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 متهيد 
 

 وبعد:   ؛ والصالة والسالم على من ال نيب بعده  وحده  احلمد لل 
عبد امللك  شخصية  يف  األخالقي  اجلانب  هللا    -العزيز  إن  أهم   –رمحه  يعد 

ا اليت كانت  شخصيته  وسلوكياتهجوانب  معامالته  يف كل  يف كل ملرتكز  والقاعدة   ،
 مواقفه املتميزة طوال حياته . 

السوي يف  التام  العقل  السليمة مع داللة  الفطرة  تضافرت يف شخصيته  لقد 
الفطرة  ليكمل  الشرع  دور  أتى  مث  اخللقية,  وتقرير جانب من صفاته  وحيمي   إدراك 

ويضع الضوابط العامة اليت علت به إىل أمسى درجات اخللق . ومل تكن   ,محى العقل
فحسب إنسانية  وتقاليد  عادات  جمرد  اخللقية  التزامه   ؛صفاته  من  انبعة  وإمنا كانت 

ي اإلهلي وسنته القولية اليت وحدت بني الوحتعاليم الشريعة ، والتأسي بسرية النيب  
 رذيلة . وأبعدته عن الظلم والشر وال  ,فضيلة، فسمت به إىل العدل واخلري والوالفعلية

العلماء والكتاب على تزكيته ، ذلك كثري من  مجاع  وهذا هو السر الكامن يف إ
،  سالمأهنم رأوا يف سريته قدوة عملية تتمثل فيها تلك املكارم اخللقية اليت دعا إليها اإل

 .(1) كما متثلت هلم يف مواقفه تلك السجااي األصيلة 
, بل إنه ليسر أعظم السرور ات؛ العفو عن املسيء عند املقدرةلصفومن تلك ا

ى عدم محل احلقد يف نفسه إذا قِدر له أن يظفر خبصمه مث يعفو عنه , ألنه جبل عل

 

 ( 12)العزيز ص   خالد اجلريسي : أخالق امللك عبد -((1
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: ) عاهدوين على اإلخالص لل يقول خلصومه إذا وقفوا بني يديه  , وكان ألحد ما
 ( 1) جانباوالعمل على سعادة املسلمني , وأما شخصي فدعوه  

أعظم ما يؤلف به بني   أّن العفو عن  املسيء هو من   يعتقد  –  رمحه هللا–وكان  
, ويبّدل العداوة مث حمبة الناس –عز وجل    -, بل إن ذلك يثمر احملبة لل قلوب الناس

ک     کژ  ژ  ڑ   ڑ   کٹ ٹ چ , (2) إىل درجة عالية من احملبة

وكان   (3)  چک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  
يئة اجملتمع املسلم , وسبب لتهفو أمان من الفنت وعاصم من الزلليعلم يقينا أن الع

 حلياة أفضل . 
جاء فيها من مناذج للعفو  وما ,أن هذا اقتداء بسرية املصطفى يف  والشك  

مع ذلك األعرايب الذي جبذه بردائه حىت أثرت حاشية ومن ذلك قصته   والصفح؛ 
مد مر يل من مال هللا من شَدة جبذته , مث قال : اي حم  , الرداء يف صفحة عاتقه  

 .   (4) مث أمر له بعطاء , فضحك .فالتفت إليه  الذي عندك ! 
عفو عن أحد من مواطنيه يف حالة السلم يف ال يكتفي ابل –رمحه هللا    -وكان  

بل زاد على ذلك وصيته لرجاله   ،, مث يعرتف خبطئه ويتوبأمر من األمور
 

 ( 2/96)احلميد اخلطيب: اإلمام العادل  عبد -(1) 
 ( 143)العزيز ص  خالد اجلريسي: أخالق امللك عبد -((2
 ( 34سورة فصلت, اآلية ) -((3
ي عنه, واللفظ  ( من حديث أنس بن مالك رض6088صحيحه, رقم )رواه البخاري يف    -(4) 

 ( 1057صحيحه, رقم ) له. ومسلم يف  
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عنه بعفوه وعظيم   وتيسري عودته إىل بلدته. فأسر املعفو ,واإلحسان إليه,إبكرامه
 ( 1) خلقه, وصار يعمل جبد وإخالص له, ولعقيدته, وبلده.

ومنها الصفح؛ وهو أعمق من العفو إذ يزيل هللا به أثر الضغائن, ويقوي رابطة       
يصرح   وال  يذكر امسه,   من رعيته يف جملسه ال فكان إذا عفا عن خمطئ    التآخي,

, خصوصا إذا كان من ذوي (2) ايةبشيء فيما طلب من أجله, وإمنا تلميحا وكن
 , ال األشخاص والتشهري هبم. ألن املراد هو احلق ،ئات الذين ليسوا يعرفون إال خبرياهلي

, قالت: سلمني, فعن عائشة رضي هللا عنهاوهذا داخل يف ابب السرت عن امل
 ( 3)(أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم إال احلدود: )    قال رسول هللا 

العدل؛ الذي هو قوام امللك, ودوام الدول, وأس كل مملكة, وامليزان بني ومنها  
 . (4) السلطان والرعية
وجعله مطمح   على حتقيق العدل,  –رمحه هللا    –امللك عبد العزيز   ولقد حرص

 .(5) نظره, ومنتهى غايته من احلياة 

 

انظر حممود شويل: رحلة إىل جند, ماذا دار بيين وبني جاللته. جملة الرابطة العربية, السنة    -((1
 بتصرف .    34ـ. ص (ه1357)ربيع الثاين سنة  9, القاهرة يف يوم األربعاء 103الثالثة, اجلزء 

 34املصدر السابق ص  -((2
داوو   -((3 أبو  )  رواه  رقم  سننه,  يف  األ4375د  وصححه  داوود  (  أيب  سنن  لباين:صحيح 
(3/827  ) 
 ( 1/213)الطرطوشي : سراج امللوك   -(4) 
 92اجلريسي : أخالق امللك عبد العزيز ص خالد  -((5
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العزيز, وأنسى الناس عدل اخللفاء الراشدين, وعدل عمر بن عبد  كثريا من  فأحيا  
ما سبقه من ظلم وحيف وجور. قال الشيخ حممود: ).. وهو امللك العادل, الذي 

يذكر من رآه عدل عمر وما أدراك ما عمر, ويذكر عدل عمر بين أمية وما أدراك ما 
عمر بين أمية؛ الذي أنسى الناس ما سبقه من ظلم وحيف وجور, وكذلك حنن يف 

 (1) خ يعيد نفسه ( زمن هذا العاهل. والتاري
كما أشاد الشيخ بعدل امللك يف التعامل مع القضية اليمنية )وأنه مل يبتدئ أحدا 

ابلعداء, ومل جتر عادته ابلتحرش مبجاوريه, وال سيما إخوانه ملوك اإلسالم, الذين 
تقضي مصلحته ومصلحتهم أبن يوحدوا كلمتهم لرد ما سريونه من أعداء دينهم  

 ( 2) آجال.(عاجال أو 
العزيز يف خصاله وخصائصه   لقد كتب الكثريون من معاصري امللك عبد

، ولكن أصدقهم شهادة الذين عاشوا معه طبع عليه من دين وخلق  وما   ,وسجاايه 
 وعرفوه حق املعرفة من العلماء واملفكرين وأصحاب الرأي. 

 (ه1353)حني سافر إىل الرايض عام  –رمحه هللا    -ومنهم الشيخ حممود شويل 
بطلب من امللك, ومكث فيها شهر رجب وشعبان ونصف رمضان, وقابل جاللة 

 

كيف قابلت جاللته. جملة الرابطة    –  حممود شويل : رحلة إىل جند, وصف القصر العايل  -((1
 31ص  (ه 1357)ربيع األول سنة   11, القاهرة يف يوم األربعاء 99اجلزء العربية, السنة الثانية, 

ن إخواننا مسلمي اهلند, دروس ومشاهدات. جملة الفتح, العام  و حممود شويل : إملامة بشؤ   -(2) 
 14ص  (ه 1353)حمرم  12القاهرة : اخلميس  392الثامن, العدد 
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مل يرى مثلها يف غريه ممن   , امللك؛فشده ما شاهد من صفات عظيمة يف هذا امللك
 عاصرهم من رجال السياسة يف العصرين الرتكي واهلامشي. 

 احلميدة,العزيز وسجاايه    امللك عبد   ولذلك ركز يف شهادته على حسن خلق 
ألنه ليس من اليسري  -رمحه هللا   - وعظمة سلطانه وسطوة حكمه   ه دون سعة ملك

 ومجيل مشائله.   ,العزيز يف محيد صفاته  أن حيوزها أي ملك آخر يطاول امللك عبد 
, (1) مث سجلها يف رحلته ,ولذا فإن ما أورده الشيخ من شهادة عايشها وشاهدها

قيمة علمية كبرية؛ ألهنا جاءت عن طريق املشاهدة الشخصية واملعاصرة,   تتعد ذا
 من عامل مدين كبري. و 

 : أمهية الشهادة من مكانة الشاهد
: املعاينة، مأخوذة من , واملشاهدة(2) إقرار مع العلم وثبات اليقني  :الشهادة

 .(3) أي احلضور، ألن الشاهد مشاهد ملا غاب عن غريه  ؛الشهود
والرواية عن شاهد العيان منهج معترب يف الدراسات احلديثية يف القرون اهلجرية 

كما أنه معترب يف الدراسات التارخيية املعاصرة، فشاهد العيان أدق رواية إذ   ,األوىل
أقوى من  تشرتك احلواس العديدة من العني والسمع واللمس يف ضبط اخلرب، وهذا

 . (4) النقل بواسطة السمع فقط كما حيدث عندما يغيب عن الرواية شاهد العيان  
 

جملة الرابطة    ( من 103,    99,    94يف األعداد الثالثة )    نشر الشيخ حممود هذه الرحلة  -(1) 
 ه 1357العربية, سنة 

 2/467جمموعة من العلماء: نظرة النعيم  -(2) 
 5/247ابن حجر : فتح الباري  -(3) 
 1/19،20أكرم العمري :  كتاب السرية النبوية الصحيحة  -(4)
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 متفقه يف دينه، سائر    ,من عامل بشرع هللاويزيد من شأن رواية شاهد العيان إذا كانت 
حممود   , الشاعر  ,األديب  , احملدث  , ، كالشيخ السلفيوسنته الرسول   على منهج 

الذي ضمن شهادته مشاعره   -رمحه هللا   - ه(1370-1302)   شويل املدين
وبطوالت أمثرت  ,من صفات -رمحه هللا     - العزيز  الصادقة جتاه ما رآه يف امللك عبد 

 ورغد العيش.  ,هذا البناء الشامخ الذي ينعم فيه أبناء اململكة بوافر األمن
لماء من املكانة الكبرية اليت جعلها هللا للع  –أيضا   –وأتيت أمهية هذه الشهادة  

ل ج  –قرن شهادهتم بشهادته    ما، ورفع من شأهنم عند  اس، وميزهم عن سواهم بني الن
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ وشهادة املالئكة،   -وعال 

وهذه خصوصية  (1) چڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 . (2) عظيمة للعلماء يف هذا املقام 
ية فضيلة العلم والعلماء، ألن ) ويف هذه اآل  –رمحه هللا    –قال الشيخ السعدي  

، هن شهادهتم بشهادته وشهادة مالئكتهللا خصهم ابلذكر دون سائر البشر، وقر 
وجعل شهادهتم من أكرب األدلة والرباهني على توحيده ودينه وجزائه، وأنه جيب على 

ن اخللق املكلفني قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة ، ويف ضمن ذلك تعديلهم، وأ

 

 (  18عمران ، اآلية ) آلسورة   -((1

 1/353ابن كثري : تفسري القراّن العظيم  -((2
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تبع هلم، وأهنم هم األئمة املتبعون، ويف هذا من الفضل والشرف وعلو املكانة ماال 
 . (1) يقادر قدره (

 

 

 التعريف بالشاهد
 مولده : 

الرمحن بن حممد بن علي شويل، املصري   هو الشيخ حممود بن علي بن عبد 
وهو أول   (هـ1302)رجب سنة   27. ولد يف املدينة يف (2) أصالً املدين داراً ومنشاءً 

 مولود لوالده. 
الرمحن شويل من قرية املطيعة التابعة ملركز أيب تيج   والده الشيخ علي بن عبد

 .(3) بصعيد مصر 

 

 1/365،364ابن سعدي : تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  -((1
رمحه هللا على طرة اجلزء األول من كتاب التصريح على التوضيح أللفية  هذا نسبه خبط يده    -(2) 

فايز   بن  أمحد  الشيخ  منها صهره  أودع جزء  اليت  مكتبته  . يف  األزهري  خالد  للشيخ  مالك  ابن 
الغامدي ، مكتبة احلرم النبوي ) قسم املخطوطات والكتب النادرة (. وذكر إبراهيم الفوزان : أن  

إىل   يعود  الشيخ  )األ  احلسنينسب  عنه  والتجديد  رضي هللا  التقليد  بني  احلديث  احلجازي  دب 
1/163  ) 
 . 196حممد زيدان : ذكرايت العهود الثالثة ص  -(3) 
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راجياً فضل الصالة يف مسجد الرسول املصطفى  ,انتقل إىل املدينة للسكن فيها
 اليت هي خري من ألف فيما سواه، وثواب الصرب على ألوائها وشدهتا، واحلرص

: ) من استطاع أن ميوت حث على ذلك، فقالعلى املوت فيها؛ ألن الرسول 
 . (1) ابملدينة فليفعل فإين أشفع ملن مات هبا ( 

 ؛قال ابن حجر: أي بفضلها(2) انوا يعلمون (وقال : )...واملدينة خري هلم لو ك
 . (3)من الصالة يف املسجد النبوي, وثواب اإلقامة فيها, وغري ذلك

 

( وصححه األلباين  3917( والرتمذي يف سننه ، رقم )5414رواه أمحد يف مسنده ، رقم )   -(1) 
 . 

 ( . 1388رقم )( ومسلم يف صحيحه 1875رواه البخاري يف صحيحه رقم )  -((2

 93/    4ابن حجر : فتح الباري   -((3
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 حياته العلمية 
؛ فحفظ (1)حياته يف طلب العلم بدخول الكَتاب  –رمحه هللا  -ابتدأ الشيخ 

 ,النشأة أمر عظيمهتمام بكالم هللا تعاىل يف أول  أن االيف  . والشك  (2) القرآن الكري 
 ، وبه يوفق العبد يف دنياه وأخراه . اسهافهو أصل علوم الشريعة وأس

ابعتباره مركز احلياة العلمية   ؛مث توجه إىل طلب علم احلديث يف املسجد النبوي
 , والذي استقطب الكثري من العلماء يف مطلع القرن الرابع عشر اهلجري  ,يف املدينة

 من أحناء العامل اإلسالمي. 
فجّد واجتهد   ( هـ1318) وكان الشيخ حممود يف السادسة عشرة من عمره سنة  

 . يف القراءة على من توسم فيهم اخلري من املشتغلني آباثر الرسول  

 

حممد  -((1 حممد  األستاذ  ونشرها  نفسه  عن  الشيخ  مطولة كتبها  ترمجة  إحلاقاً    من  فطاين  نور 
. والُكتاب:  154لكتابه )ملسة وفاء وحمبة لصاحب املعايل الشيخ مصطفى بن إبراهيم املدين( ص  

مجُعه كتاتيب, وهو موضع تعليم القراءة والكتابة, وهو من املؤسسات التعليمية اهلامة اليت وجدت  
اجليدة )ابن دهيش: الكتاتيب يف    يف اجملتمع اإلسالمي لتثقيف الصغار, وتربيتهم الرتبية اإلسالمية 

ص  حوهلا(  وما  الشريفني  عام  11احلرمني  املدينة  زار  عندما  موسى  بن  علي  الشيخ  ذكر  وقد   .
 .    50-49هـ( ص1303هـ أن هبا أربعة وعشرين ُكتاابً )وصف املدينة املنورة يف سنة 1303

ا   -(2)  الشريعة  يف  واملتخصصني  للعلماء  أسبار  موسوعة   : أسبار  يف  مركز  اململكة  إلسالمية 
السعودية   رافق  3/1134العربية  الذي  زيدان  األديب حممد حسني  األستاذ  . وقد ذكر صديقه 

سنة   اهلند  إىل  الدعوية  سفرته  يف  مدينة    ( هـ1352)الشيخ  يف  الرتاويح  ابلناس  يصلي  أنه كان 
الثالثة, ص العهود  ذكرايت  زيدان:  )حممد  ليال  ست  القرآن يف  خيتم  يكون  (  206راجنون  وقد 

 حفظ جانباً منه يف صغره, مث أمت حفظه بعد ذلك . 
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 :أبرز شيوخه
بن محدان احملرسي, وكان حمور دروسه يف احلديث, والفقه (1) الشيخ عمر -1

والتفسري   ,واالشتقاق والوضع املالكي, واألصول, والنحو والصرف والبالغة  
 . (2) وعلومه

أغلب صحيح وهو أول من قرأ عليه الشيخ حممود يف املسجد النبوي, فقرأ عليه  
من صحيح مسلم, مث مشكاة املصابيح. وغري ذلك من  البخاري, مث قطعه كبرية

املصنفات يف العربية والبالغة, والفقه املالكي, وما أورده الشيخ حممود بنفسه يف 
 . (3)إجازته إىل الشيخ سليمان الصنيع 

 

هو اإلمام العالمة حمدث احلرمني, عمر بن محدان احملرسي, التونسي مولداً املكي واملديين    -((1
سنة   ولد  مذهباً,  املالكي  درجة    (هـ1292)إقامة,  بلغ  وقد  احلياة,  يف  البساطة  عنه  وعرف   ,

والبالغة,   النحو  علم  يف  عام  عظيمة  شوال  شهر  اتسع  األربعاء  يوم  عصر  املدينة  يف  تويف 
رضا حممد السنوسي : حمدث احلرمني عمر بن محدان بن عمر احملرسي املكي املدين,  ) ( هـ1368)

اإلمام   املسند,  الثبت,  املنورة,  11368-1292العالمة,  املدينة  هـ  جملة مركز حبوث ودراسات 
,  53,    50,    48م  ص  2003فرباير    -ديسمرب   ( ـه1432)ذو احلجة  –العدد الثالث, شوال 

 .     206( وعمر عبد اجلبار : سري وتراجم ص  90,  55
 .   ( 1/175)أنس كتيب: أعالم من أرض النبوة   -(2) 
امللك    -((3 ( جامعة  ) خمطوط  الصنيع  إىل سليمان  إجازة حممود شويل  انظر  حممود شويل: 

الرمحن الصنيع,  العنيزي أصاًل,  املكي    بدوالشيخ سليمان بن ع  2,1( ص1123سعود, رقم )
عامل حمدث, توىل رائسة هيئة األمر ابملعروف مبكة, فإدارة    (هـ1323)مولداً ومنشًأ. ولد مبكة عام  
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مث ملا وجد أن من واجب االشتغال بعلم احلديث قراءة املصطلح, قرأ على الشيخ 
, مث النخبة بشروحها, مث قرأ ألفية العراقي  (1)عمر البيقونية , مث غرامي صحيح

 . (2) وانتسخها خبط يده
أن الشيخ حممود حّج يف السنة نفسها  (3) إبراهيم الفوزان   دكتور وذكر ال

, وتتلمذ على (4) الغين فدا  وبقي يف مكة يطلب العلم عند الشيخ: عبد (ه1318)
 . (6)بصيلوالشيخ اب  (5) الشيخ عمر ابجنيد 

 

سنة   تويف  الشورى.  جملس  فعضوية  املكي,  احلرم  الطاهر:    (هـ1398)مكتبة  جواد  )علي  مبكة 
 (    2/116,115لسعودية معجم املطبوعات العربية يف اململكة العربية ا

 (  7/158غرامي صحيح: قصيدة يف مصطلح احلديث لبدر الدين احلسين ) الزركلي: األعالم ((1

 2من حممود شويل إىل سليمان الصنيع ) خمطوط( ص   إجازةحممود شويل:   -((2
 ( 1حاشية ) 1/163إبراهيم الفوزان: األدب احلجازي احلديث بني التقليد والتجديد    -((3
 مل أجد له ترمجة   -((4
العامل    -((5 بكر عبدهو  بن أيب  املتوىف عام    الفقيه عمر  الشافعية مبكة  املكي مفيت  هللا ابجنيد 
 ( 148اجلبار: سري وتراجم ص  وعمر عبد  81)  زكراي بيال : اجلواهر احلسان ص  ( هـ1354)
الفقيه حممد سعيد اببصيل, ولد مبكة ونشأ هبا, وتل   -((6 العامل  العلم عن علماء  هو الشيخ  قى 

) زكراي    ( هـ 23/4/1330) فقام بواجبه إىل أن تويف يف    اإلفتاءاملسجد احلرام, أسند إليه منصب  
 ( 244اجلبار: سري وتراجم ص   وعمر عبد  81بيال : اجلواهر احلسان ص 
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فقرأ عليه الشيخ   (هـ1320) بن حممد احلَْبشي, قدم املدينة سنة    (1) الشيخ حسني-2
املواهب اللدنية بشرح الزرقاين, مث قطعة من صحيح البخاري مث أبواب كثرية من 

 .(2) صحيح مسلم, وتكرر عليه ذلك سنوايً كلما زار املدينة
املدينة وحمدثها, عاد إليها من , عامل  (4) بن حممد الظاهري املهنوي(3) الشيخ فاحل-3
بتدريس علوم احلديث يف املسجد النبوي,    -مرسوماً   -األستانة( حيمل فرماان )

. فتتلمذ عليه الشيخ حممود أربعة أعوام ؛ قرأ (5) يصل إليه  السلطان مرتباً   وخصص له
عليه البخاري ومسلم والسنن وموطأ مالك, ودرس عليه مصنفاته يف احلديث 

 

هو الشيخ احملدث حسني بن حممد بن حسني احلْبشي الباعلوي, مفيت الشافعية مبكة, ولد    -((1
) الزركلي :    ( هـ1330)ونشأ يف سيون حبضرموت, وويل اإلفتاء مبكة بعد أبيه, وتويف فيها سنة  

 (   99اجلبار: سري وتراجم ص  وعمر عبد  2/258األعالم  
 2 سليمان الصنيع ) خمطوط( ص من حممود شويل إىل   إجازةحممود شويل :  -((2
هو الشيخ فاحل بن حممد الظاهري , إمام احلجاز, ومسِند املدينة وحمدثها يف زمنه, ولد سنة   -((3
 متبحراً  ـ درس على يد كبار علماء املسجد النبوي حىت غدا إماماً شهرياً وحافظاً كبرياً (ه1258)

درساً ابلقصر السلطاين لقراءة احلديث سنة  احلميد م  , عينه السلطان عبد ه يف علم احلديث والفق
) زكراي    (هـ1328) ـ مث عاد إىل املدينة ودّرس ابملسجد النبوي. وتويف يف شوال سنة  (ه1309)

 (   170-165/ 2وأنس كتيب: أعالم من أرض النبوة  2/225بيال: اجلواهر احلسان 
 ( 6/326الزركلي: األعالم  املهنوي : نسبة إىل بين مهنا من عرب الظواهر يف احلجاز ) -(4)  
 2/167,166أنس كتيب: أعالم من أرض النبوة -)5 (
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استجازه إىل مصر, وحضر طبع كتبه وساهم يف تصحيحها, و   (1) والفقه,وسافر معه 
 . (2)الشيخ حممود, فأجازه واختصه ابلثقة والعناية من بني أقرانه

, زار املدينة سنة (4)بن حممد الكتاين,شيخ الطريقة الكتانية  (3) الكبري  الشيخ عبد-4
هـ واتصل به الشيخ حممود والزمه أايمه كلها مالزمة اتمة, وقرأ على يديه 1322

احلديث, وارتبط معه بعالقة قوية جعلته يسافر إليه يف املغرب, ومكث عنده يف مدينة 
 فاس مدة من الزمن يطلب علوم احلديث واملصطلح. 

ويستمد   ،نية؛ يسنت بسنتهاوقد أتثر بعقيدة شيخه, فاعتنق الطريقة الكتا
أبورادها حىت صار مقدما عند أرابهبا, وبقي فيها مدة إقامته بفاس حىت أراد هللا فتح 

 ابب اهلداية له يف سفرته إىل طنجه . 
 

ـ ومكث حنو مخسة أشهر) زكراي بيال:  (ه 1323)سافر الشيخ فاحل إىل مصر للتداوي سنة  -(1)  
احلسان   الشيخ حممود,    2/225اجلواهر  تلميذه  فيها  رافقه  اليت  هي  الرحلة  هذه  ورمبا كانت   )

 كتبه.   وساهم معه يف تصحيح  
 3من حممود شويل إىل سليمان الصنيع ) خمطوط( ص  إجازةحممود شويل:  -)2 (
  ( هـ 1286  ) ـ وحج عام(ه1268  ) الكبري بن حممد الكتاين, ولد بفاس سنة  هو الشيخ عبد -)3 (

. ) حممد حجي: موسوعة  (هـ 1333)ودخل تونس وطرابلس, ولقي مجاعة من األعالم. تويف عام 
 ( 748-2/743احلي الكتاين: فهرس الفهارس  وعبد 8/2887أعالم املغرب 

هللا,    -((4 غري  دعاء  من  شركية  أبمور  أصحاهبا  يؤمن  اليت  الصوفية,  الطرق  من  الكتانية 
األمو  من  احلاجات  وطلب  اليت  واالستمداد  األمور  من  ذلك  وغري  نفعهم وضرهم,  واعتقاد  ات, 

التصوف. فرق  غالبية  فيها  سنة    تشرتك  تويف  الكتاين،  الكبري  عبد  بن  حممد  هو  ومؤسسها: 
الدين اهلاليل: الدعوة إىل هللا ص  6/214ه(. )الزركلي: األعالم  1327) ، واهلدية  39، وتقي 

 (. 17-12اهلادية ص
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وأخرب عن ذلك فقال : )ولقد كرعت من حياض هذه الطريقة الكتانية وبرزت 
 ( 1) فيها مدة إقاميت بفاس حىت قيض هللا يل الرجوع(

العزيز الوزير التونسي, دّرس يف املسجد النبوي علوم احلديث   (2) الشيخ حممد   -5
وفقه السنة. وصفه حممد البشري اإلبراهيمي ابلعامل احملقق, واسع األفق واإلدراك, الزم 

. وأشار إىل (3) درسه يف فقه مالك وأخذ عنه املوطأ, ودرس عليه التوضيح البن هشام 
 . (4) يل يف طلب العلم يف املدينةزمالته للشيخ حممود شو 

صدقائه إىل شيوخه وحمبيه وأ  (5) وقد ضمَّن الشيخ حممد العزيز جمموعة رسائله
؛ منها رسالتني إىل بعض أصدقائه يف تونس, يعرف رسالة  474واليت وصلت إىل  

 

 3مود شويل إىل سليمان الصنيع ص حممود شويل : إجازة من حم-(1) 

حممد العزيز الوزير التونسي, من عائلة تونسية عريقة, كان من أعالم الفقهاء الفضالء, تلقى  -(2) 
وة هبا, وجاهاً,  ظوجاور ابملدينة, وانل ح  ( هـ1317)تعليمه يف تونس, مث رحل إىل احلجاز سنة  

تويف سنة   النبوي.  املسجد  البقيعابملدي   ( هـ1338)ودّرس يف  ودفن يف  املزيين:    )عبد  نة,  الرمحن 
العزيز, جملة مركز حبوث ودراسات املدينة, العدد    اجملموعة الوقفية حملمد العزيز يف مكتبة امللك عبد

 ( 65-62ص  (هـ1429 )السادس والعشرون, رجب ورمضان 
 5/275أمحد طالب اإلبراهيمي: آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي -((3
القدوس األنصاري: خرب وفاة الشيخ حممود شويل, جملة    وعبد  124/  1املصدر السابق    -(4) 

 377هـ  ص 1372املنهل, رجب  
لوحة,    499احتفظ الشيخ حممد العزيز بصور كربونية لرسائله مجعت يف جملد عدد لوحاته    -(5) 

عبد امللك  مكتبة  يف  احملرسي,  محدان  عمر  جمموعة  ضمن  ابملدينة    وحفظت  برقم  العزيز  املنورة, 
 ) قسم املخطوطات(   107خاص 
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فيهما بتلميذه الشيخ حممود شويل, ويبدي شرفه ابنتظامه يف سلك جمالسه وحضور 
 . (1)دروسه
السنوسي, السلفي إمام املغرب األقصى, التقى به الشيخ   (2) هللا  الشيخ عبد   -6

فباحثه عن التصوف وحماسنه,   –وهو على الطريقة الكتانية    –(3) حممود مبدينة طنجة
بواسطته, إذ وجده عاملاً سنياً وحمداثً سلفياً, فقّدم   فهداه هللا تعاىل إىل دينه الصحيح

له من كتب الشيخني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ ككتاب اقتضاء الصراط املستقيم, 
 . (4) وكتاب اجلواب الكايف. فوجد الشيخ حممود احلق فيهما فرجع إليه

 

مكتبة  -((1 احملرسي, يف  مكتبة عمر محدان   ) الوزير )خمطوط  العزيز  انظر جمموعة رسائل حممد 
 ( 2425العزيز ابملدينة, برقم عام ) امللك عبد 

هللا بن إدريس ين   هو الشيخ اإلمام احملدث األثري السلفي الداعي إىل هللا على بصرية, عبد -((2
الصحيح   ابالعتقاد  ابملغرب  تظاهر  من  أول  من  العقيدة,  سلفي  حافظاً  السنوسي,  كان  حممد 
سنة   وفاته  قبل  أخرياً  استوطنها  اليت  طنجة  مبدينة  تويف  الفاسدة,  واألفكار  األوهام  من  اخلايل 

سنة, قضاها يف الدفاع عن علم احلديث. ) عبد احلفيظ الفاسي:    90هـ بعد ما عمر حنو  1350
واهلاليل: الدعوة إىل    3005/ 8وحممد حجي : موسوعة أعالم املغرب    95-2/81اجلنة  رايض  

 (.    41هللا, ص
البلدان    -(3)  معجم  ايقوت:   ( اخلضراء  اجلزيرة  مقابل  املغرب,  حبر  ساحل  على  مدينة  طنجة: 
4/43   . ) 

 .  3,4حممود شويل : إجازة من حممود شويل إىل سليمان الصنيع ص    -((4
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تقي الدين اهلاليل, ذكره األستاذ حممد حسني زيدان يف أساتذة   (1) حممد الشيخ   -7
 . (2) الشيخ حممود

ـ فُعني مدرساً يف (ه1345) املدينة آخر سنة    وكان الشيخ اهلاليل قد وصل
املسجد النبوي, ومراقباً للمدرسني سنتني. مث نقل إىل املسجد احلرام واملعهد السعودي 

 . (4) (هـ1349)ادر احلجاز إىل اهلند يف أوائل سنة  . مث غ(3) مبكة, فدّرس فيهما سنة
هللا بن إدريس السنوسي والشيخ   أمثال الشيخ عبد   –وهو من علماء السلف  

ص من عقيدة الذين أتثر هبم الشيخ حممود, وختلّ   -هللا بن حسن آل الشيخ  عبد 
إىل عقيدة السلف الصاحل املبنية على التصوف والتعصب الشديد للمذهب املالكي  

 

يف املغرب,    ( هـ1311)مل السلفي الداعية الرحالة حممد تقي الدين اهلاليل ولد سنة  هو العا-((1
العامل   يف  جامعات  بعدة  التدريس  يف  عمل  معتقداً,  السلفية  واختذ  تركها  مث  صوفية,  نشأة  ونشأ 

اجلامعة   بينها  من  اإلسالمية كما كتب    اً ابملدينة, وأصدر عدد  اإلسالمية اإلسالمي  اجملالت  من 
البيضاء سنة  عشرات   الكتب اإلسالمية, وضل طوال حياته يدعو إىل اإلسالم حىت تويف ابلدار 
1407 ( رمضانهـ  للزركلي   تتمة:  حممد خري  األعالم ص    ( 2/55)األعالم  ذيل  العالونة:  وأمحد 

170  ) 
 200ص  حممد زيدان: ذكرايت العهود الثالثة  -(2) 

 211/ 1حممد اجملذوب: علماء ومفكرون عرفتهم   -((3
وكان الشيخ اهلاليل معلما بندوة العلماء بلكنو حني  240,194اهلاليل: الدعوة إىل هللا ص    -(4) 

. ) حممود  ( ه 1352) ضيفا يف رحلته الدعوية إىل اهلند عام    –الشيخ حممود    –نزل عليه تلميذه  
, القاهرة,    394شويل : إملامة عن شئون مسلمي اهلند, دروس ومشاهدات. جملة الفتح, العدد  

 ( 18ه, ص  1353احملرم  26اخلميس 
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وكان يرى فيه نوعا من اجلمود املذموم, وغال يقيد به   (1) الكتاب والسنة. ونبذ التقليد,
 .(2)املقلد نفسه ويرتك الكتاب والسنة

اللطيف   الرمحن بن عبد  بن حسن آل الشيخ, ذكره الشيخ عبد(3) هللا  الشيخ عبد   -8
آل الشيخ يف شيوخ الشيخ حممود, وقال: ) أخذ عنه العلم ابحلجاز خلق كثري, نذكر 

من فضالئهم الشيخ حممود شويل, قرأ عليه يف رّد عثمان بن سعيد الدارمي, ومسع 
هللا أحد إال   وما تتلمذ للشيخ عبد  (4) عليه قراءة كثرية يف التوحيد واحلديث والتفسري(

 .  (5) ل بوقت قصري ما ال حيصله غريه يف وقت طويلوحصّ 

 

 214انظر اهلاليل : الدعوة إىل هللا ص  -((1
 8حممود شويل : منزلة احلديث من الدين ص  -(2) 

هللا بن حسن آل الشيخ, رئيس القضاة يف احلجاز, ولد يف الرايض عام    مساحة الشيخ عبد  -(3) 
العلوم 1287 على  أقبل  مث  عمره,  من  العاشرة  يف  القرآن  احلجاز    هـ حفظ  قضاء  توىل  الشرعية. 

ـ كان حيب العلماء وجمالستهم وحيثهم على  (ه1346)عام واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف  
هللا بن    هـ ) حممد سعيد كمال: كلمة احلق يف ترمجة الشيخ عبد1378العمل بعلمهم. تويف سنة  

 ( 87-82/ 1و البسام: علماء جند خالل ستة قرون  32,23حسن ص 
الدعوة ص    عبد-(  (4 علماء  الشيخ:  آل  النهى    68الرمحن  أويل  : تذكرة  العبيد  إبراهيم  وانظر 

 203-5/200والعرفان 
 44هللا بن حسن ص  حممد سعيد كمال: كلمة احلق يف ترمجة الشيخ عبد-)5(
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عثمان بن سعيد على د بنسخ كتاب )رد اإلمام الدارمي وقام الشيخ حممو 
خبط يده, وفرغ منه يف صبيحة األربعاء الرابع عشر  (1) بشر املريسي العنيد(
نقلها عن نسخة مكتوبة خبط أيوب بن  هـ. 1350من ربيع األول سنة

وهي النسخة اليت اعتمدها الشيخ حممد  ه ، 711صخر العامري سنة 
 . (2) هـ1358حامد الفقي يف طبعه للكتاب الطبعة األوىل سنة 

 بعض تالميذه :
التالميذ, منهم من تلقى العلم عنه يف املسجد النبوي, ومنهم للشيخ حممود عدد من  

 :دار احلديث املدنية, ومن أبرزهم من تلقى العلم عنه يف مدرسة
قضامها يف دراسة   (هـ1346) الشيخ حممد أمني التميمي, أقام ابملدينة شهرين عام  -1

 . (3)التوحيد على الشيخ حممود شويل يف املسجد النبوي

 

النقض على بشر املرّيسي. وهو كتاب من أجّل الكتب  مسّ (  1)  بـــــ:  الداحضة  اه مؤلفه رمحه هللا 
هذا   بقراءة  يوصي  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وكان  الزائغة،  حلججهم  الناقضة  اجلهمية،  ألابطيل 
الكتاب، وكتاب: الرد على اجلهمية، أشّد الوصية ويعظمهما جدا، ألن فيهما من تقرير التوحيد  

ل،   ك،  ص  الدارمي  اإلمام  )رد  غريمها.  يف  ليس  ما  والنقل  ابلعقل  والصفات  ،  820واألمساء 
 ( بتصرف. 5/24وجمموع الفتاوى البن تيمية 

 208: رد اإلمام الدارمي ص الدارمي- )2(
 89حممد التميمي : ملاذا أحببت ابن سعود, ص  -)3(
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بن يوسف اإلفريقي, تلقى على الشيخ حممود احلديث   (1) الرمحن  الشيخ عبد  -2

 .(2) وعلومه يف دار احلديث املدنية

عباس, ذكره الشيخ حممد اجملذوب يف تالميذ الشيخ   (3) احلميد  الشيخ عبد   -3

العلماء أتثرياً يف نفس   أكثرحممود شويل يف املسجد النبوي وأنه من 

 .(4) تلميذه

 

ببلدة )فغا( غرب إفريقيا,    (ه 1327)الرمحن بن يوسف اإلفريقي, ولد سنة    الشيخ عبد  - )1(
املدينة,   إىل  توجه  مث  العلم,  وطلب  للحج  مكة  فيها  وقصد  فتلقى  املدنية  احلديث  بدار  والتحق 

 . النبوي  املسجد  ويف  فيها  درس  مث  ومصطلحه,  احلديث  وخاصة  الشرعي  سنة    العلم  تويف 
 (  175-2/169: املبتدأ واخلرب ه ) إبراهيم السيف1377

العدد  ((2 رمضان    41عمر فالته : ترمجة الشيخ عبد الرمحن اإلفريقي, جملة اجلامعة اإلسالمية, 
 8/387وعطية سامل : من علماء احلرمني   182-163ص  ه1398

يف زقاق الطيار من املدينة, وبدأ    ( هـ1327)احلميد أمحد عباس, ولد عام    هو الشيخ عبد -)3(
وتوىل عدداً من املناصب اإلدارية    (هـ 1340)تعليمه يف الُكّتاب, مث التحق ابملدرسة اهلامشية سنة  

سنة  تويف  و   , السعودي  العهد  عرفتهم    (هـ8140)يف  ومفكرون  علماء  اجملذوب:  حممد   (  .
 117-1/110وأمحد مرشد: طيبة وذكرايت األحبة  2/171-186
 2/172حممد اجملذوب : علماء ومفكرون عرفتهم -)4(
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بن فائز الغامدي, تلميذه وختنه على ابنته السيدة )خدجية( اليت   (1) الشيخ أمحد  -4
 . (2) ورثت جزءا من مكتبة أبيها

على ما كان حتت يديه دائم القراءة واالطالع    -أمحد رمحه هللا -وكان الشيخ 
. وقد اطلعت على تعليقات مفيدة للشيخ أمحد على هوامش بعض  من كتب شيخه

كتب شيخه حممود, ككتاب اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر, اجلزء الثالث, 
, ما نصه : )ملك الشيخ حممود شويل كتب الشيخ أمحد على طرته خبط يدهوقد  

كتاب هـ( وله تعليقات على  2/1365/ 27حتت يدي صهره أمحد فائز الغامدي يف
مهم أويل   وإيقاظ الرتهيب والرتغيب للحافظ املنذري, ونيل األوطار للشوكاين,  

 الفالين, من مكتبة الشيخ حممود شويل.   األبصار لصاحل

 

سنة  - )1( املدينة  قدم  ببين كبري,  العبدل  قرية  من  الغامدي  فائز  بن  أمحد  (  ه 1358)الشيخ 
وعمل مديراً هليئة احلرم النبوي مث انتقل إىل هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حىت تقاعد سنة  

فياً مع  العزيز بن صاحل رمحه هللا كان زاهداً عابداً كرمياً و   ـ ,وهو يف خاصة الشيخ عبد (ه1399)
سنة   احلجة  ذي  يف  تويف   . رمحه  وذوي  عن    (هـ 1420)أقاربه  البقيع  يف  ودفن    إحدى ابملدينة 

وتسعني سنة رمحه هللا. ) معلومة مستفادة من حفيد الشيخ األستاذ سلطان بن حممد الغامدي,   
 هـ(1433) يف الشهر اخلامس من سنة 

ال-)2( للشيخ حممود وتلميذه  تعليقات مفيدة  فائز  وقفُت على  على هوامش كتبه  شيخ أمحد بن 
ه واليت تصل إىل اثنني وأربعني عنواانً يف مكتبة احلرم النبوي) قسم املخطوطات  اليت كانت يف حوز 

والكتب النادرة ( وهذه اجملموعة جزء يسري من مكتبته النفيسة اليت أودع القسم األكرب منها ابنه  
ي ) انظر أنس كتيب: جريدة املدينة, ملحق األربعاء  مكتبة احلرم املك   -رمحه هللا    –عبد احلميد  

 هـ ( 12/3/1413بتاريخ
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قي تلميذا للشيخ حممود, الظاهري, ذكره الدكتور أنور عش  (1)الشيخ أبو تراب  -5
واملنهج, فأثر األخري تتلمذ على يده أبو تراب الظاهري, وأخذ عنه املذهب  وقال: )

بدوره يف أيب عبد الرمحن بن عقيل الظاهري, فكتبا عن الشيخ حممود وقرآ رسائله,  
 (2) كما كتب عنه أمحد حممد مجال ومل يتأثر بفكره.( 

ه يف مقلدا البن حزم, وال متبعا ل  وجيب التنبيه هنا على أن الشيخ حممود مل يكن
عقبه يف مسائل عقدية كثرية, مسائل الصفات. بل تالعبادات واملعامالت, وأتويله يف 

 :منها
رد الشيخ حممود,  (3)قال ابن حزم : ) وأنه تعاىل ال يف مكان وال يف زمان..( -1

فقال: ) قد نبا قلم أيب حممد هنا نبوة فظيعة, وسبب ذلك تغلغله يف علم املنطق 
ألزم نفسه هبا يف أحكام  اليوانين, ولو أراد اخلري لنفسه الكتفى بنصوص الشريعة اليت 

 

سنة    -)1( ولد  احلق,  عبد  اجلليل  عبد  الشيخ  األولية يف جدة,  (  م  1923) هو  علومه  وتلقى 
يف   إجازات  على  منهم  وحصل  والعلماء,  ابملشايخ  واتصل  احلرام,  املسجد  يف  والده  يد  وعلى 

 وظائف رمسية, آخرها مراقبا لغواي ودينيا يف اإلذاعة. وتويف سنة  احلرمني واليمن ومصر, وعمل يف
 ( 2/220األدابء والكتاب السعوديني ) أمحد سلم : موسوعة (  ه  1423)
العدد  أنور عشقي   -)2( ذو احلجة    8, اجلمعة  17726: الشيخ حممود شويل, جريدة املدينة, 

 م 4/11/2011ه املوافق  1432
 ه 1348دار الطباعة املنريية, مصر,   1/29يق أمحد شاكر, ابن حزم : احمللى, حتق  -)3(
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الدين, فليته وقف هنا هذا املوقف, فسلم من هذا التعنت املردي, نعوذ ابلل 

 ( 1) تعاىل.(
قال ابن حزم : ) ومن حلف ابلقرآن, أو بكالم هللا عز وجل؛ فإن نوى يف نفسه -2

املصحف أو الصوت املسموع أو احملفوظ يف الصدور فليس ميينا, وإن مل ينوي ذلك 
فهي ميني وعليه كفارة إن حنث, ألن كالم هللا تعاىل هو   اإلطالق نواه على  بل  

 (3) رد الشيخ حممود, فقال: ) إن هذا من طوام هذا اإلمام عفى هللا عنه.((2) علمه.(
ن القرآن كالم هللا, منه بدا بال كيفية قوال, وأنزله إ :  قرر عقيدة أهل السنة واجلماعةي

وصدقه املؤمنون على ذلك حقا, وأيقنوا أنه كالم هللا تعاىل على رسوله وحيا,  

 ( 4)ابحلقيقة, ليس مبخلوق ككالم الربية.

 

تعليق   -)1(  : احمللى البن حزم    هحممود شويل  النبوي    1/29على هامش  احلرم  قسم    مكتبة   (
 ( املخطوطات والكتب النادرة

 33/ 8ابن حزم: احمللى   - )2(
تعليق  - )3( شويل:  حزم    ه حممود  البن  احمللى  هامش  النبوي   8/33على  احلرم  قسم    مكتبة   (

 ( املخطوطات والكتب النادرة
 168ابن أيب العز احلنفي : شرح العقيدة الطحاوية,  ص  -)4(
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قال ابن حزم : ) وقال أهل السنة : إن كالم هللا عز وجل هو علمه مل يزل, وأنه -3
رد الشيخ حممود,  (1)غري خملوق, وهو قول اإلمام أمحد بن حنبل وغريه رمحهم هللا.(

أمحد مل ينقل هذا عنه, ومل   اإلمام فقال : ) هذا خبط من املؤلف جتاوز هللا عنه, فإن  
 (2) يقله قط, ومذهبه معروف, رمحه هللا.(

قال ابن حزم : ) وال هو متحرك وال ساكن, ولكن يقال : مل يزل هللا تعاىل وال -4
 متحرك حركة الئقة به ال تشبه : ) بل هو تعاىل رد الشيخ حممود, فقال(3)يزال. (

 ( 4) حركات من سواه.(

 

للشهرستاين    - )1( والنحل  امللل  امللل واألهواء والنحل, وهبامشه  الفصل يف   :    3/44ابن حزم 
 ه 1347وىل, مطبعة حممد علي صبيح, مصر, صححه عبد الرمحن خليفة, الطبعة األ

مكتبة احلرم النبوي ) قسم     44/  3على هامش الفصل البن حزم    هحممود شويل : تعليق   -)2(
 املخطوطات والكتب النادرة ( 

   32/  5ابن حزم : الفصل يف امللل والنحل  -)3(
رم النبوي ) قسم مكتبة احل   32/  5على كتاب الفصل البن حزم    هحممود شويل : تعليق  - )4(

املخطوطات والكتب النادرة ( وانظر ردود أخرى للشيخ توضح منهجه العقدي الصحيح, هامش  
 . من املصدر نفسه  44/ 3
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 مكانته االجتماعية, وإسهاماته العلمية والثقافية
حظي الشيخ حممود مبكانة الئقة يف أوساط اجملتمع املدين يف وقت مبكر من 

عمره, فقد لقب ابلشيخ وخصص له مرتب شهري من مرتبات أوقاف احلرمني سنة 
 . (1) يصرف من التكية املصرية ابملدينة  (هـ1321)

وهو مرتب مرموق يف ذلك الوقت يستوي فيه مع قرينه الشيخ )عمر لطفي 
 . ( 2)املدرسة اجلليلية  أفندي( مدير

املدارس النظامية   ى حد إ الشيخ حممود للتعليم النظامي يف  مما يدل على ممارسة  
حينذاك. مث برز كأحد أعيان املدينة الذين حضروا احتفال أهلها بوصول القطار إليها 

  وكان من املدعوين حلضوره عدد    ( هـ1326)يف يوم اخلامس والعشرين من شعبان سنة
 (3) من الشخصيات اإلسالمية واإلعالمية من خارج املدينة, منهم: الشيخ علي كبري  

 

    318/ 2إبراهيم ابشا: مرآة احلرمني    -)1(
مع اخلياري: احلياة االجتماعية ابملدينة منذ بداية    2/318قارن إبراهيم ابشا: مرآة احلرمني    - )2(

الباسط بدر: التاريخ الشامل    وعبد  149الرابع عشر اهلجري وحىت العقد الثامن منه, ص    القرن
    3/101للمدينة املنورة 

هو علي بن أمحد بن يوسف البلصفوري, من كبار رجال الصحافة مبصر, تعلم يف األزهر,    - )3(
واستمر صدورها    وكان هلا شأهنا يف سياسة مصر واإلسالم,  (هـ1307)وأصدر جريدة املؤيد سنة  

 (. هـ1331)أايمه. تويف سنة   أواخر   إىل
األعالم  انظر:   أعالمها    4/262الزركلي:  سري  يف  اإلسالمية  النهضة  بيومي:  رجب  وحممد 

 (.     393 –  2/375املعاصرين 
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ريدة )املؤيد( الذي حلظ يف الشيخ حممود الكفاءة العلمية يوسف صاحب ج
 . فاقتنصه وكياًل له يف احلجاز ومراسال(1) والصراحة يف الرأي, واجلرأة واإلقدام

وطلب منه الشيخ حممود إنشاء )مؤيد أسبوعي( حيمل أخبار العامل . (2)جلريدته
 . (3) واشرتك فيه كثري من القراءاملهمة, فاستجاب لذلك وصدر )املؤيد األسبوعي(  

مث عمل مراسالً لصحيفة )اجلريدة( لسان حزب األمة املصري, بتكليف من زعيم 
 . (4) احلزب حممود ابشا سليمان 

 . (5) (ه1327)وأُذن له ابلتدريس يف املسجد النبوي سنة

 

جبريدة املدينة,     -رمحه هللا  -أثبت هذه الصفات يف الشيخ صديقه األستاذ علي حافظ    -)1(
 2هـ  ص 1372مجادى الثاين سنة   30بتاريخ   475العدد 

,  2, العدد    8حممود شويل: شعوران حنو الصحابة يف أوائل هذا القرن, جملة املنهل, جملد    -)2(
 .        38وحممد زيدان: ذكرايت العهود الثالثة ص   54-53هـ ص 1367صفر 

    54هـ ص1367, صفر 2, العدد  8حممود شويل: شعوران حنو الصحابة جملة املنهل جملد  - )3(
جملد     - )4( السابق,  العدد  8املصدر  ص2,  األسرة    54,  عميد  سليمان,  ابشا  وحممود   .

,     (هـ1257)السليمانية بصعيد مصر, أصله من قبيلة بين سليم  املشهورة يف احلجاز, ولد سنة  
املناص  ( م  1907) أسس حزب األمة املصري سنة   ) اجلريدة ( تقلب يف عدد من  ب  وصحيفة 

سنة   تويف  ابمسه,  مسيت  تيج  أيب  يف  صناعية  مدرسة  فتح  األخالق,  حمسناً كرمي  وكان  الكربى, 
 (     169-1/168) زكي جماهد:  األعالم الشرقية  ( هـ1346)
 2/104هللا الزاحم: قضاة املدينة املنورة  وعبد 7/174الزركلي: األعالم  -)5(
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وتوطدت  (2) (ه1328)حلمي الثاين حني حج عام    (1) واتصل ابخلديوي عباس
صحيفة )املدينة املنورة( األوىل يف   (3) عالقته به, وأصدر مع حممد مأمون األرزجناين

م, وكانت تصدر ابللغتني العربية والرتكية, ومل تكن منتظمة يف 1909/ 11/ 16
مؤسسيها, وقلة اإلمكاانت الفنية, وكان   تصدورها. رمبا للصعوابت اليت واجه

ذي أجاز للوالايت التابعة م ال1908ثماين عام صدورها بُعيد صدور الدستور الع
 .(4) لدولة العثمانية إصدار صحف خاصةل

 

بن إمساعيل, حفيد حمم  - )1( بن توفيق  د علي, ويعرف ابخلديوي عباس حلمي  عباس حلمي 
ه واستمر يف حكم مصر  1291الثاين, أحد من حكموا مصر من أسرة حممد علي, ولد سنة  

الع الدولة  سنة  ثأبمر  أورواب  قصد  أن  إىل  يف  1914مانية  وهو  األوىل  العاملية  احلرب  ونشبت  م 
لى مصر, وملا ويل أمحد  األستانة, فتأخرت عودته, وخلعته احلكومة الربيطانية وبسطت نفوذها ع

وقضى بقية حياته مغرتاب إىل أن تويف سنة  (  م  1931)فؤاد نزل له عباس عن حقه يف العرش سنة  
 (  260/ 3ه ) الزركلي : األعالم 1363

وعباس حلمي الثاين, من ساللة حممد علي ابشا والسابع    155حممد فطاين: ملسة وفاء ص  -)2(
العائلة,   تلك  من  مصر  توىل حكم  سنة  ممن  بفرمان   (هـ1291)ولد  مصر  أي    -وتوىل حكم 

سنة  -مرسوم تركي  سلطان  سنة    ( م1882  ) من  يف  (م 1931) ويف  حقوقه  عن  احلكم    تنازل 
 (.   28-1/27جماهد: األعالم الشرقية   هـ) زكي1364للملك فؤاد األول. تويف يف شهر حمرم سنة 

 مل أجد له  ترمجة.  - )3(
وانظر اتريخ صدورها فيليب دي طرازي:    49الدبيسي: الصحافة يف املدينة صانظر حممد    -)4(

 .   4/92اتريخ الصحافة العربية 
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( ه1327)يف زايرته للمدينة يف موسم حج عام    (1) وقد رآها حممد لبيب البتنوين
ويف املدينة جريدة امسها املدينة املنورة تصدر صحبة اخلديوي عباس, وقال عنها: )ب

, كلما كان هناك داع لصدورها, ومديرها (2) ابللغة الرتكية والعربية على مطبعة البالوظة 
 –حضرة الفاضل الشيخ حممد مأمون, وكانت تصدر مدة وجود اجلناب العايل  

ه العلية من شارحة حركاته اليومية, وانشرة كل ما كان يقدم لذات  -اخلديوي عباس 
 .(3)مدائح نظماً ونثراً(

وقد أشار حممد الشامخ أن معظم الكتاب احملليني الذين كتبوا عن الصحافة يف 
 . (4)احلجاز يف أوائل القرن الرابع عشر قد سكتوا عن احلديث عنها

ويذكر عثمان حافظ نقاًل عن معاصرين يف هذه الصحيفة, أنه مل يصدر منها 
 .(5) مثانية أعداد فقطسوى سبعة أو  

ويبدو مما تقدم رايدة الشيخ حممود يف العمل الصحفي يف أوائل القرن املاضي, 
وأحد الرعيل األول من الصحفيني يف املدينة الذين مارسوا مهنة الصحافة ووضعوا 

 وازدهارها.   من العقبات يف سبيل النهوض هبا  كثرياً   اقواعدها وتقاليدها, وعانو 

 

سنة    -)1( ابلقاهرة  تويف  والتاريخ.  ابألدب  اشتغال  له  مصري,  فاضل  البتنوين,  لبيب  حممد 
 (.   7/15ـ نسبته إىل البتنون من بالد املنوفية مبصر ) الزركلي: األعالم (ه1357)
 البالوظة: تعين ابللغة الرتكية نوعا من الطباعة احلجرية.  - )2(

 . 255البتنوين : الرحلة احلجازية ص   -)3(

 .  65الصحافة يف اململكة العربية السعودية, ص  ة حممد الشامخ : نشأ - )4(
 . 53عثمان حافظ : تطور الصحافة يف اململكة العربية السعودية ص -)5(
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إال أنه توقف عن نشاطه الصحفي والتدريس يف املسجد النبوي بسبب سفره إىل 
مصر وبريوت وتونس واجلزائر, واإلسهام مع شيخه حممد العزيز الوزير يف تكوين 

 الكبرية من خالل شراء الكتب لشيخه من تونس وغريها وشحنها عرب الربيد   مكتبته
 إليه ابملدينة.

من الشيخ العزيز لتلميذه حممود أثناء   (1) وقد وقفت على ثالث عشرة رسالة
غيابه عن املدينة يف سفره هذا, صّدرها مجيعاً جبمل من الثناء احلسن يف تلميذه. 

توصية وتعريفا من شيخه لبعض أصدقائه   ومنها رسالتني محلها الشيخ حممود تضمنتا
اد الشيخ حممود ملا حيتاج إليه ابحلضرة التونسية, ومكاتبة من وحمبيه يف تونس ) إبرش

وتتعلق   (2)يعرفون خلدمته يف اجلهات اليت يريدها الشيخ  ابألقطار اإلفريقية واجلزائرية(
مجادي   30بقية الرسائل بشراء الكتب وشحنها إليه. وكانت أول رسالة أرخت يف 

وهي تدل يف جمملها  (4) (ه1333)   وآخرها يف حمرم سنة  (3) ( ه1329)األوىل سنة  
يت كتب فيها أول إنتاجه العلمي على غياب الشيخ حممود عن املدينة يف هذه الفرتة وال

( وكان الفراغ من كتابتها صبيحة اليوم الرابع والعشرين رسالة يف صفة حج النيب  )
من شهر ذي القعدة احلرام من شهور سنة ألف وثالمثائة وتسعة وعشرين من 

 

الوزير- )1( العزيز  اللوحات  جم  :حممد   ) خمطوط   ( مراسالت  ,  80,  41,  40,  30,  8موعة 
107  ,110 ,112 ,114 ,175 ,177 ,184 ,186 . 

 . 41, 40املصدر السابق, لوحة  -)2(

 . 184املصدر السابق, لوحة  -)3(
 . 8املصدر السابق لوحة  - )4(
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.عاد الشيخ حممود إىل املدينة أثناء احلرب العاملية األوىل اليت بدأت يف (1) اهلجرة
ـ, وعاود نشاطه الصحفي بنشر مقاالت قوية (ه1332) النصف الثاين من سنة  

بعنوان )صرخة من احلجاز( و )اجلامعة العربية واللورد كتشنر( نشرها يف جريدة 
 .(2) )البالغ( املصرية

أُخرج الشيخ من املدينة إخراجاً سياسياً مع من أُخرج من (    هـ1334)ويف عام  
متهماً أبنه من احلزب املؤيد (5) الشريف حسني  (4) عقب ثورة(3) أعيان املدينة

 للحسني. 
 

 .  72, صحممود شويل: رسالة يف صفة حج النيب  -)1(

 .   54هـ ص1367, صفر 2, العدد2حممود شويل: شعوران حنو الصحابة, جملة املنهل, جملد -)2(
من العلماء واألعيان, أما عاصم محدان فقد ذكر    ةاملائ ذكر أنس كتيب أن عددهم يقارب    -)3(

النبوة   ارض  من  أعالم  أنس كتيب:   ( احلادثة  اتريخ  يف  خطأ  وقوع  مع  بعضهم    1/221أمساء 
 ( 186ديب يف املدينة صبداع األصفحات من اتريخ اإلدان:  وعاصم مح

سنة  -)4( شعبان  من شهر  الرابع  املدينة يف  الشريف حسني يف  ثورة    عبد )  (هـ1334)  بدأت 
 (. 3/49الباسط بدر: التاريخ الشامل للمدينة املنورة 

ة  وعني أمرياً على مكة سن   ( هـ1270)هو الشريف احلسني بن علي, ولديف األستانة سنة    -)5(
اب  (هـ2612) احلجاز  قام يف  من  أول  عام  وهو  الرتك  عن  العرب  وساعده    (هـ1334)ستقالل 

هللا    اإلجنليز, وابنتهاء احلرب العاملية األوىل مت استيالء الشريف على احلجاز كله, وأرسل ابنه عبد
مواليتني البن سعود, والتحم مع اجليش   ( وكانتا  تربة, اخلرمة  السعودي وهزم  إلخضاع واحيت ) 

هل جند  به واشتد يف مطالبه, ومل أيذن أل  هللا, وابدر ابن سعود مبصافاة احلسني لكن استهان   عبد
احلجاز   ودخل    ألداء بدخول  احلسني  جيش  ومزق  سعود  ابن  جيش  أقبل  ولذلك  الفريضة, 

الطائف, واجتمع ذوو الرأي من أهل جدة ومكة على توجيه النصح للحسني ابلتخلي عن العرش  
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, مث رجع إىل العام  ونصف  اابلروملي, فمكث هناك عام(1) فذهب إىل والية أدرنة
مدة تزيد على   يف مصر عندهاألستانة بطلب من اخلديوي عباس الثاين, فمكث  

 ـ فنزل على(ه1337) العام, مث انتدبه اخلديوي يف مهمة سياسية إىل مكة سنة  
 ضيافته إىل هناية عام الشريف حسني فأكرمه الشريف, وبقي الشيخ يف

 . (2) ـ(ه1337)
من –بقصيدة نظمها يف مدح الشريف حسني    (3) وساهم بقلمه يف جريدة القبلة

, (هـ1334) تعرض هلا أهل املدينة سنة    ق فيها إىل حادثة النفي اليت تطر   -أربعني بيتاً 
 فقال: 

ا نف  ــــ ياه ذريعــــــنفوا سكاَنه  اال ــــــــــــــــــــــــــــ أو رج  ومل يبقوا نساء                ا  ـــ
 (4) اإلخالص مل نسأل سؤاال  وىــــ               ــ وإان قد نُفينا ال لذنٍب س  

 

عام   إىل جدة  مكة  من  وانتقل  ففعل  علي,  أبنائه  إىل جزيرة    ( هـ1342) لكبري  مث  العقبة  إىل  مث 
عام   سنة    ( هـ1343)قربص  القدس  يف  ودفن  عمان  يف  األعالم  1350وتويف  الزركلي:   ( هـ 

2/249-250   ) 
تركيا يف    إحدى أدرنة:    -)1( م   أقصىحمافظات  الغريب  واليوانن الشمال  بلغاراي  على حدود    نها 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت(.   )

 155حممد فطاين: ملسة وفاء ص -)2(

 3هـ ص 1337ربيع األول سنة  8, السنة الثالثة, يوم اخلميس 238جريدة القبلة, العدد  -)3(
ص  ا  -)4( السابق  ال  3ملصدر  أكد  بني    دكتوروقد  األدبية  الشيخ  مكانة  على  الفوزان  إبراهيم 

الث األتراك سنة  معاصريه, ومشاركته يف  احلجاز على  العربية يف  أشعارا كثرية  1916ورة  له  م وأن 
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 إىل األستانة برد رسالة اخلديوي ـ سافر الشيخ حممود (ه1337) وعند هناية سنة  
 . ( 1)حيث رجع إىل وطنه املدينة(  ه 1340)فمكث هبا إىل سنة  

ح يف هذا العام للتدريس يف املسج   ى د النبوي, وكانت حلقته تعد من كرب ورشِّ
احللقات اليت تزخر ابلطالب من مجيع األقطار اإلسالمية, وقد تتلمذ على يديه كثري 

 .(2) من العلماء األجالء 
مشرقة يف اترخيها   ة اتريخ املدينة هنائيا, وفتحت صفحوطويت صفحة من  

الرمحن   العزيز بن عبد   بدخوهلا العهد السعودي حتت ظل سلطان جند واحلجاز عبد
آل سعود يف صباح يوم السبت التاسع عشر من شهر مجادى األوىل عام 

 . (ه1344)
العزيز نيابة عن والده,ظل يستقبل األهايل   وبعد أن استلمها األمري حممد بن عبد 

يوزع عليهم األعطيات ثالثة أايم, ويف اليوم الرابع عقد األمري ويسمع منهم وحياورهم و 
حممد اجتماعا كبريا مع أعيان أهل املدينة وكبار موظفيها, وحتدث إىل املوجودين, 

فكرر إعالن العفو العام,وطمأن أهل املدينة أهنم آمنون على أنفسهم وأمواهلم, وأن 
 . (3) شرع هللا سيطبق على اجلميع

 

احلجازي   األدب  الفوزان:  إبراهيم  القبلة.)  جريدة  يف  أكثرها  احلجازية,  الصحف  يف  منشورة 
 (  163, 1/127احلديث بني التقليد والتجديد 

 155حممد فطاين: ملسة وفاء ص  -)1(
ة اجلليل حممود بن علي شويل , جريدة املدينة ) ملحق  أنس كتيب : حملات من حياة الداعي  -)2(

 هـ  12/3/1413األربعاء ( املوافق 
 164-3/161عبد الباسط بدر : التاريخ الشامل للمدينة  -)3(
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 : يت توالها الشيخ حممود يف العهد السعودي الزاهراملناصب ال
ومبا أن هذه البالد قد قامت منذ أتسيسها على أساس حتكيم شرع هللا, فال غرو 

العزيز, الذي استطاع أن جيذب   إذا حظي العلماء فيها مبنزلة عالية عند امللك عبد 
والقضاء يف السابق, ويسند عددا كبريا من علماء احلرمني الذين شاركوا يف التعليم  

. ومنهم الشيخ حممود شويل  (1) إليهم مناصب تناسب مكانتهم العلمية واالجتماعية 
 : د توىل املناصب احلكومية التاليةفق  –رمحه هللا  -
العزيز الشيوخ   بن عبد(2) استمر مدرسا يف احلرم النبوي بعد أن أقر األمري حممد  -1

هـ 5/1344/ 21املوافق  (3) م الثالث لتسلم املدينةالذين كانوا يدرسون فيه يف اليو 

 .(4) واستمر يدرس عامني كاملني 

 

 90العزيز والتعليم ص  انظر أبو راس والديب : امللك عبد -)1(
العزيز رمحه هللا, حدث على يديه دخول املدينة واستالمها, مث عاد   هو األمري حممد بن عبد - )2(

إىل الرايض, وظلت اإلمارة ابمسه بصفته أول من تسلم املدينة ودخلها, وكل من جاء بعده يعني  
  احملسن بن عبد   هـ حيث أسندت إىل األمري عبد 1385مع متتعه بسلطتها حىت عام    لإلمارةوكيل  

 (  56-55من اتريخ املدينة املنورة ص العزيز. ) على حافظ: فصول 

العزيز, جملة مركز    الباسط بدر: احلياة الثقافية يف املدينة املنورة يف عهد امللك عبد   انظر عبد   - )3(
 64ص  22حبوث ودراسات املدينة املنورة, العدد 

 156حممد فطاين: ملسة وفاء ص   - )4(
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ىل (إ ه1344), من رمضان سنة    (1)وكيل رئيس القضاة وأمني الفتوى ابملدينة  -2

بن سليمان   (2) هللا  حيث أعفي رئيس القضاة يف احلجاز عبد   ( هـ1345) آخر سنة  

 .(3) حممود استقالته بعد عام تقريبا من تعيينهم الشيخ  وقدّ  -رمحه هللا -بن بليهد 
اختري برتشيح من أهل املدينة ليكون أحد أعضاء املؤمتر الوطين وذلك ملكانة -3

 . )4)الشيخ بني أهل احلجاز
العزيز ابن   عمل مدرسا وواعظا يف اجمللس اخلاص لوكيل أمري املدينة؛ األمري عبد -4

 .(5) مارةرمسيا مبدرس اإلولقب    –رمحه هللا    –إبراهيم  

 

العدد    -)1( القرى,  أم  ا104انظر جريدة  :    هـ و عبد1345لثانية سنة  , يف مجاد  الزاحم  هللا 
 104/ 1قضاة املدينة املنورة 

عبد  -)2( علومه يف    الشيخ  وتلقى  القصيم,  يف  القرعاء  قرة  ولد يف  بليهد,  بن  سليمان  بن  هللا 
نه امللك  يّ عبريدة, ورحل إىل اهلند لطلب العلم, مث عاد. وتوىل القضاء يف حائل, وبعد ضم احلجاز 

وتويف    ( هـ1345)سا للقضاة ومقره مكة , مث عاد مرة أخرى قاضيا يف حائل عام  العزيز رئي  عبد
األعالم    (هـ1359)سنة   الزركلي:  قرون    4/91)  مثانية  علماء جند خالل  -138/ 4والبسام: 
150 ) 

   156انظر حممد فطاين: ملسة وفاء ص  - )3(

, جريدة املدينة ) ملحق  أنس كتيب: حملات من حياة الداعية اجلليل حممود بن علي شويل  -)4(
 نقال عن ابنه عبد احلميد شويل. ومل أقف على شيء من هذا املؤمتر.   هـ(12/3/1413األربعاء 

 156وحممد فطاين: ملسة وفاء ص   1134/  3موسوعة أسبار   - )5(
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درس احلديث وعلومه يف مدرسة دار احلديث املدنية اليت أتسست عام -5
 .(1) العزيز  برتخيص من امللك عبد  (هـ1350)

 .(2) وكان رئيسا ألربعة من األساتذة فيها
العزيز إعفاءه من الوظائف   طلب الشيخ من جاللة امللك عبد  ( هـ1358) ويف سنة  

يشغلها, فصدر أمره الكري بذلك, مع بقاء مرتب التقاعد أيخذه الشيخ جزاء اليت  

 .   (3) إخالصه ملليكه وبلده 

 جهوده الدعوية 
جعل هللا تعاىل يف كل زمان فرتة من الرسل؛ بقااي من أهل العلم, يدعون من 

ضل إىل اهلدى, ويصربون منهم على األذى, فما أحسن أثرهم على الناس , وأقبح 
ناس عليهم. ينفون عن الكتاب و السنة حتريف الغالني, وانتحال املبطلني وأتويل أثر ال

, وتلبيس كل جاهل, وحِنلة كل مبطل,  اجلاهلني. يذبون عن دين هللا حتريف كل غال 
ويعودون  ابلناس إىل الصراط املستقيم والنهج القوي, ويذكروهنم بوصية املصطفى 

 لكتاب والسنة.صلى هللا عليه وسلم؛ وهي التمسك اب

 

   13أمحد الدهلوي: اتريخ أهل احلديث ص  - )1(
يوم    76ابملدينة املنورة, جريدة صوت احلجاز, العدد  أمحد الدهلوي : دار علوم احلديث    - )2(

 2ه ص 1352مجادى الثاين, سنة   6الثالاثء  

 157حممد فطاين : ملسة وفاء ص   - )3(
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وكان من هؤالء األعالم العامل الفاضل السلفي الغيور الشيخ حممود شويل 
. فقد صرف وقته, وقضى عمره واإلتباع, الذي يعد علما من أعالم السنة  (1) املدين

وبذل جهده يف خدمة هذا الدين والنصح هلذه األمة إىل ما فيه اخلري هلا يف الدنيا 
وعرف ابلسعي ابإلصالح بني الناس   لبالده ولوالة األمر فيها.خالص  واآلخرة, واإل

أينما كان, وجاد بنفسه وصحته يف خدمتهم, وهو إىل ذلك موطأ الكنف, حسن 
 . (2) اخللق, محول متسامح

كان خيفي نفسه يف غمرة التواضع والعمل اهلامس, أيخذ من احلياة أقل مما 
: )عرفت الرجل بعلمه ووعيه, وبعض يعطي هلا. قال عنه األستاذ حممد حسن عواد

مثال طيبا لرجل الدين   -رمحه هللا رمحة واسعة  -مزاايه, قبل أن أعرفه بشخصه, فكان

 (3) يف معاجلة القيم الفكرية والروحية.(   لقادر على فهم السياسة واملشاركة الّلبق, ا

 أبرز جهوده العملية يف حماربة البدع : 
قام الشيخ جبهد دعوي ابرز يف تقرير العقيدة والدفاع عن السنة, من خالل       

مواقفه العملية والعلمية من بعض البدع واألهواء السائدة يف عصره, والقيام يف حتذير 

 

قول حامد    -)1( إىل  العلماء  النبالء من  تنبيه   : املعصومي  املالئكة غري عقالء  حممد  أن  الفقي 
 30ص

مجادى    30  االثنني,  475يدة املدينة, العدد علي حافظ : فضيلة الشيخ حممود شويل. جر   -)2(
 2م ص1953مارس سنة  16, املوافق 1372الثانية سنة

 21/6/1373حممد حسن عواد : ذكرى رجل كبري. جريدة البالد السعودية,  - )3(
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الناس منها, وحجزهم عن الوقوع فيها, وبيان ما يرتتب عليها من مفاسد وآاثم. 
 وأذكر منها على سبيل املثال : 

من البقيع وغريه, بعد إخراج  (ه1344) املشاركة يف هدم القباب سنة   -1

 (1) نصوص األئمة األربعة على وجوب ذلك.
ملا كان الشيخ وكيال لرئيس القضاة, وأمينا للفتوى ابملدينة, قام نيابة عن  -2

علمائها بتحرير الفتوى فيما شاع من البدع ومظاهر الشرك اليت كان يفعلها 
ة؛ كالبناء على القبور واختاذها مساجد, وغري ذلك. العامة يف املدين

وكان احلافز (2) ه.1344وإصدارها يف اخلامس والعشرين من رمضان سنة  
على صدور هذه الفتوى هو اإلمام امللك عبد العزيز حيث أصدر أمره إىل 
رئيس القضاة آنذاك الشيخ عبد هللا ابن بليهد ابستفتاء علماء املدينة فيما 

 ( 3) بدع عندهم.شاع من ال
إذ استلم   –رمحه هللا    –تقدي املشورة إىل أمري املدينة حممد بن عبد العزيز   -3

  األذان الشرعي يف املسجد النبوي,املدينة مبينا له بدعية الزايدة على  
 

 18حممود شويل : القول السديد ص  - )1(

مقاالت كبار    -)2(  : الطويل  العزيز  وعبد  اجلماز  القدمية  أمحد  السعودية  الصحف  يف  العلماء 
 1/89ه 1383 –  1343

عبد هللا خياط : نشاط احلركة الدينية يف احلجاز يف عهد اإلمام عبد العزيز, جملة املنهل,    -  )3(
   158  –  157ه, ص  1373العدد الثالث, ربيع األول, سنة 
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فاستشار األمري العلماء يف كالم الشيخ , فأخربوه مبثل ما قال له. فمنعها, 

 (1) وهنى شيخ املؤذنني من فعلها. 

 هـ: 1352رحلته الدعوية إىل شبه القارة اهلندية عام 

للقيام   ( ه1352)طلب الشيخ إجازة من عمله يف شهر مجادى األوىل سنة  
برحلة دعوية يف اهلند املسلمة اليت كانت عوان ماداي لبالد احلرمني يف عهود مضت,  

وللقاء علماء أهل احلديث فيها, والصالة ابملسلمني يف بعض مساجدها, ومعرفة 
اليت أعلنت أبهنا مل   -االجنليزي   -هم عليه مع دولة االستعمار  أحوال املسلمني وما 

 . (2)دل ورفع الظلم ريثما تتم مهمتها فترتكهمأتت إليهم إال لنشر الع 
وسرعان ما علم الشيخ بطالن هذه الدعوى وأن القوم ليس هلم قصد إال حمو 
 هذا الدين, وتسليط  أوابش من املضللني لصرف املسلمني عن دين احلق, وهم ال 

ة والقادايني  إال املسلمني  ويرتكون اهلنادكة  خيتصون بعنايتهم وجهودهم اهلدامة

 .  (3) أحرارا

 

 21حممود شويل : القول السديد ص - )1(

بشئون إخواننا مسلمي اهلند دروس ومشاهدات, جملة الفتح, العدد    حممود شويل : إملامة   -  )2(
اخلميس    392  : القاهرة  الثالثة    13ص    1353حمرم    12,  العهود  ذكرايت   : زيدان  وحممد 

 196ص
 13حممود شويل : إملامة بشئون إخواننا مسلمي اهلند ص  -)3(
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شهر شوال من العام منتصف  وقد صاحبه يف هذه الرحلة اليت استمرت  إىل 

وكان لعميد السلفيني   –رمحه هللا    –حسني زيدان    (1) نفسه؛  صديقه األستاذ حممد 

اليد البيضاء يف إكرامهما, والسعي   –رمحه هللا  –نصيف    (2) يف احلجاز الشيخ حممد

 

هلذ  - )1( عديدة  عناوين  زيدان  حسني  حممد  األديب  األستاذ  القيم  أفرد  يف كتابه  الرحلة  ه 
الثالثة ص   العهود  واألستاذ حممد حسني زيدان،    ( 213,214و ص    208  –  196)ذكرايت 

ه ، وتلقى تعليمه هبا، وعمل يف جمال التدريس يف املدينة مث تقلب يف  1325ولد يف املدينة عام  
ل الصحفي  ه حيث تفرغ للعم1374كثري من الوظائف احلكومية، حىت أحيل إىل التقاعد عام  

عام   تويف  الثقافة والقدرات.  متنوّع  لبقا،  متميزا ومتحداث  )أمحد  1412واإلذاعي، وكان كاتبا  ه 
 ( 154،153/ 2سلم: موسوعة األدابء والكتاب السعوديني 

يف    - )2( وصدرها  عاملها,  وأصبح  جدة,  مدينة  يف  ولد  نصيف,  حسني  بن  حممد  الشيخ  هو 
العقيدة   بكتب  والعناية  العلم  طلبة  ومساعدة  ابلعلماء  واالحتفاء  والبذل  ابلكرم  اشتهر  زمانه, 
والعمل على نشرها, وإهداء نسخ منها إىل حمبيه من طلبة العلم. وقد وقفت على بعض الكتب  

حمبه الشيخ حممود شويل, ومنها : العلو للعلي الغفار للذهيب, وإيقاظ مهم أويل    أهداها إىل  اليت
هللا   لعبد  وكالمها  النجدية  والربوق  والوثنية,  اإلسالم  بني  والصراع  الفالين,  لصاحل  األبصار 
واألرواح   الشامخ,  والعلم  اهلادي,  عبد  البن  احلديث  يف  واحملرر  حزم,  البن  واحمللى  القصيمي, 

, وكالمها للشيخ حممد املقبلي . وغريها من الكتب اليت كانت يف حوز الشيخ  املودعة يف  النوافخ  
مكتبة احلرم النبوي )قسم املخطوطات والكتب النادرة( وانظر ترمجة الشيخ نصيف : حممد سيد,  

وفيه    6/108والزركلي األعالم154,156,216, ص  وعبده العلوي : حممد نصيف حياته وآاثره
 ( 170اهلاليل : الدعوة إىل هللا صو ه  3911تويف عام 
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هلما يف احلصول على تذكرة سفر يف السفينة )علوي( من جدة إىل عدن, مث إىل  
 كراتشي؛ ثغر السند. 

اهلند, التقى الشيخ خالهلا كوكبة من علمائها   (1) مث جتوال يف عدد من مدن 

, والشيخ (3)والشيخ حممد علي اللكهوكي  (2) األعالم كالشيخ عبد القادر القصوري

, صاحب جملة )أخبار حممد( يف دهلي. ودعي ليصلي اجلمعة أبهل احلديث (4) حممد 

مسجدها وخطب الشيخ  يف (6) . مث وصال إىل بلدة )قنوج((5) فيها, فأكربوه

 . (7) مجعتني

 

 42ص  انظر اخلريطة املرفقة - )1(
 مل أقف على ترمجته  - )2(
 مل أقف على ترمجته  -)3(
 مل أقف على ترمجته  -)4(
 199حممد زيدان : ذكرايت العهود الثالثة ص  -)5(
ساعات ابلقطار,    وبني لكنو عاصمة إقليم أود حنو مثاين قنوج : بلدة يف وسط اهلند بينها    -)6(

  ومن أهم ما اشتهرت به صناعة العطر, وهبا قرب والد صديق حسن القنوجي. ) حممود شويل : 
  3/177هبامش كتاب اإلصابة البن حجر عند كلمة قنوج من ترمجة سرابتك ملك اهلند,    هتعليق 

م التصنيف  رق   -قسم املخطوطات والكتب النادرة    –مكتبة احلرم النبوي  1325املطبعة الشرقية,  
(1417 ) 

 3/177املصدر السابق  -)7(
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ومنها إىل لكنو حيث نزل هو وصديقه على شيخهما حممد تقي الدين اهلاليل 

 . (1)وكان آنذاك رئيسا ألساتذة األدب العريب يف كلية ندوة العلماء
 -ملؤها احلرقة الشديدة والغرية على اإلسالم   –وقد قدم لنا الشيخ حممود صورة  

 إقليم ) أود ( وعاصمته لكنو؛ فذكر أهنم  كانوا  يف    -آنذاك   –عن واقع  املسلمني  
أكثر من مثانني مليون, ولكنهم  أقلية ابلنسبة إىل اهلندوس الذين يظهرون احتقارهم 

الشديد للمسلمني, وكذلك السيخ الذين يعملون على القضاء عليهم. ويرى أن هذا 
لعمل به وعدم املشي االحنطاط الذي بلغته أمة القرآن هناك بسبب ترك القرآن وعدم ا

على أوضاعه. ويدعو التجار من أبناء املسلمني إىل استثمار أمواهلم فيما فيه نفع 
املسلمني, إبنشاء املدارس واجلامعات يقابلون هبا جامعات اإلجنليز يف بالدهم أو 

لني على املعاهد جامعات اهلندوس؛ ليتعلم فيها أبناء املسلمني, الضائعني املتطف
 .(2) لذين ال يصلون إليها إال بضياع دينهما  األجنبية

مث سافرا من لكنو إىل ) كلكتا ( وزارا فيها أبو الكالم أزاد, الرجل الثاين بعد     
 .(3) غاندي يف رائسة حزب املؤمتر اهلندي

 

سنة    -)1( أول  يف  الثانية  للمرة  اهلند  إىل  اهلاليل  الشيخ  فيها    1349سافر  وبقي  احلجاز,  من 
ثالث سنني ونيفا يدرس أدب اللغة العربية يف كلية ندوة العلماء بلكنو حىت ترك اهلند يف شعبان  

 ( 266,   240رواب. )اهلاليل: الدعوة إىل هللا, ص  ه ورجع إىل العراق مث سافر إىل أو 1352سنة 

العدد    -)2( الفتح,  جملة  ومشاهدات,  دروس  اهلند,  مسلمي  شئون  عن  إملامة   : شويل  حممود 
 12,   11ص  1353صفر   11, القاهرة : اخلميس 396

 201حممد زيدان : ذكرايت العهود الثالثة, ص  -)3(



 د/ صاحل بن عبد هللا الربكات   .الشيخ حممود شويل املدين وشهادته يف امللك عبد العزيز
 

41 

ركبا السفينة إىل   (ه1352) سابع عشر من شهر شعبان سنة  ويف اليوم ال        
( ونزال ضيفني على احلاج داود آتيا؛ رئيس أهل احلديث هبا, وعظيم ثراهتا   راجنون )

 . الشهر  ونصف   اوعني سراهتا. فأكرم نزهلما, ومكثا عنده حوايل شهر 
صلى الشيخ حممود ابملسلمني فيها صالة الرتاويح, وكان خيتم القرآن يف ست 

 (1) ليايل.
 .(3) مرات عديدة   –الذي قدم من الهور   –خان    ي عل  (2) واجتمع مع السيد  ظفر

ويف اليوم السادس من شوال ركبا سفينة العودة إىل كلكتا, ومنها عرب القطار إىل 
بومباي, مث السفينة إىل جدة, ومنها إىل املدينة. وأعلنت جريدة صوت احلجاز خرب 

 .(4)قدوم الشيخ من اهلند, يف عمود احلوادث احمللية

 

 206-204: ذكرايت العهود الثالثة, ص وحممد زيدان 157: ملسة وفاء, صحممد فطاين  -)1(

ه, ونشأ يف وسط علمي وأديب, مث    1290السيد ظفر علي خان, ولد يف البنجاب عام    -)2(
أصبح أحد زعماء املسلمني يف اهلند املتحمسني إلجياد يقظة إسالمية, اتصل ابمللك عبد العزيز يف  

عام   خا1343مكة  ألهنا  رابطة  خري  به  وربطته  بقوة  ه  عنه  ودافع  الشخصية,  املصاحل  من  لية 
وشجاعة أمام املناوئني له, وسخر جريدته ) زميندار ( خلدمة اإلسالم يف اهلند والدفاع عن امللك  
اجلزيرة,   جريدة  العزيز,  عبد  ابمللك  خان  ظفر  رابطة    : الشويعر  بن سعد  حممد   ( العزيز.  عبد 

 ه ( 2114ذو القعدة, عام   1يوم اجلمعة,  10347العدد
الفتح,    - )3( جملة  ومشاهدات,  دروس  اهلند,  مسلمي  شئون  عن  إملامة   : شويل  حممود 

 17ص 1353احملرم  26, القاهرة : اخلميس  394العدد
 2ه ص 1352ذو القعدة  5يوم االثنني   96جريدة  صوت احلجاز, العدد   -)4(
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.من عمل الباحث اخلريطة
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 ه 1353رحلته إىل الرايض ملقابلة امللك عبد العزيز عام 
كان الشيخ حممود شديدا يف دعوته للناس إذا مسعهم يشركون ابلل أو يبتدعون 

وعداؤهم لإلسالم أشد من عداء  ، ألن مضرة املبتدعة على الدين أكرب،(1) يف الدين
ومفسدهتم يف األمة أعظم من العصاة الذين تقتصر معاصيهم    (2) اليهود والنصارى

 على أنفسهم. 
وال شك أن الشدة املمزوجة ابللني حبسب احلال واملقتضى أسلوب قوي يف منع 

املبتدع من املضي يف بدعته، وكذلك جتنب السّب والشتم، فإن ذلك ليس منهاج 
 الصاحلني يف دعوهتم. 

على منهج الشيخ، وأن شّدته مل تكن وأحسب أن هذا األسلوب هو الغالب  
 ولشيء من مقاصد النفس وإمنا لل تعاىل عند انتهاك حمارمه وتعّدي حدوده.   للّتشّفي

وقد رأيت يف بعض ردوده على املخالفني نصحه هلم، وحبه لرجوعهم إىل احلق، 
: )وملا رأيت (4) اجلابريوقال يف مقدمة رده على عبد احلميد    .(3) ابهلداية  ودعوته هلم  

 

 214هلاليل: الدعوة إىل هللا ص ا( 1) 
 24د ص مود شويل: القول السديحم( 2) 
ذي احلجة،    27( اخلميس 390نظر رد الشيخ على علي أمحد ابفقيه يف جملة الفتح، العدد)ا(  3) 

 19ه ص1352سنة
سنة  ع(  4)  حبلب  ولد  اجلابري،  احلاج صديق  بن  احلميد  املدارس  1864بد  يف  تعليمه  تلقى  م 

األهلية يف حلب، واقتصر على املطالعة، وزاول الزراعة والتدريس ملدة قصرية يف املدارس اخلسروية  
ومنها   الكحال،  علي  حممد  الشيخ  لصاحبها  اإلسالمية  اجلامعة  جملة  يف  مقاالت  ونشر  حبلب. 
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الشيخ سار شوطا بعيدا فيما ختيل أنه احلق الصريح والطريق الواضح الرجيح، كتبت 
اللة. ومسيتها ))إرشاد احلائرين لرد شبهات أن تكون له د له هذه العجالة راجيا  

  ابتباعاملشبهني(( سائال من ال يعّول يف كل األمور إال إليه، وال يوصل إىل رضوانه إال  
بنية ، أن جيعلها لوجهه الكري خالصة، وأن ينفع هبا من أعارها قلبه  لديهما أنزل من  

 .   (1) (صاحلة
وقد تعّرض الشيخ حملنة يف عهد وكيل أمري املدينة األمري عبد العزيز بن إبراهيم  

، وكتبوا فيه شكوى،  (2) املدينة  حني شغب عليه خصومه، فاهتموه أبنه سّب أهل  
عمله، وجتميد راتبه، مث طلبه ملقابلة امللك عبد العزيز يف كانت السبب يف إيقافه عن 

 الرايض.
إميانه ابلل تعاىل قوايّ، ألن ما أصابه من حمنة إمنا هو من قبل هللا تعاىل  فكان 

ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿچ   القائل:

 

العدد  مقال)كلمة يف  الطرائق(  سنة    25حول  رجب  هبذه  1349يف  حممود  الشيخ  عليه  رّد  ه 
القادر عياش: معجم املؤلفني السوريني  1952الرسالة: )إرشاد احلائرين( تويف سنة   م )انظر عبد 

 ( 100( وحممود شويل: إرشاد احلائرين ص 89، 88ص
 4مود شويل: إرشاد احلائرين صحم( 1) 
الثالثة ص  مد زيدان: ذكرايت  حم(  2)  اهتمته:  195العهود  الوهم والظن، يقال:  . والتهمة: من 

ظننت فيه ما نسب إليه، وورد)أن النيب صلى هللا عليه وسلم حبس رجال يف هتمة مث خالّ سبيله(  
قال الشوكاين: وفيه دليل    334( وحسنه األلباين: سنن الرتمذي ص  1417رواه الرتمذي، رقم)

أن احلبس كما يكون عقوب  ما  على  به بعض  بل ليكشف  ة يكون حبس استظهار يف غري حق 
 ( 7/180وراءه )نيل األوطار 
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اتح ابله، نفسه، وار   ت ، واطمأنفسّلم بقضاء هللا وقدره   )1(چڤ    ڦ  ڦ
ة جأش، وسار على هدي من ربه، مستجيبا لطلب ويل وقابل هذا املصاب برابط 

. مث قام األمر يف السفر إىل الرايض ملقابلة إمام عدل تدرع ابلقسط واشتهر ابلعفو
الشيخ بعد هذه الرحلة أبربع سنني بنشر جمرايهتا، والثناء اجلميل يف امللك عبد العزيز 

خالل مشاهداته لصفاته وخصاله احلميدة يف ثالثة أعداد من جملة الرابطة العربية، من  
جاءت يف ست صفحات، فقمت بنقلها يف هذا البحث كاملة مع تصحيح األخطاء 

 العلمية الواردة فيها. 
 :مؤلفاته
حرص الشيخ منذ بداية طلبه العلم على االستفادة من أوقات فراغه مبا يعود         
الع على كل ما يقع حتت يديه دائم القراءة واالطّ   –رمحه هللا    –لنفع, فكان  عليه اب

من خمطوطات وكتب ودورايت, وساعده يف ذلك تواصله بعلماء عصره عن طريق 
 املناظرات العلمية املباشرة, أو الرسائل, أوالتهادي املتبادل معهم.  

الشيخ عارف حكمت, وكذلك توفر املكتبات ابملدينة؛ ومن أوسعها شهرة مكتبة  

 .   (2) فكان الشيخ يكثر زايرهتا, واملداومة على املطالعة فيها
 :األثر البارز يف مؤلفاته التاليةفكون ثروة علمية وفكرية كان هلا  

 منزلة احلديث من الدين, وحبث تعارض األدلة السمعية والعقلية :  -1
 

 11اآلية  التغابن: سورة  (1) 
 432/ 1محد اجلاسر : من سوانح الذكرايت   -)2(
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كان الشيخ حممود من املشيدين احلامدين جلهود األمري شكيب أرسالن يف 
صوالته الفكرية وجوالته السياسية خدمة للقضااي العربية, وقد عرفه الشيخ يف 

مث جرت بينهما بعد عودة الشيخ إىل املدينة   (ه 1340) )األستانة( قبل عام  
 مكاتبات دينية وسياسية. 

حممد حسني زيدان على رسالة األمري شكيب إىل الشيخ؛  األستاذلع  وقد اطّ 
ومقدرته على حتمل   –رمحه هللا    –يتحدث فيها األمري عن أمانة امللك عبد العزيز  

ويدعو الشيخ وأمثاله إىل  .اجلزيرة العربية يف كل اجملاالت  املسؤولية يف النهوض مبستوى
شكيب, األمري  لشيخ حممود بكلمة  إعانة امللك عبد العزيز على حتقيق ما يريد. فوثق ا

 .(1)وكان أكرب ثقة ابمللك عبد العزيز
وكان األمري شكيب قد تعرف على فكر مجال الدين األفغاين من خالل أستاذه 

 . (2) الشيخ حممد عبده, فأعجب به, وردده يف كتبه ومقاالته
ا يعرض وكان أديبا صرفا, ومل يكن من أهل التعمق يف الدين, بل كان يعتمد فيم

ه صار 1354عليه من مسائل الدين على الشيخ حممد رشيد رضا, وبعد وفاته سنة  
 . (3) يعتمد على الشيخ حممد تقي الدين اهلاليل

 

سنة    -)1( الثاين  ربيع  العاشرة,  السنة  الثالث,  العدد  الدارة,  جملة  االفتتاحية,   : زيدان  حممد 
 8ص   1405

 57حممد : اآلراء الكالمية والفلسفية عند األمري شكيب أرسالن ص يسري   -)2(

عبد الرمحن عميسان : جهود العالمة حممد تقي الدين اهلاليل يف تقرير عقيدة السلف والرد    -)3(
قسم العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، اجلامعة اإلسالمية،    على املخالفني, ) رسالة ماجستري (

 3ص  ه 1429-1428عام 
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وابلرغم من إعجاب الشيخ الشديد بكفاح األمري شكيب عن قضااي العرب 
غرية ومحية لدينه ن املسلمني يف مؤلفاته ومقاالته ورسائله؛ إال أنه أشد  و والعناية بشؤ 

ما فيها؛ تبني له   أسالة أخرى من األمري شكيب , وقر وعقيدته. ولذلك ملا تسلم ر 
 إنكار األمري جلزء كبري من السنة.

 .(1) ويرى أن العقل قبل الدين, وال ميكن حتقيق اإلنسانية إال ابلعقل
من قبل أن يتحول الشيخ رشيد    –(2) متأثرا مبحمد عبده, وحممد رشيد رضا

نكر حجية السنة يف فمحمد عبده أ–منهج املدرسة العقلية إىل منهج السلف  
وكان يرى   (3) ( م إمام يف هذا العصر غري القرآن : ) إن املسلمني ليس هلالتشريع, وقال

 .   (4) يف االعتماد على املنطق والربهان العقليني خري سالح للدفاع عن اإلسالم 

 

ويعترب األمري شكيب أحد    28,    16,    15حممود شويل : منزلة احلديث من الدين, ص    -)1(
العقلية املعاصرة اليت نشأت يف مصر على يد مجال الدين األفغاين وتلميذه حممد   رجال املدرسة 

العقالنيني أبهنمعبد العقل املصدر األول أو األساس للمعرفة يف  ه. وميكن تعريف  : الذين جعلوا 
الدين وغريه, وجعلوه حكما على مجيع األمور, ومن ذلك الوحي. ) حممد طاهري : القرآن الكرمي  

 (   1128,   1127/ 2ومنزلته بني السلف وخمالفيهم, دراسة عقدية 

 17,  16,  6املصدر السابق,  ص  -)2(
 57صالح الدين مقبول : زوابع يف وجه السنة قدميا وحديثا, ص  -)3(

 30عي : السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي, ص  مصطفى السبا  -)4(
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 (1) جزءا من السنة متأثرا بشيخه حممد عبدهوأما حممد رشيد؛ فكان ينكر 
ه ( لكنه حتول إىل عقيدة أهل السنة بعد وفاة شيخه, حىت غدا حامل 1323)ت

 .(2) لوائها وأبرز أعالمها
يف هذا الكتاب ؛ مبينا أمهية السنة يف   ى األمري شكيبفقام الشيخ ابلرد عل

ٹ ٹ  ني القرآن للناس,  بتبيالدين, وأهنا مبينة للقرآن, فقد أمر هللا رسوله  

ببيانه وشرحه   فقام   (3) چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ
ص عمومه وتقييد مطلقه, وهو الرسول املعصوم املوصوف أبنه ال ينطق عن وختصي

 اهلوى إن هو إال وحي يوحى. 
مث رد على شبهته األخرى, مبينا أنه إذا تعارض العقل والنقل الصحيح من السنة 

: ) لو كان الدين ابلرأي لكان أسفل اخلف يقدم النقل على العقل, لقول علي  

 ( 4) ميسح على ظاهر خفيه (, وقد رأيت رسول هللا  أوىل ابملسح من أعاله
مث نقل كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية من كتابه ) درء تعارض العقل والنقل ( 

وطلب من األمري شكيب مبا منحه هللا من غريزة اندرة وبديهة طاهرة, أن يقارن بني  
 

 وما بعدها  187انظر خادم حسني : القرآنيون وشبهاهتم حول السنة ص  -)1(
التف  -)2( يف  العقلية  املدرسة  منهج   : الرومي  فهد  ومصطفى    182,    173/  1سري  انظر 

 30: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص  السباعي

 44ية سورة النحل, اآل -)3(

 (  162رواه أبو داود يف سننه, رقم )   -)4(
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كالم شيخ اإلسالم املبني للحق وبني ما نقله إليه عن حممد عبده يف كتابه ) اإلسالم 
د ي قلترجوع إىل احلق, وال يقف يف هذا املقام موقف الوالنصرانية ( حىت يفوز بغنيمة ال

 احملض؛ وهو اتباع قول الغري بال دليل. 
 مث أكتفي هنا بسرد عناوين بقية مؤلفاته خشية اإلطالة : 

 القول السديد يف قمع احلرازي العنيد. -2
 إرشاد احلائرين لرد شبهات املشبهني -3
 لعقل القول الفصل يف حقيقة سجود املالئكة واتصافهم اب -4
 كشف تلبيس إبليس الذي تكىن أبيب إدريس املشهور ابلبويت  -5
رفع الشك واالرتياب ودفع اللوم والعتاب عمن اتبع سنة الرسول األعظم  -6

 .فمسح على العمامة والشراب
 . صفة حج النيب   -7

هذه هي مؤلفاته. ومث عشرات املقاالت كتبها ونشرها يف اجملالت واجلرائد احمللية 
واخلارجية كمجلة الفتح, واملنهل, والرابطة العربية املصرية. وجريدة البالغ املصرية, 

 والقبلة, وصوت احلجاز, وأم القرى, واملدينة.



 د/ صاحل بن عبد هللا الربكات   .الشيخ حممود شويل املدين وشهادته يف امللك عبد العزيز
 

50 

وذكر األستاذ عبد القدوس األنصاري؛ أن الشيخ حممود حدثه أنه كان ينوي 

 . (1) تدوين مذكراته, وأن بعضها قد دونه ابلفعل 
إال جزء من جهده الكبري الذي قام به نصرة للسنة وتقريرا   مي وما هذا النتاج العل

خلدمته والعناية به   غرق رسالة علمية؛للعقيدة. وأحسب أن هذا اجلهد املبارك يست
 وإبرازه لطلبة العلم. فلعل هللا أن يقيض له من يقوم هبذا الدور خدمة للعلم وأهله. 

ى املخالفني لعقيدة أهل وقد اتسمت مؤلفات الشيخ  بطابع الردود؛ ألنه رأ 
السنة واجلماعة قصدوا مبا كتبوا من ضالل إبطال الشريعة والسعي يف هدم قواعد 

اإلسالم, بتشكيك الناس يف أصول دينهم, فكان لزاما عليه دفع شبههم وأابطيلهم, 
 وبذل اجلهد يف كشف زيف دالئلهم, ذاب عن امللة احلنيفية والسنة الصحيحة. 

ته ابلشدة يف دين هللا تعاىل, وغري شيخ يف رده على املخالفني  كما متيز أسلوب ال
وهي صفة دالة على اخلري   . ر ابإلغالظ يف القول على العصاةعلى حمارم هللا, والزج

فيه. وأحسب أهنا مل تكن إصرارا على خطأ أو تعصبا لرأي مذموم, وإمنا كانت يف 
 بة يف احلق . التمسك ابحلق والدفاع عنه. وهي نوع من احلزم و الصال

 

ص   1372عبد القدوس األنصاري : جملة املنهل, السنة الثالثة عشرة, اجلزء السابع, رجب   -)1(
377 
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 يف   والصرامة   احلزم  مبدأ  يلغي  ال كذلك  وهو  واليسر؛  والرمحة   احلق  دين  فاإلسالم 
 شبه  حال  هو  كما   مرتداي  الديين   الوضع  كان   إذا الباطل,  خصوصا  ورد  احلق  تثبيت
 املاضي.   القرن  من   األول   النصف   يف   العربية  اجلزيرة

 ومزج دعوته  يف   احلكمة  مراعاة  املخالفني؛   على  الشيخ   ردود يف املتأمل  ويلحظ
واملقتضى, بعيدا عن التشفي أو اإلهانة أو االنتقام  احلال  حبسب  كل   ابللني  الزجر

للنفس, وإمنا كان الزجر لل تعاىل عند انتهاك حمارمه . فقال يف مقدمة رده على 
مل نقصد مبا صاحب كتاب  )الوهابية املهزومة( : )ويشهد هللا, وحنن أمام بيته أننا  

 ( 1) نكتبه إال إظهار احلقيقة ودحض ابطل هذا املدعي, وهللا املستعان(

 وفاته  
متع هللا تعاىل الشيخ حممود بصحة كاملة وابرزة حىت غادر املدينة ملكة يف رحلته 

 (  2)أشهر.ه قبل وفاته بنحو ستة  1372األخري هلا يف شهر حمرم سنة 
يف الساعة السادسة من يوم اجلمعة املوافق   –هللا  رمحه    –تويف الشيخ حممود  و 

 هـ مبكة املكرمة, 1372عام    اآلخرة  ىللعشرين من شهر مجاد 

 

 5حممود شويل : القول السديد ص  -)1(
مجادى  30، يوم االثنني  475لي حافظ: فضيلة الشيخ حممود شويل، جريدة املدينة، العددع(  2) 

 . 2ه ص 1372الثانية، 
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 . (1) وُصلي عليه يف املسجد احلرام
الوجهاء ا مجع كبري من العلماء والدعاة و حضره  وكانت جنازته جنازة مشهودة ,

, قضاه يف عمره يوم وفاته حنو سبعني عاماً   ورجال الدولة, ودفن ابملعالة .وقد كان
 , واالشتغال يف طلب العلم, وخدمة الدين . عبادة هللا تعاىل

العزيز ومسو ويل عهده.    وقد تلقى أجناله برقية تعزية رقيقة من جاللة امللك عبد
 . مل أبناءه ابلرعاية والعطفكما تفضل مسو ويل العهد األمري سعود فش

لفيصل فشمل عائلته بعطفه هللا ا  السمو امللكي األمري عبد وتفضل صاحب  
 . (2) , وبعث األستاذ سليمان عباس ملواساة أبنائه وإبالغهم عطف مسوه  وإحسانه

يف جنات النعيم برمحته و فضله  رحم هللا الشيخ حممود رمحة واسعة, ومجعنا به
 إنه مسيع جميب .  ,كرمهو 

 
 

 

 

 

 
 

السابع, رجب سنة  )1( , اجلزء  الثالثة عشرة  السنة   , املنهل  .    377هـ , ص  1372انظر جملة 
 هـ 1372مجاد االخرة   27, السنة الثالثون, يوم اجلمعة  1455وجريدة أم القرى , العدد 

العدد  )2(  , املدينة  جريدة  سنة    7,    476انظر  ص1372رجب   , وجريدة  2هـ  البالد    . 
 2هـ , ص1372مجاد الثانية   22, السنة السابعة عشرة , يوم األحد  1301السعودية, العدد 
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 :   من مكة إىل الرياض 
 :ن عامل مدين إىل العالمة املغريبنشر رسالة مطوية م

أن يطلبين احملبوب األعظم لقلوب املصلحني يف أرضنا املقدسة مسو   (1) شاء القضاء
, ورمز عاهل العروبة األكرب ؛للتشرف مبقابلة والده امللك املفدى  (2) النائب العام,

  وحدهتا. 
 

فيها    -(  (1 التوحيد, ألن  جناب  عنه يف  منهي  خطأ  القدر(  شاء   ( و  القضاء(  شاء   ( عبارة 
صفاته,   من  صفة  واملشيئة  وتعاىل,  سبحانه  فعله  هو  الذي  والقدر,  القضاء  إىل  املشيئة  إضافة 

التامةوا الكاملة والقدرة  املشيئة  تعاىل  ومشيئته فوق كل    , لصفة تضاف إىل من يستحقها . وهلل 
وال يقال: شاء القضاء وال شاء القدر وال    , وقدرته فوق كل قدرة, فيقال: شاء هللا سبحانه   , مشيئة

فظية ص  زيد: معجم املناهي الل  أبو غريها من العبارات اليت تقتضي نسبة الفعل إىل الصفة ) بكر  
( وأحسب أن الشيخ حممود إن كتبها مل يقصد إيهام القراء إبضافة املشيئة إىل الفعل, ألن  313

 هذا ضعف يف عقيدة اإلميان بقضاء هللا وقدره . 
مجادى الثانية سنة    28هو امللك فيصل رمحه هللا الذي توىل النيابة عن أبيه يف احلجاز يف    -(2)  

التاسعة عشرة من1344 األساسي    هـ وهو يف  القانون  العام( يف  النائب   ( لقب  عمره, وأعطي 
واستمر يشغل هذا املنصب مع مناصب    1345صفر عام    21العزيز يف    الذي أصدره امللك عبد
سنة   ألغي  حىت  عام  هـ  1373أخرى  قتل  حىت  ملكا  مث  سعود،  امللك  عهد  يف  للعهد  ولّيا  مث 

ة يف خدمة الشعب., كان شديد احلرص على  وقد عرف ابحلكمة والرزانة والرغبة القوي ه ، 1395
العزيز يف اإلطالع على كل شيء وتوجيه    إطالع والده على كل كبريه وصغريه, لرغبة امللك عبد

زعيم ص   مملكة يف سرية  العجالين: اتريخ  منري   ( الدولة  العتييب:    138,  136سياسة  وإبراهيم 
 (.   92, 89العزيز ص  تنظيمات الدولة يف عهد امللك عبد
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فحزمت حقيبيت, وابدرت   بن إبراهيم.  (2) العزيز  أمري املدينة املنورة عبد (1) األمروبّلغين  
إىل جملة الرسالة, وأان جُد طروب هبذا الطلب امللكي الذي   (3) بتغليف رساليت

سأشاهد فيه طريق الرايض؛ تلك العاصمة اليت أطّل علينا منها قبس التوحيد, وقد قام 
الوهاب مؤيداً بذلك السيف   بن عبد  (4) إبشعاله اجملدد األكرب املرحوم الشيخ حممد 

مليكنا املفّدى,   َجدِّ (5) ية َجد  السعودي األول الذي هزّه أمام تلك الدعوة السام
 

 فته الرمسية وكيل أمري املدينة، ألن أمريها الرمسي هو األمري حممد بن عبد العزيز. ص ( 1) 
العزيز بن إبراهيم آل إبراهيم, عني وكيال إلمارة املدينة يف شهر صفر سنة    هو األمري عبد  -(2) 

ابحلزم  هـ وكان قد توىل إمارة أهبا مث الطائف قبل ذلك, واشتهر  1355هـ حىت صفر سنة  1346
  ) إبراهيم الزيد: األمري عبد   . هـ1365والشدة يف متابعة أموره. سافر إىل مصر للعالج وتويف سنة  

جملد   الكتب,  عامل  جملة  اخلطية.   رسائله  من  ومناذج  حياته  إبراهيم,  آل  إبراهيم  بن  ,  15العزيز 
 (.   311 -303هـ ص1414ذو احلجة عام  –, ذو القعدة   3عدد

القادر املغريب اليت ضمنها الرد على الشيخ بدر الدين    العالمة عبد  إىل حممود  رسالة الشيخ    -(3)  
احلسين الذي ادعى إسالم أيب طالب. وقد بعثها الشيخ حممود إىل األستاذ أمحد حسن الزايت  

 لنشرها يف جملة الرسالة. لكنها مل تنشر. 
عبد  -(4)   بن  حممد  الشيخ  اإلصال  هو  الدعوة  إمام  التميمي,  جزيرة  الوهاب  يف  احلديثة  حية 

, وقبل دعوته , وآزره,  ابإلكرامهـ فتلقاه أمريها حممد بن سعود  1157العرب, قصد الدرعية سنة  
ابلدرعية   قرون  1206تويف  مثانية  خالل  جند  علماء  البسام:   ( والزركلي:    128-125/  1هـ 

 (.    6/257  اإلعالم
ا  -(5)  اجلد  مقرن,  بن  حممد  بن  سعود  بن  حممد  اإلمام  عبدهو  للملك  مؤسس    لرابع  العزيز, 

عبد بن  الشيخ حممد  عليه  األوىل, وفد  السعودية  عام    الدولة  أن  1157الوهاب  فتبايعا على  هـ 
بدعوته.   اجلهر  على  الشيخ  يستمر  وأن  للسنة,  وانصرا  للدين  حارسا  سعود  بن  حممد  يكون 
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فالتهمت تلك الدعوة التجديدية املباركة اجلزيرة أبطرافها األربع, وأطلت على البحر 
شرقاً, فأمنت اجلزيرة كلها حىت الغنم يف مراعيها,   (1)وعلى اخلليج الفارسي األمحر غرابً 

وأحاديث   ، ّمارالس  ه  يف الشرق والغرب, إذ صار متفكّ  وكان ذلك مضرب األمثال
فوصلُت مكة, ومنها   (2) شاء القدر  ومقطع اجملالس يف الليل والنهار.  .النوادي

من أهل   (4) ذلك النابغة األول يف هذا الفن احلديث  (3) ترافقت والدكتور اخلاشقجي
 حجازان املقدس. 

 

أكثر    اإلمارة واتسعت   العربيةفشملت  الزركلي: األعالم  1179. تويف ابلدرعية عام  اجلزيرة    ( هـ 
6 /138 .) 
العرب، وسكانه  ا(  1)  به أرض عربية من حلمة جزيرة  ما حييط  العريب، ألن كل  اخلليج  لصحيح 

 ( 249عرب خّلص)بكر أبو زيد: معجم املناهي اللفظية ص 
 49انظر: التعليق السابق ص ((2

ـ فتلقى تعليمه االبتدائي  (ه1309), ولد ابملدينة عام    هو الدكتور حممد خالد خاشقجي  -(3) 
التحق مبعهد الطب بدمشق, وخترج فيه كأول طبيب جراح سعودي من املدينة.   هبا مث برتكيا مث 

العزيز    عمل مدير للصحة يف جدة, وكان جيري عملياته حيثما يكون يف اململكة, وعينه امللك عبد
ودفن يف البقيع. ) حممد علي مغريب:    (هـ 1398)جة سنة  ذي احل  19طبيبا جراحا له. تويف يف  

 (.     206-197أعال احلجاز يف القرن الرابع عشر للهجرة ص 

 أي علم جراحة الطب.  -(4) 
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ني فركبنا سيارة واحدة أقّلتنا من بيت الدكتور ابملسعى, ميممني الرايض, ملبّ 
شجاره, اينعة أمثاره, وهي وادي أفيح مشتبكة أ  (1)طلب املليك احملبوب. فوصلنا الّزمية

 , فتبارك هللا ما أحلى ساعة وقفناها ابلّزمية. هخرارة عيون
والدكتور يتحدث إيل عن    أخرج لنا اخلادم شيئاً من احللوى, أكلناه بسرعة,

رير  قداً ذلك املنظر البديع الرائع  ج فيحلو يل  ؛, وفتات احللوى يتناثر من فمهالّزمية
العني واخلضرة, وحديث الدكتور العذب البليغ وتناثر الفتات من فيه يسابق حديثه 
 الفصيح, كما أنه حاذق جداً يف اجلراحة, وخفيف شديد اخلفة  يف البضع والقطع.

عة خرياً, , وجزى هللا الطبي(2) تركنا  الّزمية حبسنها املرتقرق الذي منحته هلا الطبيعة 

 

امللك عبد   -(1)  أقال هبا  وقد  إىل جند,  من مكة  الطريق  مير هبا  الشرائع,  بعد  تقع  قرية    الزمية: 
) يوسف ايسني: الرحالت    ( ه 1346)بيع الثاين عام  العزيز يف رحلته من مكة إىل الرايض يف ر 

 (. 125امللكية ص
تعاىل, ألن    -(2)   البارئ   الطبيعة( على ووزن فعيلة, مبعىن مطبوعة؛ تدلنا على اخلالق   ( لفظ 

طبيعة من غري طابع هلا حمال. واملسلم يعتقد أن الطبيعة خلق من خلق هللا مسخر مربوب, وهي  
ها عليه, مث إنه يتصرف فيها كيف يشاء وكما شاء, فيسلبها أتثريها إذا  سنته يف خليقته اليت أجرا

أراد, ويقلب أتثريها إىل ضده  إذا شاء, لريي عباده أنه وحده اخلالق البارئ املصور, وأنه خيلق ما  
  82سورة  يس:چائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئچ  يشاء كما يشاء,  

 (  359,  358معجم املناهي اللفظية ص   ) انظر بكر أبو زيد :
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 .ادمني من جند ألداء النسك الشريفالق   , وهو قرن املنازل ميقات (1) قاصدين السَّْيل
 كانت السماء قد هطلت بوابل غزير مدرار فتجمعت منه الغدران تتخلل هاتيكو 

األشجار, وقد جلس يف أعلى هضبات ذلك الوادي بدوي وأمامه حطب يتأّجج, 
 . وبني يديه مهراس البّ 

فوقفت السيارة ووقف البدوي ضاحكاً للدكتور, وكأنه الرتدد يف هذا الطريق 
جعلهم يفرحون  د التعارف بينه وبني أهل الطريق, بل ومساح يديه هلمغدّواً ورواحاً أكّ 

 برؤية سيارته. 

ر, وقال : تفضلوا و دْ ورمى هبا على حصرية املِ   (3) لنا من املوتد (2) فتناول البدوي زربية
, مث لعبت يداه يف احملمص, فوضعه على اجلمر, وكانت اليد اليمىن أهال وسهال بكم

خُترج من الكيس بناً أخضر ويده اليسرى تروح, وأان والدكتور نتناول أبعيننا ذلك 

 

وهو اآلن    كيال,55كيال, وعن الطائف    57السيل الكبري: وادي كثري املياه يبعد عن مكة    -(1) 
  (. 125,    61,  60بلدة كبرية فيه مجيع الدوائر احلكومية) يوسف ايسني: الرحالت امللكية ص  

   بتصرف. 
عليها   -(2)  للجلوس  تبسط  الوسادة  إ   . الزربية:  الوسيط  )  املعجم  وآخرون:  مصطفى  براهيم 

 (.  391ص
به.   -(3)  أقاما  الذي  املكان  به  متد ابملكان ميتد, فهو   يقال:   الوتد:  أقام  إذا  ابن    . ماتد  )انظر 

 (. 4/ 13منظور: لسان العرب 
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هضباته   (1) الذي تسيل السيول من جباله الشواهق, وقد ارتكست الوادي الفسيح  
 املتجاورة متتابعة مرتاصة كأهنا خيام مبنية, سبحان ابنيها. 

اهلند مثارة مشردة, فتصدها هذه اهلضبة   (2) والسيول جتري بينها كأهنا أراقط
 فتحيد عنها لتجد منفذاً تسلكه فتتخلص من طالبها. 

ها لنا قائالً :) صلوا على النِّيب( هكذا بكسر شدة فرغ البدوي من قهوته وصبّ 
 النون, وهي لغة غالب أهل البادية. وإذ ارتشفت القهوة قمت انشطاً من ُسكر ذلك 

ىل إرساليت اليت غلفتها وأرسلت هبا  املنظر الرائع الذي ميتلك احلواس, فتذكرت
 أو ما الذي حازته عند مدير الرسالة.   ,, وما فعل هبا قلم التحرير(3) األستاذ الزايت

 الذي اختَذْته, وخطتها اليت تالئم ثقافة أسرهتا؟   (4) وهل حُتقِّق الرسالة شعارها
 

 (. 708ريوز آابدي: القاموس احمليط ص ف انظر ال ) ارتكست: ازدمحت  -(1) 
بياض وسواد أو محرة وصفرة يف احليوان. واألرقط: النمر   أراقط: مجع رُقطة, نقط صغار من  -(2) 

العروس    . للونه  الزبيدي: اتج  ولعل    19/308)  ت(  اليت  اهلندية  الضباء  الشيخ  النمر  شقصد  به 
 البنغايل يف لوهنا.   

الكتاب, كان    -(3)  من كبار  مصري,  أديب  الرسالة,  جملة  صاحب  الزايت,  حسن  بن  أمحد 
مث عضوا يف   بدمشق,  العريب  العلمي  هبا سنة    اجمْلمع  تويف  ابلقاهرة.  العربية  اللغة  عضوا يف جممع 

 (.    114-113/ 1) الزركلي: األعالم  ( هـ1388)
ما نصه: ) غاية    ت يف العدد األول جاء يف مقال لصاحبها ورئيس حتريرها أمحد حسن الزاي   -(4) 

تقاو  أن  األمة    م الرسالة  وحرية  الذوق,  بتثقيف  األدب  وبرهج  الطبع,  بصقل  السياسة  طغيان 
) أما مبدأ الرسالة فربط القدمي ابحلديث, ووصل الشرق ابلغرب (    :بتوضيح الطريق ( وقال أيضا

 . 3ص   ( ه1351)ن سنة  رمضا 18جملة الرسالة, العدد األول, القاهرة يف يوم األحد 
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 ( 2) ،يف اجملمع اللغوي (1) أم وقف يف طريقها مقام األستاذ املغريب
الشام, كما يقولون! إذ يسأله عن جناة أيب طالب؟!    (3) ومنزلة شيخه حُمدِّث 

 ين, واخلرب النبوي اليقي  (4) وبه جمانباً صريح الكتاب فيجا
 

القادر بن مصطفى املغريب الطرابلسي, انئب رئيس اجملمع العلمي العريب بدمشق    هو عبد  -(1) 
مث عضو اجملمع العلمي العراقي سنة    (م 1934)مث عضو جممع اللغة العربية امللكي ابلقاهرة سنة  

ميذه حممد عبده وأتثر  . من العلماء يف اللغة واألدب, اتصل جبمال الدين األفغاين وتل( م 1941)
سنة   بدمشق  تويف  اجلرائد.  يف كربايت  وكتب كثريا  والسنة.  القرآن  يف  العقلية  مدرستهم  مبنهج 

 والزركلي: األعالم  208-1/205) الرومي: منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري  ( هـ1375)
 (.  24,  23القادر املغريب   وأسعد طلس: حماضرات عن الشيخ عبد  4/47
عبد -(2)  مسى  مصر  ملك  فؤاد  امللك  ألن   , ابلقاهرة  العربية  اللغة  جممع  حممود:  الشيخ    قصد 

البدر احلسين حمدث و لغوي    مث نشر املغريب مقاله )  (م 1934)القادر املغريب عضواً عاماًل به سنه  
العدد  أيضاً  القاهرة يف يوم االثنني    112: جملة الرسالة ,    ( ه 1354) مجادى األوىل سنة    27, 
 هذا اخلطأ الذي استدركه عليه الشيخ حممود شويل.   ( وقد حوى   1373-1370الثالثة ,   السنة 

الرمحن املغريب , بدر احلسين , حمدث الشام يف عصره , أصله    هو حممد بن يوسف بن عبد-(3)  
سنه    من دمشق  ولد يف   , الثورة يف  هـ1267مراكش  قامت  ملا  اجلهاد  على  الناس  . كان حيث 

 ( 158- 157/ 7): األعالم  الزركلي .هـ 1354لفرنسي. تويف بدمشق سنه سوراي على االحتالل ا
  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳٹ چ  قوله ين به الشيخ حممود  يع -(4) 

  أيب نزلت يف    أهنا ( وما ثبت يف الصحيح  56اآلية )   ,سوره القصص   چڱ  ڱ  ڱ  
شرعياً.  , وحيبه حباً شديداً طبيعياً ال ره ويقوم يف صفِّهكان حيوطه وينصوقد  طالب عم رسول هللا 

فسبق قدر    ,اإلسالم والدخول يف    اإلميان ىل  إ   , دعاه رسول هللا  جله أوحان    الوفاة فلما حضرته  
هللا فيه, فاستمر على ما كان عليه من الكفر , وهلل احلكمة التامة . فعن املسيب بن حزم قال:  
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الذي طلب هللا اخللق   (1) دِّث مبا هو مضاد للحقمستداًل له الشيخ الكبري احمل
 أن يقولوه ولو كان مراً . 

 

بن    أمية   أيب هللا بن    فوجد عنده أاب جهل و عبد جاءه  رسول هللا    الوفاة طالب    أاب ملا حضرت  (
  جهل وعبد   أبو لك هبا عند هللا . فقال    أحاجاملغرية, فقال : أي عّمي , قل ال إله إال هللا كلمة  

أ ترغب عن مله عبد  أمية  أيبهللا بن   , ويعيدانه  يعرضها عليه املطلب ؟ فلم يزل رسول هللا    : 
يقول ال إله إال    أن  وأىباملطلب    طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد  أبولة حىت قال  بتلك املقا

ٿ  ٿ       ٿ  چ  : لك ما مل أُنه عنك. فأنزل هللا    ستغفرنّ : أل هللا . قال : قال رسول هللا  

اآلية)  چٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  , التوبة  أيب  (, 113سورة  وأنزل هللا يف 

  سورة چڳک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ک  کچ :  طالب, فقال لرسول هللا  
)  القصص البخاري يف صحيحه, رقم  56اآلية  رواه  تفسري    4772(,واحلديث  ابن كثري:  وانظر 

 . 395-394/ 3القرآن العظيم 
وسلم  -(1)  عليه  هللا  صلى  الرسول  بتصديقه  طالب  أيب  إميان  على  احلسين  الدين  بدر  استدل 

 عندما قال :  
  وزعمَت أنك انصح     ولقد صدقَت وكنَت مَث أمينا ودعوتين

فسررُت    : املغريب  هللا  –قال  القدمي    -يعلم  للشعر  استظهاره  سرين  ! كما  شيخنا  جبواب 
امل   ( إليه  احلاجة  له حني  السابق ص  واستحضاره  من  1372صدر  معتقد مجع  وهذا   : قلت   )

فيه   صّدق  الذي  الشعر  هذا  من  إليه  نُسب  مبا  فتمسكوا  مسلماً,  مات  طالب  أاب  أن  الرافضة 
ما حكى هللا   الرسول   نظري  وذلك  ابن حجر:  قال  عن كفار  .  تعاىل  ٱ  ٻ  چ قريش 

   14النمل:  سورة  چپ  پ              ڀ         ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ
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وليت ما استدل به الشيخ احملدث وقد رضيه أستاذ اجملمع, يعطي املقصود 
النفس منعشاً, بل هو جمانب للمقصود متام اجملانبة, ويتضمن املراد فيكون جمليا عن  

إذ مات أبو طالب عليه, وحققه النيب  ،ومتمِش مع احلق الذي تعلق به علم هللا تعاىل
 لعمه العباس, إذ سأله عما نفع به عمه وقد كان حيوطه وحيدب عنه ؟ فقال يف 

ر يغلى منه هو يف ضحضاح من ان)احلديث الصحيح : إنه أخف أهل النار عذاابً  

 (1) (.  دماغه
ستاذ املغريب من شيخه وحمدث ذا الغضب الصريح الصحيح يقتنع األفهل بعد ه

 الشام بقوله مستدالً على جناته : 
 لوال املخافة أو حذار مسبة        لوجدتين فرحاً بذاك قريراً!! 

 ىل حترير رسالة طويلة عريضة حتلت هبا صفحات الرسالة. إمسارعاً  فقام 
متسرعاً عجالً مبيناً وجه احلق يف القضية, كاتباً   -أيضاً   -فأقوم  أان بدوري  

وتذرعها   ،عار أسرة الرسالة أصلح ما ورد كتاابً وسنًة, معتمداً على ما أعلم من شِ 
, ونبوغهم وتفوقهم يف انتقاء ليهما ثقافتهم العامليةإنصاف, الذين أوصلها  ابلعدل واإل

وسبيلها   , وطريقها اليت شقتها  ,الكاتبني, لتعلو الرسالة وتتبوأ مركزها الذي انتهجته
نواحّي مجيعا,   وخياالت حلقت على   , اليت سارت عليه.كل هذه هواجس خامرتين

 

ومنشؤه من األنفة والكرب, وإىل ذلك أشار أبو طالب بقوله: لوال أن تعريين   فكان كفرهم عناداَ 
 (  114-7/113قريش. ) ابن حجر: اإلصابة يف متييز الصحابة 

لفظ احلديث : )هو يف ضحضاح من انر, ولوال أان لكان يف الدرك األسفل من النار ( رواه  (1) 
 (  3883رقم )البخاري يف صحيحه , 
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وأخذت على مجيع حواسي, ولقد مجد الفنجان يف يدي, ووقف حرفه على شفيت إذ 
تصورت استدالل الشيخ احملدث هبذا البيت الذي جيانب مقصوده, ويبعد عنه كل 

 البعد.  
وتصورت أيضاً رضاء األستاذ املغريب عضو اجملمع اللغوي, وتصورت مركزي أان 

ن,فقلت : وهل يسمح األستاذ الزايت بنشر مقال يرّد به بني هذين الشخصني البارزي
على مقال ارتضاه,فنشره على صفحات جمّلته؟ مل يقرع مسعه قط أبداً اسم صاحب 

يف عيين وهتافتت   املقال الراد به صاحبه على املقال املنشور.  فأظلم ذلك الفسيح
دي. فنمت قليالً, علّي الظنون واألوهام, وثُقَل رأسي. وقد هّبت نسمات ذلك الوا

 فأيقظين صوت الدكتور. 
فرغ أ ت : الشاهي, وملاّ وحيلو يل صوته قائالً : الشاهي أستاذي الشاذي. فقل 

مث فخلصت من القهوة والشاهي,  ،  أطيل ابلقارئ وال أمشي به بعيداً من القهوة! وال  
ة ملكنا ؛ ذلك املنزل الذي حيلو فيه جلوس ذي اجلالل (1) ىل عشرية إامتطينا السيارة  

فوصلنا إليه بعد   -أيضاً   -املعظم. وقرران الغداء فيه, إذ نصله ضحى عالياً, وننام فيه  
اليت جعلها هللا تعاىل حتسن ما تصنع وتتقن ما   (2)ساعتني فعجبت جداً لفعل الطبيعة

 تفعل. 

 

بعد    -(1)  على  تقع  بلدة  الطائف 50عشرية:  مشال  تتبعها    ،كياًل  اليت  املناطق  من  وهي 
هللا بن مخيس: اجملاز    وعبد .    243رحالت ومشاهدات ص    ،إدارايً.)عاتق البالدي: على رىب جند

 .( 267بني اليمامة واحلجاز ص 
 75انظر: التعليق السابق ص  ((2
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الذي فُرشت أرضه بذلك   ، نعم عجبت وعجبت لذلك الوادي الفسيح العايل
الذي يقيك عن الزرايب املبثوثة, والطنافس املنّسقة, جّل صنع   ،الرمل األبيض الناصع 

 . (1)هللا الذي أتقن كل شيء خلقه 
إن يعجب الرائي فليعجب لتلك األشجار املرتكزة هنالك ارتكازاً متناسباً كأن و 

ماًء وال ينبت كأل لتكون   يد القدرة غرستها يف ذلك القاع احملرق الذي ال ميسك 
مناخاً ظليالً ومقااًل ابرداً, إذ هتب رايحه يف الزوال وقد وقفت الشمس يف كبد 

فتكون تلك األشجار امللتّفة وقاية للمقيلني من وهج الشمس ولفحات تلك (2)اخلفرا
 بسطنا مائدتنا وأكلنا,   ؛ الرايح. وإذ خترّيان لنا من بني هاتيك األشجار ما اتسع ظلها

بني يدي األستاذ أمحد حسن فتمثلت يل وهي    ،مث عاودتين ذكرايت رسالة الرسالة
وقد قرأ مقدمتها, فرأى مدح رسالته مث مشى خطوات, فقرأ مقدمة املقال   .الزايت

ْعِلنة لك عن مقصد املقال, مث أسرع يف املشي لريى موجزة وفيها براعة االستهالل امل
هل مّس القلم منزلة األستاذ املغريب عضو اجملمع امللكي الذي طار صيته, فيجدها 

األستاذ الزايت موفورة الكرامة. وإمنا القلم املدين اثر على املغريب الذي أراد أن جيتهد 
أدلته ال جيوز فيه االجتهاد.   وما كانت كذلك   .حمكمة براهينه ،أمر انصعة أدلتهيف  

 له.   وإظهارافأخطأ القلم, فأراد أن يعّد له القلم املدين دفاعاً عن احلق  

 

   -ن عامل مدين إىل العالمة املغريبنشر رسالة مطوية م  –مكة إىل الرايض حممود شويل: من    -(1) 
الرابع, اجلزء   الثالثة, اجمللد  السنة  العربية,  الرابطة  القاهرة يف يوم األربعاء  94جملة  صفر سنة    9, 

 34 -33م ص 1938ابريل سنة  6هـ املوافق 1357
 مل أجد هلذه الكلمة معىن يف كتب اللغة.   -(2)  
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مث خيتمها األستاذ الزايت, فيقف مبهواتً, مشدوهاً أمام ضمريه الذي اختط 
اب, ومستحثاً أقالمهم شعار الرسالة وسطره على صفحاهتا, مستميالً ضمائر الكتّ 

مث يقرر  ،اهبا, فيقف برهةناسب مع مقامه العلمي, ومقام رسالته بُكتّ ليملوا له ما يت
ويبست حباره اليت  عدم نشرها ألهنا آتية من بالد أََفَل جنم العلم فيها, وغاضت مياهه,

  . ابن نشأة اإلسالم وأول ظهورهإأمّدت العامل  
ى أعضاء به عل  فهل بقي يف ربوع احلجاز منهل تستقي منه أقالم الُكتاب ما يردّ 

كن مرتكزاً على أدلة واضحة ولو مل ي -وفعاًل حكم األستاذ الزايت   اجملامع العلمية؟! 
 بعدم نشرها.   ىوقض -

املليك,   (1) القيه من عطف فيه إىل الرايض, وما أُ   لُ وإىل القاري املقال التايل الذي أصِ 
 . (2) والسالم  فال أجد املقال قد ُنِشر,  ،مث أعود إىل وطين املدينة بعد ثالثة أشهر

 

من معاين العطف : اإلشفاق واحلنان وامليل, تقول : عطفت الناقة على ولدها إذا حّنت عليه  (1) 
ودر لبنها , وعطُف هللا تعاىل بقلب السلطان على رعيته إذا جعله عاطفاً رحيماً . وعطف اإلمام  

. وكا فيه  اليت حث عليها ديننا احلنيف إلصالح اجملتمع ونشر اخلري  الرعية من األمور  نت  على 
عبد  امللك  يف  العطف  هللا-العزيز    صفة  برعيته-رمحه  عالقته  عليها  بىن  اليت  األسس  ومن  من   ,

الطرائق اليت سلكها إلمهال املخطئني ملا يف ذلك من حتقيق املصلحة العامة . ) انظر اجلوهري :  
النعيم    4/1405الصحاح   نضرة   : العلماء  من    : اجلريسيخالد  و   2871-7/2865وجمموعة 

 (.  168العزيز ص   امللك عبدأخالق 
مكة    -(2)   من   : شويل  الرايض  إ حممود  الصفحة    –ىل  على  املنشور  الرابطة    -34بقية  جملة 

اجلزء   الرابع,  اجمللد  الثالثة,  السنة  يوم  94العربية,  يف  القاهرة,  سنة  9  األربعاء ,  هـ  1357صفر 
 . 43م, ص 1938ابريل سنة  6املوافق 
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 : كيف قابلت جاللته   –وصف القصر العايل 
وأخذ   .(2) ي هلا كسور طبيعي حباها به القدر, وه(1) ينةو صعدان حرة الع

ليبشرين ابلوصول إىل الرايض, وهنالك عبقت رايح   ،الدكتور يراقب أعواد الالسلكي
هتب علينا من كل أرجاء تلك احلرة الواسعة. وهل يفوتين هنا أن   الرايح, وقد أخذتْ 

أملي شيئاً عن ذكرايت رسالة الرسالة, وأان مضطرب البال لقرب لقاء ذي اجلاللة 
ا ال يالئم طباعهم, والنفوس لفظاً إال وكتبوه تروجياً مل   (3) ومل يرتك الشانئون   ؟أيده هللا

اخللق إليه من   ى اه, وأعد جتهل, واإلنسان حيب نفسه ويطيع هو   جمبولة على بغض ما 
 خيالف عادته اليت ورثها عن اآلابء, ولكن ال حتبون الناصحني.   ينصحه ويدلّه على ما 

سأكون أمام األمر الواقع   ، هو أمامها, إذ بعد برهة وجيزة  مل تتوجه نفسي إىل ما
ني يدي ذي اجلاللة. وهو امللك العادل الذي يذكر من رآه عدل عمر, ويذكر عدل ب

عمر بين أمية, وما أدراك ما عمر بين أمية, الذي أنسى الناس ما سبقه من ظلم 
 وحيف وجور, وكذلك حنن يف زمن هذا العاهل. والتاريخ يعيد نفسه. 

 

بلدة قدمية, تقع يف أعلى وادي حنيفة ومير هبا الطريق إىل  وهي  ينة:  العي ولعل املقصود هبا؛    -(1)  
صالحية قبل انتقاله منها إىل  ونشر فيها دعوته اإل   ،الوهاب الرايض, ولد فيها الشيخ حممد بن عبد

املزارعني  ابلسكان  آهلة  بلدة  اليوم  وهي  ومزارع كثرية   ، الدرعية,  ومدارس  إمارة  يوسف  )    .وهبا 
 (. 119,  28امللكية صايسني: الرحالت 

 54انظر: التعليق السابق ص ((2

  السبب يف طلب امللك عبد وكانت    ، يشري الشيخ هنا إىل احملنة اليت تعرض هلا يف املدينة  -(3) 
 , دون ذكر تفصيالهتا. العزيز له
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فلم أخف, ومل حتتوشين األوهام, وذو   (1) قد نسينا ما قاسيناه قبل  أهل احلجاز 
,وما تـَْرُك -يستحق اجلزاء إن كان هنا ما  -اجلاللة العادل منه تشكلت حمكمة جزائي 

وطين وأسريت هذه املدة إال سياحة يف أرض هللا, وتفردي ونفسي إال خلوة بريب, 
فه, واشتهر صَ فعالَم الّضجر وملَ الكدر, وأان مقبل على إمام تدرع ابلقسط, وأحب النَّ 

, ال سيما ملن وثق من إخالصه لعرشه, وتّيقن حسن نيته, وحتقق صدقة يف (2) ابلعفو
 أفعاله وقوله. 

 

كتب الشيخ حممود رمحه هللا مقااًل بعنوان )ذكر اجللوس امللكي السعيد( نشره يف جريدة أم    -(1) 
العدد   ال 1364/ 5/2يف    1038القرى,  أوضاع احلجاز  فيه بني  قارن  العهدين  هـ  يت عايشها يف 

: ) فلئن حّق أن نطلق  يف العهد السعودي الزاهر. مث قال اهلامشي وبني ما أصبح عليه  العثماين و 
م  شرقت فيها أايأفهي حقاً أايمه اليت    ،على احلجاز أايمه البيض املشرقة بعد عصر النبوة السعيد

سودادمها احلالك؛ ملكنا املفدى الذي ابتهجت القلوب بذكر جلوسه  ارب ومزيل  رجل اجلزيرة األك
امل بعدل  الشيخ  أشاد  فقال املبارك( كما  له,  آخر  مقال  يف  وحكومته  اإلسالم  لك  مِلُك   (  :

حممود   الصحابة(  عصر  بعد  نظري  له  يسبق  مل  مبا  األمن  إبقرار  أحسنت  اليت  العادلة  وحكومته 
إملامة  شوي الفتح ل:  جملة  اهلند,  مسلمي  شؤون  العدعن  سنة    26يف    394د  ,  هـ  1353حمرم 
 17ص

عفوه فيضاً    وكان إذا عفا أتبع   -رمحه هللا-العزيز    يكاد يكون العفو من أبرز شيم امللك عبد  -(2) 
واإلحسان  اإلكرام  واحرتامه  من  والءه  يكسب  حبيث  عنه  املعفو  من  مثاره  يؤيت  العفو  وكان   .

 ( 1/70العزيز رمحه هللا   حوذ على قلبه. ) انظر حممد الشثري: الدعوة يف عهد امللك عبد ويست
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كعبة   ,(1) نعم . نعم. مل الضجر, وعالم الكدر , وها أنذا أمام القصر امللكي
. نعم, اخلارجي حيركه الدكتور : ألو ألووتلفون الباب   . القاصدين من أطراف اجلزيرة

وهي لغة عرفية للجمهور هناك, على اختالف منازله   -َمْن ِإنت؟ بكسر اهلمزة نعم.  
القصر. جاللة امللك يف قصر   أان الدكتور اخلاشقجي. اصعد القصر.اصعد -

 , ومعه ويل العهد احملبوب.(2) البديعة
يصعد الدكتور, ومعه هذا العاجز. وهنا ظهر مركز الدكتور الذي حازه يف 

هالً اي دكتور, السالمة اي حوله اخلدم كبرياً وصغرياً, والكّل : أالقصر, إذ التّف  
لة معروف. ولكن هل أنسْت هذه احلا   أو ,وحممود مل يُؤبه به! ألنه غري مألوف  . دكتور

نه رطب : . بل هو يقابل ابلتجّلة, ويعامل ابإلكرام, ولساالدكتور حمموداً؟! كالّ وهللا
فهي نفس العظماء تقمص هبا الدكتور اخلاشقجي, فلم   . اي أستاذي! تفضل أستاذي

 

السعودية  -(1)  الدولة  أايم  يف  أقيم  احلكم:  قصر  أو  امللكي  مقراً  امللك  اختذه  و   الثانية,القصر 
تشييده وزاد عليه امللك عبد  ,للحكم بعد أن أعاد  فيه شؤون  العزيز يف هذ  وبقي  القصر يدير  ا 

وظل هذا القصر مقراً    ( ه1357  )أن مت االنتهاء من بناء قصر املربع مشايل الرايض سنة   ىل إبالد  ال
ص  الرايض,  مدينة  معجم  السليمان:   ( اإلدارية.  الوظائف  وانظر67لبعض  األستاذ  ): (  وصف 

 ( 45أمحد علي الكاظمي هلذا القصر يف كتابه يوميات الرايض, ص 
العزيز يف البديعة يف مكان على حافة الوادي, كان    شيده امللك عبد: بناء كبري  قصر البديعة -(2) 

العزيز مدرسة خترج    العزيز يستقبل فيه كبار ضيوف الدولة. اسُتغل بعد وفاة امللك عبد   امللك عبد
معجم   السليماين:   ( اجلهات.  من مجيع  النخيل  به  اآلن حمجور حتيط  وهو   , عدة  فيها طالب 

 (   67مدينة الرايض ص 
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واطن يقال إنه مطلوب واهتمامه به عن صديق م  , تلهه زخارف البيت املالك
 ليجازى.    

. وبعد برهة  وضعنا متاعنا على غري نظام ألن الدكتور سيخابر البديعة عينَّ
خ.. فداعبه ذو هتاتف مع ذي اجلاللة, فقال له حفظه هللا : ومن معك؟ فقال: الشي

فيسنِّعه:  (2)سيأيت اآلن الطبيشي  -أي هديتك لنا   - (1) اجلاللة قائالً: هو صوغتك
الطبيشي : وداعة أي ينزله ) الطبيشي: أمني القصر: أي انظر اخلاصة( ولنعم هذا  

اد تسمع حىت  ترهف مسعك, ونفس كرمية جداً, خياطبك فال تك  ، اتمة, وخلق محيد 
 لك, أو دونك. وهذه صفات األكْفاء الذين يـَُؤمَّنوَن حقاً على شاك كأنه ِندّ وإذا ما

 القصور. 
يّل, وبعد برهة جاء هذا, فأدخل احلجرة, وبعد حتية للدكتور, التفت يف خضوع إ

وأمر أحد رجال القصر إبْتباعنا متاعنا, وقد أعلمه   . وقال: تفضل اي أستاذ! فقمنا
ابملوضع. وملاّ حاذينا الباب أتخّر, فتأخرت, فقال: تفضل مقام العلم ال يوازيه مقام, 

وصمم. فخطر ببايل بسرعة وعلى عجل تلك األاننية اليت تالزم أمثاله يف قصور 
 

  و ذا ذلك قوهلم : فالن يصاوغ احلاكم أ  الصوغة: بفتح الصاد وإسكان الواو: اهلدية , ومن-(1) 
يريدون أنه يهدي إليه أشياء يتقرب إليه بذلك. وقد )صاوغه( إذا أهدى إليه ذلك. وهي    ؛النفوذ 

 (  627/ 1كلمة تركية أصلها ) صوغت ( مبعىن هدية . ) حممد انصر العبودي: كلمات مضت 
احملسن الطبيشي, رئيس شعبة اخلاصة امللكية, كان   الرمحن بن عبد حب السعادة عبد هو صا-(2) 

,استمر يف  م على تصريف األمور وحسن اإلدارةوأبعدهم نظرا , وأقدره  ،من أحسن الناس أخالقا
امللك   وفاة  حىت  املنصب  سنة    عبدهذا  هللا  رمحه  سنة  (  هـ1373)العزيز  جدة  مبدينة  تويف   .

 ( 16العزيز ص  صاحب اجلاللة امللك عبد   ،مام العادل حلميد اخلطيب: اإل ا ) عبد ( ه1399)
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ار املتاعب اليت ال قاها سريعاً ما هو مقد   وعلمتُ   –كما يقولون    -املتمدنني امللوك  
 عاهلنا األكرب حىت كّون له معية جندية صاحلة كهذه . 

الصالة. فقال: نصّلي   ؛مث تقّدمُت وتبعين, فإذا صران أسفل القصر, اندى منادي 
يفة يف مسجد القصر. وبعد أدائها قام, فقمت ومشينا فأبعدان. فُأوِجُس يف نفسي خ

قع حقاً ما أوِجُس يف نفسي. فأخذت أتلّمح وقد و  . احليلولة عن لقاء ذي اجلاللة
ت أتكّلف له وجه أمني القصر مسارقًة ألقرأ يف صفحات وجهه ما أُمر به, وأخذ 

ولكن كان أحذر من قطاة, وأعظم من أن يُنال منه طالب   ،السؤال يتلوه السؤال
 مرغوبه. 

ة وصلنا إىل املكان املطلوب, فتحقق ما هجس به خاطري, إذ هوبعد هني

ز مبا يلزم, ووضع فيه هِّ , مث جُ (1) يل مكان حتت إشراف مدير شرطة العاصمة   خصص 

 ميكن , ال أُزار وال أزور. وال (3) : أي اخَلَدمة. وبقيت هنالك شهرين ونصف(2)اخْلَواي
 الفتور, والغّل الثقيل وهذا البعد هو سجن النفس, ونرْي   ؛ حبال االتصال بذي اجلاللة

 

 هللا بن عطيشان الذي أسس شرطة الرايض مع أخيه األمري تركي .   لعله حممد بن عبد(1) 
أو  (2)  األمري,  يسمى خوي  احلديث, كان  العصر  يف  الشرطي  مبثابة  احلاكم,  رجل  مجع خوي: 

 (   1/262حممد العبودي: كلمات قضت رجل األمري. )   :مبعىن  ؛ خوي الشيوخ
 يعين هبا شهر رجب وشعبان ونصف رمضان . ( 3) 
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نصف اثلث األشهر حضر رئيس كتاب الديوان   ىس مرْ وعلى  يتقيد به الشخص.

 مطلباً تفاوضنا فيه برهة, مث أجبته إليه.   وقدم يل  (1) العايل
اببن ر هذا الرئيس نفسه, وهو املسمى )ويف اليوم الثاين يف امليعاد نفسه حض

عيدان( وهل يقّل هو عما ذكرته قبل من أوصاف الطبيشي, الذي انتدب ليصل معي 
 كان ؟! أو مها كما قال الشاعر يف مثليهما : إىل ذلك امل

 ( 2)رضيعا لبان ثدي أم لباهنا                  تغذى بيننا قد يكونوا أفاضال

جنوماً ثواقبا. وكان  ةأوالداً أقماراً, ومعي  (3) فكأن هللا تعاىل اختار هلذا امللك القرم 
مدير شرطة العاصمة. فإذا رآين ابن عيدان بّش  ،يتبعه يف هذه املدة ابن عطيشان 

ا اي أستاذ ! جاللة موالي وقال يل: هّيا بن, وكأن جملس األمس وّطد تعارفنا.إيلّ 
 يطلبك.

 

من  (  1)  عظيم  جانب  على  وهو   , احلكم  قصر  يف  البادية  شعبة  رئيس  عيدان  بن  إبراهيم  هو 
حسن   على  وقدير  البادية,  بشؤون  خبري  اخلري,  وحب  معهمالتقوى  عبد   . التفاهم  احلميد    ) 

 (  124ويوسف ايسني: الرحالت امللكية ص   2/16: اإلمام العادل  اخلطيب
بن حنتم بن    ة طويلة ميدح فيها احملّلق دمن قصي؛ ميمون بن قيس,  لألعشىمثل هذا البيت  (2) 

 :  شداد بن ربيعة, ونصه
 ثدَي أُمّ  حتالفا               أبسَحَم داج  َعْوُض ال نتفّرقُ   لبان    رضيعيْ 

لثدي الذي رضعاه أال يفرتقا.  ومعىن البيت أهنما أخوان قد رضعا ثدي أم واحدة وحتالفا حبرمة ا
 ( . 252,251ن األعشى الكبري ص ميمون بن قيس : ديوا انظر: )

 (   1481القرم: السيد . ) الفريوز آابدي: القاموس احمليط ص ( 3) 
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ويف حضور ابن عيدان ليصاحبين إىل   . كان يف جميئ الطبيشي معي إىل هناو 
 . موالي املظفر معىنً 

 اً إىل القصر العايل الذي ال فذهبنا مجيع  ،استلفت نظر من كان معي من خدام
فال تكاد تدخله حىت ترى خلل البهوات, وعلى   .يعجبك ظاهره, وال تستلبك رؤيته

جنبات األفنية وفوق الدرجات طلوعاً نزوالً, تلك السيول املنهمرة من بين البشر تغدو 
أن يرى وفود  الإ العاهل العامل الذي ال يروقه    وتروح بطاانً, من فيض ذلك مخاصاً 

فهل عاد للعروبة يف أرض   .(1) العرابن صادرة واردة على ذلك القصر العايل املنيف
الذي طبق أرض اجلزيرة ُجوده؟! أم عاد للجزيرة مبنقذ   (2) العروبة ذلك املِلك األموي

 

رمحه  -العزيز  هذا الوصف الذي قدمه الشيخ حممود لقصر احلكم الذي يبني كرم امللك عبد-(1)  
وصف   -هللا مع  امللك    عبد   يتطابق  اخلطيب يف كرم  لقد  يف احلميد   ( قال:  حيث  القصر  هذا   
هر جاللته حببه للضيوف, وقصده الناس من كل جهة خصوصاً رجال القبائل, فال ميضي يوٌم  اشت

آالف   عشرة  األحيان  بعض  الضيوف يف  عدد  يبلغ  وقد  الوافدين,  مبختلف  مكتظ  وقصره   إال 
وافد عظيما كان أو حقريا    هي أن يقدم لكل  ؛ وقد عودهم بعادة ال ميكن أن ختلف,نسمة يومياً 

عبدضيافة العادل ص  ا  ..(  اإلمام  اخلطيب  امللك,  103حلميد  على حسن خلق  دليل  وفيه    .
وعدم احتجابه عن الناس كغريه, حبيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بال كلفة وال مشقة,  

 فيقضي حاجاته وخيربوه مبا حيتاج إليه من أمر دينه ودنياه .  
عبد -(2)  بن  عمر  العادل  األموي  اخلليفة  به  هللا-العزيز    يعين  السنة    -رمحه  من  أظهر  الذي 

حىت روي عن الشافعي رمحه هللا قوله:    , والعدل ما قد خفي, وأعطى الناس حقوقهم ,وعدل فيهم
سري  :الذهيبانظر: )العزيز.    اخللفاء الراشدون مخسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد
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اجلزيرة عهد الرشيد؟! أم هل آن للعروبة أن يرجع هلا جمدها يف وجارها وعّشها 
 !؟(1) وِكّناسها

ين أل عين يف أوهلا ووسطها وأعالها: ولعمر هللا أيّن مل أكد أصعد الدرجة حىت سأ
 الشيخ املدين؟ هل جاء الشيخ املدين؟ 

وأمامي ابن عيدان وجبواري ابن   -حفظه هللا  -فإذا وصلت أمام حجرة امللك 
وكل قد أرتكن على رأس   ,عطيشان, رأيت ذلك اجلمع احلاشد من اخلدام اخلواص

حاجب امللك, الذي  (2) ِقراب سيفه وعلى رأسهم ذلك الرجل الوقور ) ابن مجيعة(
تقدم إليه ابن عيدان, وقال له: هذا الشيخ حممود, وهو ِطلبة جاللة امللك. فتقدم 

فأمسع جاللة موالي يقول له: )خليه يقلط(   . دينهذا إىل الباب قائالً: هذا الشيخ امل 
, وحوله عن اليمني واليسار (3) ل. فتأخر, ودخلُت. فوجدت جاللته واقفاً أي يدخ

 

النبالء تيمية  .131-5/130أعالم  , و  4/107)مد رشاد سامل  حتقيق: حم  منهاج السنة,  :وابن 
6/200,227 ) 
 (.  736القاموس احمليط ص  : ِكناسها: ُمسترتها ) انظر الفريوز آابدي-(1) 

هو الشيخ إبراهيم بن مجيعة, رئيس شعبة الضيافة ابلقصر امللكي, يعاونه ابنه الشيخ صاحل  -(2) 
درس طباع جاللة امللك وعرف    طلق احمليا, قد   , ابن مجيعة, وابن سليم . وهو رجل واسع الصدر

من خلق كرمي   أويت  ما  نيل رضاه بكل  الضيف وحيرص على  إكرام  يبالغ يف  تراه  ميوله, ولذلك 
سنة   تويف  حُيد.  ال  عبد   (هـ1370)ولطف  العادل    )  اإلمام  اخلطيب:  ويوسف    . 17/ 2احلميد 

 (   66ايسني: الرحالت امللكية ص 
تواضعه  -(3)  لزائر   إذ يرى  -رمحه هللا-وهذا من  أن يقف  فردا عاداي؛ فكان من عادته  يه  نفسه 

التكرمي    -رمحه هللا-كم كان حريصا  .  هم امكر إمبالغة يف احرتامهم و  منازهلم من  زائريه  إنزال  على 
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الوهاب, حميي الدعوة   حممد بن عبد -املرحوم   -أحفاد اجملدد األكرب شيخ اإلسالم
 السلفية. 

فطُلبُت فيه قصداً؟ أم دعوا خصيصاً   ,ومل أدر أكان هذا موعدهم األسبوعي
ه عن أخ هلم يدين هللا هم برضا جاللتليحضروا جملسي مع ذي اجلاللة؟ فتقر عين

 هم؛ إذ يرى احمليا دوهنا حىت يَِفد إىل ربه يوم العرض, إن شاء هللا تعاىل. بعقيدة جدّ 
 فقصدت رأساً إىل رأسه, فقبّلته, وما أحلى ضحكة وجهها إيّل أيده هللا . 

 , حنوي قائالً للسادة العلماء: وهللا إيّن ألحب هذا الرجل, ألّن قلبه كلسانه سواء
وحنو بييت وعرشي, فال خيالف ابطنه ظاهره. وإىل امللتقى ختام هذه السلسلة, إن شاء 

 . (1) هللا تعاىل  

  

 

األحاديث   يف  معهم  وتبسط  ترحيب  من  املوقف  يتطلبه  مبا  معهم  حديثه  يبدأ  وكان  واحلفاوة, 
 ( 89امللك عبدالعزيزصاجلريسي: أخالق خالد اخلاصة والعامة, ) 

شويل-(1)  العايل   : حممود  القصر  وصف  جند,  إىل  الرابطة   ,رحلة  جملة  جاللته.  قابلت  كيف 
الثالثة,   السنة  الر اجملالعربية,  اجلزء  ابلد  األربعاء  99ع,  يوم  يف  القاهرة  سنة    11,  األول  ربيع 

 32-31ص  ( م1938) مايو سنة    11وافق امل ( ه1357)
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 :ماذا دار بيين وبني جاللته 
مل تنقطع, وكان العلماء من ذرية الشيخ حممد بن  قّبلت رأس جاللته, وتبسماته 

تراجعُت إىل . مث  -حفظه هللا-الوهاب وقوفاً لوقوفه يل, وذلك مع كل قادم   عبد 

 . (1) إيّل ابجللوس يف جوار كبري آل الشيخ  ئ الوراء قليالً, فأوم
فاه به وبعد أن استقر يب اجمللس, انتظر جاللته قليالً ريثما يطميّن. وكان أول ما  

القسم ابلل تعاىل قائالً: يعلم هللا أيّنِ أحب هذا الرجل من قليب,   -عافاه هللا   -
 خماطباً آل الشيخ. 

 : تبيني سبب احملبة
فهو خملص لعرشي, خملص لعقيدته, وهو خبالف من يعطيك ظاهره وقلبه 

 منطوي على خالف ما أظهر. مث أخذ يلقي من غرر نصائحه ومثني عظاته األبوية. 
مث أفاض فيما طُلبُت من أجله تلميحاً وكناية, غري مصرح بشيء أمام ذلك 

 اجلمهور من العلماء. 
وهذه صفات ملوك العدل, املستمسكني أبذايل اهلدي النبوي؛ ولقد كان 

ما ابل د احلوادث يصعد املنرب, فيقول: ) يكين وال يصرح وال يوضح, فكان عن
 

مساحة  -(1)  العربية  هو  للمملكة  األول  املفيت  هللا,  رمحه  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ 
,  من الكتب واملتون وتصدر للتدريس   السعودية, ولد يف الرايض, وتعلم هبا فأمت حفظ القرآن وكثريا

للمملكة  التأسيسي    ,وعني مفيت  للجامعة اإلسالمية, ورئيسا للمجلس  مث رئيس للقضاء, فرئيسا 
 ( 307 -5/306) الزركلي: األعالم   (هـ1389) تويف سنة   . مل اإلسالميلرابطة العا
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وهلذا اقتدى به هذا امللك   (2) (لون كذا وكذايفع أو )    (1) (يقولون كذا وكذا  أقوام
 للمخلصني لعرشه.   يءالصاحل, فال يكاد يس

يعين : عيد رمضان إذ كانت مقابلة   –وبعد برهة التفت إيّل, وقال: َتعيِّد عندان  
أم تذهب إىل ديرتك. أي : بلدتك. فقلت: إن تفضَّل   -جاللته يف نصف رمضان

فيه تعدل حجة مع الرسول عليه   ةهر الذي عمر االعتمار يف هذا الش  موالي فُأحب 
مث بعد ذلك الرأي ملوالي, واملرء ال يهمه إال دينه وُقوتَه, ولقد وجدت ذلك  .السالم

 متوفراً يف هذه العاصمة. 
 : نعم, تروح إىل ديرتك.-حفظه هللا -فضحك, مث قال 

 , وأوصاه يب خرياً. ( 3) مث اندى مندوب وزير ماليتنا العصامي الشيخ إبراهيم حبودر

 

إذا بلغه عن    كان رسول هللا  رواه أبو داوود من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت: )    -(1) 
( سنن أيب  الرجل الشيء مل يقل: ما ابل فالن يقول؟ ولكن يقول: ما ابل أقوام يقولون كذا وكذا؟

 ( وصححه األلباين .  4788داوود, رقم )
الزبيدي   -(2)   مرتضى  الدين    :رواه  علوم  إحياء  بشرح  املتقني  السادة  إحتاف  ,  ( 9/304) يف 

يفعلون كذا وكذا  إذا كره من إنسكان رسول هللا  : )  ولفظه  أقوام  (  ان شيئا قال: ما ابل 
 وقال: قال العراقي: رواه أبو داوود من حديث عائشة ورجاله رجال الصحيح. 

أبو محد, امللقب بـ: احلبودل,    -(3)   إبراهيم بن محد الفرج,  إبراهيم احلبودل, وامسه   الصحيح: 
 بن سليمان احلمدان وزير املالية, كان  هللا  ومن كبار املرافقني ملعايل الشيخ عبد  ، من أهايل عنيزة

رجال حيمل املسؤولية, ويؤدي الواجب كامال, ومما سجله التاريخ له؛ إقدامه يف القضاء على خمّرب  
اجلمعة   يوم  بعنيزة  ودفن  ابلرايض  تويف  األسود.  احلجر  زيدان:  13/5/1406عند  حممد   ( هـ 
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 به خرياً, وقل له عن مقدار توصييت لك به. (1) مث قال له: وأوصي عمك  
فاستغرب    (2)  ،استأذنته في زيارة سمو ولي العهدفشكرت ذا الجاللة على هذا العطف السامي, ثم 

 زيارته حتى اآلن. جاللته من تأخير 

مث اندى رئيس ُحجابه )ابن مجيعه( وأمره مبصاحبيت إىل حجرة مسو ويل العهد, 
فدخلت عليه, فعرفين, فهّش يل هش الوالد الشفيق, متناواًل يدي, وقد مددهتا إىل 

 مسوه. وأخذ يفيض من درر نصائحه وعظيم عظاته وجزيل تذكريه. 

 

هروب مؤقت من اهلم, جريدة اجلزيرة العدد  هللا العثيمني:    وعبد  233ذكرايت العهود الثالثة ص  
 هـ. (   1423 23/12 ثننيااليوم  11106

ورحل  (  ه 1305)هللا بن سليمان احلمدان, ولد يف عنيزة عام    يعين به معايل الشيخ عبد  -(1) 
بينها و  للتجارة  فنشأ يف بعض مدارسها, وتنقل  اهلند يف صغره,  البحرين والبالد  بإىل  اجملاورة,  ني 

فكان من كتاب ديوانه, وتوىل وكالة املالية عام    ( هـ 1338)العزيز عام    ودخل يف خدمة امللك عبد
  (. انظر: ه1385)العزيز, وتويف جبدة سنة    مث الوزارة, واستقال بعد وفاة امللك عبد  (هـ1345)

 (. 92-4/91)الزركلي: األعالم 
ه ونشأ يف الرايض، وبويع له  1319ويت سنةو األمري سعود بن عبد العزيز، ولد يف الكه(  2) 

ه وُخلع يف مجادى الثانية سنة  1373ه، وتوىل امللك بعد وفاة أبيه سنة  1352بوالية العهد سنة 
ه )الزركلي: شبه اجلزيرة يف عهد امللك  1388ه فرحل إىل أثينا حيث أقام، وتويف هبا سنة  1384

 ( 1404-1/1403عبد العزيز 
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 دخول جاللة امللك علينا: 
ايت عطف أان واقف أفيض لويل عهدان ما بقي يف قرارة نفسي من ذكر وبينما  

غداقه النعم على هذا املخلص, الذي حلف جاللته على إخالصه. إجاللة امللك, و 
 مبحضر خنبة جند علماء آل الشيخ.

دي  إين دخل علينا جاللته, فتوسط بيننا ملتفتاً لشبله احملبوب, قائالً: وهللا اي ول 
 خالص عليه , وعدم تكّلفه له. لظهور اإل ألحب هذا الرجل

مث غادران جاللته إىل حجرة االستشارة امللكية, فودعت مسو األمري وخرجت. 
واهلبات قد ُملئت هبا السيارة ؛ من فراش وأاثث ولباس  , والعطااي  , فإذا التحفة امللكية

ينتظرين لتناول العشاء على مائدته, فذهبت   اخلاشقجي   وإذا مندوب الدكتور   .ونقود
. ة حجازية, فتناولته طعاماً شهياً إليه فألفيته على متام االستعداد. وقد أعّد لنا مائد 

وهنا ميكنين التعبري عّما  . ميمماً عاصمتنا احلجازية املكرمةومن هناك تركت العاصمة  
ال يكون إبراهيم   لقيته من معاملة مندوب وزير ماليتنا يف طريق مكة, وكيف 

كذلك؛ وهو تربية ذلك الوزير احملّنك الذي أمكنه أن يرضي مليكه ورعيته, (1) حبودر
 ويسري يف وزارته ذلك السري الذي أانله عطف مليكه. 

 

 

 الصحيح: احلبودل . ( 1) 
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 :مقابلة مسو النائب العام, ومعايل وزير املالية
يف العرف    -يعين ليلة القدر    -وصلت مكة ليلة السابع والعشرين من رمضان  

العام, وكنت حمرماً ابلعمرة, فأديت النسك, مث قصدت دار النيابة لتقدي كتاب جاللة  
امللك إىل انئبه, ويف أمر جاللته برّد معاشي, ودفع املتجمد كله. فأقبل مسوه علّي إقبااًل  

اب والده, وها أنذا أقرأ يف أسارير جبهته املنرية ووجهه الوضاح  دل على ما أوحاه إليه كت 
 ما َكتب إليه عينَّ. 

نعم, هل خيفى عليه وهو الفيصل ابن الفيصل إخالص هذا الواقف بني يديه, فهو  
بعض أسئلة, أمر رئيس ُحّجابه فهد بن    -حفظه هللا    -ينطق عنه بقلبه. وبعد أن سألين  

لين إىل قصر وزير املالية, فصدع ابألمر مث سرت إىل حيث  بتجهيز سيارة تق   ( 1) غشيان 
 قصر وزيران الفذ,  ومصلح ماليتنا العامة.  

يتم قراءة    -حفظه هللا    -وقدمت على معاليه, وكان يف خلوة خاصة, ومل يكد  
كتاب ذي اجلاللة حىت غادر خملوته ويف يده الكتاب, وقد بدت منه تلك التبسمات  

ده, فيمتلك قلوهبم, فيصبحوا أُسراء ذلك العطف الذي جبل عليه هذا  اليت يقابل هبا ُقّصا 
  . لعرش ذي اجلاللة   ( 2) هللا السليمان ولد جند البكر, املقدِّم نفسه   الوزير الشيخ عبد 

ئيها,  ا ما دخلنا حجرة خاصة تستلب عقل ر   فهرولت إذ رأيته, فقبض على يدي, وسريعاً 
إذ يعجبه حسن العناية هبا . وهل يدري أحد ملا أختار لنا وزيران احملبوب هذه احلجرة  

 

 مل أجد له ترمجه . -(1) 
هللا بن سليمان    العزيز, ما بلغه عنده عبد  : )مل يبلغ إنسان من رجال امللك عبدقال الزركلي -(2) 

 909, ص   2العزيز, م احلمدان من ثقة ونفوذ كلمة ومتّكن ( شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد
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وهذا الصالون غاص بعلية القوم, وكبار حاشيته؟ أظن أّن معايل الوزير رأى بني سطور  
 كتاب املليك إليه وحياً خاصاً هبذا العاجز, فأحب اخللوة ليحقق هذا الوحي .  

ب هذا الوزير اجلليل, وحنن حبضرته من الرايض إذ  وهل أنسى كلمة موالي ملندو 
 يقول له جاللته: وأوصي عمك خرياً. 

أبن أعيِّد عيد الفطر يف قصره,  ل معاليه بعد حبث طويل يف شىت األمور, وأمر  تفض 
 فاستمنحته عفوا. عرفت كيف أحصل عليه منه، فتفضل به.   , قته برف و 

بارك تقدمت يل سيارة خاصة على أن  وبعد صالة  صبح السابع والعشرين من رمضان امل 
ُجدة, ومنها آخذ سيارة الربيد. فحفظها يل معاليه, فصدر    أصل هبا املدينة. فأبيُت إالّ 

 أمره الكري بذلك.  
فدخلت بييت, فهرع    , وصلت املدينة, (  1)   وبعد هزيع من الليلة الثانية هلذا الصباح 

علي, ومل أدِر كيف كان ذلك, ومل أُبرق حىت ألهلي. فتم الليل يف أُنس, مث   اإلخوان 
هكذا أُتبع عيد الوصول عيَد الفطر, وها أنذا ممّتع بعفو هللا تعاىل ورأفته يف ظّل جاللة 

راجياً هللا تعاىل أن يدي جاللته   ، موالي املعظم , داعياً ما دام الروح جيري يف جسمي
 . (2) ك العظيم. والسالماله مدافعني عن هذا امللوبة, وأجن ذخراً للعر 

 اخلامتة 
 

 ه 1353رمضان عام   29ي صباح أ( 1) 
إىل جند    -(2)  : رحلة  بيين وبني جاللته  –حممود شويل  در  السنة    -ماذا  العربية,  الرابطة  جملة 

اجلزء   اخلامس,  اجمللد  األربعاء  103الثالثة,  يوم  سنة    9,القاهرة  الثاين  املوافق  1357ربيع    8هـ 
 35-34هـ ص 1938يونية سنة 



 د/ صاحل بن عبد هللا الربكات   .الشيخ حممود شويل املدين وشهادته يف امللك عبد العزيز
 

81 

 
احلمد لل الذي بنعمته يسر إمتام هذا البحث, الذي عرض بعض الصفات 

اجلليلة واملواقف النبيلة للملك عبد العزيز مع أحد رعيته, واليت شهد هبا وأشاد من 
 ا. عايشها وأتثر هب

العامل الشرعي واملفكر العريب املسلم, الذي عرف ,  إنه الشيخ حممود شويل املدين
بصدقه يف القول, والعالقات الواسعة مع رجال السياسة والفكر يف العامل العريب 

 واإلسالمي.
هذه الشهادة عظمة امللك عبد العزيز, وأن شخصيته اكتملت بكمال   نتْ لقد بيّ 

مقرتان بعظمة  أخالقه على هدي اإلسالم, وقد جاء وصف العظمة يف الرسول  

من   فالعظيم يف الناس   (4سورة القلم, اآلية ) چڱ  ڱ     ڱ  ں چاألخالق؛ 

 تعظم أخالقه وسجاايه. 
إن الصفات الرفيعة اليت أكدهتا هذه الشهادة, هي يف احلقيقة فضائل إسالمية 
وفق هللا امللك عبد العزيز إليها, فكانت سجيته اليت يتصرف فيها يف مواقفه كلها,  

 ا دون أن يكون يف ذلك مشقة أو كلفة عليه. طبقا هل
وحسن اختياره للرجال   , وفائق حكمته  ,وتؤكد هذه الشهادة على بعد نظر امللك

 فاء الذين أنس فيهم القدرة على القيام ابملهام املسندة إليهم.  األكْ 
 فكانوا نعم املعني له يف السيطرة على األوضاع يف شبه اجلزيرة العربية. 
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الناس له ابلوالء والطاعة على شدة قسوهتم وحبهم للزعامة والسيطرة, ألنه فدان  
ه احلاكم , وأمجعهم لكل ما يتميز باع شرع هللا تعاىلأقواهم زعامة وأحرصهم على اتب

ولذلك مل يشعروا أهنم يدينون ابلطاعة  لقرين أو مثيل أو   املسلم من صفات محيدة,
حيبونه وجيلونه من الصفات واملزااي, وقد مجعها ند هلم , بل دانوا ابلطاعة لكل ما 

 . أقواها وأوضحهالعزيز يف أمتها و ا  امللك عبد
كما تؤكد هذه الشهادة قدرة امللك على تقدي منوذج اجلمع املنسجم بني اإلسالم 

ومعطياته احلضارية وبني تطويع أبناء القبائل على تقبل املعطيات احلديثة اليت ال 
 .   تتعارض مع الشريعة 

, ولذا إىل الرايض يف نفسه انطباعا خاصالقد تركت رحلة الشيخ حممود من مكة 
العزيز يف توحيد هذه البالد الواسعة حتت   أعرب عن شكره لل تعاىل بنجاح امللك عبد

 راية التوحيد بعد فرتة طويلة من الزمن , ويعترب ذلك من أعظم إجنازاته . 
 

 وصحبه أمجعني وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله  
 واحلمد هلل رب العاملني

 

 

 فهرس املصادر واملراجع
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  (1123  ) . 
هرة , إرشاد احلائرين لرد شبهات املشبهني, مطبعة املنار مبصر, الطبعة األوىل, القا -

 هـ. 1350
 مطبعة,  احملسنني بعض  نفقة  على   طبع,   العنيد   احلرازي  قمع  يف   السديد  القول -
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