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ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فهو  إن احلمد هلل ضلمده ونستعينو
لو، وأشهد أن دمحما عبده ادلهتدي ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أن ال إاله إال هللا وحده ال شريك 

.ورسولو  

ربتار كيف  ،يف السماءصلم  ،كبَت  ،مغريب ،أما بعد: فنصيب ىذه الليلة من احملاضرات عن عبلمة سلفي
أم أنو متخصص  ،أم أنو متخصص يف الفقو ،متخصص يف العقيدة م أنوأ ،زبتار يف تصنيفو، ىل ىو زلدث

أم أنو  ،أم أنو متخصص يف علم العروض، أم أنو رحالة ،أم أنو متخصص يف علم النحو ،يف علم احلديث
متخصص يف  أنو أم ،حافةأم أنو متخصص يف الص ،متخصص يف علم اللغة، أم أنو متخصص يف التاريخ

ن يصل إليها ما أبعدان ولو قلنا أنو بلغ رتبة يف ىذه العلوم حبيث قل مأم أنو صحفي سلضرم، النحو، 
. النجعة  

ورث العلم يف بيئة علمية، من أب وأم وجد وجدة، طاف وأفاد واستفاد من  ،ىذا العلم إمام من أىل ادلغرب
ل علماء الببلد. ج    

إذ أن -مث دلا رأى أن االحتبلل الفرنسي واإلسباين  ،غرب، وأصل أجداده من ازجااررفعاش طفولتو يف ادل
نكنو من أن محمل دعوتو كما ينبغي انتقل إى سبال  -فرنسا احتلت مشال ادلغرب وإسبانيا احتلت جنوهبا

السلفي ادلصري قال لو: ال  والتقى ىنالك بنكبار علماء مصر، ومن مث دلا التقى ابلعبلمة الاننكلوين ،مصر
ا لن ذبد بغيتك يف طلب علم احلديث. أتخذ شيئً   

مث عمل رحلة دعوية نشر فيها  ،فالتقى ابلشيخ دمحم رشيد رضا وابلشيخ أيب السمح إمام احلرم ادلنكي فيما بعد
عد مصر إى وربول ب "،يف أقطار سلتلفة الدعوة إى هللا"ة ذكرىا يف كتابو العقيدة الصحيحة يف قصص عجيب

 السعودية، ومن السعودية التقى بنكربارها وعلمارها فأفادىم واستفاد منهم. 
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ا لو يف التوحيد، وكثر لقاؤه ابلشيخ وتلميذً  ،ا للشيخ دمحم بن إبراىيم آل الشيخ يف علم العروضفنكان شيخً 
.وحيدز يقول عنو: ىو شيخي يف التوكان الشيخ ابن اب،  –رمحو هللا –عبد العايا بن ابز   

، اإلمام ادلتفنن الشاعر  -رمحو هللا– ذلنكم العبلمة الذي نتنكلم عنو ىو العبلمة دمحم تقي الدين اذلبليل
للهجرة ادلوافق  1408مات من قريب، مات يف الدار البيضاء يف ادلغرب سنة  ، األديب اللغوي الرحالة

للميبلد.  1987  

هللا يل من فًتة تتبع أخباره من كتبو ومقاالتو اليت كتبت ادلصادر اليت تنكلمت عنو شحيحة وقليلة، ويسر 
إذ ىو كثَت االستطراد يف  ،وأىم تراجم حياتو كتبو ،ونشرت ابلعربية وغَتىا، وجل كتبو عبارة عن مقاالت
منحة النكبَت ادلتعايل يف شعر دمحم تقي الدين "ذكر قصصو وأحوالو وال سيما يف ديوان شعره ادلسمى: 

على اآللة النكاتبة، وقد حصلت على نسخة منو بفضل هللا ومنو من  مورق ،ي مل ينشر بعد، الذ"اذلبليل
 قريب. 

نكم طرف من كبلمهم وقد انتبو طلبة العلم يف ىذه األزمنة من خبلل مدح النكبار النكبار من العلماء وسيأتي
ى إى أمهية دراسة ىذا العلم. اإن شاء هللا تع  

ث األستاذ: خالد الاىراين أطروحة للماجستَت يف ازجامعة اإلسبلمية بعنوان: ان النبيل الباحافينكتب عنو أخ
 تقي الدين اذلبليل وجهوده يف الدعوة إى هللا. 

ن العميسان أطروحة للماجستَت يف ازجامعة اإلسبلمية أيضا ان األستاذ: عبد الرمحاوينكتب أيضا عنو أخ
دة. بعنوان: دمحم تقي الدين اذلبليل وجهوده يف العقي  

وبقيت مصادر تبعية كثَتة وجلها من اجملبلت والنكتب ادلعهودة  ،ىذه ىي ادلصادر ازجذرية لًتمجة ىذا اإلمام
إذ النكبلم كثَت جدا عنو.  ،وال داعي لئلطالة  
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لو يف رللة البحوث اإلسبلمية العدد  ةرمجة موجاة جدا نشرت يف ذيل مقالوقبل أن أفصل أذكر لنكم مثبل ت
ففيها:  1983زلرم/ صفر ادلوافق لـ:  1403الثامن ذو القعدة ذو احلجة عام   

والداعية اإلسبلمي دبدينة الدار البيضاء ، ا الدكتور دمحم تقي الدين اذلبليل األستاذ ابزجامعة اإلسبلمية سابقً 
 ابدلغرب العريب. 

وعلى درجة أستاذ  ،حصل على الدكتوراه يف األدب من جامعة برلُت ،1311ولد بسجلماسة تفبلت سنة 
 مساعد، مث على درجة أستاذ من جامعة بغداد. 

كان زلاضرا يف جامعة بون يف أدلانيا وأستاذا يف جامعة بغداد، مث أستاذا يف جامعة دمحم اخلامس ابدلملنكة 
وكان الشيخ حيا ويقوم اآلن  83ون يف ذلك احلُت سنة ادلغربية، مث ابزجامعة اإلسبلمية ابدلدينة النبوية، ويقول

، مؤلفاتو كثَتة، وذكروا شيئا من مؤلفاتو. ابدلغرب ابلدعوة إى اتباع النكتاب والسنة يف مساجد الدار البيضاء
 وحىت نعلم قيمة ىذا العلم أستحضر شيئا عاجبل سريعا فأقول: 

مشاهبات   -رمحو هللا– ، وبينو وبُت شيخنا اإلمام األلباين -رمحو هللا–األلباين  انمل أمسع ومل أر مثلو إال شيخ
 كثَتة جدا. 

أصول التوقيت وبيان أن أوقات الصلوات خطأ. يف ريصا على التوقيت وكتب كتااب وكان عادلا ابلتوقيت وح
ميدحو يف ىذا الباب والتقى بو ومدحو وبينهما مراسبلت وقد حصلت  -رمحو هللا–األلباين  وكان شيخنا

 بعض أخبار الشيخ األلباين من خبلل مراسبلت أرسلها الشيخ اذلبليل لبعض أعبلم ىذا العصر. 

مث ذكر صفة صبلة النيب مطوال مدلبل. ، لقومي يف صفة صبلة النيب النكرميوألف كتااب سلتصرا مساه: الدليل ا
بيان أن وجو ادلرأة ليس بعورة.  ولو كتاب يف  
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 من العجيب أنك أينما نظرت وكيفما قومت عجبت. 

فادلصحف الذي يعتمده ادلسلمون اليوم والذي طبع ونشر منو مئات ادلبليُت ابللغة اإلصللياية من ترمجتو. 
قن األدلانية ومن العجيب أنو يتة يطبع ترمجتو للقرآن النكرمي، مجمع ادلصحف الشريف يف ادلدينة النبويف

ذا واإلسبانية واإلصللياية ، والعربانية والرببرية، مث أصبح ضريرا، فأصبح يتقن لغة برايل يف أواخر حياتو، ول
ستحق ادلدح. ي  

ان الفاضل األستاذ عبد األول ابن العبلمة الشيخ محاد األنصاري رمحو هللا، فذكر يف  اأذكر لنكم ما دونو أخ
 رمحو-مة احملدث الشيخ محاد األنصاري رللدين بعنوان: اجملموع يف ترمجة العبلكتابو الذي طبع حديثا يف 

دون فيو ما مسعو واستفاده من أبيو يف رلالسو.وسَتتو وأقوالو ورحبلتو،  -هللا  

والشيخ  –هللا  مارمحه–فأذكر لنكم على وجو العجلة أخبار الشيخ اذلبليل على لسان الشيخ محاد األنصاري 
.ثي العصر، التقى ابألرمة النكباربار العلماء، ومن كبار زلدمحاد التقى بنك  

.يقول عن الشيخ تقي الدين اذلبليلامسعوا ماذا   

.يقوليقول: مسعت الوالد   

 من الذي يقول مسعت الوالد ؟ 

. عبد األول  

وينهى عن  مسعت الوالد يقول: تقي الدين اذلبليل أخرجو من ادلدينة أمَتىا ابن إبراىيم ألنو أيمر ابدلعروف
 ادلننكر بشدة. 
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أنو كان أيىب أن يقتصر يف دعوتو على حوايل احلرم  "الدعوة إى هللا يف أقطار سلتلفة"وقد ذكر ىو يف كتابو 
وكان خيرج للبدو، وكانوا على عقيدة فاسدة، وكان ينشر فيهم التوحيد فخشوا أن تقوى شوكتو وأن محمى 

س يف ادلعهد السعودي يف منكة ادلنكرمة. ظهره هبذه القبارل فأخرج من ادلدينة ودر   

( سنة. 35بقي يًتدد على العراق مخسة وثبلثُت ) ،بعد خروجو من ادلدينة قال: مث عاش يف العراق مدة  

يقول الشيخ علي الطنطاوي يف مذكراتو: دلا زرت الابَت ابلقرب من البصرة وجدت أثرا محيدا وتبلميذ للشيخ 
 تقي الدين اذلبليل. 

الشيخ محاد األنصاري، يقول: مث عاش يف العراق مدة بعد خروجو من ادلدينة وتاوج ىناك وكان  أعود إى
وىو غَت  ،وقد أصهر الشيخ اذلبليل يف البصرة إى الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي ،شاعرا ميتاز دبياات اندرة

لبحاثة أمحد العبلونة  ااناب: الذيل على األعبلم للاركلي أخصاحب أضواء البيان على خبلف ما ذكره صاح
قال: وقد تاوج ابنة الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي، والعبلمة دمحم األمُت الشنقيطي الذي كان يف ، حفظو هللا

 البصرة ليس ىو صاحب أضواء البيان. 

فادلغاربة يشتنكون من شدتك فلو خففت قال: فغضب علي  ،يقول: قلت لو مرة: علمك ىذا ال يستفاد منو
كان شديدا يف دين هللا ولنكنو يف مواطن احللم كان حليما.   ،تسر األمور معي إال ابلشدة وقال: مل  

 قال: وخف بصره يف آخر عمره حىت أصبح ال يرى.

سبانية جبانب ننكلياية واإلن اللغات العربية واألدلانية واإليقول أيضا عبد األول: مث قال الوالد: كان يعرف م
وقد صدق فيما قال. قال: حبيث لو أنو كان يف زمن األصمعي لسلم لو أنو إمام  العربية. وامسعوا ماذا يقول:

 يف العربية. 
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وكان دلا خيتلف دمحم رشيد رضا وشنكيب أرسبلن األمَت، أمَت البيان، دلا خيتلفان يف فصاحة كلمة كاان » 
.« ين اذلبليل محنكمان بينهما الشيخ تقي الد  

: وقد : إن تقي الدين اذلبليل كان جاري يف حي ادلصانع يف ادلدينة قالويقول أيضا عبد األول: ومسعتو يقول
وما ترك بلدا إال ساح فيو سواء شرقا أم غراب، وقد وصل إى الصُت وشاىد يف سافر إى دولة السويد 

 سياحتو ىذه أمورا عجيبة كان محنكيها يل. 

 رحلة إى ببلد النروي  الذي سبنكث ذىب فيها يف ر،لو امسها: الشمس يف منتصف النهاوقد ظفرت دبقالة 
 الشمس أربع أشهر فيها داعيا إى هللا عا وجل. 

.تطوان وكان رفيقو يف ىذه الرحلة وامسعوا ماذا يقول تلميذه احلاج أمحد ىارون من  

يقول: مل ينكن شيخنا ليضيع وقتا مهما كان يقرأ وكان قد مشى بسيارتو إى النروي . يقول: كان يقرأ وينكتب 
شعار وىو يف السيارة يقضي يومو من الصباح إى ادلساء يف علم وتعليم وذكر وأتليف كانت لو رغبة قوية األ

فقمت معو برحلة قصدان فيها مشال النروي  وابلضبط  ،يف الذىاب إى ادلناطق اليت ال تغرب عنها الشمس
 بلدة نريك حيث تسود الظلمة ثبلثة أشهر متتالية. 

ابتصالو ابلشعب فأي شخص صغَت أو كبَت يستطيع أن يوقفو يف الشارع ويتحدث  يقول: يتميا أستاذان
كما كان بيتو مفتوحا دارما فتجد األفواج أتيت إى منالو وىو ال ميل من الًتحاب واإلكرام.  ،معو  

 وكان يقوم بنفسو قبيل صبلة الصبح فيسخن لنا ادلاء لنتوضأ بو. 

محفظ كتاب هللا على القراءات مجيعها عارفا ابلصحيح والشاذ من  ،كان حافظا لنكتاب هللا متقنا لقراءاتو
 القراءات. 
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نعود إى الشيخ محاد األنصاري يقول عنو: يف احلقيقة وقد قال ىذه ادلقولة وقد التقى ابلنكرباء وتذكروا أنو 
بن عثيمُت وشيخنا رأى والتقى بنكبار علماء األمة من أمثال الشيخ دمحم بن إبراىيم والشيخ ابن ابز والشيخ ا

ومعذرة إن بدا شيء من جفاء والسيما يف حق شيخنا فأستغفر هللا منو فأان انقل.  ،األلباين  

يقول الشيخ محاد األنصاري: يف احلقيقة مل التق مع رجل محوي علما مجا يف فنون عديدة مثل الدكتور 
.( سنة ومل أر مثلو45س وأربعون )اذلبليل، وقد مضت علي لآلن مخ  

 ، فهوي عشر وليست النسبة لبٍت ىبللويقول أيضا: إن الشيخ اذلبليل تقي الدين ونسبتو ذلبلل ازجد احلاد
 حسيٍت قرشي.

 يقول: إن الشيخ تقي الدين اذلبليل ضيعو تبلميذه أي مل ينشروا علمو وىذا حق. 

لشيخ ووجدت لو من التبلميذ من ويل فًتة أتصل ابذلندي وادلغريب وازجاارري وأدلانيا وغَتىا أتتبع أخبار ىذا ا
.العدد النكبَت وازجم الغفَت وكلهم أصحاب علم وفضل   

وامسعوا ماذا يقول أيضا يقول: إن الشيخ تقي الدين اذلبليل ادلغريب كان يف اللغة العربية إماما وكان على 
زاحو أحد عنو إال  . والظاىر إن علق يف ذىن رجل أو عامل ما-ال كان وقافا عند الدليل-مذىب الظاىرية، 

بدليل أقوى منو وليس العلم إال أن نقف مع ظواىر النصوص الثابتة وأن نوارم بينها وبُت ادلعاين وأن نعلم مىت 
.نقف عندىا ومىت نتجاوزىا إى معاين   

.وكان سلفي العقيدة، يقول عنو: وىو شيخي استفدت منو كثَتا   

وكتابو امسو:  ، ال أحد يعرف التوحيد الذي يف القرآن مثلوويقول: لو قرأت كتابو يف التوحيد لعلمت أنو 
( أجااء يف ثبلث رللدات، مر يف كتابو على 6طبع يف ادلغرب يف سبتة ) ،سبيل الرشاد يف ىدي خَت العباد
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توحيد الربوبية من أولو إى آخره من القرآن، من الفاربة إى الناس مث مرة أخرى على توحيد األلوىية مث مرة 
وربت اآلايت أدرج األحاديث واآلاثر واألقوال، أقوال األرمة ادلعتربين ، ة على توحيد األمساء والصفاتلثاث

 احملققُت أمثال ابن القيم وابن تيمية والشيخ دمحم بن عبد الوىاب وغَتىم.

تدريسو.يقول: صحبتو يف   

ب من أبواب العلم وما وقفت ولو أين يف احلقيقة أفضت النكبلم يف كل اب، من تبلميذ الشيخ أرمة كبار 
فأان عاجا وأان أحتار ماذا أختار وقد ، عليو من أخبار يف أي علم من العلوم الحتجت إى عدة زلاضرات 

جاءت احملاضرة على احلال بعد اعتذار األخ الفاضل صاحبها الشيخ خالد العنربي بسبب سفره فجئت على 
.احلال غَت مرتب األولوايت، وىذه األوراق جاء يسَت من ترمجتو   

 أما امسو فهو العامل ادلغريب والعبلمة اللغوي الداعية الشهَت انصر السنة وقامع البدعة اجملاىد الشيخ الدكتور
دمحم التقي بن عبد القادر بن دمحم بن الطيب بن أمحد ابن عبد القادر بن دمحم بن عبد النور بن عبد القادر بن 
ىبلل بن دمحم بن ىبلل بن إدريس بن غالب بن دمحم ادلنكي بن إمساعيل بن أمحد بن دمحم بن أيب القاسم بن 

اعيل بن موسى النكاظم بن جعفر الصادق علي بن عبد القوي بن عبد الرمحان ابن إدريس بن موسى بن إمس
 بن دمحم الباقر بن علي زين العابدين بن احلسُت بن علي وفاطمة بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

يقول الشيخ اذلبليل فيما وجد خبطو: نسبتنا إى احلسُت بن علي قد ذكر ذلك غَت واحد يف أنساب أىل 
. 1311لسلطان احلسن األول حُت قدم ببلدان سنة وأقر هبذا النسب ا ،البيت من ادلغاربة  

 ونسبة اذلبليل إى جده احلادي عشر ىبلل بن إدريس. 

وسبب ذلك أن والده رأى يف ادلنام قاربل يقول لو أنو سيولد لك غبلم فسمو دمحم التقي  ، اشتهر بتقي الدين
  .فنكان ذلك
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ـ عن امسي فقلت ذلم: دمحم تقي، فقال الشيخ: ال  ويقول: وقد سألٍت مرة بعض شيوخ اذلند ـ وعاش فيها فًتة
.فأنت دمحم تقي الدين  ،تقي إال ابلدين  

.واسم أمو رقية بنت احلسن  

شنكيب، شنكيب أرسبلن كان محب شنكيب أرسبلن وكان عبلمة غيورا على دين هللا يف فًتة راج  كنيتو: أيب
 فيها الفساد ووجد فيها االستدمار وال أقول االستعمار.

.1311تسمى الفرخ ابدلغرب عام الشيخ بقرية ولد   

كان والده فقيها وإماما يف الفرخ وكان انربا عن القاضي، من نظر إى أوضاعو االجتماعية وأسرتو، والعجب 
أن أوالده أيضا ضيعوه فقد اتصلت اببنتو خولة يف األعظمية يف بغداد وأخربتٍت أنو ال يوجد عندىا كبَت خرب 

وال قوة إال ابهلل. عن أبيها وال حول   

لنكن العجب ياول دلا نعلم أن الشيخ تقي الدين اذلبليل تاوج تسعة من النسوة حيث األماكن اليت سافر فيها 
.ا وتويف رمحو هللا عن ثبلث منهنواستقر فيه  

وتاوج يف أدلانيا وانل ىنالك شهادة  ،فتاوج عارشة بنت الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي العراقي البصرية
وأعجب بو األدلان إعجااب  ،دكتوراه يف ربقيق كتاب البَتوين ازجماىر يف ازجواىر ورد فيها على ادلستشرقُتال

.شديدا  

ويف تلك الفًتة قامت احلرب العادلية الثانية وفسح اجملال وقد أنشأت أدلانيا إذاعة حملاربة فرنسا وإسبانيا فنكان 
 مسؤوال عن القسم العريب يف مهامجة فرنسا وإسبانيا من أدلانيا، فنكان ىو مسؤوال عن اإلذاعة العربية. 
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وتاوج أيضا ابمرأة يف السعودية  ،محياوي النكبَتةمث تاوج يف ازجاارر  ،ويف أدلانيا تاوج فاطمة فوكت سنكيف
.خرى يف ادلغرب وواحدة يف العراقوأ  

وأوالده كثر لو ابنة امسها عارشة توجد ابلقنيطرة ابدلغرب وىي زوجة تلميذه عبد النكبَت البنكري وذلا ابنة بلغٍت 
نا اذلبليل لنكٍت مل أظفر من قريب أهنا انقشت رسالة ماجستَت يف ازجاارر عن جدىا والد أمها أي عن شيخ

.هبذه الرسالة لآلن   

ولو أمامة أيضا يف السعودية ولو ، شرقية وىي اآلن يف الرايض الولو ابنة امسها صفية وكانت مديرة مدرسة يف 
ُت دراسة لغوية يف رة بغداد وذلا دراسة مطبوعة يف جا خولة وىي أستاذة يف األدب العريب درست يف جامع

اج. أراجيا رؤية والعج  

وىو اآلن يف الرايض على غالب  1930وأما أوالده الذكور فأكربىم شنكيب وىو من مواليد العراق سنة 
 الظن. 

كان مقيما يف أدلانيا واآلن مقيم يف إسبانيا. و  1940وكذلك لو ولد امسو عبد ادلؤمن وىو من مواليد سنة   

.ن مبنكرةحفظ القرآن يف س ،بدأ اذلبليل طلبو العلم منذ نعومة أظافره  

وكان والدي ينوي أن  ،محدثنا عن نفسو: قرأت القرآن على والدي وجدي فحفظتو وأان ابن اثٍت عشرة سنة
الشيخ أمحد بن صاحل ألقرا عليو ختمو ابلتجويد فعاجلتو ادلنية فبعثتٍت إليو أمي فقرأت  فالوق يبعثٍت إى رلود

فنكنت أكتب كل يوم ربع جاء يف لوح من حفظي ، القرآن من أولو إى آخره ابلتجويد على الشيخ ادلذكور 
 وىو يسمع وإن وأدفعو إليو يصححو على حسب الرسم العثماين مث يقرأه ىو وأان أمسع وبعد ذلك أقرأه أان

وسافرت إى ازجاارر لطلب ادلعيشة والرزق يف عام  ،ي مث بقيت فًتة دون تعلمأأخطأت يصحح يل خط
1333 .  
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الشيخ دمحم بن حبيب هللا الشنقيطي استشاره يف الطلب والرحلة إى تونس أو ازجاارر عليو أول من التقى 
قال:  ،نئذ تسافر إى إحدى ادلدارس العليافقال لو الشيخ: أمنكث عندي حىت تتعلم مبادئ النحو وحي

فقرأت عليو سلتصر خليل ودرست عليو علم النحو حىت نبغت فيو وكان الشيخ محبو كثَتا منكث عنده سبع 
 سنوات وأثٌت على اذلبليل وىو صغَت وكان يقول عنو مل أر مثلو يف الاىد والتقوى ومنكارم األخبلق.

نشأ الشيخ يف بداية عمره نشأة صوفية كأبيو وجده ونشأ تيجانيا حىت كشف زيفها وخرب حاذلا فألف كتااب 
ربمس لطبعو الشيخ ابن ابز وطبع ووزع. ، فيها مساه اذلدية اذلادية يف الرد على الفرقة التيجانية  

إى مصر وأقام سنة واجتمع فيها وبعد ادلغرب ما استطاع القيام فيها بسبب عدم احلرية اليت ىيئت لو، سافر 
ر ن والشيخ دمحم عبد الرزاق محاة وحضد الرمايل، والشيخ حسن عبد الرمحىناك دبحمد رشيد السلفي ودبحم

.دروس القسم العايل يف األزىر  

قال: وأان يف مصر قرأت كتاب عون ادلعبود شرح سنن أيب داوود، وقد طبع يف اذلند فظهر يل أنو ال تاال بقية 
  اذلند.علماء احلديث يف اذلند فعامت على السفر إىمن 

يدىا جديرة أبن فطاف ولو قصص وأحوال يف كتابو الدعوة إى هللا يف أقطار سلتلفة يف مصر والسيما يف صع
.ىاتقرأو تنظروىا وأبن   

سافر الشيخ إى اذلند واجتمع بعلماء احلديث ودرس يف مدارسهم وأقام مخسة عشر شهرا وأخذ العلم 
فوري وقرأ عليو طرفا من النكتب الستة ناك وىو الشيخ ادلباركواإلجازة يف علم احلديث عن أفضل من وجد ى

وكذلك قرأ على الشيخ دمحم بن حسن بن زلسن األنصاري اليماين طرفا من ىذه النكتب وكان ميانيا مقيما ، 
.ابذلند   
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على  األمُت وكان لو أثر ابرز لشيخ دمحممث توجو بعد ذلك إى العراق وأقام فيها ثبلث سنوات والتقى اب
.الشيخ الطنطاوي   

ودلا أراد أن يتوجو إى السعودية وأخرب الشيخ رشيد رضا يقول الشيخ اذلبليل محلٍت الشيخ دمحم رشيد رضا 
رسالة إى ادللك عبد العايا آل سعود يقول فيها إن دمحما تقي الدين اذلبليل ادلغريب أفضل من جاءكم من 

اآلفاق فأرجو أن تستفيدوا منو .  علماء  

ا يف ادلسجد النبوي، اشًتط على ادللك أن يسبح بتؤدة إحدى بقي يف ضيافة ادللك عبد العايا وعُت إمامً 
 عشر تسبيحة يف الركوع والسجود فأبوا فأىب اإلمامة فنكانت قرة عينو يف الصبلة. 

. 1946ن ذلك يف سنة فعُت مدرسا مث عُت رقيبا للمدرسُت يف ادلسجد النبوي وكا  

ومن عجارب األمر أن الشيخ دمحم بن إبراىيم كان يقول: الشيخ اذلبليل ، وذكر قصصا مع علماء احلجاز 
 شيخي يف العروض وأان شيخو يف التوحيد . 

ورأى اخلرافات ىنالك. ،وىو يف اذلند رحل يف إجازة صيفية إى أفغانستان  

يقول: كنت أستاذا يف كلية ندوة العلماء بدعوة من السيد  ،ننكليايةوىو يف اذلند حاول أن يتعلم اللغة اإل
سليمان الندوي، ورأيت أنو ال بد من تعلم لغة أجنبية إذ ال تتم الثقافة يف ىذا العصر بدون تلك اللغة، اللغة 

تعلم اإلننكلياية من تبلميذي وغَتىم.افبدأت  ،الساردة يف اذلند ىي اإلننكلياية  

.كان طلب علم  

نبل طالب العلم حىت أيخذ عمن فوقو وعمن مثلو وعمن دونو. ال ي  

تعلم اإلننكلياية من تبلميذه .، نكلياي والشيخ ما عنده اإلننكليايالتبلميذ عندىم اإلن  
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قال : فظهر يل وأان يف البداية أن لغة أىل اذلند اإلننكلياية ال تتفق مع نطق وفصاحة اإلننكليا فما أعجبتٍت. 
قال: فسألت، فأعلمت أن ىناك إرسالية نصرانية يف اذلند صاحبها كندي فذىبت إليو وعرضت عليو أن 

ن إن التامت أن ربضر رلالس الوعظ ولنك، يعلمٍت اإلننكلياية ابألجرة فأىب، وقال يل: أعلمك وال آخذ أجرة 
ال أفهم الوعظ، فقال يل  أياية، فقلت لو: أان ال أزال مبتداليت ألقيها يف اإلرسالية تتقدم يف اللغة اإلننكل

كان رجبل  و  الواحد نصف ساعة فالتامت احلضورأحضر، أان أعطيك ثبلثة دروس يف كل أسبوع مدة الدرس 
نشاط وال ربمس للدعوة وإمنا يسعى للمعيشة فلم يستجب لو إال كهبل قد ذباوز اخلمسُت وليس عنده 

 القليل. 

.اي من ربملون الدين للمعيشة لن يستجيب لنكم إال القليل   

فلما كان رأس السنة ادليبلدية نشر  ع، ومل ينكن محضر دروس وعظة إال ثبلثة أشخاص فصرت أان الراب
و ابلفانوس السحري فحضر كثَت من الناس حىت إعبلانت يف الصحف أنو سيعرض قصة حياة عيسى وسَتت

حىت أنو انقشهم ورد عليهم ورأى ترمجة ، اعده فنكاان يتعاقبان...إى آخرهامتؤلت اإلرسالية ودعا قسيسا يس
وألف كتااب مساه: ، ء ساقطة وفيها ربريف...إى آخرهالقرآن ابللغة اإلصللياية زجورج سيل وذكر أن فيها أشيا

قرأ فيو اإلصليل بعدة لغات فيما بعد وأثبت أن  ،ية يف إثبات أن عيسى بريء من األلوىيةالرباىُت اإلصليل
ثمرة تعلم اللغة اإلصللياية يف قصة الوإمنا ىو عبد بعد نقاش طويل وأخذ منهم  ،عيسى ليس إبلو من اإلصليل

 طويلة ذكرىا يف كتابو الرباىُت اإلصليلية.

قد نال عنده ضيفا يف سويسرا يف جنيف. رحل إى أدلانيا وكتب شنكيب أرسبلن و   
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كتب إى أحد أصدقارو يف وزارة اخلارجية يف برلُت يقول لو: عندي شاب مغريب أديب ما دخل أدلانيا  قال:
يب براتب يستعُت مثلو وىو يريد أن يدرس يف إحدى ازجامعات فعسى أن ذبدوا لو منكاان لتدريس األدب العر 

.وحصل أطروحتو ىناك  36فجاء ازجواب ابدلوافقة وكان ذلك يف سنة ، بو على الدراسة  

تنكلم عن سبب ذىابو إى أوراب فقال: عاشرت األوربيُت وخالطتهم يف مدهنم وقراىم سنُت طويلة قال: وإمنا 
سافرت إى أوراب بعد سن األربعُت للحصول على شهادة جامعية سبنكنٍت من الدخول إى ازجامعات يف الببلد 

فإن اآلسيويُت واإلفريقيُت غلوا يف تعظيم الشهادات  ،سيوية واإلفريقية لنشر الدعوة بُت ادلعلمُت وادلتعلمُتاآل
فمن حصل عليها صار حديثو مقبوال وصار يف نظرىم  ،العالية وأصحاهبا حىت صارت عندىم ىي كل شيء

ياب خا لقال الناس اي لك من عادلا ولو كان أجهل من محار أىلو كما قال الشاعر: ولو لبس احلمار ث
 محار.

سنة غَت متتالية م هبا، منكث فيها مخس وثبلثُت الشيخ منكث يف العراق فًتة درس يف عدة كليات وأطال ادلقا
فلم ، لموا بغداد من مسوىا دار السبلمزبللتها أسفار، ذبنس ابزجنسية العراقية وأراد أن يبقى عراقيا وقد ظ

غرب على ابل لوال ثورة عبد النكرمي قاسم اليت نشرت الرعب واخلوف يف العراق، ينكن خيطر لو الرجوع إى ادل
وطمع عبد  ،وأطلقت العنان للشيوعيُت يفعلون ما شاءوا بعد أن كانوا مسجونُت يف زمن احلنكم ادللنكي

دلغرب. السبلم عارف حاكم العراق يف فًتة من الامان برجوع صاحبنا اذلبليل إى العراق بعد أن غادرىا إى ا
: والرريس عبد السبلم عارف من أخص 117-116فها ىو اذلبليل يقول يف كتابو الدعوة إى هللا ص 

إخواننا السلفيُت ىو وفرقتو قاموا ابالنقبلب ومل يشاركهم عبد النكرمي قاسم إال دبوافقتو قال: وقد أخطأ رمحو 
تل، وسجن سنُت وعذب، مث أسعده هللا يف ذلك االنقبلب وكان أول من صلى انره فقد حنكم عليو ابلق

 احلظ حىت سبنكن من قتل عدوه يف أواخر األمر وشرينكو يف أولو واستوى على احلنكم. 
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فنكتب إيل خبط يده وأان يف ادلغرب يقول: ضلن تبلمذتك وضلن ساررون على اخلطة اليت اقتبسناىا من 
وما أدري كيف  ،ومل أقبل دعوتو فشنكرتو على ذلك، عراق مفتحة يف وجهك فأقبل علينادروسك فأبواب ال
فنكتب إيل يقول: علمت أن عبد السبلم عارف ، نبويلتسان السلفي الشيخ زلمود مهدي االاشعر بذلك أخ

من تبلمذتك وىذه فرصة ال تضاع فهلم نسعى يف عمل شيء ينفع اإلسبلم وادلسلمُت فاعتذرت لو ومل 
.ح صدري لذلك ألين مل أتوقع صلاحوينشر   

:كثر   وشيوخ  

من شيوخ العبلمة اذلبليل: الشيخ دمحم بن العريب العلوي وىو الذي كان سببا يف رجوعو إى ازجادة من 
 .ويف كتابو اذلدية اذلادية مناظرة طويلة مهمة جرت بينو وبُت شيخو ىذا رجع على أثرىا إى احلق، التيجانية 

.وكذلك من شيوخو الشيخ الفاطمي الشرادي   

خ آخرون مغربيون ضربت عن ذكرىم صفحا ألن عقيدهتم مل تنكن مرضية وال أرتضي ويقول الشيخ : يل شيو 
 من الشيوخ ادلغاربة من حيث العقيدة إال الشرادي والعلوي. 

والشيخ أمحد سنكَتج ودرس  ، دمحم بن حبيب هللا الشنقيطي الزمو تسع سنُتخارج ادلغرب مشاخيو من 
.يو عبد السبلم الشيخ عليو ودرس أوالده عبد النكرمي وابن أخ  

.ويف مصر الشيخ دمحم رشيد رضا   

.واستفاد يف اليمن من الشيخ دمحم بن احلسُت األنصاري اليمٍت   

احملقق الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي وتاوج ابنتو يف الابَت العبلمة واستفاد أيضا يف العراق من والد زوجتو 
.وكتب عنو مقالة جيدة قوية نشرت يف رلليت ادلنار والفتح ادلصريتان   
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بد الرمحان بن عبد ومن أىم شيوخو الذين كان محبهم وميدحهم وينكثر من الثناء عليهم الشيخ العبلمة ع
كفوري صاحب ربفة األحوذي. الرحيم ادلبار  

ا سئل عن الرجال األكثر أتثَتا يف حياتو قال: أوذلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وذكر عدة وىم الذين مسيناىم.ودل   

:تبلميذه كثر   

ومن أشهر تبلميذه أبو احلسن الندوي، وقد بعث إليو عدة رسارل وقفت على رلموعة منها وهلل احلمد، مث دلا 
بليل يف الرد على مجاعة تابو السراج ادلنَت الذي خصو الشيخ اذلتبُت لو ناعة صوفية عنده رد عليو يف ك

.التبليغ  

 ،وتبلميذ الشيخ منتشرون يف الدنيا كلها، منهم يف السعودية ومنهم يف اذلند، وىنالك كبلم كثَت عن تبلميذه 
بُت الشيخ اذلبليل  ومحدثنا تلميذه الشيخ عبد احلميد الرمحاين يف اذلند عجبا، واليوم مسعت منو قصة دارت

بينو وبُت الشيخ زلمود شاكر العبلمة ادلعروف.  -طبعا مسعتهما منو وىو يف اذلند-وبُت الشيخ   

.كثَت من تبلميذ الشيخ ما زالوا على احلياة   

من بعض تبلمذتو مثبل ادلغريب أيلول نور الدين أمحد كان يقول: أول كلمة قاذلا يل شيخي اذلبليل قبل أن 
يو: إذا أردت أن تطلب العلم من أجل الدنيا خسرت دينك ودنياك وإذا أردت أن تطلبو هلل رحبت أتتلمذ عل

الدنيا واآلخرة، حُت كان يسألٍت عن مسألة ما وال أحسن ازجواب كان يقول أعوذ ابهلل ىذا اخلطأ فيو حد 
  أستاذي الفاضل. الاان والسرقة وقتل النفس، وحُت أحسن ازجواب يقول: زين، زين، يقول: أال رحم هللا
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من تبلميذه ادلعاصرين أمحد دمحم احلمااوي كتب يف بعض ازجرارد، جريدة ادلدينة اليت تصدر من ادلدينة، كتب 
دافع فيها عن شيخو اذلبليل   1421ربيع األول سنة  13بتاريخ  10123مقالة يف عدد يوم ازجمعة برقم 

.كثَتا   

دة، من أىم ىذه احملاور التدريس، أخباره ومقاالتو منتشرة يف اجملبلت الشيخ دعا إى هللا كثَتا يف زلاور عدي
ادلصرية وعلى رأسها رللة الفتح اليت كان يصدرىا الشيخ العبلمة زلب الدين اخلطيب خال الشيخ الطنطاوي 

 وكان عبلمة فحبل ولعل لبعض إخواننا زلاضرة عنو.

ىذه عناوينها نشرت يف العربية واإلننكلياية واإلسبانية ( مقالة 500ولو مقاالت كثَتة مجعت قرابة مخسمارة )
واألدلانية ومقاالتو متنوعة ومن األشياء اليت توالىا وقام من خبلذلا ابلدعوة إى هللا اإلمامة واخلطابة والوعظ. 

لدىان وكان محضر درس يف العراق يف جامع الدىان وكان يصلي ازجمعة ىناك وكان يلقي الشيخ يف مسجد ا
األعظمية برصافة بغداد، التف حولو الشباب ادلوحدون وامتؤل رللسو ابلوعظ والدعوة،  ةوىو يف زلل عنده

ودرس مشنكاة ادلصابيح وزاد ادلعاد، وكان الشيخ الصاعقة وىو من العلماء النكبار محضر عنده  ،ونشر السنة
 .نطلقا للسنة ونصرة الدين احلقازجمعة والعيدين وىو من أعا إخوانو وأقرانو، وصار ىذا ادلسجد فيما بعد م

يقول تلميذه دمحم زحل: كان لدروس شيخنا الدكتور تقي الدين اذلبليل يف منكناس أطيب أثر إلحياء العقيدة 
 السلفية وإضعاف البدع. 

 عاش الشيخ فًتة طويلة يف منكناس يف حي الناىة .

ا على اآللة النكاتبة ما زال سلطوطا مرقو عر ولو ديوان مولو آاثر عظيمة يف خدمة احلق والدعوة من خبلل الش
وشعره جال وفيو مجيع ما يطرقو الشعراء وفيو من الطرفة  اىرمحو هللا تع –عنكم شيئا من شعره مل ينشر وأمس
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الشيء النكثَت، واي ليت الوقت ميتد حىت أستطيع أن أعطي كل زلور شيئا من نصيبو، ولنكن الوقت ضيق 
  فأتعجل فمن قصارد الشيخ قولو :

 نسبــــــوا إى الوىـاب خَت عبــاده

 يـــا حبذا نسبــــي إى الوىــــــاب

 هللا أنـطــقــــــهم بــــحق واضــــــــح

 و ىــم أىــــالــي فريــة و كـــــــذاب

 أكــرم بــهــا مــن فــرقــــة سلفـــية

 سلنكــــت زلجــة سنــة و كتـــــاب  

 و ىــي التــي قــصــد الــنيب بقولو

 ىــي مــا علــيو أنــا و كــل صحـاب

 قد غــاظ عبــاد الـقبــور و رىطـــهم

 تــوحــيــــدنــــــــا هلل دون تــــحــــاب

 عــجــاوا عــن الربىـان أن جيدوه إذ

 فــاعــوا لــسرد شتــارم و سبـــــاب

ن قبلنكمو كــذاك أســبلف لــهم مــ  
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 نسبــــوا ألىل الــحق من ألقــــــاب

 مســــوا رســول هللا قبــل مذشلــــاً 

 و مــن اقــتــفــاه قــيــل ىــذا صــاب

 هللا طــهــرىــم و أعلــــــى قــدرىم

 عــن نــبــا كــل مــعــطــل كـــــــذاب

 هللا ســمــــاىم بــــنــص  كــتــابــــو

اء رغــم الــــفاجر الــمرتــابحــنــفــ  

 مــا عــابــهم إال الــمعطل و الــنكفور

 و مــن غــوى بــــعــبــادة األربــــــاب

 و دعــــا لــهــم خــيــر الورى بنضارة

 ضمــت لــــهم نصراً مدى األحقـــاب

 ىــم حــاب رب الــعادليـــن و جنده

 و هللا يــرزقــــهــم بــغــيــر حســــاب

 و يـنـيـلــهم نــصــراً علـــى أعدارهم

 فــهو الــــمهيمن ىــــازم األحــــااب



دمة الدرر احلسان خ    

21 
 

 إن عــابــهــم نــذل لــئــيــم فـــــاجر

 فــإليو يــرجــع كــل ذاك الــعــــــــاب

 مــا عــابـهم عيب الــعـدو وىل 

ر يف العليــاء نبح كــــبلبـر الــبــديضيـ  

 يــا ســالــنكــاً هن  الــــنيب و صحبو

 أبــشــر بــمغفرة و حــســن مـــــآب

ـمو ىــايــمــة لــعدوك الــــخب اللئيــ  

بو إن يـنكـن فــي العد مثل ترا  

 يــا معشر اإلســبلم أوبــوا للــــهدى

 و قفوا سبــــيل الــمصطفــى األواب

سبلفأحيــوا شريعتو التـي سادت هبا األ  

 فــــهي شفــاء كل مصاب

 و دعــوا الــتحاب و الـتفرق و اذلوى

 و عقــــارــد جــــاءت من األذنـــــــاب

ــرونو  فيمـيــــنــها ال يــمــن فــيــو تـ
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 و يــســارىــا يــأتــيــنكم بـــــتــبــاب

 إن الـــــهــدى يف قفو شرعة أمحد

 و خبلفــــها رد علــــــى األعقـــــــاب

 جربــــتم طــرق الــــضبلل فـــلم تروا

ــراب  لــــــصــداكــم إال بــــريــق ســـ

 و هللا لو جربــــــتم نــهــ  الـــــهدى

ــراب  سنــة لفقــــتم جــمـلــة األتــــ

عــدارــنكــم و تــوقـعواو لــها بــنكــم أ  

 منــــنكم إعــادة ســارــر األســـــبلب

 أمــا إذا دمــــتم علــى تقليـــــدىم

 فــتــوقعــــــوا منــهم مــايــد عــذاب

 و تــوقعــــوا من ربـــنكم خسراً على

 خســر و ســــوء مــذلــة و عقـــــاب

 ىــذي نــصــيــحـــة مشفق متعتب

ــدكم يــــا قــوم مــن إعتــابىل عن  
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 و مــن البليــــة عذل من ال يرعــوي

 و لــدى الــــغوي يضيــع كل عتــــاب

ـــــرعة  و زعمــتم أن الــعروبــــة شــ

 و عقيــــدة تبنــى علــى األسبـــاب

 ال فــرق بيــــن مصــــدق لــمحمـــد

 و منكــذب فــالــــــنكل ذو أحســــــاب

 فــيصيــــر عنــدكم أبو جهــــل و من

 وااله مــن حــضــــر و من أعــــــــراب

 مثــل الــــنبــي زلمــد و صــحـــابو

 بئــس الــــجــااء لــــســادة أقطـــاب

 بــل صــــار بعضـــنكم يرجح جانب 

أوشـابالـنكفــــار من سفــل و مــن   

 مــاذا بنـى لنكم أبو جهل من اجملد

 الــــمخلد فــــي مــدى األحــقـــــاب

ـــــام و إال  إال عبــــادتــــــــو ألصــنــــ
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 و أدىــــم لــــــبنــاتــــــــهم بـتـــراب

 و جهــــالة و ضروب خاي يستحــى

 مــن ذكــر أدنــــاىــا ذوو األلبـــــــاب

علــون ذوي ادلفـــاخر و العلىأفــــت  

 بــــحثــالــة كــــثــعــالــب و ذرــــــاب

نكــنــون يــعـدل ابحلصىماللــؤلــؤ الــ  

 و الــــند و الــــهنــدي و األخشــــاب

 بدلــتــهم هنــ  الــهدى بــــضبللــــة

 و قصــــــور مــجــد شــــامخ بــخراب

 و لــقــد أتيــــتــــنكم بــنصح خالــص

 يشفــــيــــــنكم من مجلــة األوصـاب

 و اخــالــنكم ال تقبلــــون نصيحتـــي

 بــل تتبعــــون وســـاوس الــــــخراب

 ىذه ذكرىا يف مدينة منكناس. 
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وىنالك واثرق بُت يدي يف  ،ذكرت لنكم أن الًتمجة لو فيها نصيب عظيم، ترجم النكثَت من النكتب الًتمجة:
ادلرجان.  ؤلؤللو اعتماد ترمجتو ومدحها من الشيخ بن ابز للقرآن ولصحيح البخاري   

 ترجم القرآن ترمجة موجاة وىي ادلطبوعة مع ىوامش مأخوذة من تفسَت ابن جرير وابن كثَت والقرطيب. 

( رللد للقرآن . 13)رمجة مطولة فيها تايد عن وىنالك لو ت  

ترمجة مطولة لصحيح البخاري ابللغة اإلننكلياية طبع منها ادلختصر، وكذا طبع منها اللؤلؤ وادلرجان.  ولو أيضا
 لو كتب كثَتة ترمجها، بعض احملاضرات اليت وقف عليها ترمجها. 

 كتب عدة مقاالت بلغات غَت العربية، وقفت على رلموعة من ادلقاالت كتبت ابإلننكلياية وابألدلانية. 

من النكتب اليت ترمجها كتاب مدينة العرب يف األندلس زجوزيف ماكيب ذكر فيو اتريخ النصرانية وجرم 
.مامي تقريضات كثَتة ذلذا النكتابالنصرانية، وأ  

.لنكتاب بعد وىو ابللغة األدلانيةومن النكتب اليت ترمجها أيضا العيون الااللية، ومل أقف على ىذا ا  

.ابللغة األدلانية ومل أقف عليو وترجم أيضا طيف اخليال أيضا  

يقول الرجل ينكتب كتاب  196نكبلم شيخ اإلسبلم يف ازجواب الصحيح يف ازجاء األول ص وأذكر لنكم ب
لك النكتاب وينقل إى لغات أخر وينتفع هبا أقوام و أو حساب بلسان قومو مث يًتجم ذعلم يف الطب أو ضل

آخرون كما ترمجت كتب الطب واحلساب وصنفت بغَت العريب وانتفع هبا العرب وعرفوا مراد صاحبها وإن  
كان ادلصنف ذلا أوال إمنا صنفها بلسان قومو وإذا كان ىذا يف بيان األمور اليت ال تتعلق هبا سعادة اآلخرة 

 فنكيف ميتنع يف العلوم اليت تتعلق هبا سعادة اآلخرة والنجاة من العذاب أن تنقل من والنجاة من عذاب هللا
.لسان إى لسان حىت يفهم أىل اللسان الثاين هبا ما أراده هبا ادلتنكلم هبا أوال ابللسان األول   
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ل عن فاحلجة تقوم على اخللق ومحصل ذلم اذلدى دبن ينق 91ويقول: وكبلمو أيضا يف ازجواب الصحيح 
وذلذا جيوز نقل حديثو ابدلعٌت والقرآن ذبوز ترمجة معانيو دلن ال يعرف العربية ، الرسول اترة ادلعٌت واترة اللفظ 

 ابالتفاق.

. 60كتبو كثَتة غَت الًتمجة، حقق كتاب الفتوة، طبع يف العراق قدميا سنة   

سؤال عنهما ومل أظفر بشيء طال ال ،على كتاب التوحيد يحواش حواشي على كتاب كشف الشبهات، ولو 
.ابسم الشيخ دمحم سليمان الدرعاويولو يف كتبو بيان ذلك، وبُت أنو نشر ىذه النكتب ، منو  

ومن كبلمو يقول: نسبتو من الدرعة وىذا حق فهي بلدتو ولنكنو مل يشتهر بذلك، وزاد األمر غموضا أن يف 
قصدتو من تروي  النكتاب، فقد طبعت ألف والنسبة إليها درعي فنجحت فيما  ،ادلغرب منكاان يسمى درعة

نسخة فبيعت يف وقت قصَت ومل يتفطن أحد لذلك حىت الشيخ أمحد بن الصديق الغماري مع سعة طبلعو 
 درعة فلم وعلو مهتو يف البحث وكثرة ما يف خاارنو من النكتب بقي يف حَتة ألنو حبث يف اتريخ ادلنسوبُت إى

عنو ىذا النكتاب فبعث إيل يسألٍت عن ىذا ادلؤلف من ىو؟ فأخربتو  لك، وال أثرذجيد أحدا منهم يسمى ب
ابحلقيقة. قال : دلا اطلع العامل األجل مفيت ادلملنكة العربية السعودية وشيخ شيوخها الشيخ دمحم بن إبراىيم 
رمحو هللا عليو على ىذا العمل استحسنو كل اإلحسان، وإمنا فعلت ذلك ألن ادلتأخرين من رجال الدولة 

بوا شيخ دمحم بن عبد الوىاب وكذالعثمانية حرضوا شرار العلماء يف مجيع الببلد اإلسبلمية على تشويو مسعة ال
 عليو وأومهوا أتباعهم أنو جاء بدين جديد. 

ومن كتبو ادلهمة جدا كتاب: سبيل الرشاد الذي قال فيو الشيخ محاد األنصاري، قال: مل يؤلف يف اإلسبلم 
 مثلو. 
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الرد على ادللحدين دواء الشاكُت و قامع ادلشنكنكُت وىو كتاب يف الرد على ادللحدين نشره  ومن كتبو يف
 على حلقات طويلة يف رللة دعوة احلق ادلغربية. 

 ومن كتبو " الطريق إى هللا " وىو قطعة من النكتاب األول.

  .حظ لو يف األلوىيةومن كتبو الرباىُت اإلصليلية على أن عيسى عليو السبلم داخل يف العبودية و ال

 ومن كتبو: اذلدية اذلادية إى الطارفة التيجانية.

وقد ضيعو ونشر يف رللة الشبان ادلسلمُت يف البصرة وتعبت يف ، شىت على إصليل مىت يحواش ومن كتبو
 ربصيلها والسؤال عنها ومل أجد شيئا. 

.حيدوىو كتاب جيد يف التو  ،ومن كتبو: احلسام ادلاحق لنكل مشرك ومنافق  

.ونشر يف رللة الفتح على حلقتُت  ،القداينيُت لئلسبلم والرد عليهم ومن كتبو: سب  

.ر على سبع حلقات يف رللة ادلنارنش، عدل يف احلنكم البناء على القبورومن كتبو: القاضي ال  

شيعيُت.ومن كتبو: مناظراتن بُت رجل سٍت وىو الدكتور دمحم تقي الدين اذلبليل احلسٍت وإمامُت رلتهدين   

.ولو قصيدة يف أمساء هللا احلسٌت  

وأطلت التتبع عنو، وقد حصلتو ، واللواء ادلنشور يف بدع القبور و لو كتاب امسو : العلم ادلأثور والعلم ادلشهور
 1385وهلل احلمد منشورا يف رللة اذلدي النبوي اليت كانت تصدر عن مجعية أنصار السنة احملمدية يف سنة 

 نشر على سبع حلقات. 
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وتعبت يف البحث عنو ومل أجد شيئا.  ،ولو أيضا يف احلديث الاند الواري والبدر الساري يف صحيح البخاري
.على أربع مقاالت من ىذا النكتاب . وقد وقفتولو : أىل احلديث  

. يبن أنوار الوحي، و قد حصلتو يف كتولو علوم القرآن: قبس م  

.ح، وتفسَت سورة الفاربةتولو تفسَت سورة الف  

.ولو: ادلنحة الساضلة يف تفسَت سورة الفاربة   

يف رللة ازجامعة السلفية اذلندية على  واإلذلام واإلنعام مطبوعم، ة األنعاولو : اإلذلام واألنعام يف تفسَت سور 
 حلقات عديدة. 

.ستقيم يف صفة صبلة النيب النكرميولو: الصراط ادل  

 ولو: ذيل الصراط ادلستقيم وىي األدلة. 

 ولو حنكم اترك الصبلة. 

 ولو األنوار ادلتبعة يف ربقيق سنة ازجمعة: أثبت فيو بدعية صبلة سنة ازجمعة القبلية. 

 ولو: الصبح السافر يف صبلة ادلسافر. 

 ولو: إعبلم اخلاص والعام يبطبلن الركعة دلن فاتتو الفاربة والقيام. 

.لرابعية ركعتان يف مجيع األسفارولو: ازجيش ازجرار من أحاديث النيب ادلختار يف أن ا  

وعبادة ازجليل.  العقاردولو سلتصر ىدي اخلليل يف   
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شرح للنكتاب األول ( . ولو: مفتاح الفقو األصيل )  

ونشرت رللة ازجامعة اإلسبلمية يف ، فور واحلجاب، ولو فيو قصة طويلةولو: اإلسفار عن احلق يف مسألة الس
وتعبت دلا  ،العدد التاسع عشر ردا لو على أبو الفتح البينانوين مال فيو بداية إى أن الوجو ليس بعورة

الذي حصل يل ىذه ادلقالة وىو بيننا ويسمع كبلمنا.  حصلت ىذه ادلقالة، وشنكر هللا األخ الواسطة  

 ولو: أحنكام اخللع يف اإلسبلم. 

 ولو: دليل احلاج يف مناسك احل . 

.ة لو ولعل هللا ييسر يف ربصيلهاقد طال سؤايل عنها وعلمت أخَتا أهنا عند ابن، ولو: الفتاوى اذلبللية  

.ى ثبلث حلقات يف رللة دعوة احلقعل وقد نشر، قود الدرية يف منع ربديد الذريةولو: الع  

وقد حصلتو منشورا يف رللة اذلدى النبوي ادلصرية وىي اجمللة اليت كانت ، ولو: آل البيت ماذلم، وما عليهم
.تعتمدىا مجعية أنصار السنة احملمدية قبل رللة التوحيد، رللة التوحيد امتداد ذلذه اجمللة   

.ولو كتاب امسو : تعليم اإلانث  

وىذان النكتاابن نشرا أيضا يف كثَت من اجملبلت.، ىل التمسك ابحلجاب غلو واضلرافتاب امسو: ولو ك  

 وأما لون آخر من ألوان التأليف عنده لو الرحبلت وادلذكرات. 

 فلو كتاب امسو: الرحلة إى أدلانيا، ورحليت إى برلُت، ومن يرافقٍت من الرابط إى برلُت. 

رلبلت ىندية، وعلى رأسها رللة ازجامعة السلفية اذلندية.  ىذه كلها وجدهتا منشورة يف  

 ولو كتاب مطبوع امسو: الدعوة إى هللا يف أقطار سلتلفة . 
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ولو كتاب عجيب أقف معو قليبل وأذكر لنكم شيئا عن ىذا النكتاب، لو كتاب مساه: السراج ادلنَت يف تنبيو 
 مجاعة التبليغ على أخطارهم. 

ريخ مجاعة التبليغ وكيفية نشورها، وأىم أشخاصها وزعمارها البارزين، مث ادلدارس وىذا النكتاب ذكر فيو ات
دمحم أسلم الباكستاين ادلعنون النكبلمية والفقهية اليت أتثرت هبا ازجماعة، وىو عبارة عن تلخيص موجا لنكتاب 

وقال اذلبليل فيو: ذكرت ماذلم و ما عليهم ونقلت أخبارىم من  ، ماعة التبليغ عقاردىا وأفنكارىا ومشاخيها جب
 كتبهم. 

.وذكر أشياء كثَتة عنهم ، ى بو اأخلص كبلمو رجاء أن ينفع هللا تعوقد رأيت أن   

، ولو  -144 – 143-142-141( صفحة 3وجدت كلمة للهبليل يف سبيل الرشاد يف ازجاء الثالث )و 
.همزجماعة وبيان أخطاركبلم مجيل جدا فيو ربذير من ىذه ا  

النكتب العجيبة لو تقومي اللسانُت ذكر أخطاء شارعة بُت النكتاب وبُت العلماء. من   

.يخ اذلبليل وبقيت بقية يف مدحوىذه مجلة يسَتة من ترمجة الش  

مخسة  يقول الشيخ األلباين رمحو هللا عن اذلبليل. كان شيخنا األلباين يذكر العبلمة اذلبليل خبَت وكان يعده من
مل ير مثلهم البتة يف العلم والتحقيق وىم : الشيخ بن ابز، وتقي الدين اذلبليل، و صفي الدين ادلباركفوري، 

 وبديع الدين السندي والشنقيطي. و

كان الشيخ بن ابز يقول: وجدت خبط اذلبليل ينكتب إى بن ابز يقول: ىدية من ادلؤلف إى اإلمام ادلصلح 
لى بصَتة مساحة األستاذ الشيخ عبد العايا بن ابز مع أطيب التحيات الداعي إى صراط هللا ع

8/11/1391 .  
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: الشيخ دمحم انصر الدين األلباين شيخنا يف احلديث والشيخ دمحم تقي الدين اذلبليل يقول  وكان الشيخ بن ابز
 شيخنا يف العقيدة. 

.ابز وىذه ادلقولة مشهورة عندان يقول تلميذه دمحم شطو، تلميذ الشيخ بن  

يقول: ىذا ادلغرب العريب رغم التجاىل  ،وقد مدح الشيخ اذلبليل عبد احلميد بن ابديس، وذكره خبَت
والتناسي من إخوانو ادلشارقة كان يبعث يف أبنارو من رجال السيف والقلم من يذكرون بو ويشيدون ابمسو 

و من معادن للعلم والفضيلة ومنابت للعا والرجولة ومعاقل للعروبة ويلفتون نظر إخواهنم ادلشارقة إى ما في
.واالسبلم ومسي منهم الشيخ تقي الدين اذلبليل   

وكان شنكيب أرسبلن يقول عنو: سألت صاحبنا الشيخ اذلبليل وىو الغاية البعيدة يف النحو واللغة، ونعتو 
.و قال عنو من كبار األدابء واخلطباء ، ديث وقال أثق بعلمو يف العربيةابلعبلمة ومن علماء احل  

وأما الشيخ زلب الدين اخلطيب فقال عن اذلبليل: الفاضل فاضل حيثما كان كما أن الشمس مشس شرقت 
أم غربت واألستاذ العبلمة السيد دمحم تقي الدين اذلبليل صاحب الفصول ادلمتعة والبحوث ازجليلة يف صحيفة 

والعجم وادلسلمون وغَت االعًتاف بفضلهم الشرق والغرب والعرب  الفتح من أفاضلنا الذين أمجع على
فهو يف احلجاز انر على علم شهرة وفضبل ويف اذلند تبوأ منصة التدريس يف أرقى جامعاهتا ويف ، ادلسلمُت

وىو اآلن يف أدلانيا موضع احلرمة من ، العراق معروف بدؤوبو على خدمة ىذه األمة وحرصو على خَتىا 
نظر واقف على أحوال الشرق فاألستاذ اذلبليل رجل عادلي واسع ال ،عة بون اليت يتوى التدريس فيهاأركان جام
راءان يقدرون ومن حسن احلظ ق ،لذلك كان ما يقرره يف حبوثو من حقارق أييت انضجا مفيدا شلتعا، والغرب

ابلفاردة ادلرجوة منو وهللا ادلوفق.وكل ما ينكتبو األستاذ اذلبليل وأضرابو يف الفتح أييت ، رجاذلم كما نقدرىم  
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وال زال حيا يف ادلغرب ىرما كبَتا، وكان شرينكا لو يف رللة  –مدحو كذالك تلميذه وصديقو عبد هللا كنون 
 لسان الدين. 

.مدحو الندوي تلميذه، مدح اذلبليل   

 مدح اذلبليل كثَت. 

ذ تقي الدين اذلبليل مد هللا يف عمره وبقااي وجدت يف الابَت أثرا لؤلستا:  4/46يقول الطنطاوي يف ذكرايتو 
 من تبلميذه .

.من رللة الفتح 383مدحو شاعر مصري امسو دمحم النجمي يف قصيدة نشرت يف العدد   

وألن ادلصادر عن ىذا  ،وأان أعًتف بعجاي لضيق الوقت من جهة وعدم استنكمال البحث من جهة أخرى
ء الرجال مبثوثون يف كثَت من البلدان أسأل هللا سبحانو وتعاى العلم مازالت يف صدور وعقول الرجال وىؤال

أن ييسر يل ولنكم اخلَت واذلدى وأن ييسر لنا إسبام ما بدأان بو من إظهار ىذا العلم و إبراز فضلو و دعوتو 
 وحرصو وشعره. 

.لو و صحبو و سلماوصلى هللا على نبينا دمحم وعلى   
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مكانكم متابعتنا من خالل :إبخبدمة الدرر احلسان للتواصل   

  

ادلوقع الرمسي للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ) يبث من خبللو الدروس ( – 1  

http://meshhoor.com/ 

 

صفحتنا على الفيس بوك : – 2  

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

 

قناتنا على التيلغرام : -  3  

http://t.me/meshhoor 

 

خدمة الواتس اب للرجال من خبلل ىذه األرقام : – 4  

 

 للرجال {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }

 

https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

