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 مقدمة الكتاب
ِْْدِه اللَُّه ََا ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنُعوُذ ِباللَِّه ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَماِلَنا َمنْ   َي

َُْد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك لَ  ُه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل ََا َهاِدَي َلُه َوَأْش
 0َوَرُسوُلُه 

 
َْا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاِتِه َوال َتُموُتنَّ ِإال َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن((  (1) 0)) َيا َأيُّ

َْا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلَ   َُْما ِرَجااًل َكِثيًرا ))َيا َأيُّ َْا َوَبثَّ ِمْن َْا َزْوَج َق ِمْن
  2َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا((

َْا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا ((  )) َيا َأيُّ
3 

 
 َأمَّا َبْعدُ : 

َْا َوُكلُّ ِبْدَعةٍ  َُْدى ُهَدى ُمَحمٍَّد َوَشرُّ اأُلُموِر ُمْحَدثَاُت َضاَلٌة  ََِإنَّ َخْيَر اْلَحِديِث ِكَتاُب اللَِّه َوَخْيُر اْل
نَّ َما ُتوَعُدوَن آلٍت َوَما َأْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن   0َوُكلُّ َضاَلٍة َِي النَّاِر ، واِ 

يسددديرة مدددن حيددداة العدددالم الجليدددل الفقيددده األادددول  المجددددد َضددديلة األسدددتاذ  وبعدددد : َْدددذه لمحدددات
ْم إال القلدة  الشيخ العامدة عبدد الوهداب خدام رحمده ال تعدال  مدن أعدام هدذه األمدة الدذين ال يعدَر

 0القليلة من الناس َ  هذا الزمان 
ون سديرهم داَعدًا لد  ولما كنت مْتمًا منذ اغرى بالقراءة عن العلماء وسيرهم ألقتدى بْدم ولتكد

علدد  النشددال وعلددو الْمددة ، وعلدد  المثددابرة والجددد واالجتْدداد لتحادديل العلددوم الناَعددة السدديما العلددوم 
 0وذلك أللحق بركاب هؤالء العلماء الشرعية 
 

حتد  يتعدرم النداس علديْم َكان مدن واجبد  نحدوهم أن أعدرم النداس بْدم وبمؤلفداتْم وبحدوثْم 
 0ويسيروا عل  دربْم  وعل  سيرتْم لك  يقتدوا بْم

وممددا دَعندد  لددذلك أيضددًا أنندد  مددن خددال البحددث علدد  شددبكة االنترنددت لددم أجددد مددن كتددب عددنْم 
 وعن حياتْم إال كلمات بسيلة ربما افحة أو افحتين.

                                      
 . 201آل عمرآن :  - 1
 .2النساء :   - 2
 .00األحزاب :  - 3
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ولكن  لما كنت حرياًا عل  اقنتاء الكتب الت  تحوى سدير العلمداء إذ بد  يقد  َد  يددى كتداب 
بعنوان ) عبد  اوواد خ فدال اوه  د  شيخ عبد الوهاب خدام رائ  عن هذا اإلمام َضيلة ال

األصوىل اجمل د ( وألست ذ او كتور حمم  عثم ن شبري حهظد  ا  ععد ىل فعهدأل األ د  
 بعلم  

فقلت هذا الكتاب ال يقع فى يد الكثير من الناا  الال يرارع يلياال اال القليال فقلات اذار  هاذا 
ا الجميع التكالن سريعة فى االنتشار الذلك ين طريق الكتاب الاختصر منال بعض الجزئيات ليقر ه

 0نشرها يلى بعض مالاذع االنترنت رتى يتسنى للجميع ذراءتها فللال الرمد الالمنة 
 

هذا الما كان مان تالفياق فمان م المان كاان مان خطاو  ال ساهال  ال نسايان فمان ن ساى المان 
 الشيطان الم الرساللال منال براء 

 

 فععم اووك ل  فا   ن فراء او ص  فاو حسبن 
 
 
 

 كتب                                                           
 أمح  عرف   0د                                                      
  ع   جب  ع  األزار                                                    
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 إذن من املؤلف باختصار الكتاب

  
 
ً
حبمد اهلل تعاىل وتوفيقه أجريت اتصاال

باألستاذ الدكتور / حممد عثمان شبري ألخذ 
اإلذن منه فى اختصار الكتاب ونشره فقال ىل : 

 ال بأس 
 

 ونفع املسلمني بعلمه 
ً
فجزاه اهلل تعاىل خريا

 ملا حيبه ويرضاه اللهم آمني 
ً
 0ووفقنا مجيعا
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 احملتويات 
 :عصره 

ً
 0أوال
 : مولده ونشأته ثان

ً
 0يا

 : شيوخه 
ُ
 0ثالثا

 : تالميذه 
ً
 0رابعا

 : الوظائف الىت شغلها 
ً
 0خامسا

 : األوساط العلمية الىت كرمته 
ً
سادسا

 0وحرصت على االستفادة منه 
 : شهادة أساتذته وأقرانه وتالميذه 

ً
سابعا

 0له باملكانة العلمية 
 : حبوثه ومؤلفاته 

ً
 ثامنا

 وتشتمل على اآلتى : 
 : مؤلفاته فى علوم القرآن وتفسريه 

ً
 0أوال

 : مؤلفاته فى السنة والسرية 
ً
 0ثانيا

 : مؤلفاته فى العقيدة والدعوة 
ً
 0ثالثا

 : مؤلفاته فى علم أصول الفقه 
ً
رابعا

 0اإلسالمي 
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 : مؤلفاته فى علم الفقه اإلسالمي 
ً
 خامسا

 وتشتمل على اآلتى : 
 0الفقه العام  -  - أ

 0ملالية فقه املعامالت ا - - ب

 0فقه األسرة واجملتمع -جـ 
 0فقه السياسة الشرعية  –د 

 : وفاته 
ً
 0تاسعا
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 خالف بعبد الوهاالشيخ 
 دالفقيه األصويل اجملد

 : عصره:
ً
 أوال

َدي القدرن الرابد  عشدر الْجدري المواَدق للقدرن  -عل  وجه التقريدب -عاش الشيخ عبدالوهاب خام
ي سدنة )1111-هد1305د سنة )العشرين الميادي، حيث ول دي هدذه 1556هدد 1375م( وتدَو م( َو

الفترة تعرض العالم اإلسامي ألشدرس هجمدة ادليبية يْوديدة، َلدم تكدن تلدك الْجمدة مجدرد ردة َعدل 
نمددا كانددت هجمددة منًمددة ومخللددًا لْددا، َقددد عمددل الغددرب الاددليبي واليْددودي  كالْجمددات السددابقة، وا 

اإلسامي مدن جميد  الندواحي السياسدية واالجتماعيدة والعلميدة  منذ مئات السنين عل  إضعام العالم
يما يلي بيان لْذه النواحي:  َو

: من الناحية السياسية:
ً
 أوال

اسددتولت َرنسددا علدد  مددراكش باإلضدداَة إلدد  الجزائددر، واسددتولت إيلاليددا علدد  ليبيددا، ثددم انتزعتْددا منْددا 
م( احدتااًل َعليدًا، ولكدن 1112ار َي سدنة )إنكلترا، وأقاموا َيْا دولة للسنوسيين، واحتلت إنكلترا م

الدولة العثمانية ًلت تنازعْا السيادة من الناحية القانونية؛ حت  قامدت الحدرب العالميدة األولد  سدنة 
م(، وبقي للمسلمين َي هذا القرن دولتان، ولكنْما ضعيفتان: الدولة العثمانية التركيدة بقيدادة 1514)

ة الفاجاربيين بفدارس، وكدان يتوالهدا ناادر الددين شداه، ولكنْدا كاندت السللان عبدالحميد الثاني ودول
م( وتددول  بعددده ابندده 1156ماددابة بددداء الفتنددة، َقددد قتددل نااددر الدددين بيددد أحددد أَددراد عائلتدده سددنة )

م(، وأهم األحداث السياسية التدي بدرزت 1506مًفر الدين شاه، َقامت عليه ثورة ألاحت به سنة )
 َي هذا العار هي:

يلاليدددا 1511-1514يدددام الحدددرب العالميدددة األولددد  )ق -أ رنسدددا وروسددديا وا  م( بدددين كدددل مدددن إنكلتدددرا َو
واربيا وبلجيكا من جْة، وبين ألمانيدا والنمسدا وهنكاريدا والدولدة العثمانيدة مدن جْدة أخدرى. وانتْدت 
را بانتادددار الفريدددق األول، وتقسددديم العدددالم اإلسدددامي الدددذي كدددان يخضددد  للدولدددة العثمانيدددة بدددين إنكلتددد

وحلفائْدددا، َاسدددتولت إنكلتدددرا علددد  َلسدددلين وشدددرقي األردن والعدددراق باإلضددداَة إلددد  مادددر، واسدددتولت 
 َرنسا عل  سوريا ولبنان.

م(، ولم ينسحب اإلنكليدز مدن َلسدلين 1517إعلاء اإلنكليز َلسلين ولنًا قوميًا لليْود سنة ) -ب
 م(15/5/1541إال بعد أن مْدوا لقيام الدولة الاْيونية َيْا َي )

 م( كأثر من آثار الحرب العالمية األول .1524سقول الخاَة العثمانية التركية سنة ) -ج
 م(.1517انتْاء دولة روسيا القيارية وقيام الثورة الشيوعية سنة ) -د

هدددذه جملدددة األحدددداث السياسدددية التدددي عادددفت بالعدددالم اإلسدددامي َدددي القدددرن الرابددد  عشدددر الْجدددري. 
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نما تادى لْا بكل والناًر َي آثار الشيخ عبد الوهاب خام يجده لم يقم مكتوم األيدي منْا، وا 
 قوة وشجاعة، ومن ذلك:

م( ضدد الغاادبين والمحتلدين اإلنكليدز، َبدرزت َيْدا خالده 1515َي ثورة ) -رحمه ال -شارك -1
ن ومواهبددده الخلابيدددة والكتابيدددة، وبعدددد انتْددداء الثدددورة سدددما بولنيتددده عدددن النفعيدددة والحزبيدددة، وابتعدددد عددد

األهدواء واألرددراض، َمدا كددان قاددده مدن وراء ذلددك إال أن يدرى المسددلمين َددي مقدمدة األمددم الناهضددة 
 القوية.

بمقاالتدده َددي نقددد الحالددة السياسدية والقضددائية السددائدة َددي ماددر، َقددال َددي  -رحمدده ال -وشدارك -2
إن »م(: 1540محاضرة "الشريعة اإلسامية مادر االح للتشري  الحدديث" التدي نشدرت َدي سدنة )
وهدي الشدريعة  -أخذ قوانينا المادرية عدن القدوانين الفرنسدية مدا كدان سدببه أن شدريعة الدباد األادلية

لددم تاددلح ألن تكددون مادددرًا للنفسدديين، أو أن مبادئْددا وأحكامْددا قورنددت عنددد النفسدديين  -اإلسددامية
ماددالح الندداس  بغيرهددا، َكددان ريرهددا أاددلح للمددة وأعدددل، أو أن تلبيقْددا أًْددر َشددلْا َددي تحقيددق

والعدل بينْم، أو أن علماءها للب منْم أن ياوروا قوانين من أحكامْا َعجزوا، مدا كدان مدن ذلدك 
نما هي االمتيازات األجنبية، والحرص عل  رضدا األجاندب، ودولْدم قضدت بدأن يْمدل جاندب  كله، وا 

 .1« األمة المارية َي التشري  لْا، وبأن تفرض عليْا قوانين ريرها....
 
ً
 : من الناحية االجتماعية:ثانيا

والندداًر َددي اإلنتدداج العلمددي للشدديخ عبدددالوهاب خددام يجددده قددد تادددى للمددراض االجتماعيددة التددي 
 تفشت َي المجتم ، وبين سبل حلْا.

َفي مقال له عن )التلْير( قال َي اَتتاحيتده: "كدل مادلح يريدد أن تحيدا األمدة حيداة ليبدة، وأن  -
المبددادا القويمددة: يبدددأ بتلْيدر أَددراد األمددة وجماعاتْددا مددن عوامددل الفسدداد تسدود َيْددا الددنًم العادلددة، و 

واالنحال، و***** البيئة من أسباب الوهن وما يفتك بْا من اآلَات، ليكون بذر النًم الاالحة 
َدي أرض ليبدة، وبنداء اإلاداى علد  أسداس سدليم" َبعدد أن لْدر اإلسدام العقدول مدن االعتقددادات 

بالنة، حيث قال: )وكذلك عمل اإلسام عل  تلْير النفوس من األخداق السديئة السيئة الًاهرة وال
الًاهرة والبالنة، َحذر من الًلم، والزنا، والكذب، والزور، والرشدوة، وخياندة األماندة، وتتبد  عدورات 
الناس، وعقدوق الوالددين، وقليعدة الدرحم، وسدائر السديئات والمنكدرات التدي َيْدا عددوان علد  العدرض 

نفس أو المال، وتوق  َي العداوة والبغضاء، وشدد َي التحذير من هذه الشرور حت  عد رسول أو ال
 ال ال  ال عليه وسلم بعضْا من أكبر الكبائر، وسم  بعضْا الموبقات".

                                      
 .15-11د. محمد عثمان شبير ص -الشيخ عبدالوهاب خام الفقه األاولي المجدد 1
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وقال َي توجيه الحكومة إل  إااى المفاسد العقائدية واالجتماعية: "وقدد عنيدت الحكومدة المادرية 
بددالتلْير، ولكنْددا وجْددت عنايتْددا إلدد  تلْيددر األداة الحكوميددة  –عْددد االنقدداب  –َددي هددذا العْددد 

يفتددده لمادددالحه الشخادددية بلريدددق ريدددر  دددم اسدددتغل ًو "تلْيدددر الفسددداد اإلداري" باسدددتبعاد كدددل مًو
دق  مشروع وكونت عدة لجان للتلْير َي مختلم الوزارات والماالح، وهذا عمل حسن نرجو أن يَو

الحددق، ونرجددو أن تنددال األمددة مندده الخيددر، ولكددن ينبغددي أن توجدده الحكومددة القددائمون بدده إلدد  العدددل و 
عنايتْا إل  تلْير األساس، وهو تلْير العقول واألخاق، ألنه ما دامت العقدول معتلدة، واألخداق 
دم  دم الفاسدد مًو فين ًداهري ووقتدي، وال ضدمان ألن يخلدق المًو َاسدة، َالتلْير َي أَراد المًو

 لشجرة َاسدًا، َكلما بترت ثمرة ماابة خلفتْا ثمرة ماابة".االح، وما دام أال ا
نمددا  ولددم يقددم األمددر َددي دعددوة الشدديخ خددام لعادداى االجتمدداعي عنددد تكددوين اللجددان الحكوميددة، وا 
وجدده الماددلحين والددددعاة إلدد  االهتمدددام بْددذا الجاندددب َقددال َدددي بحددث "الشدددريعة اإلسددامية والشدددؤون 

يه بْذا البحث هدو توجيده نًدر البداحثين َدي الشدئون االجتماعيدة االجتماعية": الغرض الذي أرمي إل
 والدعاة إل  إااحْا"، ثم بين وسائل نجاى المشاري  اإلااحية وحددها َي أمرين وهما:

اء بحق الدين الذي نديه به.  األول: الَو
ْمددل والددذي نددص الدسددتور علدد  أندده الدددين الرسددمي للدولددة، واالعتددرام بفضددل هددذا الدددين الددذي لددم ي

 شؤون األمة االجتماعية، وشرع لكل شأن من شؤون الجماعات ما يكفل إااحه.
والثاني: ضمان نجاى مشروعات اإلااى االجتماعي مرهون بإيمان الناس بأن َيْا خيرهم ونفعْم 

1. 
: من الناحية العلمية:

ً
 ثالثا

نتاجه يجده أنه قد تنبه إل  هذا مبكرًا، َجم   والناًر َي التكوين العلمي للشيخ عبدالوهاب خام وا 
بين القديم والحديث َدي دراسدته، حيدث درس َدي مدرسدة القضداء الشدرعي التدي جمعدت َدي مناهجْدا 
جددراءات قضددائية علميددة. قددال  الدراسددية بددين العلددوم الشددرعية والعلددوم العاددرية مددن قددوانين معااددرة وا 

الوقددت الدددذي نشددأ َيدده المرحدددوم الدددكتور محمددد مْددددي عددام: "وقددد كاندددت البيئددة العلميددة العامدددة َددي 
عبدالوهاب خام ذات لونين أو لابعين: لدون قدديم يندادي بالتمسدك بكدل تقليدد قدائم َدي تعلديم اللغدة 
والشريعة، والنفور من االشتغال بالعلوم العقلية أو الرياضة. ولون آخر َني جديد، بعثه ال علد  يدد 

يندادي جدادًا بتحلديم هدذه القيدود، وعبدور هدذه  اإلمام محمد عبده َي آخر القرن التاسد  عشدر، وكدان
الحدددود، وبددأن اإلسددام وهددو ديددن العلددم بكددل مددا َيدده ال يقددم بالعقددل البشددري عنددد حددد معددين، وكددان 
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المرحددوم عبدددالوهاب خددام مددن أبندداء هددذه المدرسددة. ولقددد لقيددت تعاليمْددا ومبادئْددا حًددًا واَددرًا مددن 
ضدداء الشدددرعي، َخدددرج جدديًا مدددن القضددداة الشدددرعيين الددذيوع علددد  يديددده حددين كدددان مدرسدددًا بمدرسدددة الق

 المؤمنين بالتجديد".
ددددي مقددددال "التلْيددددر" قددددال ين: "َددددي ماددددر كثيددددر مددددن الشددددباب  -رحمدددده ال -َو َددددي محاربددددة المنحددددَر

والناشئين مسمة عقولْم بعقائد َاسدة من الزيغ واإللحاد وجحود كثير من العقائد الادحيحة، وهدؤالء 
أنْددم مثقفددون، ويحملددون علدد  األديددان، وأنْددا ال تاددلح اآلن إلادداى  الزائغددون الملحدددون يزعمددون

نما هدم إبداحيون مسدتْترون بْيميدون، يريددون  وا األديان، وال تدينوا بْا، وا  المجتم ، وهم وال ما عَر
أن يتحللددوا ممددا حرمتدده األديددان، وممددا َرضددته األديددان، َحملددوا عليْددا ألندده عقبددة َددي سددبيل شددْواتْم 

باحيتْم".  وا 
ين: هدددل يكتفددد  بقدددوة الحجدددة والبرهدددان علددديْم أم أن قدددوة القدددانون  دددي رده علددد  سدددؤال حدددول المنحدددَر َو

 والحاكم هي التي تتخذ َي الرد عليْم م  اإلقناع؟ 
)خير جواب عل  هذا السؤال هو مدا سدلكه رسدول ال ادل  ال عليده وسدلم مد   -رحمه ال -أجاب

ه وسلم دعا إل  اإليمان بال ورسله، وترك الشرك واألادنام المكابرين، َإن رسول ال ال  ال علي
واألوثان، وأقام عل  دعوته ما استلاع مدن البدراهين العقليدة والوجدانيدة الكاَيدة لعقنداع، َمدن النداس 
من اقتن  بْذه البراهين وآمن. ومن الناس من كدابروا وأادروا وادرحوا بدأن هدذا الدذي يددعو إليده ال 

 م.يمكن أن يكون دينْ
ذ قددالوا اللْددم إن كددان هددذا هددو الحددق مددن عندددك َددأملر علينددا حجددارة مددن السددماء أو ائتنددا بعددذاب  )وا 

[، َْددؤالء المكددابرون الماددرون علدد  البالددل الددذين قددالوا: )وقددالوا قلوبنددا َددي أكنددة 32ألدديم( ألاألنفددال: 
ي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب( ألَالت:   [.5مما تدعوننا إليه َو

ال ال  ال عليه وسلم بقتالْم، وكدم شدرهم عدن الددعوة وعدن المسدلمين، َْدو دعدا أواًل  أمر رسول
بالبيندة والبرهددان، ومدن كددابر قدداوم مكابرتده بالسدديم والقتددال، والبدد لناددرة الحددق مدن اتخدداذ اللددريقين، 
َلريددق البرهددان ينفددد  مدد  مدددن ليسددت َددي قلدددوبْم أمددراض، ولريدددق القددوة والسدديم. وهدددو الددذي يقمددد  

 .1خرين" اآل

 
 
ً
 :مولده ونشأته: ثانيا

هددد( والتددي تواَددق سددنة 1305ولددد الشدديخ عبدددالوهاب بددن عبدالواحددد بددن ماددلف  خددام َددي سددنة )
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م(، حيث ولد بالتحرير َي شدْر رجدب مدن السدنة الْجريدة المواَدق الشدْر الثالدث مدن السدنة 1111)
لعربيدة، التدي تعدد مركدز محاًَدة َدي مديندة "كفدر الزيدات" بجمْوريدة مادر االميادية وكاندت والدتده 

الغربيددة، تقدد  علدد  الضددفة اليمندد  لفددرع رشدديد، حلددت محددل قريددة "جريسددان" التددي اندددثرت َددي القددرن 
الساب  عشر الميادي، ونسبت إل  الحاج علي الزيات، وهي تشتْر بحلج القلن، وعار الزيوت، 

القدداهرة اإلسددكندرية، وبلددغ واددناعة الاددابون، والسددمن الندداعي، وتوجددد بْددا محلددة علدد  سددكة حديددد 
 ألم نسمة. 52م( 1572عدد سكانْا سنة )

 أ ( أسرته:
ينتسدددب الشددديخ عبددددالوهاب خدددام إلددد  أسدددرة ليبدددة محاًَدددة علددد  الددددين والقددديم اإلسدددامية، وكاندددت 
جال وتقدير حرات عل  تربيدة أبنائْدا تربيدة إسدامية، ووجْدتْم إلد  حفدً القدرآن  موض  احترام وا 

العلميددة الراقيددة، وتًْددر تلددك الثمددار َددي الشدديخ عبدددالوهاب خددام، وأخيدده محمددد  الكددريم والمدددارس
 عبدالواحد خام َقد كان مربيًا كبيرًا.

 ب( حفظه للقرآن الكريم:
لمددا بلددغ الشدديخ عبدددالوهاب خددام سددن تلقددي العلددم وجْتدده أسددرته الكريمددة إلدد  كتدداب مدينتدده لحفددً 

عربية وعلوم الدين مدن َقده وتفسدير القدرآن الكدريم، والحدديث القرآن الكريم، وتعلم مبادا علوم اللغة ال
النبددوي الشددريم وريددر ذلددك، حيددث قددال األسددتاذ محمددد عددزت اللْلدداوي وريددره "وعندددما درج اددبيًا 

 .(1)انتًم َي أحد كتاتيب مدينة كفر الزيات، حيث حفً القرآن" 

 ج( التحاقه باألزهر الشريف:
فدً القدرآن الكدريم، وتعلدم مبدادا العلدوم، التحدق بداألزهر سدنة بعد أن أتم الشديخ عبددالوهاب خدام ح

أي قبل تنًيمه وتلويره بعدة سنوات، َقد كان التعليم َي األزهدر يدتم عدن لريدق حلقدات م( 1500)
آخدر يددرس المدادة أمامه من الللبة من يحضر، وقد يكون َي المسجد شيخ أحدد يجلدس إلد  عمدود 

 .(2)لخيار لللالب َي الدوام وااللتزام واختيار المدرس نفسْا التي يدرسْا األول، ويترك ا

 د ( التحاقه مبدرسة القضاء الشرعي:
ًددل الشدديخ عبدددالوهاب خددام َددي األزهددر الشددريم إلدد  أن اَتتحددت مدرسددة القضدداء الشددرعي سددنة 

م(، َانتًم َي سلك الدارسين بْا إثر اَتتاحْا مباشرة وقد بقي الشيخ عبدالوهاب خام َي 1507)
                                      

طبعة دار القلم  –الما بعدها  42د. مرمد يثمان شبير ع –خالف ال قيال األصاللي المجدد  بالالهايبد ( 1)
 دمشق.
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الشددْادة العاليددة التددي تؤهلدده لتددولي م( 1515ه المدرسددة مدددة ثمدداني سددنوات، حتدد  نددال َددي سددنة )هددذ
 .(1)منااب عديدة منْا القضاء، والمحاماة، والتدريس، وكان من المتفوقين َي الدراسة 

 أقرانه يف املدرسة من أقرانه الذين درسوا معه يف هذه املدرسة:هـ( 
 الشيخ علي اخلفيف: -1

ية بمار سنة )ولد الشي وبعدد أن حفدً م( 1151-هدد1305خ علي الخفيم َي قرية الشْداء بالمنَو
والتحدددق بددداألزهر الشدددريم وقدددد راَدددق الشددديخ عبددددالوهاب خدددام َدددي القدددرآن الكدددريم َدددي كتددداب القريدددة 

ي سنة )  م(.1571سنوات الدراسة َي هذه المدرسة وقد تَو
 الشيخ أمني اخلويل: -2

ي م(، وبعد أن حفً القرآن الكريم والتحدق بداألزهر، وبمدرسدة 1155ة سنة )ولد بمركز أشمون بالمنَو
م( َقددد عااددره الشدديخ عبدددالوهاب خددام أثندداء للددب العلددم َددي هددذه 1510القضدداء الشددرعي سددنة )

المدرسة خمس سنوات وبعد تخرجده تقلدد أعلد  المناادب العلميدة واإلداريدة َدي الدولدة، َعدين أسدتاذًا 
ي سنة ) َي كلية اآلداب، ومديراً   م(.1567إلدارة الثقاَة بوزارة التربية والتعليم وتَو

 الشيخ حممد فرج السنهوري: -3
م( وبعددد أن حفدً القددرآن التحدق بدداألزهر ودرس بمدرسدة القضدداء 1151َقدد ولددد بمركدز دسددوق سدنة )

، الشددرعي، ونددال شددْادتْا العاليددة، وعددين قاضدديًا، وتقلبددت بدده المنااددب حتدد  اختيددر وزيددرًا للوقددام
ي سنة )  م(.1577عااره الشيخ عبدالوهاب خام أثناء دراسته َي مدرسة القضاء الشرعي، تَو

 
 
 األستاذ أمحد أمني: -4

م( وبعد أن حفً القرآن الكريم التحدق بداألزهر، ودرس بمدرسدة القضداء 1116َقد ولد بالقاهرة سنة )
تدده لالبددًا  َددي مدرسددة القضدداء الشددرعي الشددرعي، وزامددل الشدديخ عبدددالوهاب خددام، حيددث قددال: "عَر

ومدرسددًا بْددا، وقاضدديًا بالمحدداكم الشددرعية، وأسددتاذًا َددي كليددة اآلداب، وزمدديًا َددي المجمدد ، وكددل لددور 
ي سنة )  .(2)م( 1554من هذه األلوار عَرت َيه ما يوجب اإلعجاب" وتَو

 

 
ً
 : شيوخه:ثالثا
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 الشيخ أمحد إبراهيم بك: -1
قيده األدبداء، ولدد بالقداهرة سدنة )يعتبر الشيخ أحمد إبدراهيم أديدب الفقْد م(، وبعدد أن حفدً 1174اء َو

القرآن الكريم ودرس بمدرسة العقادين االبتدائية التحق باألزهر، ثم بددار العلدوم، وبعدد أن تخدرج َيْدا 
عمل مدرسًا َي المدارس الحكومية المارية، ثم بمدرسة القضاء الشرعي، ثم بكلية الحقوق بجامعة 

دل يعمدل ي سدنة ) القاهرة، ًو اتده: 1545َيْدا حتد  تدَو م( قدال َيده الشديخ عبددالوهاب خدام بعدد َو
ي إل  رحمة ال عالم من أَضل علماء مار،  قيه من أجل َقْاء المسلمين، وأستاذ من خيرة "تَو َو

أسداتذة كليدة الحقدوق بجامعدة َددؤاد األول هدو أسدتاذ الجليدل اداحب العددزة المرحدوم أحمدد إبدراهيم بددك" 
(1). 

 خ حممد اخلضري: الشي -2
يعتبر الشيخ محمد الخضري الباجوري من الرواد َي تداريخ التشدري  اإلسدامي، حيدث قدال: "لدم أجدد 
َي هذا الكتاب أحدًا سبقني َي هذا الموضوع" ولد الشديخ محمدد الخضدري بدن عفيفدي البداجوري َدي 

العربية( تخرج َي دار وهو أخو األستاذ عبدال عفيفي ااحب كتاب )المرأة م( 1172القاهرة سنة )
َي المدارس المادرية الحكوميدة، ثدم عدين أسدتاذًا بمدرسدة م(، عمل َي التدريس 1155العلوم سنة )

م( وألددم كتابدده َددي )أاددول الفقدده( اختاددر َيدده وهددذب وقددارب، َْددو 1507القضدداء الشددرعي سددنة )
ي سدنة )كتاب َي هذا العلم،  باإلضداَة إلد  الكتدب م( لده 1527ال كتاب هذا العلم قال الراَعي وتَو

دداء َددي سدديرة الخلفدداء" ومحاضددرات َددي السدابقة "نددور اليقددين َددي سدديرة سدديد المرسددلين  " و "إتمددام الَو
 .(2)تاريخ األمم اإلسامية، ورير ذلك 

 األستاذ حممد عاطف بركات: -3
يعتبدددر األسدددتاذ محمدددد عدددالم بركدددات مدددن الدددرواد َدددي اإلاددداى اإلداري والتربدددوي، ولدددد َدددي دسدددوق 

كان أبوه يعمدل نداًر قسدم دسدوق، وبعدد أن حفدً القدرآن الكدريم َدي مسدقل رأسده سداَر ار حيث بم
إل  القاهرة وهو َي الحادية عشرة من عمره للدراسة َي المدارس االبتدائية، وسكن ببيدت خالده سدعد 

دي السدنة الثامندة عشدزرلول َي عابدين،  رة والتحق بداألزهر الشدريم، وأقدام َيده مددة أربد  سدنوات، َو
م(، وكددان متفوقددًا 1154م( وتخددرج منْددا سددنة )1150مددن عمددره انتقددل للدراسددة َددي دار العلددوم سددنة )

َي دراسته، َاختير لابتعاث إل  إنكلتدرا، وكدان أول مبعدوث مدن دارس العلدوم ولمدا رجد  مدن البعثدة 
ن يحترمده كدا وكان جدادًا َدي عملده، حتد  إن "دنلدوب" اإلنكليدزيعين مفتشًا َي المدارس الحكومية، 

م(، ولمدا 1503ثم اختير إلاداى التعلديم األولدي َدي الكتاتيدب سدنة )اللغة العربية ونًام المدارس، 
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وقدد  االختيددار عليدده ليكددون ندداًرًا لْددا، َأبدددع َددي  م(1507أنشددئت مدرسددة القضدداء الشددرعي سددنة )
ل حينمدددا زار إدارتْددا واختيددداره للمدرسددين والمنددداهج التددي تددددرس َيْدددا، حتدد  إن السدددللان حسددين كامددد

 .(1)المدرسة أعجب بإدارتْا، وأنعم عليه بلقب "البكوية" من الدرجة األول  

 
ً
 : تالميذه:رابعا

يعد التاميذ الذين وعوا ما سمعوا من أستاذهم، وبلغوا ما وعوا، َنشروا علمه وهدداه مدن العلدم النداَ  
رحمدده ال كثيددرون، َددإذا كددان  الددذي يبقدد  بعددد مددوت العددالم، وهددم بالنسددبة للسددتاذ عبدددالوهاب خددام

الشدديخ خددام َددي حياتدده الماديددة شخاددًا واحدددًا، َإندده َددي حياتدده العلميددة لباقيددة شخادديات متعددددة، 
َأبناؤه القضاة الشرعيون، وأبناؤه القضاة المدنيون، وأبناؤه المدرسون، وأبناؤه المفسرون وأبناؤه عامدة 

مقاالتددده كدددل أولئدددك الشددديخ خدددام وهدددؤالء يادددعب النددداس الدددذين انتفعدددوا بدروسددده وأحاديثددده وبحوثددده و 
 حارهم وسوم أكتفي بالترجمة لبعضْم.

 الشيخ حممد أبو زهرة: -1
يعد الشيخ أبو زهرة مدن العمالقدة َدي الفقده اإلسدامي، كدان راسدخ القددم، ناَدذ الباديرة، بليدغ اللسدان، 

ينددة المحلددة الكبددرى سددنة قددوي الحجددة، اددارمًا َددي مواجْددة الًددالمين، ولددد الشدديخ محمددد أبددو زهددرة بمد
م( وتربدددد  بالجددددام  األحمدددددي، ودرس َددددي مدرسددددة القضدددداء الشددددرعي َددددي الفتددددرة 1151-هددددد1316)
ي هذه المدرسة تتلمذ عل  يد الشيخ خام، كما يقول أبدو زهدرة: "نحدن الدذين م( 1516-1525) َو

ننا َقدنا جدزءًا مدن ارتبلنا م  ذلك العالم الجليل برابلة الود والاداقة، وذقنا للم عشرته، نحس بأ
 أنفسنا".

بدأ الشديخ محمدد أبدو زهدرة اتجاهده إلد  البحدث العلمدي َدي كليدة أادول الددين بداألزهر الشدريم التدي 
و )الجدل(، و )التداريخ األديدان(، ثدم عدين بجامعدة م( َألم )كتاب الخلابة( 1533عين َيْا سنة )

ي القاهرة وكتب أرلب مؤلفاته مثل تراجد  األئمدة األعدام ود  الملكيدة ونًريدة العقدد، وريدر ذلدك، تدَو
 .(2)م( 1574-هد1354َي القاهرة سنة )

 الدكتور عبدالوهاب عزام: -2
م(، حفددً 1154-هددد1312ولدد الدددكتور عبددالوهاب عددزام َدي الشددوبك مدن قددرى الجيدزة بماددر سدنة )

رعي، وتخدرج القرآن الكريم َي كتاب القرية، والتحق باألزهر الشريم، ودرس َي مدرسة القضاء الشد
م( ثددم اتجدده بعددد ذلددك إلدد  الجامعددة الماددرية، وحاددل علدد  ليسددانس َددي اآلداب 1520َيْددا سددنة )

                                      
 الما بعدها. 23( المصدر السابق: ع1)

 الما بعدها. 78( المصدر السابق: ع4)
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وحادل علد  درجدة الددكتوراه والفلسفة، واختير مستشار للشئون الدينيدة َدي السدفارة المادرية بلنددن، 
هرة، وتقلددد عدددة َددي اآلداب الفارسددية مددن لندددن، وعددين بعددد عودتدده أسددتاذًا للغددة الفارسددية بجامعددة القددا

ي منااددب: كعميددد لكليددة اآلداب َددي الباكسددتان  وسددفير لماددر َددي المملكددة العربيددة السددعودية، وتددَو
بمنزلدده َددي الريدداض، حيددث كددان يقدديم بدددعوة مددن الحكومددة السددعودية إلنشدداء جامعددة بالسددكتة القلبيددة 

م( ولدده مددن 1555-هددد1371الملددك سددعود، ونقددل جثماندده باللددائرة إلدد  القدداهرة، ودَددن بحلددوان سددنة )
 (، و )ذكرى أبي الليب بعد ألم عام(، و )مجالس السللان الغوري(.المثن من  المؤلفات )َاول

 الدكتور عبدالعزيز عامر: -3
يعد الدكتور عبدالعزيز عامر من أوائدل المؤسسدين َدي المجلدس األعلد  للشدئون اإلسدامية بالقداهرة، 

الدددكتور عبدددالعزيز عددامر  ث بْددذا المجلددس. التحددقوأحددد أعضدداء لجنددة الخبددراء َددي التفسددير والحدددي
م(، وحادددل علددد  دبلدددوم 1543( وتخدددرج َيْدددا سدددنة )م1535بكليدددة الحقدددوق بجامعدددة القددداهرة سدددنة )

فترة كان الشيخ ثم حال عل  دبلوم الدراسات الم( 1544الدراسات العليا َي القانون الخاص سنة )
ل األسددتاذ عبدددالعزيز عددامر بعددد تخرجدده كمعدداون خددام أسددتاذًا للدراسددات اإلسددامية َددي الكليددة، عمدد

يفددة مستشددار بمحكمددة 1545للنيابددة سددنة ) ددائم القضددائية حتدد  واددل إلدد  ًو م(، ثددم تدددرج َددي الًو
استئنام القاهرة. كما عمل َي التدريس الجامعي َدي كثيدر مدن الجامعدات مثدل: جامعدة القداهرة َدرع 

م( 1555دية بعد أن حال عل  الدكتوراه سنة )الخرلوم، وجامعة األزهر، وجامعة أم القرى بالسعو 
 .(1)«َي الشريعة اإلسامية التعزيز»وكان موضوع رسالته 

: الوظائف التي شغلها:
ً
 رابعا

ائم كلْا ذات عاقة بدالعلم والثقاَدة ونشدر الدوعي  شغل الشيخ عبدالوهاب خام َي حياته عدة ًو
دائم: التددريس الجدامع دارة شدؤون المسداجد التشريعي الجديد. ومن هذه الًو ي، والقضداء الشدرعي، وا 

 .َي وزارة األوقام
 وفيما يلي بيان هلذه الوظائف:

 * التدريس اجلامعي
 التدريس يف مدرسة القضاء الشرعي: -1

َدددي السدددنة التدددي تخدددرج َيْدددا الشددديخ عبددددالوهاب خدددام مدددن مدرسدددة القضددداء الشدددرعي، وهدددي سدددنة 
 ليكون عضو هيئة تدريس َيْا. اء عليهم( وق  اختيار مجلس إدارة مدرسة القض1515)

 التدريس يف كلية احلقوق جبامعة القاهرة: -2

                                      
 الما بعدها. 77( المصدر السابق: ع1)
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أدخلددت كليددات الحقددوق َددي الجامعددات الماددرية َددي مناهجْددا الدراسددية مددواد الشددريعة اإلسددامية مددن 
أحوال شخاية، وأاول الفقه، والوقم، والواية، والميراث، ورير ذلك. وقد أدى هدذا إلد  اسدتعانة 

ليات بأساتذة متخااين َي الفقه واألادول، وتعييدنْم أسداتذة متفدررين لتددريس تلدك العلدوم تلك الك
الكفددداءات العلميدددة  الشدددرعية، ومدددن أوائدددل مدددن تدددم تعييدددنْم َدددي كليدددة الحقدددوق الشددديخ علدددي اسدددتقلاب

الشددرعية أمثددال الشدديخ عبدددالوهاب خددام، الددذي تدددم تعييندده َددي كليددة الحقددوق بجامعددة القدداهرة سدددنة 
َوجددد الشدديخ خددام نفسدده َددي بيئددة علميددة دَعتدده إلدد  موااددلة الجددد والبحددث، وتحضددير  م(1534)

 .(1)دروسه َي األحوال الشخاية وأاول الفقه، والوقم والواية والميراث 
 التدريس يف معهد الدراسات العربية العالية: -3

مدن أوائدل مدن تدم حرص المعْد عل  أن يكون المدرسون َيه مدن ذوي الكفداءات العلميدة والعمليدة. و 
ًا علد  قسدم الدراسدات اإلسدامية  االستفادة منْم َي هذا المعْد الشيخ علي الخفيم الدذي كدان مشدَر

وقد عمدل هدذا الشديخ علد  اسدتقلاب الكفداءات العلميدة م( 1553والقانونية، حيث اختير لذلك سنة )
ريدددر متفدددري لتددددريس الشدددرعية أمثدددال الشددديخ عبددددالوهاب خدددام، الدددذي وقددد  االختيدددار عليددده كأسدددتاذ 

م( َقددام بددذلك خيددر قيددام، وألقدد  عدددة محاضددرات َددي موضددوع: )ماددادر 1554أاددول الفقدده سددنة )
التشدددري  َيمدددا ال ندددص َيددده( قدددال الشددديخ محمدددود شدددلتوت َدددي حفدددل تأبينددده: "أودع المكتبدددة اإلسدددامية 

البحدث التدي  الوثائق العلمية الااَية المْذبة التي نْضت بْذا العبء، وخلدت بحوثده ولريقتده َدي
انفدرد بْددا عددن معااددريه، والتددي سددتًل قائمددة بدين ًْرانددي لدداب الشددريعة اإلسددامية تمليْددا علدديْم 

َيمددا ًْددر، محاضدددراته التددي ألقاهددا علدد  للبددة قسدددم كمددا أرادهددا ال". ولقددد كددان آخدددر تلددك الوثددائق 
يمددا ال نددص م( وموضددوعْا: "ماددادر التشددري  1554َ-1553الدراسددات العربيددة العليددا َددي سددنتي )

 (2)َيه" 
 :القضاء الشرعي*

 
ً
 للتداعي، وقطعـا

ً
القضاء الشرعي هو: الفصل بني الناس يف اخلصومات حسما

 .(3)للنزاع باألحكام الشرعية امللقاة من الكتاب والسنة" 
 وفيما يلي بيان للوظائف القضائية التي توالها الشيخ عبدالوهاب خالف: 

 م.1220اكم الشرعية الشيخ خالف القاضي الشرعي يف احمل -1
 .(4)الشيخ خالف املفتش باحملاكم الشرعية  -2

                                      
 .23، 28المصدر السابق: ع (1)

 .21( المصدر السابق: ع4)

 .18( النظام القضائي في ال قال اإلسالمي دكتالر مرمد ر فت يثمان ع2)

 .22ع-24د. مرمد يثمان شبير ع –( يبدالالهاب خالف ال قيال األصاللي المجدد 2)
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 األوقاف اإلسالمية: *
بعد عدة سنوات من تعيينه قاضيًا شرعيًا انتقدل إلد  وزارة األوقدام لتدولي إدارة شدئون المسداجد َيْدا، 

 .(1)م 1524واإلشرام عليْا وكان ذلك سنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
ً
ه وحرصت على األوساط العملية التي كرمتسادسا

 االستفادة منه:
حرات الجْات العلمية  -رحمه ال -للمكانة العلمية التي احتلْا الشيخ عبدالوهاب خامنًرًا 

 عل  تكريمه واالستفادة منه ومن هذه الجْات:
 جامعة القاهرة: -1

حرات الجامعة عل  اإلَادة من كتابته وخبرته، ًَل يشغل مناب األستاذ األول للشريعة 
م(، وبعد إحالته إل  المعاش ًل يعمل َيْا كأستاذ 1541سامية حت  أحيل إل  المعاش سنة )اإل

م(. وأللقت الجامعة اسمه عل  قاعة من قاعاتْا 1556رير متفري إل  أن أقعده المرضي سنة )
وقد أرسله الجامعة أكثر من مرة إل  األقلار العربية الشقيقة لعلاع عل  بعض المخلولات 

م( ألق  َي 1546ة، َكان سفيرًا ناجحًا لمار َي كل مكان. ولما زار السودان َي شتاء )النادر 
 النادي الماري عدة محاارات تركت أثرًا كبيرًا وليبًا َي نفوس أبناء السودان الشقيق.

 جممع اللغة العربية بالقاهرة: -2
                                      

 .22( المصدر السابق: ع1)
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حرص مجم  اللغة العربية بالقاهرة عل  االستفادة مدن علمده َدي اللغدة العربيدة والشدريعة اإلسدامية، 
م( ضددددمن عشددددرة أعضدددداء جدددددد مددددن الماددددريين وهددددم: عبدددددالرزاق 1546َعينددددة عضددددوًا َيدددده )سددددنة 

بدددراهيم مددددكور، وعبددددالوهاب عدددزام، وزكدددي المْنددددس، وأحمدددد زكدددي، ومحمدددود شدددلتوت،  السدددنْوري، وا 
، وماددلف  نًيددم، ومحمددد َريددد أبددو حديددد وعبدددالوهاب خددام. وقددد تددول  الدددكتور ومحمددد شددرم

 «.العشرة الليبة»أحمد أمين باسم المجم  استقبالْم، وأللق عليْم 
وكددان رحمدده ال عضددوًا َدداعًا َددي المجمدد ، يفدديض بالحيويددة والنشددال كمددا قددال زميلدده الشدديخ محمددود 

ًا، ترسددل شمسدده أشددعتْا زاملندداه َددي هددذا المجمدد  حينددًا مددن »شددلتوت  الدددهر، َكددان أينمددا كددان مشددَر
الوضددداءة الْانئدددة علددد  العيدددون َتبادددر، وعلددد  القلدددوب َتلمدددئن، وعلددد  الضدددمائر َتسدددكن، وعلددد  

 «.الحقائق َتنكشم
 ومن األنشطة التي قام يف اجملمع:

ولجندة المشاركة َي لجان المجم  المْمة، حيث أسْم َي أعمال لجان ألفاً الحضدارة الحديثدة،  -أ
األدب، ولجندددة علدددوم األحيددداء والزراعدددة ولجندددة القدددانون واالقتاددداد، ولجندددة اللْجدددات، ولجندددة ألفددداً 

 القرآن.
وقد تحددث الشديخ خدام عدن أهميدة اللجندة األخيدرة َدي نددوة مدن نددوات مجلدة "لدواء اإلسدام" حيدث 

قسددم لللفدداً  قددال: "َكددر المجمدد  اللغددوي َددي وضدد  معجددم للقددرآن" وقسددم هددذا المعجددم إلدد  قسددمين:
ومدددلوالتْا باللغددة العربيددة، والمددراد مددن كددل لفددً َددي اآليددة التددي ورد َيْددا وقسددم آخددر لمعجددم األعددام 
التددي جدداء َددي القددرآن، أي أسددماء األشددخاص، وأسددماء األمدداكن مثددل: إبددراهيم، وأحقددام، وريددر ذلددك، 

علد  لجندة النبدات، ويعرض كل من هذه األسماء عل  اللجان المجتمعدة، َدإذا كدان اسدم نبدات حدول 
وهكذا. َْذا العمل الذي يقوم المجم  بده مدن أحسدن األعمدال، َاإلنسدان يقدرأ َدي القدرآن قدول شدعيب 
عليه السام: )ويا قوم ال يجدرمنكم شدقاقي أن ياديبكم مثدل مدا أاداب قدوم ندوى أو قدوم هدود أو قدوم 

 [.15لول منكم ببعيد( ألهود: 
ددة هددذه وشددعيب َددي مدددين َددإن لددم أعددرم موقدد  مدددين مدد ن موقدد  لددول مددن موقدد  قددوم اددالح، َمعَر

 األماكن ومواضعْا وماوراتْا يعد أكبر معين عل  َْم القرآن".
تقددديم االقتراحددات المْمددة، ومددن ذلددك: أن تادددر "مجلددة مجمدد  اللغددة العربيددة" مددرتين َددي السددنة  -ب

ددي أول مددايو مددن كددل عددام، كمددا اقتددرى أن  مبر، َو ينشددر المجمدد  بددداًل مددن مددرة واحدددة، َددي أول نددَو
الماللحات العلمية التي وضعتْا اللجان وأقرها المجم ، بحث نشر ماللحات كل علم َي نشرة 
خااددة، وتددوزع مجانددًا علدد  األَددراد والْيئددات المختاددة بْددذه الماددللحات، ويتبدد  هددذا مددا يقددر مددن 
مادددللحات بعدددد ذلدددك، ومدددا أقدددره المدددؤتمر مدددن هدددذه المادددللحات يعددداد نشدددره بعدددد ذلدددك َدددي مجلدددة 

 المجم .
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المشدداركة َددي مجلددة المجمدد  بكتابددة المقدداالت العلميددة ومددن ذلددك مقددال "االاددلاحات الفقْيددة"  -ج
 م( الذي سنعرم به َي مؤلفاته.1553الذي نشر َي الجزء الساب  )

 المشاركة َي احتفاالت المجم  بإلقاء الكلمات المؤثرة ومن ذلك: -د
 (.7/136المجم  )مجلة المجم   كلمة َي استقبال الشيخ علي عبدالرازق َي -1
م( عددددن معيددددار الددددديلمي وشددددعره )مجلددددة اللغددددة 1541-47كلمددددة عددددن البحددددوث األدبيددددة لعددددام ) -2
 م(.7/153
 (1)(. 11/247كلمة َي تأبين األستاذ أحمد أمين )مجلة المجم   -3

 

 

 

 

 

 

 
ً
له  أساتذته وأقرانه وتالميذه شهادة:سابعا

 باملكانة العلمية :
ن شدْدوا للشديخ عبددالوهاب خدام بْدذه المكاندة العلميدة شديخه أحمدد إبدراهيم بدك، َقدد من أوائل الدذي

التدي تخدرج َيْدا، وهدي سدنة حرص كل الحرص عل  تعيينه َدي مدرسدة القضداء الشدرعي َدي السدنة 
 م(.1534م(، كما حرص عل  تعيينه َي كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة )1515)

ا له بهـذه املكانـة الشـيخ حممـود شـلتوت ومن أقرانه وزمالئه الذين شهدو
 م( حيث قال:1293-1323هـ=1310-1333)
"ونحن حينما نذكر الفقيد قيامًا بحق الجْود القوية َي خدمة الشرع والدين وبحق األخاق الفاضدلة  

ربة، والمواهب اإلنسانية التي تجعل من أَراد اإلنسان نوعًا مستقًا بين اإلنسانية العامة والملكية المق
 .(2)إنما نذكر شخايته التي تبوأ بْا مكانته َي هذا النوع المستقل" 

  وقال الدكتور منصور فهمي:
تدده مدن عددة نددواى؛ مدن اددداقة جمعتندا َدي أيددام الشدباب، ومددن  "وال شدك أن األسدتاذ خددام، وقدد عَر

                                      
 .58-58المصدر السابق ص(1)

 .24( المصدر السابق: ع4)
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يمدا قدرأت لده، ومدا كدانالة ارتبلندا بْدا َدي ناحيدة  يقدرأ لده كثيدر،  العلدم َدي مجمد  اللغدة العربيدة، َو
دائمًا بالتنويه الذي يدذكر وما كان يسم  له أكثر، كل هذا يجعل من شخاية الفقيد شخاية جديرة 

ال قالناس، ويثير َي أنفسْم بعض العًمة الروحية والخلق التي كانت ألمثال الف َإثدارة المروندة يدد وا 
ثارة َي ادور تاميذه ومن اتالوا ب  ه آثار باقية خالدة".المنشودة من كتب ومقاالت، وا 

ومن تالميذه الذين شهدوا له بهذه املكانة الشيخ حممـد أبـو زهـرة حيـث 
  يقول يف ندوة جملة لواء اإلسالم:

ن مآثره  خالدات، َكتبه وبحوثه ومقاالته "ليست هذه الندوة تتس  لمآثر األستاذ عبدالوهاب خام، وا 
يتددردد َيْددا ادددى اددوته العميددق العددذب الددذي منشددورة معلومددة بددين الندداس، ومازالددت أجددواز القضدداء 

داء: إن الدذي  يسترعي األسماع، سواء أرض الناس أم لم يرضوا، ولكن البد مدن كلمدة هدي كدمعدة َو
نتألم له هو أن المكان يفري من العالم، َا نجد من يملؤه، لقد كثر اسم العلماء، ولكن قل العاملون، 

 .(1)َي الخلق" العلم َقل، بل مآثره واألستاذ الشيخ خام لم يكن له مآثر َي 
 
 

"لقد كان أستاذنا الجليدل الدذي َقددناه قدوة للشدريعة بشخاده المْيدب، وبيانده وقال يف مكان آخر: 
الرائدد ، وأحاديثدده العذبددة السددْلة، وبحوثدده الفياضددة، وكنددا َددي كليددة الحقددوق نحددس بددأن الشددريعة، ولْددا 

إل  شخايات تجليْدا، ولْدا مدن المكاندة َدي النفدوس مدا  مكانتْا القدسية ودقتْا الفقْية تحتاج دائماً 
يرد زيغ الزائغين، لقدد َقددنا مندذ عشدر سدنوات أسدتاذنا العًديم اإلمدام أحمدد إبدراهيم، ولكدن وجددنا َدي 
أسددتاذنا خددام عددزاء، ولقددد قددام بحددق األمانددة، وحمددل العددبء كريمددًا، وكددان خلفددًا لكددريم عًدديم، واآلن 

 .(2)إلسام َيه خيرًا" َقدنا الخلق، َاللْم عوض ا
 
 
 
 
 
 

                                      
 .22( المصدر السابق: ع1)

 .22( المصدر السابق: ع4)
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ً
 : مؤلفاته وحبوثه:ثامنا

 
ً
 مؤلفاته يف علوم القرآن وتفسريه: - أوال

 نور من القرآن الكريم: -1
َدددي القددداهرة وأعيدددد لبعددده َدددي دار الثقاَدددة بقلدددر، دون م( 1541-هدددد1367لبددد  هدددذا الكتددداب سدددنة )
لمتوسدل، وهدو َدي األادل دروس َدي التفسدير ( افحة مدن القلد  ا160تاريخ لب ، وهو يق  َي )

تضددمن هددذا الكتدداب مقدمددة، وتفسددير ألقاهددا َضدديلته علدد  للبددة العلددم َددي دار الحكمددة بالقدداهرة. وقددد 
 .(1)والنساء ثاثة أرباع من السور اللويلة: وهي البقرة، وآل عمران، 

 
ً
 مؤلفاته يف السنة والسرية: - ثانيا

 غزوة بدر الكربى: -2
م(،  1541-هددد1367) (2ي ثاثددة مقدداالت َددي مجلددة "لددواء اإلسددام" األول َددي س )بحددث منشددور َدد

-هدددددددد1367( )2(، والثالدددددددث َدددددددي س )2م(، ع )1541-هدددددددد1367)( 2(، والثددددددداني َدددددددي س )1ع)
بمناسدبة قددوم شدْر رمضدان الكدريم َدي سدنة ( افحة كتب هدذا البحدث 6(، ويق  َي )3م( )1547

                                      
 .120( المصدر السابق: ع1)
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 .(1)هد( 1367)
 
ً
 لعقيدة والدعوةمؤلفاته يف ا –ثالثا

 العقائد التي دعا إليها حممد صلى اهلل عليه وسلم: -3
. وهددو يقدد  َددي خمددس (5م( ع )1554-هددد1373(، )7) سمقددال منشددور َددي مجلددة "لددواء اإلسددام" 

ادفحات، كتداب هدذا المقدال بعدد مقدال سدابق بعندوان: "دعدوة محمدد ادل  ال عليده وسدلم هدي دعدوة 
ادل  بت َيه أن دعدوة محمدد ث( أ1سام" من السنة نفسْا، العدد )الرسل" منشور َي مجلة "لواء اإل

ال عليه وسلم هي دعوة رسل ال أجمعين، وأن األديان السماوية كلْا، والكتب اإللْية كلْدا، ورسدل 
دي مقااددها التدي قاددت إليْدا، والاحدق منْدا  ال أجمعين متحدة َي أاولْا التي بنيت عليْدا، َو

يباين بعضْا بعضًا َي أاول العقائد، أو أسس العبدادات، أو أمْدات الفضدائل مادق للسابق، وال 
 .(2)والرذائل 

 
 
 

 
ً
 مؤلفاته يف أصول الفقه اإلسالمي: –رابعا

 علم أصول الفقه: -4
بعددد ذلددك. منْددا: اللبعددة الثالثددة، م(، ثددم لبدد  عدددة لبعددات 1542لبدد  هددذا الكتدداب ألول مددرة سددنة )
م( ومنْدددددا اللبعدددددة الرابعدددددة، ملبعدددددة النادددددر بالقددددداهرة سدددددنة 1547)ملبعدددددة النادددددر بالقددددداهرة سدددددنة 

م(، واللبعدددة الثامندددة، دار القلدددم بالكويدددت. ثدددم 1556-هدددد1376السدددابعة سدددنة )م(. واللبعدددة 1550)
م( وهدو 1550-هدد1411توالت لبعاته بعدد ذلدك إلد  أن وادلت إلد  اللبعدة السدابعة عشدرة، سدنة )

 ( افحة.231يق  َي )
رات ألقاها َضيلته عل  للبة كلية الحقوق بجامعدة القداهرة، قادد بْدا إحيداء وهو َي األال محاض

دي  لقاء الضوء عل  بحوثه، وراع  َي عبارته اإليجداز واإليضداى، َو علم أاول الفقه اإلسامي، وا 
وموضددددوعاته االقتاددددار علدددد  مددددا تمددددس إليدددده الحاجددددة َددددي اسددددتمداد األحكددددام الشددددرعية مددددن بحوثدددده 

ْم األحكام  القانونية من موادها، كما راع  أن تكون األمثلة التلبيقية لقواعد األاولية ماادرها، َو
من ناوص الشريعة، ومن مواد القدوانين الوضدعية وكدان يثيدر َدي كثيدر مدن المواضد  إلد  المقارندة 

                                      
 الما بعدها. 121( المصدر السابق: ع1)

 الما بعدها. 124( المصدر السابق: ع4)
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 .(1)بين أاول التقنين الشرعي وأاول التقنين الوضعي 
( 31نون املـدني رقـم )وعوارضها يف الشـريعة اإلسـالمية ويف القـااألهلية  -5

 م1252( لسنة 112على املال رقم ) م ويف قانون الوالية1243لسنة 
( 51م(، وهددو يقدد  َددي )1555-هددد1374دار الناددر بالقدداهرة سددنة )لبدد  هددذا الكتدداب َددي ملبعددة 

 .(2)افحة 
 االجتهاد بالرأي -9

م(، وهدو 1550-هدد1365سدنة )لكتاب َي دار الكتاب العربي بالقاهرة َي لبعتده األولد  لب  هذا ا
 .(3)( افحة 51يق  َي )

 مصادر التشريع فيما ال نص فيه -7
( 150م(، ويق  َدي )1554األول  معْد الدراسات العربية العليا سنة )لب  هذا الكتاب َقي لبعته 

اددددفحة ثددددم لبعتدددده دار القلددددم بالكويددددت لبعددددة ثانيددددة دون تدددداريخ لبدددد ، ثددددم لبدددد  لبعددددة ثالثددددة سددددنة 
 .(4)( افحة 110ق  َي )م( وي1572-هد1352)

 القواعد األصولية واللغوية التي تنطبق يف فهم األحكام من نصوصها -3
التددي تادددرها كليددة الحقددوق بجامعددة القدداهرة َددي سددنتْا َددي مجلددة القددانون واالقتادداد بحددث منشددور 

 .(5)( افحة 43(، وهو يق  َي )1م(، العدد )1540-هد1351العاشرة )
 الناس وتطورهماير مصاحل مصادر التشريع مرنة تس -2

بحددث منشددور َددي مجلددة القددانون واالقتادداد التددي تادددرها كليددة الحقددوق بجامعددة القدداهرة َددي السددنة 
 .(6)( افحة 22( وهو يق  َي )5، 4م( العددان )1545-هد1364( )15)

 النصوص القانونية وتأويلهاتفسري  -10
( 11الحقدوق بجامعدة القداهرة، السددنة ) بحدث منشدور َدي مجلدة القدانون واالقتاداد الاددادرة عدن كليدة

( افحة. وهو َدي األادل محاضدرة ألقاهدا َضديلته بنقابدة 22يق  َي )(، وهو 2م(، العدد )1541)
 .(7)م( 11/12/1547المحامين المارية بالقاهرة َي )

 االجتهاد يف األحكام الشرعية -11
                                      

 .122المصدر السابق: ع (1)

 .122ق: عالمصدر الساب( 4)

 .128المصدر السابق: ع (2)

 وما بعدها. 831المصدر السابق: ص (4)

 .841المصدر السابق: ص( 5)
 .841المصدر السابق: ص (6)

 .846المصدر السابق: ص (7)
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سدددددت ويقدددد  َددددي ( 1)م(، ع 1551-هددددد1370(، )4مقددددال منشددددور َددددي مجلددددة لدددددواء اإلسددددام، س )
حديثدة، وهدي: رسدد بداب االجتْداد المللددق، ادفحات. وقدد كتدب هدذا المقدال للدرد علد  دعددوى قديمدة 

 .(1)من المجتْدين السابقين، سدًا لذريعة الفساد والعبث بالتشري  ووجوب تقليد إمام 
 اإلسالم ومصاحل الناس -12

(، ص: 2م( عددددد )1551وليددده ي-هدددد1370( )شدددوال 5س )مقدددال منشدددور َدددي مجلدددة لدددواء اإلسدددام، 
هدد( 1401. ولب  ضمن كتاب )الربا والقضايا المعاارة( الملحدق بمجلدة األزهدر، شدعبان )15-11

. وهو َي األال رد عل  شبْة يتداولْا كثير من الناس َدي مجالسدْم، تدتلخص َدي 21-23ص: 
ات المعدددامات أن اإلسدددام َدددي أحكامددده ال يحقدددق مادددالح المسدددلمين االقتادددادية، وال يسددداير تلدددور 

المالية، وال يتفق وما تقتضديه سدعة الحركدات االقتادادية، واسدتثمار األمدوال بمدا يسدر ال مدن لدرق 
 استثمار.

اإلسدام َدي هدذا الوقدت وأن تلبيق اإلسام َي هدذا الوقدت سديؤدي إلد  إقفدال اسدتثمار. وأن تلبيدق 
ير سدديؤدي إلدد  إقفددال البنددوك والماددارم الماليددة، وشددركات التددأمين ا لتجدداري، وهدددم مؤسسددات التددَو

ددي الجملددة شددل الحركددة االقتاددادية، والوقددوم َددي دائددرة  واالدخددار، وتحددريم كثيددر مددن المضدداربات َو
 .(2)ضيقة من المعامات والمبادالت، تقضي أن يعيش المسلمون معيشة البدو 

 النسيان واخلطأ وأثرهما يف األحكام -13
م( 1552مددارس -هددد1371لسددنة الخامسددة )جمددادي اآلخددرة مقددال منشددور َددي مجلددة "لددواء اإلسددام"، ا

 .(3) 616-612( ص: 10العدد )
 
ً
 مؤلفاته يف علم الفقه اإلسالمي –خامسا

 الفقه العام) أ ( 
 خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي -14

م(، ثدم لبد  بعدد ذلدك معده عددة 1542مد  كتداب علدم أادول الفقده سدنة )لب  هدذا الكتداب أول مدرة 
( افحة. ثم لب  بعد ذلك لبعة مستقلة َدي دار القلدم بالكويدت، دون تداريخ 70َي ) ويق لبعات، 

 افحات من القل  المتوسل.( 110)لب ، ويق  َي 
 .(4)ألقاها َضيلة علي للبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة وهو َي األال محاضرات 

                                      
 .841( المصدر السابق: ص8)

 .130المصدر السابق: ع (4)

 .134( المصدر السابق: ع2)

 .132( المصدر السابق: ع2)
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 الشريعة اإلسالمية مصدر صاحل للتشريع احلديث -15
كلية الحقوق بجامعة القاهرة، السنة العاشرة القانون واالقتااد، التي تادرها  بحث منشور َي مجلة

( اددفحة، وهددو األاددل محاضددرة ألقاهددا 43( وهددو يقدد  َددي )4، 3م(، العددددان )1540-هددد1355)
فين َي اإلسكندرية َي )  .(1)م( 20/3/1540َضيلته بنادي المًو

 يف اختالف األئمة وأسبابه -19
ذا الموضوع، األول منْا "َي اختام األئمة رحمة" مجلة لدواء اإلسدام، س نشر عدة مقاالت َي ه

، والثدداني بعنددوان "أسددباب اخددتام المجتْدددين" 11-14( ص: 2م( العدددد )1545-هددد1361( )2)
نوان ع(، والثالدث بدال666-662( ص )5م(، العددد )1551-هد1370( )4مجلة لواء اإلسام، س )

 .(2) (746-741( ص )10فسْا، العدد )نفسه، نشر َي المجلة والسنة ن
 االصطالحات الفقهية -17

( 7م(، وهددو يقدد  َددي )1553بحددث منشددور َددي مجلددة مجمدد  اللغددة العربيددة، الجددزء السدداب ، السددنة )
افحات. وهو َي األال ورقة ألقاها َضيلته َي الجلسة الثامنة لمؤتمر مجمد  اللغدة العربيدة الدذي 

، وقدد عدرض َضدديلته َدي هدذه الورقدة للمادللحات الفقْيدة َددي م(5/2/1541عقدد َدي القداهرة َدي )
ي عار تدوين العلوم اإلسامية   .(3)العاور األول  لعسام، َو

 زكاة الفطر -13
( وهددو يقدد  َددي أربددد  1م(، ع )1545-هددد1361( )3مقددال منشددور َددي مجلددة "لددواء اإلسددام"، س )

 .(4)( هد1361سنة ) افحات. كتب هذا المقال بمناسبة قدوم شْر رمضان الكريم
 ضرائب احلكومة وفريضة الزكاة -12

(، وهدو يقد  َدي 12، 11م(، ي )1550-هد1365( )3ة "لواء اإلسام"، ص )مقال منشور َي مجل
( لسددددنة 55( اددددفحة. كتددددب هددددذا المقددددال بمناسددددبة إادددددار الحكومددددة الماددددرية القددددانون رقددددم )11)
وهددل يغنددي أداء هدذه الضددريبة عددن أداء  م( بشدأن َددرض ضددريبة عامدة علدد  اإليددراد والددخل،1545)

 .(5)الزكاة؟ 
 فقه املعامالت املالية: -ب
 اإلسالم واملعامالت -20

                                      
 .138لسابق: ع( المصدر ا1)

 .120( المصدر السابق: ع4)

 .124( المصدر السابق: ع2)

 .122المصدر السابق: ع (2)

 .1122المصدر السابق: ع (3)
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ي َيْددا 1556لبدد  هددذا الكتدداب كملحددق لمجلددة )اإلذاعددة الماددرية( سددنة ) م( وهددي السددنة التددي تددَو
ماددرية الشدديخ خددام رحمدده ال. وهددو َددي األاددل مجموعددة أحاديددث ألقاهددا َضدديلته عبددر اإلذاعددة ال

 .(1)تحت عدة عناوين منْا: "الدين المعاملة" 
 أحكام الوقف -21

م( بإلغدداء الوقددم علدد  ريددر الخيددرات لبدد  1552( لسددنة )110بعددد ادددور المرسددوم بالقددانون رقددم )
( 224م( وهدو يقد  َدي )1553-هد1373لقاهرة، اللبعة األول  سنة )هذا الكتاب بملبعة النار با

 .(2)افحة 
 انون الوقف اجلديداجلديد يف ق -22

( 17سددنة )البحددث منشددور َددي مجلددة القددانون واالقتادداد التددي تادددرها كليددة الحقددوق بجامعددة القدداهرة 
( اددفحة، وهددو األاددل محاضددرتان ألقاهمددا َضدديلته بنددادي 35( وهددو يقدد  َددي )2العدددد ) م(1547)

 .(3)م( 20/3/1547و  13/3المحامين َي يومي )
 

 واجملتمعفقه األسرة  - جـ
أحكام األحوال الشرعية يف الشريعة اإلسالمية وفق مـذهب أبـي حنيفـة  -23

 وما عليه العمل اآلن باحملاكم الشرعية املصرية
وهدو يقد  َدي  م(1536-هدد1355لب  هذا الكتاب بملبعة النار بالقاهرة َي لبعتده األولد  سدنة )

 .(4)( افحة 251)
 شرح قانون املواريث -24

جمددوا للشدديخ عبدددالوهاب خددام رحمدده ال، كمددا ذكددره الدددكتور محمددد هددذا الكتدداب ذكددره كثيددر ممددن تر 
مددن االلدداع مْدددي عددام، واألسددتاذ أنددور حجددازي بعنددوان "أحكددام المواريددث" ولسددوء الحددً لددم أتمكددن 

عل  هذا الكتاب. مد  كثدرة البحدث عنده َدي أكثدر مدن بلدد، وهدو الكتداب الثداني الدذي لدم أللد  عليده، 
 التي ذكرتْا َي هذا البحث َقد اللعت عليْا، وحرات عل  اقتنائْا.أما بقية الكتب واألبحاث 

م(، باعتبددار أندده مددادة مددن المددواد 1543( لسددنة )77وهددو َددي األاددل شددرى لقددانون المواريددث رقددم )
 .(5)المقررة عل  للبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، التي كان يعمل َيْا أستاذًا 

                                      
 .122( المصدر السابق: ع1)

 .128( المصدر السابق: ع4)

 .123( المصدر السابق: ع2)
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 .184( المصدر السابق: ع3)
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  اجلديديف مشروع قانون املواريث  -25
بحددث منشددور َددي مجلددة "القددانون واالقتادداد" التددي تادددرها كليددة الحقددوق بجامعددة القدداهرة َددي السددنة 

( افحة. وهدو َدي األادل محاضدرة 11( وهو يق  َي )4، 3م( العددان )1541-هد1360( )11)
م( 14/4/1541ألقاها َضيلته بقاعة جمعيدة االقتاداد والتشدري  َدي مادر َدي مسداء يدوم االثندين )

(1). 
 الشريعة اإلسالمية والشؤون االجتماعية -29

( 17بحث منشور َي مجلدة القدانون واالقتاداد التدي تاددرها كليدة الحقدوق بجامعدة القداهرة، السدنة )
 .(2)( افحة 22(، وهو يق  َي )1م( العدد )1547)مارس 

 
 التأمني االجتماعي يف اإلسالم -27

-هددد1366( )1ليددة، نشددر القسددم األول، س )بحددث منشددور َددي مجلددة "لددواء اإلسددام" َددي أعددداد متتا
( 3(، والقسدم الثالدث َدي السدنة نفسدْا، ع )2( والقسم الثداني َدي السدنة نفسدْا، ع )1م(، ع )1547

 .(3)( افحة 17ويق  َي )( 4والقسم الراب  َي السنة نفسْا، ع )
 فقه السياسة الشرعية: -د 
 لشؤون الدستورية والخارجية والماليةالسياسة الشرعية أو نًام الدولة اإلسامية َي ا -21

م( وهددو يقدد  َددي 1530-هددد1350لبدد  هددذا َددي لبعتدده األولدد  َددي الملبعددة السددلفية بالقدداهرة سددنة )
-هدد1357( افحة من القل  المتوسدل، ثدم لبعتده دار األنادار بالقداهرة لبعدة ثانيدة سدنة )141)

(. وهدو َدي األادل محاضدرات م1517م(، ثم لبعته دار الرسالة ببيدروت لبعدة ثالثدة سدنة )1530
األزهددر ومدرسددة القضدداء لقسددم التخاددص َددي ارين مددن خريجددي تددألقاهددا َضدديلته علدد  العلمدداء المخ

م( وهدي مدادة تقدرر ألول مدرة كمدا قدال الشديخ خدام: "بددأنا َدي 1523-هدد1342القضاء َي سنة )
سوى منْج دروسه الدذي  دراسة هذا العلم الناشئ الذي لم يدرس من قبل َيما نعلم، وليس بين أيدينا

يندددتًم عددددة بحدددوث َدددي مختلدددم الشدددؤون، ال تًْدددر بينْدددا وحددددة جامعدددة، وال ادددات ترتبْدددا ترتيدددب 
 .(4)مسائل العلم الواحد" 

 السلطات الثالث يف اإلسالم -22

                                      
 .182: ع( المصدر السابق1)
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بحددث نشددر َددي عدددة أعددداد لمجلددة "القددانون واالقتادداد" الاددادرة عددن كليددة الحقددوق بجامعددة القدداهرة. 
(، ونشددر القسدددم 4م(، العدددد )1535-هددد1354ل مندده َددي السددنة الخامسدددة للمجلددة )نشددر القسددم األو 

(، ونشدر القسدم الثالدث منده َدي 4م( العددد )1536-هدد1355الثاني منه َي السنة السادسة للمجلدة )
الغدددد بالقددداهرة َدددي لبعتددده األولددد  سدددنة م(. ثدددم نشدددرته دار آَددداق 1537-هدددد1357السدددنة السدددابعة )

 .(1)( افحة 144ق  َي )م( وهو ي1510-هد1400)
 أحباث قضائية شرعية -30

بحددث منشددور َددي مجلددة "القددانون واالقتادداد" الاددادرة عددن كليددة الحقددوق بجامعددة القدداهرة، َددي السددنة 
( ادددفحة، وقددد تضدددمن هدددذا 22(، ويقددد  َددي )3العدددد )م( 1535مدددارس -هددد1351التاسددعة )محدددرم 

وموقفده مدن أ عليْدا َدي العادر الحدديث، البحث نبذة تاريخية عن والية القضاء َدي مادر، ومدا لدر 
 .(2)المشرع الماري وخاتمة 

 دستور الدولة اإلسالمية -31
( ويقدددد  َدددي سددددت 11م(، ع )1552-هدددد1371( )5مقدددال منشددددور َدددي مجلددددة "لدددواء اإلسددددام"، س )

اددفحات. كتبدده للددرد علدد  مددن يتددوهم أن اإلسددام ديددن روحددي َحسددب، وأندده نًددم العبددادات وأمْددات 
 بين مكارم ولكنه لم يسن دستورًا لنًام الحكم، وتحديد عاقة الحاكمين بالمحكومين.المعامات، و 

ثددم بددين َيدده الحكددم التكليفددي لمددن يتددوهم ذلددك، واألسددس التددي يقددوم عليْددا دسددتور الدولددة اإلسددامية. 
 .(3)َالحكم التكليفي لمن يتوهم ذلك الحرمة، َيحرم عل  من يتوهم ذلك َي اإلسام 

 إلسالمية: دستورية مجهورية نيابيةاحلكومة ا -32
"لددددواء اإلسددددام" َددددي عددددددين متتدددداليين، العدددددد الثدددداني مددددن السددددنة السددددابعة بحددددث منشددددور َددددي مجلددددة 

( افحة. كتبه بمناسدبة مدا نشدر 11م(، والعدد الثالث من السنة نفسْا ويق  َي )1553-هد1372)
الدنص الدذي يعدين شدكل  َي الادحم المادرية مدن أن لجندة الدسدتور َدي مادر تعندي اآلن بوضد 

الحكومة َي مار، وأن أعضاءها من اإلخوان المسلمين تقددموا بمشدروع مدادة َدي هدذا الشدأن، وأن 
يق   .(4)البحث يكاد ينتْي إل  التَو

 موازنة بني املبادئ الدستورية يف اإلسالم ويف القوانني احلاضرة -33
( ويقدد  َددي خمددس 4م(، العدددد )1553-هددد1372)( 7مقددال منشددور َددي مجلددة لددواء اإلسددام، لسددنة )

ادددفحات، وهدددو يدددأتي اسدددتكمااًل للبحدددث السدددابق، الدددذي بدددين َيددده أن اإلسدددام لدددم يقدددرر شدددكًا معيندددًا 
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نمددا قددرر األسددس الثابتددة التددي يجددب أن يبندد  عليْددا نًددام الحكددم، والمنْدداج  للحكومددة اإلسددامية، وا 
يسدتْدَه، وتدرك لكدل أمدة إسدامية القويم الدذي يجدب أن يسدير عليده، والمثدل األعلد  الدذي يجدب أن 

أن يقيم أولوا األمر َيْا عل  هذه األسس نًام الحكدم الدذي يائدم حدالْم، ويحقدق مادالحْم، ويقديم 
العددددل َددديْم، ألن شدددكل النًدددام ممدددا يختلدددم بددداختام األحدددوال والبيئدددات، وقدددد تضدددمن هدددذا المقدددال 

 .(1)معاار مقدمة، ومقارنة بين الفقه اإلسامي والقانون الدستوري ال
 هيئة األمم والرق يف اإلسالم -34

م( 1552-هدد1371َي مجلدة لدواء اإلسدام األول منْمدا نشدر َدي السدنة الخامسدة ) مقاالن منشوران
( ص: 5، والمقددددال الثدددداني َددددي المجلددددة نفسددددْا والسددددنة نفسددددْا، العدددددد )416-412ص: ( 1العدددددد )
جاء ضل له الة بأعمال هيئة األمم . وهما َي األال رد عل  سؤال ورد من مسلم َا547-551

َيددده: )يعدددالج المجلدددس االقتادددادي واالجتمددداعي مسدددألة الدددرق والمتددداجرة بدددالرقيق كمشدددكلة اجتماعيدددة، 
القضدداء عليْددا مددن واجبددات األمددم المتحدددة ووثيقددة حقددوق اإلنسددان، والشددك أن سدديدي األسددتاذ يدددرك 

عدداء اإلسدام َددي هدذا الوسدل الدددولي، اإلسدامي بمشددكلة الدرق هدي مسددألة يسدتغلْا أعاقدة التشدري  
وخاواددًا أن أرلبيددة أعضدداء هيئددة األمددم المتحدددة مددن الدددول التددي لْددا ماضددي أسددود َددي التاعددب 
بحقوق الشعوب اإلسامية. ويدرك سيدي األستاذ موقم الباد العربيدة مدن مسدألة الدرق، وأن بعدض 

لد  إيضدداى موقدم اإلسددام مدن مشددكلة ألوانده ال يدزال ممارسددًا َدي بعددض تلدك الددباد. ونحدن بحاجددة إ
 .الرق باورة علمية مستمدة من التشري  اإلسامي

 والذي نود إيضاحه من حبوث الرق يف اإلسالم هو ما يأتي: 
الــرق، وهــذا يشــمل مصــادر التشــريع موفــق الشــرع احلنيــف مــن مســألة  -أ

 مجيعها: القرآن والسنة وغريهما من املصادر.
 الرقيق. موقف التشريع من حترير -ب
 به.قيود الشرع على الرق واملتاجرة  -ج
 تطور الرق يف التاريخ اإلسالمي. -د

الدعوة اإلسالمية وأثرها يف تقاليد الرق القدميـة مـن الناحيـة العلميـة -هـ
 اإلجيابية ومن الناحية النفسانية.

 .(2)وضعية الرقيق يف الشعوب اإلسالمية يف اآلونة احلاضرة  -و
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ً
 : وفاته:سابعا

أايب الشيخ عبدالوهاب خدام بمدرض أقعدده عدن إلقداء المحاضدرات َدي آخدر حياتده كمدا قدال هدو 
َددي حفددل تددأبين األسددتاذ أحمددد أمددين الددذي أقامدده مجمدد  اللغددة العربيددة بالقدداهرة: "لقددد سددْرت معدده قبددل 

ي َددي  م(، وتحدددثنا َددي موضددوعات شددت ، وللسددم كانددت كلْددا عددن 30/5/1554الددردى بليلددة )تددَو
بعليدل، وهدو مجموعدة األمراض وأعراضْا، وتعلمون الدنيا سلسلة متاعب، والناس َيْا عليل يتسل  

هموم تلتقي بْموم، ولما عزيته عن هذا بأنه إن كان متعبًا جسميًا َإن عقله سليم. قال: إن هذا من 
علددد  هدددذا أسدددباب متددداعبي، قدددوة عقليدددة تريدددد أن تعمدددل وتندددتج، ولكندددي ال أجدددد جسدددمًا ماديدددًا يعينندددي 

 اإلنتاج".
علد  مدا أادابه مدن مدرض، وأقعدده عدن اإلنتداج وقد ًل الشيخ عبدالوهاب خام رحمده ال ادابرًا 

ي يددوم الجمعددة ) م( 20/1/1556-هددد1375( مددن شددْر جمددادي اآلخددرة عددام )7العلمددي إلدد  أن تددَو
لخيددر  عددن ثمددان وسددتين سددنة قضدداها َددي التددأليم والتدددريس واإلادداى االجتمدداعي والعمددل الدددائب

اإلسام والمسلمين، وشي  جثمانه اللاهر إل  مقره األخير بمقابر الغفيدر بالقداهرة، تغمدده ال بواسد  
 رحمته وأسكنه َسيح جناته.

وه، وأثنددوا عليدده ثندداء عددالرًا. َقددال األسددتاذ أحمددد  اتدده رحمدده ال بكدداه أاددحابه وعدداَر ولمددا أذيدد  نبددأ َو
أنه يعز علينا أن نبدأ الندوة الليلة وقد خا مكدان علدم مدن  حمزة ااحب امتياز مجلة "لواء اإلسام"

أعامْدا، ذلكدم هدو األسدتاذ الكبيددر الشديخ عبددالوهاب خدام. لقدد سدداهم الفقيدد العًديم بعلمده العزيددز 
ي ، وبحوثه الفياضة َي "لواء اإلسام"   وقلمه الَر

دور َدي  إل  أن حجبه المدرض عندا، ثدم اختداره ال مدن بينندا، كمدا كدان يسداهم رحمده ال بناديب مَو
 ندوتنا من وقت قيامْا ببيانه الرائ  وتفكيره العميق، وعلمه الفياض، ورأيه المستقل.

رسداء دعائمْدا، َدإذا بكينداه اليدوم َإنْدا نبكدي  لقد زامل العقيد الكبير أسرة هدذه المجلدة مندذ إنشدائْا، وا 
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يدد  الخلددق، كددريم عًيمددًا، حلددو الشدمائل،  العدالم الفاضددل المْيددب الوقدور، نبكددي أخددًا كريمددًا، وعالمداً  َر
السددجايا، ليددب اللسددان. رحمدده ال رحمددة واسددعة، وأثابدده عمددا عمددل مددن خدمددة للدددين ودَدد  للشددبْات 

الاددبر، إندده نعددم المددول  ونعددم  َضدديلةعندده، وعددوض اإلسددام خيددرًا، وألْددم ذويدده وأادددقاءه وعدداَري 
 الناير.

 وقال األستاذ حممد البنا: 
األستاذ الجليل عبدالوهاب خام، وبذلك انتْت أيامه َي هذه الدنيا، ولكن الدذكر لجواره "اختار ال 

ن لدده بيننددًا لددذكرًا حميدددًا،  وأثددرًا حسددنًا. أسددأل ال تعددال  أن يتقبددل مندده هددو العمددر الثدداني لعنسددان، وا 
، وأن ينفددر وجْدده يددوم تبدديض وجددوه المددؤمنين مددن عبدداد الاددالح أعمالدده، ويتجدداوز عددن سدديئاته، و 

 ينشر له من رحمته ورضاه، ويجعل الجنة مستقره ومثواه".
 وقال األستاذ حممد أبو زهرة:

ن مدآثره خالددات. ولكدن البدد مدن كلمدة   "ليست هذه الندوة تتس  لمآثر األسدتاذ عبددالوهاب خدام، وا 
اء: إن الذي تتألم له هو أن المكدان يفدري مدن العدالم َدا تجدد مدن يملدؤه، لقد د كثدر اسدم هي كدمعة َو

العلماء، ولكن قل العاملون، لقد خادم األستاذ خدام الشدريعة اإلسدامية خدمدة بقلمده وبمحاضدراته، 
 وبأحاديثه، خدمْا بشيء آخر، وهو شخايته المْيبة الوقورة رحمه ال وأثابه عما عمل".

  وقال األستاذ صربي عابدين:
داء ألص واددديق وزميدل َدي هددذه النددوة ال دداء، حدق علينددا  –مباركدة "نحدن بحدق الَو أن ندذكره بكلمدة َو

 داعين ال أن يجزيه عن اإلسام خير ما يجزي به عالمًا من العلماء العاملين األتقياء الاالحين".
وقال األستاذ الشيخ حممد شلتوت يف حفل تأبني الشـيخ عبـدالوهاب خـالف 

 الذي أقامه جممع اللغة العربية بالقاهرة:
وهددو ولغيدره مدن المدؤمنين الادادقين والعلمداء ألدم َْدين أن نسدتم  للتداريخ،  ومدن الحدق عليندا لْدذا 

نداه َدي ميدادين العلدم والعمدل، وزاملندا  يتحدث بادق عن َقيدنا األستاذ عبدالوهاب خدام الدذي عَر
َي هذا المجتم  حينًا من الدهر َكان أينما كان مشرقًا، ترسل شمسه أشعتْا الوضداءة الْانئدة علد  

 .(1)بار، وعل  القلوب َتلمئن، وعل  الضمائر َتمكن، وعل  الحقائق َتنكشم" َتالعيون 
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