
 

  



 ومولده: ونسبه امسه
 هو حممد حامد بن أمحد عبده الفقي.

البحرية مديرية  شرباخيت،  مبركز  العنب،  نكال  بقرية  سنة    ،ولد  املوافق 1310يف  هـ 
 م.1892

 نشأته: 
والدين كرميني تعليمه ابألزهر،    ،نشأ يف كنف  تلقى  الفقي،  عبده  أمحد  الشيخ  فوالده: 

 ولكنه مل يكمله؛ لظروف اضطرته لذلك.
 فقد كانت حتفظ القرآن، وجتيد القراءة والكتابة.  والدتهأما 

يوضح له معاين الكلمات   والده كان  وعمره اثنا عشر عاًما، و   القرآن فنما وترعرع، وحفظ  
الفقه، حىت صار مهي   العلوم    أً الغريبة، ويعلمه مبادئ  على الطريقة اليت كانت    ابألزهرلتلقي 

 متبعة وقتذاك.
 :طلبه العلم 
والد   أوالده    املرتَجمكان  املذاهب    األربعة قد قسم  ليدرس كل واحد منهم    األربعةعلى 

ا، وجعل الرابع ا، وجعل الثالث شافعي  ا، وجعل الثاين حنفي  مذهًبا، فجعل االبن األكرب مالكي  
 ا. حنبلي   -وهو املرتَجم-

ده له أبوه،  وهو املرتَجم، فلم يوفق لدراسة ما حد    الرابعابن مذهبه، عدا االبن    درس كل  
 ا. لكنه قُبل ابألزهر حنفي  

وهكذا كان -درس علمني    األوىل، ففي السنة  هـ1322عام    ابألزهردراسته    َجماملرت بدأ  
ومها: علم الفقه، وعلم النحو. ففي النحو: كتاب الكفراوي، ويف الفقه:    -يبدأ صغار األزهر

 كتاب مراقي الفالح. 
 .الفقه درس كتايب الشيخ خالد يف النحو، وكتاب منال مسكني يف  الثانيةويف سنته 
 . املنطقفدرس علم  ، الثالثة العلوم اإلضافية ابلسنة مث بدأ يف

 .التوحيددرس علم  الرابعةويف 



 .الصرفعلم  والفقهدرس مع النحو  اخلامسةويف 
 ويف السادسة درس علوم البالغة.

السنة   بدأ دراسة احلديث والتفسري، وكان عمره مثانية    -م 1910وهي سنة  -ويف هذه 
وبصريته هبدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومتسك بسنته لفظًا،  عشر عاًما، فتفتح بصره  

 ومعىن وروًحا.
مث أمعن يف دراسة احلديث على الوجه الصحيح، ومطالعة كتب السلف واألئمة الكبار،  

 ابن تيمية وابن القيم والشاطيب وابن حجر وغريهم.و أمثال اإلمام أمحد بن حنبل 
 دعوته: 

األز  دراسته يف  أكمل  وتشبع من حديث رسول هللا  ملا  الصحيح،  العلم  وامتأل من  هر، 
صلى هللا عليه وسلم دعا إىل التمسك بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم، والبعد عن البدع  

 وحمداثت األمور.
 عشر حوله نفر من إخوانه وزمالئه وأحبابه، واختذوه شيًخا هلم، وكان عمره مثانية    التف  

زا حبماس  يدعو  وظل  عام  عاًما،  من  من    م1910يد،  العاملية  الشهادة  انل  أن    األزهرإىل 
وسنة رسوله صلى هللا عليه    تعاىلإىل خدمة كتاب هللا    بعدهاسنة، وانقطع    25وكان عمره  

 وسلم.
بعد   عاد  فأنشأ    و يدع  ذلك مث  دعوته،  إشهار  ومت  الظروف،  هتيأت  حىت  أعوام،  عدة 

السنة   أنصار  سن  احملمديةمجاعة  مثرة  هي  مناليت  الدعوة  إىل1910  سنة   وات    سنة  م 
 م.1926

 مجاعة أنصار السنة:
السنة    املرتَجم  أأنش  أنصار  عام    احملمديةمجاعة  و   هـ1345يف  دارًا  تقريًبا،  هلا  استأجر 

 .مبنطقة عابدين، قرب قصر امللك 
الشيخ أمحد شاكر،    عضويتهاالشيخ عبد احلليم الرمايل، وضمت يف    رأسهاوكان على  

والشيخ حممد عبد السالم القباين، والشيخ عبد الوهاب عيسوي، والشيخ حممد حممد خميمر،  
والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ إبراهيم عبد الباقي، والشيخ حممد محدي، والشيخ عبد  



 احلميد عبد السالم.
للدعوة   جديدة  إضافة  السنة    السلفيةوكانت  دعاة  من  مشل كثري  ومجعت  مصر،  يف 

، فبعد أتسيس دار أنصار  سوا مجعية خاصة، أو هلم نشاط فردي  والتوحيد، سواء كانوا قد أس  
 هو املركز العام للجماعة. عابدين السنة انضم إليها بقية الدعاة، وأصبح مقر  

قصر   موظفي  حاول كبار  مقابلة    صد    السبلبكل    عابدينوقد  عن  املرتَجم الناس 
وعلت صرخة احلق، فأصم ت    ،بل سخ روا له من حاول قتله، ولكن هللا سلم  ،واالستماع إليه

 آذاهنم، وفل ت كلمة هللا مجوعهم، وانتصر اإلميان احلق على البدع واألابطيل.
القاهرة أتسس فرع دمياط، الذي   فازداد نشاط اجلماعة، وتعددت فروعها، ففي خارج 

اال مجعية  ابألصل  وفرع كان  الرمايل،  حممد  الشيخ  أسسها  اليت  القرآن  هبدي  عتصام 
اإلسكندرية الذي أسسه الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، وفرع سوهاج الذي أسسه األستاذ  

 أبو الوفاء درويش، وفرع احلوامدية الذي أسسه الشيخ حممد أمحد عبد السالم. 
 النشر برائسة إدارة    إليهيث عهد  إىل السعودية؛ ح  املرتَجمانتقل    التأسيسوبعد سنتني من  

 مبكة املكرمة، ما أدخل اجلماعة يف مرحلة من الركود. 
مث عاد إليها مرة أخرى، وأصبح مركز عابدين هو املركز العام للجماعة، وتكونت فروع 

هو فرع القبة، مث فرع اجليزة، مث فرع مصر اجلديدة، وتزايد    هلا جديدة ابلقاهرة، وكان أول فرع  
 عدد األعضاء. 

 :يالنبو جملة اهلدي 
اهلدي  "جملة    هـ1356مجاعة أنصار السنة احملمدية أسس يف عام    املرتَجمبعد أن أسس  

 املرتَجم؛ لتكون لسان حال مجاعته، واملعربة عن عقيدهتا، والناطقة مببادئها. وقد توىل  "النبوي
 رائسة حتريرها. 

، أمثال: الشيخ حممود هاللكتابة في  الميةمن كل األقطار اإلس  عصرهكان يدعو علماء  و 
نور   والشيخ  خميمر،  حممد  حممد  والشيخ  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  والشيخ  شلتوت، 

 ين الصومايل. الد
 



  اجمللةقال: "وإن من أول أغراض هذه  فيف أول عدد صدر    منهاالغرض    املرتجم  حدد  وقد
م ما تستطيعه من خدمة ونصح وإرشاد يف الشئون الدينية واألخالقية، أخذت على  أن تقد   

تتحر   وأن  تقول،  فيما  تنصح  أن  هللا  من  موثًقا  ثبت  نفسها  ما  إال  أتخذ  ال  وأن  احلق،  ى 
 يل واحلجة والربهان الصحيح من كتاب هللا تعاىل وحديث رسوله صلى هللا عليه وسلم".ابلدل

على سبيل املثال: الشيخ أمحد حممد شاكر، واألستاذ حمب الدين   اجمللةتاب  وكان من كُ 
أبو   والشيخ  السمح،  أبو  الظاهر  عبد  والشيخ  احلميد،  عبد  الدين  حميي  والشيخ  اخلطيب، 
خليل  والشيخ  الوكيل،  الرمحن  عبد  والشيخ  عرنوس،  صادق  والشيخ  درويش،  حممد  الوفاء 

 هراس، والشيخ حممود شلتوت.
للعامل اإلسالمي، وأصبح هلا    اجلماعةيف مصر وخارجها، وكانت سفري    توزع  اجمللةوكانت  

 . كثريةمن بالد   وأنصارمشرتكون 
يف    النبويقائاًل: "ولقد لقيت جملة اهلدي    اجمللةمن    الثانيةيف افتتاحية السنة    املرتجمكتب  

املختلف املاضي تعضيًضا ومساعدة على نشرها وإذاعتها، وتروجيا يف األوساط  ة ما مل عامها 
هبم   وذلك  واحد،  أسبوع  يف  أعدادها  بعض  تنفد  لقد كانت  به، حىت  حتلم  إخواننا  تكن  ة 

من: مصر، والسودان، واحلجاز،    كثريةيف نواح    هللاأنصار السنة احملمدية املنتشرين اآلن حبمد  
، كثر هللا سوادهم، وأيدهم بروح من عنده  ،وجند، والشام، واهلند، وجاوا، والعراق، واملغرب 

 وجزاهم عنا أحسن اجلزاء".
مشرتك من   600نسخة، منهم    2500كانت تطبع    عمرهاويف السنة الثانية عشرة من  

 خارج مصر، وهو رقم كبري مبقاييس ذلك الزمان.
 انتقاله إىل احلجاز: 

حلقته    املرتجمانتقل   وكانت  احلرام،  املسجد  وواعظًا يف  مدرًسا  فعني  املكرمة،  مكة  إىل 
وهو يدر س تفسري ابن    هـ1367عند ابب علي، يقول الشيخ محاد األنصاري: "جئته عام  

 ابملسجد احلرام، وكانت حلقته أول حلقة أجلس فيها".  عليعند ابب  كثري
الظاهري: "ولقد كان جيتمع   أبو تراب  الشيخ  خلق    احلراميف املسجد    حلقتهيف  ويقول 

 جيتمعون حوله ما بني قاعد وقائم". ،كثري



قام املرتجم يف احلجاز بعدد من األنشطة الدعوية واإلصالحية، منها: إنشاؤه أول جملة 
"اإلصالح"، سنة    شهريةنصف    إصالحية السعودي، وهي جملة  العهد  واليت  هـ1347يف   ،

مل تعمر سوى سنة ونصف    أهنا رفعت شعار )صحيفة دينية علمية اجتماعية أخالقية(، ورغم  
واألمراء   العلماء  واستقبلها  آنذاك،  السعودي  اجملتمع  على  أثرًا كبريًا  تركت  أهنا  إال  تقريًبا، 

الذي   زطرحها على امللك عبد العزي  املرتجمابلبشر والرتحاب، وقد كان إنشاء اجمللة رغبة من  
  للصحافة شعوره ابلدور الكبري    اقرتاحهأن سبب    للمجلةرحب ابلفكرة، وقد بني  يف افتتاحيته  

والضالل  الفساد  حماربة  يف  ذلك  وأمهية  الناس،  بني  الصحيحة  والدعوة  اإلصالح  نشر  يف 
  ي الدور املطلوب من انحية االنتشار ال تزال ال تغط    ابإلصالحاملنتشر، وأن اجملالت القائمة  

 واملهام. 
إال أنه ترك بصمة    -إذ مل ميكث سوى ثالث سنوات تقريًبا-  احلجازوعلى قلة بقائه يف  

 قوية، ال تزال آاثرها يف السعودية ابقية وشاهدة. 
 ثناء العلماء عليه:

والدان الشيخ    اإلسالمييف العامل    التوحيدقال الشيخ عبد الرمحن الوكيل: "لقد ظل إمام  
حممد حامد الفقي رمحه هللا أكثر من أربعني عاًما جماهًدا يف سبيل هللا، ظل جيالد قوى الشر 
تزلزل  وإرادة  األحداث،  على  النصر  واعتاد  اخلطوب،  على  الغلب  مارس  صرب،  يف  الباغية 
يكن مل  غاية،  عن  وال جتنب  قصد،  عن  متيل  فال  حتتها،  من  األرض  وترجف  حوهلا،    الدنيا 

إذ كان اخلوف من هللا آخًذا مبجامع   الناسيعرف يف دعوته هذه اخلوف من   به؛  يلوذ  أو 
قلبه، كان يسمي كل شيء ابمسه الذي هو له، فال يُدهن يف القول، وال يداجي، وال يبايل،  

نفاقًا ومداهنة، ويسمي    اجملاملةيف احلق أو اجلهر به؛ إذ كان يسمي    أبدا وال يعرف اجملاملة  
 . " وجبًناالسكوت عن قول احلق: ذال  

وقال الشيخ أبو الوفاء درويش: "كان يفسر آايت الكتاب العزيز، فيتغلغل يف أعماقها،  
األسرار  من  فيها  ما  ويوضح  واستنباطًا،  وفهًما  حبثًا  ويشبعها  املعاين،  درر  منها  ويستخرج 

واملوعظة احلسنة، وال يرتك كلمة لقائل بعده بعد    لبالغةاواحلكمة    الدقيقة واإلشارات    العميقة
واتريخ استعماهلا، فيكون    وأصوهلاأن حييط القارئ أو السامع علًما ابلفقه اللغوي للكلمات  

 الفهم أمت، والعلم أكمل وأمشل".



وقال الشيخ سعد صادق: "مل ينحصر أتثري دعوة الشيخ حامد داخل دائرة مصر ومدهنا  
بل جتاوزها إىل خارج احلدود املصرية، جتاوزها يف إفريقيا إىل السودان وإرتراي    وقراها فحسب،
إندونيسيا وسيام،    آسياسوراي والعراق واألردن ولبنان وفلسطني، ويف    الشاموالصومال، ويف  

أتثري هذه   إن  قلنا:  إذا  مغالني  نكون  أمريكا   الدعوةبل ال  أورواب، يف  دول  بعض  إىل  امتد 
وفرنسا   جاليات  ولندن  هناك  توجد  حيث  عن    مسلمةوسويسرا؛  الشيخ  بدعوة  تسامعت 

يف مهمات عملية وعلمية، وعن طريق جملة اهلدي   األوروبيةطريق من يسافرون إىل تلك املدن 
البالد تلك  إىل  تصل  اليت كانت  العلم   ،النبوي  معرفة  إىل  املتعطشني  من  ويقرؤها كثري 

 ة". الصحيح، النابع من القرآن والسن
يقصد يف حتقيقه لفتح  -لعت على احلواشي اليت وضعها  ال الشيخ ابن ابز: "فقد اط  وق
فيها    -اجمليد أجاد  قد  الفوائد،  فألفيتها كثرية  الفقي،  حامد  حممد  الشيخ  العالمة  األستاذ 

 وأفاد".
يدرس يف   رأيته  "عندما  األنصاري:  الشيخ محاد  هذا   مكةوقال  قلت:  علي  عند ابب 

 ".هـ1367أول حلقة أجلس فيها يف احلرم، وكان ذلك عام  ضاليت، وكانت حلقته
سلفي   "كان  الظاهري:  تراب  أبو  الشيخ  سلفي  وقال  سلفي  ا  نشر ا  على  شديًدا، حيرص  ا 

ولقد سكنت   التوحيد،  الغرية على  مثله يف  أحًدا  ويغار عليه، وما رأيت  يف   عندهالتوحيد، 
أشارك    مصر متكفاًل يب يف كل شيء؛ حيث كنت  وكان  سنوات،  التخريج   معه مخس  يف 

قلت:   ولو  تر  إوالتحقيق،  مل  التوحيد؛ ال    مثلهن عيين  مبثله يف محاية  تسمع  مل  أكون  وأذين 
صعد    مبالًغا. إذا  ابلطاغوت.. كفرت   اجلمعة خلطبة    املنربكان  صوته: كفرت  أبعلى  يقول 

خلق كثري جيتمعون    احلراميف املسجد    حلقتهابلبدوي.. كفرت بكذا... ولقد كان جيتمع يف  
 حوله ما بني قاعد وقائم". 

 مشاخيه وأقرانه:
 الشيخ علي بن سرور الزنكلوين.  -
 سليم. الشيخ عبد اجمليد  -
 .الشيخ أمحد حممد شاكر -



، وهو الذي  ه حرص املرتجم على حضور درس  ، شيخ األزهر  الشيخ مصطفى املراغي  -
ملك   حيضره  احملاضرة    ووزراؤه  البالدكان  بكتابة  الشيخ  ويقوم  آنذاك،  الدولة  رجال  وكبار 

 يف جملة اهلدي النبوي.  ونشرها
 الشيخ حممود شلتوت. -
 الدين عبد احلميد. الشيخ حممد حميي  -
 الشيخ حممد حممد خميمر. -
 الشيخ نور الدين الصومايل. -
 الشيخ حممد هبجة البيطار.  -
 الشيخ حممد عبد احلليم الرمايل.  -
 الشيخ عبد الرزاق عفيفي. -
بينه وبني  ،  الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي  - بلغت   كثريةمراسالت    املرتجمكان 

حتت عنوان: )عرفت الشيخ السعدي(، ذكر ما كان   وفاتهيوم    هعنمخسني رسالة، وقد كتب  
علمية    بينهما صلة  و   وروحيةمن  اجلسدية،  املسافات  بُعد  الرسائل اعلى  هذه  أمر  نتهى 

 . إىل العامل اجلليل حممد بن صاحل بن عثيمني اخلمسني
وثيق الصلة بعلماء آل الشيخ،    املرتجمكان  فقد  ،  الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  -

الذي كان دائًما يتشاور معه عند طبع كتب جده حممد بن   إبراهيموخاصة الشيخ حممد بن  
ابن   الوهاب، أو كتب  القيم، وكان    تيمية عبد  ابن  إبراهيم    املرتجمأو  الشيخ حممد بن  يذكر 

السنة    ابلثناء والعرفان؛ ملا يبذله من علم ومال وتوجيه، وقد جاء إىل مجاعة    احملمدية أنصار 
 . وعلماء األمة املصرية وكبار مفكريها املرتجم، واستقبله هـ1370عام 

  أحضر له كثيـرًا من   به، وقد كان للمرتجم صلة  ،  وجيه ُجد ة   الشيخ حممد بن نصيف   -
أن مكتبة ابن نصيف أهداها كاملة   الباحثنياملخطـوطات من بالد عـديدة، وقد أخرب بعض  

جلامعة امللك عبد العـزيز جُبد ة، وفيهـا جمموعة كاملـة لكتب املرتجم، وأيًضا نسـخة كاملـة من  
م إىل 1928يف مكة، من عام   املرتجماليت كـان يصدرها    اإلصـالحجملـة اهلـدي النبوي، وجملـة  

 .م، وتوقفت بعد رحيله من السعودية1931عام 



 يخ فوزان الفوزان. الش  -
 الشيخ حممد ملوخية املدين. -
 الشيخ الشرشايب. -
 الشيخ عبد الظاهر أبو السمح. -
 الشيخ حممد نسيب الرفاعي. -
 األلباين. الدين الشيخ انصر  -

 تالميذه:
 الشيخ حممد بن عبد هللا املدين التنبكيت.  -
 الشيخ محاد األنصاري.  -

 أعماله:
ومسجد    - شركس،  ملسجد  إماًما  عابدين،  اهلدارةكان  منطقة  بسبب    يف  أوقف  مث 

 وشاايت آمثة. 
 أسس مطبعة أنصار السنة.  -
 أنشأ مطبعة السنة احملمدية.  -
أنشأ أول جملة إصالحية، نصف شهرية، يف العهد السعودي، وهي جملة "اإلصالح"،    -
 .هـ1347سنة 

نيابة عن الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، فكان ينيبه يف    رامعني  إماًما يف املسجد احل  -
 . هـ1347-هـ1346عام  األوقات بعض 
 عني  مدرًسا وواعظًا يف املسجد احلرام، وكانت حلقته عند ابب علي.  -
عمد إىل تفسري القرآن يف جملة اهلدي، وخطب اجلمعة، ودروسه يف املساجد، ودار    -

 أنصار السُّنة احملمدية. 
عموًماحتقيق ك  - التوحيد  وكتب  القيم،  ابن  وتلميذه  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ    ، تب 

 . تهاعاوطب



يرسل    - جملة    استفتاءات كان  يف  نشرها  يعيد  مث  عليها  ليجيبوا  واملشايخ؛  العلماء  إىل 
تتعلق بشأن    فتوى اهلدي، وهو ما حدث مع الشيخ هبجت البيطار مثاًل، وأيًضا إذا جاءته  

الداير املصرية، وينشرها معل ًقا على أهنا  الشيح عبد اجمليد سليم مفيت  االعتقاد، يرسلها إىل 
 صدرت من دار اإلفتاء املصرية.

 لكبار علماء التوحيد.  اإلذاعيةكان ينشر بعض األحاديث   -
الشيخ حممد عبد    رأسه جملس هيئة علماء اجلماعة، وكان على    هـ1356شكل عام    -

بني   من  الرمايل، كما كان  عفيفي،    أعضائهاحلليم  الرزاق  عبد  والشيخ  شاكر،  أمحد  الشيخ 
 ومجع من أصحاب االعتقاد الصحيح.

 منهجه وأخالقه: 
 وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.  هللاكان ال يرى احلجة إال يف كتاب   -
 كان يقيس الرجال ابحلق ويزهنم مبيزانه، وال يقيس احلق ابلرجال.  -
 العلماء مهما بلغت منزلتهم ومكانتهم. كان ال جيد حرًجا يف نقد   -
 كان يدعو الناس إىل ضرورة اإلقبال على كتاب هللا قراءة وفهًما وتدبرًا.   -
 كان حيارب البدع والتقليد األعمى لآلابء واألجداد والشيوخ.   -
كما لو    احلاضرين فال يرقى املنرب حىت ينظم صفوف    اجلمعةكان يدخل املسجد يوم    -

 ؛ فال يسمح بوجود فرجة. كانوا يف الصالة
 :حتقيقاته

 . (1)جامع األصول من أحاديث الرسول، البن األثري -
 راط املستقيم.صاقتضاء ال -
 جمموعة رسائل.  -

 

 علم   يف املرتجم    حققه  كتاب أكرب  وهو  آنذاك(  األزهر  )شيخ  سليم  اجمليد  عبد   اإلمام   مبشاركة   (1)
 آل   الفيصل   الرمحن   عبد  بن   العزيز  عبد   امللك   جاللة   نفقة   على مرة    ألول   الكتاب  طبع  ، احلديث

 . سعود



 القواعد النورانية الفقهية.  -
 املسائل املاردينية.  -
 املنتقى من أخبار املصطفى. -
 .(1)موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول -
 الرسالة التدمرية.  -
 احلموية الكربى.  -
 إغاثة اللفهان.  -
 املنار املنيف.  -
 مدارج السالكني. -
 رسالة يف أحكام الغناء.  -
 التفسري القيم.  -
 رسالة يف أمراض القلوب. -
 الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية. -
 فتح اجمليد، لعبد الرمحن بن حسن آل شيخ.  -
 حجر العسقالين. بلوغ املرام، البن  -
 لعلي بن حممد بن عباس الدمشقي. ،االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية  -
 األموال، البن سالم اهلروي.  -
 ي. و اداإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، للمر  -
 جواهر العقود ومعني القضاة. -
 للسيوطي.  ،املوقعني والشهود -
 املريسي العنيد.رد اإلمام عثمان بن سعيد على بشر  -

 

 . احلميد   عبد  الدين   يحمي حممد  الشيخ  مع  ابالشرتاك  حققه   (1)



 شرح الكوكب املنري.  -
 اختصار ابن النجار.  -
 الشريعة، لآلجري.  -
 العقود الدرية، البن عبد اهلادي.  -
 القواعد والفوائد األصولية، البن اللحام. -
 . (1) خمتصر سنن أيب داود، للمنذري -
 معارج األلباب يف مناهج احلق والصواب، للحسن بن مهدي.  -
 الشيباين. الديبعإىل جامع األصول، البن  تيسري الوصول -
 .( 2)العقود، لشيخ اإلسالم -

 أبناؤه: 
 الطاهر حممد الفقي. -
 سيد أمحد الفقي.  -
 .(3)حممد الطيب الفقي -

 :املرتجم بني األشاعرة والسلفية
السلفية، وكتب ، تبًعا لدراسته األزهرية، مث اط لع على الكتب  ا أشعراي  صوفي    املرتجمكان  

 أهل احلديث، فقرأها، وأتثر هبا، فاتبع حقها وحاقها، وأصبح متبًعا للسلف الصاحل. 
األحاديث   وكتب  السلفية،  العقيدة  كتب  نشر  إىل  سعى  بل  بذلك،  يكتف   ومل 
البدع  وأهل  والزندقة،  الكفر  أهل  على  والرد  الدين،  أصول  اجلهال  وتعليم  الصحيحة، 

  انتقاد التصوف البدعي، مبيًنا احنرافاته وضالالته. واألهواء، وكان شديًدا يف
من   الليسانسوكان سبب حتوله إىل عقيدة أهل السنة واجلماعة أنه بعد أن أخذ شهادة  

 

 . شاكر  أمحد الشيخ  مع  ابالشرتاك  حققه   (1)
 . األلباين  الدين  انصر   الشيخ  مبشاركة   حققه   (2)
 . والده  وفاة بعد   عاش  الذي   الوحيد  وهو  (3)



الطريق مر على    هبلدذهب إىل    األزهر بنجاحه، ويف  ح يفلح األرض، وملا  فاللكي يفرحوا 
على غزو املعطلة واجلهمية" البن  وجد عنده كتاب: "اجتماع اجليوش اإلسالمية    عندهوصل  

 القيم، فأخذ الكتاب يتسلى به، حىت أخذ فكرة عن الكتــاب.
نصحه   الصحيحة،    الفالحمث  والعقيدة  أمحد    وأوصاه ابلتوحيد  لإلمام  "السنة"  بكتــاب 

الكبري، وكتـاب "السنــة" لإلمام أمحد الصغري، وكتـاب "التوحيد" البن خزمية، وكتـاب "خلق 
ا ابن أفعال  اإلســالم  شيخ  وكتب  لاللكائي،  السنة"  أهل  "اعتقاد  وكتـاب  للبخاري،  لعباد" 

 وابن القيم.  تيمية 
 عن طريق الشيخ الرمال. الفالحهذا  املرتجموقد عرف 

 :وفاته
املرتجم فجر   أجراها مبستشفى    جراحية إثر عملية    هـ1378لعام    رجب  7  اجلمعةتويف 

جنحت   أن  وبعد  اقرتب    العمليةالعجوزة،  وعندما  حاد،  بنزيف  ماء    أجلهأصيب  طلب 
أن ينقل إىل    إخوانهللوضوء، مث صلى ركعيت الفجر بسورة الرعد كلها، وبعد ذلك طلب من  

 هبا. تويفحيث  اجلماعةدار 
  تشييعهاواشرتك يف    وقد نعاه رؤساء وعلماء من الدول اإلسالمية والعربية، وحضر جنازته 

احلسن،  حممد  والشيخ  اتج،  الرمحن  عبد  والشيخ  األوقاف،  وزير  الفضيلة:  أصحاب  من 
الدين عبد احلميد، والشيخ أمحد حسني،    يوالشيخ حممد حسنني خملوف، والشيخ حممد حمي

 وقضاة احملاكم.  وعلمائهاومجيع مشايخ كليات األزهر وأساتذهتا 
الذي عاش يف سبيل هللا والدعوة إىل هللا، دون   النشيطداعية هذه أنوار على حياة هذا الف

 . (1) أيس أو ملل، رمحه هللا رمحة األبرار، وأسكنه جنات جتري حتتها األهنار

 

 :املراجع   أهم   (1)
 . التاجوري  عاطف   مدحمل ،الكري   القرآن   تفسري   يف  الفقي  حامد   حممد  الشيخ   جهود -
 . عثمان   أمني  فتحي ل  ، السلفية  الدعوة   رائد   الفقي   حامد   حممد  العالمة   -
 . عثمان   أمني   فتحي الشيخ  مع  البيان  جملة  حوار -
 . شحادة  سامةأل  ،اإلصالح  رموز   سلسلة   -
 . اخلالق  عبد   الرمحن  عبد ل   ،السلفية  للدعوة العلمية  األصول  -



 

 . الدبيج  وزايد اهلاليل،  سليمل  ،والسنة  الكتاب  ضوء  يف   اإلسالمية   اجلماعات   -
 . عثمان   أمني   فتحيل   ، ورجاهلا وأهدافها  نشأهتا  احملمدية:  السنة  أنصار مجاعة  -
 رسالة   كدسة،  علي  هللا   عبد   بن  وف ق مل  ،السلفية   العقيدة   نشر  يف   الفقي   حامد   حممد  الشيخ   جهود  -

 . القرى  أم  جامعة  ، ماجستري
 .هراس  خليل  مد حمل  ، هبا  مر ت   اليت   التارخيية  واألطوار  التوحيد   دعوة   -
 .الوكيل  الرمحن   عبد   لشيخ ، لواخللف  السلف   بني   اإلهلية  الصفات   -
 . الصعيدي  املتعال  عبدل   ،اإلسالم   يف   اجملددون  -
 . الطاهر  حممد محد أل  ،احملمدية   السنة  أنصار مجاعة  -
 . التوحيد   جملة -
 . املسلمني  الشبان   جملة -


