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العامل الرباين

ال�شيخ اإبراهيم الغالييني

هجرية  1377 –  133
ميالدية  1958 –  1882

تقدمي 

ف�شيلة ال�شيخ: كرمي راجح

�شيخ قراء ديار ال�شام

ف�شيلة ال�شيخ عبداهلل بن اإبراهيم الغالييني

مفتي ق�شاء قطنا ب�شوريًة �شابقًا

ف�شيلة ال�شيخ املحدث: �شعيب الأرناوؤوط

تاأليف

الدكتور/ حممد موفق بن عبداهلل الغالييني

نائب رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة الإ�شالمية باأمريكا ال�شمالية

وع�شو جممع فقهاء ال�رشيعة باأمريكا واللجنة الفقهية التابعة له
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احلمدهلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل وعلى اآله و�شحبه ومن وله.

وبعد

على  واأ�رشفت  الكتاب  هذا  قراأت  اأن  �رشوري  دواعي  من  كان  فلقد 

تويف  عندما  اأنه  واأذك��ر  ال�شورة،  هذه  على  ظهر  حتى  طباعته  جتارب 

كانت  و  بدم�شق  ال�رشعية  الثانوية  يف  طالبًا  كنت  اهلل  رحمه  ال�شيخ 

 - كر  كنا   - بلدتنا  يزور  عندما  م�شاهدته  تتجاوز،  ل  بال�شيخ  معرفتي 

و�شماع مواعظه يف امل�شجد اأو يف بع�س املجال�س العامة و عندما �رشنا يف 

جنازته جالت يف خاطري اأبيات يف رثائه وهي ق�شيدة طويلة ذهبت مع 

ما ذهب من العمر و املتاع ، واأُثبُت - هنا ما بقى منها يف ذاكرتي.

ببيت  ختمتها  ولكنني  الذاكرة،  من  الأبيات  بع�س  ذهبت  وهنا 

املتنبي ال�شهري :

محمد يوسف اجلاهوش
مدير حترير جملة ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية

يف جامعة الكويت

امُل�ش���������اُب َج���ّل  لقد  اأمفت�����ينا 

َث��ْل��م��ًا وم���وُت���ك ك���ان يف الإ����ش���الم 

�شمانا م��ن  �ُشمو�ُشك  غابت  لئن 

ْر ف��������لم ت����������ْ�ربح م�������اآثركم تنَوّ

ق���رانا يف  امل����ع������ي�شة  واآث���رَت 

ول���و رم���ت احل��������ي��اة ب��ظ��ل ق�رش

منهم اأن����ت  و  الأن�����ام  ت��ُف��ِق  واإن 

بالت��وايل ج���اءت  الأرزاُء  وذي 

�����ْل��م ي���ا َج�����دَّ امل��ع��ايل ف��م��ن ل��ل��ثَّ

َوَع������ّم ال���ك���وَن دي���ج���وُر ال��ل��ي��ايل

ط���ري���َق ال�����ش��ال��ك��ن م���ن ال��رج��ال

اجل��ب��ال يف  ت�شعى  الأق�����دام  ع��ل��ى 

جل���اءت���ك ال��ق�����ش��ور م���ع ال��ع��اليل

ال��غ��زال َدِم  ب��ع�����ُس  ��ك  امل�����شْ ف���اإن 
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الإه��داء

اإىل طالب العلم ال�سغوفني ملعرفة �سرية علمائهم الأوفياء لالإ�سالم 

ورجالته يف زمن عز فيه الأوفياء.

اإىل الباحثني عن العلماء الذين عا�سوا هموم اأمتهم مقدمني لها العلم 

مع التوجيه والن�سح الأمني، �سادعني باحلق، غري اأبهني لر�سى احلكام 

اأو �سخطهم.

اأقدم اأمنوذجًا للعامل الرباين الذي مل يخ�ش يف اهلل لومة لئم.

علَّهم يقتب�سون من �سريته ما ي�سد من عزميتهم، ويذكي همتهم؛ 

ملتابعة م�سريتهم يف الذود عن حيا�ش هذا الدين احلنيف، باذلني الن�سح 

لأمتهم؛ كي ي�سلم دينهم من حترف الغالني، وانتحال املبطلني، وتاأويل 

اجلاهلني.

اأقدم هذا الكتاب مرددًا:

وخلِّ الهوينى لل�سعيف ول تكن       نوؤومًا فاإن احُلّر لي�ش بنائم

املوؤلف
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمدهلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده ...

�شهادة للتاريخ:

اخلري،  طريق  بالنا�ش  �سلكو  الذين  املربني  من  اأف��ذاذًا  ين�سى  »من 

احل�����س��ارات،  ع�����س��ارات  ه��و  ال��ذي  امل�ستقيم  ال�سلوك  عليهم  وحفظوا 

وَمكنوا لهم من احلفاظ على اجلانب الأخالقي من الأ�سالة العربية من 

مثل ال�سيخ: بدر الدين احل�سني، وال�سيخ علي الدقر، وال�سيخ اأبي اخلري 

(1(
امليداين، وال�سيخ اإبراهيم الغالييني، وال�سيخ عطا الك�سم«.

من  الثالث  الغالييني  اإب��راه��ي��م  ال�سيخ  يظهر  الأوىل  ال�سورة  يف 

امل�سهور،  دم�سق  )ع��امل  امليداين  اخلري  اأب��و  ال�سيخ  ميينه  واإىل  الي�سار، 

ال�سيد  ال�سيخ  ي�ساره  واإىل  الطنطاوي(،  على  ال�سيخ  م�سايخ  اأحد  وهو 

مكي الكتاين )مغربي الأ�سل، وع�سو رابطة علماء دم�سق(، ثم ال�سيخ 

عبدالعزيز عيون ال�سود، اأمني الفتوى مبدينة بحم�ش.

ويبدو يف ال�سورة الثانية ال�سيخ اإبراهيم، الأول اإىل الي�سار، ثم ابنه 

ال�سيخ عبد اهلل يف الو�سط واإىل ي�ساره املوؤلف.

من مقدمة الدكتور: )�سكري في�سل( لكتاب )تاريخ علماء دم�سق يف القرن الرابع ع�رش   (1(

الهجري: (.
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ال�شيخ اإبراهيم الغالييني، واإىل ي�شاره ولده ال�شيخ عبد اهلل وحفيده املوؤلف
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ال�شيخ اإبراهيم الغالييني واإىل ي�شاره ال�شيخ اأبو اخلري امليداين واإىل ميينه 

ال�شيخ مكي الكتاين ثم ال�شيخ عبد العزيز عيون ال�شود



8



9

مقدمة لف�شيلة ال�شيخ كرمي راجح

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

واآل��ه  حممد  اهلل  ر�سول  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل  احلمد 

و�سحبه ومن واله

اأما بعد:

فكم كان �رشوري بالغًا حني زرت ال�سيخ الفا�سل موفق بن عبد 

تاأليفه يف  اإيل كتابًا من  اأمريكا ودفع  اإبراهيم الغالييني يف  ال�سيخ  اهلل بن 

اأرج��اء  ميالأ  كان  اإبراهيم  ال�سيخ  مثل  رج��اًل  ف��اإن  اإبراهيم،  ال�سيخ  جده 

دم�سق بل اأرجاء �سوريه علمًا و�سالحًا وذكرًا ومت�سكًا بال�سنة ل يدع 

ذلك يف ح�رش ول �سفر، وكان مو�سع ثقة ممن يعرفه ومل يخالطه، لأن 

تواتر �سالحه وتقواه ووليته اأ�سبح ل يحتاج معه اإىل خمالطة.

ولقد اأُ�سند اإليه فتوى قطنا، وكان يف قطنا م�سيحيون كرث بالإ�سافة 

من  حتى  ثقة  مو�سع  ب��اهلل  عالقته  وح�سن  ل�سدقه  فكان  امل�سلمني  اإىل 

الن�سارى، فكانت كلمته حمرتمة عند اجلميع، اإذ كان مهيبًا مبجاًل عند 

اجلميع.

ورجّل مثل هذا يف ح�سن عالقته باهلل، و�سدقه مع النا�ش حتى لو 

قلت: اإنه ميثل الدين يف اأخالقه و�سلوكه ملا كنت مبالغًا، فرجٌل مثل هذا 

ل يجوز اأن ميوت يف اأذهان النا�ش اإذا انتقل اإىل اهلل. بل يجب اأن يبقى يف 

اأذهان النا�ش؛ ليعرفوا كيف كانت �سرية ال�ساحلني والربانيني. واأق�سم 

اأن �سيخنا ال�سيخ: )ح�سن حبنكة امليداين( زرع يف قلبنا حَبه واحرتامه، 
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وحب ال�سيخ العالمة: )اأبي اخلري امليداين( منذ نعومة اأظفارنا.

وباخت�سار اأقول: )تلك اأمة قد خلت( واأقول:

اأولئك اآبائي فجئني مبثلهم               اإذا جمعتنا ياجرير املجامع

وكان من الأمور التي �رشتني اأن يكتب عنه واحد من ن�سله، واأن 

واأي  الر�سالة  ه��ذه  م��ايف  لكل  توثيق  ذل��ك  لأن  اأبيه  على  ماكتبه  يعر�ش 

توثيق.

وكان  قدوة،  وكان  اأمة،  كان  اإبراهيم  ال�سيخ  اإن  القول:  وخال�سة 

ربانيًا.

اإن ال�سيخ اإبراهيم رحمه اهلل لميوت اأبدًا يف قلب من يعرفه، فاأرجو 

اأن لميوت يف قلب من يقراأ هذا الكتاب ومن يعلم عنه.

واملقرظ  واملقدم  وامل��راج��ع  الكاتب  يجزي  اأن  �سبحانه  اهلل  اأ���س��األ 

ينفع  »يوم ل  اهلل  لواء �سيدنا ر�سول  والقارئ خريًا، واأن يجمعنا حتت 

مال ول بنون اإل من اأتى اهلل بقلب �سليم«.

�شيخ قراء ديار ال�شام ال�شيخ: كرمي راجح

كتبت يف الوليات املتحدة الأمريكية ب�سبب زيارٍة من اأجل �سوريه

بتاريخ: 2013/12/3 م
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مقدمة ....

لف�شيلة ال�شيخ عبداهلل بن اإبراهيم الغالييني رحمه اهلل.

اأحمد اهلل عز وجل على نعمة الإ�سالم والإميان، وعلى نعمه كلها، 

�سيدنا  على  وب��ارك  و�سلم  �سلِّ  اللهم  ح��ال،  كل  على  ياربنا  ون�سكرك 

حممد الفاحت ملا اأغلق، واخلامت ملا �سبق، نا�رش احلق باحلق، والهادي اإىل 

�رشاطك امل�ستقيم، وعلى اآله حق قدره ومقداره العظيم.

وبعد .. فاإن ولدي حممد موفق - وفقه اهلل تعاىل واإخوته واأخواته 

ملا يحب وير�سى - طلب مني اأن اأكتب مقدمة ملا كتبه عن جده املرحوم 

العامل  ه��ذا  حياة  جامعًا  ت��ع��اىل،  اهلل  األهمه  مب��ا  اإب��راه��ي��م  ال�سيخ  �سيدنا 

ومكرمات  ف�سائل  من  فيها  وما  وقته،  يف  املحمدي  وال��وارث  الفا�سل، 

هي اأكرب حجة علينا وعلى علماء ع�رشه واإخوانه واأحبائه؛ ملا حوت من 

�سحيح  وعلم  اأقرانه،  �سلوك  فاق  جليل  و�سلوك  منورة،  عطرة  �سرية 

�سليم اأخذه ال�سيخ من علماء اأجالء ا�ستهروا يف زمانهم بالعلم ال�رشعي 

الأم��ارة  النف�ش  مبجاهدة  ا�ستهروا  كما  وال�سنة،  القراآن  من  امل�ستنبط 

بال�سوء؛ حتى و�سلوا اإىل مدارج ال�سالكني اإىل اهلل والعارفني به، وبذلك 

�سموا على اأقرانهم، وخلفوا وراءهم تالمذة يحتذى بهم، اأبطاَل يف العلم 

والعمل واجلهاد يف �سبيل اهلل، فكان حالهم كحال ال�سحابة مع ر�سول 

اهلل عليه و�سلم، من حيث �سدق طلبهم لر�سا اهلل، وحمبتهم  اهلل �سلى 

اخلال�سة لر�سوله عليه ال�سالة وال�سالم، فكان �سعارهم يف ذلك �سعار 

اأ�سحاب القلوب: )اللهم اأنت مق�سودي، ور�سالك مطلوبي(.
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هذا من جهة علمه واإخال�سه يف ن�رش هذا العلم حيثما حل وارحتل، 

فال تراه اإل معلمًا ومر�سدًا وواعظًا، اآمرًا باملعروف وناهيًا عن املنكر.

واأما تطبيقه لل�سنة النبوية ال�رشيفة: فال يدع �سنة من �سنن ر�سول 

اهلل قراأها اأو �سمعها من �سيوخه اأو بلغته عن عامل من العلماء املوثوقني 

اإل وعمل بها بقلبه وروحه و�سلوكه، ل يفرت عن ذلك يف ليل اأو نهار، بل 

كان يح�ّش اأهله و�سيوفه وتالميذه على ذلك، م�ستذكرًا قول النبي عليه 

ال�سالة وال�سالم: )من اأحيا �سنة من �سنتي قد اأميتت بعدي، فاإن له من 

(1(
الأجر مثل اأجور من عمل بها من غري اأن ينق�ش من اأجورهم �سيء(.

وقوله لأن�ش بن مالك ر�سي اهلل عنه: )يابني، اإن ذلك من �سنتي، 

(2(
فمن اأحيا �سنتي فقد اأحبني، ومن اأحبني كان معي يف اجلنة(.

�سيفًا  حلًّ  اإذا   - – اأي�سًا  ال�سنة  تطبيق  على  حري�سًا  ال�سيخ  كان 

ويروون  بل  ذلك،  يف  به  يتاأ�سون  اأنا�سًا  ماجعل  وهذا  اأحبابه،  اأحد  على 

ماتعلموه منه فرحني م�ستب�رشين، هذا ما حدا بالأ�ستاذ الفا�سل ال�سيخ: 

الرفاعي رحمه اهلل  الكرمي  ال�سيخ: عبد  الرفاعي( جنل املرحوم  )اأ�سامة 

تعاىل اإىل ذكر ما اقتب�سه من ال�سيخ يف املنا�سبات التي يخاطب فيها جمهور 

امل�سلمني قائاًل: )زارنا ال�سيخ اإبراهيم يف منزل والدي عندما كنت �سابًا 

ل�سالة  للطهارة  يقوم  حينما  الليل  يف  اأخدمه  فكنت  عندنا  ون��ام  يافعًا، 

قيام الليل، فكنت اأراقب اأفعاله وخ�سوعه واأدبه يف ال�سالة، فتعلمت منه 

هو جزء من حديث مرفوع رواه الرتمذي وابن ماجه.  (1(

هو جزء من حديث طويل اأخرجه احلافظ الطرباين يف املعجم الو�سط: 464/6 بتحقيق   (2(

ال�سيخ حممود الطحان: الطبعة الأوىل.
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ال�سيء الكثري من ال�سنن والآداب النبوية(.

لأجل هذا قال عنه اأقرانه من العلماء: )ال�سيخ اإبراهيم: حميي ال�سنة 

النبوية يف ع�رشه، اأو كاأن ال�سنة النبوية بني كتفيه مت�سي على الأر�ش(

ولزال امل�سلمون يف �سورية، وغريها يذكرون هذا ال�سيخ بجالئل 

�سيئًا  اإليه يذكر  املكرمات والكرامات، فكل من جل�ش  الأعمال وف�سائل 

اأذك��ر من  اهلل �سبحانه وتعاىل عليه، ول زلت  ذل��ك، وه��ذا من ف�سل  من 

اأ�سلي واأفراد الأ�رشة  اأول ريعان �سبابي وكنت  اأنه عندما كنت يف  ذلك 

خلفه فكان اأحيانًا يلتفت بعد الفراغ من ال�سالة حمذرًا من ترك الو�سوء 

ومرغبًا يف ف�سائل الطهارة، وكاأن قلبه حدثه بوجود ق�سور يف ذلك من 

تعاىل  اهلل  ر�ساء  اإىل  وقدوتنا  واإمامنا  �سيخنا  اهلل  رحم  امل�سلني.  بع�ش 

امل�سلمني  وعن  عنا  اهلل  وج��زاه  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  ر�سوله  ور�سا 

واملوؤمنني كل خري واإح�سان وف�سل يف الربزخ وعند حو�ش ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم يوم املح�رش، وعلى ال�رشاط حتى دخوله اجلنة اإن 

]حممد موفق[ كاتب  �ساء اهلل تعاىل بف�سله ورحمته، وجزى اهلل ولدي 

هذه  يف  يفكر  وهو  الزمن  من  ردح��ًا  اأم�سى  فقد  خري،  كل  الر�سالة  هذه 

املكرمة اإىل جانب اأوقاته الثمينة يف الغربة اأعانه اهلل ورعاه وجميع اأخوته، 

و�سامح اهلل كل من ق�رش يف ترجمة ال�سيخ الفا�سل وهو قادر على ذلك 

لكن هذا كله مب�سيئة اهلل تعاىل.

يعلم  ال�سيخ  حقيقة  عرف  من  باأن  اأق��ول:  اأن  اخلتام  يف  اأن�سى  ول 

اأحر�ش  هو  �سهرة،  فيها  يكون  قد  لأنه  الرتجمة؛  هذه  مثل  تهمه  ل  اأنه 

بالعبارة  اأر�سلها  ر�سالة  اآخ��ر  ذيل  يف  وقع  فقد  عنها،  البعد  على  النا�ش 
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اأحد طالبه  اإبراهيم الال�سيء( مذكرًا  اإليه تعاىل  الفقري  العبد  التالية )من 

ممن كان يدر�ش يف الأزهر ال�رشيف خوفًا عليه من حب الظهور، وهكذا 

كان تاأديبه لنا دائمًا. وهذا ما يذكرنا بقوله �سبحانه وتعاىل: { ڎ   ڈ  

ڈ  ژ }، ال�سافات ]61[.
خري،  كل  ومر�سدنا  ومربينا  �سيخنا  اهلل  جزى  اخلتام:  يف  واأق��ول 

وجزى عنا علماءنا وم�سايخنا وكل من تربينا على اأيديهم خري اجلزاء، 

رب  هلل  واحلمد  جميب،  �سميع  اإن��ه  رحمته،  م�ستقر  يف  واإياهم  وجمعنا 

العاملني.
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الأرن��اوؤوط يف  �سعيب  ال�سيخ  املحدث  العامل  بلقاء  اهلل  اأكرمني  لقد 

�سيف عام 2001م يف عمان وكنت ب�سحبة والدي، فطلبت منه موافاتي 

ب�سئ مما يعرفه من �سرية ال�سيخ فكتب يل هذه النبذة الطيبة اأثبتها كما 

هي:

مقدمة ف�شيلة ال�شيخ املحدث �شعيب الأرناوؤوط:

)احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني وبعد ...فقد �ساء اهلل �سبحانه اأن اأ�سلي اجلمعة يف 

م�سجد اأم يحيى يف عمان، واأن األتقي حفيد ال�سيخ العالمة الزاهد اإبراهيم 

اإليه بعد اخلطبة  باإلقاء خطبة اجلمعة، وقد جل�ست  الغالييني الذي قام 

�ساحبي  وهو  اهلل  عبد  ال�سيخ  وال��ده  منه  قريبًا  وكان  بنف�سه،  وعرفني 

قدميًا، وكانت يل معه جولت موفقة يف ال�سام اأيام ال�سباب، وقد التقيت 

به يف هذا امل�سجد بعد خم�سني عامًا اأو اأقل، وقد غريه ال�سيب، ومل اأتبينه 

بهذا  كثريًا  ففرحت  الغالييني،  اإبراهيم  ال�سيخ  ابن  اأنا  قال:  اأن  بعد  اإل 

يف  عالقة  كانت  اأم��ور  جملة  عن  حتدثت  ثم  وبينه،  بيني  مت  ال��ذي  اللقاء 

اأن  واحلفيد  البن  اإىل  فطلب  اهلل،  رحمه  اإبراهيم  ال�سيخ  تخ�ش  ذاكرتي 

اأ�سجل ذلك يف ورقة، لأن حفيده قد انتوى اأن يكتب عن جده مايعرفه من 

اأعمال املربورة، وخ�سائله الفا�سلة لكي يتاأ�سى طلبة العلم به ويحتذوا 

حذوه .

العامل  مثل  جناته  ف�سيح  واأ�سكنه  اهلل  رحمه  اإبراهيم  ال�سيخ  كان 

املثلى  الطريق  له  وتو�سحت  الرباين،  املنهج  له  ا�ستبان  الذي  ال�سادق 

التي كان عليها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأبى على نف�سه اإل اأن 
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يكون ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قدوته يف هذه احلياة يف العتقاد 

والعبادة والأخالق واملعامالت والدعوة اإىل اهلل .

دم�سق  اأحياء  كل  يف  ال�سيخ  بهذا  اأ�سمع  عامًا  خم�سني  منذ  وكنت 

وم�ساجدها وكانت األ�سنة الثناء تلهج به، وت�سيد بف�سله، وتذكر �سريته 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  لر�سول  احل�سنة  بالقدوة  تتميز  كانت  التي  العطرة 

و�سلم فكان رحمه اهلل يزور اأحياء دم�سق بني حني واآخر، ويقيم يف كل 

 على جمل�سه اأهل العلم والعوام من النا�ش، 
(1(

حي يومًا وليلة، ويتق�سف.

وي�ستمعون اإىل ن�سائحه وتوجيهاته، ويتكرر ذلك يف اأكرث من جمل�ش يف 

اليوم الواحد ثم يبيت عند اأحد مريديه ويف اليوم التايل ين�رشف اإىل حي 

اآخر وهكذا.

وكان له تاأثري عجيب يف نفو�ش �سامعيه مهما كانوا، ومن اأي طبقة 

وجدوا، وليزال يعلق بذاكرتي توجيهه الطيب الذي حتدث به يف جامع 

مازي بدم�سق، وقد اأقامو فيه احتفاًل باملولد النبوي ال�رشيف، وكان يف 

هذا احلفل خطباء تعر�سوا يف خطبهم ل�سرية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 

يقول  اأن  اإبراهيم  ال�سيخ  على  العلم  اأهل  من  كثري  األح  احلفل  ختام  ويف 

)اإن اهلل  كلمة توجيهية مبنا�سبة هذا احلفل، فقال رحمه اهلل مامعناه:- 

طلب من عباده املوؤمنن اأن يفردوه بالعبادة ويخ�شوه بكل الأ�شياء 

حياتهم،  �شوؤون  كل  يف  به  ي�شتعينوا  واأن  اإليه،  بها  يتقربون  التي 

حتى يهبهم املعونة والقدرة على حتقيق كل مات�شبوا اإليه نفو�شهم 

ال��ي��وم: تدافعهم  ال�����س��ح��اح : )وق�����س��ف��ة  ال����رازي ���س��اح��ب خم��ت��ار  اأي ي��زدح��م، ق���ال   (1(

وازدحامهم( �ش538طبعة 1981دار الكتاب العربي - بريوت.



17

املوىل  قول  اإىل  هذه  مقالته  على  ال�شتدلل  يف  ينزع  وكان  خري(  من 

اإذا  امل�شلم  اإن  قال:  ثم  ن�شتعن(  واإياك  نعبد  )اإياك  وتعاىل  تبارك 

حتقق يف العبودية وطلب من اهلل العون فاإنه يكفيه كل �شئ، ونزع 

يف ال�شتدلل على قوله تعاىل: )األي�س اهلل بكاٍف عبده( ثم قال جملته 

امل�شهورة التي لزلت احفظها :فكونوا عبيداً هلل يكن اهلل لكم ربًا.

وكان رحمه اهلل ي�سدع باحلق، وليخاف يف اهلل لومة لئم، وكان له 

دور كبري يف العمل اجلماعي، فقد كان من اأع�ساء رابطة العلماء البارزين، 

يفزع اإليه يف كل م�سكلة، ويوؤمه النا�ش واأهل العلم من كل حدب و�سوب 

بهذه  اأذك��ر  كبرية،  مرجعية  و�ساحب  م�سوؤول  كرجل  بواجبه  فيقوم 

املنا�سبة اأننا كنا نّدر�ش يف مدار�ش دم�سق مادة الرتبية الإ�سالمية، وقد 

ن�ساأ اإ�سكال مابني الوزارة واملدر�سني، فذهب عدد من جماعة املدر�سني 

من بينهم – اإىل دارة العامرة يف قطنا – اأو وادي العجم كما  اأنا  – وكنت 
كانت ت�سمى – ليكون لنا عونًا يف اإقناع امل�سوؤولني يف مطالبنا العادلة التي 

 
(1(

تتعلق بالإ�سالم، واأنها حق يجب األ يفرط فيه.

ويف جممع �سيارات قطنا كان هناك بائع �ساندويت�سات، وكلنا قد 

فاأكلها،  �ساندويت�سات  بع�سنا  فا�سرتى  جائع  وهو  املدر�سة  من  خرج 

واأما البقية فقالوا: اإننا �سنذهب اإىل �سيخ كرمي ولبد اأن ي�سنع لنا طعامًا، 

وتوجهنا اإىل قطنا ودخلنا بيت ال�سيخ و�سلمنا عليه، وكانت هيئته متالأ 

ال�سمع والب�رش، واأخربناه عن امل�سكلة التي قدمنا من اأجلها، فوعد خريًا، 

الإ�سالمية،  الرتبية  اآنذاك تفكر يف تخفي�ش عدد �ساعات تدري�ش مادة  ال��وزارة  كانت   (1(

وهذا يلحق ال�رشر بنا�سئة امل�سلمني.
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وكان وعده �سادقًا لأنه كان يهتم باأمر امل�سلمني، ويتحم�ش ل�رشيعة اهلل 

رب العاملني، وليتهاون اأبدًا يف حق من حقوق اهلل، ثم اإنه بعد ذلك قال لنا 

كلمة تنبئ عن �سفافية روحه و�سدق ب�سريته، قال لنا كلمة تنبئ عن 

اأن اهلل �سبحانه وتعاىل قد عرفه ماكنا حتدثنا به يف املجمع ب�ساأن الطعام، 

فقال: ليبغي لطالب العلم اأن ياأكل يف الطريق، ولبد اأن يجد طعامًا عند 

ياأكل  الذي يزوره، وقال لولده: قم فاأت بالطعام، فاأكل من مل  �ساحبه 

ومن اأكل.

عند  طالبًا  وكنت  العمر،  مقتبل  يف  �سابًا  وكنت  1948م  �سنة  يف 

ال�سيخ �سالح فرفور رحمه اهلل وقد عزم على اأن يدعو اأهل العلم اإىل غداء 

يف ب�ستان الرتك يف دمر- من �سواحي دم�سق- وكان عددهم يقدر مبا 

يزيد على مائتي عامل من جميع مدن �سورية، وكان لقاء عظيمًا مباركًا 

– وهو من  ال�سيخ ح�سن اخلطيب  حتدث فيه جملة من اخلطباء وكان 

علماء فل�سطني – رحمه اهلل قد ارجتل اأبياتًا لتزال عالقة يف ذهني وهي:

ل�ست يف قول اخي باملفرتي          حفلة �ساءت باأبهى الأقمر 

علما جلق اأرب������اب الن�������هى           �س������رفوها حفلة يف ت�����دم��ر 

�سالح فرفورنا الداعي لها            دام باخلري اجل��زيل الأوفر 

غارة اهلل اأغيثي وان�س���ري              دين مولنا الر�سول الأطهر

 واأعيديها فل�سطين�������ا لن�����ا               واخذيل الأعداء عنا واقهري 

حتلقوا  ال�سيخ  اأّمهم  وق��د  الع�رش،  و�سالة  الغداء  تناول  بعد  ثم 

حوله، وبداأ هو يف ن�سحهم، ويف ظني اأنه كان ي�سعرهم باأن اهلل �سبحانه 
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كلمة  وكانت  الأم��ة،  ين�سحون  الذين  العلماء  ن�سح  اإىل  وفقه  قد  وتعاىل 

موؤثرة ذرفت لها العيون، ووجلت منها القلوب، وكان جّلها ي�سدر عن 

م�سكاة النبوة، وال�سيخ رحمه اهلل كان يرجع اإىل القراآن وال�سنة، وياأخذ 

على  الغالب  يف  ويقت�رش  فيه،  يتحدث  الذي  مو�سوعه  مايخ�ش  منهما 

التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية، وكانت الأحاديث التي يتحدث 

بها –وغالبها من ريا�ش ال�ساحلني-يجد لها طالب العلم موقعًا يف نف�سه، 

لأنه رحمه اهلل كان يدل على اخلري بل�سان حاله قبل ل�سان مقاله، فكان 

نعم القدوة ونعم الأ�سوة رحمه اهلل .

ول�ست اأذكر اأن اأحدًا كان يكره ال�سيخ، وهذا �سئ عجيب اأن تلتقي 

القلوب على حمبته والنتفاع بتوجيهاته .

يف  ج��اءت  التي  الإح�����س��ان  مرتبة  بلغ  ق��د  اهلل  رحمه  ال�سيخ  وك��ان 

احلديث النبوي: )الإح�سان اأن تعبد اهلل كاأنك تراه فان مل تكن تراه فاإنه 

يراك( فاإنه كان ينهج منهج العلماء والفقهاء ،ويعترب اأن كل عمل ي�سدر 

عنه لبد اأن يكون له م�ستند من كتاب اهلل تعاىل اأو ال�سنة النبوية، وكان 

املت�سوفة  بع�ش  من  تقع  التي  ال�رشعية  املخالفات  على  ينبه  اهلل  رحمه 

(1(
والنا�ش، ويردهم يف ذلك اإىل هدي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم .

من الأمثلة امل�سهورة على هذا اأن ال�سيخ رحمه اهلل ح�رش لقاء يف اأحد م�ساجد دم�سق   (1(

�سم لفيفًا من العلماء الأفا�سل فقام يف نهايته بع�ش املت�سوفة بعقد حلقة ذكر، علت 

اأ�سواتهم، فغ�سب ال�سيخ ونه�ش اإليهم قائاًل: )راعوا اأ�سحاب القلوب( وكان �سيخهم 

حا�رشًا فاأمرهم باجللو�ش تاأدبًا وا�ستجابة ملطلب ال�سيخ اإبراهيم فجل�سوا، وقد �سبق 

اأن ذكرت اأن حلقة الذكر عند ال�سيخ كان يلفها الهدوء واخل�سوع، ومل يكن فيها �سئ 

من هذا الوقوف والتمايل ورفع ال�سوت، وكان كثريًا مايقول :)نحن نلجم الت�سوف 

بلجام ال�رشيعة (.
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وكان يف جل�ساته مع اأهل العلم يف البحث عما يخ�ش �سوؤون امل�سلمني 

يف بالد ال�سام ي�ستمع اأكرث مما يتكلم، وكان يختم املجل�ش بكلمة الف�سل 

التي يتقبلها اجلميع، وياأخذونها عنه بعني الر�سا والت�سليم .

يف  فيعلمهم  ال��ن��ا���ش،  ب��ع��وام  خا�سة  عناية  اهلل  رح��م��ه  ل��ه  وك��ان��ت 

م�ساجدهم ويف بيوتهم ويف الطريق اأحكام الإ�سالم الأوليه التي يطالب 

وكان  كبارها،  قبل  امل�سائل  ب�سغار  معهم  يبداأ  وك��ان  م�سلم،  كل  بها 

يتحدث معهم باللغة التي يفهمونها، وكان لكالمه تاأثري عظيم لاأظن اأن 

اأحدًا بلغ مبلغه من اأهل العلم يف ذلك، ورمبا تنطبق عليه الآية الكرمية: 

تدر�سون(  كنتم  ومبا  الكتاب  تعلمون  كنتم  مبا  ربانيني  كونوا  )ولكن 

ورمبا تاأثر ب�سيخه ال�سيخ �سليم امل�سوتي الألباين الأ�سل، فقد اأخربين 

الفقه  الإي�ساح يف  ن��ور  – كتاب  ال��ط��الب- وه��و منهم  ي��ّدر���ش  ك��ان  اأن��ه 

احلنفي وليزيد على ذلك، ويقول لطالبه: اعملوا مبا يف هذا الكتاب فاإنه 

يكفيكم .وباجلملة فقد كان رحمه اهلل على منهج ال�سلف ال�سالح الذين 

يقولون الكالم الذي ي�سهل حفظه وينطوي على معان كثرية .

رحمه اهلل رحمة وا�سعة، ونفع امل�سلمني باآثاره الطيبة، وكم كنت 

�سعيدًا عندما ا�ستمعت اإىل خطبة حفيده يوم اجلمعة، فقد كانت تنبئ عن 

علم جم، واآراء �سديدة موفقة م�سيدة بالكتاب وال�سنة، فراأيت فيه بعدما 

كان  اأن  على  اهلل  فحمدت  �سمته،  وح�سن  جده  توا�سع  وخاطبته  كلمته 

خري خلف خلري �سلف.
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مقدمة املوؤلف:

خت   حت   جت    يب   ىب   {مب   القائل:  تعاىل  هلل  احلمد 

(1(
مت  ىت    يتجث  } 

وال�سالة وال�سالم على الرحمة املهداة �سيدنا ونبينا حممد، القائل 

- فيما رواه اأبو الدرداء ر�سي اهلل عنه:- ) واإن ف�سل العامل على العابد 

كف�سل القمر ليلة البدر على �سائر الكواكب، واإن العلماء ورثة الأنبياء، 

اأخذه  فمن  العلم  ورثوا  واإمنا  درهمًا  ول  دينارًا  يورثوا  مل  الأنبياء  واإن 

(2(
اأخذ بحظ وافر (.

 – اأن الأمم احل��ي��ة ت��ن��ب��ت  ل��ل��ت��اري��خ ي��ل��ح��ظ  ال���دار����ش  وب��ع��د: ف����اإن 

يف  وير�سدونها  ال�سدة،  اأي��ام  يف  بيدها  ي��اأخ��ذون  روادًا   – وبا�ستمرار 

ب��امل��ع��روف، ناهني عن  اآم��ري��ن  لها ط��رق احل��ق  ال��رخ��اء، ويبينون  اأي���ام 

اهلل  اأكرمها  فقد  املجال،  ال�سبق يف هذا  لها ق�سب  امل�سلمة  والأم��ة  املنكر. 

بعلماء اأجالء منذ انبلج نور الإ�سالم، فكانوا جنوما زاهرة يهتدي بهم 

ي�ساء.  من  يعطيه  اهلل  ف�سل  وه��ذا  معينهم،  من  ويغرتفون  امل�سلمون، 

معاوية  رواه  فيما  وال�سالم  ال�سالة  عليه  نبينا  اإليه  اأ�سار  ما  هذا  ولعل 

 �سلى اهلل عليه و�سلم َيُقوُل: »ل َيَزاُل 
َّ

بي ر�سي اهلل عنه، قال: �َسِمْعُت النَّ

َخالَفُهْم،  َمْن  َول  َخَذلُهْم  َمْن  ُهْم  َي�رٌشُّ ل   ،ِ اهللَّ باأَْمِر  قاِئَمٌة  ��ٌة  مَّ
اأُ تي  مَّ

اأُ ِمْن 

ُيَخاِمَر:  بُن  َماِلُك  ُعَمرٌي: فقاَل  َعلى ذِلَك«. قاَل  اهلِل وُهْم  اأْمُر  ياأِتَيهْم  ى  َحتَّ

�سورة املجادلة: 11.  (1(

�سنن  يف  والرتمذي   ،81/1 �سننه  يف  ماجه  وابن   ،317/3 �سننه  يف  داود  اأبو  اأخرجه   (2(

49/5 واإ�سناده ح�سن.
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ُمَعاذًا  �َسِمَع  ُه  اأنَّ َيْزُعُم  َماِلٌك  َهذا  ُمَعاِويٌة:  فقاَل  اِم.  بال�سَّ وُهْم  ُمَعاٌذ:  َقاَل 

(1(
اِم. َيُقوُل: َوُهْم بال�سَّ

احلية؛  الأمم  م��ن  تظل   – �سعفت  مهما   – الإ���س��الم��ي��ة  الأم���ة  اإن 

حلمل  اجتباها  قد  �سبحانه  ف��اهلل  خالدة.  �سامية  ر�سالة  �ساحبة  لأنها 

ر�سالته فقال عز من قائل: {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

(2(
ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ}.

عليه  حممد  نبينا  ببعثة  الأم��ة  هذه  اأك��رم  قد  �سبحانه  اهلل  كان  واإذا 

اأف�سل ال�سالة واأزكى الت�سليم، فكان النبي والقائد والرائد، فلي�ش معنى 

هذا اأن متوت الأمة بوفاته، واإمنا يتابع امل�سرية بعده ورثة الأنبياء. وهم 

العلماء العاملون كما راأينا يف احلديث الآنف الذكر. لهذا نبهنا اهلل �سبحانه 

چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ     {ڄ   فقال:  لهذا 

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇ  
القرن  �سهد  لقد   

(3(
.{ ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ       

الع�رشين – قرن ال�رشاع مع ال�ستعمار واأذياله – علماء اأجالًء من اأنحاء 

الإحلاد  وجه  ويف  امل�ستعمر،  وجه  يف  وقفوا  والإ�سالمي  العربي  العامل 

وال�سكوك التي ُبثت �سد هذا الدين، مت�سلحني باإميانهم وثقتهم املطلقة 

باهلل �سبحانه. فالتفت حولهم اجلماهري امل�سلمة، وخا�ست معارك الفكر 

م�سحوبة مبعارك التحرير، فحمت معامل الدين من اأن تزول، واأخرجت 

البخاري )3641( وم�سلم )1037).  (1(

)2)  �سورة اآل عمران: 110.

�سورة اآل عمران: 144.  (3(



23

امل�ستعمر الغا�سب - حمررة اأوطانها من دن�سه - مدحورا واحلمد هلل.

الذي  العربي  املغرب  يف  ال�سنو�سي(  علي  )حممد  يذكر  ل  منا  من 

حتركت م�ساعره الإميانية الفيا�سة بعد الحتالل الفرن�سي للجزائر عام 

1830 م فتحرك يف طول البالد العربية وعر�سها باحثًا ومتدبرًا حتى 

اخلرافة،  من  العقل  حترير  اإىل  دعت  والتي  اإليه  املن�سوبة  حركته  اأن�ساأ 

امل�ستعمر. وكل هذا  اأيدي  والروح من اخلنوع والتواكل، والأر���ش من 

با�سم الإ�سالم وحتت رايته. وما البطل عمر املختار اإل ثمرة من ثماره.

اجلزائر  يف  امل�سلمني  علماء  جلماعة  بالن�سبة  احل��ال  ك��ان  وكذلك 

بقيادة ال�سيخ عبد احلميد بن بادي�ش التي نظمت وقادت حركة اجلهاد 

الأزهر  لدور  بالن�سبة  الأمر  وكذا  الفرن�سي.  امل�ستعمر  �سد  اجلزائر  يف 

وعلمائه يف الت�سدي للم�ستعمر الربيطاين يف م�رش، وعلماء �سورية يف 

الت�سدي للم�ستعمر الفرن�سي، وكذا احلال بالن�سبة للحركة الإ�سالحية 

(1(
لعبد الرحمن الكواكبي يف �سورية وغريهم كثري. 

اجلانب  على  يقت�رش  اأن  ميكن  ل  ال��ن��اج��ح  اجل���اد  الإ���س��الح  اإن 

فهمه  من  اأ�سا�سًا  تنطلق  كانت  دعوته  ولكن  دين،  عامل  يكن  مل  الكواكبي  اأن  �سحيح   (1(

اإ�سالمية  مفاهيم  من  الإ�سالحية  حركته  يف  انطلق  فقد  الإ���س��الم.  حلقائق  ال��واع��ي 

الإ�سالح يف م�رش عندما كان فيها، فهو  اكت�سبها من احتكاكه برواد حركة  حم�سة، 

يرجع اأ�سباب فتور امل�سلمني – وهو امل�سطلح الذي اختاره بدياًل عن تاأخر امل�سلمني – 

اإىل: تاأ�سيل اجلهل، وفقدان الرابطة الدينية، وفقدان احلرية وال�سورى، وعدم ا�سرتاك 

مواجهة  يف  الإ�سالمية  اليقظة  كتاب  اأنظر  وللمزيد  احلكم.  اأم��ور  يف  والعقد  احللِّ  اأهل 

الإ�ستعمار لأنور اجلندي �ش: 172 ولي�ش بغائب عن القراء تاأثري احلركة الإ�سالمية، 

والب�سري  اخلطيب،  الدين  وحم��ب  البنا،  وح�سن  ر�سا،  ر�سيد  حممد  اأعالمها:  وم��ن 

الإبراهيمي، و�سواهم.
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ال�سيا�سي، بل لبد اأن يكون �ساماًل للجوانب الأخرى العقدية والروحية 

ال�سمولية  هذه  ميثل  ما  اأعظم  واإنَّ  اأي�سًا،  والقت�سادية  والجتماعية 

اه جملة ل تفاريق مبتوتة عن  اأن ناأخذه ونتبنَّ هو الإ�سالم ذاته ب�رشط 

اأ�سلها.

ع�رشنا  يف  الإ�سالحية  للحركة  اأوؤرخ  اأن   - هنا   - هديف  من  لي�ش 

اأمة  الأم��ة  ه��ذه  اأّن  على  لأبرهن  قليلة  من��اذج  اأعطيت  ولكني  احلا�رش، 

معطاءة، فهي ل زالت بخري بف�سل اهلل اأوًل ثم بف�سل ما تنجبه من علماء 

�سادقني.

ي��اأخ��ذون ه��ذه اجلوانب  اأك���رم اهلل ه��ذه الأم���ة بعلماء واع��ني  ف���اإذا 

جميعها بعني العتبار ويتعاونون فيما بينهم للنهو�ش بالأمة، واأمي اهلل 

لقد اقرتبت بداية النه�سة اجلادة املرتقبة:

الفج�ر ي��وم�س م�ش�رق�اً       ب�ش���ريع���ة امل�شتقب����ل

ب�ش���ريع����ة الإ�ش����الم       من��اهج احلياة الأف�شل 

هذه  يف  اإ���س��ه��ام��ات  لهم  ك��ان��ت  علماء  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  يف  ول��ع��ل 

الأم��ل، ويح�سها  اأجيالنا روح  املعا�رش ما يبث يف  تاريخنا  اجلوانب يف 

الإ���س��الح  ع��امل  يف  بها  يحتذى  من���اذًج  ويعطيها  وال��ع��ط��اء،  ال��ب��ذل  على 

والنهو�ش والعطاء.

من اأجل هذا اأكتب اليوم عن �سرية عامل رباين عامل، اأم�سى حياته 

كما  اأمتنا  اأخرجته  طيب  اأمن��وذج  اإل  هو  وما  ومربيًا،  ونا�سحًا  معلمًا 

الكثريين، و�ستخرج يف امل�ستقبل بتوفيق من اهلل وعونه املزيد  اأخرجت 



25

واملزيد، وهذا كله مل يكن لريى النور لول نعمة الإ�سالم التي حبانا اهلل 

(1(
اإياها. و�سدق اهلل اإذ يقول )واإنه لذكر لك ولقومك و�سوف ت�ساألون(. 

من  اإبراهيم  ال�سيخ  جلدي  العطرة  بال�سرية  اأ�سمع  مازلت  واإنني 

اأقاربي، ومن العلماء ومن معارفه على خمتلف م�ستوياتهم منذ نعومة 

اأظفاري. ول زالت بع�ش ال�سور امل�رشقة عالقة يف خميلتي عندما اأكرمني 

اهلل بخدمته يف منزله يف فرتة ال�سيف واأنا يف التا�سعة من عمري، وكنت 

ال�سرية  هذه  من  �سيء  بكتابة  تالميذه  اأو  حمبيه  اأح��د  يقوم  اأن  اأترقب 

اأنف�سهم  لي�سعوا  العلم؛  لطلبة  وح��اف��زًا  يحتذى  مثاًل  لتكون  الكرمية 

من  فعل  كما  احلنيف  الدين  هذا  بحق  وينه�سوا  بهم،  الالئق  باملو�سع 

�سبقهم من العلماء.

ولكن بعد اأن طال انتظاري، وانتقل اأولد ال�سيخ ومعظم تالمذته 

اأجد  فلم  وا�سعة،  رحمة  جميعًا  اهلل  رحمهم  ربهم  ج��وار  اإىل  ومعارفه 

– لأكتب عن  – رغم ب�ساعتي املزجاة  بدًا من الت�سمري عن �ساعد اجلد 

�سريته؛ حفاظا عليها من الن�سيان ولعلًّ اهلل �سبحانه ينفع بهذه الرتجمة 

(2(
من يقروؤها، فربًّ مبلغ اأوعى من �سامع.

اأن نعرث على فتاوي مكتوبة له  اأملي واأمل والدي الكرمي  لقد كان 

�سورة الزخرف: 44.  (1(

بالرتجمة  املن�رشم  القرن  يف  دم�سق  لعلماء  ترجموا  الذين  املوؤلفني  بع�ش  ق��ام  نعم   (2(

– ولكنها جاءت خمت�رشة ول تفي بحقه علينا، وجلَّها مل  – جزاهم اهلل خريًا  لل�سيخ 

هو  كما  تعمق،  ب��دون  عنه  �سائع  ماهو  ذكر  بل  ل�سخ�سيته،  املتعددة  اجلوانب  يظهر 

بالكتابة  اأديب �سالح  الدكتور حممد  النجيب  تلميذه  قام  الرتاجم. كما  ال�ساأن يف كتب 

عنه باخت�سار يف كتابه: هكذا يعلم الربانيون واأنا ب�سدد طباعة هذا الكتاب.
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بع�ش  �سوى  ذلك  من  �سيء  على  نعرث  مل  لكننا  علميًا،  بتحقيقها  لأقوم 

الفتاوي املتعلقة بالإرث )توزيع الرتكة(، وهذه ل تفيد اإل املتخ�س�سني 

يف هذا الفن �سعب املنال.

بداأت بجمع مادة هذا الكتيب منذ ع�رشين �سنة بت�سجيع من والدي 

الكرمي رحمه اهلل، وكانت الدرا�سة وظروف الغربة حتول دون اإجنازه، 

اجلليل،  العامل  هذا  بحق  وفاء  اإمتامه  على  موؤخرًا  العزم  عقدت  ولكني 

وا�ستنها�سًا لهممنا؛ كي نحذو حذو ال�سيخ رحمه اهلل يف �سلوكنا.

وقد اعتمدت ب�سورة اأ�سا�سية يف اإعداده على ما وافاين به والدي 

يل  اهلل  رحمه  الدين  �سعد  ال�سيخ  عمي  كتبه  ما  وعلى  اهلل،  رحمه  الكرمي 

عن  �سفحة  ع�رشة  خم�ش  كتب  حيث  بذلك،  عليه  اإحلاحي  بعد  خا�سة 

الكبري  �سرية والده بخط يده، كما عر�ست بع�سًا مما كتبت على عمي 

ال�سيخ حممد بدر الدين رحمه اهلل عند زيارته يل يف الريا�ش، كما اأفدت 

– الدكتور  النجيب  ال�سيخ  – تلميذ  اأ�ستاذي  به  كثريًا مما كان يحدثني 

حممد اأديب �سالح عن ال�سيخ الراحل.

ال�سيخ،  املوؤلفون واملرتجمون عن  اأي�سًا - مما كتبه  اأفدت -  وقد 

فجزى اهلل اجلميع عنا خري جزاء.

قبل  من  اإجماع  وجود  ال�سيخ  ل�سرية  الدار�ش  نظر  يلفت  الذي  اإن 

جميع من عرفوه واختلطوا به على التاأثري الكبري الذي تركه ال�سيخ يف 

كل من تعلم منه اأو ا�ستمع اإليه، فما هو ال�رش الكامن وراء هذا ياترى؟. 

القارئ بالإطالع على �سرية  اأن يقوم  اأترك اجلواب للنهاية بعد  �سوف 

بل�سانه  ال�سيخ مل يكن يعظ ويعلم  باأن  القول  اإىل  اأ�سارع  ال�سيخ. ولكن 
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فح�سب، بل كان يفعل هذا بحاله، فحاله كان اأبلغ من مقاله.

واأمر اآخر لفت نظري واأنا اأدر�ش �سريته، وهو: اجتماع خ�سلتني 

قد تبدوان يف نظر الكثريين متناق�ستني، وقد اجتمعا معًا يف �سخ�سيته 

وهما: النزعة ال�سوفية التي تعني بتزكية النف�ش والإقالل من العالئق؛ 

لأنها ت�سغل عن اخلالق، مع الهتمام باأمور امل�سلمني اخلا�سة والعامة 

والأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل منا�سبة، ويف اأي فر�سة تتاح. 

ومن قي�ش له روؤية �سوره الفوتوغرافية يرى اأن معظمها اأخذت له وهو 

(1(
ي�سارك يف اأمرعام يهم امل�سلمني. 

اأنه ل تناق�ش بينهما؛ لأن من يزكي نف�سه وي�سل قلبه  واحلقيقة 

احلق  مع  يدور  فرتاه  لئم،  لومة  اهلل  يف  يخ�سى  ل  وتعاىل  �سبحانه  باهلل 

ى دار غري هّيَاب ول وجل، بل اإنني اأعتقد اأن من امل�سائب التي حّلت  اأنَّ

بع�سهما،  عن  الأم��ري��ن  هذين  ف�سل  املتاأخرة:  الع�سور  يف  بامل�سلمني 

فغدا الذين يعنون بتزكية النف�ش – يف الغالب – بعيدين عن ق�سايا الأمة 

واآلمها. واأ�سبحت الغالبية ممن ُتعنى بق�سايا الأمة ل تعني كثريًا باأمر 

م الغيوب. التزكية، وربط القلوب بعالَّ

خاللها  �سملتني  مباركة  طيبة  اأي��ام��ًا  الكتاب  ه��ذا  مع  ق�سيت  لقد 

روحانية ال�سيخ وكرمي �سريته، وقد لزمتني اأي�سًا ح�رشة �سديدة من 

اأولئك ال�سفوة من  اأعقدها يف خميلتي بني حال  اء املقارنة التي كنت  جرَّ

اأبو  ال�سيخ  بوفاة  الرباين  الق�ساء  كتاب:  يف  املن�سورة  ال�سور  املثال  �سبيل  على  اأنظر   (1(

اخلري امليداين. لل�سيخ: حممود الرنكو�سي رحمهما اهلل.
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العلماء وحالنا يف هذه الأيام! ولعل مما يخفف من هذه احل�رشة: اأنَّ هذه 

)اإمنا  امل�سدوق:  ال�سادق  اأخ��رب  كما  قليلون  فالرواد  خلقه.  يف  اهلل  �سنة 

النا�ش كاإبل مائة ل جتد فيها راحلة(.

اإنَّ من اأهداف هذا الكتيب ا�ستنها�ش الهمم، همم اإخواين اأهل العلم؛ 

الزمن بعيد؛  الذي ل يف�سلنا عنه ردح من  الرعيل  كي يحذوا حذو هذا 

العزيز  عبد  بن  علي  احل�سن  اأب��و  القا�سي  اهلل  ورح��م  قريب.  قريب  بل 

اجلرجاين الذي خل�ش اأخالق العامل املعتز بر�سالته فقال:

لأخدم من لقيت لكن لأخدما ومل اأبتذل يف خدمة العلم مهجتي

اإذا فاتباع اجلهل قد كان اأحزما اأاأ�سقى به غر�سًا واأجنيه ذلًة

موه يف النفو�ش لُعظما ولو عظَّ ولو اأنَّ اأهل العلم �سانوه �سانهم

حمياه بالأطماع حتى جتهما ولكن اأهانوه فهانوا ودن�سوا

ول كل من لقيت اأر�ساه منعما وما كل برق لح يل ي�ستفزين

اأن تناولت املو�سوع من جوانبه  الكتيب فكانت  اأما خطتي يف هذا 

املختلفة فجاء يف ت�سعة مباحث وملحق وفق مايلي:

1 - البيئة ال�سيا�سية والفكرية التي ن�ساأ فيها.

2 - ال�سرية الذاتية.

3 - اأ�سانيد ال�سيخ يف احلديث.

4 - ال�سفات التي حتلى بها.

5 - اأ�ساليب التعليم والتوجيه والفتوى عند ال�سيخ.

6 - مناذج من كتاباته.
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7 - تالميذه.

8 - قطوف من اأقوال بع�ش عارفيه.

9 - وفاته.

- ملحق عن موؤمتر العلماء الأول املنعقد بدم�سق عام 1938 م

هذا ما اأعانني اهلل عليه، واأرجو ممن لديه اإ�سافة – وبخا�سة ممن 

عرف ال�سيخ عن قرب – اأن يوافيني بها م�سكورًا على عنواين الربيدي.

واأن  الكرمي،  لوجهه  خال�سًا  العمل  هذا  يجعل  اأن  �سبحانه  اأ�ساأله 

يجمعنا  واأن  منوالها،  على  لنن�سج  العامل  العامل  هذا  �سرية  من  ينفعنا 

به حتت لواء �سيدنا وهادينا حممد عليه اأف�سل ال�سالة واأزكى الت�سليم 
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اإنه ويلُّ ذلك والقادر عليه، واآخر دعوانا  يوم يقوم النا�ش لرب العاملني، 

اأن احلمدهلل رب العاملني، و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى 

اآله و�سحبه و�سلم.

ال�مبحث الأول

البيئة ال�شيا�شية والفكرية التي ن�شاأ فيها �شاحب الرتجمة

اأما البيئة ال�سيا�سية فقد �سهد الن�سف الأول من القرن الع�رشين – 

وكان عمر ال�سيخ �سبع ع�رشة عامًا يف بداية ذلك القرن – اأحداثًا ج�سامًا 

ال على ما �سهدته �سورية واملنطقة العربية على وجه  كان لها الأثر الفعَّ

اخل�سو�ش من تغريات فكرية واإجتماعية و�سيا�سية.

فقد قام: )بلفور( وزير خارجية بريطانيا اآنذاك باإعطاء وعد لليهود 

لإقامة دولة لهم يف فل�سطني عام 1917 م، وقبل هذا كانت بريطانيا تبذل 

الوعود املع�سولة لل�رشيف ح�سني باإقامة مملكة عربية برئا�سته، ولكنها 

كانت حتيك يف اخلفاء موؤامرة دنيئة مع فرن�سا لتق�سيم الأقطار العربية 

فيما عرف باتفاقية �سايك�ش – بيكو وذلك عام 1916م.

ومل   1920 عام  �سورية  فرن�سا  احتلت  التفاقية  هذه  على  وبناء 

تخرج منها حتى عام 1946م ومت اإلغاء اخلالفة العثمانية ر�سميًا على 

اأم��ام  الطريق  متهد  وبهذا  1924م،  ع��ام  اأت��ات��ورك  كمال  م�سطفى  يد 

بريطانيا لتنفيذ وعد وزير خارجيتها بلفور.

وبحلول عام 1948م ح�سلت النكبة الكربى باغت�ساب فل�سطني 

من قبل الع�سابات ال�سهيونية، وبتمهيد ومباركة ودعم دولة النتداب 
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بريطانيا.

عمومًا  امل�سلمني  على  بكاهلها  األقت  ج�سامًا  اأحداثًا  هذه  كانت  لقد 

يقت�رش  مل  اإذ  ال��ف��رتة،  لتلك  واملعا�رشين  والفكر  العلم  اأه��ل  وبخا�سة 

اأثرها على التغريات ال�سيا�سية فح�سب بل كان اخلطر الأنكى هو التاأثري 

الفكري الذي رافقها ونتج عنها، والذي كان مبثابة اختبار حقيقي لعقيدة 

الأمة وثوابتها الفكرية.

عا�ش  التي  الفرتة  يف  العلماء  كان  فقد  الفكرية  للبيئة  بالن�سبة  اأم��ا 

وجه  يف  الوقوف  الأوىل:  رئي�ستني.  جبهتني  على  يقارعون  ال�سيخ  فيها 

املنظم  الفكري  الغزو  نتيجة  جاءت  وقد  والعلمانية،  الإحلادية  التيارات 

الذي دبره اأعداء الأمة امل�سلمة منذ انتهاء احلروب ال�سليبية التي ف�سلت 

الثورة  بقيام  ع��ززت  ثم  وم��ن  الإ�سالمي،  العامل  على  �سيطرتها  مد  يف 

املعتقدات  بلبلة  يف  اأ�سهمت  والتي  1917م.  ع��ام  رو�سيا  يف  البل�سفية 

الدينية اإىل حد كبري.

الفرن�سي  امل�ستعمر  وجه  يف  الوقوف  يف  متثلت  الثانية:  واجلبهة 

جاء  اإمن��ا  اأن��ه  زاعمًا  العثمانية؛  اخلالفة  انهيار  بعد  �سورية  احتل  ال��ذي 

لن�رش املدنية احلديثة واإعمار البالد.

لقد كان العلماء روح الأمة ال�سامد اأمام هذه التيارات والتحديات، 

الإ�سالم، ومنها  امل�سلمة يف فجر  الأموية  الدولة  فدم�سق كانت عا�سمة 

ال�سني  اإىل  ع�رشها  يف  و�سلت  حتى  الإ�سالمي  الفتح  جيو�ش  انطلقت 

تبداأ  اأن  امل�سادفات  من  يكن  فلم  ول��ذا  غربًا،  فرن�سا  ح��دود  واإىل  �رشقًا 

تتقدمها  الأموي  اجلامع  من  الفرن�سي  امل�ستعمر  �سد  املظاهرات  جميع 
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اأن ال�رشارة الأوىل  اأن ي�سجل التاريخ  ثلة من العلماء، كما مل يكن عجبًا 

يد  1925م كانت على  الكربى عام  ال�سورية  الثورة  انطلقت منها  التي 

ث الأكرب ال�سيخ: )بدر الدين احل�سني( و�سحبة من علماء دم�سق  املحدَّ

رحمهم  اخلطيب  ها�سم  وال�سيخ  الدقر  علي  ال�سيخ  اأمثال  من  ء 
َّ

الأج��ال

اهلل، فقد بداأت الثورة مبا�رشة بعد عودتهم من جولة يف املدن ال�سورية 

الكربى، حيث بّينوا اأحكام اجلهاد يف الإ�سالم، ودعوا املواطنني للثورة 

(1(
�سد امل�ستعمر الفرن�سي املحتل. 

الدين  بدر  ال�سيخ  �سيخه  نهج  الغالييني  اإبراهيم  ال�سيخ  اّتبع  لقد 

الوقوف يف وجه  احل�سني كما �سوف نرى، فقارع على اجلبهتني معا: 

ال�ستعمار  وجمابهة  واأحكامه،  الإ���س��الم  قيم  من  والن��ح��الل  الإحل��اد 

ومكائده، وكتب له التوفيق يف كلتيهما واحلمدهلل.

تلك  يف  العلماء  اهتمام  تثبت  هامة  تاريخية  وثيقة  على  عرثت  لقد 

الفرتة بق�سايا اأمتهم وهمومها، وهي البيان ال�سادر عن موؤمتر العلماء 

فيه  اإبراهيم  ال�سيخ  �سارك  وقد  1937م.  عام  دم�سق  يف  املنعقد  الأول 

ممثاًل عن وادي العجم )وهو ال�سم الذي كان يطلق على منطقة قطنا(؛ 

لأنه كان اآنذاك مفتيًا له.

الذي  الفرن�سي  ال�سامي  املفو�ش  ملندوب  الر�سمي  التقرير  يف  املعلومات  هذه  ذك��رت   (1(

اأما  الأع���داء.  به  ما�سهدت  والف�سل   678 العدد:  ب��ريوت  يف  الأح���رار  جريدة  ن�رشته 

اأن ين�سب  العجيب  ال�سويداء فقد جاءت بعد ذلك، ومن  التي وقعت يف جبل  احلوادث 

الطنطاوي  ال�سيخ علي  )اأنظر مذكرات  الكربى!!  ال�سورية  الثورة  اإ�سعال  لأهل اجلبل 

رحمه اهلل: ج1 �ش 219 الطبعة الثانية 1989).
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من  اتخذوا  الذين  امل�ستعمرين  مزاعم  املوؤمترون  العلماء  فند  لقد 

ذريعة حماية الأقليات الدينية تكاأة ل�ستعمارهم، وحثوا على الوقوف 

يف وجه د�سائ�سه، ودعوا امل�سلمني اإىل النهو�ش من كبوتهم، والتخل�ش 

تلك  يف  فل�سطني  ق�سية  عن  للحديث  تطرقوا  كما  ال�سعف،  عوامل  من 

اأغت�سبت بعد. ولكن موؤ�رشات اخليانة  التي مل تكن فل�سطني قد  الفرتة 

كانوا  اللذين  الأج���الء  العلماء  ه���وؤلء  ع��ن  خافية  تكن  مل  بريطانيا  م��ن 

(1(
وليزالون يعي�سون ق�سايا اأمتهم.

)1)  قامت اللجنة التنفيذية املركزية للموؤمتر بطباعة البيان ال�سادر عن املوؤمتر يف مطبعة 

الناحية  م��ن  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  1357ه������/1938م. ون��ظ��رًا لأهمية  ع��ام  ال��رتق��ي بدم�سق 

اهلل،  �ساء  اإن  الكتيب  هذا  ملحق  يف  البيان  هذا  عن  ملخ�سًا  اأعطي  ف�سوف  التاريخية 

فلعل هذا ي�سهم يف تغيري النطباع ال�سلبي ال�سائد الذي حاول اأعداء الإ�سالم اإل�ساقه 

بعلمائنا الأجالء.
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ال�مبحث الثاين

الولدة والن�شاأة 

الأ�سيل  اإبراهيم بن حممد  اإبراهيم بن حممد خري بن  ال�سيخ  ولد 

1882م  واملوافق  1300ه���  عام  دم�سق  مدينة  يف  بالغالييني  امل�سهور 

من اأ�رشة ملتزمة بالدين، وكان جده الأعلى )والد جده( وا�سمه: )حممد( 

حلبي املوطن، وقد رحل اإىل ا�ستنبول فاأقام فيها مدة، ثم اأتى بتجارة اإىل 

دم�سق فا�ستقر فيها.

)بتحت  تعرف  ح��ارة  يف  دم�سق  يف  العقيبة  ح��ي  يف  ولدت���ه  كانت 

املئذنة( وهي �سكنى والده، ثم انتقلت العائلة اإىل حي ال�سمانية املجاور 

جلامع ال�سمرقندي امللقب بجامع التينة، وهناك ن�ساأ ال�سيخ. 

ك���ان وال�����ده حم��م��د خ���ري ت���اج���رًا ي��ب��ي��ع امل��ن�����س��وج��ات )وب��خ��ا���س��ة 

ال�رشا�سف( ب�سوق اخلياطني، وكان اإىل جانب هذا حري�سًا على ح�سور 

)جامع  با�سم:  ا�ستهر  مب�سجد  موؤذنًا  ليكون  دفعه  مما  العلم؛  درو���ش 

ال�رشايا( لقربه من ق�رش العدل.

اأخذ ال�سيخ عن والده حب اأهل العلم ودرو�سهم، فكان �سغوفًا بهذا 

اأظافره، وظهر تدينه يف فرته مبكرة جدًا عندما كان ي�ساعد  منذ نعومة 

الب�رش  غ�ش  عليه  وال��ده  لح��ظ  فقد  بدم�سق،  التجاري  حمله  يف  وال��ده 

وهو  لهن  بالبيع  ليرغب  وك��ان  لل�رشاء،  للمحل  الن�ساء  ح�سور  حني 

ليزال غ�ش الإهاب، فقال له والده يبدو يابني اأنك ل�ست من اأهل الدنيا، 

ولذلك وجهه لطلب العلم منذ نعومة اأظافره و�سجعه على ذلك، وكان يف 

اخلام�سة ع�رشة من عمره.
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طلبه للعلم و�شيوخه الذين تلقى عنهم:

وكانت  ال�سفرجالنية،  املدر�سة  يف  البتدائي  تعليمه  ال�سيخ  تلقى 

وفيها  اخلياطني،  �سوق  يف  وتقع  دم�سق،  يف  املدار�ش  اأ�سهر  من  وقتها 

تلقى مبادئ العلوم ال�رشعية والعربية وبع�ش املواد العلمية كاحل�ساب 

اأ�سهر  م��ن  اهلل  رح��م��ه  ال�����س��ف��رج��الين  ع��ي��د  ال�سيخ  وك���ان  وال��ه��ن��د���س��ة. 

(1(
اأ�ساتذتها.

اأجالء  بعلماء  تزخر  ع�رش  التا�سع  القرن  اأواخ��ر  يف  دم�سق  كانت 

ُكرث، وكانوا يعقدون حلقاتهم يف م�ساجد دم�سق العامرة بطالب العلم، 

ويف مقدمتها اجلامع الأموي الذي حظي بعامل فذ ندر وجود مثيل له هو 

املحدث الأكرب: )ال�سيخ بدر الدين احل�سني( رحمه اهلل الذي برع يف فن 

احلديث رواية ودراية، وكان ثبتًا حافظًا يروي احلديث ب�سنده اإىل ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن ظهر قلب، وكان هذا العامل اجلليل من اأهم 

�سيوخ ال�سيخ اإبراهيم، فقد تلقى عنه فن احلديث وعلومه ل�سنوات عدة، 

وهذا مايف�رش لنا كرثة ا�ست�سهاده باحلديث النبوي يف خطبه ودرو�سه 

ومواعظه كما �سوف نرى.

ال�رشعية  العلوم  فاأخذ  الطلب،  يف  العلم  اأه��ل  طريقة  ال�سيخ  نهج 

الفقه احلنفي عن مفتي  فاأخذ  العلم يف ع�رشه،  اأهل  اأكابر  والعربية عن 

�ست  مل��دة   )  1357  –  1260  ( الك�سم  اهلل  عطا  ال�سيخ  ال�سامية  الديار 

حتدث ال�سيخ علي الطنطاوي رحمه اهلل يف ذكرياته كثريًا عن هذه املدر�سة التي در�ش   (1(

فيها ل�سنوات عديدة.
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�سنوات، كان ب�سحبته يف هذا الطلب ال�سيخ عبد الوهاب احلافظ امللقب 

دب�ش وزيت. كما اأخذ علوم العربية عن ال�سيخ حممود العطار من قرية 

كفر�سو�سة من �سواحي دم�سق. وممن اأخذ عنهم علوم العربية اأي�سًا: 

ال�سيخ عبد القادر ال�سكندراين يف العقيبة من اأحياء دم�سق. وقد ح�سل 

(1(
ال�سيخ على اإجازات مكتوبة من هوؤلء ال�سيوخ الأفا�سل.

اأما علم ال�سلوك فاأخذه عن ال�سيخ املربي: عي�سى بن طلحة الكردي 

– 1331( وكان له ق�سب ال�سبق يف هذا املجال، فقد  ال�سافعي )1247 

تلقى عنه الطريقة النق�سبندية، واأجازه فيها، ولزمه لفرتة كافية، وقال 

(2(
له يف نهاية املطاف: )الآن يا اإبراهيم �رشت �سيخًا كاماًل ومكماًل (.

لقد كان ال�سيخ عي�سى رحمه اهلل طاقة روحية نافذة، وقدرة عجيبة 

اأوا�سط  يف تربية مريديه والتاأثري فيهم، وقد بداأت مالزمة ال�سيخ له يف 

الع�رشينات من عمره مما ترك اأثرًا كبريًا يف نف�سه و�سلوكه لزمة طيلة 

حياته، وقد اتبع ال�سيخ عي�سى طرقًا عدة لتوجيه مريديه كان لها الأثر 

(3(
الفعال يف �سلوك تالمذته.

بعد  �ساعت  الأ�سف  مع  لكنها  اهلل  رحمه  والدي  مبكتبة  بنف�سي  الإج��ازات  هذه  راأيت   (1(

ذلك.

نقاًل مما خ�سني به عمي ال�سيخ �سعد الدين رحمه اهلل كتابة �ش2.  (2(

كان  ول��ذا  اخللوة،  عليها:  مريديه  عي�سى  ال�سيخ  بها  يربي  كان  التي  الطرق  هذه  من   (3(

ياأمرهم بالعتكاف يف مكان بجبل قا�سيون املطل على دم�سق ملدة معينة، وقد روى يل 

والدي حفظه اهلل باأن جدي قام بذلك، وكان �سنة اآنذاك خم�سة وع�رشين عامًا، وكان 

اجلاف  باخلبز  ويكتفي  الفقراء،  على  ويوزعه  ياأكله  فال  الطازج  بالطعام  ياأتيه  والده 

الأم��ارة  نف�سي  كاأمنا  )�سعرت  التجربة:  ه��ذه  عن  قوله  عنه  وروي  الإدام،  وبع�ش 

اأ�سلعي( وقد قال هذا يف جمل�ش خا�ش لأولده ت�سجيعًا  بال�سوء قد خرجت من بني 

لهم، ومل يقله يف جمل�ش عام لأنه يكره احلديث عن نف�سه كما يكره اأن ميدح يف وجهه.
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كما تلقى عن ال�سيخ: �سليم امل�سوتي �ساحب املناقب امل�سهودة يف 

علم ال�سلوك اأي�سًا.

ومن العلماء الذين تلقى عنهم اأي�سًا: ال�سيخ عبد الرحمن الربهاين 

. وال�سيخ �سليم النطفجي، وهو والد زوجته اأي�سًا.
(1(

احلنفي

جهود ال�شيخ الدعوية يف دم�شق:

بداأ ال�سيخ ن�ساطه الدعوى يف جامع ال�سمرقندي بدم�سق، فقد توىل 

اإمامته، واإقامة الدرو�ش فيه، فكان يلقي در�سًا يوميًا بعد �سالة الع�ساء، 

 لياًل كل يومي اثنني وخمي�ش، وكان 
(2(

كما كان يعقد اخلتم النق�سبندي

بدر  حممد  املعروف  والداعية  ال�سيخ  الفرتة:  تلك  يف  تالميذه  اأ�سهر  من 

.
(3(

الدين عابدين رحمه اهلل

ال�شيخ يف قطنا:

قطنا بلدة هادئة تقع على جانب ال�سفح ال�رشقي جلبل ال�سيخ اإىل 

فيها  ويقطن  كم،   24 م�سافة  عنها  وتبعد  دم�سق،  من  الغربي  اجلنوب 

تلك  يف  اأهلها  ثلث  اإىل  ت�سل  قد  الن�سارى  من  ن�سبة  امل�سلمني  جانب  اإىل 

الفرتة.

ع�رش  الرابع  القرن  يف  دم�سق  اأع��الم  كتابه،  يف  فرفور  اللطيف  عبد  ال�سيخ  ه��ذا  ذك��ر   (1(

الهجري: ج3 �ش 5-4.

وهو عبارة عن جل�سة ذكر يتوىل ال�سيخ اإدارتها، وت�ستمل على اأذكار ماأثورة واأدعية،   (2(

ولي�ش فيها وقوف اأو متايل كما تفعل بع�ش الطرق ال�سوفية الأخرى.

�سريد احلدبث عنه حني الكالم عن تالميذ ال�سيخ.  (3(
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امتهن معظم اأهلها الزراعة يف تلك الفرتة ولكن حالتهم القت�سادية 

كانت �سعيفة، وكان امل�سلمون يقرت�سون من غري امل�سلمني عند احلاجة 

 – – على قلة  اإىل زعمائهم  – وكانوا كذلك يلجوؤون  – واأحيانًا بالفائدة 
لف�ش بع�ش النزاعات التي قد تن�سب بينهم، وقد بداأت هذه البلدة مرحلة 

جديدة من تاريخها بعد انتقال ال�سيخ اإبراهيم اإليها.

ظهرت بوجود ال�سيخ يف قطنا - اإمامًا وخطيبًا - جلامعها الوحيد 

نه�سة  للبلدة  الرئي�سي  ال�سوق  يف  ال��واق��ع  العمري(  )اجل��ام��ع  اآن���ذاك: 

امل�سلمني،  بني  يقع  خ��الف  اأي  حل  يف  املرجع  ف�سار  �ساملة،  اإ�سالمية 

وارتدع امل�سلمون الذين كانوا يقرت�سون بالربا من غري امل�سلمني، وبداأ 

عدد املرتادين للم�سجد يزداد.

اأما ق�سة قدومه اإىل قطنا: فقد بدات من قبَل ال�سيخ: )اأحمد الأحمر( 

�سيخ قطنا اآنذاك، وهو يف الأ�سل من بلدة: )التل( املجاورة لدم�سق، حيث 

م�سجدها  اإمامة  ل�ستالم  قطنا  اإىل  بالنتقال  اإبراهيم  ال�سيخ  على  اأ�رش 

واخلطابة فيه،وقد اأبى �ساحب الرتجمة قبول هذا حتى ي�ست�سري �سيخه 

)عي�سى الكردي( يف هذا الأمر، فاأ�سار عليه بالقبول. ولكن ب�رشط عدم 

قبول راتب على هذه املهمة؛ لأنها تتعلق باإقامة �سعائر تعبدية، والأ�سل 

يف هذا عدم اأخذ الأجرة عليها كما هو معلوم عند الفقهاء املتقدمني. اأخذ 

1911م  املوافق  1329ه���  عام  قطنا  اإىل  فرحل  الن�سيحة،  بهذه  ال�سيخ 

ليك�سب  قطنا؛  يف  ليبيعها  املاأكولت؛  بع�ش  دم�سق  من  معه  ياأخذ  وكان 

منها قوت العي�ش، اإىل جانب قيامه بواجبه ال�رشعي يف الإمامة والتدري�ش 

واخلطابة متطوعًا.
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معها  جتلب  فكانت  ال�ساأن،  هذا  يف  مب�ساعدته  زوجته  قامت  كما 

(1(
بع�ش املن�سوجات واللوازم الن�سائية لتبيعها للن�ساء هناك.

اأبى كرم اأهل قطنا اأن يظل حال ال�سيخ على هذا املنوال من الكدح 

على  ليعينه  قمح؛  من  ي��زرع��ون  مما  �سيئًا  داره  اإىل  يجلبون  ف�ساروا 

معي�سته عند جني املح�سول. وقد ظل ال�سيخ على هذه احلالة ملدة تقارب 

اخلم�ش �سنني، ثم عر�ش عليه قا�سي قطنا ال�رشعي تويل مهمة الق�ساء 

، ولكن ملا عر�ش عليه من�سب الإفتاء قبل به، فرفع 
(2(

عنه، ولكنه رف�ش

الإ�سالم،  )ا�ستانبول( فجاء تعيينه من قبل م�سيخة  الآ�ستانة  اإىل  ا�سمه 

وبقي يف هذا املن�سب اإىل ماقبل وفاته ب�ستة اأ�سهر عام 1958م.

حيث قدم ال�سيخ رحمه اهلل ا�ستقالته من من�سب الفتوى لأ�سباب 

اهلل مفتيًا من قبل وزارة  اهلل رحمه  ال�سيخ عبد  ابنه  �سحية، ومت تعيني 

الأوقاف يف حياة والده.

تويف  وق��د  ون�سف،  ب�سهر  وف��ات��ه  قبل  دم�سق  اإىل  ال�سيخ  انتقل 

فيها يف 15 �سوال عام 1377ه� املوافق 5 اأيار 1958م عليه رحمة اهلل 

ور�سوانه، و�سيع يف جنازة مهيبة م�سهورة، حيث �سلي عليه يف اجلامع 

ال�سغري والتي يوجد  اإىل مقربة باب  الأق��دام  الأموي و�سيع م�سيًا على 

فيها قرب �سيدنا بالل احلب�سي ر�سي اهلل عنه.

علما باأن زوجته كانت على قدر لباأ�ش به من العلم ال�رشعي، فهي ابنة ال�سيخ �سليم   (1(

اإذ  النطفجي كما عرفنا، وكان لها دور هام اأي�سًا يف توجيه الن�ساء امل�سلمات يف قطنا، 

كانت تعقد لهن درو�سًا عامة يف امل�سجد.

لعله يف هذا كان يقتفي اأثر الأئمة الورعني، ومنهم: الإمام اأبو حنيفة رحمه اهلل؛ لأنه جلد   (2(

على تويل الق�ساء زمن ابي جعفر املن�سور فرف�ش تورعًا.
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ال�مبحث الثالث

اأ�شانيد ال�شيخ يف احلديث

عن  اأ�سا�سية  ب�سورة  احلديث  اأخ��ذ  اأن��ه  ال�سيخ  �سرية  من  عرفنا 

ث الأكرب، وكان لل�سيخ اإىل جانب  �سيخه بدر الدين احل�سني امللقب باملحدِّ

ذلك اأ�سانيد يف احلديث اأخذها عن عدد من ال�سيوخ فهو يروي عن:

1 - �سيخه مفتي ال�سام عطا الك�سم الدم�سقي احلنفي )1260 – 1357) 

وهو عن:

الرحمن  عبد  ع��ن  ح��ام��د،  ج��ده  ع��ن  ال��ع��ط��ار،  يا�سني  ب��ن  �سليم   - اأ 

اللو�سي،  وحممود  الباجوري،  واإبراهيم  ال�سغري،  الكزبري 

وعبد الرحمن الطيبي، وعمر الآمدي، و�سعيد احللبي.

ال�سغري،  والكزبري  احللبي،  �سعيد  عن  امليداين،  الغني  عبد   - ب 

وح�سن البيطار، وحممد اأمني عابدين.

الرحمن  وعبد  ال��ب��اج��وري،  اإب��راه��ي��م  ع��ن  الطنطاوي،  حممد   - ت 

الطيبي، و�سعيد احللبي، واإبراهيم ال�سقا.

ث - اأحمد احللبي.

ج - عبد احلكيم الأفغاين.

ح - عبد اهلل ال�سكري.

2 - عي�سى بن طلحة الكردي ال�سافعي )1247 – 1331 هجري ( وهو 

عن:

اإبراهيم الباجوري.  -
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3 - �سليم امل�سوتي، وهو عن:

حممد  واأحمد  العطار،  و�سليم  احللبي،  واحمد  العطار،  بكري   -

الكزبري.

4 - عبد القادر ال�سكندري )ت 1362ه�( وهو عن:

بكري العطار.  -

حممد بن حممد اخلاين.  -

عبد احلكيم الأفغاين.  -

حممد بدر الدين احل�سني.  -

حممود العطار.  -

عمر بن حمدان.  -

حممد علي املالكي املكي.  -

عيدرو�ش بن �سامل البار املكي.  -

(1(
اأحمد بن حممد ال�سنو�سي الدري�سي.  -

اأنظر: )اإمداد الفتاح باأ�سانيد ومرويات ال�سيخ عبد الفتاح(، وهو ثبت العالمة املحدث   (1(

ال�سيخ عبد الفتاح اأبو غدة، بتخريج تلميذه حممد ابن عبد اهلل اآل ر�سيد. �ش: 327 – 

328. وانظر: )بلوغ الأماين الأبرار يف التعريف ب�سيوخ واأ�سانيد م�سند الديار احللبية( 

ال�سيخ اأحمد بن حممد �رشدار احللبي ال�سافعي �ش: 140 فما بعدها.
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ال�مبحث الرابع

ال�شفات التي حتلى بها

العامل  للعامل  اأمن��وذج��ًا  منه  جعلت  حميدة  ب�سفات  ال�سيخ  متيز 

مظانه،  من  العلم  اكت�ساب  على  حر�سه  جانب  اإىل  كان  فقد  ع�رشه،  يف 

باأنه  عنه:  قيل  حتى  النبوية  ال�سنة  وبخا�سة  يتعلمه،  ما  على  حري�سًا 

ال�سنة مت�سي على الأر�ش، وكان اإىل جانب ذلك واعيًا مبا يدور حوله، 

مهتما بحال امل�سلمني: من حتديات فكرية اأو ح�سارية من جراء الحتالل 

الفرن�سي لبلده.

نزعة  ذو  متمكن،  فقيه  فهو  �سخ�سيته:  يف  تكاماًل  نلحظ  وبهذا 

�سوفية ت�سّد من اأزره للقيام بواجبه الإ�سالمي جتاه اأمته، اآخذًا بالعزمية 

اهلل  ا�سرتعاه  ممن  حوله  من  وعلى  نف�سه  على  ال�رشع  اأم��ور  تطبيق  يف 

اأمرهم، مثل اأ�رشته، واأهل بلدته، بل كل م�سلم تتاح له فر�سة الت�سال 

به، معاجلًا الق�سايا امل�ستجدة بالتعاون مع اإخوانه العلماء، مبينًا وجهة 

اجلماعية  اأو  الفردية  املواطنني  حقوق  عن  ومدافعًا  فيها،  الإ�سالم  نظر 

ال�سفات  ه��ذه  اأوج���ز  ولعلي  وبط�سه،  الفرن�سي  امل�ستعمر  ظلم  اأم���ام 

احلميدة يف النقاط التالية:

اللتزام ب�رشع اهلل �شبحانه:

ا�ستقرَّ يف عقل ال�سيخ وروحه ان حجر الزاوية يف اأي تغيري فردي 

اهلل �سبحانه وتعاىل، واللوذ بحماه،  اإىل  باللتجاء  اإمنا يكون  اأو جماعي 

وهذا ل يتحقق من خالل �سعائر التعبد والذكر فح�سب؛ بل باخل�سوع 
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التام ل�رشيعة اهلل �سبحانه يف كل الأمور.

�سبحانه،  اهلل  ح��رم��ات  على  عجيبة  غ��رية  ال�سيخ  عند  كانت  لقد 

و�سعائر الإ�سالم، فطاملا �سمعت بنف�سي من اأهايل قطنا ق�س�سًا عجيبة 

عن ذلك، ومن ذلك: اأنه اإذا مرَّ يف الطريق تهابه الن�ساء، فال تبقى واحده 

منهن خارج منزلها، رغم اأن احلجاب كان اأمرًا عاديًا جلميع امل�سلمات يف 

تلك الفرتة.

اأما بالن�سبة للرجال فاإن من عادة ال�سيخ امل�سهورة: اأنه كان يحاول 

امل�سجد لأداء �سالة  اإىل  جاهدًا يف دعوة كل من يلقاه يف طريقه ملرافقته 

اجلماعة.

لقد بلغ ال�سيخ يف هذا الأمر مبلغًا ل يقدر عليه اإل من اأوتي رباطة 

وقف  ال�سيخ  ب��اأن  اهلل  حفظه  وال��دي  حدثني  فقد  نافذة.  وعزمية  جاأ�ش 

اأمام مقهى الرنكو�سي، )وكان ي�سمى بقهوة ال�رشك�ش( قبيل  ذات يوم 

�سالة  ح�سور  على  لهم  حاثًا  ذلك  يف  واأبلغ  فيها،  من  فوعظ  ال�سالة، 

اجلي�ش  يف  جمندين  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال�رشاك�ش  بع�ش  فغ�سب  اجل��م��اع��ة، 

الفرن�سي، حتى اأنهم تر�سدوا بال�سيخ عقب عودته من امل�سجد ليوقعوا 

ال�سيخ حتى تخاذلوا و�ُسقط يف  اإن ظهر  املنعطفات، ولكن ما  اأحد  به يف 

اأيديهم، فقد كانت له مهابة م�سهودة رحمه اهلل.

 لن�ستمع اإىل ال�سيخ وهو ين�سح ابنه �سعد الدين وحفيده حممد خري 

يف ر�سالة بعث بها اإليهما وهما يف م�رش يطلبان العلم يف الأزهر ال�رشيف 

فهي خري �ساهد على ما اأقول: ) يا اأولدي، الأماين كثرية، ولكن الأمر 

التاأ�سي  الكتاب وال�سنة، وطبق  جد وعمل، و�سعي مبارك �سمن نطاق 
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(1(
باأهل ال�سنة، جعلنا اهلل تعاىل معهم يف الدنيا والآخرة(.

وق����د اأث�����ر ع��ن��ه ق���ول���ه م�������رارًا: )ن���ح���ن ن��ل��ج��م ال��ت�����س��وف ب��ل��ج��ام 

(2(
ال�رشيعة).

ق�سى  التي  العلمية  وللخلفية  الروحية،  للرتبية  كان  باأنه  ول�سك 

ال�سيخ �سنوات مديدة من عمره يف حت�سيلها على يد علماء اأجالء الأثر 

ال يف التزامه ب�رشع اهلل، وحث كل من يلوذ به على ذلك. الفعَّ

�شجاعته وجراأته يف ال�شدع باحلق:

املواقف  لتكرار  الأم��ر، وقد �ساع عنه ذلك؛  اآية يف هذا  ال�سيخ  كان 

اهلل على هذه  فيها هذه اخل�سال احلميدة، وهذا من ف�سل  التي ظهرت 

الأمة اأن هياأ لها رجاًل يقومون بهذا الواجب على مر الع�سور كي تظل 

حية متيقظة اآمرة باملعروف ناهية عن املنكر.

مل تكن جراأة ال�سيخ يف ال�سدع باحلق مقت�رشة على عوام النا�ش، 

بل طالت احلكام، وعلى اأعلى امل�ستويات حتى رئي�ش اجلمهورية.

من  وفد  مع  ذهب  انه  املجال:  هذا  يف  عنه  امل�سهورة  الق�س�ش  من 

ومن  القوتلي،  �سكري  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�ش  ملقابلة  العلماء  رابطة 

هوؤلء العلماء: ال�سيخ اأبو اخلري امليداين، وال�سيد مكي الكتاين، وال�سيخ 

وك��ان  جميعًا،  اهلل  رحمهم  حبنكة،  ح�سن  وال�سيخ  الها�سمي،  حممد 

اأر�سل ال�سيخ هذه الر�سالة لهما عام 1958 عندما كانا يدر�سان يف الأزهر ال�رشيف،   (1(

و�سوف اآتي على ذكرها مف�سلة فيما بعد اإن �ساء اهلل.

�سمعت هذا من تلميذه و�سهره الدكتور حممد اأديب �سالح حفظه اهلل.  (2(
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اإىل بع�ش املنكرات التي ظهرت يف  الهدف من هذه املقابلة تنبيه الرئي�ش 

البلد؛ ليتخذ الإجراءات املنا�سبة حيالها. وعندما اأدخل العلماء اإىل الغرفة 

– وهو �سعار  للن�رش  ال�سيخ وجود متثال  املخ�س�سة لالجتماع لحظ 

�رشيعة  يف  حمرم  لأنه  يزال؛  حتى  باجللو�ش  ير�ش  فلم   ،- اجلمهورية 

(1(
الإ�سالم.

هذا  عن  الطرف  بغ�ش  اإقناعه  له  املرافقني  العلماء  بع�ش  وح��اول 

الإ�رشار  اإل  ال�سيخ  اأهمية منه، فما كان من  اأكرث  اأتوا لأمر  الأمر لأنهم 

على موقفة قائاًل: نحن اإمنا جئنا لإنكار املنكر فكيف �سنتحدث عن هذا 

املو�سوع واملنكر موجود بني اأيدينا وال�سكوت اإقرار.؟!

وملا علم الرئي�ش بهذا – قبل دخوله عليهم طبعًا – اأمر بو�سع غطاء 

على التمثال تطييبا خلاطر ال�سيخ.

فر�سى ال�سيخ باجللو�ش، ومتت املقابلة، وكانت مثمرة بتوفيق اهلل 

(2(
وبربكة اإنكار املنكر.

ويف هذه املقابلة ن�سح ال�سيخ الرئي�ش – اإ�سافة ملا حتدث به اإخوانه 

العلماء – باأن يعطي توجيهاته لقادة اجلي�ش كي يتم تغيري �سكل لبا�ش 

ومنها:  �سحيحة،  اأحاديث  يف  روح  ذي  لكل  والتماثيل  ال�سور  اتخاذ  عن  النهي  ورد   (1(

مارواه ابن عبا�ش ر�سي اهلل عنهما قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 

ابن  قال  جهنم(  يف  فيعذبه  نف�ش،  �سورها  �سورة  بكل  يجعل  النار،  يف  م�سور  )كل 

عبا�ش: )فاإن كنت فال بد فاعاًل فا�سنع ال�سجر ومال روح فيه( متفق عليه.

�سمعت هذه الق�سة لأول مرة من ا�ستاذي �سيخ القراء ال�سيخ حممد كرمي راجح حفظه   (2(

اهلل، عندما كنت طالبًا يف الثانوية ال�رشعية، ثم �سمعتها مرارًا بعد ذلك من عدد من اأهل 

العلم والف�سل.
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تلك  يف  الفرن�سي  اجلي�ش  لبا�ش  من  مقتب�سًا  كان  لأنه  ال�سوري  اجلي�ش 

الفرتة، وهذا ل يليق ببلد حر م�ستقل.

الفرن�سيني  املحتلني  مع  اأي�سًا  م�سهودة  مواقف  لل�سيخ  كانت  لقد 

باأن  �سمع  اأن��ه  الفرن�سيني:  مع  مواقفه  فمن  قطنا،  يف  مفتيًا  كان  عندما 

ال�سيخ  منزل  من  قريب  مكان  يف  ي�سكن  ك��ان  م�سلحًا  فرن�سيًا  جنديًا 

اأراد العتداء على امراأة م�سلمة، فما كان من ال�سيخ اإل اأن ذهب بنف�سه 

مبا�رشة واقتحم املنزل وانهال �رشبًا على اجلندي بعكازه، واقتاده اإىل 

(1(
املخفر بنف�سه طالبًا من امل�سوؤول الفرن�سي معاقبته على فعلته.

باأن هذا اجلندي حقد  اهلل  الدين رحمه  �سعد  ال�سيخ  ابن  وي�سيف 

اإحدى  ببندقيته عند  له  النتقام منه، فكمن  واأراد فيما بعد  ال�سيخ  على 

املنعطفات مرتب�سًا بال�سيخ؛ ليقتله بعد خروجه من امل�سجد، وملا �سغط 

على الزناد مل تخرج الطلقة، و�سعر باخلوف من هيبة ال�سيخ و�سقطت 

البندقية من يده فجاء اإليه معتذرًا يقبل يده، وي�ساأله العفو.

الفرن�س�سني يف عدة منا�سبات مطالبًا  قادة  لدى  ال�سيخ  لقد تدخل 

اإياهم برفع الظلم عن املواطنني، ومن ذلك: ذهابه للقائد الفرن�سي مطالبًا 

في�سي  حكومة  عهد  يف  الإنكليز  وب��ني  بينهم  اجل��اري  الق�سف  بوقف 

املوالية لالأملان، وذلك حني وقعت قطنا يف مرمى مدفعية كل من اجلي�سني 

املتحاربني يف اأواخر احلرب العاملية الثانية.

كان برفقة ال�سيخ يف هذا املوقف تلميذه ال�سيخ حمي الدين القادري رحمه اهلل، وكان   (1(

من تالميذ ال�سيخ البارزين يف قطنا، وكثريًا ما كان يروي هذه الق�سة، و�سوف اأذكر 

نبذة عنه حني احلديث عن تالميذ ال�سيخ بعون اهلل.
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اإ�ستقبل هذا القائد ال�سيخ ا�ستقباًل ح�سنًا، ودعا مرتجمه كما روى 

الدكتور حممد اأديب �سالح، وو�سع اخلرائط اأمامه �سارحًا له �سعوبة 

من  باخلروج  الأهايل  يقنع  باأن  ال�سيخ  اأو�سى  لقواته،  بالن�سبة  املوقف 

البلدة موؤقتًا حتى ينجلي املوقف؛ ليجتنبوا خماطر هذا الق�سف. وعندما 

لوقوع  جتنبًا  قطنا  من  موؤقتًا  اخل��روج  قطنا  اأه��ايل  على  ال�سيخ  اق��رتح 

�سحايا يف الأنف�ش ا�ستجابوا له، وخرجوا متجهني اإىل قرية جماورة تقع 

يف ال�سمال الغربي من قطنا ا�سمها )خربة كفر قوق(، وقد ا�ستثمر ال�سيخ 

للوعظ  جل�سات  يعقد  فاأخذ  وج��ه،  اأح�سن  على  اخل��روج  هذا  اهلل  رحمه 

ل�ستقبال  بالطبع  مهياأة  النفو�ش  وكانت  اجلماعة،  �سالة  بعد  والتعليم 

لها  التعر�ش  لهم  ي�سبق  مل  رمب��ا  حمنة  يواجهون  وه��م  ل  وكيف  ه��ذا، 

اأخ��رى خ��الل ه��ذه احل���وادث تدل  خ��الل حياتهم، وق��د ح�سلت حادثة 

على ثقة ال�سيخ بربه ورباطة جاأ�سه يف اأحلك الظروف، وهي اأنه يف اأحد 

ي�سلي  ال�سيخ  كان  وبينما  والفرن�سيني،  النكليز  بني  املعارك  هذه  اأيام 

�سالة الع�رش اإمامًا يف جامع العمري، وقعت قذيفة طائرة حربية قريبًا 

من امل�سجد فتفرق امل�سلون تاركني ال�سالة، وبقي ال�سيخ وحيدًا يتابع 

الرجوع  على  يحثهم  وكاأنه  ال��زوائ��د،  بتكبريات  �سوته  رافعًا  �سالته 

(1(
لل�سالة والثبات حتى اأمت �سالته كعادته رحمه اهلل.

 – وال��دي  حدثني  كما   – اأي�سا  جراأته  على  الدالة  الق�س�ش  وم��ن 

دخلوا  النكليز  اأن  تاريخيًا  املعلوم  ومن  اهلل،  حفظه  وال��دي  من  الق�سة  هذه  �سمعت   (1(

�سوريا يف اأواخر احلرب العاملية الثانية للق�ساء على القوات الفرن�سية التابعة حلكومة 

في�سي املوالية لأملانيا.
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:دعوته للميجر الإنكليزي الذي زاره يف منزله لوقف منع التجول الذي 

اأخذت من  البيوت بحثًا عن م�رشوقات  فر�سته قواته ليقوموا بتفتي�ش 

م�ستودعات جي�سهم املحتل، ومن امللفت للنظر يف هذه الق�سة: اأن ال�سيخ 

مل يقف  للميجر عندما دخل عليه غرفة ال�سيوف يف منزله؛ لرييه عزة 

كانت  والتي  الالاإن�سانية  الت�رشفات  من  لغ�سبه  اإظهارًا  وكذلك  امل�سلم، 

متار�سها قوات امل�ستعمر الإنكليزي اآنذاك.

اأي�سًا: ما ذكره عمي ال�سيخ �سعد الدين فيما كتبه  ومن الق�س�ش 

دم�سق  من  قدموا  و�سيوف  وال��ده  مع  ذه��ب  اأن��ه  اهلل  رحمه  وال��ده  عن 

النبع،  راأ�ش  وي�سمى  قطنا  يف  الأ�سا�ش  النبع  اإىل  نزهة  يف  ال�سيخ  لزيارة 

وكان اجلنود الفرن�سيون قد جعلوا تلك املنطقة حمرمة على املواطنني؛ 

لي�ستاأثروا بال�ستمتاع بها، ولكن ال�سيخ مل ياأبه لهذا وم�سى داخل هذه 

بال�سيخ  اإذا  املغرب  �سالة  موعد  حان  وعندما  �سيوفه.  يتبعه  املنطقة 

وعذوبتها  ل�سفائها  الفرن�سيون  بها  ي�ستاأثر  التي  امل��اء  عني  اإىل  يذهب 

اجلنود  فغ�سب  ح��ذوه،  يحذو  اأن  �سعد  ابنه  حاثًا  بالو�سوء  وي�رشع 

ورفعوا اأ�سواتهم زاجرين، وح�سبوه باحل�سى، فلم يعرهم ال�سيخ اأي 

اهتمام، وتابع و�سوءه وكلما توقف ابنه خوفًا من اجلنود زجره واأمره 

اأي  بدون  جماعة  ال�سالة  اأدوا  ثم  و�سوئهما  من  انتهيا  حتى  باملتابعة 

(1(
خوف، ونظرًا ملا اأبداه �سيخهم من رباطة جاأ�ش وعزمية ما�سية.

لقد كان ال�سيخ - اإىل جانب قيامه بهذه املواقف - ي�سّجع تالميذه 

الق�سة �سمن ما كتبه يل بخط يده حول  الدين رحمه اهلل هذه  ال�سيخ �سعد  ذكر عمي   (1(

ال�سيخ.
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على اجلراأة يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكمثال على هذا اأنه ملا 

كان اإمامًا يف جامع ال�سمرقندي بدم�سق بحي ال�سمانة وبينما كان ال�سيخ 

يف جل�سة ذكر مع تالميذه اإذا بحفلة عر�ش اإىل جانب امل�سجد تعكر عليهم 

واأم��ور  ومنكر  غناء  من  فيها  امل�ساركني  عن  �سدر  مبا  جل�ستهم  �سفو 

الدين عابدين رحمه اهلل  النجيب حممد بدر  خملِّة بالآداب، فاإذا بتلميذه 

ليعظهم ويوقفهم عما هم  اإليهم مبا�رشة مببادرة �سخ�سية منه  يذهب 

(1(
فيه، وعاد للجل�سة هدووؤها ووقارها.

عدم التزلف للحكام:

كان رحمه اهلل ل يحب الوقوف بباب احلكام، واأثرعنه قوله: )بئ�ش 

العلماء يف باب الأمراء، ونعم الأمراء يف باب العلماء(، ولذا مل يعرف عنه 

اإخوانه علماء  اإ�سالمي، وعندها يذهب برفقة  اإل ملطلب  الوقوف ببابهم 

متزلفًا.  اأو  متملقًا  ل  �سبحانه،  اهلل  حدود  عند  بالوقوف  مطالبًا  دم�سق 

وكثريًا ما تراأ�ش وفود العلماء ملقابلة رئي�ش اجلمهورية لهذا الغر�ش.

ال�����س��ي��خ ي��ق��وم ب��ل��ف��ت ن��ظ��ر رئي�ش  ال�����س��ورة امل��راف��ق��ة ن���رى  ويف 

للموظفني  مكان  تخ�سي�ش  اأهمية  اإىل  القوتلي  �سكري  اجلمهورية: 

بدوائر الدولة ليتمكنوا من تاأدية �سالة الظهر؛ لأن وقتها يحني خالل 

اأدائهم لعملهم.

اأن  العلم  حملة  على  باأن  تام  وعي  على  اهلل  رحمه  ال�سيخ  كان  لقد 

اأن  يجب  ال��ذي  النبيل  والهدف  يحملونها،  التي  الر�سالة  حرمة  يرعوا 

كان ال�سيخ بدر الدين عابدين رحمه اهلل يذكر هذه الق�سة كثريًا.  (1(
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يحر�سوا على بلوغه. ولن يتم لهم هذا اإل من خالل التجرد لهذا الدين 

قوله:  عنه  اأثر  وقد  ال�سهرة.  حب  راأ�سها  وعلى  الدنيوية  الأغرا�ش  من 

)حب الظهور يق�سم الظهور(.

وتو�سح ال�سورة التالية هذا املعنى فقد اأخذت يف جامع املن�سور 

الذي كان اإمامه ال�سيخ �سالح فرفور. ويبدو ال�سيخ اإبراهيم يف الو�سط 

)على ميينه رئي�ش اجلمهورية �سكري القوتلي، وعلى ي�ساره ابنه الأكرب 

حممد بدر الدين( وهو ين�سح الرئي�ش بتخ�سي�ش غرفة ملوظفي الدولة 

ليتمكنوا من اأداء ال�سالة جماعة اأثناء الدوام الر�سمي كما اأخربين بذلك 

والدي اللذي يظهر يف ال�سورة الأول من اليمني.

وهناك ق�سة اأخرى معربة يف هذا املجال وهي اأنه يف بداية الوحدة 

زيارة  النا�رش  عبد  جمال  اجلمهورية  رئي�ش  قرر  وم�رش  �سوريا  بني 

كل  من  النا�ش  فاندفع  ال�سمايل،  بالإقليم  اآن��ذاك  تدعى  وكانت  �سوريا، 
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حدب و�سوب لروؤية الرئي�ش، وكان ال�سيخ حينها يف زيارة لأحد اأحبابه 

يف حي املهاجرين القريب من الق�رش اجلمهوري، فجاءه بع�ش اإخوانه 

بقية  مع  الرئي�ش  على  بال�سالم  لي�سارك  مرافقتم  منه  راج��ني  ب�سيارة 

اإخوانه العلماء، ولكنه اعتذر، وتويف يف تلك ال�سنة ومل يلتق الرئي�ش.

تاج  ملا جاء رئي�ش اجلمهورية:  اأنه  اهلل  وال��دي رحمه  وقد حدثني 

الدين احل�سني بن العالمه ال�سيخ بدر الدين احل�سني لفتتاح اأول حمطة 

ل  قائال:  اعتذر  ولكنه  للح�سور  ال�سيخ  دعي  قطنا.  يف  الكهرباء  لتوليد 

حاجة يل هناك. هذا رغم اأن الرئي�ش هو ابن �سيخه كما عرفنا واملكان جد 

قريب من منزل ال�سيخ.

حر�شه على اتباع ال�شنة:

مع هذه ال�سفات احلميدة التي متيز بها ال�سيخ، فقد كان حري�سًا 

على تطبيق ال�سنة على نف�سه، وعلى اأولده وكل من يلوذ به، وقد �سنَّ 

يف قطنا �سنة حميدة مل ن�سمع اأحدًا يف ع�رشه قام بها، وهي اإحياء �سنة 

مع  مي�سي  فكان  الطرقات،  يف  ال�سحى  وعيد  الفطر  عيد  ليلتي  التكبري 

قطنا  طرقات  يف  جماعي  ب�سكل  امل�سجد  يف  الع�ساء  �سالة  بعد  اإخ��وان��ه 

(1(
مكربين ومظهرين الفرح بقدوم العيد.

اجلامع  يف  رم�سان  من  الآواخ���ر  الع�رش  يف  العتكاف  دائ��م  وك��ان 

العمري. وحافظ اأولده على هذه ال�سنة وبخا�سة والدي وعمي ال�سيخ 

حممد بدر الدين رحمه اهلل، لأين راأيت ذلك بنف�سي.

وقد حافظ اأولده من بعده على هذا طيلة حياتهم رحمهم اهلل جميعًا .  (1(
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اجلمعة  غ�سل  �سنة  يرتك  ل  كان  اأنه  اأي�سًا:  هذا  على  الأمثلة  ومن 

حتى ولو كان م�سافرًا، وكان حري�سًا على �سالة النافله، ومنها: �سالة 

ال�سحى. و�ساأله اأحد تالميذه عن ق�سوة يجدها يف قلبه بني �سالة الفجر 

والظهر، ف�ساأله ال�سيخ: اأت�سلي �سالة ال�سحى؟ قال: ل، قال: فهذا هو 

ال�سبب.

�سفره  يف  �سحبه  اأن��ه  اهلل  حفظه  ال�سباغ  حممد  الدكتور:  حدثني 

ال�سبب  ال�سيخ  داخل �سورية: فحدث معهم حادث �سري ي�سري، فاأرجع 

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن  املاأثور  ال�سفر  دعاء  ن�سيانهم  اإىل 

واأخذ يدعو وي�ستغفر اهلل �سبحانه، ويحثهم على ذلك.

عليه  اهلل  بر�سول  القتداء  على  حر�سًا  له  مالزمًا  ال�سواك  وك��ان 

ال�سالة وال�سالم.

وقد حدثني والدي حفظه اهلل اأن والده راآه يومًا وقد حف وجنتيه 

– وكان يف مقتبل ال�سباب – فغ�سب ونهاه عن ذلك، حر�سًا على اتباع 
بهذه  يلتزمون  اأولده  جعل  ما  وهذا  كلها.  اللحية  عن  الإعفاء  يف  ال�سنة 

ال�سنن طيلة حياتهم واحلمدهلل.

خدمته لبيوت اهلل:

كان رحمه اهلل حري�سًا على اإ�سادة بيوت اهلل واإعمارها مادة ومعنى، 

ومن ذلك: اأنه حثَّ بع�ش جتار دم�سق على �رشاء العقار املجاور للم�سجد 

الوحيد يف قطنا: )اجلامع العمري( وكان ملكًا لغري امل�سلمني، وقد اتخذ 

الأر�سي  الطابق  اأم��ا  اخلمر،  و���رشب  للقمار  ناديًا  منه  العلوي  الطابق 
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فكان حمالت جتارية، وكان ريعها عائدًا للنادي، وقد حتم�ش لهذا تاجٌر 

من عائلة �سكر من دم�سق ب�سوق اخلياطني، فجمع املبلغ املايل املطلوب، 

ومت �رشاء العقار، واأ�سبح الدور العلوي �سققًا لالإيجار، وبقيت املحالت 

امل�سجد واحلمد  ل�سالح  كليهما وقفًا  التجارية على حالها، و�سار ريع 

هلل، وبهذا حمى جوار امل�سجد من اأن يكون مكانًا ملمار�سة ماحرم اهلل، بل 

مّت دعم امل�سجد مبورد مايل ثابت.

اآخر يف قطنا، وكانت بجوار  اأن يرى م�سجدًا  لقد كان حلم ال�سيخ 

وطرح  الأعرا�ش،  لإقامة  ت�ستخدم  وكانت  للبلدية،  تابعة  حديقة  منزله 

الأع�ساء امل�سلمون مبجل�ش البلدية القرتاح ببناء م�سجد يف هذه احلديقة 

برئا�سة  للبناء  جلنة  و�سكلت  الأر���ش،  �رشاء  ومت  ال�سيخ،  من  بت�سجيع 

ال�سيخ، وبداأت بجمع الأموال، وعندها قال ال�سيخ لوالدي: اآمل اأن اأرى 

ولو مرتًا واحدًا من بناء امل�سجد قبل وفاتي، ولكن هذا الأمل مل يتحقق 

البناء  اكتمل  حتى  عملها  اللجنة  وتابعت  ربه،  جوار  اإىل  ال�سيخ  فانتقل 

املجال،  ه��ذا  يف  جلهوده  وف��اًء  ال�سيخ  با�سم  اجلامع  و�سمي  اهلل،  بحمد 

كما �سميت ال�ساحة املقابلة للجامع با�سمه اأي�سًا، واعتمد هذا ال�سم من 

البلدية ر�سميًا.

كرمه ورحمته بامل�شاكن :

اإن كرم املرء يعرف من حب اإخوانه لزيارته بدون تردد، فاإذا كان 

وهكذا  الكرم،  دليل  هذا  فاإن  والرتحاب  الب�سا�سة  مع  لهم  مفتوحًا  بابه 

كان ال�سيخ رحمه اهلل، فاإ�سافًة للزوار من اأهايل قطنا وقراها الكثرية فاإن 

بع�ش الدم�سقيني كانوا يقدمون على ال�سيخ ب�سورة م�ستمرة رغم بعد 
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قطنا ن�سبيًا عن دم�سق يف ذلك الوقت ل�سعوبة املوا�سالت، وكل منهم 

اجلريان  في�سارع  منزله  يف  بع�سهم  نام  ورمبا  املنا�سبة،  ال�سيافة  يجد 

(1(
بجلب الفر�ش والأغطية لتلبية احتياجات ال�سيوف. 

مقدمتهم  يف  وياأتي  متنوعة،  اأغرا�ش  ذوي  لل�سيخ  الزائرون  كان 

واأ�سحاب  والت�ساور،  للزيارة  يق�سدونه  كانوا  الذين  الأج��الء  العلماء 

الأمر، كما �سوف نرى من خالل ما ذكره  اأُويل  الإ�سالمية عند  املطالب 

مة  ني به من معلومات قيَّ ال�سيخ �سعيب الأرناوؤوط حفظه اهلل فيما خ�سَّ

(2(
عن ال�سيخ. 

فيلبي  ال�سيخ  يق�سدون  اخلا�سة  احل��اج��ات  اأ�سحاب  ك��ان  وق��د 

خدمته  وق��د  للم�ساكني،  مق�سدًا  منزله  جعل  مما  م�����رشورًا،  حاجاتهم 

وكانت  �سغريًا،  وكنت  تقريبًا  1956م  ع��ام  �سيف  ف��رتة  يف  بنف�سي 

مهمتي فتح الباب لل�سيوف وتقدمي ال�سيافة لهم.

اأ�سحاب احلاجات بعد وفاة جدي  وكان يق�سد والدي من هوؤلء 

رحمه اهلل لأنه غدا مفتيًا لقطنا، وكان والدي يقول يل: هذا ممن كان ياأتينا 

مدح  بق�سيدة  رجل  اأتانا  كيف  اأذك��ر  لزلت  واإين  فيكرمهم،  جدك  اأي��ام 

لل�سيخ اإبراهيم يطلب عطاء بها، وتعجبت حينها؛ لأن النعمة كانت بادية 

الرتابط  م��دى  على  ت��دل  وه��ي  ق��ري��ب،  زم��ن  اإىل  معروفة  كانت  الكرمية  ال��ع��ادة  ه��ذه   (1(

ثم  احل�سارية،  وقيمه  الإ�سالم  تعاليم  خالل  من  ن�ساأ  الذي  اجلريان  بني  الجتماعي 

غدت غريبة الآن مع الأ�سف لبتعادنا عن هذه القيم.

ا�ستكتبت ال�سيخ �سعيب حفظه اهلل عن ال�سيخ اإبراهيم م�سكورًا يف عدة �سفحات فكانت   (2(

املقدمة التي ذكرناها يف اأول الكتاب.
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عليه، وهلل يف خلقه �سوؤون.

اأنه كان يحر�ش  ومن الأمور التي تدل على عطفه على امل�ساكني: 

األ يبيت  ل  اإر�سال الطعام ملن يراه بحاجة من جريانه، وكان يف�سِّ على 

لتخفي  زوجته  اإن  حتى  اليوم،  ذلك  يف  املنزل  يف  اأهله  طبخه  مما  �سيء 

الطعام عنه يف بع�ش الأحيان عندما تكون متعبة وغري م�ستعدة للطبخ 

(1(
يف اليوم التايل. 

وكان من عادته اأي�سًا: اأخذ بع�ش الأرغفة معه حني ذهابه ل�سالة 

الفجر لتوزيعها على الفقراء، واأحيانًا يعطيها للكالب التي كانت ت�ساهد 

عند بابه يف ذلك الوقت املبكر، لأنها تعودت على كرمه، وكان يحافظ على 

هذه العادة احلميدة ولو كان �سيفًا على اأحد اإخوانه اإذ يطلب منه بع�ش 

الأرغفة لتوزيعها، وكان ي�ست�سهد على عادته هذه بقول النبي �سلى اهلل 

(2(
عليه و�سلم: )باكروا بال�سدقة فاإن البالء ل يتخطاها(.

اأن يكونوا قريبني  العلم  اأهل  اأنه على  ن�ستطيع ال�ستنتاج من هذا 

املوقف  اإىل  وتوجيههم  م�سكالتهم  معاجلة  يف  ي�سهموا  كي  النا�ش؛  من 

ال�رشعي ال�سديد؛ اإذ ل يكفي القت�سار على التعليم والوعظ يف امل�سجد، 

بل لبد من التفاعل مع جمهور امل�سلمني يف املجالت الأخرى.

من  الأوىل  ال�سنوات  يف  ج��دي  بيت  يف  �سكنت  لأن��ه��ا  بهذا  الكرمية  وال��دت��ي  حدثتني   (1(

زواجها.

رواه الطرباين يف املعجم الو�سط 299/6 الطبعة الأوىل، ومعنى باكروا: اأي عجلوا بها   (2(

يف ال�سباح الباكر.
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توا�شعه:

اأبدًا، ولهذا  كان ال�سيخ معروفًا بتوا�سعه، فلم يكن يحب الظهور 

اأو الحتفالت، ولكن  اللقاءات  الكالم عند ح�سوره  اإىل  يتطلع  فلم يكن 

ولو  ليتحفهم  عليه  يلّحون  كانوا  ل��ذا  ل�سماعه،  �سغوفني  كانوا  النا�ش 

بكلمات ي�سرية.

كان ل يتكلف يف حديثه اأو خطاباته، وغالبًا ما كان ينزع اإىل الإقالل 

يف الكالم، ولكن كالمه على جزالته له تاأثري عجيب، ي�سهد بذلك كل من 

ا�ستمع اإليه.

من  لغريه  احرتامه  كان  لذا  غ��ريه،  من  اأف�سل  نف�سه  يرى  يكن  مل 

العلماء اأمرًا م�سهودًا به، ولعل لرتبيته ال�سوفية يف ال�سغر الأثر العميق 

يف ذلك، لن�ستمع اإليه وهو ين�سح ابنه وابن ابنه يف الر�سالة التي �سبقت 

الدعاوى جملة، واتهام  اإ�سقاط  اأن روح نهجم  اإليها: )واعلموا  الإ�سارة 

مع  والأدب  معهم،  والإن�����س��اف  الكمال،  بعني  للخلق  والنظر  النف�ش، 

 
(1(

جميعهم(. 

ومن الق�س�ش التي �سمعتها عن توا�سعه: ماذكره يل �سيدي الوالد 

نقاًل عن ال�سيخ حممد بدر الدين عابدين اأنه عندما كان مديرًا للمدر�سة 

الإبتدائية يف قطنا زار امللك في�سل قطنا عام 1343ه� - 1923م بعد اأن 

�سار ملكًا على �سورية، فقام الأهايل با�ستقباله، ورتبوا حفاًل لذلك، وكان 

من فقراته م�ساركة طالب املدر�سة البتدائية باإلقاء ق�سيدة �سعرية من 

من ر�سالة ال�سيخ لبنه �سعد الدين عندما كان طالبًا يف الأزهر ال�رشيف �ش1.  (1(
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تاأليف املدير، وكلف باإلقائها جنل ال�سيخ حممد بدر الدين، وكان عمره 

اإلقاوؤه قويًا جدًا مما جعل امللك ي�ساأل عن  اآنذاك اثني ع�رش عامًا، وكان 

اإنه ابن من يجل�ش عن ميينك، وكان ال�سيخ يجل�ش  هذا الغالم فقيل له: 

اإىل جواره، فقال امللك )ظننت هذا ال�سيخ من �سيوخ بخاري( وال�سبب يف 

ذلك اأن عمامة ال�سيخ كانت متوا�سعة ت�سبه عمائم البخاريني، كما اأنه مل 

يقدم نف�سه للملك على اأنه مفتي املنطقة بل اكتفى بال�سالم عليه فح�سب، 

وهذا �ساأنه دائمًا يف كل اجتماع، اإذ ل يعهد عنه مطلقًا ت�سوقه للظهور، اأو 

حبه للثناء.

الوعي والت�شامح:

كان ال�سيخ واعيًا متامًا ملا يدور حوله، ففي الوقت الذي كان يرد 

يثريونها  كانوا  التي  ال�سيوعيني  �سبهات  على  العلمية  درو�سه  خالل 

حول الدين، كانت يده ال�سمحة ممدودة ملن ي�ساركونه يف العي�ش يف كنف 

الوطن من ن�سارى قطنا وما جاورها.

اإخ��وان  وك��ان  قطنا،  يف  بقرنها  ذرت  قد  لل�سيوعية  الدعوة  كانت 

فكان  اأف��ك��ار،  من  اأ�سحابها  يتداوله  ما  اإليه  ينقلون  وتالميذه  ال�سيخ 

حول  �سكوك  من  يثريونه  عما  ال�سكوت  وعدم  عليهم  الرد  على  يحثهم 

يف  ال�سمحة  ومبادئه  الإ�سالم  حقائق  لهم  مبينًا  �سبحانه،  باهلل  الإمي��ان 

اإن�ساف املظلومني والتقريب بني الطبقات وحتقيق العدالة الجتماعية.

ل  جلية  الن�ساري  م��ع  ال�سيخ  �سماحة  ك��ان��ت  ال��وق��ت  نف�ش  ويف 

يزوره  من  وي�ستقبل  منا�سباتهم،  بع�ش  يف  يزورهم  فكان  عليها،  غبار 
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ولو  منهم  باأي  الأذى  باإحلاق  ير�سى  يكن  ومل  غ�سا�سة.  بدون  منهم 

من  بنف�سي  هذا  مل�ست  وقد  الكبري،  احرتامهم  اأك�سبه  ما  وهذا  بالكالم. 

. ولعل من الأدلة على 
(1(

خالل احرتامهم لذرية ال�سيخ حتى بعد وفاته

خالل  والن�سارى  امل�سلمني  بني  م�سكلة  اأي  حت��دث  مل  اأن��ه  اأي�سًا:  ذل��ك 

وجود ال�سيخ يف قطنا، وقد �سار خليفته يف الفتوى والدي ال�سيخ عبد اهلل 

على منواله يف هذا الت�سامح؛ مما اك�سب قطنا �سمعة طيبة يف هذا املجال 

واحلمد هلل.

اإ�شهامه يف ق�شايا الأمة:

مل يكن ال�سيخ يعي�ش لنف�سه بل كان يعي�ش لأمته، يفرح لفرحها، 

– ل يدع فر�سة تتاح  ويحزن لأملها، ياأمر باملعروف وينهى عن املنكر 

لهذا:  ي�سهد  ما  اأب��رز  من  ولعل  وواع��ظ��ًا.  ومنبهًا  معلمًا  وينطلق  اإل  له 

الفعالة يف رابطة علماء دم�سق، فقد كان نائبًا للرئي�ش، وكان  م�ساركته 

كانت  فقد  اأن�سطتها،  يف  وامل�ساركة  اجتماعاتها  ح�سور  على  حري�سًا 

الرابطة م�ستقلة متامًا عن اأي هيئة اأو حزب، وكان هدفها الأ�سا�ش توحيد 

كلمة العلماء فيما يخ�ش ق�سايا امل�سلمني وما يواجهونه من م�سكالت، 

فكانت ل�سان امل�سلمني احلر يف كل منا�سبة، وكان ممثلوها يفدون على 

اأويل الأمر مر�سدين ونا�سحني ل تاأخذهم يف اهلل لومة لئم، وقد ذكرت 

بع�ش املواقف التي �سارك فيها ال�سيخ يف هذا الكتاب.

 1972 قطنا  لق�ساء  التابعة  )عرنة(  بقرية:  الإ�سالمية  الرتبية  مادة  بتدري�ش  كلفت   (1(

تقريبًا، وكان مديرها ن�رشانيًا، وعندما عرف اأين حفيد ال�سيخ اأثنى على جدي كثريًا، 

وكانت معاملته يل معاملة كرمية جدًا ب�سبب ذلك.
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اإىل م�ساركة ال�سيخ يف موؤمتر العلماء الأول الذي عقد  اأ�رشت  وقد 

يف دم�سق 1838م واإين اأهيب بالباحثني املتلهفني لن�رش حقائق التاريخ 

لرابطة علماء دم�سق، وكذلك ملوؤمتر  اأحدهم بدرا�سة تاريخية  اأن يقوم 

النا�سئة يف �سورية على جهود  الأجيال  املذكور؛ وذلك لتعريف  العلماء 

علمائها يف فرتة حالكة من تاريخها املعا�رش.

الفرن�سي  امل�ستعمر  جاء  يوم  قطنا  لق�ساء  مفتيًا  ال�سيخ  كان  لقد 

. وكان مقر احلاكم الفرن�سي بجوار منزله، فما اأوهن هذا 
(1(

حاطًا رحاله

من عزمية ال�سيخ، بل م�سى يف طريقه اآمرًا باملعروف وناهيًا عن املنكر 

ل يخاف يف اهلل لومة لئم. فلم ي�سل اإىل علمه ظلم تقرتفه قوات الحتالل 

- �سواء اأكان من فرد اأو جمموعة - اإل وي�سعى عند احلاكم الع�سكري 

لإزالته فورًا. بل كان منزله هو املكان الذي ياأوي اإليه النا�ش اأحيانا حني 

.
(2(

تلم بهم م�سيبة خطرية جراء هذا الحتالل الغا�سم

م�سكلة  حدثت  مل��ا  اأن��ه  اأي�����س��ًا:  اأم��ت��ه  بق�سايا  اهتمامه  يبني  ومم��ا 

من  واإخوانه  لتالميذه  مبينًا  اجللل  احلدث  هذا  ال�سيخ  ا�ستغل  فل�سطني 

يح�رشون درو�سه ومواعظه ان ال�سبيل ال�سحيح لإحراز الن�رش على 

اإىل دينهم رجوعًا �ساماًل وحقيقيًا، وملا  العدو يكمن يف رجوع امل�سلمني 

اجتمع املتطوعون من �سورية لنجدة اإخوانهم يف فل�سطني يف مكان ي�سمى 

1911م واحتل امل�ستعمر الفرن�سي �سوربة مابني الأعوام  انتقل ال�سيخ اإىل قطنا عام   (1(

1920 – 1946م.

كما ح�سل حني ا�ستبكت قوات الإنكليز مع الفرن�سيني املوالني حلكومة في�سي املوالية   (2(

لالأملان فوقعت قطنا يف مرمى املدفعية والطريان من كال اجلانبني.
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)ال�سوجة( قرب قطنا متهيدًا للذهاب اإىل فل�سطني لنجدة اإخوانهم. وجه 

ال�سيخ دعوة لقائد الفوج الثاين من املتطوعني ال�سيخ م�سطفى ال�سباعي 

وا�ستجاب  العمري  اجلامع  م�سجده  يف  اجلمعة  خطبة  ليلقي  اهلل  رحمه 

ال�سيخ م�سطفى وكانت خطبة م�سهورة األقاها بلبا�ش امليدان وقد اجه�ش 

فل�سطني،  يف  باإخوانهم  حلَّ  ما  على  ح�رشة  بالبكاء  خاللها  احلا�رشون 

وبعدها دعاه ال�سيخ اإىل منزله مكرمًا وم�سجعًا له ولإخوانه املجاهدين 

اأن  فكان  ال�سهيونية،  املوؤامرة  ل�سد  املبارك  م�سعاهم  يف  قدمًا  ليم�سوا 

�سجل التاريخ اإ�سهام الثلة املباركة من جماهدي �سورية يف حماية مدينة 

.
(1(

القد�ش ال�رشيفة من ال�سقوط يف اأيدي ع�سابات �سهيون

)1)  انظر )م�سطفى ال�سباعي الداعية املجدد( تاأليف الدكتور: عدنان زرزور �ش 206 – 

211 الطبعة الأوىل 2000م.
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الجتماع  مبنا�سبة  بدم�سق  النيابي  املجل�ش  اأمام  ال�سورة  هذه  اإلتقطت 

اأثناء  اجلزائر  يف  اإخوانهم  لن�رشة  دم�سق  علماء  اإليه  دعى  ال��ذي  العام 

ال�سيخ  اإىل ميني  اإبراهيم جال�سا  ال�سيخ  الفرن�سي لها. ويظهر  الحتالل 

اأبي اخلري امليداين. وخطيب اجلمهور يوم ذالك هو ال�سيخ على الطنطاوي 

)يف الو�سط مم�سكا بامليكرفون(
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هيبته رحمه اهلل:

عرف ال�سيخ بهيبة فريدة، وهذا – واهلل اأعلم – ب�سبب �سدقة مع 

اهلل �سبحانه. فكانت الن�ساء يف قطنا يتوارين يف بيوتهن اإذا مر حياء منه، 

حني  مبرافقته  للم�سجد  املجاورة  الدكاكني  اأ�سحاب  ي�رشع  ما  وغالبا 

قطنا  يف  �سنها  التي  احل�سنة  عاداته  من  وكان  امل�سجد،  اإىل  قادما  يرونه 

اأن اإذا ثبت هالل رم�سان اأو عيد الفطر فاإنه ي�سحب امل�سلني بعد �سالة 

الع�ساء لي�سريوا مكربين يف ال�سارع الرئي�سي؛ اإظهار ل�سعرية من �سعائر 

باملقاهي يقف ي�سريًا حاثًا من فيها من  )التكبري( وعندما مير  الإ�سالم 

امل�سلمني على اللتحاق بهم – وكاأنه يقول لهم بل�سان حاله: )كفاكم غفلة 

فقد حان مو�سم التوبة والإنابة(، فال يبقى م�سلم اإل ويلتحق به. بل رمبا 

اأغلق املقهى اأبوابه ا�ستجابة لنداء ال�سيخ. وقد حافظ والدي ال�سيخ عبد 

اهلل على هذه ال�سنة احل�سنة يف قطنا واحلمد هلل. 

العلماء  وفود  با�سم  للحديث  تقدميه  يف  اأثر  لهيبته  كان  اأنه  واأرى 

مب�سالح  املتعلقة  الأم��ور  ملناق�سة  الأمر  لأويل  تذهب  كانت  عندما  غالبًا 

امل�سلمني.

اإهتمامه باأمور الدعوة :

اأعطى ال�سيخ رحمه اهلل اإهتماما كبريا للقرى التابعة لق�ساء قطنا، 

وقد كانت كثرية حتى �سملت قرية الك�سوة وجباتا اخل�سب اآنذاك.
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(1(

فكان يزورها با�ستمرار رغم ال�سعوبات الكبرية يف املوا�سالت.

ويختار لها الأئمة الأكفاء وي�سد من اأزرهم – رغم انعدام الدعم املايل من 

الأوقاف. اإذ كان املزارعون – يف الغالب – يعطون �سيئًا من حم�سولهم 

ال�سنوي لالإمام لي�ستعني به. وقد �سملت جولته بع�ش القرى يف البقاع 

الغربي وهي تابعة للجمهورية اللبنانية، وبخا�سة قرية خربة روحا.

رغم  يديه  على  القرى  ه��ذه  من  العلم  ط��الب  من  ع��دد  تتلمذ  وق��د 

تباينهم يف الأخذ عنه قلة وكرثة. و�سوف اأتي على ذكرهم عند احلديث 

عن تالميذ ال�سيخ.

امل�رشي  القارئ  زي��ارة  يف  اإبراهيم  لل�سيخ  ال�سورة  هذه  اإلتقطت 

عبد الفتاح ال�سع�ساعي عندما قدم لدم�سق بفندق �سمريامي�ش. ويبدو يف 

ال�سورة اأي�سا ابنه وهو القارئ: حممد ال�سع�ساعي، واإىل ي�ساره والدي 

الفتاح  عبد  ال�سيخ  ميني  واإىل  ثيابه.  ي�سلح  منحن  وهو  اهلل  عبد  ال�سيخ 

ال�سع�ساعي يبدو عمي الكبري ال�سيخ حممد بدر الدين رحمهم اهلل جميعا.

تابع والدي رحمه اهلل �سنة والده يف هذا، وكنت يف �سحبته اأحيانًا. ول زلت اأذكر اإنتقالنا   (1(

من قرية حينه اإىل قرية دربل والواقعة على �سفح جبل ال�سيخ عن طريق الدواب؛ لعدم 

وجود و�سيلة اأخرى للركوب يف ذلك الوقت.
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ال�مبحث اخلام�س

اأ�شاليب التعليم والتوجيه والفتوى عند ال�شيخ

اهلل  اآتاه  وقد  بليغًا،  ف�سيحًا  علمه  جانب  اإىل  اهلل  رحمه  ال�سيخ  كان 

�سدق اللهجة، فكان م�ستمعوه ي�سعرون باأنهم اأمام عامل غيور نا�سح، 

ل يهمه تنميق الكالم واإظهار الرباعة يف احلديث، واإمنا يتحدث ب�سدق 

وعلى ال�سليقة، وجل همه اإي�سال ر�سالته اإىل العقول والقلوب، ول�سك 

باأن حلال ال�سيخ مع ربه اأبلغ الأثر واأعظمه، فهو كان كما قال ال�سيخ علي 

اأكرث من  اأبي اخلري امليداين: )ُيعلم بحاله  اأُ�ستاذه ال�سيخ  الطنطاوي عن 

اإبراهيم، وكان  مقاله( علمًا باأن هذا العامل اجلليل �سديق حميم لل�سيخ 

.
(1(

�سيخهما يف ال�سلوك واحدًا هو ال�سيخ عي�سى الكردي رحمه اهلل

مل يكن ال�سيخ يف�سل بني التعليم والتوجيه، بل كان يقرن بينهما 

الطرق  والتوجيه  التعليم  يف  ال�سيخ  اتبع  التوفيق،  غاية  موفق  باأ�سلوب 

والوعظ  العلم  حلقات  يعقد  فكان  العلماء،  من  اأقرانه  اتبعها  التي  ذاتها 

يف امل�سجد، وقد متيز باجلمع بني العلم والوعظ وعدم الف�سل بينهما يف 

جميع حلقاته ولقاءاته، اأنه كان مهتمًا بتهذيب النفو�ش قبل العقول.

الدعوة،  جمال  يف  فريدة  جديدة  بطريقة  ال�سيخ  على  اهلل  فتح  لقد 

به،  يحظون  بقطنا  منزله  يف  زواره  ك��ان  ال���ذي  التوجيه  اإىل  فاإ�سافة 

عرثت – واأنا فتى – يف مكتبة والدي التي ورث اأكرثها عن جدي بطاقة تهنئة بالعيد،   (1(

اإبراهيم  ال�سيخ  اأخي  اإىل  اإىل جدي، وجاء يف مقدمتها:  امليداين  اأبو اخلري  ال�سيخ  بعثها 

الغالييني وهبه اهلل مقام اخللة.. فانظر اإىل هذه املحبة الإميانية ما اأجملها.
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اأو غريها من  اأحبابه يف دم�سق  فاإنه عندما كان يحل �سيفًا على بع�ش 

 وياأتيه الزوار اإىل مكان اإقامته ي�ستثمر هذا يف �سبيل الدعوة. 
(1(

املحافظات

التعليم والتوجيه والوعظ، وغالبا ماترى ال�سيوف  فرتاه ل يتوانى يف 

يف  ورغبة  بال�سيخ  حمبة  �سيفًا،  بها  يحل  التي  ال��دار  على  يتزاحمون 

�سماع كلماته ال�سادقة املوؤثرة ذات الأ�سلوب املميز مما يرتك اأثرا عجيبا 

.
(2(

يف نفو�ش م�ستمعيه

هذه  يف  الأ�سد  ن�سيب  دم�سق  يف  العريق  عاتكة(  )قرب  حلي  وك��ان 

اللقاءات املثمرة، حيث كان ال�سيخ يتوجه للحا�رشين واعظًا ومعلمًا.

ويذكر يل والدي اإن اأهل هذا احلي طلبوا من ال�سيخ اأن يختار لهم 

ي�سعرون  لأنهم  قطنا؛  اإىل  ذهابه  عند  به  يلوذون  من  دم�سق  علماء  من 

)عبدالكرمي  ال�سيخ:  بالتزام  عليهم  فاأ�سار  الفرتة،  تلك  خالل  بالفراغ 

الرفاعي( رحمه اهلل، ومل يكن م�سهورًا يف ذلك الوقت، وقد كانت فرا�سته 

يف مكانها، فاإذا بهذا ال�سيخ الهادئ املتوا�سع ي�سبح فيما بعد من اأ�سهر 

علماء دم�سق، ورائدًا لطالب العلم لإخال�سه وجناحه املميز يف ا�ستقطاب 

طلبة العلم.

الكربى، وبخا�سة  ال�سورية  املدن  لل�سيخ رحمه اهلل جولت دعوية على بع�ش  كانت   (1(

حلب وحماه، وكما كانت له جولت لقرى البقاع يف لبنان، مثل خربة روحا – وكانت 

دين�ش،  وكفر  جنني،  وج��ب  والقرعون،   – ال�سيخ  عند  حظوة  اللبنانية  القرى  اأك��رث 

ومدوخا، وغريها.

التقيت  ال�سوري  باجلي�ش  الإلزامية  اخلدمة  يف  كنت  عندما  اأنني  هذا  على  الأمثلة  من   (2(

عقيدًا من حي امليدان، وذكر يل اأنه كان حري�سًا يف يفاعته على روؤية ال�سيخ والإ�ستماع 

اإىل كلماته، لذا كان ي�ساأل عن مكان اإقامته كلما اأتى حلي امليدان.
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اأما منهجه يف الفتوى فكان ل يكتفي بالإجابة على �سوؤال امل�ستفتي، 

بل ي�ستغل الفر�سة لتوجيه الن�سح والإر�ساد لهذا امل�ستفتي، ورمبا نبهه 

اإىل ماوقع فيه من تق�سري ديني اأو تربوي.

اأما يف م�سائل الطالق فكان ليكتفي بال�سماع من الزوج فح�سب، 

بل يطلب ح�سور الزوجة؛ لي�سمع منها اأي�سًا، وهذا هو ال�سواب بعينه؛ 

لأن الزوج رمبا ن�سي ما قال يف حلظات غ�سبه، ولرمبا اأخفى احلقيقة اأو 

بع�سها اإذا مل تكن عنده التقوى الكافية.

فاإننا قد عرفنا عند  الذي كان يفتي مبوجبه  للمذهب  بالن�سبة  اأما 

احلديث عن �سيوخ ال�سيخ باأنهم كانوا حنفيني، واأنه در�ش املذهب احلنفي 

اأهلها  ووجد  قطنا  اإىل  انتقل  عندما  ولكنه  عديدة،  ل�سنوات  اأيديهم  على 

.
(1(

يتبعون املذهب ال�سافعي عكف على بع�ش كتب ال�سافعية يدر�سها

واتبع املذهب ال�سافعي يف �سالته؛ متا�سيًا مع البيئة اجلديدة، وهذا 

الذي  للمذهب  تع�سبه  وعدم  اهلل،  رحمه  ومرونته  اأفقه  �سعة  على  يدل 

ن�ساأ عليه، فاإذا كان غري متع�سبًا ملذهبه يف العبادة فاأحرى به األ يكون 

متع�سبًا له يف الفتيا.

اأمنوذج من فتاويه:

عابدين  الي�رش  اأب��و  الطبيب:  ال�سيخ  ل�سورية  العام  املفتي  اأر�سل   

م�رش  مفتي  �سمنهم  من  كان   – العلماء  من  عدد  اإىل  ر�سالة  اهلل  رحمه 

اأبي  منت  على  الباجوري  حا�سية  كانت  ه��ذا  يف  العلمية  مراجعه  ب��اأن  وال��دي  حدثني   (1(

�سجاع.
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ال�سيخ حممد بخيت املطيعي واملرتجم له – ي�ست�سريهم يف حكم ا�ستخدام 

الإبرة الع�سلية اأو الوريدية لل�سائم. وحكم دهن املري�ش بع�ش قروح 

اأو جامد بق�سد العالج من مر�ش هل يفطر  ج�سمه بدهن اأو دواء مائع 

اأم ل؟

النحو  على  امل��ذك��ورة  الر�سالة  على  ابراهيم  ال�سيخ  ج��واب  ج��اء 

التايل:

اإي�سال  اأق��ول:  عنايته.  ح�سن  من  وال�ستمداد  تعاىل،  حمده  )بعد 

باملفطرات  لي�ش  ذل��ك  اأن  الظاهر  الإب���رة،  بطريق  ال��دم  دورة  اإىل  ال��دواء 

الكتحال  اإف��ط��ار  ب��ع��دم  احلنفية  ال�����س��ادة  ق��ول��ه  م��ن  ُيفهم  كما  لل�سائم 

والقطرة ولو وجد طعم ذلك يف حلقه، واأي�سًا لو تلفف بالثوب املبلل اأو 

نزل املاء ووجد برودة املاء يف جوفه.. قالوا: لأن ذلك من طريق امل�سام، 

َمة – وهي اجلراحة التي و�سلت اإىل اأم  ول يعترب ذلك مفطرًا. قالوا يف الَّ

الدماغ، وهي اجللدة التي حتوي الدماغ حتت اجلمجمة –: اإن الدواء اإذا 

َمة و�سل اإىل الدماغ، وهناك منفذ اأ�سلي منفتح  كان مائعًا ودووي به الَّ

اإىل اجلوف ملداواتها: مفطر كاجلائفة. فكل ذلك مفيد بال�رشاحة.

ومل  الأ�سلية،  املنافذ  من  اجل��وف  اإىل  و�سل  ما  بالإفطار  العربة  اإن 

ظاهرًا  اأ�سليًا،اأي  منفذًا  يكن  مامل  امل�سام  طريق  من  كالنافذ  غريها  يعتربوا 

حم�سو�سًا غري دقيق جدًا كامل�سام. ومع هذا ل ينبغي اأن توؤخذ الإبرة التي 

لي�ست للتداوي. بل يق�سد منها التغذي نهار رم�سان؛ لئال يجد اأمل اجلوع، 

واملذكر  للنف�ش،  امل��وؤدب  ال�سيام  حكمة  تهدم  لكونها  بل  مفطرة؛  لأنها  ل 

باجلياع؛ للرتاحم واملوا�ساة لهم، فال تخلو من نوع كراهة واهلل اأعلم.
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اليدين بذلك. فما  اأو  اأو دواء  واأما �سوؤالكم عن دهن اجل�سد بدهن 

كان من هذا النوع - اأي�سًا - فال اثر له يف الفطر بالأوىْل واهلل اأعلم(. ووقع 

.
(1(

ال�سيخ بذيل فتواه هكذا: )من الفقري اإليه تعاىل مفتي قطنا(

نلحظ من فتواه رحمه اهلل دقته واإحاطته بجوانب امل�ساألة. فقد فرق 

الثانية: ل ينبغي  الغذاء، فاأجاز الأوىل، وقال عن  الدواء واإبرة  اإبرة  بني 

اأن توؤخذ، ل لأنها مفطرة؛ بل لكونها تهدم حكمة ال�سيام فال تخلو من 

نوع كراهة.

نقال من كتاب )ال�سيام بني ال�رشيعة والطب( لل�سيخ الطبيب: اأبو الي�ش عابدين: 162   (1(

.163 -
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ال�مبحث ال�شاد�س

مناذج من كتاباته

مل يكن ال�سيخ يرى نف�سه اأهال للتاأليف، وكان هذا �ساأن اأغلب علماء 

لالأواخر  الأوائ��ل  )ماترك  املعروفة:  املقولة  بينهم  �رشت  الذين  ع�رشه 

�سيئًا( وقد خ�رشنا الكثري ب�سبب هذه الفكرة.

وها اأنا ذا اأقدم للقارئ الكرمي مناذج من كتابات ال�سيخ واأ�سلوبه يف 

التوجيه ليتمكن من الإطالع على هذا الأ�سلوب ب�سورة مبا�رشة.

ومع الأ�سف فاإن ال�سيخ مل يرتك لنا �سوى ر�سالة مقت�سبة وجهها 

وقد  لأولده  اأر�سلها  التي  ال�سخ�سية  الر�سائل  وبع�ش  القرى،  لأه��ل 

�ساع معظمها، لكني ح�سلت على واحدة منها كانت بحوزة عمي ال�سيخ 

�سعد الدين رحمه اهلل، وقد طلبت من والدي حفظه اهلل العثور على بع�ش 

اإل  يفقهها  ل  الفر�سية، وهذه  امل�سائل  اإل  فلم يجد منها مكتوبًا  فتاويه 

املخت�سون بهذا الفن ال�سعب املنال.

اأتبعها بر�سالته  ثم  املبني(  املوجز  )القول  �ساأذكر هنا ر�سالته:  لذا 

ال�سخ�سية لبنه �سعد الدين عندما كان طالبًا يف الأزهر ال�رشيف:

1 - ر�سالته )القول املوجز املبني فيما اخت�رشه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم من اأمور الدين(:

دين  على  الغرية  كتابتها  اإىل  دفعه  التي  الر�سالة  هذه  لنقراأ  والآن 

اهلل؛ لأنه علم من خالل احتكاكه باأهل القرى التابعة لقطنا انت�سار عادة 
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.
(1(

خمالفة لل�رشيعة وهي نكاح ال�سغار

كتب رحمه اهلل قائاًل:

حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  احلكيم،  العليم  هلل  احلمد 

منه  اقتب�سوه  ال��ذي��ن  و�سحبه  اآل��ه  وعلى  م��ن��اره،  وراف���ع  العلم  ينبوع 

اخت�سار الن�سيحة اجلامعة، وعلينا معهم ورزقنا حبهم.

 و�سالل مبني، واأن 
ً

وبعد... فاإن العلم نور م�ستبني واجلهل َعمي

اأكتب  اأن  خلدي  يف  ي��دور  ك��ان  واإن��ه  الهدى،  بعد  ال�ساللة  العمى  اأعمى 

ال�سغار،  نكاح  عقود  من  فيها  واحّذرهم  القرى  اأهل  بها  اأذّك��ر  �سحيفة 

وما يرتتب عليها من املفا�سد؛ وذلك ملا اأراجع فيه من م�ساكالته املحرجة 

الهداية  ن��ور  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  لهدي  املخالفة  من  النا�سئة 

احلكيمة، ثم ذكرت اأن هناك اأمرًا اأعظم خطرًا من ذلك. وهو جهل القرى 

اإليه  مبهمات الدين، لذا عزمت بعد توكلي على اهلل �سبحانه وتفوي�سي 

على ذكر ما اأوجزه لنا احلبيب الأعظم من جميل الن�سح واإجمال اأمور 

اأربابها،  التي يكون غايتها ويالت على  النكاحية  العقود  الدين، وف�ساد 

جهالء  اأئ��م��ة  م��ن  بذلك  وي��ب��ا���رشون  بهذا  ير�سون  ال��ذي��ن  على  ومثلها 

منفعة  توهمهم  اإل  يلحظون  ل  جاهلني،  غّر  واأول��ي��اء  متاآكلني  وخطباء 

اأكل  مهمتهم  و�سهود  وفنت،  بخ�سارات  عليهم  تعود  يتخيلونها  خا�سة 

نكاح ال�سغار هو اأن يزوج الرجل موليته: بنته اأو اأخته، على اأن ينكحه الآخر موليته،   (1(

ول �سداق بينهما اإل ب�سع هذه بب�سع الأخرى، وهو باطل عند جمهور العلماء، فاإن 

واأدلته  الإ�سالمي  الفقه  انظر  بعده.  اأو  الدخول  قبل  �سواء  عندهم،  النكاح  ف�سخ  وقع 

للدكتور: وهبه الزحيلي 116/7 – 117 )املوؤلف(.
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احلالوي من غري روية ول نظر يف عواقب الأمور.

ولهذا وذاك اأبني لإخواننا من اأهل القرى على ذاك الوجه املخت�رش 

الف�سل:  املوجز  اهلل عليه و�سلم لأمته بقوله  مابّينه �سيدنا حممد �سلى 

)الدين الن�سيحة قلنا ملن؟ قال: هلل، ولكتابه، ولر�سوله، ولأئمة امل�سلمني 

.
(1(

وعامتهم(

الن�شيحة هلل:

فالن�سيحة هلل �سبحانه: اأن نن�سح اأنف�سنا ومن ا�سرتعانا �سبحانه 

الإكثار من ذكره  اأمام حقوقه �سبحانه من  من ولد وغريهما من رعية 

اأكرث من كل مذكور، واأن نحبه اأكرث من كل حمبوب، حمبًة جتعلنا نطيعه 

حق طاعته؛ لأن املرء ملن يحب مطيع، ولأن وجودنا ووجود اخللق كلهم 

باإيجاده، ومظهر ُوُجوده َوَجوِده.

الن�شيحة لكتاب اهلل:

والن�سيحة لكتابه �سبحانه اأن نكرث تالوته، واأن نحفظه اإن ت�سنى 

الكتاب  هذا  حرمة  حق  اأم��ام  لأنف�سنا  ن�سحًا  بنا؛  اأح��رى  وهو  ذل��ك.  لنا 

العظيم.

واأن نن�سح اأولدنا واأزواجنا ومن حتت رعايتنا بذلك، واأن نحب 

اللغة العربية؛ حيث اإنها لغته وفوق كل لغة. واأن نحكم اأحكامه و�رشعته، 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه طرف حديث رقم 55 من رواية متيم الداري ر�سي اهلل عنه   (1(

.74/1
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وان نعتقد اأن ذلك هو احلكم الرباين الذي يجب اأن يتبع دون غريه من 

قوانني اخللق اأجمع.

الن�شيحة لر�شوله:

ال�سالة  عليه  نحبه  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  لر�سوله  والن�سيحة 

رعيته  من  ربنا  ا�سرتعانا  ومن  وعيالنا  لأولدن��ا  نحببه  واأن  وال�سالم 

فوق حمبة الآباء والأمهات والروؤ�ساء واخللق اأجمعني حتى اأنف�سنا التي 

بني جنبينا، واأن نتبع �سنته وهديه و�سريته خطوة فخطوة، واأن نقتدي 

باأحبابه ال�سادقني املتبعني جلنابه العظيم �سلى اهلل عليه و�سلم واأن نكرث 

ها لذلك،  من ال�سلوات والت�سليمات عليه خ�سو�سًا يف الأوقات التي �سنَّ

واأن منرن اأولدنا ورعايانا على ذلك.

الن�شيحة لأئمة امل�شلمن:

والأم���راء  العاملون،  العلماء  وه��م  امل�سلمني،  لأئ��م��ة  والن�سيحة 

ثبوت  بعد  ال�سوؤون  �سائر  يف  لهم  وعونًا  اأزره��م  نكون  واأن  العادلون 

ما�سلف من تلك النعوت العاملة واحلالة الكاملة.

الن�شيحة لعامة امل�شلمن:

اأن حتب لأخيك ما حتب لنف�سك، واأن  والن�سيحة لعامة امل�سلمني 

تكره له ما تكره لنف�سك، واأن تذر موالة اأعداء اهلل تعاىل، ول توؤثرها على 

موالة اأخيك امل�سلم؛ لأن اأخاك اأخاك واإن جفاك، واإنَّ عدوك عدوك واإن 

والك، فكيف بعدو ربك ونبيك وقراآنك و�سريك كله.
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ك��ذب ونفاق  ذل��ك فهو حم�ش  م��ن  ان��ه يحب �سيئًا  ل��ك  اأظ��ه��ر  ف��اإن 

ي�سمه اإىل كفره وعدائه ال�سميم: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

.
(1(

پ  پ  پ    ڀ   ڀ  }
وراء  م�سعى  من  ميكنك  مبا  ت�سعى  اأن  امل�سلم:  اأخيك  حق  وم��ن 

مايو�سل له حاجة اأو منفعة، ولو بنيتك ال�سادقة التي يعلمها اهلل �سبحانه 

وتعاىل من قلبك اإن عجزت عن معونته بيدك اأو بل�سانك اأو بخطواتك اأو 

بقلمك.

واهلل املوفق لرب غريه، ول خري اإل خريه، وهو ويل التوفيْق وبيده 

اأزمة التحقيق، وهو ح�سبنا ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم الن�سري.

حديث جربيل:

ال�سالم  عليه  جربيل  بحديث   - اأي�سًا   - واإخ��واين  نف�سي  واأذّك��ر 

ال�سهري الذي يرويه لنا �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، وهو اأنه 

اأتاهم ب�سورة رجل �سائل متعلم وم�سدق، ف�ساأل النبي �سلى اهلل عليه 

ق، فعند  تعجبهم من حاله - لأن ال�سائل  و�سلم عن اأمور وجربيل ي�سدِّ

امل�ستعلم ينايف حاله حال امل�سدق - فعندها يبَّني لهم ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم اأنه جربيل، واأنه اأتاهم يعلِّمهم اأمر دينهم، فكان �سوؤاله عن 

الإ�سالم والإميان والإح�سان وال�ساعة.

وكان بتلك الكيفية التي هي ب�سورة �سوؤال وجواب التي هي من 

�سورة املمتحنة: اآية 1.  (1(
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اأنه  الإ�سالم  عن  جوابه  فكان  الدين،  روح  هي  التي  ل��الآداب  رمز  اأعظم 

الزكاة، و�سوم رم�سان،  واأداء  ال�سلوات اخلم�ش،  واإقامة  ال�سهادتان، 

وقواعده  الإ���س��الم  دعائم  فهي  �سبياًل.  اإليه  ا�ستطاع  من  على  واحل��ج 

ن لديها باإخال�ش و�سدق فتحت له  العملية التي من ا�ستقام عليها، ومترَّ

كل عمل بّر وتقوى، واأّن الإميان الذي هو الت�سديق اجلازم باجلنان اأي 

 يتعلق ب�ستة اأركان وهي الإميان باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله 
(1(

بالقلب

ارتاب  اأو  �سكَّ  فمن  تعاىل،  اهلل  من  و���رشه  خريه  وبالقدر  الآخ��ر  واليوم 

بركن منها كان ذلك كفرًا.

الإميان باهلل عز وجل:

وقدمه  �سبحانه  ب��وج��وده  الت�سديق  وج���ل:  ع��ز  ب��اهلل  ف��الإمي��ان 

والوحدانية،  بنف�سه،  تعاىل  وقيامه  خلقه،  لأو�ساف  وخمالفته  وبقائه 

وباقي �سفاته الع�رشين ال�سهرية وهي: القدرة، الإرادة والعلم واحلياة 

ًا  وحيَّ وعاملًا  ومريدًا  ق��ادرًا  �سبحانه  وكونه  والكالم،  والب�رش  وال�سمع 

و�سميعًا وب�سريًا ومتكلمًا.

ا�ستحالة  اعتقاد  الع�رشين  ال�سفات  هذه  اعتقاد  وجود  من  ويلزم 

وهي:  واحدة  �سفة  �سبحانه  حقه  يف  واجلائز  �سبحانه.  عليه  اأ�سدادها 

فعل كل ممكن اأو تركه.

هذا هو تعريف ال�سادة احلنفية لالإميان، وذهب اجلمهور اإىل اأن الإميان: نطق بالل�سان   (1(

وت�سديق باجلنان وعمل بالأركان، ولكن الأحناف يعتربون العمل من لوازم الإميان 

وبهذا يكون العمل داخل �سمنًا على وجه الإجمال. )املوؤلف(.
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والنق�ش  �سبحانه،  اأو�سافه  هي  �سبحانه  له  الكمالت  كل  واإن 

م�ستحيل عليه.

الإميان باملالئكة:

الذين  اهلل  عباد  وهم  بوجودهم،  والت�سديق  باملالئكة..  والإمي��ان 

 واأنهم نورانيون، 
(1(

{ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ }

عقل بال �سهوة لذا يروننا ول نراهم كاجلن، اإل اأن اجلن عن�رشهم من 

مارج من نار، وهو لهبها ال�سايف.

واأن املالئكة طوائف م�سّخرون باأمره �سبحانه، منهم من: جعلهم 

كل  وهكذا  اإل.  لي�ش  احلامد  ومنهم:  امل�سبح،  منهم:  العبادات،  لأن��واع 

فريق خمت�ش بنوع من اأنواع الطاقة والذكر. ومنهم: طوائف �سخرهم 

لأعمال العباد ومنافعهم ك�سوق ال�سحب، ونزول الأمطار، وتربية الزرع 

وحفظه، كل طائفة لنوع من ذلك.

ومن هنا ورد عنه �سلى اهلل عليه و�سلم قوله: )اأكرمو اخلبز فاإنه 

�سانعًا،  و�ستون  ثالثمائة  منه  فرغ  حتى  اأحدكم  اأم��ام  رغيف  ماو�سع 

(2(
اأولهم ميكائيل واآخرههم اخلباز (.

�سورة التحرمي: الآية 6.  (1(

مل اأجده بهذا اللفظ وامنا وجدته يف املعجم الكبري 235/22من رواية �سكينة: ان ر�سول   (2(

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال : )اأكرمو اخلبز فان اهلل اأكرمه ، فمن اأكرم اخلبز اأكرمه (

عائ�سة  املوؤمنني  اأم  رواية  36/4ويف  الني�سابوري  للحاكم  ال�سحيحني  علي  امل�ستدرك 

ر�سي اهلل عنها: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )اأكرمو اخلبز ، واإن كرامة اخلبز اأن 

لينتظر به ( قال احلاكم : هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه. ومعنى ]ل ينتظر به: 

اأنه يوؤكل اإذا ح�رش تكرميا له، بدون انتظار طعام اآخر يكون معه )املوؤلف(.
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وجعل املوىل �سبحانه لهم قوة من قوته، حتى اأن الواحد منهم لو 

اأهلها لأمكنه ذلك،واأنهم  اأو يقلب مدنًا على  اأن يقتلع اجلبال لفعل،  اأراد 

ليو�سفون بذكورة ولاأنوثة، غذاوؤهم وقوتهم وانعا�سهم ذكر اهلل تعاىل 

(1(
وت�سبيحه وت�سديقه {ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ }.

الإميان بالكتب :

والإميان بالكتب: اأن نوؤمن باأن اهلل �سبحانه اأنزل كتبًا على ر�سله، 

بلغة  الكتب  عليهم  اأنزلت  الذين  الأنبياء  بلغة  اأنزله  القدمي،  كالمه  وهي 

اأقوامهم ول�سانهم، ليبلغوهم �رشائع ربهم واأحكامه وحكمه، وماينفعهم 

يف عاجلهم واآجلهم ودنياهم واآخرتهم .وهي الكتب الأربعة الأخرية .

�سيدنا  على  وال��زب��ور  ال�سالم،  عليه  مو�سى  �سيدنا  على  ال��ت��وراة 

داود عليه ال�سالم، والأجنيل على �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم، والقران 

على �سيدنا حممد �سلى اهلل تعاىل عليه وعليهم وعلى الهم واأ�سحابهم 

عليه  �سيث  �سيدنا  على  �ستون  ،وه��ي  قبلها  �سحيفة  ومائة  اأجمعني، 

ال�سالم ،وثالثون على �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم وع�رشة على �سيدنا 

مو�سى عليه ال�سالم قبل التوراة .

الإميان بالر�شل :

والإميان بر�سله �سبحانه وتعاىل :باأن ن�سدق باأن اهلل تعاىل ر�ساًل 

من الب�رش اأوحى اإليهم ب�رشع ليعمل اأحدهم به ويبلغه امته، وهو اإن�سان 

�سورة الأنبياء : اليه 20.  (1(
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ب�رش، ولكن اهلل عّز وجّل وفقه توفيقًا خا�سًا، لأن يكون يف مزيد من قرب 

من الرحمن �سبحانه، مع�سوم - بع�سمة اهلّل - عن الكبائر من الذنوب 

الر�سل  ف��ه��وؤلء  �سبحانه،  اهلّل  باجتباء  جمتبى  م�سطفى  و�سغائرها 

اأر�سلهم احلق للخلق رحمة . فمن اأراد اهلّل به ال�سعادة اأجابهم، ومن اأريد 

به غري ذلك تخلف عن دعوتهم، اأولهم اآدم عليه ال�سالم، واآًخرهم نبينا 

حممد �سلى اهلّل عليه و�سلم، وختمت به الر�سالة .

ويوجد اأنبياء غري مر�سلني، والنبي من اأوحي اإليه ب�رشع ومل يوؤمر 

واأرب��ع  نبي  الف  مائة  اجلميع  وع��دد  فقط،  به  ليعمل  بل  للخلق  بتبليغه 

وع�رشون األف نبي، منهم ثالثمائة وب�سعة ع�رش ر�سوًل، عدد اأهل بدر، 

والر�سول نبي مر�سل، فكل ر�سول نبي ولعك�ش.

بعدهم  ،وم��ن  خلفاوؤه  العظام  بيته  واآل  ال��ك��رام  اأ�سحابه  وبعده 

اأتباعهم باإح�سان . جعلنا اهلّل من اأتباعه مبنه وف�سله العظيم. اآمني.

الإميان باليوم الخر :

واأما الإميان باليوم الخر: فهو الت�سديق اجلازم باأن اهلل عّز وجّل 

بعد انقرا�ش الدنيا يعيدنا ويبعثنا يف يوم اآخر غري يومنا هذا، وهو يوم 

املعاد يوم احل�رش والن�سور، الذي ترجمه القران الكرمي، وف�ّسلت ال�سنة 

املباركة كذلك �سوؤونًا من �ساأنه، وقرن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف 

كثري من اأحاديثه ال�رشيفة الإميان به بالإميان باهلل تعاىل فقال: )من كان 

يوؤمن باهلل واليوم الخر فليعمل كذا(.
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الإميان بالق�شاء والقدر :

وجّل 
ّ
عز  اهلل  ب��اأّن  اأن ت�سدق  والقدر: فهو  بالق�ساء  الإمي��ان  واأم��ا 

ق�سى ق�ساءه بالأزل مبا هو كائن يف الأبد ، وقدر ذلك كله تقديرًا حكيمًا، 

واأنفذ كاًل يف وقته واأوانه، فال تقدمي ولتاأخري، ولتغيري ول تبديل، ولذا 

اللهم، لطفًا مبا ق�سيت   ) الأزل  الأبد، والأبد حكاية  الأزل مراآة   ( قالو: 

وقدرت ياكرمي ويالطيف وياعليم وياقدير .

ريب  ب��ال  مكلف  ك��ل  على  حمتم  ال�ستة  الأرك����ان  ب��ه��ذه  ف��الإمي��ان 

اإنا ن�ساألك التوفيق لكمال  ولتردد اإميانًا جازمًا ،وت�سديقًا تامًا، اللهم، 

الإميان مبنك يارحمن .

الإح�شان :

ثمرة  وه��ذا  ت��راه.  كاأنك  �سبحانه  اهلل  مراقبة  فهو  الإح�سان:  واأم��ا 

املراقبة وتلك  .وهذه  العمل مبقت�سى ماذكر  .وثمرة  �سلف  الإميان مبا 

ال�سادق وذوي  الإميان  اأهل  القوم من  اأخ�ش ماعليه  املالحظة هي من 

الإيقان .

وال�ستقامة على املراقبة واحلياء منه �سبحانه كما ورد : ) ا�ستحي 

ثمرة  ينتج   .
(1(

) ع�سريتك  �ساحلي  من  رجلني  من  ا�ستحياءك  اهلل  من 

كرمية، هي: الأخالق الفا�سلة يف الدين .وهي روح الدين وخربة العقل؛ 

لذا ورد: ) ثالث من مل يكن فيه واحدة منهن كان الكلب خريًا منه :ورع 

هو طرف حديث رقم 575 ذكره يف كنز العمال من رواية اأبي اأمامة ر�سي اهلل عنه .  (1(
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يحجزه عن حمارم اهلل تعاىل ،وح�سن خلق يعاي�ش به النا�ش، وحلم يرّد 

.
(1(

به جهل اجلاهل (

علم ال�شاعة :

واأما ال�ساعة: فلم يجب عنها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سيدنا 

جربيل الأمني عليه ال�سالم، بل بقيت على التجهيل، ويف الديانات القدمية 

كذلك.

كما قال ربن��ا ل��مو�سى علي����ه ال�سالم فيما ق�ّسه علينا من ق�سته: 

.
(2(

{ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ }

�سغرى  وال�ساعة  خبري.  حكيم  لدن  من  عظيمة  حكمة  فاإخفاوؤها 

وكربى: فال�سغرى: نهاية اأجل كل مّنا؛ لذا قالوا : )اإذا مات املرء قامت 

قيامته( والكربى: هي نهاية يوم الدنيا باأ�رشها، وذلك عند النفخة الأوىل، 

فجهل ر�سول اهلل تعيينها يف اجلواب جلربيل الأمني عليهما اأف�سل ال�سالة 

اأنبئك  ولكن  ال�سائل،  من  باأعلم  عنها  امل�سوؤول  )ما  بقوله:  الت�سليم  واأمت 

عن اإماراتها، وهي عالئمها(، فذكر له عالمتني من العالئم ال�سغرى لها 

وهي كثرية، وهاتان العالمتان من اأخ�ّسها واأكرثها فتنة .

بتحقيق  الأو�سط  املعجم  يف  الطرباين  احلافظ  عند  وجدته  واإمن��ا  اللفظ  بهذا  اأج��ده  مل   (1(

الدكتور حممود الطحان حتت رقم 484 جزء5 �سفحة 430 من رواية علي ر�سي اهلل 

عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : )ثالث من مل يكن فيه فلي�ش مني، ول 

من اهلل ، قيل: وماهّن ؟ قال :حلم يرّد به جهل جاهل ، اأو ح�سن خلق يعاي�ش به النا�ش، 

اأو ورع يحجزه عن معا�سي اهلل.

�سورة طه:15.  (2(



80

ل��الأب��اء، والبنات لالأمهات، وكرثة  الأب��ن��اء  ال��رب من  ت��رك  اأوله��م��ا: 

اأمها، والوليد يرى كذلك  اأنها �سيدة  البنت  العقوق وتف�سيه، حتى ترى 

اأنه �سيد اأبيه.

الطبقات  من  حتى  فيه  والتطاول  البناء  يف  الفتخار  وثانيتهما: 

التي مل تكن تاألفه، كاأهل الأخبية وبيوت ال�سعر، وعدا هاتني العالمتني 

عالمات كثرية ظهر اأكرثها .

هذا ماكان من ر�سالة جربيل اىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

على طريقة ال�سوؤال واجلواب التي هي من اأ�سمى الآداب، وماطوى من 

وراء ذلك من تعليم الأمة اأمور دينها .

فاإذا فكر املفّكرون يف هذه الأمور الأربعة من قواعد الإ�سالم واأركان 

والأدب  والعلم  ال�ستقامة  ح�سن  مع  الإح�سان  اآداب  وح�سن  الإمي��ان 

بعدها؛  ينفعنا  مبا  ال�ستغال  مع  ال�ساعة  عن  البحث  وع��دم  والأخ��الق. 

فرقًا وخ�سية من بغتتها رجعوا اإىل ماذكر الفقهاء من اأداب و�رشائط تلك 

القواعد الإ�سالمية، وماذكره اأهل الإح�سان والأخالق العالية من مراقبة 

ال�ساعة.  ال�سكوت عن تعيني  العالية يف  الربية، وماكان من احلكمة  رّب 

اأهل  املخل�سون،  والفقهاء  العاملون،  العلماء  هم  كله  ه��ذا  يف  واملرجع 

املعرفة الورعون، مع تدبر اأ�رشاط ال�ساعة. فاإذا كان كذلك كان التحقق 

بالدين واأموره.

ولإخ��واين  يل  امل��ذك��رة  الكلمة  ه��ذه  يف  ال�سبب  ماكان  اإىل  اأرج��ع  ثم 

املوفقني، زادين اهلل واإياهم ثباتًا وتوفيقًا، وهو مااأ�سلفته يف املقدمة من 

النهي عنه والتحذير منه كما تكررت  ال�سغار: فقد ورد يف  م�ساكل عقد 
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الروايات يف ال�سّنة يف هذا الباب؛ مما جعل اأكرث املجتهدين ين�سون على 

حرمة هذا العقد، بل على بطالنه من ا�سله، فمن الأحاديث: قوله �سلى 

  وهو بك�رش ال�سني: )العقد اخلايل 
(1(

اهلل عليه و�سلم: )ل�سغار يف الإ�سالم (

من املهر( وي�سمى يف القرى باملقاي�سة بنتًا ببنت بال ت�سمية مهر.

هذه حقيقته، ورمبا ذكروا لكٍل عقدًا ومهرًا م�ستقاًل، فحيث اأنهما 

يف مقاولة واحدة فهو تو�سل اإىل العقد املنهي عنه .

وحيث اإين املرجع يف م�ساكل القرى اأتاين كثري من اأهل تلك الق�سايا 

املحرجة امل�سعبة من جّراء ذلك العقد. ومن جهة اأن اأهل القرى ليفهمون 

لو طلقت واحدة منهما  املنهي عنه، بحيث  النكاح  اإل ذاك  العقد  من هذا 

يطالب ويل الأخرى بف�سخ عقد موليته وطالقها، ومن جهة ثانية ليرى 

كل واحد منهما اأن املهر الذي ذكر لزوجته يتعني عليه دفعه ،وانه قد عقد 

عقدًا م�ستقاًل على زوجته مبهر م�ستقل، بل ي�سريون على عوائد جاهلية 

اأمتعة، ورمبا دفع لها بع�ش وريقات،  قدمية بحيث ي�سرتي لها بع�ش 

كما اأن الآخر ي�سرتي لزوجته كذلك، ويدفع لها مثل رفيقتها .

�سقاق  عند  فلذا  م��وؤداة،  غري  وتو�سال  احتيال  ذكرت  اإمنا  واملهور 

اإحدى الزوجتني تقع امل�سيبة على راأ�ش الثانية بال ذنب.

اأن  ابن عمر ر�سي اهلل عنهما  1034/2م��ن رواية  الإم��ام م�سلم يف �سحيحه  اأخرجه   (1(

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم نهى عن ال�سغار. وال�سغار اأن يزوج الرجل ابنته على 

اأن يزوجه ابنته ولي�ش بينهما �سداق.

ابن  462/9، وكذلك  ابن حبان يف �سحيحه  ( فاأخرجه  الإ�سالم  اأما لفظ )ل�سغار يف 

ماجه يف �سننه 607/1 كالهما عن اأن�ش ر�سي اهلل عنه ، واأحمد يف م�سنده 35/2عن 

ابن عمر ويف موا�سع عدة من م�سنده.
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زوج  فيكره  بينهما  اأمتها  على  الزوجية  احلياة  ماكانت  وك��ث��ريًا 

الثانية على الفراق، وهناك من ال�رشر والأذى مال يخفى .

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  نبيكم  لكم  ح��دد  فيما  اهلل  عباد  اهلل  فاتقوا 

واجعلوا  ذلك،  �سبهة  ولو  منه،  وحذركم  عنه  نهى  ما  كل  عن  وتباعدوا 

لكل بنت مهرًا م�ستقاًل حقيقيًا توؤدونه لها، واإياكم وتداخل العقود التي 

من  اأي�سا  واأح��ذرك��م  واملحاكم،  امل�ساكل  يف  وتوقعكم  اأخ��ريًا  حترجكم 

التعدي على مهور الن�ساء ولو ب�سئ قليل من ذلك اإل اأن يكون عن طيب 

قلب منهن؛ لأن اأكل مهور البنات �سحت وحرام، ونار يتجرعه اأحدكم. 

فاحلذر احلذر اأيها امل�سلمون وفقني اهلل واإياكم للوقوف على حدوده يف 

تعاىل: {ڦ   بقوله  واأذكركم  الأق��وال والأفعال والأم��وال والأعرا�ش، 

(1(
ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ}.

ويقول �سلى اهلل عليه و�سلم : )لن تزول قدما عبٍد يوم القيامة عن 

اأفناه، وعن �سبابه فيما  اأربع : عن عمره فيما  ال�رشاط حتى ُي�ساأل عن 

(2(
اأباله، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من اأين اكت�سبه وفيم اأنفقه(.

�سورة الطالق :1.  (1(

رواه الإمام الطرباين يف معجمه الكبري 61/20 بلفظ مقارب، ون�سه من رواية معاذ   (2(

ابن جبل ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )لتزول قدما عبد 

يوم القيامة حتى ي�ساأل عن اأربع خ�سال: عن عمره فيما اأفناه وعن �سبابه فيما اأباله 

وعن ماله من اأين اكت�سبه وفيما اأنفقه وعن علمه فيما عمل فيه (. كما رواه الرتمذي يف 

اأبي برزة ال�سلمي مرفوعًا بلفظ: ) لتزول قدما عبد يوم القيامة  612/4عن  �سننه 

حتى ي�ساأل عن اأربع خ�سال: عن عمره فيما اأفناه، وعن �سبابه فيما اأباله، وعن ماله 

من اأين اكت�سبه وفيما اأنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه ( قال الإمام الرتمذي :هذا حديث 

ح�سن �سحيح )املوؤلف(.
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له  العبودية  بتحقيق  واإخواين  نف�سي  بتذكري  هذه  كلمتي  واأختتم 

�سبحانه وتعاىل التي خلقنا من اجلها : {ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

(1(
ڃ }.

حتقيق  لأن  ل��ي��ع��رف��ون(.  )اإل  عنهما:  اهلل  ر���س��ي  عبا�ش  اب��ن  ق��ال 

العبادة له �سبحانه مو�سل للمعرفة قطعًا، وحتقيقها يكون باأداء حق اهلل 

�سبحانه  ر�سوانه  طلب  يف  وال�سدق  الإخال�ش  من  خليقته  وحق  تعاىل 

وقربه ومعرفته، ول�سان حال ال�سادق قوله بل�سانه وقلبه: )اإلهي، اأنت 

مق�سودي ور�ساك مطلوبي(.

حممد  �سيدنا  على  اهلل  و�سلى  اأجله.  من  ماخلقنا  لنا  حقق  اللهم 

(2(
وعلى اآله و�سحبه و�سلم، واحلمد هلل رب العاملني .

2 - ر�شالته لبنه ال�شيخ �شعد الدين :

اأر�سل ال�سيخ رحمه اهلل هذه الر�سالة عام: 1952 لبنه �سعد الدين 

وابن ابنه حممد خري عندما كانا يدر�سان يف الأزهر ال�رشيف، واأذكر هنا 

بع�ش الفقرات لنتعرف على اأ�سلوب ال�سيخ يف التوجيه والإر�ساد :

احلمد هلل القائل: { ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ }] الآية: 21  النور[ 

�سورة الذاريات :56.  (1(

كتب يف ذيل الر�سالة : )مت تاأليفها بعون اهلل يف :9رجب 1373ه املوافق اآذار 1954م   (2(

كتابة العبد الفقري هلل تعاىل عبد اهلل وتاأليف �سيدي الوالد اإبراهيم الغالييني(. واملراد: 

اأن ال�سيخ اأمالها على ابنه عبد اهلل فكتبها.
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اأكمل اخللق على الإطالق، وعلى  وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد 

اآله و�سحبه وحمبيه واأتباعه وحزبه، رزقنا اهلل اتباعهم وحمبتهم اآمني. 

وبعد...فال�سالم عليكم وعلى من معكم ومن يف ذلك الطرف من الأحباب 

الرفيق  والإخوان ورحمة اهلل وتاأييداته وتوفيقاته، و�سهل اهلل يل ولكم 

والطريق.

يا اأولدي ...الأماين كثرية، ولكن الأمر جد وعمل و�سعي مبارك 

�سمن نطاق الكتاب وال�سنة وطبق التاأ�سي باأهل ال�سنة. جعلنا اهلل تعاىل 

معهم يف الدنيا والآخرة .

اعلموا اأن روح نهجهم اإ�سقاط الدعوى جملة، واتهام النف�ش والنظر 

للخلق بعني الكمال. والإن�ساف معهم، والأدب مع جميعهم، وفقني اهلل 

تعاىل واإياكم لذلك، وجعل ال�سري طبق ال�رشيعة الغّراء، ورزقنا الجتهاد 

على حفظ اآدابها اآمني .

ال��ذي  ال��ط��رف  ذاك  فظائع  ع��ن  ال��ط��رف  تغ�ّسوا  اأن  عليكم  اأوؤك����د 

حللتموه، وتفتحوا الأعني يف زهرة تنقبون عليها وهي: مر�سد ير�سدكم 

من  ماو�سفتم  كل  ين�سيكم  فهذا  واجتهادًا،  وهمة  وعماًل،  علمًا  الطريق 

تلك الأخطار، واأن تغرقوا الوقت باجتهاد على ماعلمتموه من طرفنا من 

و�سايا واآثار وجدمتوها فكاأنكم اأنتم وربكم �سبحانه، وقاطعوا كل من 

ولو  اللب،  ويكدر  البال،  ي�سغل  مما  الديار  تلك  واأح��وال  بفظائع  ياأتيكم 

كان اأيًا كان بعد ن�سحه وردعه.
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 اأن اأخ�سك ب�سئ، هو قلبك كلما وجدته م�ستجمعًا على 
(1(

التما�سك

اخلري  اأن  فاعلم  مولك  ذكر  ،وعلى  اآدابها  واإقامة  املطهرة،  ال�سنة  حب 

اأجمعه عندك، ومن اأخ�سه: ر�سى والديك بعد ر�سى مولك، واآية ذلك: 

وجدان ر�ساك عن ربك وحمده و�سكره القلبيني كيفما تقلبت الأحوال، 

وفقت لذلك، و�سهل اهلل تعاىل لكم ماهنالك . 

ثم قال يف ختام ر�سالته ....اأوؤكد الو�سية اأي�سًا عليكما اأن ليكون 

ورحمته  قريب،  كل  من  اأقرب  منكما  وقربه  �سبحانه  بكرمه  اإل  الرجاء 

ال�سحر  يف  ركعتني  �سالة  ياولدي  واأن  رحيم،  كل  من  اأرح��م  �سبحانه 

اأ���رشف من جمل�سك  له وطلبك منه  ومثولك بني يدي مولك ورج��اوؤك 

بلجاأ  احلكيم  ال��رب  ذلك  من  فاطلبو  الدنيا.  ملوك  من  ملك  اأعظم  جلنب 

العلم  طالب  �سادقًاواأنتم  اإليه  جلاأكم  يكون  اأن  ويجب  تعطوا،  �سادق 

الديني، فاأوؤكد عليكم اأن ت�ستغنوا بعلمه �سبحانه ورحمته واأن لتفتقروا 

لغريه �سبحانه وال�سالم عليكم ورحمة اهلل .

يعني ابنة �سعد الدين؛ لأنه طلب من والده اأن يخ�سه بالن�سيحة )وهذا مااأخربين به   (1(

عمي ال�سيخ �سعد نف�سه(
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ال�مبحث ال�شابع

تالميذه

يف  متبعًا  كان  الذي  التقليدي  الأ�سلوب  العلم  ن�رش  يف  ال�سيخ  اتبع 

ع�رشه، وذلك من خالل عقد احللقات العلمية يف امل�سجد، وبخا�سة بعد 

�سالة الفجر. وقد نفع اهلل بعلمه عددًا من طلبة العلم تفاوتوا يف مراتب 

التح�سيل، ولكنهم جميعًا ا�ستفادوا واأف��ادوا، حيث كتب اهلل تعاىل على 

اأيديهم متابعة نهج ال�سيخ يف الدعوة والتعليم والإر�ساد.

وفد على ال�سيخ طالب من اأماكن خمتلفة، فاإىل جانب قطنا وقراها 

اأتاه بع�سهم من دم�سق، ومن البقاع الغربي يف لبنان اأي�سًا. و�ساأعطي 

فيما يلي فكرة موجزة عن اأكرث تالمذته اأخذًا عنه ح�سب ما توافر لدي 

(1(
من معلومات.

1 - ال�شيخ حممد بدر الدين الغالييني :

وهو اأكرب اأولد ال�سيخ، وخليفته يف الوعظ والتعليم .و�سماه بهذا 

ال�سم تيمنًا با�سم �سيخة ال�سيخ بدر الدين احل�سني رحمه اهلل. وقد لزم 

و�سلوكًا،  وعلما  اإخال�سا،  اإف��ادة  اأمي��ا  منه  واأف��اد  طويلة،  لفرتات  وال��ده 

ال��ق��راآن الكرمي  وج���راأة يف احل��ق، وال��ت��زام��ا ب���اآداب الإ���س��الم، تلقى عنه 

والعلوم ال�رشعية منذ نعومة اأظفاره، ثم اأمت حت�سيله العلمي يف مدر�سة 

يف  ورد  ،ومم��ا  اهلل  حفظه  وال��دي  به  اأف��ادين  مما  البحث  هذا  معلومات  معظم  ا�ستقيت   (1(

كتاب: )العلماء املعا�رشون غرر ال�سام يف تراجم اآل اخلطيب احل�سنية ومعا�رشيهم (

لل�سيخ عبد العزيز حممد �سهيل اخلطيب احل�سني .
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ال�سمي�ساتية خلف اجلامع الأموي باإ�رشاف العالمة :توفيق الأيوبي .

الإمامة واخلطابة يف عدد من م�ساجد ريف دم�سق، ومدينة  توىل 

الزرقاء بالأردن، ا�ستهر باجلراأة يف قول احلق، وحلق به الأذى – ومنه 

ال�سجن –من اأجل هذه اجلراأة، ف�سرب حمت�سبًا الأجر عند اهلل �سبحانه.

وقد اكت�سب هذه اجلراأة من والده رحمه اهلل كما عرفنا من �سفاته، 

الأردن��ي��ة  ال��زرق��اء  مدينة  يف  اإم��ام��ا  ك��ان  عندما  الإنكليز  منه  �سّج  حتى 

و�سكوه لالأمري عبد اهلل لفتاويه اجلريئة فطلب منه مغادرة الأردن.

يف  له  م�ساعدًا  وال��ده  من  بالقرب  اهلل  واأكرمه  قطنا  اإىل  ال�سيخ  عاد 

الإمامة واخلطابة ون�رش العلم باجلامع العمري، وقد ا�ستمر يف اخلطابة 

اإبراهيم الغالييني بعد  انتقل للخطابة يف جامع  فيه بعد وفاة والده، ثم 

اكتمال بنائه يف اأوائل ال�ستينات من القرن املن�رشم 

1947م  ع��ام  الأوق���اف  وزارة  قبل  من  لقطنا  دينيًا  مدر�سا   
ُّ

ع��ني

اأن ا�ستقال  اإىل  اإبراهيم  ال�سيخ  وا�ستمر على ذلك، مع اخلطابة يف جامع 

التزلف  فرف�ش  العلم  اأه��ل  على  ال�سغوط  زادت  اأن  بعد  1981م،  عام 

لأحد اإل هلل �سبحانه وتعاىل .

مل يكتف ال�سيخ بعمله الر�سمي، وقد فتح اهلل على يديه بعقد حلقات 

العلم لطالب العلم ال�رشعي يف دم�سق اإىل جانب جهوده العلمية والدعوية 

يف قطنا، وكانت له هيبة م�سهودة،ومواقف على املنرب تنبىء عن اإميان 

(1(
�سلب ليتزعزع.

�سهدت له بنف�سي ثالث خطب م�سهورة لاأن�ساها . وقد هاجم يف اإحداها املقال املن�سوب   (1(
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1992م،  عام  جدة  يف  اهلل  رحمه   تويف  1910م،  عام  ال�سيخ  ولد 

واأكرمه اهلل بالدفن يف مقربة املعالة مبكة املكرمة، والتي ت�سم يف تربتها 

اأم املوؤمنني خديجة ر�سي اهلل عنها تغمده اهلل بوا�سع رحمته وف�سله .

2- ال�شيخ عبد اهلل الغالييني:

وهو خليفته يف الفتوى، ولد عام 1924م ن�ساأ يف كنف والده وتلقى 

عنه القراآن الكرمي ، وقراأ عليه عددًا من كتب اللغة التي قراأها عليه: �رشح 

�سذور الذهب لبن ه�سام، التحق باملعهد ال�رشعي التابع للجمعية الغراء 

تابع  ثم  بدم�سق،  الأوق��اف  ملديرية  التابعة  ال�رشعية  للثانوية  انتقل  ثم 

ال�سيخ  يد  على  الإ�سالمي  الفقه  يف  وبخا�سة  العلمي  حت�سيله  ال�سيخ 

ح�سن حنبكة يف جامع منجك بحي امليدان، وكذلك على يد مفتي �سورية 

كان  التي  العلمية  احللقات  يف  عابدين  الي�رش  اأبو  الدكتور:  ال�سيخ  اأنذاك 

يعقدها لطلبة العلم.

عنيُّ ال�سيخ بعد تخرجه اإمامًا وخطيبًا مل�سجد خوبان بحي ال�سمانة 

الزهراء  جلامع  خطيبًا  عنيُّ  ،ثم  �سنوات  لع�رش  فيه  وا�ستمر  دم�سق  يف 

بحي املزة بدم�سق �سنة 1958م وحتى عام 1975م.

1957م من قبل وزارة الأوقاف بعد  عنيُّ مفتيًا لق�ساء قطنا عام 

اأن �سعر والده بال�سعف لتقدمه يف ال�سن، وقد بارك والده هذا الختيار 

للمدعو: اإبراهيم خال�ش، حيث كتب مقال كفريا �رشفا يف جملة حكومية ا�سمها: جي�ش 

وال��دي، وكنت  ذاته ح�سل مع  بقلعة دم�سق، والأم��ر  اإثرها  ال�سعب. وقد حب�ش على 

اأزورهما يف ال�سجن.
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داعيًا له بالتوفيق وال�سداد وتويف والده بعد هذا ب�ستة اأ�سهر رحمه اهلل .

اأ�سيفت اىل ال�سيخ عبد اهلل رئا�سة �سعبة اأوقاف قطنا عام 1970م 

الإف��ت��اء وال��دع��وة والإر���س��اد، فتابع  م��اب��داأ به وال��ده من مهام يف  فتابع 

الإ�سالم يف  �سعائر  بها لإحياء  يقوم  وال��ده  التي كان  الدعوية  اجل��ولت 

قرى ق�ساء قطنا، كما اأ�رشف مع جلنة مباركة من قطنا على بناء م�سجد 

قطنا  يف  جامع  اأك��رب  – وهو  بناوؤه  اكتمل  حتى  قطنا  يف  اإبراهيم  ال�سيخ 

اأنذاك – ف�سار اأول اإمام له، كما تعاون مع اأهل اخلري والف�سل يف قطنا يف 

اإن�ساء جمعية الرب والتعليم الإ�سالمي والتي اأ�رشفت على اإن�ساء مدر�سة 

اإ�سالمية، مع تقدمي الإعانات لالأ�رش امل�ستورة، ولزالت تقوم باأعمالها 

حتى الآن واحلمد هلل.

داأب ال�سيخ على متابعة نهج والده يف ن�رش العلم فكان يعقد درو�ش 

يف  ا�ستمر  وقته،وقد  مع  يتنا�سب  مبا  اإبراهيم  ال�سيخ  جامع  يف  العلم 

من�سب الإفتاء حتى اأحيل على التقاعد.

تويف �سباح يوم ال�سبت املوافق 17 ذو القعدة 1427ه� املوافق 9 

2006 م ودفن بجانب والده مبقربة باب ال�سغري رحمه  كانون الأول 

اهلل تعاىل رحمة وا�سعة .

3- ال�شيخ �شعد الدين الغالييني :

البن  وه��و  1928م  املوافق  1347ه���  ع��ام  دم�سق  مدينة  يف  ول��د 

اأحمد وال�سيخ عبد  الدين وال�سيخ  ال�سيخ حممد بدر  اأ�سقائه  الرابع بعد 

اهلل ، وقد ترعرع يف اأكناف والده العامل ال�سيخ اإبراهيم، ونهل من معينه 
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بوالده  وتاأثر  الإ�سالمية،  والآداب  وال�سنة  القراآن  على  وتربى  ال��رثى، 

اهلل  وطاعة  والتقوى  ال�سالح  حب  على  ون�ساأ  تاأثر،  اأميا  والعامل  املربي 

وطلب العلم.

ثم  املربي،  العامل  وال��ده  يد  على  الأ�سا�سية  الدينية  العلوم  در���ش 

وكذلك  العامة  الثانوية  ال�سهادة  ن��ال  حتى  الر�سمية  باملدار�ش  التحق 

لإكمال درا�سته  اإىل م�رش  لتفوقه ونبوغه  ابُتعث  ثم  ال�رشعية،  الثانوية 

اجلامعية العليا يف الأزهر ال�رشيف.

ال�رشعية على يد والده، فقراأ  العلوم  الكرمي ومبادئ  القراآن  تلقى 

والبيان  والرتهيب  والرتغيب  الأ���س��ول  ن���وادر  احل��دي��ث:  علم  يف  عليه 

والتعريف يف اأ�سباب ورود احلديث ، والهدية العالئية، وقدرًا من حا�سية 

يف  در���ش  ثم  الر�سمي،  بالتعليم  والتحق  احلنفي،  الفقه  يف  عابدين  ابن 

الثانوية ال�رشعية التابعة لالأوقاف وكانت وقتها يف �سبع طوالع – زقاق 

النقيب – ثم التحقق بالأزهر ال�رشيف وتخرج منه عام 1955م.

وُعني  1955م،  عام  بلده  اإىل  وع��اد  م�رش  يف  العليا  درا�سته  اأنهى 

من قبل الوزارة ُمدر�سًا للعلوم ال�رشعية، متنقال يف ثانويات �سوريا بني 

اإىل اآخر حياته، وكانت هذه  درعا والنبك ودم�سق، ثم ا�ستقر يف دم�سق 

�سوريا  اأبناء  من  الكثريون  منه  وا�ستفاد  والبذل،  بالعطاء  مليئة  الفرتة 

والباحة  تبوك  العلمية يف  املعاهد  اأي�سًا يف  فيها  �ش  َدرَّ وال�سعودية حيث 

يْذُكرونه  وال�سعودية  �سوريا  رج��الت  من  كثري  ولت���زال  والطائف. 

باخلري وُيثنون على اإخال�سه وخدمته لر�سالته الرتبوية والتعليمية .

وا�ستمر يف التدري�ش الر�سمي حتى �سن التقاعد، ثم تابع م�سريته 
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التعليمية ورحلة العطاء من روحه ونف�سه يف املعاهد ال�رشعية يف دم�سق، 

واأغلبها كان ُح�سبة هلل، وبذل ُجل وقته وعطائه يف معهد الفرقان ال�رشعي 

اخلريي يف حي املهجرين – جادة املرابط القريب من منزله – وكان هذا 

املعهد متخ�س�سًا يف احتواء واإعداد طالب العلم من غري العرب من جميع 

واأوروب��ا  والبلقان  اآ�سيا  و���رشق  اأفريقيا  ومن  الإ�سالمي  العامل  انحاء 

وتركيا .

مبقربة  وال��ده  بجوار  ودفن  1999م  املوافق  ه�   1419 عام  تويف 

باب ال�سغري رحمه اهلل رحمة وا�سعة .

4-ال�شيخ حمي الدين القادري :

1315ه� وبداأ طلبه للعلم على يدي  اأبناء قطنا، ولد عام  وهو من 

ال�سيخ يف فرتة مبكرة جدًا وذلك بعد اإكماله لل�سف اخلام�ش البتدائي، 

ومن الكتب التي قراأها على ال�سيخ:

اإبراهيم  لل�سيخ  التوحيد  )جوهرة  اجلوهرة  �رشح   : التوحيد  فن 

اللقاين( وال�سواد الأعظم يف الكالم لبن القا�سم ا�سحق ال�سمرقندي ت 

422 ه�.

امل�ست�سفي  اجلويني،  ل��الإم��ام  ال��ورق��ات  ���رشح  الفقه:  اأ���س��ول  يف 

للغزايل، املوافقات لل�ساطبي 

يف الفقه: منت الغاية والتقريب و�رشوحه ،واملنهاج للنووي يف الفقه 

ال�سافعي، وجممع الأنهر يف ملتقى الأبحر يف الفقه احلنفي.

الكرمي  ال��ق��راآن  وحفظ  وال�رشاجية،  الرحبية  ���رشح  الفرائ�ش:  يف 
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على يديه، وقراأ عليه بع�ش كتب التف�سري كابن كثري، وطرفًا من تف�سري 

كتب  بع�ش  اأي�سًا  عليه  قراأ  ،كما  والن�سفي  واخلازن  والقرطبي  الرازي 

اأو يف  اللغة العربية، وكان مواظبًا على درو�ش �سيخه، �سواء يف امل�سجد 

ر  املنزل، وقد نفع اهلل بعلمه كثريًا من اأهل قطنا وقراها، خا�سة واأنه عمَّ

طوياًل حتى ناهز املائة رحمه اهلل.

5- ال�شيخ طه بن حممد الأطر�س:

اإىل  وال��ده  به  اأت��ى  وقد  قطنا،  لق�ساء  التابعة  كناكر  قرية  من  وهو 

ال�سيخ وهو ابن ع�رش �سنني على الأغلب قائاًل: هذا ولدي وهبته لك،وقد 

مكث عنده ت�سع �سنوات تلقى خاللها مبادئ العلوم ال�رشعية والعربية، 

وقد نبغ بعلم الفرائ�ش )املواريث( ورجع لقريته اإمامًا وخطيبًا ومر�سدًا، 

وكان من توفيق اهلل �سبحانه له اأن تزوج ابنة ال�سيخ، وقد مّد اهلل يف عمره 

لعلمه  النا�ش  عند  القبول  له  اهلل  وكتب  عامًا،  وثمانني  اثنني  عن  فتويف 

 – الإرثية  الفتاوى  يف  – وبخا�سة  العلمي  املرجع  فكان  خلقه.  ودماثة 

اهلل  تغمده  امل��دي��دة،  ال�سنني  تلك  خ��الل  لها  امل��ج��اورة  وللقرى  لقريته 

بوا�سع رحمته .

6-الدكتور حممد اأديب �شالح:)1)

كان من اأجنب تالميذ ال�سيخ، وكان حمبوبُا واأثريًا لديه، وبلغ من 

اهلل  بف�سل  وخلقًا  علمًا  عليه  اهلل  وفتح  ال�سغرى،  بابنته  زوجه  اأن  ذلك 

اإ�ستقيت هذه املعلومات من الدكتور حممد اأديب �سالح اأطال اهلل يف عمره.  (1(
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فرتة  هي  حياته  من  هامة  فرتة  يف  لل�سيخ  مالزمته  بف�سل  ثم  �سبحانه 

ال�سبا وال�سباب .حيث �رشف باملداومة عند ال�سيخ رحمه اهلل بني �سنتي 

اذ تو�سم فيه  التعليم كانت له عناية خا�سة به  1938 و1939 م ومع 

النجابة فدّربه على اخلطابة والتدري�ش يف اجلامع العمري بقطنا، وبث 

فيه روح احلمية وال�سالم، وغر�ش يف نف�سه حب العربية والعناية بها؛ 

مما كان له اأكرب الأثر يف بناء �سخ�سيته العلمية والروحية .

درا�سته  فتابع  1944م  عام  بدم�سق  ال�رشعية  الكلية  اىل  انت�سب 

املتو�سطة والثانوية فيها وحاز على �سهادتيهما، و�سم اإليهما مثيلتيهما 

يف التعليم العام احلكومي بجهده ال�سخ�سي .

اأوفد لالأزهر عام 1946م فتابع حت�سيله فيه، اإ�سافة اىل التحاقة 

معًا.عنيُّ  منهما  التخرج  من  مكنه  مما  القاهرة  – جامعة  احلقوق  بكلية 

ُمدر�سًا يف دور املعلمني يف �سوريا عند عودته لها، ثم معيدًايف كلية ال�رشيعة 

تابع  حيث  القاهرة  بجامعة  احلقوق  كلية  اىل  ثانية  اأوف��د  ثم  بدم�سق، 

درا�سته العليا ليح�سل على درجة الدكتوراه يف احلقوق فرع ال�رشيعة 

اجلامعات  م��ع  الر�سالة  ت��ب��ادل  م��ع  الأوىل  ال�����رشف  مبرتبة  الإ�سالمية 

الأجنبية، ومو�سوع الر�سالة: )تف�سري الن�سو�ش يف الفقه الإ�سالمي(.

عام  اأواخ��ر  دم�سق  بجامعة  واحلقوق  ال�رشيعة  بكليتي  بالتدري�ش  ب��داأ 

1964م، ثم تراأ�ش ق�سم علوم القراآن وال�سنة بكلية ال�رشيعة، واأ�سندت 

اليه رئا�سة حترير جملة ح�سارة الإ�سالم يف العام نف�سه بعد وفاة العامل 

العامل الدكتور م�سطفى ال�سباعي رحمه اهلل، كما توىل اخلطابة مب�سجد 

جامعة دم�سق ل�سنوات عدة.
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ق�سم  وتراأ�ش  بالريا�ش  �سعود  بن  حممد  الإم��ام  جامعة  اإىل  انتقل 

اإىل  اأ�ستاذًا  انتقل  ثم  عديدة،  ل�سنوات  الدين  اأ�سول  بكلية  النبوية  ال�سنة 

جامعة امللك �سعود.

له العديد من املوؤلفات يف اأ�سول الفقه وعلوم احلديث ومو�سوعات 

اإ�سالمية اأخرى متنوعة

7- ال�شيخ توفيق �رشقية :

وهو لبناين من قرية خربة روحا يف البقاع، جاء به والده اإىل قطنا 

ليدر�ش على يد ال�سيخ وهو ابن ثماين ع�رشة �سنة، فتلقى مبادئ العلوم 

ال�رشعية والعربية، وحفظ القراآن الكرمي مع اإتقان اأحكام التجويد، كما 

اأنه تعمق يف الفقه ال�سافعي، وملا رجع اإىل بلدته: )خربة روحا( يف البقاع 

رافقه �سيخه رحمه اهلل، ومت تعيينه اإمامًا وخطيبًا مل�سجد البلدة ،واأو�سى 

اأهل بلده به خريًا، كتب اهلل لل�سيخ توفيق املحبة يف قلوب النا�ش، وتنقل 

وقد  عمره،  يف  اهلل  اأمد  ومر�سدًا،  اإمامًا  البقاع  قرى  من  عدد  يف  ذلك  بعد 

والقرى  خا�سة،  روحا  خربة  قرية  باأهل  اإبراهيم  ال�سيخ  �سلة  توثقت 

ذك��ره.  �سبق  كما  دعوية  ب��زي��ارات  يخ�سهم  فكان  عامة،  لها  امل��ج��اورة 

(1(
واأترك املجال لل�سيخ توفيق يحدثنا عن عالقته ب�سيخه رحمه اهلل. 

اإين يف �سنة 1952 توجهت اإىل طلب العلم ال�رشعي يف �سوريا على 

اإبراهيم الغالييني،  يد العالمة العارف باهلل �سيدي وتاج راأ�سي ال�سيخ 

�سيف  لبنان  يف  البقاع  يف  التقيته  عندما  كتابة  �رشقية  توفيق  ال�سيخ  به  ماوافاين  هذا   (1(

2009م.



95

يف  روح��ا  خربة  لبلدتنا  اإبراهيم  ال�سيخ  العالمة  زي��ارة  اهلل  توفيق  ومن 

جولٍة دعويٍة بني قريتنا والقرى املجاورة، فاغتنمت الفر�سة لأ�ساأل ولده 

 يف 
ٍّ

العامل اجلليل حممد بدر الدين الغالييني عن اإمكان طلبي لعلٍم �رشعي

�سوريا، وقام معي بالبحث عن مدر�سٍة اأو حلقات �سبابّية، وملا مل يتي�رش 

وان�رشح  اإبراهيم،  ال�سيخ  والده  وعلى  عليه  اأدر�ش  اأن   
ّ

علي عر�ش  ذلك 

�سدري لذلك، وفرحت بقبوله يل تلميذًا، ثم قبول �سّيدي والده ال�سيخ 

اإبراهيم اأن اأكون له تلميذًا وخادمًا، وكان هذا �رشفًا كبريًا وفتوحًا عظيمًا، 

وبداأ لقائي بال�سيخ حممد يدر�سني الفقه على مذهب الإمام ال�سافعي من 

كتاب عمدة ال�ّسالك وعّدة النا�سك، ويف النحو يف �سذور الذهب لبن ه�سام 

منها،  الكثري  حفظت  بعدما  مالك،  ابن  األفّية  على  عقيل  ابن  �رشح  يف  ثم 

وبداأت يف حفظ منت الزبد للرملي ر�سي اهلل عنه يف الفقه، وقد �سارفت 

على اآخره عن ظهر قلب، وهناك متون يف الفرائ�ش كالرحبية وال�رشاجية 

ف�ساًل عن حفظ القراآن الكرمي والتف�سري واحلديث: الأربعني النووية ثم 

ريا�ش ال�ساحلني، ثم كتب حمدي عبيد رحمه اهلل املختارة من البخاري 

اأكرمني �سيدي ال�سيخ  وم�سلٍم وغالبها عن ظهر قلب، مع الإمامة التي 

يف  عمري  اأن  ورغم  اجلمعة،  حممد  ال�سيخ  ولده  يخطب  حيث   اإبراهيم 

من  تتواىل  اهلل  رحمات  عليه  اإبراهيم  ال�سيخ  اأقنع  فقد  ع�رشة  التا�سعة 

قدمني عليهم من الكبار يف ال�سن، وعندهم العلم والقرابة من ال�سيخ اأن 

ال�رشيعة،  ح�سب  يت�رشف  وال�سيخ  ال�سيخ،  من  الإذن  اإىل  يحتاج  املقام 

�سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سامة بن زيد على اأبي بكٍر وعمر 
ّ
وقد قدم النبي 

ثالثة  وعمره  لالإمامة  اأ�سيد  بن  عتاب  ،وقدم  عامًا  ع�رش  ثمانية  وعمره 

يف  الدرو�ش  اإبراهيم  ال�سيخ  �سيدي  من  اأ�ستمع  عامًا.وكنت  وع�رشون 
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ال�سبح والع�رش، واأح�رش اخلتم النق�سبندي بعد �سالة اجلمعة، حيث 

ليبقى من بح�رشه بدون اأن يبكي من خ�سية اهلل، وذلك بعد �سالة كل 

جمعة مما يجلي القلب ويجدد اإميانه و�سفاءه.

8- حممد بدر الدين عابدين :

اآخر  يف  �سابطًا  الع�سكرية  اخلدمة  يف  حياته  بداأ  دم�سق  عامل  وهو 

العهد الرتكي، وبعد انتهائه منها تتلمذ على يدي املحدث الأكرب ال�سيخ 

بدر الدين احل�سني ،ثم حلق بال�سيخ اإبراهيم يف قطنا ،ولزمه وطلب العلم 

ال�رشعي عليه واأحبه حبًا �سديدًا مل�سته بنف�سي حيث التقيته مرارًا.

للمدر�سة  والتعليم فكان مديرًا  الرتبية  اهلل عليه يف جمال  لقد فتح 

اإىل دم�سق مدر�سًا وواعظًا يف  اأول عهد الفرن�سيني ،ثم انتقل  يف قطنا يف 

امل�سجد الأموي وخطيبًا يف اأكرث م�ساجدها،ثم غدا مديرًا لعدد من املعاهد 

ال�رشعية يف دم�سق والتي كان لها اهتمام خا�ش با�ستقبال وتعليم طالب 

وبع�ش  كالأتراك  العرب  غري  من  �سورية  اإىل  الوافدين  ال�رشعي  العلم 

البلدان كالبو�سنة والهر�سك، فقد كان رحمه اهلل متقنًا للغة الرتكية ،وهذه 

املعاهد هي:معهد العلوم ال�رشعية يف حي باب اجلابية، ومعهد الفرقان 

بجانب جامع املرابط يف حي املهاجرين بدم�سق.
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ال�مبحث الثامن

قطوف من اأقوال بع�س عارفيه 

من  متكنني  مل  الطويلة  غربتي  ظ��روف  اأن  نف�سي  يف  يحز  مما  اإن 

ا�ستكتاب اأقران ال�سيخ وعارفيه وتالميذه )وهم كرث( فمعظمهم قد لقوا 

وجه ربهم ، ولكني اأفدت كثريًا ممن اأكرمني اهلل بلقياهم، فحظيت منهم 

باأمانة  هنا  عر�ستها  العطرة  ال�سيخ  ب�سرية  يتعلق  مما  يانعة  بقطوف 

واحلمد هلل .

ف�شيلة ال�شيخ مال رم�شان :

لقد زرت ال�سيخ مال رم�سان رحمه اهلل يومًا من الأيام برفقة والدي 

الكرمي يف اأواخر ال�ستينات، فتحدث عن ال�سيخ موجهًا احلديث يل قائاًل: 

اليوم  ولكني  ماقال،  حقيقة  اأدرك  مل  حينها   ) ال�سام  زهرة  جدك  )كان 

،فالنفو�ش  اأ�سبحت مكتملة يف خميلتي  الآن  ال�سورة  .اإن  اأعرف مرماه 

اأو  �ساعرًا  كان  لأنه  ل  كلماته،  اإىل  والإ�سغاء  ال�سيخ  لروؤية  تهفو  كانت 

اأديبًا يح�سن تدبيج الكالم وتنميقه ،بل ملا كان يف قلبه من اإخال�ش وغرية 

على امل�سلمني.
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ف�شيلة ال�شيخ حممد بدر الدين عابدين:

يف  �سغرية  ر�سالة  كتب  وق��د  ذك��رت،  كما  ال�سيخ  تالميذ  من  هو 

اأتى على نبذة من �سفحات �سيخه واأخالقه  ذكرى وفاة �سيخه، وفيها 

فقيهًا،  عاملًا  الدنيا  لهذه  معرفتي  منذ  اجلليل  ال�سيخ  هذا  )عرفت  فقال: 

اء،  ورعًا وقورًا، هادئًا ذاكراً، مراقبًا �سخيًا، عابدًا، ذا وجه �سبوح و�سّ

دوؤوبًا على ذكر اهلل، �سوؤومًا، اأ�سهل �سئ عنده بذل ماله يف �سبيل اإكرام 

النوائب،  على  �سبورًا  الرماد،  كثري  املوقد،  عن  قدره  لينزل  اأ�سيافه، 

يقظًا ذكيًا ،ملهمًا كثري التنفل، متهجدًا تاليًا للقراآن، لي�ش لل�سيطان عليه 

ذا قوة و�سدق يف  انتهكت حرماته،  اإذا  بل هلل  لنف�سه،  ليغ�سب  �سبيل، 

حمبة اهلل، حافظًا لكتاب اهلل، ذا �سوت ح�سن ونغمة وتخ�سع يف التالوة 

بال  احلكام  على  ويدخل  ق�سده،  من  حوائج  ويق�سي  �سيفانه  يوؤن�ش 

وجل ول هيبة، ليدخل يف جوفه خوف القلة والعوز، وليهتم لطعامه 

من  كل  باملعروف  ياأمر  لنعمته،  حامدًا  تعاىل،  هلل  �سكورًا  امل�ستقبل،  يف 

ح�رشه �سواء كان يف بيته اأو يف الطريق اأو يف جامعه، ذا مهابة لي�ستطيع 

ولي��رائ��ي،  لي��ك��ذب  ب��ه،  ب���داأ  ه��و  اإذا  اإل  ال��ك��الم  ي��ب��داأه  اأن  جال�سه  م��ن 

اأم���ام ك��ل خم��ال��ف، ولت��اأخ��ذه يف اهلل لومة  ولي��داه��ن، ب��ل يجهر باحلق 

اإىل القرى املجاورة لها  لئم مهما عظم.. وكثريًا مايخرج من بلدة قطنا 

فيدخل القرية مبتدئًا بتحية م�سجدها يف ال�سالة، يح�ش النا�ش على اأداء 

– ولترى  اأهلها لل�سالم عليه  اإل وفد  – ماحل يف قرية  ال�سالة جماعة 

اأو  امل�سجد  يف  القرية  اأهل  مايجمع  وكثريًا  ال�رشور،  دخلها  وقد  اإل  دارًا 

يف امل�سافة اأو يف احلقول فري�سدهم اإىل �سعادة الدنيا والآخرة، ويعظهم 
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ويخطب فيهم، وي�ساألونه عن دينهم واأمورهم فيعظهم وياأمرهم بطلب 

النائية  الأئمة واخلطباء والأكفاء للقرى  العلم واأداء فرائ�ش اهلل، ويعنيِّ 

اخلالية من اإقامة �سعائر الدين، وباجلملة كان رحمه اهلل ن�سخة �سادقة 

كاملة طبعت فيها الوراثة املحمدية، لت�ساأل عن ح�سن �سالته و�سيامه 

عند  اآداب��ه  عن  ولت�ساأل  عنده،  ذكر  كلما  اهلل  لر�سول  وتعظيمه  وحجه، 

مل  للناظرين،  ماثلة  �سفاته  تتجلى  وهناك  ال�رشيفة،  للرو�سة  زيارته 

كان  ال��ذي  ال�سهر  يف  اإل  رم�سان  من  الأخ��ري  الع�رش  يف  العتكاف  يرتك 

اآخر �سهوره رحمه اهلل وعو�ش اهلل امل�سلمني كثريًا من اأمثاله من العلماء 

 
(1(

العاملني واملخل�سني.

ال�شيخ علي الطنطاوي رحمه اهلل :

كتب ال�سيخ ذكرياته بنف�سه، وكان مما جاء فيها اأنه ملا كان قا�سيًا يف 

دم�سق انتدب للق�ساء يف وادي العجم )قطنا( اأي�سًا، فخ�س�ش لها يومًا يف 

الأ�سبوع، وكانت هذه فر�سة للقاء ال�سيخ اإبراهيم الذي كان مفتيًا هناك، 

كتب ال�سيخ علي عن ذلك فقال: )وكان يف قطنا �سيخ جليل القدر، وهو 

رفيق �سيخنا ال�سيخ اأبي اخلري امليداين، ا�سمه ال�سيخ اإبراهيم الغالييني، 

وكان عاملًا اآمرًا باملعروف ناهيًا عن املنكر، �سّداعًا باحلق، له �سطوة على 

(2(
املنحرفني من اأهل البلد، وهيبة يف �سدور النا�ش، فكنت اأزوره اأحيانًا.

من ر�سالة بعنوان )ذكرى وفاة العالمة ال�سيخ اإبراهيم الغالييني (:ملوؤلفها ال�سيخ بدر   (1(

الدين عابدين

ذكريات علي الطنطاوي 54/8  (2(
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ال�شيد حممد العزوزي الإدري�شي احل�شني :

وهو اأمني الفتوى يف اجلمهورية اللبنانية، ورئي�ش املجل�ش العلمي 

الربكة  )العامل  العناية«  ذوي  »اإحت��اف  كتابه  يف  ال�سيخ  عن  قال  �سابقًا، 

ال�سالح الذاكر العابد، كعبة القا�سدين واإمام الوا�سلني ومربى املريدين 

تاليًا  اأو  واعظًا  اأو  ذاك��رًا  اإل  لجت��ده  الغالييني،  اإبراهيم  ال�سيخ  املفتي 

لكتاب اهلل اأو متطوعًا بنوافل اخلريات مع كرم واأف�سال وخدمة لكل زائر 

(1(
من الإخوان(.

احل�سني  الدري�سي  العزوزي  العربي  حممد  ال�سيد  ثبت  وهو  العناية،  ذوي  اإحت��اف   (1(

�ش49 -60.
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ال�مبحث التا�شع

وفاته رحمه اهلل 

انتقل ال�سيخ اإىل دم�سق قبل وفاته ب�سهر ون�سف، و�سكن يف حي 

امليدان .

���س��وال /1377ه����   /14 امل��واف��ق  ي��وم اجلمعة  اهلل  وخ��رج رحمه 

له  بدا  ال�سالة  انتهاء  وبعد  اجلمعة،  �سالة  لأداء  م��ازي  جامع  قا�سدًا 

الكتاين( يف داره، وبينما هما  )ال�سيد حممد مكي  ال�سيخ  العالمة  زيارة 

يتحدثان يف اأمر الأمة والنهو�ش بها مما حل فيها من ال�سعف والهوان، 

اإذ فاجاأ الفقيد رع�سة يف بدنه ورعدة يف ج�سمه؛ مما ي�سري اإىل حدوث نوبة 

قلبية، مما تطلب نقله اإىل م�ست�سفى املجتهد يف احلي نف�سه، ويف الطريق 

يطلب  اأن  ومق�سوده  �ساحمني(  )�سيد  بجانبه  وكان  اهلل  عبد  لولده  قال 

من ال�سيد مكي الكتاين اأن ي�ساحمه على ما�سببه من اإزعاج ب�سبب قدوم 

�سيارة الإ�سعاف اإىل منزله، وانقطع عن الكالم بعد هذا، وقد اهتم رئي�ش 

اجلمهورية اآنذاك ال�سيد �سكري القوتلي رحمه اهلل بال�سيخ فاأر�سل رجاًل 

من خوا�سه اآمرًا رئا�سة ال�سحة بالعتناء به .

بقي ال�سيخ يف حالة غيبوبة منقطعًا عن الكالم، ولكنه بداأ بتحريك 

حيث  وفاته،  قبل  ووا�سحة  مطردة  ب�سورة  �سبحانه  اهلل  بذكر  �سفتيه 

بجانبه  كان  لأن��ه  الكرمي،  وال��دي  يل  ذكر  كما  منه  قريبًا  كان  من  �سمعه 

اآذان  بعيد  احلياة  ال�سيخ  وف��ارق  اهلل،  رحمه  الأطر�ش  طه  ال�سيخ  ومعه 

الفانية،  الدنيا  1377ه� مفارقًا هذه  7�سوال  املوافق  الإثنني  الفجر يوم 
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وفاحت رائحة عطرة من ج�سمه �سمها والدي الذي كان بجانبه مع تلميذ 

ال�سيخ و�سهره ال�سيخ طه الأطر�ش. فارق ال�سيخ هذه الدنيا التي طاملا 

حذر تالميذه من فتنتها والنغما�ش فيها، �سعدت روح ال�سيخ اإىل بارئها 

مطمئنة را�سية بق�ساء اهلل �سبحانه .

فارق احلياة حمماًل امل�سوؤولية ملن خلقه من ورثة الأنبياء الذين لن 

يخلو ع�رش منهم بعون اهلل، كما قال عليه ال�سالة وال�سالم فيما رواه 

جابر ر�سي اهلل عنه: )لتزال طائفة من اأمتي يقاتلون على احلق ظاهرين 

.
(1(

اإىل يوم القيامة(

  اإ�سب���ر لكل م�سيب����ة وجتل��د           واعلم باأن امل�����رء لي�ش خملد

واإذا ذكرت م�سيبة ت�سلو بها            فاذكر م�سابك بالنبي حممد 

نعت الإذاعة ال�سورية ال�سيخ، كما نعاه املوؤذنون على ماآذن دم�سق، 

ومت نقل جثمانه اإىل منزل ابنه الكبري ال�سيخ حممد بدر الدين يف حي امليدان 

وهناك جهز لل�سالة عليه، وتواكب النا�ش لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم 

لِّي عليه بح�سور  ، وهناك �سُ
(2(

الأم��وي اإىل اجلامع  الأكتاف  حمل على 

عدد كبري من علماء دم�سق وحلب وحماة وحم�ش وجماهري غفرية من 

اأبناء دم�سق وما جاورها من القرى وبخا�سة قطنا التي اأعلن ال�سائقون 

اجلنازة،  حل�سور  دم�سق  اإىل  جمانًا  امل�سلمني  لنقل  ا�ستعدادهم  فيها 

�ساحة  يف  احلافالت  على  يتزاحمون  وهم  جموعهم  بنف�سي  راأي��ت  وقد 

رواه م�سلم.   (1(

تبلغ امل�سافة مقدار �ساعة للما�سي العادي، فكيف مبن ي�سيع جنازة!!  (2(
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اجلامع العمري للذهاب اإىل اجلامع الأموي ليودعوا �سيخهم ومر�سدهم 

.
(1(

ومفتيهم الذي ظل قائمًا بواجبه هناك اأكرث من خم�سني عامًا

خمرتقني  للنع�ش،  حاملني  الأم���وي  اجلامع  من  امل�سيعون  خ��رج 

ق�سى  الذين  قطنا  اأه��ايل  ح��اول  منه  خروجهم  وعند  احلميدية،  �سوق 

ال�سيخ معظم حياته معهم اأن ياأخذوه اإىل قطنا، ولكن الدم�سقيني اأبوا – 

ال�سغري، حيث  باب  اإىل مقربة  الت�سييع  فتابعوا  بالطبع  الأغلبية  وكانوا 

�رشيح �سيدنا بالل احلب�سي ر�سي اهلل عنه موؤذن ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم، و مدفن عدد من اآل البيت عليهم ر�سوان اهلل و�سالمه، ومت 

الدين  ال�سيخ بدر  ال�سامية  الديار  دفنه قريبًا من �رشيح �سيخه حمّدث 

.
(2(

احل�سني رحمه اهلل. وبجوار �سيخ �سالح ا�سمه: عبد الكرمي الآوي

وقد اأّبنه عدد من علماء دم�سق الأبرار منهم: رئي�ش حترير جملة 

هذا هو �ساأن اأهل دم�سق الأوفياء مع علمائهم، وقد ح�رشت جنازة ال�سيخ عبد الوهاب   (1(

احلافظ رحمه اهلل وراأيت جموعهم الغفرية التي ل حت�سى، وهذا يذكرنا بقول الإمام 

اأحمد لبع�ش الظلمة: )بيننا وبينكم اجلنائز( ويعني اأن النا�ش عادة حت�رش جنازة من 

تكن لهم املحبة والحرتام، وقد كانت جنازته م�سداقًا لهذا؛ لأن بغداد كلها اأغلقت يوم 

وفاته، وقدر امل�سيعون باأكرث من مليون – رحمه اهلل - .

»ذكرى  بعنوان:  عابدين  الدين  بدر  ال�سيخ  األفه  الذي  الكتيب  من  املعلومات  هذه  اأكرث   (2(

وفاة العالمة مفتي ق�ساء قطنا املرحوم ال�سيخ اإبراهيم الغالييني تغمده اهلل بالرحمة 

اأن ع��ددا من  ب��ه وال���دي رحمه اهلل. وم��ن العجيب:  اأف���ادين  وال��ر���س��وان« وك��ذل��ك مم��ا 

ال�سباعي  م�سطفى  الدكتور  ال�سيخ  ومنهم:  ثراه.  بجانب  بدفنهم  اأو�سوا  ال�ساحلني 

الرفاعي، ومفتي  العام الأول لالإخوان امل�سلمني، وال�سيخ اجلليل عبد الكرمي  املراقب 

ال�سيخ  ووال��دي  رم�سان،  مال  وال�سيخ  احلم�سي،  ال��رزاق  عبد  ال�سابق  اجلمهورية 

حممد  �سيدنا  لواء  حتت  بهم  وجمعنا  جميعًا  اهلل  رحمهم  �سعد  ال�سيخ  وعمي  عبداهلل، 

�سلى اهلل عليه و�سلم.
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ح�سني  وال�سيخ:  اخلطيب،  كمال  بن  حممد  ال�سيد  الإ�سالمي  التمدن 

ال�سيد:  اجلمهورية  رئي�ش  نائب  اجلنازة  ح�رش  وقد  اهلل،  رحمه  خطاب 

واأع�ساء  عابدين،  الي�رش  اأب��و  ال�سيخ:  العام  واملفتي  الع�سلي،  �سربي 

ال�سيخ  راأ�سهم رفيق دربه  فيها، وعلى  التي كان ع�سوًا  العلماء  رابطة 

اأبو اخلري امليداين.

وقد ذكر ماآثره عدد من خطباء اجلوامع، منهم: ال�سيخ )اأبو الفرح 

خطيب  حبنكة(  )ح�سن  وال�سيخ  الأم����وي،  اجل��ام��ع  خطيب  اخلطيب( 

امليدان، وتلميذه ال�سيخ )حممد بدر الدين عابدين( خطيب جامع بعرية 

يف �سارع بغداد، وغريهم من اخلطباء.

اجلامع  م�سهد  يف  التعزية  مرا�سم  بتنظيم  العلماء  رابطة  قامت 

ومن  الطبقات،  �سائر  من  الغفري  اجلمع  فح�رش  الع�سائني،  بني  الأموي 

عدد من حمافظات �سورية، وقد �سهدت ذلك بنف�سي وكان عمري اآنذاك 

ع�رش �سنني.

ملحق...

/12-11 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��د  الأول  ال��ع��ل��م��اء  م���وؤمت���ر  ع���ن  ن��ب��ذة 

رجب/1357ه� املوافق 6-8/اأيلول/1938م:

القارئ فكرة  اإعطاء  الرتجمة  امللحق يف هذه  اإثبات هذا  الهدف من 

فرتة  يف  وم�سكالتها  واآلمها  الأمة  بق�سايا  الأج��الء  علمائنا  اهتمام  عن 

بالد  ومعظم  ل�سورية،  الفرن�سي  الحتالل  اإّب��ان  تاريخنا  من  ع�سيبة 

يدح�ش  وهذا  الثانية،  العاملية  احلرب  ن�سوب  قبيل  وامل�سلمني،  العرب 
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العلماء ل  اأنَّ  – من  الأم��ة  اأع��داء هذه  لها  ي��روج  – التي  ال�سائعة  الفكرة 

يهتمون اإل ب�سعائر العبادة.

الإنكليزي  امل�ستعمر  بني  الفرتة  تلك  يف  فل�سطني  يف  ال�رشاع  كان 

والعرب قد ظهر للعيان، فقد كان الإنكليز ي�سعون جاهدين لتنفيذ وعد 

اإعالن  ال�ستيطان يف فل�سطني قبل  اليهود من  املهاجرين  بلفور بتمكني 

من  ميلكون  ما  بكل  لهم  مقارعني  الفل�سطينيون  وكان  النتداب،  انتهاء 

و�سائل رغم �سعفها.

اأبواق امل�ستعمرين الإعالمية يف تلك الفرتة ُترجف باأن  كما عادت 

بالدهم،  يف  تعي�ش  التي  امل�سلمة  غري  الأقليات  �سي�سطهدون  امل�سلمني 

التعاي�ش  ي�ستطيع  ول  الأقليات،  هذه  ي�سطهد  دين  بزعمهم  فالإ�سالم 

واأت��وا على  اآن��ذاك،  العلماء  تلم�سها  اأخ��رى  اإىل جانب هموم حملية  معها 

ذكرها الواحدة تلو الأخرى مبينني وجهة نظر امل�سلمني فيها.

وجهت جمعية العلماء يف دم�سق الدعوة اإىل عقد هذا املوؤمتر فلبى 

الدعوة مائة و�سبعة من علماء �سورية بكافة حمافظاتها، وكذلك علماء 

من القد�ش ولبنان والعراق، وكان ال�سيخ اإبراهيم الغالييني اأحد العلماء 

الذين �ساركوا فيه.

واجب العلماء يف تربئة الإ�شالم مما ي�شفه به امل�شتعمرون:

هذا  يف  العلماء  واج��ب  البداية  يف  امل��وؤمت��ر  عن  ال�سادر  البيان   
َ

ب��ني

ال�سدد فكان مما جاء فيه:

العليا،  ال�سلمية  الإن�سانية  مبادئه  يف  الإ�سالمي  الدين  كان  )..مل��ا 
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التنظيمية  الإ�سالحية  اأهدافه  العامة، ويف  الرفيعة  ويف قواعده احلكيمة 

بل  خا�سة،  فردية  عقيدة  يكون  اأن  يقت�رشعلى  ل  الكربى  الجتماعية 

هو عمل واأمل، وهمة وانتظام، وح�سن تدبري للحياة امل�سرتكة بني من 

يعي�سون حتت �سماء واحدة تظلهم، وفوق اأر�ش واحدة تقلهم، ور�سالة 

اجتماعية عامة اإىل الب�رش قاطبة، جاءت حتمل الحرتام لالإن�سان مطلقًا، 

والرحمة العامة بني النا�ش مهما اختلفت اأجنا�سهم ومذاهبهم؛ ليعي�سوا 

بعيدين عن الع�سبيات الذميمة التي تقطع عليهم طريق التعاون يف العمل 

النافع املفيد للمجموع، تلك الع�سبيات التي اأينما وجدت اليوم فاإمنا هي 

اأن  من  اليوم  يئ�ش  ال��ذي  ال�ستعمار  طوابع  من  كريه  وطابع  �سيئ  اأث��ر 

يربر مقا�سده الغا�سمة فلم ير و�سيلة اأكرب مفعول يف اإخفاء تلك املقا�سد، 

املذهبية،  النعرات  اإيجاد  �سوى  لهم  امليتة  ال�سعفاء  اأنظار  عن  و�سرتها 

والع�سبيات الذميمة الطائفية، ليلهيهم عن �سوؤونهم و�سجونهم، متباكيًا 

بدموع الكذب على من ي�سميهم بالأقليات زاعمًا حمايتهم لتثبيت اأقدامه 

نبينا  فيه  قال  الذي  ال�سيطاين  الأ�سلوب  نحو  على  اجلميع  خمانق  فوق 

اأن  يئ�ش  ال�سيطان قد  فاإن  النا�ش:  اأيها  )اأما بعد  ال�سالة وال�سالم:  عليه 

يعبد باأر�سكم هذه اأبدًا، ولكنه اإن يطع فيما �سوى ذلك فقد ر�سي به مما 

.
(1(

حتقرون من اأعمالكم، فاحذروه على دينكم(

املطالبة  ت�سمنت  ق���رارًا،  وع�رشين  �سبعة  املوؤمتر  ق��رارات  بلغت 

باإن�ساء مدار�ش �رشعية لطلبة العلم، واإ�سالح املحاكم ال�رشعية، وملء 

يف  واحلاكم   ،449/5 النبوة  دلئل  يف  والبيهقي  اإ�سحاق،  عن  الطربي  املحب  اأخرجه   (1(

خطبة  من  جزء  وهو  عنه،  اهلل  ر�سي  عبا�ش  بن  اهلل  عبد  حديث  من   93/1 امل�ستدرك 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف حجة الوداع.
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واإع��ادة  ال��ع��ام،  والتدري�ش  كالإفتاء  ال�رشعية  الوظائف  من  ال�سواغر 

وبخا�سة  احلكومية  ال��دوائ��ر  بع�ش  قبل  من  عليها  امل�ستوىل  الأوق���اف 

املعارف  الدينية يف مدار�ش  الدرو�ش  بزيادة  اخلط احلجازي، واملطالبة 

)اأي املدار�ش العامة التابعة للوزارة( واملطالبة ب�سيانة الآداب والأخالق 

العامة فيما يتعلق بالأ�رشطة ال�سينمائية ولغة ال�سوارع.

ق�شية فل�شطن: 

اأهل فل�سطني، ومما  وجاء القرار العا�رش قويًا يتحدث عن معاناة 

جاء فيه: )الحتجاج ال�سديد على مايجري يف فل�سطني ال�سقيقة املعذبة 

لإجالء اأهلها عنها، وتق�سيمها بني الدخالء من اأعمال ال�سلطة الإجنليزية 

املنازل والقرى وملدينة جنني، والعتداء على  من قتل وتعذيب ون�سف 

كرامة رجال الدين ]الدينيني الإ�سالمي وامل�سيحي[، ومعاملتهم كاجلناة 

املجرمني، وانتهاك حرمات املعابد..(.

العربية  باللغة  الع��ت��ن��اء  ب��زي��ادة  املطالبة  اأي�����س��ا:  امل��ق��ررات  وم��ن 

بال�سالح  امل��ع��ن��ي��ة  امل���ق���ررات  امل���دار����ش ودواوي�����ن احل��ك��وم��ة، وم���ن  يف 

تاأ�سي�ش  �سبيل  يف  لي�رشف  القر�ش؛  م�رشوع  بتنظيم  العام:املبا�رشة 

مدار�ش علمية، وميامت وم�ست�سفيات، ويكون اأ�سا�سًا لأموال املوؤمتر .

الرد على مزاعم ال�شتعمار:

لقد وجه املوؤمتر كلمة خا�سة لرجال ال�سيا�سة تنم عن وعي تام مبا 

يجري حولهم،ومما جاء فيها: )هذا واإّن املوؤمتر يجد من الواجب عليه 

�رشورة  اإىل  عنها  امل�سوؤولني  البالد  يف  ال�سيا�سة  رجال  اأنظار  يلفت  اأن 
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ليقوم  ال��ذي  الأث��ر  النفو�ش،ذلك  يف  واأث��ره  الديني،  بالتهذيب  الهتمام 

مقامه �سواه يف تكوين �سالح ال�سعب، واإعداده للحرية وال�ستقالل واأن 

لتكون دعايات ال�ستعمار الكاذبة يف ت�سويه �سمعة الإ�سالم، وت�سويره 

ب�سورة اخلطر على العنا�رش املواطنة الدينية الأخرى ذريعة حتمل على 

اجتناب اجلهر باملحافظة على الأو�ساع الدينية بداعي اإيجاد اخليفة من 

د�سائ�ش ال�ستعمار، فاإن ذلك ال�ستعمار ورجاله املاهرين فيه ليعدمون 

للتدخل وحتقيق مطامعهم،  الدين يتخذونها مربرًا  اأخرى غري  و�سائل 

فليكن اأقوى �سالح ملحاربة ال�ستعماري املراكز الإ�سالمية الجتماعية، 

الذريعة  البالد، ولتكن  اأبناء  الوطنية بني  التي هي خري �سامن للوحدة 

احلكيمة ل�سد هجمات ال�ستعمار هي تقوية العقيدة الإ�سالمية ومبادئها 

ونتائجها يف النفو�ش .

فاإن الإ�سالم كما راأينا ل ياأتلف مع هذا ال�ستعمار الهدام يف زمان 

ول مكان، وياأتلف يف احلياة امل�ستقلة مع جميع العنا�رش، ويحرتم حرية 

امل�ستعمرون لأنف�سهم من  اأكرث مما يدعيه  اأ�سحابها  الأدي��ان، وحقوق 

اإىل  حماية حقوق الأقليات امل�ستعمرة، فاإن الإ�سالم يقول ملن يعي�سون 

جانب اأبنائه من املواطنني: لهم مالنا وعليهم ما علينا، كما قررته القواعد 

ملن  جعلت  ال�ستعمار  دول  من  دول��ة  اليوم  اإىل  تر  مل  بينما  الإ�سالمية، 

تدعي حمايتهم : لهم مالها وعليهم ماعليها(. 

واأخرياً اأقول ..

مااأ�سبه الليلة بالبارحة، فقد عادت مزاعم امل�ستعمرين وترهاتهم 

للظهور مرة اأخرى يف اأيامنا هذه، بل زادوا عليها مفرتيات جديدة حول 



109

هذه  لتفنيد  ننه�ش  اأن  اليوم  اأح��ران��ا  وامل�سلمني.فما  والإ���س��الم  العرب 

املزاعم قول وعماًل كما فعل اأجدادنا، وذلك بالتفاف الأمة حول عقيدتها 

حملها  كما  التاريخية  م�سوؤوليتها  حمل  يف  اأمناء  نكون  وبذلك  ودينها، 

ذلك الرعيل الذي حتدثت عنه .

املوؤمتر قد لقوا وجه  العظمى ممن ح�رش ذلك  الغالبية  باأن  علمًا 

ربهم �سبحانه، ونحن نعلم من �سريتهم العطرة اأنهم مل يكتفوا بالقول 

بل قارعوا ال�ستعمار بل�سانهم واأ�سنتهم، وكانوا نعم الرواد ل�سعوبهم، 

فتقدموا ال�سفوف ليخافون اإل اهلل �سبحانه، ونحن على يقني باأن اأحدًا 

اأن يق�سي على هذه الأمة؛ لأنها الأمة التي حتمل الر�سالة  لن ي�ستطيع 

اخلامتة التي هي نور اهلل، ونور اهلل لي�ستطيع اأحد مهما حاول اأن يطفئه، 

وئ   ەئەئ   ائ      ائ   ى    } فقال:  بن�رشه  �سبحانه  اهلل  وعد  فقد 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ۇئ    ۇئ   وئ  
پ  پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  

(1(
ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ }.

كم����ا وع���د �سبحانه بحفظ كتابه الذي هو نربا�ش هذه الأمة فقال: 

(2(
{ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ }.

فقال  وال�سالم  ال�سالة  عليه  امل�سطفى  حبيبنا  بذلك  ب�رشنا  كما 

فيما رواه ثوبان ر�سي اهلل عنه مرفوعًا: )اإن اهلل زوى يل الأر�ش، فراأيت 

�سورة التوبة :33-32.  (1(

�سورة احلجر:9.  (2(
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(1(
م�سارقها ومغاربها، واإن اأمتي �سيبلغ ملكها مازوى منها (.
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