ىل قبيلة ُسبيع نسباً احلفاً. 
 

يف  ال د )حممد    أبناو:بثالثة من عائلة السويدي اُرزق  بن ثواب    اتزاج تركي
مث    .م(١٩٠٤عام  يف  )ال د    اأمحد   م(١٨٩٧عام  يف  )ال د    اعبدهللام(   ١٨٩٠عام  

تزاج مرة أخرى من عائلة السبيعي ارزق ذرية مل يبق منهم  ال ابنة ااحدة تزاجت 
السويديالوجيه  من   ثواب تركي  اكاإ    .رمحه هللا   سلطاإ بن حممد بن شيباإ  بن 

ين بن ا     اللؤلؤعمل يف بيع اشراو  يميتلك بعض السفن ا  كاإ جاراً اصديقاً للشيخ 
ين  بن حممد  جاسم   مث  .  يف منطقة أم احلول ارميلة الوكرة  طويلةملدة    رمحه هللا آل 

صر     (م١٩١٧عام  يف  )ال د  بن تركي    من قبيلة قحطاإ ارزق: ثواب تركي  تزاج   ا
حممد بن   الوجيهتزاجت من    األاىل:  اأربع بنات م(  ١٩٢٢عام    يف  )ال د بن تركي  

 براهيم بن عبدهللا العلي املعاضيدامن الوجيه  االثانية تزاجت     رمحه هللا  خالد اخلاطر
صر  الوجيه حممد بن خليفة  تزاجت من  االثالثة     رمحه هللا    السويدي رمحه هللا بن 

ين أمري قطر األسبق االرابعة    رمحه هللا   اهو خال مسو الشيخ خليفة بن محد آل 
 . الشيخ عبدهللا بن زيد آل حممود رمحه هللاتزاجت من 

 
 

 . عبدهللا بن عبدالرمحن آل بسام"  علماو جند خالل مثانية قراإ  ١
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ين   ين بن جاسم  منهم الشيخ جاسم بن  انشأ أبناو تركي مع أبناو الشيخ 
 اقد  .من الرضاعةرمحه هللا  نه أخ لثواب بن تركي    يؤكددائماً  رمحه هللا الذي كاإ  

 ااستقراا يف حّي الب د ع يف الداحة.   -بعد ذلك -مجيعاً ه  ؤ تركي اأبنا عاد
 

 مولده ونشأته 
م املوافق لعام ١٨٩٧يف عام    أم احلوليف منطقة  الشيخ عبدهللا بن تركي  ُالد  

  يف بيت االده  أحد أحياو مدينة الداحة  واهالب د ْع     يف حيّ نشأ  هي تقريباً  ا ١٣١٦
متركي بن ثواب السبيعي  الذي كاإ ميسور احلال يف تلك   اقد ُعرف بكرمه    األ

   .احبه ا جالله لعلماو الدين 
 صيد اللؤلؤ اغريهم من التجار  سفنعدد كبري من أصحاب  ل  اً البدع موطن  كاإ حيّ ا 

هذا اجملتمع كاإ فاقداً ملقومات الرخاو لرغم من أإ  ا   .االعاملني على سفن الصيد 
ظهور قبل  له  البرتال  االرفاه  لكن كانت  التعليمية     اأنشطته  العلمية  اهتماماته 

م القرآإ الكرمي  علّ مراكز التعليم املتاحة يف ذاك الوقت تُ   منالكتاتيب    كانتااألدبية  ا 
احلساب  مبادئ  ابعض  االكتابة  احلنيفة  اإلسالمية  الشريعة  جمالس اأما     امبادئ 

منها الكبار بتعاليم   زادي  كانت املدارس األصيلة اليت تفقد  العلماو ااملتفقهني يف الدين  
 الشريعة اإلسالمية الغراو اأحكامها اقيمها.  

بدعوة   ه١٣٣٤اعندما جاو الشيخ حممد بن عبد العزيز املانع  ىل قطر عام  
ين لتأسيس مدرسة يتعلم فيها    مة من املغفور له الشيخ عبد هللا بن قاسم آليكري

الشرعي  أ القضاو  تويل  إلضافة  ىل  قطر   انشر بناو  ااخلطابة  االتدريس  ااإلفتاو 
عشرة سنة من العمر  ااستطاع االده تركي بن   الثامنةكاإ الشيخ بن تركي يف     العلم

ألزهر  ثواب السبيعي أإ يدفع به  ىل ذلك العامل الفاضل الذي تلقى تعليمه ادراسه 
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االنحو  االتفسري  احلديث  بغداد حيث درس  قبلها  ىل  الشريف يف مصر  اسافر 
يع  كما سافر  ىل دمشق حيث درس علوم التفسري اعلوم دالفرائض اعلم البياإ االبا 

 احلديث. 
هل منه  ي  بن تركي يعطينا طبيعة املورد الذي ناالشيخ  ُمعّلم  ا لقاو الضوو حول  

قد أخذ عن   -رمحه هللا-الطالب  فمن الثابت أإ الشيخ حممد بن عبد العزيز املانع  
حممود شكري اآللوسي اهو أحد علماو املسلمني يف عصره  فقد الزم العامل اجلليل  

الشخصيات  امن  الصاحل  السلف  مبنهج  املتمسكني  العراق  السنة يف  أهل  علماو 
ااإلسال العريب  العامل  عبده من مصر اكذلك   مي البارزة يف  لشيخ حممد  االتقي 

األزهر  يف  احلنابلة  علماو  من  اغريهم  رضا  رشيد  لسيد  ا الذهيب  حممد  لشيخ 
لشيخ مجال الدين القامسي يف دمشق.   الشريف  مث التقي 

 
اقبل جميئه للمرة األاىل  ىل قطر  قضى الشيخ حممد بن عبد العزيز املانع  

الع ينشر  أعوام  االنادي اإلسالمي أربعة  املسجد  ميدانه  البحرين حيث كاإ  لم يف 
 ااملدارس.  

 
بينه ابني مريديه اطالب ١٣٣٤اعند مكثه يف قطر عام   اللقاو  هي  كاإ 

لتحقيق االتصحيح االشرح االتعليق على  قام  يديه  ايف هذه األثناو  العلم على 
عدد كبري من الرتاث ااملخطوطات الفقهية اغريها  على مدى حنو من أربع اعشرين 

 عبدهللا بن تركي ى يديه الشيخ  سنة قضاها يف البالد على فرتتني  خترج خالهلا عل 
قطر  ااإلمياإ ألبناو  العلم  تنري دراب  بعد مشاعل  فيما  أصبحوا  الذين  اغريه من 

سرها.    امنطقة اخلليج 
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 حتصيله العلمي 
عن طبيعة تلقي العلم   يتحدث دائماً كاإ الشيخ عبد هللا بن تركي السبيعي   

 لعزيز املانع.  امراحل التعليم على يد شيخه اجلليل حممد بن عبد ا
 

م  هميامشارب  أعمارهم  على اختالف العطاو بني الشيخ اطالبه    أفقد بد   أ
ين  ايف بيت الدرس االعلم حيث كاإ   املغفور له الشيخ عبد هللا بن جاسم آل 

جبوار مسجد يف مبىن    ها معرافاً ي زال مكاني  ال    كمدرسة  من بيت احلاكم خمصصاً   جزواً 
مث زاد عدد الطالب  ىل مخسني طالباً   .  يف الداحة  الديواإ األمرييالشيوخ عند  

 ىل مدرسة كانت تقع مبنطقة سوق ااقف  مث انتهى األمر على تلك   اجل ْمعُ فتحول  
ريخ قطر.  املدرسة األ  ثرية يف حي اجلسرة  االيت تعترب أقدم مدرسة يف 
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 انع رمحه هللا فضيلة الشيخ العالمة حممد بن عبدالعزيز امل���������
 
يف بيته حبي اجلسرة  يقرأ عليه ابن مانع  لشيخه    مالزماً   بن تركياالشيخ  كاإ  ا 

ملراجع يف صدره معظم ا  إ شيخه كاإ حافظاً  املنظومات الفقهية االنحوية  ايقول  
على يديه  بن تركي  ا قد حفظ الشيخ  ا .  االسرية  االفقهااحلديث  ااألصول يف التفسري  

اكتاب القواعد األربعة ين  اكتاب التوحيد  يالسفار اإلمام  الدرة املضيئة اليت ألفها  منت  
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   بشرح الكفرااي جرامية للصنهاجي  لإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب  اكتاب اآل
النحو  اكتاب   األزهرية يف  األزهريمنت  ااحلديث خلالد  الفقه  أخرى يف  امراجع     
ييي ر.   االسّ 

 
قوال السلف الصاحل امنهم    -عن اقتناع-  بن مانع يُلزم طالبه االشيخ  اكاإ  

امل من  عتبارهم  األربعة  االسنةاألئمة  الكتاب  لفهم  األصلية  الفق ام  نابع    هنهل 
 ااألحكام. 

اهتماماته كثرية    تيف التفكري  فقد كان  موسوعياً بن تركي  ااهلذا كاإ الشيخ  
قد ااصل دراسته على يد  اكاإ    أين ما اجده.العلم الشريف  فيغرُف من  هلا     ال حدَّ 
مخر حىت آ  -ابن مانع-شيخه  يف ذلك الوقت  بن تركياالشيخ يف قطر  اكاإ  هأ

األقراإ يف طلب العلم حىت أإ الشيخ ابن   قُ فهو أسب    على اشك الزااج  امع ذلك 
إلمامة ااخلطابة امل يتجااز سنه عشرين عام  اً. مانع ع ه د   ليه 

اته من الفجر حىت طلوع الشمس  يقرأ ارده القرآين  مث التفسري وكاإ يبدأ قرا
يييي ر  ااحلديث ااملنظومات الفقهية االنحوية    جالسيه . اهلذا كاإ يداعباالتاريخ االسّ 

بياتٍ  مذكراً   :حنومن الشعر  مهية احلفظ يف التعليم 
 

   منَّ ا اْلع ْلُم م ا ح و اُه الصَّْدرُ  اْلق م ْطرُ ل ْيس  اْلع ْلُم م ا ح و اُه 
ل ييييين  يييييييا ز ي رُ ييييييييخْ ييييييييف ذ اك  ف يه  ش ر ف  ا ف    ْدرُ ييييييييييل ة  ا ق  يييييييييية  ج 
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 ايقول أيضاً:
     

غ ر  ا ل ْسُت ب ن اٍس م ا  ر  يييييأر اين  أ ْنس ى م ا تي ع لَّْمُت يف  اْلك ب    تي ع لَّْمُت يف  الصّ 
لتَّ  ب  يييييييا م ا اْلع ْلُم   ال   لتَّ يييا م ا احلْ لْ  اييييييع لُّم  يف  الصّ   ر  ييييييييييييييح لُّم  يف  اْلك ب  يُم   ال  

ب ا النيَّْقش  يف  احلْ ج   ا ل ْو في ل ق  اْلق ْلب  اْلُمع لّ ُم يف  الصّ   ر  أل ْلف ى ف يه  اْلع ْلم  ك 
  ذ ا ك لَّ قي ْلُب اْلم ْرو  ا السَّْمُع ا اْلب ص رُ  ا م ا اْلع ْلُم بي ْعد  الشَّْيب    ال تي ع سُّف  

 

 اخلاصة والتثقيف الذايت  ته مكتب
 

بوفاة شيخه اجلليل حممد بن عبد العزيز املانع يف شهر   لغاً   ثراً   الشيخثر  
يسرتجع طوال يومه  ايدعو لشيخه بواسع الرمحة افسيح    اإهي  اك١٣٨٥رجب عام  

 اجلنات عقب كل صالة.
 

من العلم    اً مّ ض  خ    اكاإ يراه أفضل رجال العلم يف عصره  كما كاإ يراه حبراً 
 راية  اكاإ يرى أإ علم  العلم االرااية االد  من حوله نور    يشعُّ   ه  نما توجَّ يأالذهن     اد  اقّ 

إلضافة  ىل أنه اكتسايب  اأخذ عنه طالبه أإ طالب العلم ال   أصيل    شيخه علم  
خذ ايعطي طاملا أراد العلم النافع.    صفة له  ال أنه 

االيت   اخلاصة  تهعلى تكوين مكتبعبدهللا بن تركي  الشيخاهلذا فقد حرص 
جع اأمهات الكتب يف علوم القرآإ االتفسري ار من امل  اً ألفضم ما يقارب  أصبحت ت

سرية النبوية  لاا  ايف احلديث النبوي الشريف ايف الفقه االعقائد ايف التشريع اإلسالمي
 الشريفة االتاريخ اكتب األدب. 
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العربية   االثقافية  اإلسالمية  املؤلفات  من  مئات  على  مكتبته  احتوت  كما 
االعاملية احلديثة  امن بينها عشرات من املراجع يف جمال الثقافات االتاريخ االعلوم 

 االجتماعية ااحلضارات االعلوم احلديثة.
 

يقلّ  يديه   بني  الكتاب  يكوإ  أإ  لديه   األاقات  أسعد  فيه    بُ فكانت 
يف كتاب    آخر    اسطرٍ   يف كتابٍ   بني سطرٍ   ايقارإُ   ايدققُ   ايراجعُ   لعُ يطّ    ساعات ل
  مما يدلُّ على اطالعه اسعة  هوامش الكتب اليت يقرؤهاهو كثري التعليقات على  ا 

 ليه هو الكتاب. اكاإ يوصي كل  ىما يُهدخُري   ا هتمكتبما لديه  كاإ أعزّ   ا عه
. اكاإ أغلى ما يعود به  معينةً  حمبيه اأصدقائه عند سفرهم أإ يشرتاا له مراجع اكتباً 

 خارج البالد هي الكتب الثمينة االنادرة. من من سفره 
 

أاصى   مكتبته  اقد  تؤال  إ  ربه   جوار  انتقاله  ىل  هذه  قبل   ىل كاتب 
ب يف نقأجد متعة يومي يف أإ أ  حيث  يالكبري يف نفس األثر  هلذا  كاإ  ا   السطور 

 تعاجل موضوعاً   عّدة مراجعيف    ااحدةً   بطوإ كتبه مثلما كاإ ينقب  اأراجع معلومةً 
مد ذلك العامل غهللا أإ يت   اعندما أجد ضاليت  أستمطر شآبيب الرمحة داعياً ااحداً 

 ااحملفوظ يف ألف كتاب امرجع. اجلليل بواسع رمحته  بعد أإ أاصى يل بعلمه املداإ  
  

أإ   السبيعي ميكن  تركي  بن  الشيخ عبد هللا  املرحوم  ا ذا ما صنفنا مكتبة 
 ى فوقهما شخصيته العلمية االثقافية.  ي  ني  ركيزتني هامتني  ب ح  نلم  
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 الركيزة األوىل 
 

الذاكرة اما حواه الصدر من تراث حمفوظ فوق حفظ القرآإ الكرمي امئات  
حاديث النبوية الشريفة  اما استوعبت الذاكرة من أمهات الكتب يف من أمهات األ

 جماالت التفسري االفقه االسرية االلغة. 
 

عنه بني زمالئه اأقرانه ممن    ف  ر  ملا عُ   ااضحاً   هذه الركيزة تفسرياً   القد كانت
فقد    يلتزمكاإ   املانع.  العزيز  بن عبد  الشيخ حممد    فطنته   رزت بمعهم  ىل دراس 

صالة يف حي إلمامة الناس يف الحىت أإ شيخه أجازه     لشيخهامالزمته  احفظه  
 اً تقدير   اذلك  بن العشرين سنةاصالة اجلمعة اهو ما زال  يف    اأإ خيطب  عْ د  الب  

احفظه ح    .لعلمه  يف  س  فكاإ  البياإ   ذا خطب  من ن  يقرأ  فكأمنا  مرجتالً  الناس 
 .كتاب 

 

 الركيزة الثانية 
 

استوعبه   ما  مشلت  قد  األاىل  الركيزة  الصدر   الشيخ ذا كانت  يف  اجلليل 
االذاكرة  فإإ الركيزة الثانية قد مشلت مجيع العلوم احلديثة عن طريق اقتناو الكتب 
ااملوسوعات اراائع الرتاث انتاج املفكرين العرب ااملسلمني اسائر فنوإ املعرفة على 

 العموم يف جماالت اهتماماته الدينية األصيلة على اخلصوص.  
 

خلطته يف تثقيف نفسه بنفسه    طبيعياً   الضخمة نتاجاً القد جاوت مكتبته  
على   الواسعة  اقدراته  مواهبه  ااكتملت  القدرة  اكتسب  أإ  املتنوع    االطالعبعد 
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 ااملتشعب يف كل ميداإ. 
كل حديث من فراع    يففقد أرجع حرصه   رجع الفضل لذايه اأهلهاكاإ يُ 

املأاملعرفة  ىل   العزيز  عبد  بن  حممد  الشيخ  جامعة  انع كاإ  إ  علومه يف  تلقى  قد 
الواسع على   االطالعهذا  يسالمية موسوعية شاملة  هي جامعة األزهر  ااستطاع ب 

 من العلوم ااملؤلفات احلديثة  ري التيارات الفكرية ااإلسالمية احلديثة أإ ينفتح على كث
اليت صدرت يف تلك الفرتة يف مصر ايف بغداد ايف دمشق  ايف غريها من العواصم  

لتايل استطاع الشياإلسال ثرياً أبن مانع  اخ  مية  ا الشيخ   يف شخصية  كبرياً   إ يؤثر 
  اأإ يصقله ايوجهه حنو عقائد السلف ا ىل موقف املسلمني املعاصرين   بن تركيا

لتثقيف الذايت بعد أإ  كاما كاإ مي متلك مفاتيح املعرفة ان له أإ حيقق ذلك  ال 
 األصيلة.  

 

   عبادته 
ا ذا صلى  يؤم املصلني يف الصلوات ااجلُم ع   كثري العبادة     -رمحه هللا-كاإ  

يقضي اقته يف ذ كر هللا اقراوة القرآإ      يف مصالهطويالً  ميكُث  الفجر يف املسجد  
الكرمي ااالطالع على بعض كتب العلم. اكاإ منزله جبوار املسجد  فيحضراإ له  

ايف شهر رمضاإ كاإ يؤم الناس يف صالة    .شراق الشمسالقهوة يف املسجد بعد  
يجتمع يف املسجد الكثري من أهايل حّي فايلقي درساً بينهما الرتاايح اصالة القيام 

يف قراوة القرآإ  لصالة خلفه اله صوت شجي لرجاالً انساًو ااألحياو اجملاارة البدع 
ده الكبار االصغارمن  له جملس يومي  ا     اكاإ مضيافاً    الكرمي  . بعد صالة املغرب ير
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 اإلمامة واخلطابة 
الب د   مامة الناس يف صالة اجلمعة يف مسجد  اهو مل ُيكمل    عبدأ الشيخ 

العشرين من عمره  اذلك بعد أإ أجازه شيخه حممد بن عبدالعزيز املانع رمحه هللا   
مل ا رأى فيه من النباهة اسرعة احلافظة ارجاحة العقل. اقد استمّر الشيخ يف  مامة  

صالة اجلمعة يف البدع حىت انتقل بعد ذلك ليخطب اجلمعة يف املسجد الناس يف  
مه -  مث استقر    ١وخ(الكبري )مسجد الشي للجمعة يف جامع   -يف آخر أ خطيباً 

ين الشيخ خليفة بن محد  ايل العهد آنذاك(.   ئب احلاكم ا ) آل 
 

 عبيدان: الالدكتور يوسف أ. يقول 
ا كاإ يعجبنا يف الشيخ عبدهللا بن تركي أنه كاإ خطيباً مفّوهاً  خطب يف مم...ا "

م اجلمع  اكاإ يرجتل اخلطبة ارجتاًال  هذا فضالً   طويلةمسجد الشيوخ الكبري فرتة   أ
بصوت ندي مجيل يف قراوة القرآإ الكرمي  اكنا نتمىن أإ يطيل   -رمحه هللا-عن متتعه  

 ٢يف الصالة من فرط ما كاإ يشد  ليه صوته...". 
 

 نشر العلم واإلفتاء 
شهر  مسجد البدع  اأما يف  كانت له دراس يومية بعد صالة العصر يف  

بعد  يف مسجد آل أمحد يف سوق ااقففكاإ يُلقي الدراس اليومية رمضاإ املبارك 

 
 . "ابن القرية االكتاب.. مالمح سرية امسرية"  اجلزو الثاين يف مذكراته: يقول الشيخ يوسف القرضااي ١

سم )... عن طلب   حديثاً  (جامع الشيوخ )ايف يوم اجلمعة  حتدثت بعد خطبة الشيخ ابن تركي يف اجلامع الكبري املعراف 
 العلم...(. 

 م٧/٢/١٩٩٧جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  ٢
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 جانبني مها: على اله كثري من التسجيالت اإلذاعية اليت احتوت  صالة العصر.
ااملقيمني املتعلقة  املواطننيالواردة من سئلة األعلى الفتااى يف اإلجابة  .١

 ألحكام الشرعية يف شىت نواحي احلياة. )انظر الفصل اخلامس(.
 ادراس يف مواضيع خمتلفة  على سبيل املثال:   حماضرات  .٢

 

 أضواو على عقيدة السلف �
 فصل اخلطاب يف اجلواب عن السؤال يف اخل ضاب �
  حق الوالدين ااملعلم  �
  العلم النافع  �
  اموضعه من الشريعة داو احلسد  �
  الصوم  صالح اتيهذيب �
  أمهية السعي االعمل �
  معجزة القرآإ الكرمي �
  الدعوة االرتبية اإلسالمية  �
  حسن اختيار املعلم  �
  حكم القيام عند السالم �
  العلماو امكانتهم يف اإلسالم �
  فضل الشكر على النعم  �
  تنبيه ألئمة املساجد اما يلزمهم �
 عامل األرااح �
 امكانتهالعقل  �
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 األئيمة األربعة  �
 العلم النافع  �
لنيات" �  شرح حديث " منا األعمال 
 شرح حديث "من حسن  سالم املرو تركه ما ال يعنيه"  �
 األخالق اأقوال احلكماو  �
 اأشعار من احلكمة نصائح  �
 تسجيل قراوة سور من القرآإ الكرمي �
 

 ١:األستاذ فؤاد مكاوييقول 
فيهما املقام املشهود  اكل من عرفه ااتصل به عن أما عن صالحه اتقواه  فإإ له  "

هما  فلقد زرته مرة أخرى ااجدت عنده مجاعًة من شيوخ األزهر يكثب يقر له ب
كانوا قد سبقوين  ليه  اكاإ من بني احلاضرين رجل من أهل قطر  امسه حممد بن 

رع  راشد العسريي  فجرى احلديث عن مكانة الشيخ عبدهللا بني أهل التقوى االو 
اتقواه  مث مضى   علمهفانربى حممد بن راشد العسريي يقول: أ الذي أحدثكم عن  

: ) إ هذا الشيخ عبدهللا بن تركي يُنصب له كرسي يف أكرب جامع يف قطر قائالً 
قلب   ظهر  عن  حيدثنا  ااملواعظ-فكاإ  اخلطب  يرجتل  رمضاإ    -أي  شهر  طيلة 

حياته أنه ال خيرج من املسجد بعد صالة  ها طيلة  ي املبارك  امن صفاته اليت ُعرف ب
 " الفجر حىت تشرق الشمس(.

 

  
 

 م٢٦/٩/١٩٥٩بتاريخ   جريدة الوادي املصرية ١



٤٤ 
 

 يقول أ. الدكتور يوسف العبيدان: و 
الكن ما أريد اإلشارة  ليه هو ما كاإ يتمتع به الشيخ عبدهللا بن تركي من حمبة  "...

من أخالق عالية كرمية يشهد له    -رمحه هللا-يتصف به    ملا كاإا يف نفوس القطريني  
 ايضيف قائًال:   ".بيها اجلميع قاطبة 

"اال نعرف عن الشيخ عبدهللا بن تركي أنه توىل القضاو  الكنه كفقيه اعامل كاإ  
شاهدتيها   ااقعة  أراي  اهنا  األحكام.  املسائل خاصة يف  بعض  برأيه يف  ُيستأنس 

لستينيات كانت احملكمة الشرعية تنظر يف قضية قتل بنفسي: يف أحد األعوام يف ا
بعد أإ استكملت كل جوانب القضية  اكاإ رئيس احملاكم الشيخ عبدهللا بن زيد 

العلماو بعض  حلكم  للتشاار  استدعى  قد  الشيخ    آل حممود  مقدمتهم  يف  اكاإ 
مد عبدهللا بن تركي االشيخ حسن بن حممد اجلابر االشيخ أمحد بن حجر االشيخ حم

 ١بن سعيد بن غباش اذلك للتداال معهم متهيداً إلصدار احلكم." 
 

يستقبل يف مكتبه اجملسه من يسأل عن الفتيا يف أمور   -رمحه هللا-  اكاإ
إلمالو ااإلشهاد    همبالدين فيجي حجج    اتوثيق ما كتابًة أا شفهياً  اكذلك يقوم 

 الشرعية االديوإ لكل من حيتاج  ىل ذلك. الوقف االوصا 
 

 
 
 

 
 م٧/٢/١٩٩٧جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  ١
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 رحلة احلج 
أنه يف عام    راى السبيعي رمحه هللا   تركي  بن  ثواب  هيجري ١٣٥٠الوالد 

فعاً ١٩٣٢املوافق   خرج  ىل احلج مع أخيه الكبري الشيخ عبدهللا     م  عندما كاإ فىت 
)االد اللواو غامن  بن تركي يف مجاعة من مثانية رجال  منهم الوالد سلطاإ اهلديفي   

اخاله    بن سلطاإ اهلديفي اكيل ازارة الداخلية امدير األمن العام يف قطر سابقاً( 
 سعد  ارجل  من أهل جند  ايرافقهم دليل الطريق ااثناإ من اخلدم  فيقول: 

م حىت اصلنا  ىل األحساو فاشرتينا   ارحتلنا على املطا )اإلبل( ملدة ستة أ
اأغراض اأخذ معنا سبع  عشرة ق ربة من املاو للطريق  مث أكملنا  ما يلزم من خيام  

م حىت اصلنا  ىل حّد صحراو الّدهناو فسألنا الدليل الذي كاإ يرافقنا  املسري لعدة أ
م  فاستخدمنا كل  عن مصدر للماو فأخرب بوجود منبع ماو على مسافة ثالثة أ

ه قد نشف امل يبق ما لدينا من املاو خالل تلك املدة املا اصل  نا ملكاإ املاو اجد
فيه شيو  فأشرفنا على اهلالك اأدركنا ظالم الليل  فرأيُت الشيخ عبدهللا طوال الليل 
قائماً يصّلي ايدعو هللا أإ ميّن علينا بلطفه ارمحته  اعند الفجر رأيت بعيين الّسحاب 

ااغتسلنا امح د هللا على   جيتمع فوقنا اشاو هللا أإ يُنزل علينا الغيث فمأل الق ر ب 
 رمحته الطفه بنا. 

ض رأينا من بعيد سيارة كبرية افارهة تتبعها عدة   املا أقبلنا حنو مدينة الر
الشيخ   يركبه  الذي كاإ  البعري  خوا  اأ منهم  اثناإ  ااقرتب  حلراس  مليئة  سيارات 

لك عبدالعزيز عبدهللا قائلني: "سّلموا على امللك". فمشينا متوجهني للسالم على امل
سيسها  فلما اصلنا   آل سعود  ملك اململكة العربية السعودية يف أال سنة من 



٤٦ 
 

مسائنا   عنده سّلمنا عليه  مث سأل الشيخ عبدهللا عن امسه اقصده من الّسفر  فأخربه 
اأننا من أهل قطر امتوجهني  ىل احلج  فقال امللك عبدالعزيز: "عسى ما عليكم 

رّد الشيخ عبدهللا: "ما علينا خالف اأنت موجود  هللا ييمّتع  خالف يف الطريق"  ف
ااندهشنا كثرياً من اجود -بك"  فقام امللك ااتصل من هاتف موجود يف سيارته  

أكرمنا     ستقبالنا يف قصر الضيافة  فلما اصلنا   - رمحه هللا-اأم ر     -هاتف يف السيارة
ين   لشيخ  بن جاسم رمحه هللا. ابعد أإ مكثنا  القائموإ على القصر االتقينا هناك 

نتجهز الستكمال الطريق  أخربا بوجود ارحتنا خالهلا من عناو السفر ابدأ  فرتة  
امل  ش ك رهم  عبدهللا  الشيخ  الكن  املكرمة   مكة  لتوصلنا  ىل  خمصصتني  سيارتني 

ا  ىل يستخدم السيارات ألنيها لن تسع لباقي أفراد اجملموعة اأمتعتهم  اأكملنا طريقن
 مكة املكرمة على ظهور اإلبل.

 
 
 
 

��� 
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 إسهاماته يف تطوير التعليم يف قطر - الفصل الثالث
 
 
 

x  قطرمقدمة عن أوضاع التعليم يف. 
x  م ١٩٥٩ – ١٩٤٩من حتديث التعليم 

x .األبعاد اجلديدة حلركة التعليم : جلنة املعارف 
x تعميم التعليم 
x  سته  العلوم الشرعية. تفتيشر
x قطر إىلاألزهر علماء  دوره يف قدوم. 
x .رائد املناهج الرتبوية اإلسالمية 
x  .مناصرته لتعليم الفتاة يف قطر 
x اإلشراف على تعليم البنات. 
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 ١قطر مقدمة عن أوضاع التعليم يف 
   م١٩١٣  – ١٩٠٠من الكتاتيب 

كاإ نظام التعليم الوحيد املعراف يف هذه الفرتة هو نظام "الُكتَّاب" الذي 
الكنه يف قطر كاإ سائداً يف البالد العربية كمرحلة متهيدية للتعليم املنهجي املنتظم   

إلضافة    نيهائيةكاإ مرحلة   ألإ احلياة االقتصادية القاسية اليت كانت حتياها البالد  
  تكن الغالبية العظمى من أبناو قطر ممن أكملوا تعليمهم.   ىل صعوبة املواصالت مل

 
االُكتَّاب مدرسة ذات معلم ااحد  ايف الغالب غرفة ااحدة  اُجيمع فيها  

اب وإ يف املستوى التعليمي  اتتسع مناهج الكتّ تا امتقاربوإ يف السن  امتف  تالميذ
العلمية  الكنها يف عمومها تشمل   أا رأسياً   أفقياً  املعلم  ثقافة امعلومات  تساع 

 املوضوعات التالية: 
 

احلديث  -١ اتفسري(   اتالاة  )حفظ  الكرمي  القرآإ  اإلسالمي:  الدين  علوم 
 الشريف  الفقه اإلسالمي.  

علوم اللغة العربية: القراوة  اخلط العريب  اإلمالو  حفظ نصوص خمتارة من   -٢
 األدب العريب. 

مبادئ احلساب: اتتناال العمليات األربعة األساسية يف احلساب فقط مع   -٣
 بعض التطبيقات العملية.  

 

 
 م١٩٩١"التعليم يف دالة قطر يف القرإ العشرين"   صدار ازارة الرتبية االتعليم   ١
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إ مها: مدرسة الشيخ حممد اجلابر م   ١٩٠٠يف سنة  مدرسة  ا  كاإ يف العاصمة ُكتَّا
التزايد حىت أصبحت     حامد األنصاريالشيخ    ١٣مث أخذت هذه الكتاتيب يف 
  ً مخسة منها للبنني اثالثة للبنات       كتاتيب يف الداحة  مثانية   م١٩٤٧يف عام  ُكتَّا

 امخسة كتاتيب يف القرى.  
 

 م ١٩٣٨ – ١٩١٣املدرسة األثرية من 
 

ين حكم قطر بعد  م١٩١٣يف سنة  توىل الشيخ عبد هللا بن جاسم آل 
لعامل الشيخ حممد بن مانع  فاستدعاه  ىل قطر    االده  اكاإ على صلة طيبة 

اطلب  ليه أإ ينشئ مدرسة رمسية لتكوإ مرحلة أعلى من الُكتَّاب  فأنشأ مدرسة  
درس فيها نفس مساها املدرسة األثرية  اهي نوع من الُكتَّاب املتقدم  اقد كانت ت

 املوضوعات اليت كانت تدرس يف الُكتَّاب مع تعمق أكثر.  
 معظم اقد أصبحت هلذه املدرسة مسعة طيبة يف املنطقة ف أ مَّها الطالب من  

اكانت املدرسة تؤّمن هلم اإلقامة يف البالد  مارات اخلليج العريب لتلقي العلم فيها   
س به منحىت على حسابيها   لماو الدين يف املنطقة يف األربعينيات ع  إ عدداً ال 

  اأهم املميزات أا حضراا دراساً فيها   ااخلمسينيات كانوا قد درسوا يف هذه املدرسة
 اليت قامت عليها املدرسة هي:

 

لبحث املوضوعي يف موضوعات دينية أا لغوية.   -١  تكليف الطالب 
املس  -٢ يف  اخلطابة  طريق  عن  العملي  ا دارة    اجدالتدريب  الدراس  ا لقاو 

 النداات ااحلوار. 
مجعها الشيخ ابن مانع من مجيع    - لنسبة لوقتها- اجود مكتبة متطورة فيها   -٣
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 أحناو املنطقة.  
من  -٤ جوائز  مبنح  اخلاصة  املكتبات  اقتناو  درة  تشجيع  يف  مؤسسها  جناح 

 البحرين. يف  الكتب اتيسري شراو بعضها من البالد العربية عن طريق مكتبات  
 

فيها قد  ا  السلفيني  درس  االفقهاو  العلماو  من  أعباو   جمموعة  تولوا    الذين 
يف   ااماراتيها  املنطقة  دال  يف  االثقافية  الدينية  األال  النهضة  القرإ النصف  من 

رز يف النهضة التعليمية ااألدبية االعلمية يف النصف   العشرين  اكاإ لبعضهم دار 
   .الثاين من القرإ العشرين

 
م ترك الشيخ ابن مانع قطر ليقيم يف مكة املكرمة  فأغلقت ١٩٣٨ايف سنة  

أبواب مبادئ  ي املدرسة  تعليم  تؤدي رسالتها يف  الكتاتيب  البالد سوى  يبق يف  ها امل 
 العلوم اإلسالمية االعربية ااحلساب. 

 

 م ١٩٤٩ – ١٩٤٧دية من مدرسة اإلصالح احلم  
 

ين    م١٩٤٧يف عام   الذي    - رمحه هللا-شعر الشيخ محد بن عبد هللا آل 
إ البد من   فع عملية التعليم قدماً يف البالد   دكاإ يدير دفة احلكم بوجود االده 

فاستدعى  الداحة   نشاو مدرسة مدنية يف  الدرايش فخرا  قاسم  السيد  فكلف 
من  مارة الشارقة  اكاإ    -ثريةأحد تالميذ املدرسة األ -احملمود  الشيخ حممد بن علي  

مصر  فافتتح مدرسة يف مبىن مناسب يف اسط    قد استكمل جزواً من دراسته يف
مس احلم  "  يتالداحة  اإلصالح  معلمها  ا    " ديةمدرسة  احملمود  حممد  الشيخ  كاإ 

 الوحيد  امشلت مخسني تلميذا.  
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ت  مستو ثالثة  الطالب  ىل  احملمود  حممد  الشيخ  الكتب    ازع  ااستقدم 
درسة  ايف مطلع العام الدراسي  امللتعليم طالب  من الشام البناإ امصر  ة  ياملدرس

إلضافة  ىل السيد احملمود اارتفع عدد يعمت ت  م٤٨/١٩٤٩ ني ثالثة مدرسني آخرين 
هاية العام الدراسي   يطالب  الكن الشيخ احملمود غادر البالد يف ن  ١٢٠الطالب  ىل  

ي بن  ال أإ التعليم مل يتوقف هذه املرة  ا منا استمر حاكم البالد اجلديد الشيخ عل 
  الشيخ محد بن عبدهللا  ين الذي توىل مقاليد احلكم بعد افاة شقيقه  لآعبد هللا  

 يف بذل املزيد من احملااالت إلرساو قواعد التعليم.  م١٩٤٨سنة 
 

 م ١٩٥٩  –  ١٩٤٩من حتديث التعليم 
 

 م ١٩٥٠/  ١٩٤٩
  العراقمن أبناو     علي عامر  األستاذني  يعتمت  بعد سفر الشيخ حممد احملمود  

  اأصبح عدد الطالب ١القطريني املعلمني  كاإ يساعده اثناإ من  ا للمدرسة     مديراً 
مدير املدرسة  لكن  ا    من األال حىت الثالث االبتدائي  صفوف  ٣يف    طالباً   ١٥٤

 هاية العام الدراسي.  ييف ناستقال 
 
 افتتاح أول مبىن مدرسي  - م١٩٥١/  ١٩٥٠

سم "مدرسة قطر االبتدائية"  يف مطلع هذا العام   افتُتح أال مبىن مدرسي 
أصبحت تضم للمدرسة  ا مديراً      من أبناو سور   ممداح الريس  األستاذ   نييعمت تا 

إ  ا    تلميذاً   ١٩٠فيها  ابتدائية يدرس    صفوف  أربعة إلضافة  استمر املعلماإ القطر

 
 عبداحلميد الدايل االشيخ عبدهللا بن صاحل اخلليفي االثناإ مها: الشيخ  ١
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استقال يف منتصف    مدير املدرسة الكن  يعلموإ الصفوف األربعة    ىل مدير املدرسة  
مما أبقى مهمة التعليم يف املدرسة جبميع العام الدراسي لعدم استطاعته االستمرار  

اكلت  دارة املدرسة  ىل الشيخ عبد أُ صفوفها ملقاة على عاتق املعلمني القطريني  ا 
 سة.  احلميد الدايل من أهايل البالد امن معلمي املدر 

 
 تشكيل جلنة املعارف   - م١٩٥٢/  ١٩٥١

التعليم ُمسيت "جلنة   بتشكيل جلنة اطنية لإلشراف على  البالد  قام حاكم 
 ١  اكانت على النحو اآليت:املعارف"

 

ين  -١ صر بن خالد آل   رئيساً  من األسرة احلاكمة  الشيخ 
 عضواً   من العلماو  السبيعيالشيخ عبد هللا بن تركي  -٢
 عضواً   من التجار  قاسم درايش فخراالسيد  -٣
 عضواً   من األعياإ  صاحل اخلليفيبن السيد مبارك  -٤
 عضواً   األعياإمن   يده  اجلأمحد بن السيد يوسف  -٥
 

رزا  يف تعيني املعلمني ا نشاو املدارس ا قناع األهايل    قامت اللجنة بدار 
رسال أبنائهم للمدارس ااقرتاح املخصصات املالية الالزمة للتعليم  ااستمرت  

م. مث ُأضيف  ىل عضويتها األستاذ خالد الدجاين  ١٩٥١يف العمل من بداية عام  
 م.١٩٥٢يف عام 

    العكي براهيم    تاذاألس  عّينت اللجنة  م٥١/١٩٥٢يف مطلع العام الدراسي  ا 

 
 م١٩٩١"التعليم يف دالة قطر يف القرإ العشرين"   صدار ازارة الرتبية االتعليم   ١
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فباشر عمله اتعاقد يف العام ذاته مع أربعة   للمدرسة مديراً  ليكوإ     من أبناو فلسطني
لتعااإ معهم يف اضع أسس عامة ملناهج املرحلة االبتدائية    معلمني عرب  اأخذ 
اليت أصبحت تضم الصفوف من األال  ىل اخلامس االبتدائي يف سبعة فصول بلغ 

ااستوردت الكتب املنفذة للمناهج من بريات على    تلميذاً   ٢٤٠عدد تالميذها  
 أساس االختيار اآليت: 

 

 )من الكتب السلفية املتوفرة يف قطر االسعودية(. مادة الدين ااألخالق   -
 )من كتب اجلمهورية السورية(.    مادة اللغة العربية -
 )كتب من مصر(. مادة احلساب ااملواد االجتماعية   -
 )من بعض الدال العربية الشقيقة(.   العامة مادة العلوم  -
 

 هاية العام الدراسي كذلك. ييف ن العكي األستاذاقد استقال 
 

 م ١٩٥٣/  ١٩٥٢
  التعليماألبعاد اجلديدة حلركة 

العام   اإلشراف على يف هذا  ين من  بن خالد آل  صر  الشيخ  استقال 
إلشراف على التعليم     هد  عُ التعليم ف كما مت التعاقد  ىل السيد قاسم درايش فخرا 

 أ أنش ا ليدير املدرسة االبتدائية      فلسطنيمن أبناو     موسى أبو السعود  األستاذ  مع
سيس نظام تعليمي   من: ةمكون احلاكم جلنة لإلشراف على 

 من العلماو  السبيعي يالشيخ عبد هللا بن ترك -١
 األعياإمن  يده  اجلأمحد بن السيد يوسف  -٢
 اأحفاده  احلاكماملعلم اخلاص ألبناو   اين  الدجالسيد خالد  -٣
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أخذت اللجنة تسعى جاهدة لتعيني مدير للتعليم يتوىل  نشاو تعليم رمسي  
الدين اخلطيب   بمة اإلسالمي الشيخ حملعّال التصال ا  قائم على أسس سليمة  امت

اعلمهل اأمانته  دينه  يف  يثق  السيد يرش تتم  ف    رتشيح شخص  عبدالبديع  السيد  ح 
 مصر  االذي كانت له خربة ااسعة يف التعليم يف مراحله املختلفة. من أبناو صقر  

عدد   ابقيطالبا     ٣٦٠عدد الطالب    اأصبح ة  تايف هذا العام بقيت الصفوف س
 املعلمني تسعة كما كانوا يف العام السابق. 

 
 م ١٩٥٤/  ١٩٥٣

م ليتسل بديع صقر  الالسيد عبد  م  د  ق    م٥٣/١٩٥٤يف مطلع العام الدراسي  
دارية   اجتماعات  احددت  للمعارف   مدير  عمل ت  للجنةمهمته كأال  فيها  تابع 

اكل  ليه اضع خطة لتعميم التعليم يف البالد ااستمر  السيد مدير املعارف الذي أُ 
 العام الدراسي يف حمااالت الستقدام معلمني اتنظيم املناهج االسلم التعليمي. 

 
 م٥٦/١٩٥٧ – م٥٤/١٩٥٥

يف حمااالت الستقدام املعلمني  ا قناع    م١٩٥٥/ ٥٤العام الدراسي    نفد  استُ 
ملدارس أبنائهم  حلاق  الدراسي     األهايل  العام  أمكن خالل   م٥٥/١٩٥٦اقد 

  جناز ما يلي: 
 اختيار عدد من املدرسني املؤهلني للتعليم من خمتلف البالد العربية.   -١
اضع أال مناهج لدالة قطر مبنية على املناهج املصرية فيما عدا العلوم  -٢

كانت تعتمد على جمموعة من كتب التفسري ااحلديث االفقه  ة اليت  يشرعال
 .  االسرية النبوية املتوفرة آنذاك
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 اضع سلم تعليمي على أساس:  -٣
 

ض: امدت �  سنوات. ٥ها األطفال من سن يها سنتاإ ايقبل بيمرحلة الر
 سنوات.  ٧ها األطفال من سن يسنوات ايقبل ب ٦ها  ياملرحلة االبتدائية: امدت �
 ها خرجيوا املرحلة االبتدائية.  يسنوات ايقبل ب  ٥ها ياملرحلة الثانوية: امدت �

 
 تصنيف الطالب اتوزيعهم على صفوف املراحل الثالث.  -٤
 
 البدو يف برامج التعليم الليلي.   -٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٦ 
 

 م ٤٩/٥٠١٩العام الدراسي    منو التعليم يف الفرتة من بداية  ١اتبني اإلحصائية التالية 
دية  ىل مدرسة  اإلصالح احلم  حتويل مدرسة    تاهي الفرتة اليت تبع  م ٥٦/١٩٥٧-

 رمسية. 
 

عدد  العام الدراسي 
 املدارس 

عدد 
 املدرسني

عدد 
 التالميذ

 ( روبية) امليزانية

 غري معرافة ١٩٠ ٤ ١ م ٥٠/١٩٥١
 ١٠٣٫٦٣٨ ٢٤٠ ٦ ١ م ٥١/١٩٥٢
 ١١٠٫٦٨٧ ٣٢٠ ١٠ ٢ م ٥٢/١٩٥٣
 ١٢٥٫٠٤٠ ٤٥٧ ١٦ ٢ م ٥٣/١٩٥٤
 ٤٠١٫٢٧٦ ٥٦٠ ٢٦ ٤ م ٥٤/١٩٥٥
 ١٫٠٨٩٫٨٦٥ ١٠٠٠ ٤٥ ١٥ م ٥٥/١٩٥٦
 ٢٫١٨٥٫٤٠٠ ١٥١٠ ٨٤ ١٨ م ٥٦/١٩٥٧

 
 
 
 
 

 
 م ١٩٥٧ األستاذ عبدالبديع صقرالتقرير السنوي ملعارف حكومة قطر   ١
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 ١تعميم التعليم
سة املعارف خالل العام الدراسي  ين ر تسلم مسو الشيخ خليفة بن محد آل 

البالد     م٥٦/١٩٥٧ منهجي حديث يف  تعليم  مني  بنفسه على  األمر ليشرف 
رخيية بتعميم التعليم منها:  الذي أعطى دفعة قوية للتعليم  فاختذ قرارات 

 
ين-اختيار جلنة اطنية ملساعدة مسو رئيس املعارف �   - الشيخ خليفة بن محد آل 

    ٢التايل: يف مهمته على النحو
 

ين  - صر بن خالد آل   عضواً  من األسرة احلاكمة  الشيخ 
 عضواً   من العلماو  السبيعيالشيخ عبد هللا بن تركي  -
  عضواً   من األعياإ  صاحل اخلليفيبن مبارك  السيد -
 عضواً   األعياإمن   يدهاجلأمحد بن السيد يوسف  -

 
نوية يف البالد.   �  افتتاح أال مدرسة 
 الصناعة.  افتتاح مدرسة  �
  ٥ نشاو  اإلعالإ عن افتتاح أال مدرسة للبنات يف العام التايل اطرح مناقصة �

  مدارس.
 ٢٥موظفاً جديداً  االتعاقد مع  ٢٩ا برؤساو أقساماملعارف  ائرةدتدعيم  �

 معلمة. ١٤معلماً ا
 

 م١٩٩١ليم  "التعليم يف دالة قطر يف القرإ العشرين"   صدار ازارة الرتبية االتع ١
 ه١٣٧٦تقرير معارف حكومة قطر  عبدالبديع صقر   ٢
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ث من أبناو قطر ااملقيمني.   �   عالإ تعميم التعليم يف البالد للذكور ااإل
 من سابقه.   ٪ ١٥٠ عالإ كادر اظيفي جديد للمعلمني يعادل  �
من موازنة العام   ٪٣٠٠اضع موازنة للتعليم العام تصل  ىل قرابة  �

 م.٥٦/١٩٥٧
هاية العام الدراسي مت تعيني مدير جديد للمعارف  كما مت تغيري مجيع  ييف ن �

  دارات املدارس اأقسام الدائرة. 
 

م مت  نشاو ازارة املعارف  امت تعيني  ٥٧/١٩٥٨ايف مطلع العام الدراسي  
أال ازارة عرفتها البالد يف   تللمعارف  اكان   ازيراً   ين  لآالشيخ جاسم بن محد  

رخيها الطويل  اقد أخذ التعليم منذ ذلك احلني يف مد مستمر حىت اآلإ  ااستمر  
تسمى ازارة الرتبية االتعليم منذ بعد ذلك  للمعارف اليت أصبحت    الشيخ جاسم ازيراً 

 .  م١٩٧٦ذلك التاريخ حىت انتقل  ىل جوار ربه يف يوليو سنة 
 

سته   العلوم الشرعية  تفتيشر
 

هجري املوافق  ١٣٧٦"تفتيش العلوم الشرعية" يف رجب من عام  مت  نشاو  
يف األال من العلوم الشرعية    تفتيش ركي  ي بن تعبدهللا  توىل الشيخ  ا    م١٩٥٧عام  ل

 :  نشائها اكاإ الغرض من  يف ازارة املعارف  نشائها شوال يف نفس العام منذ 
 

العلوم   - تُقّدم للتالميذ يف مراحل  اإلشراف على مناهج  االثقافة اإلسالمية اليت 
 الدراسة املختلفة.

  اإلشراف على  يصاهلا للتالميذ على أيٍد متخصصة عاملة أمينة اكتب معتمدة  -
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 هج السلف الصاحل. يعلى ن
 .للنشومها ياإلشراف على متابعة أثرها يف النفوس اتقوي  -
 

ين بتعيني الش  بن تركي عبدهللا  يخ قرار الشيخ خليفة بن محد آل 
 مسؤوال  عن التفتيش والعلوم الدينية 
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النش عقيدة  نقاو  على  حريصاً  يقوم    و اكاإ  فكاإ  االزيغ   االحنراف  من 
رات كثرية  ىل املدارس يف مدينة الداحة امدارس القرى البعيدة لتقييم مدرسي  بز

خالل توليه  ا   العلوم الشرعية اتوجيههم ملا فيه تقومي عقيدة الطلبة اتوسيع مداركهم. 
أل  : التاليةعمال مسؤالية تفتيش العلوم الشرعية قام 

 

 العلوم الدينية اخططها الدراسية. اضع مناهج  -
 اختيار الكتب املناسبة االصحيحة القائمة على هدي السلف الصاحل.  -
 اختيار األساتذة ااملعلمني األكفاو من أهل العقيدة السليمة. -
لتوجيه االتقييم ألساتذة العلوم الدينية -  . يف مجيع مدارس قطر القيام 
ت يف ختبارات  اسري االسئلة  األاإلشراف على اضع   - اتصحيح أاراق اإلجا

 عدادية االصناعية االثانوية العامة. العلوم الشرعية للشهادات االبتدائية ااإل
مسابقات   - امكافأة  جراو  للتالميذ  القرآين  الوعي  انشر  الكرمي  القرآإ  حفظ 

 املتفوقني.
آلداب اإلسالمية يف مجيع املدارس الصالةقامة التوجيه  -  . اااللتزام 
 . العامة قاو احملاضرات العلمية االرتبوية التوجيهية ل -
مجاإلشراف على سري   - الوعظ ااإلرشاد اليت قام بيها معلمو العلوم الشرعية    بر

 من علماو األزهر الشريف يف شهر رمضاإ اخالل العام.
من خالل تنظيم دراس    القسم الداخليالثانوية ارعاية  املدرسة  االهتمام مبسجد    -

 . انداات طيلة شهر رمضاإ مع اقرتاح تعيني مشرف ديين للطلبة
ملدرسات العلوم الشرعية يف مدارس البنات  ىل تقدمي التوجيهات ااإلرشادات   -

العلم   من  املعلمة  عليه  تكوإ  أإ  جيب  لتصبحما  حسنة    ااألخالق  قداة 
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 ها  اكذلك شرح ما ُيشكل عليهن يف حماضرات تربوية ُعقدت هلن.يلتلميذات
 

 أ. الدكتور يوسف العبيدان:  ويذكر
اكاإ الشيخ ابن تركي حيرص على التفتيش بنفسه داخل الصفوف  فكاإ يزار يف  "

الفصل ايسأل ايستفسر ايطالع يف الدفاتر االكتب  اخيصنا حنن الطلبة بعاطفة  
 ١أبوية كرمية نلمسها من ثنا قلبه الكبري امن خالل حديثه األبوي." 

 

التا  املدارس  كانت مهام  الزمن -فتيش على  يتم    -يف ذلك  شاقة حيث مل 
الواحدة   رة  الز اكانت  العاصمة   خارج  املناطق  الطرق  ىل  شبكات  استكمال 

تستغرق   م  ٤-٣للمدارس يف مشال قطر  يبيتوإ يف كل أ الشيخ امرافقوه    اكاإ 
تليها. فاليوم األال منطقة يصلوإ  ليها حىت يتمكنوا من الوصول    ىل القرى اليت 

صال أم  مدارس  رة  ز يف  امسيسمةيكوإ  اخلور     ل  مدارس  رة  ز الثاين  اليوم  ايف 
رة مدارس فويرط االغارية االرايس مث املبيت. ايف اليوم    االذخرية ايف اليوم الثالث ز

رة مدارس   مث العودة  ىل الداحة.  العريشا وير خل  ا ميل  جل  ا  أبو الظلوفالرابع ز
ليت كانت تسكن اكانت يرتبط بعالقات أخوية مع كبار ااجهاو العائالت ا

تلك املناطق مثل: آل السادة الكرام  اآل املنانعة الكرام  اآل البوكوارة الكرام  اآل 
النعيم الكرام  اآل الفضالة الكرام  اآل اآل املرخيي الكرام   املهاندة الكرام    اآل 

اآل املضاحكة الكرام اآل احلميدي الكرام  الكبيسي الكرام  اآل الكعيب الكرام   
 اغريهم من الفضالو من سكاإ تلك املناطق.

 

 
 م٧/٢/١٩٩٧جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  ١
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الشيخ عبدهللا بن تركي ومرافقوه أثناء اسرتاحة يف بر الشمال خالل رحلة  

علي شحاته واألخ   األستاذويظهر يف الصورة  التفتيش على مدارس القرى
 اجلميع(  رحم هللا )م ١٩٦٠عام يف واألستاذ نبيل املصري تركي بن عبدهللا 
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املدارس اتربية    بن تركياالشيخ  اكاإ   الدين يف  على  قامة شعائر  حريصاً 
 ١النشو على ذلك  اكاإ يدعو  ىل  نشاو مسجد يف كل مدرسة  فيقول:

 
اركيزته  " دعامته  هو  بل  اإلسالمي   اجملتمع  يف  الزااية  حجر  هو  املسجد 

حني قد م  املدينة بناو املسجد  ااشرتك   ملسو هيلع هللا ىلصاألاىل. القد كاإ أال عمل قام به النيب  
مع أصحابه يف محل أحجاره ااملعاانة يف تشييد بنائه. اأطفالنا هم غرسنا الذي نعلق 

تنشئتهم انريد  املستقبل   آمال  فهم عل   عليه  الذلك  بشعائره   االقيام  اإلمياإ  ى 
حيتاجوإ  ىل املسجد الذي ترتبط نفوسهم مبشاعر احلب االتقديس ملا يؤدَّى فيه من 

ن ني     ):  ملسو هيلع هللا ىلصالعبادة  اهلذه الغاية قال النيب   لصَّالة  ا ُهْم أ بْين اوُ س ْبع  س  ُمُراا أ ْاالد ُكْم  
أ بْين اوُ  للرتبية   .٢( ع ْشرٍ   ا اْضر بُوُهْم ع ل ييْه ا ا ُهْم  قابل  املبّكرة ااملتأّخرة  االطفل يف سّنه 

ات استقام  الرعاية  جمال  اجد  فإذا  ااالقتداو   ألسباب ياالتوجيه  نفسه   اخلري  هيأت 
الشديدة  ىل  نشاو مساجد مبّسطة يف كل مدرسة   الضرارة  االرب...امن هنا جند 

ً على أداو الفريضة. قال   ًدا ق ْدر  م ْفح ص  ق ط اٍة  : )ملسو هيلع هللا ىلصتكوإ عو م ْن ب ىن   َّ  م ْسج 
ًتا يف  اجلْ نَّة   ُ ل ُه بي ييْ َّ    ".٣( ب ىن  ا

 
 احلديثة يف دالة قطر يف ميدانني مهمني:كاإ رائداً من رااد النهضة الدينية  ا 

 ميداإ الرتبية االتعليم �
 ميداإ الوعظ ااإلرشاد  �

 
 م. ١٩٦٠التقرير السنوي اخلامس إلدارة تفتيش العلوم الشرعية   ١
 رااه أمحد اأبو دااد  ٢
 سنن الرتمذي ٣
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تبىن ضرارة حترير العقول اانفتاحها على تقدم العصر  اكاإ حريصاً دائماً على  قدف
نه   أبناو اطنه  التفكري االعلم(  قناع  ال تعارض بني علوم الدين اإلسالمي )دين 

ضية.   ابني املكاسب العلمية اهلائلة اليت حققها تقدم العلوم الطبيعية االر
املتقدم التفكري  هذا  حجم  نتبني  اليت    احىت  املوضوعية  ت  الصعو امدى 

 كاإ فيها اجملتمع يتهه  يكفي أإ نتنبه  ىل ظراف هذه الفرتة الزمنية االيكانت جتاب
لشك    بكل قدمي  تغلب عليه مسات البدااة من البساطة االتمسك الشديد االنظر 

املسؤالة  فكانت اخلطوة األاىل اليت طرحها الشيخ على السلطات   ىل كل جديد.  
إ  خراج اجملتمع من اجلمود الذي كاإ يعاين منه ال يكوإ  ال أم هي  ١٩٥٧يف سنة  

  فهم املقلدين.مثل اليس  احمققوهلتعليم الديين الصحيح الذي يفهمه رجاله  
أإ  ال تستطيع    -على سالمتها امشوهلا-املناهج احدها  كاإ يعي متاماً أإ  ا 

اليت تربط بني   الصحيحة  احللقةجو  ال  ذا اجدت  تؤدي رسالتها املنشودة اأملها املر 
عقل الطالب انفسه  اهلذا كاإ هدف الرتبية قدمياً احديثاً  جياد األستاذ املتخصص 
الذي يستطيع أإ يقدم املادة املدراسة تقدمياً سائغاً يشتمل على حسن الع ْرض افّن 
التدريس اغزارة العلم ااالستعداد النفسي االراحي ما جيعله جديراً بغرسها يف عقول 

توريثهم حّبها اتقديرها. ا إ كاإ هذا الزماً يف املواد الدراسية كلها فإنه  الطالب ا 
لكونيها    أكثر  لزاماً  اذلك  اأاجب   الشرعية  العلوم  مادة  دراسيًة  يف  مادًة  ليست 

ن على  اعقلية  نفسية  اصياغة  اعملية  اراحية  خلقية  تربية  الكنها  هج  ي فحسب 
لدرجة  اإلسالم القومي اآدابه السامية. اتوفري القد اة يف هذا اجملال هو املهمة الرئيسية 

 األاىل.  
 فجاوت فكرة  سناد تدريس العلوم الشرعية  ىل علماو درسوا يف األزهر الشريف.
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 علماء األزهر إىل قطر دوره يف قدوم
الشيخ   تاكاإ  لتدريس ركي  ي بن  الصحيحة  للبداية  الكربى  األمهية  أإ  يرى 

العلوم الشرعية تعتمد يف املقام األال على  قامة ا نشاو عالقات مع األزهر الشريف.  
مر من داخله  اندفع اطيد اتصميم أكيد  فيبذل فيه كل  ليه بعزم  اكاإ  ذا اقتنع 

الوجه األكمل  طاقته ا مكانياته قناع  لتحقيقه على  فقام  آنذاك   .  املعارف  ازير 
ين   لتعاقد مع -رمحه هللا-الشيخ جاسم بن محد آل    اجنح يف ذلك اكلفه الوزير 

 عشرين مدرساً من خرجيي األزهر الشريف.
 

االتقى بفضيلة اإلمام األكرب الشيخ م  ١٩٥٩يف عام  اسافر الشيخ  ىل مصر  
االذي استجاب لكل ما طلبه الشيخ    -رمحه هللا-حممود شلتوت شيخ اجلامع األزهر  

 بزييهم املهيب  اجلبة االعمامة.   علماو األزهر الشريفمن    طليعةبن تركي  اعاد امعه  ا
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يف استقبال وزير املعارف الشيخ  اإلمام األكرب الشيخ حممود شلتوت شيخ اجلامع األزهر 
ين والشيخ عبدهللا بن تركي    رئيس تفتيش العلوم الشرعية جاسم بن محد آل 

 م ١٩٥٩عام   يف
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الرائدة األاىل على يد الشيخ عندما استطاع احوله   اهكذا كانت اخلطوة 
ب البالد  تزايد  الصحيح  الديين  التعليم  األزهي الغيوراإ على  العدد من علماو  ر هذا 

صية البياإ ااستوعبوا قضا امواقف الشريعة الغراو من مهوم  الشريف ممن ملكوا 
هم يالعصر امشكالته. اقد منا اازداد عدد هؤالو العلماو عاماً بعد عام  فانتفعت ب

الذي ختلص من عقدة اخلوف من اجلديد  ىل هم حاضرها الديين  يالبالد اصنعت ب
العصر   مفاهيم  قبول  اشريعته  طالقة  اأسسه  اإلسالم  أصول  يف  طار  امنجزاته 

 السمحاو.
 

 ١: ويذكر الشيخ ابن تركي 
 

خذ جمراها  " الكنها مل  منذ عشر سنوات   قطر  التعليمية يف  النهضة  بدأت  لقد 
ها مسو الشيخ خليفة بن يالطبيعي اتؤدي مثارها الطيبة  ال منذ أإ توىل زمامها اقيادت

شرف على أمر النهضة من انتدبين مسو الشيخ خليفة ألُ م. القد  ١٩٥٦محد عام  
 حيث التعليم الديين.
قمتُ  أمرُ   احني  ساوين  أحواهلا  متفقداً  املدارس  يف  العلوم   جبولة  مناهج 

ل  اكانت من الق صر االضيق حبيث ال تُعّد شيئاً يُذكر   الشرعية   فلم تكن أمراً ذا 
عداد منهج شامل تُ  دّرُس فيه عقيدة الّسلف اتفسري القرآإ  فاستخرُت هللا اقمُت 

اصحبه األبرار   ملسو هيلع هللا ىلص سرية النيب الكرمي على  الكرمي  ايتعرف الطالُب يف الوقت نفسه 
اإلسالمي من ُكُتب  الفقه  ذلك  بعد  خُذ  الشريف. ا النبوي  احلديث  من  اطرفاً 

آلداب ا لدينية  اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا. امل نقف عند هذا احلد  بل جئنا له 
 

 م١٧/٥/١٩٦١ بتاريخجملة الداحة الثانوية   ١
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 ااالجتماعية ليكوإ الطالب على بصرية من التقاليد الكرمية اليت جيب اتباعها. 
ب اسار  املنهج  اضح  بي املا  الالئق  الطيب  املستوى  الكرمي  يهذا  البلد  هذا 

القادر   األستاذ  استدعى ذلك اجود  الكرمية   ارعايتها لألخالق  بدينها  امتسكها 
االت اإلفهام  من  ااملتمكن  التدريس   األزهر القاهرة    ىل  ا  نفتوجهفهيم.  على   ىل 

بنائه  ىل هنا فنفع هللا  راملعمو  ً كرمياً  فجئنا    اقد لّىب لنا الطلب اتعااإ  معنا تعاا
ملزيد يب يت  ألزهر كل عام ا هم احقق على أيديهم اخلري الكثري. اال نزال نتصل 

 ها الكثرية. يتمن أبنائه لنواكب مد النهضة يف زحفها املتزايد اتوسعا
القد كاإ عدد املدارس عند تسلمنا العمل ال يزيد على مثاين عشرة مدرسة  ااآلإ  

 "جتااز السبعني. -بفضل هللا-
  

 ً اتلك كانت هي البداية الدقيقة لصحة ارتباط اسم األزهريني يف قطر مقرا
  ". األزهريني يف قطر أبو  م الشيخ ابن تركي على مر األعوام حىت كاإ يُلّقب "س

 . يبني للمجتمع احلاجة  ىل علمهمهم ا يفكاإ يقضي مصاحلهم ايليب طلبات
 

 :١الشيخ يوسف القرضاويويذكر 
 

امل أكن عرفت من أهل قطر غري رجلني: أحدمها الشيخ عبدهللا بن تركي  مفتش "
العلوم الشرعية  االذي لقيته يف القاهرة أكثر من مرة  االذي طلبين من قدمي من 
ازارة األاقاف  مث طلبين اأحل يف طليب من األزهر. اكاإ من مآثر الشيخ ابن تركي 

 
   اجلزو الثاين .. مالمح سرية امسرية""ابن القرية االكتاب ١
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علماو جللب  احرص  جبد  سعى  الذي  هو  العلوم   أنه  لتدريس  مصر  من  األزهر 
 "الشرعية.

 املعهد الديين الثانوي  ء إنشادوره يف 
الشيخ   من  عناية كربى  هناك  تركي  عبدهللا  اكما كانت  مناهج  بن  بوضع 

مور  التعليم الديين يف املراحل العامة   مل يكن مهّه حمصوراً يف  عداد املواطن العارف 
االعامل  الفقيه  يُعّد  أإ  مهّه  بل كاإ من  اآدابه فحسب   خالقياته  املتمسك  دينه 
القطري القادر على حتمل مسؤالية احلفاظ على الدين عبادًة اشريعًة ادعوًة اسلوكاً   

الدينية األزهرية  اانتدب    نشاو املعهد الديين الثانوي على نسق املعاهدفسعى يف  
عبدالغين الدكتور  منهم الشيخ      خرية علماو األزهر الشريف إلدارته االتدريس فيه
االشيخ   للمعهد   مدير  أال  اكاإ  القرضاايالراجحي     عليوة االشيخ    يوسف 

اامصطفى   العّسال  أمحد  عبدالل لاالشيخ  األساتذة  شيخ  من  اغريهم  زايد  طيف 
جاو ليعمل عبدالستار الذي  الشيخ عبد املعز  اكاإ من أاائل األزهريني    األفاضل.

 .لعلوم الشرعية يف قطراش يفتيف تمساعًدا للشيخ عبد هللا بن تركي 
 

 ١:ويقول الشيخ ابن تركي عن ذلك
 

 أحالم الكثري من أبناو البالد املخلصني أإ يوجد معهد ديين ميّد أهل اكاإ يراادُ "
حلكمة   لدعوة  ىل هللا  لواو اإلسالم ايقوم  الدين احيمل  يفقههم يف  البالد مبن 

هيي مشراع املعهد الديين امنهجه ١٣٧٩ااملوعظة احلسنة. اقد قّدمُت يف صيف عام  

 
 م١٧/٥/١٩٦١ بتاريخجملة الداحة الثانوية   ١
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فوافق عليه اأمر بتنفيذه. اافتُتح  يف أال    ىل مسو الشيخ جاسم بن محد ازير املعارف
اهلجري   معهد  ١٣٨٠العام  بنعمته   هي  تتم  الذي  ااحلمد   نوي   ا عدادي 

  "الصاحلات.
 

 :١ ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي
 

معي  على أإ أتسلم  دارة املعهد الديين الثانوي  ركي  ي تبن  عبدهللا  الشيخ  اتفاق  اكاإ  "
عن مديره السابق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغين الراجحي الذي    يف قطر  خلفاً 

نعم ابن تركي  كاإ الشيخ  ..ا .تسلم  دارته لسنة ااحدة  هي كل عمر املعهد الناشئ 
 ." ٢العوإ يل يف كل ما خيص املعهد الديين

 
دخال بعض املزا يف املعهد الديين الثانوي اليت  ركي  ي ابن تاقد قام الشيخ  

منها: اختصار سنوات الدراسة  ىل ست    تكن يف املعاهد األزهرية يف ذلك الوقتمل  
سنوات بعد املرحلة االبتدائية بدالً من مخس سنوات بعد املرحلة اإلعدادية  كما هو  

دخال املواد العلمية ااإلنسانية     مطبق سابقاً يف معاهد األزهر الشريف كما قام 
مناهج  العامة يف  الثانوية  املدارس  األدبية يف  األقسام  تُقرر عادة على طالب  اليت 

القطري الديين  املقررة املعهد  العلمية ااألدبية  العام يف مواده  التعليم    حبيث تساير 
ابذلك  "ثنائية التعليم"  على األقسام األدبية يف التعليم الثانوي العام اتتجنب حداث 

أمكن التقارب بني طالب العلم الشرعي ابني متغريات احلياة يف النواحي اإلنسانية  

 
   اجلزو الثاين "ابن القرية االكتاب.. مالمح سرية امسرية" ١
 م٢٥/٦/٢٠١٥جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  ٢
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   أبرزها تقدم العلوم االجتماعية ااألدبية.  اليت ااالجتماعية
 ١: وعن ذلك يقول الشيخ ابن تركي

 

أإ جنعل املواد اليت ُتدرس فيه هي العلوم    من هذا املعهد حتتم علينا إ الغاية  "
اللغة العربية بفراعها    اهي:الشرعية االعلوم اليت يتوقف عليها فهم العلوم الشرعية  

ال يكوإ معهداً منفصالً عن احلياة ااجملتمع الذي هو  االعلوم العقلية. الكن ينبغي أ
العامة  فيدرسوإ   جزو منه  بل يشرتك طالبه مع طالب املدارس األخرى يف الثقافة

ضيات االتاريخ ااجلغرافيا االلغة اإلجنليزية قدراً ال يطغى على ختصصهم اال  من الر
 "هم عن املستوى الالئق.ييقلُّ ب

 

صدار دعوة  ىل أالياو أمور الطلبة اأهايل قطر عامة لبياإ   اقام الشيخ 
ملعهد الديين الثانوي اترغيبهم يف ذلك.  أمهية االلتحاق 

�

 
 (.٢م  )انظر امللحق  ١٩٦٠تقرير  نشاو املعهد الديين الثانوي يف قطر   ١
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ملعهد الديين    صدار دعوة عامة ألهايل قطر لرتغيبهم يف االلتحاق   قام الشيخ 
�
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 عبدالغين الراجحي أول مدير الدكتور بن تركي مع الشيخ عبدهللا الشيخ 
 م١٩٦٠عام    للمعهد الديين
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�م ١٩٦٠الشيخ ابن تركي مع جمموعة من أساتذة وطالب املعهد الديين عام 

�
�
�
�
�
�
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�
�

 

 
 عبدالغين الراجحي أول مدير الدكتور بن تركي مع الشيخ االشيخ 

 م١٩٦٠عام    للمعهد الديين
 

القد حتقق على أيدي هؤالو العلماو اضع أسس منهج ديين متني يف صلب  
التعليم العام تفخر به قطر حىت اآلإ اذلك بتقدمها على الدال العربية ااإلسالمية 

   األهداف امكانة الرتبية اإلسالمية يف البناو التعليمي. من حيث غزارة املنهج اعمق  
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اقد سعى الشيخ يف معادلة شهادة املعهد الديين الثانوي بثانوية األزهر الشريف   
 احتقق ذلك حبمد هللا. 

لثانوية األزهري  ة منشور مبعادلة شهادة املعهد الديين الثانوي يف قطر 
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 ١)مدير املعهد الديين الثانوي سابقاً(:  القرضاوييوسف  ويذكر الشيخ 
 

اقد خرّج املعهد جمموعة من خرية أبناو قطر اأبناو اإلمارات  فقد كاإ املعهد هلم "
اكاإ خرجيوه الذين أكملوا دراستهم يف األزهر غالباً أا يف كلية دار العلوم     مجيعاً 

  اقد أصبحوا مجيعاً من القيادات الدينية  أا يف جامعة املدينة املنورة: أمثلًة ُحتتذى 
 االثقافية االرتبوية االسياسية يف املنطقة. 

و من خرجيي  حىت أين أذكر أنه يف الوزارة السابقة يف قطر  كاإ أربعة ازرا
)ازير الرتبية االتعليم(  اد. محد  السبيعي  ركي  ي عبدهللا بن تاملعهد: األستاذ عبدالعزيز  

عبدالعزيز الكواري )ازير اإلعالم االثقافة(  ااألستاذ أمحد عبدهللا احملمود )ازير الدالة 
احملاكم   ااثناإ مبرتبة ازير: الشيخ عبدالرمحن عبدهللا احملمود )رئيسللشؤاإ اخلارجية(   

االشيخ   الدينية(   االشؤاإ  بن  الشرعية  الشباب حممد  هيئة  )رئيس  ين  آل  عيد 
ضة(  . ايف الوزارة التالية كاإ ازير الرتبية من خرجيي املعهد أيضاً  اهو د. حممد  االر

 عبدالرحيم كافود.
الّسفراو البدر  اأمحد  اعدد من  صر  : منهم حممد سامل الكواري  اعتيق 

املري    طالب  اعبدهللا  الرميحي   التميمي غامن  من احسن  براهيم  عدد  امعهم    
 امللحقني املستشارين يف شىت السفارات. 

مقرإ هجرس العتيق يف  يف الوزارات املختلفة: العميد  اعدد من القيادات  
ا عبدالرمحن  ايوسف  املسلحة   اعبدالرمحن القوات  األنصاري  عبدهللا  احممد  ملال 

عبدهللا املولوي يف ازارة الرتبية. ايف اجلامعة  د. عبداحلميد  مساعيل األنصاري  اد.  
علي حممد يوسف احملمدي  اد. عبدالعزيز عبدالرمحن كمال  اد. مصطفى عقيل 

 
   اجلزو الثاين القرية االكتاب.. مالمح سرية امسرية""ابن  ١
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 ...اخلطيب  اد. عبدالرمحن الدرهم
: د. حممد عبدالرمحن البكر )ازير  ملعهدأما يف اإلمارات  فقد كاإ من أبناو ا

العدل االشؤاإ اإلسالمية(  اد. سعيد عبدهللا سلماإ )ازير الرتبية االتعليم االتعليم 
 العايل(".

 

 اإلسالمية  الرتبوية املناهج  رائد
 

بن تركي اإلشراف املباشر على كتب املناهج يف العلوم الشرعية اتوىل الشيخ  
العامة   الدراسية  االثانوية) للمراحل  ااإلعدادية  عندما خططت   ( االبتدائية  اذلك 

ت الذاتية املتوفرة ازارة املعارف لتوفري الكتب املدرسية حملياً  العتماد على اإلمكا
ً   االقادرة على انتاج الكتب املناسبة علمياً  بدالً من استخدام مقررات دراسية   اتربو

 .مستوردة من الدال األخرى 
 

 يقول أ. الدكتور يوسف العبيدان: 
من أال املنادين من غريه من العلماو بن تركي أنه كاإ  الشيخ  لعل ما يسجل ل "ا 

لتعليم   اصدارة. امما  اأإ يكوإ ملواده شأإ كبري    الديين الغيورين بضرارة االهتمام 
كاإ مبعث فخر يف هذه البالد أإ جند مناهج العلوم الشرعية غنية اغزيرة اثرية يف 

د له  خمتلف علومها من فقه اتوحيد احديث اتفسري اسرية احبوث على حنو ال جت
قي الدال. اقد حرص   على أإ يتابع بنفسه احتت  شرافه   -رمحه هللا-نظرياً يف 
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ليف الكتب الدينية اجعلها متمشية مع عقيدة أهل السلف اأهل السنة   موضوع 
 ١" .ااجلماعة اليت عليها مذهب أهل البالد

على  ااملناهج تعتمد  اجليل  ابناو  النهضة  قواعد  عليها  لتقوم  اضعها  اليت 
خأ عليها  ترّبت  اليت  األصيلة  امقرراته  اإلسالم  للناس  ريصول  أخرجت  من   أمة 

الكتاب االسنة االعقائد الصحيحة ااألحكام العادلة ااآلداب العالية اتكونت من 
   سّتة مواد هي:

  القرآن الكرمي وجتويده   -    
 التفسري -
 احلديث النبوي الشريف  -
 التوحيد   -
 الفقه  -
 )اإلسالمية( ةـالديني  تـربيـةال -

 
اتركيز لكي تؤيت مثارها املرجوة  اقد مت تطبيق املنهجية التالية يف ُتدّرس كلها بعناية 

 ٢ذلك:
عدد احلصص املقررة هلذه املواد يزيد على ما هو مقرر للدراسة الشرعية يف  أوال :

 أي بلد عريب آخر سوى السعودية.
 النجاح يف العلوم الشرعية شرط  أساسي  لتجااز السنة الدراسية.  نيا :

 
 م٧/٢/١٩٩٧جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  ١
 م.١٩٦١التقرير السنوي السادس إلدارة تفتيش العلوم الشرعية   ٢
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يُدّرُس القرآإ الكرمي مع قواعد التجويد حبيث يُنهي التلميذ املرحلة االبتدائية   لثا :
حفظ جزأين من القرآإ الكرمي مع  تقاإ األداو االضبط امعرفة أحكام  اقد

 التجويد.
يُدّرُس احلديث النبوي الشريف ابتداًو من الصف اخلامس حبيث يُنهي  رابعا : 

 .ً  التلميذ املرحلة االبتدائية اقد حفظ ااعى مخسني حديثاً نبو
االبتدائية حىت نيهاية املرحلة اإلعدادية حبيث يُدّرُس الفقه من أال املرحلة خامسا : 

يتخرج التلميذ منها اقد أتقن العبادات علماً اعمًال  اأملَّ مبعظم أبواب الفقه  ىل  
 جانب أحكام املواريث. 

يُدّرُس التوحيد يف املرحلتني االبتدائية ااإلعدادية على نيهج السلف سادسا : 
 الصحيحة. الصاحل حبيث ينشأ التلميذ على العقيدة

يُدّرُس التفسري يف املرحلتني اإلعدادية االثانوية على حنو يربط الطالب  سابعا : 
 جملتمع ايشمل مناحي احلياة اآداب السلوك.

منهج كامل يشمل دراسة الّسرية اأعالم اإلسالم االتهذيب  الرتبية الدينيةمنا : 
 االقصص ااآلداب امقاامة الب د ع ااخلرافات اغري ذلك. 
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 قرر تدريسهااليت    ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسية و من
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ليفها   ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسية و من  اليت أشرف على 
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ليفها   ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسية و من  اليت أشرف على 
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ليفها   ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسية و من  اليت أشرف على 
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عدادهااليت    ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسية و من   وتلخيصها  قام 
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ليفها   ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسية و من  اليت أشرف على 
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 اليت قرر تدريسها   ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسية و من

 
 

اقد حرص الشيخ ابن تركي على االهتمام مبواد العلوم الشرعية ااعتبارها مادة  
جلميع  أساسية  فأصدر مذكرة بوجوب احتساب درجتها ضمن التقدير النهائي 

 .الطالب يف الشهادة الثانوية العامة القطرية
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 ضمن التقدير العام للطالب  العلوم الشرعية مادة   درجةحتساب  مذكرة الشيخ  
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 مناصرته لتعليم الفتاة يف قطر 
 

أما األثر الثالث الذي حيمل بصمات هذا الشيخ يف جمال الرتبية االتعليم 
اجملتمع كله    تركيب  النتائج يف  بليغ  أثر حضاري  ذلك يف خطوة كبرية    امتثلفهو 

بعة من املوقف الرائد  سعت حنو تعميم العملية التعليمية يف اجملتمع القطري. اكانت 
 عليم الفتاة القطرية.الذي اقفه الشيخ يف الدفاع عن قضية ت

 
استمر تعليم البنات منذ مطلع القرإ العشرين احىت بداية العام الدراسي فقد  

يف نطاق الكتاتيب فقط  اقد عملت جلنة التعليم حبذر لتدعيم هذه    م٥٧/١٩٥٨
البنات  لتعليم  مدارس  افتتاح  آنذاك ال حتبذ  السائدة  النظرة  لكوإ  نظراً  الكتاتيب 

 لدين  االقراوة االكتابة  ابعض املعامالت احلسابية.   ااالكتفاو مببادئ ا
 

عندما فُتحت املدارس الستقبال أبناو املواطنني  كانت حكراً على الذكور  ا 
ث  حيث كاإ تعليم الفتاة يُعترب يف أذهاإ الكثريين عيباً امذموماً  ارمبا   داإ اإل

التقدم  ليها   النهاية  ىل عدم  الفتاة يف  لزااج  بل  إ بعض فئات اجملتمع عّرض  
 اعتربت تعليم الفتاة حراماً امنكراً مبوجب أمر الدين.

إ تعاليم الدين االشريعة السمحاو  اما ف ت ئ  الشيخ ابن تركي يكرر احلقيقة القائلة 
لسيدة عائشة   ً اعملياً حق التعليم للنساو. اكاإ يذّكرهم على الداام  قد قررت نظر

للعاملة املرشدة املوجهة للناس يف أمور  رضي هللا عن ها أم املؤمنني اليت كانت مثاالً 
 . ملسو هيلع هللا ىلصيرجعوإ  ليها يف الفتيا ااخلرب عن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصاكاإ أصحاب نبينا دينهم  
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الدراسي   العام  مطلع  الكنها  ٥٤/١٩٥٥يف  أربعة كتاتيب  هناك  م كانت 
اللجنة على أحدها االذ اختيار  للغاية  فوقع  السيدة آمنة  كانت بسيطة  ي تديره 

ً لتأمني ثالثة فصول دراسية.  اجلحممود   يده لتدعيمه فاستأجرت اللجنة مكا
 

الدراسي   العام  مطلع  يضم  اجئاستمت    م٥٦/١٩٥٧ايف  أاسع  مبىن    ٧ر 
ث  اأضيف  ىل  لكتب االقرطاسية ااأل فصول دراسية اُجهز جتهيزاً جيداً  اأُمد 

الثالث: " الدين   العربية   احلساب" علوم الصحة  ااألخالق  امت املواد الرئيسية  
ت ابقيت السيدة آمنة حممود مديرة للمدرسة اكانت   ٤تعيني   معلمات غري قطر

 طالبة.  ١٢٢هذه املدرسة يب
سة املعارف حىت أعطى دفعة  اما   ين ر إ توىل الشيخ خليفة بن محد آل 

ليصبح تعليماً    م٥٧/١٩٥٨مطلع العام الدراسي  قوية الجتاه تعليم البنات  اجاو  
مدرسة  اأخذ تعليم البنات بعد ذلك   ١٤اطالبة    ٤٥١رمسياً  يضم مدرستني فيهما  

  اها من جمموع الطالب االطالبات.  ٪٤٩ حينها يف مّد مستمر حىت أصبح يشكل
د نشاطها  ها أستاذة يف اجلامعة امعلمة اطبيبة  امتيهي املرأة القطرية اليوم تتبوأ مكان

ال تستعصي عليها أرفع الدرجات    بكل ثقة اثبات  ىل مجيع جماالت احلياة العامة
االتشجيع من  العوإ  تطمح  ليها اجتد  غاية كرمية  تقصر خطاها عن  العلمية اال 

 ذايها امن اجملتمع امن الدالة.  
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  ١:يذكر الشيخ ابن تركي و 
ابينما أخذت النهضة التعليمية طريقها يف رعاية البنني  اجْدُت أإ ااجبها يقتضي "
لرجل  اال خيفى أإ    -عليمية االرتبوية كماالً لرسالتها الت- ملرأة عنايتها  أإ تُعىن 

ً  ال بعد أإ ي املرأة مكّلفة مثل الرجل  اأن ها ال تستطيع أإ تؤدي ااجباً دينياً أا دنيو
 تعلمه  اطريق ذلك التعلم. اقد قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 

  ٢.(ط ل ُب اْلع ْلم  ف ر يض ة  ع ل ى ُكلّ  ُمْسل مٍ )
انعلم مدى ما كاإ عليه املسلمات اُألا ل من فقه يف الدين اعلم بشؤاإ احلياة   
األمومة على اجهها   أداو رسالة  ايقومهّن اميكنهّن من  ينفعهّن  ما  االتعّرف على 

  ٣﴾ْلب ابِ ق ْل ه ْل ي ْست ِوي الَِّذين  يـ ْعل م ون  و الَِّذين  ال يـ ْعل م ون  ِإمنَّ ا يـ ت ذ كَّر  أ ول و األ﴿األكمل.  
ْسِم ر بِ ك  الَِّذي خ ل ق  ﴿اقد نزل القرآإ الكرمي اأال آية فيه   ِ . اقد قيل يف ٤﴾ اقـْر ْأ 

 نساو األنصار: مل مينعهّن احلياُو من التفّقه يف الدين.  
 اقد سألين مسو الشيخ خليفة يف ذلك اطلب رأيي  فقلت له: 

 على بركة هللا وافتح مدارس للبنات. 
 

ها اعفافها امينع اختالطها بغريها  يااضعُت هلا نظاماً اترتيباً حيافُظ على صون
ابدأ افتتاح املدارس امضت تعّلم اترشُد اترّيب البنت على   -ااحلمد -اقد كاإ   

 مستوى طيب من الدين االعلم ااخلُلق."

 
 .م١٧/٥/١٩٦١ بتاريخجملة الداحة الثانوية   ١
 . سنن ابن ماجه ٢
 . من سورة الزمر ٩اآلية  ٣
 .سورة العلق أال ٤
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ين   مسو الشيخ خليفة بن محد  بن تركي عبدهللا وفضيلة الشيخ  آل 
 

كاإ    م نصف اجملتمع إ أمهية رأي رجال الشريعة اعلماو الدين يف أمر تعلي 
ّمل  قد  له األثر العظيم يف حسم كل فكرة جديدة تطرح لتنتشر يف جمتمع قطر. ا  حت 

العبو األكرب من طرح امناقشة مبدأ تعليم الفتاة  ااستطاع بقوة  ابن تركي  الشيخ  
منطقه ارجاحة عقله احسن فهمه لدينه أإ يُقنع الكثري من املتحفظني على تعليم 
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ركي  يكفي أإ نعلم  ي بن تعبدهللا  احىت ندرك أمهية اجلهد الذي بذله الشيخ    الفتاة.
تلك خطوة جريئة    اكانتية السعودية   أإ تعليم الفتاة ابتدأ يف قطر قبل اململكة العرب

ايتبني لنا اآلإ    يف هذا امليداإ اذلك لالرتباط الوثيق بني البلدين يف كافة النواحي.  
األبعاد اخلّرية اليت كاإ الشيخ يطمح  ليها  فها حنن جند عدد الفتيات يف التعليم 

   العام يف قطر يفوق عدد البنني يف كل املراحل الدراسية.
 

 ١:ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي
دى الشيخ  ..." حبق الفتاة القطرية يف التعليم  يف اقت كاإ  ركي  ي عبدهللا بن تفقد 

لفتاة  ىل عزاف الرجال  يرى فيه كثري من الناس أإ تعليم الفتاة اصمة قد تنتهي 
منكر  الفتاة  تعليم  تعد  اجملتمع كانت  فئات  بعض  بل  إ  منها   الزااج  حيرمه   اً عن 

استطاع  ا سار متحمًال يف ذلك العبو األكرب     عبدهللا بن تركيالدين  الكن الشيخ  
لدينه  فهمه  رأيه  احسن  ارجاحة  منطقه   املتحفظني   بقوة  من  الكثريين  يقنع  أإ 

دى الشيخ اجلليل ب املثل مبا كانت عليه   هذا الرأي ضارً ياملنكرين لتعليم الفتاة  ا
القرآإ الكرمي بني   ييزامت   فقه يف الدين اعلم بشؤاإ احلياةاملسلمات األاليات من  

يعل ميعل من   ال  امن  يـ ْعل م ون  ﴿وإ  موإ  ال   و الَِّذين   يـ ْعل م ون   الَِّذين   ي ْست ِوي      ٢﴾ ه ْل 
ْسِم ر بِ ك  الَِّذي خ ل ق  ﴿  القراوةادعوته  ىل   ِ اشجعه مسو الشيخ خليفة بن   .   ٣﴾ اقـْر ْأ 

ين )ايل العهد     اترتيباً   (  فوضع بتوجيه من مسوه لتعليم الفتاة نظاماً آنذاكمحد آل 
 "ها اعفافها  امينع اختالطها بغريها  امت افتتاح مدارس البنات.يحيافظ على صون

 
 م٢٥/٦/٢٠١٥دة الشرق القطرية  بتاريخ جري ١
 من سورة الزمر.  ٩اآلية  ٢
 أال سورة العلق. ٣
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اكاإ الشيخ ابن تركي يقول: " إ املهم يف تعليم البنات يف قطر هو ختريج  
لقرآإ اتعاليم الدين".    الفتاة املسلمة اليت تفهم دينها حق الفهم اتكوإ ملّمًة 

 

 اإلشراف على تعليم البنات
م  ١٩٥٦  ابصورة غري رمسية قبل عام  كاإ تعليم البنات يسري سرياً بطيئاً 

م    بتة بعد ذلك.مث انتظم اخبطى  املا كاإ تعليم البنات أمراً حّساساً يف تلك األ
قام مسو الشيخ خليفة بن محد احيتاج  ىل كثري من الرقابة التاّمة االتوجيه الصحيح   

سناد اإلشراف العام على مدارس تعليم البنات  ىل رئيس تفتيش العلوم  ين  آل 
تركي بن  الشيخ عبدهللا  ذلك      الشرعية فضيلة  الشيخ  ااستدعى    جهوداً كبريةً من 

لنجاح. احيث أإ الشيخ كاإ عضواً يف جلنة التوظيف يف املعارف  فقد   تكللت 
  بدأ فضيلته بوضع الشراط الواجب توافرها يف املعلمة  ىل جانب الكفاوة العلمية

 ١:االتعليم
 

 يف أاقاتيها. أإ حتافظ على الشعائر الدينية يف املدرسة اخارجها  اتؤدي الصالة  -
 أإ حتافظ على تقاليد البالد  اأال تدعو  ىل الّسفور بني التلميذات. -
أإ تكوإ حمتشمة يف ملبسها امظهرها  فثوبيها جيب أإ يكوإ مناسباً  فال يكوإ   -

 ضّيقاً اال شّفافاً  ايكوإ طويالً  ىل قدميها ايغطي الذراعني حىت أصابعها. 
 عها. عدم استعمال األصباغ يف اجهها اأصاب -
 ال ُحتضر  ىل املدرسة سوى الكتب املدرسية ادفرت حتضري الدراس. -
 أإ تكوإ قداة حسنة يف سلوكها أمام التلميذات فتختار الكالم الطيب احلسن. -

 
 م ١٩٥٨ –التقرير السنوي لتفتيش العلوم الشرعية  ١
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 اإلسهامات اإلسالمية  - الفصل الرابع
 

 

x  .رائد املواسم الثقافية اإلسالمية 

x على الشريعة حرصه على احلفاظ. 

x  سته جلان  التربعات الوطنية لشهداء اجلزائر وفلسطني.ر
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 رائد املواسم الثقافية اإلسالمية
 

ت ابن  الشيخ  هداية    فيها مورد جيد  كتبه طوال حياته   لركي مصاحباً  ي كاإ 
انور حلياته العلمية االدينية  اكاإ تعليم العلم للناس اتفقيههم يف أمور دينهم يتصدر  

ت تفكريه اعمله.    أالو
 ١: فيقول رمحه هللا

على التعليم يف املدارس بل   العلوم الشرعيةمل يقتصر نشاط  دارة تفتيش  "
الناس حيث هي لساإ املعارف يف األمة     يفنشاط عام     قامةبق يف  السّ   كاإ هلا 

ا ىل صراط مستقيم. ااخلري  ااحلق  اهلدى  ارائدها  ىل  تعاليم    امعلمها  اذلك ألإ 
اإلسالم اليت تضطلع بيها ال تتقيد حبداد اال قيود  فإإ هلا طبيعة النور اليت ال حيّدها 

 للعاملني.  ملسو هيلع هللا ىلصها حممداً يشيو  احقيقة اهلداية اليت بعث هللا ب
 

لك كاإ على  دارة التفتيش أإ تُعّلم الناس اتفقههم يف دينهم اتذكرهم فلذ
للرسالة  اقياماً بواجب النصح  يم هللا اتشاركهم يف ااجبات هم العامة   بالغاً 

العامتهم املسلمني  األمر من  الذي  فكاإ من ذلك اخلري    .الرسوله األايل  العميم 
ااال لتقدير  اتلقوه  الناس  معه  للمعارف حسن  جتااب  به  امحداا  اانتفعوا  متناإ 

 " -أ له أسبابهإذا أراد هللا خريا  هيصنيعها امجيل عملها  اقدمياً قيل: 
 

بعض  ا  العلوم أمثلة  من  هذه  تفتيش  به  دارة  تقوم  الذي كانت  العام  النشاط 
 ٢الشرعية:

 
 . م١٩٦١التقرير السنوي السادس إلدارة تفتيش العلوم الشرعية     ١
 نفس املرجع السابق.  ٢
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 خ طب اجلمعة وإقامة الدروس طوال العام -
م  أساتذة العلوم  قام   لتزام  لقاو دراس يف املساجد خالل بعض أ الشرعية 

ً -األسبوع  اكذلك  لقاو خطبة اجلمعة   يف مساجد الداحة    -   احتسا
 اقرى البالد مما كاإ له األثر احلسن يف نفوس الناس. 

 

 إقامة الدروس اليومية خالل شهر رمضان  -
التفتيش   عادت-تنظم  دارة  مجيع دراساً    -هايعلى  يف  يومية  احماضرات 

اليوم  يف  من مخسني درساً  بلغت حنواً  تقريباً   الداحة اقرى قطر  مساجد 
طوال شهر رمضاإ املبارك.  اقد زاد اإلقبال عليها مما اضطر  دارة التفتيش  

  ىل تغيري خطة توزيع هذه الدراس أكثر من مرة لتليب رغبة احلضور. 
 

حريصاً على نشر العلم بني العامة   -رمحه هللا-الشيخ عبدهللا بن تركي  اكاإ  
االعلماو  األساتذة  بتوجيه  يقوم  فقد كاإ  رمضاإ   شهر  يف  اخاصة  املساجد  يف 

قامة الدراس اليومية خالل الشهر الكرمي.   األزهريني 
  

   ١:ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي
العلماو األزهريني "اكاإ ابن تركي قد سنَّ سنة حسنة يف كل رمضاإ  اهو أإ يرسل  

الذين يدّرسوإ العلوم الشرعية   ىل مساجد الداحة اضواحيها  امساجد القرى   
ليلقوا فيها دراًسا   ما بعد العصر  اهو الغالب  أا بعد العشاو  ايوزع جداًال يف 

ملدرسني امساجدهم.  "كل رمضاإ 
 

   اجلزو الثاين  امسرية""ابن القرية االكتاب.. مالمح سرية  ١



٩٨ 
 

 



٩٩ 
 

خالل شهر الدوحة  جدول توزيع األساتذة على مساجد  
 م ١٩٦٢ام  رمضان من ع 
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 التثقيفيةإقامة احملاضرات  -
 

املا كانت بيئة  تنظم  دارة التفتيش احملاضرات العامة يف املناسبات املختلفة   
هضة القرإ العشرين  ايرى العقالو ضرارة ملّحة للتدرج يف يقطر ااقفة على أعتاب ن

بعقد   يقوم  أإ  الشيخ  فكر  من  ذلك  اقتضى  فقد  النهضة   هذه  النداات مواكبة 
 سهم فيها علماو األزهر الشريف.  ااحملاضرات ليُ 

  
حريصاً على نقاو العقيدة اإلسالمية من أي شائبة   ابن تركي  الشيخ  اكاإ  

اخصوصاً ما يتم تعليمه للطالب يف املدارس على أيدي أساتذة من األزهر الشريف.  
جب الصلة  ذات  النداات  ا حياو  احملاضرات  بنفسه  لقاو  يتوىل  العقيدة  فكاإ  وهر 

لقاو حماضرة يف مجع غفري من علماو األزهر الشريف بعنواإ   اإلسالمية. اقد قام 
اضح فيها ما ينبغي تدريسه      )انظر الفصل اخلامس( "أضواء على عقيدة السلف"

اليت كانت للطالب   ايالت األشاعرة  العقيدة اإلسالمية  ااالبتعاد عن  أمور  يف 
مصر االشام. اكانت هذه النواة املباركة اليت أمثرت فيما بعد منتشرة آنذاك يف بالد  

 كثري من اجلهات يف الدالة.اليوم  ها ياملواسم الثقافية املتنوعة ااملتخصصة اليت تقوم ب

 مسابقات حفظ القرآن الكرمي إقامة  -
 

امما كاإ يُذكر للشيخ حرصه على توجيه األجيال لتنشأ على تعلم احفظ 
مسابقات حلفظ القرآإ الكرمي يف املدارس جلميع    قامة  فبدأاحمبة القرآإ الكرمي   

 سبقت غريها من دال املنطقة.ا  املراحل التعليمية  مما جعل قطر رائدًة يف ذلك 
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 :١ ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي
 

"كاإ من األشياو اليت أعتقد أإ قطر كاإ هلا فضل السبق فيها: مسابقات حفظ  
سة الشيخ عبد هللا بن تركي القرآإ الكرمي  اليت اقرتحها تفتيش ال علوم الشرعية بر

ين ازير املعارف  فما كاإ أسرع من استجابة الوزير   على الشيخ قاسم بن محد آل 
 اتشجيعه ارصده امليزانية الالزمة هلذه املسابقة." 

ينية ورئيس تفتيش العلوم الشرعية يف بن تركي، مدير الشؤون الد  الشيخ عبدهللا فضيلة  
 أثناء إلقاء كلمة يف حفل تكرمي املشاركني يف مسابقة القرآن الكرمي  قطر معارف  

 
   اجلزو الثاين  "ابن القرية االكتاب.. مالمح سرية امسرية" ١
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 على الشريعة  حرصه على احلفاظ

هناك جانب مل يفطن  ليه كثرياإ من معاصري الشيخ ابن تركي يف جمال 
حريصاً نشر الثقافة اإلسالمية الصحيحة  أال اهو دحض افرتاوات املفرتين  فقد كاإ  

  اكاإ شديد على الشريعة اإلسالمية يف أركاإ ازارة املعارف امدارسها على احلفاظ  
اليقظة  ال ختفى عليه أالعيب أعداو الدين  فيتعقبهم ايرد عليهم  بل ايعاقبهم جزاو 

 هم.يافرتاوات
أحادية يف بداية النهضة الرتبوية لرتايج بعض املبادئ اهلدامة   جرت حمااالت  

إ صارت عمليات غمز الدين اإلسالمي يف الصحافة املدرسية  ر  األم  ابلغ للشيخ  
  موضة من املوضات لدى بعض امللحدين اكذلك يف جمالسهم.

  فقد حدث أإ مسح مدير مدرسة من مدارس العاصمة  اكاإ بعثياً ملحداً 
 بنشر جملة حائط فيها الكثري من الغمز االتهجم على الدين.

تركي ك ابن  الشيخ  لوزير  الكن  األمر  ارفع  اجمللة  فصادر  ملرصاد  هلم  اإ 
له   املدرسة اكل من  مدير  بفصل  فأمر  احلائط   اأطلعه على حمتوى جملة  املعارف 

 عالقة مبا ارد يف اجمللة. 
العام من خالل أطراف   الرأي  ااسعاً من الشيخ ألمهية طرح القضية على  ا دراكاً 

اأمر بتوزيعه على مجيع املدارس    اً توضيحي  رّداً اجملتمع املدرسي القطري  حيث أصدر  
 .اخلامس(فصل ال)انظر  يف أعقاب هذا احلادث.

اقد ابتليت ازارة املعارف يف ذلك الزمن ببعض اإلداريني ااملدرسني الذين  
أفكار حزب البعث االقومية ايف مواجهات متعمدة ضد التعليم الديين   كانوا ينشراإ 

. احدث ذات مرة أإ كاد أحد هؤالو البعثيني الناقمني على أساتذة األزهر   الصحيح
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إ يوصي بفصل ثالثة من األساتذة    -اكاإ صديقاً له-فأاعز  ىل طبيب املعارف  
امت    ذا اإلجراو "الفصل الصحي".األزهريني من العمل لعدم لياقتهم صحياً  امسوا ه

رت   عالإ فصل هؤالو الثالثة من العمل بيهذه احلجة الواهية. فلما علم الشيخ 
ً عليه بصفته مديراً لتفتيش العلوم الشرعية  حيث مل يُعرض  ئرته ااعترب هذا تعّد

ه  رمح-قبل ذلك. اتوجه من فوره  ىل ازير املعارف  الشيخ جاسم بن محدعليه األمر  
لغاو قرار الفصل ا   -هللا عاد األساتذة الثالثة املفصولني  ىل أاشرح له األمر فأمر 

 أعماهلم.
 

 جاو القضاو من الكرمي فحّلها  إ األمور  ذا التوت اتعقدت 
 

حاا  فيه  ديف  للدين كالم  املعادين  املدرسني  بعض  من  صدر  أخرى   ثة 
ا  اإلسالم االضحك  بدين  املصلوإ يف صالتيهم     االستهزاواستخفاف  بدأ  عندما 

بعادهم عن جمال التدريس حىت  فوصل األمر  ليه ابعد أإ ثبت لديه ذلك  أاصى 
اقد استطاع الشيخ بتصرفه احلكيم هذا ال تتسرب اعتقاداتيهم الفاسدة  ىل الطالب.  

أإ حيمي طالب املدارس من آراو اتوجهات بعض املدرسني غري املتخصصني يف 
الدين اسل ك   علوم  فكري.  ااضطراب  تشويش  من  ذلك  ينجم عن  اما  لرتبية    

الدينية طريقها الصحيح املستمد من الشريعة الصافية السمحة مربأًة من التأايالت 
 الفكرية ااملذهبية. 

 
خطاباً یثني على یقظتھ في الدفاع عن   -رحمھ هللا-وأرسل لھ الشیخ محمد بن عبدالعزیز بن مانع 

 ویؤیده في طرد المالحدة من المدارس. الدین 
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 كتاب الشيخ حممد بن مانع إىل الشيخ عبدهللا بن تركي
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سته جلان التربعات الوطنية   ومصر  لجزائر وفلسطنيلر
 

قطر   يف  التربع  محالت  تركي  ابن  الشيخ  اجلزائر    لدعمقاد  ثورة  جماهدي 
إ العدااإ الثالثي امساندة مجهورية مصر ُأسر شهداو فلسطني   مساعدةا  ّ العربية  

كذلك كانت مسامهته العظيمة لنصرة شعب مصر بعد هزمية يونيو    .م١٩٥٦عام  
على بعد نظره السياسي  فوقف يستنهض اهلمم ايطالب ببذل املال   دليالً   م١٩٦٧

النضال  على  قدرته  ااستعادة  الصمود  أجل  من  املصري  الشعب  جهود  لدعم 
  املسلمني.ااحلفاظ على كرامة اعزة ااسرتجاع األرض املغتصبة  

ين  تبّىن محلة التربعات جملاهدي اجلزائر قد اكاإ الشيخ خليفة بن محد آل 
ستها العامة  ىل الشيخ ابن تركي    اأاكل مث سافر  ىل    قام بذلك خري قيام  الذير

سم شعب قطر  ىل ممثل جبهة حترير اجلزائر يف جامعة  القاهرة ليسّلم أموال التربعات 
الدال العربية  املرحوم السيد أمحد توفيق مدين  اذلك تعبرياً عن اعتزاز ا كبار ثورة  

 م.   ١٩٦٢اجلزائر ارجاهلا امقاامتهم االستعمار لنيل االستقالل الذي حتقق يف عام 
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التربعات إىل ممثل جبهة حترير اجلزائر السيد أمحد سل م  فضيلة الشيخ عبدهللا بن تركي ي  

، يف د نوفلألمني العام املساعد، سي  امبىن جامعة الدول العربية حبضور  توفيق مدين يف 
 م ١٩٦٢يف عام    القاهرة
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  الستعماركتاب شكر حلكومة وشعب قطر على مساندتـهم لشعب اجلزائر يف ثورته ضد  
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اقد قامت احلكومة اجلزائرية ممثلًة يف ازارة اجملاهدين اجلزائرية مبنح الشيخ ابن  
م ١٩٨٧تركي اسام أصدقاو الثورة اجلزائرية  اهو اسام أُنشأ مبوجب قانوإ يف عام  

ُمينح للشخصيات اليت قدمت مساندة مادية أا معنوية فعلية لكفاح التحرير الوطين. ا 
  ازير الرتبية االتعليم يف ستالم الوسام األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا بن تركياقام  
 م.١٩٩٦عام 
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قام جلمع التربعات ملساعدة ُأسر شهداو اجماهدي فلسطني  ف  اجاوت محلة
ين مسو الشيخ خليفة بن محد  بتشكيل جلنة      ئب احلاكم اايل العهد آنذاك  آل 

ستها   . للشيخ ابن تركي  الذي قام بذلك خري قياماأاكل ر

 قرار تشكيل جلنة التربعات لصاحل الشعب الفلسطيين 
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مبالغ تربعات لسفر  ىل سور لتسليم  - رمحه هللا-اقد قام الشيخ 
  ١الشعب القطري جلمعية  عانة ُأس ر شهداو اجماهدي فلسطني. 

 
 .م٥/١٩٦٨/ ١٧جريدة البعث السورية  ١
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��� 
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ره العلمية -  اخلامسالفصل   مناذج من آ
 
 

x  مناذج من مؤلفاته ودروسه 

x مناذج من فتاواه 

x  وأدعية حكم 
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 مؤلفاته ودروسه مناذج من 
ذاعية للشيخ عبدهللا  اإلتسجيالت  الاضرات ا ااحملرسائل  بعض الهذه مناذج من  

الكثري منها    حيث فُقد   عليه يف مكتبته  العثورمما مت     -رمحه هللا -بن تركي السبيعي  
م اقلة اسائل التسجيل ااحلفظ  ١٩٦٨  عام   بسبب طول املّدة الزمنية منذ افاته يف

   .آنذاك
 

 أضواء على عقيدة السلف

لقاو حماضرة    قام ٍع من علماو اأساتذة األزهر الشريف  الشيخ ابن تركي  يف مج 
داو رسالتهم يف التدريس االوعظ ااخلطابة يف مساجد امدارس قطر.   الذي قاموا 

   منهج أهل السنة ااجلماعة يف تقرير مسائل االعتقاداكاإ الدافع لذلك هو بياإ  
اضح  أ  اقد   الشام امصر آنذاك.  داخمالفة مذهب األشاعرة الذي كاإ سائداً يف بال

 فيها هذه املسائل يف العقيدة اإلسالمية: 

 أمساو اصفات هللا سبحانه.  (١
 القول يف حبث القرآإ الكرمي.  (٢
 البحث يف رؤية رب العاملني. (٣
 مسألة النيزال. (٤
شراط الّساعة.  (٥  اإلمياإ 
ملغيبات. (٦  اإلمياإ 
 البحث يف الراح.  (٧
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 البحث يف البعث.  (٨
 اللوح االقلم.  (٩

 أفعال العباد.  ( ١٠
 اإلمياإ. ( ١١
 ذ كر الصحابة الكرام.  ( ١٢
 الكالم يف كرامات األالياو. ( ١٣
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 أضواء على عقيدة السلف
 بسم ا الرمحن الرحيم 

 
احلمد  الذي ليس كمثله شيو اهو السميع البصري. اأشهد أإ ال  له  ال 

العليم اخلبري    اللهم   اأشهدهللا  النذير  االّسراج املنري.  البشري  أإ حممداً رسول هللا 
 على هديهم يسري. أما بعد:  امنصّل اسّلم عليه اعلى آله اأصحابه 

 
اعلم    عنه   متفرعة   العلوم  علم  امجيع  لكل  أصالً  التوحيد  علم  فلما كاإ 

معر  يشمل  ما جيب  من  ثبات صفاته   التوحيد  لك تضد  هو    عّما   تنيزيهه ا فة 
ااجلائز هو ما يصّح يف نظر العقل اجوده اعدمه      جيوز يف حق هللا  ماا   الصفات 

العذر منهم   كإرسال الرسل ا نزال الكتب  طلب مين بعض  خواين الذين ال يسعين
 كتابة هذه الكلمات املوجزة يف عقيدة أهل السّنة ااجلماعة. 

اما صّح من سنة  هم هي اإلمياإ مبا جاو يف كتاب هللا   يفأقول  إ عقيدت 
فهم يؤمنوإ ايثبتوإ  ال ميثّلوإ اال يعطّلوإ اال حيرّفوإ اال يشّبهوإ.      ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  

ملخلوق  مث شرعوا يف  فإإ املعطّلة مل يفهموا من أمساو هللا اصفاته  ال ما هو الالئق 
املنقول  نفي تلك املفهومات فجمعوا بني التمثيل االتعطيل فحّكموا العقول اخالفوا  

هم يصفوإ هللا سبحانه مبا اصف به نفسه أا اصفه  يخبالف سلف األّمة اأئمتها فإن
من غري حتريف اال تشبيه. االسلفيوإ بنوا مذهبهم على أصٍل أصيل    ملسو هيلع هللا ىلص به رسوله  

ً ال   اهو أإ الكالم يف الصفات فرع  عن الكالم يف الذات. فكما أننا نثبت  ذا
 صفات ال كالصفات.  -حانهسب- كالذاات فكذا نثبت له 
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 : احلياة االقدرة ااإلرادة االسمع االبصر االكالم.الصفات الذاتيةفمن 
الصفات الصفات اخلربيةامن   تندرج حتت  االعني )اهي  االقدم  االيدين  الوجه   :

 الذاتية( 
 : االستواو االنيزال ااإلتياإ ااجمليو االتكوين  الصفات الفعليةامن 

فأال ااجٍب علينا معرفة اجوب اجود ذاته بصفات الكمال فيما مل يزل اما يزال. 
تعاىل:   ه ا﴿امعرفة هللا فطرية ضرارية  قال هللا  النَّاس  ع ل يـْ الَِّيت ف ط ر    َِّ ا    ١﴾ِفْطر ت  

   : ملسو هيلع هللا ىلصاقال رسول هللا 
لنظر يف الوجود ٢(مْولوٍد يُولُد على الف طر ة  ُكلُّ ) . امن العلماو من قال مبعرفة هللا 

تعاىل: بقوله  انظ ر وا م اذ ا ِيف السَّم او اِت و اْأل ْرضِ ﴿  ااملوجود مستدّلني    اقوله ٣﴾ ق ِل 
 .٤﴾ فـ ْلي نظ ِر اْإلِنس ان  ِممَّ خ ِلق  ﴿ تعاىل:

لنظر ليعرفوا احلق ايقّراا اجلاحدين  فأُ   الكن يُقال  إ هذا خطاب للمتكّربين مراا 
 به كما قيل:

 ٥أم كيف جيحده اجلاحد   فيا عجباً كيف يُعصى اإلله 
 تيدّل عليييييييييى أنيييييييه ااحييييد  افيي كييييييل شيييو ليييييييه آييييييييييييية  

 

 ذا عرفت هذا فقل احلمد  الذي مل يتخذ الداً امل يكن له شريك  يف امللك 
امل يكن له ايلٌّ من الذّل اكّربه تكبريا  اقل هو هللا أحد  هللا الّصمد  مل يلد امل يولد   

 
 ٣٠اآلية  -الرام سورة ١
 صحيح البخاري   ٢
 ١٠١اآلية  –سورة يونس  ٣
 ٥اآلية  –سورة الطارق  ٤
 ديواإ أيب العتاهية  ٥



١١٨ 
 

 امل يكن له كفواً أحد. 
فهو سبحانه اتعاىل ااحد  يف ذاته ال يتجزأ  ااحد  يف صفاته ليس له شبيه   

  يف أفعاله ليس له شريك فله الكمال املطلق يف ذاته اصفاته اأفعاله. ااحد  
هم يصفوإ هللا مبا اصف به نفسه  امبا اصفه به  يفمذهب األمة اأئمتها أن

من غري حتريف اال تعطيل امن غري تكييف اال متثيل  يثبتوإ ما أثبته    ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  
نزّه عنه   اينيّزهونه عّما  االصفات   األمساو  املخلوقات  لنفسه من  مماثلة  نفسه من 

ً بال متثيل  تنيزيهاً بال تعطيل  ليس كمثله شيو اهو السميع البصري.   ثبا
ِمْثِلِه ش ْيء  ﴿  : فرّد هللا على املمثّلة بقوله و ه و   ﴿  :  ارّد على املعطّلة بقوله١﴾ ل ْيس  ك 

عدماً  ااملوّحد يعبد  له األرض . فاملمّثل يعبد صنماً  ااملعّطل يعبد  ٢﴾ السَِّميع  اْلب ِصري  
 االّسماو. اأشار  ىل هذا ابن القّيم بقوله:

 ٣  اإييييييد األاثيييييييييه عابييييي ّإ املشبّ     ايييه بصفاتنيييييييلسنا نشّبه اصف  
 اإييييييد البهتييييييل عابيييي ّإ املعطّي  هيييه من أاصافيييييييكّال اال خنلي
 فهو الّنسيب ملشرٍك نصراين  ه يييييييم خبلقيييييالعظيمن مّثل هللا 

 اإ يييفهو الكفور اليس ذا  مي  أا عّطل الرمحن من أاصافه

طًال  الذي هو ص   ايالً  ّال  ف الّنصوص عن حقيقتها اعما دّلت رْ فال 
عليه  كتأايل اجلهمية يف )اسيتوى( مبعىن اسيتوىل  االنييييييييييييييييزال بنييييييييييييييييزال أمره  االوجه 

لقدرة.  لذات االيد 
فظ عنه يف اإلسيييييالم أنه قال  إ هللا سيييييبحانه اتعاىل ليس على فأال من حُ 

 
 ١١اآلية  –سورة الشورى  ١
 آلية السابقة نفس ا ٢
 القصيدة النونية البن القيم  ٣



١١٩ 
 

العرش حقيقة  ا منا اسيتوى مبعىن اسيتوىل هو اجلعد بن درهم اأخذها عنه اجلهم بن 
إ بن  صفواإ اأظهرها انسبت مقالة اجلهمية  ليه. اقد قيل  إ اجلعد أخذها عن ا

إ ع ن طالوت ابن أخت لبيد بن األعصيييم  السييياحر الذي سيييحر مسعاإ اأخذها ا
هذا التأايل الباطل الذي هو مبعىن التعطيل قد اقتداا يييييييييييييييييي. فالقائلوإ بملسو هيلع هللا ىلصرسيييول هللا  

 ل الّصابئني.ّال بتالمذة اليهود ااملشركني اضُ 
اهو مييذهييب أهييل    -جييّل اعال  -النرجع  ىل مييا نعتقييده يف علّو البيياري  

   ه ت دالئل الكتاب االسيّنة على أإ هللا تعاىل فوق مساااتالسيّنة ااجلماعة  فنقول دلّ 
تـ و ىَٰ ﴿مسيييييييتٍو على عرشيييييييه كما قال تعاىل:  ــْ   اقال تعاىل: ١﴾الرَّْمح َٰن  ع ل ى اْلع ْرِش اســـ

اِدهِ ﴿ اِهر  فـ ْوق  ِعبــ  فلييه علّو القييدر اعلّو القهر اعلّو الييذات  فيياجلهييات    ٢﴾و ه و  اْلقــ 
 ألنه تعاىل فوقها. قال ابن القّيم:الّسّت عدمية  يف حّقه 

 

سيييرها عدميييّييييية    ٣يف حّقيه هو فوقيها بيبييياإ    كّل اجلهييييييييات 

إ عنها كّلها فهيو احمليييييييطُ   اال ُحييياُط خبيياليق األكييواإ   قد 

 

ااألرض   ت السييمااامثّ اعلم أّإ االسييتواو على العرش  منا حصييل بعد خلق 
  كما قال تعاىل:

ٍم ُث َّ اْستـ و ىَٰ ع ل ى اْلع ْرشِ ﴿ َّ  الَِّذي خ ل ق  السَّم او اِت و اْأل ْرض  ِيف ِستَِّة أ َّ  . ٤﴾ِإنَّ ر بَّك م  ا
 هنا للرتتيب ال جملّرد العطف  ارحم هللا القائل: )مث(ا 

 
 ٥اآلية  – سورة طيه  ١
   ١٨اآلية  –سورة األنعام  ٢
 القصيدة النونية البن القيم  ٣
 ٣اآلية  -سورة يونس  ٤



١٢٠ 
 

ْلق ُه مث استوى فوق عرشه  ١  مل خي ُْل يف األرض  موضعُ  ه  امن علم      قضى خ 
اأما معىن االستواو يف لغة العرب فهو العلّو ااالرتفاع ااالستقرار االّصعود  

 ٢كما قال ذلك ابن القّيم:
 

 قد حصلت للفارس  الطّّعاإ   عييييييييييييي أربيها ييييييارات  عليييهيم عبيفل 
 ارتفع الذي ما فيه من نكراإ   ال اكذلك ييياهي استقّر اقد ع

  صاحُب الّشيباينة  اأبو عبيد اكذاك قد صيعد الذي هو رابع  
لقرآإ  ييييين اجل ْهيميييييأْدر ى م رهييييول  يف تفسي يييييياُر هذا القيييييخيتي  ّي 

 اإ  يييهتييوىل من البيييقية  استييييحبقيي قوُل تفسُري استوىااألشعرّي ي
إ يٍّ مهايييود االم اجلهمييييوإ اليهيييني  يف احي رّب العرش زائد

   
 القول يف حبث القرآن الكرمي  -

القرآإ العظيم كالم هللا لفظه امعانيه  فأهل السيييييييييييّنة ااجلماعة يقولوإ ايعتقداإ  إ 
القرآإ كالم هللا  ُمنيييييييييّزل  غري خملوق  ألفاظه امعانيه عني كالم هللا  مسعه جربيل من 

. فهو  ملسو هيلع هللا ىلصهللا سيييييييييبحانه اتعاىل  االّنُيب مسعه من جربيل  االصيييييييييحابة مسعوه من الّنيب 
أللسنة. قال ابن القّيم رمحه هللا:املكتوب يف املصاحف ا  ملتلوُّ 

 

 املسموُع منه حقيقًة بيبيياإ   اكذلك القرآإ عُني كالمه  
 لفظاً امعًىن ما مها خلقياإ   هو قوُل ريب كله ال بعُضه 

 
 حيىي بن يوسف الصرصري األنصاري القصيدة العينية لإلمام  ١
 القصيدة النونية البن القيم  ٢



١٢١ 
 

 اللفييظ ااملعنييى بال ر ا غيييياإ   تنيزييييُل رب العاملني اقييييييولُيه
 

 العاملني البحث يف رؤية رب  -
ِضر ة  ﴿الرؤية حقٌّ ألهل اجلنة. قال تعاىل:   ِظر ة  ـ ِإىل َٰ ر ب ِ (  ٢٢)  و ج وه  يـ ْوم ِئٍذ َّ   اال ١﴾ ه ا  

  فهم ملسو هيلع هللا ىلص  هم يوم القيامة من فوقهم كما ثبت ذلك عن الّنيب ي شّك أإ املؤمنني يراإ ربّ 
بصارهم رؤيًة حقيقيةً  ليس دان  يراإ ربيهم  القمر االشمس صحواً  ا  م ه يكما يراإ 

بعهم على الضالل.    ملسو هيلع هللا ىلصسحاب. اهو متواتر  عن الّنيب   مل ينكره  ال املعتزلة امن 
 ألإ نفي الرؤية ليس بصفة كمال   ذ املعدام هو الذي ال يُرى. قال يف النونية: 

 

 نظر العياإ كما يُير ى الق مراإ   ايرانه سبحانه من فوقهم
 مل ينيكيْره  ال فياسييُد اإلييييمييياإ   ت يواتر  عن رسيييييول هللاهذا 

 

َّ  أما يف الدنيا فإنه ال يراه أحد  من عباده.   ول  ا أ ْلُت ر سييييييُ   :ملسو هيلع هللا ىلص اع ْن أ يب  ذ رٍّ ق ال  سيييييي 
. أي حالت بيين ابينه األنوار. اقالت عائشيييييييييييية ٢(نُور  أ ىنَّ أراه)ه ْل ر أ ْيت  ر بَّك  ق ال  

ًدا   :-رضييييييييييييييي هللا عنهيا- ثي ك  أ إَّ ُحم ميَّ دَّ ر أ ى ر بيَُّه في قي ْد كي ذ ب  ا ُهو  يي ُقوُل ال  ملسو هيلع هللا ىلصم ْن حي 
  .٣ ُتْدر ُكُه اْأل ْبص ارُ 

 مسـألة النـزول  -
ني    :)ملسو هيلع هللا ىلص انؤمن بقول رسول هللا   نْيي ا ح  ل ٍة   ىل  السَّم او  الدُّ ينزل ر بيُّن ا تي ب ار ك  ا تي ع اىل  ُكلَّ ل ييْ

ي ْسأ ُلين  ف أُْعط ي ُه م ْن  ل ُه م ْن  يب   ي ْدُعوين  ف أ ْست ج  يي ُقوُل: م ْن  ُر  اللَّْيل  اآلخ  ثُيُلُث  يي بيْق ى 
 

 ٢٣ا٢٢اآليتاإ  -سورة القيامة  ١
 صحيح مسلم  كتاب اإلمياإ  ٢
 صحيح البخاري امسلم ٣



١٢٢ 
 

 .١(ي ْستي ْغف ُرين  ف أ ْغف ر  ل هُ 
ّاُل النييزال بنييزال نؤمن بييهذا النييزال اإلهل ُ ي  مياإ   ثباٍت ان ك ُل الكيفية  ىل هللا  اال 

لييذات بييل نؤمُن بييذلييك على حقيقتييه.     أمره لقييدرة  االوجييه  ال اليييد  كمييا ال 
فنقول   صييييفة  ُتسييييّمى يداً  ا  صييييفة  ُتسييييّمى اجهاً  ان ك ُل علم كيفيتهما  ىل هللا  

 ذلك  ثبات اجود ال  ثبات تكييف. نُيْثبتُ ا 
 

شـراط السـاعة  -  اإلميـان 
 اهي  ماراتيها اعالماتيها

لتموييهه على الناس اتلبيسيه  خروج املسيح الد جالفمنها     اُمسّي  دّجياالً 
بيها. ايقتله   يبصُر  اخراجه خبراساإ. اُمسّي  مسييحا  ألّإ  حدى عينيه ممسوحًة ال 

اهي   فمسيُح اهلدى يقتُل مسيح  الّضالل ببياب الّلد     )عليه السالم(  سّيد عيسى
 قرية قرب بيت املقدس من نواحي فلسطني. 

جوج ومأجوجامنها  ج وج  و م ْأج وج  ﴿  قال تعاىل: خروج   ْ ح ىتََّٰ ِإذ ا ف ِتح ْت 
 .   فمجيئهم قطعيٌّ جيُب اإلمياُإ به٢﴾و ه م مِ ن ك لِ  ح د ٍب ي نِسل ون  

 أ  هريرة    أ إّ ُمس ّيب يسعيد بن العن      ايف صحيح البخاريهدم الكعبـةامنها 
َّ   :ق ال    -ضي هللا عنهر -   : ملسو هيلع هللا ىلصق ال  ر ُسوُل ا
ْعب ة    ُخي رّ ُب )  أي دقيق الّساقني.   (احلْ ب ش ة   م ن   ُذا السُّو يْيق ت ْني   اْلك 

.  ٣﴾ ف اْرت ِقْب يـ ْوم   ْيت السَّم اء  ِبد خ اٍن مُِّبنيٍ ﴿  قال تعاىل:  الد خـان آية  امنها  

 
 صحيح البخاري  كتاب التوحيد  ١
 ٩٦اآلية  –سورة األنبياو  ٢
 ١٠اآلية  –سورة الدخاإ  ٣



١٢٣ 
 

قال ابن عّباس اغريه: هو دخاإ  قبل يوم القيامة يدخُل يف أمساع الكفار ااملنافقني  
 اتكوإ األرض كلها كبيٍت أُاق يد  فيه.  الزكامايعرتي املؤمن منه كهيئة 

لقرآن الكرميامنها أنُّه   يبقى يف املصاحف اال يف الّصدار منيه   فال  ي ذه ب  
زل  غري خملوق  منه بدأ ا ليه يعود. ا إ معىن )ا ليه  حرف  ااحد. فالقرآإ كالُم هللا مني

به حىت ال ُيسرى  أإ  ر  اآل ما جاو يف  املصاحف حرف  اال يف   يعود(  يبقى يف 
 .آيةالقلوب منه 

تي ُقوُم    ال  )  : ملسو هيلع هللا ىلص  قوله    كما يف الصحيحني طلوع الشمس من املغربامنها  
ل ك  ي  السَّاع ُة ح ىتَّ ت ْطُلع  الشَّْمُس م ْن م ْغر ب ا النَّاُس آم ُنوا أ ْمج ُعوإ  ف ذ  ه ا ف إ ذ ا ط ل ع ْت في ر آه 

ني  ال  يي نيْف ُع ني ْفًسا   مي ان ا يه ا ملْ  ت ُكْن آم ن ْت م ْن قي ْبُل أ ْا ك س ب ْت يف    مي ان  يُ ح     . (خ ْريًاه 
ابـ ةخروج  الامنها   و ِإذ ا و ق ع  اْلق ْول  ع ل ْيِهْم أ ْخر ْجن ا هل  ْم د ابَّة  مِ ن  ﴿  قال تعاىل:  د 

تِن ا ال  ي وِقن ون    ِ اخراجها من ذات أجيياد اهو      ١﴾ اْأل ْرِض ت ك لِ م ه ْم أ نَّ النَّاس  ك ان وا 
 جبيل مبّكية. 

للناسامنها   النار  املغرب   حشر  املشرق  ىل  مهاجر    من  اليمن  ىل  امن 
  السَّاع ة   أ اَُّل أ ْشر اط     أ مَّا)  :ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  البخاريصحيح  ملا يف    )عليه السالم(   براهيم

قبل يوم القيامة اقيل قرب ذلك  فقيل يكوإ     (اْلم ْغر ب  في ن ار  حت ُْشرُُهْم م ن  اْلم ْشر ق    ىل   
 القيامة.

 

 ملغيبـاتاإلميـان   -
النيب   به  أ خبي ر   ما  بكل  ااإلمياإ  اآلخر  ليوم  اإلمياإ  ذلك  بعد   ملسو هيلع هللا ىلصمن  يكوإ  مما 

املوت. فنؤمُن بفتنة القرب ابعذاب  القبير  انعيميه . فأما الفتنة فإإ الناس يُفتنوإ يف 
 

 ٨٢اآلية  –سورة النمل  ١



١٢٤ 
 

اما للرجل: من رّبك؟  فُيقاُل  املؤمنُ   قبورهم  فيقول  نبّيك؟  امن  ربّيي  هللا  دينك؟   :
ب فيقول: ها...ها... ال أدري. مث بعد هذه    سالمُ ااإل دييين احممد  نبيي. اأما املر

 الفتنة  ما نعيم  ا ما عذاب   ىل أإ تقوم القيامة الكربى فتعود األرااح  ىل األجساد.
 

 البحـث يف الروح  -
اخللق أي  الو ر ى   أرااح  أإ  يُعلم  أإ  ينبغي  ااجلنّ    امما  آدم  بنو  بيهم  ألإ     ااملراد 

ها خملوق  احده   يالتكليف يشملهم  مل تُعدم مبوت األبداإ اليت كانت فيها مع كون
اقد دّل على ذلك األحاديث اليت تدّل على نعييم األرااح اعذابيها بعد مفارقتها  

ن ِيف السَّم او اِت و م ن ِيف اْأل ْرِض و يـ ْوم  ي نف خ  ِيف الصُّوِر فـ ف زِع  م  ﴿اأما قوله تعاىل:    األبداإ.
  َّ خلقه هللا    فاملراُد كلُّ شيٍو ك ت ب  هللا عليه اهلالك االفناو  ال ما  ١﴾ ِإالَّ م ن ش اء  ا

 للبقاو. ااملستثىن من اهلالك مثانية  اأشار بعضهم  ىل ذلك فقال: 
 

يية  ُحكُم البيمثاني  ٢  دم  يييييز  العييييييييين  يف حيّ ييييياالباقيق  ياخلل  ن ييها م يييقاو  ي عمُّ
ر  اجنة    اأرااح  كذا اللوُح االقلمُ  ٣اع ْجب   هي العرُش االكرسيُّ 

 

 البحـث يف البعـث -
ايفسُد  العامل  بيها  يتغّريُ  اليت  اهي  الفزع  نفخة  نفختاإ   حداهيما  تتقدمه  البعُث 

شاُر  ليها بقوله تعاىل:  
ُ
و يـ ْوم  ي نف خ  ِيف الصُّوِر فـ ف زِع  م ن ِيف السَّم او اِت ﴿نظامه. اهي امل

 
 ٧٨اآلية  – النملسورة  ١
 اإلمام جالل الدين السيوطي  ٢
 اإلنساإ اهو ما يبقى من جسده بعد موته الع ْجُب هو أصل الذن ب يف  ٣



١٢٥ 
 

  َّ ا ِإالَّ م ن ش اء   اْأل ْرِض  الصعق افيها اهل١﴾و م ن ِيف  للعامل. قال . االثانية نفخة  الك 
. االثالثة نفخة  ٢﴾ و ن ِفخ  ِيف الصُّوِر ف ص ِعق  م ن ِيف السَّم او اِت و م ن ِيف اْأل ْرضِ ﴿تعاىل:  

و ن ِفخ  ِيف الصُّوِر ف ِإذ ا ه م مِ ن  اْأل ْجد اِث ِإىل َٰ ر ّبِ ِْم ﴿  البعث اقد دلَّ عليها قولُه تعاىل:
اتقوم    ٤﴾ ُث َّ ن ِفخ  ِفيِه أ ْخر ىَٰ ف ِإذ ا ه ْم ِقي ام  ي نظ ر ون  ﴿قوله تعاىل:  كذلك  ا   ٣﴾ ي نِسل ون  

 اأمجع  عليها املسلموإ.  ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة اليت أخرب  هللاُ بيها يف كتابه اعلى لساإ  رسوله   
فيقوم الناس من قبورهم لرّب العاملني ُحفاة ُعراة ُغرالً اتدنو منهم الشمس   :الوقوف

 ايلجمهم العرق.
تعاىل  :امليزان قال  العباد   أعمال  فيها  فتوزإ  املوازين  اْلم و ازِين  ):  اتُنصُب  و ن ض ع  

ئ ا  ٥ (اْلِقْسط  لِيـ ْوِم اْلِقي ام ِة ف ال  ت ْظل م  نـ ْفس  ش يـْ
يذ   :  الصُّح ف بييميينه  اآخ  يذ  كتيابي ُه  اتُيْنش ُر الّداااين  اهي صحائف األعمال  فآخ 

اقـْر ْأ ِكت اب ك  ك ف ىَٰ بِنـ ْفِسك  اْليـ ْوم  ع ل ْيك  )كتيابي ُه بشماليه  أا من اراو ظهيره. قال تعاىل:  
 .٦(ح ِسيب ا

 نوبه. ُحياسُب هللاُ اخلالئق  فيخلو بعبيده املؤمين فيقّررُه بذ: احلساب

من اللنب   أشيدُّ بيياضاً   ؤهما  ملسو هيلع هللا ىلصايف عرصات القيامة احلوض املوراد للنيب    :احلوض
طولُه شهر اعرُضه شهر. من يشرُب   الّسماو اأحلى من العسل  آنييتُه عدد جنوم  

 
 ٨٧اآلية  – النملسورة  ١
   ٦٨اآلية  –سورة الزمر  ٢
 ٥١اآلية  –سورة يس  ٣
 ٦٨اآلية  –سورة الزمر  ٤
 ٤٧اآلية  –سورة األنبياو  ٥
 ١٤اآلية  - اإلسراوسورة  ٦



١٢٦ 
 

 منه شربًة ال ي يظمأُ بعدها أبداً.
الذي بني اجلّنة  االّنار.   الصراط م نيصوب  على منت  جهّنم اهو اجلسرُ : الصراط

 الّنار.ا فمن مّر على الّصراط دخل اجلّنة فإذا عرباا عليه اقفوا على قنطرٍة بني اجلّنة 
 في ُيقت صُّ لبعضهم من بعض  فإذا ُهذّ بوا انُيّقوا أُذ إ  هلم يف دخول اجلّنة.: القصاص

ب اجلنة ب اجلنة حمّمد   :أول  من يفتح  من سيدخُل  اأالُ  ملسو هيلع هللا ىلصأاُل من سيفتح 
 اجلنة من األمم  أّمُته.

 ثالث شفاعات: ملسو هيلع هللا ىلصاله   الشفاعات:
الشفاعة العظمى اهي املقام احملمود اهي لراحة أهل املوقف من  :الشفاعة األوىل

 الوقوف حىت يُقضى بينهم. 
 : يف أهل اجلنة أإ يدخلوا اجلّنة.  الشفاعة الثانية

إ  . ملسو هيلع هللا ىلص الشفاعتاإ خاّصتاإ له  اها
استحق   من يفالسائر النبيني االّصديقني. فيشفع  ملسو هيلع هللا ىلص: فله الشفاعة الثالثةأما 

 يف من دخلها أإ خيرج منها.  ايشفعالنار أال يدخلها 
 

لقدِر خريِه وشر ِه من هللا -  اإلميان  
إ هللا س   لقدر على درجتني   حدامها اإلمياإ  ق يف علمه  ما يعملُه العباد  ب  فاإلمياإ 

اشرٍّ اطاعٍة امعصيٍة قبل خلقهم ا جيادهم  امن هو منهم من أهل اجلنة  من خٍري  
اأعدَّ هلم الثواب االعقاب جزاًو ألعماهلم قبل  خلقهم    امن هو منهم من أهل النار

 ا إ أعمال العباد جتري على ما سبق يف علمه اكتيابه.   اتكوينهم



١٢٧ 
 

لكفر ااإلمياإ االطاعة االعصياإ   االدرجة الثانية أإ هللا خلق أفعال العباد كلَّها من ا
 اشاوها منهم فما شاو هللا كاإ اما مل يشأ مل يكن. اما أحسن قول اإلمام الّشيافعيي:

 
 

 
 
 
 

- 

 اللوح والقلم 
 

للوح االقلم  قال تعاىل:   يد  ﴿انؤمُن  فالقرآإ    ٢﴾ ِيف ل ْوٍح حمَّْف وظٍ (  ٢١)   ب ْل ه و  قـ ْرآن  جمَِّ
الكرمي مكتوب  يف اللوح احملفوظ. اأما القلم املذكور فهو الذي خلقه هللا اكتب به  
املقادير يف اللوح احملفوظ كما يف حديث عبادة بن الّصامت الذي رااه أبو داااد 

ُ اْلق ل م  في ق ال       إَّ )مرفوعاً:   َّ :  اْكُتْب   ل ُه:أ اَّل  م ا خ ل ق  ا :   أ ْكُتُب؟ر بّ  ا م اذ ا    ق ال    ق ال 
تي ُقوم    ح ىتَّ  ش ْيٍو  م ق اد ير  ُكلّ   أال السَّاع ُة(اْكُتْب  القلم  هل  العلماو:  ااختلف   .

املخلوقات أم العرش على قولني حكامها ابن القّيم يف الّنونية ااختار أّإ العرش ُخل ق  
 قبل القلم الذا قال: 
 اإ  يييييييييُكت ب  القضاُو به من الديّي    م  الذييييوإ يف القل يييييييياالناُس خمتلف

 قيوالإ عند أيب الع ال  اهلميذاين    هل كاإ قبل العرش أا هو بعده
 اإ  ييييييييياقت الكتيابة كاإ ذا أركي   هييييييييييييييُل ألنيييييييرش  قبييييقُّ أإ العييااحل

 
 ديواإ اإلمام الشافعي  ١
 ٢٢ا٢١اآليتاإ  –سورة الرباج  ٢

 ١ اما شئُت  إ مل تشأ مل يكين أ    ييييياإ  ا إ مل أشييييت  كيا شئييييفم
 ففي العلم  جيري الفىت ااملسنّ  خلقت  العباد  على ما علمت  

 نيييييييي م تيُعيييييت  اذا لييييييذا أع نييييياه ت  ييي ذلييت  اهذا خيينييعلى ذا من
 نيييييهيم حس ييييح  امنييييييهم قبييييامن د           يييييييهم سعييييي  امنييييهم شقيييفمن



١٢٨ 
 

 ياإ  ييييييييييي جيياد ُه من غيير ف ْصل  زم   تْ يييييف  ت عّقبيييييالّشرية القلم يييياكتاب
 

 أفعـال  الِعبـاد  -
االعباُد فاعلوإ حقيقًة  اهللا خالُق أفعاهلم. االعبُد هو املؤمن االكافر االب ييييّر االفاجر 

ائم. اللعبياد  قيدرة  على أعمياهلم اهلم  رادة  اهللا  خيالُقهم اخيالُق ااملصييييييييييييييّلي االصيييييييييييييييّ
 .همي رادت

 

 اإلميــان  -
ألركاإ جلناإ اعمل   للساإ ااعتقاد    أركانه ثالثة: قول  

لقدر  خريه    اأصييوله سييتة: اإلمياُإ  امالئكته  اكتبه  ارسييله  االيوم اآلخر  ااإلمياإ 
ملعصية. قال  لطّاعة اي نقُص   الّسفاريين:اإلمام اشرّه  من هللا. ااإلمياإ يزيُد 

 

ليزّليل   مياننيا قيول  اقيصيد  اعميل    ١ ت يزييُدُه التيقوى اي نيُقُص 
 

نة أن  امن أصيييييول أهل الق بلة مبطلق املعاصيييييي  أهل  هم ال يكفّ راإ أحداً من ييييييييييييييييييييالسيييييّ
ميييانييه     ااالكبييائر كميي قص اإلمييياإ أا مؤمن   يفعلييه اخلوارج  بييل يقولوإ  نييه مؤمن  

 فاسق  بكبريته.
 

 
 هية لوامع األنوار الب ١



١٢٩ 
 

 الص ـحابـة الـِكـرام  -
  ملسو هيلع هللا ىلص امن أصول أهل السنة ااجلماعة سالمة قلوبيهم األسنتهم ألصحاب رسول هللا  

هللا   اصفهم  قوله:  تعاىل  كما  ل ن ا ﴿يف  اْغِفْر  ر بَـّن ا  يـ ق ول ون   بـ ْعِدِهْم  ِمن  ج اء وا  و الَِّذين  
مي انِ  ْإلِ ِ  يف قوله: ملسو هيلع هللا ىلص  اطاعة  للنيب  ١﴾و ِإلِْخو انِن ا الَِّذين  س بـ ق و  

ي ب ي د ه  ل ْو أ إَّ أ ح د ُكْم أ نْيف ق  م ْثل    ال  ) ت ُسبُّوا أ ْصح ايب  ال  ت ُسبُّوا أ ْصح ايب  في و الَّذ ي ني ْفس 
يف هُ  ًبا م ا أ ْدر ك  ُمدَّ أ ح د ه ْم ا ال  ن ص  . ايعتقداإ أإ خري هذه األمة بعد نبّيها  ٢( ُأُحٍد ذ ه 

قي العشرة أبوبكر مث عمر مث عثماإ مث   علي رضي هللا عنهم. ابعدهم يف األفضلية 
جلنة   هم: طلحة االزبري اعبدالرمحن بن عوف اسعد بن أيب اقاص اسعيد ا املبشرين 

ابضعة عشر   ة مث أهُل بدر اعيّدتيهم ثالمثيائ    -رضي هللا عنهم-  ةاأبوعبيد بن زيد  
رجًال. مث أهُل الّشجرة اهم أهل بيعة الّرضيواإ اأصحاُب احلديبيية  مث أهُل ُأُحيد.  

حيث   ملسو هيلع هللا ىلص هم احيفظوإ فيهم اصّية رسول هللا  ي ايتولَّون  ملسو هيلع هللا ىلص احيبوإ أهل بيت رسول هللا  
بي ْييت    )أُذ كّ رُُكمْ قال:   َّ  يف  أ ْهل   ؤمنني امل  أمهات   ملسو هيلع هللا ىلصايتولَّوإ أزااج رسول هللا     ٣. (ا

نيهّن أزااجه يف اآلخرة  خصوصاً خدجية رضي هللا عنها االّصديقة بنت  ايؤمنوإ 
من طريقة الّراافض الذين يُبغضوإ الّصحابة    ايتربؤاإ الّصديق عائشة رضي هللا عنها   

هم  ما يُمييسكوإ  عّما شجر بني الصحابة ألنكما أإ أهل السنة ااجلماعة  ايسّبونيهم.  
ا ما جمتهداإ خمطئوإجمتهداإ   ما     مصيبوإ  االفضائل  السوابق   يؤّهلهماهلم من 

 
 ١٠اآلية  –سورة احلشر  ١
 صحيح البخاري  فضائل الصحابة  ٢
 صحيح مسلم  فضائل الصحابة  ٣



١٣٠ 
 

دَّ من يمُ خري القراإ ا إ ال  همي  ن  ملسو هيلع هللا ىلص لقول رسول هللا     غفرة ما يصدُر منهم أإ ص د رمل
 ١أحدهم  ذا تصّدق  به كاإ أفضل  من جبل ُأُحيٍد ذهبياً ممن بعدهم. قال الّسفارييين:

 

 ة يييراف ااإلصابييل ااملعيي يف الفض ةييييييييالصحابة كيييييييييس يف األمييييالي
 واراييي يييييرار  ااألنييييييييييوا األسييييينيييياييييييياع اراييييييختييداا امليييييد شاهيييييييهم قيفإن
 األد ا يييييد مسيييييييييُن اهلدى اقييدي ايييييييانييداا يف هللا حىت بيييييييياهيييييياج

 لييييفي الغلييييييلهم ما يش ييييي من فض ل يييييييييييييم التنيزيييييييييييياقد أتى يف حمك
 يارايييييييييي وم ااألشعيييييييييييالم القيييايف ك ارييييييييييييي ث ايف اآلثيييييييييايف األحادي

 علم  عن بعضه فاقنع اخذ عن  ط نظميييد ر من أإ حيييييييما ق
 دريييييييرى لو تييييهم مما جييل يييييبفض ااحذر من اخلوض الذي يُزري

رييي د ص  ييييهاٍد قييييييه عن اجتيييييييييفإن  ر ييييييفاْسل ْم  أذلَّ هللا من هلم ه ج   د 

 

 الكـالم يف كرامـات األوليـاء  -
 ٢قال صاحب الّدرّة: 

بع  اكل خارٍق أتى عن صاحلٍ  صح من   لشرعنيا ا
 بيها نقول فاقيُف لألدلة  فإنيها من الكرامات اليت

 

فمن عقائد أهل السيييييينة ااجلماعة التصييييييديق بكرامات األالياو اما جيريه هللا  
على أيديهم من خوارق العادات يف العلوم ااملكاشيييييييييييييفات اأنواع القدرة االتأثريات  
كاملأثور عن سييييييييييالف األمم يف سييييييييييورة الكهف اغريها اعن صييييييييييدر هذه األمة من 

 
 لوامع األنوار البهية  ١
 هو اإلمام السفاريين  ٢



١٣١ 
 

فيهيا  ىل يوم القييامية. فيإذا  الصييييييييييييييحيابية االتيابعني اسييييييييييييييائر ف رق األمية  اهي موجودة  
اامر الشييييريعة  ك  صييييدرت الكرامات اخوارق العادات على يد رجل صيييياحل متمسييييّ

الدجاجلة ااملشيعوذين امن ظاهرهم  حيييييييييييييييّق  خبالفاظاهرُه اإلصيالح االتقى فهي 
 .تمّسك بشرائع الدين فهم من أالياو الشياطنيممّن ال ي

ر رسول هللا   طناً اظاهراً     ملسو هيلع هللا ىلصمث من طريقة أهل السنة ااجلماعة  تباع آ
  ملسو هيلع هللا ىلصا تباع طريق الّسابقني ااألالني من املهاجرين ااألنصار  ا تباع اصية رسول هللا 

( يقول:  ع ل ييْه ا  حيث  ع ضُّوا  اْلم ْهد يني    د ين   الرَّاش  اْخلُل ف او   ا ُسنَّة   ب ُسنَّيت   في ع ل ْيُكْم 
ذ     اهلذا    ملسو هيلع هللا ىلص  ايعلموإ أإ أصدق الكالم كالم هللا اخري اهلدي هدي حممد  ١( لنيَّو اج 

 وا أهل اجلماعة. يُ مّ يُمسُّوا أهل الكتاب االسّنة اسُ 
ا مجاع    ملسو هيلع هللا ىلصثالثة: كتاب هللا اسيييييييّنة رسيييييييوله   الغرّاوااألصيييييييول هلذه الشيييييييريعة 

من أعماٍل اأفعاٍل  األمة.  فهم يز نوإ بيييييييييييييييييييهذه األصييييول الثالثة مجيع  ما عليه الناسُ 
لدين أا اإلمجاع الذي ينضبُط ما كاإ عليه الّسلف  طنٍة أا ظاهرٍة ميّمن له تعلق  
ملعراف اينهوإ عن املنكر على ما توجبه   مراإ  الصيّاحل. مث هم مع هذه األصيول 
لنصييييييييييييييحة لألمة  الشيييييييييييييريعة  ايراإ  قامة احلج ااجلهاد ااجلُم ع ااألعياد  ايدينوإ  

م لشييييييييييييييكر عند الرخاو  ا لصييييييييييييييرب عند البالو ا لتعااإ على الّرب االتقوى  ا راإ 
ُييييييييييييييييرّ  القضياو  ايدعوإ  ىل مكارم األخالق احماسين األعمال  ايندبوإ أإ  االرضيا مب 
لة األرحام اُحسن   مراإ ببيييييّر الوالدين اص  ل  من قطعك اتعفو  عّمن ظلمك  ا ت ص 

بيل  االرّفق مبا ميلكه اإلنسياإ من  اجل وار  ااإلحسياإ   ىل األيتام اامل سياكني اابن السيّ
مراإ  الو االبغي ااالستطالة على اخللقب شٍر أا حيواٍإ  اينهوإ عن الفخر ااخلُي     ا

 
 مسند اإلمام أمحد  ١
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مبعايل األخالق اينهوإ عن سيييييييفاسيييييييفها  اكلُّ ما يقولوإ أا يفعلوإ من هذا اغريه 
الم  افيهم أئمة الدين فإمنا هم متبعوإ للكتاب االسييييييييّنة  اطريقتهم هي دين اإلسيييييييي

:    ملسو هيلع هللا ىلصالذين أمجع املسييييييييلموإ على هدايتهم  اهم الطائفة املنصييييييييورة الذين قال النيب 
ال ف ُهْم ح ىتَّ  ْيت   ) ُْم أ ْا خ  َّ   ال  ي ُضرُُّهْم م ْن خ ذ هل  ًة   ْمر  ا  ال  تي ز اُل ط ائ ف ة  م ْن أُمَّيت  ق ائ م 

َّ  ا ُهْم ظ اه ُرا   ١.(إ  ع ل ى النَّاس  أ ْمُر ا
 

 إنھ 
ً
َب لنا من لدنھ رحمة دانا وأن  َغ قلوبنا بعد إذ  م وأال ُيز فنسأل هللا أن يجعلنا م

اب ّ  و الو

اتھ  والسالم عليكم ورحمة هللا وبر

 

ـذ  العقيـدة     من إمالء 
ُ
ــــــَل الفرا  ــــــ ر رجـب بـدا رة معـار  قطر   ١٣وقـد حلـــــــ من شـــــــ

ى التحّية.رة ع ١٣٨١سنة   ا أفضل الّسالم وأز  صاح
 
 

��� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صحيح مسلم  ١
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 لعاصمة االرد على حماولة لنشر اإلحلاد يف إحدى مدارس 

حدث ذلك عندما جرت حمااالت أحادية يف بداية النهضة الرتبوية لرتايج بعض 
إ صارت عمليات غمز الدين اإلسالمي يف  املبادئ اهلّدامة  ابلغ األمُر للشيخ 

املدرسية موضة من املوضات لدى هؤالو امللحدين ايف جمالسهم. فقد مس ح الصحافة  
  بنشر جملة حائط فيها الكثري من   اكاإ ملحداً مدير مدرسة من مدارس العاصمة

ملرصاد فصاد ر  اجمللة   الغمز االتهجم على الدين. الكن الشيخ ابن تركي كاإ هلم 
جملة احلائط  فأمر بفصل مدير املدرسة    ارفع األمر لوزير املعارف اأطلعه على حمتوى

مهية طرح املسألة    على اجملتمعاكل من له عالقة مبا ارد يف اجمللة. ا دراكاً من الشيخ 
املدارس مجيع  على  بتوزيعه  اأمر  تعميم  صدار  قام  القطري   هذه    املدرسي  بعد 

   اهذا نصُّه: احلادثة

 بسم ا الرمحن الرحيم 
 

 ازهق الباطل  إ الباطل كاإ زهوقاقل جاو احلق 
رب العاملني اال عدااإ  ال على الظاملني  االصيييييييييييييالة االسيييييييييييييالم على من  احلمد  

حساٍإ  ىل يوم الدين.اعلى آله اأصحابه أرسله هللا رمحًة للعاملني   امن تبعهم 
على العدد األال من نشرة مدرسة عمر بن اخلطاب فأسفُت  اطلعُت  فقد  أما بعد:

أشيييد األسيييف ملا حواه هذا العدد من أفكاٍر ضيييارٍة خبيثة ال تصيييلُح أإ تكوإ غذاًو 
لعقول طالبنيييا األعزاو اليييذين جييييب أإ نغيييذي أفكيييارهم مبيييا ينّمي فيهم راح احلق 

اجود الباري  االعقيدة اإلسييييييالمية. ألإ ملّخص ما تقتضيييييييه هذه النشييييييرة هو  نكار  
جّل اعال  ا نكار للحكمة اليت خلق هللا ألجلها اجلن ااإلنس  ا نكار ملشييييييئة هللا  
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لقدر اأّإ ما شييياو هللا كاإ اما مل يشيييأ  النافذة احكمته البالغة اليت تقتضيييي اإلمياإ 
ها ال عّلة هلا اال حكمة فيها.  نه  ييييييييييييييييييييمل يكن. ااعتقد  الكاتب أّإ األقدار  عبث  اأن

لنور  اإلهلي الذي أنزله هللا لعباده اهو القرآإ الكرمي  اأنكر  مصيييييباح  مشيييييكاة  أنكر  ا
   ١﴾ِإْن ه و  ِإالَّ و ْحي  ي وح ىَٰ ( ٣)  و م ا ي نِطق  ع ِن اْهل و ىَٰ ﴿ النبوة  الذي قال هللا فيه:

 اسنذكر مقاالته ااجلواب عليها:
يف الصفحة العاشرة حتت عنواإ )حكاية اإلنساإ ااحلياة( قصيدة يقول فيها قائلها:   .١

)ال فكرة ال قبسا    ىل أإ يقول )...من حنن هنا؟ اما الغاية منّا...؟ ماذا نفعل؟؟(
 من نور(. 

فيه شك اتشكيك  افيه زيغ ا حلاد  ا هدار لقيمة احلياة اليت حنياها مبا  فهذا كالم 
 بتة احقائق خالدة احكمة ُخلقنا ألجلها. اصدق القائل: فيها من عقائد 

  إ احلييييييياة عقييييييييدة  اجهيييييادُ   قف داإ رأيك يف احلياة جماهداً 
مبا ينيير لنا الطريق ايرسي قواعد احلياة على أسس قوية من احلق لقد جاو اإلسالم  

أهدافها السامية امثلها العليا   ااخلري االفضيلة  ايلفُت أنظار البشرية  ىل التطلع حنو  
 . )ال فكرة ال قبسا من نور...(فكيف يُقال بعد هذا 

أشبههم   فما  أبصارهم   يطمُس  الوحي  نور   أّإ  امللحدين  فأقول  إ حكمة هللا يف 
 خبفافيش الليل  ذا طلع عليها نوُر الشمس  أعماها. 

 

خّ   اخلّفاش  أإ يُبصر  الشمساعلى  حرام   هييييييييييييييْر فإنفيا منكراً هذا 
 

قائل:    قال جلَّ من  لِيـ ْعب د ونِ ﴿كيف اقد  ِإالَّ    اقال ٢﴾ و م ا خ ل ْقت  اجلِْنَّ و اْإلِنس  
 

 من سورة النجم.  ٤ا  ٣اآليتاإ  ١
ت  ٢  ٥٦اآلية  –سورة الذار
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  اقال ١﴾   أ يُـّه ا النَّاس  ق ْد ج اء ك م بـ ْره ان  مِ ن رَّبِ ك ْم و أ نز ْلن ا ِإل ْيك ْم ن ور ا مُِّبين ا﴿سبحانه:  
َِّ ن ور  و ِكت اب  مُِّبني  ق  ﴿جّل من قائل:   َّ  م ِن اتَـّب ع  ِرْضو ان ه  (  ١٥)   ْد ج اء ك م مِ ن  ا يـ ْهِدي بِِه ا

ِم و خي ْرِج ه م مِ ن  الظُّل م اِت ِإىل  النُّورِ    أ يُـّه ا النَِّيبُّ ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص  اقال يف حّق نبيه  ٢﴾ س ب ل  السَّال 
ا   َّ أ ْرس ْلن اك  ش اِهد  ِِْذنِِه و ِسر اج ا مُِّنري ا(  ٤٥)  و م ب شِ ر ا و ن ِذير اِإ  َِّ . اامللحد ٣﴾ و د اِعي ا ِإىل  ا

 (. ال فكرة ال قبسا من نوريقول )
ملهاة من صنع القدر...؟ تتسّلى تعبث يف نفس هذه القصيدة  يقول عن احلياة ) .٢

 ( لبشر...؟
ااحلقيقة أّإ احلياة ال تكوإ ملهاًة  ال يف أحّط صورها اعلى حسب ما ختيلها القائل 
اتصورها. ااحلّق أنه ال يُنسب اللْهو  ىل الق د ر ألإ القدر ال ليهيْييو فيه اال عب ث اال 
س ف ه اال يتسلى على أحد  بل هو جيري حل  ك ٍم ساميٍة  قد ندركها اقد ال ندركها   

صاف أإ نُلقي مبا فينا من نقائص امعايب على عاتق األقدار حماالني اليس من اإلن
به عند اقوع   فالقدُر ُحيتجُّ  فيها.  أننا ااقعوإ  اليت ال شّك  املسؤالية  التخّلص من 

 مَّا أ ص اب ك  ِمْن ح س ن ٍة ف ِمن  ﴿املصائب ال عند املعائب  اال ُحيتجُّ عليه. قال تعاىل:  
ۖ  و م ا أ ص اب ك  ا َِّ ق د ر ا مَّْقد ور ا ﴿  اقال تعاىل:  ٤﴾  ِمن س يِ ئ ٍة ف ِمن نَـّْفِسك  َِّ  ٥﴾و ك ان  أ ْمر  ا

ه ام  ﴿اقال تعاىل:   ٦.﴾ِن اْهت د ىَٰ ف ِإمنَّ ا يـ ْهت ِدي لِنـ ْفِسِهۖ  و م ن ض لَّ ف ِإمنَّ ا ي ِضلُّ ع ل يـْ
 

 
 ١٧٤اآلية  –سورة النساو  ١
 ١٦-١٥اآليتاإ  –سورة املائدة  ٢
 ٤٦-٤٥تاإ اآلي -  سورة األحزاب ٣
 ٧٩اآلية  - سورة النساو ٤
 ٣٨اآلية  –سورة األحزاب  ٥
 ١٥اآلية  –سورة اإلسراو  ٦
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يقول   .٣ صر(  )صرخة  عنواإ  حتت  السادسة  الصفحة  لساإ  يف  على  الشاعر 
 ( يصرخ يف الشعب العريب ليوقظ مهته:عبدالناصر: ) 

 اداّى ندائي يف كل مسع  ذا الفجر فتح عينيه يوماً 
 ما يطمُ ظل يييييرُ بغياً احييييييّ يدم القضاو بفهبَّ اليها رهي

 
ااعتقد  أإ فج ع ل الشعب العريب  هلاً رهيب القضاو  فهنا أنكر  اإلله احلّق سبحانه  

اإلله هو جهود الشعب ا رادته  مع أإ الشعب  العريبَّ نفسه بعد أإ اصطفاه هللا  
أإ اصف   بعد  أنه  االعجب  القّهار.   الواحد  األلوهية  ال   يعرف  إلسالم ال 

لرسالة يف قوله:  أللوهية عاد بعد بيتني اثنني من القصيدة فوصفه   الشعب 
 اهلداية ااخلري داما رسول  فإنك  شعيب العريب 

 

فهل صارت األلوهية االرسالة يف نظر هذا القائل شيئاً ااحداً؟ فهذا لعمري اجلهُل 
 قيل:   اقد االتخّبط االضالل املبني. اما أكثر  أخطاو هذا القائل!

لث الكنه سهم    لو كاإ رحماً ااحداً التقيته ف إ ا  ١  ا
 

ذ   ّسَر بيانھ عن   النشرة ال  ظلماٌت بعض ا فوق بعض. ذا آخر ما ت
 

���     

 

 
 القاضي أبوبكر بن العريب  ١
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 حق الوالدين واملعلم 

 بسم ا الرمحن الرحيم 
رب العاملني  االصالة االسالم على أشرف املرسلني  نبينا حممٍد  احلمد   

 اعلى آله اأصحابه أمجعني.
قٍب أإ اإلنساإ خيرج من   أما بعد: فإنه ال خيفى على كل ذي لبٍّ سليم افكٍر 

يقول:   سبحانه  فا  شيئاً   يعلُم  ال  أمه  ال  )بطن  أ مَّه اِتك ْم  ب ط وِن  مِ ن  أ ْخر ج ك م    َّ و ا
ئ ا    ١( تـ ْعل م ون  ش يـْ

عليه احلالة الستمر على جهله  اصُعب   اإلنساإ على هذه  تُر ك  يف    فلو 
املستقبل الوصول  ىل صاحل معاشه امعاده. فحينئٍذ يتقلب على جهٍل من املآل  
ايشرب كأس الذّل ااإلهانة  اجيّر على نفسه الضرر املبني  ارمبا ذهب فريسًة للجهل 
لتعليم الذي هو حياة األرااح اسبب  اهو ال يشعر. ااملعلموإ يُزيلوإ داو  اجلهل 

اُخيرجوإ   افالح   تقّدم  ااهلداية.  كل  العلم  نور  اجلهل  ىل  ظلمات  من  اإلنساإ 
ايسع وإ  جلعل اإلنساإ كامالً فاضالً عارفاً ما له اما عليه من احلقوق االواجبات  
ً عند كّل من يعرُف   لفضائل  مبتعداً عن الرذائل  حمبو فعاً لنفسه الغريه  متصفاً 

 الع لم  ايقّدره. 
أإ حترتم  اتُعظّم  من جعلك بني الناس حمرتماً   -الطالب العاقل  هاأي-في لزمك   

ً مطيعاً لنصائحه    إ جتلس  بني يديه يف غاية الّسكوإ ااهلداو  متأد معظماً  اذلك 
اهذا  التعّلم.  يف  ُجمّداً  ألاامره   مطيعاً  متواضعاً  عليك   يُلقيها  اليت  لفوائده  حافظاً 

 
 ٧٨اآلية -سورة النحل ١
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التعظيم االتوقري االتكرمي. امن األدب  األستاُذ يستحقُّ ما ال مزيد عليه من االحرتام ا 
تبدأُه  أإ  لقيته  ا ذا  امتشي حوله   تقف   أإ  املعلمني  من  أحداً  رأيت خلفك   ذا 
رُّ املسألة أنك مل تستفد العلم  ال بيمراعاة حرمة   لسالم اأإ حترتمه غاية االحرتام. فس 

 أهله. ارحم هللا القائل:
 م  عليى كيل مسيل  اأاجبييه حفظياً  يييييم  رأيييييُت أحقَّ احلقّ  حييقَّ املعلّ 

 أليف درهيم   ااحيدٍ  لتعليييم حيرفٍ  هيدى  لييه كراميةً أإ يُ  ييقّ لقييد حُ 
 

   ١اقال آخر:
 األبوا فتحُ تا  يي القلوب  حتُ    خذ مين  بن األكر م ْني  نصيحةً 

لع    لنهار كتا  االليل  اافتحْ    شا ااظب على التعليم درساً 
 ايييييييي اً لعابيييييييلم الهيييد املعييييييعن   ن ييييا ذا أتيت  ىل املدارس ال تك

 ايييييييوابيييييه ثييييمن اإلل الُ يييييتن  برٌّ    هما ييي ك ففيييييية االديييييياكذاك طاع
 

 مث اعلم أإ احرتام الوالدين أصُل كلّ  سعادة  قال جلَّ من قائل:
ْيِن ِإْحس ا   ﴿ ْلو اِلد  ِ ه  و  َّ ل غ نَّ ِعند ك  اْلِكرب   أ ح د مه  ا    ( ٢٣) و ق ض ىَٰ ر بُّك  أ الَّ تـ ْعب د وا ِإالَّ ِإ ِإمَّا يـ بـْ

ه ْرمه  ا و ق ل هلَّ م ا قـ ْوال  ك رِمي ا   مه  ا ف ال  تـ ق ل هلَّ م ا أ فٍ  و ال  تـ نـْ اح  و اْخِفْض هل  م ا ج ن  (  ٢٤)أ ْو ِكال 
 ٢. ﴾الذُّلِ  ِمن  الرَّْمح ِة و ق ل رَّبِ  اْرمح ْه م ا ك م ا ر بَـّي اِين ص ِغري ا

الوالدين   ما يستحقاإ. اقد جاوت  على  فاشتملت هذه اآلية من احرتام 
ُر اصّحت األخباُر بتقرير ذلك. اأخرج احلاكُم عن أيب بكرة    -رضي هللا عنه -اآل

 
 الشيخ جاعد بن مبارك اخلراصي العماين ١
 ٢٤-٢٣ تاإ اآلي-سورة اإلسراو ٢
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   ّ :    ملسو هيلع هللا ىلصع ن  النَّيب  ُعُقوُق  ال ُكلُّ  )ق ال  نيْه ا م ا ش او    ىل  يي ْوم  اْلق ي ام ة    الَّ   ُر هللا م  ُذنُوٍب يُيؤ خّ 
ْين    لُ   فإإَّ هللا  اْلو ال د  ب ه    هُ يُيع جّ  اراى الطرباين عن عبدهللا    .(ت  م اقي ْبل  اْلم  ياة   يف  احل  ل صَّاح 

ه آٍت فقال:  رسول  هللا    ملسو هيلع هللا ىلص: كنَّا عند النيب قال -رضي هللا عنه -بن أيب أاىف  فأ
:  ملسو هيلع هللا ىلص  إ هنا شابٌّ جيود بنفسه قيل له: قل ال  له  ال هللا  فلم يستطع  فقال النيب  

هضنا معه فدخ ل  على الشابّ  يان  ملسو هيلع هللا ىلص أكاإ  يصّلي؟ قال: نعم. فنهض  رسول هللا  
: مل    قيل: كاإ يعقُّ االدته. فقال:    ؟  فقال: قل ال  له  ال هللا  فقال: ال أستطيع  فقال 

النيبٌّ الكرمي: أهذا : نعم. قال: ادعوها   واأحّية  االدته؟ قال فدعوها فجاوت فقال 
ر  ضخمة فقيل لك   إ شفعت   ج ت  ؟ قالت: نعم. قال هلا: أرأيت   إ ُأجّ  له   ابنك 

ب النار  أ ُكنت  تشفعني له؟ قالت:  رسو ي خلَّينا عنه  ا ال أحرقناه  ل هللا  ذاً هذه 
شهدك شهديين أنك  قد رضيت عنه. قالت: اللهمَّ  ين أُ شهد  هللا اأ  له. فقال: فأ    أشفعْ 

:  غالم ُقل ال  له  ال هللا احده ال  ملسو هيلع هللا ىلصشيهد رسولك أين قد رضيت عنه. فقال  اأُ 
: احلمُد  الذي  ملسو هيلع هللا ىلصفقال     شريك له ااشهد أإ حممداً عبده ارسوله. فقاهلا الغالم 

 . نار(أنقذه من ال
من طريق املنكدر بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن ايف تفسري أيب السعود   

فقال:  رسول هللا   إَّ أيب  ملسو هيلع هللا ىلص قال: جاو رجل   ىل النيب   -رضي هللا عنه-  ٍ جابر
النيب   فقال  مايل   جربيل    ملسو هيلع هللا ىلصأخ ذ   فنزل  بيك(   فأت ين  )اذه ْب  عليه -للرجل: 

فقال:  إَّ هللا عزَّ اجلَّ يُقر ئك السالم ايقول لك:  ذا جاو ك   ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب    -السالم
ه  فلمَّا جاو الشيخ قال له النيب  الشيخ فس ْله عن شيٍو قال ه يف نفسه ما مسع ْته أذ

ل ابنك ي شكوك  أتريد أْخذ ماله؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ْلُه  رسول هللا  هل أُنف قه  ال   ما  س 
: ) يٍه! د ْعنا من هذا   ملسو هيلع هللا ىلصعلى  حدى عمَّاته أا خاالته أا على نفسي! فقال النيب  

ك(  فقال الشيخ: اهللا  رسول هللا   أخرب  عن شيٍو قُلت ه يف نفسك ما مسع ْته أذ
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ي فقال  ما ي زال هللا يزيد بك يقيًنا! لقد قلُت يف نفسي شيًئا ما مسع   :  ملسو هيلع هللا ىلص ْته أذ
 :)ُقْل اأ أمسع(  قال: قلت

ْاتُ  تُ ييييييغ ذ  ف  ييي ك  م ْوُلوًدا ا ُمنيْ   لُ ييييييييييك  ا تي نيْه  يييييييييييتُيع لُّ مب  ا أ ْجين  ع ل يْ   اييً عييييك   
لسُّْقم  ملْ  أ ب تْ  ل ة  ض افي ْتك      لُ يييييييييييييييا أ مت  ْلم  رً يييييييييييييل ُسْقم ك    الَّ س اه      ذ ا ل ييْ
لَّذ ي ن    ك أ ّين  أ   اْلم ْطُراُق ُدان ك      لُ يييييييْهمُ ي  اي  تيييطُر ْقت  ب ه  ُداين  في ع ييْ
ي ع ل ْيك  ا   َّنَّ ا   لُ ييييييييييييل تي ْعل ُم أ إَّ اْلم ْوت  ا ْقت  ُمؤ جَّ   خت  اُف الرَّد ى ني ْفس 

لُ ييييي  ل ييْه ا م د ى م ا ف ي  ة  الَّيت  ييييينَّ ا اْلغ اي  يييي بي ل ْغت  السّ  في ل مَّا    ك  ُكْنُت أُؤ مّ 
  لُ ييييييُم اْلُمتي ف ضّ  ييييييي  ك أ نَّك  أ ْنت  اْلُمْنع  اظ ةً يييي ًة ا ف ظ  يييظ  ييج ع ْلت  ج ز ائ ي غ لْ 

  في ع ْلت  ك م ا اجلْ اُر اْلُمج اا ُر يي ْفع لُ   وَّيت  يييييييي ييييقَّ أُبُ يييييييفي ل ييْت ك    ْذ ملْ  تي رْع  ح  
  

 .(أنت اماُلك ألبيك )بتالبيب ابنه اقال:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: فحينئٍذ أخذ النيب 
�

م  القو ديھ  ع  قلوبنا  ثبت  و بالتعليم  ينفعنا  أن  نسأُل هللا   ،
ً
كفاية ْدُر 

َ
الق ذا  و 

 وصراطھ املستقيم. 

 

  

���         
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 فصل اخلطاب يف اجلواب عن السؤال يف اِخلضاب 
 بسم ا الرمحن الرحيم 

مد  االصالة االسالم على رسول هللا اعلى آله اأصحابه االتابعني امن احل
حساإ  ىل يوم الدين.     تبعهم 

أما بعد: فقد اقع ت بعُض املذاكرة بني اإلخواإ يف جمتمٍع حصل عندي   
  املذاكرة سؤال  أارده بعض احلاضرين عن رجٍل خ ض ب  حليته االسبب يف مبدأ تلك  

فأجابه بعض اإلخواإ احلاضرين بقوله  إ اخلضاب  حرام  اأار د بعض األحاديث 
  امل يذكر شيئاً ميما قاله العلماو بداإ استفسار من السائلاملشهورة اأخذ  بظاهرها  

حته أا كراه خلضاب  ته. مث اّجهوا السؤال عليَّ من التحقيق على تغيري الشيب 
عند انتهاو اجمللس اانفضاضه فتكلمُت بكالٍم أسندته عن العلماو احملققني يف كتبهم 

إلسناد  كما قيل:   املعرافة املشهورة  ألإ طالب العلم ال قيمة لكالمه  ال 
قال  فالصحة أو مد عيا  فالدليل.   إن كنت  

ه بداإ حبث عن موقف احلّق اليس طالب العلم الذي يقلد طالب علم مثل 
ذلك  يف  الواردة  األحاديث  من  ااستنباطهم  العلماو  فصل  إ    فقلتُ    من كالم 

م اهو  ب ما ذكره اإلمام احملقق ابن القيّ ضااخلطاب يف اجلواب عن السؤال يف اخل  
لّسواد املنهي عنه خ ضاب شعر اجلارية  ضقوله  ّإ اخل ضاب  ااملرأة  اب التدليس كخ 

املرأة بذلك فإنه من الغش ااخلداع     رّ غُ الزاج بذلك اخضاب الشيخ يي    رّ غُ الكبرية تي  
س به. حكى ذلك عنه نعماإ اآللوسي ف اال خداعاً  فأما  ذا مل يتضمن تدليساً  ال 

 . ١غالية املواعظ يف 

 
 نعماإ اآللوسي يف كتابه "غالية املواعظ امصباح املتعظ اقبس الواعظ".  ١
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على   البحث  ااقفُت  هذا  من  زين  اذ    .١اهلدي يف  نوٍع  احلافظ  اإلمام  كر 
أإ اإلمام أ الفرج بن اجلوزي كاإ خيضُب   "طبقات احلنابلة"الدين بن رجب يف  

لسواد  جملداً.    لسواد غذاو يف "  ٢اقال   ىل أإ مات  اصّنف  يف جواز اخل ضاب  
لسواد على " لإلمام ابن عبدالقوي:  األلباب شرح منظومة اآلداب  اغاية اخل ضاب 

دىن حاجة. قال يف     الكراهةهي  املذهب املعتمد   اقد رّخص   ٣: فتح البارياتزال 
لسواد-فيه     منهم سعد بن أيب اقاص اعقبة  طائفة من الّسلف  -أي يف اخلضب 

من   اغري ااحد    -رضي هللا عنهم-    بن عبدهللا   بن عامر ااحلسن ااحلسني اجرير
    ااختاره ابن أيب عاصم يف كتاب اخل ضاب  اأجاب عن حديث ابن عباس الّسلف

ُبوإ  ب  يرفعه ) -رضي هللا عنه- ر  الزَّم اإ  خي ْض  ل  يي ُكوُإ قي ْوم  يف  آخ  ا السَّو اد   ك ح و اص  ه ذ 
ُداإ  ر ائ ح ة  اجلْ نَّة   لسواد  بل نه ال داللة فيه     ٤( احلْ م ام   ال  جي   على كراهة اخلضاب 

 -رضي هللا عنه-  بن عبدهللا  اعن حديث جابر   فيه اإلخبار عن قوٍم هذه صفتهم
اخضب مجاعة من الصحابة    :قلتُ نه ليس يف حق كل أحد.   ٥( السَّو اد    وهُ بُ نّ  ج  )ا  

مث اختلفوا  فكاإ بعضهم خيضب   االتابعني امن بعدهم لألحاديث الواردة يف ذلك 
حلّناو االك   م  ت  لّصفرة كابن عمر اأيب هريرة اعلي بن أيب طالب  اخضب مجاعة 

أبوبكر اعمر   البخاري امسلم. اخضب  مجاعة    -رضي هللا عنهم-منهم  كما يف 
 - رضي هللا عنهم-  بن أيب طالب  لسواد اهم عثماإ ااحلسن ااحلسني ابنا علي

 
 .ابن القيم يف كتابه "اهلدي النبوي يف الفضائل ااآلداب" ١
 . السفاريينمشس الدين حممد بن أمحد العّالمة  ٢
 ". " فتح الباري شرح صحيح البخارييف كتابه  احلافظ ابن حجر ٣
 د االنَّس ائ ي. ا رااه أ بو دا ٤
الثيَّغ ام ة  قال:  -رضي هللا عنه-رااية أمحد. ايف صحيح مسلم: عن جابر  ٥ ْيي ُتُه ك  اف ة  يي ْوم  في ْتح  م كَّة   ا ر ْأُسُه ا حل  ُأيت     يب  ُقح 

َّ    بي ي اًضا ا بشيو   ا اْجت ن ُبوا السَّو اد (ملسو هيلع هللا ىلصفي ق ال  ر ُسوُل ا ُاا ه ذ      .: )غ ريّ 
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سري  اابن  ا اعقبة  اآخراإ.   أبو ين  يُ   بردة  مل  ألإ اهلذا  بعض  على  بعضهم  نكر 
السلف   ااختالف  صحيحة  الّشيب كلها  بتغيري  اخلضاب  يف  الواردة  األحاديث 

إ األمر االنهي يف ذلك ليس     ": نيل األاطار". قال يف  ختالف أحواهلم يف ذلك 
 . ١إلمجاعللوجوب 

  إَّ أ ْحس ن  م ا  )  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا    -رضي هللا عنه-ايف حديث أيب ذرٍّ  
ت مُ  . فدّل احلديُث على أإ احلناو االك ت م من أحسن   ٢(ُغريّ   ب ه  الشَّْيُب احلْ نَّاُو ا اْلك 

رضي هللا  -عن أنس بن مالك  ها الشيب. ايف صحيح مسلم  يالصبغات اليت يُغّريُ ب
حلْ نَّاو  ا    قال: "  -عنه حلْ نَّاو  حب ًْتا اْخت ض ب  أ بُو ب ْكٍر   ت م  ا اْخت ض ب  ُعم ُر   "  اهذا اْلك 

إ أ بكٍر   كاإ جيمُع بينهما دائماً.    -رضي هللا عنه-ُيشعُر 
ت ْم  قال يف "نيل األاطار": ا النعد اآلإ  ىل معرفة الك ت م    ليمن  الك  نبات 

ب فالصبغ  الصبغ أسود مييل  ىل احلمرة اصبغ احلناو أمحر  خيرج بني   هما معاً يخيرج 
حلناو اخيضب به الشعرالكتم    :. اقال يف القاموسالسواد ااحلمرة اهو    نبت خيلط 

لومسة يعين ارق النيل    الكتم من نبات اجلبال   :ايف كتب الطبالنبت املعراف 
 .ارقه كورق اآلس خيضب به مدقوقاً 

يف رااية اإلمام أمحد    ملسو هيلع هللا ىلص الكتم الذي صبغ به رسول هللا    هوفهذا    :قلت
  -رضي هللا عنه -  اصبغ به أبوبكر  بن عبدهللا بن موهوب   اابن ماجة عن عثماإ 

. قال يف "نيل األاطار" يف احلديث لصبغ به يف عّدة أحاديث  ملسو هيلع هللا ىلصاأمر رسول هللا  
ُّ     الذي رااه اجلماعة عن أيب هريرة مرفوعاً    إَّ اْليي ُهود  ا النَّص ار ى ال   : )ملسو هيلع هللا ىلصق ال  النَّيب 

 
 لشوكاين يف كتابه "نيل األاطار شرح منتهى األخبار". اإلمام حممد بن علي ا ١
 . د االنَّس ائ يا أ بو داا الّرتمذيُّ رااه  ٢
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ال ُفوُهمْ  ف خ  الصباغ ١( ي ْصبُيُغوإ   العّلة يف شرعية  يدل على أإ  احلديث  قال: اهذا    
  هذا يتأكد استحباب اخلضاب.ي هي خمالفة اليهود االنصارى اباتغيري الشيب 

مر ب  ملسو هيلع هللا ىلصاقد كاإ رسول هللا   نة  اهذه السُّ    هاييبالغ يف خمالفة أهل الكتاب ا
 قد اختضب مجاعة من الصحابة االتابعني.   : قال ابن اجلوزي    هايقد كثر االشتغال ب

لسواد  ىل هذا اإلمالو    قد تقّدم يف أال  :قلتُ  أإ اإلمام ابن اجلوزي كاإ خيضب 
الكرام   الصحابة  من  اغريهم  ااحلسني  عثماإ  بسيد  له  أإ  مع  مات       أسوة أإ 

اابن اجلوزي كاإ على أّمت غايٍة من سعة االطالع على رضواإ هللا عليهم أمجعني.  
لفراع ااألصول اجودة اخلاطر ا دراك املعقول. قال ابن رج ب يف املنقول االعلم 
النظم    رخيم  الشمائل   حلو  الصوت   لطيف  اجلوزي  ابن  موزاإ  الطبقات: كاإ 

ع من ال يضيّ    ئة ألف أا يزيداإاحيضر جملسه م   لذيذ املفاكهة   احلركات االنغمات 
شيئاً  أربعة كراريس    زمانه  اليوم  يف  سنة   يكتب  له كل  بني   يرتفع  ما  ته  من كتا

ايف    الكنه يف التفسري من األعياإ  ة علم مشاركاله يف كل  ستني     جمّلد  ىلمخسني  
أكثر من   -هللامحه  ر -امناقبه امآثره     نيايف التاريخ من املتومس   احلديث من احلفاظ

ه عليه اعلى فضائله  اأعظم اأكرب من أإ ينبّ   ها مثل كتايب هذا  اهو أجلّ يأإ حييط ب
اطلع على مصنفاته أا  درة الزماإ  ا نساإ سواد عني اإلنساإ  امن  فإنه  مثلي   

 . انتهى   غوره يف االطالع على السنة انقلها عد  م بُ ل  بعضها  ع  
د  عليه بداإ  :قُلتُ  اال ينبغي لطالب العلم  ذا رأى حديثاً أخ ذ  بظاهره امج 

ّده ااجتهاده يف طلب األحاديث الواردة يف معناه ابداإ أإ ينظر فيما     أإ يبذل  ج 

 
 صحيح البخاري.  ١
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احملققوإ على شرح ذلك احلديث اعلى ما يرجحونه من األقوال  بعد قاله العلماو  
  على سائر األحاديث الواردة يف معناه.  سعة االطالع

 
ن املوافق لسابع ذي القعدة من عام  ي بعد العلر من يوم االثن أمال  عبدهللا بن تر

سع االعتذار منھ. ١٣٧٤  رة بطلب بعض اإلخوان ممن ال 
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 العلم النافع 

 بسم ا الرمحن الرحيم 

أهل احلمد امستحقه محداً يفضل على كل محد كفضل هللا على مد  احل
الصالة االسالم على رسول هللا اعلى آله اأصحابه االتابعني امن تبعهم  خلقه  ا 

 حساإ  ىل يوم الدين.   
 سؤال  نّصه كاآليت: ارد أما بعد: فقد 

 ؟ ما هو العلم النافع الذي جيب طلبه والسعي إليه
طلبه  ااجلواب  يتعني  الذي  الصحيح  العلم  مسمى  الناس يف  من  غلط كثري  لقد   :

 ١قولني:  االسعي  ليه على
األول:  العقائد    رُ صْ ق    القول  صالح  املتعلق  الشرعي  العلم  مسمى  على  العلم 

العلم يشمل علوم  الكتاب االسنة من أإ  ااألخالق االعبادات داإ ما دل عليه 
 الشرع ااسائلها اكذلك علوم الكوإ.

 العلم على العلوم العصرية اليت هي بعض علوم الكوإ.ق ْصُر  القول الثاين:
 افع امسماه الذي دّل عليه الكتاب االسنة هو:  االقول احلّق  إ مدلول العلم الن

  ال فرق يف ذلك بني ما كل علٍم أوصل  إىل املطالب العالية وأمثر األمور النافعة
ااألخالق   لعقائد  اارتقى  السبيل  هدى  ىل  ما  فكّل  اآلخرة.  أا  لدنيا  تعلق 

 ااألعمال فهو من العلم النافع. اهذا ينقسم  ىل قسمني: 
 ئل توصل  ليها اتعني عليها. مقاصد ااسا

 
 يح حيل مجيع املشاكل"  العالمة السعدي ح"العلم الص  ١
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إ  االوسائل ما أعاإ عليها من علوم   فاملقاصد هي العلوم املصلحة لألد
اكماله. احدانيته  امعرفة  معرفة هللا  مثرتيها  من  اليت  الكوإ  علوم  امن  فا   العربية 

سبحانه اتعاىل سخر لنا هذا الكوإ اأمر أإ نتفكر فيه انستخرج منافعه الدينية  
لشيو أمر  به اأمر  بيما ال يتمُّ  ال به  الذلك حّث على معرفة   االدنيوية. ااألمر 

ستخرُج منها ما سّخره هللا لنا ألإ منافعها ال حتصُل عفواً من داإ  علوم الكوإ اليت يُ 
ا  اف كر  تعاىل:  طلب  قال  ِللنَّاسِ ﴿جتربة.  س  ش ِديد  و م ن اِفع    ْ ِفيِه  احلْ ِديد      ١﴾ و أ نز ْلن ا 

ملعرفة بفنوإ الصنائع اليت يتم ب ها انتاجها. هلذا أم ر  هللا  ياهذه املنافع ال حتصل  ال 
عداد املستطاع من القوة لألعداو اأخذ احلذر منهم  اال يتم ذلك  ال بتعّلم فنوإ  

كما أم ر  تعاىل بتعّلم األصول االقتصادية    .القوةعليها  احلرب االصنائع اليت تتوقف  
التجارة  ايُعّلموا  اليتامى  الصغار  األاالد  يُبتلى  أإ  اأم ر  التجارة  اطلب   كع لم 

املكاسب. فشريعة اإلسالم أم ر ت بتعّلم العلوم النافعة من العلم بتوحيد هللا اأصول 
الدين االفقه ااألحكام اعلوم العربية اكذا العلوم االقتصادية االسياسية اسائر العلوم  

ختالف أنواعها اليت تصلح بيها األفراد ااجلماعات.  النافعة 
فٍع يف الدين اال دنيا  ال أم رت به الشريعة احّثت عليه ارّغبت فما من علٍم 

ايُرشُد الع باد  ىل ما ينفعهم يف    فيه. فدين اإلسالم يهدي لليت هي أقو م اأصل ح
معاشهم امعادهم  فعلومه اأعماله اتوجيهاته مجعت كل خري ارمحة اهداية اصالح 

تعاىل:   قال  األحوال.  ِمن  ﴿جلميع  اْلِكت اِب  ِيف  فـ رَّْطن ا  الكونية ٢﴾ ش ْيءٍ مَّا  االعلوم    
العصرية داخلة  ضمن علوم الدين اأعماله اليست منافيًة هلا كما زعم اجلاهلوإ. بل 

االديُن قد دّل عليه    النافُع منها للدين االدنيا الألفراد ااجلماعات داخل  يف الدين
 

 من سورة احلديد ٢٥اآلية  ١
 من سورة األنعام.  ٣٨اآلية  ٢
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فٍع  ىل أإ تقوم الّساعة  فاإلسالم دين العقل االرشد    ليهاخللق  اأرش د    ا ىل كل أمٍر 
َّ  يـ ق ول  احلْ قَّ و ه و  يـ ْهِدي السَِّبيل  ﴿قال تعاىل:  لنوع اإلنساإ.   . فهذه اآلية الكرمية  ١﴾ و ا

ألدلة النقلية االعقلية.   فهناك تدل على أإ هللا تكّفل  لعباده ببياإ هذا احلق النافع 
تِن ا ِيف ﴿كما قال سبحانه:  ت اليت تبّني قدرة هللا اعظمته يف اخللق   اآل س ن رِيِهْم آ 

ْ ي ْكِف ِبر بِ ك  أ نَّه  ع ل ىَٰ ك لِ  ش يْ     . ٢﴾ٍء ش ِهيد  اْآلف اِق و ِيف أ نف ِسِهْم ح ىتََّٰ يـ تـ ب نيَّ  هل  ْم أ نَّه  احلْ قُّۗ  أ و مل 
عظيمة ابتلك األاصاف البديعة اعلى فالذي أاجد كل هذه املخلوقات ال

يُعبد  احده ال  أإ  الذي جيب  هو  علماً  بكل شيو  اأحاط  العجيب  النظام  هذا 
ت اليت تبّني قدرة هللا اعظمته يف خلق اإلنساإ كقوله سبحانه:   شريك له. فهناك اآل

ل ٍة مِ ن ِطٍني  ﴿ ل ْقن ا اْإلِنس ان  ِمن س ال  ( ُث َّ ١٣ج ع ْلن اه  ن ْطف ة  ِيف قـ ر اٍر مَِّكٍني )( ُث َّ  ١٢)و ل ق ْد خ 
م   ا ُث َّ خ ل ْقن ا النُّْطف ة  ع ل ق ة  ف خ ل ْقن ا اْلع ل ق ة  م ْضغ ة  ف خ ل ْقن ا اْلم ْضغ ة  ِعظ ام ا ف ك س ْو  اْلِعظ ام  حلْ 

َّ  أ ْحس ن  اْخل الِِقني   ۚ  فـ تـ ب ار ك  ا ه  خ ْلق ا آخ ر  ت اإلنساإ    يف  هللا  فينبه  .٣﴾أ نش ْأ  هذه اآل
 ىل التفكر االتأمل االنظر يف ابتداو خلقه اأطواره  اكيف تنقلت به األحوال من 

ً سوييّاً يف بدنه ايف عقله. ا  لعقل  ىل اتباع الرسل النطفة حىت صار  نسا كما هداه 
خرتعات االصناعات هداه به أيضاً  ىل تسخري املواد الكونية ااملعادإ األرضية اامل

اليت ال تزال تتجدد  اهذا كله  هلام  من هللا سبحانه الذي خلق اإلنساإ اأعّده اأمّده  
 بكل اسيلة يُدرك بيها أنواع العلوم النافعة.

 

 

 . س م  د بھ ومن ع   وص هللا وسلم ع عبد  ورسولھ محمد وع آلھ و

 
 من سورة األحزاب.  ٤اآلية  ١
 سورة فّصلت.من  ٥٣اآلية  ٢
ت  ٣  من سورة املؤمنوإ. ١٤-١٢اآل
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 داء احلسد وموضعه من الشريعة 

 الرمحن الرحيم بسم ا 
مد  أهل احلمد امستحقه محداً يفضل على كل محد كفضل هللا على احل

خلقه  االصالة االسالم على رسول هللا اعلى آله اأصحابه االتابعني امن تبعهم 
 سؤال  نّصه كاآليت: ارد فقد  حساإ  ىل يوم الدين. أما بعد:

 وما عالجه؟ما هو احلسد وما موضعه من الشريعة وما سببه  
احلسد مركوز يف طباع البشر  اهو أإ اإلنساإ يكره أإ يفوقه  فأقول:  إ  

أحد من أبناو جنسه يف شيو من الفضائل. مث ينقسم الناس بعد هذا  ىل أقسام  
لقول االفعل مث يسعى  ىل  لبغي عليه  فمنهم من يسعى يف زاال نعمة احملسود 

امنهم من يسعى يف  زالة تلك النعمة عن جلب تلك النعمة  ىل نفسه  إ استطاع.  
اهذا أخبثهما اشّرمها  اهو كاإ ذنب ابليس    احملسود فقط من غري جلبها  ىل نفسه

إ هللا خلقه بيده اأسجد  حيث ح س د  آدم  عليه السالم ملا رآه فاق على املالئكة 
من   له مالئكته اعّلمه أمساو كل شيو اأسكنه جنته  فما زال يسعى يف  خراجه

أُ يباثنتاإ  "اجلنة حىت خرج. فلهذا يقول ابليس:   إ: امها ال    الناس    هلكُ هما    يكذ
ً   علتُ اجُ   نتُ ع  احلسد ااحلرص  فباحلسد لُ  حلرص أُ رجيماً   شيطا   اجلنة    آلدم    بيح    ا

 " .من اجلنة ج  ر  خْ حاجيت منه فأُ  ها فأصبتُ كلَّ 
الّسلف: ما رأيُت ظاملاً أشبه مبظلوٍم  ااحلاسُد ظامل  الكنه يف ثوب مظلوم  يقول بعض  

الزم احزإ  دائم احسرة  ال تنقضي  فلهذا ُيسّمى احلسُد "عادل"   من احلاسد  همٌّ 
ألنه يقتّص من صاحبه بكثرة ما يدخل عليه من اهلموم االغموم ااشتغاله مبا ال يعنيه  

 اغضبه من األقدار. 
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قتضى حسده امل يبغ   اقسم  آخر من الناس من  ذا حسد  غريه مل يعمل مب
ً على ذلك بطبعه. اهذا النوع ا إ     على احملسود بقول اال بفعل اربيما يكوُإ مغلو

ُمسّي حسداً فمجاز ا ال هو من الغ بطة على اخلري  فاإلنساإ املعجب بفضائل آخر 
ال  ح س د  : )ملسو هيلع هللا ىلصيسعى أإ يكتسب  مثل فضائله ايتمىن أإ يكوإ مثله. لذا قال النيب  

ُ احلْ ْكم ة     الَّ يف   َّ ُه ا ت ه  يف  احلْ قّ  ا ر ُجل  آ  ُ م اًال ف ُسلّ ط  ع ل ى ه ل ك  َّ ُه ا  اثْيني ت ْني  ر ُجل  آ 
ي ب   ايفي ُهو  يي ْقض   .١( ه ا ا يُيع لّ ُمه 

 ذا اجد يف نفسه احلسد سعى يف   -اقّل  إ ُاجد-اقسم آخر من الناس  
سباب منها: اإلحساإ  ىل احملسود االدعاو له انشر  زالته عن نفسه. اذلك حيصل  

 فضائله حىت حيبه  اهذا من أعلى درجات اإلمياإ  اصاحبه قد ك ُمل   ميانه. 
 ملسو هيلع هللا ىلصاأما موضيييعه من الشيييريعة فهو أال ذنب ُعصيييي هللا به يف األرض  ارسيييول هللا  

وا  ا ال  يقول: ) وا  ا ال  تي ب اغ ضييييُ ُداا  ا ال  تي ن اج شييييُ ابي ُراا  ال  حت  اسيييي    أي ال حيسييييد  ٢...(ت د 
د  أيضيياً: ) ملسو هيلع هللا ىلص. اقال بعضييكم بعضيياً  ُكْم ا احلْ سيي  ن ات  ك م ا   ؛  َّ د   ُْكُل احلْ سيي  ف إ إَّ احلْ سيي 

حلسيد  ٣.( ُْكُل النَّاُر احلْ ط ب   ااحلسيد من خصيال اليهود  اهلذا اصيف  هللا اليهود 
ِل اْلِكتـ اِب ل ْو يـ ر دُّون ك م ﴿يف مواضييييييييييييييع من القرآإ الكرمي. يقول تعياىل:   و دَّ ك ِثري  مِ ْن أ ـهْ

ِهم مِ ن بـ ْعِد م ا تـ ب نيَّ  هل  م  احلْ قُّ  ا مِ ْن ِعنِد أ نف ســــــِ د  ااحلسيييييييد  ٤.﴾مِ ن بـ ْعِد ِإمي اِنك ْم ك فَّار ا ح ســــــ 
اوُ : )ملسو هيلع هللا ىلصداو األمم كما قال النيب  ُد ا اْلبي ْغضييييييييي  ل ُكُم احلْ سييييييييي    ٥(د بَّ   ل ْيُكْم د اُو اْألُم م  قي بيْ

يت من احلسد.   االبغضاو االبغي كالمها 
 

 . البخاري امسلميف الصحيحني:  ١
 صحيح مسلم  ٢
 رااه أبو دااد  ٣
 من سورة البقرة ١٠٩اآلية  ٤
 رااه أمحد االرتمذي ٥



١٥٢ 
 

ألذى   ا حمسود  نعمٍة  ذي  قيل: كل  احملسود كما  نعمة  فهو  سببه  اأما 
اكلما زادت نعمة هللا على العبد زاد   كانت النعمة مادية أا معنوية.   مقصود  سواو

 حّساده  الذا يقول بعضهم:
 فإإ قبلي أهل  الفضل  قد ُحسداا  إ حيسداين فإين غري الئمهم    

 

  بل يبذل جهده  عالمات احلاسد أنه ال يعرتف للمحسود بفضٍل أبداً امن  
الذي   الفضل  النعمة انور  نور  فهو  إ رأى حسنًة  يف  طفاو  يلوح على احملسود. 

. فلهذا تعوذ ها  ا إ رأى منه سيئًة أذاعها امأل بيها األمساعيأخفاها اكتمها اكّذب ب
بعض السلف من هذا النوع اخلبيث فكانوا يقولوإ يف دعائهم: اللهم   نعوذ بك 

  أذاعوه. من اُحلّساد اجلساو الّسوو الذين  ذا رأاا حسناً كتموه ا ذا رأاا سيئاً 
 فرحم هللا القائل: 

 تبدي املساائ ااإلحساإ ختفيه       حارسة    احلسود عليك الدهر   عنيُ 
لييييلق  ه  ييييييه الذي فييييييياالقلب منكتم في   رة يييمكاش هيييييييييلقير ييييييش باك 

 هييييييييذرا يف جتنييييييييل عييييس يقبييييالي   ه ييييييييرم عدااتييييال جييييييييود بييي إ احلس 
 

 فمتعّسر  اال حيصل عالجه  ال بزاال تلك النعمة عن احملسود اأما عالجه 
 ارحم هللا القائل حيث قال:

هلا  هييييييييييييييه على قدر دائييييلٌّ أداايييييياك   سوى حاسدي فهي اليت ال أ
 ايييييييييييه  ال زااهليييييييييييييييرضياإ ال يييييييي ذا ك اكيف يدااي املرُو حاسد  نعمةٍ 

 

 . س م  د بھ ومن ع   وص هللا وسلم ع عبد  ورسولھ محمد وع آلھ و
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 الصوم إصالح وتـهذيب

 بسم ا الرمحن الرحيم 
 احلمد  االصالة االسالم على رسول هللا اآله اصحبه امن اتبع هداه. 

 أما بعد:
  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ن وا ك ِتب  ع ل ْيك م  الصِ ي ام  ك م ا ﴿قال هللا تعاىل يف كتابه ابّني خطابه:  

   ١. ﴾ك ِتب  ع ل ى الَِّذين  ِمن قـ ْبِلك ْم ل ع لَّك ْم تـ تـَّق ون  
املسلمني كما كتبها على   فريضة حمكمة كتبها هللا على  من  الصوم  غريهم 

لينالو مم  األ لنفوسهم  الغابرة  حتقيقاً ملصاحلهم اتيهذيباً  منه مثرة   االسابقة ااألجيال 
التقوى  فمن اتقى هللا صلحت منه األقوال ااألفعال  امن صلحت أقواله اأفعاله  

به هللا جنات النعيم يوم ال ينفع مال اال بنوإ  ل رضا اخلالق ارضا املخلوقني. اأ
  ال من أتى هللا بقلب سليم.
يستقبل هذا الشهر بصدر منشرح انفس مطمئنة   ملسو هيلع هللا ىلصلقد كاإ رسول هللا  

ا النَّاُس   اعني قريرة  فقد خطب عليه السالم يف آخر يوم من شعباإ فقال: ) أ ييُّه 
ي ام ُه ف ر يض ًة     نَُّه ق ْد أ ظ لَُّكْم ش ْهر  ع ظ يم   ف يه   ُ ص  َّ ل ة  خ ْري  م ْن أ ْلف  ش ْهٍر ج ع ل  ا  ل ييْ

و اُه    ا ق ي ام  ل ْيل ه  ت ط وًُّعا  م ْن تي ق رَّب  ف يه  خب  ْصل ٍة م ن  اخلْ ْري  ك اإ  ك م ْن أ دَّى ف ر يض ًة ف يم ا س 
و اُه  ا ُهو  ش ْهُر الصَّْرب     ا م ْن أ دَّى ف يه  ف ر يض ًة ك اإ  ك م ْن أ دَّى س ْبع ني   ف ر يض ًة ف يم ا س 

ا الصَّْربُ ثي و ابُُه اجلْ نَُّة  ا ش ْهُر اْلُمو اس اة   ا ش ْهر  يُيز اُد يف  ر ْزق  اْلُمْؤم ن  ف يه   م ْن ف طَّر  ف يه   
ك اإ  ل ُه مثل أ ْجر ه  م ْن غ ْري  أ ْإ  ص ائ ًما ك اإ  ل ُه م ْغف ر ًة ل ُذنُوب ه  ا ع ْتق  ر قي ب ت ه  م ن  النَّار   ا  

 : ُد م ا يُيف طّ ُر الصَّائ م ؟ ق ال  َّ   ل ْيس  ُكلُّن ا جن   يي نيُْقص  م ْن أ ْجر ه  ش ْيو "  ق اُلوا:   ر ُسول  ا
 

 من سورة البقرة ١٨٣اآلية  ١



١٥٤ 
 

ٍ أ ْا   ا الثيَّو اب  م ْن ف طَّر  ص ائ ًما ع ل ى م ْذق ة  ل نب  ُ ع زَّ ا ج لَّ ه ذ  َّ ْر ٍة أ ْا ش ْرب ة   "يُيْعط ي ا مت 
ُ م ْن ح ْوض ي ش ْرب ًة ال ي ْظم أُ ح ىتَّ ي ْدُخل  اجلْ نَّة   ا ُهو    َّ م اٍو  ا م ْن أ ْشب ع  ص ائ ًما س ق اُه ا

رُُه ع ْتق  م ن  النَّار   م ْن خ فَّف  ف يه  ع ْن مم ُْلوك ه    غ ف ر  ش ْهر  أ اَّلُُه ر ْمح ة  ا أ ْاس طُُه م ْغف ر ة  ا آخ 
ب   تُيْرُضوإ   ص اٍل: خ ْصل ت اإ   أ ْرب ع  خ  م ْن  ف يه   ا اْست ْكث ُراا  النَّار    م ن   ا أ ْعتي ق ُه  ل ُه   ُ َّ ا  ي ا ه م 

ب   تُيْرُضوإ   اللَّت اإ   ُهم ا  ف أ مَّا اخلْ ْصل ت اإ   ه م ا ر بَُّكْم:  ير بَُّكْم  ا خ ْصل ت اإ  ال غ ن او  ب ُكْم ع نيْ
َّ    ف ش ه اد ةُ  ُهم ا  في ت ْسأ ُلوإ  ا ُ ا ت ْستي ْغف ُران ُه  ا أ مَّا اللَّت اإ  ال غ ن او  ب ُكْم ع نيْ َّ أ ْإ ال   ل ه    ال ا

 ١. (اجلْ نَّة   ا تي ُعوُذاإ  ب ه  م ن  النَّار  
املصطفى   يع ظهم    ملسو هيلع هللا ىلص هذا حديث  الصيام   يستقبل شهر  اهو  ألصحابه 

ايذّكرهم ايهديهم ايوجههم  ىل ما لشهر رمضاإ من الفضل اما للصوم من أثر يف 
حياة اجملتمع. فإإ اإلسالم حني شرع الصيام مل يهدف  ىل جمرد ترك الطعام االشراب 

من صومهم     ا منا هدف  ىل معاٍإ ساميٍة اأسراٍر عاليٍة يستوحيها الصائموإ  االشهوة 
يرمي  ىل رسوم هذه   فهو ال  عبادات   ما شرع من  اإلسالم يف مجيع  اهذا شأإ 

َّ  ال  يي ْنظُُر   ىل  : )ملسو هيلع هللا ىلصالعبادات اصورها ا منا يرمي  ىل جوهرها اراحها  لقوله     إَّ ا
ال ُكمْ   ٢.(ُصو ر ُكْم ا أ ْمو ال ُكْم  ا ل ك ْن يي ْنظُُر   ىل  قُيُلوب ُكْم ا أ ْعم 

ضة راحية  اللص ألخالق االجتماعية  فهو ر   عظيمة وم رسالة اثيقة الّصلة 
هو أمسى ما عرفه الناس من أنواعها اهي األمانة     تغرُس يف النفس نوعاً من األمانة

و  فقد يلتزم اإلنساُإ   املمّحصة للخري  اخلالصة لوجه هللا  املربأة من شبهة النفع االر
قة الناس ااحرتامهم  اكلما زاداه ثقًة ااحرتاماً ازداد األمانة يف معامالته ليكتسب ث

فإذا صدق   اربه   العبد  بني  الصوم فهو سرٌّ  أما  عليها.  ألمانة احرصاً  اعتصاماً 
 

 أخرجه ابن خزمية يف صحيحه  ١
 صحيح مسلم  ٢



١٥٥ 
 

الصائم يف احملافظة على صومه اأخلص يف الوفاو حبّقه فلم خيالف مظهرُه خمرب ه اال 
اأشقّ ها على نفسه  هلذا كاإ الصوم   سرُّه عالنيت ه كاإ أميناً يف أدّق العالقات مع ربه 

 ١. ﴾ِإمنَّ ا يـ و َّفَّ الصَّاِبر ون  أ ْجر ه م بِغ ْريِ ِحس ابٍ ﴿من أعمال الصرب. قال تعاىل: 
اللصوم أثر  ااضح  يف تربية اإلرادة اقوة العزمية  فإإ الصائم الذي ميلُك نفسه 

احلياة احيكمها بعد أإ كانت فيفطمها يف نيهار رمضاإ عن مطالبها الضرارية يف  
ها امطالبها الكمالية اقادر على حجزها عن يحتكمه ال شّك قادر على كبح شهوات

م. ااملرُو  ذا مل يتدرّع يف حياته بقوة العزمية مل يستطع الصرب على املكاره   الشرار ااآل
لحوإ  االشدائد ااملتاعب  اما أكثر  ذلك يف هذه الدنيا  اما جنح الفاحتوإ ااملص

شهر رمضاإ "شهر    ملسو هيلع هللا ىلصااملكتشفوإ  ال بفضل عزميتهم اصربهم. القد مسى الرسول  
العدااإ.   أا  ملشاتيمة  االستفزاز  عند  النفس  لثورة  الصوم  عالجاً  اجعل  الصرب"  

ي اُم ُجنَّة   ا   ذ ا ك اإ  يي ْوُم ص ْوم  أ ح د ُكْم ف ال  يي ْرُفْث ا ال  ي ْصخ ْب  ف إ إْ : )ملسو هيلع هللا ىلصيقول     ا الصّ 
   ٢. (س ابَُّه أ ح د  أ ْا ق اتي ل ُه في ْليي ُقْل   ّين  اْمُرؤ  ص ائ م  

نُّ ب  : )-عليه السالم-اقال   ي اُم ُجنَّة  ي ْست ج  ا اْلع ْبُد م ن  النَّار  يالصّ  ااجلُّنة   ٣. (ه 
هو ما يقيك من كل ما ختاف احتذر  امعىن احلديث أإ الصوم يسرت   -بضم اجليم-

م االفسوق االعصياإ  صاحبه احيفظه من ا ملعاصي. فالصوُم اقاية  من املنكرات ااآل
م ْن ملْ  ي د ْع قي ْول  : )ملسو هيلع هللا ىلصااللغو االّسباب اقبيح الكالم. ايف هذا املعىن يقول الرسول  

  ٤. (ش ر اب هُ    الزُّار  ا اْلع م ل  ب ه  في ل ْيس   َّ  ح اج ة  يف  أ ْإ ي د ع  ط ع ام هُ 

 
 من سورة الزمر  ١٠اآلية  ١
 البخاري صحيح  ٢
 مسند اإلمام أمحد  ٣
 صحيح البخاري  ٤



١٥٦ 
 

حاجتنا  ىل الشمائل اليت يغرسها الصوم يف النفوس  فهو ينّمي  فما أشدَّ  
لنفوس  ىل املأل األعلى.  عاطفة الرمحة ايريب قوة اإلرادة االعزييمة ايسمو 

اهلذا من أسباب سعادة اجملتمع أإ تقوم العالقات بني أبنائه على أساس  
س الصائمني. من الرتاحم االعطف ااملواساة  اهي أخالق يغرسها الصيام يف نفو 

فإإ الصائم يدرك مقدار ما يعانيه الفقراو االبؤساو ااحملتاجوإ من الفاقة ااحلرماإ   
 ملسو هيلع هللا ىلصفيدفعه ذلك  ىل احلنّو االسخاو االكرم االعطاو  امن أجل ذلك ّمسى الرسول  

 شهر  رمضاإ "شهر  املواساة". 
الشهر رمضاإ فضائل ال ُحتصى اكرامات ال ُتستقصى  فقد راى البيهقي  

أُْعط ي ْت أُمَّيت  يف  قال: )  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث النيب    -رضي هللا عنه-ن جابر بن عبدهللا  ع
ل ٍة م ْن ش ْهر   ل ييْ أ اَُّل  د ة  ف إ ذ ا ك اإ   أ مَّا ا اح  قي ْبل ي    ٌّ ن يب  يُيْعط ُهنَّ  ش ْهر  ر م ض اإ  مخ ًْسا ملْ  

ُ   ل ْيه ْم ا م ْن ن ظ ر    ل ْيه   َّ ُهْم مي ُْشوإ  ا ُخُلوُف  يملْ  يُيع ذّ ْبُه أ ب ًدا  ا أ مَّا الثَّان ي ُة ف إ ن  ر م ض اإ  ن ظ ر  ا
ُْم يف   الئ ك ة  ت ْستي ْغف ُر هل 

 
َّ  م ْن ر يح  امل ْسك   ا أ مَّا الثَّال ث ُة ف إ إَّ امل  أ فْيو اه ه ْم أ ْطي ُب ع ْند  ا

ُك ل ْيل ه ْم ا َّن  ار ه ْم  ا أ مَّا   نيَّت ُه أ إ  اْستي ع دّ ي ا تي ز يَّين  ل ع ب اد ي في ُيوش  َّ   ُْمُر ج  الرَّاب ع ُة ف إ إَّ ا
ريُاإ    ىل  ر ْمح يت  ا ك ر ام يت    ا أ مَّا اخل ام س ُة ف إ ذ ا  نْيي ا ا أ ذ اه ا ا ي ص  ُهْم ن ص ُب الدُّ أ ْإ ي ْذه ب  ع نيْ

 َُّ ل ٍة غ ف ر  ا ُر ل ييْ ُْم مج  يًعاك اإ  آخ  َّ    .  هل  ل ُة الق ْدر    ر ُسول  ا ي  ل ييْ
: في ق ال  ق ائ ل : ه  " ق ال 

: ال  أ ملْ  تي ر    ىل  الُعمَّال    ذ ا في ر ُغوا م ْن أ ْعم اهل  ْم ُافُّوا  ١.(ق ال 
 ٢ارحم هللا القائل حيث يقول:

 

ل   ب  ييييفليأت يف رمض هيييييييييييييييوبييييييبذن  اٍ د   ه داو  يييييييييييييييييمن   بهيييييييييييطبي اإ 

 
 "ُشعب اإلمياإ". اإلمام أبوبكر البيهقي  ١
 . اجلزو الثاين ي اإلمام أبو الفرج بن اجلوزى "التبصرة" ٢



١٥٧ 
 

 أشهى من املسك السحيق اطيبه  هذا الصوم  قوم اعلموا  فخلوفُ 
 هيييييييييييا الذي أجزي بيييالصوم يل اأن مليككم أا ليس هذا القول قولُ 

 

أبو هريرة   النيب    - رضي هللا عنه-اراى  ج او  ر م ض اُإ     ذا  قال: )  ملسو هيلع هللا ىلصعن 
اعند الرتمذي:    ١. (فُيتّ ح ْت أ بْيو اُب اجلنَّة   اُغلّ ق ت أ بْيو اُب النَّار   اُصفّ دت  الشياط نيُ 

نيْه ا  )... ب  ا فُيتّ ح ْت أ بْيو اُب اجلْ نَّة  في ل ْم يُيْغل ْق م  نيْه ا   ا ُغلّ ق ْت أ بْيو اُب النَّار  في ل ْم يُيْفت ْح م 
ب    ْر  ا  َّ  ُعتي ق اُو م ن  النَّار     ي  الشَّرّ  أ ْقص 

غ  ي  اخلْ ْري  أ ْقب ْل  ا    
غ  ا يُين اد ي ُمن اٍد    

ل ةٍ   ٢.(ا ذ لك  ُكلُّ ل ييْ
املستحقني  لكثرة  اجلنة  أبواب   في ْتُح  رمضاإ  شهر  يف  ااخلري  الفضل  فمن 
لدخوهلا من عباد هللا املتقني  اغ ْلُق أبواب النار لقلة الداخلني فيها  احبُس الشياطني 

 عن  ضالل عباد هللا املهتدين. اقيل ُمسّي رمضاإ ألنه يرم ُض الذنوب أي حيرقها.  
 - رضي هللا عنه-عن أ يب ُهر يْير ة   علُم ثوابي ها  ال هللا  فاالصوُم من األعمال اليت ال ي

   َّ ُ:: )ق ال   ملسو هيلع هللا ىلصقال: ق ال  ر ُسوُل ا َّ ي ام  ف إ نَُّه يل  ا أ      ا ُكلُّ ع م ل  اْبن  آد م  ل ُه   ال الصّ 
" كل عمل ابن آدم له  ال الصوم   :ملسو هيلع هللا ىلص  ئل سفياإ بن عيينة عن قولهاسُ   ٣. ( أ ْجز ي ب ه  

فإنه يل" فقال:  ذا كاإ يوم القيامة حياسب هللا عز اجل عبده  ايؤدي ما عليه من 
املظامل من سائر عمله حىت ال يبقى  ال الصوم  فيتحمل هللا ما بقي عليه من املظامل  

اجلنة. لصوم  الصامت  ايدخله  بن  عبادة  َّ   اعن  ا ر ُسول   أ ّإ  ق املسو هيلع هللا ىلص   يي ْوًما      ل  
ُكْم ر م ض اُإ ش ْهُر بي ر ك ةٍ )  ر م ض اُإ:ا ح ض ر    ُ في يُيْنز ُل الرَّْمح ة  ا حي ُطُّ     أ   َّ ف يه  خ ْري  يي ْغش اُكُم ا

ٍة    مب  الئ ك  يُكْم  ا يُيب اه  ُكْم  تي ن اُفس  ُ   ىل   َّ ا يي ْنظُُر  الدَّْعو ُة   ا  ف يه  ا ُيْست ح بُّ  اخلْ ط ا    ف يه ا 
 

 رااه الشيخاإ  ١
 جامع الرتمذي  ٢
 رااه الشيخاإ  ٣



١٥٨ 
 

 َّ َّ  م ْن أ نْيُفس ُكْم خ ْريًا  ف إ إَّ الشَّق يَّ ُكلَّ الشَّق يّ  م ْن ُحر م  ف يه  ر ْمح ة  ا اعن   ١. (ف أ ُراا ا
َّ   -رضي هللا عنه-  أنس بن مالك  : د خ ل  ر م ض اُإ  في ق ال  ر ُسوُل ا   إَّ  ):  ملسو هيلع هللا ىلص  ق ال 

ل ة   ا الشَّْهر  ق ْد ح ض ر ُكْم ا ف يه  ل ييْ  خ ْري  م ْن أ ْلف  ش ْهٍر  م ْن ُحر م ه ا في ق ْد ُحر م  اخلْ ْري  ه ذ 
 ٢.(ُكلَُّه  ا ال  ُحيْر ُم خ ْري ه ا   الَّ حم ُْرام  

 
هجوا يف الصوم نيهج األبرار من أسالفكم اسرياا فيه  يان  ملسو هيلع هللا ىلصفيا أمة حممد  

لصيام   االقيام ا طعام الطعام س ري  الصاحلني من أمتكم  فقد كانوا حييوإ هذا الشهر 
اتالاة القرآإ  يصلح هللا أعمالكم ايغفر ذنوبكم ايدخلكم جنات جتري من حتتها  

 هار اذلك الفوز العظيم.ياألن
 

 . س م  د بھ ومن ع   وص هللا وسلم ع عبد  ورسولھ محمد وع آلھ و

 

 

���  

 

 

 
 رااه الطرباين ١
 سنن ابن ماجة  ٢



١٥٩ 
 

 العمل السعي و أمهية 

 بسم ا الرمحن الرحيم 
 

 احلمد  االصالة االسالم على رسول هللا اآله اصحبه امن اتبع هداه. 
إ جعلها شريعًة عامًة اكتب  أما بعد: لقد اختص هللا تبارك اتعاىل شريعة اإلسالم 
هلا اخللود  اخاطب بيها الناس كافة  فكاإ ال بد من أإ حتقق للناس سعادة الدارين 
اتكفل هلم احلياة الكرمية يف األاىل ااآلخرة  اتنظم شؤاإ الدنيا االدين. ااإلسالم 

إلقبا مر أتباعه  مرهم أإ يُقبلوا على ال  ل على اآلخرة ااإلعراض عن الدنيا  بل 
خلري االعمل اجلاد النافع  اهم يف زمحة احلياة ال ينسوإ أإ أمامهم  الدنيا فيعمراها 

هذا املنهج املستقيم يف يآخرة ينتظرهم حسابيها  فيأخذاإ من دنياهم ألخراهم  اب
ير  الكرمي  القرآإ  جاو  ااآلخرة  للدنيا  فقال العمل  االسعادة  العزة  طريق  للناس  سم 

َّ  الدَّار  اْآلِخر ة ۖ  و ال  ت نس  ن ِصيب ك  ِمن  الدُّنـْي اۖ  و أ ْحِسن ك م ا ﴿سبحانه:  ك  ا و ابـْت ِغ ِفيم ا آ 
َّ  ِإل ْيك   . امن هنا نرى اإلسالم ديناً حيث على العمل ايدفع  ىل السعي ١﴾ أ ْحس ن  ا

ي أإ  ايكره  لعزة  االكّد  أمته  اعلى  عليه  يعود  من عمل  فارغاً  خامالً  املسلم  رى 
ااخلري. القد حارب اإلسالم اخلمول االعجز اأنكر فتور اهلمة ااحنطاط العزمية. يقول 

)ملسو هيلع هللا ىلصالنيب   اْلف ار غُ :  اْلم ْكف يُّ  اْلق ي ام ة   يي ْوم    ً س ا النَّاس  ح  الذي    ٢.(أ ش دُّ  ااملكفي هو 
 حلياة  االفارغ الذي ال عمل له اقد أخلد  ىل الراحة االكسل.يكفيه غريه ضرارات ا

 

 -  ذا ُقضيت الصالة- اقد دعا هللا املؤمنني  ىل الصالة يف املساجد  مث أمرهم  
 

 من سورة القصص  ٧٧اآلية  ١
 عمل" للخطيب البغدادي"اقتضاو العلم ال ٢
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أإ خيرجوا  ىل ساحة العمل اميداإ النشاط اأرض هللا الواسعة ميشوإ يف مناكبها  
ِة ِمن يـ ْوِم اْجل م ع ِة   أ يُـّه ا الَّذِ ﴿طلباً للرزق. يقول هللا عز اجل:   ين  آم ن وا ِإذ ا ن وِدي  لِلصَّال 

َِّ و ذ ر وا اْلبـ ْيع ۚ  ذ َِٰلك ْم خ ْري  لَّك ْم ِإن ك نت ْم تـ ْعل م ون  )  َٰ ِذْكِر ا ة  ٩ف اْسع ْوا ِإىل  ( ف ِإذ ا ق ِضي ِت الصَّال 
َِّ و   َّ  ك ِثري ا لَّع لَّك ْم تـ ْفِلح ون  ف انت ِشر وا ِيف اْأل ْرِض و ابـْتـ غ وا ِمن ف ْضِل ا انيب    ١.﴾اذْك ر وا ا

يدعو  ىل العمل االسعي حىت يف آخر حلظة من حلظات احلياة اآخر   ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم  
يل ة    : )ملسو هيلع هللا ىلصخطوة من خطوات العمر  فيقول     ْإ ق ام ت  السَّاع ُة ا يف  ي د  أ ح د ُكْم ف س 

اف إ إ  اْست ط اع  أ ْإ ال  ا في ْليي ْغر ْسه    ٢. (تي ُقوم  ح ىتَّ يي ْغر س ه 
إ سنة احلياة يف الرتقي االتطور  ا إ   الراقية هي اليت تؤمن  ااألمم احلية 
ركب اإلنسانية يسري خبطوات فسيحة  ىل عامل أرفع مستوًى اأعم رخاًو اأعظم نيهضًة   

القاد الألجيال  هلم  اتفتح  عزيزة كرييمة   عيشة  ألبنائها  الرخاو  فتصنع  أبواب  مة 
ري  الصحابة   يرى أنيهم كانوا يعملوإ    -رضي هللا عنهم-االرفاهية االكرامة. ااملتتبع لس 

اينشطوإ فكاإ منهم التجار  اكاإ منهم الّزراع الذين يعملوإ يف خنيلهم امزارعهم   
امنهم العمال الذين ُيستأجراإ يف خمتلف األعمال  اذلك ألإ دينهم علمهم أإ 

 شمم يف الكد االعمل  فعملوا خلري أنفسهم اخلري أمتهم.العزة اال
م ا م ْن ُمْسل ٍم يي ْغر ُس غ ْرًسا أ ْا يي ْزر ُع ز ْرًعا في ي ْأُكُل اقال عليه الصالة االسالم: )

ْنُه ط ْري  أ ْا   ْنس اإ  أ ْا ب   ق ة  يم   ٣. ( ه يم ة    الَّ ك اإ  ل ُه ب ه  ص د 
رارد يف ا  لكسب احلالل عن  :البنهأنه قال لقماإ احلكيم عن  اآل  بين استغن 

رقة يف دينه اضعف يف عقله  :الفقر فإنه ما افتقر أحد قط  ال أصابه ثالث خصال 

 
 من سورة اجلمعة  ١٠ا ٩اآليتاإ  ١
 "األدب املفرد"  اإلمام البخاري  ٢
 صحيح البخاري  كتاب املزارعة ٣
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 .  اأعظم من هذه الثالث استخفاف الناس به   اذهاب مراوته
ل ال يف عم   ين ألكره أإ أرى الرجل فارغاً  ":  -رضي هللا عنه-اقال ابن مسعوٍد  

   ."الدنيا  اال يف عمل اآلخرة
يف حتصيل حسنة   رى  ال ساعياً احلكماو قوهلم: ال ينبغي للعاقل أإ يُ بعض  اارد عن  

العمل ينبغي أإ يكوإ عليه املسلم من اجل ّد ا الذي  ذا  ملعاده أا درهم ملعاشه. اه
 . العجز االكسل بنفسه عن ر ااالجتهاد اي

�
. وص هللا وسلم ع عبد    س م  د بھ ومن ع   ورسولھ محمد وع آلھ و

 

 

��� 
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 عجزة القرآن الكرمي م 

 بسم ا الرمحن الرحيم 
نزال كتابه املشتمل على  به  اهلادي ألحبابه  املنعم  احلمد  الداعي  ىل 

يرجو  حمكم امتشابه  انشكره على اهلدى اتيسري أسبابه  انقّر بوحدانيته  قرار مؤمٍن  
رمحته اخيشى عقابه  اأإ سيد حممداً عبده ارسوله الذي قدمه على أضرابه  اللهم 

رك عليه اعلى آله امجيع أصحابه امن هو أاىل به.  صل اسلم ا

و اْعت ِصم وا ِحب ْبِل ﴿أما بعد: فقد فرض هللا تبارك اتعاىل التمسك بكالمه فقال تعاىل:  
يع ا و ال  تـ ف رَّق وا َِّ مجِ    ١﴾ ا

فحبل هللا هو كتابه العزيز  ااالعتصاُم به هو امتثال أاامره ااجتناب نواهيه  
دابه. اذلك أقوى عامل على رفع منار األمم اأفضل  خالقه االتحّلي  االتخّلُق 
معني على نيهوضها انيل منتهى آماهلا حلثّه على اجتماع القلوب ااحتاد الكلمة. فما  

ها اقويت شوكتها ادامت دالتها ابلغت من الرقّي متّسكت به أّمة   ال ظهر سلطاني
ارغد العيش أعلى الدرجات. فالقرآإ الكرمي هو الذي أعّز هللا به العرب ااحدهم 
الوارثني    اجعلهم  أئمة  اجعلهم  اجمداً   رخياً  هلم  ابىن  اأخبارهم   لغتهم  احفظ 

ِ ﴿اجعلهم شهداو على الناس  فهو كالم السميع العليم الذي قال:   حلْ قِ  أ نز ْلن اه   و 
حلْ قِ  نـ ز ل   ِ . فهو كالم الرمحن اهو الدليل االربهاإ الذي أعجز الفصحاو االبلغاو ٢﴾ و 

 
 من سورة آل عمراإ ١٠٣اآلية  ١
 من سورة اإلسراو ١٠٥اآلية  ٢
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 احّري  األلباب. املا قصد مسيلمة الكذاب معارضته امناقضته خاب. 

 ١ارحم هللا القائل حيث قال:

إ احيا ع ه  يييييييييي زل آييييييييييييه القرآإ أنييييييياكالم  لى املبعوث من عد
 اإ ييييييييار االرهبييييييييادة األحبييييهيييبش  ه  يين ااحييييييييل رب العامليييييييييييتنزي

 اإيييييييييييييييوقيييييييل يييرق خمييداد االيييييام هيييييييييييييه احرافييييول ريب آييييييييهو ق
 اإيييييييييييية ابيييييييييييية ابالغيييييييبفصاح ه  يييييييييه اخطابيييييييه اكالمييييولييييهو ق

 اصراطه اهلادي  ىل الرضواإ هو حكمه هو علمه هو نوره   
 م آإيييييييييييييييين محييييرع مييييييي فغدا جي ة  يييييييارة احكاييييييمن قال فيه عب

 ره كل أااإيييييييييييييه مث اهجيييييييفالعن ةيييييه خملوقييييييال  إ حرافيييمن ق 
 

اأنزله   فالقرآإ كالم هللا غري خملوق  منه بدأ ا ليه يعود  تكّلم  هللا به حّقاً 
. االقرآإ الكرمي يتعرض اليوم من أعدائه  ىل خطر عظيم  اذلك احياً   ملسو هيلع هللا ىلصعلى حممٍد  

تسىن القضاو أنيهم يريداإ صرف املسلمني عنه اعن تعاليمه اأحكامه اهدايته حىت ي
عليهم فيكونوا تبعاً لغريهم اعالًة على من دانيهم. اأعداو القرآإ تواصوا بيهذا بينهم 
اأعلن بعض زعمائيهم أنه ال قرار هلم يف الشرق اال ضماإ لبقائهم يف أرض اإلسالم 
ما دام القرآإ حمفوظاً ألنه حيّرُم على املسلمني االستكانة ااخلضوع ايوجب عليهم 

قاامة الظلم. ايُثين هللا عز اجل على كمال القرآإ الكرمي اعلّو شأنه ايبني اجلهاد ام
ته اأحكامه اأخباره فيقول تعاىل:  عظمته ا عجازه يف آ

ۛ  ِفيِهۛ  ه د ى ل ِْلم تَِّقني  ﴿  ٢﴾ ذ َِٰلك  اْلِكت اب  ال  ر ْيب 
 

 "نونية القحطاين"  اإلمام حممد بن صاحل القحطاين  ١
 من سورة البقرة  ٢اآلية  ٢
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َِّ ن ور  و ِكت اب  مُِّبني  ﴿ ِم  (  ١٥)   ق ْد ج اء ك م مِ ن  ا َّ  م ِن اتَـّب ع  ِرْضو ان ه  س ب ل  السَّال  يـ ْهِدي بِِه ا
ِِْذنِِه و يـ ْهِديِهْم ِإىل َٰ ِصر اٍط مُّْست ِقيمٍ   ١﴾ و خي ْرِج ه م مِ ن  الظُّل م اِت ِإىل  النُّوِر 

ِإنَّه  ل ت نزِيل  ر بِ  اْلع ال ِمني  ) ﴿ ل ىَٰ قـ ْلِبك  لِت ك ون  ِمن  ( ع  ١٩٣( نـ ز ل  بِِه الرُّوح  اْأل ِمني  )١٩٢و 
   ٢﴾ ( بِِلس اٍن ع ر يبٍ  مُِّبنيٍ ١٩٤اْلم نِذرِين  ) 

ن اه م ِبِكت اٍب ف صَّْلن اه  ع ل ىَٰ ِعْلٍم ه د ى و ر ْمح ة  ل ِق ْوٍم يـ ْؤِمن ون  ﴿  ٣﴾ و ل ق ْد ِجئـْ
ت وا    ﴿  ْ ت ون  ِمبِْثِلِه و ل ْو ك ان  ق ل لَِّئِن اْجت م ع ِت اْإلِنس  و اجلِْنُّ ع ل ىَٰ أ ن   ْ ا اْلق ْرآِن ال   ذ  ِمبِْثِل ه َٰ

 ٤﴾ بـ ْعض ه ْم لِبـ ْعٍض ظ ِهري ا
َِّ و ِإمنَّ ا أ   ن ِذير  مُّبِ ﴿ ت  ِعند  ا ت  مِ ن رَّب ِِهۖ  ق ْل ِإمنَّ ا اْآل  ( ٥٠ني  )و ق ال وا ل ْوال  أ نِزل  ع ل ْيِه آ 

ْ ي ْكِفِهْم أ َّ  ل ىَٰ ع ل ْيِهْمۚ  ِإنَّ ِيف ذ َِٰلك  ل ر ْمح ة  و ِذْكر ىَٰ ِلق ْوٍم يـ ْؤِمن ون  أ و مل   ٥﴾ أ نز ْلن ا ع ل ْيك  اْلِكت اب  يـ تـْ
م ا م ْن على رسالته  ايقول عليه الصالة االسالم: )  ملسو هيلع هللا ىلص فالقرآإ آية حممد  

ْثلُه آم ن  ع ل ْيه  ا ي  م ا م 
ٌّ   الَّ أُْعط  اُه  اْأل نْب ي او  ن يب  ْلب ش ُر ا   منَّ ا ك اإ  الَّذ ي أُات يُت ا ْحًيا أ ْاح 

ب ًعا يي ْوم  اْلق ي ام ة   ُ   يل َّ ف أ ْرُجو أ ْإ أ ُكوإ  أ ْكثي ر ُهْم   َّ  ٦. (ا
َّ  ن ظ ر    ىل  أ ْهل  اْأل ْرض  ف م ق تي ُهْم ع ر ب  : )ملسو هيلع هللا ىلصاقال   ُهْم   الَّ  يا   إَّ ا بي ق ا  ُهْم ا ع ج م 

ً ال  يي ْغس   ي  ب ك  ا أ نْيز ْلُت ع ل ْيك  ك ت ا
ُلُه م ْن أ ْهل  اْلك ت اب  ا ق ال    منَّ ا بي ع ثْيُتك  أل  بْيت ل ي ك  ا أ بْيت ل 

ئ ًما ا يي ْقظ اإ   اُو تي ْقر ُؤُه    ٧. (اْلم 

 
ت  ١  من سورة املائدة  ١٦-١٥اآل
ت  ٢  من سورة الشعراو ١٩٥-١٩٢اآل
 من سورة األعراف  ٥٢اآلية  ٣
 من سورة اإلسراو  ٨٨اآلية  ٤
ت  ٥  من سورة العنكبوت  ٥٢-٥١اآل
 كتاب فضائل القرآإ-صحيح البخاري ٦
 صحيح مسلم  ٧
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َّ  - رضي هللا عنه-  قال عمر بن اخلطَّاب    ملسو هيلع هللا ىلص   : "خ ر ْجُت أ تي ع رَُّض ر ُسول  ا
ُسور ة    ف اْستي ْفت ح   ْلف ُه   خ  في ُقْمُت  د    اْلم ْسج  بي ق ين    ىل   س  ق ْد  ْدتُُه  في و ج  ُأْسل م    أ ْإ  قي ْبل  
َّ  ش اع ر  ك م ا ق ال ْت  ا ا ا : في ُقْلُت: ه ذ  ْل يف  اْلُقْرآإ   ق ال  احلْ اقَّة   ف ج ع ْلُت أ ْعج ُب م ْن  

في ق ر أ :    : ق ال  ر س وٍل ك ِرميٍ   ﴿قُير ْيش    ل ق ْول   مَّا (  ٤٠)  ِإنَّه   ق ِليال   ش اِعٍرۚ   بِق ْوِل  ه و   و م ا 
:  ١﴾ تـ ْؤِمن ون   : قُيْلُت: ك اه ن   ق ال  ت نزِيل  (  ٤٢)  و ال  بِق ْوِل ك اِهٍنۚ  ق ِليال  مَّا ت ذ كَّر ون  ﴿  ق ال 

ن ا بـ ْعض  اْأل ق اِويلِ و ل ْو تـ ق وَّل   (  ٤٣)  مِ ن رَّبِ  اْلع ال ِمني   ْلي ِمنيِ (  ٤٤)  ع ل يـْ ِ (  ٤٥)  أل  خ ْذ  ِمْنه  
ُم يف    ٢ ﴾ف م ا ِمنك م مِ ْن أ ح ٍد ع ْنه  ح اِجزِين  (  ٤٦)  ُث َّ ل ق ط ْعن ا ِمْنه  اْلو ِتني   : في و ق ع  اْإل ْسال  ق ال 

  ٣".قي ْليب  ُكلَّ م ْوق عٍ 
ابن عباس   اْلُمغ ري ة    " :  -رضي هللا عنهما-اعن عكرمة عن  ْبن   اْلو ل يد   أ إَّ 

   ّ :  ملسو هيلع هللا ىلصج او    ىل  النَّيب  ُه  في ق ال  ْهٍل  ف أ     في ق ر أ  ع ل ْيه  اْلُقْرآإ  ف ك أ نَُّه ر قَّ ل ُه  في بي ل غ  ذ ل ك  أ   ج 
: مل       ع مّ     إَّ قي ْوم ك  يي ر ْاإ  أ ْإ جي ْم ُعوا ُه ف إ نَّك  أ تي ْيت    ل ك  م اال  ق ال  : ل يُيْعُطوك  ؟ ق ال 

: في ُقْل ف يه    : ق ْد ع ل م ْت قُير ْيش  أ ّين  م ْن أ ْكث ر ه ا م اال  ق ال  ُحم مًَّدا ل تي ْعر ض  ل م ا ق بي ل ُه  ق ال 
ُلُغ قي ْوم ك  أ نَّك  ُمْنك ر  ل ُه أ ْا أ نَّك  ك ار ه  ل   َّ  م ا ف يُكْم قي ْوال يي بيْ : ا م اذ ا أ ُقوُل؟ في و ا ُه  ق ال 

  َّ ت ه  م ينّ   ا ال   ْشع ار  اجلْ نّ   ا ا يد  أل ْشع ار  م ينّ   ا ال أ ْعل م  ب ر ج ز ه  ا ال ب ق ص   ر ُجل  أ ْعل م   
َّ     إَّ ل ق ْول   ا  ا ا ا ًئا م ْن ه ذ  ييْ ه  الَّذ ي يي ُقوُل ح الا ًة  ا   إَّ ع ل ْيه   م ا ُيْشب ُه الَّذ ي يي ُقوُل ش 

يُيْعل  ا م ا  ل يي ْعُلو  ا   نَُّه  أ ْسف ُلُه   ُمْغد ق   أ ْعالُه   ل ُمْثم ر   ا   نَُّه  م ا ىل ط الا ًة  ل ي ْحط ُم  ا أ نَُّه    
 ٤" .حت ْت هُ 

 
ت  ١  من سورة احلاقة ٤١-٤٠اآل
ت  ٢  من سورة احلاقة ٤٧-٤٢اآل
 مسند اإلمام أمحد  ٣
 دالئل النبوة لإلمام البيهقي  ٤
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:  اراى حممد بن كعب القرظي يّ ًدا   "  ق ال  ب ة  ْبن  ر ب يع ة   ا ك اإ  س  ُحدّ ْثُت أ إَّ ُعتيْ
   َّ د ي قُير ْيٍش  ا ر ُسوُل ا س  يف   

ُه:    ملسو هيلع هللا ىلص ق ال  يي ْوًما ا ُهو  ج ال  د  ا ْحد  س  يف  اْلم ْسج 
ج ال 

ُه ا أ ْعر ض  ع ل ْيه  أُُمورً  لّ م  بي ْعض ه ا    م ْعش ر  قُير ْيٍش  أ ال  أ ُقوُم  ىل  ُحم مٍَّد ف ُأك  يي ْقب ُل  ا ل ع لَُّه 
  َّ ني  أ ْسل م  مح ْز ُة  ا ر أ ْاا أ ْصح اب  ر ُسول  ا في نُيْعط يه  أ ييَّه ا ش او   ا ي ُكفُّ ع نَّا؟ ا ذ ل ك  ح 

لّ ْمهُ  ملسو هيلع هللا ىلص ب ُة ح ىتَّ في ق ام   ل ْيه   .ي ز يُداإ  ا ي ْكثُيُراإ ؛ في ق اُلوا: بي ل ى   أ   اْلو ل يد   ُقْم  ل ْيه  ف ك  ُعتيْ
   َّ ط ة  ملسو هيلع هللا ىلصج ل س   ىل  ر ُسول  ا ْن السّ  ْيُث ق ْد ع ل ْمت  م  نَّا ح  ي   نَّك  م  :   اْبن  أ خ   ١  في ق ال 

ب ه    في رَّْقت   ع ظ يٍم  قي ْوم ك    ْمر   أ تي ْيت   ق ْد  ا   نَّك   النَّس ب    يف   ا اْلم ك اإ   ري ة    اْلع ش  يف  
م ُهْم ا ع ْبت  ب ه  آهل  تي ُهْم ا د يني ُهْم ا ك فَّْرت  ب ه  م ْن م ض ى م ْن مج  اع تي ُهْم ا س فَّ  ْهت  ب ه  أ ْحال 

 : ا بي ْعض ه ا. ق ال  نيْه  ئ ه ْم  ف اْمس ْع م ينّ  أ ْعر ْض ع ل ْيك  أُُمورًا تي ْنظُُر ف يه ا ل ع لَّك  تي ْقب ُل م  آ 
   َّ ي   ْإ ُكْنت   منَّ ا تُر يُد : ُقْل   أ  ملسو هيلع هللا ىلصفي ق ال  ل ُه ر ُسوُل ا :   اْبن  أ خ    اْلو ل يد   أ ْمس ْع؛ ق ال 

ا اْأل ْمر  م اًال مج  ْعن ا ل ك  م ْن أ ْمو ال ن ا ح ىتَّ ت ُكوإ  أ ْكثي ر   م اًال   ا   ْإ   ْئت  ب ه  م ْن ه ذ  مب  ا ج 
ن ا   ح ىتَّ   ال  ني ْقط ع  أ ْمرًا ُدان ك    ا   ْإ ُكْنت  تُر يُد ب ه   ُكْنت  تُر يُد ب ه  ش ر فًا س وَّْد ك  ع ل ييْ

ع ْن  ر دَُّه  ت ْست ط يُع  ال   تي ر اُه  ر ئْيًيا  ْت يك   الَّذ ي   ا  ه ذ  ا   ْإ ك اإ   ؛  ن ا  ع ل ييْ م لَّْكن اك   ُمْلًكا 
ْلن ا ف يه  أ ْمو ال ن ا ح ىتَّ ُنْرب   ن ا ل ك  الطّ بَّ   ا ب ذ  ك   ط ل بيْ ْنُه  ف إ نَُّه ُرمبَّ ا غ ل ب  التَّاب ُع ني ْفس  ئ ك  م 

   َّ ا ب ُة  ا ر ُسوُل  ُعتيْ في ر غ   ل ُه. ح ىتَّ  ذ ا  ق ال   أ ْا ك م ا  ْنُه  اا ى م  يُد  الرَُّجل  ح ىتَّ    ملسو هيلع هللا ىلص ع ل ى 
: ف اْمس عْ  : ني ع ْم  ق ال  : أ ق ْد في ر ْغت    أ   اْلو ل يد ؟ ق ال  ْنُه  ق ال  : أ فْيع ُل؛   ي ْست م ُع م  ؛ ق ال  م ينّ 

يم  )  :في ق ال   َّ  الرَّْمح ن  الرَّح  ت ه  قـ ْرآ  ﴿  ب ْسم  ا حم تـ ْنزِيل  ِمن  الرَّْمح ِن الرَِّحيِم ِكت اب  ف صِ ل ْت آ 
ل وا قـ ل وبـ ن ا ِيف أ ِكنٍَّة ع ر بِيًّا ِلق ْوٍم يـ ْعل م ون  ب ِشري ا و ن ِذير ا ف أ ْعر ض  أ ْكثـ ر ه ْم فـ ه ْم ال  ي ْسم ع ون  و ق ا

َّ   (   ٢﴾ ِممَّا ت ْدع و  ِإل ْيهِ  ب ُة    ملسو هيلع هللا ىلص ُمثَّ م ض ى ر ُسوُل ا ْنُه ُعتيْ ا يي ْقر ُؤه ا ع ل ْيه . في ل مَّا مس  ع ه ا م  ف يه 
 

ط ة   ١  : املنزلة الرفيعة السّ 
 أال سورة فصلت  ٢
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  َّ ْنُه؛ ُمثَّ انْيتي ه ى ر ُسوُل ا ْيه  خ ْلف  ظ ْهر ه  ُمْعت م ًدا ع ل ْيه م ا ي ْسم ُع م  أ ْنص ت  هل  ا  ا أ ْلق ى ي د 
:    ملسو هيلع هللا ىلص نيْه ا  ف س ج د  ُمثَّ ق ال  ة  م  ق ْد مس  ْعت    أ   اْلو ل يد  م ا مس  ْعت   ف أ ْنت  ) ىل  السَّْجد 

ب    (.ا ذ اك   َّ  ل ق ْد ج او ُكْم أ بُو  في ق ام  ُعتيْ : حن ْل ُف    اب ه   في ق ال  بي ْعُضُهْم ل بي ْعض  ُة  ىل  أ ْصح 
اْلو ل يد  ب غ ْري  اْلو ْجه  الَّذ ي ذ ه ب  ب ه . في ل مَّا ج ل س   ل ْيه ْم ق اُلوا: م ا ا ر او ك    أ   اْلو ل يد ؟ 

: ا ر ائ ي أ ّين  ق ْد مس  ْعُت قي وْ  ْعر   ا ال  ق ال  لشّ  َّ  م ا ُهو    ثْيل ُه ق طُّ  ا ا  َّ  م ا مس  ْعُت م  ًال ا ا 
ا الرَُّجل   لُّوا ب ْني  ه ذ  ان ة     م ْعش ر  قُير ْيٍش  أ ط يُعوين  ا اْجع ُلوه ا يب   ا خ  ْلك ه  ْحر   ا ال    لسّ   

  َّ ْبُه  ا ب ْني  م ا ُهو  ف يه  ف اْعت ز ُلوُه  في و ا  ْنُه ني ب أ  ع ظ يم   ف إ ْإ ُتص   ل ي ُكون نَّ ل ق ْول ه  الَّذ ي مس  ْعُت م 
ا ع زُُّه ع زُُّكْم   ُمْلُكُكْم   ف ُمْلُكُه  اْلع ر ب   ي ْظه ْر ع ل ى  ا   ْإ  ب غ ْري ُكْم   في ق ْد ُكف يُتُموُه  اْلع ر ُب 

ُتْم أ ْسع د  النَّاس  ب ه   ق اُلوا: س ح ر ك  ا   ا ر أْي ي ف يه    ا ُكنيْ : ه ذ  َّ    أ   اْلو ل يد  ب ل س ان ه   ق ال  ا 
ا ل ُكمْ  ١" .ف اْصني ُعوا م ا ب د 

 

 
 السرية النبوية البن هشام  ١

لنيييييييوا علييييييياعض  اب يييق يف الفم نيييييييه الو مل يبييييييييعلي  واجذ ااصرباا  يييييه 
 ابييييييييها اشعيييييييل كل ييييييييييااز جهيييمف  ره يييييييييما اغييييييييكم صراطا مستقييييييييري
 ذابييييييييييوت عييييييييه مهما تل يييييفألفاظ  دةييييدين جييييد على مر اجلدييييييييييييييزي
 ابييييييياتبلغ أقصى العمر اهي كع  ةيييييييييين طريييييييييل حيييييييه يف كيييييييياتييييييييياآي
 وابيييييييييييييييية اثيييييييييييوم مجيييييييييه عل يييييييييييييافي   ةييييييييييييييييني ارمحيييييييدى للعامليييييييه هييييييففي

 الب ييييييية اطيييييييييييكم مهييييييي ذا كاإ في  تراا كل ما ترجوإ من أي مطلب 
لعل يييييييتدر علي  أطيلوا على السبع الطوال افوقكم    اب ييوم سحيييييييييكم 

 اب يييييح ب يييها نشر ايفتييييب بيييييييطي  س   يييييييائييييييياين نفييييييياو املثييييييييايف طي أثن
ب   د  يييييييييول يف الفصل قيين فصييييم مييياك  حوت أصوالً  ليها للذكي  
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يزيده  ال جتّدداً    االدهور ال  م  األ مرار  أإ  الكرمي  القرآإ  امن معجزات 
ً. ارحم هللا اإلمام   ازداد  ميا املؤمن  الصنعاينفكلما مسعه  أمري   حممد بن  مساعيل 

 صنعاو يف زمانه اعاملها حني يشري  ىل القرآإ فيقول: 
مجيع  " يف  يُتلى  الذي  القرآإ  أإ  على  املسلموإ  أمجع  يف اقد  املكتوب  األقطار 

يدي املسلمني ميما مجعته الدفّتاإ من أال ) (  احلمد  رب العاملنياملصحف اليت 
اأإ مجيع   ملسو هيلع هللا ىلص( كالم هللا ااحيه املنزل على نبيه حممد  قل أعوذ برب الناس ىل آخر )
  اأما ما سواه من الكتب السمااية فما كاإ فيها موافقاً للقرآإ الكرمي  ما فيه حق

طل جيب  نكاره ااعتقاد فهو حقّ   جيب اعتقاده  اما كاإ فيها خمالف للقرآإ فهو 
   ١" .بطالنه

فمن أراد األدب الذي أعيا القراإ بيانه اأعجز البلغاو فرقانه فهو القرآإ   
اخلالد  التشريع  أراد  امن  القرآإ   ففي  احلسنة  ااملوعظة  البالغة  احلكمة  أراد  امن 

امن أراد احلرية االعزّة االكرامة ااجملد ففي القرآإ  امن االقانوإ العادل ففي القرآإ   
فهو كتابيها   االتقوى  االّرب  ااألمانة  االعفة  الفضل  احياة  الصحيحة  الرتبية  أراد 

امن دعا  ليه     جر امن عمل به أُ    امن حكم به عدل   من قال به صدق اطريقها.  
 .دي  ىل صراط مستقيمهُ 
 

. وص هللا وسلم ع عبد    س م  د بھ ومن ع   ورسولھ محمد وع آلھ و

 
 . ملسو هيلع هللا ىلصيف كتابه: الشفا يف بياإ حقوق املصطفى  للقاضي عياض -مع بعض االختالف-ايُنسب هذا القول أيضاً  ١

 وابيييييييوإ جيييييييف أُب لس  حىت ال يك  ادل  يييييييييياه جمييييييييييا أتييييييييييييلت ملييال فصيييت
إ القيييييأق  ه خطابيو عليييييييييو اال يعل يييييييايعل   الاة  يييييييه طيييييييييييييول فيييييييييييييرَّ 

 اب ييييييييييييام يعييييياذا يف األنيييييير مييييييييدب  اللهيييييماً يف ضييه هاييييييييير عنييييييييييياأدب
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 الدعوة والرتبية اإلسالمية

 بسم ا الرمحن الرحيم 
احلمد  رب العاملني  االصالة االسالم على من أرسله هللا رمحة للعاملني  

حساإ  ىل يوم الدين  أما بعد:    اعلى آله اأصحابه الطيبني امن تبعهم 
رسولُه  فهذه تربية دينية  سالمية مستقاة من الوحيني  أنزهلا هللا يف كتابه ابيها أمر  

 أتباعه. قال تعاىل: 
ۚ  ع ل ىَٰ ب ِصري ٍة أ   و م ِن اتَـّبـ ع ِين ﴿ َِّ ِذِه س ِبيِلي أ ْدع و ِإىل  ا  ١.﴾ق ْل ه َٰ

ه : قييل  حممييد  هييذملسو هيلع هللا ىلص: يقول تعيياىل لنبيييه حممييد  ابن جرير  قييال أبو جعفر
اليدعوة اليت أدعو  ليهيا االطريقية اليت أ عليهيا من اليدعياو  ىل توحييد هللا ا خالص  

إ  ااالنتهاو  ىل طاعته اترك معصيييته سييبيلي اطريقيت - العبادة له داإ اآلهلة ااألا
كذلك يدعو  ىل هللا على  ن اتبعين  ايقني ام أي على علمعلى بصرية    - ليه ادعويت

هم أهل  -رضيييييييي هللا عنهم- (أإ أتباعه )اهم الصيييييييحابةبصيييييييرية. فاآلية تدل على  
مبثل تربيته  االداعوإ  ىل هللا مبثل دعوته. امن ليس منهم   ق  لْ البصيييييييييييائر  املربّوإ للخ  

فليس من أتبييياعيييه على احلقيقييية ااملوافقييية ا إ كييياإ من أتبييياعيييه على االنتسييييييييييييييييياب 
 االدعوى.

 

حلكمة   النبوة  فهي دعوة  ىل هللا  فالرتبية اإلسالمية مقتبسة من مشكاة 
ألدلة املقنعة ااملوعظة احلسنة  املستندة   لطريقة  املقرتنة  ىل الع رب املؤثرة  ااجملاد لة 

االلني. اقد ذكر هللا   االرفق  حلكمة  االداعية  البصرية ااإلخالص   املشتملة على 

 
 من سورة يوسف  ١٠٨اآليه  ١
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 سبحانه يف آخر سورة النحل مراتب الدعوة اجعلها ثالثة أقسام حبسب املدعّو. 
حلِْْكم ِة و اْلم ْوِعظ ِة احلْ س ن  ﴿ ِ لَِّيت ِهي  أ ْحس ن  ادْع  ِإىل َٰ س ِبيِل ر بِ ك   ِ  ١﴾ ِةۖ  و ج اِدْهل م 

 

حلكمة اال حتتاج  ىل موعظة اجدال.  املرتبة األوىلف  مبعىن الرتبية فهذه تكوإ 
هي دعوة من يكوإ مشييييييييييييييتغالً بغري احلق لكن لو عرفيه آثره ااتبعيه    املرتـبة الـثانـيةو 

لرتغيب االرتهيب.  فهذا حيتاج  ىل املوعظة 
ليت هي املرتـبة الـثالـثة  و  هي دعوة من يكوإ معيارضيييييييييييييياً امعيانيداً  فهيذا تتم جميادلتيه 

 أحسن.
لعلم  مليييت هيييذه املراتيييب يظهر ليييك خطيييأ كثري ممن يزعم أنيييه يريب  فيييإذا 

قلييييُت  إ ممييييا جربتييييه  ايييييدعو   الرفق.   ىل هللا مع ارتكييييابييييه للطيش االعجليييية اعييييدم 
لشيييّدة االغلظة.  للني االرفق ما ال تنفعل معه  اشييياهدته امسعته أإ النفوس تنفعل 

 اشاهد ذلك من القرآإ الكرمي قوله تعاىل:
َِّ لِنت  هل  ْمۖ  و ل ْو ك نت  ف ظًّا غ ِليظ   ﴿ نف ضُّوا ِمْن ح ْوِلك  ف ِبم ا ر ْمح ٍة مِ ن  ا  ٢﴾اْلق ْلِب ال 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسيييول هللا    -رضيييي هللا عنه-ايف السييينة الصيييحيحة: عن ابن عباس  
ُراا  ا   ذ ا غ ض ب  أ ح دُُكْم في ْلي ْسُكتْ ) ُراا ا ال تُيع سّ     ٣.(ع لّ ُموا ا ي سّ 

َّ   -رضي هللا عنه-ع ْن أ يب  ُهر يْير ة    : ق ال  ر ُسوُل ا تي و اض ُعوا ل م ْن تي ع لَُّموإ   ):  ملسو هيلع هللا ىلص  ق ال 
ْنُه  ا تي و اض ُعوا ل م ْن تُيع لّ ُموإ   ا ال ت ُكونُوا ج ب اب ر ة  اْلُعل م او    ٤. (م 

 قال أبو مزاحم اخلاقاين:ا 
 

 من سورة النحل ١٢٥اآليه  ١
 من سورة آل عمراإ ١٥٩اآلية  ٢
 األدب املفرد للبخاري ٣
 اخلطيب البغدادي  "مع ألخالق الرااي اآداب السامعحديث مرفوع  "اجلا  ٤
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ك لعلمٍ علّ   ااغتنم ما حييت منه الدعاو  م العلم من أ
 واويييما طلب العلم االغين س اليكن عندك الفقري  ذا 

 

امما ال خيفى على ذي لّب سيليم أإ حسين الرتبية تعود لصيالح املريب  فإإ 
كاإ صيييييياحلاً أصييييييلح من يربيه  ذا اافق القد ر  ا إ كاإ املعلم ضييييييد ذلك فسييييييدت 

 الرتبية تبعاً للمعلم. ارحم هللا القائل:
 

لظف     ارااا  رأااختالف الناس يف ما قد    رييييييياكلهم يدعوإ الفوز 
  ما عن هللا أا عن سيد البشر     فخذ بعلم يكييييييوإ النّص ينصييييره

 

اقال العالمة حممد بن  مساعيل الصييينعاين يف منظومته اليت بعثها  ىل الشييييخ 
حبسييييب  حممد بن عبدالوهاب ايشييييري فيها  ىل أإ تقدمي أقوال العلماو اقبوهلا يكوإ

 قوة ما تضمنت من الدليل  فقال:
 

لقيبيول مقياب  اميا كيل قيول ااجيب اليرد االطيرد   يليييييياميا كياإ قييول 

 عن الييرد فيذليك قول جيل ييا ذا  ارسولييه سيوى مييا أتى عين ربنيا 
 األدلية يف الينيقيدتييدار على قيدر    ل اليييييرجيال فإنييهييايييييييا أقيااييييييياأم

 

ه عل م  أإ احملاضيييييييييرات اليت ال ُيسيييييييييند منها   قلُت:  ذا فهم السيييييييييامع ما ذكر
حرف عن هللا أا عن رسييييييوله  منا هي شييييييجرة بغري مثر اجسييييييد بال راح  فعليها من 
ليذي فييه  و  الكيآبية االظلمية ميا ال مزييد علييه  اذليك خللوهيا من الوحيني  اكيل  

ته يقظته فلم حيتج زق يقظة دلّ امن رُ    ي عليه ما مل ُيشييييييييرحفهم الذكي ميل ينضييييييييح  ا 
لعلم دله املقصيييييود على األحسييييين    و اتَـّق وا ﴿ ىل دليل  امن قصيييييد اجه هللا تعاىل 
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  َّ َّ  و يـ ع لِ م ك م  ا لتعلم ايثبت قلوبنا على هديه القومي ١﴾ا   فنبتهل  ىل هللا أإ ينفعنا 
 حسبنا انعم الوكيل.اصراطه املستقيم   نه 

 
 . س م  د بھ ومن ع   وص هللا وسلم ع عبد  ورسولھ محمد وع آلھ و

 
 
 
 

���  
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 حسن اختيار املعلم 

 بسم ا الرمحن الرحيم 
 احلمد  االصالة االسالم على رسول هللا اآله اصحبه امن اتبع هداه  أما بعد: 

بناو العقول اتكوين األفكار. فإإ كانت  فإإ اضع الربامج ا رساو القواعد معناه 
ضعيفًة  هزيلًة  ا إ كانت  األفكار   اقويت  العقول  صلحت  صاحلًة  طيبًة  الربامج 

 فالنتيجة مثل ذلك.  
تعليم الديين يف بلٍد من البالد أمر  طيب   الكن جيب أإ  ال شك أإ قيام ال

نشري هنا  ىل أمٍر قد اقعت فيه كثري من البلداإ اليت سبقتنا يف هذا املضمار اهو  
العلوم   املادية  فيكوإ تركيزهم على تدريس  الدين االعلوم  املنافاة بني علوم  اعتقاد 

 رتتب على ذلك ما يلي:الدينية اترفض أا تيُهمل تدريس العلوم األخرى في
 

جهل عامل الدين بعلوم الدنيا ما جيعله حمل سخرية يف كثري من األاساط اليت ختلو   -
 من النزعة الدينية. 

املضي بعامل الدين  ىل االنزااو االعزلة مما ال يتمكن معه من أداو حق النصيحة ااألخذ   -
 يدي الناس  ىل اخلري  ال يف نطاق ضيق اجمال حمداد.

اامر   انقسام - املسلمني  ىل قسمني: رجل دين ارجل دنيا  فرجل الدين يتمسك 
 اإلسالم احيافظ عليها  اغريه يتهااإ بتلك األمور حبجة أنه ليس من رجال الدين. 

مل يكن هناك رجل دين ورجل دنيا، بل اجلميع مسلم والكل متمسك   ملسو هيلع هللا ىلص ويف عهد النيب  
ا يعني على تكوين الرجل املسلم الفاهم . الذا اجب علينا أإ نيهيئ من العلوم مبدينه

اكذلك امللّم بيما تطلبه شؤاإ احلياة. اقد الحظنا حاجة املدارس      لدينه احملافظ عليه
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ألستاذ  الناشئة أاالً  ىل األساتذة مث الربامج مث الطالب مث املكاإ. فأالوية االهتمام 
مج الذي  ألنه األساس الذي يقوم عليه البناو  ااألستاذ الكفؤ يست طيع اختيار الرب

ملعىن الصحيح  اعندها ال   جيذب الطالب  ليه فيبث فيهم األخالق اإلسالمية 
 يعوق األمر شيو لتنتظم حلقة العلم االتعليم. 

 
  ء ومهمتنا هي اختيار أساتذة أكفاء ليتمكنوا من بث روح الدين الصحيح يف نفوس النش

 لنكون بذلك قد أدينا األمانة ونصحنا  ولرسوله ولعامة املسلمني. 
 

 

��� 
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 حكم القيام عند السالم 

 بسم ا الرمحن الرحيم 
لرابع عشر  لمن غريب االتفاق أنه اقعت مذاكرة يف ليلة اخلميس املوافقة  

سنة   شوال  عبداحلكيم   جريةه ١٩٧٥من  األستاذ  الكرمي  الضيف  حبضرة  بقطر 
من   رادفتكلم أف   عليهم  القادمالقيام من اجلالسني للشخص    اموضوعها    عابدين

 . عليهاحلاضرين مبا حيضرهم غري أإ  فادة املوضوع مل تنته مبا حيسن السكوت 
ستحضره بطريق اإلجياز ااالختصار  أما    بعض  أمليتُ ففي رجوعي  ىل مكتيب   

باح من القيام هو ما ذكره يكره أا يُ ما يُ يم يف خالصة القول بإ  فادة األ   :فقلت
يف الفتااى بعد سرد األحاديث الواردة يف ذلك كحديث ابن تيمية  شيخ االسالم  

احديث معااية يف جامع   ( مكُ د  يّ وا  ىل س  قومُ )قال لألنصار:    ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحني أنه  
ُه م ن  النَّار  يأ ْإ مي ْ م ْن أ ح بَّ  ):  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  الرتمذي   ( ُثل  ل ُه الرّ ج اُل ق ي اًما في ْليي تي بي وَّْأ م ْقع د 

ُم يُيع ظّ ُم بي ْعُضُهْم )  : ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  احديث أيب أمامة الباهلي ا يي ُقوُم اْأل ع اج  ال  تي ُقوُموا ك م 
لكن  ذا    احنوه  ررينبغي ترك القيام يف اللقاو املتك  -رمحه هللا-قال الشيخ    ١.(بي ْعًضا

للعدااة   القيام دفعاً س به. ففال   ى كرامته  ال بهاق د م  من ال ير  القيام  اعتاد الناس
  .االفساد خري من تركه املفضي  ىل الفساد

ئهم.يدار   إ احلكم    :قلت فقد   مع عّلته  االناس بزمانيهم أشبه منهم 
العقالو زماننا    علم  أهل  اجيمل من  مما حيسن  لقائه  املتكرر  غري  للقادم  القيام  أإ 

 يليق.إ حصل معه مصافحة أا مكاملة مبا   من القلوب ال سيما  غسل الضغينةاي
إ يف هللا  فأخذ أحدمها بيد صاحبه  اضحك قال جماهد:    ذا تراوى املتحا

 
 رااه أبو داااد  ١
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ق الشجر.  يتحات ارق  مها كما  له:   ليه  حتاتت خطا ليسرييل   :فقال    إ هذا 
يع ا مَّا أ لَّْفت  ب ْني  قـ ل وبِ  اهللا يقول ﴿ريتقولوإ يس  َّ  ـ ل ْو أ نف ْقت  م ا ِيف اْأل ْرِض مجِ  ِهْم و ل َِٰكنَّ ا

نـ ه ْم  أ لَّف  بـ     ١. ﴾يـْ
قيام على رأس الرجل قال اإلمام ابن القيم: االقيام ينقسم  ىل ثالثة مراتب: 

س به   اهو فعل اجلبابرة اقيام له عند رؤيته اهو املتنازع      اقيام  ليه عند قدامه اال 
 . فيه

الثالث جائز    قال: ىل أإ     اقال اإلمام ابن رشد: القيام على أربعة أاجه
منداب أإ يقوم ملن قدم من سفر ا ىل من   االرابع   اهو أإ يقوم على سبيل اإلكرام

يه. قال أبو املعايل من أئمتنا: ا كرام العلماو  عز جتددت له نعمة فُيهنئه أا مصيبة في
لقيام سنة مستحبة القوم  له للحديث  .اأشراف  القيام  من : ) اكره أإ يطمع يف 

  ٢. ( له النَّاُس قياًما  فليتبوَّْأ مقعد ه من النَّار  أحبَّ أإ يتمثَّل  
  اقام جلعفر بن أيب -رضي هللا عنها-لفاطمة    ملسو هيلع هللا ىلصقد قام رسول هللا    :قلت

اقال     اقام طلحة لكعب بن مالك حبضرته فلم ينكر ذلك.-رضي هللا عنه-  طالب
شعار السلف مث صار ترك القيام   كاإالقيام  ترك  صر السنة اإلمام ابن اجلوزي:  

   .لشخص فينبغي أإ يُقام ملن يصلحاإلهواإ ك
ه من األحاديث النبوية ااآلقظهر للناظر يف هذه امل  :قلت ر  الة مما أارد

ح بذلك شيخ  السلفية ما يدل على جواز القيام للقادم غري املتكرر لقاؤه كما صر 
ملا    ايشهدُ    اأشار  ىل ذلك ابن اجلوزي   اإلسالم اابن القيم اابن رشد اأبو املعايل

 - رضي هللا عنه -  اإلمام أمحد يف مسنده عن عبادة بن الصامت  جه خرّ ذهبوا  ليه ما  
 

 من سورة األنفال ٦٣اآلية  ١
 السلسلة الصحيحة لأللباين  ٢
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لَّ ك ب ري   ا يي ْرح ْم ص غ ري    )  مرفوعاً: ن ا ح قَّهُ ل ْيس  م ْن أُمَّيت  م ْن ملْ  جيُ  ايف   ١  (ا يي ْعر ْف ل ع ال م 
َّ     قال:  -رضي هللا عنه -   موسى األشعرييبعن أأيب دااد    سنن :  ملسو هيلع هللا ىلص ق ال  ر ُسوُل ا

ب ة  اْلُمْسل م  ا ح ام ل  اْلُقْرآإ  غ ْري  اْلغ ايل  ف يه  ا اجلْ ايف  ) َّ    ْكر ام  ذ ي الشَّييْ ل  ا   إَّ م ْن   ْجال 
ط  ع ْنُه   ذكره.  يطولا  ذلك مم عُ اتتبّ  (.ا   ْكر ام  ذ ي السُّْلط اإ  اْلُمْقس 

  
كيم وص هللا ع من أدى األمانة وبلغ    ،ربنا ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم ا

ابھ والتابع  ن ومن تبع م بإحسان إ يوم الدين.الرسالة ون لألمة وع آلِھ وأ

  

 . رة ١٣٧٥من شوال سنة  ١٤ر  رّ ُح 

 
 

 

��� 

 

 

 

 

 
 مسند اإلمام أمحد  ١



١٧٨ 
 

 العلماء ومكانتهم يف اإلسالم 

 بسم ا الرمحن الرحيم 
للصدار اغذاو للعقول اأشهد احلمد  جعل العلم حياة القلوب اشفاو  

 اً علم اإلنساإ ما مل يعلم اأشهد أإ سيد حممد    أإ ال  له  ال هللا احده ال شريك له
رك عليه     عبده ارسوله املصلح األعظم على آله اأصحابه اكل ا اللهم صل اسلم ا

 شريعته.بهديه ااستمسك بيمن اهتدى 
فحّرره من  التقليد  أسريأشر ق  نور اإلسالم على آفاق الدنيا االعقل البشري  

قاضًيا عادًال يزإ األمور مبيزاإ    انّصبه فاصًال    ماً ك  جعله ح  ف    اأطلقه من عقاله   أسره
 العقل ايصدر فيها حكمه السليم. 

السليم  العقل  رضيها  عقيدة  ال  اإلسالم  يثبت  لعلم    مل  فيها  ااستشهد 
على املشركني نبذ عقوهلم   ينعىاهذا كتاب هللا     على النظر االفكر االتأملاحث  

اخرافات ارثوها عن   تباعهم أاهاماً ااترك تفكريهم اابتعادهم عن العلم الصحيح ا 
و ااألجداد َّ  و ِإىل  الرَّس وِل ق ال  ﴿    قال تعاىل:اآل وا و ِإذ ا ِقيل  هل  ْم تـ ع ال ْوا ِإىل َٰ م ا أ نز ل  ا

ئ ا و ال  يـ ْهت د ون   ؤ ه ْم ال  يـ ْعل م ون  ش يـْ ۚ  أ و ل ْو ك ان  آ  ء    ١. ﴾ح ْسبـ ن ا م ا و ج ْد  ع ل ْيِه آ 
العلميب افي  ارغّ    هذا رفع اإلسالم شأإ  اتفهّ م  تعلّ   ض  ر  ب يف دراسته  ه على كل م  ه 

ارفع منزلة العلماو اأكرمهم    من كثري العبادة   اجعل قليل العلم خرياً    مسلم امسلمة
 .اداد االعبّ افضلهم على الزهّ   هم امكانتهم حىت جعلهم ارثة األنبياوياأعلى شأن

ف ْضُل اْلع امل    )  :فقال    رجالإ أحدمها عامل ااآلخر عابد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ل  ر  ك  ذُ   
ُكمْ  َّ   (ع ل ى اْلع اب د  ك ف ْضل ي ع ل ى أ ْد  ئ ك ت ُه ا أ ْهل  ):  ملسو هيلع هللا ىلص  ُمثَّ ق ال  ر ُسوُل ا َّ  ا م ال    إَّ ا

 
 من سورة املائدة  ١٠٤اآلية  ١
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السَّم و ات  ا األ ْرض ح ىتَّ النَّْمل ة  يف  ُجْحر ه ا  ا ح ىتَّ اْحلُوت  ل ُيص لُّوإ  ع ل ى ُمع لّ م  النَّاس   
م السليمة يف من هللا ارسوله  ىل الناس أإ يستعملوا عقوهلاإ   ذأكاإ هذا      ١.(اخلْ ْري  

قوية اإلحساس      ااسعة  اإلدراك  عظيمة االطالع  أّمةً دنياهم ليكونوا  ا دينهم  أمور  
التفكري للعلومبّ حمُ     سليمة  للفنوإ   ة  خلالفة عن هللا يف األرض    مشجعة  جديرة 

لتمكني الذي اعد هللا به عباده املؤمنني.ا   حقيقة  ح ر يَّة 
أسراره    افهموا  اإلسالم   مرامي  املسلموإ  تشجيعه   اأدركواعرف  مقدار 

للعلماو  فعنوا عنايًة فائقة بعلوم اإلسالم ااهتموا مبا    هللعلم  احبه للبحث اتكرمي
توسعوا يف التفكري عن طريق القياس  فت العقيدة يف النفوس ايركزها يف العقول   يثبّ 

عوا مشاكل احلياة ااضعوا الكتب   رسوله    ةمن كتاب هللا اسن  مستمّدةً اإلسالمية  فو س 
انفذاها     انشراا تلك الدعوة اإلسالمية يف كل مكاإ فتحوه   امن راح التشريع العام

يف كل بلٍد دخلوه ليمكنوا لدالة اإلسالم متكيًنا قوً ايؤسسوها على قواعد العلم 
 النافع االعدل الشامل. 

مسائل الدين الكنهم حبثوا يف    هم البحث االتفكري عند حدادبيامل يقف  
 اً افري   اً انظراا يف كل مسألة اأعطوا علوم الكوإ حظ   جمالكل علم افكراا يف كل  

لشعوب اليت استظلت برايتهمي من عنايتهم اتفكريهم استجابة ألمر دينهم ان  .هوًضا 
اأخضع هلم مملكيت     هايالقد فتح هللا على املسلمني مشارق األرض امغارب

فنشر  االرام  امعارفهما الفرس  علومهم  فيها  اق   ا  مرشدين  معلمني  فيها    ادةً اكانوا 
حلق  الً ثُ اكاإ العلماو مُ   . فاحتني اأئمة جمتهدين لرأي ااالستمساك   عليا يف التصريح 

لعزة االكرامة لوا منازل رفيعة   تهم األمم اأحبتهم الشعوب فأجلّ     ااالحتفاظ      ا

 
 جامع الرتمذي  ١
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ألمم نفن  ىل اجملد ااالفتخار  ارمسوا هلا حضارًة    عظيمًة اشقوا هلا طريقاً   هضةً يهضوا 
لغبطة االسرار  امما يُ   .سجلها التاريخ احفظها الزماإ  ااسعةً  إ مصر سامهت أذكر 

االفكرية ااحلركة  العلمية  النهضة  هذه  يف  اافر  هذا    بنصيب  مركز  األزهر  اكاإ 
ال حفظوا كرامة اإلسالم اكرامتهم اكانوا يف شؤاإ  ترىب بني أحضانه رج   النشاط

 .املصلحنيالدين االدنيا اهلداة 
ن  يف  يهذا  هديهم  اهذا  الفكري  نشاطهم  يف  الصاحل  السلف  نتاجهم اهج 
العلم  العلمي. نشر  يف  املصاعب  ااقتحموا   جاهداا  ذلك  سبيل  ما    يف  ادفعوا 

ركوا ياعرتضهم من العوائق  فأحسنوا أداو رسالتهم  اتبوأاا مكاإ الصدارة من أمتهم ات
 ً ً طويًال ااختذ منه الغرب  ىل النهوض سبيًال  جميداً  لنا ترا    . انتفع به الشرق زما

السابقني األالني من املؤمنني   ىخط  معلى هذا الرتاث اخلالد اترسّ فاحملافظة  
لكرامة ااإلنصاف يف    اتقديس الدين ااجلهاد يف احلق   لعلميف متجيد ا ااالعتزاز 

فإإ اقوف العقل عند حداد التقليد من األمور امللهمة   االتعمق يف الفكر     البحث
مفيد  قصور   تعاىل:    .غري  ل م ع   ﴿قال    َّ ا و ِإنَّ  ل نـ ْهِديـ نـَّه ْم س بـ ل ن اۚ   ِفين ا  و الَِّذين  ج اه د وا 

ُ ل ُه ب ه  ط ر يًقا ):  ملسو هيلع هللا ىلصقال  ا   ١. ﴾ْحِسِنني  اْلم   َّ م ْن س ل ك  ط ر يًقا يي ْلت م ُس ف يه  ع ْلًما  س هَّل  ا
اْلع امل    ا   إَّ  ي ْصن ُع   مب  ا  ر ًضا  اْلع ْلم   ل ط ال ب   تي ه ا  أ ْجن ح  ل ت ض ُع  ئ ك ة   اْلم ال  اجلْ نَّة   ا   إَّ    ىل  
ل ي ْستي ْغف ُر ل ُه م ْن يف  السَّم اا ات  ا م ْن يف  اْأل ْرض  ح ىتَّ احلْ يت اُإ يف  اْلم او   ا ف ْضُل اْلع امل   
  ع ل ى اْلع اب د  ك ف ْضل  اْلق م ر  ع ل ى س ائ ر  اْلك و اك ب   ا   إَّ اْلُعل م او  ا ر ث ُة اْأل نْب ي او  ملْ  يُيو رّ ثُوا

ُه أ خ ذ  حب  ظٍّ ا اف رٍ د ين ارًا  ا   ًا   منَّ ا ا رَّثُوا اْلع ْلم   ف م ْن أ خ ذ   ٢.(ال  د ْرمه 
 . س م  د بھ ومن ع   وص هللا وسلم ع عبد  ورسولھ محمد وع آلھ و

 
 من سورة العنكبوت  ٦٩اآلية  ١
 رااه أبو داااد االرتمذي ٢
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 فضل الشكر على النعم

 بسم ا الرمحن الرحيم 
للحامدين  أمحده سبحانه  احلمد  أجزى األجر للشاكرين اضاعف املثوبة  

اأشهد أإ ال  له  ال هللا جعل جزاو اإلحساإ    اتعاىل اأشكره اأتوب  ليه اأستغفره
 ً ً   رُ ك  عبده ارسوله أشْ   اً اأشهد أإ سيد حممد    حسا     الناس لربه اأكملهم  ميا

رك على سيد حممد اعلى   له  ذاي القلوب الراضية االنفوس  آاللهم صل اسلم ا
 جزاهم هللا أحسن ما كانوا يعملوإ.   رةالشاك

ِإْذ   ذَّن  ر بُّك ْم ل ِئن ش ك ْرُت ْ أل  زِيد نَّك مْ يقول هللا تعاىل يف كتابه الكرمي ﴿  .١﴾ و 
الشكر ُخُلق  حممود يصدر عن النفوس الكرمية االطباع السليمة الصافية االقلوب اليت 

لنعم لذة     مل ُتدنس بشائبة اجلحود االنكراإ  للشاكر اافاو    ايف الشكر ااالعرتاف 
جالله   .للمنعم جل  اخلالق  هو  األال  اصوركم    ااملنعم  خلقكم  فأحسن  خلقكم 

لعقل االنظر  خلق لكم ما يف لكم السمع االبصر اميّ   اشقّ    ل صوركمفجمّ  زكم 
نعم   عليكم  اأسبغ  مجيعا  طنة   هُ األرض  ا اأطعمكم     ظاهرة  اأنشأكم  أاجدكم 

اأنبت لكم الزرع االزيتوإ االنخيل ااألعناب امن كل    قاكم ارزقكم اكساكماس
 ا إ تعداا نعمة هللا ال حتصوها.  الثمرات 
أيها املسلم ما الذي ينقذك  ذا ع ظُم  البالو ايشفيك  ذا عجز األطباو. أليس  

    ْطب اُحييي فيك األمر  ذا فدح اخل   الذي خيلق لك اليسر  ذا اشتد الكرب   ؟  هو هللا
( ٧٨)  الَِّذي خ ل ق ِين فـ ه و  يـ ْهِدينِ ﴿     قال تعاىل:ايبعث فيك الرجاو  ذا استحكم اليأس

ِيت ِين ُث َّ حي ِْينيِ (  ٨٠) و ِإذ ا م ِرْضت  فـ ه و  ي ْشِفنيِ (  ٧٩)   و الَِّذي ه و  ي ْطِعم ِين و ي ْسِقنيِ    و الَِّذي مي 
 

 من سورة ابراهيم ٧اآلية  ١
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ينِ و الَِّذي أ ْطم ع  أ ن يـ ْغِفر  ِيل  ( ٨١)  ١.﴾خ ِطيئ ِيت يـ ْوم  الدِ 
فوجب علينا محده اشكره     عن احلصر    اجتلّ هذه نعم هللا علينا تفوق العدَّ  

ااالعرتاف مبا تفضل به     االصدق يف عبادته   يف طاعته االتفاين   امتجيده اتقديسه
 لثناو  فله جتهم  ياالشكر سنة األنبياو ااملرسلني عرفوا فضل رب  .اأنعم اجاد اتكرم

ألسنتهم قلوب   عليه  عبادته  يف  اأجسامهمياص د ق ت  جالله     هم  جل  منهم  فتلقاه 
عليه -  براهيمفقال سبحانه يف الثناو على   لقبول اأثىن به عليهم يف حمكم التنزيل

ا ﴿  :-عليه السالم-  على نوحمثنياً  اقال    .٢﴾ ش اِكر ا ألِ  نـْع ِمهِ ﴿  :-السالم ِإنَّه  ك ان  ع ْبد 
أعطاه هللا ملًكا ال ينبغي    -عليهما السالم -د  ا سليماإ بن داا   اهذا  .٣﴾ش ك ور ا

م اشكر املتفضل س املنع  فقدّ    ه عليه اعلى أبويه من قبلت اأسبغ نعم    ألحد من بعده
 و ق ال  ر بِ  أ ْوِزْعِين أ ْن أ ْشك ر  نِْعم ت ك  الَِّيت أ نـْع ْمت  ع ل يَّ ﴿ لسانه فقال:افاض ذلك على 

 .٤﴾و ع ل ىَٰ و اِلد يَّ و أ ْن أ ْعم ل  ص اِحل ا تـ ْرض اه  و أ ْدِخْلِين ِبر ْمح ِتك  ِيف ِعب اِدك  الصَّاِحلِني  
الشكر أإ   إ    نعٍم فهي من هللا فيصرف  حقيقة  العبُد أإ ما به من  يعلم 

يف طاعة اسكناته اخواطره امشاعره اما يتمتع به من نعم هللا جل جالله    هحركات 
اشكرها  هللا.   نعمة  املنكوبني    امسحالبائسني    مساعدة  يففاملال   ا قراض دموع 

 العباد. ا سعاد البالد   صالحمنه يف  ااإلنفاقاحملتاجني 
 

الكربى    هللا  نعمة  الّنظرُ اشكرها    ى العظم  امّنتهاالعقل  مل   هو  كوت يف 
ااألرض عليه إلسعاد     السمااات  احتوى  اما  ابديع صنعه  الكوإ  مل عظمة  ا

 
 سورة الشعراو  ١
 من سورة النحل ١٢١اآلية  ٢
 اإلسراو من سورة  ٣اآلية  ٣
 من سورة النمل ١٩اآلية  ٤
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فن    . اإلنسانية  اهدايةالبشرية   االسلطاإ  ااجلاه  االشباب  الصحة      سامية    م  عاأما 
املسلمني  اص ْونيُها لنفع  االعمل  عند حداد هللا  الكرمي اتتوجيها     لوقوف  خلُُلق 

  ه ضمري يف  على التفاهم اترتجم عما    املرو  و نعمة تعنياأما اللساإ فه   ااألدب الرفيع
 ااإلصالحعن املنكر    االنهيملعراف    يلهج بذكر هللا اشكره  ااألمراشكرها أإ  

 بني الناس. 
اآلخرةا   العظيم يف  االثواب  الدنيا  للمزيد يف    سبحانه   هللا ا    الشكر سبب 

   ١﴾ ش ك ر  ف ِإمنَّ ا ي ْشك ر  لِنـ ْفِسهِ و م ن  ﴿قال تعاىل:    أغىن األغنياو عن الشكر
 : أإ يقول -رضي هللا عنه-  أاصى معاذ بن جبل ملسو هيلع هللا ىلص  هللايف احلديث أإ رسول 

 .اللهم أعين على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك
 

 

 . س م  د بھ ومن ع   وص هللا وسلم ع عبد  ورسولھ محمد وع آلھ و

 

 

���  
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 ١املساجد وما يلزمهم تنبيه ألئمة 

 بسم ا الرمحن الرحيم 
أشرف األنبياو ااملرسلني  سيد حممد اعلى   احلمد  االصالة االسالم على

فيها  ن عىن بيها ايتمكّ أما بعد: فيلزم اإلمام أإ يهتم بصالته ايُ    آله اصحبه أمجعني
الطمأنينة  ليتمكّ  لتمكن  انعين  ارفعه اخفضه.  ركوعه اسجوده  من  خلفه  من  ن 

ألنه  ذا أحسن يف الصالة كاإ له أجرها امثل أجر من يصلي خلفه. ا ذا الكاملة   
يصلي خلفه. ازر  ساوته اازر من  عليه  احلديث عن   أساو يف صالته كاإ  جاو 

ه ثالث التسبيح التام سبع  " قال:احلسن البصري أنه   " .االوسط مخس  اأد
در   لتسبيح ا لتسبيح اال يسرع فيه  فإنه  ذا عجل  فينبغي أإ ال يعجل 

فكاإ      همياصاراا مبادرين اسابقوه ففسدت صالت   به مل يدرك من خلفه التسبيح
مسع هللا ملن محده  ثبت   :ركوع فقاليا ذا رفع رأسه من ال  .ازرهم مجيًعا  عليه مثلُ 

يفعل صاحب كاإ   حىت يقول: ربنا الك احلمد اهو قائم معتدل  كما  قائماً معتدالً 
 ذا رفع رأسه من الركوع    إكا   -رضي هللا عنه-  أنس بن مالك    اخادمه  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب

در يف أعمال   يقول القائل: قد نسي. ا ذا رفع رأسه من السجود كذلك  ألنه  ذا 
در من خلفه ملبادرته فأمتوا مجيعا. اقد جاو   يف سنن الرتمذي قول النيب الصالة 

ْد اْأل ئ مَّة  ا اْغف ْر ل ْلُمؤ ذّ ن ني  : )ملسو هيلع هللا ىلص م اُم ض ام ن  ا اْلُمؤ ذّ ُإ ُمْؤمت  ن  اللَُّهمَّ أ ْرش    (.اْإل 
النصيحة ملن يصلي خلفه اأإ فمن لوازم اإلمام     هميفاإلمام راع ملن يصلي ب

كما أنه جيب عليه أإ    هم اتعليمهم  ذا كاإ راعياً هلم اكاإ مسؤاالً عنهميحيسن أدب
ها. امن احلق الواجب على املسلمني يعنايته ب  دّ تش تحيسن صالته ايتمها احيكمها ا 

 
 من رسالة الصالة ألمحد بن حنبل ١
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احلديث يف  أإ يقدموا خيارهم من أهل الدين االفضل االعلم  تعاىل اقد جاو  
ْنُه ملْ  يي ز اُلوا يف  س ف الٍ ):  ملسو هيلع هللا ىلصقوله   يف ا   .١( ذ ا أ مَّ الرَُّجُل اْلق ْوم   ا ف يه ْم م ْن ُهو  خ ْري  م 

فليس   (.اجعلوا أمر دينكم  ىل فقهائكم اأئمتكم قراؤكم):  ملسو هيلع هللا ىلصآخر قوله  حديث  
اس أإ يقدموا بني أيديهم  ال أعلمهم  اأخوفهم له ذلك ااجب عليه االزم للن

ر انقص من دينهم ابُعد ي ا إ ت   هميهلم فتزكو صالت ركوا ذلك مل يزالوا يف سفال ا د
 من هللا امن رضوانه اجنته. 

هم اعنوا بدينهم فقدموا خيارهم ااتبعوا يف ذلك  ي فرحم هللا قوما عنوا بصالت
 هم عز اجل. ياطلبوا بذلك القرىب  ىل رب  ملسو هيلع هللا ىلصسنة نبيهم 

امن لوازم اإلمام أإ ال يكّرب أال ما يقوم مقامه للصالة حىت يتلفت مييناً 
معوجاً ااملناكب خمتلفة أمرهم أإ يسواا صفوفهم اأإ حياذاا الصّف امشاالً فإإ رأى 

مناكبهم فإإ رأى بني كل رجلني فرجة أمرهم أإ يدنو بعضهم من بعض حىت تتماس  
:  ملسو هيلع هللا ىلص  ناكب ينقص من الصالة لقوله مناكبهم ألإ اعوجاج الصفوف ااختالف امل

ن ها) بي ييْ ا ق اربُوا  ُصُفوف ُكْم   في ت ْخت ل ف   ):  ملسو هيلع هللا ىلص   اقال.  ٢( ُرصُّوا  خت ْت ل ُفوا؛  ا ال  اْستي ُواا 
 . ٣( قُيُلوُبُكمْ 

تيه رجل قد   اجاو احلديث عن عمر أنه يقوم مقام اإلمام مث ال يكرب حىت 
قامة الصفوف فيخربه أن استواا فيكرب. اجاو عن عمر بن عبد العزيز هم قد  ياكله 

ذلك  حىت ارُ    مثل  لدرة  عراقيبهم  ايضرب  الصفوف  يسوي  بالالً كاإ  أإ  اي 
عند اإلقامة   ملسو هيلع هللا ىلص يستواا. قال بعض العلماو اقد يشبه أإ يكوإ هذا على عهد النيب  

 
 رااه الطرباين يف األاسط ١
 رااه أبو دااد  ٢
 صحيح مسلم  ٣
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 إ ألحد بعد النيب ألإ بالالً كما جاو يف احلديث مل يؤذّ    قبل أإ يدخل يف الصالة
ذانه حينها فطلب امل يكن للناس عهد   أتى من الشامعندما  ال يوماً ااحداً  ملسو هيلع هللا ىلص

فلما مسع أهل املدينة صوت بالل ذكراا   إفأذّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ليه أبو بكر اأصحاب الرسول
 ملسو هيلع هللا ىلص النيب    هم أمر  يه يف قلوبصوتُ د  جدّ   ا   ذاإ باللبعد طول عهدهم   ملسو هيلع هللا ىلص  النيب

املا     شوقاً منهم  ىل رؤيته    ملسو هيلع هللا ىلص عث النيب  حىت قال بعضهم: بُ     ذانه  ليهأاش ّوقي ُهم  
   ملسو هيلع هللا ىلص  ابكوا ااشتد بكائهم عليه   هم عند ذلك وبيت قل اصوته رقّ   ه ذانهيجهم بالل 

أشهد "  :املا قال بالل  .ذانهأحىت خرج مجيع من يف البيوت حني مسعوا صوت بالل ا 
اقال بعض الرااة سقط     فلم يقدر عليه  األذاإ امتنع بالل من    "  أإ حممد رسول هللا

لرسول هللا   ااملهاجرين ااألنصار   فرحم هللا بالالً   .اشوقاً  ليه  ملسو هيلع هللا ىلصمغشياً عليه حباً 
حساإ.  كم من التابعني هلم   اجعلنا ا 

  قال:   -رضي هللا عنه- هريرة    وأبما رااه    ا يلزم املأموم من متابعة  مامهامم
م اُم ل يُيْؤمت َّ ب ه  ف ال  خت ْت ل ُفوا ع ل ْيه    منَّ ا  )  :ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب   اقد صرح العلماو يف   ١. (ُجع ل  اْإل 

بذلك ا     كتبهم ببطالإ صالة من سبق اإلمام يف صالته  اأما املوافقة فهي مكراهة
حديث أيب هريرة:  منها     اأصحابه رضواإ هللا عليهم  ملسو هيلع هللا ىلص  جاوت األحاديث عن النيب

يي ْرف  ) ر ْأس ُه ر ْأس   أ ما خي ْش ى الذي   ُ َّ ا قي ْبل  اإلمام   أْإ ُحي وّ ل   اٍر( ُع ر ْأس ُه  اذلك    ٢مح 
 خش  يله ثواب امل يُ   جي  الو كانت له صالة لرُ     إلساوته يف صالته ألنه ال صالة له

َّ رأسه رأس محارعليه عقاب     . أإ حيول ا
: "    ملسو هيلع هللا ىلص  عنهاجاو   اا  ا ذا قرأ   أنه ق ال  ا ُجع ل  اإلماُم ليؤمتَّ به  فإذا كربَّ فكربّ   منَّ

رك ع  ا ذا  آم ني    فقولوا:  الضَّالّ ني    ا ال   ع ل ْيه ْم  اْلم ْغُضوب   غ ْري   قال:  ا ذا  توا   فأ نص 
 

 كتاب السنن الكربى  ١
 صحيح مسلم  ٢
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فارْكعوا  ا ذا قال: مس ع  هللاُ ل م ن مح د ه  فقولوا: اللهمَّ ربَّنا الك احلمد  ا ذا سج د 
  ١. (جُداا  ا ذا صلَّى جالًسا  فصلُّوا جلوًسا أمجعني  فاس

هذ يف   يغلطوإ  اجيهلون  هاالناس  من ياألحاديث  عامتهم  عليه  ما  مع  ها 
لصالة ااالستهانة ب خذاإ معه   ها  فساعة  ياالستخفاف  خذ اإلمام يف  التكبري 

خذاا يف  التكبري حىت يكب ر اإلمام ايفرغ  يّ يف  التكبري اهذا خطأ  ال ينبغي هلم أإ 
امعىن قوله: "ا ذا ركع  .إذا كرب فكرباا"ف"ذا هو معىن من تكبريه اينقطع صوته  اه

 وه حينئذ.  فاركعوا"  يعين  ذا كّرب  للركوع اركع اانقطع صوته اهم قيام تب ع
 ا امعىن قوله: "ا ذا رفع رأسه اقال مسع هللا ملن محده  فارفعوا رؤاسكم اقولو 

حىت يرفع اإلمام رأسه ايقول:   معناه أإ ينتظراا اإلمام ايثبتوا ركعاً    ربنا الك احلمد"
َّ ملن محده" اينقطع صوته اسهم ايقولوإ:  ؤ فعوإ ر ري مث يتبعونه ف  عاهم ركّ   "مسع ا

 " .لك احلمدا "ربنا 
  اً ا ذا رفع رأسه اكرب  فارفعوا رواسكم اكرباا" معناه: أإ يثبتوا سجود"  ه:اقول

   اسهم.ؤ رفعوا ر ايتبعوه مث ي   حىت يرفع رأسه  فيكرب اينقطع صوته  اهم سجود
يف ا   ٢. ( أاُل ما تي ْفق ُداإ  من د ين ُكُم األ مان ُة اآخرُه الصالةُ )  : اجاو يف احلديث

تُُه  ف إ ْإ  احلديث أيضاً: ) ل ه : ص ال  اْلق ي ام ة  م ْن ع م  يي ْوم   اْلع ْبُد  ب ه     إَّ أ اَّل  م ا ُحي اس ُب 
ر   ف إ ْإ انْيتي ق ص  م ْن ف ر يض ت ه   ص ُلح ْت في ق ْد أ فْيل ح    ا أ ْجن ح   ا   ْإ ف س د ْت في ق ْد خ اب  ا خ س 

ه ا م ا انْيتي ق ص  ي  : اْنظُُراا ه ْل ل ع ْبد ي م ْن ت ط وٍُّع في ُيك مَّل  ب-ع زَّ ا ج لَّ   -ش ْيو   ق ال  الرَّبُّ  
ل ه  ع ل ى ذ    ٣.(ل ك  م ْن اْلف ر يض ة ؟ ُمثَّ ي ُكوُإ س ائ ُر ع م 

 
 متفق عليه  ١
 السلسلة الصحيحة لأللباين  ٢
 رااه الرتمذي االنسائي  ٣
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اكل شيو يذهب آخره يذهب مجيعه      فقد من الدينهي آخر ما يُ فالصالة  
هللا-فتمّسكوا   املسابق   -رمحكم  بيها  املستخّف  بصالته  املتهااإ  اليعلم  بدينكم  

 إلمامه أنه ال صالة له  اذهاب صالته هو ذهاب دينه. 
 

 

بھ.  وص هللا وسلم ع عبد  ورسولھ محمد وع آلھ و

 

 

���  
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 : مناذج من فتاواه 

أم أنـها حاليا     ؟أخالقهمهل تتجه اإلرشادات الدينية إىل تنظيم سلوك األفراد وتقومي  س.  
 تقتصر على فقه العبادات وأحكامها؟

 إ اإلرشادات الدينية اليت ُمتارس اآلإ بصفة عامة هي الدراس ااملواعظ اليت   ج.
ت    قرآإ الكرميتُلقى يف املساجد  اهذه سبيلها هو سبيل اإلسالم نفسه  فال مل 

التأليف يف مواضيع معينة اأبواب افصول  ا  نيمط  ينتقل من حكم يف على  لكنه 
العبادات  ىل آخر يف املعامالت  ىل آية يف األخالق  ىل أخرى يف زجر ااعيد أا  

ُ املسلم   مُر ايزجُر اينذُر  من    مثال  بشرى بثواب جزيل. االعامل  كتابه  يُعّلُم ايذّكُر ا
حُّ العبادات   السلوك.  اينتظمُ ايبّشُر فت ص 

 الشعوب؟ س. ما أثر الدين يف توعية  

 أإ املقصود من الدين يف هذا السؤال هو اإلسالم. ال شك  ج.

سابقة أا  -يف  جياد الوعي يف الناس يفوق كل أثر ألي حركة فكرية     إ أثر اإلسالم
جلزيرة العربية فأخرج أهلها من رعي   -الحقة ريخ اإلسالم حني بدأ  ايشهد بذلك 

مسى  ً طويلة  اأكرمهم  الغنم  ىل رعاية األمم  اسّودهم على من ملكوا الدنيا أحقا
م االفضيلة اقضوا على اجلهل االرذيلة.  رسالة  ففي كل مكاإ حلوا فيه نشراا العل 

سبحانه خطابه   هللا  فبدأ  تفارقه.  ال  اليت  اإلسالم  طبيعة  من  هي  الشعب  اتوعية 



١٩٠ 
 

لعلم فقال تعاىل:   ْسِم ر بِ ك  الَِّذي خ ل ق  ﴿لإلنساإ  ِ    امل يزل يوقظ العقل١﴾ اقـْر ْأ 
لطرق اليت يسلكها للوصول  ىل   ايرشده ايعلمه كيف حيكم على األمور ايبصره 

ضع الضالل ااخلطأ الناشئ عن  غفال العقل  احلق. ايكشُف أثناو ذلك عن موا
ت القرآإ الكرمي يف هذا املعىن كثرية.   اآ

اكاإ هذا هو املفتاح األكرب للوعي  فشمل الوعي كل نواحي احلياة  اقد  
عن   اإلسالم  تدبريها دقائقهاكشف  يف  ارافقهم  معاجلتها   الناس  ىل  اأرشد    

اتصريف سياستها من عقر دارهم  ىل خارج حداد دالتهم  فعرف الناس معىن احلياة  
الغاية ااهلدف ارأى   يعمل ايضحي  اعرف  أإ  أجله  الصحيحة اما من  اق ي مها 

ريخ   ىل ذلك فسلكه  فكانت تلك النهضة العظمى اليت يعتالطريق املوصل  ز بيها 
لفت عليها القلوب هي السبيل  ىل تلك النهضة.  اإلنسانية  اكانت الوحدة اليت 

فهذه هي الراح اليت بثها اإلسالم يف الناس  جيتمعوإ يف غري عصبية ايتآلفوإ 
 ملا بينهم من األخّوة احيملوإ دعوة عاملية  نسانية  ال يُظلم فيها أحد للونه أا نسبه. 

لدعوة     فمىت قامت الدعوة حبق إ غّرك يوماً مخود أهلهأاهذا الدين ال حييا  ال 
 اجْدت من األثر ما يعيد  ىل الذهن اجلديد ذلك التاريخ اجمليد. 

 ؟هل صنع التماثيل ورسم الرسوم حرام أم حالل يف اإلسالمس.  

ظل  ألإ هللا عز ال سّيما التمثال اجملّسم الذي له     ج. نعم   إ صنع التماثيل حرام
ْلًقا  اجل يقول يف احلديث القدسي: ) ْلق ي ا م ْن أ ْظل ُم مم َّْن ذ ه ب  خي ُْلُق خ  في ْلي ْخُلُقوا   ك خ 

بًَّة  أ ْا ل ي ْخُلُقوا  ذ رًَّة  ً يي ْوم  : )ملسو هيلع هللا ىلصاقول النيب   ٢.أ ْا ل ي ْخُلُقوا ش ع ْري ًة( ح  ا أ ش دُّ النَّاس  ع ذ 
 

 أال سورة العلق. ١
 صحيح مسلم  ٢
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) َّ  تي ع اىل   . ١اْلق ي ام ة  الَّذ ين  ُيض اه ُئوإ  خب  ْلق  ا
س بيها  اقد دع ت   اأما الصور الشمسية ال سّيما  ذا كانت غري كاملة فال 
الضرارة ااحلاجة  ليها يف هذا الزمن إلثبات معرفة الشخص على حقيقته  فهي تثبت 

 .   اكذلك تثبت جواز سفرهاإ للمحاكم ايف شهاداته العلمية شخصية اإلنس 

 ؟عمال التلفزيونما حكم استس.  

 إ كاإ ما يُعرض يف هذا اجلهاز )التلفزيوإ أا الراديو( خمالفاً لشرع هللا فيكوإ   ج.
النظر  ليه امساعه حراماً. اأما  إ كاإ الذي يُعرض فيه ال يتعارض مع ما جاو به  

 اإلسالم فيكوإ النظر  ليه امساعه مباحاً. 

 هل جيوز للمرأة استعمال ساعة من الذهب؟ س.  

 نعم  يصح اال يعارض الشرع يف ذلك. ج.

أو إذا نزل عليها سائل أصفر   ؟هل يصح للنفساء الصوم قبل انقضاء األربعنيس.  
 خالل احليض؟ 

الو أقل من يوم يُعترب طهر ايصح هلا الصيام. ا ذا نزل   ذا انقطع النفاس  ج.
 عليها سائل أصفر  كما يف السؤال  فاملعترب أنه حيض.

لطالق ثال  على زوجته ملنعها من الذهاب إىل مكان معني فذهبت حلف رجل س.  
 إليه عامدة، فهل يقع عليها الطالق؟ 

 
 صحيح البخاري  ١
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 إ كاإ      يقع عليها الطالق. اقال بعض احلنابلة  إ ذلك يرجع  ىل نية احلالف  ج.
غرضه اإليقاع عند الشرط فهو تعليق: يقع الطالق حبداث املعّلق عليه )الذهاب 

املكاإ(. ا  املكاإ  فهو ميني  ىل  الذهاب  ىل  املنع من   إ كاإ غرضه احلثُّ على 
 اتلزمه كفارة اليمني.  

 ملسو هيلع هللا ىلص هل صحيح أن قراءة سورة )املسد( مكروهة يف الصالة؟ وهل صح  أن الرسول  س.  
 بكى عند مساعها؟ 

 مل يصّح هذا مطلقاً. ج.
 

للمسافر إذا لبس هل جتوز الصالة بعد االستحمام دون وضوء؟ وما مد ة املسح  س.  
 احلذاء؟ 

 ذا نوى رفع احل د ث اقت االستحمام جاز له أإ يصلي بداإ اضوو. امّدة   ج.
م بلياليهن. املسح   للمسافر سفر قصٍر يف غري معصية ثالثة أ

 

ما هي الصلة بني الكيان احلايل إلسرائيل وبني بين إسرائيل الذين جاء ذكرهم يف س.  
 القرآن الكرمي؟

بنو  سرائيل الذين جاو ذكرهم يف القرآإ هم الذين أدركوا أنبيائهم اآمنوا بيييييييهم.  ج.
قبيل ظهور  -اأميا بنو  سييييييييييييييرائييل اليذين جياواا من بعيدهم فقيد كفراا بكتبهم ابيّدلوا 

فـ و ْيل  ل ِلَِّذين  ي ْكتـ ب ون  اْلِكت اب  ﴿ اأخرب القرآإ بذلك يف سييييورة البقرة -اإلسييييالم ابعده
ۖ  فـ و يـْل  هلَّ م ممـِ َّا ك تـ بـ تْ  رت  وا بـِِه مث  نـ ا ق ِليال  َِّ لِي شـــــــــــْ ا ِمْن ِعنـِد ا ذ   أ يـِْديِهْم  ِ يـِْديِهْم ُث َّ يـ ق ول ون  هـ َٰ

 ١.﴾و و ْيل  هلَّ م ممِ َّا ي ْكِسب ون  

 
 من سورة البقرة.  ٧٩اآلية  ١
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 ها صور لإلنسان؟ وهل جتوز الصالة فيها؟ـ هل حيرم لبس الثياب اليت بس.  

حيرم على كل ذكر اأنثى لبس ما فيه صورة  نساإ أا حيواإ  اُتكره فيه   ج.
 الصالة.

 ما مدى استجابة أهل قطر للتعاليم الدينية؟ س.  

هم السليمة  مل تكد مفاسد احلضارة اجمللوبة  ي إ أهل قطر ال يزالوإ على فطرت  ج.
ليم الدينية  اتعتؤثر فيهم فتخرجهم عن فطرتيهم القابلة للخري الذلك فهم يستجيبوإ لل 

 أحسن استجابة.

 ما هي أمنيتك يف احلياة لنفسك وللوطن العريب؟ س.  

كسب عمًال صاحلًا  فأمتىن حياًة طيبًة تُ العزيزة على نفسي  أما األمنية اخلاصة    ج.
مي يوم لقاو هللا تعاىل  .عند هللا مقبوًال اأإ يكوإ خري أ

ها التعااإ احيصل من  يالكلمة اليت يتم باأما األمنية للوطن العريب فأمتىن مجع  
لوحدة اإلسالمية ااألخوة الدينية  يمثرت ها التآخي االتآزر االتناصر اهذا ال يتأتى  ال 

اجتعلها كاجلسم الواحد  ذا اشتكى أحد أعضائه تداعى   اً  اليت تربط األمة ربطًا ُحمكم
حلمى االسهرئله سا ا اإلسالم احيث عليها  تلك الوحدة اليت يدعو  ليه .ر اجلسد 

فصح بياإ االيت ال يسعد املسلموإ  ال ب اال يقوم ألمتهم ازإ بني األمم    هايالقرآإ 
ما مل حيافظوا عليها حىت يكونوا كسلفهم   اً اال يصح هلم اعتصام حببل هللا مجيع    هايبدان

ئهم املاضني ح اال تقدم اال يتم لألاطاإ العربية اإلسالمية جناح اال فال    األالني اآ
لقرآإ العظيم االعمل بسنة سيد املرسلني  ف لتمسك  من أصاب هذه األمة    ما  ال 
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ر  ال بسبب  مهال أاامر هللا اعدم التمسك بسنة رسول هللا  اذلك أإ اإلسالم خّ 
ا نقاذ  البشر  أنزهلا هللا إلسعاد  اليت  السمااية  إ  اإلهلية اأاىف األد الشرائع  أكمل 

اهداية الناس كافة  ىل السعادة احلقيقية ااخلري احملض    خمالب الشراإلنسانية من  
 االفالح اخلالص. 

اأرحبها   اأنفعها  اأكملها  اأمتها  اأجلها  إ  األد خامت  اإلسالم  دين   إ 
    دين العقل ااحلكمة   دين القول االفعل   دين العلم االعملهو    .اأرجحها اأصلحها

االصالح السعادة  اال   دين  الفوز  االنجاح   فالحدين  السالمة  العدل    دين  دين 
السامية   ااملساااة ااملكارم  العالية  األخالق  االعتقاد     دين  االيقني   الصحيحدين 
 .د دين املعاش ااملعاد ااخلري الذي ما له من نفا الراجح 

 
 

��� 
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 : وأدعية حكم 
كاإ الشيخ كثرياً ما يردد بعضاً من أشعار احلكمة ااألقوال اليت حتث على 

تهادراسه ا  خطبهمكارم األخالق يف    مثل صفات البذل ااإلكرام ااإلنصاف  كتا
دعية   امعرفة الفضل ألهله  . لصالح أحوال املسلمنياخيتمها كذلك 

 

 :ةاحلكمأقوال من 
 ضياع فرص مكارم األخالق. أداو املكارم من  إ التساهل يف  -
 الذكي ميلي عليه ما مل ُيشرح. مُ هْ في   -
 .ته يقظته فلم حيتج  ىل دليليظة دلّ زق يق  من رُ  -
لعلم دلّ  من قصد اجه - )ااتقوا هللا   األحسن ه املقصود على يهللا تعاىل 

 . ايعلمكم هللا(
نْيي ا أ ْمث ال  ت ْضر بُ  - ُم  يل لدُّ م  ه ا األ َّ    .تي ْرُمج اإٍ ا ع ْلُم الزَّم اإ  ال حي ْت اُج   ىل   ل أل  
 

 احلكمة: أشعار من 
 ل مبثل اعتقاد الفضل يف كل فاض    ر اإلنساإ عن فضل نفسه ييييياما عب -

نتقاص األفاضل   اليس من اإلنصاف أإ يدفع الفىت   يد النقص عنه 
نُ ييييييييييد كيييييييييمُة املرو  ما قييييياقي      داوُ ييييييي ل العلم  أعيييييلوإ  ألهييييييييااجلاه       هُ ييييياإ حيس 

 

ً ليذي أم لٍ  - ْعي  اُكْن عليى الدَّهر م عوا  ١واإُ ييييييييييي رجيو ن داك  فإإَّ احلُيرَّ م 
مياً        اإُ ييييييييييييفإنَّيُه الرُّْكُن  ْإ خاني ْتيك  أركي  ااشُدْد ي ْدييك  حب بيل  هللا ُمعت ص 

 
 للشاعر األديب أيب الفتح البسيت  "عنواإ احلكم"قصيدة أبيات من  ١
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يُد فيي ع واق ب  يييييم يْن يي تَّ      ا يكف ه  ش رَّ م يْن عزُّاا ام يْن هانُوا  يه ييييييييييق  هللا ُحيْم 
 
نّ يير  الُعل ى م ّين الق  ييييل غ يْ   -  ١رغب أالوال العلى ما كنت يف احلب   بُ ييييل ى ا الّتج 

ُ ْمل ي ع  َّ ا تي ُرامُ يييييُذْرك  ف ييييييي ذا ا  بيييييييياذل أا مؤنييياس اال عييييييييييييييا النيييييييفم  هُ يييييييييييم 
 ر بُ ييييييييييم  أقْ يي يييييييييياحل لْ ايت  ىل ييييييييييّن أْاق  ييييييييا ل ك    هايل مثل يييي ات اللجهييياقأم يييياللحل 
لُ ييييييي صُ    ربيييييييييييييعأوإ ا ييييل ييييييييييييي ائيييم يفَّ القيييي يييييييييجييعايُ  لي ييوإ  ا أعت  يييييييي وُل ع لّي اجل اه 
 ب يييغضأين لست ييييينأن ييييييغيج ضييييييييلواع ُدهمْ يييييييييةً ا ي ز ييييييييي ر ْاإ  احت م ايل ُغصّ  
 بُ يييْزإ  ُخلّ يُ ييُر املييييييياٍم عائيييييييميييُض غ  ييييييييييا مي ها يم   كأنّ يا أُعر ُض ع ْن كأس  الّندي 
 ب مغضب يي وراو االقل ييييييق العي يييييييطيينأاال  ها يعرف الفحشاو اال بوصفأاال  
 اإ ايسلبيييييطى الزمييييي يعاالت ما يييفض مي ييس عزائييييييإ متأالست براض  
ايييييييييييييي ُب آداٍب ح ب اين حب  ْفظ  يييغ ر ائ     ؤدب ييياملم ييييييي عيييرف الدهر نيياين اصيييييييزم ه 
يياُم ُمثّ ت  يييييييييييييين ا األيّ يييييييتُير ّيشُ    ب ييييقّ يابئس املعادي يييييم ذا البييييييييييعيييين الأ اييييييُضن  يييييييييييييه 
يْ ين     ب ييييييييطل يييييارم تيييأيت ااملكيييييخل يييييرى البأ  ع  الّلئ ام   فإّنينييييْن ط بيييييييُتك  ع  يييه 
 ب يييييغل أع ييييييرار االطبيييييييحألا وم بيهاييييييييقي  ةييود يف الناس فطنييييييييإ اجلإم فتعلّ  

 
 في تي ْلق ى كما الق ى الُقراُإ السَّوال فُ   د  االثي ر ىيييييييْبت  يف اللَّحْ ييييُغيّ  ك  قْد يييييك أ نَّ  -
ْوت  ق ْد أ ْفىن  الُقراإ  اليت م ض تْ  

 
 فُ ييييييييييفي ل ْم يي ْبق  ذا  ْلٍف امل يي ْبق  آل   أر ى امل

ب ْت يي ْوما عليه اللَّف ائ   ذا  ًة  ييييييييييين  يف الناس  س اع  ييييييكأ إَّ الف ىت  مل يي غْ    فُ ييييييييييُعص 
 فُ ييييييييييييييك ي اآخ ُر هات  ييييف ُمْست عرب   يي بْ  ه يييييونييييييييييييية  ينُدبُ يييييييييييييييه  ُعْصبيييييييييييييياقامْت علي 

 
 أبيات للشريف الرضي اقيل لعنرتة العبسي ١
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لعلم حّيا  -  د مات جهالً اغّياييييييييامبّقى ق ُرّب ميت قد صار 
 ال تعدا احلياة يف اجلهل شيئا وداً يييييفاقتنوا العلم كي تنالوا خل  

 
 ومن األدعية:

ً صائباً اسريرًة صاحلة.  -  نسأل هللا رأ
 

أسأل هللا الذي بيده مقاليد كل شيو أإ يلهمنا الرشد ايلزمنا القصد اجيمع  -
عن  الشكوك  تدفع  ايهديهم  ىل  خّوة  االدنيا  الدين  خري  على  املسلمني 
حىت   ااإلنصاف  العدالة  حمبة  فيهم  اتغرس  عواطفهم  من  االعدااة  قلوبيهم 

 يعيش بنو اإلنساإ يف ظالل من السالم االرفاه ااألمن.
 

االعزمية على الرشد  اللهم اجعل خري     اللهم  ين أسألك الثبات يف األمر -
آخره أعمايل   زماين  مي    اخري  أ اخري  اللهم  ين  خواتيمها   لقائك   يوم 

  ً ً منعّ   صادقاً أسألك لسا ً رطباً     ماً بطاعتك اقلباً عقوالً ابد اأسألك لسا
ً هنياً خبدمتك اطاعتك.  بذكرك اقلباً منعماً بشكرك ابد

 

الشكوى - قبل  حلال  العامل  اآلمال     اللهم  نك  حتقيق  على  القادر  اأنت 
 ذا انقطع   ملجئياأنت     لأنت مالذي  إ ضاقت يب احلي   اكشف البلوى

ا ىل جوارك افتقر  اللهم ال حتقق علي     يب األمل. اللهم  ين بذكرك أفتخر
اال تعذبين اأ     العذاب اال تقطع يب األسباب. اللهم ال ختيبين اأ أرجوك
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 جمري من استجار     ا ركن من ال ركن له    عماد من ال عماد له   أدعوك
 . به احامي من الذ حبماه 

 اذرهييييييييييييا أحييييييييه ممييييييييير بيييييييياأستجي  هيييييييييييل ييييييما أؤمييييه فيييييييوذ بييين ألييييي م
 اال يكسراإ عظماً أنت جابره   الناس عظماً أنت كاسره ربال جي

 
 
 
 
 

���  
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 م املسرية اختـ - السادسالفصل 
 

x  مرضه ووفاته 

x  ذريته إخوانه و 

x خامتة الكتاب 
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 مرضه ووفاته 
ابعد أإ  قضاها الشيخ يف العلم االتعليم ااإلرشاد االتوجيه   بعد رحلة طويلة  

قوامها    يف مدارس قطر  أمثرت جهوده الطيبة يف تشييد صرح أصول تربية  سالمية
ل مستشفى الرميلة    األصالة احلّقة االشريعة اإلسالمية اخلالدة  يف فاجأه املرض فأُدخ 

ممدينة الداحة   اليوم العشرين من شهر رجب يف    انتقل  ىل رحيمة هللامث    لبضعة أ
   م.١٩٦٨ه املوافق للثاين عشر من أكتوبر ١٣٨٨عام 

اعاانه آخراإ     -رمحه هللا-كي  قام بتغسيله اجتهيزه شقيقه األكرب حممد بن تر 
ي  عليه  

الصالة عليه العلماو    حضر جامع الداحة الكبري )جامع الشيوخ(  ا يفمث ُصلّ 
املواطنني.   البالد امجع غفري من  له  شيّ ا االشيوخ اأعياإ  عه  ىل قربه آالف احملبني 

فضله جليلاملقدّ   االعارفني  مهيب  موكب  جلهاده يف  يف  رين  ه  ار الشيخ    املقربة  
مبناقبه امشيداً جبهوده اما ترك من أعمال جليلة يبقى   عبداملعز عبدالستار منّوهاً 

كانت مراسم التشييع أكرب داللة على حمبة الناس    ا ذإ هللا  نفعها ايُرجى أجرها
 هلذا العامل اجلليل ااملرّيب الفاضل.

ابّثت اإلذاعة القطرية نبأ افاته اغريت براجمها العادية  ىل ترتيل القرآإ الكرمي   
الشيخ آنذاك    احضر املعزاإ  ىل جملسه يف منطقة البدع  اعلى رأسهم حاكم قطر

ين ين  اايل العهد الشيخ خليفة بن محد آل  ازير املعارف  ا    أمحد بن علي آل 
ين االشيو الشيخ جاسم بن محد   خ االعلماو ااألعياإ من أهل قطر. آل 

بن تركي رمحة ااسعة  فقد خّلف  اراوه حديثاً طيباً  عبدهللا  رحم هللا الشيخ  
ما جزى به العاملني  على ما قدم خري   املوىل الكرمي جزاهاذ ْكراً حسناً اثناًو عاطراً  ف

من أجل  سعيهماجعل سريته الزكية مثاال حيتذيه أبناو قطر يف   الصاحلني من عباده
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 التقدم االرفعة االسعادة حتت راية االسالم. 

 أندى لقبـــرك من زالل املــــــــاِء      أيها الشيـــــخ الكريـــــــم حتيـــــة  

ين    أصدراقد   أمري   -رمحه هللا-األمري األب الشيخ خليفة بن محد آل 
السبيعي على  حدى    طالق اسم الشيخموافقته  البالد األسبق   عبدهللا بن تركي 

اذلك افاًو حبقه اتقديراً جلهوده يف النهضة التعليمية     املدارس احلكومية يف الدالة 
 .االعلمية يف قطر
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  ذريته إخوانه و 
 الّسن:   اترتيبهم حسب   )رمحهم هللا(بعده    مجيعهم قد ُتوفوا  من اإلخوة أربعة  للشيخ

 

  ( ١٩٨٣الوالد حممد بن تركي )ت.   -١
  ( ١٩٧٩الوالد أمحد بن تركي )ت.   -٢
  ( ١٩٩٩الوالد ثواب بن تركي )ت.   -٣
صر بن تركي )ت.   -٤   ( ٢٠٠٢الوالد 

لكثري من   ُرزقأربع زاجات  اقد    هالكرهن   قد سبق ذ    مخس اله من األخوات  
   اترتيبهم حسب الّسن:ابناً  عشر أحد  عاش حياته  ا األبناو اتويف بعضهم يف 

  (١٩٥٥ ت.)  عبد هللاخليفة بن  .١
  (٢٠٠٥. ت )   عبد الرمحن بن عبد هللا .٢
  (١٩٩٢ت. )  تركي بن عبد هللا .٣
  (٢٠١٥ت. )  حممد بن عبد هللا .٤
    ازير الرتبية االتعليم األسبقعبد العزيز بن عبد هللا د.  .٥
      رجل أعمالخليفة بن عبد هللا .٦
   مدين    مهندس راشد بن عبد هللا  .٧
   طبيب استشاري العظام صر بن عبد هللا د.  .٨
   دكتوراه يف علوم الفلك.خالد بن عبد هللاد.  .٩

 مستشار قانوين  حمامي ا   أمحد بن عبد هللا . ١٠
   كيميائي    مهندسفهد بن عبد هللا . ١١

ث سبعاً  ثالث    .لتدريس يف جامعة قطر منهن حيملن الدكتوراه اقمن  ارزق من اإل
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 مة ـ اتاخل
الذي بنعمته تتم الصاحلات االصالة االسالم على رسول هللا اآله  احلمد  

 اصحبه امن على هديهم يسري. 
 أما بعد:

- عبدهللا بن تركي السبيعي  الشيخ  العامل  مراحل حياة    يفاتسم البحث  فقد  
  فلم يبق ممن عاصر زمانه  ال القليل. امت لكثري من اجلهداالكتابة عنها    -محه هللار 

ر علمية مكتوبة مثل احملاضرات االدراس االتسجيالت   رك  الرتكيز على ما ت   من آ
  تقارير رمسية امكاتبات امراسالت امقابالت صحفيةاإلذاعية  اكذلك ما توفر من  

ملراحل ا  قيث  أسهمت مجيعها يف تو امعارفه   خوانه اأبنائه اأصدقائهحفظته ذاكرة    اام
 . امةآنذاك بصورة عجملتمع القطري ابصورة خاصة ا ها الشيخ ياليت مرَّ ب

  اأاضحت كثرياً من   ما يقرب من قرإ من الزمن  الرتمجةلقد غطت هذه  
ت احلياة التعليمية ااالجتماعية ااالقتصادية يف قطر  جوانب   اما صاحبها من حتد

ما ا السبيعي  بن تركي  عبدهللا  الشيخ  حياة  رمست لنا صورة ااضحة عن  ا جنازات  
بناو نيهضة تعليمية اصحوة  سالمية آتت ُأُكل ها اثيمارها    من حتقيق ليه  كاإ يسعى  

قية  ىل يومنا هذا.بعد رحيل الشيخ رها     اما زالت آ
 

رهم العلمية االدعوية    إ احلديث عن حياة العلماو اجهدهم اجهادهم اآ
يت بعدهم على بذل اجلهد  األمور اليت حتمن أكثر  هو  ااملشاّق اليت كابداها   ّفز من 

مناراٍت ُيستدّل بيها    -اال يزالوإ-يف سبيل العلم االدعوة  ىل هللا. فقد كاإ العلماو  
الصاحل  السلف  لدينه    على طريق  اليت يسعى  ليها كل خملص  النبيلة  امليثييُيييل  اعلى 

 ااطنه. 
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اهذه الرتمجة للشيخ عبدهللا بن تركي السبيعي ال تزال قاصرة عن  يفائه حقه   
امن العلم الذي  هللا أإ جيعل عملنا هذا مقبوالً عنده    املقّل  اأسألا منا هي جهد  

يتغمده بواسع رمحته اجيزيه خري   الشيخ اأإيكتب أجره يف صحائف  أإ  يُنتفع به ا 
 اجلزاو عما قدم لدينه ااطنه.

 

طر ممثلة يف  ىل حكومة دالة ق  يفوتين أإ أتقدم بوافر الشكر االتقدير  اال  
الثقافة   ضة  ازارة  ري  أعالم ق  على حرصهم  االر طر كجزو ال يتجزأ من يف توثيق س 

 .هذا البلد الطيبريخ 
 

 ﴾  آخر دعوانا أن احلمد  رب العاملنيو  ﴿
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الطبعة   . ٢٦ العاصمة   دار  بسام   آل  عبدهللا  قراإ"   مثانية  خالل  جند  "علماو 

 ه.١٤١٩ الثانية. 
  دار املنهاج   نعماإ اآللوسي   "غالية املواعظ امصباح املتعظ اقبس الواعظ" . ٢٧

 م.٢٠١١جدة  
إ   بن حجر    أمحد  "فتح الباري شرح صحيح البخاري" . ٢٨ العسقالين  دار الر

 م.١٩٨٦مصر  
اخل ضاب " . ٢٩ يف  السؤال  عن  اجلواب  يف  اخلطاب  تركي  فصل  بن  عبدهللا    "

 . م١٩٥٥  البحرين  دار املؤيدالسبيعي  
بن   . ٣٠ اآلداب"  محد  األنساب اجممع  السعوديةا"كنز  الدار  احلقيل     براهيم 

ض    م.٢٠٠١الر
لوامع األنوار البهّية اسواطع األسرار األثرية شرح الّدرّة املضّية يف عقيدة الفرقة  " . ٣١

 م.١٩٨٢  دمشق  مؤسسة اخلافقني السفارييين  حممد بن أحيمد املرضّية". 
حممد   . ٣٢ القحطاين"   القحطاين"نونية  صاحل  القاهرة  بن  احلرمني   دار    

 ه.١٤١٨
  دار احلديث  حممد بن علي الشوكاين   "نيل األاطار شرح منتهى األخبار" . ٣٣

 م. ١٩٩٣مصر  
مذكرة بعنواإ "الشيخ عبدهللا بن تركي السبيعي  من أعالم احلركة الفكرية يف   . ٣٤

 دالة قطر" / كتبها الشيخ علي شحاته.
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امسري  . ٣٥ "رجل  بعنواإ  د.  مذكرة  األستاذ  ابنُه  / كتبها  الشيخ  حياة  عن  ة" 
 عبدالعزيز بن تركي السبيعي.

 https://www.dorar.netموقع "الدُّرر السَّنية"  املوسوعة احلديثية   . ٣٦
 https://www.islamweb.netموقع "الشبكة اإلسالمية"   . ٣٧
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 م.١٩٦٠تقرير  نشاو املعهد الديين الثانوي يف قطر   .٥
 م. ٥/١٩٦٨/  ١٧لسورية جريدة البعث ا .٦
 م. ٧/٢/١٩٩٧جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  .٧
 . م٢٥/٦/٢٠١٥جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  .٨
 . م٢٦/٩/١٩٥٩جريدة الوادي املصرية  بتاريخ  .٩

 . م١٧/٥/١٩٦١بتاريخ جملة الداحة الثانوية   . ١٠
العدد   . ١١ الثالث   اجمللد  اخلليج   لدال  العريب  الرتبية  الكتب  مكتب  جملة عامل 

 م. ١٩٨٣الرابع  
 .جمموعة األحاديث اإلذاعية املسجلة . ١٢
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 املالحق 
ئق والصور   بعض مناذج من املراسالت والو
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 ١ حقلامل
 

 مع احلكامبعض مناذج من املراسالت 
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ين إىل فضيلة الشيخ عبدهللا بن تركي   كتاب من الشيخ علي بن عبدهللا آل 
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ين إىل فضيلة الشيخ عبدهللا بن تركيكتاب من الشيخ أمحد بن علي     آل 
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   كتاب من الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم إىل فضيلة الشيخ عبدهللا بن تركي
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 كتاب من األمري سعود بن جلوي إىل فضيلة الشيخ عبدهللا بن تركي 
 م ١٩٣٥يف عام 
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 ٢امللحق 
 

ئق وصور املعهد الديين الثانوي  بعض مناذج من و
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 قرير إنشاء املعهد الديين الثانوي ت
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 ١ - قرير إنشاء املعهد الديين الثانوي ت



٢١٨ 
 

 ٢ - قرير إنشاء املعهد الديين الثانوي ت
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 ٣ -قرير إنشاء املعهد الديين الثانوي ت          
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ين و  صر بن خالد آل  عبدالغين   الدكتورو تركي  بنعبدهللا الشيخ الشيخ 
يف  يف حفل مع أساتذة وطالب املعهد الديين  الراجحي أول مدير للمعهد الديين

 م ١٩٦٠عام 
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 مدير املعهد مع جمموعة من الطالب واألساتذة 
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 املعهد الديين  مع جمموعة من أساتذة  الشيخ بن تركي
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 ٣امللحق 
 

ئق التكرمي من وزارة اجملاهدين   اجلزائرية و
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 ٤امللحق 
 

 يف حاشية الكتبتعليقاته بعض مناذج من 
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 حاشية كتاب "منت األربعني النووية"  يف تعليقاته  منمنوذج 
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 حاشية كتاب "منت األربعني النووية"  يف تعليقاته  منوذج من



٢٣٤ 
 

 خبط الشيخ ابن تركي  منوذج من خطبة اجلمعة يف مسجد البدع 
 وكان يلقيها مرجتال   م١٩٢٤عام  يف 
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 ٤امللحق 
 

 الصور بعض 
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ئب احلاكم وويل العهد الشيخ خليفة بن  ين و حاكم قطر الشيخ أمحد بن علي آل 

ين وفضيلة الشيخ عبدهللا بن تركي خالل فرتة    . اخلمسينياتمحد آل 
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ين و آ لشيخ سلمان بن جاسم  ا    الشيخ عبدهللا بن تركي السبيعي فضيلةل 

 يف فرتة الستينيات
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 :يتوسط بعض الوجهاءعبدهللا بن تركي السبيعي  الشيخ فضيلة 

صر بن بن محد العطية  علي  :اليمني من علي بن خليفة و العبيدان محد أو
 يف فرتة الستينيات.  بن محد العطية بدهللا عو اهلتمي 
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اإلمام األكرب الشيخ حممود شلتوت شيخ اجلامع األزهر يف استقبال وزير املعارف الشيخ 

ين والشيخ عبدهللا بن تركي رئيس تفتيش العلوم الشرعية جاسم بن    محد آل 
 م ١٩٥٩يف عام  
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 فهرس ال
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