


١ 
 

 
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا.

شأهنم، كما  من كتابه العزيز ورفع يف مواضع  أثىن هللا عز وجل على العلماء وبعد، فقد 
ُ ِب ا ت  ْعم ُلون  خ ِبير @يف قوله تعاىل:  ُ الهِذين  آم ُنوا ِمنُكْم و الهِذين  أُوُتوا اْلِعْلم  د ر ج اٍت و اَّلله  <ي  ْرف ِع اَّلله

وبني مكانتهم  ،حاديثوأثىن عليهم رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم يف أ. [11]اجملادلة: 
و م ْن س ل ك  ط رِيًقا ي  ْلت ِمُس ِفيِه ِعْلًما س ههل  اَّللهُ ل ُه بِِه ط رِيًقا ِإىل  …»ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال وفضلهم

ت زُِعُه ِمن  اْلِعب ادِ »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال  .(١)«…اْلْ نهةِ  و ل ِكْن ي  ْقِبُض اْلِعْلم   ،ِإنه هللا  َل  ي  ْقِبُض اْلِعْلم  اْنِتز اًعا ي  ن ْ
ت  ْوا ِبغ ْيِ ِعْلمٍ  ،ُجههاًَل  ذ  النهاُس ُرُؤوًسااّته   يُ ْبِق ع اِلًماح َّته ِإذ ا َل ْ  ،ِبق ْبِض اْلُعل م اءِ  ف ض لُّوا  ،ف ُسِئُلوا ف أ ف ْ

 .(٢)«و أ ض لُّوا
أيمرون ابخلي، وينهون عن الشر،  والعلماء هلم دور كبي يف إصالح الفرد واجملتمع،

وينشرون العلم،  وينبهون الناس إىل السنة، وحياربون البدعة، ويقيمون التوحيد، وينبذون الشرك،
احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من : "-رمحه هللا- اإلمام أمحد. قال وحياربون اْلهل

يون ب ِصرُّون من هم على األذى، حيُ وي ُ  ،يدعون من ضل إىل اهلدى ،الرسل بقااي من أهل العلم
وكم من ضال  ؟!، فكم من قتيل إلبليس أحيوهي  مْ بكتاب هللا املوتى، ويُ ب صرُّون بنور هللا العُ 

 .(٣)"وما أقبح أثر الناس عليهم ،فما أحسن أثرهم على الناس ؟!اتئه قد هدوه
رمحه -قي الدين اهلاليل ومن هؤَلء األعالم األفذاذ الذين نفعوا البالد والعباد: الشيخ ت

وسنسلط الضوء يف هذه الورقات على جوانب  من حياته، ُمْْبزين بعًضا من مواقفه يف  -هللا
نشر التوحيد وعقيدة السلف الصاحل، وحماربته للخرافات الشركية والبدعية، وكان من حق 

والدعوة إىل الشيخ أن تكتب عن حياته ودعوته رسائل جامعية تْبز جهوده يف خدمة اإلسالم 
 رسالة كتبت عنه رمحه هللا. -فيما اطلعت عليه-هللا تعاىل، وَل أعلم 

 نبذة عن حياته:
                                                           

 .وغيه، من حديث أيب هريرة ( 2699)مسلم رواه ( 1)

 .(، من حديث عبدهللا بن عمرو 2673(، ومسلم )100رواه البخاري )( 2)

 (.6)ص  الرد على الزاندقة واْلهمية( 3)
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احلسيين املغريب،  اهلاليل بن الطيب ن عبدالقادراب حممد تقي الدينهو العالمة الدكتور 
 1311سنة  ولد .مغريبي وأديب وشاعر ورحالة سلفي ولغو  وفقيه حمدثكنيته أبو شكيب، 
اململكة ت جنوب لْ يال  افِ فة اليوم بت  املعرو  ،هي من بوادي مدينة سجلماسةه  بقرية "الفرخ"، و 

 جده من فقهاء تلك البالد.والده و فيف أسرة علم وفقه،  نشأ ،ةاملغربي
وقرأ علوم  ،حفظ خمتصر خليل، مث ر سنةبن اثنيت عشاهو قرأ القرآن على والده وحفظه و 

حصل على شهادة  إىل أن ،ة وفاسد  جْ طلب العلم على علماء و  و  ،الفقه املالكيو اللغة العربية 
 .من جامع القرويني

صلى هللا عليه  النيبسنة واَلستزادة من  طلًبا للحديث، (ه 1340)قاهرة إىل ال سافرمث 
ا لقي الشيخ حممد رشيد كم،  ظاهر أيب السمح إمام احلرم املكيالفالتقى ابلشيخ عبدسلم، و 

 ، والشيخ حممد حامد الفقي.، والشيخ حممد الرمايلرضا
 ومكث ِبصر سنة واحدة يدعو إىل عقيدة السلف، ،حضر دروس القسم العايل ابألزهر

 .(١)اا تيجاني  بعد أن كان صوفي   ،حلادوحيارب الشرك واإل
 ،اهلند لينال بغيته من علم احلديث ذهب إىل مث سافر إىل مكة ألداء احلج، وبعدها

 ،الرمحن املباركفوريالشيخ عبد احملدث لقيهم:ن ممعلماء أجالء هناك فأفاد واستفاد؛ و فالتقى 
 .األنصاري اليماينالشيخ حممد بن حسني و 

اَل السلفي احملدث احملقق دينة البصرة ابلعفالتقى ِبه  توجه إىل العراق 1343ويف عام 
ا انتفع كثيً ف، (٢)مؤسس مدرسة النجاة األهلية ابلزبي ،الشنقيطيفال اخلي احلسين  منياأل حممد

 ِبجالسته ومذاكراته، وأقام ابلعراق ثالث سنوات.
إىل  اتوصية وتعريفً  -رمحه هللا- سيد حممد رشيد رضاأعطاه الو مث سافر إىل السعودية 

ا تقي الدين اهلاليل املغريب أفضل إن حممدً "قال فيها:  -رمحه هللا- امللك عبدالعزيز آل سعود
العزيز ، فبقي يف ضيافة امللك عبد"من علمهمن جاءكم من علماء اآلفاق، فأرجو أن تستفيدوا 

                                                           
 (.48نسبة إىل التيجانية، وهي طريقة صوفية أسسها أمحد التيجاين. انظر "التيجانية" لعلي السويلم )ص ( 1)

واثئق مدرسة النجاة األهلية ِبدينة ر عن مدرسة النجاة: كيال عن البصرة. وانظ  17مدينة جنوب العراق تبعد حنو  (2)
 للبابطني. ومذكرات حممد أمني الشنقطي. الزبي
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مث نقل إىل  ،وبقي ابملدينة سنتني ،ا للتدريس يف املسجد النبويبضعة أشهر إىل أن عني مراقبً 
 سنة واحدة.  وأقام هبا ،لسعودي ِبكةاملسجد احلرام واملعهد العلمي ا

حيصل على دراسة  الشيخ سليمان الندوي رجاء أن من دعوةب سافر إىل اهلندبعدها و 
حيث  ،ابهلند ؤكلية ندوة العلماء يف مدينة لكنهاألدب العريب يف   أساتذةِ  ، وصار رئيس  جامعية

جملة  أصدرتيسر له الدراسة اْلامعية هبا. و َل تو  ،ة اإلجنليزيةتعلم فيها اللغ ،بقي ثالث سنوات
مث ، ابقرتاح من الشيخ سليمان الندوي وِبساعدة تلميذه الطالب مسعود عاَل الندوي "الضياء"

 . (١)ا ِبدرسة "النجاة األهلية"عاد إىل الزبي وأقام هبا ثالث سنني معلمً 
كانت لدى الدكتور تقي الدين رغبة يف إمتام دراسته اْلامعية، فتوسط له األمي شكيب و 

فعودلت شهادته احلاصل عليها من القيوان ابلشهادة  ،صديق له من األملان أرسالن عند
ا يف وعني حماضرً  ،األملانية، فتعلم اللغة األملانية يف عام واحد وهبا التحق جبامعة بون ،الثانوية

ومراجع لغوي ابلقسم العريب من  جامعة بون، كما شغل أثناء إقامته يف أملانيا وظيفة مشرفٍ 
ووجدها فرصة ساحنة لفضح جرائم احملتلني لبلده املغرب من الفرنسيني  ،اإلذاعة األملانية

ا من بلده املغرب، كما عملت بريطانيا على نزع ا رمسيً ا بنفيه نفيً واإلجنليز، فأصدرت فرنسا قرارً 
 م.1934جنسيته العراقية اليت كان قد جتنس هبا سنة 

 م حصل على درجة الدكتوراه يف فلسفة العلوم.1941سنة يف 
م سافر إىل العراق 1947ويف سنة ، ة الثانية سافر الشيخ إىل املغربأثناء احلرب العامليو 

إىل أن قام اَلنقالب العسكري يف العراق فغادرها  ،قام ابلتدريس يف كلية "امللكة عالية" ببغدادو 
حيد هللا ونبذ الشرك يف الدعوة إىل تو  ،إقامته ابملغرب م. وشرع أثناء1959إىل املغرب سنة 

ا جبامعة حممد اخلامس م( عني مدرسً 1959يف هذه السنة )سنة واتباع هنج خي القرون. و 
 م تلقى دعوة من مساحة الشيخ عبدالعزيز بن ابز1968ويف سنة  .مث بفرعها بفاس ،ابلرابط

من  ابْلامعة منتدابً  اللعمل أستاذً  ؛ة املنورة آنذاكديناْلامعة اإلسالمية ابمل رئيسِ  -رمحه هللا-
عاد إىل و  ،حيث ترك اْلامعة ،م1974إىل سنة وبقي يعمل هبا  ،فقبل الشيخ اهلاليل ،املغرب

جيول أحناء و  ،للدعوة إىل هللا، فصار يلقي الدروس ابملساجد ليتفرغابملغرب  مدينة مكناس

                                                           
 (.7الدعوة إىل هللا يف أقطار خمتلفة )ص  (1)
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املواظبني على الكتابة يف جملة )الفتح( حملب الدين كان من و  ،ملغرب ينشر دعوة السلف الصاحلا
 اخلطيب، وجملة )املنار( حملمد رشيد رضا رحم هللا اْلميع.

  :خهشيو 
للشيخ اهلاليل شيوخ عدة يف شَّت البالد اليت سافر إليها، عالوة على علماء القرويني 

الشيخ حممد بن ، و رضاالشيخ رشيد و ، الشيخ حممد العريب العلوي وعلماء األزهر، ومن هؤَلء:
الشيخ الفاطمي ، الرمحن بن عبدالرحيم املباركفوريالشيخ احملدث عبد، و آل الشيخإبراهيم 
الشيخ ، ن حمسن األنصاري اليماينالشيخ حممد بن حسني ب، و الشيخ أمحد سكيج، و الشرادي

الشيخ حممد سيدي بن ، و نقيطي )غي صاحب "أضواء البيان"(الشبن عبدي حممد أمني 
  .حبيب هللا الشنقيطي

 : رجوعه إىل عقيدة أهل السنة
كان الشيخ صوفي ا على الطريقة التيجانية، ومنه هللا عليه أبن اتب ورجع إىل عقيدة 

بب خروجي من الطريقة التيجانية قد فصلت القول يف سومنهج السلف الصاحل، قال رمحه هللا: "
هي و ، د رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأبنائه حمم خيالسلفية احلنيفية ملة إبراهيم و  دخويل يفو 

. وقال أيضا: (١)"ة اهلادية إىل الطائفة التيجانية(يه شرحت ذلك يف كتاب )اهلدِ ، اإلسالم الطاهر
جانية كاخلروج يوكنت أرى خروجي من الطريقة الت ،لقد كنت يف غمرة عظيمة وضالل مبني"

 . (٢)"حزح عنها قيد شعرةوَل يكن خيطر يل ببال أن أتز  ،من اإلسالم
رمحه هللا،  الشيخ حممد بن العريب العلويوكان سبب خروجه من الطريقة التيجانية هو 

 .(٣)بعد مناظرة طويلة
وكانت حياُة الشيخ بعد توبته ورجوعه إىل عقيدة التوحيد واتباع سيد املرسلني صلى هللا 

وكتبه مليئة بذلك، وقد ألف يف عليه وسلم عامرًة ابحلث على سلوك سبيل السلف الصاحل، 
اء على القبور أحاديث النهي عن البن( وذكر فيه احلسام املاحق لكل مشرك ومنافقذلك كتابه )

                                                           
 (.7الدعوة إىل هللا يف أقطار خمتلفة )ص  (1)

 (.12اهلدية اهلادية إىل الطائفة التجانية )ص  (2)

 وما بعدها.( 14املرجع السابق )ص ( 3)
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، مع أن الكثي من الناس يف زمانه قد ابتلوا للذريعة املوصلة إىل الشرك ادها سد  نوالعبادة ع
وكان رمحه هللا جيادل بعلم وحكمة بعبادة األولياء وشد الرحال إىل قبورهم والطواف حوهلا. 

اي هذا لقد أسرفت يف  :كأين بعابد القْب يقولو ألنه جرب الشر واتب منه، قال رمحه هللا: "
ا؟ فأقول يف اْلواب: أن حممدا رسول هللا قْبً مسلم يشهد أن َل إله إَل هللا و  فهل يعبد ،القول

ألنين أان بنفسي كنت  ؛أن تغالطينأما أان فال تستطيع  ،ميكن أن تغالط هبذا الكالم غيي
وأزيدك على ذلك ما  -هلل احلمدو -ا ا كثيً هدى يب خلقً و  ،أعبد القبور فهداين هللا إىل توحيده

 -ما أكثرهمو -لزمان من أهل البالد اإلسالمية أن اْلهال يف هذا ا :ايلقمك حجرً خيرصك و 
 (١) ..."حلمييعبدون كل شيء حَّت ايعبدون القبور واألنصاب بل واألشجار و 

 :موقفه من دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب
وكان الشيخ اهلاليل معجًبا بدعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب انشرا لكتبه كما سيأيت، 
وكان ينوه جبهود اململكة العربية السعودية يف نشر التوحيد ونبذ الشرك والبدع؛ ألنه عايش الفرتة 

رمحه هللا، وكيف كان أهل مكة واملدينة وما حوهلما أايم اليت سبقت دخول امللك عبدالعزيز 
. فلما ظهر التوحيد من (٢)ه(1341امللك حسني بن علي عندما حج أول حجة له عام )

جديد بنجد واحلجاز أثىن على امللك عبدالعزيز وعلى وأبنائه رمحهم هللا وعلى الشعب السعودي 
لكة السعودية بقيادة ملكها اإلمام املصلح فإن الشعب السعودي واملمحيث قال رمحه هللا: "

جاللة امللك فيصل واألئمة السابقني من أسالفه رمحهم هللا َل يزالوا حيكمون شريعة هللا، 
ويتخذون القرآن إماما والسنة سراجا، يضيئان هلم ظلمات احلياة الدنيا ابنتشار األمن على 

د له نظي يف الدنيا، حَّت إين ملا كنت األنفس واألموال واألعراض يف بالدهم إىل حد َل يوج
يف أملانيا قبل احلرب وقبل تقسيمها وهي يف عنفوان قوهتا، وحدثت الناس هناك ابألمن الذي 
يتمتع به سكان اململكة السعودية تفصيال سألوين: أين يتخرج رجال شرطة هذه اململكة 

ما أخْبهتم به، شكهم فيلقرآن يف املسجد؛ فأبدوا رؤساؤها؟ فقلت: يتخرجون يف مدرسة ا
وقالوا: َل يوجد يف الدنيا أحسن من الشرطة األملانية ومع ذلك َل يوجد عندان مثل ما ذكرت 

 من األمن!
                                                           

 (.7)ص الدعوة إىل هللا يف أقطار خمتلفة  (1)
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وهذا الثواب املعجل يف الدنيا يدل دَللة قطعية على أّن هللا الذي َل خيلف امليعاد سيثيب 
كما قال تعاىل:   ، الدار الدنياإمام هذه الدولة وأسالفه ورجال دولته وأعوانه املخلصني يف

اُر اآْلِخر ِة خ ْير و ل ِنْعم  د اُر اْلُمتهِقني  )@ نْ ي ا ح س ن ةر و ل د  ِذِه الدُّ نهاُت ع ْدٍن 30لِلهِذين  أ ْحس ُنوا يف ه  ( ج 
ُْم ِفيه ا م ا ي ش اُءون  ك ذ ِلك  جي ْ  ا اأْل هْن اُر هل  ُ اْلُمتهِقني  ي ْدُخُلوهن  ا جت ْرِي ِمْن َت ِْته   -30]النحل:  <زِي اَّلله

31](١).  
كما أشاد ابلقوة اليت كانت تتمتع هبا اململكة العربية السعودية يف فرتة َل تكن الدول 

وأشهد ابهلل أين ملا دعاين مسو األمي  الغربية أتبه ابلدول العربية واإلسالمية فيقول رمحه هللا: "
سنة سبع ومخسني بتاريخ النصارى، وأظنه يوافق سنة ست مساعد بن عبد الرمحن إىل احلج 

وسبعني للهجرة، كنت راكبا يف طائرة سويسرية من بغداد إىل الظهران، وكانت املضيفة من 
القسم املتكلم ابألملانية من سويسرا؛ فأخذت تدور على ركاب الطائرة، ملا أرادت أن تدخل 

َل يطلب أحد منكم مخرا حَّت جنتاز اململكة  يف مساء اململكة العربية السعودية وتقول هلم
السعودية، وَل جيوز ألحد منكم أن ميسك زجاجة مخر ولو فارغة؛ فإّن احلكومة السعودية 
تعاقبنا على ذلك، وتكلمت معي ابللغة األملانية ألهنا عرفت من قبل أين أتكلم هبا، وشرحت 

السعودية، وأهنم َل يتساهلون مع أي يل خوف قائد الطائرة ومجيع املوظفني من رجال اململكة 
طائرة جيدون فيها شرااب مسكرا ظاهرا؛ قالت: فنحن خنبئ مجيع األشربة املسكرة حَّت القوارير 
الفارغة إىل أن خنرج من هذه اململكة، فأخْبهتا أين مسلم وأن عقيديت واحلمد هلل مطابقة هلذا 

 نفذ هذا احلكم.احلكم، وأان أمحد هللا على وجود مملكة يف الدنيا ت
وحنن نشاهد شريعة القرآن تنفذ على رؤوس األشهاد، يف هذه اململكة الفذة، فيقتل 
القاتل املتعمد، ويرجم من الزانة من يستحق الرجم، وجيلد من يستحق اْللد مع التغريب، 
وتقطع يد السارق، ويقام احلد على الشارب، وَل حيكم حاكم يف مجيع أرجائه إَّل بشريعة 

آن، فكيف يستطيع مسلم أو منصف أن يسوي بينهما وبني من حيل ما حرم هللا، وحيكم القر 
 .(٢)"بغي ما أنزل هللا

 :إىل التوحيد جماالت دعوة الشيخ
                                                           

 ه(1389 شوال -السنة الثانية -، )العدد االثاينجملة اْلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، من التقدم والرجعية (1)

 املرجع السابق. (2)
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تنوعت جماَلت دعوة الشيخ نظرًا لسعة علمه وكثرة أسفاره وتعدد املناصب اليت شغلها، 
 اليت برزت فيها جهوده الدعوية: اجملاَلتأهم ومن 

 :  ته:مؤلفاأوالا
يف فنون شَّت: يف التفسي واحلديث والعقيدة والفقه  كثية  فللشيخ قلم سيهال أمثر مؤلفات

كما تكشف عن   ،تنم عن سعة اطالعه وتنوع علومه واللغة كما له ديوان شعر، فهذه املؤلفات
 بعض مؤلفاتهوسنسرد  مهته يف الدفاع عن دين هللا تعاىل وحماربة كل ما خيدش عقيدة املسلم،

  :العقدية
 )مطبوع( جانيةياهلدية اهلادية للطائفة الت •
 )مطبوع( احلسام املاحق لكل مشرك ومنافق •
)وهي أربعة وعشرون مقالة  دواء الشاكني وقامع املشككني يف الرد على امللحدين •

م، وآخرها 1957من جملة دعوة احلق املغربية املؤسسة سنة  26نشرت األوىل منها يف العدد 
 (55يف العدد 
 )مطبوع( سبيل الرشاد يف هدي خي العباد •
 العلم املأثور والعلم املشهور واللواء املنشور يف بدع القبور •
 اينفكاك األسي العاين املكبول ابلكبل التيج •
 )مقالة( آل البيت ما هلم وما عليهم •
 اإلهلام واإلنعام يف تفسي األنعام •
 )مطبوع(. الْباهني اإلجنيلية على أن عيسى داخل يف العبودية وبريء من األلوهية •
 بيان الفجر الصادق •
 القاضي العدل يف حكم البناء على القبور •
 )مطبوعة( أمساء هللا احلسىنقصيدة يف  •
  يف العقائد وعبادة اْلليلخمتصر هدي اخلليل  •
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 )طبع( الوّهابلتوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبدحاشية على كتاب ا •
، وهلذه احلاشية واليت قبلها قصة حاشية على كشف الشبهات حملمد بن عبد الوّهاب •

 عجيبة يف اختيار عنواهنما، وسأذكرها َلحًقا )طبع(
وبعض الرسائل إىل امللوك والزعماء ، (١)ودعاهتم إىل علماء املسلمني هسائل: ر اثنيا

زعماء اإلصالح ورجال وبعض  هميذكما راسل بعض تال  ،ءوجهاالو ، ءمرااأل، و ءرؤساالو 
يف أمصار عدة إضافة إىل مدن داخل  الصحافة واإلعالم مث مراسالته إىل أعدائه وخمالفيه

وهذه الرسائل مفيدة املغرب: كاململكة العربية السعودية ومصر واهلند وابكستان وأوراب وأمريكا. 
معرفة مدى سعة عالقاته، ويف كثي منها تدوين لبعض آرائه يف مسائل إصالحية، وقضااي يف 

لكرمي واألحاديث النبوية، مع معرفة ستنباطات شرعية من القرآن اافقهية، واجتهادات لغوية، و 
 .ي للمسلمنير دقيقة بواقع ما جي

 ا: كثرة أسفاره وتنقله يف البالدلثاث
للشيخ اهلاليل جهود يف تعليم الناس التوحيد وعقيدة السلف الصاحل حيث سافر إىل 

 بالد كثية، وسأقتصر على أمهها واليت كانت له فيها جهود واضحة:
 جهوده يف املغرب: (1

كانت للشيخ مهة عالية يف دعوة الناس إىل التوحيد والرتفع عن اخلرافات والبدع 
والشركيات، يف مدن شَّت يف املغرب منذ فرتة اَلستعمار الغاشم )اإلسباين والفرنسي(. ويتحدث 

كل   )ِبدينة تطوان املغربية( املسجد اْلامعالشيخ عن هذه الفرتة حني كان يلقي الدروس يف 
هم كانوا ئعلما أغلب أن ا مععظيمً  إقباًَل  هالناس علماؤهم وعامتهم على دروس أسبوع، فأقبل

يف األصول  ملناظرتهأبن يعينوا ْلنتني  هوهددو  ،معادين وحماربني للتوحيد واتباع السنة أشد احملاربة
ه بطريقة علمية وحبكمة وموعظة طم أصنامهم يف دروسحيوأخذ الشيخ هبم  يعبأالفروع فلم و 

واجتهد يف نشر سنة النيب صلى هللا عليه وسلم  ستخدما ما وهبه هللا من فطنة وذكاء،حسنة، م
يف هذه الفرتة، حيث كان املصلون َل يضعون اليمىن على اليسرى يف الصالة، وإمنا يعتقدون 

                                                           
رسائل العالمة السلفي حممد تقي الدين اهلاليل مجعها مشهور حسن آل سلمان وطبعها يف أربع جملدات بعنوان: " (١)

 املغريب للعلماء والوجهاء، مؤسسة دار لطائف.
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أن الصواب هو سدل اليدين وإرساهلما، كما أهنم َل جيهرون ابلتأمني خلف اإلمام يف اْلهرية، 
حلقات الشيخ وجمالسته بدأ الناس يعرفون السنن وما ثبت عن النيب صلى هللا  وبعد حضور

ملا بدأت دروسي يف اْلامع الكبي َل يكن أحد يضع و عليه وسلم وما َل يثبت. يقول رمحه هللا: 
قراءة بسم هللا الرمحن ع اليمىن على اليسرى يف الصالة و وضو  ،اليمىن على اليسرى يف الصالة

غيها. فبدأ العوام يعملون هبذه السنة و  ،الفاَتة أعظم شعار للمتبعني للسنة الرحيم يف أول
لكن ابستمرار الدروس بضع سنني كثر املتبعون للسنة الناس يتعجبون من العاملني هبا و كان و 

يف الصالة َل يرفع عند الركوع وَل   يديه سادًَل يف هذا املسجد حَّت صار الناس إذا رأوا رجاًل 
 َل جيهر ابلتأمني يتعجبون منه.نه و عند الرفع م

والذي يتتبع كالم الشيخ وسرده لطريقته يف الدعوة إىل هللا تعاىل يتبني له جلي ا احلكمة 
ِبيِل ر بِّك  @اليت كان يتحلى هبا يف أسلوبه الدعوي، ممتثاًل قول احلق سبحانه وتعاىل:  ادُْع ِإىل  س 

ْوِعظ ِة احلْ س ن   ِة و اْلم  ِبيِلِه و ُهو  اِبحلِْْكم  اِدهْلُْم اِبلهيِت ِهي  أ ْحس ُن ِإنه ر بهك  ُهو  أ ْعل ُم ِب ْن ض له ع ْن س  ِة و ج 
طمًعا فيما وعد به بقوله ملسو هيلع هللا ىلص [، سالكا بذلك سبيل النيب 125]النحل:  <أ ْعل ُم اِبْلُمْهت ِدين  

. ومما يشهد هلذا (١)«ل ك  ِمْن مُحِْر الن هع مِ أل  ْن يُ ْهد ى ِبك  ر ُجلر و اِحدر خ ْير » عليه الصالة وسالم:
اتباع السنة دون أن أتعرض للشيخ فعزمت أن أدعو إىل توحيد هللا و ما حكاه عن نفسه قائال: "

 . (٣)"بطعن أو بتزكية من الوجهة الشخصية  (٢)أمحد
الشرك فطًنا ذكي ا يف نشر عقيدة التوحيد وحماربة  -رمحه هللا-وقد كان الشيخ اهلاليل 

والبدع، ومن أمثلة ذلك ما جنح إليه يف نشر حاشيته على كتاب كشف الشبهات لشيخ 
ضعت حاشية على و "شيخ بنفسه قائال: حيكيها الاإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا، 

لكين ، و نشرهتاو  طبعتهالشبهات لشيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب و كتاب كشف ا
هو جائز بل ، و يسمى يف مصطلح احلديث بتدليس الشيوخاستعملت يف ذكر امسه ما 

                                                           

 (.2406(، وسلم )2942البخاري ) مرفوًعا. سهل بن سعد من حديث متفق عليه  (١)

، الصديقية ف أابه على الطريقةكان صويف املنزع، شاذيل املشرب، خل  ه(،   1380)ت  بن الصديق الغماريأمحد يعين ( 2)
 ،"إَتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابعوهو أخو عبدهللا وحممد الزمزمي وعبدالعزيز وعبداحلي. ينظر "

 .(55 صاتية )"، سية ذسبيل التوفيق يف ترمجة عبدهللا بن الصديقو" (،2/574َلبن سودة )
 (.33)ص إىل هللا يف أقطار خمتلفة الدعوة (٣)
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الوهاب حممد بن سليمان بن عبدقد مسيت الشيخ حممد و  ...مستحسن إذا أريد به اإلصالح
، لكن َل يشتهر بذلكفهي بلدته و  ،ذلك حقو  ،ه مث نسبته إىل الدرعيةالدرعي فنسبته إىل جدِّ 

فنجحت فيما قصدته  ،النسبة إليها درعية( و أن يف املغرب كورة تسمى )درعا زاد األمر غموضً و 
َل يتفطن أحد لذلك ، و فقد طبعت ألف نسخة فبيعت يف وقت قصي ،من ترويج الكتاب

كثرة ما يف خزائنه من و  ،وعلو مهته يف البحث ،أمحد بن الصديق مع سعة اطالعه حَّت الشيخ
َل ا منهم بذلك و د أحدً ألنه حبث يف اتريخ املنسوبني إىل درعة فلم جي ؛الكتب بقي يف حية

وملا اطلع  .يسألين عن هذا املؤلف من هو فأخْبته ابحلقيقة فبعث إيله  ،ر عنه هذا الكتابثِ أُ 
 -رمحة هللا عليه-شيخ شيوخها حممد بن إبراهيم مفيت اململكة العربية السعودية و العاَل األجل 

تأخرين من رجال الدولة إمنا فعلت ذلك ألن املا العمل استحسنه كل اَلستحسان. و على هذ
عبد  العثمانية حرضوا شرار العلماء يف مجيع البالد اإلسالمية على تشويه مسعة الشيخ حممد بن

، وأنه يتنقص جانب النيب الكرمي أومهوا أتباعهم أنه جاء بدين جديد، و كذبوا عليهالوهاب و 
بطالن تلك الدعوى ألكثر الناس  قد تبني، إىل غي ذلك من األكاذيب. و يكفر املسلمنيو 

ن فتح هللا بدعوهتم عيوان الوهاب من كبار املصلحني الذيوعلوا علم اليقني أن حممد بن عبد
 ، وأنه أحيا العمل بكتاب هللا وسنة رسوله يف جزيرة العرب بعدما كاد يندثر.ا صم  آذاانً عميا و 

أئمة  من خطب كثيبع هذا الكتاب غضب عباد القبور وأصحاب الطرائق و ملا طو …
توحيد  ألن ،نبهوا املستمعني إىل ما يف هذا الكتاب من لضالل بزعمهماملساجد خطبة اْلمعة و 

 .(١)"لكن َل يستمع هلم أحدهللا عندهم أعظم الضالل و 
قليلة لشيخ اإلسالم أمحد بن  مث طبعت رسالة زايرة القبور مع حواشيوقال أيضا: "

ة بن تيمياَل أذكر لفظ و  ،د بن عبداحلليم احلراينعبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية ومسيته أمح
ملا بعثت من كل من الكتابني و  ،فراح الكتاب وانتشر ونفع هللا به املسلمني ،للعلة السابقة الذكر

الطريقة اليت استحسن فرح بنشرمها و  -رمحة هللا عليه-نسخة إىل الشيخ حممد بن إبراهيم 
 .(٢)"حكمتهسلكتها لبعد نظره ووفور عقله و 
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وقلت والشيخ اهلاليل كان قواي يف قول احلق َل أتخذه يف هللا لومة َلئم، يقول رمحه هللا: "
يف أحد الرؤساء من أهل املغرب كان حيارب توحيد هللا واتباع سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم 
وغره منصبه فأخذ يبعث اْلواسيس ليحضروا دروسي ومجعين معه جملس فأراد أن يوخبين 

دين فأغلظت له القول وَل أعبأ بتهديده فكاد يل وْلماعيت السلفيني الذين معي كيدا ويهد
عظيما فرد هللا كيده يف حنره كما جاء يف القصيدة. وكم حاول أعداء السنة إطفاء نور هللا تعاىل 
فأحبط هللا أعماهلم وتفضل ابلنصر على أنصار توحيد هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم 

حلمد والشكر ونسأله أن جيعلنا منهم وحييينا ومييتنا على احلنفية ملة إبراهيم واحلمد هلل رب فله ا
 .(١)"العاملني

 جهوده يف مصر: (2
تعرض الشيخ أثناء غربته يف مصر َلبتالءات ثبته هللا تعاىل فيها على التمسك ابحلق 

ما تعرض له من امتحان: رغم جتييش اْليوش التيجانية ضده، يقول رمحه هللا تعاىل بعد ذكر 
َل انتهت ابإلخفاق كما كنت أتوقع وعقدت العزم على أن َل أداهن و  فعلمت أن القضية قد"

ما لقيت و  ،للربح أو للخسارة ،ا بل أقول احلق من أول وهلةيف دين هللا ما دمت حي   (٢)أداجي
 ."إَل الربح إىل حد اآلن

أيب السمح مع الصوفية وعباد القبور  ومما حيسن ذكره هنا ما حصل للشيخ عبد الظاهر
من الصالة والوعظ وسد  هِبنع فظ اإلسكندريةحماابإلسكندرية من الضرب واإلذاية، فأمر 

يف الليلة  فحضر ،دعوة عاجلة هيدعو   الشيخ اهلاليلإىلأبو السمح  الشيخ املسجد، فأرسل
يغي رأيه احملافظ مما جعل  ،عظ السلفينييصلي فيه و يففتحه وأخذ  سيغلق فيها املسجد،اليت 

 .وأيمر برتك املسجد وعد إغالقه
كان يف و ويف صعيد مصر فتح هللا قلوب العباد حيث جلس يف جملسه خلق كثي، 

الرحال إىل زايرة قبور شد أسئلة يف التوسل ابألولياء و  هعلي الذي طرحمقدمتهم شيخ البلد 
َلستغاثة ابلنيب صلى هللا عليه امن الشيوخ و  الصلحني والذبح والنذر وأوراد الطريقة واَلستمداد

                                                           
 ."أتوِعد سنات الرسول ِب حوها"دمة قصيدة مق ( ١)

ُته أ ي داريته، ُمداراةُ  ُمداجاُة ال وال (٢) ي ْ  .(14/249. لسان العرب )وداج 
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عهده يف يَل   تعاىل لهحبلم وأانة وصْب وهبنه هللا والشيخ يف ذلك كله جييبه ،وسلم وما إىل ذلك
 .(١)، كما يقول رمحه هللاقبل ذلك هنفس

 جهوده يف العراق: (3
م ابتلي فيها ابتالء َل يثنه عن مواصلة 1947عندما دخل الشيخ اهلاليل للعراق سنة 

إىل بغداد وبدأ  انتقليعلم الناس اخلي، مث فيها سبعة أشهر  جلسفالدعوة إىل توحيد هللا تعاىل 
من قواعد الدعوة السلفية إىل زمان  -يعين بغداد- كانت"وقد   ، يقول رمحه هللا:الدعوة فيها

م أجد من السلفيني إَل الشيخ عبدالكرمي أما أان فل ،د حممد شكري األلوسي رمحة هللا عليهالسي
يصلي يف قد حاربه املتعصبون من املقلدين فلم يكن وكان إمام مسجد صغي و ، الصاعقة

ا كان متمسكً السنة و لكنه كانت له خزانة عظيمة من كتب و  ،مسجده إَل بضعة أشخاص
 .(٢)"القدم َل يتزحزح عنها ابلعقيدة السلفية راسخ

رمحه -ويف بغداد ُعرض على الشيخ أن يلقي دروًسا يف املسجد مقابل مبلغ مايل فقال 
ألنه من  ؛ألنه فرض فرضه هللا عليه  ؛أان َل آخذ شيئا على الوعظلصاحب العرض: " -هللا

كما ظهر منه الورع والتواضع وهو ِبكة حيث قال:   .(٣)"املالواْلهاد واجب ابلنفس و  ،اْلهاد
قال يل: وزعه على و  ،ا من الدراهما كبيً ملا فارقين الشيخ مصطفى آل إبراهيم سلم يل مقدارً و "

أفال جيوز  ،أخي من طلبة العلم السلفينيفقلت يف نفسي: أان و  ،طلبة العلم السلفينيالعلماء و 
: إن املتْبع هبذا املال يعرفك ويعرف ال؟ مث قلت لنفسيا من هذا املألخي نصيبً يل أن آخذ يل و 

األخذ فاَلحتياط و  ،بذلك ا منه لصرحفلو أراد أن جيعل لكما نصيبً  ،نأخاك ويعلم أنكما حمتاج
َل فوزعته كله و  ،اَل ألخيك منه شيئً وأن َل أتخذ لنفسك و  ،ابلعزمية يقتضي بتوزيع املال كله

هللا نذر نفسه هلل تعاىل صابرًا حمتسًبا، وهذا من أسرار انتشار  فالشيخ اهلاليل رمحه ا.آخذ شيئً 
وجدت جهوده وآاثره الدعوية يف البالد اليت دخلها. يقول الشيخ علي الطنطاوي يف ذكرايته: "و 

 .(٤)"وبقااي من تالميذه -هللا يف عمره ده م  -ا لألستاذ تقي الدين اهلاليل يف الزبي أثرً 

                                                           
 (.16)ص يف أقطار خمتلفة الدعوة إىل هللا  (1)

 (.109)ص يف أقطار خمتلفة الدعوة إىل هللا  (2)

 املصدر السابق. (3)

 (.4/46ذكرايت علي الطنطاوي ) (4)
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كان يتمتع برجاحة العقل وقوة مناظرته خلصمه، ومما يدل   -هللارمحه -والشيخ اهلاليل 
على ذلك ما حصل له ببغداد بعد ما انتشر اْلهل بعقيدة التوحيد، حَّت َل تكاد جتد من 

 -رمحه هللا-يدين بعقيدة السلف الصاحل رضوان هللا عليهم، وعظم التعصب ملذهب أيب حنيفة 
هذه الظروف واألحوال اليت انتشرت ما كان من الشيخ  وبلغ أن صار الوَلء والْباء عليه. ومع

اهلاليل إَل أن يعلن املنهج الصحيح والعقيدة الصافية اليت كان عليها سلف هذه األمة، ودونك 
رمحه -إنكم تكذبون على أيب حنيفة يف دروسه قائال: " -رمحه هللا-أيها القارئ ما كان يردد 

 أاب حنيفة كان على عقيدة السلف الصاحل من الصحابةفإن  ،اصدقً ا و أان أتبعه حق  و  -هللا
و وصفه به رسوله صلى هللا عليه صف به نفسه يف كتابه أو  التابعني كان يصف هللا تعاىل ِباو 

َلستيالء كما يف الفقه األكْب ويف يكفر من يتأول اَلستواء ابوسلم ويثبت العلو هلل تعاىل و 
أبو حنيفة أخرين من األشعرية نفاة الصفات و املتأنتم تعتقدون عقائد و  ،الطحاوية وشرحها

-ذا خالف ما كان عليه أبو حنيفة هو  يكفر النفاة مث تتعصبون يف إلزام الناس بفروع احلنفية
حَّت  :أي .ول بقولنا حَّت يعلم من أين قلناهفقد صح أنه قال: َل جيوز ألحد أن يق -رمحه هللا

لعمر هللا ليس هذا مذهب و  ،بل ابلتقليد األعمى ،مأنتم تقولون على هللا بال علو  ،يعرف دليله
 ."أيب حنيفة

 ،يوسف خالفاه يف ثلث املذهب تكم ملذهبه أن صاحبيه حممًدا وأابفلمما يدل على خماو 
دين ملا خالفه لو كان أبو حنيفة يعلم أصحابه أن يكونوا مقلو  ،وقال بعضهم يف ثلثي املذهب

ابح هل أ ،هذه القبة اليت بنيتم على قْبهنشروا مذهبه. و  ضل تالمذته الذينأفأقرب الناس إليه و 
ة أن هل أابح لكم أبو حنيف ،هذا املسجد الذي بنيتم إىل جانبهالكم أبو حنيفة أن تبنوها؟! و 

هل رويتموها عن أيب  ،هذه البدع اليت ترتكبوهناتبنوا املساجد على القبور وتصلوا فيها؟! و 
 .(١)"حنيفة؟!

خ ْلامع الدهان إماًما وخطيًبا وجد به بدًعا كغيه من مساجد بغداد: وبعد أن انتقل الشي
يوم  صالة ركعتني بعد األذان األول، و ب يف مكان مرتفع خمصص للقارئنيقراءة القرآن ابلتناو ك

، وغيمها من البدع. فعزم الشيخ على أبذكار خمصوصةاْلمعة، ورفع املؤذن صوته بعد الصالة 
ان ابهلل وتعاون مع تالمذته حَّت متكن من ذلك بفضل هللا وتوفيقه. إماتة هذه البدع فاستع
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حدة بعد واحدة أخذان نزيل تلك البدع وااستعنت ابهلل وحده أان وتالمذيت و يقول رمحه هللا: "
كان احلاج عبد احلميد َل يتأخر عن مساعدتنا يف ذلك. فبدأان ، و هلل احلمدحَّت قضينا عليها و 
)األنوار املتبعة يف سنة اْلمعة( وأقمت  مسيته ة ما كان يرتمن به فألفت كتاابً إبزالة القراءة مث إزال

ًما أليب شامة نقلت كالو  إمنا سنة بعديةو  فيه الْبهان على أن صالة اْلمعة ليست هلا سنة قبلية
خبطب اْلمعة ك الكتاب و فلما عرف الناس ذلك بقراءة ذل ،كالم غيهيف كتاب البدع له و 

مع احلاج و  تعليمية إرشادية اتفقت مع تالمذيتا كانت كلها من صميم السنة خطبً و  املتوالية
فأنذرت احلاضرين يف  ،إبزالته تزول الركعتانالدهان على إزالة األذان األول وعبد احلميد 

قلت هلم: لقد علمتم فيما مضى من خطب اْلمعة أن النيب املسجد يف خطبة اْلمعة األخية و 
عند جلوسه على املنْب حَّت إذا فرغ املؤذن ا واحدً  مؤذن واحد يؤذن أذاانً َل يكن له إَل  ملسو هيلع هللا ىلص 

إَل من أتخر حَّت شرع اخلطيب يف  ،َل يقم أحد لصالة ركعتنيا و خطيبً  ملسو هيلع هللا ىلصمنم أذانه قام النيب 
ا ابألحاديث ا وتكرارً رارً فهذا يصلي ركعتني خفيفتني َتية املسجد كما بينته لكم م ،اخلطبة

فمن  ،بطبيعة احلال ترتك الركعتان املرتتبتان عليهو  ،ا على ترك األذان األولوقد عزمن ،الصحيحة
فلما كانت  ،من أىب فاملساجد كثيةو  ، به وهنيًئا له وسهاًل رح هللا صدره لقبول احلق فأهاًل ش

فقام أحد تالمذيت  ،جلست عليهفصعدت املنْب و  ،ااْلمعة التالية دخلت املسجد وذهبت رأسً 
نقطع بذلك ما بقي من املخالفات او  ،خطبت فجعلناهم أمام األمر الواقعأان و مث قمت  ،أذنو 
 .(١)"هلل احلمدو 

( اليت متكث فيها إسكمو، وبالد )(٣)، ودول أوربية(٢)كما سافر الشيخ اهلاليل إىل اهلند
 .(٤)"الشمس يف نصف الليلالشمس شهورًا َل تغرب، حيث كتب يف ذلك حبثًا عنونه ب : "

 اخلطب والدروس: رابعاا

                                                           
 (.109)ص  يف أقطار خمتلفة الدعوة إىل هللا (1)

 ه 1392حمرم  ،3العدد  -السنة الرابعة " نشر ِبجلة اْلامعة اإلسالمية، والسنن الكونيةالدين ينظر مقال " (2)

 ه 1390 -العدد الثاين  -الثالثة السنة " نشر ِبجلة اْلامعة اإلسالمية، اَلشرتاكيةاإلسالم واملذاهب ينظر مقال " (3)

 ه  1390حمرم  ،3العدد  -لسنة الثانية نشر ِبجلة اْلامعة اإلسالمية، ا (4)
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ُعرض على الشيخ أن يكون إماًما وخطيًبا ابملسجد النبوي فاعتذر واختار أن يكون 
مراقًبا للمدرسني ومدرًسا ابملسجد النبوي، وكان حيضر دروسه جم غفي، فمكث ابملدينة 

 .سنةً  مكث هباقل إىل املسجد احلرام واملعهد العلمي السعودي ِبكة، و تناسنتني، مث 
 .(١)األعظميةبني بغداد و وهو  امع الدهانكما خطب جب

 خامسا: املناظرات
شاغبة مث املضاربة فال َتق حقا تعرتيها املَل يكن الشيخ اهلاليل حيب املناظرة ويرى أهنا 

رأيي أين أبعد عن من و لكنه إذا اضطر إليها فهو فارس ميدانه، قال رمحه هللا:  َل تبطل ابطاًل و 
. كما ظهرت لباقة (٢)إليها استعنت ابهلل وخضت غمارها فإذا اضطررت ،أجتنبهاهذه املناظرة و 

الشيخ وفطنته يف املناظرة واحملاورة عند كالمه مع أحد أستاذة األزهر عندما استوقفه وهو يلقي 
درًسا حول التلمود واللغة العْبانية فلم يرد الشيخ اهلاليل أن حيرجه أمام الطلبة والزائرين واكتفى 

 .(٣)واب دون ّتطئة املعرتضببيان الص
 وفاته رمحه هللا:

، يف الدار البيضاء ابملغرب، يف يوم الثالاثء املوافق اهلاليلُتويف الشيخ حممد تقي الدين 
 ه  فرمحه هللا، رمحًة واسعًة وضاعف له احلسنات.1407شوال، عام  27

 اخلامتة:
ونشر العقيدة الصحيحة يف إظهار التوحيد اليل جهود الشيخ اهل ورقات مشرقة منهذه 

كما   وينقذهم من الضالل،علم الناس ما علمه هللا تعاىل، ، يُ والتحذير من البدع والشركيات
، يتخبط يف دايجي البدع واخلرافاتكان عليه بعقيدة السلف الصاحل بعد ما   أنقذه هللا ومنه 

بعض  إبرازحاولنا ، مِبا يتناسب مع املقا من أخبار الشيخ ومواقفه وقد اقتصران على اليسي
ملواصلة السي يف الدعوة إىل التوحيد  كي يكون حافزًا للدعاة إىل هللا تعاىل  ؛هذا الع لم جهود

فالظروف اليت مّر هبا الشيخ أصعب وأعسر، وقد تيسرت حبمد هللا وسائل  ،وتصحيح العبادة
                                                           

 (.153صدر السابق )ص امل (1)

 (.28)ص  املصدر السابق (2)

 (.3)ص  حديث مع زائر كرمي (3)
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فيها من حيمل اهلم ا دام لن تُعدم األمة خيًا مو  الدعوة وكثر اخلي يف األمة وقرب البعيد...
 .حلمل الرسالة وتبليغ الدين أمثال هؤَلء العلماءهللا يبعث ويواصل املسي، وس


