


1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



2 
 

 
 
 

 حياة عالم من قطر
 سيرة الشيخ عبدهللا بن تركي السبيعي

 
 تأليف: د. عبدالعزيز بن عبدهللا بن تركي السبيعي 

 
 2019الطبعة األولى 

 
 الناشر: وزارة الثقافة والرياضة

 اإلصدارات والترجمة إدارة  
 قسم اإلصدارات  

 + 974 44022788هاتف :  
 + 974 44022231كس :  اف

 3332ص.ب  : 
 قطر  –الدوحة 

 
 :  رقم اإليداع

 :  الترقيم الدولي
 

 مطابع الوراق 
 للناشر  جميع الحقوق محفوظة

 بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منهسمح ال ي  )
 استعادة املعلومات أو نقله بأيأو تخزينه في نطاق 

 (.رشكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من الناش

 
 
 

 2 
 

 
 
 

 حياة عالم من قطر
 سيرة الشيخ عبدهللا بن تركي السبيعي

 
 تأليف: د. عبدالعزيز بن عبدهللا بن تركي السبيعي 

 
 2019الطبعة األولى 

 
 الناشر: وزارة الثقافة والرياضة

 اإلصدارات والترجمة إدارة  
 قسم اإلصدارات  

 + 974 44022788هاتف :  
 + 974 44022231كس :  اف

 3332ص.ب  : 
 قطر  –الدوحة 

 
 :  رقم اإليداع

 :  الترقيم الدولي
 

 مطابع الوراق 
 للناشر  جميع الحقوق محفوظة

 بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منهسمح ال ي  )
 استعادة املعلومات أو نقله بأيأو تخزينه في نطاق 

 (.رشكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من الناش

 
 
 

 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ٧٤٨ / ٢٠١٩

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية )ردمك(: ٩ / ١٤ / ١٣٥ / ٩٩٢٧ / ٩٧٨



3 

 

 

 تأليف

 



4 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



5 
 

 فضيلة الشيخ عبدهللا بن تركي السبيعي 
 مدير الشؤون الدينية ورئيس تفتيش العلوم الشرعية

 معارف قطر وزارة 
1897-1968 

 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7 
 

 مقــــــدمـــة
 

اأشييييند أإ ه  له  البصيييي  احلمد هلل الذي ليس كمثله شييييهو الس ال ييييمي  
اللنم    أإ حممداً رسسل هللا البش  النذير  االّ راج املن   اأشندهللا العليم اخلب     ه  

 صّل اسّلم عليه اعلى آله اأصحابه امن على لدينم ي  . 
يف بناو   امؤثر   لام   احياة العلماو ألمر   احلاضرة ب  ةفإإ تعريف األجيال 

ننا احلنيف يف على عاتقنم التعريف بدير العلماو الذين محلسا  ي  ياألمم  السه امتداد س  
نم للعلم اخدمته االدعسة يكل عصر من العصسر املمتدة اليت عاشسا فينا ابذلسا حيات

مشاعل  احاملسة األنبياو ارث اً عنا  فنم حقّ   ليه ألصبح كث  من أمسر ديننا غريبةً 
 احلضارة اثبات األمة اإلسالمية على احلق املنزل من ال ماو.

 
نم  ىل الصراط امل تقيم  االدين  يأرسل  ىل الناس رُساًل يندان  تعاىل قد   إ هللا

بلَّغ رسالة ربه أح ن ما الذي   ملسو هيلع هللا ىلصالقسمي  اختمنم ب يد األنبياو سيدان حممد 
دين أح ن ما يكسإ األداو  مث محل األمانة من بعده  يكسإ البالغ  اأدى أمانة ال

  اظلَّْت لذه  ملسو هيلع هللا ىلص  ااراثة نبيه اخلامت رجال  اصطفالم هللا  ااختارلم لتبليغ دينه
 لذا  ا ىل أإ يشاو هللا تعاىل.نا تتساصل  ىل يسم الصفسة

  فإإ اظيفة الدعسة تصدر عن اختيار رابين  همبتعلقف ا ذا كاإ كل شهو ي شرُ 
 1. : )ا   إَّ الُعل م او  ا ر ث ُة األ نْب ي او ( ملسو هيلع هللا ىلصاذلك لقسل صاحبنا   ااراثة للنبسة اخلامتة 

  

كّل    هنضٍة  اابعثيأعالم  كّل ن -اه زالت آاثرلم-علماو امل لمسإ ال كاإ

 
 رااه أبس دااد االرتمذي اصححه األلباين  1
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كّل تّياٍر يتدفق ابلعطاو. فتّياُر العلماو امل لمني حّرك اهلمم الرّاكدة    ّاادفكرٍة  ار 
ذلك أإ فكر لؤهو ااستمراره لس الضمانة   .االنفسس اخلائرة االعقسل املتجّمدة
كر العلماو اخلالد  األإ ُُيفظ الّ بُق ااهبتكاُر  احلقيقية ألإ تتغذى األجيال على ف

 نا.يأجيال األمة اتضبط م  تندي ية تاتُرّسُخ األصالة كمنار 
 

امن لذا املنطلق ميكن القسل أبنه  ذا كانت املعرفة غاية من غاايت العقل 
 راو.  اآل فيناجتالات اتعددت اهاإلسالمه فإإ اسائل لذه املعرفة قد قامت حسهلا 

 

علمياً   نجاً ينج القرآإ الكرمي يف  رشادان  ىل املعرفة نيما نتسقف عند ننداع
 يقسم على دعامتني أساسيتني: جنده ااقعياً 

أإ ن تفيد من جتارب غ ان ابلقراوة هلم أا اهستماع  لينم ااهنتفاع مبا تركسه لنا   -
 من آاثر.  

 من ألداف بعيدة.   أإ ن تعمل عقسلنا لنكمل امل  ة احنقق ما تطلعسا  ليه -
 

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

 النماو االعطاو املسصسل.  
 

ك امل تقبل اترْ ابإلقبال على الناف  املفيد ألجيال    م تقيماً   م اراً   ااحلتمية لنا جتد هلا 
ك اهلدف  أا اإلحلاح يف طلب لدف حمال اترْ   من ارائه اه نف  فيهماه طائل 

ُلسا اَّللَّ  ع ْلم) املنال  ايف لذا اجملال يعلمنا الرسسل املعلم ملسو هيلع هللا ىلص ف عاً  اً س  َّللَّ    ان  ا تي ع سَُّذاا اب 
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   1.(م ْن ع ْلٍم ه يي نيْف  ُ 
اإلسالمه املنطقه ال ليم  اذلك  الدعامة الثانية تنادي ابلتفك  امعطيات 

كاإ    عقسل مما راإ علينا من آاثر الغزا الفكري لنا سساوً الأنه ه بد من أإ حنرر 
ن تطي  أإ نبحث عن أصالتنا من خالل س ة علمائنا يف  لكذا  ا أا غربياً  شرقياً 

 حرية اطالقة.  
 

 وأقوال املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف عامل املعرفة الشاملة
 
   2.(يُيف قّ ْنُه يف  الدّ ين    اً  ب ه  خ  ْ م ْن يُر د  اَّللَُّ )
ُكمْ )    3.(ف ْضُل اْلع اِل   ع ل ى اْلع اب د  ك ف ْضل ه ع ل ى أ ْدان 
ْثُل ُأُجسر  م ْن ت ب ع ُه ه  يي نيُْقُص ذ ل ك  م ْن     ىل  ُلدىً م ْن د ع ا ) ك اإ  ل ُه م ْن اأْل ْجر  م 

ْيئاً  ْم ش    4. ( ُأُجسر ل 
ق ٍة ُن آد م  انيْ  ذ ا م ات  ابْ ) ُلُه   ه م ْن ث الٍث  ص د  تي ف ُ   ج ار ي ٍة ق ط    ع م  أ ْا   ب ه  أ ْا ع ْلٍم يُينيْ

  5. (ا ل ٍد ص ال ٍح ي ْدُعس ل هُ 
يب ايف جمم  الزاائد أإ رسسل هللا  لاقد ارد يف الطرباين ايف الرتغيب االرت 

 قال:  على طسائف من امل لمني خ اً مث أصحابه فأثىنيف ملسو هيلع هللا ىلص خطب 
ُل أ قْيس اٍم ه  يُيف قّ ُنسإ  ج   ان  ) ُنْم  ا ه  يُنْم  ا ه  َي ُْمُران  يسن  ُنْم  ا ه  ي ع ظُ يُنْم  ا ه  يُيع لّ ُمسن  يم ا اب 

 
 صحيح اجلام   -حديث ح ن  1
 صحيح البخاري  2
 سنن الرتمذي 3
 صحيح م لم  4
 صحيح م لم  5
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ْسن   ُل أ قْيس اٍم ه  يي تي ع لَُّمسإ  م ْن  ييي نيْن  ُ     .ا ه  يي تَّع ُظسإ    يي تي ف قَُّنسإ  ا ه     ن ْم يج   ان  ُنْم. ا م ا اب  ا اَّللَّ
َي ُْمُران   ُنْم يا ي ع ُظسن  ُنْم يا يُيف قّ ُنسن   ُنْم يج   ان  ل يُيع لّ م نَّ قي ْسم   ْسن   ُنْم يا  ا ْليي تي ع لَّم نَّ قي ْسم   ُنْم  يا يي نيْن 

ل نيَُّنُم اْلُعُقسب ة   ا يي تي ف طَُّنسإ   ا يي تي ف قَُّنسإ   ن ْم يج   ان  م ْن  ُع اج     (.أ ْا أل 
 

عامة ااتريخ الدعاة خاصة هلس خ  معني للداعية اللم لم   التاريخ    إ دراسة 
اميكننا    ألإ التاريخ ميثل ذاكرة األمة  عسة  ىل هللا تعاىلاملعاصر يف سلسك طريق الد
املعرفة االعلم االتعليم يف قطر عرب لذه   مناللمن  مننلالقسل بعد ذلك أبننا أمام 

ارائد من رااد الننضة التعلمية  او الشريعة عاِل من علماليت تراي حياة  الصفحات 
 ال بيعه رمحه هللا. الشيخ عبدهللا بن تركه الس   يف دالة قطر

 

 يقول:  -رمحه هللا-علي شحاته  الشيخ كتب 
الشيخ عبدهللا بن   ااملريب الفاضلاجلليل العاِل رائد الننضة التعليمية يف قطر  لس "

  العلسم الشرعية.خمتلف ادرس  الكرمي تركه ال بيعه  حفظ القرآإ
قال عنه من عاصره: كاإ غزير الرااية  لطيف الّدراية  متشّعب احلديث  ي رتّق  

شخصية فذة  اافر  -رمحه هللا-. اكاإ البياإ الكالم امجيل قلسب الناس حب ن 
 العقل  سديد الرأي  ااس  املعرفة  مشرق السجه  منيب الّ مت  جليل القدر.

إ. ُتضهو حليُتُه بنسر املشيب اميألُ العني  ابملنظر البص ة  اقسة اإلمياأفاو هللا عليه نسر   
فُه أإ  السقار احمل اهعتبار. كاإ يتمىن كل من عر   الشيُخ مسض   املنيب. لذا كاإ 

مُيضه حياته الس يعيش يف رحابه  اي ُ  يف ركابه. اكاإ دؤاابً على املذاكرة  مثابراً 
اقف نف ه ااقته      اكاإ سري  احلفظ قسي الذاكرة  .بطالع االبحث االتنقيعلى اه

اجنده على دراسة اإلسالم الصحيح من مصادره األاىل  اأعانه على ذلك قرُية   
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مسحة  ابص ة  نييّ رة  اأُفق ااس   احافظة  قسية. اكاإ عاملاً يف التف    اأستاذاً يف 
له يف  تكانمه اتراجم الرجال. فرًا يف التاريخ اإلسالالفقه  احُمدّ اًث يف الّ  ة  احب

 مناملعرفة قدم راسخة  ايف العلسم ابع  طسيل. اكاإ  ذا حتدث مرجتاًل فكأمنا يقرُأ 
كتاب  اكاإ كالمه خاليًا من التعقيد اللفظه  بعيدًا عن التقّعر اغريب الكالم  

ذاق ار قةّ   مطبسعاً على سالمة الب يطاً مفنسماً للعاّمة  ه تكلُّف  فيه اه تع ُّف  
اكاإ الشيخ ُيفظ الكث  من أبيات الشعر فكانت طسع  رادته    األسلسب.
نا يف كل مناسبة  اجيري ذكرلا على ل انه يف ي نا يف كّل م ألة  ايردُّ بياي تشنُد ب

ّ  ه أ اته   كل جملس. ِل يد ع ابابً من أبساب اخل   ه طرقه  اه مسقفاً من مساقف الرب 
ني  أا ُمقرّ ابً بني متباعدين  اه يرتُك فرصًة  ه مصلحاً بني متخاصمفال تكاد تراه  

قد قاد محلًة ا  .تتطّلُب البذل  االف داو  يف سبيل أي بلد م لم  ه اكاإ يف املقدمة
جريئًة ااسعًة جلم  التربعات جملالدي الثسرة اجلزائرية  سالم فينا جبنده فكاإ  

لرة اسّلم أمسال جنحت احلملة اسافر  ىل القا  األال  اسالم فينا مباله حىتخطيبنا  
بنفس الدار يف  عانة ُأس ر اجمالدي    -رمحه هللا-اقام    التربعات للم ؤالني اجلزائريني.

اكاإ  ذا اقتن  أبمر من األمسر اندف  بكل طاقاته ا مكاانته بعزم اتصميم    فل طني.
 1" حىت يصل  ىل ما يريد.

 

 لعبيدان: أ. الدكتور يوسف بن حممد ا بوكت
الشيخ اجلليل االعاِل الكب  الشيخ عبدهللا بن تركه ال بيعه الذي ُيفل به اتريخ  "

قطر ايذكر له ابلفخر ااإلعزاز جنسده املباركة يف  رساو ل ب نات التعليم م  امل ؤالني 

 
 الشيخ عله شحاته  " يف قطر "الشيخ عبد هللا بن تركه ال بيعه من أعالم احلركة الفكرية 1
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بة اليت نعيشنا يف اقتنا  املخلصني الذين انطلقسا ابمل  ة التعليمية حنس آفاقنا الرح
 1." احلاضر

 

احماضرات امقاهت   لم يكن جند الشيخ عبد هللا بن تركه يف الدعسة خطباً ف
يؤسس قساعد راسخة لننضة دينية اتعليمية   اوً بنّ  بل كاإ عمالً  فح ب  ىافتاا 

   .متساصلة
ألنه كما    االتعليم عن جنده يف جمال الرتبية    منفصالً   اِل يكن كذلك جنداً   

  كاإ تربسايً اسيلته املثلى لتحقيق ألداف الدعسة  فقد   رأينا اختذ من الرتبية االتعليم
داره  ا   اإلسالمية يف جمال الرتبية االتعليم  فنس بسضعه منالج الرتبية    يف دعسته  داعيةً 

من علماو األزلر الشريف   أبساتذة تزايد البالد ا  الثانسي  نشاو املعند الديينيف 
من أبرز  كاإ  الديين اتسجينه   التعليم    شرافه على افتح أبساب التعليم للفتاة القطرية ا 

املعارف  الرتبية الدينية االعلسم الشرعية بسزارة  ااالد  قطررااد الننضة التعليمية يف 
 . القطرية

 هللا بن تركه ال بيعه رمحه هللا. لذا ملخص س ة عاملنا اجلليل الشيخ عبد

 
 

 
 

 
 م7/2/1997قطرية  بتاريخ جريدة الشرق ال 1
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 السياسية  البيئة 
  ال ياسية جممسعة لائلة من األحداث  ركه ال بيعه  ي عبدهللا بن تالشيخ    صرعا

على م تسى اجلزيرة العربية ااخلليج العريب امن خلفنما العاِل اإلسالمه الكب . فقد 
 م1906عام  الداحة حكم  جاسم الشيخ عبد هللا بن  تسيل املبكرة  نشأته اعى يف 

بن حممد  االذي    جاسم لدالة قطر املغفسر له الشيخ    هأثناو حياة أبيه املؤسس احلقيق
الذي  على القائد العثماين    ألل قطرر فينا  صيف عنده حدثت مسقعة السجبة اليت انت

 منطقة األح او.   جاو من
 

املعريف صيل العلمه االنضسج التعليمه ا امن املعراف أإ معظم فرتة التح
زمام الرايدة االسعظ ااإلرشاد قد ااكبت حياة   هتسلي امن مثعبدهللا بن تيركه  شيخلل 

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

حسايل عشرين عاما شند   ركه ال بيعهي عبدهللا بن ت  الشيخفعندما كاإ عمر  
  اقد كانت م1916عن قطر  اعقد املعالدة م  بريطانيا سنة    نائياً يتراك نجالو األ

صداقة قسية امعرفة عميقة اجلذار   جاسم  بن  الشيخ عبد هللا  أبناو طه بساحد من ترب
أه الس املرحسم الشيخ محد بن عبد هللا آل اثين الذي كاإ ي اعد أابه ايعاانه يف 

الشخصية بالد مبا عرف عنه من التدين اقسة اإ احلكم ا دارة دفة األمسر يف الؤ ش
  اهلذا فإنه كاإ ُيكم نيابة عن االده يف كث  االذكاو اح ن ال ياسة اسداد الرأي

كما كانت   . رمحه هللا  يف حياة االده   م1948عام    د الشيخ محتسيف  من األحياإ حىت  
بن عبد صداقة امسدة اتناصح م  الشيخ عله  عالقةعبدهللا بن تركه  شيخ ال تربط

ر ابلتدين االعطف على أبناو  م ااشتن1949كم عام هللا آل اثين الذي تسىل احل
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عن احلكم   -رمحه هللا-ركه تنازل الشيخ عله بن عبدهللا  ي ابن ت  شيخال  د  ن  شعبه. اش  
ة بن م اتعيني الشيخ خليف1960لي املسافق 1380لسلده املرحسم الشيخ أمحد عام 

 ا له.  لعند اانئبلمحد آل اثين اليا 
 

 1يقول الدكتور حممد الدُّرويب:
ركه ال بيعه  أحد مشال  علماو قطر ادعاتينا  مربٍّ فاضل  ي"الشيخ عبدهللا بن ت

يف عند الشيخ عله بن عبدهللا آل اثين  أمهنا مدير تفتيش تقّلد مناصب رفيعة 
ه  اكانت العلسم الشرعية يف ازارة املعارف القطرية  ُعر ف  بفضله اكياسته اح ن أدب

اكاإ من له تسجينات سديدة بشأإ  صالح التعليم يف قطر انشر املدارس النظامية   
إ  ىل جانب ذلك يتسىل التدريس اكاأشد العلماو القطريني املتحم ني لتعّلم املرأة  

ركه ااحداً من اجسه العلماو ااألدابو الذين كانت ي االفتيا ااخلطابة. كاإ الشيخ ابن ت
لشيخ عله بن عبدهللا آل اثين  اكاإ مشاركًا بعلٍم افضٍل اح ن جتمعنم جمالس ا

 ي يف تلك اجملالس." رأ

 
 "الشيخ عله بن عبدهللا آل اثين"  سل لة أعالم من قطر 1
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يل العهد الشيخ خليفة بن حاكم قطر الشيخ أمحد بن علي آل اثين وانئب احلاكم وو 
محد آل اثين ووزير املعارف الشيخ جاسم بن محد آل اثين وفضيلة الشيخ عبدهللا بن 

 )رحم هللا اجلميع( ،خالل فرتة الستينيات  تركي
 

م  مطل  اخلم ينات من القرإ العشرين شندت املنطقة العربية ثسرات  
لا ذال يطرة اهستعمارية اليت ب طت نفس متعاقبة تدعس للتحرر ااهستقالل امقاامة  

اتصاعد التيار العريب املقاام لالستعمار بست ة   على معظم أرجاو العاِل العريب.
ابرزت قيادات اطنية    م  انتشار اإلذاعات العربيةالعريب مت ارعة اانتشر السعه 

السطنية    الشيخ م  لذه القيماتفاعل  حتاال أإ تصن  احتقق قيام احدة عربية شاملة.  
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ال امية املطراحة يف ال احة العربية  سساو مننا ما كاإ يدعس  ىل التحرر من ربقة  
اتتابعت األحداث  امل اااة. اهستعمار أا ما كاإ يدعس  ىل نشر احلرية االعدل ا 

ااشتدت املقاامة العربية يف مصر اسسراي ااجلزائر االعراق  انشبت حراب كب ة  
   منتصرة م اخراج مصر مننا1956ثه على مصر يف عام متثلت يف العدااإ الثال

  اانلت مت ثسرة يف العراق ضد امللكيةاامقاامة اهستعمار الفرن ه يف سسراي  اق
الثسرة ضد اهستعمار يف العاِل  مبادئانتشرت  العراق اهستقالل. مثمصر اسسراي ا 

مج    ةالشيخ ابن تركه جلن اتيي رأس  لتحقيق اهستقالل. العريب ادعمت ثسرة اجلزائر 
لدعم ي تننض اهلمم ايطالب ابلدعم لألشقاو املتضررين ببذل املال  التربعات 

ااإ معه الكث  من بنف ه اتع ائر اقادلاالشعسب العربية يف مصر اسسراي ااجلز 
 اسامهت احلكسمة القطرية األل اخل  يف ذلك.  ت قطر الكرامرجاه

اعلى م تسى اخلليج العريب فقد عاش تلك املراحل املتتالية االيت أسفرت 
ة اخلليج عن طريق سل لة من اهتفاقيات اليت قعن ب ط سيطرة بريطانيا على منط
أا  سالمية   ة اعن طريق  بعادلا ألية قسة عربية قفرضتنا على حكام اشيسخ املنط

قة  ذ عارضت اقاامت امتداد احلركة السلابية ل ساحل اخلليج العريب اقد طعن املن
كاإ من أعظم أمنياته رحيل ذلك اهستعمار البغيض من أراضه اخلليج العريب  اِل 

  ة طقعن دال املن فقد عاجلته املنية قبل الرحيل الربيطاين عمر ليشند ذلك به ال ميتد
 .  ثالثة أعسامبعد افاته حبسايل الذي أتى 

 
اعلى م تسى اجلزيرة العربية  فقد عاش ذلك احلدث الكب  الذي تسحدت 

 . م1932ة ااحلجاز اع   يف اململكة العربية ال عسدية عام  منايفيه األح او اجند ات
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 م 1953سد امللك عام  مث عاش تطسرات األحداث يف اململكة اأبرزلا تسيل األم  سع
ملكًا على اململكة العربية   م1964بعد افاة االده مث مبايعة األم  فيصل عام 

  ال عسدية.
يف  اعلى م تسى العاِل اإلسالمه  فقد عاصر اتريخ اخلالفة العثمانية 

منذ أااخر عند اخلليفة عبد احلميد الثاين مث اخلليفة حممد رشاد عنسدلا املتأخرة 
  اعاش  م1918يد الدين )ال ادس( حىت عزل عام ليفة حممد احاخلامس مث اخل

الثاين( الذي ِل تكن له أي سلطة امت عزله ا سقاط   اجمليدأحداث ذلك اخلليفة )عبد  
 م. 1924لي املسافق مارس 1342اخلالفة يف رجب 

مدى غلياإ   ابن تركهالشيخ  عاشنا ايتضح من تلك الفرتة التارخيية اليت 
  براز حركات التحرر االعريب ااإلسالمه  ا اخلليجه  :امل تسايت األحداث على كل 

  اهستعمارُ  م  يف تطلعنا حنس اهستقالل ااحلرية بعد أإ جث   العريب أبقطارلا املختلفة
    من الزمن احاال جتريدلا من استقالليتنا بتفريق الصفسف على صدرلا ردحاً 

مما    نا من مقسمات التالقهي رمانمن أبناو األمة العربية  احااهعتداو على البارزين 
 شتت الطاقات املبذالة ملمارسة السحدة االبقاو  اظل اهستعمار لألمة م يطراً 

    أللنا  حقسق    خ ات البالد العربية عامة ااخلليجية خاصة  امضيعاً   م تنزفاً   م تغالً 
  ليه اهلممما تصبسا  حتقيقملشراعة يف ماهلا اآنا ا ييف طريق تطلعات رةٍ ثع ر  جح   ااقفاً 

 العالية من تقدم ااستقالل ارخاو اازدلار.  
 

بن تركه تلك احلقبة املمتدة من الزماإ  اجندلا ااضحة عبدهللا  عاش الشيخ  
 املالمح على تلك الصفحة الصافية من مرآة آاثره املدانة. 

يشند   ااس  رمحته قبل أإ أإ خيتار الشيخ ابن تركه  ىل  القديرُ  العلهُ  اشاو  
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ناو العالقات التعالدية اخلاصة بني دالة  ي فيه تسقي  اثيقة  نم األغر الذي متلذا اليس 
 م. 1971يف الثالث من شنر سبتمرب  بريطانياقطر ا 

 
 والعلمية الثقافية  البيئة 

فينا عاملنا من الناحية   نه ابلرغم من جالو ال مات اجلديدة اليت يتسجه 
نا أصبحت تتناال مجي  جماهت ي حىت  ن  الفكرية ااحلضارية ااهقتصادية ااهجتماعية 

ه جند حركة العلماو قد استطاعت  -ااحلق يقال-حياة كل اطن امساطن   ه أنه 
أإ تتكيف التكيف املالئم عرب تلك احلقبة من الزمن اليت عاشنا العاِل اجلليل. فقد 

لعربية  نا  مما أدى  ىل معاانة األمة ايمشكالت كث ة اختلفت داافعنا اأسباببرزت 
مختلف أجزائنا من جممسعة من الفجسات احلضارية العميقة  اأمام جممسعة أخرى  يب

 سنني القرإ املاضه.   عربمن التحدايت اليت تراكمت 
العلماو   قام به الذه احلقائق تكشف عن الكسامن اراو الدار الكب  الذي 

العلماو أنه   يف قطر  حيث أدرك م  جيله من الشيخ عبدهللا بن تركهايف مقدمتنم 
مة  يابكل عزي  ه أإ يعمل جالداً  -اقطر جزو مننا-اإلسالمه  ليس أمام العاِل

 امل تندة  ىل الكتاب اال نة.   ديثةاحلخذ بعدد من اهجتالات ااألساليب لأل  ممكنة
 

عترب من الرااد األساسيني حلركة الرتبية االتعليم  يُ   فنس  ابلذات   اجلانب  اامن لذ
 ىل اإلسالمية اليت ت تندف التحديث م  مطل  اخلم ينات  اغرس بذار األفكار 

 أا ابألحرى تلك العقسد األخ ة من القرإ الراب  عشر اهلجري. ال تينات   منتصف  
   

ة مدى احتياج األمة للفرد امل لم املتكامل حصفقد كاإ يدرك بنظرة علمية فا
تنشر التقدم االرقه   يف راحه اقلبه ااجدانه ايعتربه اهستثمار احلقيقه لكل غاية 
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ذلك اإلن اإ امل لم القادر على العطاو الذي    ىل بناو  يتطل اكاإ يف كل خطساته 
احلايل ي تطي  أإ يصن  احلضارة اإلسالمية بكل ما تشمل من م تحداثت العصر  

 االعصسر الالحقة.  
 

 : دائما   وكان يتساءل  
 املشرق؟  ألكيدة حنس امل تقبل  نا اليقظة االعزمية ا يلل ت تطي  لذه األمة أإ تنبعث ب

على يقني من صدق لذه األمة يف سعينا  اذلك ابملصارحة انقد الذات  كاإ
 اجتااز الصيغ ااألشكال املختلفة للحسارات العربية ااإلسالمية امل تحدثة.  

 
ي عى  ىل  شاعة التقدم العلمه املتميز  ذلك  كاإ  العاِل اجلليل  لذا  الذا فإإ  
حضارة العاِل  الذا ابلتايل ب أإ يكسإ للم لم  سنام حقيقه يف  أإ امل تقبل يتطل 

ي تلزم معرفة حقيقية بتسجنات حركة العصر  امن لذا املنطلق كاإ ينشر التحدي  
مبعزل  األجيالني  الس أإ تكسإ شخصية األساسه املطراح يف اجه العلماو ااملربّ 

الذلين بني امل تسايت  عن احملاكاة االتقليد  اكانت دعسته لالبتعاد عن اخللط
ساس علمه اخمطط ي عى  ليه العصر اجلديد  املختلفة للسجداإ العريب ابلعمل على أ

 يف كل اجملاهت. 
 

أإ نصيب أمتنا اإلسالمية أكرب من نصيب سسالا     اه خيفى على ذي لبّ 
ملادية تقف من اإلسالم يف ذاته األصيلة اجسلرة املش  ذلك أإ تلك احلضارة ا

ة يف احلية مسقف العداو االتصدي ألسباب ترج   ىل جذار الشر الكامناطاقته 
أعماقنا  الذا ترى نف نا حيال اإلسالم يف معركة تنازع البقاو  ااملعرفة ه جذارلا 
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 مسة.  نا املعاصرة انتائجنا امل تقبلية احلايالتارخيية اامتدادات
يف ذلك اضعف   لقد بلغت لذه التحدايت ااملعارك بعض ما تريد  على قسة 

ِل يكن من اإلسالم ذاته كدين  بل من   ااختالف األحسال ااأللسال  الكن ما بلغته
 حركته احيسيته يف معتنقيه امل لمني. 

 

 االقتصادية االجتماعية و  البيئة 
حيث تتجم   أرض قطر صخرية أا حصسية يف الغالب  ه يف بعض السدايإ  

عة. امناخنا معتدل يف معظم شنسر  طبقة جيدة من الرتاب الناعم الصاحل للزرا
الكن م  ذلك فنه من أح ن   رة يف أشنر الصيف األربعةال نة  اتشتد احلرا

ما األمطار فنه قليلة  بالد اخلليج لساًو اذلك هرتفاعنا املتسسط عن سطح البحر. أ
عند لطسهلا. ا ذا جاوت األمطار يف مسعدلا جتسد  احلداث الكننا تكسإ غزيرةً 

. اكانت البالد تعتمد على جتارة  رّّب علينا قطعاإ املاعز االغنم ااألبقارتُ ا  املراعه
اللؤلؤ الذي يسجد بكثرة يف اهل ات البحرية القريبة من سساحلنا. فكانت أعمال 

االغسص حبثاً عن اللؤلؤ يف فصل    ق مة بني رعه األنعام يف فصل الشتاوال ّكاإ م
اظنسر  اذلك ملناف ة اللؤلؤ الصناعه لؤلؤ . مث قّل اهعتماد على جتارة الالصيف
كاإ سببًا يف التحسل اهجتماعه  ااحتياج شركاته لأليدي العاملة مماالنفط 

اقد رافق ظنسر النفط نشسو ثراات جديدة أللل البالد .  ااهقتصادي للناس يف قطر
من حصيلة النفط االعمل يف شركاته اامل امهة يف النشاط التجاري نتيجة للنجرة 

   1املتزايدة  ىل قطر.

 
  عبدالبدي  صقرالتقرير ال نسي ملعارف حكسمة قطر   1
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اكاإ الشيخ ابن تركه يقسم ببعض أعمال التجارة اليت كانت مصدر رزق  
اله عدد من ال فن ر اللؤلؤ   ايُعد من أحد جتاقبل اكتشاف البرتال    القطرياجملتم   

امعرفة  ذا خربة  نا حبر اخلليج اأقطاره حبثًا عن اللؤلؤ اشرائه  اكاإ ياليت جيسب ب
معرافاً يف أاساط جتار اللؤلؤ ابألمانة االصدق.  اأنساع اللؤلؤ اجليد  ا ابملالحة البحرية  

اهجتماعية    اكانت حياته اخلاصة حياة رجل يلتزم مبادئ الدين يف معامالته اعالقاته
 اُيافظ على سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

يذكر السالد سلطاإ بن راشد    يف قطرلغسص  امننة    عنيف سياق احلديث  ا 
يف البحر أإ أفضل مغاصات عن حياة ألل قطر    ث طسيليف حدي   بن خليفة اهلتمه

اللؤلؤ تق  يف داخل ما يُعرف اآلإ ابحلداد البحرية لدالة قطر. امننا على سبيل 
   اأم الشيف    االشاغية  اأاب الغماغيم   نبارهل  ا   ابأا   االع د القبله   د الشرقهلع  ااملثال:  

   اغ لا.أم القرم اأم العظام ا 
اطيبة حبكام قطر آنذاك مثل عالقات اثيقة  ركهابن ت الشيخ اكانت تربط

اأجناله  بن عبدهللا  علهالشيخ ا   اأجناله الكرامعبدهللا بن جاسم آل اثين الشيخ 
اأجناله   االشيخ ح ن بن عبدهللا اأجناله الكرام   بن عبدهللامحد الشيخ ا الكرام  
م بن لشيخ جاساكذلك ا  االشيخ أمحد بن عله االشيخ خليفة بن محد الكرام.

الشيخ حممد بن  -يف منطقة الب د ع حبكم اجلسار-اكذلك  . محد ازير املعارف آنذاك
    آل اثين  االشيخ حممد بن محد  االشيخ خليفة بن عله آل اثين  عله آل اثين

اكذلك الشيخ خالد بن محد الذي   االشيخ انصر بن محد االشيخ سحيم بن محد
 فيصلاسم بن قاالشيخ  محن بن محد.عبدالر  االشيخ كاإ ي كن يف منطقة الرايإ

ابقية كبار أسرة آل اثين   لصناعة االزراعة(لازير أال )  االشيخ فيصل بن اثين
 على سبيل املثال:فالكرام  
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الشيخ خالد بن  الشيخ حممد بن أمحد  ا : بن حممدأمحد الشيخ  ذريةمن 
)درس يف  رحل بن انصاالشيخ فاا خسانينم الكرام  االشيخ خليفة بن أمحد أمحد  

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

بن  أمحد االشيخاثين بن جاسم: الشيخ عبدهللا بن اثين  الشيخ  ذريةمن 
 لكرام.   ا خسانينم ابن اثين  االشيخ خالد بن اثينجاسم اثين  االشيخ 
  االشيخ  سعسد بن عبد الرمحن: الشيخ  الشيخ عبدالرمحن بن جاسم  ذريةمن  

     ا خسانينم الكرام.ح ن بن عبدالرمحن
   اأجناله الكرام االشيخ عله بن جاسم اأجناله الكرام  بن جاسم  حممدالشيخ  ا 

  االشيخ فند بن جاسم اأجناله الكرام  االشيخ عبدالعزيز بن جاسم اأجناله الكرام
   االشيخ سلطاإ بن جاسم اأجناله الكرام.اأجناله الكرام  لشيخ سلماإ بن جاسماا

اكذلك أجنال الشيخ جرب بن حممد: الشيخ جاسم بن جرب االشيخ حممد  
    .االشيخ عله بن جرب)أال ازير للشؤاإ البلدية( بن جرب 

 لحق(. عدد من شيسخ احكام اخلليج اال عسدية. )انظر املعمسم آل اثين الكرام  ا ا 
 

اللؤلؤ  مننم  جتار  م  بعضعالقات أخسية قسية ابن تركه اقد بىن الشيخ 
 :   السجناوعلى سبيل املثال

: عبدهللا  اأجناله الكرام )اكانت بيننما مصالرة( انصر بن عبدهللا العطية 
اعبدهللا بن    اآل العطية الكرام  )شعيل( بن انصر اشبيب بن انصر اعله بن انصر

  اآل امل ند الكرام بن عبدهللا اأمحد  بن عبدهللا  انصر : جناله الكرامعله امل ند اأ
اآل اخلليفه   امبارك بن صاحل اخلليفه   اآل الع  ي الكرام  حممد بن راشد الع  يا 
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 اهلتمه بن مبارك خليفة   ا اآل املان  الكرام عبداللطيف املان  بنحممد ا   الكرام
 اآل اهلتمه الكرام.  يفةخل  بن اعله بن خليفة راشد :اأجناله الكرام
حيث نشأ  عد  منطقة الب  كث  من األسر االعائالت القطرية ت كن يف   اكاإ

تلك األسر كبار بارتباط اثيق  -حبكم اجلسار-خسانه  اكاإ له  بن تركه ا االشيخ 
   :السجناو آنذاك مثل

    بن عبدهللا عبدهللا بن حممد العطية )اكانت بيننما مصالرة(  اابنه خليفة
كذلك عله بن عبدهللا  شقيقه عله بن محد العطية  ا اعبدهللا بن محد العطية ا 

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

 آل العطية الكرام.ا العطية 
اانصر بن سلطاإ  )اكانت بيننما مصالرة(   ن خليفة ال سيدي د بحمما 

  اخالد  للمساصالت االنقل( ازيرأال ) ال سيدي  اعبدهللا بن انصر ال سيدي
  اآل بن حممد ال سيدي اابنه أمحد سلطاإبن انصر ال سيدي  احممد بن 

سلطاإ بن حممد بن شيباإ  ا   ابن تركه( أخسال الشيخ)الم ال سيدي شيباإ 
ال سيدي   بن شيباإ بن خلفاإ  لهعنما مصالرة(  ا ال سيدي )اكانت بين

بن شيباإ  بن خلفاإ  بدهللا ال سيدي  اعبن شيباإ بن خلفاإ  عي ىا 
اغامن ال سيدي  حممد بن عله  ا ال سيدي.  بن شيباإ  عله بن راشد  ا    ال سيدي
  ال سيدي. بن عله

آنذاك الكرام  من اجل اإمنطقة البدع يف امن املناسب ذ كر من سكن 
اراشد بن محيد   احممد بن محيد ال سيدي  عله بن ساِل ال سيديمننم: ف

احممد بن محد ال سيدي   ال سيدي  بن ساملني   اعله بن سلطاإ ال سيدي
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  ال سيدي  امخيس بن عبيد   اراشد بن اثين ال سيدي ال سيدياعله بن اثين 
اخلف أبناو    افرج ياساِل بن ملفه ال سيد  ال سيدي راشدعبد هللا بن ا 

اشالني بن عي ى   عي ى ال سيديأبناو  اعلهاراشد   جفال ال سيدي
اعله اأمحد ايسسف أبناو حممد    اعبدالعزيز بن  براليم ال سيديال سيدي  

آل ال سيدي ا ال سيدي  حممداسلطاإ اراشد أبناو بن يسسف ال سيدي  
  .الكرام

 

)اكانت  بن خالد خليفة  :امالرابإ اأجناله الكر  مخيسخالد بن كذلك ا 
اآل الرابإ   امخيس بن خالد بن خالد اانصر بن خالد احممدبيننما مصالرة( 

 الكرام.
املعاضيد )اكانت بيننما  براليم بن عبدهللا العله ا :أيضاً  الكرام امن اجل اإ

  الشيبا براليم بن سلطاإ    )الشاعر(   عبد الرمحن بن قاسم املعاادةمصالرة(  ا 
امنصسر بن خليل اابنه خليل بن منصسر   اهلاجريالشنساين غامن عله بن ا 

حممد   او بناجاسم أاأمحد   عبد امللك  لآعبد امللك حممد ا    الشنساين اهلاجري
اعبدهللا املسلسي اأبناؤه  ايسسف بن مبارك اجلنام الكساري  الكساري  الفند 

آل  رمحن دالاعب النعمة  عله اح ني ا   اعبدالساحد عله اعبدالرمحنالكرام: 
اجابر عبدهللا اجلابر       اح ن مال هللا  اخالد الشريف اأمحد الشريفعبداجلبار

 الكرام. اغ لم من سكاإ الب د ع
 

 :  أيضاً  االسجناو امن الشخصيات العامة
ا براليم بن عبدهللا     الكرامغامن الآل ا عبد العزيز بن خالد الغامن املعاضيد 

اأجناله الكرام  اسلطاإ الكساري عمراإ  بن علها ال بيعه اأجناله الكرام  
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بن انصر اسلطاإ اارمحة افاضل أبناو جنام الكساري    اأجناله الكرام اهلديفه
 بسكسارة الكرام.الاآل اخليفة بن انصر آل طسار  سلطاإاابنه جرب بن طسار  آل

 ال ادة الكرام. آلاعله بن أمحد ال ادة ا 
حممد بن خالد    ا بيننما مصالرة(راشد بن عسيضة البسعينني )اكانت ا 

احممد بن راشد  اعبدالرمحن بن خالد اخلاطر      اخلاطر )اكانت بيننما مصالرة(
اخلاطر  اعمسم آل بسعينني   عله بن يسسف ا اراشد بن يسسف اخلاطر اخلاطر   

آل مان   ا ا خسانه  لصحة(  لازير  أال  )املان   بن حممد  اخالد  خاطر الكرام.  آل  ا 
ل نصر  آا )درس يف املدرسة األثرية(  بن نصر نصر  امباركبن  عبدهللاا  الكرام.
اعله بن أمحد األنصاري )أال ازير للعمل اآل ال ليطه الكرام    الكرام

امبارك بن انصر العله املعاضيد االشؤاإ اهجتماعية( اآل األنصاري الكرام  
أبناو   اسعسد امبارك اآل امل ّلم الكرام  اآل البادي الكرام  اآل العله الكرام  
اغ لم     اآل الدرلم الكرامالكرام  اآل امل لماين الكرام عبدالعزيز الدليمه

 من السجناو.
 

انظرًا لقلة الناس يف تلك الفرتة اتقارب أماكن سكننم فكاإ التعارف  
كر بعض العائالت نم اهجتماعية  اجيدر ذ  ياالرتابط بيننم ااضحًا يف عالقات

 ة آنذاك  امننم على سبيل املثال: لتجار ا عملت يف ة اليتالكرميااألسر القطرية 
 

اآل    اآل اجليدة الكرام احممد اعبدالرمحن اجليدةيسسف بن أمحد اجليدة 
اماجد بن سعد اآل سعد    اآل الشمالإ الكرام  امرزاق الشمالإمان  الكرام  

   اآل األصمخ الكرام اح ن بن  براليم األصمخاآل بسزاير الكرام  الكرام  
اعبدهللا عبد الغين    آل  سحاق الكراما الباكر الكرام     آلاجلف ي الكرام  ا   آلا 
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الشيخ ا   اآل مفتاح الكرام   اجاسم مفتاح املفتاحا خسانه الكرام آل عبدالغين
االعبيداإ   الدرايش ت عائالا  )درس يف املدرسة األثرية(فخرا  درايشبن قاسم 

اآل امل لماين اآل العبيديل الكرام         كراماآل فخرا الاعبدهللا اخلال  االعثماإ  
اآل كافسد اآل ال اعه الكرام   اآل العمادي الكرام   اآل اجلابر الكرام   الكرام   
سليماإ   آل  ا الكرام اآل رضسايناآل امليير الكرام    الكرام اآل ذايب الكرام  
اآل لكرام  اآل اخللف ااآل املاجد الكرام   اآل الفرداإ الكرام   الكرام حيدر

  آل املال الكرامعبدالرمحن عله املال ا ا   آل اخلشايب الكراما  األنصاري الكرام 
 سرمن األُ   غ لما اآل الكراين الكرام      آل نصرهللا الكرامحممد سعيد نصرهللا ا ا 

   القطرية الكرمية اليت كانت اه تزال تعمل يف التجارة.
 

 امن العلماو: 
  االشيخ  (الشيخ ابن تركه لس أستاذ ا ) ملان بن عبدالعزيز االشيخ حممد 

االشيخ عبدهللا بن ابراليم   (بيننما مصالرة تكانا )عبدهللا بن زيد آل حممسد 
االشيخ مبارك بن فضالة ال ليطه      آل بن علهاالشيخ أمحد بن حجر     األنصاري

غباش  االشيخ سيف    آل  الناخه  االشيخ حممد بن سعيدبن سيف  االشيخ مبارك  
الشيخ  ا    اجلابراابنه الشيخ ح ن بن حممد  حممد بن عبد هللا اجلابر  الشيخ  ا    دف امل

  اغ لم من العلماو املطااعة  االشيخ شالني بن أمحد ح ن بن عبد هللا مراد
 ااألفاضل.

له عالقات م  الكث  من علماو األمة اإلسالمية  امننم: الشيخ  اكانت 
آل الشيخ   احة الشيخ حممد بن  براليممسا   )شيخ األزلر الشريف( شلتست حممسد 

االشيخ  ااحملّدث حممد انصرالدين األلباين  املفيت العام يف اململكة العربية ال عسدية  
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صاحب )    االشيخ زل  الشاايش)ازير األاقاف ارئيس جامعة األزلر(  حممد البنه
 ماو الدال العربية ااإلسالمية.   اغ لم من عل (املكتب اإلسالمه للنشر
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 نشأته وحتصيله العلمي - الفصل الثاين
 

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

 الركيزة األوىل -
 الركيزة الثانية -

 حياتهجوانب من  •
 عبادته -
 اإلمامة واخلطابة -
  واإلفتاءنشر العلم  -
 رحلة احلج  -
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 نسبه امسه و 
عبد هللا بن تركه بن ثساب بن عله آل مدارية بن عمر من   الشيخ  العاِللس  

 بي .  قبيلة سُ 
 كنيته: أبس خليفة  الس أكرب أبنائه )متسىف(.

يف شبه اجلزيرة   ماحمن بلدة ر  بيعه ال ُّ بن عله انتقل االده  تركه بن ثساب 
 قر يف ااستتقريبًا م 6518 ىل قطر يف عام  -1ماح حالياً حمافظة ر  اله -العربية 

امننم عائلة  العسائل القطرية  جاار بعضحيث منطقة أم احلسل جنسب السكرة 
حممد بن اثين  االد املؤسس الشيخ  الشيخ خالل فرتة حكم ذلك   اكاإ ال سداإ

   مجيعاً.   رمحنم هللا جاسم بن حممد
   نصه: بي  ما عن ن ب سُ  "كنز اهن اب "اذكر الشيخ محد احلقيل يف كتاب 

بي  الم بنس سُ   رامة عداننية اتتألف لذه القبيلة من أُ    خسةالنجدة االنالم من ألل  )
بن منصسر بن  بن عامر من بين عامر بن صعصعة بن معااية بن بكر بن لسازإ 

اأماكن   عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالإ بن مضر بن نزار بن معّد بن عدانإ 
 .2( لذه القبيلة يف جند ابعضنا يف اخلرمة ارنية 

لشيخ عبدهللا بن عبدالرمحن آل ل علماو جند خالل مثانية قراإ" "كتاب   اجاو يف
 ب ام ما يله:

قبيلة عداننية  ه كما تسمهه   -بضّم ال ني-)اأما ال بيعه فن بة  ىل قبيلة ُسبي  
بعض املؤلفني يف الن ب أنه بفتح ال ني فإإ لذا ن بة  ىل قبيلة قحطانية اله 

 
. كانت اه تزال مسطناً ألفخاذ الّرايضال عسدية من العاصمة  كم  120ماح يف النّاحية الّشمالية الّشرقية على بعد تق  ر   1

 . من قبيلة سبي 
 "كنز األن اب اجمم  اآلداب"  محد بن  براليم احلقيل. 2
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  ااملنت بسإ لل َّبي  بن صعب ي كن أكثرلم 1ال َّبي  بن صعب بطن من مهداإ( 
 بالد الشام.  

قبيلة ُسبي   اقد ترجم الشيخ عبدهللا بن يف علماو لااظنر يف جند الكث  من 
سبعني  من يقربُ  ا ملعلماو جند خالل مثانية قراإ" "عبدالرمحن آل ب ام يف كتابه: 

 عاملاً ينتمسإ  ىل قبيلة ُسبي  ن باً احلفاً. 
 

يف  ال د )حممد  أبناو:بثالثة من عائلة ال سيدي اُرزق بن ثساب  كهاتزاج تر 
مث    .م(1904عام  يف  )ال د    اأمحد   م(1897عام  يف  )ال د    اعبدهللام(   1890عام  

تزاج مرة أخرى من عائلة ال بيعه ارزق ذرية ِل يبق مننم  ه ابنة ااحدة تزاجت 
بن ثساب تركه اكاإ  .رمحه هللا  سلطاإ بن حممد بن شيباإ ال سيديالسجيه من 

كاإ جاراً اصديقاً للشيخ اثين بن ا     اللؤلؤعمل يف بي  اشراو  يميتلك بعض ال فن ا 
مث  . يف منطقة أم احلسل ارميلة السكرة طسيلةملدة  رمحه هللا آل اثين بن حممد جاسم 
اانصر    (م1917عام يف )ال د بن تركه  من قبيلة قحطاإ ارزق: ثساب تركه تزاج 

حممد بن  السجيهتزاجت من  األاىل: اأرب  بنات م( 1922عام  يف ال د )بن تركه 
 براليم بن عبدهللا العله املعاضيدامن السجيه  االثانية تزاجت     رمحه هللا  خالد اخلاطر

   ال سيدي رمحه هللا بن انصر السجيه حممد بن خليفة تزاجت من االثالثة   رمحه هللا
االرابعة   رمحه هللا  ين أم  قطر األسبقالس خال مسس الشيخ خليفة بن محد آل اث

 . الشيخ عبدهللا بن زيد آل حممسد رمحه هللاتزاجت من 
 

 
 . عبدهللا بن عبدالرمحن آل ب ام"  راإ علماو جند خالل مثانية ق 1
 



32 
 

انشأ أبناو تركه م  أبناو الشيخ اثين بن جاسم  مننم الشيخ جاسم بن اثين  
 اقد .من الرضاعةرمحه هللا أبنه أخ لثساب بن تركه  يؤكددائماً رمحه هللا الذي كاإ 

 ااستقراا يف حّه الب د ع يف الداحة.   -بعد ذلك -مجيعاً تركه اأبنائه  عاد
 

 مولده ونشأته 
م املسافق لعام 1897يف عام    أم احلسليف منطقة  الشيخ عبدهللا بن تركه  ُالد  

  يف بيت االده  أحد أحياو مدينة الداحة  سالالب د ْع     يف حهّ نشأ  لي تقريباً  ا 1316
اقد ُعرف بكرمه   األايمال يف تلك تركه بن ثساب ال بيعه  الذي كاإ مي سر احل

   .احبه ا جالله لعلماو الدين 
 صيد اللؤلؤ اغ لم من التجار  سفنعدد كب  من أصحاب  ل  اً البدع مسطن  كاإ حهّ ا 

لذا اجملتم  كاإ فاقداً ملقسمات الرخاو ابلرغم من أإ ا  .االعاملني على سفن الصيد
علمية اأنشطته التعليمية  اته الالتمام  لكن كانت له البرتال االرفاه قبل ظنسر

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

بتعاليم   الكبارمننا    زادي  كانت املدارس األصيلة اليت تفقد  العلماو ااملتفقنني يف الدين  
 الشريعة اإلسالمية الغراو اأحكامنا اقيمنا.  

بدعسة   ه1334اعندما جاو الشيخ حممد بن عبد العزيز املان   ىل قطر عام  
اثين لتأسيس مدرسة يتعلم فينا   مة من املغفسر له الشيخ عبد هللا بن قاسم آليكري
بة انشر تدريس ااخلطاااإلفتاو االبناو قطر  ابإلضافة  ىل تسيل القضاو الشرعه أ

عشرة سنة من العمر  ااستطاع االده تركه بن   الثامنةكاإ الشيخ بن تركه يف     العلم
ثساب ال بيعه أإ يدف  به  ىل ذلك العاِل الفاضل الذي تلقى تعليمه ادراسه ابألزلر 
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الشريف يف مصر  اسافر قبلنا  ىل بغداد حيث درس احلديث االتف   االنحس 
ي   كما سافر  ىل دمشق حيث درس علسم التف   اعلسم دالبياإ االب  الفرائض اعلما 

 احلديث. 
نل منه  ي  بن تركه يعطينا طبيعة املسرد الذي ناالشيخ  ُمعّلم  ا لقاو الضسو حسل  

قد أخذ عن   -رمحه هللا–الطالب  فمن الثابت أإ الشيخ حممد بن عبد العزيز املان   
حممسد شكري اآللسسه الس أحد عاِل اجلليل فقد هزم ال علماو امل لمني يف عصره 

علماو ألل ال نة يف العراق املتم كني مبننج ال لف الصاحل امن الشخصيات 
االتقه ابلشيخ حممد عبده من مصر اكذلك  البارزة يف العاِل العريب ااإلسالمه 

األزلر ابلشيخ حممد الذليب اابل يد رشيد رضا اغ لم من علماو احلنابلة يف 
 ابلشيخ مجال الدين القامسه يف دمشق. ف  مث التقه  الشري

 
اقبل جميئه للمرة األاىل  ىل قطر  قضى الشيخ حممد بن عبد العزيز املان   
أربعة أعسام ينشر العلم يف البحرين حيث كاإ ميدانه امل جد االنادي اإلسالمه 

 ااملدارس.  
 

ديه اطالب ينه ابني مريلي  كاإ اللقاو ب1334اعند مكثه يف قطر عام 
علم على يديه  ايف لذه األثناو قام ابلتحقيق االتصحيح االشرح االتعليق على ال

عدد كب  من الرتاث ااملخطسطات الفقنية اغ لا  على مدى حنس من أرب  اعشرين 
بن تركه عبدهللا سنة قضالا يف البالد على فرتتني  خترج خالهلا على يديه الشيخ 

مياإ ألبناو قطر ما بعد مشاعل تن  دراب العلم ااإلاغ ه من الذين أصبحسا في
 امنطقة اخلليج أبسرلا.  
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 حتصيله العلمي 
عن طبيعة تلقه العلم   يتحدث دائماً كاإ الشيخ عبد هللا بن تركه ال بيعه   

 امراحل التعليم على يد شيخه اجلليل حممد بن عبد العزيز املان .  
 

  أايم  نميامشارب أعمارلم تالف على اخالعطاو بني الشيخ اطالبه  أفقد بد
املغفسر له الشيخ عبد هللا بن جاسم آل اثين  ايف بيت الدرس االعلم حيث كاإ  

جبسار م جد يف مبىن    نا معرافاً ي زال مكاني  ه    كمدرسة  من بيت احلاكم خمصصاً   جزواً 
مث زاد عدد الطالب  ىل مخ ني طالباً   . يف الداحة الشيسخ عند الديساإ األم ي

 ىل مدرسة كانت تق  مبنطقة سسق ااقف  مث انتنى األمر على تلك  اجل ْم ُ سل فتح
 ثرية يف حه اجل رة  االيت تعترب أقدم مدرسة يف اتريخ قطر.  املدرسة األ
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 هللافضيلة الشيخ العالمة حممد بن عبدالعزيز املانع رمحه          
 
 رة  يقرأ عليه حبه اجل  يف بيتهابن مان   لشيخه    مالزماً   بن تركهاالشيخ  كاإ  ا 

ملراج  يف صدره معظم ا إ شيخه كاإ حافظاً  املنظسمات الفقنية االنحسية  ايقسل 
على يديه  بن تركه  ا قد حفظ الشيخ  ا .  اال  ة  االفقهااحلديث  ااألصسل يف التف    

اكتاب القساعد األربعة ين  اكتاب التسحيد  يال فار اإلمام  الدرة املضيئة اليت ألفنا  منت  
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   بشرح الكفرااي جرامية للصنناجه  مام الشيخ حممد بن عبد السلاب  اكتاب اآلإلل
  امراج   أخرى يف الفقه ااحلديث خلالد األزلريمنت األزلرية يف النحس اكتاب 
ييي ر.   اال ّ 

 
أبقسال ال لف الصاحل امننم    -عن اقتناع-  بن مان  يُلزم طالبه االشيخ  اكاإ  

  هننل الفق ام ناب  األصلية لفنم الكتاب اال نةن املاألئمة األربعة ابعتبارلم م 
 ااألحكام. 

التماماته كث ة    تيف التفك   فقد كان  مسسسعياً بن تركه  ااهلذا كاإ الشيخ  
قد ااصل دراسته على يد  اكاإ    أين ما اجده.ف  العلم الشريفيغرُف من  هلا     ه حدَّ 
يف ذلك السقت  بن تركهاالشيخ يف قطر  اكاإ  هأايمخر حىت آ  -ابن مان -شيخه 

األقراإ يف طلب العلم حىت أإ الشيخ ابن  قُ فنس أسب   على اشك الزااج  ام  ذلك 
 مان  ع ن د   ليه ابإلمامة ااخلطابة اِل يتجااز سنه عشرين عاماً. 

اته من الفجر حىت طلسع الشمس  يقرأ ارده القرآين  مث التف   وكاإ يبدأ قرا
يييي ر  ة االنحسية ااحلديث ااملنظسمات الفقني   جال يه . اهلذا كاإ يداعباالتاريخ اال ّ 

 :حنسمن الشعر  أبمهية احلفظ يف التعليم أببياتٍ  مذكراً 
 

   منَّ ا اْلع ْلُم م ا ح س اُه الصَّْدرُ  ل ْيس  اْلع ْلُم م ا ح س اُه اْلق م ْطرُ 
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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 ايقسل أيضاً:
     

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

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

 
 ثقيف الذايت ة والتاخلاص ته مكتب

 

بسفاة شيخه اجلليل حممد بن عبد العزيز املان  يف شنر   ابلغاً   أتثراً   الشيخأتثر  
ي رتج  طسال يسمه  ايدعس لشيخه بساس  الرمحة اف يح    اإلي  اك1385رجب عام  

 اجلنات عقب كل صالة.
 

م  من العل   اً مّ ض  خ    اكاإ يراه أفضل رجال العلم يف عصره  كما كاإ يراه حبراً 
 راية  اكاإ يرى أإ علم  العلم االرااية االد  من حسله نسر    يش ُّ   ه  نما تسجَّ يأالذلن     اد  اقّ 

ابإلضافة  ىل أنه اكت ايب  اأخذ عنه طالبه أإ طالب العلم ه  أصيل   شيخه علم  
 صفة له  ه أنه َيخذ ايعطه طاملا أراد العلم الناف .  

يت اال  اخلاصة  تهتكسين مكتبى عل عبدهللا بن تركه  الشيخاهلذا فقد حرص 
ج  اأمنات الكتب يف علسم القرآإ االتف   ار من امل اً ألفأصبحت تضم ما يقارب 

  ة النبسية  لاا  ايف احلديث النبسي الشريف ايف الفقه االعقائد ايف التشري  اإلسالمه
 الشريفة االتاريخ اكتب األدب. 
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العربية  مية االثقافية كما احتست مكتبته على مئات من املؤلفات اإلسال
االعاملية احلديثة  امن بيننا عشرات من املراج  يف جمال الثقافات االتاريخ االعلسم 

 اهجتماعية ااحلضارات االعلسم احلديثة.
 

فيه   بُ فكانت أسعد األاقات لديه  أإ يكسإ الكتاب بني يديه  يقلّ 
 كتاب  يف آخر   اسطرٍ  بٍ يف كتا بني سطرٍ  ايقارإُ  ايدققُ  ايراج ُ  ل ُ يطّ    اعات ل
  مما يدلُّ على اطالعه اسعة  لسامش الكتب اليت يقرؤلالس كث  التعليقات على ا 

 ليه لس الكتاب. اكاإ يسصه كل  ىما يُندخُ    ا هتمكتبما لديه  كاإ أعزّ   ا ابعه
. اكاإ أغلى ما يعسد به  معينةً  حمبيه اأصدقائه عند سفرلم أإ يشرتاا له مراج  اكتباً 

 خارج البالد له الكتب الثمينة االنادرة. من سفره من 
 

 ىل كاتب لذه  قبل انتقاله  ىل جسار ربه  أبإ تؤال مكتبته اقد أاصى 
ب يف نقأجد متعة يسمه يف أإ أ حيث هيف نف   األثر الكب هلذا كاإ ا  ال طسر 

 عاً تعاجل مسضس  عّدة مراج يف  ااحدةً  بطسإ كتبه مثلما كاإ ينقب  اأراج  معلسمةً 
مد ذلك العاِل غهللا أإ يت   اعندما أجد ضاليت  أستمطر شآبيب الرمحة داعياً ااحداً 

 ااحملفسظ يف ألف كتاب امرج . اجلليل بساس  رمحته  بعد أإ أاصى يل بعلمه املداإ  
  

ا ذا ما صنفنا مكتبة املرحسم الشيخ عبد هللا بن تركه ال بيعه ميكن أإ  
 ى فسقنما شخصيته العلمية االثقافية.  ي  ني  ركيزتني لامتني  ب ح  نلم  
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 الركيزة األوىل 
 

الذاكرة اما حساه الصدر من تراث حمفسظ فسق حفظ القرآإ الكرمي امئات  
حاديث النبسية الشريفة  اما استسعبت الذاكرة من أمنات الكتب يف من أمنات األ

 جماهت التف   االفقه اال  ة االلغة. 
 

عنه بني زمالئه اأقرانه ممن   ف  ر  ملا عُ  ااضحاً    اً لذه الركيزة تف القد كانت
  فطنته  رزت بمعنم  ىل دراس الشيخ حممد بن عبد العزيز املان . فقد  يلتزمكاإ 

صالة يف حه إلمامة الناس يف الحىت أإ شيخه أجازه   لشيخهامالزمته احفظه 
 اً تقدير لك   اذبن العشرين سنةاصالة اجلمعة الس ما زال يف   اأإ خيطب عْ د  الب  

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

 
 الركيزة الثانية 

 

اجلليل يف الصدر  الشيخ ذا كانت الركيزة األاىل قد مشلت ما استسعبه 
االذاكرة  فإإ الركيزة الثانية قد مشلت مجي  العلسم احلديثة عن طريق اقتناو الكتب 

سسعات اراائ  الرتاث انتاج املفكرين العرب اامل لمني اسائر فنسإ املعرفة على ااملس 
 الدينية األصيلة على اخلصسص.  العمسم يف جماهت التماماته 

 
خلطته يف تثقيف نف ه بنف ه   طبيعياً  نتاجاً القد جاوت مكتبته الضخمة 

املتنسع   عاهطالبعد أإ اكت ب القدرة ااكتملت مسالبه اقدراته الساسعة على 
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 ااملتشعب يف كل ميداإ. 
كل حديث من فراع   يففقد أرج  حرصه   رج  الفضل لذايه األلهاكاإ يُ 

علسمه يف جامعة   ان  كاإ قد تلقىإ الشيخ حممد بن عبد العزيز املأاملعرفة  ىل 
الساس  على  اهطالعنذا يسالمية مسسسعية شاملة  له جامعة األزلر  ااستطاع ب 

 من العلسم ااملؤلفات احلديثة    أإ ينفتح على كثكرية ااإلسالمية احلديثة  التيارات الف
اليت صدرت يف تلك الفرتة يف مصر ايف بغداد ايف دمشق  ايف غ لا من العساصم  

الشيخ   يف شخصية كب اً   إ يؤثر أتث اً أبن مان  اخ لتايل استطاع الشياإلسالمية  ااب
 املعاصرين   ئد ال لف ا ىل مسقف امل لمني  اأإ يصقله ايسجنه حنس عقابن تركها

متلك مفاتيح املعرفة ان له أإ ُيقق ذلك  ه ابلتثقيف الذايت بعد أإ كاما كاإ مي
 األصيلة.  

 

   عبادته 
ا ذا صلى  يؤم املصلني يف الصلسات ااجلُم     كث  العبادة     -رمحه هللا-كاإ  

اقراوة القرآإ   ذ كر هللا يقضه اقته يف   يف مصالهطسياًل ميكُث الفجر يف امل جد 
الكرمي ااهطالع على بعض كتب العلم. اكاإ منزله جبسار امل جد  فيحضراإ له  

شنر رمضاإ كاإ يؤم الناس يف صالة  ايف  .شراق الشمسالقنسة يف امل جد بعد 
يجتم  يف امل جد الكث  من ألايل حّه فايلقه درساً بيننما الرتاايح اصالة القيام 

يف قراوة القرآإ  لصالة خلفه اله صست شجه لرجاهً ان اًو اارة او اجملااألحيالبدع 
 . الكبار االصغاربعد صالة املغرب يراتده  من  له جملس يسمه  ا     اكاإ مضيافاً    الكرمي
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 اإلمامة واخلطابة 
الس ِل ُيكمل   عبدأ الشيخ إبمامة الناس يف صالة اجلمعة يف م جد الب د  

ه هللا   إ أجازه شيخه حممد بن عبدالعزيز املان  رمحالعشرين من عمره  اذلك بعد أ
مل ا رأى فيه من النبالة اسرعة احلافظة ارجاحة العقل. اقد استمّر الشيخ يف  مامة  

صالة اجلمعة يف البدع حىت انتقل بعد ذلك ليخطب اجلمعة يف امل جد لناس يف ا
  معة يف جام خطيبًا للج -يف آخر أايمه -  مث استقر  1الكب  )م جد الشيسخ(

 ايل العند آنذاك(.   انئب احلاكم ا ) آل اثين الشيخ خليفة بن محد
 

 عبيدان: الالدكتور يوسف أ. يقول 
يعجبنا يف الشيخ عبدهللا بن تركه أنه كاإ خطيبًا مفّسلاً  خطب يف ا كاإ مم...ا "

ضالً أايم اجلم   اكاإ يرجتل اخلطبة ارجتاًه  لذا ف  م جد الشيسخ الكب  فرتة طسيلة
وة القرآإ الكرمي  اكنا نتمىن أإ يطيل بصست ندي مجيل يف قرا  -رمحه هللا-عن متتعه  

 2صسته...". يف الصالة من فرط ما كاإ يشدان  ليه 
 

 نشر العلم واإلفتاء 
شنر  م جد البدع  اأما يف كانت له دراس يسمية بعد صالة العصر يف 

بعد  محد يف سسق ااقفد آل أيف م جفكاإ يُلقه الدراس اليسمية رمضاإ املبارك 

 
 . "ابن القرية االكتاب.. مالمح س ة ام  ة"  اجلزو الثاين يف مذكراته: يقسل الشيخ يسسف القرضااي 1

عن طلب  حديثاً  (جام  الشيسخ )تركه يف اجلام  الكب  املعراف ابسم  ايف يسم اجلمعة  حتدثت بعد خطبة الشيخ ابن)...
 العلم...(. 

 م7/2/1997دة الشرق القطرية  بتاريخ جري 2
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 جانبني مها: على اله كث  من الت جيالت اإلذاعية اليت احتست  صالة العصر.
ااملقيمني املتعلقة  املساطننيالساردة من سئلة األعلى الفتااى يف اإلجابة  .1

 ابألحكام الشرعية يف شىت نساحه احلياة. )انظر الفصل اخلامس(.
   على سبيل املثال:  ادراس يف مساضي  خمتلفة حماضرات  .2

 

 أضساو على عقيدة ال لف ▪
 فصل اخلطاب يف اجلساب عن ال ؤال يف اخل ضاب ▪
  السالدين ااملعلمحق  ▪
  العلم الناف  ▪
  داو احل د امسضعه من الشريعة ▪
  الصسم  صالح اتينذيب ▪
  أمهية ال عه االعمل ▪
  معجزة القرآإ الكرمي ▪
  الدعسة االرتبية اإلسالمية  ▪
  ح ن اختيار املعلم ▪
  حكم القيام عند ال الم ▪
  العلماو امكانتنم يف اإلسالم ▪
  فضل الشكر على النعم ▪
  ألئمة امل اجد اما يلزمنمتنبيه  ▪
 عاِل األرااح ▪
 العقل امكانته ▪
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 األئيمة األربعة  ▪
 العلم الناف  ▪
 شرح حديث " منا األعمال ابلنيات" ▪
 شرح حديث "من ح ن  سالم املرو تركه ما ه يعنيه"  ▪
 احلكماو األخالق اأقسال  ▪
 اأشعار من احلكمة نصائح  ▪
 ت جيل قراوة سسر من القرآإ الكرمي ▪
 

 1:األستاذ فؤاد مكاوييقول 
أما عن صالحه اتقساه  فإإ له فينما املقام املشنسد  اكل من عرفه ااتصل به عن "

نما  فلقد زرته مرة أخرى ااجدت عنده مجاعًة من شيسخ األزلر يكثب يقر له ب
  اكاإ من بني احلاضرين رجل من ألل قطر  امسه حممد بن كانسا قد سبقسين  ليه

احلديث عن مكانة الشيخ عبدهللا بني ألل التقسى االسرع   راشد الع  ي  فجرى
اتقساه  مث مضى   علمهفانربى حممد بن راشد الع  ي يقسل: أان الذي أحدثكم عن  

جام  يف قطر : ) إ لذا الشيخ عبدهللا بن تركه يُنصب له كرسه يف أكرب قائالً 
رمضاإ  طيلة شنر  -ساعظأي يرجتل اخلطب اامل-فكاإ ُيدثنا عن ظنر قلب 

نا طيلة حياته أنه ه خيرج من امل جد بعد صالة  ي املبارك  امن صفاته اليت ُعرف ب
 " الفجر حىت تشرق الشمس(.

 

  
 

 م26/9/1959بتاريخ   جريدة السادي املصرية 1
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 يقول أ. الدكتور يوسف العبيدان: و 
به الشيخ عبدهللا بن تركه من حمبة    الكن ما أريد اإلشارة  ليه لس ما كاإ يتمت "...

من أخالق عالية كرمية يشند له    -رمحه هللا-يتصف به    ملا كاإا القطريني    يف نفسس
 ايضيف قائاًل:   ".بينا اجلمي  قاطبة 

اعاِل كاإ  "اه نعرف عن الشيخ عبدهللا بن تركه أنه تسىل القضاو  الكنه كفقيه 
ألحكام. النا أراي ااقعة شالدتينا  ُي تأنس برأيه يف بعض امل ائل خاصة يف ا

ألعسام يف ال تينيات كانت احملكمة الشرعية تنظر يف قضية قتل بنف ه: يف أحد ا
بعد أإ استكملت كل جسانب القضية  اكاإ رئيس احملاكم الشيخ عبدهللا بن زيد 

اكاإ يف مقدمتنم الشيخ   كم بعض العلماوآل حممسد قد استدعى للتشاار ابحل
شيخ أمحد بن حجر االشيخ حممد تركه االشيخ ح ن بن حممد اجلابر االعبدهللا بن  

 1بن سعيد بن غباش اذلك للتداال معنم متنيداً إلصدار احلكم." 
 

ي تقبل يف مكتبه اجمل ه من ي أل عن الفتيا يف أمسر  -رمحه هللا- اكاإ
حجج   يقاتسث بًة أا شفنياً  اكذلك يقسم ابإلمالو ااإلشناد  ما كتا نمبالدين فيجي

 الشرعية االديسإ لكل من ُيتاج  ىل ذلك. السقف االسصااي 
 

 
 
 

 
 م7/2/1997جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  1
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 رحلة احلج 
ليجري 1350السالد ثساب بن تركه ال بيعه رمحه هللا  أنه يف عام  راى

خرج  ىل احلج م  أخيه الكب  الشيخ عبدهللا     م  عندما كاإ فىت ايفعاً 1932املسافق  
لسالد سلطاإ اهلديفه  )االد اللساو غامن  بن تركه يف مجاعة من مثانية رجال  مننم ا
اخاله   مدير األمن العام يف قطر سابقاً( بن سلطاإ اهلديفه اكيل ازارة الداخلية ا 

 سعد  ارجل  من ألل جند  ايرافقنم دليل الطريق ااثناإ من اخلدم  فيقسل: 

ا  ارحتلنا على املطااي )اإلبل( ملدة ستة أايم حىت اصلنا  ىل األح او فاشرتين
أكملنا   ما يلزم من خيام اأغراض اأخذان معنا سب   عشرة ق ربة من املاو للطريق  مث

امل   لعدة أايم حىت اصلنا  ىل حّد صحراو الّدلناو ف ألنا الدليل الذي كاإ يرافقنا 
عن مصدر للماو فأخربان بسجسد منب  ماو على م افة ثالثة أايم  فاستخدمنا كل 

تلك املدة املا اصلنا ملكاإ املاو اجدانه قد نشف اِل يبق ما لدينا من املاو خالل 
لى اهلالك اأدركنا ظالم الليل  فرأيُت الشيخ عبدهللا طسال الليل فيه شهو  فأشرفنا ع

قائماً يصّله ايدعس هللا أإ ميّن علينا بلطفه ارمحته  اعند الفجر رأيت بعيين الّ حاب 
غيث فمألان الق ر ب ااغت لنا امح دان هللا على جيتم  فسقنا اشاو هللا أإ يُنزل علينا ال

 رمحته الطفه بنا. 

حنس مدينة الرايض رأينا من بعيد سيارة كب ة افارلة تتبعنا عدة   املا أقبلنا
سيارات مليئة ابحلراس ااقرتب اثناإ مننم اأانخسا البع  الذي كاإ يركبه الشيخ  

جنني لل الم على امللك عبدالعزيز عبدهللا قائلني: "سّلمسا على امللك". فمشينا متس 
أال سنة من أتسي نا  فلما اصلنا  آل سعسد  ملك اململكة العربية ال عسدية يف 
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عنده سّلمنا عليه  مث سأل الشيخ عبدهللا عن امسه اقصده من الّ فر  فأخربه أبمسائنا  
اأننا من ألل قطر امتسجنني  ىل احلج  فقال امللك عبدالعزيز: "ع ى ما عليكم 

   خالف يف الطريق"  فرّد الشيخ عبدهللا: "ما علينا خالف اأنت مسجسد  هللا ييمتّ 
ااندلشنا كث ًا من اجسد -بك"  فقام امللك ااتصل من لاتف مسجسد يف سيارته 

أكرمنا     ابستقبالنا يف قصر الضيافة  فلما اصلنا   - رمحه هللا-اأم ر     -لاتف يف ال يارة
. ابعد أإ مكثنا  لناك ابلشيخ اثين بن جاسم رمحه هللا  القائمسإ على القصر االتقينا

نتجنز هستكمال الطريق  أخرباان بسجسد عناو ال فر ابدأان ارحتنا خالهلا من فرتة 
سيارتني خمصصتني لتسصلنا  ىل مكة املكرمة  الكن الشيخ عبدهللا ش ك رلم اِل 

تنم  اأكملنا طريقنا  ىل ي تخدم ال يارات ألنينا لن ت   لباقه أفراد اجملمسعة اأمتع
 مكة املكرمة على ظنسر اإلبل.
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 إسهاماته يف تطوير التعليم يف قطر - الفصل الثالث
 
 
 

 .قطرمقدمة عن أوضاع التعليم يف  •
 م 1959 – 1949من حتديث التعليم  •
 األبعاد اجلديدة حلركة التعليم : جلنة املعارف. •
 تعميم التعليم •
 الشرعية.لوم الع تفتيشرائسته  •
 .قطر إىلاألزهر علماء  دوره يف قدوم •
 الرتبوية اإلسالمية.رائد املناهج  •
 مناصرته لتعليم الفتاة يف قطر.  •
 .اإلشراف على تعليم البنات •
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 1قطر مقدمة عن أوضاع التعليم يف 
   م1913  – 1900من الكتاتيب 

اب" الذي كاإ نظام التعليم السحيد املعراف يف لذه الفرتة لس نظام "الُكتَّ 
الكنه يف قطر يم املننجه املنتظم   كاإ سائداً يف البالد العربية كمرحلة متنيدية للتعل 

ألإ احلياة اهقتصادية القاسية اليت كانت حتيالا البالد  ابإلضافة    نينائيةكاإ مرحلة  
  تكن الغالبية العظمى من أبناو قطر ممن أكملسا تعليمنم.   ىل صعسبة املساصالت ِل

 
اب مدرسة ذات معلم ااحد  ايف الغالب غرفة ااحدة  اجُيم  فينا  ُكتَّ اال

اب سإ يف امل تسى التعليمه  اتت   منالج الكتّ تا امتقاربسإ يف ال ن  امتف تالميذ
ابت اع ثقافة امعلسمات املعلم العلمية  الكننا يف عمسمنا تشمل  أا رأسياً  أفقياً 

 املسضسعات التالية: 
 

ظ اتالاة اتف  (  احلديث : القرآإ الكرمي )حفعلسم الدين اإلسالمه -1
 الشريف  الفقه اإلسالمه.  

علسم اللغة العربية: القراوة  اخلط العريب  اإلمالو  حفظ نصسص خمتارة من   -2
 األدب العريب. 

مبادئ احل اب: اتتناال العمليات األربعة األساسية يف احل اب فقط م   -3
 بعض التطبيقات العملية.  

 

 
 م1991بية االتعليم  "التعليم يف دالة قطر يف القرإ العشرين"   صدار ازارة الرت  1
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مدرسة  ا  كاإ يف العاصمة ُكتَّاابإ مها: مدرسة الشيخ حممد اجلابر    م1900يف سنة 
 13مث أخذت لذه الكتاتيب يف التزايد حىت أصبحت   حامد األنصاريالشيخ 
مخ ة مننا للبنني اثالثة للبنات       كتاتيب يف الداحة  مثانية   م1947يف عام  ُكتَّاابً  

 امخ ة كتاتيب يف القرى.  
 

 م 1938 – 1913املدرسة األثرية من 
 

تسىل الشيخ عبد هللا بن جاسم آل اثين حكم قطر بعد  م1913يف سنة 
االده  اكاإ على صلة طيبة ابلعاِل الشيخ حممد بن مان   فاستدعاه  ىل قطر   

اطلب  ليه أإ ينشئ مدرسة رمسية لتكسإ مرحلة أعلى من الُكتَّاب  فأنشأ مدرسة  
درس فينا نفس اب املتقدم  اقد كانت تمسالا املدرسة األثرية  اله نسع من الُكتَّ 

 املسضسعات اليت كانت تدرس يف الُكتَّاب م  تعمق أكثر.  
 معظماقد أصبحت هلذه املدرسة مسعة طيبة يف املنطقة ف أ مَّنا الطالب من 

اكانت املدرسة تؤّمن هلم اإلقامة يف البالد  مارات اخلليج العريب لتلقه العلم فينا  
لماو الدين يف املنطقة يف األربعينيات ع  إ عدداً ه أبس به من حىتعلى ح ابينا  

  األم املميزات أا حضراا دراساً فينا   ااخلم ينيات كانسا قد درسسا يف لذه املدرسة
 اليت قامت علينا املدرسة له:

 

 تكليف الطالب ابلبحث املسضسعه يف مسضسعات دينية أا لغسية.   -1
ا لقاو الدراس ا دارة   اجديف امل  التدريب العمله عن طريق اخلطابة  -2

 النداات ااحلسار. 
مجعنا الشيخ ابن مان  من مجي     - ابلن بة لسقتنا- اجسد مكتبة متطسرة فينا   -3
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 أحناو املنطقة.  
جناح مؤس نا يف تشجي  ابدرة اقتناو املكتبات اخلاصة مبنح جسائز من  -4

 البحرين. يف  الكتب اتي   شراو بعضنا من البالد العربية عن طريق مكتبات  
 

  الذين تسلسا أعباو  جممسعة من العلماو االفقناو ال لفيني درس فينا قد ا 
من القرإ النصف األال الننضة الدينية االثقافية يف دال املنطقة ااماراتينا يف 

العشرين  اكاإ لبعضنم دار ابرز يف الننضة التعليمية ااألدبية االعلمية يف النصف  
  .الثاين من القرإ العشرين

 
م ترك الشيخ ابن مان  قطر ليقيم يف مكة املكرمة  فأغلقت 1938ايف سنة  

نا اِل يبق يف البالد سسى الكتاتيب تؤدي رسالتنا يف تعليم مبادئ  ي املدرسة أبساب
 العلسم اإلسالمية االعربية ااحل اب. 

 
 م 1949 – 1947دية من مدرسة اإلصالح احلم  

 

الذي   - رمحه هللا-هللا آل اثين  شعر الشيخ محد بن عبد م1947يف عام 
ف  عملية التعليم قدماً يف البالد   دكاإ يدير دفة احلكم بسجسد االده أبإ هبد من 

فكلف ال يد قاسم الدرايش فخرا إبنشاو مدرسة مدنية يف الداحة  فاستدعى 
من  مارة الشارقة  اكاإ    -ثريةأحد تالميذ املدرسة األ -احملمسد  الشيخ حممد بن عله  

مصر  فافتتح مدرسة يف مبىن مناسب يف اسط   استكمل جزوًا من دراسته يف قد
كاإ الشيخ حممد احملمسد معلمنا  ا   " ديةمدرسة اإلصالح احلم  " يتالداحة مس

 السحيد  امشلت مخ ني تلميذا.  
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ااستقدم الكتب   ازع الشيخ حممد احملمسد الطالب  ىل ثالثة م تسايت 
درسة  ايف مطل  العام الدراسه  امللتعليم طالب  من الشام البناإ امصرة ياملدرس
ني ثالثة مدرسني آخرين ابإلضافة  ىل ال يد احملمسد اارتف  عدد يعمت ت  م48/1949

ناية العام الدراسه   يطالب  الكن الشيخ احملمسد غادر البالد يف ن  120الطالب  ىل  
ه بن اجلديد الشيخ عل  ه أإ التعليم ِل يتسقف لذه املرة  ا منا استمر حاكم البالد 

  الشيخ محد بن عبدهللا اثين الذي تسىل مقاليد احلكم بعد افاة شقيقه لآعبد هللا 
 يف بذل املزيد من احملااهت إلرساو قساعد التعليم.  م1948سنة 

 
 م 1959  –  1949من حتديث التعليم 

 

 م 1950/  1949
  العراقأبناو    نم   عله عامر  األستاذني  يعتمت  بعد سفر الشيخ حممد احملمسد  

  اأصبح عدد الطالب 1القطرينياملعلمني كاإ ي اعده اثناإ من ا للمدرسة   مديراً 
مدير املدرسة  لكن ا   من األال حىت الثالث اهبتدائه صفسف 3يف  طالباً  154

 ناية العام الدراسه.  ييف ناستقال 
 
 افتتاح أول مبىن مدرسي  - م1951/  1950

 مدرسه ابسم "مدرسة قطر اهبتدائية"  أال مبىنافتُتح يف مطل  لذا العام 
أصبحت تضم للمدرسة  ا مديرًا    من أبناو سسراي  ممداح الريس األستاذ  نييعمت تا 

ابإلضافة  استمر املعلماإ القطرايإ  ا    تلميذاً   190فينا  ابتدائية يدرس    صفسف  أربعة
 

 صاحل اخلليفه اهثناإ مها: الشيخ عبداحلميد الدايل االشيخ عبدهللا بن  1
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منتصف    ال يف استق  مدير املدرسة الكن  يعلمسإ الصفسف األربعة    ىل مدير املدرسة  
مما أبقى منمة التعليم يف املدرسة جبمي  العام الدراسه لعدم استطاعته اهستمرار 

اكلت  دارة املدرسة  ىل الشيخ عبد أُ صفسفنا ملقاة على عاتق املعلمني القطريني  ا 
 سة.  احلميد الدايل من ألايل البالد امن معلمه املدر 

 
 تشكيل جلنة املعارف  - م1952/  1951

لبالد بتشكيل جلنة اطنية لإلشراف على التعليم مُسيت "جلنة  اكم اقام ح
 1  اكانت على النحس اآليت:املعارف"

 

 رئي اً  من األسرة احلاكمة  الشيخ انصر بن خالد آل اثين  -1
 عضساً   من العلماو ال بيعهالشيخ عبد هللا بن تركه  -2
 عضساً   من التجار  قاسم درايش فخراال يد  -3
 عضساً   من األعياإ  اخلليفه حلصا بن ال يد مبارك  -4
 عضساً   األعياإمن   يده  اجلأمحد بن ال يد يسسف  -5
 

يف تعيني املعلمني ا نشاو املدارس ا قناع األلايل   قامت اللجنة بدار ابرزا 
إبرسال أبنائنم للمدارس ااقرتاح املخصصات املالية الالزمة للتعليم  ااستمرت  

يف  ىل عضسيتنا األستاذ خالد الدجاين  م. مث ُأض 1951يف العمل من بداية عام  
 م.1952يف عام 
    العكه براليم    تاذاألس  عّينت اللجنة  م51/1952يف مطل  العام الدراسه  ا 

 
 م1991"التعليم يف دالة قطر يف القرإ العشرين"   صدار ازارة الرتبية االتعليم   1
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فباشر عمله اتعاقد يف العام ذاته م  أربعة   للمدرسة مديراً  ليكسإ     من أبناو فل طني
لة اهبتدائية   معلمني عرب  اأخذ ابلتعااإ معنم يف اض  أسس عامة ملنالج املرح

اليت أصبحت تضم الصفسف من األال  ىل اخلامس اهبتدائه يف سبعة فصسل بلغ 
ااستسردت الكتب املنفذة للمنالج من ب ات على   تلميذاً  240عدد تالميذلا 

 أساس اهختيار اآليت: 
 

 )من الكتب ال لفية املتسفرة يف قطر اال عسدية(. مادة الدين ااألخالق   -
 )من كتب اجلمنسرية ال سرية(.    عربيةمادة اللغة ال -
 )كتب من مصر(. مادة احل اب ااملساد اهجتماعية   -
 )من بعض الدال العربية الشقيقة(.   العامةمادة العلسم  -
 

 ناية العام الدراسه كذلك. ييف ن العكه األستاذاقد استقال 
 

 م 1953/  1952
  التعليماألبعاد اجلديدة حلركة 

انصر بن خالد آل اثين من اإلشراف على  الشيخ استقاليف لذا العام 
كما مت التعاقد  ىل ال يد قاسم درايش فخرا ابإلشراف على التعليم    ند  عُ التعليم ف

 أ أنش ا ليدير املدرسة اهبتدائية    فل طنيمن أبناو   مسسى أبس ال عسد األستاذ م 
 من: ةمكسن احلاكم جلنة لإلشراف على أتسيس نظام تعليمه 

 من العلماو ال بيعه ه بن تركعبد هللاالشيخ  -1
 األعياإمن  يده  اجلأمحد بن ال يد يسسف  -2
 اأحفاده  احلاكماملعلم اخلاص ألبناو   اين  الدجال يد خالد  -3
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أخذت اللجنة ت عى جالدة لتعيني مدير للتعليم يتسىل  نشاو تعليم رمسه  
الدين اخلطيب   مة اإلسالمه الشيخ حمهلعاّل هتصال ابا  قائم على أسس سليمة  امت 

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

عدد  ابقهطالبا   360عدد الطالب  اأصبح ة تايف لذا العام بقيت الصفسف س
 عام ال ابق. املعلمني ت عة كما كانسا يف ال

 
 م 1954/  1953

م ليت ل بدي  صقر الال يد عبد م  د  ق   م53/1954يف مطل  العام الدراسه 
تاب  فينا عمل ت للجنةمنمته كأال مدير للمعارف  احددت اجتماعات دارية 

اكل  ليه اض  خطة لتعميم التعليم يف البالد ااستمر  ال يد مدير املعارف الذي أُ 
 ت هستقدام معلمني اتنظيم املنالج اال لم التعليمه. العام الدراسه يف حمااه

 
 م56/1957 – م54/1955

يف حمااهت هستقدام املعلمني  ا قناع    م1955/ 54العام الدراسه    نفد  استُ 
 م55/1956اقد أمكن خالل العام الدراسه   األلايل إبحلاق أبنائنم ابملدارس

  جناز ما يله: 
 بية.   للتعليم من خمتلف البالد العر اختيار عدد من املدرسني املؤللني -1
شريعة اض  أال منالج لدالة قطر مبنية على املنالج املصرية فيما عدا العلسم ال -2

كانت تعتمد على جممسعة من كتب التف   ااحلديث االفقه اال  ة اليت  
 .  النبسية املتسفرة آنذاك
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 اض  سلم تعليمه على أساس:  -3
 

 سنسات. 5نا األطفال من سن يقبل بنا سنتاإ اييمرحلة الرايض: امدت −
 سنسات.  7نا األطفال من سن يسنسات ايقبل ب 6نا  ياملرحلة اهبتدائية: امدت −
 نا خرجيسا املرحلة اهبتدائية.  يسنسات ايقبل ب  5نا ياملرحلة الثانسية: امدت −

 
 تصنيف الطالب اتسزيعنم على صفسف املراحل الثالث.  -4
 
   البدو يف برامج التعليم الليله. -5
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 م49/5019العام الدراسه    منس التعليم يف الفرتة من بداية  1اتبني اإلحصائية التالية 
دية  ىل مدرسة  اإلصالح احلم  حتسيل مدرسة    تاله الفرتة اليت تبع  م 56/1957-

 رمسية. 
 

عدد  العام الدراسي 
 املدارس 

عدد 
 املدرسني

عدد 
 التالميذ

 ( روبية) امليزانية

 غ  معرافة 190 4 1 م50/1951
 103.638 240 6 1 م51/1952
 110.687 320 10 2 م52/1953
 125.040 457 16 2 م53/1954
 401.276 560 26 4 م54/1955
 1.089.865 1000 45 15 م55/1956
 2.185.400 1510 84 18 م56/1957

 
 
 
 
 

 
 م1957 األستاذ عبدالبدي  صقرالتقرير ال نسي ملعارف حكسمة قطر   1
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 1تعميم التعليم
ل العام الدراسه ت لم مسس الشيخ خليفة بن محد آل اثين رائسة املعارف خال

األمر ليشرف بنف ه على أتمني تعليم مننجه حديث يف البالد   م56/1957
 فاختذ قرارات اترخيية بتعميم التعليم مننا:  الذي أعطى دفعة قسية للتعليم

 
  - يفة بن محد آل اثينالشيخ خل -اختيار جلنة اطنية مل اعدة مسس رئيس املعارف ⧫

    2التايل: يف منمته على النحس
 

 عضساً  من األسرة احلاكمة  شيخ انصر بن خالد آل اثين لا -
 عضساً   من العلماو ال بيعهالشيخ عبد هللا بن تركه  -
  عضساً   من األعياإ  صاحل اخلليفهبن مبارك  ال يد -
 عضساً   األعياإمن   يدهاجلأمحد بن ال يد يسسف  -

 
 افتتاح أال مدرسة اثنسية يف البالد.   ⧫
 الصناعة.  افتتاح مدرسة  ⧫
  5 نشاو  الإ عن افتتاح أال مدرسة للبنات يف العام التايل اطرح مناقصةعاإل ⧫

  مدارس.
 25مسظفاً جديداً  االتعاقد م   29ا برؤساو أق اماملعارف  ائرةدتدعيم  ⧫

 معلمة. 14معلماً ا
 

 م1991القرإ العشرين"   صدار ازارة الرتبية االتعليم   "التعليم يف دالة قطر يف 1
 ه1376عبدالبدي  صقر   تقرير معارف حكسمة قطر  2
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  عالإ تعميم التعليم يف البالد للذكسر ااإلانث من أبناو قطر ااملقيمني.   ⧫
 من سابقه.   ٪150معلمني يعادل  عالإ كادر اظيفه جديد لل  ⧫
من مسازنة العام   ٪300اض  مسازنة للتعليم العام تصل  ىل قرابة  ⧫

 م.56/1957
ناية العام الدراسه مت تعيني مدير جديد للمعارف  كما مت تغي  مجي   ييف ن ⧫

  دارات املدارس اأق ام الدائرة. 
 

امت تعيني  م مت  نشاو ازارة املعارف  57/1958ايف مطل  العام الدراسه 
أال ازارة عرفتنا البالد يف  تللمعارف  اكان  ازيراً  اثين لآالشيخ جاسم بن محد 

اترخينا الطسيل  اقد أخذ التعليم منذ ذلك احلني يف مد م تمر حىت اآلإ  ااستمر  
ت مى ازارة الرتبية االتعليم منذ بعد ذلك  للمعارف اليت أصبحت    الشيخ جاسم ازيراً 

 . م1976قل  ىل جسار ربه يف يسليس سنة ذلك التاريخ حىت انت
 

 الشرعية  العلوم تفتيشرائسته 
 

لجري املسافق 1376"تفتيش العلسم الشرعية" يف رجب من عام مت  نشاو 
يف األال من العلسم الشرعية  تفتيش ركه ي بن تعبدهللا تسىل الشيخ ا   م1957عام ل

 :  نشائنا رض منالغ اكاإ  يف ازارة املعارف  نشائنا شسال يف نفس العام منذ 
 

االثقافة اإلسالمية اليت تُقّدم للتالميذ يف مراحل اإلشراف على منالج العلسم  -
 الدراسة املختلفة.

  اإلشراف على  يصاهلا للتالميذ على أيٍد متخصصة عاملة أمينة اكتب معتمدة  -
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 نج ال لف الصاحل. يعلى ن
 .للنشومنا ياإلشراف على متابعة أثرلا يف النفسس اتقسي  -
 

 بن تركي عبدهللا  يخ قرار الشيخ خليفة بن محد آل اثين بتعيني الش
 مسؤوال  عن التفتيش والعلوم الدينية
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من اهحنراف االزيغ  فكاإ يقسم   و اكاإ حريصًا على نقاو عقيدة النش
بزايرات كث ة  ىل املدارس يف مدينة الداحة امدارس القرى البعيدة لتقييم مدرسه 

خالل تسليه  ا  سجيننم ملا فيه تقسمي عقيدة الطلبة اتسسي  مداركنم. العلسم الشرعية ات
 : التاليةعمال م ؤالية تفتيش العلسم الشرعية قام ابأل

 

 لدينية اخططنا الدراسية. اض  منالج العلسم ا -
 اختيار الكتب املناسبة االصحيحة القائمة على لدي ال لف الصاحل.  -
 ل العقيدة ال ليمة.اختيار األساتذة ااملعلمني األكفاو من أل -
 .يف مجي  مدارس قطر القيام ابلتسجيه االتقييم ألساتذة العلسم الدينية -
اتصحيح أاراق اإلجاابت يف ختبارات اس  اهسئلة األاإلشراف على اض   -

 عدادية االصناعية االثانسية العامة. العلسم الشرعية للشنادات اهبتدائية ااإل
ين للتالميذ امكافأة انشر السعه القرآ حفظ القرآإ الكرمي جراو م ابقات  -

 املتفسقني.
 . ااهلتزام ابآلداب اإلسالمية يف مجي  املدارس الصالةقامة التسجيه إب -
 . العامة قاو احملاضرات العلمية االرتبسية التسجينية ل -
السعظ ااإلرشاد اليت قام بينا معلمس العلسم الشرعية  برانمجاإلشراف على س   -

 الشريف يف شنر رمضاإ اخالل العام.من علماو األزلر 
من خالل تنظيم دراس    الق م الداخلهالثانسية ارعاية  املدرسة  اهلتمام مب جد    -

 .انداات طيلة شنر رمضاإ م  اقرتاح تعيني مشرف ديين للطلبة
ملدرسات العلسم الشرعية يف مدارس البنات  ىل تقدمي التسجينات ااإلرشادات  -

قداة ح نة   ااألخالق لتصبحلمة من العلم ما جيب أإ تكسإ عليه املع
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 نا  اكذلك شرح ما ُيشكل علينن يف حماضرات تربسية ُعقدت هلن.يلتلميذات
 

 أ. الدكتور يوسف العبيدان:  ويذكر
اكاإ الشيخ ابن تركه ُيرص على التفتيش بنف ه داخل الصفسف  فكاإ يزاران يف  "

اخيصنا حنن الطلبة بعاطفة  الفصل اي أل اي تف ر ايطال  يف الدفاتر االكتب  
 1أبسية كرمية نلم نا من ثنااي قلبه الكب  امن خالل حديثه األبسي." 

 

شاقة حيث ِل يتم   -يف ذلك الزمن-تيش على املدارس كانت منام التفا 
استكمال شبكات الطرق  ىل املناطق خارج العاصمة  اكانت الزايرة الساحدة  

  اكاإ الشيخ امرافقسه يبيتسإ يف كل أايم 4-3للمدارس يف مشال قطر ت تغرق 
 ىل القرى اليت تلينا. فاليسم األال منطقة يصلسإ  لينا حىت يتمكنسا من السصسل 

ايف اليسم الثاين زايرة مدارس اخلسر    يكسإ يف زايرة مدارس أم صالل امسي مة
يف اليسم ايف اليسم الثالث زايرة مدارس فسيرط االغارية االرايس مث املبيت. ا    االذخ ة

 مث العسدة  ىل الداحة.  العريشا سير خل  ا ميل  جل  ا  أبس الظلسفالراب  زايرة مدارس 
اكانت يرتبط بعالقات أخسية م  كبار ااجناو العائالت اليت كانت ت كن 
تلك املناطق مثل: آل ال ادة الكرام  اآل املنانعة الكرام  اآل البسكسارة الكرام  اآل 

اآل النعيم الكرام  اآل الفضالة الكرام  اآل رخيه الكرام  اآل املاملناندة الكرام  
اآل املضاحكة الكرام اآل احلميدي الكرام الكبي ه الكرام  اآل الكعيب الكرام  

 اغ لم من الفضالو من سكاإ تلك املناطق.
 

 
 م7/2/1997جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  1
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الشيخ عبدهللا بن تركي ومرافقوه أثناء اسرتاحة يف بر الشمال خالل رحلة  

علي شحاته واألخ   األستاذويظهر يف الصورة  القرىرس مداالتفتيش على 
 اجلميع(  رحم هللا )م 1960عام يف واألستاذ نبيل املصري تركي بن عبدهللا 

 
 

 
 



63 
 

حريصًا على  قامة شعائر الدين يف املدارس اتربية   بن تركهاالشيخ اكاإ 
 1النشو على ذلك  اكاإ يدعس  ىل  نشاو م جد يف كل مدرسة  فيقسل:

 
حجر الزااية يف اجملتم  اإلسالمه  بل لس دعامته اركيزته  د لس امل ج"

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

االقيام بشعائره  الذلك فنم مياإ ى اإلعل  عليه آمال امل تقبل  انريد تنشئتنم
ُيتاجسإ  ىل امل جد الذي ترتبط نفسسنم مبشاعر احلب االتقديس ملا يؤدَّى فيه من 

ن ني     ): ملسو هيلع هللا ىلصالعبادة  اهلذه الغاية قال النيب  لصَّالة  ا ُلْم أ بْين اُو س ْب   س  ُمُراا أ ْاهد ُكْم اب 
ا ا ُلْم أ بْين اوُ  االطفل يف سّنه املبّكرة ااملتأّخرة قابل للرتبية  .2(رٍ ع شْ  ا اْضر بُسُلْم ع ل ييْن 

 اخل  نيأت نف ه ألسباب ياالتسجيه ااهقتداو  فإذا اجد جمال الرعاية استقام ات
االرب...امن لنا جند الضرارة الشديدة  ىل  نشاو م اجد مبّ طة يف كل مدرسة  

ًدا ق ْدر  م  م ْن ب ىن  َّلل َّ  : )ملسو هيلع هللا ىلصتكسإ عساًن على أداو الفريضة. قال  ْفح ص  ق ط اٍة  م ْ ج 
ًتا يف  اجلْ نَّة   ُ ل ُه بي ييْ    ".3( ب ىن  اَّللَّ

 
 احلديثة يف دالة قطر يف ميدانني منمني:كاإ رائداً من رااد الننضة الدينية  ا 

 ميداإ الرتبية االتعليم −
 ميداإ السعظ ااإلرشاد  −

 
 م. 1960التقرير ال نسي اخلامس إلدارة تفتيش العلسم الشرعية   1
 رااه أمحد اأبس دااد 2
 سنن الرتمذي 3
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إ حريصاً دائماً على تبىن ضرارة حترير العقسل اانفتاحنا على تقدم العصر  اكا قدف
ه تعارض بني علسم الدين اإلسالمه )دين التفك  االعلم(  قناع أبناو اطنه أبنه 
 اهلائلة اليت حققنا تقدم العلسم الطبيعية االرايضية. ابني املكاسب العلمية 

احىت نتبني حجم لذا التفك  املتقدم امدى الصعسابت املسضسعية اليت  
 كاإ فينا اجملتم  يتذه الفرتة الزمنية االنبه  ىل ظراف لنه  يكفه أإ نت يكانت جتاب

االنظر ابلشك    بكل قدمي  تغلب عليه مسات البدااة من الب اطة االتم ك الشديد
فكانت اخلطسة األاىل اليت طرحنا الشيخ على ال لطات امل ؤالة   ىل كل جديد. 

منه ه يكسإ  ه إ  خراج اجملتم  من اجلمسد الذي كاإ يعاين  أم له  1957يف سنة  
  فنم املقلدين.مثل اليس  احمققسهذي يفنمه رجاله  ابلتعليم الديين الصحيح ال

أإ  ه ت تطي   -على سالمتنا امشسهلا-ج احدلا املنالكاإ يعه متاماً أإ ا 
اليت تربط بني   الصحيحة  احللقةتؤدي رسالتنا املنشسدة اأملنا املرجس  ه  ذا اجدت  

د األستاذ املتخصص ا كاإ لدف الرتبية قدمياً احديثاً  جياعقل الطالب انف ه  اهلذ
الذي ي تطي  أإ يقدم املادة املدراسة تقدمياً سائغاً يشتمل على ح ن الع ْرض افّن 
التدريس اغزارة العلم ااهستعداد النف ه االراحه ما جيعله جديراً بغرسنا يف عقسل 

زمًا يف املساد الدراسية كلنا فإنه  تسريثنم حّبنا اتقديرلا. ا إ كاإ لذا هالطالب ا 
لي ت مادًة دراسيًة  يف مادة العلسم الشرعية اأاجب  اذلك لكسنينا  ثر  لزاماً أك

نج  يفح ب الكننا تربية خلقية اراحية اعملية اصياغة نف ية اعقلية على ن
لدرجة  اة يف لذا اجملال لس املنمة الرئي ية اباإلسالم القسمي اآدابه ال امية. اتسف  القد

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

ر الشريف.  العلسم الشرعية تعتمد يف املقام األال على  قامة ا نشاو عالقات م  األزل
اطيد اتصميم أكيد  فيبذل فيه كل  ليه بعزم  اكاإ  ذا اقتن  أبمر من داخله  اندف 

ازير املعارف آنذاك   . فقام إبقناع لتحقيقه على السجه األكمل طاقته ا مكانياته
  اجنح يف ذلك اكلفه السزير ابلتعاقد م  -رمحه هللا-الشيخ جاسم بن محد آل اثين  

 جيه األزلر الشريف.عشرين مدرساً من خر 
 

االتقى بفضيلة اإلمام األكرب الشيخ م  1959يف عام  اسافر الشيخ  ىل مصر  
االذي استجاب لكل ما طلبه الشيخ    -رمحه هللا-حممسد شلتست شيخ اجلام  األزلر  

 بزيينم املنيب  اجلبة االعمامة.   علماو األزلر الشريفمن    طليعةبن تركه  اعاد امعه  ا
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يف استقبال وزير املعارف الشيخ  مود شلتوت شيخ اجلامع األزهررب الشيخ حماإلمام األك

 رئيس تفتيش العلوم الشرعيةجاسم بن محد آل اثين والشيخ عبدهللا بن تركي  
 م1959عام   يف
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الكذا كانت اخلطسة الرائدة األاىل على يد الشيخ عندما استطاع احسله  
ر نذا العدد من علماو األزلي زايد البالد بالغيسراإ على التعليم الديين الصحيح ت

الشريف ممن ملكسا انصية البياإ ااستسعبسا قضااي امساقف الشريعة الغراو من مهسم 
نم يالعصر امشكالته. اقد منا اازداد عدد لؤهو العلماو عاماً بعد عام  فانتفعت ب

يد  ىل الذي ختلص من عقدة اخلسف من اجلدنم حاضرلا الديين يالبالد اصنعت ب
امنجزاته يف  طار أصسل اإلسالم اأس ه اشريعته  طالقة قبسل مفاليم العصر 

 ال محاو.
 

 1: ويذكر الشيخ ابن تركي 
 

لقد بدأت الننضة التعليمية يف قطر منذ عشر سنسات  الكننا ِل أتخذ جمرالا  "
بن   نا مسس الشيخ خليفةيالطبيعه اتؤدي مثارلا الطيبة  ه منذ أإ تسىل زمامنا اقيادت

شرف على أمر الننضة من انتدبين مسس الشيخ خليفة ألُ القد  م.1956محد عام 
 حيث التعليم الديين.
منالج العلسم  جبسلة يف املدارس متفقدًا أحساهلا ساوين أمرُ  احني قمتُ 

  فلم تكن أمراً ذا ابل  اكانت من الق صر االضيق حبيث ه تُعّد شيئاً يُذكر   الشرعية
دّرُس فيه عقيدة الّ لف اتف   القرآإ  قمُت إبعداد مننج شامل تُ فاستخرُت هللا ا 

اصحبه األبرار   ملسو هيلع هللا ىلص س ة النيب الكرمي على  الكرمي  ايتعرف الطالُب يف السقت نف ه 
اطرفًا من احلديث النبسي الشريف. اَيخُذ بعد ذلك الفقه اإلسالمه من ُكُتب 

لدينية  د  بل جئنا له ابآلداب ااإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا. اِل نقف عند لذا احل
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 ااهجتماعية ليكسإ الطالب على بص ة من التقاليد الكرمية اليت جيب اتباعنا. 
نذا البلد الكرمي  ينذا امل تسى الطيب الالئق بي املا اضح املننج اسار ب

امت كنا بديننا ارعايتنا لألخالق الكرمية  استدعى ذلك اجسد األستاذ القادر  
 ىل األزلر القالرة   ىل ا نفتسجنفنيم. ااملتمكن من اإلفنام االتعلى التدريس  

  اقد لّّب لنا الطلب اتعااإ  معنا تعااانً كرمياً  فجئنا أببنائه  ىل لنا فنف  هللا  راملعمس 
نم احقق على أيدينم اخل  الكث . اه نزال نتصل ابألزلر كل عام اأنيت ابملزيد يب

 نا الكث ة. يتيف زحفنا املتزايد اتسسعامن أبنائه لنساكب مد الننضة 
القد كاإ عدد املدارس عند ت لمنا العمل ه يزيد على مثاين عشرة مدرسة  ااآلإ  

 "جتااز ال بعني. -بفضل هللا-
  

اتلك كانت له البداية الدقيقة لصحة ارتباط اسم األزلريني يف قطر مقراانً 
  ". األزهريني يف قطر أبو لّقب "م الشيخ ابن تركه على مر األعسام حىت كاإ يُ ابس

 . يبني للمجتم  احلاجة  ىل علمنمنم ا يفكاإ يقضه مصاحلنم ايليب طلبات
 

 :1الشيخ يوسف القرضاويويذكر 
 
اِل أكن عرفت من ألل قطر غ  رجلني: أحدمها الشيخ عبدهللا بن تركه  مفتش "

بين من قدمي من العلسم الشرعية  االذي لقيته يف القالرة أكثر من مرة  االذي طل 
ازارة األاقاف  مث طلبين اأحل يف طليب من األزلر. اكاإ من مآثر الشيخ ابن تركه 
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األزلر من مصر لتدريس العلسم  أنه لس الذي سعى جبد احرص جللب علماو
 "الشرعية.

 املعهد الديين الثانوي  ء إنشادوره يف 
لج  منا بسض بن تركه عبدهللا اكما كانت لناك عناية كربى من الشيخ 

ِل يكن مهّه حمصسراً يف  عداد املساطن العارف أبمسر  التعليم الديين يف املراحل العامة  
دينه املتم ك أبخالقياته اآدابه فح ب  بل كاإ من مهّه أإ يُعّد الفقيه االعاِل 
القطري القادر على حتمل م ؤالية احلفاظ على الدين عبادًة اشريعًة ادعسًة اسلسكاً   

الدينية األزلرية  اانتدب  و املعند الديين الثانسي على ن ق املعالدشا نف عى يف 
عبدالغين الدكتسر مننم الشيخ    خ ة علماو األزلر الشريف إلدارته االتدريس فيه
  عليسة االشيخ  يسسف القرضاايالراجحه  اكاإ أال مدير للمعند  االشيخ 

ألساتذة  غ لم من اطيف زايد ا شيخ عبدالل لاالشيخ أمحد العّ ال اامصطفى 
جاو ليعمل عبدال تار الذي الشيخ عبد املعز اكاإ من أاائل األزلريني  األفاضل.

 .لعلسم الشرعية يف قطراش يفتيف تم اعًدا للشيخ عبد هللا بن تركه 
 

 1:ويقول الشيخ ابن تركي عن ذلك
 

ميّد ألل  أحالم الكث  من أبناو البالد املخلصني أإ يسجد معند ديين اكاإ يراادُ "
سم ابلدعسة  ىل هللا ابحلكمة  البالد مبن يفقننم يف الدين اُيمل لساو اإلسالم ايق

ليي مشراع املعند الديين امننجه 1379ااملسعظة احل نة. اقد قّدمُت يف صيف عام  
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فسافق عليه اأمر بتنفيذه. اافتُتح  يف أال    ىل مسس الشيخ جاسم بن محد ازير املعارف
عدادي ااثنسي  ااحلمد هلل الذي تتم بنعمته   لي معند 1380العام اهلجري 
  "الصاحلات.

 
 :1 ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي

 

معه  على أإ أت لم  دارة املعند الديين الثانسي  ركه  ي تبن  عبدهللا  الشيخ  اتفاق  اكاإ  "
عن مديره ال ابق فضيلة الشيخ الدكتسر عبد الغين الراجحه الذي   يف قطر  خلفاً 

نعم ابن تركه كاإ الشيخ ..ا .رته ل نة ااحدة  له كل عمر املعند الناشئ ت لم  دا
 ." 2العسإ يل يف كل ما خيص املعند الديين

 
إبدخال بعض املزااي يف املعند الديين الثانسي اليت  ركه ي ابن تاقد قام الشيخ 

مننا: اختصار سنسات الدراسة  ىل ست    املعالد األزلرية يف ذلك السقت  ِل تكن يف
س سنسات بعد املرحلة اإلعدادية  كما لس  سات بعد املرحلة اهبتدائية بدهً من مخسن

كما قام إبدخال املساد العلمية ااإلن انية     مطبق سابقًا يف معالد األزلر الشريف
اليت تُقرر عادة على طالب األق ام األدبية يف املدارس الثانسية العامة يف منالج 

التعليم العام يف مساده العلمية ااألدبية املقررة  ت اير   حبيثاملعند الديين القطري
ابذلك  "ثنائية التعليم"  على األق ام األدبية يف التعليم الثانسي العام اتتجنب حداث 

أمكن التقارب بني طالب العلم الشرعه ابني متغ ات احلياة يف النساحه اإلن انية  
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   ة ااألدبية. أبرزلا تقدم العلسم اهجتماعي اليت ااهجتماعية
 1: وعن ذلك يقول الشيخ ابن تركي

 
أإ جنعل املساد اليت ُتدرس فيه له العلسم   من لذا املعند حتتم علينا إ الغاية  "

اللغة العربية بفراعنا   اله:الشرعية االعلسم اليت يتسقف علينا فنم العلسم الشرعية 
حلياة ااجملتم  الذي لس  ه يكسإ معنداً منفصاًل عن ااالعلسم العقلية. الكن ينبغه أ

العامة  فيدرسسإ   منه  بل يشرتك طالبه م  طالب املدارس األخرى يف الثقافةجزو 
من الرايضيات االتاريخ ااجلغرافيا االلغة اإلجنليزية قدراً ه يطغى على ختصصنم اه 

 "نم عن امل تسى الالئق.ييقلُّ ب
 

ألايل قطر عامة لبياإ  اقام الشيخ إبصدار دعسة  ىل أالياو أمسر الطلبة ا 
 يين الثانسي اترغيبنم يف ذلك.أمهية اهلتحاق ابملعند الد
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 قام الشيخ إبصدار دعوة عامة ألهايل قطر لرتغيبهم يف االلتحاق ابملعهد الديين   
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 عبدالغين الراجحي أول مدير الدكتور بن تركي مع الشيخ عبدهللا الشيخ 
 م1960عام    للمعهد الديين

 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 

 
 م 1960شيخ ابن تركي مع جمموعة من أساتذة وطالب املعهد الديين عام لا
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 عبدالغين الراجحي أول مدير الدكتور بن تركي مع الشيخ االشيخ 

 م1960عام    للمعهد الديين
 

القد حتقق على أيدي لؤهو العلماو اض  أسس مننج ديين متني يف صلب 
اذلك بتقدمنا على الدال العربية ااإلسالمية التعليم العام تفخر به قطر حىت اآلإ 

   امكانة الرتبية اإلسالمية يف البناو التعليمه. من حيث غزارة املننج اعمق األلداف  
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اقد سعى الشيخ يف معادلة شنادة املعند الديين الثانسي بثانسية األزلر الشريف   
 احتقق ذلك حبمد هللا. 

 ةنوي يف قطر ابلثانوية األزهريمنشور مبعادلة شهادة املعهد الديين الثا
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 1)مدير املعند الديين الثانسي سابقاً(:  القرضاوييوسف  ويذكر الشيخ 
 

اقد خرّج املعند جممسعة من خ ة أبناو قطر اأبناو اإلمارات  فقد كاإ املعند هلم "
اكاإ خرجيسه الذين أكملسا دراستنم يف األزلر غالبًا أا يف كلية دار العلسم    مجيعاً 
  اقد أصبحسا مجيعًا من القيادات الدينية  يف جامعة املدينة املنسرة: أمثلًة حُتتذى  أا

 االثقافية االرتبسية اال ياسية يف املنطقة. 
حىت أين أذكر أنه يف السزارة ال ابقة يف قطر  كاإ أربعة ازراو من خرجيه  

محد    االتعليم(  اد.)ازير الرتبية  ال بيعه  ركه  ي عبدهللا بن تاملعند: األستاذ عبدالعزيز  
عبدالعزيز الكساري )ازير اإلعالم االثقافة(  ااألستاذ أمحد عبدهللا احملمسد )ازير الدالة 

ااثناإ مبرتبة ازير: الشيخ عبدالرمحن عبدهللا احملمسد )رئيس احملاكم   للشؤاإ اخلارجية( 
باب عيد آل اثين )رئيس ليئة الش حممد بن الشرعية االشؤاإ الدينية(  االشيخ 

. ايف السزارة التالية كاإ ازير الرتبية من خرجيه املعند أيضاً  الس د. حممد  االرايضة( 
 عبدالرحيم كافسد.
: مننم حممد ساِل الكساري  اعتيق انصر البدر  اأمحد  الّ فراواعدد من 

  امعنم عدد من اح ن  براليم التميمه غامن الرميحه  اعبدهللا طالب املري  
 رين يف شىت ال فارات.امللحقني امل تشا

مقرإ لجرس العتيق يف  يف السزارات املختلفة: العميد اعدد من القيادات 
الرمحن املال احممد عبدهللا األنصاري اعبدالرمحن القسات امل لحة  ايسسف عبد

عبدهللا املسلسي يف ازارة الرتبية. ايف اجلامعة  د. عبداحلميد  مساعيل األنصاري  اد.  
حملمدي  اد. عبدالعزيز عبدالرمحن كمال  اد. مصطفى عقيل عله حممد يسسف ا
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 ...اخلطيب  اد. عبدالرمحن الدرلم
: د. حممد عبدالرمحن البكر )ازير  أبناو املعند  أما يف اإلمارات  فقد كاإ من

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

 

 اإلسالمية  الرتبوية هج ناامل رائد
 

بن تركه اإلشراف املباشر على كتب املنالج يف العلسم الشرعية اتسىل الشيخ  
اذلك عندما خططت  ( اهبتدائية ااإلعدادية االثانسية) للمراحل الدراسية العامة 

ابهعتماد على اإلمكاانت الذاتية املتسفرة ازارة املعارف لتسف  الكتب املدرسية حملياً 
بدهً من استخدام مقررات دراسية   اتربسايً   القادرة على انتاج الكتب املناسبة علمياً ا 

 .م تسردة من الدال األخرى
 

 يقول أ. الدكتور يوسف العبيدان: 
من أال املنادين من غ ه من العلماو بن تركه أنه كاإ الشيخ لعل ما ي جل ل"ا 

اصدارة. امما  ملساده شأإ كب  يكسإ اأإ  الديين الغيسرين بضرارة اهلتمام ابلتعليم 
كاإ مبعث فخر يف لذه البالد أإ جند منالج العلسم الشرعية غنية اغزيرة اثرية يف 

د له  خمتلف علسمنا من فقه اتسحيد احديث اتف   اس ة احبسث على حنس ه جت
على أإ يتاب  بنف ه احتت  شرافه  -رمحه هللا-نظ ًا يف ابقه الدال. اقد حرص 
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سع أتليف الكتب الدينية اجعلنا متمشية م  عقيدة ألل ال لف األل ال نة  مسض
 1" .علينا مذلب ألل البالدااجلماعة اليت 

اليت اضعنا لتقسم علينا قساعد الننضة ابناو اجليل تعتمد على  ااملنالج
من  أمة أخرجت للناس  سل اإلسالم امقرراته األصيلة اليت ترّبت علينا خأص

ااألحكام العادلة ااآلداب العالية اتكسنت من  االعقائد الصحيحة الكتاب اال نة
   سّتة مساد له:

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

 
لتالية يف اتركيز لكه تؤيت مثارلا املرجسة  اقد مت تطبيق املننجية اُتدّرس كلنا بعناية 

 2ذلك:
عدد احلصص املقررة هلذه املساد يزيد على ما لس مقرر للدراسة الشرعية يف  أوال :

 أي بلد عريب آخر سسى ال عسدية.
 النجاح يف العلسم الشرعية شرط  أساسه  لتجااز ال نة الدراسية.  اثنيا :

 
 م7/2/1997جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  1
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املرحلة اهبتدائية  يُدّرُس القرآإ الكرمي م  قساعد التجسيد حبيث يُننه التلميذ  اثلثا :
حفظ جزأين من القرآإ الكرمي م   تقاإ األداو االضبط امعرفة أحكام  اقد

 التجسيد.
يُدّرُس احلديث النبسي الشريف ابتداًو من الصف اخلامس حبيث يُننه  رابعا : 

 التلميذ املرحلة اهبتدائية اقد حفظ ااعى مخ ني حديثاً نبسايً. 
نيناية املرحلة اإلعدادية حبيث  املرحلة اهبتدائية حىتيُدّرُس الفقه من أال خامسا : 

يتخرج التلميذ مننا اقد أتقن العبادات علماً اعماًل  اأِلَّ مبعظم أبساب الفقه  ىل 
 جانب أحكام املساريث. 

يُدّرُس التسحيد يف املرحلتني اهبتدائية ااإلعدادية على نينج ال لف سادسا : 
 العقيدة الصحيحة. الصاحل حبيث ينشأ التلميذ على

يُدّرُس التف   يف املرحلتني اإلعدادية االثانسية على حنس يربط الطالب  ا : سابع
 ابجملتم  ايشمل مناحه احلياة اآداب ال لسك.

مننج كامل يشمل دراسة الّ  ة اأعالم اإلسالم االتنذيب  الرتبية الدينيةاثمنا : 
 غ  ذلك. االقصص ااآلداب امقاامة الب د ع ااخلرافات ا 
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 قرر تدريسهااليت    ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسيةو من
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 اليت أشرف على أتليفها   ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسيةو من
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 اليت أشرف على أتليفها  ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسيةو من
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 اليت أشرف على أتليفها   ملراحل الدراسيةذج من كتب املناهج يف خمتلف او من
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  وتلخيصها  قام إبعدادهااليت    ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسيةو من
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 اليت أشرف على أتليفها   ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسيةو من
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 اليت قرر تدريسها   ذج من كتب املناهج يف خمتلف املراحل الدراسيةو من

 
 

اقد حرص الشيخ ابن تركه على اهلتمام مبساد العلسم الشرعية ااعتبارلا مادة  
جلمي   أساسية  فأصدر مذكرة بسجسب احت اب درجتنا ضمن التقدير الننائه 

 .الطالب يف الشنادة الثانسية العامة القطرية
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 ضمن التقدير العام للطالب  العلوم الشرعيةمادة   درجةحتساب  ابمذكرة الشيخ  
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 اصرته لتعليم الفتاة يف قطر نم 
 

أما األثر الثالث الذي ُيمل بصمات لذا الشيخ يف جمال الرتبية االتعليم 
ذلك يف خطسة كب ة   امتثلفنس أثر حضاري بليغ النتائج يف تركيب اجملتم  كله  

سعت حنس تعميم العملية التعليمية يف اجملتم  القطري. اكانت انبعة من املسقف الرائد 
 فه الشيخ يف الدفاع عن قضية تعليم الفتاة القطرية.قا الذي 

 
استمر تعليم البنات منذ مطل  القرإ العشرين احىت بداية العام الدراسه فقد  

يف نطاق الكتاتيب فقط  اقد عملت جلنة التعليم حبذر لتدعيم لذه   م57/1958
يم البنات ل عالكتاتيب نظرًا لكسإ النظرة ال ائدة آنذاك ه حتبذ افتتاح مدارس لت
 ااهكتفاو مببادئ الدين  االقراوة االكتابة  ابعض املعامالت احل ابية.   

 
عندما فُتحت املدارس هستقبال أبناو املساطنني  كانت حكراً على الذكسر  ا 

داإ اإلانث  حيث كاإ تعليم الفتاة يُعترب يف أذلاإ الكث ين عيبًا امذمسماً  ارمبا  
تقدم  لينا ابلزااج  بل  إ بعض فئات اجملتم  ىل عدم الالنناية  عّرض  الفتاة يف 

 اعتربت تعليم الفتاة حراماً امنكراً مبسجب أمر الدين.
اما ف ت ئ  الشيخ ابن تركه يكرر احلقيقة القائلة أبإ تعاليم الدين االشريعة ال محاو 

دة عائشة  اام ابل يقد قررت نظرايً اعملياً حق التعليم للن او. اكاإ يذّكرلم على الد
رضه هللا عننا أم املؤمنني اليت كانت مثاًه للعاملة املرشدة املسجنة للناس يف أمسر  

 . ملسو هيلع هللا ىلصيرجعسإ  لينا يف الفتيا ااخلرب عن رسسل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصاكاإ أصحاب نبينا ديننم  
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م كانت لناك أربعة كتاتيب الكننا  54/1955يف مطل  العام الدراسه 
أحدلا االذي تديره ال يدة آمنة   للجنة علىاختيار ا كانت ب يطة للغاية  فسق 

 يده لتدعيمه فاستأجرت اللجنة مكاانً لتأمني ثالثة فصسل دراسية.  اجلحممسد 
 

 7ر مبىن أاس  يضم اجئاستمت  م56/1957ايف مطل  العام الدراسه 
 ىل فصسل دراسية اُجنز جتنيزاً جيداً  اأُمد ابلكتب االقرطاسية ااألاثث  اأضيف 

: " الدين   العربية   احل اب" علسم الصحة  ااألخالق  امت رئي ية الثالث املساد ال
معلمات غ  قطرايت ابقيت ال يدة آمنة حممسد مديرة للمدرسة اكانت  4تعيني 

 طالبة.  122نذه املدرسة يب
إ تسىل الشيخ خليفة بن محد آل اثين رائسة املعارف حىت أعطى دفعة  اما  
ليصبح تعليماً   م57/1958لعام الدراسه   اجاو مطل  اتعليم البنات  قسية هجتاه

مدرسة  اأخذ تعليم البنات بعد ذلك   14اطالبة    451رمسياً  يضم مدرستني فينما  
  الا من جممسع الطالب االطالبات.  ٪49 حيننا يف مّد م تمر حىت أصبح يشكل
طنا  يبة  امتد نشاعة امعلمة اطبنا أستاذة يف اجلاميله املرأة القطرية اليسم تتبسأ مكان

ه ت تعصه علينا أرف  الدرجات   بكل ثقة اثبات  ىل مجي  جماهت احلياة العامة
العلمية اه تقصر خطالا عن غاية كرمية تطمح  لينا اجتد العسإ االتشجي  من 

 ذاينا امن اجملتم  امن الدالة.  
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  1:يذكر الشيخ ابن تركي و 
تضه يف رعاية البنني  اجْدُت أإ ااجبنا يقابينما أخذت الننضة التعليمية طريقنا  "
أإ تُعىن ابملرأة عنايتنا ابلرجل  اه خيفى أإ   -لرسالتنا التعليمية االرتبسية كماًه -

نا ه ت تطي  أإ تؤدي ااجباً دينياً أا دنيسايً  ه بعد أإ ي املرأة مكّلفة مثل الرجل  اأن
 تعلمه  اطريق ذلك التعلم. اقد قال الرسسل ملسو هيلع هللا ىلص: 

  2.(ل ُب اْلع ْلم  ف ر يض ة  ع ل ى ُكلّ  ُمْ ل مٍ ط  )
انعلم مدى ما كاإ عليه امل لمات اأُلا ل من فقه يف الدين اعلم بشؤاإ احلياة   

منّن اميكننّن من أداو رسالة األمسمة على اجننا  االتعّرف على ما ينفعنّن ايقس 
  3﴾األْلب ابِ   ِذين  ال يـ ْعل م ون  ِإمنَّ ا يـ ت ذ كَّر  أ ول وق ْل ه ْل ي ْست ِوي الَِّذين  يـ ْعل م ون  و الَّ ﴿األكمل.  

ر ْأ اِبْسِم ر بِ ك  الَِّذي خ ل ق  ﴿اقد نزل القرآإ الكرمي اأال آية فيه  . اقد قيل يف 4﴾اقـْ
  او األنصار: ِل مينعنّن احلياُو من التفّقه يف الدين.  ن

 له: اقد سألين مسس الشيخ خليفة يف ذلك اطلب رأيه  فقلت 
 على بركة هللا وافتح مدارس للبنات. 

 
نا اعفافنا امين  اختالطنا بغ لا  يااضعُت هلا نظاماً اترتيباً ُيافُظ على صسن

افتتاح املدارس امضت تعّلم اترشُد اتريّب البنت على ابدأ  -ااحلمد هلل-اقد كاإ  
 م تسى طيب من الدين االعلم ااخلُلق."

 
 .م17/5/1961 بتاريخجملة الداحة الثانسية   1
 . سنن ابن ماجه 2
 .سسرة الزمر من 9اآلية  3
 .سسرة العلق أال 4
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 بن تركي عبدهللا وفضيلة الشيخ  ين اث آل  مسو الشيخ خليفة بن محد
 

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

العبو األكرب من طرح امناقشة مبدأ تعليم الفتاة  ااستطاع بقسة  ابن تركه الشيخ 
لى تعليم طقه ارجاحة عقله اح ن فنمه لدينه أإ يُقن  الكث  من املتحفظني عمن
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يكفه أإ نعلم ركه  ي بن تعبدهللا احىت ندرك أمهية اجلند الذي بذله الشيخ  الفتاة.
تلك خطسة جريئة    اكانتأإ تعليم الفتاة ابتدأ يف قطر قبل اململكة العربية ال عسدية   

ايتبني لنا اآلإ    السثيق بني البلدين يف كافة النساحه.    يف لذا امليداإ اذلك لالرتباط
التعليم األبعاد اخلّ ة اليت كاإ الشيخ يطمح  لينا  فنا حنن جند عدد الفتيات يف 

   العام يف قطر يفسق عدد البنني يف كل املراحل الدراسية.
 

 1:ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي
القطرية يف التعليم  يف اقت كاإ   لفتاة حبق اركه ي عبدهللا بن تفقد اندى الشيخ ..."

يرى فيه كث  من الناس أإ تعليم الفتاة اصمة قد تنتنه ابلفتاة  ىل عزاف الرجال 
ُيرمه  اً الزااج مننا  بل  إ بعض فئات اجملتم  كانت تعد تعليم الفتاة منكر عن 

تطاع  ساا سار متحماًل يف ذلك العبو األكرب     عبدهللا بن تركهالدين  الكن الشيخ  
أإ يقن  الكث ين من املتحفظني  بقسة منطقه  ارجاحة رأيه  اح ن فنمه لدينه 

املثل مبا كانت عليه  نذا الرأي ضارابً يليل باملنكرين لتعليم الفتاة  ااندى الشيخ اجل
القرآإ الكرمي بني  ييزامت  امل لمات األاليات من فقه يف الدين اعلم بشؤاإ احلياة

   2﴾ه ْل ي ْست ِوي الَِّذين  يـ ْعل م ون  و الَِّذين  ال  يـ ْعل م ون  ﴿سإ مل سإ امن ه يعميعل من 
اشجعه مسس الشيخ خليفة بن  .  3﴾اِبْسِم ر بِ ك  الَِّذي خ ل ق  اقـْر ْأ ﴿ القراوةادعسته  ىل 

  اترتيباً  (  فسض  بتسجيه من مسسه لتعليم الفتاة نظاماً آنذاكمحد آل اثين )ايل العند 
 "نا اعفافنا  امين  اختالطنا بغ لا  امت افتتاح مدارس البنات.ينُيافظ على صس 

 
 م25/6/2015جريدة الشرق القطرية  بتاريخ  1
 من سسرة الزمر. 9اآلية  2
 أال سسرة العلق. 3
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اكاإ الشيخ ابن تركه يقسل: " إ املنم يف تعليم البنات يف قطر لس ختريج  
 الفتاة امل لمة اليت تفنم ديننا حق الفنم اتكسإ ملّمًة ابلقرآإ اتعاليم الدين".  

 

 اإلشراف على تعليم البنات
م  1956  ابصسرة غ  رمسية قبل عام س ًا بطيئاً  كاإ تعليم البنات ي  

املا كاإ تعليم البنات أمراً حّ اساً يف تلك األايم    بتة بعد ذلك.مث انتظم اخبطى اث
قام مسس الشيخ خليفة بن محد اُيتاج  ىل كث  من الرقابة التاّمة االتسجيه الصحيح  

ات  ىل رئيس تفتيش العلسم آل اثين إبسناد اإلشراف العام على مدارس تعليم البن
  جنسداً كب ةً من الشيخ ااستدعى ذلك    الشرعية فضيلة الشيخ عبدهللا بن تركه

احيث أإ الشيخ كاإ عضساً يف جلنة التسظيف يف املعارف  فقد  تكللت ابلنجاح.
  بدأ فضيلته بسض  الشراط الساجب تسافرلا يف املعلمة  ىل جانب الكفاوة العلمية

 1:االتعليم
 

  أاقاتينا. افظ على الشعائر الدينية يف املدرسة اخارجنا  اتؤدي الصالة يفحت أإ -
 أإ حتافظ على تقاليد البالد  اأه تدعس  ىل الّ فسر بني التلميذات. -
أإ تكسإ حمتشمة يف ملب نا امظنرلا  فثسبينا جيب أإ يكسإ مناسباً  فال يكسإ   -

 غطه الذراعني حىت أصابعنا. ضّيقاً اه شّفافاً  ايكسإ طسيالً  ىل قدمينا اي
 نا. عدم استعمال األصباغ يف اجننا اأصابع -
 ه حُتضر  ىل املدرسة سسى الكتب املدرسية ادفرت حتض  الدراس. -
 أإ تكسإ قداة ح نة يف سلسكنا أمام التلميذات فتختار الكالم الطيب احل ن. -

 
 م1958 –التقرير ال نسي لتفتيش العلسم الشرعية  1
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 اإلسهامات اإلسالمية - الفصل الرابع
 

 

 اإلسالمية. رائد املواسم الثقافية •

 .على الشريعة حرصه على احلفاظ •

 التربعات الوطنية لشهداء اجلزائر وفلسطني.رائسته جلان  •
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 رائد املواسم الثقافية اإلسالمية
 

لداية   فينا مسرد جيد كتبه طسال حياته  لركه مصاحبًا ي كاإ الشيخ ابن ت
قيننم يف أمسر ديننم يتصدر  انسر حلياته العلمية االدينية  اكاإ تعليم العلم للناس اتف

 أالسايت تفك ه اعمله.  
 1: فيقسل رمحه هللا

على التعليم يف املدارس بل  العلسم الشرعيةِل يقتصر نشاط  دارة تفتيش "
الناس حيث له ل اإ املعارف يف األمة    يفنشاط عام   قامةبق يف ال ّ  كاإ هلا 

اذلك ألإ تعاليم   م تقيم.امعلمنا ارائدلا  ىل اهلدى ااحلق ااخل  ا ىل صراط 
اإلسالم اليت تضطل  بينا ه تتقيد حبداد اه قيسد  فإإ هلا طبيعة النسر اليت ه ُيّدلا 

 للعاملني.  ملسو هيلع هللا ىلصنا حممداً يشهو  احقيقة اهلداية اليت بعث هللا ب
 

لك كاإ على  دارة التفتيش أإ تُعّلم الناس اتفقننم يف ديننم اتذكرلم فلذ
نم العامة   بالغًا للرسالة  اقيامًا بساجب النصح هلل ييف ااجباتأبايم هللا اتشاركنم 

العميم الذي  فكاإ من ذلك اخل   .الرسسله األايل األمر من امل لمني العامتنم
متناإ اانتفعسا به  امحداا للمعارف ح ن جتااب معه الناس اتلقسه ابلتقدير ااه

 ".أ له أسبابهخريا  هيإذا أراد هللا صنيعنا امجيل عملنا  اقدمياً قيل: 
 

النشاط العام الذي كانت تقسم به  دارة تفتيش العلسم أمثلة من لذه بعض ا 
 2الشرعية:

 
 . م1961التقرير ال نسي ال ادس إلدارة تفتيش العلسم الشرعية     1
 نفس املرج  ال ابق.  2
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 خ طب اجلمعة وإقامة الدروس طوال العام -
ابلتزام  لقاو دراس يف امل اجد خالل بعض أايم  أساتذة العلسم الشرعية  قام  

يف م اجد الداحة   -هلل  احت اابً -األسبسع  اكذلك  لقاو خطبة اجلمعة 
 اقرى البالد مما كاإ له األثر احل ن يف نفسس الناس. 

 

 إقامة الدروس اليومية خالل شهر رمضان  -
مجي  دراسًا احماضرات يسمية يف  -نايعلى عادت-تنظم  دارة التفتيش 

م اجد الداحة اقرى قطر تقريباً  بلغت حنسًا من مخ ني درسًا يف اليسم 
اقد زاد اإلقبال علينا مما اضطر  دارة التفتيش   طسال شنر رمضاإ املبارك. 

 رغبة احلضسر.  ىل تغي  خطة تسزي  لذه الدراس أكثر من مرة لتليب 
 

ر العلم بني العامة حريصاً على نش   -رمحه هللا-الشيخ عبدهللا بن تركه  اكاإ  
يف امل اجد اخاصة يف شنر رمضاإ  فقد كاإ يقسم بتسجيه األساتذة االعلماو 

 ني إبقامة الدراس اليسمية خالل الشنر الكرمي. األزلري
  

   1:ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي
"اكاإ ابن تركه قد سنَّ سنة ح نة يف كل رمضاإ  الس أإ يرسل العلماو األزلريني 

يدّرسسإ العلسم الشرعية   ىل م اجد الداحة اضساحينا  ام اجد القرى   الذين 
الس الغالب  أا بعد العشاو  ايسزع جداًه يف ليلقسا فينا دراًسا   ما بعد العصر  
 "كل رمضاإ ابملدرسني ام اجدلم.

 
   اجلزو الثاين  ية االكتاب.. مالمح س ة ام  ة""ابن القر  1
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خالل شهر الدوحة  جدول توزيع األساتذة على مساجد  
 م1962رمضان من عام  
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 التثقيفيةإقامة احملاضرات  -
 

املا كانت بيئة  تنظم  دارة التفتيش احملاضرات العامة يف املناسبات املختلفة  
نضة القرإ العشرين  ايرى العقالو ضرارة ملّحة للتدرج يف يأعتاب نقطر ااقفة على  

مساكبة لذه الننضة  فقد اقتضى ذلك من فكر الشيخ أإ يقسم بعقد النداات 
  نم فينا علماو األزلر الشريف.  يُ ااحملاضرات ل

  
حريصًا على نقاو العقيدة اإلسالمية من أي شائبة   ابن تركه الشيخ اكاإ 
  م تعليمه للطالب يف املدارس على أيدي أساتذة من األزلر الشريف.اخصسصاً ما يت

فكاإ يتسىل بنف ه  لقاو احملاضرات ا حياو النداات ذات الصلة جبسلر العقيدة  
ة. اقد قام إبلقاو حماضرة يف مج  غف  من علماو األزلر الشريف بعنساإ  اإلسالمي

ينا ما ينبغه تدري ه  ح فاض   )انظر الفصل اخلامس( "أضواء على عقيدة السلف"
يف أمسر العقيدة اإلسالمية  ااهبتعاد عن أتايالت األشاعرة اليت كانت للطالب 

لذه النساة املباركة اليت أمثرت فيما بعد منتشرة آنذاك يف بالد مصر االشام. اكانت 
 ة.كث  من اجلنات يف الدالاليسم  نا ياملساسم الثقافية املتنسعة ااملتخصصة اليت تقسم ب

 مسابقات حفظ القرآن الكرمي إقامة  -
 

امما كاإ يُذكر للشيخ حرصه على تسجيه األجيال لتنشأ على تعلم احفظ 
م ابقات حلفظ القرآإ الكرمي يف املدارس جلمي    إبقامة فبدأاحمبة القرآإ الكرمي  

 سبقت غ لا من دال املنطقة.ا  املراحل التعليمية  مما جعل قطر رائدًة يف ذلك 
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 :1 خ يوسف القرضاويالشي ويذكر
 

"كاإ من األشياو اليت أعتقد أإ قطر كاإ هلا فضل ال بق فينا: م ابقات حفظ  
لسم الشرعية برائسة الشيخ عبد هللا بن تركه القرآإ الكرمي  اليت اقرتحنا تفتيش الع

على الشيخ قاسم بن محد آل اثين ازير املعارف  فما كاإ أسرع من استجابة السزير  
 ارصده امليزانية الالزمة هلذه امل ابقة."  اتشجيعه

ينية ورئيس تفتيش العلوم الشرعية يف بن تركي، مدير الشؤون الد  الشيخ عبدهللافضيلة  
 أثناء إلقاء كلمة يف حفل تكرمي املشاركني يف مسابقة القرآن الكرمي  قطرمعارف  

 
   اجلزو الثاين  القرية االكتاب.. مالمح س ة ام  ة""ابن  1
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 على الشريعة  حرصه على احلفاظ

معاصري الشيخ ابن تركه يف جمال لناك جانب ِل يفطن  ليه كث اإ من 
حريصاً الثقافة اإلسالمية الصحيحة  أه الس دحض افرتاوات املفرتين  فقد كاإ    نشر

  اكاإ شديد على الشريعة اإلسالمية يف أركاإ ازارة املعارف امدارسنا على احلفاظ  
جزاو   اليقظة  ه ختفى عليه أهعيب أعداو الدين  فيتعقبنم ايرد علينم  بل ايعاقبنم

 نم.يافرتاوات
أحادية يف بداية الننضة الرتبسية لرتايج بعض املبادئ اهلدامة   جرت حمااهت  

للشيخ  أبإ صارت عمليات غمز الدين اإلسالمه يف الصحافة املدرسية  ر  األم  ابلغ
  مسضة من املسضات لدى بعض امللحدين اكذلك يف جمال نم.
  مة  اكاإ بعثياً ملحداً فقد حدث أإ مسح مدير مدرسة من مدارس العاص
 بنشر جملة حائط فينا الكث  من الغمز االتنجم على الدين.

اإ هلم ابملرصاد فصادر اجمللة ارف  األمر لسزير  الكن الشيخ ابن تركه ك
املعارف اأطلعه على حمتسى جملة احلائط  فأمر بفصل مدير املدرسة اكل من له  

 عالقة مبا ارد يف اجمللة. 
ية طرح القضية على الرأي العام من خالل أطراف   من الشيخ ألمها دراكًا ااسعاً 

اأمر بتسزيعه على مجي  املدارس    اً تسضيحي  رّداً اجملتم  املدرسه القطري  حيث أصدر  
 .اخلامس(فصل ال)انظر  يف أعقاب لذا احلادث.

اقد ابتليت ازارة املعارف يف ذلك الزمن ببعض اإلداريني ااملدرسني الذين  
أفكار حزب البعث االقسمية ايف مساجنات متعمدة ضد التعليم الديين   شراإ كانسا ين
د لؤهو البعثيني الناقمني على أساتذة األزلر   . احدث ذات مرة أإ كاد أحالصحيح
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أبإ يسصه بفصل ثالثة من األساتذة    -اكاإ صديقاً له-فأاعز  ىل طبيب املعارف  
امت    سا لذا اإلجراو "الفصل الصحه".األزلريني من العمل لعدم لياقتنم صحياً  امس

الشيخ اثرت  عالإ فصل لؤهو الثالثة من العمل بينذه احلجة السالية. فلما علم 
اثئرته ااعترب لذا تعّداًي عليه بصفته مديرًا لتفتيش العلسم الشرعية  حيث ِل يُعرض 

رمحه  -دقبل ذلك. اتسجه من فسره  ىل ازير املعارف  الشيخ جاسم بن محعليه األمر  
عاد األساتذة الثالثة املفصسلني  ىل أاشرح له األمر فأمر إبلغاو قرار الفصل ا  -هللا

 أعماهلم.
 
 جاو القضاو من الكرمي فحّلنا  إ األمسر  ذا التست اتعقدت 

 
ثة أخرى  صدر من بعض املدرسني املعادين للدين كالم فيه  ديف حاا 

املصلسإ يف صالتينم    ا بدأعندم اهستنزاواستخفاف بدين اإلسالم االضحك ا 
فسصل األمر  ليه ابعد أإ ثبت لديه ذلك  أاصى إببعادلم عن جمال التدريس حىت 

اقد استطاع الشيخ بتصرفه احلكيم لذا ه تت رب اعتقاداتينم الفاسدة  ىل الطالب.  
أإ ُيمه طالب املدارس من آراو اتسجنات بعض املدرسني غ  املتخصصني يف 

ابلرتبية  عن ذلك من تشسيش ااضطراب فكري. اسل ك   ينجم   اماعلسم الدين
الدينية طريقنا الصحيح امل تمد من الشريعة الصافية ال محة مربأًة من التأايالت 

 الفكرية ااملذلبية. 
 

خطاباً يثني على يقظته في الدفاع عن   -رحمه هللا-وأرسل له الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع 
 مدارس. المالحدة من الويؤيده في طرد الدين 
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 كتاب الشيخ حممد بن مانع إىل الشيخ عبدهللا بن تركي
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 ومصر  لجزائر وفلسطنيلرائسته جلان التربعات الوطنية 
 

جمالدي ثسرة اجلزائر   لدعمقاد الشيخ ابن تركه محالت التربع يف قطر 
الثالثه العربية  اّبإ العدااإ  ام اندة مجنسرية مصر ُأسر شنداو فل طني   م اعدةا 

كذلك كانت م امهته العظيمة لنصرة شعب مصر بعد لزمية يسنيس    .م1956عام 
على بعد نظره ال ياسه  فسقف ي تننض اهلمم ايطالب ببذل املال   دليالً   م1967

لدعم جنسد الشعب املصري من أجل الصمسد ااستعادة قدرته على النضال 
  امل لمني. ااحلفاظ على كرامة اعزةااسرتجاع األرض املغتصبة  

تبىّن محلة التربعات جملالدي اجلزائر قد اكاإ الشيخ خليفة بن محد آل اثين 
مث سافر  ىل   قام بذلك خ  قيام الذيرائستنا العامة  ىل الشيخ ابن تركه  اأاكل

القالرة لي ّلم أمسال التربعات ابسم شعب قطر  ىل ممثل جبنة حترير اجلزائر يف جامعة 
رحسم ال يد أمحد تسفيق مدين  اذلك تعب اً عن اعتزاز ا كبار ثسرة  الدال العربية  امل

 م.   1962تقالل الذي حتقق يف عام اجلزائر ارجاهلا امقاامتنم اهستعمار لنيل اهس
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التربعات إىل ممثل جبهة حترير اجلزائر السيد أمحد سل م  يلة الشيخ عبدهللا بن تركي ي  فض

، يف د نوفلألمني العام املساعد، سي  اور  ول العربية حبضمبىن جامعة الدتوفيق مدين يف 
 م1962يف عام    القاهرة
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  الستعماركتاب شكر حلكومة وشعب قطر على مساندتـهم لشعب اجلزائر يف ثورته ضد  
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اقد قامت احلكسمة اجلزائرية ممثلًة يف ازارة اجملالدين اجلزائرية مبنح الشيخ ابن  
م 1987جلزائرية  الس اسام أُنشأ مبسجب قانسإ يف عام تركه اسام أصدقاو الثسرة ا 

مُينح للشخصيات اليت قدمت م اندة مادية أا معنسية فعلية لكفاح التحرير السطين. ا 
  ازير الرتبية االتعليم يف ابستالم السسام األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا بن تركهاقام 
 م.1996عام 
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قام الدي فل طني  فاعدة ُأسر شنداو اجمجلم  التربعات مل    اجاوت محلة
بتشكيل جلنة     انئب احلاكم اايل العند آنذاك  آل اثين مسس الشيخ خليفة بن محد 

 . للشيخ ابن تركه  الذي قام بذلك خ  قياماأاكل رائستنا 

 قرار تشكيل جلنة التربعات لصاحل الشعب الفلسطيين 
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مبالغ تربعات لت ليم  ابل فر  ىل سسراي - رمحه هللا-اقد قام الشيخ 
  1الشعب القطري جلمعية  عانة ُأس ر شنداو اجمالدي فل طني.

 
 .م5/1968/ 17جريدة البعث ال سرية  1
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 مناذج من آاثره العلمية -  اخلامسالفصل 
 
 

 مناذج من مؤلفاته ودروسه •

 مناذج من فتاواه •

 حكم وأقوال  •
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 مؤلفاته ودروسه مناذج من 
ذاعية للشيخ عبدهللا  اإلت جيالت الاضرات ا حملاارسائل بعض اللذه مناذج من 
الكث  مننا    حيث فُقد   عليه يف مكتبته  العثسرمما مت     -رمحه هللا -بن تركه ال بيعه  

م اقلة اسائل الت جيل ااحلفظ  1968 عام  ب بب طسل املّدة الزمنية منذ افاته يف
   .آنذاك

 

 أضواء على عقيدة السلف

ٍ  من علماو اأساتذة األزلر الشريف  اضرة الشيخ ابن تركه إبلقاو حم قام يف مج 
الذي قامسا أبداو رسالتنم يف التدريس االسعظ ااخلطابة يف م اجد امدارس قطر.  

   مننج ألل ال نة ااجلماعة يف تقرير م ائل اهعتقاداكاإ الداف  لذلك لس بياإ 
اضح  أ  اقد   الشام امصر آنذاك.  داخمالفة مذلب األشاعرة الذي كاإ سائداً يف بال

 فينا لذه امل ائل يف العقيدة اإلسالمية: 

 أمساو اصفات هللا سبحانه.  (1
 القسل يف حبث القرآإ الكرمي.  (2
 البحث يف رؤية رب العاملني. (3
 م ألة النيزال. (4
 اإلمياإ أبشراط الّ اعة.  (5
 اإلمياإ ابملغيبات. (6
 البحث يف الراح. (7
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 البحث يف البعث. (8
 اللسح االقلم. (9

 أفعال العباد. ( 10
 اإلمياإ. ( 11
 كر الصحابة الكرام.ذ   ( 12
 الكالم يف كرامات األالياو. ( 13
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 أضواء على عقيدة السلف
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
احلمد هلل الذي ليس كمثله شهو الس ال مي  البص . اأشند أإ ه  له  ه 

أإ حممدًا رسسل هللا البش  النذير  االّ راج املن . اللنم  اأشندهللا العليم اخلب   
 على لدينم ي  . أما بعد:  امنعليه اعلى آله اأصحابه صّل اسّلم 
 
فلما كاإ علم التسحيد أصاًل لكل علم  امجي  العلسم متفرعة  عنه  اعلم  

لك تضد لس  عّما  تنيزينه ا فة ما جيب هلل من  ثبات صفاته  التسحيد يشمل معر 
اعدمه   ااجلائز لس ما يصّح يف نظر العقل اجسده   جيسز يف حق هللا ماا  الصفات 

العذر مننم   مين بعض  خساين الذين ه ي عينكإرسال الرسل ا نزال الكتب  طلب  
 كتابة لذه الكلمات املسجزة يف عقيدة ألل ال ّنة ااجلماعة. 

اما صّح من سنة  نم له اإلمياإ مبا جاو يف كتاب هللا  يفأقسل  إ عقيدت 
إ اه ُيرّفسإ اه يشّبنسإ.  فنم يؤمنسإ ايثبتسإ  ه ميثّلسإ اه يعطّلس    ملسو هيلع هللا ىلصرسسل هللا 

 يفنمسا من أمساو هللا اصفاته  ه ما لس الالئق ابملخلسق  مث شرعسا يف فإإ املعطّلة ِل
 نفه تلك املفنسمات فجمعسا بني التمثيل االتعطيل فحّكمسا العقسل اخالفسا املنقسل 

اصفه    نم يصفسإ هللا سبحانه مبا اصف به نف ه أا يخبالف سلف األّمة اأئمتنا فإن
من غ  حتريف اه تشبيه. اال لفيسإ بنسا مذلبنم على أصٍل أصيل   ملسو هيلع هللا ىلص به رسسله 

الس أإ الكالم يف الصفات فرع  عن الكالم يف الذات. فكما أننا نثبت هلل ذااتً ه  
 صفات ه كالصفات.  -سبحانه- كالذاات فكذا نثبت له 
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 لبصر االكالم.: احلياة االقدرة ااإلرادة اال م  ااالصفات الذاتيةفمن 
: السجه االيدين االقدم االعني )اله تندرج حتت الصفات الصفات اخلربيةامن 

 الذاتية( 
 : اهستساو االنيزال ااإلتياإ ااجملهو االتكسين  الصفات الفعليةامن 

فأال ااجٍب علينا معرفة اجسب اجسد ذاته بصفات الكمال فيما ِل يزل اما يزال. 
ه ا﴿: قال هللا تعاىل امعرفة هللا فطرية ضرارية     1﴾ِفْطر ت  اَّللَِّ الَّيِت ف ط ر  النَّاس  ع ل يـْ

   : ملسو هيلع هللا ىلصاقال رسسل هللا 
. امن العلماو من قال مبعرفة هللا ابلنظر يف السجسد 2(مْسلسٍد يُسلُد على الف طر ة ُكلُّ )

اقسله   3﴾ضِ ق ِل انظ ر وا م اذ ا يف السَّم او اِت و اأْل رْ ﴿ ااملسجسد م تدّلني بقسله تعاىل:
 .4﴾فـ ْلي نظ ِر اإْلِنس ان  ِممَّ خ ِلق  ﴿ تعاىل:

مراا ابلنظر ليعرفسا احلق ايقّراا الكن يُقال  إ لذا خطاب للمتكرّبين اجلاحدين  فأُ 
 به كما قيل:

 5أم كيف جيحده اجلاحد   فيا عجباً كيف يُعصى اإلله 
 يييى أنيييييييه ااحييييدلييييييتيدّل ع آييييييييييييية  افيه كييييييل شييهو ليييييييه 

 

 ذا عرفت لذا فقل احلمد هلل الذي ِل يتخذ الداً اِل يكن له شريك  يف امللك 
اِل يكن له ايلٌّ من الذّل اكرّبه تكب ا  اقل لس هللا أحد  هللا الّصمد  ِل يلد اِل يسلد   

 
 30اآلية  -الرام سسرة 1
 صحيح البخاري   2
 101اآلية  –سسرة يسنس  3
 5اآلية  –سسرة الطارق  4
 ديساإ أيب العتالية  5
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 اِل يكن له كفساً أحد. 
  ااحد  يف صفاته ليس له شبيه   فنس سبحانه اتعاىل ااحد  يف ذاته ه يتجزأ

  يف أفعاله ليس له شريك فله الكمال املطلق يف ذاته اصفاته اأفعاله. ااحد  
نم يصفسإ هللا مبا اصف به نف ه  امبا اصفه به  يفمذلب األمة اأئمتنا أن

من غ  حتريف اه تعطيل امن غ  تكييف اه متثيل  يثبتسإ ما أثبته   ملسو هيلع هللا ىلصرسسله 
نف ه من مماثلة املخلسقات  االصفات  اينيّزلسنه عّما نزّه عنه لنف ه من األمساو 

  ثبااتً بال متثيل  تنيزيناً بال تعطيل  ليس كمثله شهو الس ال مي  البص .
ِمْثِلِه ش ْيء  ﴿ : فرّد هللا على املمثّلة بقسله و ه و   ﴿ :  ارّد على املعطّلة بقسله1﴾ل ْيس  ك 

عدماً  ااملسّحد يعبد  له األرض ماً  ااملعّطل يعبد  ل يعبد صن . فاملمثّ 2﴾السَِّميع  اْلب ِصري  
 االّ ماو. اأشار  ىل لذا ابن القّيم بقسله:

 3  اإييييييد األاثيييييييييه عابييييي ّإ املشبّ     ايييه بصفاتنيييييييل نا نشّبه اصف  
 اإييييييد البنتييييييل عابيييي ّإ املعطّي  هيييه من أاصافيييييييكاّل اه خنلي

 فنس الّن يب ملشرٍك نصراين  هيييييييم خبلقيييييمن مّثل هللا العظي
 اإ يييفنس الكفسر اليس ذا  مي  أا عّطل الرمحن من أاصافه

ف الّنصسص عن حقيقتنا اعما دّلت رْ فال أنّال أتايالً ابطاًل  الذي لس ص  
ال أمره  االسجه عليه  كتأايل اجلنمية يف )اسيتسى( مبعىن اسيتسىل  االنييييييييييييييييزال بنييييييييييييييييز 

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

 
 11اآلية  –لشسرى سسرة ا 1
 نفس اآلية ال ابقة  2
 النسنية هبن القيم القصيدة  3
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العرش حقيقة  ا منا اسيتسى مبعىن اسيتسىل لس اجلعد بن درلم اأخذلا عنه اجلنم بن 
صفساإ اأظنرلا ان بت مقالة اجلنمية  ليه. اقد قيل  إ اجلعد أخذلا عن اابإ بن 

ابن أخت لبيد بن األعصيييم  ال ييياحر الذي سيييحر  اإ اأخذلا اابإ عن طالست مسع
نذا التأايل الباطل الذي لس مبعىن التعطيل قد اقتداا يييييييييييييييييي . فالقائلسإ بملسو هيلع هللا ىلصرسيييسل هللا  

 ل الّصابئني.اّل بتالمذة الينسد ااملشركني اضُ 
الس مييذلييب ألييل   -جييّل اعال -النرج   ىل مييا نعتقييده يف علّس البيياري 

  ه الكتاب اال يّنة على أإ هللا تعاىل فسق مسااات ماعة  فنقسل دّلت دهئلال يّنة ااجل
تـ و ىَٰ ﴿م يييييييتٍس على عرشيييييييه كما قال تعاىل:  ــْ   اقال تعاىل: 1﴾الرَّمْح َٰن  ع ل ى اْلع ْرِش اســـ

اِدهِ ﴿ اِهر  فـ ْوق  ِعبــ  فلييه علّس القييدر اعلّس القنر اعلّس الييذات  فيياجلنييات   2﴾و ه و  اْلقــ 
 فسقنا. قال ابن القّيم:يف حّقه ألنه تعاىل الّ ّت عدمية  

 

 3يف حّقيه لس فسقينا بيبييياإ    كّل اجلنييييييييات أبسيييرلا عدميييّييييية  

 اه ُُييياُط خبيياليق األكييساإ   قد ابإ عننا كّلنا فنيس احمليييييييطُ 

 

 ااألرض  ت ال ييمااامثّ اعلم أّإ اهسييتساو على العرش  منا حصييل بعد خلق 
  تعاىل: كما قال

ٍم ُث َّ اْستـ و ىَٰ ع ل ى اْلع ْرشِ ﴿  . 4﴾ِإنَّ ر بَّك م  اَّللَّ  الَِّذي خ ل ق  السَّم او اِت و اأْل ْرض  يف ِستَِّة أ َّيَّ
 لنا للرتتيب ه جملّرد العطف  ارحم هللا القائل: )مث(ا 

 
 5اآلية  –سسرة طيه  1
  18اآلية  –سسرة األنعام  2
 القصيدة النسنية هبن القيم  3
 3اآلية  -سسرة يسنس  4
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ْلق ُه مث استسى فسق عرشه  1  ض  مسض ُ ِل خي ُْل يف األر  ه  امن علم      قضى خ 
اأما معىن اهستساو يف لغة العرب فنس العلّس ااهرتفاع ااهستقرار االّصعسد  

 2كما قال ذلك ابن القّيم:
 

 قد حصلت للفارس  الطّّعاإ    ييييييييييييينا أربيييييييارات  علييينيم عبيفل 
 نكراإ  ارتف  الذي ما فيه من  ال اكذلك ييياله استقّر اقد ع
  صاحُب الّشيباينة  اأبس عبيد الذي لس راب    اكذاك قد صيعد

 ّه ابلقرآإ  ييييين اجل ْنيميييييأْدر ى م رهييييسل  يف تف ييييييياُر لذا القيييييخيتي
 اإ  ييينتييسىل من البيييقية  استييييحبقيي ااألشعرّي يقسُل تف ُ  استسى

 زائداتإ يف احه رّب العرش هٍّ مهايييسد اهم اجلنمييييسإ الينيييني
   

 القول يف حبث القرآن الكرمي  -
القرآإ العظيم كالم هللا لفظه امعانيه  فألل ال يييييييييييّنة ااجلماعة يقسلسإ ايعتقداإ  إ 
القرآإ كالم هللا  ُمنيييييييييّزل  غ  خملسق  ألفاظه امعانيه عني كالم هللا  مسعه جربيل من 

. فنس ملسو هيلع هللا ىلصعسه من الّنيب هللا سيييييييييبحانه اتعاىل  االّنيُب مسعه من جربيل  االصيييييييييحابة مس
 ملتلسُّ ابألل نة. قال ابن القّيم رمحه هللا:املكتسب يف املصاحف ا

 

 امل مسُع منه حقيقًة بيبيياإ   اكذلك القرآإ عنُي كالمه  
 لفظاً امعىًن ما مها خلقياإ   لس قسُل ريب كله ه بعُضه

 
 ُيىي بن يسسف الصرصري األنصاري القصيدة العينية لإلمام  1
 القصيدة النسنية هبن القيم  2
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 ا غيييياإ  اللفييظ ااملعنييى بال ر   تنيزييييُل رب العاملني اقييييييسلُيه
 

 العاملني البحث يف رؤية رب  -
ِضر ة  ﴿الرؤية حقٌّ أللل اجلنة. قال تعاىل:   َٰ ر ب ِ (  22)  و ج وه  يـ ْوم ِئٍذ انَّ ِظر ة  ـ ِإىل    اه 1﴾ه ا ان 

  فنم ملسو هيلع هللا ىلص  نم يسم القيامة من فسقنم كما ثبت ذلك عن الّنيب ي شّك أإ املؤمنني يراإ ربّ 
ا  م ن يكما يراإ القمر االشمس صحسًا ليس دان  ةً يراإ ربينم أببصارلم رؤيًة حقيقي
ِل ينكره  ه املعتزلة امن اتبعنم على الضالل.   ملسو هيلع هللا ىلصسحاب. الس متساتر  عن الّنيب 

 ألإ نفه الرؤية ليس بصفة كمال   ذ املعدام لس الذي ه يُرى. قال يف النسنية: 
 

 نظر العياإ كما يُير ى الق مراإ   ايرانه سبحانه من فسقنم
 ِل ينيكيْره  ه فياسييُد اإلييييمييياإ   اتر  عن رسيييييسل هللايس لذا ت  

 
سل  اَّللَّ  أما يف الدنيا فإنه ه يراه أحد  من عباده.   أ ْلُت ر سييييييُ  :ملسو هيلع هللا ىلص اع ْن أ يب  ذ رٍّ ق ال  سيييييي 

. أي حالت بيين ابينه األنسار. اقالت عائشيييييييييييية 2(نُسر  أ َّنَّ أراه)ل ْل ر أ ْيت  ر بَّك  ق ال  
ًدا  :-عننيا هللارضييييييييييييييه - ثي ك  أ إَّ حُم ميَّ دَّ ر أ ى ر بيَُّه في قي ْد كي ذ ب  ا ُلس  يي ُقسُل ه  ملسو هيلع هللا ىلصم ْن حي 

  .3 ُتْدر ُكُه اأْل ْبص ارُ 
 مسـألة النـزول  -

ني    :)ملسو هيلع هللا ىلص انؤمن بقسل رسسل هللا   نْيي ا ح  ل ٍة   ىل  ال َّم او  الدُّ ينزل ر بيُّن ا تي ب ار ك  ا تي ع اىل  ُكلَّ ل ييْ
يب  ل ُه م ْن ي ْ أ ُلين  ف أُْعط ي  يي بيْق ى ثيُ  ُر يي ُقسُل: م ْن ي ْدُعسين  ف أ ْست ج  ُه م ْن ُلُث اللَّْيل  اآلخ 

 
 23ا22اآليتاإ  -القيامة  سسرة 1
 اإلمياإ صحيح م لم  كتاب  2
 صحيح البخاري ام لم 3
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 .1(ي ْ تي ْغف ُرين  ف أ ْغف ر  ل هُ 
 مياإ   ثباٍت ان ك ُل الكيفية  ىل هللا  اه أُنّاُل النييزال بنييزال  نؤمن بيينذا النييزال اإلهله

بييل نؤمُن بييذلييك على حقيقتييه. قييدرة  االسجييه ابلييذات كمييا ه أنال اليييد ابل   أمره
فنقسل هلل  صييييفة  ُت ييييّمى يداً  اهلل  صييييفة  ُت ييييّمى اجناً  ان ك ُل علم كيفيتنما  ىل هللا 

 ذلك  ثبات اجسد ه  ثبات تكييف. نُيْثبتُ ا 
 

 اإلميـان أبشـراط السـاعة  -
 اله  ماراتينا اعالماتينا

 لتمسيينه على الناس اتلبي يه   دّجياهً   امُسّه  خروج املسيح الد جالفمننا 
اخراجه خبراساإ. امُسّه  م ييحا  ألّإ  حدى عينيه مم سحًة ه يبصُر بينا. ايقتله  

اله   فم يُح اهلدى يقتُل م يح  الّضالل ببياب الّلد     )عليه ال الم(  سّيدان عي ى
 قرية قرب بيت املقدس من نساحه فل طني.

ج وج  و م ْأج وج  ﴿قال تعاىل:   خروج أيجوج ومأجوجامننا  ح َّتََّٰ ِإذ ا ف ِتح ْت أيْ 
   فمجيئنم قطعهٌّ جيُب اإلمياُإ به. 2﴾و ه م مِ ن ك لِ  ح د ٍب ي نِسل ون  

 أ اب لريرة    أ إّ ُم  ّيب يسعيد بن العن      ايف صحيح البخاريهدم الكعبـةامننا 
  : ملسو هيلع هللا ىلص ق ال  ر ُسسُل اَّللَّ   :ق ال    -ضه هللا عنهر -
ْعب ة    خُي رّ ُب )  أي دقيق الّ اقني.  (احلْ ب ش ة   م ن   ُذا ال ُّس يْيق ت نْي   اْلك 

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

 صحيح البخاري  كتاب التسحيد  1
 96اآلية  –سسرة األنبياو  2
 10اآلية  –سسرة الدخاإ  3
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الكفار ااملنافقني  قال ابن عّباس اغ ه: لس دخاإ  قبل يسم القيامة يدخُل يف أمساع  
 كلنا كبيٍت أُاق يد  فيه. ايعرتي املؤمن منه كنيئة الزّكام اتكسإ األرض  

يبقى يف املصاحف اه يف الّصدار منيه   فال  ي ذه ب  ابلقرآن الكرميامننا أنُّه  
حرف  ااحد. فالقرآإ كالُم هللا منيزل  غ  خملسق  منه بدأ ا ليه يعسد. ا إ معىن )ا ليه  

يبقى يف املصاحف حرف  اه يف  جاو يف اآلاثر أإ ُي رى به حىت هيعسد( ما 
 .آيةالقلسب منه 

تي ُقسُم    ه  )  : ملسو هيلع هللا ىلص  قسله    كما يف الصحيحنيغربطلوع الشمس من املامننا  
ا النَّاُس آم ُنسا أ مْج ُعسإ  ف ذ  ي  ال َّاع ُة ح ىتَّ ت ْطُل   الشَّْمُس م ْن م ْغر ب ا ف إ ذ ا ط ل ع ْت في ر آل  ل ك  ن 

ني  ه  يي نيْف ُ  ني ْفً ا   مي ان ا ِلْ  ت ُكْن آم ن ْت م ْن قي ْبُل أ ْا ك   ب ْت يف  يُ ح  ا ي  مي ان  ن     . (خ ْ ًان 
ابـ ةامننا   و ِإذ ا و ق ع  اْلق ْول  ع ل ْيِهْم أ ْخر ْجن ا َل  ْم د ابَّة  مِ ن  ﴿  قال تعاىل:  خروج  الد 

تِن ا ال  ي وِقن ون  اأْل ْرِض ت ك لِ م ه ْم أ نَّ ا اخراجنا من ذات أجيياد الس    1﴾لنَّاس  ك ان وا ِِبَّي 
 جبيل مبّكية. 

امن اليمن  ىل مناجر   من املشرق  ىل املغرب  حشر النار للناسامننا 
  ال َّاع ة   أ اَُّل أ ْشر اط   أ مَّا) :ملسو هيلع هللا ىلص  قسله البخاريصحيح ملا يف  )عليه ال الم(  براليم

قبل يسم القيامة اقيل قرب ذلك  فقيل يكسإ     (اْلم ْغر ب    ىل     ْم م ن  اْلم ْشر ق  في ن ار  حت ُْشرُلُ 
 القيامة.

 

 اإلميـان ابملغيبـات -
مما يكسإ بعد  ملسو هيلع هللا ىلصمن ذلك اإلمياإ ابليسم اآلخر ااإلمياإ بكل ما أ خبي ر  به النيب 

الناس يُفتنسإ يف املست. فنؤمُن بفتنة القرب ابعذاب  القبير  انعيميه . فأما الفتنة فإإ 
 

 82اآلية  –سسرة النمل  1
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: ربّيه  هللا  دينك؟ امن نبّيك؟ فيقسل املؤمنُ  قبسرلم فُيقاُل للرجل: من رّبك؟ اما
ه  دييين احممد  نبيه. اأما املراتب فيقسل: لا...لا... ه أدري. مث بعد لذ  ااإلسالمُ 

 .الفتنة  ما نعيم  ا ما عذاب   ىل أإ تقسم القيامة الكربى فتعسد األرااح  ىل األج اد
 

 البحـث يف الروح  -
ألإ    ااملراد بينم بنس آدم ااجلنّ   امما ينبغه أإ يُعلم أإ أرااح الس ر ى  أي اخللق

نا خملسق هلل احده   يالتكليف يشملنم  ِل تُعدم مبست األبداإ اليت كانت فينا م  كسن
اقد دّل على ذلك األحاديث اليت تدّل على نعييم األرااح اعذابينا بعد مفارقتنا  

اأْل ْرِض   و يـ ْوم  ي نف خ  يف الصُّوِر فـ ف زِع  م ن يف السَّم او اِت و م ن يف ﴿اأما قسله تعاىل:    األبداإ.
خلقه هللا   فاملراُد كلُّ شهٍو ك ت ب  هللا عليه اهلالك االفناو  ه ما 1﴾ِإالَّ م ن ش اء  اَّللَّ  

 لك فقال:للبقاو. اامل تثىن من اهلالك مثانية  اأشار بعضنم  ىل ذ
 

يية  ُحكُم البيمثاني  2 دم  يييييالعيز  يييييييين  يف حيّ يييييق  االباقيياخلل  نيينا م يييقاو  ي عمُّ
 اأرااح  كذا اللسُح االقلمُ  3اع ْجب   له العرُش االكرسهُّ انر  اجنة  

 

 البحـث يف البعـث -
ينا العاِل ايف ُد البعُث تتقدمه نفختاإ   حداليما نفخة الفزع اله اليت يتغّ ُ ب

شاُر  لينا بقسله تعاىل: 
ُ
و يـ ْوم  ي نف خ  يف الصُّوِر فـ ف زِع  م ن يف السَّم او اِت ﴿نظامه. اله امل

 
 78اآلية  – النملسسرة  1
 اإلمام جالل الدين ال يسطه  2
 اإلن اإ الس ما يبقى من ج ده بعد مسته  الع ْجُب لس أصل الذن ب يف 3
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الك للعاِل. قال . االثانية نفخة الصعق افينا اهل1﴾و م ن يف اأْل ْرِض ِإالَّ م ن ش اء  اَّللَّ  
. االثالثة نفخة  2﴾ السَّم او اِت و م ن يف اأْل ْرضِ و ن ِفخ  يف الصُّوِر ف ص ِعق  م ن يف ﴿تعاىل: 

َٰ ر ّبِ ِْم ﴿ البعث اقد دلَّ علينا قسلُه تعاىل: و ن ِفخ  يف الصُّوِر ف ِإذ ا ه م مِ ن  اأْل ْجد اِث ِإىل 
م قس ات  4﴾ن ِفخ  ِفيِه أ ْخر ىَٰ ف ِإذ ا ه ْم ِقي ام  ي نظ ر ون   ُث َّ ﴿قسله تعاىل: كذلك ا  3﴾ي نِسل ون  

 اأمج   علينا امل لمسإ.  ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة اليت أخرب  هللاُ بينا يف كتابه اعلى ل اإ  رسسله   
فيقسم الناس من قبسرلم لرّب العاملني ُحفاة ُعراة ُغرهً اتدنس مننم الشمس   :الوقوف

 ايلجمنم العرق.
م و ازِين  و ن ض ع  الْ ): اتُنصُب املسازين فتسزإ فينا أعمال العباد  قال تعاىل :امليزان

ئ اا  5 (ْلِقْسط  لِيـ ْوِم اْلِقي ام ِة ف ال  ت ْظل م  نـ ْفس  ش يـْ
يذ   اتُيْنش  : الصُّح ف يذ  كتيابي ُه بييميينه  اآخ  ُر الّداااين  اله صحائف األعمال  فآخ 

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

 بذنسبه. ُُياسُب هللاُ اخلالئق  فيخلس بعبيده املؤمين فيقّررُه : احلساب
من اللنب  أشيدُّ بيياضاً  ؤهما ملسو هيلع هللا ىلصايف عرصات القيامة احلسض املسراد للنيب  :احلوض

طسلُه شنر اعرُضه شنر. من يشرُب  الّ ماو اأحلى من الع ل  آنييتُه عدد جنسم 
 

 87اآلية  – النملسسرة  1
  68اآلية  –سسرة الزمر  2
 51اآلية  –سسرة يس  3
 68اآلية  –سسرة الزمر  4
 47اآلية  –سسرة األنبياو  5
 14اآلية  - اإلسراوسسرة  6
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 ظمأُ بعدلا أبداً.منه شربًة ه ي ي
 االّنار.  الذي بني اجلّنة   الصراط م نيصسب  على منت  جنّنم الس اجل رُ : الصراط

 الّنار.ا فمن مّر على الّصراط دخل اجلّنة فإذا عرباا عليه اقفسا على قنطرٍة بني اجلّنة 
 ّنة.في ُيقت صُّ لبعضنم من بعض  فإذا ُلذّ بسا انُيّقسا أُذ إ  هلم يف دخسل اجل: القصاص

اأاُل من سيدخُل  ملسو هيلع هللا ىلصأاُل من سيفتح ابب اجلنة حمّمد   :أول  من يفتح ابب اجلنة
 من األمم  أّمُته. اجلنة

 ثالث شفاعات: ملسو هيلع هللا ىلصاله   الشفاعات:
الشفاعة العظمى اله املقام احملمسد اله لراحة ألل املسقف من  :الشفاعة األوىل

 السقسف حىت يُقضى بيننم. 
 اجلّنة.   نة أإ يدخلسا: يف ألل اجلالشفاعة الثانية

 . ملسو هيلع هللا ىلص الشفاعتاإ خاّصتاإ له  الااتإ
استحق  من يفال ائر النبيني االّصديقني. فيشف   ملسو هيلع هللا ىلص: فله الشفاعة الثالثةأما 

 يف من دخلنا أإ خيرج مننا.  ايشف النار أه يدخلنا 
 

 اإلميان  ابلقدِر خريِه وشر ِه من هللا -
ق يف علمه  ما يعملُه العباد  ب  اإ أبإ هللا س  فاإلمياإ ابلقدر على درجتني   حدامها اإلمي

امعصيٍة قبل خلقنم ا جيادلم  امن لس مننم من ألل اجلنة  من خٍ  اشرٍّ اطاعٍة 
اأعدَّ هلم الثساب االعقاب جزاًو ألعماهلم قبل  خلقنم   امن لس مننم من ألل النار

 ا إ أعمال العباد جتري على ما سبق يف علمه اكتيابه.   اتكسيننم
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االطاعة االعصياإ     االدرجة الثانية أإ هللا خلق أفعال العباد كلَّنا من الكفر ااإلمياإ
 اشاولا مننم فما شاو هللا كاإ اما ِل يشأ ِل يكن. اما أح ن قسل اإلمام الّشيافعيه:

 
 

 
 
 
 

- 
 اللوح والقلم 

 

يد  ﴿قال تعاىل:  انؤمُن ابللسح االقلم    فالقرآإ    2﴾حمَّْف وظٍ يف ل ْوٍح  (  21)  ب ْل ه و  قـ ْرآن  جمَِّ
الكرمي مكتسب  يف اللسح احملفسظ. اأما القلم املذكسر فنس الذي خلقه هللا اكتب به  
املقادير يف اللسح احملفسظ كما يف حديث عبادة بن الّصامت الذي رااه أبس داااد 

: اْكُتْب  ل ُه: اْلق ل م  في ق ال  خ ل ق  اَّللَُّ  أ اَّل  م ا   إَّ )مرفسعاً:  :  أ ْكُتُب؟ر بّ  ا م اذ ا  ق ال    ق ال 
. ااختلف العلماو: لل القلم أال ال َّاع ُة(اْكُتْب م ق اد ير  ُكلّ  ش ْهٍو ح ىتَّ تي ُقسم  

ق  ّإ العرش ُخل  املخلسقات أم العرش على قسلني حكامها ابن القّيم يف الّنسنية ااختار أ 
 م الذا قال:قبل القل 

 اإ  يييييييييُكت ب  القضاُو به من الديّي    م  الذييييسإ يف القل يييييييياالناُس خمتلف
 قيسهإ عند أيب الع ال  اهلميذاين   لل كاإ قبل العرش أا لس بعده

 اإ  يييييييييالكتيابة كاإ ذا أركياقت    هييييييييييييييُل ألنيييييييرش  قبييييقُّ أإ العييااحل
 

 ديساإ اإلمام الشافعه  1
 22ا21اآليتاإ  –سسرة الرباج  2

 1 اما شئُت  إ ِل تشأ ِل يكين أ    ييييياإ  ا إ ِل أشييييت  كيا شئييييفم
 ففه العلم  جيري الفىت اامل نّ  ا علمت  خلقت  العباد  على م

 نييييييييم تيُعيييييت  اذا لييييييذا أع نيييييال ت  يييذلييت  الذا خيينييعلى ذا من
 نييييينيم ح  ييييح  امنيييييينم قبييييامن د           ييييييينم سعييييه  امنيييينم شقيييفمن
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 ياإ  ييييييييييي جيياد ُه من غيير ف ْصل  زم   تْ يييييف  ت عّقبييييية القلم الّشرييييياكتاب
 

 أفعـال  الِعبـاد  -
االعباُد فاعلسإ حقيقًة  اهللا خالُق أفعاهلم. االعبُد لس املؤمن االكافر االب ييييّر االفاجر 

ائم. اللعبياد  قيدرة  على أعمياهلمااملصييييييييييييييّله  اهلم  رادة  اهللا خيالُقنم اخيالُق  االصيييييييييييييييّ
 .نميادت ر 

 

 اإلميــان  -
 أركانه ثالثة: قسل  ابلل اإ ااعتقاد  ابجلناإ اعمل  ابألركاإ

اأصييسله سييتة: اإلمياُإ ابهلل امالئكته  اكتبه  ارسييله  االيسم اآلخر  ااإلمياإ ابلقدر  خ ه  
 الّ فاريين:اإلمام عصية. قال اشرّه  من هللا. ااإلمياإ يزيُد ابلطّاعة اي نقُص ابمل

 

 1 ت يزييُدُه التيقسى اي نيُقُص ابليزّليل   مياننيا قيسل  اقيصيد  اعميل  
 

نة أنامن أصيييييسل  الق بلة مبطلق املعاصيييييه ألل نم ه يكفّ راإ أحداً من يييييييييييييييييييي ألل ال يييييّ
يفعلييه اخلسارج  بييل يقسلسإ  نييه مؤمن  انقص اإلمييياإ أا مؤمن  إبميييانييه   ااالكبييائر كميي 

 اسق  بكب ته.ف
 

 
 بنية لسام  األنسار ال 1
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 الص ـحابـة الـِكـرام  -
  ملسو هيلع هللا ىلص امن أصسل ألل ال نة ااجلماعة سالمة قلسبينم األ نتنم ألصحاب رسسل هللا 

و الَِّذين  ج اء وا ِمن بـ ْعِدِهْم يـ ق ول ون  ر بَـّن ا اْغِفْر ل ن ا ﴿يف قسله: تعاىل اصفنم هللا كما 
مي    يف قسله: ملسو هيلع هللا ىلص  اطاعة  للنيب  1﴾انِ و إِلِْخو انِن ا الَِّذين  س بـ ق وان  اِبإْلِ

ْثل   ه  ) ه ب ي د ه  ل ْس أ إَّ أ ح د ُكْم أ نْيف ق  م  ت ُ بُّسا أ ْصح ايب  ه  ت ُ بُّسا أ ْصح ايب  في س الَّذ ي ني ْف  
يف هُ  ْم ا ه  ن ص  ًبا م ا أ ْدر ك  ُمدَّ أ ح د ل  . ايعتقداإ أإ خ  لذه األمة بعد نبّينا  2( ُأُحٍد ذ ل 

نم. ابعدلم يف األفضلية ابقه العشرة ر مث عمر مث عثماإ مث عله رضه هللا عنأبسبك
لم: طلحة االزب  اعبدالرمحن بن عسف اسعد بن أيب اقاص اسعيد ا املبشرين ابجلنة  

ابضعة عشر  ة مث ألُل بدر اعيّدتينم ثالمثيائ   -رضه هللا عننم- ةاأبسعبيد بن زيد 
.  ة الّرضيساإ اأصحاُب احلديبيية  مث ألُل ُأُحيدرجاًل. مث ألُل الّشجرة الم ألل بيع

حيث   ملسو هيلع هللا ىلص نم اُيفظسإ فينم اصّية رسسل هللا  ي ايتسلَّسن  ملسو هيلع هللا ىلص اُيبسإ ألل بيت رسسل هللا  
ؤمنني امل أمنات  ملسو هيلع هللا ىلصايتسلَّسإ أزااج رسسل هللا   3. (اَّللَّ  يف  أ ْلل  بي ْييت   )أُذ كّ رُُكمْ قال: 

 خدجية رضه هللا عننا االّصديقة بنت ايؤمنسإ أبنينّن أزااجه يف اآلخرة  خصسصاً 
من طريقة الّراافض الذين يُبغضسإ الّصحابة    ايتربؤاإ ائشة رضه هللا عننا   الّصديق ع

نم  ما يمُيي كسإ  عّما شجر بني الصحابة ألنكما أإ ألل ال نة ااجلماعة  اي ّبسنينم.  
 يؤّللنمما اهلم من ال سابق االفضائل   مصيبسإ ا ما جمتنداإ خمطئسإجمتنداإ 

 
 10اآلية  –سسرة احلشر  1
 البخاري  فضائل الصحابة صحيح  2
 صحيح م لم  فضائل الصحابة  3
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دَّ من يمُ خ  القراإ ا إ ال  نمي  ن  ملسو هيلع هللا ىلص لقسل رسسل هللا     غفرة ما يصدُر مننم أإ ص د رمل
 1أحدلم  ذا تصّدق  به كاإ أفضل  من جبل ُأُحيٍد ذلبياً ممن بعدلم. قال الّ فارييين:

 

 ة يييراف ااإلصابييل ااملعيييف الفض ةييييييييلصحابة كايييييييييس يف األمييييالي
 ساراييييييييرار  ااألنييييييييييسا األسييييينيييياييييييياع اراييييييختييداا امليييييد شالييييييينم قيفإن
 ا األدايان يييييد مسيييييييييُن اهلدى اقييدي ايييييييانييداا يف هللا حىت بيييييييياليييييياج

 لييييفه الغلييييييلنم ما يش يييييمن فض ليييييييييييييم التنيزييييييييييييأتى يف حمكاقد 
 ياراييييييييييسم ااألشعيييييييييييالم القيييايف ك اريييييييييييييث ايف اآلثيييييييييايف األحادي

 عن بعضه فاقن  اخذ عن علم   ط نظمهييد راب من أإ ُيييييييما ق
 دريييييييرى لس تيييينم مما جييل يييييبفض اخلسض الذي يُزريااحذر من 

رييي د ص  ييييناٍد قييييييه عن اجتيييييييييفإن  رييييييفاْسل ْم  أذلَّ هللا من هلم ل ج   د 

 

 الكـالم يف كرامـات األوليـاء  -
 2قال صاحب الّدرّة: 

 من اتب  لشرعنيا اانصح  اكل خارٍق أتى عن صاحلٍ 
 بينا نقسل فاقيُف لألدلة  الكرامات اليتفإنينا من 

 

الياو اما جيريه هللا ماعة التصييييييديق بكرامات األفمن عقائد ألل ال يييييينة ااجل
على أيدينم من خسارق العادات يف العلسم ااملكاشيييييييييييييفات اأنساع القدرة االتأث ات  
كاملأثسر عن سييييييييييالف األمم يف سييييييييييسرة الكنف اغ لا اعن صييييييييييدر لذه األمة من 

 
 لسام  األنسار البنية  1
 لس اإلمام ال فاريين  2
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إذا االتيابعني اسييييييييييييييائر ف رق األمية  اله مسجسدة  فينيا  ىل يسم القييامية. في  الصييييييييييييييحيابية
ك أباامر ا لشييييريعة صييييدرت الكرامات اخسارق العادات على يد رجل صيييياحل متم ييييّ

الدجاجلة ااملشيعسذين امن ظالرلم  حيييييييييييييييّق  خبالفاظالرُه اإلصيالح االتقى فنه 
 .الشياطنيتمّ ك بشرائ  الدين فنم من أالياو ممّن ه ي

الراً   ابطنًا اظ ملسو هيلع هللا ىلصمث من طريقة ألل ال نة ااجلماعة  تباع آاثر رسسل هللا 
  ملسو هيلع هللا ىلصتباع طريق الّ ابقني ااألالني من املناجرين ااألنصار  ا تباع اصية رسسل هللا ا 

د ين  اْلم ْند يني   ع ضُّسا ع ل  حيث يقسل: ) ييْن ا  في ع ل ْيُكْم ب ُ نَّيت  ا ُسنَّة  اخْلُل ف او  الرَّاش 
ذ   لنيَّس اج  اهلذا    ملسو هيلع هللا ىلصحممد    ايعلمسإ أإ أصدق الكالم كالم هللا اخ  اهلدي لدي  1( اب 

 سا ألل اجلماعة. يُ مّ يمُسُّسا ألل الكتاب اال ّنة اسُ 
ا مجاع   ملسو هيلع هللا ىلصثالثة: كتاب هللا اسيييييييّنة رسيييييييسله   الغرّاوااألصيييييييسل هلذه الشيييييييريعة 

يه الناُس من أعماٍل اأفعاٍل األمة.  فنم يز نسإ بييييييييييييييييييينذه األصييييسل الثالثة مجي   ما عل 
مجاع الذي ينضبُط ما كاإ عليه الّ لف ابطنٍة أا ظالرٍة ميّمن له تعلق  ابلدين أا اإل
ملعراف ايننسإ عن املنكر على ما تسجبه الصيّاحل. مث لم م  لذه األصيسل َيمراإ اب

ألمة الشيييييييييييييريعة  ايراإ  قامة احلج ااجلناد ااجلُم   ااألعياد  ايدينسإ  ابلنصييييييييييييييحة ل
لرخاو اَيمراإ ابلتعااإ على الرّب االتقسى  اابلصييييييييييييييرب عند البالو اابلشييييييييييييييكر عند ا

ُييييييييييييييييرّ  القضياو  ايدعسإ  ىل مكارم األخالق احماسين األعمال  اي ندبسإ أإ االرضيا مب 
لة األرحام اُح ن   ل  من قطعك اتعفس  عّمن ظلمك  اَيمراإ ببيييييّر السالدين اص  ت ص 

بيل  االرّفق مبا ميلكه اإلن ياإ من  اجل سار  ااإلح ياإ   ىل األ يتام اامل ياكني اابن ال يّ
  اَيمراإ الو االبغه ااهستطالة على اخللق  ايننسإ عن الفخر ااخلُي  ب شٍر أا حيساإٍ 

 
 م ند اإلمام أمحد  1
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مبعايل األخالق ايننسإ عن سيييييييفاسيييييييفنا  اكلُّ ما يقسلسإ أا يفعلسإ من لذا اغ ه 
دين اإلسييييييييالم  افينم أئمة الدين  فإمنا لم متبعسإ للكتاب اال ييييييييّنة  اطريقتنم له
:   ملسو هيلع هللا ىلصفة املنصييييييييسرة الذين قال النيب الذين أمج  امل ييييييييلمسإ على لدايتنم  الم الطائ

ال ف ُنْم ح ىتَّ َي ْيت   ) ُْم أ ْا خ  هل  ًة أب  ْمر  اَّللَّ   ه  ي ُضرُُّلْم م ْن خ ذ   ه  تي ز اُل ط ائ ف ة  م ْن أُمَّيت  ق ائ م 
 1.(ظ ال ُراإ  ع ل ى النَّاس   أ ْمُر اَّللَّ  ا ُلمْ 

 
زيَغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهَب لنا من لدنه رحمة   إنه  فنسأل هللا أن يجعلنا منهم وأال ي 

 هو الوّهاب
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
من شددددددددددددد ر رجدب بددا رة معدار  قطر  13وقدد حلدددددددددددددَل الفرا   من إمالء هدذ  العقيددة في 

 ة.هجرية على صاحبها أفضل الّسالم وأزكى التحيّ 1381سنة 

 

 

 

 

 
 

 صحيح م لم  1
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 لعاصمة االرد على حماولة لنشر اإلحلاد يف إحدى مدارس 

حدث ذلك عندما جرت حمااهت أحادية يف بداية الننضة الرتبسية لرتايج بعض 
املبادئ اهلّدامة  ابلغ األمُر للشيخ أبإ صارت عمليات غمز الدين اإلسالمه يف 

ايف جمال نم. فقد مس ح   الصحافة املدرسية مسضة من املسضات لدى لؤهو امللحدين
  بنشر جملة حائط فينا الكث  من   اكاإ ملحداً مدير مدرسة من مدارس العاصمة

الغمز االتنجم على الدين. الكن الشيخ ابن تركه كاإ هلم ابملرصاد فصاد ر  اجمللة  
لى حمتسى جملة احلائط  فأمر بفصل مدير املدرسة  ارف  األمر لسزير املعارف اأطلعه ع

 على اجملتم له عالقة مبا ارد يف اجمللة. ا دراكاً من الشيخ أبمهية طرح امل ألة    اكل من
بعد لذه   املدرسه القطري  قام إبصدار تعميم اأمر بتسزيعه على مجي  املدارس

   الذا نصُّه: احلادثة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 احلق ازلق الباطل  إ الباطل كاإ زلسقاقل جاو 
ني اه عدااإ  ه على الظاملني  االصيييييييييييييالة اال يييييييييييييالم على من  رب العاملاحلمد هلل 

 امن تبعنم إبح اٍإ  ىل يسم الدين.اعلى آله اأصحابه أرسله هللا رمحًة للعاملني 
  على العدد األال من نشرة مدرسة عمر بن اخلطاب فأسفتُ اطلعُت فقد  أما بعد:

تصيييلُح أإ تكسإ غذاًو أشيييد األسيييف ملا حساه لذا العدد من أفكاٍر ضيييارٍة خبيثة ه 
لعقسل طالبنيييا األعزاو اليييذين جييييب أإ نغيييذي أفكيييارلم مبيييا ينّمه فينم راح احلق 
االعقيدة اإلسييييييالمية. ألإ ملّخص ما تقتضيييييييه لذه النشييييييرة لس  نكار اجسد الباري 

ألجلنا اجلن ااإلنس  ا نكار ملشييييييئة هللا جّل اعال  ا نكار للحكمة اليت خلق هللا 
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لبالغة اليت تقتضيييه اإلمياإ ابلقدر اأّإ ما شييياو هللا كاإ اما ِل يشيييأ النافذة احكمته ا
نا ه عّلة هلا اه حكمة فينا.  نه يييييييييييييييييييي ِل يكن. ااعتقد  الكاتب أّإ األقدار  عبث  اأن

رمي  اأنكر  مصيييييباح  مشيييييكاة  أنكر  النسر  اإلهله الذي أنزله هللا لعباده الس القرآإ الك
   1﴾ِإْن ه و  ِإالَّ و ْحي  ي وح ىَٰ ( 3)  م ا ي نِطق  ع ِن اَْل و ىَٰ و  ﴿ النبسة  الذي قال هللا فيه:

 اسنذكر مقاهته ااجلساب علينا:
يف الصفحة العاشرة حتت عنساإ )حكاية اإلن اإ ااحلياة( قصيدة يقسل فينا قائلنا:   .1

)ه فكرة ه قب ا    ىل أإ يقسل )...من حنن لنا؟ اما الغاية منّا...؟ ماذا نفعل؟؟(
 نسر(. من 

فيه شك اتشكيك  افيه زيغ ا حلاد  ا لدار لقيمة احلياة اليت حنيالا مبا  فنذا كالم 
 اثبتة احقائق خالدة احكمة ُخلقنا ألجلنا. اصدق القائل: فينا من عقائد 

  إ احلييييييياة عقييييييييدة  اجنيييييادُ   قف داإ رأيك يف احلياة جمالداً 
طريق ايرسه قساعد احلياة على أسس قسية من احلق مبا ينيير لنا اللقد جاو اإلسالم 

ألدافنا ال امية امثلنا العليا   ااخل  االفضيلة  ايلفُت أنظار البشرية  ىل التطل  حنس  
 . )ه فكرة ه قب ا من نسر...(فكيف يُقال بعد لذا 

فأقسل  إ حكمة هللا يف امللحدين أّإ نسر  السحه يطمُس أبصارلم  فما أشبننم  
 الليل  ذا طل  علينا نسُر الشمس  أعمالا.  خبفافيش

 

 اخلّفاش  أإ يُبصر  الشم اعلى  حرام   هييييييييييييييْر فإنفيا منكراً لذا أتخّ 
 

  اقال 2﴾و م ا خ ل ْقت  اجلِْنَّ و اإْلِنس  ِإالَّ لِيـ ْعب د ونِ ﴿كيف اقد قال جلَّ من قائل:  
 

 من سسرة النجم.  4ا  3اآليتاإ  1
 56اآلية  –سسرة الذارايت  2
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، وقال 1﴾َيا أاي ُّهاا النَّاُس قاْد جااءاُكم بُ ْرهااٌن م ِّن رَّب ُِّكْم واأانزاْلناا إِّلاْيُكْم نُورًا مُّبِّيًنا﴿سبحانه: 
ُ مانِّ ات َّباعا رِّْضوااناُه (  15)  قاْد جااءاُكم م ِّنا اَّللَِّّ نُوٌر واكِّتااٌب مُّبِّيٌ ﴿جّل من قائل:   ي اْهدِّي بِّهِّ اَّللَّ

مِّ واُُيْرُِّجُهم م ِّنا الظُُّلمااتِّ إَِّلا النُّورِّ  ُّ ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال يف حّق نبيه  2﴾ُسُبلا السََّلا َيا أاي ُّهاا النَِّبِّ
ًرا واناذِّيًراإَِّّنَّ أاْرساْلنااكا  رااًجا مُّنِّريًا( 45) شااهًِّدا واُمباش ِّ . وامللحد 3﴾وادااعًِّيا إَِّلا اَّللَِّّ ِبِِّّْذنِّهِّ واسِّ

 (. ال فكرة ال قبسا من نوريقول )
ملهاة من صنع القدر...؟ تتسّلى تعبث يف نفس هذه القصيدة، يقول عن احلياة ) .2

 ( ابلبشر...؟
واحلقيقة أّن احلياة ال تكون ملهاًة إال يف أحّط صورها وعلى حسب ما ختيلها القائل 
وتصورها. واحلّق أنه ال يُنسب اللْهو إىل الَقَدر ألن القدر ال لـهـْــو فيه وال عَبث وال 
َسَفه وال يتسلى على أحد، بل هو جيري حلححَكٍم ساميٍة، قد ندركها وقد ال ندركها،  

صاف أن نُلقي مبا فينا من نقائص ومعايب على عاتق األقدار حماولني وليس من اإلن
التخّلص من املسؤولية اليت ال شّك أننا واقعون فيها. فالقدُر ُُيتجُّ به عند وقوع  

 مَّا أاصااباكا مِّْن حاساناٍة فامِّنا ﴿املصائب ال عند املعائب، وال ُُيتجُّ عليه. قال تعاىل: 
كا   َّللَِّّۖ  واماا أاصااباكا ا  5﴾واكاانا أاْمُر اَّللَِّّ قادارًا مَّْقُدورًا﴿، وقال تعاىل:  4﴾مِّن ساي ِّئاٍة فامِّن ن َّْفسِّ

هااما ﴿وقال تعاىل:  هِّۖ  وامان ضالَّ فاإَِّّنَّاا ياضِّلُّ عالاي ْ  6.﴾نِّ اْهتاداٰى فاإَِّّنَّاا ي اْهتادِّي لِّن اْفسِّ
 

 
 174اآلية  –سورة النساء  1
 16-15اآليتان  –سورة املائدة  2
 46-45تان اآلي - سورة األحزاب 3
 79اآلية  - سورة النساء 4
 38اآلية  –سورة األحزاب  5
 15اآلية  –سورة اإلسراء  6
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 اإ  ت عنساإ )صرخة انصر( يقسل الشاعر على ليف الصفحة ال ادسة حت .3
 ( يصرخ يف الشعب العريب ليسقظ مهته:عبدالناصر: ) 

 اداّى ندائه يف كل مس   ذا الفجر فتح عينيه يسماً 
 مايطمُ ظل يييييرُ بغياً اُييييييّ يدم القضاو بفنبَّ الينا رلي

 
حلّق سبحانه  ااعتقد  أإ فج ع ل الشعب العريب  هلاً رليب القضاو  فننا أنكر  اإلله ا

جنسد الشعب ا رادته  م  أإ الشعب  العريبَّ نف ه بعد أإ اصطفاه هللا  اإلله لس 
ابإلسالم ه يعرف األلسلية  ه هلل الساحد القّنار.  االعجب أنه بعد أإ اصف  

 الشعب ابأللسلية عاد بعد بيتني اثنني من القصيدة فسصفه ابلرسالة يف قسله: 
 داما رسسل اهلداية ااخل   العريب فإنك اي شعيب 

 

فنل صارت األلسلية االرسالة يف نظر لذا القائل شيئاً ااحداً؟ فنذا لعمري اجلنُل 
 قيل:   اقد االتخّبط االضالل املبني. اما أكثر  أخطاو لذا القائل!

 1  ااثإ ااثلث الكنه سنم    لس كاإ رحماً ااحداً هتقيته ف
 

 ظلماٌت بعض ا فوق بعض.ن هذ  النشرة التي هي هذا آخر ما تيّسَر بيانه ع
 

     

 

 
 القاضه أبسبكر بن العريب  1
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 حق الوالدين واملعلم 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
رب العاملني  االصالة اال الم على أشرف املرسلني  نبينا حممٍد  احلمد هلل 

 اعلى آله اأصحابه أمجعني.
خيرج من أما بعد: فإنه ه خيفى على كل ذي لبٍّ سليم افكٍر اثقٍب أإ اإلن اإ  

و اَّللَّ  أ ْخر ج ك م مِ ن ب ط وِن أ مَّه اِتك ْم ال  )بطن أمه ه يعلُم شيئاً  فاهلل سبحانه يقسل: 
ئ ا    1(تـ ْعل م ون  ش يـْ

يف  فلس تُر ك اإلن اإ على لذه احلالة هستمر على جنله  اصُعب  عليه 
من املآل  امل تقبل السصسل  ىل صاحل معاشه امعاده. فحينئٍذ يتقلب على جنٍل 

ايشرب كأس الذّل ااإللانة  اجيّر على نف ه الضرر املبني  ارمبا ذلب فري ًة للجنل 
الس ه يشعر. ااملعلمسإ يُزيلسإ داو  اجلنل ابلتعليم الذي لس حياة األرااح اسبب 

إلن اإ من ظلمات اجلنل  ىل نسر العلم ااهلداية.  كل تقّدم افالح  اخُيرجسإ ا
اإ كاماًل فاضاًل عارفاً ما له اما عليه من احلقسق االساجبات  اي ع سإ  جلعل اإلن  

انفعاً لنف ه الغ ه  متصفاً ابلفضائل  مبتعداً عن الرذائل  حمبسابً عند كّل من يعرُف  
 الع لم  ايقّدره.

إ حترتم  اتُعظّم  من جعلك بني الناس حمرتماً أ  -الطالب العاقل  ناأي-في لزمك   
 بني يديه يف غاية الّ كسإ ااهلداو  متأدابً مطيعاً لنصائحه   معظماً  اذلك أبإ جتلس  

حافظًا لفسائده اليت يُلقينا عليك  متساضعًا مطيعًا ألاامره  جُمّدًا يف التعّلم. الذا 

 
 78اآلية -سسرة النحل 1
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لتعظيم االتسق  االتكرمي. امن األدب  األستاُذ ي تحقُّ ما ه مزيد عليه من اهحرتام اا
مني أإ تقف  امتشه حسله  ا ذا لقيته أإ تبدأُه  ذا رأيت خلفك أحدًا من املعل 

رُّ امل ألة أنك ِل ت تفد العلم  ه بيمراعاة حرمة   ابل الم اأإ حترتمه غاية اهحرتام. ف  
 ألله. ارحم هللا القائل:

 م  عليى كيل م يل  اأاجبييه حفظياً  يييييم  رأيييييُت أحقَّ احلقّ  حييقَّ املعلّ 
 أليف درليم   ااحيدٍ  لتعليييم حيرفٍ  لييه كراميةً نيدى  أإ يُ  ييقّ لقييد حُ 

 
   1اقال آخر:

 األبسااب فتحُ تا  يه القلسب  حتُ    خذ مين اي بن األكر م نْي  نصيحةً 
 ابلننار كتااب  االليل  اافتحْ    شاااظب على التعليم درساً ابلع  
 ايييييييي لعاباً يييييييلم هليييد املعييييييعن   نييييا ذا أتيت  ىل املدارس ه تك

 ايييييييسابيييييه ثييييمن اإلل الُ يييييتن  برٌّ    نما يييك ففيييييية االديييييياكذاك طاع
 

 مث اعلم أإ احرتام السالدين أصُل كلّ  سعادة  قال جلَّ من قائل:
ْيِن ِإْحس اان   ﴿ ه  و اِبْلو اِلد  ل غ نَّ ِعند ك  اْلِكرب   أ ح د ُه  ا  إِ   (23)و ق ض ىَٰ ر بُّك  أ الَّ تـ ْعب د وا ِإالَّ ِإَّيَّ مَّا يـ بـْ

ه ْرُه  ا و ق ل َلَّ م ا قـ ْوال  ك رمي ا  ا أ فٍ  و ال  تـ نـْ ُه  ا ف ال  تـ ق ل َلَّ م  ا ج ن  ( 24)أ ْو ِكال  اح  و اْخِفْض َل  م 
 2.﴾الذُّلِ  ِمن  الرَّمْح ِة و ق ل رَّبِ  اْرمح ْه م ا ك م ا ر بَـّي اين ص ِغري ا

ما ي تحقاإ. اقد جاوت  على فاشتملت لذه اآلية من احرتام السالدين 
 -رضه هللا عنه -اآلاثُر اصّحت األخباُر بتقرير ذلك. اأخرج احلاكُم عن أيب بكرة 

 
 الشيخ جاعد بن مبارك اخلراصه العماين 1
 24-23 تاإ اآلي-سسرة اإلسراو 2
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  ّ :  ملسو هيلع هللا ىلصع ن  النَّيب  ُعُقسُق  الُكلُّ )ق ال  ا م ا ش او    ىل  يي ْسم  اْلق ي ام ة    هَّ   نيْن  ُر هللا م  ُذنُسٍب يُيؤ خّ 
ْين   ا لُ   فإإَّ هللا  ْلس ال د  ب ه    هُ يُيع جّ  اراى الطرباين عن عبدهللا    .(ت  م اقي ْبل  اْلم  ياة   يف  احل  ل صَّاح 

: اي رسسل  هللا  فأاته آٍت فقال  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنَّا عند النيب  -رضه هللا عنه -بن أيب أاىف 
:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  إ لنا شابٌّ جيسد بنف ه قيل له: قل ه  له  ه هللا  فلم ي تط   فقال 

نضنا معه فدخ ل  على الشابّ  يان ملسو هيلع هللا ىلص أكاإ  يصّله؟ قال: نعم. فننض  رسسل هللا 
: ِل    ؟ قيل: كاإ يعقُّ االدته. فقال:    فقال: قل ه  له  ه هللا  فقال: ه أستطي   فقال 

فدعسلا فجاوت فقال النيبٌّ الكرمي: ألذا : نعم. قال: ادعسلا  ساأحّية  االدته؟ قال
؟ قال ج ت انر  ضخمة فقيل لك   إ شفعت  ابنك  له   ت: نعم. قال هلا: أرأيت   إ ُأجّ 

نذه النار  أ ُكنت  تشفعني له؟ قالت: اي رسسل هللا  ذاً ي خلَّينا عنه  ا ه أحرقناه ب
شندك شنديين أنك  قد رضيت عنه. قالت: اللنمَّ  ين أُ شند  هللا اأ  له. فقال: فأ    أشف ْ 

: اي غالم ُقل ه  له  ه هللا احده ه  ملسو هيلع هللا ىلصعنه. فقال  شيند رسسلك أين قد رضيتاأُ 
: احلمُد هلل الذي  ملسو هيلع هللا ىلصفقال   شريك له ااشند أإ حممداً عبده ارسسله. فقاهلا الغالم 

 . أنقذه من النار(
طريق املنكدر بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن   منايف تف   أيب ال عسد   

فقال: اي رسسل هللا   إَّ أيب  ملسو هيلع هللا ىلص قال: جاو رجل   ىل النيب  -رضه هللا عنه-  ٍ جابر
عليه -للرجل: )اذل ْب فأت ين أببيك(  فنزل جربيل  ملسو هيلع هللا ىلصأخ ذ  مايل  فقال النيب 

فقال:  إَّ هللا عزَّ اجلَّ يُقر ئك ال الم ايقسل لك:  ذا جاو ك   ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب    -ال الم
قال له النيب  الشيخ ف  ْله عن شهٍو قال ه يف نف ه ما مسع ْته أذانه  فلمَّا جاو الشيخ

ْلُه اي رسسل هللا  لل أُنف قه  ه  ملسو هيلع هللا ىلص ما ابل ابنك ي شكسك  أتريد أْخذ ماله؟ قال: س 
: ) يٍه! د ْعنا من لذا   ملسو هيلع هللا ىلصعلى نف ه! فقال النيب  على  حدى عمَّاته أا خاهته أا  

ان عن شهٍو قُلت ه يف نف ك ما مسع ْته أذانك(  فقال الشيخ: اهللا اي رسسل هللا   أخرب 
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:  ملسو هيلع هللا ىلصزال هللا يزيدان بك يقيًنا! لقد قلُت يف نف ه شيًئا ما مسع ْته أذاني فقال ما ي  
 :)ُقْل اأان أمس (  قال: قلت

ْاتُ  تُ ك  م سْ ييييييغ ذ  ف  يييُلسًدا ا ُمنيْ   لُ ييييييييييك  ا تي نيْن  يييييييييييتُيع لُّ مب  ا أ ْجين  ع ل يْ   اييً عييييك  اي 
ل ُّ  ل ة  ض افي ْتك  اب    لُ يييييييييييييييرًا أ مت  ْلم  يييييييييييييل ُ ْقم ك    هَّ س ال    ْقم  ِلْ  أ ب تْ   ذ ا ل ييْ

لَّذ يك أ يّن  أ ان  اْلم ْطُراُق ُدان ك   ن     اب    لُ يييييييْنمُ ي  اي  تيييطُر ْقت  ب ه  ُداين  في ع ييْ
ه ع ل ْيك  ا   َّنَّ ا   لُ ييييييييييييْلم ْست  ا ْقت  ُمؤ جَّ ل تي ْعل ُم أ إَّ ا  خت  اُف الرَّد ى ني ْف  

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

ا اجلْ اُر اْلُمج اا ُر يي ْفع لُ   سَّيت  ييييييييييييقَّ أُبُ يييييييفي ل ييْت ك    ْذ ِلْ  تي رْع  ح     في ع ْلت  ك م 
  

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

، نسأل  هللا أن ينفعنا بالتعليم ويثبت قلوبنا على هديه القويم  وفي هذا الَقْدر  كفاية 
 وصراطه املستقيم.
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 فصل اخلطاب يف اجلواب عن السؤال يف اخِلضاب 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

مد هلل االصالة اال الم على رسسل هللا اعلى آله اأصحابه االتابعني امن احل
 تبعنم إبح اإ  ىل يسم الدين.   

 جمتمٍ  حصل عندي   أما بعد: فقد اقع ت بعُض املذاكرة بني اإلخساإ يف
  اال بب يف مبدأ تلك املذاكرة سؤال  أارده بعض احلاضرين عن رجٍل خ ض ب  حليته 

احلاضرين بقسله  إ اخلضاب  حرام  اأار د بعض األحاديث  فأجابه بعض اإلخساإ 
  اِل يذكر شيئاً ميما قاله العلماو بداإ استف ار من ال ائلاملشنسرة اأخذ  بظالرلا  

لى تغي  الشيب ابخلضاب إبابحته أا كرالته. مث اّجنسا ال ؤال علهَّ من التحقيق ع
ته عن العلماو احملققني يف كتبنم عند انتناو اجمللس اانفضاضه فتكلمُت بكالٍم أسند

 كما قيل:   املعرافة املشنسرة  ألإ طالب العلم ه قيمة لكالمه  ه ابإلسناد
 إن كنت  انقال  فالصحة أو مد عيا  فالدليل. 

اليس طالب العلم الذي يقلد طالب علم مثله بداإ حبث عن مسقف احلّق 
فصل  إ  فقلتُ   الساردة يف ذلك من كالم العلماو ااستنباطنم من األحاديث 

م الس  ب ما ذكره اإلمام احملقق ابن القيّ ضااخلطاب يف اجلساب عن ال ؤال يف اخل  
ضاب شعر اجلارية  اب التدليس  ضقسله  ّإ اخل ضاب ابلّ ساد املننه عنه خ ااملرأة  كخ 

املرأة بذلك فإنه من الغش ااخلداع    رّ غُ الزاج بذلك اخضاب الشيخ يي   رّ غُ الكب ة تي  
ال أبس به. حكى ذلك عنه نعماإ اآللسسه ف اه خداعاً  فأما  ذا ِل يتضمن تدلي اً 

 . 1غالية املساعظ يف 
 

 آللسسه يف كتابه "غالية املساعظ امصباح املتعظ اقبس الساعظ". نعماإ ا 1



143 
 

افظ زين  كر اإلمام احلاذ   .1اهلدي يف نسٍع من لذا البحث ااقفُت على 
أإ اإلمام أاب الفرج بن اجلسزي كاإ خيضُب  "طبقات احلنابلة"الدين بن رجب يف 

غذاو يف " 2اقال   ىل أإ مات  اصّنف  يف جساز اخل ضاب  ابل ساد  جملداً.  ابل ساد
اغاية اخل ضاب ابل ساد على " لإلمام ابن عبدالقسي: األلباب شرح منظسمة اآلداب 

اقد رّخص   3: فتح البارياتزال أبدَّن حاجة. قال يف     لةالكراله  املذلب املعتمد  
  مننم سعد بن أيب اقاص اعقبة  طائفة من الّ لف  -أي يف اخلضب ابل ساد-فيه  

من  اغ  ااحد  -رضه هللا عننم-  بن عبدهللا  بن عامر ااحل ن ااحل ني اجرير
  عباس   ااختاره ابن أيب عاصم يف كتاب اخل ضاب  اأجاب عن حديث ابن  الّ لف

ُبسإ  ب  يرفعه ) -رضه هللا عنه- ر  الزَّم اإ  خي ْض  ل  يي ُكسُإ قي ْسم  يف  آخ  ا ال َّس اد   ك ح س اص  ن ذ 
ُداإ  ر ائ ح ة  اجلْ نَّة   أبنه ه دهلة فيه على كرالة اخلضاب ابل ساد  بل    4( احلْ م ام   ه  جي  

 -رضه هللا عنه- هللابن عبد اعن حديث جابر  فيه اإلخبار عن قسٍم لذه صفتنم
اخضب مجاعة من الصحابة   :قلتُ أبنه ليس يف حق كل أحد.  5( ال َّس اد   سهُ بُ نّ  ج  )ا  

مث اختلفسا  فكاإ بعضنم خيضب  االتابعني امن بعدلم لألحاديث الساردة يف ذلك 
م  ت  ابلّصفرة كابن عمر اأيب لريرة اعله بن أيب طالب  اخضب مجاعة ابحلّناو االك  

كما يف البخاري ام لم. اخضب  مجاعة    -رضه هللا عننم-كر اعمر مننم أبسب
 -رضه هللا عننم- بن أيب طالب ابل ساد الم عثماإ ااحل ن ااحل ني ابنا عله

 
 .ابن القيم يف كتابه "اهلدي النبسي يف الفضائل ااآلداب" 1
 . ال فاريينمشس الدين حممد بن أمحد العاّلمة  2
 ". " فتح الباري شرح صحيح البخارييف كتابه  احلافظ ابن حجر 3
 د االنَّ  ائ ه. ا رااه أ بس دا 4
الثيَّغ ام ة  قال:  -رضه هللا عنه-أمحد. ايف صحيح م لم: عن جابر  رااية 5 ْيي ُتُه ك  اف ة  يي ْسم  في ْتح  م كَّة   ا ر ْأُسُه ا حل  ُأيت   أب  يب  ُقح 

ا بشهو   ا اْجت ن ُبسا ال َّس اد (ملسو هيلع هللا ىلصفي ق ال  ر ُسسُل اَّللَّ    بي ي اًضا ُاا ل ذ      .: )غ  ّ 
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نكر بعضنم على بعض ألإ اهلذا ِل يُ  بردة اآخراإ.  أبس ين ا اعقبة اابن س  
ال لف  األحاديث الساردة يف اخلضاب بتغي  الّشيب كلنا صحيحة ااختالف 

إ األمر االننه يف ذلك ليس    ": نيل األاطار". قال يف ابختالف أحساهلم يف ذلك 
 . 1ابإلمجاعللسجسب 

  إَّ أ ْح  ن  م ا  ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسسل هللا  -رضه هللا عنه-ايف حديث أيب ذرٍّ 
أح ن  . فدّل احلديُث على أإ احلناو االك ت م من 2(ُغ ّ   ب ه  الشَّْيُب احلْ نَّاُو ا اْلك ت مُ 

رضه هللا  -عن أنس بن مالك نا الشيب. ايف صحيح م لم يالصبغات اليت يُغّ ُ ب
حلْ نَّاو  حب ًْتا اْخت ض ب  أ بُس ب ْكٍر  قال: " -عنه ُر اب  ت م  ا اْخت ض ب  ُعم  حلْ نَّاو  ا اْلك  "  الذا اب 

 كاإ جيمُ  بيننما دائماً.    -رضه هللا عنه-ُيشعُر أبإ أاب بكٍر 
ت ْم قال يف "نيل األاطار": ا إ  ىل معرفة الك ت م  النعد اآل نبات ابليمن  الك 

خيرج بني  نما معاً ياحلناو أمحر فالصبغ بخيرج الصبغ أسسد مييل  ىل احلمرة اصبغ 
الس    نبت خيلط ابحلناو اخيضب به الشعرالكتم    :. اقال يف القامسسال ساد ااحلمرة

الكتم من نبات اجلبال  :يف كتب الطبا النبت املعراف ابلسمسة يعين ارق النيل  
 .ارقه كسرق اآلس خيضب به مدقسقاً 

يف رااية اإلمام أمحد   ملسو هيلع هللا ىلص  الكتم الذي صبغ به رسسل هللا  لسفنذا  :قلت
  -رضه هللا عنه -  اصبغ به أبسبكر بن عبدهللا بن مسلسب  اابن ماجة عن عثماإ 

األاطار" يف احلديث . قال يف "نيل  ابلصبغ به يف عّدة أحاديث  ملسو هيلع هللا ىلصاأمر رسسل هللا  
ُّ   الذي رااه اجلماعة عن أيب لريرة مرفسعاً    إَّ اْليي ُنسد  ا النَّص ار ى ه   : )ملسو هيلع هللا ىلصق ال  النَّيب 

 
 يف كتابه "نيل األاطار شرح منتنى األخبار".  عله الشسكايناإلمام حممد بن  1
 . د االنَّ  ائ ها أ بس داا الرّتمذيُّ رااه  2
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ال ُفسُلمْ    قال: الذا احلديث يدل على أإ العّلة يف شرعية الصباغ 1(ي ْصبُيُغسإ  ف خ 
  اخلضاب.نذا يتأكد استحباب ي له خمالفة الينسد االنصارى اباتغي  الشيب 

نة  الذه ال ُّ    ناييبالغ يف خمالفة ألل الكتاب اَيمر ب  ملسو هيلع هللا ىلصاقد كاإ رسسل هللا  
 قد اختضب مجاعة من الصحابة االتابعني.   : قال ابن اجلسزي    نايقد كثر اهشتغال ب

أإ اإلمام ابن اجلسزي كاإ خيضب ابل ساد  ىل لذا اإلمالو  قد تقّدم يف أال :قلتُ 
    أسسة عثماإ ااحل ني اغ لم من الصحابة الكرام  أإ مات  م  أإ له ب يدان
اابن اجلسزي كاإ على أمّت غايٍة من سعة اهطالع على رضساإ هللا علينم أمجعني. 

ب يف املنقسل االعلم ابلفراع ااألصسل اجسدة اخلاطر ا دراك املعقسل. قال ابن رج
مسزاإ   الطبقات: كاإ ابن اجلسزي لطيف الصست  حلس الشمائل  رخيم النظم 

  من ه يضيّ    ئة ألف أا يزيداإاُيضر جمل ه م   لذيذ املفاكنة   احلركات االنغمات 
من كتاابته ما بني  يرتف  له كل سنة  يكتب يف اليسم أربعة كراريس   زمانه شيئاً 
ايف    الكنه يف التف   من األعياإ  ة لم مشاركاله يف كل عستني     جمّلد  ىلمخ ني  

أكثر من   -هللامحه  ر -امناقبه امآثره     نيالتاريخ من املتسمس  ايف   احلديث من احلفاظ
ه عليه اعلى فضائله  اأعظم اأكرب من أإ ينبّ   نا مثل كتايب لذا  الس أجلّ يأإ ُييط ب
اإلن اإ  امن اطل  على مصنفاته أا  اندرة الزماإ  ا ن اإ سساد عني فإنه مثله  

 . انتنى   نقلناغسره يف اهطالع على ال نة ا  عد  م بُ ل  بعضنا  ع  
د  عليه بداإ  :قُلتُ  اه ينبغه لطالب العلم  ذا رأى حديثاً أخ ذ  بظالره امج 

ّده ااجتناده يف طلب األحاديث الساردة يف معناه ابداإ أإ ينظر فيما     أإ يبذل  ج 

 
 صحيح البخاري.  1
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احملققسإ على شرح ذلك احلديث اعلى ما يرجحسنه من األقسال  بعد  قاله العلماو 
  ئر األحاديث الساردة يف معناه. على سا سعة اهطالع

 
أمال  عبدهللا بن تركي بعد العلر من يوم االثنين املوافق لسابع ذي القعدة من عام 

 هجرية بطلب بعض اإلخوان ممن ال يسعني االعتذار منه.1374
 

 علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.ربنا ال 
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 العلم النافع 

 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

ألل احلمد ام تحقه محداً يفضل على كل محد كفضل هللا على مد هلل احل
الصالة اال الم على رسسل هللا اعلى آله اأصحابه االتابعني امن تبعنم  خلقه  ا 

 إبح اإ  ىل يسم الدين.   
 سؤال  نّصه كاآليت: ارد أما بعد: فقد 

 ؟ ما هو العلم النافع الذي جيب طلبه والسعي إليه
: لقد غلط كث  من الناس يف م مى العلم الصحيح الذي يتعني طلبه  اب ااجلس 

 1على قسلني:اال عه  ليه 
العلم على م مى العلم الشرعه املتعلق إبصالح العقائد   رُ صْ ق   القول األول: 

ااألخالق االعبادات داإ ما دل عليه الكتاب اال نة من أإ العلم يشمل علسم 
 كسإ.الشرع ااسائلنا اكذلك علسم ال

 العلم على العلسم العصرية اليت له بعض علسم الكسإ.ق ْصُر  القول الثاين:
 االقسل احلّق  إ مدلسل العلم الناف  ام ماه الذي دّل عليه الكتاب اال نة لس:  

  ه فرق يف ذلك بني ما كل علٍم أوصل  إىل املطالب العالية وأمثر األمور النافعة
ما لدى  ىل ال بيل اارتقى ابلعقائد ااألخالق  تعلق ابلدنيا أا اآلخرة. فكّل 

 ذا ينق م  ىل ق مني: ااألعمال فنس من العلم الناف . ال
 مقاصد ااسائل تسصل  لينا اتعني علينا. 

 
 يح ُيل مجي  املشاكل"  العالمة ال عدي ح"العلم الص  1
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فاملقاصد له العلسم املصلحة لألدايإ  االسسائل ما أعاإ علينا من علسم  
فاهلل  احدانيته اكماله. العربية امن علسم الكسإ اليت من مثرتينا معرفة هللا امعرفة
ان تخرج منافعه الدينية   سبحانه اتعاىل سخر لنا لذا الكسإ اأمران أإ نتفكر فيه

االدنيسية. ااألمر ابلشهو أمر  به اأمر  بيما ه يتمُّ  ه به  الذلك حّث على معرفة  
ن داإ   تخرُج مننا ما سّخره هللا لنا ألإ منافعنا ه حتصُل عفساً معلسم الكسإ اليت يُ 

س  ش ِديد  و م ن اِفع  ِللنَّاسِ ﴿طلب اف كر اجتربة. قال تعاىل:     1﴾و أ نز ْلن ا احلْ ِديد  ِفيِه أبْ 
نا انتاجنا. هلذا أم ر  هللا  يالذه املناف  ه حتصل  ه ابملعرفة بفنسإ الصنائ  اليت يتم ب

ه بتعّلم فنسإ  د امل تطاع من القسة لألعداو اأخذ احلذر مننم  اه يتم ذلك  إبعدا
كما أم ر  تعاىل بتعّلم األصسل اهقتصادية    .القسةعلينا احلرب االصنائ  اليت تتسقف 

كع لم التجارة اأم ر أإ يُبتلى األاهد الصغار اليتامى ايُعّلمسا التجارة اطلب 
ر ت بتعّلم العلسم النافعة من العلم بتسحيد هللا اأصسل املكاسب. فشريعة اإلسالم أم  

االفقه ااألحكام اعلسم العربية اكذا العلسم اهقتصادية اال ياسية اسائر العلسم   الدين
 النافعة ابختالف أنساعنا اليت تصلح بينا األفراد ااجلماعات.

ليه ارّغبت فما من علٍم انفٍ  يف الدين االدنيا  ه أم رت به الشريعة احّثت ع
رشُد الع باد  ىل ما ينفعنم يف ايُ   فيه. فدين اإلسالم يندي لليت له أقس م اأصل ح

معاشنم امعادلم  فعلسمه اأعماله اتسجيناته مجعت كل خ  ارمحة الداية اصالح 
  االعلسم الكسنية 2﴾مَّا فـ رَّْطن ا يف اْلِكت اِب ِمن ش ْيءٍ ﴿جلمي  األحسال. قال تعاىل: 

جلاللسإ. بل داخلة  ضمن علسم الدين اأعماله الي ت منافيًة هلا كما زعم ا  العصرية
االديُن قد دّل عليه   النافُ  مننا للدين االدنيا الألفراد ااجلماعات داخل  يف الدين

 
 من سسرة احلديد 25اآلية  1
 من سسرة األنعام.  38اآلية  2
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ا ىل كل أمٍر انفٍ   ىل أإ تقسم الّ اعة  فاإلسالم دين العقل االرشد    ليهاخللق  اأرش د   
. فنذه اآلية الكرمية  1﴾و اَّللَّ  يـ ق ول  احلْ قَّ و ه و  يـ ْهِدي السَِّبيل  ﴿قال تعاىل:  لنسع اإلن اإ.  

فنناك تدل على أإ هللا تكّفل  لعباده ببياإ لذا احلق الناف  ابألدلة النقلية االعقلية. 
تِن ا يف ﴿كما قال سبحانه: ت اليت تبنّي قدرة هللا اعظمته يف اخللق   اآلاي س ن رِيِهْم آَّي 

   . 2﴾ه  احلْ قُّۗ  أ و مل ْ ي ْكِف ِبر بِ ك  أ نَّه  ع ل ىَٰ ك لِ  ش ْيٍء ش ِهيد  اْْلف اِق و يف أ نف ِسِهْم ح َّتََّٰ يـ تـ ب نيَّ  َل  ْم أ نَّ 
فالذي أاجد كل لذه املخلسقات العظيمة ابتلك األاصاف البديعة اعلى 
لذا النظام العجيب اأحاط بكل شهو علمًا لس الذي جيب أإ يُعبد  احده ه 

ظمته يف خلق اإلن اإ كقسله سبحانه:  شريك له. فنناك اآلايت اليت تبنّي قدرة هللا اع
ل ٍة ﴿ ل ْقن ا اإْلِنس ان  ِمن س ال  ( ُث َّ 13( ُث َّ ج ع ْلن اه  ن ْطف ة  يف قـ ر اٍر مَِّكنٍي )12)مِ ن ِطنٍي 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 ْوان  اْلِعظ ام  حلْ 
  ۚ ه  خ ْلق ا آخ ر  لذه اآلايت اإلن اإ   يف هللا فينبه .3﴾فـ تـ ب ار ك  اَّللَّ  أ ْحس ن  اخْل الِِقني  أ نش ْأان 

 ىل التفكر االتأمل االنظر يف ابتداو خلقه اأطساره  اكيف تنقلت به األحسال من 
كما لداه ابلعقل  ىل اتباع الرسل يف عقله. ا النطفة حىت صار  ن اانً سسييّاً يف بدنه ا 

خ  املساد الكسنية ااملعادإ األرضية ااملخرتعات االصناعات لداه به أيضًا  ىل ت  
اليت ه تزال تتجدد  الذا كله  هلام  من هللا سبحانه الذي خلق اإلن اإ اأعّده اأمّده  

 بكل اسيلة يُدرك بينا أنساع العلسم النافعة.
 

 
 يسير.وسلم على عبد  ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن على هديهم وصلى هللا 

 
 من سسرة األحزاب. 4اآلية  1
 ت.من سسرة فّصل 53اآلية  2
 من سسرة املؤمنسإ. 14-12اآلايت  3
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 داء احلسد وموضعه من الشريعة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
مد هلل ألل احلمد ام تحقه محداً يفضل على كل محد كفضل هللا على احل

خلقه  االصالة اال الم على رسسل هللا اعلى آله اأصحابه االتابعني امن تبعنم 
 سؤال  نّصه كاآليت: ارد فقد   ىل يسم الدين. أما بعد:إبح اإ 

 هو احلسد وما موضعه من الشريعة وما سببه وما عالجه؟  ما
احل د مركسز يف طباع البشر  الس أإ اإلن اإ يكره أإ يفسقه  فأقسل:  إ 

أحد من أبناو جن ه يف شهو من الفضائل. مث ينق م الناس بعد لذا  ىل أق ام  
ي عى  ىل يف زاال نعمة احمل سد ابلبغه عليه ابلقسل االفعل مث فمننم من ي عى 

جلب تلك النعمة  ىل نف ه  إ استطاع. امننم من ي عى يف  زالة تلك النعمة عن 
الذا أخبثنما اشّرمها  الس كاإ ذنب ابليس    احمل سد فقط من غ  جلبنا  ىل نف ه

كة أبإ هللا خلقه بيده اأسجد حيث ح   د  آدم  عليه ال الم ملا رآه فاق على املالئ 
و كل شهو اأسكنه جنته  فما زال ي عى يف  خراجه من له مالئكته اعّلمه أمسا

  يكذابإ: امها ه  الناس   للكُ نما أُ يباثنتاإ "اجلنة حىت خرج. فلنذا يقسل ابليس: 
  اجلنة   آلدم   بيح    اابحلرص أُ رجيماً  شيطاانً  علتُ اجُ  نتُ ع  احل د ااحلرص  فباحل د لُ 

 " .من اجلنة ج  ر  خْ حاجيت منه فأُ  نا فأصبتُ كلَّ 
ااحلاسُد ظاِل  الكنه يف ثسب مظلسم  يقسل بعض الّ لف: ما رأيُت ظاملاً أشبه مبظلسٍم 

هزم احزإ  دائم اح رة  ه تنقضه  فلنذا ُي ّمى احل ُد "عادل"  من احلاسد  لمٌّ 
اشتغاله مبا ه يعنيه  ألنه يقتّص من صاحبه بكثرة ما يدخل عليه من اهلمسم االغمسم ا 

 اغضبه من األقدار.
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 م  آخر من الناس من  ذا ح د  غ ه ِل يعمل مبقتضى ح ده اِل يبغ   اق
اربيما يكسُإ مغلسابً على ذلك بطبعه. الذا النسع ا إ     على احمل سد بقسل اه بفعل

 مُسّه ح داً فمجاز ا ه لس من الغ بطة على اخل   فاإلن اإ املعجب بفضائل آخر 
ه  ح   د  : )ملسو هيلع هللا ىلصمثله. لذا قال النيب    ي عى أإ يكت ب  مثل فضائله ايتمىن أإ يكسإ 

ُ احلْ ْكم   ُه اَّللَّ ت ه  يف  احلْ قّ  ا ر ُجل  آات  ُ م اًه ف ُ لّ ط  ع ل ى ل ل ك  ُه اَّللَّ ة     هَّ يف  اثْيني ت نْي  ر ُجل  آات 
ايفي ُنس  يي ْقض ه ب   ا ا يُيع لّ ُمن   .1( ن 

احل د سعى يف  ذا اجد يف نف ه  -اقّل  إ ُاجد-الناس  اق م آخر من
 زالته عن نف ه. اذلك ُيصل أبسباب مننا: اإلح اإ  ىل احمل سد االدعاو له انشر 

 فضائله حىت ُيبه  الذا من أعلى درجات اإلمياإ  اصاحبه قد ك ُمل   ميانه. 
 ملسو هيلع هللا ىلصسل هللا  اأما مسضيييعه من الشيييريعة فنس أال ذنب ُعصيييه هللا به يف األرض  ارسييي 

ُداا  ا ه  يقسل: ) ابي ُرااه  حت  اسيييي  سا  ا ه  ت د  سا  ا ه  تي ب اغ ضييييُ   أي ه ُي ييييد  2...( تي ن اج شييييُ
د  أيضيياً: ) ملسو هيلع هللا ىلص. اقال بعضييكم بعضيياً  ُكْم ا احلْ  يي  ن ات  ك م ا  ؛  ايَّ د  َي ُْكُل احلْ  يي  ف إ إَّ احلْ  يي 

د  اهلذا اصيف  هللا الينسد ابحل يد ااحل يد من خصيال الينس  3.(أت ُْكُل النَّاُر احلْ ط ب  
ِل اْلِكتـ اِب ل ْو يـ ر دُّون ك م ﴿يف مساضيييييييييييييي  من القرآإ الكرمي. يقسل تعياىل:   و دَّ ك ِثري  مِ ْن أ ـهْ

ِهم مِ ن بـ ْعِد م ا تـ ب نيَّ  َل  م  احلْ قُّ  ا مِ ْن ِعنِد أ نف ســــــِ د  ااحل يييييييد  4.﴾مِ ن بـ ْعِد ِإمي اِنك ْم ك فَّار ا ح ســــــ 
اوُ : )ملسو هيلع هللا ىلصم كما قال النيب داو األم ُد ا اْلبي ْغضييييييييي  ل ُكُم احلْ  ييييييييي    5(د بَّ   ل ْيُكْم د اُو اأْلُم م  قي بيْ

  االبغضاو االبغه كالمها َييت من احل د.
 

 . البخاري ام لميف الصحيحني:  1
 صحيح م لم  2
 رااه أبس دااد 3
 من سسرة البقرة 109اآلية  4
 رااه أمحد االرتمذي 5
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اأما سببه فنس نعمة احمل سد كما قيل: كل ذي نعمٍة حم سد اابألذى  
لى العبد زاد اكلما زادت نعمة هللا ع كانت النعمة مادية أا معنسية.   مقصسد  سساو

 حّ اده  الذا يقسل بعضنم:
 فإإ قبله ألل  الفضل  قد ُح داا  إ ُي داين فإين غ  هئمنم    

 

  بل يبذل جنده  عالمات احلاسد أنه ه يعرتف للمح سد بفضٍل أبداً امن  
ح على احمل سد. فنس  إ رأى ح نًة  يف  طفاو نسر النعمة انسر الفضل الذي يلس 

. فلنذا تعسذ نا  ا إ رأى منه سيئًة أذاعنا امأل بينا األمساعيبأخفالا اكتمنا اكّذب  
بعض ال لف من لذا النسع اخلبيث فكانسا يقسلسإ يف دعائنم: اللنم  ان نعسذ بك 

 من احُلّ اد اجل او الّ سو الذين  ذا رأاا ح ناً كتمسه ا ذا رأاا سيئاً أذاعسه. 
 فرحم هللا القائل: 

 تبدي امل اائ ااإلح اإ ختفيه       سة  حار  احل سد عليك الدلر   عنيُ 
 ه  ييييييه الذي فييييييياالقلب منكتم في   رة يييمكاش هيييييييييلقير ييييييش باك ابلييييلق

 هييييييييذرا يف جتنييييييييل عييييس يقبييييالي   ه ييييييييرم عدااتييييال جييييييييسد بييي إ احل  
 

 الجه  ه بزاال تلك النعمة عن احمل سد عفمتعّ ر  اه ُيصل اأما عالجه 
 ارحم هللا القائل حيث قال:

 سسى حاسدي فنه اليت ه أانهلا  هييييييييييييييه على قدر دائييييلٌّ أداايييييياك 
 ايييييييييييه  ه زااهليييييييييييييياإ ه يرضييييييييي ذا ك اكيف يدااي املرُو حاسد  نعمةٍ 

 
 عبد  ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن على هديهم يسير.على وصلى هللا وسلم 

 



153 
 

 الصوم إصالح وتـهذيب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل االصالة اال الم على رسسل هللا اآله اصحبه امن اتب  لداه. 

 أما بعد:
 الصِ ي ام  ك م ا ع ل ْيك م  َّي  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ن وا ك ِتب  ﴿قال هللا تعاىل يف كتابه ابنّي خطابه: 

   1.﴾ك ِتب  ع ل ى الَِّذين  ِمن قـ ْبِلك ْم ل ع لَّك ْم تـ تـَّق ون  
غ لم من الصسم فريضة حمكمة كتبنا هللا على امل لمني كما كتبنا على 

منه مثرة  اال ابقة ااألجيال الغابرة  حتقيقًا ملصاحلنم اتينذيبًا لنفسسنم لينالس مم األ
لحت منه األقسال ااألفعال  امن صلحت أقساله اأفعاله  التقسى  فمن اتقى هللا ص

انل رضا اخلالق ارضا املخلسقني. اأاثبه هللا جنات النعيم يسم ه ينف  مال اه بنسإ  
  ه من أتى هللا بقلب سليم.
ي تقبل لذا الشنر بصدر منشرح انفس مطمئنة  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كاإ رسسل هللا 

ا النَّاُس   يسم من شعباإ فقال: )ريرة  فقد خطب عليه ال الم يف آخر اعني ق أ ييُّن 
ي ام ُه ف ر يض ًة    ل ة  خ ْ   م ْن أ ْلف  ش ْنٍر ج ع ل  اَّللَُّ ص    نَُّه ق ْد أ ظ لَُّكْم ش ْنر  ع ظ يم   ف يه  ل ييْ

س اُه    اخلْ ْ   ك اإ  ك م ْن أ دَّى ف  ا ق ي ام  ل ْيل ه  ت ط سًُّعا  م ْن تي ق رَّب  ف يه  خب  ْصل ٍة م ن   ر يض ًة ف يم ا س 
ْنُر الصَّرْب    س اُه  ا ُلس  ش  ا س  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 

ْنُر اْلُمس اس اة   ا ش ْنر  يُيز اُد يف  ر ْزق  ا يه   ْلُمْؤم ن  ف يه   م ْن ف طَّر  ف  ا الصَّرْبُ ثي س ابُُه اجلْ نَُّة  ا ش 
ص ائ ًما ك اإ  ل ُه م ْغف ر ًة ل ُذنُسب ه  ا ع ْتق  ر قي ب ت ه  م ن  النَّار   ا ك اإ  ل ُه مثل أ ْجر ه  م ْن غ ْ   أ ْإ  

ُد م ا يُيف طّ رُ  :  يي نيُْقص  م ْن أ ْجر ه  ش ْهو "  ق اُلسا: اي  ر ُسسل  اَّللَّ   ل ْيس  ُكلُّن ا جن   الصَّائ م ؟ ق ال 
 

 من سسرة البقرة 183اآلية  1
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ْر ٍة أ ْا ش ْرب ة   "يُيْعط ه اَّللَُّ  ٍ أ ْا مت  ا الثيَّس اب  م ْن ف طَّر  ص ائ ًما ع ل ى م ْذق ة  ل نب   ع زَّ ا ج لَّ ل ذ 
ُ م ْن ح ْسض ه ش ْرب ًة ه ي ْظم أُ ح ىتَّ ي ْدُخل  اجلْ نَّة   ا ُلس     م اٍو  ا م ْن أ ْشب    ص ائ ًما س ق اُه اَّللَّ

رُُه ع ْتق  م ن  النَّار   م ْن خ فَّف  ف يه  ع ْن مم ُْلسك ه  غ ف ر  ش ْنر  أ اَّلُُه ر مْح ة  ا أ اْ  س طُُه م ْغف ر ة  ا آخ 
ص اٍل: خ ْصل ت اإ  تُيْرُضسإ  ب   ا  ي اَّللَُّ ل ُه ا أ ْعتي ق ُه م ن  النَّار   ا اْست ْكث ُراا ف يه  م ْن أ ْرب    خ  ن م 

ا ر بَُّكْم:  يُنم ا  ف أ مَّا اخلْ ْصل ت اإ  اللَّت اإ  تُيْرُضسإ  ب  خ ْصل ت اإ  ه غ ن او  ب ُكْم ع نيْ ر بَُّكْم  ا   ن م 
ُنم ا  في ت ْ أ ُلسإ  ا  ُ ا ت ْ تي ْغف ُران ُه  ا أ مَّا اللَّت اإ  ه غ ن او  ب ُكْم ع نيْ َّللَّ  ف ش ن اد ُة أ ْإ ه   ل ه    ه اَّللَّ

 1. (سُذاإ  ب ه  م ن  النَّار  اجلْ نَّة   ا تي عُ 
ألصحابه الس ي تقبل شنر الصيام  يع ظنم   ملسو هيلع هللا ىلصحديث املصطفى لذا 

ايذّكرلم ايندينم ايسجننم  ىل ما لشنر رمضاإ من الفضل اما للصسم من أثر يف 
حياة اجملتم . فإإ اإلسالم حني شرع الصيام ِل يندف  ىل جمرد ترك الطعام االشراب 

سحينا الصائمسإ من صسمنم    معاٍإ ساميٍة اأسراٍر عاليٍة ي تا منا لدف  ىل  االشنسة 
الذا شأإ اإلسالم يف مجي  ما شرع من عبادات  فنس ه يرمه  ىل رسسم لذه  

  إَّ اَّللَّ  ه  يي ْنظُُر   ىل  : )ملسو هيلع هللا ىلصالعبادات اصسرلا ا منا يرمه  ىل جسلرلا اراحنا  لقسله 
ال  ُصس ر ُكْم ا أ ْمس ال ُكْم  ا ل ك ْن يي نْ   2.(ُكمْ ظُُر   ىل  قُيُلسب ُكْم ا أ ْعم 

  عظيمة اللصسم رسالة اثيقة الّصلة ابألخالق اهجتماعية  فنس رايضة راحية  
لس أمسى ما عرفه الناس من أنساعنا اله األمانة    تغرُس يف النفس نسعاً من األمانة

املمّحصة للخ   اخلالصة لسجه هللا  املربأة من شبنة النف  االرايو  فقد يلتزم اإلن اُإ  
الته ليكت ب ثقة الناس ااحرتامنم  اكلما زاداه ثقًة ااحرتامًا ازداد األمانة يف معام

س سرٌّ بني العبد اربه  فإذا صدق  اعتصامًا ابألمانة احرصًا علينا. أما الصسم فن
 

 أخرجه ابن خزمية يف صحيحه  1
 صحيح م لم  2
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الصائم يف احملافظة على صسمه اأخلص يف السفاو حبّقه فلم خيالف مظنرُه خمرب ه اه 
عالقات م  ربه اأشقّ نا على نف ه  هلذا كاإ الصسم سرُّه عالنيت ه كاإ أميناً يف أدّق ال
 1.﴾ْجر ه م بِغ رْيِ ِحس ابٍ ِإمنَّ ا يـ و َّفَّ الصَّاِبر ون  أ  ﴿من أعمال الصرب. قال تعاىل: 

اللصسم أثر  ااضح  يف تربية اإلرادة اقسة العزمية  فإإ الصائم الذي ميلُك نف ه 
يف احلياة اُيكمنا بعد أإ كانت  فيفطمنا يف نينار رمضاإ عن مطالبنا الضرارية

نا امطالبنا الكمالية اقادر على حجزلا عن يحتكمه ه شّك قادر على كبح شنسات
ااآلاثم. ااملرُو  ذا ِل يتدرّع يف حياته بقسة العزمية ِل ي تط  الصرب على املكاره  الشرار  

املصلحسإ  االشدائد ااملتاعب  اما أكثر  ذلك يف لذه الدنيا  اما جنح الفاحتسإ ا 
شنر رمضاإ "شنر    ملسو هيلع هللا ىلصااملكتشفسإ  ه بفضل عزميتنم اصربلم. القد مسى الرسسل  

الصرب"  اجعل الصسم  عالجًا لثسرة النفس عند اهستفزاز ابملشاتيمة أا العدااإ.  
ي اُم ُجنَّة   ا   ذ ا ك اإ  يي ْسُم ص ْسم  أ ح د ُكْم ف ال  يي ْرُفْث ا ه  ي ْصخ ْب  ف  : )ملسو هيلع هللا ىلصيقسل  إ ْإ  ا الصّ 

   2. (ص ائ م   س ابَُّه أ ح د  أ ْا ق اتي ل ُه في ْليي ُقْل   يّن  اْمُرؤ  
نُّ ب  : )-عليه ال الم-اقال  ي اُم ُجنَّة  ي ْ ت ج  ا اْلع ْبُد م ن  النَّار  يالصّ  ااجلُّنة  3. (ن 

لس ما يقيك من كل ما ختاف احتذر  امعىن احلديث أإ الصسم ي رت   -بضم اجليم-
املعاصه. فالصسُم اقاية  من املنكرات ااآلاثم االف سق االعصياإ    صاحبه اُيفظه من

م ْن ِلْ  ي د ْع قي ْسل  : )ملسو هيلع هللا ىلصااللغس االّ باب اقبيح الكالم. ايف لذا املعىن يقسل الرسسل 
  4. (ش ر اب هُ    الزُّار  ا اْلع م ل  ب ه  في ل ْيس  َّلل َّ  ح اج ة  يف  أ ْإ ي د ع  ط ع ام هُ 

 
 من سسرة الزمر 10اآلية  1
 البخاري صحيح  2
 إلمام أمحد م ند ا 3
 صحيح البخاري  4
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 ىل الشمائل اليت يغرسنا الصسم يف النفسس  فنس ينّمه  فما أشدَّ حاجتنا 
 ة ايريب قسة اإلرادة االعزييمة اي مس ابلنفسس  ىل املأل األعلى.عاطفة الرمح

اهلذا من أسباب سعادة اجملتم  أإ تقسم العالقات بني أبنائه على أساس  
مني. من الرتاحم االعطف ااملساساة  اله أخالق يغرسنا الصيام يف نفسس الصائ

فإإ الصائم يدرك مقدار ما يعانيه الفقراو االبؤساو ااحملتاجسإ من الفاقة ااحلرماإ   
 ملسو هيلع هللا ىلصلعطاو  امن أجل ذلك مّسى الرسسل فيدفعه ذلك  ىل احلنّس اال خاو االكرم اا

 شنر  رمضاإ "شنر  املساساة". 
الشنر رمضاإ فضائل ه حُتصى اكرامات ه ُت تقصى  فقد راى البينقه  

أُْعط ي ْت أُمَّيت  يف  قال: )  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث النيب    -رضه هللا عنه-بن عبدهللا  عن جابر  
ٌّ قي   ل ٍة م ْن ش ْنر  ش ْنر  ر م ض اإ  مخ ًْ ا ِلْ  يُيْعط ُننَّ ن يب  د ة  ف إ ذ ا ك اإ  أ اَُّل ل ييْ ْبل ه  أ مَّا ا اح 

ْم ا م ْن ن ظ ر    ل ْيه  ِلْ  ييُ  ُ   ل ْين  ُنْم مي ُْشسإ  ا ُخُلسُف  يع ذّ ْبُه أ ب ًدا  ا أ مَّا الثَّان ي ُة ف إ نر م ض اإ  ن ظ ر  اَّللَّ
ْم أ ْطي ُب ع ْند  اَّللَّ  م ْن ر يح  امل   ُْم يف  أ فْيس ال ن   الئ ك ة  ت ْ تي ْغف ُر هل 

ْ ك   ا أ مَّا الثَّال ث ُة ف إ إَّ امل
ْم ا َّن  ار ل ْم  ا أ مَّا الرَّاب ع ُة ف إ إَّ ا ُك ل ْيل ن  نيَّت ُه أ إ  اْستي ع دّ ي ا تي ز يَّين  ل ع ب اد ي في ُيسش  َّللَّ  َي ُْمُر ج 
نْيي ا ا أ ذ   ُنْم ن ص ُب الدُّ ُة ف إ ذ ا أ ْإ ي ْذل ب  ع نيْ ا ا ي ص  ُاإ    ىل  ر مْح يت  ا ك ر ام يت    ا أ مَّا اخل ام    ال 
ُْم مج  يًعا ُ هل  ل ٍة غ ف ر  اَّللَّ ُر ل ييْ ل ُة الق ْدر  اي  ر ُسسل  اَّللَّ    " . ك اإ  آخ  ه  ل ييْ

: في ق ال  ق ائ ل : ل  ق ال 
: ه  أ ِلْ  تي ر    ىل  الُعمَّال    ذ ا في ر ُغسا م    1.(ْن أ ْعم اهل  ْم ُافُّساق ال 

 2ارحم هللا القائل حيث يقسل:
 

 بهيييييييييييطبي اإ ابب  ييييرمضفليأت يف  هيييييييييييييييسبييييييبذن  اٍ د   ه داو  يييييييييييييييييمن انل  

 
 "ُشعب اإلمياإ". اإلمام أبسبكر البينقه  1
 . اجلزو الثاين ي اإلمام أبس الفرج بن اجلسزى "التبصرة" 2
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 أشنى من امل ك ال حيق اطيبه  لذا الصسم اي قسم اعلمسا فخلسفُ 
 هيييييييييييا الذي أجزي بيييالصسم يل اأن مليككم أا ليس لذا القسل قسلُ 

 

  ذا ج او  ر م ض اُإ   قال: ) ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  - رضه هللا عنه-اراى أبس لريرة 
اعند الرتمذي:   1. (نَّة   اُغلّ ق ت أ بْيس اُب النَّار   اُصفّ دت  الشياط نيُ فُيتّ ح ْت أ بْيس اُب اجل

نيْن ا  ا ُغلّ ق ْت أ بْيس اُب  )... ب  ا فُيتّ ح ْت أ بْيس اُب اجلْ نَّة  في ل ْم يُيْغل ْق م  ا اب  نيْن  النَّار  في ل ْم يُيْفت ْح م 
غ ه  اخلْ ْ   أ ْقب ْل  ا   ي ُمن اٍد اي  اب 

ب  ا يُين اد  َّلل َّ  ُعتي ق اُو م ن  النَّار   اب  ْر  ا  غ ه  الشَّرّ  أ ْقص  اي  اب 
ل ةٍ   2.(ا ذ لك  ُكلُّ ل ييْ

ااخل  يف شنر رمضاإ في ْتُح أبساب  اجلنة لكثرة امل تحقني فمن الفضل 
لدخسهلا من عباد هللا املتقني  اغ ْلُق أبساب النار لقلة الداخلني فينا  احبُس الشياطني 

 هللا املنتدين. اقيل مُسّه رمضاإ ألنه يرم ُض الذنسب أي ُيرقنا.  عن  ضالل عباد 
 - رضه هللا عنه-عن أ يب ُلر يْير ة  ثسابي نا  ه هللا  فاالصسُم من األعمال اليت ه يعلُم 

ُ:: )ق ال  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ق ال  ر ُسسُل اَّللَّ   ي ام  ف إ نَُّه يل    اَّللَّ ا أ ان   ُكلُّ ع م ل  اْبن  آد م  ل ُه   ه الصّ 
" كل عمل ابن آدم له  ه الصسم   :ملسو هيلع هللا ىلص  ئل سفياإ بن عيينة عن قسلهاسُ   3. ( أ ْجز ي ب ه  

فإنه يل" فقال:  ذا كاإ يسم القيامة ُياسب هللا عز اجل عبده  ايؤدي ما عليه من 
املظاِل من سائر عمله حىت ه يبقى  ه الصسم  فيتحمل هللا ما بقه عليه من املظاِل  

ل  يي ْسًما     ق املسو هيلع هللا ىلص  أ ّإ ر ُسسل  اَّللَّ  اعن عبادة بن الصامت اجلنة.ايدخله ابلصسم 
ْنُر بي ر ك ةٍ )  ر م ض اُإ:ا ح ض ر    ُكْم ر م ض اُإ ش  ُ في يُيْنز ُل الرَّمْح ة  ا ُي ُطُّ     أ ات  ف يه  خ ْ   يي ْغش اُكُم اَّللَّ

ا الدَّْعس ُة  يي ْنظُُر اَّللَُّ  ا اخلْ ط ااي   ا ُيْ ت ح بُّ ف ين  ٍة   ف ين  يُكْم مب  الئ ك  ُكْم ا يُيب ال     ىل  تي ن اُف  
 

 رااه الشيخاإ  1
 جام  الرتمذي  2
 رااه الشيخاإ  3
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اعن  1. (ف أ ُراا اَّللَّ  م ْن أ نْيُف  ُكْم خ ْ ًا  ف إ إَّ الشَّق هَّ ُكلَّ الشَّق هّ  م ْن ُحر م  ف يه  ر مْح ة  اَّللَّ 
: د خ ل  ر م ض اُإ  في ق ال  ر ُسسُل اَّللَّ  -رضه هللا عنه- أنس بن مالك    إَّ  ): ملسو هيلع هللا ىلص  ق ال 

ل ة   ا الشَّْنر  ق ْد ح ض ر ُكْم ا ف يه  ل ييْ خ ْ   م ْن أ ْلف  ش ْنٍر  م ْن ُحر م ن ا في ق ْد ُحر م  اخلْ ْ    ل ذ 
ا   هَّ حم ُْرام    2.(ُكلَُّه  ا ه  ُُيْر ُم خ ْ  ل 

 
نجسا يف الصسم نينج األبرار من أسالفكم اس اا فيه  يان ملسو هيلع هللا ىلصفيا أمة حممد 

االقيام ا طعام الطعام ني من أمتكم  فقد كانسا ُييسإ لذا الشنر ابلصيام  س    الصاحل
اتالاة القرآإ  يصلح هللا أعمالكم ايغفر ذنسبكم ايدخلكم جنات جتري من حتتنا  

 نار اذلك الفسز العظيم.ياألن
 

 وصلى هللا وسلم على عبد  ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن على هديهم يسير.

 

 

  

 

 

 
 رااه الطرباين 1
 سنن ابن ماجة  2
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 العمل السعي و  أُهية 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل االصالة اال الم على رسسل هللا اآله اصحبه امن اتب  لداه. 
أما بعد: لقد اختص هللا تبارك اتعاىل شريعة اإلسالم أبإ جعلنا شريعًة عامًة اكتب 

ين هلا اخللسد  اخاطب بينا الناس كافة  فكاإ ه بد من أإ حتقق للناس سعادة الدار 
اتكفل هلم احلياة الكرمية يف األاىل ااآلخرة  اتنظم شؤاإ الدنيا االدين. ااإلسالم 

ل على اآلخرة ااإلعراض عن الدنيا  بل َيمرلم أإ يُقبلسا على ه َيمر أتباعه ابإلقبا
الدنيا فيعمرالا ابخل  االعمل اجلاد الناف   الم يف زمحة احلياة ه ين سإ أإ أمامنم 

نذا املننج امل تقيم يف يح ابينا  فيأخذاإ من دنيالم ألخرالم  اب آخرة ينتظرلم
سم للناس طريق العزة اال عادة فقال العمل للدنيا ااآلخرة جاو القرآإ الكرمي ير 

نـْي اۖ  و أ ْحِسن ك م ا﴿سبحانه:  ك  اَّللَّ  الدَّار  اْْلِخر ة ۖ  و ال  ت نس  ن ِصيب ك  ِمن  الدُّ  و ابـْت ِغ ِفيم ا آَت 
. امن لنا نرى اإلسالم ديناً ُيث على العمل ايدف   ىل ال عه 1﴾أ ْحس ن  اَّللَّ  ِإل ْيك  

ى امل لم خاماًل فارغًا من عمل يعسد عليه اعلى أمته ابلعزة  االكّد ايكره أإ ير 
ااخل . القد حارب اإلسالم اخلمسل االعجز اأنكر فتسر اهلمة ااحنطاط العزمية. يقسل 

ااملكفه لس الذي   2.( النَّاس  ح   ااًب يي ْسم  اْلق ي ام ة  اْلم ْكف هُّ اْلف ار غُ أ ش دُّ : )ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 ياة  االفارغ الذي ه عمل له اقد أخلد  ىل الراحة االك ل.يكفيه غ ه ضرارات احل

 

 -  ذا ُقضيت الصالة-اقد دعا هللا املؤمنني  ىل الصالة يف امل اجد  مث أمرلم  
 

 من سسرة القصص  77اآلية  1
 داديالعلم العمل" للخطيب البغ"اقتضاو  2
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مل اميداإ النشاط اأرض هللا الساسعة ميشسإ يف مناكبنا  أإ خيرجسا  ىل ساحة الع
ِة ِمن يـ ْوِم اجْل م ع ِة َّي  أ يُـّه ا الَِّذي﴿طلباً للرزق. يقسل هللا عز اجل:   ن  آم ن وا ِإذ ا ن وِدي  لِلصَّال 

َٰ ِذْكِر اَّللَِّ و ذ ر وا اْلبـ ْيع ۚ  ذ َِٰلك ْم خ رْي  لَّك ْم ِإن ك نت ْم تـ   ة  9ْعل م ون  )ف اْسع ْوا ِإىل  ( ف ِإذ ا ق ِضي ِت الصَّال 
انيب   1.﴾ذْك ر وا اَّللَّ  ك ِثري ا لَّع لَّك ْم تـ ْفِلح ون  ف انت ِشر وا يف اأْل ْرِض و ابـْتـ غ وا ِمن ف ْضِل اَّللَِّ و ا

يدعس  ىل العمل اال عه حىت يف آخر حلظة من حلظات احلياة اآخر  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم 
يل ة    : )ملسو هيلع هللا ىلصقسل خطسة من خطسات العمر  في   ْإ ق ام ت  ال َّاع ُة ا يف  ي د  أ ح د ُكْم ف   

اف إ إ  اْست ط اع  أ ْإ ه  ا في ْليي ْغر ْسن    2. (تي ُقسم  ح ىتَّ يي ْغر س ن 
ااألمم احلية الراقية له اليت تؤمن أبإ سنة احلياة يف الرتقه االتطسر  ا إ  

م تسًى اأعم رخاًو اأعظم نينضًة   ركب اإلن انية ي   خبطسات ف يحة  ىل عاِل أرف   
ة أبساب الرخاو  فتصن  ألبنائنا عيشة عزيزة كرييمة  اتفتح هلم الألجيال القادم

يرى أنينم كانسا يعملسإ    -رضه هللا عننم-االرفالية االكرامة. ااملتتب  ل     الصحابة  
امزارعنم   اينشطسإ فكاإ مننم التجار  اكاإ مننم الّزراع الذين يعملسإ يف خنيلنم  

امننم العمال الذين ُي تأجراإ يف خمتلف األعمال  اذلك ألإ ديننم علمنم أإ 
 مم يف الكد االعمل  فعملسا خل  أنف نم اخل  أمتنم.العزة االش 

م ا م ْن ُمْ ل ٍم يي ْغر ُس غ ْرًسا أ ْا يي ْزر ُع ز ْرًعا في ي ْأُكُل اقال عليه الصالة اال الم: )
ْنُه ط ْ   أ ْا  ق ة  ي  ْن  اإ  أ ْا ب  م   3. ( ن يم ة    هَّ ك اإ  ل ُه ب ه  ص د 

اي بين استغن ابلك ب احلالل عن  :هبنهأنه قال لقماإ احلكيم عن  اآلاثرارد يف ا 
رقة يف دينه اضعف يف عقله  :الفقر فإنه ما افتقر أحد قط  ه أصابه ثالث خصال 

 
 من سسرة اجلمعة  10ا 9اآليتاإ  1
 "األدب املفرد"  اإلمام البخاري  2
 صحيح البخاري  كتاب املزارعة 3
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 .  س به اأعظم من لذه الثالث استخفاف النا  اذلاب مراوته
ل ه يف عم  ين ألكره أإ أرى الرجل فارغاً  ": -رضه هللا عنه-اقال ابن م عسٍد 

   ."الدنيا  اه يف عمل اآلخرة
يف حتصيل ح نة   رى  ه ساعياً احلكماو قسهلم: ه ينبغه للعاقل أإ يُ بعض  اارد عن  

العمل ينبغه أإ يكسإ عليه امل لم من اجل ّد ا الذي ذا ملعاده أا درلم ملعاشه. ال
 .العجز االك لأب بنف ه عن ر ااهجتناد اي

 
 ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن على هديهم يسير.وصلى هللا وسلم على عبد  
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 عجزة القرآن الكرمي م 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الداعه  ىل اببه  اهلادي ألحبابه  املنعم إبنزال كتابه املشتمل على 

يرجس  ابه  انشكره على اهلدى اتي   أسبابه  انقّر بسحدانيته  قرار مؤمٍن  حمكم امتش 
رمحته اخيشى عقابه  اأإ سيدان حممداً عبده ارسسله الذي قدمه على أضرابه  اللنم 

 صل اسلم اابرك عليه اعلى آله امجي  أصحابه امن لس أاىل به.

و اْعت ِصم وا حب ْبِل ﴿تعاىل:    أما بعد: فقد فرض هللا تبارك اتعاىل التم ك بكالمه فقال
يع ا و ال  تـ ف رَّق و    1﴾ااَّللَِّ َجِ 

فحبل هللا لس كتابه العزيز  ااهعتصاُم به لس امتثال أاامره ااجتناب نساليه  
االتخّلُق أبخالقه االتحّله آبدابه. اذلك أقسى عامل على رف  منار األمم اأفضل 

ه على اجتماع القلسب ااحتاد الكلمة. فما  معني على نينسضنا انيل منتنى آماهلا حلثّ 
نا اقسيت شسكتنا ادامت دالتنا ابلغت من الرقّه متّ كت به أّمة   ه ظنر سلطاني

ارغد العيش أعلى الدرجات. فالقرآإ الكرمي لس الذي أعّز هللا به العرب ااحدلم 
سارثني   احفظ لغتنم اأخبارلم  ابىن هلم اترخيًا اجمداً  اجعلنم أئمة اجعلنم ال

حلْ قِ  أ نز ْلن اه   و ابِ ﴿اجعلنم شنداو على الناس  فنس كالم ال مي  العليم الذي قال: 
. فنس كالم الرمحن الس الدليل االربلاإ الذي أعجز الفصحاو االبلغاو 2﴾و اِبحلْ قِ  نـ ز ل  

 
 من سسرة آل عمراإ 103اآلية  1
 من سسرة اإلسراو 105اآلية  2
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 احّ   األلباب. املا قصد م يلمة الكذاب معارضته امناقضته خاب. 

 1حيث قال:ارحم هللا القائل 

 املبعسث من عدانإ  احيا على ه  ييييييييييزل آييييييييييييه القرآإ أنييييييياكالم
 اإ ييييييييار االرلبييييييييادة األحبيييينيييبش  ه  يين ااحييييييييل رب العامليييييييييييتنزي
 اإيييييييييييييييسقيييييييل يييرق خمييدادان االيييييام هيييييييييييييه احرافييييسل ريب آييييييييلس ق
 اإيييييييييييية ابيييييييييييية ابالغيييييييبفصاح ه  يييييييييه اخطابيييييييه اكالمييييسلييييلس ق

 اصراطه اهلادي  ىل الرضساإ لس حكمه لس علمه لس نسره   
 م آإيييييييييييييييين محييييرع ميييييييفغدا جي ة  يييييييارة احكاييييييمن قال فيه عب

 ره كل أااإيييييييييييييه مث الجيييييييفالعن ةيييييه خملسقييييييال  إ حرافيييمن ق 
 

فالقرآإ كالم هللا غ  خملسق  منه بدأ ا ليه يعسد  تكّلم  هللا به حّقًا اأنزله  
. االقرآإ الكرمي يتعرض اليسم من أعدائه  ىل خطر عظيم  اذلك احياً   ملسو هيلع هللا ىلصعلى حممٍد  

الدايته حىت يت ىن القضاو رف امل لمني عنه اعن تعاليمه اأحكامه  أنينم يريداإ ص
علينم فيكسنسا تبعاً لغ لم اعالًة على من دانينم. اأعداو القرآإ تساصسا بينذا بيننم 
اأعلن بعض زعمائينم أنه ه قرار هلم يف الشرق اه ضماإ لبقائنم يف أرض اإلسالم 

ينم امل لمني اهستكانة ااخلضسع ايسجب عل  ما دام القرآإ حمفسظًا ألنه ُيّرُم على
اجلناد امقاامة الظلم. ايُثين هللا عز اجل على كمال القرآإ الكرمي اعلّس شأنه ايبني 

 عظمته ا عجازه يف آايته اأحكامه اأخباره فيقسل تعاىل:
ۛ  ِفيِهۛ  ه د ى ل ِْلم تَِّقني  ﴿  2﴾ذ َِٰلك  اْلِكت اب  ال  ر ْيب 

 
 "نسنية القحطاين"  اإلمام حممد بن صاحل القحطاين  1
 من سسرة البقرة  2اآلية  2
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ِم  15) مُِّبني  ن  اَّللَِّ ن ور  و ِكت اب  ق ْد ج اء ك م م ِ ﴿ ( يـ ْهِدي ِبِه اَّللَّ  م ِن اتَـّب ع  ِرْضو ان ه  س ب ل  السَّال 
َٰ ِصر اٍط مُّْست ِقيمٍ   1﴾و ُي ْرِج ه م مِ ن  الظُّل م اِت ِإىل  النُّوِر إبِِْذنِِه و يـ ْهِديِهْم ِإىل 

ِإنَّه  ل ت نزِيل  ر بِ  اْلع ال ِمني  )﴿ ( ع ل ىَٰ قـ ْلِبك  لِت ك ون  ِمن  193ِمني  )نـ ز ل  ِبِه الرُّوح  اأْل   (192و 
   2﴾( بِِلس اٍن ع ر يبٍ  مُِّبنيٍ 194اْلم نِذرِين  )

ن اه م ِبِكت اٍب ف صَّْلن اه  ع ل ىَٰ ِعْلٍم ه د ى و ر مْح ة  ل ِق ْوٍم يـ ْؤِمن ون  ﴿  3﴾و ل ق ْد ِجئـْ
ت ون  مبِْثِلِه و ل ْو ك ان  و اجلِْنُّ ع ل ىَٰ أ ن ق ل لَِّئِن اْجت م ع ِت اإْلِنس   ﴿ ا اْلق ْرآِن ال  أيْ  ذ  ت وا مبِْثِل ه َٰ أيْ 

 4﴾بـ ْعض ه ْم لِبـ ْعٍض ظ ِهري ا
ت  ِعند  اَّللَِّ و ِإمنَّ ا أ ان  ن ِذير  مُّبِ ﴿ ت  مِ ن رَّب ِِهۖ  ق ْل ِإمنَّ ا اْْلَّي  ( 50 )ني  و ق ال وا ل ْوال  أ نِزل  ع ل ْيِه آَّي 

ل ىَٰ ع ل ْيِهْمۚ  ِإنَّ يف ذ َِٰلك  ل ر مْح ة  و ِذْكر ىَٰ ِلق ْوٍم يـ ْؤِمن ون  أ و مل ْ ي ْكفِ   5﴾ِهْم أ انَّ أ نز ْلن ا ع ل ْيك  اْلِكت اب  يـ تـْ
م ا م ْن على رسالته  ايقسل عليه الصالة اال الم: ) ملسو هيلع هللا ىلص فالقرآإ آية حممد 

ٌّ   هَّ أُْعط ه   ْثلُه آم ن  ع ل   اأْل نْب ي او  ن يب  اُه  م ا م  ْيه  اْلب ش ُر ا   منَّ ا ك اإ  الَّذ ي أُات يُت ا ْحًيا أ ْاح 
ب ًعا يي ْسم  اْلق ي ام ة   ُ   يل َّ ف أ ْرُجس أ ْإ أ ُكسإ  أ ْكثي ر ُلْم ات   6. (اَّللَّ

ُنْم   هَّ بي ق  ُنْم ا  يا   إَّ اَّللَّ  ن ظ ر    ىل  أ ْلل  اأْل ْرض  ف م ق تي ُنْم ع ر ب  : )ملسو هيلع هللا ىلصاقال   ااي  ع ج م 
ه  ب ك  ا أ نْيز ْلُت ع ل ْيك  ك ت ااًب ه  يي ْغ   

ُلُه م ْن أ ْلل  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 ان   7. (اْلم 

 
 ملائدة من سسرة ا 16-15اآلايت  1
 من سسرة الشعراو 195-192اآلايت  2
 من سسرة األعراف 52اآلية  3
 من سسرة اإلسراو 88اآلية  4
 من سسرة العنكبست  52-51اآلايت  5
 كتاب فضائل القرآإ-صحيح البخاري 6
 صحيح م لم  7
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  ملسو هيلع هللا ىلص ُض ر ُسسل  اَّللَّ  : "خ ر ْجُت أ تي ع رَّ - رضه هللا عنه- قال عمر بن اخلطَّاب 
ْلف ُه  ف اْستي ْفت ح  ُسسر ة    د   في ُقْمُت خ  بي ق ين    ىل  اْلم ْ ج  ْدتُُه ق ْد س  قي ْبل  أ ْإ ُأْسل م   في س ج 

ا ا اَّللَّ  ش اع ر  ك م   : في ُقْلُت: ل ذ  ْل يف  اْلُقْرآإ   ق ال  ْن أت  ا ق ال ْت احلْ اقَّة   ف ج ع ْلُت أ ْعج ُب م 
: في ق ر أ : قُير ْيش    و م ا ه و  بِق ْوِل ش اِعٍرۚ  ق ِليال  مَّا ( 40) ِإنَّه  ل ق ْول  ر س وٍل ك ِرميٍ  ﴿ق ال 
:  1﴾تـ ْؤِمن ون   : قُيْلُت: ك ال ن   ق ال  ت نزِيل  (  42)  و ال  بِق ْوِل ك اِهٍنۚ  ق ِليال  مَّا ت ذ كَّر ون  ﴿  ق ال 

ن ا بـ ْعض  اأْل ق اِويلِ و ل ْو تـ ق  (  43)  اْلع ال ِمني  مِ ن رَّبِ    (  45)  أل  خ ْذان  ِمْنه  اِبْلي ِمنيِ (  44)  وَّل  ع ل يـْ
ُم يف    2 ﴾ف م ا ِمنك م مِ ْن أ ح ٍد ع ْنه  ح اِجزِين  (  46)  ُث َّ ل ق ط ْعن ا ِمْنه  اْلو ِتني   ْسال  : في س ق    اإْل  ق ال 

  3".قي ْليب  ُكلَّ م ْسق  ٍ 
أ إَّ اْلس ل يد  ْبن  اْلُمغ   ة    " : - عننمارضه هللا -اعن عكرمة عن ابن عباس 

   ّ :  ملسو هيلع هللا ىلصج او    ىل  النَّيب  ُه  في ق ال  ْنٍل  ف أ ات  أ نَُّه ر قَّ ل ُه  في بي ل غ  ذ ل ك  أ اب  ج    في ق ر أ  ع ل ْيه  اْلُقْرآإ  ف ك 
: ِل   اي  ع مّ     إَّ قي ْسم ك  يي ر ْاإ  أ ْإ  ُه ف إ نَّك  أ تي ْيت  ؟ ق   جي ْم ُعسا ل ك  م اه  ق ال  : ل يُيْعُطسك  ال 

: في ُقْل ف يه    ا م اه  ق ال  : ق ْد ع ل م ْت قُير ْيش  أ يّن  م ْن أ ْكث ر ل  حُم مًَّدا ل تي ْعر ض  ل م ا ق بي ل ُه  ق ال 
ُلُغ قي ْسم ك  أ نَّك  ُمْنك ر  ل ُه أ ْا أ نَّك    : ا م اذ ا أ ُقسُل؟ قي ْسه يي بيْ في س اَّللَّ  م ا ف يُكْم ك ار ه  ل ُه  ق ال 

ت ه  م ينّ   ا ه أب  ْشع ار  اجلْ نّ   ا اَّللَّ   يد  أل ْشع ار  م ينّ   ا ه أ ْعل م  ب ر ج ز ه  ا ه ب ق ص   ر ُجل  أ ْعل م  اب 
ا  ا ا اَّللَّ     إَّ  ًئا م ْن ل ذ  ييْ ا   إَّ ع ل ْيه    ل ق ْسل ه  الَّذ ي يي ُقسُل ح الا ًة  م ا ُيْشب ُه الَّذ ي يي ُقسُل ش 

  ا أ نَُّه ل ي ْحط ُم م ا ىل ط الا ًة ا   نَُّه ل ُمْثم ر  أ ْعالُه  ُمْغد ق  أ ْسف ُلُه  ا   نَُّه ل يي ْعُلس ا م ا يُيْعل 
 4" .حت ْت هُ 

 
 من سسرة احلاقة 41-40اآلايت  1
 من سسرة احلاقة 47-42اآلايت  2
 م ند اإلمام أمحد  3
 ل النبسة لإلمام البينقه دهئ 4
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:  اراى حممد بن كعب القرظه 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 ُسسُل اَّللَّ   ق ال  يي ْسًما ُه:   ملسو هيلع هللا ىلص ا ُلس  ج ال س  يف  ان  د  ا ْحد  ج ال س  يف  اْلم ْ ج 

ُه ا أ ْعر ض  ع ل ْيه  أُُمسرً  لّ م  ا ل ع لَُّه يي ْقب ُل بي ْعض ن ا  اي  م ْعش ر  قُير ْيٍش  أ ه  أ ُقسُم  ىل  حُم مٍَّد ف ُأك 
ني  أ ْسل م  مح ْز ُة  ا ر أ ْاا أ ْصح اب  ر ُسسل  اَّللَّ  في نُيْعط يه  أ ييَّن ا ش او   ا ي ُكفُّ ع نَّ  ا؟ 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 اُلسا: بي ل ى اي  أ اب  اْلس ل يد   ُقْم  ل ْيه  ف ك  ُعتيْ
ه ملسو هيلع هللا ىلصج ل س   ىل  ر ُسسل  اَّللَّ    : اي  اْبن  أ خ  ط ة      في ق ال  ْن ال ّ  ْيُث ق ْد ع ل ْمت  م  نَّا ح   1 نَّك  م 

يف  اْلع ش   ة   ا اْلم ك اإ  يف  النَّ  ب   ا   نَّك  ق ْد أ تي ْيت  قي ْسم ك  أب  ْمر  ع ظ يٍم في رَّْقت  ب ه   
م ُنْم ا ع ْبت  ب ه  آهل  تي ُنْم ا د يني ُنْم ا ك فَّْرت  مج  اع تي ُنْم ا س فَّ   ب ه  م ْن م ض ى م ْن ْنت  ب ه  أ ْحال 

 : ا. ق ال  ا بي ْعض ن  نيْن  ا ل ع لَّك  تي ْقب ُل م  ئ ن ْم  ف امْس ْ  م ينّ  أ ْعر ْض ع ل ْيك  أُُمسرًا تي ْنظُُر ف ين  آاب 
ه   ْإ ُكْنت   منَّ ا تُر  : ُقْل اي  أ اب  ملسو هيلع هللا ىلصفي ق ال  ل ُه ر ُسسُل اَّللَّ    : اي  اْبن  أ خ  يُد  اْلس ل يد   أ مْس ْ ؛ ق ال 

ا اأْل ْمر  م اًه مج  ْعن ا ل ك  م ْن أ ْمس ال ن ا ح ىتَّ ت ُكسإ  أ ْكثي ر ان  م اًه   ا   ْإ   ْئت  ب ه  م ْن ل ذ  مب  ا ج 
ن ا   ح ىتَّ   ه  ني ْقط    أ ْمرًا ُدان ك    ا   ْإ ُكْنت  تُر يُد ب ه   ُكْنت  تُر يُد ب ه  ش ر فًا س سَّْدان ك  ع ل ييْ

ْت يك  ر ئْيًيا تي ر اُه ه  ت ْ ت ط يُ  ر دَُّه ع ْن ُمْلًكا م لَّ  ا الَّذ ي َي  ن ا ؛ ا   ْإ ك اإ  ل ذ  ْكن اك  ع ل ييْ
ْلن ا ف يه  أ ْمس ال ن ا ح ىتَّ ُنرْب ئ   ن ا ل ك  الطّ بَّ   ا ب ذ  ك   ط ل بيْ ْنُه  ف إ نَُّه ُرمبَّ ا غ ل ب  التَّاب ُ  ني ْف   ك  م 

ب ُة  ا ر ُسسُل اَّللَّ  ع ل ى الرَُّجل  ح ىتَّ  ْنُه أ ْا ك م ا ق ال  ل ُه. ح ىتَّ  ذ ا في ر غ  ُعتيْ اا ى م    ملسو هيلع هللا ىلص يُد 
: ف امْس ْ    : ني ع ْم  ق ال  : أ ق ْد في ر ْغت  اي  أ اب  اْلس ل يد ؟ ق ال  ْنُه  ق ال  : أ فْيع ُل؛ ي ْ ت م ُ  م  ؛ ق ال  م ينّ 

يم  )  :في ق ال   ت ه  قـ ْرآان  ﴿  ب ْ م  اَّللَّ  الرَّمْح ن  الرَّح  حم تـ ْنزِيل  ِمن  الرَّمْح ِن الرَِّحيِم ِكت اب  ف صِ ل ْت آَّي 
ْم فـ ه ْم ال  ي ْسم ع ون  و ق ال   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 

ب ُة    ملسو هيلع هللا ىلص ر ُسسُل اَّللَّ   مُثَّ م ض ى  (   2﴾ممَّا ت ْدع وان  ِإل ْيهِ  ْنُه ُعتيْ ا يي ْقر ُؤل ا ع ل ْيه . في ل مَّا مس  ع ن ا م  ف ين 
 

ط ة   1  : املنزلة الرفيعة ال ّ 
 أال سسرة فصلت 2
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ْنُه؛ مُثَّ انْيتي ن ى ر ُسسُل اَّللَّ   ُ  م  ًدا ع ل ْين م ا ي ْ م  ْيه  خ ْلف  ظ ْنر ه  ُمْعت م  أ ْنص ت  هل  ا  ا أ ْلق ى ي د 
:  ملسو هيلع هللا ىلص نيْن ا  ف   ج د  مُثَّ ق ال  ة  م   أ اب  اْلس ل يد  م ا مس  ْعت   ف أ ْنت  ق ْد مس  ْعت  اي  ) ىل  ال َّْجد 

: حن ْل ُف اب  َّللَّ  ل ق ْد ج او ُكْم أ بُس   (.ا ذ اك   اب ه   في ق ال  بي ْعُضُنْم ل بي ْعض  ب ُة  ىل  أ ْصح  في ق ام  ُعتيْ
ْم ق ا ك  اي  أ اب  اْلس ل يد ؟ ُلسا: م ا ا ر او  اْلس ل يد  ب غ ْ   اْلس ْجه  الَّذ ي ذ ل ب  ب ه . في ل مَّا ج ل س   ل ْين 

ْعر   ا ه   لشّ  ثْيل ُه ق طُّ  ا ا َّللَّ  م ا ُلس  اب  : ا ر ائ ه أ يّن  ق ْد مس  ْعُت قي ْسًه ا ا َّللَّ  م ا مس  ْعُت م  ق ال 
ا يب   ا   ان ة   اي  م ْعش ر  قُير ْيٍش  أ ط يُعسين  ا اْجع ُلسل  ْلك ن  ْحر   ا ه  اب  ل ّ  لُّسا ب نْي  ل  اب  ا الرَُّجل  خ  ذ 

ْنُه ني ب أ  ع ظ يم   ف إ ْإ تُ  ْبُه  ا ب نْي  م ا ُلس  ف يه  ف اْعت ز ُلسُه  في س ا َّللَّ  ل ي ُكسن نَّ ل ق ْسل ه  الَّذ ي مس  ْعُت م  ص 
ْر ع ل ى اْلع ر ب  ف ُمْلُكُه ُملْ  ع زُُّكْم   ُكُكْم  ا ع زُّهُ اْلع ر ُب في ق ْد ُكف يُتُمسُه ب غ ْ  ُكْم  ا   ْإ ي ْظن 

ا ر أْي ه ف يه   : ل ذ  ُتْم أ ْسع د  النَّاس  ب ه   ق اُلسا: س ح ر ك  ا ا َّللَّ  اي  أ اب  اْلس ل يد  ب ل   ان ه   ق ال    ا ُكنيْ
ا ل ُكمْ   1" .ف اْصني ُعسا م ا ب د 

 
 ال  ة النبسية هبن لشام  1

 اب ييين ق يف الفميييييييبه الس ِل يييييييييعلي  ساجذ ااصرباا  يييييه ابلنيييييييسا علييييييياعض
 ابيييييييينا اشعيييييييل كل ييييييييييااز جنيييمف  رهيييييييييما اغييييييييكم صراطا م تقييييييييري
 ذابييييييييييست عييييييييه منما تل يييييفألفاظ  دةييييدين جييييد على مر اجلدييييييييييييييزي
 ابييييييياتبلغ أقصى العمر اله كع  ةيييييييييين طريييييييييل حيييييييه يف كيييييييياتييييييييياآي
 سابيييييييييييييييية اثيييييييييييسم مجيييييييييه عل يييييييييييييافي   ةييييييييييييييييني ارمحيييييييدى للعامليييييييه لييييييففي

 الب ييييييياط ةيييييييييييكم مهييييييي ذا كاإ في  تراا كل ما ترجسإ من أي مطلب 
 اب ييسم سحيييييييييكم ابلعل يييييييتدر علي  أطيلسا على ال ب  الطسال افسقكم  

 اب يييييح ب ييينا نشر ايفتييييب بيييييييطي  س   يييييييائييييييياين نفييييييياو املثييييييييايف طه أثن
 كه  ايب للذ حست أصسهً  لينا   د  يييييييييسل يف الفصل قيين فصييييم مييياك
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امن معجزات القرآإ الكرمي أإ مرار األايم االدلسر ه يزيده  ه جتّدداً   
أم   حممد بن  مساعيل الصنعاينفكلما مسعه املؤمن ازداد  مياانً. ارحم هللا اإلمام 

    ىل القرآإ فيقسل:صنعاو يف زمانه اعاملنا حني يش 
األقطار املكتسب يف اقد أمج  امل لمسإ على أإ القرآإ الذي يُتلى يف مجي  "

(  احلمد هلل رب العاملنياملصحف اليت أبيدي امل لمني ميما مجعته الدفّتاإ من أال )
اأإ مجي   ملسو هيلع هللا ىلص( كالم هللا ااحيه املنزل على نبيه حممد قل أعوذ برب الناس ىل آخر )
اأما ما سساه من الكتب ال مااية فما كاإ فينا مسافقًا للقرآإ الكرمي    ما فيه حق

 جيب اعتقاده  اما كاإ فينا خمالف للقرآإ فنس ابطل جيب  نكاره ااعتقاد فنس حقّ 
   1" .بطالنه

فمن أراد األدب الذي أعيا القراإ بيانه اأعجز البلغاو فرقانه فنس القرآإ   
احل نة ففه القرآإ  امن أراد التشري  اخلالد  امن أراد احلكمة البالغة ااملسعظة

االقانسإ العادل ففه القرآإ  امن أراد احلرية االعزّة االكرامة ااجملد ففه القرآإ  امن 
ة الفضل االعفة ااألمانة االرّب االتقسى فنس كتابينا  أراد الرتبية الصحيحة احيا

امن دعا  ليه     جر امن عمل به أُ    امن حكم به عدل   من قال به صدق اطريقنا.  
 .دي  ىل صراط م تقيملُ 

 

 وصلى هللا وسلم على عبد  ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن على هديهم يسير.

 
 . ملسو هيلع هللا ىلصيف كتابه: الشفا يف بياإ حقسق املصطفى  للقاضه عياض -م  بعض اهختالف-ايُن ب لذا القسل أيضاً  1

 سابيييييييسإ جيييييييف أُب لس  حىت ه يك  ادل  يييييييييياه جمييييييييييا أتييييييييييييلت ملييال فصيييت
 ه خطابيس عليييييييييس اه يعل يييييييايعل   الاة  يييييييه طيييييييييييييسل فيييييييييييييرَّ أبإ القيييييأق

 اب ييييييييييييام يعييييياذا يف األنيييييير مييييييييدب  اللهييييياً يف ضمييه لاييييييييير عنييييييييييياأدب
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 الدعوة والرتبية اإلسالمية

 الرحيم بسم اهلل الرمحن
احلمد هلل رب العاملني  االصالة اال الم على من أرسله هللا رمحة للعاملني  

 امن تبعنم إبح اإ  ىل يسم الدين  أما بعد:   اعلى آله اأصحابه الطيبني 
رسسلُه  فنذه تربية دينية  سالمية م تقاة من السحيني  أنزهلا هللا يف كتابه ابينا أمر 

 أتباعه. قال تعاىل: 
ِذِه س بِ ﴿ ۚ  ع ل ىَٰ ب ِصري ٍة أ ان  و م ِن اتَـّبـ ع يِن ق ْل ه َٰ  1.﴾يِلي أ ْدع و ِإىل  اَّللَِّ

: قييل اي حممييد  لييذه ملسو هيلع هللا ىلص: يقسل تعيياىل لنبيييه حممييد رابن جري قييال أبس جعفر
اليدعسة اليت أدعس  لينيا االطريقية اليت أان علينيا من اليدعياو  ىل تسحييد هللا ا خالص 

سييبيله اطريقيت - ااألااثإ  ااهنتناو  ىل طاعته اترك معصيييتهالعبادة له داإ اآلهلة 
ك يدعس  ىل هللا على  كذلن اتبعين  ايقني ام أي على علمعلى بص ة    - ليه ادعسيت

لم ألل  -رضيييييييه هللا عننم- (بصييييييي ة. فاآلية تدل على أإ أتباعه )الم الصيييييييحابة
مبثل تربيته  االداعسإ  ىل هللا مبثل دعسته. امن ليس مننم  ق  لْ البصيييييييييييائر  املربّسإ للخ  

فليس من أتبييياعيييه على احلقيقييية ااملسافقييية ا إ كييياإ من أتبييياعيييه على اهنت ييييييييييييييييياب 
 االدعسى.

 

ية اإلسالمية مقتب ة من مشكاة النبسة  فنه دعسة  ىل هللا ابحلكمة  فالرتب
ىل الع رب املؤثرة  ااجملاد لة ابلطريقة  املقرتنة ابألدلة املقنعة ااملسعظة احل نة  امل تندة  

املشتملة على البص ة ااإلخالص  االداعية ابحلكمة االرفق االلني. اقد ذكر هللا  

 
 من سسرة يسسف 108اآليه  1
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 راتب الدعسة اجعلنا ثالثة أق ام حب ب املدعّس. سبحانه يف آخر سسرة النحل م
ِة و اْلم ْوِعظ ِة احلْ س ن  ﴿ َٰ س ِبيِل ر بِ ك  اِبحلِْْكم   1﴾ِةۖ  و ج اِدَْل م اِبلَّيِت ِهي  أ ْحس ن  ادْع  ِإىل 
 

 مبعىن الرتبية فنذه تكسإ ابحلكمة اه حتتاج  ىل مسعظة اجدال.  املرتبة األوىلف
دعسة من يكسإ مشييييييييييييييتغاًل بغ  احلق لكن لس عرفيه آثره ااتبعيه  له  املرتـبة الـثانـيةو 

 فنذا ُيتاج  ىل املسعظة ابلرتغيب االرتليب.
له دعسة من يكسإ معيارضيييييييييييييياً امعيانيداً  فنيذا تتم جميادلتيه ابليت له املرتـبة الـثالـثة  و 

 أح ن.
فيييإذا أتمليييت ليييذه املراتيييب يظنر ليييك خطيييأ كث  ممن يزعم أنيييه يريب ابلعلم 

هللا م  ارتكييييابييييه للطيش االعجليييية اعييييدم الرفق. قلييييُت  إ ممييييا جربتييييه  ىل ايييييدعس 
اشيييالدته امسعته أإ النفسس تنفعل ابللني االرفق ما ه تنفعل معه ابلشيييّدة االغلظة. 

 اشالد ذلك من القرآإ الكرمي قسله تعاىل:
نف ضُّوا ِمْن ح ْوِلك  اْلق  ف ِبم ا ر مْح ٍة مِ ن  اَّللَِّ لِنت  َل  ْمۖ  و ل ْو ك نت  ف ظًّا غ ِليظ  ﴿  2﴾ْلِب ال 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسيييسل هللا    -رضيييه هللا عنه-ايف ال ييينة الصيييحيحة: عن ابن عباس  
ُراا  ا   ذ ا غ ض ب  أ ح دُُكْم في ْلي ْ ُكتْ ) ُراا ا ه تُيع  ّ     3.(ع لّ ُمسا ا ي  ّ 

: ق ال  ر ُسسُل اَّللَّ  -رضه هللا عنه-ع ْن أ يب  ُلر يْير ة   تي س اض ُعسا ل م ْن تي ع لَُّمسإ   ): ملسو هيلع هللا ىلص  ق ال 
ْنُه  ا تي س اض ُعسا ل م ْن تُيع لّ ُمسإ   ا ه ت ُكسنُسا ج ب اب ر ة  اْلُعل م او    4. (م 

 قال أبس مزاحم اخلاقاين:ا 
 

 من سسرة النحل 125اآليه  1
 سسرة آل عمراإ من 159اآلية  2
 األدب املفرد للبخاري 3
 اخلطيب البغدادي  "م  ألخالق الرااي اآداب ال ام حديث مرفسع  "اجلا  4
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 ااغتنم ما حييت منه الدعاو  م العلم من أاتك لعلمٍ علّ 
 ساويييما طلب العلم االغين س اليكن عندك الفق   ذا 

 

ه خيفى على ذي لّب سيليم أإ ح ين الرتبية تعسد لصيالح املريب  فإإ   امما
كاإ صيييييياحلاً أصييييييلح من يربيه  ذا اافق القد ر  ا إ كاإ املعلم ضييييييد ذلك ف ييييييدت 

 الرتبية تبعاً للمعلم. ارحم هللا القائل:
 

 رييييييياكلنم يدعسإ الفسز ابلظف     ارااا  ختالف الناس يف ما قد رأاا
  ما عن هللا أا عن سيد البشر     يييسإ النّص ينصييييرهفخذ بعلم يكييي

 

اقال العالمة حممد بن  مساعيل الصييينعاين يف منظسمته اليت بعثنا  ىل الشييييخ 
حب ييييب حممد بن عبدالسلاب ايشيييي  فينا  ىل أإ تقدمي أقسال العلماو اقبسهلا يكسإ 

 قسة ما تضمنت من الدليل  فقال:
 

 اميا كيل قيسل ااجيب اليرد االطيرد  يلييييييمقياب اميا كياإ قييسل ابلقيبيسل

 عن الييرد فيذليك قسل جيل ييا ذا  ارسسلييه سيسى مييا أتى عين ربنيا 
 األدلية يف الينيقيدتييدار على قيدر    ل اليييييرجيال فإنيينييايييييييا أقيااييييييياأم

 
اليت ه ُي يييييييييند مننا قلُت:  ذا فنم ال يييييييييام  ما ذكرانه عل م  أإ احملاضيييييييييرات 

حرف عن هللا أا عن رسييييييسله  منا له شييييييجرة بغ  مثر اج ييييييد بال راح  فعلينا من 
الكيآبية االظلمية ميا ه مزييد علييه  اذليك خللسليا من السحيني  اكيل  انو ابليذي فييه 

ته يقظته فلم ُيتج زق يقظة دلّ امن رُ    ه عليه ما ِل ُيشييييييييرحفنم الذكه ميل ينضييييييييح  ا 
و اتَـّق وا ﴿اجه هللا تعاىل ابلعلم دله املقصيييييسد على األح ييييين     ىل دليل  امن قصيييييد
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  فنبتنل  ىل هللا أإ ينفعنا ابلتعلم ايثبت قلسبنا على لديه القسمي 1﴾اَّللَّ  و يـ ع لِ م ك م  اَّللَّ  
 ح بنا انعم السكيل.اصراطه امل تقيم   نه 

 
 ى هديهم يسير.وصلى هللا وسلم على عبد  ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن عل

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من سسرة البقرة 282اآلية  1
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 حسن اختيار املعلم 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل االصالة اال الم على رسسل هللا اآله اصحبه امن اتب  لداه  أما بعد: 

فإإ اض  الربامج ا رساو القساعد معناه بناو العقسل اتكسين األفكار. فإإ كانت 
قسيت األفكار  ا إ كانت لزيلًة ضعيفًة الربامج طيبًة صاحلًة صلحت العقسل ا 

 فالنتيجة مثل ذلك.  
قيام التعليم الديين يف بلٍد من البالد أمر  طيب   الكن جيب أإ ه شك أإ 

نش  لنا  ىل أمٍر قد اقعت فيه كث  من البلداإ اليت سبقتنا يف لذا املضمار الس  
تركيزلم على تدريس العلسم  اعتقاد املنافاة بني علسم الدين االعلسم املادية  فيكسإ

 خرى فيرتتب على ذلك ما يله:الدينية اترفض أا تيُنمل تدريس العلسم األ
 

جنل عاِل الدين بعلسم الدنيا ما جيعله حمل سخرية يف كث  من األاساط اليت ختلس   -
 من النزعة الدينية. 

النصيحة ااألخذ  املضه بعاِل الدين  ىل اهنزااو االعزلة مما ه يتمكن معه من أداو حق   -
 أبيدي الناس  ىل اخل   ه يف نطاق ضيق اجمال حمداد.

انق ام امل لمني  ىل ق مني: رجل دين ارجل دنيا  فرجل الدين يتم ك أباامر  -
 اإلسالم اُيافظ علينا  اغ ه يتنااإ بتلك األمسر حبجة أنه ليس من رجال الدين. 

ا، بل اجلميع مسلم والكل متمسك مل يكن هناك رجل دين ورجل دني  ملسو هيلع هللا ىلصويف عهد النِب  
لعلسم ما يعني على تكسين الرجل امل لم الفالم . الذا اجب علينا أإ نينيئ من ابدينه

اكذلك امللّم بيما تطلبه شؤاإ احلياة. اقد هحظنا حاجة املدارس      لدينه احملافظ عليه
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اهلتمام ابألستاذ   الناشئة أاهً  ىل األساتذة مث الربامج مث الطالب مث املكاإ. فأالسية
كفؤ ي تطي  اختيار الربانمج الذي  ألنه األساس الذي يقسم عليه البناو  ااألستاذ ال

جيذب الطالب  ليه فيبث فينم األخالق اإلسالمية ابملعىن الصحيح  اعندلا ه  
 يعسق األمر شهو لتنتظم حلقة العلم االتعليم.

 
  ء ث روح الدين الصحيح يف نفوس النشومهمتنا هي اختيار أساتذة أكفاء ليتمكنوا من ب

 لنكون بذلك قد أدينا األمانة ونصحنا هلل ولرسوله ولعامة املسلمني. 
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 حكم القيام عند السالم 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
لراب  عشر لمن غريب اهتفاق أنه اقعت مذاكرة يف ليلة اخلميس املسافقة 

لضيف الكرمي األستاذ عبداحلكيم بقطر حبضرة ا جريةل1975من شسال سنة 
من  رادفتكلم أف  علينم القادمالقيام من اجلال ني للشخص  امسضسعنا   عابدين

 .عليهاحلاضرين مبا ُيضرلم غ  أإ  فادة املسضسع ِل تنته مبا ُي ن ال كست 
ستحضره بطريق اإلجياز ااهختصار  أما    بعض  أمليتُ ففه رجسعه  ىل مكتيب   
باح من القيام لس ما ذكره يكره أا يُ ما يُ يم يف خالصة القسل بانإ  فادة األ  :فقلت

يف الفتااى بعد سرد األحاديث الساردة يف ذلك كحديث ابن تيمية شيخ اهسالم 
احديث معااية يف جام   ( مكُ د  يّ سا  ىل س  قسمُ )قال لألنصار:  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيحني أنه 

ُه م ن  النَّار   ُثل  ل هُ يأ ْإ مي ْ م ْن أ ح بَّ ): ملسو هيلع هللا ىلص  قسله الرتمذي   ( الرّ ج اُل ق ي اًما في ْليي تي بي سَّْأ م ْقع د 
ُم يُيع ظّ ُم بي ْعُضُنْم ) : ملسو هيلع هللا ىلص  قسله احديث أيب أمامة البالله ا يي ُقسُم اأْل ع اج  ه  تي ُقسُمسا ك م 

لكن  ذا    احنسه  ررينبغه ترك القيام يف اللقاو املتك  -رمحه هللا-قال الشيخ    1.(بي ْعًضا
للعدااة   القيام دفعاً أبس به. ففال   ى كرامته  ه بهاق د م  من ه ير  لقيام ا اعتاد الناس

  .االف اد خ  من تركه املفضه  ىل الف اد
فقد  م  عّلته  االناس بزمانينم أشبه مننم آبابئنم.يدار  إ احلكم  :قلت
 أإ القيام للقادم غ  املتكرر لقائه مما ُي ن اجيملمن ألل زماننا  علم العقالو

 يليق.إ حصل معه مصافحة أا مكاملة مبا   من القلسب ه سيما  غ ل الضغينةاي
 ذا تراوى املتحاابإ يف هللا  فأخذ أحدمها بيد صاحبه  اضحك قال جمالد:  
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 :فقال  لذا لي   إ يل له:  ليه  حتاتت خطاايمها كما يتحات ارق الشجر. ق
يع ا مَّا أ لَّْفت  ب نْي  قـ ل وبِ ل ْو أ نف ْقت  م ا يف   اهللا يقسل ﴿ تقسلسإ ي   ِهْم و ل َِٰكنَّ اَّللَّ  ـ اأْل ْرِض َجِ 
نـ ه ْم     1.﴾أ لَّف  بـ يـْ

قيام على رأس الرجل قال اإلمام ابن القيم: االقيام ينق م  ىل ثالثة مراتب: 
اقيام له عند رؤيته الس املتنازع      اقيام  ليه عند قدامه اه أبس به   الس فعل اجلبابرة

 . فيه
الثالث جائز   قال: ىل أإ   اقال اإلمام ابن رشد: القيام على أربعة أاجه

منداب أإ يقسم ملن قدم من سفر ا ىل من   االراب    الس أإ يقسم على سبيل اإلكرام
يه. قال أبس املعايل من أئمتنا: ا كرام العلماو  عز جتددت له نعمة فُيننئه أا مصيبة في
من : )اكره أإ يطم  يف القيام له للحديث .اأشراف القسم ابلقيام سنة م تحبة

  2. ( له النَّاُس قياًما  فليتبسَّْأ مقعد ه من النَّار  أحبَّ أإ يتمثَّل  
  اقام جلعفر بن أيب -رضه هللا عننا-لفاطمة    ملسو هيلع هللا ىلصقد قام رسسل هللا    :قلت

اقال     اقام طلحة لكعب بن مالك حبضرته فلم ينكر ذلك.-رضه هللا عنه-  طالب
شعار ال لف مث صار ترك القيام  كاإالقيام  ترك نة اإلمام ابن اجلسزي: انصر ال  

   .ابلشخص فينبغه أإ يُقام ملن يصلحاإللساإ ك
اثر  الة مما أاردانه من األحاديث النبسية ااآلقظنر للناظر يف لذه امل :قلت

ح بذلك شيخ  ال لفية ما يدل على جساز القيام للقادم غ  املتكرر لقاؤه كما صر 
ملا   ايشندُ   اأشار  ىل ذلك ابن اجلسزي  سالم اابن القيم اابن رشد اأبس املعايلاإل

 - رضه هللا عنه -  اإلمام أمحد يف م نده عن عبادة بن الصامت  جه خرّ ذلبسا  ليه ما  
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ْم ص غ   ان   )  مرفسعاً: لَّ ك ب   ان  ا يي ْرح  ن ا ل ْيس  م ْن أُمَّيت  م ْن ِلْ  جيُ  ايف   1  (ح قَّهُ   ا يي ْعر ْف ل ع ال م 
:  ملسو هيلع هللا ىلص ق ال  ر ُسسُل اَّللَّ   قال: -رضه هللا عنه -  مسسى األشعرييبعن أأيب دااد  سنن

ب ة  اْلُمْ ل م  ا ح ام ل  اْلُقْرآإ  غ ْ   اْلغ ايل  ف يه  ا اجلْ ايف  ) ل  اَّللَّ    ْكر ام  ذ ي الشَّييْ   إَّ م ْن   ْجال 
ط  ا   ْكر ام  ذ ي ال ُّْلط اإ  الْ ع ْنُه   ذكره.  يطسلا  ذلك مم  ُ اتتبّ  (.ُمْق  

  
وصلى هللا على من أدى األمانة وبلغ   ،ربنا ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

 ن ومن تبع م بإحسان إلى يوم الدين.يالرسالة ونصح لألمة وعلى آلِه وأصحابه والتابع
  

 .هجرية 1375من شوال سنة  14ر في رّ ح  
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 العلماء ومكانتهم يف اإلسالم 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل جعل العلم حياة القلسب اشفاو للصدار اغذاو للعقسل اأشند 

 اً علم اإلن اإ ما ِل يعلم اأشند أإ سيدان حممد    أإ ه  له  ه هللا احده ه شريك له
ه اأصحابه اكل على آلا اللنم صل اسلم اابرك عليه     عبده ارسسله املصلح األعظم

 شريعته.بنديه ااستم ك بيمن التدى 
فحّرره من التقليد  أس أشر ق  نسر اإلسالم على آفاق الدنيا االعقل البشري  

قاضًيا عادًه يزإ األمسر مبيزاإ    انّصبه فاصاًل    ماً ك  جعله ح  ف   اأطلقه من عقاله   أسره
 العقل ايصدر فينا حكمه ال ليم.

ااستشند فينا ابلعلم    ه رضينا العقل ال ليمِل يثبت اإلسالم عقيدة  
على املشركني نبذ عقسهلم  ينعىالذا كتاب هللا   احث على النظر االفكر االتأمل

اخرافات ارثسلا عن  تباعنم أالاماً االصحيح ا اترك تفك لم اابتعادلم عن العلم 
َٰ ﴿   قال تعاىل:اآلابو ااألجداد  م ا أ نز ل  اَّللَّ  و ِإىل  الرَّس وِل ق ال وا و ِإذ ا ِقيل  َل  ْم تـ ع ال ْوا ِإىل 

ئ ا و ال   ؤ ه ْم ال  يـ ْعل م ون  ش يـْ ۚ  أ و ل ْو ك ان  آاب  ء ان   1.﴾ يـ ْهت د ون  ح ْسبـ ن ا م ا و ج ْدان  ع ل ْيِه آاب 
ه على كل م  ه اتفنّ م  تعلّ  ض  ر  ب يف دراسته افي  ارغّ   نذا رف  اإلسالم شأإ العلميب

ارف  منزلة العلماو اأكرمنم    من كث  العبادة  اجعل قليل العلم خ اً    م لم ام لمة
 .اداد االعبّ افضلنم على الزلّ   نم امكانتنم حىت جعلنم ارثة األنبياوياأعلى شأن

ف ْضُل اْلع اِل   ) :فقال  رجالإ أحدمها عاِل ااآلخر عابد ملسو هيلع هللا ىلصرسسل هللا ل ر  ك  ذُ   
ُكمْ ع ل ى اْلع اب د  ك ف ْضل ه ع ل ى أ   ئ ك ت ُه ا أ ْلل  ): ملسو هيلع هللا ىلص  مُثَّ ق ال  ر ُسسُل اَّللَّ  (ْدان    إَّ اَّللَّ  ا م ال 
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ا ح ىتَّ احْلُست  ل ُيص لُّسإ  ع ل ى ُمع لّ م  النَّاس   ال َّم س ات  ا األ ْرض ح ىتَّ النَّْمل ة  يف  ُجْحر ل ا  
ملسا عقسهلم ال ليمة يف من هللا ارسسله  ىل الناس أإ ي تعاإ  ذأكاإ لذا    1.(اخلْ ْ   
قسية اإلح اس     ااسعة  اإلدراك  عظيمة اهطالع أّمةً دنيالم ليكسنسا ا ديننم أمسر 

جديرة ابخلالفة عن هللا يف األرض   سإمشجعة للفن  ة للعلسمبّ حمُ    سليمة التفك 
 ح ر يَّة ابلتمكني الذي اعد هللا به عباده املؤمنني.ا   حقيقة

مقدار تشجيعه  اأدركساسالم  افنمسا أسراره  عرف امل لمسإ مرامه اإل
للعلماو  فعنسا عنايًة فائقة بعلسم اإلسالم االتمسا مبا   هللعلم  احبه للبحث اتكرمي

تسسعسا يف التفك  عن طريق القياس  فت العقيدة يف النفسس ايركزلا يف العقسل  يثبّ 
عسا مشاكل احلياة ااضعسا الكتب اإلسالمية   رسسله    ةكتاب هللا اسن  من  م تمّدةً فس س 

انفذالا     مية يف كل مكاإ فتحسهانشراا تلك الدعسة اإلسال   امن راح التشري  العام
يف كل بلٍد دخلسه ليمكنسا لدالة اإلسالم متكيًنا قساًي ايؤس سلا على قساعد العلم 

 الناف  االعدل الشامل.
ثسا يف  نم البحث االتفك  عند حداد م ائل الدين الكننم حببياِل يقف 

 اً اف   اً سإ حظانظراا يف كل م ألة اأعطسا علسم الك  جمالكل علم افكراا يف كل 
 .نسًضا ابلشعسب اليت استظلت برايتنمي من عنايتنم اتفك لم استجابة ألمر ديننم ان

اأخض  هلم مملكيت    نايالقد فتح هللا على امل لمني مشارق األرض امغارب
  ادةً اكانسا فينا معلمني مرشدين اق  نم امعارفنما فينا علسما الفرس االرام فنشر 

 عليا يف التصريح ابلرأي ااهستم اك ابحلق  الً ثُ اكاإ العلماو مُ   . فاحتني اأئمة جمتندين
    اانلسا منازل رفيعة  تنم األمم اأحبتنم الشعسب فأجلّ    ااهحتفاظ ابلعزة االكرامة
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خار  ارمسسا هلا حضارًة  اجملد ااهفت ىل    عظيمًة اشقسا هلا طريقاً   نضةً يفننضسا ابألمم ن
إ مصر سامهت أذكر ابلغبطة اال رار  امما يُ   .سجلنا التاريخ احفظنا الزماإ  ااسعةً 

اكاإ األزلر مركز لذا   بنصيب اافر يف لذه الننضة العلمية ااحلركة االفكرية
ترّب بني أحضانه رجال حفظسا كرامة اإلسالم اكرامتنم اكانسا يف شؤاإ    النشاط

 .املصلحنيا اهلداة الدين االدني
نتاجنم انج ال لف الصاحل يف نشاطنم الفكري الذا لدينم يف يلذا ن 
ادفعسا ما   يف سبيل ذلك املصاعب ااقتحمسا  جالداا يف نشر العلم العلمه.

ركسا ياعرتضنم من العسائق  فأح نسا أداو رسالتنم  اتبسأاا مكاإ الصدارة من أمتنم ات
   . انتف  به الشرق زمااًن طسياًل ااختذ منه الغرب  ىل الننسض سبياًل  داً جمي لنا ترااثً 

ال ابقني األالني من املؤمنني   ىخط  معلى لذا الرتاث اخلالد اترسّ فاحملافظة  
ااهعتزاز ابلكرامة ااإلنصاف يف   اتقديس الدين ااجلناد يف احلق  يف متجيد العلم

فإإ اقسف العقل عند حداد التقليد    نمة من األمسر املل االتعمق يف الفكر     البحث
و الَِّذين  ج اه د وا ِفين ا ل نـ ْهِديـ نـَّه ْم س بـ ل ن اۚ  و ِإنَّ اَّللَّ  ل م ع   ﴿قال تعاىل:  .غ  مفيد قصسر  

ُ ل ُه ب ه   ):  ملسو هيلع هللا ىلصقال  ا   1.﴾اْلم ْحِسِنني   ط ر يًقا م ْن س ل ك  ط ر يًقا يي ْلت م ُس ف يه  ع ْلًما  س نَّل  اَّللَّ
تي ن ا ل ط ال ب  اْلع ْلم  ر ًضا مب  ا ي ْصن ُ   ا   إَّ اْلع اِل    ئ ك ة  ل ت ض ُ  أ ْجن ح    ىل  اجلْ نَّة   ا   إَّ اْلم ال 
ل ي ْ تي ْغف ُر ل ُه م ْن يف  ال َّم اا ات  ا م ْن يف  اأْل ْرض  ح ىتَّ احلْ يت اُإ يف  اْلم او   ا ف ْضُل اْلع اِل   

د  ك ف ْضل  اْلق م ر  ع ل ى س ائ ر  اْلك س اك ب   ا   إَّ اْلُعل م او  ا ر ث ُة اأْل نْب ي او  ِلْ  يُيس رّ ثُسا  اْلع اب   ع ل ى
ُه أ خ ذ  حب  ظٍّ ا اف رٍ  ًا   منَّ ا ا رَّثُسا اْلع ْلم   ف م ْن أ خ ذ   2.(د ين ارًا  ا ه  د ْرمه 

 وصحبه ومن على هديهم يسير.وعلى آله وصلى هللا وسلم على عبد  ورسوله محمد 

 
 من سسرة العنكبست  69اآلية  1
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 فضل الشكر على النعم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل أجزى األجر للشاكرين اضاعف املثسبة للحامدين  أمحده سبحانه  

اأشند أإ ه  له  ه هللا جعل جزاو اإلح اإ    اتعاىل اأشكره اأتسب  ليه اأستغفره
    الناس لربه اأكملنم  مياانً  رُ ك  أشْ عبده ارسسله  اً اأشند أإ سيدان حممد   ح اانً 

له  ذاي القلسب الراضية االنفسس  آاللنم صل اسلم اابرك على سيدان حممد اعلى 
 جزالم هللا أح ن ما كانسا يعملسإ.   الشاكرة

ِإْذ أت  ذَّن  ر بُّك ْم ل ِئن ش ك ْرُت ْ أل  زِيد نَّك مْ تابه الكرمي ﴿يقسل هللا تعاىل يف ك  .1﴾و 
ق  حممسد يصدر عن النفسس الكرمية االطباع ال ليمة الصافية االقلسب اليت الشكر ُخلُ 

 للشاكر اافاو   ايف الشكر ااهعرتاف ابلنعم لذة    ِل ُتدنس بشائبة اجلحسد االنكراإ
خلقكم فأح ن خلقكم اصسركم   لس اخلالق جل جالله  ااملنعم األال .للمنعم
كم ابلعقل االنظر  خلق لكم ما يف ز لكم ال م  االبصر اميّ  اشقّ   ل صسركمفجمّ 

أاجدكم اأنشأكم اأطعمكم    ظالرة اابطنة  هُ األرض مجيعا اأسبغ عليكم نعم  
اأنبت لكم الزرع االزيتسإ االنخيل ااألعناب امن كل   اسقاكم ارزقكم اك اكم

 ا إ تعداا نعمة هللا ه حتصسلا.  الثمرات 
ايشفيك  ذا عجز األطباو. أليس أينا امل لم ما الذي ينقذك  ذا ع ظُم  البالو   
    اُُييه فيك األمر  ذا فدح اخلْطب   الذي خيلق لك الي ر  ذا اشتد الكرب   ؟  لس هللا

( 78)  الَِّذي خ ل ق يِن فـ ه و  يـ ْهِدينِ ﴿    قال تعاىل:او  ذا استحكم اليأسايبعث فيك الرج
ِيت يِن ُث َّ ُي ِْينيِ ( 80) ه و  ي ْشِفنيِ و ِإذ ا م ِرْضت  فـ  ( 79) و الَِّذي ه و  ي ْطِعم يِن و ي ْسِقنيِ    و الَِّذي مي 
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 1.﴾ينِ و الَِّذي أ ْطم ع  أ ن يـ ْغِفر  يل خ ِطيئ يِت يـ ْوم  الد ِ ( 81)
فسجب علينا محده اشكره     عن احلصر    اجتلّ لذه نعم هللا علينا تفسق العدَّ  

هعرتاف مبا تفضل به  اا   االصدق يف عبادته   يف طاعته االتفاين   امتجيده اتقدي ه
ابلثناو   فلن جتنم  ياالشكر سنة األنبياو ااملرسلني عرفسا فضل رب  .اأنعم اجاد اتكرم

فتلقاه مننم جل جالله    نم اأج امنمياص د ق ت يف عبادته قلسب  عليه أل نتنم
عليه -  براليمفقال سبحانه يف الثناو على   ابلقبسل اأثىن به علينم يف حمكم التنزيل

ا ﴿  :-عليه ال الم-  على نسحثنياً  ماقال    .2﴾ش اِكر ا ألِ  نـْع ِمهِ ﴿  :-مال ال ِإنَّه  ك ان  ع ْبد 
أعطاه هللا ملًكا ه ينبغه   -علينما ال الم-د ا سليماإ بن داا  الذا .3﴾ش ك ور ا

م اشكر املتفضل س املنع  فقدّ    ه عليه اعلى أبسيه من قبلت اأسبغ نعم    ألحد من بعده
أ ْوِزْعيِن أ ْن أ ْشك ر  نِْعم ت ك  الَّيِت أ نـْع ْمت  ع ل يَّ و ق ال  ر بِ   ﴿  انه فقال:لافاض ذلك على 

 .4﴾و ع ل ىَٰ و اِلد يَّ و أ ْن أ ْعم ل  ص احِل ا تـ ْرض اه  و أ ْدِخْليِن ِبر مْح ِتك  يف ِعب اِدك  الصَّاحِلِني  
ن هللا فيصرف  يعلم العبُد أإ ما به من نعٍم فنه محقيقة الشكر أإ  إ  
يف طاعة ه اخساطره امشاعره اما يتمت  به من نعم هللا جل جالله اسكنات هحركات 
 ا قراض دمسع املنكسبني  ام حالبائ ني  م اعدة يففاملال نعمة اشكرلا هللا. 

 العباد. ا سعاد البالد   صالحمنه يف  ااإلنفاقاحملتاجني 
 

يف ملكست  لس الّنظرُ لا اشكر  ى العظم امّنتهاالعقل نعمة هللا الكربى  
اأتمل عظمة الكسإ ابدي  صنعه اما احتسى عليه إلسعاد    ال مااات ااألرض

 
 سسرة الشعراو  1
 من سسرة النحل 121اآلية  2
 سسرة اإلسراومن  3اآلية  3
 من سسرة النمل 19اآلية  4
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    سامية   م  عاأما الصحة االشباب ااجلاه اال لطاإ فن   . اإلن انية الدايةالبشرية 
ابخلُُلق الكرمي اتتسجينا   ابلسقسف عند حداد هللا االعمل لنف  امل لمني اص ْسنيُنا

  ه ضم  يف  على التفالم اترتجم عما    املرو   اإ فنس نعمة تعنياأما الل   في ااألدب الر 
 ااإلصالحعن املنكر  االننهابملعراف  يلنج بذكر هللا اشكره  ااألمراشكرلا أإ 
 بني الناس. 

  سبحانه  هللا ا   الشكر سبب للمزيد يف الدنيا االثساب العظيم يف اآلخرةا  
   1﴾ش ك ر  ف ِإمنَّ ا ي ْشك ر  لِنـ ْفِسهِ و م ن  ﴿: قال تعاىل  أغىن األغنياو عن الشكر
 : أإ يقسل -رضه هللا عنه-  أاصى معاذ بن جبل ملسو هيلع هللا ىلص  هللاايف احلديث أإ رسسل 

 .اللهم أعين على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك
 

 
 وصلى هللا وسلم على عبد  ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن على هديهم يسير.

 

 

  

 

 

 
 من سسرة النمل 40اآلية  1
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 1ساجد وما يلزمهم املتنبيه ألئمة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
أشرف األنبياو ااملرسلني  سيدان حممد اعلى   احلمد هلل االصالة اال الم على

فينا  ن عىن بينا ايتمكّ أما بعد: فيلزم اإلمام أإ ينتم بصالته ايُ   آله اصحبه أمجعني
نينة  ن من خلفه من ركسعه اسجسده ارفعه اخفضه. انعين ابلتمكن الطمأليتمكّ 

ألنه  ذا أح ن يف الصالة كاإ له أجرلا امثل أجر من يصله خلفه. ا ذا الكاملة   
جاو احلديث عن  أساو يف صالته كاإ عليه ازر  ساوته اازر من يصله خلفه.

 " .  اأدانه ثالث الت بيح التام سب   االسسط مخس" قال:احل ن البصري أنه 
إنه  ذا عجل ابلت بيح اابدر  فينبغه أإ ه يعجل ابلت بيح اه ي رع فيه  ف

فكاإ     نمياصاراا مبادرين اسابقسه فف دت صالت  به ِل يدرك من خلفه الت بيح
مس  هللا ملن محده  ثبت  :ركسع فقاليا ذا رف  رأسه من ال .ازرلم مجيًعا عليه مثلُ 

يفعل صاحب كاإ  قائماً معتدهً حىت يقسل: ربنا الك احلمد الس قائم معتدل  كما  
 ذا رف  رأسه من الركسع   إكا   -رضه هللا عنه- أنس بن مالك   اخادمه ملسو هيلع هللا ىلص النيب

ألنه  ذا ابدر يف أعمال   يقسل القائل: قد ن ه. ا ذا رف  رأسه من ال جسد كذلك 
يف سنن الرتمذي قسل النيب الصالة ابدر من خلفه ملبادرته فأمتسا مجيعا. اقد جاو 

م اُم ض ام ن  ا اْلُمؤ ذّ ُإ ُمؤْ : )ملسو هيلع هللا ىلص ْد اأْل ئ مَّة  ا اْغف ْر ل ْلُمؤ ذّ ن ني  اإْل    (.مت  ن  اللَُّنمَّ أ ْرش 
النصيحة ملن يصله خلفه اأإ فمن لسازم اإلمام     نميفاإلمام راع ملن يصله ب

كما أنه جيب عليه أإ    نم اتعليمنم  ذا كاإ راعياً هلم اكاإ م ؤاهً عننميُي ن أدب
نا. امن احلق الساجب على امل لمني ييته بعنا  دّ تش تُي ن صالته ايتمنا اُيكمنا ا 

 
 من رسالة الصالة ألمحد بن حنبل 1
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احلديث يف أإ يقدمسا خيارلم من ألل الدين االفضل االعلم ابهلل تعاىل اقد جاو 
ْنُه ِلْ  يي ز اُلسا يف  س ف الٍ ): ملسو هيلع هللا ىلصله قس  ْم م ْن ُلس  خ ْ   م  يف ا  .1( ذ ا أ مَّ الرَُّجُل اْلق ْسم   ا ف ين 

فليس  (. ىل فقنائكم اأئمتكم قراؤكم اجعلسا أمر دينكم): ملسو هيلع هللا ىلصآخر قسله حديث 
للناس أإ يقدمسا بني أيدينم  ه أعلمنم ابهلل اأخسفنم له ذلك ااجب عليه اهزم 

ركسا ذلك ِل يزالسا يف سفال ا دابر انقص من ديننم ابُعد ي ا إ ت   نميهلم فتزكس صالت
 من هللا امن رضسانه اجنته. 

ك  م فقدمسا خيارلم ااتبعسا يف ذلنم اعنسا بدينني فرحم هللا قسما عنسا بصالت
 نم عز اجل. ياطلبسا بذلك القرّب  ىل رب  ملسو هيلع هللا ىلصسنة نبينم 

امن لسازم اإلمام أإ ه يكرّب أال ما يقسم مقامه للصالة حىت يتلفت مييناً 
معسجاً ااملناكب خمتلفة أمرلم أإ ي ساا صفسفنم اأإ ُياذاا الصّف امشاهً فإإ رأى 

من بعض حىت تتماس  لني فرجة أمرلم أإ يدنس بعضنم  مناكبنم فإإ رأى بني كل رج
:  ملسو هيلع هللا ىلص مناكبنم ألإ اعسجاج الصفسف ااختالف املناكب ينقص من الصالة لقسله 

ن نا) اْستي ُساا ا ه خت ْت ل ُفسا؛ في ت ْخت ل ف   ): ملسو هيلع هللا ىلص  اقال. 2( ُرصُّسا ُصُفسف ُكْم  ا ق اربُسا بي ييْ
 . 3(قُيُلسُبُكمْ 

َيتيه رجل قد  اإلمام مث ه يكرب حىت اجاو احلديث عن عمر أنه يقسم مقام 
نم قد استساا فيكرب. اجاو عن عمر بن عبد العزيز ياكله إبقامة الصفسف فيخربه أن

اي أإ بالهً كاإ ي سي الصفسف ايضرب عراقيبنم ابلدرة حىت ارُ   مثل ذلك 
عند اإلقامة   ملسو هيلع هللا ىلص ي تساا. قال بعض العلماو اقد يشبه أإ يكسإ لذا على عند النيب  

 
 األاسطرااه الطرباين يف  1
 رااه أبس دااد 2
 صحيح م لم  3
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 إ ألحد بعد النيب الهً كما جاو يف احلديث ِل يؤذّ ألإ ب  يدخل يف الصالة قبل أإ
ذانه حيننا فطلب اِل يكن للناس عند أب  أتى من الشامعندما  ه يسماً ااحداً  ملسو هيلع هللا ىلص

فلما مس  ألل املدينة صست بالل ذكراا   إفأذّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ليه أبس بكر اأصحاب الرسسل
 ملسو هيلع هللا ىلص النيب  أمر  نم يه يف قلسبصستُ د جدّ  ا  ذاإ باللبعد طسل عندلم أب ملسو هيلع هللا ىلص النيب

املا    شسقًا مننم  ىل رؤيته   ملسو هيلع هللا ىلص عث النيب حىت قال بعضنم: بُ    ذانه  ليهأاش ّسقي ُنم 
   ملسو هيلع هللا ىلص  ابكسا ااشتد بكائنم عليه   نم عند ذلك سبيت قل اصسته رقّ   ه ذانليجنم بالل أب

د أشن "  :املا قال بالل  .ذانهأحىت خرج مجي  من يف البيست حني مسعسا صست بالل ا 
اقال بعض الرااة سقط     فلم يقدر عليه  األذاإ امتن  بالل من    "  هللاأإ حممد رسسل  

ااملناجرين ااألنصار  فرحم هللا بالهً  .اشسقًا  ليه ملسو هيلع هللا ىلصمغشيًا عليه حبًا لرسسل هللا 
 اجعلنا ا ايكم من التابعني هلم إبح اإ. 

  قال:  - عنهرضه هللا-لريرة  سأبما رااه  ا يلزم املأمسم من متابعة  مامهامم
م اُم ل يُيْؤمت َّ ب ه  ف ال  خت ْت ل ُفسا ع ل ْيه  ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  اقد صرح العلماو يف  1. (  منَّ ا ُجع ل  اإْل 

بذلك ا    كتبنم ببطالإ صالة من سبق اإلمام يف صالته  اأما املسافقة فنه مكرالة
يب لريرة:  حديث أمننا     اأصحابه رضساإ هللا علينم  ملسو هيلع هللا ىلص  جاوت األحاديث عن النيب

اٍر( أ ما خي ْش ى الذي يي ْرف ُ  ر ْأس ُه قي ْبل  اإلمام   أْإ ُُي سّ ل  اَّللَُّ ر ْأس ُه ر ْأس  ) اذلك   2مح 
 خش  يله ثساب اِل يُ  جه  الس كانت له صالة لرُ    إلساوته يف صالته ألنه ه صالة له

   . أإ ُيسل اَّللَّ رأسه رأس محارعليه عقاب 
:    ملسو هيلع هللا ىلص  عنهاجاو   اا  ا ذا قرأ  "  أنه ق ال  ا ُجع ل  اإلماُم ليؤمتَّ به  فإذا كربَّ فكربّ   منَّ

تسا  ا ذا قال: غ ْ   اْلم ْغُضسب  ع ل ْين ْم ا ه  الضَّالّ ني   فقسلسا: آم ني   ا ذا رك    فأ نص 
 

 كتاب ال نن الكربى  1
 صحيح م لم  2
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ا ذا سج د فارْكعسا  ا ذا قال: مس    هللُا ل م ن مح د ه  فقسلسا: اللنمَّ ربَّنا الك احلمد  
  1. (اسجُداا  ا ذا صلَّى جالً ا  فصلُّسا جلسًسا أمجعني  ف

نا م  ما عليه عامتنم من ياألحاديث اجينلسن هاالناس يغلطسإ يف  لذ
َيخذ اإلمام يف  التكب  َيخذاإ معه  نا  ف اعة  ياهستخفاف ابلصالة ااهستنانة ب

ر اإلمام ايفرغ  يّ يكبيف  التكب  الذا خطأ  ه ينبغه هلم أإ َيخذاا يف  التكب  حىت 
امعىن قسله: "ا ذا رك   .إذا كرب فكرباا"ف"ذا لس معىن من تكب ه اينقط  صسته  ال

 سه حينئذ.  فاركعسا"  يعين  ذا كرّب  للركسع ارك  اانقط  صسته الم قيام تب ع
 اامعىن قسله: "ا ذا رف  رأسه اقال مس  هللا ملن محده  فارفعسا رؤاسكم اقسلس 

حىت يرف  اإلمام رأسه ايقسل:   معناه أإ ينتظراا اإلمام ايثبتسا ركعاً    د"ربنا الك احلم
فعسإ رواسنم ايقسلسإ:    مث يتبعسنه ف   الم ركّ    "مس  اَّللَّ ملن محده" اينقط  صسته

 " .احلمد لك ا "ربنا 
  اً ا ذا رف  رأسه اكرب  فارفعسا رواسكم اكرباا" معناه: أإ يثبتسا سجسد"  ه:اقسل

   رفعسا رواسنم.ايتبعسه مث ي     فيكرب اينقط  صسته  الم سجسدحىت يرف  رأسه
يف ا   2. ( أاُل ما تي ْفق ُداإ  من د ين ُكُم األ مان ُة اآخرُه الصالةُ )  : اجاو يف احلديث

تُُه  ف إ ْإ  أيضاً: )احلديث  ل ه : ص ال    إَّ أ اَّل  م ا ُُي اس ُب ب ه  اْلع ْبُد يي ْسم  اْلق ي ام ة  م ْن ع م 
ر   ف إ ْإ انْيتي ق ص  م ْن ف ر يض ت ه   ص لُ  ح ْت في ق ْد أ فْيل ح  ا أ جْن ح   ا   ْإ ف   د ْت في ق ْد خ اب  ا خ   

ْن ت ط سٍُّع في ُيك مَّل  ب: ا-ع زَّ ا ج لَّ   -ش ْهو   ق ال  الرَّبُّ   ن ا م ا انْيتي ق ص  ي  ْنظُُراا ل ْل ل ع ْبد ي م 
ل ه  ع ل ى ذ ل ك  م ْن اْلف ر يض ة ؟ مُثَّ ي ُكسُإ س ا  3.(ئ ُر ع م 

 
 متفق عليه  1
 ال ل لة الصحيحة لأللباين  2
 رااه الرتمذي االن ائه  3
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اكل شهو يذلب آخره يذلب مجيعه      فقد من الدينله آخر ما يُ فالصالة  
بدينكم  اليعلم املتنااإ بصالته امل تخّف بينا امل ابق  -رمحكم هللا-فتمّ كسا 

 إلمامه أنه ه صالة له  اذلاب صالته لس ذلاب دينه. 
 

 
 وعلى آله وصحبه.وصلى هللا وسلم على عبد  ورسوله محمد 
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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 مُتارس اآلإ بصفة عامة له الدراس ااملساعظ اليت  ج.
ِل َيت   قرآإ الكرميالذه سبيلنا لس سبيل اإلسالم نف ه  فالتُلقى يف امل اجد  

لكنه ينتقل من حكم يف على نيمط التأليف يف مساضي  معينة اأبساب افصسل  ا 
العبادات  ىل آخر يف املعامالت  ىل آية يف األخالق  ىل أخرى يف زجر ااعيد أا  

ُ امل لم   ايذّكُر اَيمُر ايزجُر اينذُر  كتابه  يُعّلمُ من   مثال  بشرى بثساب جزيل. االعاِل 
حُّ العبادات   ال لسك. اينتظمُ ايبّشُر فت ص 

 الشعوب؟س. ما أثر الدين يف توعية  

 أإ املقصسد من الدين يف لذا ال ؤال لس اإلسالم. ه شك  ج.

سابقة أا  -يف  جياد السعه يف الناس يفسق كل أثر ألي حركة فكرية     إ أثر اإلسالم
اتريخ اإلسالم حني بدأ ابجلزيرة العربية فأخرج أللنا من رعه ايشند بذلك    -هحقة

الغنم  ىل رعاية األمم  اسّسدلم على من ملكسا الدنيا أحقاابً طسيلة  اأكرمنم أبمسى 
م االفضيلة اقضسا على اجلنل االرذيلة.  رسالة  ففه كل مكاإ حلسا فيه نشراا العل 

ارقه. فبدأ هللا سبحانه خطابه  اتسعية الشعب له من طبيعة اإلسالم اليت ه تف
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ر ْأ اِبْسِم ر بِ ك  الَِّذي خ ل ق  ﴿لإلن اإ ابلعلم فقال تعاىل:     اِل يزل يسقظ العقل1﴾اقـْ
ا للسصسل  ىل ايعلمه كيف ُيكم على األمسر ايبصره ابلطرق اليت ي لكن ايرشده

  ض  الضالل ااخلطأ الناشئ عن  غفال العقلاحلق. ايكشُف أثناو ذلك عن مسا
 اآايت القرآإ الكرمي يف لذا املعىن كث ة. 

اكاإ لذا لس املفتاح األكرب للسعه  فشمل السعه كل نساحه احلياة  اقد  
ا   اأرشد الناس  ىل معاجلتنا  ارافقنم يف تدب لكشف اإلسالم عن دقائقنا

اتصريف سياستنا من عقر دارلم  ىل خارج حداد دالتنم  فعرف الناس معىن احلياة  
منا الصحيحة اما من أجله أإ يعمل ايضحه  اعرف الغاية ااهلدف ارأى  اق ي  

 ىل ذلك ف لكه  فكانت تلك الننضة العظمى اليت يعتز بينا اتريخ  الطريق املسصل 
 ا القلسب له ال بيل  ىل تلك الننضة.اإلن انية  اكانت السحدة اليت أتلفت علين

معسإ يف غ  عصبية ايتآلفسإ فنذه له الراح اليت بثنا اإلسالم يف الناس  جيت
 ملا بيننم من األخّسة اُيملسإ دعسة عاملية  ن انية  ه يُظلم فينا أحد للسنه أا ن به. 

قامت الدعسة حبق   فمىت إ غّرك يسمًا مخسد أللهأالذا الدين ه ُييا  ه ابلدعسة 
 اجْدت من األثر ما يعيد  ىل الذلن اجلديد ذلك التاريخ اجمليد. 

 ؟التماثيل ورسم الرسوم حرام أم حالل يف اإلسالم  هل صنعس.  

ه سّيما التمثال اجملّ م الذي له ظل  ألإ هللا عز    ج. نعم   إ صن  التماثيل حرام
ْلًقا  اجل يقسل يف احلديث القدسه: ) ْلق ه ا م ْن أ ْظل ُم مم َّْن ذ ل ب  خي ُْلُق خ  في ْلي ْخُلُقسا   ك خ 

ااًب يي ْسم  : )ملسو هيلع هللا ىلصاقسل النيب   2.أ ْا ل ي ْخُلُقسا ش ع ْ  ًة( بًَّة  ح  أ ْا ل ي ْخُلُقسا  ذ رًَّة  أ ش دُّ النَّاس  ع ذ 
 

 سسرة العلق.أال  1
 صحيح م لم  2
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) ُئسإ  خب  ْلق  اَّللَّ  تي ع اىل   . 1اْلق ي ام ة  الَّذ ين  ُيض ال 
اأما الصسر الشم ية ه سّيما  ذا كانت غ  كاملة فال أبس بينا  اقد دع ت  

من إلثبات معرفة الشخص على حقيقته  فنه تثبت الضرارة ااحلاجة  لينا يف لذا الز 
 .   اكذلك تثبت جساز سفرهشخصية اإلن اإ للمحاكم ايف شناداته العلمية 

 ؟عمال التلفزيونما حكم استس.  

 إ كاإ ما يُعرض يف لذا اجلناز )التلفزيسإ أا الراديس( خمالفاً لشرع هللا فيكسإ   ج.
لذي يُعرض فيه ه يتعارض م  ما جاو به  النظر  ليه امساعه حراماً. اأما  إ كاإ ا

 اإلسالم فيكسإ النظر  ليه امساعه مباحاً. 

 هل جيوز للمرأة استعمال ساعة من الذهب؟س.  

 نعم  يصح اه يعارض الشرع يف ذلك. ج.

أو إذا نزل عليها سائل أصفر   ؟هل يصح للنفساء الصوم قبل انقضاء األربعنيس.  
 خالل احليض؟

الس أقل من يسم يُعترب طنر ايصح هلا الصيام. ا ذا نزل  س  ذا انقط  النفا ج.
 علينا سائل أصفر  كما يف ال ؤال  فاملعترب أنه حيض.

ابلطالق ثالاث  على زوجته ملنعها من الذهاب إىل مكان معني فذهبت حلف رجل س.  
 إليه عامدة، فهل يقع عليها الطالق؟

 
 صحيح البخاري  1
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 إ كاإ      يرج   ىل نية احلالف  يق  علينا الطالق. اقال بعض احلنابلة  إ ذلك   ج.
غرضه اإليقاع عند الشرط فنس تعليق: يق  الطالق حبداث املعّلق عليه )الذلاب 

 إ كاإ غرضه احلثُّ على املن  من الذلاب  ىل املكاإ  فنس ميني  ىل املكاإ(. ا 
 اتلزمه كفارة اليمني.  

 ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول  هل صحيح أن قراءة سورة )املسد( مكروهة يف الصالة؟ وهل صح   س.  
 بكى عند مساعها؟

 ِل يصّح لذا مطلقاً. ج.
 

للمسافر إذا لبس هل جتوز الصالة بعد االستحمام دون وضوء؟ وما مد ة املسح  س.  
 احلذاء؟ 

 ذا نسى رف  احل د ث اقت اهستحمام جاز له أإ يصله بداإ اضسو. امّدة   ج.
 ن. للم افر سفر قصٍر يف غ  معصية ثالثة أايم بليالينامل ح 

 
ما هي الصلة بني الكيان احلايل إلسرائيل وبني بين إسرائيل الذين جاء ذكرهم يف س.  

 القرآن الكرمي؟
بنس  سرائيل الذين جاو ذكرلم يف القرآإ لم الذين أدركسا أنبيائنم اآمنسا بييييييينم.  ج.

قبيل ظنسر -اأميا بنس  سييييييييييييييرائييل اليذين جياواا من بعيدلم فقيد كفراا بكتبنم ابيّدلسا 
فـ و ْيل  ل ِلَِّذين  ي ْكتـ ب ون  اْلِكت اب  ﴿ اأخرب القرآإ بذلك يف سييييسرة البقرة -ابعده اإلسييييالم

ۖ  فـ و يـْل  َلَّ م ممـِ َّا ك تـ بـ تْ  رت  وا بـِِه مث  نـ ا ق ِليال  ا ِمْن ِعنـِد اَّللَِّ لِي شـــــــــــْ ذ   أ يـِْديِهْم  أبِ يـِْديِهْم ُث َّ يـ ق ول ون  هـ َٰ
 1.﴾ون  و و ْيل  َلَّ م ممِ َّا ي ْكِسب  

 
 من سسرة البقرة.  79اآلية  1
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 ها صور لإلنسان؟ وهل جتوز الصالة فيها؟ـ هل ُيرم لبس الثياب اليت بس.  

على كل ذكر اأنثى لبس ما فيه صسرة  ن اإ أا حيساإ  اُتكره فيه  ُيرم  ج.
 الصالة.

 ما مدى استجابة أهل قطر للتعاليم الدينية؟س.  

ضارة اجمللسبة  نم ال ليمة  ِل تكد مفاسد احلي إ ألل قطر ه يزالسإ على فطرت ج.
ليم الدينية  اتؤثر فينم فتخرجنم عن فطرتينم القابلة للخ  الذلك فنم ي تجيبسإ للتع

 أح ن استجابة.

 ما هي أمنيتك يف احلياة لنفسك وللوطن العريب؟س.  

ك ب عماًل صاحلًا  فأمتىن حياًة طيبًة تُ العزيزة على نف ه أما األمنية اخلاصة  ج.
 .خ  أايمه يسم لقاو هللا تعاىل  عند هللا مقبسًه اأإ يكسإ

نا التعااإ اُيصل من ياليت يتم باأما األمنية للسطن العريب فأمتىن مج  الكلمة  
نا التآخه االتآزر االتناصر الذا ه يتأتى  ه ابلسحدة اإلسالمية ااألخسة الدينية  يمثرت

د أعضائه تداعى اجتعلنا كاجل م الساحد  ذا اشتكى أح  اً  اليت تربط األمة ربطًا حُمكم
م اُيث علينا  تلك السحدة اليت يدعس  لينا اإلسال .ر اجل د ابحلمى اال نرئله سا

اه يقسم ألمتنم ازإ بني األمم    نايالقرآإ أبفصح بياإ االيت ه ي عد امل لمسإ  ه ب
ما ِل ُيافظسا علينا حىت يكسنسا ك لفنم   اً اه يصح هلم اعتصام حببل هللا مجيع    نايبدان
قدم اه يتم لألاطاإ العربية اإلسالمية جناح اه فالح اه ت    الني اآابئنم املاضنياأل

من أصاب لذه األمة    ما  ه ابلتم ك ابلقرآإ العظيم االعمل ب نة سيد املرسلني  ف
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ر  ه ب بب  مهال أاامر هللا اعدم التم ك ب نة رسسل هللا  اذلك أإ اإلسالم أتخّ 
 األدايإ ال مااية اليت أنزهلا هللا إلسعاد البشر ا نقاذ أكمل الشرائ  اإلهلية اأاىف

الداية الناس كافة  ىل ال عادة احلقيقية ااخل  احملض   لشراإلن انية من خمالب ا
 االفالح اخلالص. 

 إ دين اإلسالم خامت األدايإ اأجلنا اأمتنا اأكملنا اأنفعنا اأرحبنا  
    دين العقل ااحلكمة   ن القسل االفعلدي   دين العلم االعمللس    .اأرجحنا اأصلحنا

دين العدل   دين ال المة االنجاح  دين الفسز االفالح  دين ال عادة االصالح
االيقني  الصحيحدين اهعتقاد   دين األخالق العالية ااملكارم ال امية  اامل اااة
 .د دين املعاش ااملعاد ااخل  الذي ما له من نفا الراجح 
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 : عية وأدحكم 
كاإ الشيخ كث اً ما يردد بعضاً من أشعار احلكمة ااألقسال اليت حتث على 

  مثل صفات البذل ااإلكرام ااإلنصاف  كتاابتهادراسه ا  خطبهمكارم األخالق يف 
 . لصالح أحسال امل لمنياخيتمنا كذلك أبدعية   امعرفة الفضل أللله

 

 :ةاحلكمأقوال من 
 ضياع فرص مكارم األخالق.  أداو املكارم من إ الت الل يف  -
 الذكه ميله عليه ما ِل ُيشرح. مُ نْ في   -
 .ته يقظته فلم ُيتج  ىل دليليظة دلّ زق يق  من رُ  -
)ااتقسا هللا   األح ن ه املقصسد على يهللا تعاىل ابلعلم دلّ  من قصد اجه -

 . ايعلمكم هللا(
نْيي ا أ ْمث ال  ت ْضر بُ  - ُم  يل لدُّ ا األ ايَّ م  ن     .تي ْرمُج اإٍ الزَّم اإ  ه ُي ْت اُج   ىل   ا ع ْلمُ  ل أل ان 
 

 احلكمة:أشعار من 
 لمبثل اعتقاد الفضل يف كل فاض    ر اإلن اإ عن فضل نف ه ييييياما عب -

 يد النقص عنه ابنتقاص األفاضل   اليس من اإلنصاف أإ يدف  الفىت 
نُ ييييييييييد كيييييييييمُة املرو  ما قييييياقي      داوُ يييييييل العلم  أعيييييلسإ  أللييييييييااجلال       هُ ييييياإ ُي  

 

ْعي  اُكْن عليى الدَّلر م عساانً ليذي أم لٍ  -  1ساإُ ييييييييييي رجيس ن داك  فإإَّ احلُيرَّ م 
مياً        اإُ ييييييييييييفإنَّيُه الرُّْكُن  ْإ خاني ْتيك  أركي  ااشُدْد ي ْدييك  حب بيل  هللا ُمعت ص 

 
 الب يت  للشاعر األديب أيب الفتح "عنساإ احلكم"قصيدة أبيات من  1
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يُد فيه ع ساق ب  ييييييي تَّ  م ينْ      ا يكف ه  ش رَّ م يْن عزُّاا ام يْن لانُسا  يه ييييييييييق  هللا ُُيْم 
 
نّ يير  الُعل ى م يّن الق  ييييل غ يْ   -  1رغبأالسه العلى ما كنت يف احلب   بُ ييييل ى ا الّتج 

ُ ِْل ي ع  ا تي ُرامُ يييييُذْرك  ف ييييييي ذا اَّللَّ  بيييييييياذل أا مؤنييياس اه عييييييييييييييا النيييييييفم  هُ يييييييييييم 
 ر بُ ييييييييييم  أقْ يييييييييييياحل لْ ايت  ىل ييييييييييّن أْاق  ييييييييا ل ك    نايل مثل ييييات اللجنييياقأم يييياللحل 
لُ ييييييي صُ    ربيييييييييييييعأسإ ا ييييل يييييييييييييائييي القم يفَّ يييييييييييييجييعايُ  لهييسإ  ا أعت  ييييييييسُل ع لّه اجل ال 
 بيييغضأين ل ت ييييينأن ييييييغيج ضييييييييلساع ُدلمْ يييييييييةً ا ي ز ييييييييي ر ْاإ  احت م ايل ُغصّ  
 بُ يييلّ ْزإ  خُ يُ ييُر املييييييياٍم عائيييييييميييُض غ  ييييييييييا مي نا يم   كأنّ يا أُعر ُض ع ْن كأس  الّندي 
 ب مغضبييسراو االقل ييييييق العييييييييطيينأاه  نا يعرف الفحشاو اه بسصفأاه  
 اإ اي لبيييييطى الزمييييييعاهت ما يييفض مه ييس عزائييييييإ متأال ت براض  
اييييييييييييييُب آداٍب ح ب اين حب  ْفظ  يييغ ر ائ     ؤدب يييامل ميييييييعيييرف الدلر نيياين اصيييييييزم ن 
يياُم مُثّ ت  يييييييييييييين ا األيّ يييييييتُير ّيشُ    بييييقّ يابئس املعادي يييييم ذا البييييييييييعيييين هأ اييييييُضن  ييييييييييييين 
يْ ين     بييييييييطل يييييارم تيييأيت ااملكيييييخل يييييرى البأ     الّلئ ام   فإّنينييييْن ط بيييييييُتك  ع  ييين 
 بيييييغل أ  ييييييرار االطبيييييييحألا سم بيناييييييييقي  ةييسد يف الناس فطنييييييييإ اجلإم فتعلّ  

 
 في تي ْلق ى كما هق ى الُقراُإ ال َّسال فُ   د  االثي ر ىيييييييْبت  يف اللَّحْ ييييُغيّ  ك  قْد يييييك أ نَّ  -
ْست  ق ْد أ ْفىن  الُقراإ  اليت م ض   

 
 فُ ييييييييييفي ل ْم يي ْبق  ذا  ْلٍف اِل يي ْبق  آل   تْ أر ى امل

ب ْت يي ْسما عليه اللَّف ائ   ذا  ًة  ييييييييييين  يف الناس  س اع  ييييييكأ إَّ الف ىت  ِل يي غْ    فُ ييييييييييُعص 
ُر لات  يييي يي بْ ف ُمْ ت عرب    ه يييييسنييييييييييييية  ينُدبُ يييييييييييييييه  ُعْصبيييييييييييييياقامْت علي   فُ ييييييييييييييك ه اآخ 

 
 أبيات للشريف الرضه اقيل لعنرتة العب ه 1
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 د مات جنالً اغّياييييييييامبّقى ق ُرّب ميت قد صار ابلعلم حّيا  -
 ه تعدا احلياة يف اجلنل شيئا سداً يييييفاقتنسا العلم كه تنالسا خل  

 
 ومن األدعية:

 ن أل هللا رأايً صائباً اسريرًة صاحلة.  -
 

كل شهو أإ يلنمنا الرشد ايلزمنا القصد اجيم    أسأل هللا الذي بيده مقاليد -
امل لمني على خ  الدين االدنيا ايندينم  ىل  خّسة تدف  الشكسك عن 
قلسبينم االعدااة من عساطفنم اتغرس فينم حمبة العدالة ااإلنصاف حىت  

 يعيش بنس اإلن اإ يف ظالل من ال الم االرفاه ااألمن.
 

االعزمية على الرشد  اللنم اجعل خ     اللنم  ين أسألك الثبات يف األمر -
يسم لقائك  اللنم  ين خساتيمنا  اخ  أايمه  اخ  أعمايل  زماين آخره

اأسألك ل اانً رطباً     ماً بطاعتك اقلباً عقسهً ابدانً منعّ   صادقاً أسألك ل اانً  
 بذكرك اقلباً منعماً بشكرك ابدانً لنياً خبدمتك اطاعتك.

 

اأنت القادر على حتقيق اآلمال   ال قبل الشكسىاللنم  نك العاِل ابحل -
 ذا انقط    ملجئهاأنت     لأنت مالذي  إ ضاقت يب احلي   اكشف البلسى

ا ىل جسارك افتقر  اللنم ه حتقق عله   يب األمل. اللنم  ين بذكرك أفتخر
اه تعذبين اأان     العذاب اه تقط  يب األسباب. اللنم ه ختيبين اأان أرجسك
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اي جم  من استجار     ااي ركن من ه ركن له   عماد من ه عماد له  اي   أدعسك
 . به احامه من هذ حبماه 

 اذرهييييييييييييا أحييييييييه ممييييييييير بيييييييياأستجي  هيييييييييييل ييييييما أؤمييييه فيييييييسذ بييين ألييييياي م
 جابره اه يك راإ عظماً أنت   الناس عظماً أنت كاسره ربه جي
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 م املسرية اختـ - السادسالفصل 
 

 مرضه ووفاته •

 ذريته إخوانه و  •

 خامتة الكتاب •
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 مرضه ووفاته 
ابعد أإ  قضالا الشيخ يف العلم االتعليم ااإلرشاد االتسجيه   بعد رحلة طسيلة  

سامنا  ق يف مدارس قطر أمثرت جنسده الطيبة يف تشييد صرح أصسل تربية  سالمية
ل م تشفى الرميلة    األصالة احلّقة االشريعة اإلسالمية اخلالدة  يف فاجأه املرض فأُدخ 

اليسم العشرين من شنر رجب يف  انتقل  ىل رحيمة هللامث   لبضعة أايممدينة الداحة 
   م.1968ه املسافق للثاين عشر من أكتسبر 1388عام 

اعاانه آخراإ     -رمحه هللا-  كهقام بتغ يله اجتنيزه شقيقه األكرب حممد بن تر 
ه  عليه  

الصالة عليه العلماو    حضر جام  الداحة الكب  )جام  الشيسخ(  ا يفمث ُصلّ 
عه  ىل قربه آهف احملبني له  شيّ ا االشيسخ اأعياإ البالد امج  غف  من املساطنني. 

  الشيخ  املقربة  اراثه يف رين جلناده يف مسكب منيب جليلاملقدّ  االعارفني فضله
يبقى  عبداملعز عبدال تار منّسلًا مبناقبه امشيدًا جبنسده اما ترك من أعمال جليلة

كانت مراسم التشيي  أكرب دهلة على حمبة الناس    ا إبذإ هللا نفعنا ايُرجى أجرلا
 هلذا العاِل اجلليل ااملريّب الفاضل.

لقرآإ الكرمي   ابّثت اإلذاعة القطرية نبأ افاته اغ ت براجمنا العادية  ىل ترتيل ا
الشيخ آنذاك  احضر املعزاإ  ىل جمل ه يف منطقة البدع  اعلى رأسنم حاكم قطر
ازير املعارف  ا   أمحد بن عله آل اثين  اايل العند الشيخ خليفة بن محد آل اثين

 خ االعلماو ااألعياإ من ألل قطر.آل اثين االشيس الشيخ جاسم بن محد 
ة ااسعة  فقد خّلف  اراوه حديثاً طيباً  بن تركه رمحعبدهللا رحم هللا الشيخ 

ما جزى به العاملني  على ما قدم خ    املسىل الكرمي جزاهاذ ْكراً ح ناً اثناًو عاطراً  ف
من أجل  سعينماجعل س ته الزكية مثاه ُيتذيه أبناو قطر يف   الصاحلني من عباده
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 التقدم االرفعة اال عادة حتت راية اهسالم. 

 أندى لقبـــرك من زالل املــــــــاِء     ـــخ الكريـــــــم حتيـــــة  َّي أيها الشيــ 

أم   -رمحه هللا-األم  األب الشيخ خليفة بن محد آل اثين  أصدراقد 
عبدهللا بن تركه ال بيعه على  حدى   إبطالق اسم الشيخمسافقته البالد األسبق 

رًا جلنسده يف الننضة التعليمية  اذلك افاًو حبقه اتقدي  املدارس احلكسمية يف الدالة 
 .االعلمية يف قطر
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  ذريته إخوانه و 
 الّ ن:   اترتيبنم ح ب   )رمحنم هللا(بعده    مجيعنم قد ُتسفسا  من اإلخسة أربعة  للشيخ

 

  (1983السالد حممد بن تركه )ت.   -1
  (1979السالد أمحد بن تركه )ت.   -2
  (1999السالد ثساب بن تركه )ت.   -3
  (2002كه )ت.  السالد انصر بن تر  -4

ابلكث  من  ُرزقأرب  زاجات  اقد  هالكرلن  قد سبق ذ   مخس اله من األخسات 
   اترتيبنم ح ب الّ ن:ابناً  عشر أحد  عاش حياته  ا األبناو اتسيف بعضنم يف 

  (1955 ت.)  عبد هللاخليفة بن  .1
  (2005. ت )   عبد الرمحن بن عبد هللا .2
  (1992ت. )  تركه بن عبد هللا .3
  (2015ت. )  بد هللاحممد بن ع .4
    ازير الرتبية االتعليم األسبقعبد العزيز بن عبد هللا د.  .5
      رجل أعمالخليفة بن عبد هللا .6
  مدين    منندس راشد بن عبد هللا  .7
   طبيب استشاري العظام انصر بن عبد هللا د.  .8
   دكتسراه يف علسم الفلك.خالد بن عبد هللاد.  .9

 انسين م تشار قحمامه ا   أمحد بن عبد هللا . 10
   كيميائه    منندسفند بن عبد هللا . 11

 .لتدريس يف جامعة قطر ابمننن ُيملن الدكتسراه اقمن  ارزق من اإلانث سبعاً  ثالث  
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 مة ـ اتاخل
الذي بنعمته تتم الصاحلات االصالة اال الم على رسسل هللا اآله  احلمد هلل 

 اصحبه امن على لدينم ي  . 
 أما بعد:

- عبدهللا بن تركه ال بيعه الشيخ العاِل ياة مراحل ح يفات م البحث فقد 
  فلم يبق ممن عاصر زمانه  ه القليل. امت ابلكث  من اجلنداالكتابة عننا    -محه هللار 

من آاثر علمية مكتسبة مثل احملاضرات االدراس االت جيالت  رك  الرتكيز على ما ت  
  امقابالت صحفية  تقارير رمسية امكاتبات امراسالت اإلذاعية  اكذلك ما تسفر من  

ملراحل ا  قيث  أسنمت مجيعنا يف تس امعارفه   خسانه اأبنائه اأصدقائهحفظته ذاكرة    اام
 . امةآنذاك بصسرة عجملتم  القطري ابصسرة خاصة ا نا الشيخ ياليت مرَّ ب

  اأاضحت كث ًا من  ما يقرب من قرإ من الزمن الرتمجةلقد غطت لذه 
اما صاحبنا من حتدايت ة ااهقتصادية يف قطر احلياة التعليمية ااهجتماعيجسانب 

ما ا ال بيعه بن تركه عبدهللا الشيخ حياة رمست لنا صسرة ااضحة عن ا جنازات 
بناو نينضة تعليمية اصحسة  سالمية آتت ُأُكل نا اثيمارلا    من حتقيق ليه  كاإ ي عى  

   اما زالت آاثرلا ابقية  ىل يسمنا لذا.بعد رحيل الشيخ
 

ن حياة العلماو اجندلم اجنادلم اآاثرلم العلمية االدعسية   إ احلديث ع
ّفز من َييت بعدلم على بذل اجلند  األمسر اليت حتمن أكثر  لس  ااملشاّق اليت كابدالا  

مناراٍت ُي تدّل بينا   -اه يزالسإ-يف سبيل العلم االدعسة  ىل هللا. فقد كاإ العلماو 
النبيلة اليت ي عى  لينا كل خملص لدينه  اعلى امليثييُيييل  على طريق ال لف الصاحل

 ااطنه. 
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الذه الرتمجة للشيخ عبدهللا بن تركه ال بيعه ه تزال قاصرة عن  يفائه حقه   
امن العلم الذي  هللا أإ جيعل عملنا لذا مقبسًه عنده  املقّل  اأسألا منا له جند 

ته اجيزيه خ  يتغمده بساس  رمح الشيخ اأإيكتب أجره يف صحائف أإ يُنتف  به ا 
 اجلزاو عما قدم لدينه ااطنه.

 

طر ممثلة يف  ىل حكسمة دالة ق  يفستين أإ أتقدم بسافر الشكر االتقدير اه 
طر كجزو ه يتجزأ من يف تسثيق س    أعالم ق  على حرصنم االرايضة ازارة الثقافة 

 .لذا البلد الطيباتريخ 
 

 ﴾  آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيو  ﴿
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 1 حقلامل
 

 مع احلكامبعض مناذج من املراسالت 
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 انوي قرير إنشاء املعهد الديين الثت
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 1 - قرير إنشاء املعهد الديين الثانوي ت
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 2 - قرير إنشاء املعهد الديين الثانوي ت
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 3 -قرير إنشاء املعهد الديين الثانوي ت          
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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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 3امللحق 
 

 اجلزائرية واثئق التكرمي من وزارة اجملاهدين 
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قطر الشيخ أمحد بن علي آل اثين وانئب احلاكم وويل العهد الشيخ خليفة بن حاكم  

 .اخلمسينياتمحد آل اثين وفضيلة الشيخ عبدهللا بن تركي خالل فرتة  
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   الشيخ عبدهللا بن تركي السبيعي فضيلةل اثين و آ لشيخ سلمان بن جاسم  ا

 يف فرتة الستينيات
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 :يتوسط بعض الوجهاءبيعي عبدهللا بن تركي الس  الشيخ فضيلة 

علي بن خليفة و العبيدان محد أوانصر بن بن محد العطية  علي  :اليمني من
 يف فرتة الستينيات.  بن محد العطية بدهللا عو اَلتمي 
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243 
 

 147 ....................................................................... العلم النافع 
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 200 ..................................................................... مرضه ووفاته:
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 203 ........................................................................... اخلاتـمة
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