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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 إمام أهل العلم والكمال، وعلى صحابتهجد يف كل حال، وصلى اهلل وسلم على ماحلمد هلل احملمود امل

 عنَّا معهم وفيهم إىل يوم املآل. قاوة اجملتبني اآلل، وعلى من تبعهم و املخصوصني بالنَّوال، وعلى الن  

 وبعد: ساديت من أهل العلم الكرام، مشاخينا األفاضل، اإلخوة أهل الصفاء، أحبايب األوفياء. 

نا شيخمنا املعممر اأقف بينكم العشية ألبثكم شجونًا وشؤ   ملبارك العالمة الفقيه األصولَّ ونًا من حياة مرتَجم
 الدكتور حممد فوزي فيض اهلل _رمحات اهلل عليه_املريب التقي النقي الورع 

 الوالدة والنشأة العملية:   -

سنة الوالدة ضة، وعن ولد أستاذنا العالمة حممد فوزي فيض اهلل _رمحه اهلل_ يف مدينة حلب يف حيِّ البيَّا
 م؛ وهبذا يكون شيخنا قد عاش قرناً كامالً 1111أهنا يف عام  1أمحد الرباءجنله املوفق املبارك الدكتور  يرجِّح

  2عليه. فم باحلساب القمري أو نيَّ 

 انعطاٌف إىل النشأة واألصل:  -
وكانت بينهما  والد شيخنا امسه عبد القادر بن حممد بن علي كان صاحلًا وقد حثَّ ولده على العلم

 م( 1111-1191لب يف مصر بني عامي )مراسالت أثناء الط
 .دليبأخت الشيخ حممد سعيد اإلوجّدته ألمة أمساء اإلدليب  ،فهي نفيسة بنت مصطفى املنجدوأما الوالدة 

 
                                                                 

 وكان الشيخ رمحه اهلل حيب  تركيب األمساء فسَّمى:  1 
حممد مؤمن، )طبيب أسنان من زوجته األوىل بنت خاله سلوى املنجد اليت  ،أسامة، عبد القادر حممدالذكور: أمحد الرباء، أمحد متيم، 

 وال تزال حفظها اهلل وعافاها تعيش يف كنف ولدها الطبيب( ملرضهافارقها الشيخ بإحلاح من أهلها 
يش مع زوجها )تع )تعيش يف الكويت مع زوجها د.أمحد عبد اللطيف قره بلى ختصص رياضيات(، شيماء هند اإلناث: نفيسة غرَّاء

 صالح مزيد يف بلجيكا(، عفراء جند )رمحها اهلل توفيت حبادث سري يف الكويت(  
 واملذكورون كلهم أشقاء عدا د.حممد مؤمن أخ ألب، وقد أجنب الشيخ سبعة ذكور وثالث إناث، وتويف ذكران وأنثى قبل البلوغ. 

: أنا عمري مئة إال لهستاذ أمحد الرباء أن الشيخ كان يف الفرتة األخرية يقول وهنا كرامة ظاهرة للشيخ _رمحه اهلل_ فقد أخربين ولده األ 2 
ط(؛ باللهجة احللبية. قال: ما كنت أفهم هذا فبان ل اآلن أنَّ عمره مثان وتسعون سنًة، ألن )ال لقط( عندنا املِلقمط، وامللقط له ق  )ل  

 لعمل؟!طرفان، أي سنتان. فما تقولون يف قمرٍن ح ِشيم بالعلم وا
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 ب: غم بداية الطلب والرَّ  -

 .لوىل )اخلسروية( هي اخلمرية األ -اهلل رمحه–وأما البداية فقد قال ل شيخنا 

 األفاضل والعلماء.وقد خترج يف هذه الدراسة جمٌّ غفري من 

، الشيخ أمحد الشيخ حممد راتب الطباخ ،ومن أكابر من درس الشيخ يف هذه املدرسة الشيخ مصطفى الزرقا
وين، الشيخ أمحد نسى البياعيد ، الشيخ املعتقم قيين والد الشيخ إبراهيم احلفيدلالشيخ حممد الس، الكردي اجلدّ 

 .وغريهم، الشيخ حممد سعيد اإلدليب الشماع

 :وممن حضر عليهم يف املساجد -

والشيخ  ،، والشيخ حممد سعيد اإلدليبوالد الشيخ عبد اهلل سراج الدين أمههم الشيخ جنيب سراج الدين
املعمر ، والشيخ حممد الرشيد، والشيخ ، والشيخ بكري رجبالسلقيين اجلدّ ، والشيخ إبراهيم َجيل عقادحممد 

ين وله معه قصة مثينة سأذكرها إن شاء انو ي، والشيخ عيسى الباللبابيدي، والشيخ حممد إبراهيم 1أمحد القالش
 .اهلل

بال اإلقمن جنوم وأكابر العلماء نفخت فيه روح  (اضةالبيَّ فاحلضور على هؤالء الكبار مع ما متيزت به )
  .املباركوتعشق العلوم و املعارف إىل آخر العمر املديد 

 رض الكنانة:الشيخ رمحه اهلل وأ -
وعظيم يتأنق يف ذلك وفاء لقدرهم حديثًا مطواًل عن شيوخه يف مصر وكان  -رمحه اهلل-حدثين الشيخ 

 هم وهو الذي خيص  أكابرهم بالدعاء كل ليلة. تحرم
داً ألمسائهم دون تفصيل جهات النفع واملادة املنتفع هبا ألن الوقت يضيق عن ر ل س رم كم ن ذم وأنا ذاكٌر لكم مم 

 ذلك ومتامه يف الكتاب املكتوب عنه. 
 ما تقول فيمن حمضمرم هبمَّة وعناية تامة وعشق غريب على األعالم اآلتية؟! 

                                                                 

هـ إىل 1911نة املنورة من عام يوقد تردَّدت على شيخنا الشيخ أمحد القالش _رمحه اهلل تعاىل_ أكثر من سنتني خالل إقاميت يف املد 1 
 مدة دراسيت اجلامعية.  1919



 بقلم الشيخ ياسر القضماني                                                                 الدكتور محمد فوزي فيض هللا   رجمة ت

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                         4

، السيد حممد اخلضر حسني، الشيخ أمحد فهمي أبوسنّة الشيخ حممد أبو زهرة، الشيخ حممود شلتوت،
ي، الشيخ خالف، الشيخ عبد العزيز املراغالشيخ علي اخلفيف، الشيخ عبد الوهاب  سن مأمون،حالشيخ 

 حممد عبد الوهاب عبد اللطيف، الشيخ حممد علي السايس، وغريهم. 
ستاذ شوقي أبو ومن مشاهري أهل األدب والعربية، األستاذ علي عبد الواحد وايف، األستاذ أمحد أمني، األ

م مدكور، األستاذ مصطفى السقا وغريهم. ضيف، األستاذ حممد س  الَّ

عتين باحلديث عنهم وهو يوقد نقلت يف كتايب عن الشيخ رمحه اهلل ترَجة كتبها عن أحد شيوخه الذين 
ن يدفن أن يكفن به وأالدكتور حممد عبد اهلادي أبو ريدة الذي كان حيمل معه يف أسفاره كفنه الذي أوصى 

حيث ترجع روحه إىل بارئها يف أي بلد، وال تنقل جثته إىل مصر فوافاه األجل يف )جنيف يف سويسرة يوم 
ونقده للفلسفة م، ودفن يف مدافن اجلامع اإلسالمي فيها، وكانت الدكتوراه عن اإلمام الغزال 11/11/1111

 م وهو يتقن اللغات األجنبية األربعة العاملية. 1191اليونانية عام 

انتفع هبم ومل حيضر عليهم: الشيخ أمحد بن ابرهيم بك الذي  نا _رمحه اهلل_ أن ممن تاثر هبم و أستاذ ينوأخرب 
لي كان يعتز به الشيخ أبو زهرة ويفتخر، وكان يقال: لو احرتقت كتب احلنفية َجيعها الس تطاع أن ُي 

 خالصتها. وقد رآه شيخنا الشيخ فوزي رمحه اهلل بعمامته مرَّة عند دار الكتب املصرية. 

 الشهادات العلمية:  -

  .اختصر احلديث يف هذا ألذكر أهم ما حازه الشيخ رمحة اهلل عليه

  .م1191فقد أخذ العالية يف الشريعة من األزهر عام  -1
 .م يف القاهرة1191وإجازة العاملية يف القضاء الشرعي عام  -2
م عنواهنا: طالق الثالث بلفظ 1191وكانت شهادة التخصص )املاجستري يف الفقه واألصول( عام  -3

 غريه، ومع وجود تأليف أيضاً فيه. أنه كان ال يفيت بالطالق وحييل على بٍ جم عم  واحد. وِمن
م من كلية الشريعة جامعة األزهر على 1193توراه( يف الفقه واألصول عام العاملية بدرجة أستاذ )دك -9

 رسالته )املسؤولية التقصريية بني الفقه والقانون(
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 : الوظائف التعليمية -

حبلب ويف كلييت الشريعة واحلقوق بدمشق  يةو ر سس شيخنا رمحه اهلل األدب العريب يف دير الزور، ويف اخلدرَّ 
عشرين سنة وجامعة اإلمام بالرياض، وجامعة األوزاعي ببريوت، ويف كلييت الشريعة واحلقوق يف جامعة الكويت 

 م. 2111م إىل كانون األول 1191من 

رمحه اهلل ركناً ركيناً يف اللجان الشرعية وهيئات الرقابة للمؤسسات والشركات املالية اإلسالمية، وكان  وكان
 م 12/2111على صلة وثيقة هبا وإىل أن غادر الكويت يف شهر 

 : -رمحه اهلل–م أكثر املدرسني يف حياة املرتجم  -
 ثرياً يف حياتك العلمية؟ من هم أكثر املدرسني تأ –رمحة اهلل عليه –سألت شيخنا مرة 

 فقال: يف سورية: الشيخ الزرقا )أي مصطفى( كنت أختذه منوذجاً حلياة العامل. 
ويف مصر: األستاذ حممد أبو زهرة؛ وأثر يف حيايت تأثريًا كبرياً، وعلمين الصراحة واحلرص على احلق 

 ع األدب. واإلخالص يف العمل، وعدم اجملاملة يف الدين على حساب احلق؛ بأصوٍل م
 األزهر حممود شلتوت أثَّر يفَّ تأثرياً كبرياً.  وشيخ  

 أشهر تالمذته واملرتدِّدين عليه:  -
 جتهاد والفطنة، ومن يشتهر بالكسليعلق يف ذاكرة املعلمني واملدرسني صنفان من الطالب: من يشتهر باال

 ن بينهما يتساقط من الذاكرة غالباً. واملشاغبة، ومم 
وأنا ذاكٌر لك أشهر من علق بذاكرة الشيخ من الصنف األول ممن حضر عليه يف جامعة دمشق اليت أمضى 

جروا فيها زهرة األيام وجلَّ التدريس  وليعذر من مل ير امسه فيهم ممن جدَّ يف عهده؛ فمن أذكرهم هم الذين 
دي، أمحد حسن فرحات، رمزي على لسانه دون حتضري: وهم الشيوخ األفاضل األماثل: أمحد احلجي الكر 

، زاعبد اجمليد معَّ نعناعة، زهري الناصر، عبد الرزاق الدملخي، عبد الستار أبو غدة، عبد القادر أبو فارس، 
عجي، حممد مصطفى الزحيلي، حممد بو الفتح البيانوين، حممد رواس قلعدنان زرزور، فارس امللي، حممد أ

عجاج اخلطيب، حممد علي دولة، حممد عوض، حممد عوامة، حممد حممود الطحان، حممود أمحد املريا، حممد 
 نعيم ياسني، حممد ياسني درادكة، حممود عكام. 
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 من مشائله الكرُية:  -

 فقهه؟! وأإذا مل يكن للعامل أو الفقيه مشائل طيبة، وخالل محيدة فما قيمة علمه 

ه فتسرتسل يف ذكر هذا األدب. ومن هنا قدَّموا األدب على سيك علمم ن  جمٌّ فيـ   وكم يأسرك من عامل أدبٌ 
 العلم، فبماذا اشتهر شيخنا عليه الرمحات؟ 

 ضع النادر: االتو  -1

يذكر أحٌد شيخنا إال ويذكر تواضعه النادر، ومن مظاهر ذلك وأَجله: التواضع للعلم والعلماء كقوله: اهلل  ما
يقبلنا طالب علم، إن ذ ِكرم السلف قال مرات: ال أدري يقبلونا طالب علم؟! ومسعته مرات يقول عن نفسه: 

 !تمعاابه أكابر املدرسني والعمداء يف اجلطويلب علم، وهو الذي خترَّج 

 العبد الفقري. دم العلم الشريف وطالبه الشرفاء وانظر مقدمات وخواتيم كتبه فجل ها ص دِّر امسه فيها خبا

بس  نفسه يف اجلامع على طالب واحد دون تضج ر، وي   ويف ، عليه ل  قبِ وشيخنا _عليه أطيب الرمحات_ حيم
 اذ اجلميع. فصول اجلامعة كان يسمح ملن يشاء باخلروج دون غضاضة وهو أست

ف  هلم أحذيتهم حىت إذا ما ومن مظاهر التواضع النادر أنه يغافل من يزوره من الطالب أو غريهم فيص  
وهذه اخللق  نه صار يكفيه ذلك تكرُياً لوالده ه أوالدوصارحين بعض أخرجوا وجدوها م عمدَّةً على أحسن وجه، 

 مرات فنزداد له حباً، وبه تعلقاً. كان يأسرنا 

ه، ملا سيدي العالمة الصاحل نور الدين عرت _حفظه اهلل_ يف شأن تواضعه: كأن الطالب أمامه زميٌل ليقول 
 ته وتلطفه معه. يرى من الكرامة وحسن حمادث

أن شيخنا الشيخ فوزي رمحه اهلل كان  األستاذ الشيخ عبد الستار القطان ومسعت يف شأن التواضع من أخي
خ من )الشويخ( ي  لى يديه يقبلها ويقول: جاء الش يـم عبد الباسط ينكب  ع إذا دخل على الشيخ بدر املتول

 ليـ قمبِّل يد الشيخ! 

وا أن طريق التواضع من الطرق املوصلة إىل اهلل وقد قلَّ أقول: ذكرت  هذا اخللق أواًل ألن أهل اهلل نص  
 سالكوه!

 



 بقلم الشيخ ياسر القضماني                                                                 الدكتور محمد فوزي فيض هللا   رجمة ت

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                         7

 قة يف املواعيد والعناية هبا: الدِّ  -2

اشتهر شيخنا _رمحه اهلل_ بالتزامه بأوقات احملاضرات والدروس، وما يتخلَّف إال نادراً، ويتهيأ دائماً لكل 
موعد مع أخذ األهبة، وكنت إذا أردت التغيب لعذر طارئ أعتذر له عن ذلك لعلمي باعتنائه باملوعد ولو 

 لشخص واحد. 
 حال منتظراً طالبه. متهيًأ على أكمل ومرات ندخل فنجده جالساً 

 ذكر  األموات بأحسن ما فيهم والرتحم عليهم:  -3

إذ مل ن ؤمر بذكر  ؛وهذا يندر يف الناس حىت إننا لنجده يرتحم على من اشتهر بظلم أو فسق وهو حقٌ 
 السوءات وكشف العورات!

 أحد!جلمم  اللسان إال عن خري ال حيسنه كل  أحد، ولكن  سنه كل  مث الشتم والقدح حي   
وهذا عندي من أعظم مشائل الشيخ؛ فكم ضمع فنا أمام هذا اخل ل ق العال، وأهدينا األموات من حسناتنا، 

 وألقينا على عواتقنا من أوزارهم! 
 الدعاء بظهر الغيب ملشاخيه وزمالئه وطالبه ولكل من أوصاه:  -9

 يف هذا!  من أشهر مشائله وهو متواتر حىت إنه لميمذك ر  كل  من عايشه ولو مدة يسرية عجائبم  وهذا
ن وفالن، فال أكاد أذكر أحدًا أمامه وخباصة من أهل الفضل أو العلم إال ويقول: ذمكمرت ه يف الليل مع فال

 _رمحه كتور حممد رواس قلعجيللد ! وقال مرة  معهم فيقول: ذكرتك مع فالن وفالنفتطمع فنقول له: أذكرين
ل: أنا أذكر و... وقد جترأت مرَّة فقلت له يف هذا فقال  ان والزحيليان والعرتعجيلاهلل_: أدعو يف كل سمحمر للق

أمساءهم معاً: أمحد وأمحد وأمحد وسعيد وسعيد وسعيد وهكذا، فقلت: كم تأخذ من الوقت؟ قال: حوال 
 أحسن إلينا يف خلواتنا؟!  ن  ذلك، ومم  اننا وشيوخنا قبلثلث الساعة! فكم يأخذ الدعاء إلخو 

قال: كنت أ ذكر يف قائمتني مرة بامسي ومرة بكنييت؛ ألنه ذكر ومن لطيف ما ي ذكمر  هنا أنَّ أحد إخواننا 
   عنده مرَّة بامسه، ومرَّة بكنيته!

 خالف: االنتصار للحق وعدم التشهري باسم امل -1

وهذا العمري من أعظم اخلالل وأشرفها، ولو مل تكن له إال هذه اخللَّة لمكمفمته، فكم جند التشفِّي بذكر أمساء 
املخالفني يف فروع الفقه خباصة ويطرب  كثريون طربًا ما بعده طرب، وينتشون إىل حدِّ الس كر حني يمذك ر ون 
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 معركة الدفاع عن أشخاصهم ال االنتصار للحق انتصارهم على املخالف، أو ضعف قوله، وفساد رأيه لتصري
 والدِّين !!!

أو الفاسد دون تشهري بامسه، أو يقول: قال بعض  كتبه كثريًا ذِكرم الرأي املرجوح  شيخنا رمحه اهلل جتد يفو 
 العلماء البارزين يف أيامنا. 

على العلم فيما  ريةً مراراً غم  ويتعصب ملا ه ِديم أنه احلق ولو خالف مذهبه، ويف جلنة الفتوى خالف اجلميعم 
 رأى، ولو انفرد وحده، وقد حدثين عن بعض هذه املواقف!! 

 نسأل اهلل أن يعيننا على االنتصار للحق وأهله وأن ال خنشى يف ذلك لو الالئمني ! 

 العناية بقيام الليل وختم القرآن:  -9

اً ليالً إال نادراً ال ي زار ليالً، وال يزور أحدحاٌل يف الليل عجيب فمذ عرفناه  -عليه شآبيب الرمحات–للشيخ 
م فهذا شرف املؤمن وهو شعار الصاحلني يف كل حني. ومسعت منه أنه يقرأ القرآن مرتني كلَّ شهر، ليبكر للقيا

 .ة يف الصالة، ومرة خارج الصالةمرَّ 

 العناية باملظهر والتأنق به:  -1

ى عليه الباطن ليجتمع احل سنيان؛ ولذا ال ترى الشيخ إال يف ف ما انطو يالعلم وتشر  إلجاللوأنا أعزو هذا 
غري موضعه وكأنه جديد  وما رأيته وضع حذاءه مرًة يفاعة الثلج، نصالثياب وكان غطاء  رأسه يضاهي  أنظف

 كان ذلك يـمن م  عن ذوقه الرفيع. فمل ي لبس 
بوي الشريف الصحيح: )إن اهلل َجيل يقول يف هذا سيدي الشيخ نور الدين عرت: وكأنه يتمثَّل اهلدي الن

 حيب اجلمال( 

 ه بالوالدين وتعظيمهما: بر   -9

رمها ويف رمضان يمذك ر  لنا عن تنافس والديه بابوالديه، وكان يسوق لنا من أخ كان شيخنا _رمحه اهلل_ حفياً 
 بكثرة قراءة القرآن. 

 وكان الشيخ قد أهدى رسالته العاملية )الدكتوراه( يف األزهر إىل والديه. 
 . غدو إىل حلب لينال مزيداً من الربِّ يس فيه لرِّ غ يوم اخلميس يف الشام فال يدوكان يفرِّ 
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لمب( يملبمس  العمامة البيضاء أسوة بلباس علماء املكان ألن حيام الطلب يف مصر إذا غدا إىل )وكان يف أ
 كان ي سِعد والده الذي يطلب منه ذلك.   هذا

نفل فقال: يا ولدي التكثرة   بب_حفظه اهلل_ أنه سأل والده عن سوأخربين ولمد  شيخنا األخ أمحد متيم 
 لوالدّي! بم هم أصلي أيضاً وأم 
 وغريهم سببه برهم الظاهر بالوالدين.  ملالعفيق يف حياة املوفقني من أهل سَّ التو أنَّ أ   وقد رأيت  

 أسباب اخلذالن والقطيعة العقوق بالوالدين. أشهر ومن هنا أيضاً من
 ومسعت أحد اإلخوة قال: أخذ الشيخ يتكلم مرة عن والدته فأخذ يبكي بكاًء شديداً، ويدعو هلا. 

 م عن أخريات أيامه _رمحه اهلل_وسأسوق خرباً عجيباً يف هذا يف الكال

 تعظيم العلم الشريف وبمذل ه: -1

خباصة، وطلب العلم هناك على جبال يف شيوخه يف مصر  شيخنا _رمحة اهلل عليه_ يتكلم كثرياً عن كان
 العلم والعمل يف منتصف القرن امليالدي املاضي. 

م قال: 1191وملا التقاه الشيخ نور الدين عرت _حفظه اهلل_ يف الدراسات العليا يف األزهر يف يوم من سنة 
 (من الدراسةشتهاره بأنه رجل ال يشبع )سبقت شهرته اللقاء به؛ ال

 كان املرتجمم _عليه الرمحة_ غواصاً على الدقائق وتوفَّر غلى حفظ املهمات!
من كالمه قوله: يا شيخ حممود بعض الناس متعتهم  لدكتور حممود أمحد الطحان يف أستاذنا ونقلاومن ثناء 

 وأنا متعيت يف حتصيل العلم. املال، وبعضهم متعتهم اجلاه، وبعضهم متعتهم النساء، 
قه عبارات العلماء يكاد يسوقها باحلرف، وممن ذكر ذلك الدكتور حممد رواس قلعجي وكان الشيخ لتعش

وحىت أصبحنا ن فضِّل حماضرة هذا قال: أصبحنا ال خيامرنا شك يف أنه حيفظ )اهلداية( بألفاظها، _رمحه اهلل_ 
 على حماضرة الدكاترة الكبار.  –شريعة بدمشق عندما جاء معيداً إىل كلية ال - املعيد

وشجون وخباصة األصول وما كتبه يف  ساً وتدريساً شجونٌ ر  الشيخ _رمحه اهلل_ بالفقه واألصول دم ر هاتوالش
 ذلك _على قلَّته_ يعرب عن هضمه هلذا العلم، وغوصه على دقائقه وأسراره. 

العقول، وتفتَّقت العلماء، وبرع به الفقهاء، مما ابتكرته  ههذا العلم هو من أنفس ما متيز ب ولطاملا اعتزَّ بأن
 عنه األذهان. 

 ولذا كنت تراه إذا شرح قطعة أصولية يتأنَّق يف قراءهتا وتدريسها كاملستطيب لطعام يتلَّذذ به. 
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: ما -بكل تواضع–فقال  ،ةمرَّ  وكان يصرِّح لنا _رمحه اهلل_ بالتحضري لدروس األصول، وأشكلت عبارةٌ 
ت  لتحضري الدرس؛ فأقول يف نفسي: جاوز الشيخ السبعني _يف حينها_ وثالثة أرباع عمره يف التدريس، غ  رم فـم 

وحيضِّر  قبل أن يدمرِّس؛ أفال ينبغي أن يعتين الواحد منَّا جلالل هذه األمانة، وثِقل هذه التبعة، وخباصة لتدريس 
 هذه املادة؟! 

 قوله _رمحه اهلل_ اجلم عمة  للجامع!  ومن

خرون، يدرِّس فيه آلمبمٌة ويأيت هذه الكلمة مسعتها مرات من شيخنا فكان حيبس نفسه يف اجلامع فيذهب طم 
 َجلة من الكتب يف عدة علوم. 

وكانت حلقته يوم اجلمعة بعد العصر أكثرها متيزاً، وكانت يف احللية لألصفهاين وحضرت فيها سنوات، 
خوان ويقول مرات: يقول بعضهم نحن صوفية! أين نحن ف عند دقائق كالم القوم ومرات يبكي ويتأثر اإلويق

 الدنيا، فهل عندنا زهد؟! يف من الصوفية؟! الصوفية زهَّاد 

 ورعه _رمحة اهلل عليه_:  -11

 ٌص من ورعه وأخباره العجيبة. ِقصن كانت له أد ى ع لقة به عنده ممكل  من تكلم عن الشيخ 

دخلت عليه مرة يف مكتبه يف كلية الشريعة يف الكويت فاحتجت يف ثنايا اللقاء لورقة صغرية ألكتب عليها 
رقم هاتف شخٍص فأهويت على ع لبة فيها أوراٌق صغار مقطَّعة آلخذ واحدة فوضع يده على يدي قائالً: ال، 

 ول من موضع آخر، وقال: هذا من عندي! ؛ هذا للكلية، هذا ل وتناهذا ليس ل

 الذرائع؟! لكن هكذا شان الكبار احليطة، وسد  قلت يف نفسي سبحان اهلل ما قيمة هذه الو رميقة، و 

ضرت على الشيخ _رمحه اهلل_ يف  حمحه اهلل_ فجائين كبري وقال أنا وكنت أتكلم قبل أيام عن الشيخ _ر 
كلية الشريعة وأذكر موقفاً ال أنساه، كنَّا على باب الكلية واملطر يهمي بغزارة فتوقف رجل بسيارته وعرض على 
الشيخ أن حيمله ويتشرف خبدمته، فلما عرف الشيخ أن السائق موظف، وأهنا سيارة العمل وليست خاصة 

  عملك!! اعتذر بلطف، وقال: ال حيق ل، امض يف
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 يقين ه وثقته بربِّه:  -11
ت يف أثناء أزمة اخلليج الثانية يف الكويت أدخل على شيخنا رمحه اهلل فأراه متجهاً إىل القبلة وهو بسممتِه كن

وسكينته يكتب يف مصطلح: )ضمان( للموسوعة الفقهية وهو ممتلئ ثقة بأن األزمة منقضية، وأهنى البحث 
يف ست وتسعني صحيفة، وقال ل: لقد  ( فقرة وطبع يف املوسوعة يف اجلزء الثامن والعشرين191الدقيق يف )

 بورك ل وكتبته يف هذه الفرتة. 
وأثناء األزمة األخرية يف بالدنا فرج اهلل عنّا وعن املسلمني كان مع كلِّ األهوال الّثقال واخلروج من املكان، 

شيء له حكمة، ال ووفاة احلفيد حممد فوزي ابن ولده أمحد الرباء، وهو يقول: أفضل العبادة انتظار الفرج، كل 
 إن شاء اهلل تعاىل.  سوا ال تقنطوا، ترجع األمور أفضلتيأ

أي مصيبة تذكروا أن اهلل وكان يمذك ر  كالم الشيخ النبهان _رمحه اهلل_ يف )حلب( الذي يقول: إذا حمصملمت 
ري وي دبِّر.   عامل هبا، وهو حكيم فيما ُي 

 وهذا فيه التعزية الكاملة لكل مؤمن موحد. 
 
 نصائحه ومواعظه الغالية: من -
ليس هناك أعظم من برِّ الوالدين يف الدنيا، وما أنصف أحد الوالدين مثل ما أنصفهما رب العاملني  -

وجة مقرتنة بالعبادة. وما يف الدنيا أصدق معك من الوالدين ال الز  (23)اإلسراء: فقال: )وبالوالدين إحساناً(
 خالد أبداً.  اوال الرفيق وال الصديق فحبهم

 املهم ليس فعل الطاعة، بل احملافظة عليها.  -
 ومن أهم أسباب احملافظة عليها شكرها، وأن جتعل هلا أخوات.  ،دق شيخناص
 التوحيد واإلُيان أساس اخلريات كلها، وانظر إىل شقاء الغرب.  -
 إُياننا إُيان شكلي ال يقيين عملي، نؤمن باملوت ولكن أين العمل؟!  -
 بإُياهنم الصحيح فتحوا الدنيا، ونحن سلَّمنا كل شيء بتعلقنا بالدنيا وضعف إُياننا!  -

  بعد السبعني! وراما قال: فوق الثمانني!ِت رأينا من ف  
شيخنا بفضل اهلل فلم يتدنس بسياسات  ظم فِ مسعت هذا منه مررًا فنسأل اهلل الثبات حىت املمات، وقد ح  

 !يّ حىت لقي ربَّه وهذا من توفيق اهلل لعبده املرضمعكِّرات يف ساحة من السَّاحات 
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وسلم: )وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غري وآله عليه  اهلل وأردف مرة: وهذا قول الرسول صلى
 (129)األعراف: (وفنا مسلمني)ربنا أفرغ علينا صرباً وت. واألنبياء يقولون: (مفتونني

ليس لك من )ظهور الواصلني  عم طم مطلبهم الكبري املوت على اإلسالم، والسلف يقولون خوف اخلامتة قم  -
 ( فما نقول نحن ؟!129)آل عمران (األمر شيء

 أول شروط االجتهاد التقوى مث العلم، اآلن علم بال تقوى.  -
نسأل بعدك؟ فقال: عبد اهلل بن صاحل، فقالوا: ليس بذاك! فقال:  وقد سئل اإلمام أمحد _رمحه اهلل_ من

 ، وجدير إذا طلب احلق أن ُيده.إنه خيشى اهلل
 
     هبا:  ب  عجم أثورات وحكم حيكيها وي  م -
  .دع الفضول فإن حسابه يطول -

ل: والذين هم عن اللغو م اهلل تعاىل اإلعراض عن اللغو على فعل الزكاة الشتغال الناس به فقاوقد قدَّ 
 الذين هم للزكاة فاعلون. معرضون. و 

 ومسعته مرراً يقول قولة اإلمام أمحد الشهرية: مع احملربة إىل املقربة.  -
 وتعجبه كلمة لألديب أمحد أمني _رمحه اهلل_: املوت قافية كلِّ حيٍّ.  -
 كلمة خامس اخللفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز _رضي اهلل عنه_ وهي قوله: ما يسرين أنَّ   وتعجبه -

 لفوا، ألهنم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة. تأصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم مل خي
 قال، انظروا إىل ما قال.  ين _رمحه اهلل_ ال تنظروا إىل مند عيسى البيانو تعجبه كلمة للشيخ املعتقم  -
_رمحه اهلل_ يكررها أيضاً، ألنه انتفع بالشيخ عيسى أيضًا عدة  شد رأيت شيخنا الشيخ أمحدًا القالوق

 سنني، وكان ي كثِر  ذِكره. 
 .مرك مل يسألك اهلل ملم مل تلعنه(: )لو مل تلعن إبليس طول ع-رمحه اهلل-لإلمام الغزال  يعجبه قول -

 ! وما ُيدي أن ألعنه إن أنا حالفته واختذته ولياً ؟! أقول: صدق واهلل
م ل  : احرتام العِ من عالمات الفتوح على طالب العلم: لشيخ أزهري وهو حممد زملاين يقولتعجبه كلمة  -

 واملعلم والكتاب.
 ومد العامل كراريسه. ،التاجر كيسه د  مم   -
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 أيب اليسر عابدين مفيت بالدنا السابق(  الشيوعية أفقرت الغين وأماتت الفقري )ونقل عن الشيخ حممد -
هو وّل اهلل بال نزاع وحمرر  يف الثناء على اإلمام النووي رمحة اهلل عليه: يعجبه قول ابن حجر يف التحفة -

 مذهب الشافعي باإلَجاع.
تعجبه كلمة لغوستاف لوبون مؤلف كتاب )حضارة العرب(: إن فضل حممد على العرب ليس له  -

 حدود.
 
 : رقائق الشعر الذي يتمثل هبا ويرويها من -

املتمثل هلذه األبيات  سِ ف  عن نـم  ف  كشِ إن ما يكرره اإلنسان من أشعار من مضى من أهل احلكمة واملعرفة يم 
 ويبني يف أجلى صورة حال قلبه وعقله.

 وهو به معجب: –رمحه اهلل  –ا مسعت منه مفم
 يعرتيه رحيلملن كان فيها   لقد كان يف ظل األراك كفاية  

 بقاؤك فيها لو عقلت قليل  أتبين بناء اخلالدين وإمنا
* * * 

 ك أوزارير ينفعك علمي وال تضر   فخذ بعلمي وال تركن إىل عملي
 فاجن الثمار وخّل العود للنار  رٌ إن الرجال كأشجار هلا مثمم 

* * * 
 يراك قليب إذا ما غبت عن بصري  إن كنت لست معي فالذكر منك معي

 وباطن القلب ال خيلو من النظر  والعني تبصر من هتوى وتفقده
* * * 

 فقالوا: ما إىل ذاك سبيل  سألت الناس عن خلٍّ ويفٍّ 
 فإن احلرَّ يف الدنيا قليل  متسك إن ظفرت بذيل حرٍّ 

* * * 
 ولكن جىن ذنباً يؤدي إىل الرتك  هجرت حبيب القلب ال عن مالمة

 وإُيان قليب ال ُييل إىل الشرك  يف احملبة بيننا أراد شريكاً 
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 قول أيب العالء:بو 
 كر أبكاري وآصالوأدمن الذِّ   أقيم مخسي وصوم الدهر آلفه

 لكن تعّبد إعظام وإجالل  وأعبد اهلل ال أرجو مثوبته
 1إذا تعبد أقواٌم ألجعال  ل أؤملهع  أصون ديين عن ج  

 
 :أهم آثاره العلمية -
 الكتب املؤلفة:  يف -

لكل عامل أو كاتب أو مؤلف أو حمقق أعمال يؤثرها على غريها، وتكون هلا يف قلبه وقع خاص، ومكانة 
 أثرية. 

 ونـمتماج  أهل العلم امنزلة أوالدهم أو هو أقرب، يغار عليها ويذود عنها، ويأسى للعبث هبا أو اإلمهال. 
ه وأن نعىن أكثر اما كان يؤثره ويرتاح هم ما نعرضه: كتبم ومن حقِّ كل من نكتب عنه ترَجة أن نعرض يف أ

 إليه منها. 
 وخباصة يف الفقه واألصول.ألَّف وأبدع  -رمحه اهلل–م جم وشيخنا املرت 

 ته العلمية للدكتوراه وعنواهنا:إنتاجه يف الفقه إليه رسال ب  وأحم 
 املسؤولية التقصريية بني الشريعة والقانون 

 مباحث الكتاب والسنة من علم األصول :ــأحب األعمال كتابه املوسوم ب وأما
 من اجلهاد النبوي يف املدينة  صور وعرب وحانيات على حسب تعبري شيخنا فهو كتابه:وأما يف الر  

ة جتديد الدراسعاطراً: مثااًل من التألق يف إشراق البيان ويف  ثناءً يقول فيه العالمة الشيخ نور الدين عرت 
 .رضنياملغ فيه من مناقشات املستشرقني ، وانظر ماوعمق التحليل للوقائع والغزوات

مث انظر قبل هذا وبعد هذا اجلوانب الروحية والقيم اإلُيانية يبثها الكاتب يف روح قارئه كيف ال والكاتب 
ة رسول اهلل نَّ على س  ، الكثريي االطالع خواص احملبني للنيب صلى اهلل عليه وسلم احلافظني لكتاب اهلل من 

 صلى اهلل عليه وسلم.
 هذا كله مع العرض ملسائل فقهية من اختصاص املؤلف.

                                                                 

لنا: أبو العالء املعري من بنشره، وكان يقول  شيخنا رمحه اهلل كتبت حبثًا عن أيب العالء املعري قريب من مئة صفحة و عدت   ل قال 1
 أهل اإلُيان
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 ومن كتبه النافعة الفقهية: -
الطبعة األوىل  21/11/1119أرخت اخلامتة دمشق  ( صحيفة،191يف)، يف الشريعة اإلسالمية االجتهاد 

 رتاث الكوييتدار ال -1199
الطبعة األوىل 991من شباط 9صحيفة املقدمة األوىل دمشق  (911)، يفمن الفقه اإلسالمي العام فصول
 طبع له( )وهو أضخم ما1199

 دار الرتاث الكوييت 21/3/1111( صحيفة املقدمة يف الرياض 111يف )، التعريف بالفقه االسالمي
 الرتاث االسالمي -1191( صحيفة املقدمة يف الكويت آب 229يف)، الفقه االسالمي نظرية الضمان

_ مكتبة املنار 1119آيار 1الكويت يف  صحيفة املقدمة( 223يف )، الزواج وموجباته يف الشريعة والقانون
 االسالمية_الكويت 

الطبعة  21/9/11199( صحيفة املقدمة يف الكويت 111يف )، يف الشريعة والقانونطالق ومذاهبه ال
 األوىل مطبعة الفيصل_نشر وتوزيع مكتبة املنار_الكوييت 

( 239يف )، صرنا وبغريها من املذاهباملذاهب الفقة_تعريف موجز باملذاهب الفقهية األربعة القائمة يف ع
 الكويت -مطبعة الفيصل اإلسالمية-الطبعة األوىل 11/12/1193ت اخلامتة يف خم رِّ صحيفة أ  

 الكتابات األصولية:  -
 لطالب يف كلييت الشريعة واحلقوق جامعة الكويت(لاإلملام بأصول األحكام )مذكرات  -
طالب كلية الشريعة يف جامعة ات ليمباحث الكتاب والسنة من علم أصول الفقه )مذكرات يف الستين -

 (دمشق السنة الثانية
 
 مذكرات جامعية قيمة: -

رِّست يف األصول والفقه والعربية واحلديث يف جامعات كتايب عن الشيخ احلديث عن مذكرات جامعية د    يف
 1متعددة.

                                                                 

( 119م يف )2112( طبعة دار القلم الدمشقية سنة 11كتايب عن الشيخ رمحه اهلل ضمن سلسلة: علماء ومفكرون معاصرون رقم )   1
 صفحة. 
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 مة ال يزال بعضها خمطوطاً:وث قيّ حب -
 من أمجملِّ حبوثه: صلة علم األصول باللغة.  -1
 الفقه الضائع -2
وكان عضوًا يف ملس ]يف ملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  نشر)جعلناكم أمة وسطاً. وكذلك  -3
 (1199عدد الثاين من السنة األوىل ال [إدارهتا
األنباري من خالل  كتابه اإلنصاف )نشر يف ملة اللغة العربية اليت تصدرها كلية احلقوق يف جامعة  -9

 اإلمام يف الرياض(
رسة اخلسروية يف حلب خالل النصف األول من القرن العشرين املداحلياة العلمية والدينية كما متثلها  -1

 وأخربين شيخنا أنه حوال مخسني صفحة. 
  .صحيفة 11حبث متهيدي للماجستري بعنوان: الطبيعة يف شعر الصنوبري. يقع البحث يف  -9
 هية:لحات الفقطاملص -

 أمثن من أربعة كتب: كتب رمحة اهلل عليه أربعة مصطلحات للموسوعة الفقهية الكويتية هي 
 .(ضمان( و)صوم( و)بيع منهي عنه ]وهو أوسعها[وهي )إتالف( و)

 
 :املقاالت -

 .( مقاالً 19يف ملة الوعي اإلسالمي )
 .( مقااًل بغري امسه الصريح العتبارات19يف ملة اجملتمع )

 .( مقاالً 21يف صحف كويتية متنوعة )
 
 مقدمات كتب:  -

 اصرة: اهلل على كتب مع أهم ما رأيته لشيخنا رمحه
 .أحكام السجن ومعاملة السجناء يف اإلسالم للدكتور حسن أبو غدة -1
 لمهندس حممد نور سويد.لوية للطفل منهج الرتبية النب -2
 .رجال مبشرون باجلنة لألستاذ أمحد خليل َجعة -3
 .هبجة النفوس يف جتويد كالم القدوس للدكتور حممد مأمون كاتيب -9
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ص وهي ألول   (11) واملقدمة يف احلجيج واألخطاء واألوهام والبدع حملمد ياسر القضماينمناسك  -1
 آالف نسخة.  1وقد وزع منه  1/11/19املوافق لــ  1911من ربيع اآلخر  21انت يف كتاب يطبع ل وك

 9 ( صحيفة. يف13دمة الشيخ عجيبة يف )حل حملمد ياسر القضماين، وكانت مقوقفات مع سلفنا الصا -9
 م. 29/9/1119املوافق لــ  1911من َجادى األوىل 

 
 أهم النَّدوات واحملاضرات: -

 الندوة األوىل بعنوان: الفقه الضائع 
يف كلية احلقوق والشريعة  11/2/92مع أستاذنا حممد حسن هيتو وكانت مساء األربعاء كانت مشاركة 

 . 92تها ملة احلقوق يف العدد الثاين من السنة السادسة يونيو عم بـم قبل أن تنفصل الشريعة عن احلقوق وطم 
 الثانية بعنوان: مشروع قانون األحوال الشخصية يف امليزان. 

 
 اخلطابة عند الشيخ رمحه اهلل: -

يف الكويت أثناء  1111أواخر إىل  1111ع إال سنة من أواخر مم ض للشيخ أن يكون خطيباً يف اجل  يِّ ما قـ  
حني خال جامع )الشويخ( القريب من داره من خطيب،  -ال أعاد اهلل أمثاهلا على املسلمني–الفتنة بني العراق 

عندما كان يغيب  1191-1191له هبا شيخه عبد اهلل محادة يف حلب خالل سنتني من باستثناء خطب وكَّ 
 صيفاً إىل )تادف( بلده. 
 ب من خطب الكويت يف ملة النور الكويتية وقد نشرت تسع خط

 بأمساء املسيئني، رياخلطبتان بثلث ساعة مع عدم التشه ،ومتيزت خطب الشيخ _رمحه اهلل_ بعدم اإلطالة
 وعدم اخلوض يف السياسات، وذكر قصة أو شاهد على الفكرة، وهذا ما كان يوصينا به. 

 
 :منهج الشيخ يف الفتوى ومناذج -

يرى شيخنا رمحه اهلل عدم اخلروج عن املذاهب األربعة املشهورة، وأما األخذ بغريها من املذاهب املندثرة 
 فينبغي أن تتوافر فيه شروط أمهها: 

 .دثرثبوت القول يف املذهب املن -1
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يفة كان التأكد من أن إمام املذهب املندثر قال هبذا الرأي مث مل يرجع عنه يف حياته حىت تويف فأبو حن -2
يقول: إين أقول القول اليوم، وأرجع عنه غداً. والشافعي له أقوال يف مذهبه القدمي، رجع عنها يف اجلديد؟ 

 وهكذا. 
 ين عنه. غ  أال يكون يف املذاهب األربعة ما يـ   -3

الشيخ رمحه اهلل يدعو إىل االجتهاد اجلماعي الذي يكون عن طريق اجملامع الفقهية وخباصة يف األمور  وكان
العامة، يقول: وال شك يف أن الرأي اجلماعي أضمن للصواب، وأقرب إىل احلق من االجتهاد الفردي، وأكثر 

 حتقيقاً للعدالة. 
 
 كلمة مثينة:  -

كلمات فيما امتازت به املذاهب األربعة املتبوعة فما تقولون؟ فقال   سألت شيخنا مرة: لو أردمت أن ختتصروا
 عفو اخلاطر: 

 املذهب احلنفي: يتميز بسهولة تطبيقه يف احلكم والسياسة. 
 .املذهب الشافعي: يتميز باحتياطه يف العبادات

 ثات. دم املذهب املالكي: يتميز بسهولته وتيسريه يف كثري من احمل  
 احلنبلي: يتميز بكثرة األقاويل يف املسألة الواحدة؛ مما يعني على اختيار مذهب مناسب.  املذهب

ف يف أعضاء وانظر ما قاله مثاًل يف التصر فالشيخ له البصر الواسع، والغوص الدقيق فيما يقرره أو يفيت به؛ 
ه، 1911( يف ذي احلجة 219الوعي اإلسالمي الكويتية املنشور يف العدد )اإلنسان وحكم شرائها يف ملة 

 و مثال على ذلك. ه، قبل ثالثني سنة ف1191آب 
 
 رد الفتاوى الشَّاذَّة املعاصرة: -

( صحيفة فتاوى شاذة يف أقسام: العبادات، 21ردَّ يف ) (االجتهاد يف الشريعة اإلسالميةويف كتاب شيخنا )
 والعادات.واملخاصمات، والعقوبات واملعامالت، واملناكحات وشؤون األسرة، 
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 نتيال الشيخ وما كان في سياق  علي  الرحم  والرضوانوشجون ا (تركي  ) 

هم تأثر حفيده حممد فوزي بشظية فدلو  ر اهلل الوصول إىل تركية إثر شدائد يف حلب وما حوهلا ويف إثرقدَّ 
: فيها فبقيت األسرة يه املوت فدفنعلى مدينة )إسبارته( ألن فيها مشفى يناسب لعالج الولد، مث قّدر اهلل عل

 الشيخ وزوجه فاطمة ططري دقاق وهي ابنة عم فاطمة ططري زوجة الشيخ عبد اهلل سراج الدين رمحهم اهلل.

م، ومل يرتك الشيخ هذه املدينة إال مرة واحدة إىل مدينة  2112/  9/  23كان القدوم إىل هناك يف شوال 
 ملؤمتر يتعلق بالعربية. (قونية)

 بعيدًا عن األضواء واخلالفيات والتصرحيات، ومل يصرح تصرحيًا سياسيًا واحدًا وكان ال وكان بعناية اهلل
 ينتسب حلزب ويوصي أوالده وطالبه بذلك.

 كنت مت  وأنا على قيد احلياة!للقرآن  ره وقرآنه، قال مرة لولده: لوال قراءيت ك  وتفرغ يف الفرتة األخرية لذِ 

وأطلق  2111حالقة الوجه وقال له خذ هذه ال تلزمين من الشهر التاسع  آلةومن اللطائف أنه أعطى ولده 
 حليته البيضاء اليت مألت صدره، لئال تفوته سنّة من سنن حبيبه صلى اهلل عليه وسلم.

بسعال وارتفاع درجة احلرارة واضطراب يف القلب، وكانوا استأصلوا له   2111/  9/  1بدأ مرض الشيخ يف 
كان الشيخ رمحه اهلل يؤكد لولده طول السنني املاضية بأن قلبه سليم حساً ومعىن، ويقول ، و 1119ية سنة ل  ك  

أنا قليب )جفت(، وكان يف حلب ترّدد عليه بعض أفاضل األطباء الذين كانوا يعاينون الشيخ عبد اهلل سراج 
 الدين رمحه اهلل وفاًء معه، ورأوا أن نظافة قلبه كنظافة قلب الطفل!

خ يف املشفى عن الذكر والقرآن واألجهزة مركبة عليه، وقّدرت الوفاة وما خطر هلم ذلك إذ مل يفرت الشي
 خروجه! روا بدنوِّ شِّ ب  

كما قال ل ولده السيد براء الذي كان يقول له والده: أنت امتداد ل بعد   –كان يكثر يف األيام األخرية 
 ي _ يكثر أن يقول:صيّ مويت وو 

 أغثين، خفف عين يا رب يا غوثاه أغثين، يا غوثاه

وكان يقول يف األيام األخرية كثرياً : أنا ال أرضى من ريب إال بالفردوس األعلى فهل هناك شأو فوق ذلك، 
 ورجاٌء أفخم من هذا الرجاء ؟!
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عليه يف أعوص من دخول املشفى كنت أقرأ  –مؤرخة عندي  –يقول السيد الرباء قبل أيام  بٍ جم ومن عم 
 !نِّ بصار للحصكفي( فأخطأت فرّدين واهتّز، كان أيب حيفظ هذا املت يف هذه السِّ ألالكتب يف )تنوير ا

قبيل فجر االثنني  9.39س فكان ذلك يف الساعة ف  على كل نـم  بم تِ وشاء اهلل أن يقع القدر احملتوم الذي ك  
ر عمره وهي يف )إسبارته( املدينة اليت عاش فيها آخ 2111/  1/  21ه املوافق لـ  1931من احملرم  1

ة عصر الغد الثالثاء مشهورة بالورود وزراعته، وتسامع الناس واجتمع وجوه من الناس وطالب العلم وبعد صال
محد الرباء فصّلى عليه، ونزلت قطرات مساوية لطيفة دقيقتني أو ثالثة، مث محلوه على األكتاف م ولده أدِّ ق  

 خالف العادة، وووري الثرى جبانب زوجته متاماً !

إىل البيت والبيت عبق برائحة الورد،  نةً ف  ت من ترتبه رائحة الورد، وصرّح ل ولده بأهنم أخذوا حم قد فاحو 
 .ومشوا الرائحة يف بيته رمحه اهلل عٌ ودخل َجم  

وسجلٌّ ضخم من  ،مل  الورد، سيأوي يف مقربهتا )عصري مزار لك( جبٌل من العِ وما علم الناس أن مدينة 
 املعارف، ومشائل مرضية سنيّة امتدت قرناً كاماًل !
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 !اخلرب العجيب -

 ؟!ما هذا اخلرب

: ما رأيك كان يقوم والدي رمحه اهلل إىل أمي وقد أقعدت ل ل األخ املوفق الرباء متأثراً: خرٌب ما قلته ألحدقا
ثياهبا، ويؤكد على أمي أن ال توقظنا م فيدخل عليها وينظف حتتها ويتعجل بتنظيف بعض  2112من عام 

 فنفاجأ فنكاد نصعق هلذا نقول له:

يا أيب ما ُيب هذا عليك !! فيقول: ملاذا حترمونين من األجر، أريد أن أشارك يف األجر؟!! وبقي على 
وهو يكربها بأكثر من ثالثني  –رمحها اهلل  – 2111/  1/  11خدمة عجيبة وصرب غريب إىل وفاهتا يف 

 سنة.

فما تقولون يف أستاذ العمداء لكليات الشريعة؟ هل عاش ما كان يكتبه ويدعو إليه من العلم ومكارم 
 األخالق، أم بقيت حروفاً حبيسة األوراق اجلامعية والكتب ؟!

 رمحك اهلل يا شيخ األساتذة الكرام رمحة واسعة 

ي عليه يف الد وخارجها، وص لِّ هذا وقد اجتمعت مامع للعزاء به واإلشادة بفضله وعلمه يف داخل الب
األبرار، وأحلقنا به إنا إليه راجعون، رمحه اهلل رمحة ، وال نقول إال ما يرضي ربنا وإنا هلل و 1جهات صالة الغائب

 يف خري ولطف وعافية.

 آمني آمني آمني واحلمد هلل رب العاملني

ألقيت هذه ، مث 1/11/2111املوافق  1931من احملرم احلرام  11بعد ظهر اخلميس فرغت من كتابتها 
 من احملبني واألساتذة. عٍ ة بالعقيبة يف َجم  بيف جامع التو يوم نفسه الكلمة بعد مغرب ال

 

 

                                                                 

إمامًا بعد خطبة اجلمعة اليت تلت الوفاة وكانت اجلمعة خلف  ة الغائبصال –رمحه اهلل  –وصّلى كاتب هذه السطور على الشيخ  1
  دمشق  –األستاذ الشيخ عبد الرمحن احلمامي حفظه اهلل يف جامع الغّواص يف امليدان 
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 أخبار ونتف يحسن إلحاقها بالكلم 

سيدي الحبيب عمر بن حفيظ مع المترجم الراحل:   

لشيخ امعيته فقال: نزوره فزرنا ازار سيدي احلبيب عمر بن حفيظ مرة الكويت فحدثوه عن الشيخ  
نا.وخدمته، ويف آخر اجمللس فاجأ سيدي احلبيب الشيخ قائالً : نريد يا شيخ منكم اإلجازة ل  

 متعجباً : منكم ، كيف هذا ؟!! وأثىن على سيدي بعبارات كرُية. –رمحه اهلل  -ال الشيخ ق
 –رمحه اهلل  –يام تلك اإلجازة من الشيخ وأّكد سيدي طلب اإلجازة فوعد الشيخ بكتابتها. وأعطاين بعد أ

 بالّسادة الكرام. قم حل  لت اإلجازة لسيدي احلبيب بإجازيت أيضاً اما أجاز سيدي وهذا شرف كبري ل أن أ  يّ وذ

: -رحمه اهلل  –تأثر شيخنا بالشيخ عيسى البيانوني   

اليت أخربين هبا قال دخلت  أى شيخنا الشيخ عيسى يف الثالثينيات وكان عمره يف العاشرة، ومن القصصر 
مضان فجاءه رجل امسه من أيام ر بعد العصر  –رمحه اهلل  –على الشيخ عيسى أنا والشيخ عبد الفتاح أبو غدة 

فقال له: شيخي نريد حجة )بدلية( عن والديت؟  –تاجر كبري من جتار حلب بالصابون  –احلاج جنيب اجلبيلي 
 –صلى اهلل عليه وسلم  –اليوم رأيت النيب  ايف حملك! أن الشيخ: جئتم وعرض عليه أربعني ديناراً، فقال له 

 بنومي، وأنا أوافق على هذه احلجة، رأيته يقول ل: قم أّذن املغرب، فقمت، فقال ل: بقي دقيقتان فقط !
ذه : أنا متشائم من هبد الفتاح حزيناً فسألته فقال لا صلينا مع الشيخ املغرب وخرجنا رأيت الشيخ عومل

الشيخ! فبكى وأبكاين معه، وذهب الشيخ فعاًل ووزع  ل  جم الرؤيا ! يقول املغرب واملغرب غروب، أي قرب أم 
 الصدقات اليت َجعها وتويف يف تلك الرحلة بالبقيع.

 أما األبيات اليت كان يهتز هبا طرباً حىت دخولنا عليه:
 عن سواهم أشغلوين  تّيموين هّيموين

 يا خليلي نّقشوين  قيقإن جريان الع
 : –رحمهما اهلل  –شيخنا مع الشيخ عبد اهلل سراج الدين 

اهلل سراج أيام يذكر الشيخ العالمة نور الدين عرت أن شيخنا الشيخ فوزي كانت له صداقة مع الشيخ عبد 
أو عائدين منها إىل  إال ذاهبني إىل املدرسة اخلسروية يقول الشيخ فوزي: )فكنت ال ترانا الطلب يف اخلسروية
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أو جالسني يف ركن من حديقة املدرسة نقرأ يف كتاب أو نحفظ قصيدة، أو نراجع  –إذ كانت متقاربة  –بيوتنا 
 متناً من املتون، أو نتدارس كتاب اهلل ..(

 فكيف يكون حال من ر يّب يف هذه الوظائف واألحوال الشريفات مع أخيار وأبرار ؟!
 هيتو:ثناء الدكتور محمد حسن 

ل فقال: رج –رمحه اهلل  –سألت أستاذنا الدكتور حممد حسن هيتو حفظه اهلل عن شيخنا الشيخ فوزي 
 عامل متثبت يف العربية والفقه، خالطته يف املوسوعة عشر سنني.

 األستاذ حممد توفيق البوطي حفظه اهلل بعد كلميت املاضية يف جامع التوبة عن ريبوقد مسعت األخ الك
شيخنا الراحل قوله: أكثر اثنني تعلمت منهما الدقة وتفصيل الكالم وشرحه بعناية بالغة مها: الدكتور حممد 

 فوزي فيض اهلل، والدكتور حممد حسن هيتو.
وكان اعتداء من اليهود ية لالكطر أهنم كانوا مرة يف ق الشيخ فوزي بقصة وذكرى يف ثناء عاوأضاف يف ح

شيء  لٌ رب كطفهب الطالب وذعروا واض، ث مثل القصف الفظيعدم حم )خرق جدار الصوت( فم باملرور و
 مل يكن !! والشيخ فوزي ثابت رابط اجلأش وكأن شيئاً 

 .- رمحه اهلل -فانظر وتدبر يف شأن هذا املدرس الكبري 
 
 وتكرمي لشيخنا حممد فوزي رمحه اهلل: أحفال -

كان عند  ا وجهوده العلمية والفقهية وكان أمهها ماناألخري أقيمت أحفال أشيد فيها بشأن مرتَجم  ينِّ يف السِّ 
وىل ألا م وكانت الشخصية )األكادُيية(2111افتتاح كلية الشريعة يف مدينة )حلب( يف الشهر الثاين سنة 

 هي شخص شيخنا رمحه اهلل . املكرمة ألساتذة الشريعة
؛ هي شخص شيخنا سالمية األوىل أيضاً وكانت الشخصية اإل ؛م يف الكويت2111تكرمي أيضا سنة  وكان

 .اذ الرباء يف أخذ وتناول التكرميولده األست نابويف احلفلني 
 
 :مهسلَّ و ا وولده الكرمي أمحد متيم _ وفقه اهلل نشيخ -
فزاد م الرقبة! ظ  ماذا أقول لك أنت أكثر من عم  ؛حيبك والديالوفاة كلمين ولده متيم فقال: كم كان  عدب

الصالة والذكر ومرة سألته: أيب كم ركعة  وحرمة. وقال: كان أيب كثري رٍ ك  اغتباطي اما ل يف قلب الشيخ من ذِ 
 : ثالثة وسبعون ركعة!!تصلي يف اليوم؟ قال
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 .يف الصالة ثرياً ( يكررها كن للمتقني مفازاً )إ :يكثر من قراءةيب آخر األيام كان وأ
 
 :الشيخ يدعو حىت ملن عاداه -

حىت يف  دٍ دم زراء عليه واتصل بعم سقاط الشيخ واإلة وحار فيما يصنع إلعليه أستاذ مدّ  طَّ حم  :قال ل الرباء
  !؟اداته فماذا كان اجلواب من شيخنااجلهة اليت نال منها الشيخ بعض شه

ذي خلع جلباب وقال ملا قيل له وقد متلكهم العجب حىت فالن ال !دعاء لهن قابل ذلك بالماكان منه إال أ
 ؛ ال بد أن أدعو له!وله ولد معاق !أدعو له :احلياء تدعو له قال

 
 :ما قاله الشيخ يف بعض األفاضل -
دب والكتابة مع الورع وعامل ومفسر موسوعي غلب عليه األ : أديبقال يف الشيخ أيب احلسن الندوي -

 .حباله وسلوكه الامقاله رمحه اهللىل ربه إوالتقوى وااللتزام والدعوة 
 له يسرتقيه ويقول أعتقد بواليته. مام والسباعي يكتبيف الشيخ حممد احلامد رمحه اهلل: إ وقال -

 .ول عن الشيخ حممد هشام الربهاين: عامل رباينكان أيب يق  وقال ل الرباء ولد الشيخ:
 الشيخ قرآنه؟! ظم فِ حم أين  -

الوهاب  : الشيخ عبدم فمن ال ينساهم شيخنا رمحه اهللاالنسان ومشاعره أناس ال ينساه تبقى يف حسِّ 
 -مام مسجد الشيخ خواجة سعد اهلل أخ الشيخ حممد زين العابدين جذبة؛ وهو إاجلذبة يف اخلسروية ابن 

 : الشيخقال  -صلوات اجلهرية وحسب وكانت تقام فيه ال
علي ؛ فكان له حيث أعطاين املفتاح فحفظت فيه ؛نين من حفظ القرآن يف هذا املسجدالذي مك وهو

 .هوكان للشيخ األثر الصاحل يف حيِّ  ؛فضل عظيم يف إتاحة الفرصة ل
 ترضاه وله زوجة وأرض زراعية ؟ اً هات طالب -

املسجد الذي كان يصلي فيه شيخنا إثر صالة يف مسجد ظبيان   1119و أ 1111ذكر سنة كنا فيما أ
 باألمس رجل طيب : جاءينفقال لنا مرة ؛ وكنا نرتدد عليه فرتةواره بيته يف حي املهاجرين بدمشقرمحه اهلل جب

 زراعية هدية !! ؛ وفوقها أرضاً ترضاه وأنا أعطيه ابنيت علم صاحلاً ل طالب  : زكِّ وعرض علي قائالً 
 .محد احلجي الكرديأصلي العالمة الشيخ نور الدين عرت؛ والدكتور ويف هذا املسجد ي

 ؛ وفيها التعظيم للعلم والصالح!مة ال ينتهي فيها اخلريا هذه األانظرو 



 بقلم الشيخ ياسر القضماني                                                                 الدكتور محمد فوزي فيض هللا   رجمة ت

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                         25

 :كرذ  من خالل الشيخ مما مل ي   -
بالعربية وتأنقه عنايته  :أشاد الشيخ احملدث نور الدين عرت فيما أشاد من خالل الشيخ فوزي رمحه اهلل 

 الفصحى. ب
 .ه يكلمين بالفصحى يف غالب احلديثمر ومصابكان ولده بعد الوفاة وعلى هول األ: و أقول
ن يف مهنة أهله على اهلدي : أن الشيخ فوزي رمحه اهلل كاذكره الشيخ نورد الدين عرت من الشمائل ومما
 .النبوي

زهر كتب عليها: ب يف األطال لوقت وضع ورقة على باب حجرته وهومن أمارات عنايته با وذكر أيضاً 
ى ذلك فالواجبات أكثر من ؛ ويعتذر سو ىل احلادية عشرةإالساعة التاسعة  من يستقبل زواره يوم اجلمعة صباحاً 

 .األوقات
أي درجات ) .كر مع كل درجةمن هلجة لسانه بالذِّ ذهابه  : وقد كنا نشعر بقدومه أوفقال هر ك  ونوه بكثرة ذِ 

 (.أعلىطابق  البناء والشيخ فوزي يف
 
 :من علوم ومعارف الشيخ فوزي -

_  1191ية الشريعة ؛ ومنها مذكرة ملنهاج السنة الثانية يف كلتب الشيخ رمحه اهلل يف علم الصرفمما ك
صفحة وهي يف غاية النفع يف ( 39( وتقع يف )وعنواهنا: األفعال واألمساء املشتقة من علم التصريف 1199

 .باهبا
 .من مئة صفحة )حبث يف عقيدة أيب العالء املعري( قريباً : وكتب يف العقيدة

شوقي  هلصنوبري( كلفه به أستاذالطبيعية يف شعر اللماجستري بعنوان ) متهيدياً  حبثاً  وكتب يف األدب:
 . ( صحيفة11ضيف؛ ويقع البحث يف )

بعنوان:  يف الرياض حبثاً  مامكلية احلقوق العربية يف جامعة اإلونشر يف ملة اللغة العربية اليت تصدرها  
 . )األنباري من خالل كتابه اإلنصاف(. ومل أقف عليه

الناصر من )حاشية قليويب  ويف الفقه الشافعي كان للشيخ رمحه اهلل _درسان يف بريوت يف جامع عبد
 .ى شرح اجلالل احمللي على املنهاج(وعمرية عل
 خ حممد سعيد اإلدليب يف )حلب(.الشي( على يت احملتاج يف شرح املنهاج)مغ سم رم وقد دم 
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 :الكرمي الرفاعي والشيخ حممد عوض الشيخ فوزي مع الشيخ عبد -
 فيه : قال يف أول لقاء رأيت   يف الكويتنس حسان اجلبان _ حفظه اهللأخربين صديقنا األستاذ أبو أ 

مسع أنين رأيت الشيخ عبد الكرمي الرفاعي وكنت من  ن  إِ  وماكنت أعرفه وما 1192الشيخ فوزي رمحه اهلل سنة 
حراج؛ وحاولت أن أقبل يده فلم يسمح ل وقال ل: أنا أتبارك إلها وأحرجت أُيا حب يدي وقبَّ طالبه حىت س

به وطالب الشيخ : اللهم احشرين يف زمرة طاليف كل صالة قيام ؛ وأدعوأن أقبل يده فينبالنظر ملن رآه؛ ويشر 
 .بعدهحممد عوض من 

 خ أيب أنس _ فانكبّ لشيخنا الشيخ فوزي _ والكالم لأل وزار الشيخ حممد عوض مرة الكويت فأخذته
 !ندهعليه أن يقيم ع ضم رم ؛ وعم لى تلميذه الشيخ حممد عوض يقبلهاالشيخ فوزي األستاذ ع

؛ وكان الشفاءبنية  (رة فطلبت منه الدعاء هلا فقال ل: اقرأ كتاب )الشفا للقاضي عياضمي موقد مرضت أ
 !فضل اهلل كان شفاء الوالدة سريعاً ذلك ومن 

 :الشيخ فوزي يف الكويت وحضر عليه د علىشهر من تردَّ أ
ملى فيها مذكرات يف األصول  أ يف بيته يف منطقة )الساملية(حلقة م افتتح الشيخ رمحه اهلل 1191يف عام 

 ( 1199_  1191)عام  تتبك  
موسى  ،فايز عثمانفايز  ،: زهري محويخوة أفاضل من أهل بلده وهمإكان قد شجعه على هذه احللقة و 

 .مث تبعهم املهندس حممد نور سويد األسود
 ، 1ىل أن انتهى تعاقد الشيخ مع اجلامعةإداب جبوار منزله ( يف كلية اآلخدرس الشيخ يف )الشوياشتهر مث 

 ىل مسجد املغرية بن شعبة يف )الرقعي( إفانتقل 
 ،د احلدادمحه وتردد عليه يف هذين املسجدين وجلهم من الشيوخ أو املدرسني الكرام: أبوأهم من انتفع 

 ،خالد النيباري ،حسن احلداد ،حسان اجلبان ،جاسم املطوع ،بشار عكاوي ،بسام هندي ،أمحد خليل َجعة
                                                                 

م وبقي ينفع يف الكويت حىت استقال يف الشهر األخري 2111إىل كانون األول  1191أيلول  13وقد عنّي الشيخ يف اجلامعة يف  1 
حممد العوضي  ي،و كافيلامعة الكويت: األستاذين: محد الم وقد ذكر ل شيخنا رمحه اهلل اثنني ناهبني ممن دّرسهم يف ج2111سنة 

  الكاتب املعروف
هل الوفاء السفر لرتكية ليشاركوا يف اجلنازة وشؤون العزاء: األفاضل: أمحد العبيد، عبد الستار القطان، عصام أتب هلم من وممن ك  

 جنيد خميرب.الغريب، 
ا من الكويت قبل أسبوعني من وفاته ورأيته يف املشفى ال يفرت عن الذكر هخربين األخ جنيد قال: رجعت لرتكية وكنت قد سافرت إليأو 

  . -رمحه اهلل  –واألجهزة مركبة عليه 
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عبد  ،ألستاذاملنعم ا عبد ،عبد السالم خضر ،شرمعبدالرزاق األ ،صاحل الرفاعي ،سليمان اخلول ،رجب علوش
 ،علي بكرية ،علي الكندري ،عالء سالنكلي ،عصام القطان ،عصام العنزي ،عدنان النهام ،اهلادي مصلح

رمحه  -حممد هاين عزيزة  ،حممد ياسر قضماين ،حممد وفاء ادريسي ،يبعحممد فهد الز  ،فواز الدخمي ،عيد داوود
وليعذر من  وأدام النفع وصفي الشهاب _ حفظه اهلل اجلميع ،وسام العثمان ،هشام زيدان ،نسنزار حمي -اهلل 

فايز  ،خوة أفاضل من أهل بلده وهم: زهري محويإكان قد شجعه على هذه احللقة و  مل ير امسه هنا فهم كثر.
 موسى األسود مث تبعهم املهندس حممد نور سويد. ،فايز عثمان

 
تيب ورسائلي اليت طبعت فرحي بوصول مموعة من ك –رمحه اهلل  –ومن شجوين األخرية مع شيخنا  :أخيرا  

شوال مع أخي احملب مصطفى قبوض حني قصده إىل )إسبارته( ففرح  11 الشيخ قبيل وفاته يف يف دمشق إىل
 ملّا رآها بأنين قد بورك ل يف وقيت، فاحلمد هلل على فضله. هر هبا، وبشَّ 

 ههم يف برازخهم املنّورة يف صالح شؤوننا ظاهراً وباطناً.ا، وتوج  وهذا عزاؤنا: دعاؤهم لنا وتربيكهم علين
 وبعد:

قبل أن أدفع هذه الصفحات ملوقع )نسيم الشام( كان اتصاٌل مع أخي األستاذ الرباء هل لكم من كلمة 
 ؟! فقال: رها بعد وفاة السيد الوالد بأيامتنفع تذك

 من األشعار التي كان والدي يكررها ويحبها:
 مقامك فيها لو عقلت قليل  أتبين بناء اخلالدين وإمنا

 ملن كان فيها يعرتيه رحيل  قد كان يف ظّل األراك كفايةٌ 

 ومن كالم املعّرّي:
 رت أّمها العجوزمِّ وع    كم بودرت غادٌة كعاب  
 ا حريزوالقرب حرز هل  أحرزها الوالدان خوفاً 
 يف الدهر ال ُيوز دل  واخل    ُيوز أن تبطئ املنايا

 
أريد أن  بعد وفاة والديت أن يتزوج إن رغب فقال: –رمحه اهلل  –على أيب  ت  ض  رم وأصارحكم عم  وأضاف:

 !!أتفرغ للباقيات الصاحلات
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 !لو وجدت ر ب ع زوجة لتزوجت! وكان ال يرى الزواج الثاين إال الضطرارٍ  وكان والدي يقول:
 بزوجة ثانية أو موظفة! –وخباصة الطالب  –وينصح أن ال يتزوج اإلنسان 

 ويقول:
 إىل أخرى فتجيء امؤملات  فال جتاوز كم ت  فم وواحدة كم 

 .رحم اهلل الشيخ رمحة واسعة واحلمد هلل على كل حال
 

 اخلميسفرغت من كتابة هذه النتف واألخبار يف يوم 
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