
 
 
 
 
 

  



 
 بسم هللا، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. 

هو دعا إىل هللا تعاىل على بصرية وعلم وحكمة، فهذا قبس من حياة عامل جليل، ومصلح كبري،  ،  وبعد 
 . الشيخ العالمة عبد الظاهر أبو السمح

 
 نسبه ووالدته: 

التليين األزهري   األمسين  الفقيه بن مصطفى بن علي  ظاهر بن حممد نور الدين  ال  عبد حممد  هو الشيخ 
 . -أبو السمح -   املصري 

 
 .مديرية الشرقية مبصر  ، التابعة ملركز منيا القمح  ،يف بلدة التلني، 1300عام ولد  

 والفقيه: نسبة آلل الفقيه، وتعرف أيضاً: بـ آل جالل، وهي أسرة عربية، تنتمي لقبيلة بين سليم العداننية. 
 وأبو السمح: لقب للعائلة، وليست كنية. 

 
 

 نشأته:
على األخالق احلميدة، واخلصال احلسنة، كما ترىب على   حمافظا فنشأ  ،  ابلصالح  معروفة  نشأ يف أسرة 

 . صغريا  وحفظه   ،كان أبوه معلم القرآن يف القرية، فعلمه القرآن فقد  حب العلم وأهله،  
 

أخذ القراءات السبع  و يف احلديث والفقه والتفسري،  ودرس   ،أدخله والده يف األزهر ..وملا أمت حفظ القرآن 
 .وأتقنها

 
 طلبه للعلم: 

عشرة أعوام   همكث فيفاألزهر  اب، فحفظ القرآن يف التاسعة من عمره، مث أدخله  الكت  أدخله والده  
 . راً هلاواستظها  ، حافظاً ملتوهنا ،هرمتعلماً وقارائً ودارساً مجيع العلوم اليت تدرس يف األز 

 
حيضر جملس   ، فكان وهو صغري  ،وكان حيضر للعلماء واملثقفني يف بلده  ، غالب علوم الشريعة  فدرس  

 وحببها  ،ورغبه فيها ،ه على كتب السلففدل    ،الشيخ حممد عبده، مث تتلمذ على الشيخ حممد الشنقيطي
 . على كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغريمها  ، فعكف إليه
 



وكان العالمة الشهري الشيخ حممد   ،شهادهتاوحصل على   ،مدرسة املعلمني األولية دخل  ،بعد األزهرو 
من العلم متعطشاً للتزود ؛  فانضم إليها  ،دار الدعوة واإلرشاد  :امسها  ، قد أنشأ مدرسة  ،رشيد رضا

 . وأصبح من تالميذه النبغاء  واملنزل،  وجالسه يف الدار ،علومهوهنل من ،  والعلوم
 

وأحب دروسه، وكانت هذه اجملالس والدروس مفتاحاً   ،حضور جمالس الشيخ حممد أمني الشنقيطيوالزم 
 .وابن القيم  ،ابن تيمية  : ملعرفة كتب الشيخني  ،له
 
كفاءة   :تؤهله للتدريس، ويطلق على هذه الشهادة  ، قد حصل على دبلوم من مدرسة املعلمني ابلقاهرةو 

 . املعلمني
 

 صفاته: 
، له حلية كث ة اخللق، متني الداينة  زين ر   ،ذا بشاشة وتواضع اً لبيباً،  أديب  ،عاقالً فاضاًل  رجالً    املرتجم،   كان 

عن الدنيا، عابداً لربه سبحانه،   جهوري الصوت، حسن اخللق، زاهداً بيضاء، ممتلئ اجلسم، هبي  املنظر،  
، قوايً يف احلق، ال املبادئرفيقاً خبلقه، لطيف املعشر، حيب اخلري للغري، غيوراً على التوحيد، اثبتاً على  

 كان خلطبته وقراءته وقع يف النفوس يهاب أحداً، و 
 

 زواجه:
، وكان قد تزوج قبلها الرزاق محزة الشيخ حممد بن عبد    وتلميذه/  صديقه أخت  من    ، تزوج يف اإلسكندرية

ابنه األكرب عبد اللطيف أبو السمح، وقد رزق الشيخ أبو السمح من أخت   :أجنب من إحدامها  ،مرتني
 ،زوجة أعقب منها ثالثة أبناء  ،تزوج للمرة الرابعةو  ،وثالث بنات ،ثالثة أبناء  حممد عبد الرزاق، الشيخ  

  .أربعة عشر  :وثالث بنات، فصار جمموع أبنائه وبناته
 وهم كاآليت: 

 . ظاهر بن حممد نور الدين الفقيه )أبو السمح(الرمحن عبد ال  عبد-
 . ظاهر بن حممد نور الدين الفقيه )أبو السمح(حممد عبد ال-
 . ظاهر بن حممد نور الدين الفقيه )أبو السمح(زينب عبد ال-
 . السمح(ظاهر بن حممد نور الدين الفقيه )أبو  هللا عبد ال  عبد-
 .ظاهر بن حممد نور الدين الفقيه )أبو السمح( مسيحه عبد ال-



 .ظاهر بن حممد نور الدين الفقيه )أبو السمح( سهيل عبد ال-
 .حممد نور الدين الفقيه )أبو السمح(   حممود عبد الظاهر بن -
 . ظاهر بن حممد نور الدين الفقيه )أبو السمح(أنس عبد ال-
 .ر الدين الفقيه )أبو السمح( ظاهر بن حممد نو عاصم عبد ال-
 . ظاهر بن حممد نور الدين الفقيه )أبو السمح(مسريه عبد ال-
 . )أبو السمح(عبد الظاهر بن حممد نور الدين الفقيه    ةراوي-
 

 إخوانه:
 1عبد املهيمن. -
 2حممد بدر الدين. -
 

 : وانتقاله إىل احلجاز  حجه 
 الشيخ احملدث حممد عبدمعهما  و ،  مع شيخه العامل حممد رشيد رضا  رتجم،حج امل، 1344يف سنة 

والشيخ   لمرتجم،لامللك  قد أوعز  و ،  العزيز  ضيافة امللك عبد يف  فنزلوا    ،جمموعة من طلبة العلمالزراق محزة و 
 .فأجااب مسرورين  ، ستفادة من علمهما؛ لالأن يبقيا يف مكة؛ حممد محزة

 .بل أول قدوم إىل اململكة العربية السعودية،  مرتجمأول رحلة حج لل  ، هذهوكانت    
 

وأعجبه املكوث يف احلجاز، فصال وجال يف العلم والتعليم والدعوة واإلرشاد، حىت كان له الفضل يف 
 وأدانه.   عبدالعزيز  أتسيس بعض املدارس، وأحبه امللك

 
 يف املسجد احلرام:

املرتجم   التقى،  1345بتاريخ الثامن من ربيع اآلخر لعام    واستبقاء املرتجم، ، 1344عام  حج  بعد انتهاء  
وجيه جدة - يف دار الشيخ حممد نصيف   ،العزيز  مللك عبداب  ة د  يف ج    الشيخ حممد عبد الرزاق محزة، و 

 م.  أاب السمح إماماً وخطيباً للمسجد احلرافعني    - واحلجاز
 

 
–وسأكتب عنه ترمجة   خلف أخاه املرتجم، يف إمامة احلرم املكي، وقد كان شديداً على املخالف، غيوراً على السلفية، وللشيخ حممد لطفي الصباغ، ذكرايت معه. 1

 . -بعون هللا وإذنه 
 . - بعون هللا وإذنه–وسأكتب عنه ترمجة    وهو أصغر إخوته الذكور. 2



  ،أنه مكث مخساً وعشرين سنة  : هـ، أي1370عام    ،حىت وفاته،  للمسجد احلرام اً وخطيب واستمر إماماً 
 .أمام الكعبة  ، يف حمراب املسجد احلرام

 
يف إمامة أفضل وأقدس بقعة على وجه األرض املسجد احلرام، وهو  ،وجمد خالد   ابذخ، واي له من شرف  

 .العزيز  من أوائل األئمة يف املسجد احلرام الذين عينهم امللك عبد
 

 أعماله: 
 . إماماً وخطيباً للمسجد احلرام، 1345يف عام عني   -
 . يف احلرم املكي  ،هـ عضواً مراقباً يف هيئة املراقبة واملدرسني1347عام عني يف  -
 . واملراقبة يف احلرم املكي  ،وكياًل هليئة التدريس،  1348عام يف  عني   -
 .جتويد القرآن الكري علم التوحيد والعقيدة، و عقد حلقة علم وتدريس ابملسجد احلرام يف  -
 (على غرار )دار الدعوة واإلرشاد،  1352سنة   ،كان له أثر كبري يف أتسيس دار للحديث مبكة-

أن جعل دار األرقم بن أيب   .. هبا وبصاحبها امللك   مالية سنوية، وبلغ من إعجابوخصص هلا مساعدة  
  .هلا  اً مقر   ،األرقم

 .الكتاب والسنة  إىل طلبتها  اً موجه ،اً مثانية عشر عام   ، لدار احلديث  اً مدير -
 .املذهب السين السلفي يف مصرمدية ابإلسكندرية، واملعنية بتعريف  حركة أنصار السنة احمل  أسس-
 .مبدرسة ابتدائية ابلسويس  ، من الزمن  مدة عمل  -
 . ابإلسكندرية، وهناك قام يدعو إىل هللا  ساً  مدر عني  -
 . مدرساً للخط والقرآن الكري عمل  -
 
 

 دعوته:

،.. قام قلبهشغاف احلق    مالمسة ، و حممد أمني الشنقيطي  عالمة لاب، واتصاله  من طلبه للعلم  بعد سنني 

حرر من عبادة العبيد إىل عبادة رب التهدم بناء األوهام، و دعا إىل  و   ،قياما كبريا  للقرآن والسنةابلدعوة  

على دعاة الشرك وأبطل شركهم، وانظر أهل البدع فاحنسرت بدعهم، وانصر أهل السنة   فردالعبيد،  



 سحتهم، وقل    دعوته سبباً يف رفع اجلهل عن الناس، فرفع عن السدنة املسرتزقنيوعلت رايتهم، وكانت  

 . عابد، ورفعت راية التوحيد املكثر املصلني يف املساجد، وهجرت ابلشرك  و عدد الزوارين للمشاهد،  

 
ومبناظرته ، ال يشق له غبار، وما وقف أمامه طالب حق إال  اً منافح اً ، ومناظر اً انصح   اً عامل  عرفته الدنيا،

 . ابطله يف احنساركان  ستنار، وما جادله مبطل إال  ا
 

عشرة أعوام،  ، ما يقرب منمدرساً وأستاذاً وواعظاً ومعلماً لعلوم الشريعة يف اإلسكندرية رتجم،استمر امل
ثوبة حمتسباً األجر وامل ، يف الدعوة إىل هللا تعاىل ، ابذالً جهده وطاقته وشبابه وصحته ووقته ومجيع إمكاانته

أو دخل دائم، لكن هللا سبحانه سخر له بعض خلقه الذين   ، من هللا تعاىل، وليس له راتب حكومي
 فنصروه وآزروه.  أحبوه حمبة خالصة وصادقة من أهايل اإلسكندرية، 

 
 ؛والقناعة مبا رزقه هللا  ، وعيش الكفاف ، والبعد عن املظاهر  ،الزهد يف الدنيارتجم..  رف عن امل وقد ع

 .لك ابرك هللا له يف حياته ودعوتهلذ 
 
  ،مع غزارة العلم ابلكتاب والسنة،  فحاماإليف اإلقناع و قوية  وملكة    ،قدرة منطقية  لدى املرتجم،كان  و 

 . واملعنوي  والصرب واملصابرة على األذى احلسي
 

ووفقين التباع كتابه وسنة نبيه صلى هللا عليه  ،مبعرفتهفإن هللا تعاىل ملا من  علي  ":  يقول عن نفسهوها هو  
 ،واحلث على التمسك ابلسنة احملمدية  ،الدعوة إليه تعاىل  ي؛رأيت أن من أوجب الواجبات عل  ..وسلم

 ". بيان التوحيد   ،أن أبدأ به ؛واتباع سبيل املؤمنني السالفني، وكان من أهم شيء عندي
يف رمل اإلسكندرية، فأخذت أقرأ   ،فرصة الدعوة إليه  ، أاتح هللا يلوقد  "اإلسكندرية:  إابن سكنه  ويقول 

 ". حسب طاقيت  ،وأدعو الناس ابحلكمة واملوعظة احلسنة  ،وألقي خطباً   ، دروساً يف املساجد 
 
 

 حمنته:
أهنم أهل الباطل، حينما يعجزون عن مقاومة احلجة.. يلجؤون إىل االعتداء والتعدي، ومن ذلك:    إن

ما جرى من اعتداء عليه مث  ، حاكم تلك املنطقة، وحصلت قصة عظيمة يف إيذائه وحماكمته  ،أل بوا عليه
 .هللا  لوقوف بني يدي وامة بيوت هللا،  دون مراعاة حر   وهو يؤم املصلني يف املسجد،   ،ابلضرب



 
املسجد فما إغالق    دوالى الصالة ابلناس، وقد أراع   ،حممد تقي الدين اهلاليلالشيخ   املرتجم ،   استخلف

 تعاىل،   إال أن عناية هللا  ، بعد أن أوذي وطردتعاىل،  بفضل هللا    ،منتصراً   ،من كل ذلك استطاعوا، وخرج  
 .وخطيباً   وعاد إىل املسجد إماماً  ،فسكنت الفتنة  ،هكانت حتف  

 . "ً الباطل كان زهوقا  نإ"و  
 
 

 تدريسه:
حلقات العلم والتعليم يف بده، قبل أن أييت إىل الداير احلجازية، على مدى سنوات طويلة متطاولة، عقد  

 جويدالتيف علم التوحيد والعقيدة، و  ،ابملسجد احلرام  ، حلقة علم وتدريسوملا قدم احلجاز، عقد  
 .يف املسجد احلرام  ، طوال عقدين ونصف العقد ،  واستمر يدرسوالقراءات،  

 
، بل سابقة يف التدريس  وذلك؛ ألن له خربة يف إلقاء الدروس،   ويف أسلوبه  ،أحسن يف تدريسهوقد 

 ، ورسوخ القدم ،وغزارة العلم  ، مع ما منحه هللا من الفصاحة يف اللسان   ،يف طرق التدريس  ، حيمل شهادةو 
 . وعلو الكعب يف املعرفة

 
من أخذ القرآن وجتويده، ومنهم من أخذ   يغرفون من معني علمه، فمنهم  ،جتمع حوله مجهرة من التالميذ

 . علم التوحيد   عنه
 
 

 مشاخيه: 
 الشيخ حممد نور الدين الفقيه.   والده -
 3الشيخ حممد عبده. -
 4الشنقيطي.أمني فال هللا  الشيخ حممد  -
 . حممد رشيد رضاالشيخ -
 الشيخ عبد الرمحن الثعيليب. -
 الشيخ حممد احلضرمي الشنقيطي.-

 
 .وهو صغري السن ،كان حيضر جملس الشيخ حممد عبده  3
 هو الذي دله على كتب السلف. و  4



 الوهاب اهلندي. الشيح حممد عبد  -
 الشيخ عبيد هللا السندي. -
 .هللا بن حسن آل الشيخ  الشيخ عبد -
 الشيخ حممد بيومي. -
 الشيخ أمحد التيجي املصري مث املكي املدين. -
 الشيخ حممد الرفاعي احمللي.-
 الشيخ حسن اخلشاوي. -
 الشيخ حممد أيب عليان. -
 
 

 تالميذه: 
 5. امحممد بن سليمان البسالشيخ -
 6. خياطبن عبد الغين  هللا    الشيخ عبد -
 7.محيد  حممد بن  هللا بن  عبد الشيخ  -
 الشيخ حممد عبد الرزاق محزة.-
 الشيخ علي بن حممد اهلندي.-
 
 
 

 دار احلديث اخلريية: 
دار احلديث مبكة، فقد عرض الفكرة على إنشاؤه وأتسيسه  رتجم، هو:اليت قام هبا امل  ، من أهم األعمال

 .العزيز  بعدما عرض نظامها واهلدف منها، فوافق امللك عبد   ،العزيز  امللك عبد
 

 
 . -كما أخربين ابنه الباحث الشيخ منصور البسام -أخذ عنه التجويد والتوحيد، وكان الشيخ البسام يثين على شيخه ابلعلم   5
  :يف املسجد احلرام، قرأت عليه  طويالً   وحظيت ابلتتلمذ عليه أمداً   ،تشرفت مبعرفته"  :يقول عنه رتجم،قريبة جداً من أداء وتالوة امل ، نغمات صوتهته، و ممن أتثر بقراء 6

ومجلة من  ،وكتاب الواسطية ،وكتاب اجلواب الكايف ،ككتاب التوسل والوسيلة البن تيمية   ،كتب العقيدة  :يف داره ، كما كنت أدرس عليه-  كتاب مشكاة املصابيح
إىل  -فأجد من فضيلته   ، كنت أذهب إليه ضحوة كل يوم  -ويروي ظمأ نفسي املتعطشة للمزيد من التعرف إىل العقيدة السلفية ،فكان يثلج صدري ،كتب العقيدة 

ألفية ابن   : ... ومما درست عليه يف اللغة العربية واملتاعب اليت لقيها يف سبيل الدعوة إىل هللا يف بلده  ،التجارب العظيمة اليت مرت عليه -جانب اإلفادة من علمه وخلقه 
حلفظي الكثري   ؛وهذا ما جعلين أبتعد عن اللحن يف القراءة ،ويكثر من األمثلة لتطبيق القواعد ، يقرأ املنظومة مث الشرح البن عقيل ، وكان حيفظها عن ظهر قلب ،مالك

 ". من اإلعراب مما أفدته منه
 . رئيس اجمللس األعلى للقضاء 7



وفتحت أبواهبا للطالب،   ،دار احلديث اخلريية  :طلق عليهاأ اليت    ، دار احلديث  ، افتتحت1352يف عام  و 
 ، ودراسة العلوم الشرعية  ،وإحياء السنة النبوية  ،هو الرتكيز على دراسة احلديث النبويمنها:  وكان اهلدف  

 . وغريها من األهداف السامية ،وم اللغة العربيةوعل
 
زالت   ماو   ،وقتنا احلاضر  ، إىل 1352عام  أتسيسها يف  فمنذ    املرتجم، أسسه   عظيم  از جنإ شك أن هذا    ال و 

 .من آاثره اليت استمرت بعد وفاتهق  هي أثر اب ف  ،من خمتلف اجلنسيات  ، خترج الكثري من الطالب
 . اثنان وتسعون سنة، ومل تتوقف طيلة هذه األعوام  ،لقد مضى على إنشائها

 
 

 ه: مؤلفات
 8. األولياء والكرامات-
 . منظومة يف التوحيد والعقيدة-
 .يف آداب تالوة القرآن واستماعهة سال ر -
 حتقيق.   9. اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف-
 10ية يف الرد على الرسالة الرملية. الرسالة املك-
 8. القصيدة الرملية يف انتصار أهل السنة احملمدية على أهل البدع القبورية-
 11.م الغيوبياة القلوب بدعاء عالح-
 12. القصيدة النونية يف بيان الوسيلتني اإلسالمية والشركية وأنواع التوحيد -
 13اسك احلج وفق السنة احملمدية.من-
 

 :ثناء العلماء عليه
فقد اإلسالم داعية من دعاته، وفقدت السنة بطالً من "الشيخ حممد بن عبد الرزاق محزة:  قال عنه  

من   اً أوعيته، ومزمار كان أهاًل إلمامته، وفقد القرآن اجمليد وعاء من    اً نصارها، وفقد املسجد احلرام إمام أ

 
 . عهاومل يعاد طب، 1368عام ، طبع ألول مرة 8
 .1346عام ، حممد صاحل نصيف الشيخ  ومعه ، على نفقته ، الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف جلواب اكتاب ـ:  ك   ،وقد طبع بعض الكتب  9

 .1349عام  ،التوحيد أبنواعه الثالثة، والشفاعة وأقسامها، والتوسل وأنواعه، ومعىن شهادة التوحيد، طبعت مبطبعة املنار مبصر قرر فيها 10
 .م1994بدار الطباعة والنشر اإلسالمي  طبع سول هللا، وموضوعات متفرقة،  أنواع التوحيد الثالثة، ومعىن شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممًدا ر  :عرض فيه املؤلف 11
 .وهي عبارة عن نظم يف أنواع التوحيد الثالثة، والتوسل وأنواعه، وبيان مفهوم العبادة 12
 .يق حممد بن أمحد السيد أمحدبتحق  ،يف مطبعة مكة للطباعة والنشرطبع  13



ان، وفقدت العبادة اخلالصة م ، مرتالً آلايته بصوته الرخيم أمام وجه الكعبة ربع قرن من الز مزامري آل داود
 " من تقاة املؤمنني  اً تقي
 

وال يف   ،موهبة ال يف اخلطابة واإللقاء البارع املؤثر  - رمحه هللا-لقد أعطي  : " الشيخ عبدهللا خياطوقال  
د، بل صوته اجلهوري الذي كان يبلغ بناية وزارة املالية يف مكة أبجيا  ،تالوة القرآن والتدريس فحسب 

 . "وهبه إايه  ، ، إن هي إال نفحة من هللا وفضلة مكربات للصوتدون أن يكون مث
 

كنت أتتبع مجيع ما نشره وردود مناوئيه من دعاة اخلرافة    "شيخ تقي الدين اهلاليل املغريب: ال  وقال
كان أول ما ،  1355عام   ، ومسعت عنه الكثري بعد قدومه إىل مكة، وملا قدمت مكة املكرمة  ،واإلحلاد

فرأيت سيما الصالح   ،فزرته يف مدرسة دار احلديث  ، مقابلة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح  ، خطر ببايل
حيافظ بكي من خلفه، وكان وي   ،بكي يف خطبهوالتقوى ابدية يف حديثه وجمالسه، وصليت خلفه فكان ي  

وقراءته مرتلة، وكان احلجاج يتزامحون   ،بصوته الرخيم  ، على تالوة القرآن الكري يف حصوة ابب الصفا
 " ليسمعوا صوت الشيخ قبل أن يكون يف املسجد مكربات للصوت ؛على الصف األول

 
ومآثره احلسنة اليت يذكرها   ، لقد كان من مساته احلميدة ،رحم هللا شيخنا"الشيخ علي عامر عقالن:    وقال

 م،والسعي ملا فيه إسعاده  ،وتفقد أحواهلم  ،ومالطفته ألبنائه الطلبة  ،دماثة أخالقه  ،له تالميذه وحمبوه
 " وجهراً   ومواساهتم سراً  ،وإدخال السرور عليهم

 منهجيته:

 .الذي يدعون الناس إىل األعمال الشركية  ،من اتباع علماء السوءالتحذير -

 . ال يفهمون االستدالل ابألحاديثو   ،يستدلون أبحاديث ضعيفة أو موضوعة  ،أن عباد القبور  التنبيه-

 ر. على عباد القبو   ، لسؤاالت واإللزامات ل  هإيراد-

 الصحيحة. األحاديث  االعتماد  على  -

 . فال تكلف وال تقعر يف الكالم  ، والسهولةالوضوح  -

 . تعاىل  على توحيد هللا  ة غري الو   غضب ال-



 إظهار التحدي واإللزام على عباد القبور. -

 .أبمساء وأعيان دعاة الشرك وأتباعهم  ،عدم التصريح التلميح و -

 آلخر. ينتقل من أسلوب نوع األسلوب واملنهج، في-

 تواضعه:

 .لنفسه ه، واستصغار شديد التواضع واإلطراء،  كان املرتجم، كثري اهلضم لنفسه، ال حيب املدح  

-   وهو حممد مصطفى الفقيه  (ياة القلوب بدعاء عالم الغيوبه )حانشر كتاب  ذلك: أنومما يدل على  

أن إال    هفما كان من  مرتجم،ترمجة لل   ،ذكر يف املقدمة  .. كتابالعند نشره    -احب مطبعة الصاوي ص

 ، هذه الرسالة: كتب للناشر

من فضيلة األستاذ املؤلف، إثر اطالعه على ما ذكرانه من  ،ما ورد إلينا هذا :من املؤلف إىل الناشر"

 .قياماً بواجب األمانة، وإن كنا مل نتمكن من إنفاذ رغبته  ؛ ترمجته، ننشره هنا

 :أخي حممد 

وما كدت أطلع على ما ذكرته من ترمجيت، حىت وضعت   ، فقد وصلين كتابك  ، أما بعد ك:  سالم علي

يدي على وجهي استحياء، فقد ألبستين ثوابً فضفاضاً واسعاً سابغاً من املدح واإلطراء، أرى أين ال 

)قتلت الرجل(  :فقال  ،مدح آخر عند النيب صلى هللا عليه وسلم  ، أن رجالً ر: وقد جاء يف األث  .أستحقه

له أوأس  ،وإين أعيذ نفسي من ذلك  ، ملا عسى أن يوقع ذلك يف الغرور  ؛يف املدح والثناءاإلطراء   وهنى عن

 .ال تعلمون  وظن غريكم من األحباب، ويغفر يل ما   ،أن حيقق يف حسن ظنكم  ، تعاىل

وإن   ،كان ذلك أحب إىل نفسي وأرضى  ؛مح ما جاء هبا من عبارات اإلطراء فإن كان يف اإلمكان أن تر 

 :إال أن أقول  ، فليس يل حيلة بعد  سبيل إىل حمو ما كان،   كان ال

أبرأ إليك من كل مدح وإطراء ال   شهد علي وأنت على كل شيء شهيد، إيناحسيب هللا، اي رب  

ستحقه، وإن يكن يف شيء مما وصفين به أحد من املدائح، فهو منك وحدك أنت الذي سهلته يل، أ

 .ومنحتنيه من غري حول يل وال قوة



 ، بد، حىت ال أكون مصراً على إطراء ال أستحقه  أن يثبت هذه الكلمة ابلرسالة وال  ..من األخ   وأرجو

 ."وأان حي أمسع وأرى، والسالم عل من اتبع اهلدى

 أبو السمح   : أخوكم
 
 

 :وفاته
تويف يف .. حط رحله، فقد انتابه مرض شديد، نقل على إثره إىل مستشفى اجليزة، و بعد حياة معطاءة

وقد جاوز ،  من اهلجرة النبوية 1370  ، لعام العاشر من رجب  ،ثننيمن صباح يوم اإل  ، الساعة الثالثة
 . نصف العقد السابع

 
مم كان نتيجة تس  ؛ جراءلقاهرةي العجوزة، ابمبستشفى اجلمعية اخلريية اإلسالمية حب  ،وكانت وفاته

وهبوط   ،، فنشأ عن ذلك ضعف يف القلبوقد كان يشكو من قدي مرض السكر ،التهاب يف الكليتني
  .يف قواه

 
  ءالعزيز برقية عزا  من أعالمها البارزين، وقد أرسل امللك عبد علماً اإلسالمية،  فقدت األمة  قد  و 

  14رمحه هللا رمحة األبرار، وأسكنه جنات جتري حتتها األهنار.–از عائلته يف احلج  واستضاف
 

 للتوسع يف الرتمجة: 
 حممد سيد أمحد.   -ترمجة الشيخ عبد الظاهر  -
 مقال يف جريدة الرايض. -
 رايض بن عبد احملسن بن سعيد. -  هر أبو السمح يف مؤلفاته العقديةمنهجية الشيخ عبد الظامقال: -
 لطفي الصباغ. حممد  –مقال: الشيخ حممد بدر الدين أبو السمح الفقيه -
 عبد هللا الشمراين.  –العالمة عبد الظاهر أبو السمح -
 عبد هللا بن أمحد آل عالف الغامدي.  –أئمة احلرمني -
 عبد هللا بن سعيد الزهراين.  –أئمة املسجد احلرام ومؤذنوه يف العهد السعودي -
 صاحل بن عبد هللا بن حممد بن محيد.  - اتريخ أمة يف سري أئمة  -
 تقي الدين اهلاليل.   -الدعوة إىل هللا يف أقطار خمتلفة  -
 إبراهيم بن حممد بن انصر السيف.  -املبتدأ واخلرب للعلماء يف القرن الرابع عشر وبعض تالميذهم  -
 عبد هللا بن منسي العبديل.  –املسجد احلرام يف قلب امللك عبد العزيز -
 األعالم للزركلي. -
 يوسف بن حممد بن داخل الصبحي.   -وخطباء احلرم  وسام الكرم يف تراجم أئمة -
 عمر عبد اجلبار. - سري وتراجم -
 عبد هللا بن عبد الرمحن البسام.  –علماء جند خالل مثانية قرون -
 عمر رضا كحالة.  - معجم املؤلفني -
 الدكتور أمحد الطاهر.   -مجاعة أنصار السنة  -


