
 الباب الثالث

 ابلشيخ دمحم اخلضري بك و مؤلفاته التعريف

كان يف ىذا الباب، عرَّفت الباحثة عن حياة الشيخ دمحم اخلضري بك من حياتو العلمية و  

 دراستو و مؤلفاتو، و عرّفْت عن كتاب نور اليقٌن من قيمتو و طريق كتابة ىذا الكتاب كما يلي.   

 العلميةحياة الشيخ دمحم اخلضري بك  . أ

و كان امسو دمحم بن م يف القاىرة.  ٕٜٚٔه أو سنة  ُٜٕٛٔولد الشيخ دمحم اخلضري بك سنة 

ابلشيخ دمحم اخلضري بك   ابلنسبة إىل الباجوري، و ىو قرية يف ادلنوفية ادلصرية، مث ُكينعفيف الباجوري 

 ٔنشأ الشيخ اخلضري بك يف كنف والده يف قرية "زيتون" ابلقاىرة..  كما ُعرف

كان الشيخ دمحم اخلضري بك شغف بطلب العلم منذ صغره. درس يف ادلدرسة دار العلوم مث 

مث صار عميًدا  .يةصر ادلاجلامعة ي ابتاريخ اإلسالمالمدرسًا لدراسة  صار قاضيا يف اخلرطوم. وكان أيضا

 ٕيف كلية القضاء الشرعي قبل أن يصًن ُمَفتًِّشا بوزارة ادلعارف يف مصر.
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اخلضري بك يف حياتو العلمية مبفكر علوم الدين و رائد اتريخ اإلسالم. و قد ُعرف الشيخ 

و ىذه ىي ٖصنف يف حياتو ُكتُ ًبا ذلا كثًٌن من العلوم و فوائد لكل تلميذ و طالب و لكل رلتمع.

 الكتب اليت ألفها الشيخ دمحم اخلضري بك:

نباط احلكم و القياس. ينفع ىذا . أصول الفقو، حيتوي ىذا الكتاب على القواعد الشرعية يف استٔ

 ٗالكتاب اجملتمَع يف كل ادلسألة اليت صدفوىا و استنباط احلكم فيها.

 . نور اليقٌن يف سًنة سيد ادلرسلٌن، و تعريفها ستذكر الباحثة يف البحث التايل.ٕ

 . اتريخ التشريع اإلسالمي.ٖ

 اليقٌن يف سًنة سيد ادلرسلٌن. . إمتام الوفاء يف اتريخ اخللفاء، مت ىذا الكتاب كتاَب نورٗ

 . مذاىب األغاين، حيتوي ىذا الكتاب على تسعة أبواب.٘

 . زلاضارات يف نقد كتاب الِشعر ااجلاىلي.ٙ

 . زلاضارات يف اتريخ األمم اإلسالمية، حيتوي ىذا الكتاب على جزئٌن.ٚ
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 .. الغزايل: تعليمو و آراءهٛ

 . دروس التارخية.ٜ

 د املرسلني للشيخ دمحم اخلضري بكاليقني يف سرية سيالتعريف بكتاب نور  . ب

 موضوعو.ٔ

كان نور اليقٌن ألفو الشيخ دمحم اخلضري بك لدراسة التاريخ اإلسالمي. حيتوي ىذا الكتاب 

على سًنة سول هللا صلى هللا عليو و سلم منذ والدتو إىل وفاتو صلى هللا عليو و سلم. يشرح ىذا 

حياة رسول هللا صلى هللا عليو و سلم و أخالقو العظيمة و ادلعجزات يف رسالتو الكتاب سًنة ُمَنظَّمًة يف 

 ٘الكردية.

ورد الشيخ دمحم اخلضري بك ( فصاًل. ٕٕٗحيتوي ىذا الكتاب على مائتٌن و أربع و مخسٌن ) 

. و مل يف أتليفو ىذا مورَِدْيِن، و ىي القرآُن الشريف و صحيح السنة مما رواه اإلمامان البخاري و مسلم
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خيرج عنهما إال فيما ال بد من تفهيم العبارات، فكان يساعده الشفاء للقاضي عياض و السًنة احللبية و 

 ٙادلواىب الدينية للقسطالن و إحياء علوم الدين للغزايل.

 .قيمتو العلمية2

الشيخ ىذا الكتاب أتليف من ادلؤلفات التارخيية حلياة رسول هللا صلى هللا عليو و سلم. كان  

اخلضري بك وجد من نفسو منذ النشأة ألوىل ارتياحا لقراءة تواريخ السالفٌن و قصص الغابرين و 

جيدىا لعقل اإلنسان أحسن مذىب و أنصح معلم، و كان يرى يف اتريخ النيب صلى هللا عليو و سلم و 

أعظَم مرب  ما لقيو من أذى قومو حينما دعاىم إىل احلق و عظم صربه حىت ىجر أوطانو و بالده

ألفكار ادلسلمٌن فإنو يدذلم على ما جيب اتباعهم و ما يلزم اجتنابو ليسودوا كما ساد سابقوىم، و 

 ٚخصوصا ما يتعلق ابحلكام من اجتذاب نفسو لتأليف ىذا الكتاب.

ال ينحصر ىذا الكتاب يف بيان سًنة رسول هللا صلى هللا عليو و سلم، لكن ُوجد فيو سًن  

من اخللفاء الراشدين.  قد نشر ىذا الكتاب يف كثًن من البالد، و كان ىذا الكتاب أصحابو الكرام 

األول على سًنة رسول هللا صلى هللا  البابأيضًا قد خلصو عمر عبد ااجلبار إىل ثالثة أبواب. حيتوي 
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و سلم  الثاين على حياتو رسول هللا صلى هللا عليو البابعليو و سلم منذ والدتو إىل البعثة. و حيتوي 

 ٛاب الثالث حيتوي على سيل العريب.البمن اذلجرة إىل سنة أحد عشر من البعثة، مث يف 

 

 أسلوب يف عرض تفسًن آايت القرآن بكتاب نور اليقٌن .ٔ

اىتم الشيخ دمحم اخلضري بك يف كتابو ))نور اليقٌن يف سًنة سيد ادلرسلٌن(( إبيراد ادلروايت اليت 

الكرمي و عرضها أبسلوب خاص يدل على أسباب النزول. و من  وقف عليها يف بيان آايت القرآن

 خالل دراسة ىذه ادلروايت يف ىذه ادلقالة ىي:

عرض الشيخ دمحم اخلضري بك فصاًل أو سًنة منظمة من حياة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكر اآلية أو اآلايت  . أ

 ادلتعلقة بتلك السًنة، إما شرحاً أو تفسًنا و إما سبباً لآلية. 

اعتىن الشيخ دمحم اخلضري بك جبمع الرواايت الواردة يف شرح أو تفسًن لكل آية ذلا متعلق بسًنة  . ب

 ٜول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، و غالباً ما يعترب هبا سببو لآلية.رس
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ٓٔج. قد يعرض الشيخ اخلضري بك اآلايت بذكر بيان لَُغتها و معانيها األخرى من حيث ترادفها.
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