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  تمهيد:

 لمكففة إم رتفف  ففف   إبفف   ةالعقد فف   الىفيفف  عفف   الشففى   م اقفف    حفف     الففى  تختلفف   

 لفعع   ومخ لففةً   ةً م اف قف  األحفدا   مع  ف م اق    د لتعد    نظًىا  هف(؛1323-هف1299)  المكىمة

 لف  ليس  أن    عني  وهذا  عندهم،  ك    م   نبأحس    ط ئفة  كل     ج ري  ك    إن   ق ئل:  فمن  الفىق؛

 ب ؛ لح ًق   ك   م  أسهل   وهذا شيعيًّ ،  ك    إن   ق ئل:  ومن  لنفس ،   ه تعن    د محد    دي  عق    م ق 

 مفنو ذلف؟!  دتؤ ف   أخفى  م اق    إلي  أضي  إذا فكي  ،العيت آل   األسىي  النتم ئ   نظًىا

 .السلفية نصى  يف الكثيى    لم اقف  وذل؟ ة؛ال ه بي   للسلفّية  ميل ك   إن  ق ئل:

عففة   راءاآل نطففى    العحفف  هففذا يفو  أهففم   مففن م قففف  بيفف   مففع ،عقيدتفف  حفف     المتن  

 تف ركين  ؛إم رتف   إبف     السفلفية  انتشف ر  ومفد   ،لسفلفيينا  الفدع    مفنو  العقد فة،  المخ لف ت

-  الكفى م  القف ر   لنضفع  إليه ؛  الح جة    تدع   م   إال  وغيىه ،  السي سية  م اقف   عن  الحد    

 .الم ض ع هذا ح   واضح   رتص    أم م  -تع لى اهلل ش ء إ 

 مختصى   ل ، واهلل الم ف .ولكن قعل الشىوع يف الم ض ع  حسن  ذكى  تىجمة 

  :ترجمة مختصرة للشريف عون الرفيق

 عف    آ   مفن  عف  ،  بفن  المعفين  ععد  بن  محمد  بن  الىفي   ع    وأميىه   مكة  شى    ه 

 وكف    أف ضفله ،  عفن  العلف م   وأخفذ  هب ،  ونشأ  ،هف1256  سنة  المكىمة  بمكة  ولد  األشىاف،

 يف ب رعفً  مفً ع ل    عف قًا،  ح زمفً و  ،عهده  يف  حسن  بني  ده    من  داهيةو  والعلم ء،  للعلم  محعًّ 

 .(1)العل م  أكثى يف ًع متضل   ،الفن  

 األخعفف ر مجففيء بعففد هففف،1299 سففنة القعففد  ذي شففهى أواخففى يف مكففة إمفف ر  تفف لى

 يف وظفل   عف  ، للشفى   مكفة  إمف ر   هفتوج    العليفة    الدولفة  بأ     السلطنة  دار  من  ب لتلغىاف

 م.1905 /هف1323 ع م  حتى م 1882 /هف1299 ع م  من سنة، 25 نح  منصع 

 مفن  األوسفمة  مفن  د عفد    على  وحصل  ف ذ،ون    ط    س    ذا  وك    الط ئ ،  إلى  سلط ن   امتد  

 .(2)م 1867 /هف1284 سنة الىوملي أمىاء أميى رتعة منه  ،العثم نية الدولة

 العلففم حفف    مففن أسففاف  ؟مسففل   هنفف  المكىمففة   مكففة إمفف ر    عفف     الشففى     ىل  تفف    ولمفف 

 
 .(622/ 2)  اتريخ مكة للسباعي انظر:( 1)
: ص) مررداصب ض ررال  عررة  االيرررة ال رضشررة ل امرنررش  ال   رراي  (329دحةن )ص: لرر انظررر: صة ررة الكررة   ( 2)

150). 
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 إنف   حتفى  للعلفم،   حعف    األميى  هذا  عن  ىفع    فقد  لهم،  والنفيس  الغ لي  وبذ   ،أهل     وتقى  

 عليف   قفىأ  فممفن  ذلف؟،  مفن  و أخفذ  هفذا،  علفى  و قىأ  اإلم ر ،  يةت ل    قعل  المش  خ  ع تتع    ك  

 المكفي الشف فعي بسفي ي  محمفد  الشفيخ  :الحفىام   المسجد  سيومدر    مكة  علم ء  من  العل م 

 .(1)هف(1302 )ت

 من   هبمقى   بل ،اإلم ر    ي ت ل   بعد والعلم ء العلم  ح     عن  الىفي   ع    الشى       ف   ولم

 الشفيخ  :جلسف ئ   ومفن  لألميفى  بفً مقى    كف    نفممف    واإلمف ر ،  الحكفم  أشفغ    من  الىغم  على

 مفً ع ل   كف   هبف ، وجف ور وأل ، ومئتين وستين ني    يف مكة م قد    الم لكي،  منص ري  محمد

ه الكى م، للقىآ  ح فًظ  ف ضًا،   .(2)مكة يف الفت   منص  الشى   وال 

 عيسفى  بفن  أحمفد  الشفيخ    :للعلفم  المحف     الشى    مجلس    همضم    الذ ن  العلم ء  ومن

 عنفد اإلسامية العقيد  مف هيم تصحيح  يف  الكعيى  األثى  ل   ك    فقد  هف(،1329  )ت  النجدي

 .سيأيت ،كم (3)وجلس ئ  األميى

  .(4)وغيىهم ،األسك بي وإبىاهيم ، ليك  الد   شعي  أب  الشيخ :كذل؟ جلس ئ  من ك  و

 .(5)م 1905 /هف1323 سنة األولى جم د  يف ب لط ئ  الىفي  ع   ت يف

:  :السلفية نشر يف ودوره عيسى بن أحمد الشيخ أوًلا

 إلفى  السفلفية  العقيفد   إلفى  الىفيف   عف    الشفى    ميفل  سع     خينالمؤر    من  كثيى  أرجع  

 وقفد ال ه بيفة، تجف ه   آرائف  تغييفى يف األكفر  التفأثيى   لف  وأ  عيسفى، بفن أحمد ب لشيخ  عاقت 

  قعل . التي العه د  يف  حصل لم م  السلفية، العقيد  نشى يف صاحي ت   ل  أ عطيت

  عيسى؟ بن أحمد الشيخ   ن  فم  

 )ت  النجفدي  عيسفى  بفن  اهلل  ععد  بن  حمد  بن  محمد  بن  حمد  بن  إبىاهيم  بن  أحمد  ه :

 .هف(1329 أو هف،1327

 
 (.411انظر: خمتصر نشر النور واللهر )ص: ( 1)
 (.207ق )  الغازي نظم الدرر ل اصتصار نشر النور واللهرانظر: ( 2)
 (.263-260مشاهري عل اء جند وغريهم )ص: انظر: ( 3)
 (.75انظر: الشري  عون وعةقته ابلدولة ال   انشة  للحسين )ص: ( 4)
(  33/ 1(  امعرررة  الشررررقشة ل الاارررة الراض رررة عشررررة لل  ررررة )98-97/ 5انظرررر ل تر:تررره: امعرررة   لللر لررري )( 5)

 (.839/ 2ل ارف عبد الغين )(  اتريخ  مراء مكة  585/ 3اتريخ امنراف  للبةدي )
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 العلم. طل  يف شىع ثم ،ختم  حتى القىآ  وقىأ ،هف1253 سنة شقىاء بلد  يف ولد

 الى ف    مد نفة  إلى  ارتحل  ثم  بطين،  أب   الىحمن  عدع  بن  اهلل  ععد  الفقي   الشيخ  على  قىأ

 ال هف ،،  ععد  بن  محمد  اإلسام   شيخ  ابن  حسن  بن  الىحمن  ععد  العامة  الشيخ  عن  فأخذ

 نعمف    ومفنهم  هف علم ء    والزم   بغفداد   إلى  رحل  كم   اللطي ،  ععد  الشهيى  العامة  ابن   وعن

 األنصفف ري، محسففن بففن وحسففين المعففي ، حمففد بففن صفف لح علففى أ ضففً  وقففىأ اآلل سففي،

 .(1)المكي حس  سليم   بن ومحمد

 مكة: إلى توجهه

 وعلفى  للتجف ر   مكفة  علفى  د  ف د    أخفذ  ثفم  .وعف د   الحف ،  فى ضة  لقض ء  مكة  إلى  ت ج 

 بفن  القف در  ععفد  والشفىاء  التجف ر   يف  وع مفل  القطنيفة،  األقمشفة  تج رتف   غ لف   وكف    جد ،

 لف    فدفع  كف    المصفىي،  طفىالق    يف  األمفا   ذوي  ومفن   جفدّ   تج ر  أحد  التلمس يّ  مصطفى

 زمنًف  التلمسف ي  وبين بين   التع مل  ودام   أقس ًط ،  الع قي  د و سد    بأل   و ش ي  ني ج    أربعم ئة

 .(2)ط  ًا 

 النجععد   عيسععى  بععن  أحمععد  الشععيخ  معع   األشععير     التلمساينّ  القادر  عبد  الشيخ  حوارات

 الوهابية: حول

 مف   كل   عيع   أخذ  حتى  ،التلمس ي  الشيخ  نفس  يف  طي   أثى    ووف ئ   وأم نت   لصدق   وك  

 مفن  أكثى    الن س  ع ملت    إي  التلمس ي:  ل   وق    أقس ًط ،  بعد    فيم   ده سد    ،ًا مؤج    إلي    حت ج

  ف - عفنكم  شف ع م  أ    و ظهى ،وه بّي     مع؟  التع مل  من    أحسن  وجدت    فم   ،ع ًم   ثاثين

 وبفين  بيفنكم  وقعفت  التفي  الحفىو،  بسع   ؛ينالسي سيّ   خص مكم  من  في   غمع ل    -نجد  أهل

 منكى   أق ااًل  عنكم أش ع ا فقد ،واألتىا  والمصى ين مكة أشىاف

 تصفل   ال إنكفم  ق لف  : التلمسف ي: الشفيخ لف  فقف   ل ، نه  عي   أ  أحمد  الشيخ  فسأل 

  ن .تحعّ  وال وسلم، علي  اهلل صلى النعي على

 ي صفل    ال  مفن  أ     نعتقفد  ونحفن  كيف   عظفيم    هبت    هذا  سعح ن؟  أحمد:  الشيخ  فأج ب 

 أهفل  نحفن-  وإنمف   كف فى!     حعفّ   ال  مفن  أ     ونعتقفد  ب طلفة،  صفات   األخيفى  دالتشفه    يف  علي 

 
(  عل رررراء جنررررد صررررة   انشررررة قرررررون 70-67 /1(  روضررررة النررررا ري  )89/ 1امعررررة  لللر لرررري ) انظرررر ل تر:ترررره:( 1)

 (.185)ص: (  مشاهري عل اء جند وغريهم 439/ 1للبسا  )
 (.185مشاهري عل اء جند وغريهم )ص: ( 2)
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 بف   إال  نسفتعين  وال  ،وحده  ب هلل  إال  نستغي   ال  ب ألم ات،  واالستع نة  االستغ ثة    ننكى  -نجد

 األمة. سل    ذل؟ على ك   كم  ،سعح ن 

 التلمسفف ي الشففيخ   اهلل  هففد   وأخيففًىا ،أ فف م  ثاثففة التلمسفف يّ وبففين بينفف  النقفف   ى  واسففتم  

.  للح  

 بف ،  يف  خصف مهم  وبفين  بيفنهم  الخفاف  وجف     لف   ح  ض    أ   التلمس ي  الشيخ    سأل   ثم

 بف ئن    ،سفم وات   ف ق    اهلل  أ ّ   نعتقد  إن   أحمد:  الشيخ  فق    جال ،  ونع ت    وصف ت   اهلل  أسم ء

 تجسفيم وال تشفعي  غيفى مفن متف ،وعظ   بجال    لي   است اءً   عىش   على  مست     مخل ق ت ،  عن

هف ،  الصفف ت  آ ف ت  جميع  يف  ن اعتق د    وهكذا  تأو ل،  وال  أبفي اإلمف م  عفن جف ء كمف   وأح د ث

 واخفتاف  اإلسفاميين  و)مقف الت  الد  نفة(،  أص    يف  )اإلب نة  :كت بي   يف  األشعىي  الحسن

 المصلين(.

 كف    التلمسف ي  الشفيخ  أل   ؛  ًم   عشى  خمسة  المسألة  هذه  يف  بينهم   المح ور     ودامت

 وشفى   ،الراهين  وأم   ،السن سية)  :األشعى ة  العق ئد  كت   األزهى  الج مع  يف  درس  ، أشعى ًّ 

هففت وقففد (،وغيىهفف  ،الجفف هى   الشففيخ بإقنفف ع الط  لففة الحفف ارات والمن قشفف ت   هففذه انت

 واألعلم. واألحكم   األسلم هي السل   عقيد   بأ  التلمس ي

 نفقت  على وطعع السلفية،  العقيد   دع    من  اهلل  رحم   التلمس ي  الشيخ  ص ر  هذا  بعد  ثم

هف   ز    كف    كثيفى   كتًع   ععفد  البفن  السفعكي(  علفى  الفىد   يف  المنكفي  )الصف رم   :مثفل  مج نفً ،  ع

 ابفن  لإلمف م   -ب لن نيفة  ةالمعىوفف-  (الن جيفة  للفىقفة  االنتصف ر  يف  الشف فية  )الك فيةو  اله دي،

 األمفى  إلفى  الىجف ع  يف  و)المؤمفل  مفلفح،  البفن  الفىجيم(  الشفيط    مفن  )االسفتع ذ و  القيم،

 الشفيط  (  وأوليف ء  الفىحمن  أوليف ء  بفين  )الفىقف  و  الدمشفقي،  المفؤر   شف مة  ألبي  و (األ

 ضمن  أخى   رس ئل  مع  ،الدمشقي  الد ن  ن صى  البن  ال افى(  و)الىد   تيمية،  بن  أحمد  لإلم م 

هفف ي( علففى الففىد  يف األمفف ي و)غ  ففة ،(الفف افى الففىد )  اآلل سففي شففكىي محمفف د  للسففيد النع

 حسففين بففن محمففد الشففيخ الشففهيى الحجفف زي ال جيفف  كففذل؟ اهلل هففد  وقففد العغففدادي،

 .(1)نصي 

 مؤلفاته:

المخف لفين للفدع   السفلفية أل  الشيخ أحمد بن إبىاهيم بن عيسى ردوًدا كثيى  علفى  

 
 .(186ص: ) مشاهري عل اء جند وغريهمينظر: ( 1)
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، منه  كت ، )تنعي  النعي  والغعفي يف الفىد علفى المدراسفي والحلعفي(، ولف  )الفىد وخص مه 

على م  ج ء يف خاصة الكام من الطعن على ال ه بيفة واالفف اء لفدحا (، و)الفىد علفى 

ى اهلل( رد ب  علي شعه ت داود بن سفليم   بفن جفىجيس العغفدادي، شعه ت المستعينين بغي

وكت ، )ت ضيح المق صد وتصحيح الق اعفد( شفى  بف  ن نيفة اإلمف م ابفن القفيم المسفم  : 

 )الك فية الش فية يف االنتص ر للفىقة الن جية(.

  تالمذته:

 ي، والشيخ أخذ عن  العلم خل  كثيى يف نجد والحج ز، منهم الشيخ ععد الست ر الدهل

هف   أب  بكى خ قيى الحنعلي، والشيخ سعد بن حمد بن عتي ، ح  ومكف  سفتة أشفهى قفىأ في

م شى  الزاد )الىو  المىبع شى  زاد المستقنع(  .(1)على الم ج 

 تدريسه يف منزله ومكتبته:

فتح أحمد بن عيسى الحنعلي داره لطلعة العلم، ق   عن  أب  بكى خف قيى: )وأمف  شفيخن  

ة المكّىمفة المشفّىفة أع امفً  ط  لفة، ثفم رجفع إلفى  الق ضي أحمد بن عيسى فقد ج ور بمكفّ

نجد ف لي قض ء المجمعة، وت يف هب  وعمىه نح  الثمف نين، وقفىأت عليف  يف علفم الت حيفد 

 . (2)والفق  الحنعلي(

وممن أف د مفن علفم الشفيخ: الشفيخ ععفد السفت ر الفدهل ي، فقفد سفمع منف  المسلسفل 

لية، وكذا المسلسل ب لحن بلة يف داره، وكت  ل  إج ز  ع مفة عفن مشف  خ ، كمف  انتففع ب ألوّ 

هف  (3)بمقتني ت مكتعة الحنعلي، وم  تح    من كت  الح فظ ابن تيميفة وابفن القفيم ، ونقفل من

 .(4)الشيء الكثيى

 السلفية للقادمين من خارج مكة: تيليمجهوده يف 

هف ده   م( الحد  1899هف/  1317ل سي )ج ء يف تىجمة نعم   خيى الد ن األ عفن ج

يف تقى ى المنه  السلفي والدف ع عن أعي ن ، والسعي لنشىه يف العىاق،  ق   األثفىي: )ويف 

 
/ 1(  وعل رراء جنررد صررة   انشررة قرررون للبسررا  )70-67/  1(  وروضررة النررا ري  )89/  1امعة  لللر لي )ينظر:    (1)

 (.185 :(  ومشاهري عل اء جند وغريهم )ص439

 (.5-3ق )ثبت امثبات   ضو ضكر ض  صوقري  ( 2)

 (.33ق )ن ر الآثر  عبد الستار الدهلوي  ( 3)

 (.35الدهلوي ق )  ن ر الآثر  عبد الستار (4)
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هف قصد مكة المكىمة ألداء فى ضة الح ، ومّى بطى ق  إليه  علفى مصفى القف هى  1295سنة  

لفى »ففتح العيف  « تفسفيى اإلمف م ف تف  ل  أ  اطلع ع  ،لطعع »رو  المع ي« تفسيى أبي  اإلم م 

وقفد طعفع يف - بف    المصلح الكعيفى ن شفى أل  فة العلفم السفيد حسفن صفد   خف   ملف؟ هب

 .صل ب  ول  مك تعةً وتمنى أ   ت   ،فىاق  وأعجعت  آراء ص حع  العلمية واإلصاحية -مصى

ففأ تيح لف  رجفل خعيفى  ،فلّم  وصل مكفة طفف   سفأ  عفن الىجفل و عحف  عفن مؤلف تف 

فزّوده منه  بم  زاد يف إكع ره ل  وإعج ب  بف    النجدي،بأح ال  وه  الف ضل أحمد بن عيسى  

واشتي ق  إليف ، وعنفد قف لف  كتف  إليف  كت بف   سفتجيزه فيف ، و فذكى لف  تعلفّ  قلعف  بف  لقي مف  

مف  المىاسفلة ثم اتصفلت بينه ،ب لدع   إلى مذه  الح ، فم  ك   من  إال أ  أج ، ملتمس 

م م   .(1)إلى أ  قطع حع له  الح 

 تدريسه يف المسجد الحرام اليقيدة السلفية: 

الت حيفد، إضف فة إلفى  -عند ب ، السفام -ك   الشيخ أحمد بن عيسى الحنعلي  درس 

 .(2)شىح  على كت ، )الن نية( البن القيم، وكت ب  )تنعي  النعي  الغعي(

 القباب: هدم يف عون الشريف على وتأثيره عيسى بن أحمد الشيخ

 محمفد بن ع   مكة أميى عليه   دهوتىد    بمكة  إق مت   أثن ء  عيسى  بن  أحمد  الشيخ  ج لس

 والطف ئ ،  وجفد   مكة  يف  القع ر  على  د المشي    القع ،  هبدم   فأقنع   ،ع    بن  المعين  ععد  بن

 ابفن قفر وقعفة وسفلم، عليف  اهلل صفلى النعي زوج  خد جة  قر  وقعة  ،ح اء  قر  ةقع    إال  فهدمه 

 العثمف ي  الحميفد  ععد  السلط    من  خ ًف   الثا   القع ،  هذه   هدم   لم  فإن   ب لط ئ ،  عع س

 .(3)اإلم ر  عن  عزل  أ 

  هب . واستقى   هف(1323) سنة ع   الشى   ت يف بعدم  نجد إلى الشيخ رجع وقد

 الىفيف   عف    الشفى    وفف    بعفد  مكفة  يف  ًدامجد    بدأ  ال ه بية  على  التشد د  أ   و احظ

 .اهلل رحم 

 عون: الشريف مجلس يف للبدع وإنكاره عيسى بن أحمد الشيخ

 
 (.35اتريخ السلفّشة ل ال راق )ص: ( 1)

 (.5ق )  ثبت امثبات   ضو ضكر ض  صوقري (2)

 .(188مشاهري عل اء جند وغريهم )ص:  (3)
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 قالطفى    أصفح ،  ذكفى    فمفى    ،عف    الشى    عند    م   ذات  ج لًس   الشيخ ابن عيسى  ك  

هف   أصل  ال  معتدعة  أم ر  إهن   وق  :  هم،فعل    الشيخ  حفقع    المعتدعة،  األذك ر  من   فعل ن   وم   ل

 علفى  اقتصفىوا  مف   وهفم  ذكفًىا،   كف    ال  اإلثعف ت  ففظلل    التكفىار  ذلف؟  مجىد    فإ     الشىع،  يف

 إًذا  لف :  فقف    كامف ،  من  الشى     فتعج    ه (،  )ه   فق ل ا:  فقط،  الضميى  كىروا  بل  ذل؟،

 بصف ت  جمفيعهم   نف دو   وجعل ا  بع ب؟  وقف ا  وح شيت؟  خدام؟  أ     ل   مثًا،  ل؟  أضى،

 ق  : ال، ق  : عند ! حسنً  و ك   هذا  ى  أ س   ذل؟،  دو  ىد    ع  (،  )ع    و ق ل  :  ع  

هففم، علففى بتففأد عهم آمففى قفف  : هبففم! تصففنع فمفف ذا  اسففته نتهم علففى بتففأد عهم فتففأمى قفف  : فعل

 شفملهم، ففّىق ال قفت ذلف؟  نفم     وأسم ئ !  اهلل  بذكى  استه نتهم  على  تؤدهبم  وال  ب سم؟،

 .(1)ذل؟ من شيء على ع جتم   واحًدا منهم     ولم

 :السلفية نشر يف ودوره هع(1349-1284) خوقير عارف محمد بن بكر أبو الشيخ ثانياا:

هفد  يف  مكفة  يف  السفلفية  نشفى  يف  عيسفى  بن  أحمد  الشيخ  دور  سع   فيم   عىفن   الشفى    ع

 دروسف    حضفىو   تامفذ   لف   وكف    السفلفية،  للعقيفد   تدر سف   ذل؟  يف  جه ده  ومن  ،ع  

 خ قيى. بكى أب  الشيخ الطلعة أولئ؟ ومن من ، و ستفيدو 

 قىاءتف   ذلف؟:  فمفن  عفد ،  فنف    يف  مشف  خ   علفى  -اهلل  رحمف -  بكى  أب   الشيخ  قىأ  وقد

 أبف   الشيخ  ق    ،السلفية  العق ئد  كت   بع   اهلل  رحم   عيسى  بن  أحمد  الق ضي  الشيخ  على

 البفن  الن نيفة  علفى  شفىح   من   وسمعت  الحنعلي،  والفق   الت حيد  علم  يف  علي   قىأت"  بكى:

 يف  المطعف ع  (والحلعي  المدراسي  على  الىد   يف  والغعي  النعي   تنعي )  وكت ب   مجلد ن،  يف  القيم

 . ( 2) "مصى

  ، طف  ا   امتفدت   عيسفى   بفن  أحمفد  ب لشفيخ  خف قيى  بكى  أبي  الشيخ  عاقة  أ    ظهى  والذي 

ا   بععه   أجتمعع    كنعع  )   : اهلل   رحمف    السفت ر   ععد   الشيخ   ق      القاضعع    شععيخنا   المرحععوم   أيععام   يف   كثيععرا

  العامفة   صفد قن   وبمنفز   السام،  وبع ، بداره،  مقيًم   ك    حين  عيسى،  بن  إبراهيم  بن  أحمد 

  اجتم عنفف    حففين   لنفف ،   مقىئففً    المىحفف م   وكف     ب لشفف مية،   الميمنففي   صفف لح   محمففد   الشففيخ   الهمف م 

 . ( 3) ( حنعل   بن   محمد   بن   أحمد   المعجل   اإلم م   لمسند   وقىاءتن  

 
 (.440/ 1عل اء جند صة   انشة قرون للبسا  ) (1)
 ب(.5 )ق  ثبت امثبات الش رية( 2)
 (.2052/ 2( فشال اللك الت ايل )3)
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  مفن  علفى  منكفًىا  بمع نيف ،  ع لمفً   اهلل،  كتف ، بتفسيى  مهتمًّ   خ قيى  بكى  أب    الشيخ   ك     وقد 

   . ( 1) علم   بغيى  تفسيىه   يف    خ   

  الشفيخ   قف     مكفة،   مفتفي   سفىاج   الىحمن   ععد   الشيخ   الجليل:   العلم   هذا   عنهم   أخذ   وممن 

  . ( 2) "التفسيى   يف   دروس    وحضىت   كثيى ،   لي لي   بمذاكىت    حظيت "  بكى:   أب  

 خوقير:   بكر   أب    للشيخ   عون  الشريف   عزل   حادثة 

ين  هفم   وإم مفً    للحن بلة   مفتًي    خ قيى   بكى   أب    الشيخ  ع  هفد   يف   ل   دو    وهف    عف  ،   الشفى     ع

  العف م  للخيفى  محعتف    منف     لفتمس   األطف ار،   غى ف    عف     الشفى     كف   و عمفىه،    مفن   الثاثين 

  بف لعز ؛  الحفىم  علمف ء  لفعع   وتعىضف   ، ( 3) عليف   اسفتنكىت   ا أم رً   و نعى   للمسلمين،   وت دده 

  الفىحمن   ععفد   الشفيخ بمكفة    العلمف ء   شفيخ   علفى   عف     الشفى     غضف    هف( 1314)   ع م   في ف 

  مففن   كفف   مفف   ف   الشففى  ،   تصففىف ت    شففتكي   ب كيفف    الفف الي   إلففى   مضفف بط   بكت بففة   لقي مفف    ؛ سففىاج 

  تلف؟   مفن   بكفى   أبي   للشيخ   وك     والمدرسين،   المفتين   من   رج ل    وجميع   عزل    أ    إال   الشى   

 . ( 4) ذكىه   سع    م    ال ظ ئ  

هفد  يف  الحفىم  وظف ئ   مفن   عزلف    سع    ه    هذا   وك    ين  أنف   إال  عف  ،  الشفى    ع   مفى   عف 

  عزلف    أ    لعف    مف    لكنف    هفف، 1327  سفنة   علي   بن   حسين   الشى     عهد  يف  للحن بلة  مفتًي   أخى  

جن   إنف    بفل   وه بي    بأن    مع صى     بع    وش  ة   بسع    أ  م   بعد    دع تف    أجفل   مفن   ذلف؟   بعفد   سف 

  عف     الشفى    بعفد  ال ه بيفة  هتمفة  أ   نجفد  وهكفذا  ، ( 5) والعفدع  للشفىكي ت  ومح ربت   للت حيد 

   مكة.   من  عيسى   بن   أحمد   الشيخ   خىوج   ى  فس    م    وهذا   معه ،   التع مل   يف   آخى   منحى   أخذت 

  بكفى   أبف    الشيخ   اشتغل   الحىم   وظ ئ    من   عزل    بعد   ونق  :   ع     الشى     عهد   إلى   نع د 

  التفي   الكتف    تجف ر    إلفى   إللج ئف    ب لىحمة؛   ع     للشى      دع    وك     الكت ،   بتج ر    خ قيى 

  اعتفف د   قففد   -اهلل   رحمفف  -  وكفف   "  : رضفف    رشففيد   محمففد   الشففيخ   قفف     . ( 6) العلففم   طلفف    علففى   تعينفف  

 
 (.240/ 31جملة النار )ينظر:   خلوضه ل تفسري القرآن ضغري علم. ؛وقد اعرتض على حمرر جريدة القبلة( 1)
 (.2058/ 2( قا  الششخ الدهلوي ل اهلامش: )صل  القا  احلنفي(. فشال اللك الت ايل )2)
: الدولة ال   انشة واحل رراز )ص(  ال ةقات ضني 557-552: ريخ مكة )ص(  ات216/ 6( انظر: التاريخ القومي )3)

 .(240/ 31جملة النار )  (88-94
 (.552: ريخ مكة )صانظر: ات (4)
 .(8-7انظر: مقدمة حتقشق ثبت امثبات  للغفشلي )ص:  (5)
(: اقررا  كلررك ضف رره ورق رره ضقل رره 83: وقررد  تررهن ل  ايررة  تاضرره امسررامرة ال ررش  ءفرراصرة الشررتاء والصررش ا )ص (6)
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   فدع    وكف     ... الشفى     الحفىم  وظف ئ   من  الىفي   ع    الشى    عزل   منذ  ب لكت   االتج ر 

  إلفى    سف فى   فكف     العلفم،   علفى   تعينف    التي  الكت   تج ر   إلى  إللج ئ   ب لىحمة؛  ع    للشى   

 . ( 1) "مطع ع هت    بعع    منه    و ع د   ومكة،   مصى  مطع ع ت   من   إليه     حمل   الهند، 

 الّسلفّية:  الطريقة   إلى   دعوته 

  ب لفدع     ق مف    كف ن ا   الفذ ن   القليلفين   العلمف ء   مفن     نفإ )   : نصي    محمد   الشيخ   عن    ق   

 . ( 2) ( األشىاف   زمن   السلفية 

 اإلسفام، عمف د  هفي التفي الت حيفد  مسفألة  ذهنف   شفغلت  وقفد)  الجعف ر:  ععد  عمى  وق  

 ك لفدع ء شفىع  بم   اهلل  بعع د   الت حيد  إلى   دع   فشىع  ..."اهلل  إال  إل   ال"  يف  تعل رت  يوالت

 الىحف    شفدو  الفذ ن على  نقم اهلل رحم  وك  ... واالستغ ثة واالستع نة والنذر  والذبح

 الخيفى  جل   منه   و طلع    له   و تذلل    ب لمق بى  و تمسح    له   النذور  و قدم    لألولي ء

 .(3)(عنهم الشى ودفع لهم

  وق م   الخ لصة،   الصحيحة   العق ئد   يف   السل    مذه    ودرس )   الدمشقي:  منيى  محمد  وق   

  وطلف    القعف ر   يف   العف ام   ت سفل   يف   سيم    وال   ذل؟،   يف   المفيد    الىس ئل   و ؤل    و ج د     ن ظى 

 . ( 4) ( عليهم   ال طأ    شد د   فك     األم ات،   من   الح جة 

  فصفل "  كت بف    اهلل   لغيفى   والفدع ء   الت سفل   مفن   القعف ر ين   بفدع على    الىد   يف   الشيخ   أل    وقد 

  مففع   ونكعتفف    محنتفف    أسففع ،  مففن   هففذا   كت بفف    وكفف     ، "الجهفف     ت سففل   يف   الضفف     وإرشفف د   المقفف   

 األشىاف. 

 الشيخين:   بكتب  اهتمامه 

  رحمهمف  -  القفيم   ابفن   وتلميفذه   تيميفة   ابن  اإلسام  شيخ  كت   خ قيى  بكى  أب   الشيخ  أولى 

 
ضو ضكر ض  حم د عارف صوقري الكتيب ءكة ل ابب السة   و ان حترير كلك ل غاية :ررادا ارصرررة ال بد احلقري  

 م  عا   ل  وثة ااة وستة عشر م  ه رة صري البشر  لى هللا علشه وسلما.

 (.240/ 31( جملة النار )1)
يررر عقشرردة السررل  والرردفا  عن ررا  انظررر:  ضررو ضكررر صرروقري وج ررود  ل تقر  الشررشخ و رري هللا ضرر  حم ررد عبررا   ك ررر ( 2)

 غري مطبوعة.  ماجستريرسالة 
 (.23: ( انظر: سري وتراجم )ص3)
 (.99: منوكج م  امع ا  اخلريية )ص ( انظر:4)
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هفف ،   ب السففتف د    واعتنففى   ،   خ صففًّ     اهتم مففً   -اهلل  هفف ،   مففن   ف سففتقى   من   مشففىهب ،   مففن   وارتفف     معين

  ودع ت .   شخصيت    يف   أثىه    وظهى  تآليف ،   يف   وسن ه    ضي ءه    وعكس 

  يف   ق    حي   الط لعين،  وذخى  المستفيد ن  عمد   وعده   الشيخين،  مؤلف ت  على  أثنى  كم  

  يف   النف س    ف  ف    مف    عفىف   كتفعهم   يف   نظفى   ومفن ) :  نجفد   أهفل   من   الت حيد   دع     على   ثن ئ    سي ق 

  أحمد،   اإلم م   ومذه    والتفسيى،   السنة،   كت    إلى   واالعتق د   األحك م   يف   مىجعهم   وأ    حقهم، 

  العف ،،   هفذا   يف   الن س   جميع   على   الفضل   فلهم    القيم   ابن   وتلميذه   تيمية   ابن   الشيخين:   وطى قة 

  الطعفع.   هف  ل  وقع    بف لح    فنطقت   الطعع،   نشىه    قد   كتعهم    وهذه   األلع ،،   أول    بذل؟   ع ف  كم  

هف ،  فلينظفى  الحقيقفة  علفى  وال قف ف  التحفىي  ورام  االحتيف    أراد  فمن    انتقفد   مفن   كفام   ويف  في

  والرهف  ،   المحسف س   الدليل   من   إلي    وصل   بم    بينهم   وليح كم   لهم ،   المع صى ن   من   عليهم  

  الطعيعفي،   الىقفي    قتضفي    كمف    ب إلنسف     ارتقفى   قفد   الزمف     ففإ    وال جدا ،   الضميى   صّدق    وم  

  الصفدر   يف   بمف   الحكفم  إلفى  بف   ورجفع  االستعع د،  قي د  عن   وف؟  االستعداد،  حج   عن   فمزق 

  يف   والمع صفى ن   األقفىا ،   غيفى   إلى    ح كم   من   المح كمة   يف   تن ز    ولقد   العىبي،   والطعع   األو  

 . ( 1) ( الزم   

  المففذه    يف     للتفقففّ   هفف  ت ّج   وتلميففذه   اإلسففام   شففيخ   بكتفف    لاهتمفف م   الشففيخ   دعفف    وممفف  

 وفت  .     وفقهً  عقيد ً   هن ل؟   فيم   الشيخين   منزلة  تخفى   وال  ، ( 2) الحنعلي 

  و قف  :   السفتة،   الكتف    سفيم    الحفد  ،   كتف    بقفىاء      صي   خ قيى   بكى   أب    الشيخ   وك   

  قىاءتف    بىكفة   جىبفت   ولقفد   العخف ري،   صحيح   وأنفعه    ... والح اشي   ب لشىو    مخدومة   فإهن  ) 

  مفن   اسفتفدت   كمف    أب اب ،   يف   وتكى ىه   تىاجم    من   بعع    بعض    الحد     شى    وعىفت   روا ة، 

  البن   النه  ة   مثل   يف   اللفظ   وضعط   الغى     مىاجعة   مع   روا ة،   حنعل   بن   أحمد   اإلم م   مسند   قىاء  

  النف فع   العلم  هي  التي  الخشية  ت ر   الكت   تل؟  فقىاء   والق م س.  النح س،  ومجمع  األثيى، 

  هد ف ،   علفى   اشفتملت   فقفد   وأصفح ب ،   هف    علي    ك     مم    وسلم،   علي    اهلل   صلى   عن     و الم ر 

  والجنة   الىق ئ ،   وذكى   وغيىه ،   نزول    أسع ،  بذكى   القىآ ،   وتفسيى   وبع ث ،   وأخع ره،   ومغ ز  ، 

 . ( القي مة   وأح ا    والن ر، 

  الحففد  ،   وعمففد    المففىام،   بلفف     قففىاء    المعتففد    والفقفف    العلففم   ط لفف    و كفففي )   و قفف  : 

 
 (.70-69)ص: ( فصب القا  وإرناد ال ا  ل توسب اا ا  1)
 (.421)ص: (  ااواهر احلسان 98)ص: (  منوكج م  امع ا  اخلريية 240/ 31( جملة النار )2)
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  الكتف   يف   مف    جمعفت   فإهنف    حجفى،   البن   والتلخيص   والمنتقى،   ، المشك     المنتهي:   والط ل  

 . ( 1) ( السقيم   من   الصحيح   بي     مع   الصح  ، 

 هع(:1356)ت الدّكال ّ  شييب أبو الشيخ ثالثاا:

ّك لّي   شفعي   أبف   الشيخ  :من   المقىبين  ومن  ع    الشى    جلس ء  من  ك    اسفم و  ،الفد 

 الفىحمن  ععد  بن  شعي "  بخط :   أحي نً    كت   وك    الصد قي.  الىحمن  ععد  بن  شعي   أب 

 .هف1295 سنة ولد مد ن. أب  كنيت  ،"المغىبي

 فأق م   مكة  إلى  رحل  ثم  سن ات،  ست  نح   هب   ومك   هف،1314  سنة  الق هى   إلى  رحل

 الشفى    وفف    دبعف  :أي  ،هفف1328  سنة  وقيل:  هف،1325  سنة  لف س  رج ع   وك    مد ،  هب 

 .سن ات بعضع الىفي  ع  

 المفذاه   علفى  واإلفتف ء  المكي  الحىم   يف  الخط بة    الىفي   ع    الشى    مكة  أميى  هواّل 

 هن  . أق م  حينم  وذل؟ ،األربعة

 المكرمة: لمكة رحلته

ك  ل ي  الشيخ  وج د   خا   مشفيخة  إلفى  الىفيف   عف    الشفى    مكفة  أميى  بع   بمصى  الد 

 متضلًع   ع لًم    ك    المكي  للحىم   وخطيًع   ومفتًي   إم ًم   إلي     جه ا  أ   منهم   طل   األزهى

 وصلت والتي ،نجد  يف  السلفية  الدع    ظه ر  ق    بسع   وذل؟  والسنة،  الكت ،  على  مطلًع 

ك  ل ي شعي  الشيخ   العشىي سليم الشيخ   األزهى  شيخ    فىشح  الحج ز،  إلى  لفم أن  رغم- الد 

 يف للمسفلمين ومدرسفً  ومفتيفً  وخطيعفً  إم ًم   فأصعح  المهمة،  لهذه  -سنة  28  عمىه   تج وز

 فأكىمف   ،الحسفنة  بف لحظ    مكفة  أميفى  عند  شعي   أب   حظي  وقد  الشى فين،  الحىمين  أر 

 لتكف   وزرائف  أحفد ابنفة ل  وخط  العلم ء، مج لس يف م وقد   وتعظيم ، اح ام   يف  وب لغ

 .(2)ل  زوجة

ك  لي  شفعي   ب لشفيخ  أتفى  إنمف    ع نً   الشى    إ   الق  :  و مكنن   واطاعف   ألهليتف   الفد 

 هم من  مكة  علم ء  من   ك    أ   فأراد   ن،السلفيي  العلم ء   ميز  م   وهذا  والسنة،  الكت ،  على

  أعلم. واهلل والعي  ، الحجة ق   يف نجد علم ء ند   يف

 
 (.2061/ 2ب(  فشال اللك الت ايل )13- 13 ( ثبت امثبات الش رية )ق1)
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 بففن محمففد للشففيخ اإلصففاحية الحىكففة مففن )فعفف لىغم ر فف  : محمففد الففدكت ر قفف  

 الفدع    هفذه  وك نفت  ج ورهف ،  ومف   نجفد  رحف ،  يف  متقفدم   زمن  يف  بدأت  التي  ععدال ه ،

 تكفن  لفم  الحىكفة  هفذه  آثف ر  أ   إال  شف ائ ،  مفن  هبف   عل   وم   العقيد   بإصا   أس ًس   تتعل 

 ال هف ،  ععفد  بن  محمد  الشيخ  دع    ن صىوا  الذ ن  أل   جميعه ؛  الحج ز  رب ع  يف  انتشىت

 آنفذا  الحجف ز وك نت اهلل، رحم   العز ز  ععد  األميى  رأسهم  وعلى  ،سع د   آ   هم  اهلل  رحم 

 وال تهم. نط ق يف تدخل لم

 الحج ز  أراضي  من  وغيىه   والمد نة  مكة  رح ،  إلى  تصل  الحىكة  هذه  أصداء  وك نت

 أو  بف لح   إمف   الشفى فين،  الحفىمين  لز ف ر   نجفد  مفن   فأت    كف ن ا  الفذ ن  العلم ء  طى    عن

 العمى .

 يف  ب لفدليل  المط لعة  منحى  تنح   الحنعلي  المذه   ظل  يف  المنععثة  الدع    تل؟  وك نت

 دخف   قعفل لسفل ا عليف  كف   مف  علفى العقيفد  نقف ء عفن  فضفا  الشفىعية،  األحك م   جميع

 اآلراء. وتعدد  األه اء

 عف لم  إلرس    األزهى  إلى   عع   أ   ع    الىفي   ب لشى    حدا  الذي  ه   الم ق   وهذا

 يف واإلفتف ء والتفدر س الخط بفة  ت لى ،عم م  الشىعية والعل م  والسنة الكت ،  على  مطلع

ك  لي  شعي   أب   الشيخ  ه   المهمة  لهذه  رشح  من  وك    الشى فين،  الحىمين  ظل  رحمف   الفد 

 .(1)اهلل(

 لفعع   ومج لسفت   بمكفة  لمج ورتف   نظفًىا  الفدك لي  شفعي   أب   الشيخ  أ   أ ًض   و احظ

 .ذل؟ بعد بنشىه  وق م  بعقيدهتم، تأثى السلفيين المش  خ

 الحن بلفة  شفيخ  منهم:  ،األر   باد   شتى  من  مكة  على  قدم ا  علم ء  من  العلم  أخذ  فقد

 الفىزاق  ععفد  العامفة  والشفيخ  الن بلسفي،  القفدومي  صف ف    ععداهلل  الشيخ  والش م   ب لحج ز

 .النجدي عيسى بن أحمد والشيخ ،الدمشقي الد ن بدر محمد والشيخ العيط ر،

هف   رج ع   بعد  وذل؟  المغى،،  يف  السلفية  نشى  يف  جع ر   جه د   ول   مكفة،  مفن  ق دمفً   إلي

 السفلفية الفدع   وصف   يف أسفهم أ  المغى، إلى رج ع  بعد السلفية نشى يف  جه ده  ومن

 قضف ء  إلفى  الشفنقيطي  الخيفى  فف    أمفين  محمفد  الشيخ  قدوم   بعد  وذل؟  العىاق،  جن ،  إلى

 أ  بعفد وذل؟ الدك لي، شعي  يأب الّسلفي العامة شيخ  من بت جي  م(1909)  ع م   الزبيى

 
 (. 172 :نشخ اإلسة   ضو ن شهن الد ايل )ص (1)
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 يف  بن هف   ومدرسفة  مسفجد  إدار    تف لى  أ   الفدك لي  مفن  السفعدو   ب شف   مزعل  الشيخ  طل 

 التعلفيم  يف  مسفيىت   الشفيخ  بفدأ  الحفين  ذلف؟  ومفن  الشفنقيطي،  تلميفذه  مك نف   فأرسل  الزبيى،

 .(1)الد ني صا واإل

 الفىحمن ععفد الشفيخ تىجمفة يف جف ء م  مكة: يف  بق ئ   أثن ء  السلفية  نشى  يف  جه ده  ومن

 سفنة  ولد  األنص ري،  الكم لي   حيى  بن  أحمد  بن  الىحمن  ععد  ه :و  ،هف(1379)  الكم لي

م" القسفم  بجز فى   بفعاده  وتعلفم  الحفىام،  محفىم ال  من  خل    لسعع  هف1299 سف   بقى فة "الج 

   سف ،  بن  الىحمن  ععد  الشيخ  على  فدرس  "لنجة"  إلى  رحل  ثم  ف رس،  بجن ،  ك روا 

 الفدك لي شفعي  يأبف الشفيخ علفى هنف   ففدرس سفنين؛ عشفى  هب   ومك   مكة  إلى  رحل  ثم

 شفعي   أبف   الشفيخ  وكف    ط  لفة.  مد   والزم   والت حيد،  والتفسيى  الحد    عل م   المغىبي

 السلفي. المنه  إلى الكم لي ىحمنال ععد الشيخ تح   يف السع  ه 

هف   سودر    بلفده  إلى  رجع  بف لعلم،  المشفه ر   الكم ليفة  المدرسفة  يف  السفلفية  العقيفد   في

هفم  كاميفة  معف ر   ل   فك نت  ،المن وئين  م اجهة  يف  عمىه  وقضى هف    فذ،  مع  مفنه   عفن  في

اء وابتلي العقيد ، يف السل  ى   إلي . وأحسن اهلل أث ب  ذل؟ ج 

 رشف د  محمفد شفىحه و العقيفد ، يف السلفي المنه  فيه  أبىز (الحق شهود)  منظ مة  ل 

 قضف    رئفيس  حجفى  بفن  أحمد  الشيخ  له   وقدم   بطععه ،  وق م   زاد (  )إسم عيل  ص لح  محمد

 .(2)ص حعه  وعلى عليه  فأثنى بقطى، الشىعية محكمةلا

 نجز الجزء األول، ويليه الجزء الثاين وأوله:

ا:  مكة. يف والخرافات البدع من عون الشريف قفامو رابيا

 
 (.102ل ال راق )ص:   اتريخ السلفّشة( 1)

(  إحترررراف 83-82 :الضرررر  سرررودة )ص  (  سرررب النصرررا 167/ 3لللر لرررري )  امعرررة  انظرررر ل مصرررادر تر:ترررره: (2)
(  ن ررر ااررواهر 141/ 2(  م  ررم الشررشول  للفاسرري )477/ 2الطالع ضوفشات  عة  القرن ال الررع عشررر والراضررع )

(. ولألسررررتاك إضررررراهشم ضرررر   اررررد الكترررراي  ترررراب ل سررررريته 107ص: (   ا ررررة السرررر د احلرررررا  )507/ 1والرررردرر )
 .) ضو ن شهن والسلفشة(  : نوانض


