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 ترمجة الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم 
 ( 1)م(2022  / هــ1444  -م  1948 / هـ1367)

 
 طرف  ميت منها عامل ميت مىت...   عاملها عاش ما إذا حتيا األرض
 التلف  أكنافها يف عاد أىب وإن ...  هبا  حل   الغيث ما إذا حتيا كاألرض

  ولـذوي  مطلوبـة،  األمـة  أعـيـان  بـرتاجم  اإلحـاطـة  "إن  : هللا  رمحه  القيم  ابن  العالمة    قال
 ، للغليل  إرواء  أيـامهم  مطالعة  ويف  للعليل،  شـفـاء  أخـبـارهم  مـدارسـة  فـفـي  مـحبوبـة،  الـمعـارف

 وردوا  لـقد  تـاهلل  ؟!عليهـا  يـستولـوا  لـم  رشـد  خطـة  وأي  ؟!إليهـا  يسبقـوا  لـم  خيـر  خصلة  فـأي  
 ألحـد   يـدعوا  فلـم  اإلسالم،  قواعد  دواوأي    زالاًل،  صافًيا  عذبً   الـحيـاة  عـيـن  من  الـمـاء   رأس

 . (2) مقـااًل" بعدهـم
 .رمحه هللا تعاىل العظيم عبد أسامة الدكتور العابد الشيخ األعالم هؤالء ومن

 ومولده: ونسبه امسه
الشافعي  محزة  العظيم  عبد  حممد  أسامة  الشيخ  هو   هللا  طيَّب    ،األصويل  الفقيه  ،املصري 

 

 من املراجع التالية:  مستقاةهذه الرتمجة (  1)
 أوالد الشيخ رمحه هللا، ابنه األكرب الشيخ أمحد، والشيخ أنس. -1
الناس حلقات سجلت على قناة الرمحة للشيخ الفاضل حممد حسني يعقوب، وهو من أقرب   -2

 إليه.
املسمى -3 الفقري إىل رمحة عالم   : كتاب اإلجازة  العبد  املصبوب أبسانيد ورواايت وإجازة  )اخلري 

 الغيوب حممد حسني آل يعقوب(.
 حماضرة سجلت للشيخ الدكتور أسامة كحيل، وهو من أقرب الناس إليه، وأكثرهم مالزمة. -4
 مقطع مرئي للشيخ حممد حسان.  -5
 .بعنوان: "إعالم املسلمني برتمجة الشيخ أسامه عبد العظيم"مقال على الشبكة   -6
 كلمات من تالمذة الشيخ وحمبيه، وهم كثر جدا. -7

 (. 15  / 1)  -الرايض  ،ط: دار بن اجلوزي-  عالم املوقعني أ  (2)
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 .م ْثواه  اجلنَّة   يف وأحسن   ثراه،
  م 1948  /1  /25  املوافق  هـ1367  لعام  األول  ربيع  13  األحد  يوم  يف  هللا   رمحه  ولد

 . (1) العربية مصر جبمهورية، القاهرة مبحافظة اخلليفة، حبي التونسي، مبنطقة
 نشأته:

 يعمل   كان  ،محزة  العظيم   عبد  حممد  الشيخ  األستاذ  هو  فوالده،  ودين  علم  بيت  يف  نشأ
 بلكتاب   العاملني  لتعاون  الشرعية  اجلمعية  دعاة  ومن،  الشريف  بألزهرا  وخطيبً ا  وإمامً ا  مدرسً 
 . (3) اجلميع هللا رحم ،شاهني الصبور عبد  الدكتور وخاله ،(2) مبصر احملمدية والسنة
 العلمية:  همؤهالت
 ، بلقاهرة  والقانون  الشريعة  بكلية   والعربية  اإلسالمية  للدراسات   العايل  القسم  يف  خترج   -1

 .م1969 سنة األزهر امعةجب
 قول   )حجية  مة: القي    دراسته  عن  الفقه،  أصول  يف  املاجستري  درجة  على  حصل  -2

 . م1974 سنةوذلك  الصحايب(،
 كلية   من  امليكانيكية   اهلندسة  بكالوريوس  على  هللا   رمحه  حصل  م1976  عام  ويف  -3

 .األزهر جبامعة اهلندسة
 الويل   )شرح  أطروحته:  عن  األوىل،  الشرف  مبرتبة   الدكتوراه   على  بعدها  حصل  ث   -4
-  واملنقول  املعقول   من  الوصول  منهاج  يف  ملا  بلتحرير  املسمى  البيضاوي  منهاج  على  العراقي

 

(1  )1)https://www.m5zn.com/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-
%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-
%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D

9%8A%D8%A7/ 
 (. 38بوب أبسانيد ورواايت وإجازة حممد حسني يعقوب )ص:  صاخلري املاإلجازة :    (2)
(3  )https://al-maktaba.org/book/31621/24305#p6 
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 . م1983 سنةوذلك  (،-وحتقيق دراسة
 : (1) الوظيفي التدرج
  م، 1986  عام  بنني  والعربية  اإلسالمية  الدراسات   بكلية  الفقه  ألصول  م درًسا  عني     -1
 . بلكلية الشريعة لقسما رئيسً   صار حىت  العلمية الدرجات  يف وترقى

 . م1992 / 9  /2 يف الفقه أصول يف املساعد األستاذ درجة على حصل -2
 . م1999 / 6 / 5 الفقه أصول يف األستاذية درجة على حصل -3
 الفرتة  يف بلقاهرة  للبنني  والعربية  اإلسالمية  الدراسات   بكلية  الشريعة  قسم  رائسة   توىل  -4

 . م2008 / 7 / 31  إىل م1999  / 7 /6 من
  ختصص -  املساعدين  واألساتذة  األساتذة  لرتقية  الدائمة  العلمية  بللجنةا  عضوً   اختري  -5
 . (2)األزهر جبامعة -الفقه أصول

 شيوخه: 
،  مهويعظ  ،  األزهر  حيب    وكان ا،  نفً آ  ذكران  كما   الشريف  األزهر  يف   هللا  رمحه   الشيخ  تعلم
 بألزهر: عليهم تتلمذ الذين شيوخه  ومن، به  باللتحاق  طالبه ويوصي
 املصري  -املنيا  إىل  نسبة-  املنياوي  امللوي  مجعة  نب  رمضان  بن  الرب    جاد  الشيخ -1

 لشافعي ب  امللقب،  م(1994-م1907  / هـــ1415-هــ1324)  األزهري  الشافعي
 .األزهر جبامعة الشريعة كلية  وعميد، الصغري

 القاهري   املصري  مصطفى  بن  حسني  بن  اخلالق  عبد  حممد  بن  مصطفى  الشيخ -2
 . م(1968-م1905  /هـ1387-هـــ1326) األزهري الشافعي

 تالميذه:
 حدب   كل   من  ادب  والع    الطالب   أيتيه  كان  فقد،  وخارجها  مصر  داخل  كثر  تالميذ  للشيخ

 

 (. 39-38  : كتاب اإلجازة )ص  (1)
(2) https://www.elwatannews.com/news/details/ 
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 املثال:  سبيل على ومنهم، وصوب 
 . يعقوب  حسني  بن حممد املريب الشيخ -1
 .املصري الدبيسي حممد  الدكتور الشيخ -2
 .األزهري املصري كحيل  بن أمحد بن أسامة  الدكتور  الشيخ -3 
 .والعبادة والزهد العلم  أهل من كان   ،هللا  رمحه  رجب حممد الدكتور -4 
 . القلموين  ذر أبو  الزاهد الشيخ -5 
 هللا:  رمحه  الشيخ  حياة ف  معامل

 هللا:  رمحه الشيخ  مسجد -1
 وال  بلقاهرة،  عائشة   السيدة  من  القريبة  الشافعي  اإلمام  مبنطقة مبسجده  الشيخ  اسم  ارتبط

  عن   فضاًل   ني،م  للقد    املريح  السجاد  بعض  حىت  أو  وسائد  أو  رفاهيات   أي    املسجد  يف  توجد
 بلزمن  ع دت   أنك   تظن    األوىل  للمرة  املسجد  دخلت    فإذا   األساس،  من  املسجد  حوائط   دهان

 قوة  فيه  وجتد  متاًما،  الزمن  يتوقف  أدوار  ستة  من  املكون  املسجد  هذا   يف  .األوىل  القرون  إىل
  اجلهرية   الصلوات   يف  كاماًل   الكرمي  القرآن  خيتم  كان   هللا   رمحه   الشيخ  أن  يكفي   عجيبة،  إميانية

  إماًما  مرة  ٢٤٠0  الكرمي  القرآن  ختم   الشيخ  إن   :وقيل  ، وجل  عز  هللا توفاه   حىت   أايم  ثالثة   كل
 مسجد  يتميز  كما  ،قبل    اكثريً   ختم  قدف  وإال  اخلتمات،  تقييد  بداية  وقت  من  هذاو   بلناس، 
  :عليها  بعضهم  أطلق  كافة،  اإلسالمية  العلوم  من  درر  على  حتتوي  ضخمة،   مبكتبة   الشيخ
 . هبا اليت واملؤلفات  الكتب وعدد ضخامتها بسبب بغداد(؛  )مكتبة

  حي حواري يف الشيخ ملسجد مصر أحناء كل    من تسافر كانت  الناس أن رتتصو   أن ولك 
 هذا  ورؤية  العبادة  يف  واجلد  الدنيا  من  والتجرد  اإلخبات   بنشوة  تشعر  أن  جملرد  الشافعي؛
 . به واالقتداء أبعينها الفذ   النموذج

  أسامة   الشيخ  "مسجد  يعرفونه  ما  كل  املسجد،  اسم  حىت  يعرفون  ال  هؤالء  أكثر  أن  ختيل
 أو  غريب  أنه  عليه  بدا  وقد  حنوها،  أو  الشافعي   مقابر  إىل  أحدهم  يصل  نإ  ما  .العظيم"  عبد

 أسامة؟   الشيخ  مسجد  تريد  هل  يبادرونك:  املنطقة  أهايل  جتد  حىت  رفقة من أهل الدين  ضمن
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 . إليه ويرشدونك 
 :الشيخ  منهج  -2

  النفس  برتبية  هتتم،  والعبادة  الزهد  على  تقوم،  سلفية  مدرسة  هللا   رمحه  الشيخ  أسس
 . العبادة يف واجلد والتواضع والزهد الورع على تقوم،  وتزكيتها

 هللا  كتاب   حفظة  من  هموجل    ،الشديد  والتواضع  اجلم    بألدب   الشيخ  طالب   ويتميز
  ،سبوعأ  كل    من  ربعاءاأل  يوم  اثبت  درس  وللشيخ  .النافع  العلم  وتعلم  العبادة  على  واالقبال

  مدارج   لكتاب   شرحه  دروسه  أهم  ومن  ،وصوب  حدب   كل  من  نو الربني   العلم  طلبة إليه  وأييت
  ، احلج  موسم  يف  احلج  فقه  شرح  فضيلته  دروس   أشهر  ومن  هللا،   رمحه  القيم  البن  السالكني

 . (1)رمضان  شهر يف الصيام فقه وشرح
 القرآن:  مع حياته -3

ا،  هنارً   أو  لياًل   مصحفه  يفارق  كان  ما  أنه  يعرف  عنه  ويسمع  هللا  رمحه  الشيخ  يعرف  من
  ختم  الشيخ  أنَّ   وذكر،  اجلهرية  الصلوات   يف  مسجده  يف   أايم  ثالثة  كل  خيتم  الشيخ  فكان
 . (3) الرتاويح صالة يف بلناس  إماًما ( 2) مرة 2400 الكرمي القرآن

 

 (. 1149جملة الفرقان الكويتية، عدد رقم )  (1)
وهذا معلوم عن الشيخ من أقرب الناس إليه، وقد ذكره أيًضا الشيخ حممد حسني يعقوب يف كالمه   (2)

 (.2200شيخ، لكن قال: )عن ال
(3  )https://ar.islamway.net/article/87891/%D8%B1%D8%AD%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-
%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-
%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9 
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، قفموا  ذلك   يف  وله،  كثريه  وجل  عز   هللا  آايت   يف  وتدبرات   نكات   له  كان  ذلك   فوقو 
  هذه   علي  "يلح  فيقول: ،  املواقف   هذه  منا  موقفً   هللا   رمحه  رجب   حممد  الدكتور   تلميذه   كيحي

  هللا   حفظه  العظيم  عبد  أسامة  شيخنا  فضيلة  عند  كنت  حيث   سنني،  منذ  حصل  موقف    األايم
 فأخذ   نـ ْعل ن {  و م ا  ُن ْف ي   م ا  تـ ْعل م    إ نَّك    }ر بَـّن ا  تعاىل:  قوله  قرأ  حىت  وراءه   صليت  وقد  معتكفا،
  !حاله  يف  أم  اآلية  يفا  أتدبرً   أدري  ال  ورائه،  من  أبكاان   وقد  ،اشديدً   يبكي   وهو  ، طوياًل   يكررها

  يعن  فيها؟ ما  تدري فقال: يديه،  بني فتقدمت اقرتب، أن إيل: أشار صالته  من انصرف فلما
 اخلليل   براهيمإ   أن  يعن: .  شكاية   غريه  ومن  لتوس    اخلليل  من  هي  فقال:  فسكت،  اآلية،

  إليه   فنشكو  حنن   أما  ورهبته،   ورغبته   سريرته  وجترد  قلبه   صدق   من  علم  مبا   تعاىل  هللا  إىل  يتوسل
 . القلوب  وأدران النفوس آفات  من سبحانه  عليه خيفى وال اخللق على خيفى ما

  أشرب،   حىت  منها   ليشرب   الشيخ   وانتظرت   فتناولناها،   الشاي،  من  بكوبني  إلينا  أيت  ث
  الدنيا،  من  بشيء   تلذذان   ما   بكاؤان  منا  صح   لو   الزور،   شراب   هذا  ، وهللا   قائال:   يدمع  به   فإذا
 .(1) " ابكيً  وقمت فرتكه،. الزور شراب  هذا

 : هللا رمحه الشيخ   عبادة -4
  صالة   سيما  الا  جد    الصالة  يف  يطيل  فكان،  العبادة  يف  أعجوبةً   هللا  رمحه  الشيخ  كان
  إحدى -  الرتاويح  يف  ركعتني  أطول  ييصل    أن   الشيخ  عادة   من  كان  وقد ،  رمضان  يف  الرتاويح

  أحياانً   وكان  خبمسة،   ورمبا   أجزاء   أبربعة  الركعتني  أوىل  يصلي  فكان  البداية،  يف  -ركعة  عشرة
 قراءة  يقرأ  ،املغرب   صالة  يف  األعراف  بسورة  مرة  وقرأ..  واحدة  ركعة  يف  عمران  وآل  البقرة  يقرأ

  رمضان  يف  الرتاويح  يف  خيتم  وكان  ،والسجود  الركوع  ويطيل  خلفه،  من  يبكي  حزينة،  بطيئة
  هلا   يشهد  وعبادته  ،أقل    ورمبا  ليلة،  يف  جزًءا   عشر  مثانية   يقارب   ما  هللا   رمحه  صلى  ورمبا.  كثريًا

 . (2)والداين القاصي
  يف  ينام   ما   قليال   وكان  مسئوليات،  صاحب  كان   أنه   عبادته   يف   أسامة  الشيخ   ز متي    ووجه

  ليس  وهذا  .فقط  ساعات   ثالث   رمبا  رمضان  ليايل  يف  ينام  أنه  الثقات   وحدث   وهناره،   ليله

 

(1) https://www.facebook.com/groups/ahmedmoaz / 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=DudtalOytNU 
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 .(1) ببعيد
 تعال:  هللا إل  الدعوة  -5

  جامعة  يف  طالب  وهو  كان  فقد،  وجل  عز  هللا  إىل  الدعوة  يف   صغره  منذ  الشيخ  عمل
  أحد  يكن  مل  حني  يف،  أبواهبا  وعلى  األزهر  جامعة  بكليات   يؤذن  الناصر  عبد  عهد  ويف  األزهر

 .الزمان ذلك  يف الفعل هذا على جيرؤ
 يطلق   اإلسالمية  اجلماعة  مسمى  وكان،  اإلسالمية  للجماعة  الصيفية  املعسكرات   سترأَّ   ث

 .انقسامها قبل مجيعها  اإلسالمي العمل تيارات  على
  األزهر" شباب ": أسرة أنشأ فقد، الكليات  داخل الدعوي لعملأسرًا ل أنشأ من أول وهو

 . وخارجها اجلامعة داخل الدعوي العمل على وللتعاون، الطالب  ملساعدة ؛األزهر جامعة يف
 بن ا  كتب  فيها   ي شرح  ما  أغلب  وكان  بلرتبية،   عنيت  األسبوع   أايم   يف  دروس   للشيخ  وكان

  املعاد  وزاد  السالكني  مدارج  :خالهلا  هللا  رمحه  الشيخ  شرح  وقد،  والذهيب  القيم  وابن  رجب
 . (2)عياض للقاضي الشفا، و للحصن األخيار كفاية، و القيم البنثالثتها  الصالة أسرارو 

املنكر،   عن  انهًيا  بملعروف  آمرًا  الشيخ  األوراق    فمرةً وكان  بعض  لعمل  البنك  دخل 
بلرب. واترة كان يدخل    ؛ لتعاملهاحرام  الربوية  ن العمل يف البنوكأب فأخربهم    ، اخلاصة بعمله

على الصالة،  الناس عن احملافظة  وكان يسأل    ، األسواق ويعلم الناس ويدعوهم إىل هللا تعاىل
  ،مه ذلك علَّ   ، وحفظ صيغة التشهد يف الصالة، فمن مل يكن حافظا الفاحتةوعن حفظ سورة  

 .(3)بعد ذلك، ورمبا يعطي له أكثر من مثن السلعةخصيصا  إليهورمبا أتى 

 السلف:  علم نشر -6
  كانت،  والتوزيع   للنشر  اإلسالمي  الفتح  دار  :مسيت،  نشر  دار   هللا  رمحه  الشيخ  أنشأ

 وشيخ   والذهيب  القيم  وابن  رجب  ابن  كتب  فيها   ينشر  ما  جل    وكان،  مباشرة  مسجده  خلف

 

(1) https://al-maktaba.org/book/31621/24306#p1 
(2) https://al-maktaba.org/book/31616/80797 
 ذكره ولده أنس يف جلسة خاصة وهو يتكلم عن أبيه.(  3)
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 . اجلميع هللا  رحم ،تيمية بنا اإلسالم
  صالة   بعد  إفتاء   جمالس  وله،  االطالع  وكثرة  العلم  سعة   هللا  رمحه   الشيخ  عن  واملعروف

 القواعد   أثر)   مادة   يدرس  الشيخ  أن  عن  فضال  هذا ،  هاطالع  سعة   على  تدل  ،  اجلمعة
  يف  واإلسالمية  العربية  الدراسات   كلية  يف  العليا  الدراسات   من  الفقه  أصول  قسم  يف  (األصولية

 .األزهر جامعة
  منذ  اآلالف  حيضره  الدرس  فهذا  ،األمور  عجائب  من  أسامة  للشيخ  األربعاء  ودرس

  اجلوزي  وابن  القيم  ابن  كتب  بالهتمام  وخيص  الرقائق،  كتب  على  فيه   الشيخ   ويواظب  ،سنني
 . (1)هللا  مع وحاله  رسوخه على تدل الدرس إلقاء يف طريقة  وله هللا،  رمحهم  رجب وابن

 السنة:  على احلرص -7
  شديد   كان  :طالبه  أحد  يقول،  هبا  وأيمر،  يظهرها  ،السنة  علىا  حريصً   هللا  رمحه  كان

 .وكذا كذا  يف بلسنة  التزم وذاك: هلذا قوله عن يكف  ال ، هبا وااللتزام السنة على احلرص
 مرة  حيرجهم  أبهله،  هتتشب    وال  اإلميان  جمالس  حتضر   حليتك؟!  أين  حوله:  ملن  يقول  رأيته  -
 !وثالثة  واثنني
  يرتدون   الذين   حوله   ملن  ينظر  فكان  ا، جد    ذلك   ه وء  يس   ، الفرنج  لبس   ينكر   مرارا   رأيته   -

  مرة  حيرجهم  !؟هكذا  منظرك  أيسـرك  !؟قميصك   أين  يقول:  أنواعها؛  على  الفرجنية  البنطاالت 
   ..! عملي يف كنت  بعضهم: هلم فيتعلل !وثالثة  واثنني
 والورع:  الزهد -8

 وملبسه  مسجده   يف  فيظهر  الزهد  أما،  والورع  بلزهدا  معروفً   هللا   رمحه   الشيخ  كان
 العصر   منا  مسجدً   دخلت  فكأنك   دخلته  إذا  طوابق  ستة   من  املكون   فمسجده،  وسيارته 

 مني،للقد    املريح  السجاد  بعض  حىت   أو  وسائد   أو   رفاهيات   أي    املسجد  يف   توجد  وال،  األول
 . األساس من املسجد حوائط دهان عن فضاًل 

  مالبسه   وأما،  جديد  بلون   هائ طال  دجمر    يرفض  كان،  قدمية  سيارة  هللا   رمحه   الشيخ   وسيارة
 

(1) https://al-maktaba.org/book/31621/24306#p1 
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 . (1)األزهر جبامعة األستاذ وهو ،شيء كل  يف بساطة على تدل وهيئته فبسيطة،
  يظهر  ،هللا   رمحه  رجب  حممد  دكتورال   تلميذه  هيقص    الذي  املوقف  هذا  فدع  الشيخ  ورع  أما

  أو   أفىت  ما  خالف   رأيته  فما  ،سنوات   عليه  دت "ترد    فيقول:  ،وتقواه  الشيخ  ورع  من  بعضا
، فعجبت  -ذلك   عن  ينهى   والشيخ-  قائم  وهو   املاء   بعض  يتناول  رأيته   مرة  وذات ،  به   وعظ
 ..ميجه ث  يتمضمض به فإذا

 الفقه:  أصول ف  للتجديد ودعوته الشيخ  علم  -9
 ختصصه  فهو   األصول  يف  اترة   معارفه،  وتنوع   تهودق    الغزير   بعلمه  هللا   رمحه   الشيخ  رفع  
 علم  يف  واترة  ،متسًقا  رونًقا  فيصريها  نسًقا،  إلجادةا  أسالك  يف  نكاهتا  لئآل  ينظم  ، وببه

 .  كتبه  تنوع من ذلك  ويعرف والرقاق، والتزكية الرتبية  يف واترة  احلديث، يف واترة االعتقاد،
  حىت  منه؛  الدخيل  وإخراج   الفقه  أصول  جتديد  هللا   رمحه   الشيخ  إليه   دعا  ما  أهم  ومن

  من  األصول  علم   تصفية  إىل  السبيل"  :كتابه  هللا  رمحه  الشيخ  ألف  ولذلك  مثاره؛  وخيرج  يصفو
،  التحلية، و التصفية   :هي  مورأب  قتحق  ي  املنشود  التجديد  ماهية  رتصو    أن فيه    ذكر، و "الدخيل

  ث  .األصويل  للبحث  جديد  بب   فتح  يف  تعاىل  هللا  استخارة و   ،التعبد  من  القلب  حبظ  الوفاءو 
 . (2)ذلك  شرح
 هللا: رمحه أخالقه من

  أيمر   والعريكة،  اجلانب  لني  فهو  واأللفة،  والصرب  األخالق   ةماثبد  هللا  رمحه  الشيخ  ع رف
 ففي   العلم،  أهل  من  سبقه  ملن  فضللب  عرتف ي  كانو   أبمه،  بر    املنكر،  عن  وينهى  بملعروف

 إىل  النفيس  السفر  هذا  إخراج  يف  الشرف  حاز   "فقد  قال:  األكابر"  "إحتاف  لكتابه  مقدمته
 .  (3) "محزة الرزاق  عبد حممد الشيخ العالمة مرة ألول الطباعة عامل

  الكتاب   هذا   إلخراج  األول  الفضل  "فريجع  قال:  الرتغيب"  "خمتصر  لكتابه   مقدمته  يفو 

 

(1) https://al-maktaba.org/book/31621/24306#p1 
 (. 7-4)ص:    -ط: دار الفتح- السبيل إىل تصفية علم األصول من الدخيل  (2)
 أ(.  - إحتاف األكابر بتهذيب كتاب الكبائر للذهيب، )املقدمة  (3)
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  هللا  حبيب  العالمة  إىل  عهدت   حيث  بهلند،  املعرف  إحياء  إدارة  إىل  الطباعة  عامل  إىل  النفيس
 .(1)"حتقيقه إىل األعظمي

 :الثناء عليه
  الزمان،   عابد   العالمة،   العامل"  :يعقوب  حسني  حممد  املريب  الشيخ   تلميذه   عنه  قال •

 األماجد   فخر  الورع،  الزاهد  السلفي،  الزكي  النقي  التقي  القدوة،  الربين  املريب  العباد،  السجاد
 الراسخ،   والطود  الشامخ  مالعل    املخلصني،  الدعاة  من  األكابر  أريج  واألصوليني،  األزاهرة  من

 . (2) إخل ".. اخللف وخري السلف بقية
 الشيخ  ارحتل"  :ابألزهر  العلماء  هيئة  كبار  عضو  سعد  توفيق  حممود  الشيخ   وقال •
 . "وبطانته الشيطان  أنف ي رغم كان  الذي القانت الزاهد العالمة
 يف  متفرًدا وكان والتعبد، والزهد الورع  يف سيًدا "كان :حسان حممد الشيخ  عنه قالو  •
  والرتبية   التصفية  يف  إماًما  وكان   إخوانه،   مجيع  عن  اللسان  عفة  يف  فريًدا  وكان   ،واإلخبات   الذكر

 . (3) "..بصريًا حمقًقا أصولي ا فقيًها وكان .. والتزكية
  األصويل   الفقيه  اإلمام  هللا   "رحم  :الرمحن  عبد   حممود   األصويل  الدكتور  عنه  وقال •
 . العابد"
  هؤالء   فيها  يغادران  اليت  هللا  على  الدنيا  أهون    "ما  :عاشور  وصفي  الدكتور  عنه  قالو  •

  أصوليا  حبرا،  عاملا  كان  العظيم  عبد  أسامة  العالمة  أن  نشهد  الزهاد،  العباد  العلماء  العمالقة
 األضواء،  عن  بعيدا ظل ذهبه، وال السلطان سيف يرهبه مل قانتا، عابدا مشفقا،  زاهدا متفردا،
 . (4) سبا"حمت راضيا  صابرا  هللا لقي حىت  الفانية الدنيوية األعراض عن وبعيدا
 األزهر   جبامعة  األسبق  اإلسالمية  الدعوة  كلية  عميد  بركات  هللا  عبد   الدكتور   وقال •

 

 جـ(.   -  خمتصر الرتغيب البن حجر، )املقدمة (  1)
(2) https://www.facebook.com/groups/ahmedmoaz / 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=l_ksNT-tU0U 
(4) https://www.youtube.com/c/Profdrwasfy/videos 
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  ، وزهده  البصري  احلسن  قلب  يشبه   أنه  فيه   أظن  كنت  تعاىل  هللا   يعلمه  الذي  "قلبه  :الشريف
  مذهب   على  كان  قد  العميق  الدقيق  وعلمه  الكرخي  معروف  زهد  يشبه  أظنه  كنت

  والعافية   للدنيا  كالشمس هو  الذي  مات   قد  :مات   ملا  الشافعي  يف  قيل  وقد..  الشافعي
  زمان   من  أاتان  قد  ،النقي  الورع  التقي  الويل  الفقيه  حقيق:   هبا  وأنت  فيك   اآلن  وأقوهلا .  للناس

 احلجة  يقيم  الدهر  من  حينا  ظهرانينا  بني  فلبث  ...العاملني  رب   هللا  من  منحة  وكأنه  الشافعي
 انتهت   قد  وها  !خمصوص  زمن  له  ليس  بذكره  والتنعم  تعاىل  هللا  عبادة  يف  واالجتهاد  اجلد  أن

  وال  تواصل   مواقع  وال   صيتا  وال  شهرة   حيب   الزمان  عابد   كان   ما  ،بألمس  فينا   مقامه  مدة
  بلشريعة   التحق  ث  ،بتفوق  األزهر  هندسة  أهنى  ،افذ    أزهراي  ا  أستاذً   كان  أنه  رغم  ...غريها

  توفاه   حىت  واالجتهاد  اجلد   يف  مدرسة   عبادته  وكانت  ! الفقه  أصول  يفا  أستاذً   هبا   وصار  وتفوق
  الفردوس   وأسكنه  تعاىل  هللا   رمحه   !بعدها  لنا   عاد   وما   ،يصلي  وهو  سقط   أن   بعد  تعاىل   هللا

 ".فراقه على الصرب وأهلمنا  ...اجلنة من األعلى
  درجته،   هللا   فرفع  ا،جد    كثري  هللا  رمحه  الدكتور  الشيخ  على  والدعاة  واملشايخ  العلماء  وثناء

 .   حممد النيب مع هللا  مجعهو 
 :(1)مؤلفاته

 إصدارات   من  وهي،  العلمية  والتحقيقات   األصولية  املؤلفات   من  الكثري  هللا   رمحه  للشيخ
  من ف،  هللا  رمحه   للشيخا  ملكً   كانت   الدار  وهذه،  بلقاهرة  والتوزيع   والنشر  للطباعة  الفتح   دار

   مؤلفاته:
، الفقه  أصول يف املاجستري درجة الشيخ به انل تكميلي حبث، الصحايب قول حجية -1

 .م1974 سنة  ،األزهر جامعة - بلقاهرة الشريعة كلية  من
  شرح   وهو،  -وحتقيق  دراسة-  واملعقول  املنقول  من  األصول  منهاج   يف  ملا  التحرير  -2

  الشرف  مرتبة  بتقدير  الدكتوراه   درجة   الشيخ به    انل   ، البضاوي  منهاج   على  العراقي  الويل
 . م1983  سنة ،األزهر جامعة - بلقاهرة الشريعة كلية  من األصول يف، األوىل

 

اخلري املصبوب أبسانيد ورواايت وإجازة العبد الفقري إىل رمحة عالم الغيوب   :كتاب اإلجازة املسمى  (1)
 (. 39-38  : حممد حسني آل يعقوب )ص
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 .الدخيل من األصول علم لتصفية السبيل -3
 . لإلجيي، احلاجب ابن خمتصر وحترير تيسري إىل اهلائب مدخل -4
 .األصول على الفروع ختريج يف جديد  منهج  حنو -5
 . البيوع فقه يف املعاوضات  مذكرة -6
 واملبني  اجململ  مسائل  يف  البيضاوي  منهاج  على  اإلسنوي  شرح  من  أصولية  نصوص  -7
 . واإلمجاع والسنة والنسخ
 . األصول عيون -8
  واالجتهاد  فيها  املختلف  واألدلة  القياس   يف  احمللي  املصفى  الفقه  أصول  درس  -9

 .والرتجيح والتعارض
  القياس  مسائل  يف   البيضاوي  منهاج  على  اإلسنوي   شرح  من  أصولية   نصوص  -10

 . والرتجيح والتعارض واالجتهاد فيها املختلف واألدلة
 . االجتهاد شروط عن  مبتكر أصويل حبث -11
 . األحكام استنباط يف وأثرة القرآين القصص -12
 . األحكام استنباط يف وأثره اللفظي االشرتاك -13
 . األحكام استنباط يف وأثرها والسنة الكتاب  يف اإلمجال أسباب  -14
 العلمية: هحتقيقات
 . الذهيب لإلمام الكبائر  كتاب   وترتيب بتهذيب األكابر حتافإ -1
 .العسقالين حجر ابن لإلمام والرتهيب الرتغيب خمتصر -2
 . خان  حسن صديق لإلمام النار وأصحاب  النار ذكر يف ورد  مما االعتبار أويل يقظة -3
 النافع:  العلم سلسلة
 .وتعليق شرح، احلنبلي رجب بن لإلمام اإلخالص كلمة -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8
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 . حتقيق، احلنبلي رجب بن  لإلمام الصالة يف اخلشوع  -2
 .حتقيق، تيمية بنا اإلسالم لشيخ والفقراء الصوفية  -3
 .وتعليق حتقيق، احلنبلي رجب  بنا لإلمام «ما ذئبان جائعان» حديث شرح  -4
 .حتقيق، احلنبلي رجب بنا لإلمام الغربة أهل حال يف الكربة كشف   -5
 .عليها وعلق راجعها ، القيم البن مسلم لكل رسالة  -6
 .(1) عليها وعلق راجعها، القيم البن، واملعطلة اجلهمية  على املرسلة الصواعق خمتصر  -7

 وجنازته: هللا رمحه الشيخ  وفاة
 إله   ال  :مردًدا   الصالة  يف  وهو  وعيه  فقد  حيث  بلصالة،  هللا  رمحه  الشيخ  عهد  آخر  كان

 .  هللا رمحه مات  حىت الوعي فقد على زال وما مرتني، هللا إال
  هـ 1444  األول  ربيع  7  االثنني  يوم  يف  وذلك   ربه،  جوار  إىل   وانتقل  الفارس،  وترجل

  اجلموع   خرجت  مشهودة،   التايل  اليوم  يف  جنازته   كانت   وقد  م،2022  كتوبرأ  3  املوافق
 األزهر،  علماء  ونعاه  وامللوك،  الرؤساء  جبنازة   البعض  شبهها  حىت  جنازته،   لشهود  بآلالف
 . وحمبيه   طالبه من والكثري السلفية، الدعوة وعلماء

  وحوله  أحدهم  فرآه  ،   الرسول  وصحبة  بجلنة   ومبشرة  مجيلة  كلها   رؤى عدة  له  ي  ئر    وقد
 . جبواره مقعًدا وترك ينتظره   والنيب ،  هللا  رسول ملالقاة آت   وهو النور من هالة

 . األعلى الفردوس وأسكنه له وغفر هللا فرمحه
 

 

 . إلسالمي للنشر والتوزيع بلقاهرةنشر وتوزيع دار الفتح ا  ،( مؤلفات الشيخ رمحه هللا1)


