
 محمد فوزي فيض اهلل كما عرفته خستاذ الدكتور الشياأل
 

 حفظه اهلل تعاىل ستاذ الدكتور نور الدين عرتاألبقلم 

 
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأفضل الصالم والسالم على خري الربيات سيدنا حممد وآله 

 وصحبه أمجعني.
 أما بعد:

زهر بأخ يف العلم يف األفة وأنا يف الدراسات العليا دم مجعتين ص0691ففي ذات يوم من سنة 
، وإذا رجل قسيم وسيم، أنيق الثياب، سبقت شهرته اللقاء به، الشتهاره بأنه رجل ال يشبع من الدراسة

فصيح العبارة، جيذب إليه حمادثه بلطف أسلوبه، وبارع بيانه، وحسن نصحه وإرشاده، إنه األخ األستاذ 
ه، ومل حنتج لوقت طويل للتعارف، فقد كنت أعرفه الدكتور حممد فوزي فيض اهلل أبقاه اهلل وأدام نفع

بظهر الغيب بطيب الصفات، وكان يعرفين لسبقي إىل األوىل يف طلب العلم ويعرف أسريت من طرفيها 
آل عرت وآل سراج الدين، وشعرت باجنذاب القلب إليه، وطلبت منه موعدًا للزيارة، وذهبت يف املوعد 

البنيان يف مصر اجلديدة ووجدت على الباب بطاقة طبع عليه امسه احملدد إىل بيته يف أقصى ما بلغه 
 حبرف مجيل وحتته العبارة اآلتية:

))يستقبل زواره يوم اجلمعة صباحًا من الساعة التاسعة إىل احلادية عشرة، ويعتذر سوى ذلك، 
 فالواجبات أكثر من األوقات((.

لك االعتذار ))فالواجبات أكثر من  وهكذا أينما زرته جتد هذا الشعار على باب املنزل يعلن
 األوقات((.

إن هذا القانون كان نرباس حياة الزميل الكرمي واألخ احلميم القدمي األستاذ الدكتور الشيخ حممد فوزي 
 فيض اهلل أمتع اهلل به اإلسالم وأهله، وسار يف ضوئه يف خمتلف املراحل من حياته.



ت عرى الصداقة مع أخيه صديق العمر شيخنا الشيخ عبد يف أيام الطلب يف املدرسة اخلسروية، توثق
اهلل سراج الدين رمحه اهلل تعاىل، فانظر هذه الصداقة واستمع لألخ الدكتور فوزي يتحدث عنها يقول: 

أو  - إذ كانت متقاربة -))فكنت ال ترانا إال ذاهبني إىل املدرسة اخلسروية أو عائدين منها إىل بيوتنا 
حديقة املدرسة نقرأ يف كتاب، أو حنفظ قصيدة، أو نراجع متنًا من املتون، أو جالسني يف ركن من 

 نتدارس كتاب اهلل...((.
أما الصيف فكان له برنامج عمل حافل، حفظ يف إجازته كتاب اهلل، ودرس مع صديقه الشيه عبد 

 اهلل كتباً مهمة نافعة.
قرأ تفسري جزء  0691صيف قرأ تفسري جزء عم من تفسري النيسابوري، ويف  0690يف صيف 

يم احلنفي، وهو أسلوب فريد يف قرأ كتاب )األشباه والنظائر البن جنٌ  0691تبارك منه، ويف صيف 
الفقه، ومل تكن قراءة هذه الكتب قراءة اطالع فحسب، بل كانت دراية وتعمقاً، ومقابلة نسخ وحتقيق 

 وكشف أغالط.
ر، هفلم يكتف بكلية الشريعة يف األز  - عارفعلوم واملوكانت منبع ال -وملا ذهب إىل األزهر يف مصر 

بل اشتغل بطلب العلم إىل أعلى مستوى ميكنه يف كلية اآلداب مث يف الدراسات العليا منها، واشتغل 
 إنه ال يشبع من الدراسة. باحلقوق وحصل على دراسات تربوية وغري ذلك حىت صار يقال عنه:

لوه بل إهنم أقبلوا عليه وفض   .الشريعة عرف الطلبة فضله، وأقبلو عليهوملا باشر عمله مدرسًا يف كلية 
 على األساتذة الكبار مذ كان يد رس وهو معيد يف كلية الشريعة.

فلما تسل م عمله أستاذًا جامعيًا عكف على تدوين حماضراته، وقدم تأليف تتميز بتحرير املسائل، 
املؤلفات القيمة يف الفقه، التوثيق بالعزو الدقيق، فكتب ووضح البيان، ومجال التعابري، وكمال البحث و 

لحديث، وكَتَب يف السرية النبوية، إىل جانب مقاالت يف ، وبعض الشرح اللغوي واألديب لالفقه وأصول
 جمالت متعددة.
لك ذيف الفقه وأصول الفقه، حبكم اختصاصه فإن مؤلفاته األخرى متألقة ك ؤلفاته متألقةً موإذا كانت 

مال تكوينه العلمي املوسوعي، ومن ذلك على سبيل املثال كتابه يف السرية )صور وعرب عن اجلهاد الكت
 النبوي يف املدنية(.



ث الزميل العزيز العلمية، وإن كان يف الوقت نفسه مثااًل من و ضح يف حباهذا الكتاب منعطف و 
ع والغزوات، وما أغزر ذلك يف التألق، يف إشراق البيان، ويف جتديد الدراسة، وعمق التحليل للوقائ

 وغزوة حنني. ،الكتاب، مع ما يتلوها من دروس وعرب، وخذ مثالً لذلك غزوة بدر، وغزوة أحد
 ملا كثر القول فيه، إن  أخذ الفداء من أسرى بدر كان خالف الكمال، وكيف وتأمل حتقيقه النري  

 وسلم. بت أن الكمال احلق إمنا هو فيما فعله النيب صلى اهلل عليهثأ
بين قريظة، الذين تآمروا  ؛وانظر ما فيه من مناقشات املستشرقني املغرضني، مثل حبثه يف عقاب اخلونة
 أيام األحزاب إلبادة النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني معه عن بكرة أبيهم.

ئه، كيف ال، مث انظر قبل هذا وبعد هذا اجلوانب الروحية، والقيم اإلميانية يبثه الكتاب يف روح قار 
والكاتب من خواص احملبني للنيب صلى اهلل عليه وسلم، احلافظني لكتاب اهلل، الكثريي االطالع على 

 سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
هذا كله مع العرض ملسائل فقهية من اختصاص املؤلف، لكن حكمته يف البحث أوردت هذه 

 ال يطغى عليهما. كاتبالئل مبقدار يناسب موضوع الكتاب، ومقصد ااملس
عرض حملة سريعة عن نالزميل احلبيب الدكتور فوزي، أن ومن املهم جدًا وقد حتدثنا عن الفقه عند 

 منهجه يف الفقه: فمن ذلك:
ويصون  ،م العقل الفقهيال بد من اعتماد الفقه على علم أصول الفقه، فإن أصول الفقه يُنظ   -0

من شأن هذا العلم بالتهوين عمل الفقيه من الشطط والزيغ، وخيطئ بعض العصريني خطأ عظيمًا 
وحياول أصوليو القانون األجانب اللحاق هبم يف األعصر املتأخرة،  ،سالمالعظيم، الذي سبق إليه أئمة اإل

ام شطحاهتم وآرائهم مأني إمنا هو بسبب وقوف هذا العلم وكأن ذلك بالنسبة لبعض هؤالء املعارض
 الشاذة عن أصول العلم، بل عن مقررات الدين.

فادة من الثروة الفقهية الضخمة اليت متلكها األمة اإلسالمية، مما ال يقاربه وال ٌعشره التوسع يف اإل -1
ما عند أمم األرض، وعدم االقتصاد على مذهب واحد، كما كان متبعاً أيام العثمانييني، ويف هذا إفساح 

 ال لتحاشي مواضع قد يقع فيها عسر ومشقة.جم



التثب ت يف األخذ مبا خرج على املذاهب األربعة، ألن السري مع اجلمهور أصوب وأضمن، إال أن  -1
د الذي ينسب إليه، ويكون متفقًا مع مقاصد الشريعة هيتحقق يف املذهب املخالف ثبوته عن اإلمام اجملت

 بعة بديل عنه.يف الباب، وال يوجد يف مذهب من األر 
 ا قلت فتاوى الدكتور فوزي من هذا النوع بل ندرت.نومن ه

ويف رأينا أن هذ التحفظ مهم جداً، يصون احلكم الشرعي من اخلطأ والزلل، ومن نزعة اجملاراة اليت  
يام االحرتام للمذاهب األربعة يف نفوس قكثرت يف عصرنا، كما أنه مهم لصيانة الوحدة الوطنية، ل

 ني.ماملسل
وأما شخصية الزميل فضيلة األستاذ الدكتور حممد فوزي فيض اهلل، فهو أستاذ جليل يف شخصيته قبل 
أن يكون أستاذًا جلياًل يف العلم، ملا اجتمع فيه من كرمي السجايا يف املظهر واخللق، وهذه حملة من 

 سجاياه ومزاياه:
نن فيها، حىت لرمبا مير عليك أسبوعان تراه العناية باملظهر واألناقة يف نظام الشعر والثياب، والتف -0

كل يوم بثياب غري ما سبق، من غري تكرار، وكأنه يتمثل اهلدي النبوي الشريف الصحيح ))إن اهلل مجيل 
 حيب اجلمال((.

 يتفنن يف ترتيب األطقم كما حدثين هو. هعلى أن هذا ال يؤدي للسرف، كما أن
األفصح يف حواره مع الناس عامة، ناهيك عن أسلوبه االهتمام بالنطق العريب الفصيح، بل  -1

 اجلميل اآلخاذ يف دروسه وحماضراته.
 وهذه مهمة لكل مثقف، فضالً عن أستاذ جامعي.

يء له موضعه، وكل قطعة يف البيت هلا مكاهنا بنظام مجيل شاالعتناء بالنظام والرتتيب: فكل  -1
 خصه.وترتيب يتميز حبس الذوق اجلمايل الذي متيز به ش

املشاركة يف عمل البيت، اقتداء به صلى اهلل عليه وسلم فقد كان يكون يف مهنة أهله، فإذا  -9
 نودي إىل الصالة قام إىل الصالة.

الدقة يف املواعيد واحلفاظ عليها: وال سيما مواعيد بدء احملاضرات واالنصراف عنها بدقة بالغة،  -5
قدم احملاضرة ألهنا واجب، وهكذا سائر مواعيده يف زياراته حىت لو تعارض موعد احملاضرة مع صالة سنة 

 أو استقباله.



 بر الوالدين: فكان كثري الدعاء هلما، والصالة لعما ال سيما يف الليل، حىت صار قدوة يف ذلك. -9
التواضع ولني اجلانب: مع اجلميع حىت الطالب، وكأن الطالب أمامه زميل له، ملا يرى من  -7

معه، مما يأسر القلوب إليه. ورمبا مير علينا ومعنا يف القاعة طالب  هحمادثته وتلطف الكرامة، وحسن
 فيقول: هل تقبلوين طالباً عندكم؟!.

توقري علماء األمة، من كان على مذهبه أو مل يكن، وهذه خليقة علمية مهمة تنم عن كمال  -8
كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنا   املسلم، كما يف احلديث ))ليس منا من مل يوقر لالعامل، بل كما

 حقه((.
وقد يتساهل بعض األساتذة السيما الناشئني فال يقدروا العامل قدره من نشوهتم مبا أوتوا من العلم، 

 وهو دليل خلل يف علمهم أو يف تكوين شخصيتهم.
تعظيم النيب صلى اهلل عليه وسلم والصالة والسالم عليه كلما ذكر، من غري ملل وال سآمة، وهذا  -6

العلماء أنه من أول ما يغتنمه ويرحبه العامل وطالب العلم، وهو عنوان إخالصه يف علمه عليه نص ما 
بَ ُعد من ذُكرت وخيشى على من تعمد إغفال ذلك البعد، عياذًا باهلل، كما ورد ي احلديث )) ،وتعلمه

 1عنده فلم يصل عليك. ]قل آمني. قال صلى اهلل عليه وسلم[: فقلت: آمني((.
االعتناء بنشر العلم تطوعًا يف املسجد كثرياً، ويف البيت أحياناً، وقد خصص وهو يف الكويت  -01

 هلل.يوم اجلمعة من الفجر حىت العشاء، وقال يل: هذا هلل تعاىل، وذاك للجامعة. قلت له: كله 
احملافظة على قيام الليل: وهو مركب الصاحلني، وكان حلرصه على ذلك يسري على نظام خاص  -00

لسهر كثرياً، ويقلل أيضًا الزيارات يف الليل كذا استقبال الزوار ليالً، إال ملاماً، من ايف حياته، فيقُل 
صحبنا بسيارته إىل مشفى الوالدة ن يأليحتفظ بنشاطه يف قيام الليل، وأذكر ليلة من أول حزيران احتجنا 

حلال طلق سريع، وكان الوقت قبل الفجر فوجدناه مستيقظًا مستعدًا للصالة، فنزل معنا حااًل، وكانت 
 صحبة مباركة تيسرت الوالدة سريعاً وبسالمة تامة وهلل احلمد.

تاب اهلل، وقد  كلوحسبه أنه حافظ  اإلكثار من الذكر، وقد قال تعاىل: ))فاذكروين اذكركم((، -01
 كنا نشعر بقدومه أو ذهابه من هلجة لسنه بالذكر مع كل درجة.

                                                           
1
 التاريخ الكبير للبخاري، والمعجم األوسط ألبي القاسم الطبراني. 



يتحدث بآالمهم و اإلكرام البالغ ملشاخيه وإلخوانه وأصدقائه: فيحتفي هبم، ويثين عليهم،  -01
وآماهلم، ويدعو هلم، ال سيما يف قيامه بالليل، يذكرهم بدعواته واحدًا واحداً، وكاتب السطور منهم، 

فريد، ندر من يفعله، وإنا ندعو اهلل تعاىل أن يتقبل دعاءه، ويعطيه مثل ما  إكرام عظيم، وحتملٌ وهو 
يدعو به، حتقيقًا ملا أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهو الصادق املصدوق يف احلديث الصحيح: 

مبثل(. اللهم وخرياً  ))ما من مسلم يدعو ألخيه املسلم بظهر غيب إال وك ل اهلل له ملكًا يقول: )ولك
 منه.

 
 وخنتم ببعض وصاياه، ومن ذلك:

 النتصرا وفازا بفضل اهلل.)دائرة( لو تآلف املسلمون مل يُغلبوا، بل لو اتفق اثنان بصدق وعزمية يف  -
 

وليس هو آخر ما يقال يف هذا العالمة العامل اهلمام: فإن األخ العالمة اجلليل حممد فوزي  وأخرياً 
و مدرسة يف العمل واخللق والفضائل. وإن ما ذكرته إملامة هفيض اهلل َعلم يف علوم اإلسالم والعربية، و 

أضعافها قاصر، وإمنا سريعة موجزة جداً، مقصرة عن الوفاء حبق فضيلة األستاذ والدكتور حممد فوزي بل و 
ندعو اهلل تعاىل أن يفسح يف مدته، ويزيد نفع األمة بعلمه وصالحه وعمله وأن جيزل مثوبته، ويعلي 

 آمني. مالله. درجته مع النبيني والصديقني
 

 صديق معرتف له بالفضل:
 نور الدين عرت
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