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 هداءاإل

 
 رمحه اهللالبيانوين الشيخ عيسى ّبي الكبري ملر اإىل روح 

 بنني وبنات ..الشيخ أمحد وإىل أوالد 
 يه .. وحمبوإىل تالمذته وإخوانه   

 .. ومحلة األقالم املؤلفني واملربنيوإىل الدعاة 
 وإىل شباب األمية الباحثني عن القدوة احلسنة .. 

 ..  واجلزاءوبة سنَ املثهذا العمل  راجياً من اهلل ح  هدي أ
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 الرجل هَذا  يفَقالوا 

 
 "  يا أحمد ! ذرّات جسمي راضية عنك" 

 

والده الشيخ عيسى    "  ولدي أحمد فاقني بمراتب" 
 البيانوين 

 

 
 

 "  واهلل ما أحد اليوم حفظ دينه ، مثل الشيخ أحمد" 
 شيخه الشيخ حمميد أبو النصر خلف احلمصيي      

 

 
 

يِن   السَّليمِ   َضربَت  بطاعِة   املوىل  ِمثااًل   لنا  وع رفَت    بالدِّ
 َوتقَوى    اهلِل   ِنرباس    الَعليمِ  ي طاِبق    ِفعل َك   األَقواَل   ِفينا 

 

 الشيخ مصطفى الزرقا         
 

 

 
 

 



 3 

 خطية الدراسة 
 وفصالن وخامتة : وهي يف مقديمة و

 :  من بيئة الشيخ وعصره مالمح 
 وأربعة مباحث : ـ الفصل األويل : حملات من حياته . وفيه 

 ـ املبحث األويل : التعريف بالشيخ وأسرته ونشأته ومشاخيه .
 ـ املبحث الثاين : نشاطاته العمليية وميادينها : التعليميية  والدينيية والدعويية . 

 . ـ املبحث الثالث : شخصييته وأخالقه وصفاته
 ـ املبحث الرابع : مالمح فكره الدعويي والرتبويي .

 ـ الفصل الثاين : التعريف مبؤليفاته . وفيه متهيد وأربعة مباحث :

 . يف الرتبية والدعوة وأسباب التأليف وبواعثه : 
 ـ املبحث األول : التعريف بكتبه املطبوعة ورسائله .

 ومناذج من شعره ووصاياه .ـ املبحث الثاين : مامل ينشر من كتبه وآثاره 
 ـ املبحث الثالث : أسلوبه يف التأليف وخصائص كتاباته ومزاياها .

 ـ املبحث الرابع : انتشار كتبه ، وعموم نفعها .
 ـ اخلامتة :
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 تقدمي بقلم فضيلة الشيخ الدكتور 
 حممد أبو الفتح البيانوين

 
ى سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عل

أمجعني، وبعد ؛ فإن يف تراجم العلماء العاملني ، والدعاة الربانني عظة وقدوة ، أما الِعظَة  : 
فلما حتمله هذه الرتاجم بني طياهتا من التأكيد على أن اهلل عز وجل حافظ دينه ، ومقيٌض 

 النفوس ، دجددًا يف واقع له يف كل عصر ومصر من يرفع لواءه ، ويعمل على إحيائه يف
 ..املفاهيم املنشرة عنه ، ودجاهداً يف سبيل نشر هديه ونصرته 

وأما القدوة : فألن يف نشر سرية هؤالء الدعاة والعلماء جتسيدا عمليا لتلك املفاهيم 
الربانية ، وَعْرضًا َحرَكيًا خلصائصها ومزاياها .. وما أحوج األمة إىل التعرف على تلك 

  ..النرية ، والسري الناطقة بصالحية هذا اإلسالم العظيم لكل زمان ومكان النماذج
ومن هنا : كان ) مثل العلماء يف األرض كمثل جنوم السماء ، ي هتدى هبا يف 

 . (1)ظلمات الرب والبحر ، فإذا انطمست هذه النجوم ، يوشك أن َتِضلَّ اهلداة ( 
، أو ت دَّعى هلم منزلة مل يدَّعوها ،  وال يعين هذا أن تنسب هلؤالء العلماء عصمة

  .، ال ينازعه فيها أحد فالقدوة املطلقة حمصورة يف رسولنا حممد 
، وأن وقائعهم وجتارهبم  (2)وَحْسب هؤالء العلماء األجالء أهنم من ورثة األنبياء 

 . (3)تـ َعدُّ مصدراً تبعيا من مصادر الدعوة يف ضوء املصادر الشرعية األصلية 
كانت سعاديت كبرية مببادرة أخينا الفاضل والداعية العامل الشيخ الدكتور عبد   وكم

اجمليد البيانوين ابن عمي وصهري زوج أخيت ، بإخراج هذه اللمحات النرييات عن حياة 
شيخنا ووالدنا الشيخ أمحد عز الدين البيانوين ـ رمحه اهلل تعاىل ـ الذي كان وارثاً نبوياً ، وجنماً 

ن جنوم هذه الدعوة اإلسالمية ، يف هذا العصر ، الذي جتاوزت آثاره الدعوية حدود دعوياً م
 .بالد الشام 

وع رَِفت رسائله وكتبه يف كثري من بالد العامل ، وانتشرت يف كثري من دول آسية 
وإفريقية ، وأوروبا وأمريكا .. والقت قبواًل ال حدود له .. فكان مدرسة دعوية متميزة يف 

 ..أسلوهبا منهجها و 
أسأل اهلل عز وجل أن جيعل من عمل أخينا الشيخ عبد اجمليد تعويضا كبريًا عن 
تقصرينا يف نشر سريته العطرة ، وتداركاً مشكورا ملثل هذه املصاحل املتوخاة من وراء نشر مثل 

  .هذه السري
الذي  فهو احملبي احملبوب ، والعزيز املقرب إىل الشيخ رمحه اهلل ، والقريب املخالط

عرف عن الشيخ كثريًا مما قد ال يعرفه غريه ، وأفاد من علمه وعمله مامل يفده كثري من 
 .املخالطني له 

                                                           

 ./ 2/07للخطيب البغدادي  الفقيه واملتفقه( ـ 1)

كما جاء يف حديث رواه اإلمام أمحد وغريه، وقال عنه العجلوين : ) وصححه ابن حبان واحلاكم وغريمها، ( ـ  2)
 ./ 2/38“ كشف اخلفاء “ وحسنه محزة الكتاين، وضفعه غريهم الضطراب سنده، لكن له شواهد ..( انظر 

 ./ 858-843( ص / ينظر كتاّب ) املدخل إىل علم الدعوة( ـ 3)
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كما أسأله سبحانه أن ي ِقرَّ هبذا اجلهد املشكور عني الشيخ ـ رمحه اهلل ـ وأن جيعل 
والصديقني  منه امتدادًا ملنهجه واالنتفاع به .. وأن جيمعنا معه يف علييني ، مع األنبياء

 .واحلمد هلل رب العاملني  ..والشهداء والصاحلني ، وحسن أولئك رفيقاً 
   .هـ 0241/ من ربيع األول/01الكويت 

 م 04/5/4114  
 

 ولد الشيخ أمحد :   :كتبها         
 د. حممد أبو الفتح البيانوين      

 ألستاذ املساعد بقسم الفقه وأصولا
 الفقـه

 راسات اإلسالميــةبكلية الشريعة والد
 جامعة الكويت       
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احلمد هلل ربي العاملني ، الذي جعل من حياة السلف منارات هدى للخلف ، وعرباً 

أولئك الذين هدى اهلل ألويل األلباب ، وأمر بالتأسيي هبا واالقتداء ، فقال عزي من قائل : } 
 ( { األنعام .00.. ) ، فبهداهم اقتِده

صالة والسالم على من كانت سريته العطرة ، ومشائله البهيية النضرة ، منهاجاً وال
 للداعني إىل اهلل ، ورياضاً للصاحلني ، وأسوة للمتقني إىل يوم الدين ، وبعد ؛

واهلل هلي أشدي  ، واألئمية املهدييني ، وإني حاجتها إليهم الدعاة الربيانييني فما أحوج األمية إىل
 عميا دون ذلك ..املطعم واملشرب ، والكساء والدواء ، فضالً  من احلاجة إىل

هدييني ، والدعاة املويتيصل هبذه احلاجة املؤكيدة : احلاجة إىل كتابة سري األئمية الربيانييني ، 
وكان هلذه وهذا ما درج عليه العلماء خلفًا عن سلف ، وتسطري مناقبهم ، بارهم ، ومجع أخ

 سائر األمم . األمية مفخرة تباهي هبا 
وقد كان لصاحب دار القلم األستاذ الفاضل حمميد علي دولة جهد طييب مشكور يف 

ر سلسلة : " أعالم ا ، فأصدتعريف اجليل املعاصر بأئمية السلف ، وعلماء األمية ودعاهت
أعالم هذه األمية على املسلمني " ، وقد مجعت حّتي اآلن أكثر من مثانني علمًا من 

تمريًا .. مثي أصدر سلسلة جديدة ، ختصي ر ، وال يزال العطاء فيها مساختالف العصو 
 " .  علماء ومفكيرون معاصرون حملات من حياهتم وتعريف مبؤليفاهتماملعاصرين بعنوان : " 

تاذنا وشيخنا سلسلة عن فضيلة أسهج هذه الوقد طلب ميني الكتابة على حسب من
ريباً وهتبت له بعد ترديد ، لكثرة املشاغل من جهة ، تجالشيخ أمحد عزي الدين البيانوين ، فاس

ي مسويغًا لالعتذار ، فاستخرت فلم أجد لنفسمن املسئوليية من جهة أخرى ، مثي أحلي عليي 
 ملنهج الذي اختاره جزاه اهلل خرياً .. وفق ااهلل تعاىل ، مثي أقدمت على ما طلب ميني 

د على دولة على ما تسبيب يل به من فال يسعين إالي أن أشكر األستاذ املفضال حممي 
العيش سحابة شهرين من العمر بني يدي مؤليفات أستاذي وشيخي الداعية املرّبي ، 
واالنتقال إىل عبق األجواء الروحيية ، اليت كنيا ننعم يف حياته بظالهلا .. فاللهمي تقبيل ميني هذا 

ميد برمحتك ورضوانك والدينا العمل ، واقبلين به ، واجعله خالصًا لوجهك العظيم ، وتغ
   ومشاخينا واملسلمني أمجعني ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربي العاملني .

 هـ 10/5/1423جدية يف 
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 وكتبه      م  20/7/2002املوافق  
 د. عبد اجمليد البيانوين        
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 مالمح من بيئته وعصره 

 
البيانويني ، من إملامة موجزة ، بواقع البدي قبل احلديث عن حياة الشيخ أمحد عزي الدين 

 بالد الشام ، سياسياً واجتماعياً ودينياً يف الفرتة اليت عاشها رمحه اهلل وهي :
 .  م 1075ـ 1013هجرية ، املوافق /  1305ـ  1320ما بني 

وبادئ ذي بدء نقول : ال خيفى أني أهمي غرض من دراسة العصر الذي عاش فيه أيي 
رى مدى تأثيره بعصره ، ومدى تأثريه فيه ، إذ إني من الناس من يعيش مرتجٍم له : أن ن

جبسمه يف عصره ، ويعيش بروحه يف قرون أخرى ، ومع أقوام آخرين .. ومجيل أن يعيش 
ة ، ينهل من معينهم ، ويضرب بسهم من غنائمهم ، ويتقليب  اإلنسان بروحه مع قرون خريي

رمبا اصطبغ سلوكه  حقائقه ، ومسويه ورفعته .. ولكنهيف رحاب ما تأليقوا فيه من روح الدين و 
وتفكريه جبوانب من األذواق اخلاصية ، والعادات والسلوكات اليت كان عليها بعضهم ، مميا ال 
يعلي قدراً ، وال يرفع ذكراً ، وال يدلي على فقه يف الدين أصيل ، أو وعي بنصرة احلقي نبيل ، 

ا تدفعه إىل سلبيية ، جتعله ال يعيش واقعه ، وال حيسن فتتأثير بذلك عقليية املعاصر وفكر  ه ، ورمبي
 التعامل معه ، أو التأثري فيه .

وقد صادفنا مناذج من ذلك يف حياتنا ، ال دجال لبسط القول عنها هنا بأكثر من ذلك 
 ، مميا يكفي اللبيب باإلشارة عن التوسيع يف بسط العبارة ..

ا نقديم إملاحات عن األوضاع السياسيية ولن نتوسيع يف هذا املدخل التمه يديي ، وإمني
واالجتماعيية والدينيية ، مع اإلشارة إىل بعض السمات اإلنسانيية ، اليت متييز هبا أهل بالد 

 الشام مميا جعلهم أهل اخلصوصيية والثناء ..
 األوضاع السياسية :  *

يت كانت يف تلك األيام يف ، ال (1)كانت والدة الشيخ يف أخريات أيام الدولة العثمانية 
أسوأ حاالت ضعفها ، تتكالب عليها قوى اإلستعمار من الشرق والغرب مبخططاته وأطماعه 
، وتنقصها من أطرافها ، وتؤليب عليها بعض رعاياها ، مميأ آل إىل اهنيار الدولة وهتدمي اخلالفة 

. 
ه ، والتخلف وقد أصبحت الدولة العثمانية من الضعف وأسبابه ، والتصدع وآثار 

ومظاهره ، على حالة قد استعصت على كل احملاوالت املخلصة اجلادية إلنقاذها اليت قام هبا 
 السلطان عبد احلميد رمحه اهلل ، إلنقاذ اخلالفة ، وإعادة قويهتا وهيبتها . 

                                                           

اد والرتقيي " بقيادة أنور ونيازي وشوكت أن تنجح يف ثورهتا على السلطان عبد احلميد 1) ( ـ استطاعت " مجعيية االحتي
م ، انظر التاريخ اإلسالميي ، للدكتور أمحد شليب  1000الثاين وترغمه على إعادة الدستور ، مثي أن ختلعه سنة /

 الن على حاضر العامل اإلسالمي ، ومذكيرات السلطان عبد احلميد الثاين .، وتعليقات شكيب أرس/ 5/388
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ـ وبعدما هديمت اخلالفة ، ومتزيقت بتهدميها رابطة املسلمني السياسية ، كان االنتداب 
ـ سورية ولبنان ـ واقت طعت فلسطني من بالد الشام ، لتكون من  (1)ي على بالد الشام الفرنس

حظي االستعمار الربيطاين ، فكان تداعي األمم أويل آثار هتدمي اخلالفة ، وباكورة املخططات 
 االستعمارية ، اليت تنهش من جسد األمية وكياهنا .

قافية واجتماعية على جانب كبري من ـ ورافق االنتداب الفرنسي ، تطورات وتيارات ث
 اخلطورة ، كانت أثراً لسياسة الدولة املستعمرة ، وإفصاحاً عن األحقاد الصليبية املستعرة .

ـ مث كانت حركات املقاومة لالستعمار ، وهبيت األمة تطالب حبريتها واستقالهلا 
واملطالبة باالستقالل ،  وتنازعتها قيادات خمتلفة ، مجيعها كان حيمل لواء الدفاع الوطين ،

اهات متباينة ..  ولكنها كانت ذات مشارب شّت ، واجتي
ـ وكان العلماء هم املوجيهني لألمة إىل مقاومة االستعمار ، وامللهمني هلا يف جهادها 

 . (2)وتضحياهتا ، واحملريكني هلا إىل البذل والعطاء 
باحلديد والنار ، مث اندلعت ، ـ واندلعت الثورة على االستعمار يف كل مكان ، وأمخدت 

وكان وقودها يف كلي مرية شباب األمية وأحرارها ، الذين تربيوا على أيدي علماء األمية ودعاهتا ، 
 . (3)/ م ، ويف العام نفسه متي اجلالء عن لبنان 1046حّت متي اجلالء عن سورية عام /

رابات السياسيية ، وما ـ وأعقب ذلك ما يسميى بعهد االنقالبات  العسكرية ، واالضط
رافقها من صراع على السلطة ، فقد ظهر جيل من السياسيني اجلدد ، باإلضافة إىل 

 السياسيني القدامى ، وكٌل كان يرى أنه أحقي بالسيطرة على مقاليد األمور " .
 وكان أبرز هذه االنقالبات العسكرية : 

 . م 1040" ـ انقالب حسين الزعيم يف مارس ) آذار ( سنة 
 م . 1040ـ مثي انقالب سامي  احلناوي يف أغسطس ) آب ( من سنة   
 م . 1040يف ديسمرب ) كانون األول ( من سنة  (4)ـ انقالب أديب الشيشكلي   
 م . 1054ـ مث انقالب فيصل  األتاسي ، يف فرباير ) شباط ( من عام   

فأصبح هاشم األتاسي  ـ " وقد أعاد هذا االنقالب احلياة الدستورية واالنتخابات ،
 .  (5)رئيساً للجمهورية ، وصار فارس اخلوري رئيساً للوزارة 

                                                           

 / .5/304م ، املرجع السابق  1020( ـ بدأ االنتداب الفرنسيي على سورية عام 1)
 / .5/308( ـ انظر التاريخ اإلسالميي ، د. أمحد شليب 2)
دي األمينة ، اليت سجيلت احلقائق عن تلك الفرتة ( ـ وليست هذه اإلملامة دجال إثبات ذلك ولكني العودة إىل األي3)

باألمساء واحلوادث والتاريخ ، كفيلة بذلك ، وانظر على سبيل املثال : ما كتبه األستاذ علي الطنطاوي يف " ذكرياته " 
 ة ". عن مقاومة االستعمار وما كتبه األستاذ الدكتورشوقي أبو خليل يف كتابه : " اإلسالم وحركات التحرير العربيي 

( ولد ونشأ يف  1064ـ  1000=  1384ـ  1327( ـ أديب الشيشكلي ممن تولوا رئاسة اجلمهورية السورية ) 4)
محاة وخترج يف املدرسة الزراعية يف سلمية ، مث يف املدرسة احلربية يف دمشق ، كان إىل جانب حسين الزعيم يف ثورته مث 

ها قائداً للواء األول برتبة عقيد يف عهد سامي احلناوي ـ وانتقض مع بعض اختلفا فصرفه من اخلدمة العسكرية مث عاد إلي
زمالئه على احلناوي ـ فاستولوا على احلكم ، وتوىل رئاسة اجلمهورية ، وكان شديدًا يف قمع ثورة الدروز ، مث كان 

نشأ مزرعة وانقطع عن العمل م فلجأ إىل السعودية مث غادرها إىل فرنسا مث إىل الربازيل وأ 1054االنقالب عليه عام 
 / .1/285السياسي ، مث أطلق عليه النار شخص دجهول يف بلدة سرييس فقتله . األعالم 

 1062ـ  1873=  1381ـ  1200( ـ هو فارس بن يعقوب اخلوري من رجال السياسة واألدب يف سورية ، ) 5)
أكثر من مرة ، كما توىلي رئاسة الوزارة ، قال عنه الشيخ ( ، توىلي عدية مناصب وزاريية ، كما توىلي رئاسة دجلس النوياب 
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رئيسًا للجمهورية من سنة  (1)ـ مث أجريت االنتخابات فأصبح " شكري القوتلي " 
/ م ، وصربي العسلي رئيسًا للوزارة ، وقد وصلت سورية يف هذه الفرتة إىل قمية 1055/

 لذي انبثقت عنه الرغبة يف الوحدة الكاملة مع مصر .التأثر باالجتاه القومي ، ا
م ، مث حدث االنفصال  1058/ من  شباط من سنة 22ـ وقد متيت هذه الوحدة يف /

 .  (2) / م 1061/ من أيلول من سنة /28بني سورية ومصر يف /
ـ وقد توىلي بعد االنفصال ناظم القدسي رئاسة اجلمهورية ، ومأمون الكزبري رئاسة 

 ومة ، مث جاء بعده عزية النصي ، فمعروف الدوالييب .احلك
/ ، الذي أطاح بزعماء االنقالب 1062ـ مث حدث انقالب الثامن من آذار سنة /

السابق ونفاهم خارج البالد ، وكان عبد الكرمي زهر الدين يقود هذا االنقالب ، وبقي ناظم 
 العظمة ، مث خالد العظم . القدسي رئيساً للجمهورية ، وتوىلي رئاسة الوزارة بشري 

/ م حدث انقالب آخر يف سورية ، وقام دجلس ثورة 1063ـ " ويف آذار من سنة /
 يرأسه " لؤيي األتاسي " وتوىلي " صالح البيطار " رئاسة الوزراء  ..

/ م توىلي اللواء " أمني احلافظ " السلطة ، وأمسك جبميع 1063ـ ويف متوز من سنة /
 اسم حزب البعث ، متعاوناً مع حزب البعث يف العراق .املناصب القيادية ب

م هبي حناح آخر من حزب البعث بانقالب جديد يف  1066ـ ويف شباط من سنة 
سورية أقصي فيه " أمني حافظ " عن السلطة ، وكان بقيادة يوسف زعنيي و" إبراهيم ماخوس 

 " . (3)"  ، وتوىل رئاسة الدولة " نور الدين األتاسي 
 ظهر " صالح جديد " ورفاقه على الساحة .ـ مثي 

 / م .1067ـ مث كانت نكبة اخلامس من حزيران سنة / 
ـ مث حدث خالف داخل السلطة ، حّت متكن الرئيس حافظ األسد من القيام باحلركة  

 / م ، ومل يزل حيكم سورية إىل وفاة الشيخ رمحه اهلل تعاىل .1060التصحيحيية سنة /
 

 
                                                                                                                                                                      

علي الطنطاويي : " أحد عباقرة العرب يف هذا العصر .. العامل الشاعر اخلطيب البارع يف العربيية واإلجنليزيية .. " ، يروي 
/ ، وذكريات 5/128عنه املقريبون أنه أسلم آخر حياته ، وأشهدهم على ذلك ، وتويفي يف دمشق . كما يف األعالم 

 / .2/166الشيخ علي الطنطاويي 
(  ، دمشقيي املولد والوفاة ،  1067ـ  1801=  1387ـ  1308( ـ شكري بن حممود  بن عبد الغين القوتلي ) 1)

 له تاريخ حافل يف العمل الوطيني والسياسيي ، عرف بتديينه وإخالصه ألميته ، وهو أول زعيم وطين توىلي رئاسة اجلمهوريية
السوريية ، وقد توالها مريتني مثي تنازل عن رئاسة اجلمهوريية عندما وقيع وثيقة الوحدة بني سورية ومصر ،  األعالم 

3/173. / 
 ( ـ وقاد االنفصال : عبد الكرمي النحالوي ، ومهيب هندي ، وفايز رفاعي ، وفخري عمر  .2)
 وما بعد ، باختصار وتصريف يسري ./ ، 5/300( ـ " التاريخ اإلسالميي " د . أمحد شليب ، 3)
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انب ما حباها اهلل من مجال الطبيعة واعتدال املنا  ، وخصب األرض ، وإن سورية جب
 ونشاط الشعب وذكائه ، واألمهية االسرتاتيجية املتمييزة ، هلا مشكلتان بارزتان : 

ـ املشكلة األوىل : كثرة الديانات ، وتطرف العقائد : ومن أقوى أسباب انتشار هذه 
د اجلبلية ، ووجود معاقل للجماعات املضطهدة ، الديانات يف بالد الشام ، طبيعة البال

والديانات املطاردة ، فتلتجىء الفرق الثائرة ، إىل احلصون واجلبال ذات املسالك الوعرة ، 
لذلك انتشرت هذه الديانات يف الشام أكثر مما انتشرت يف مصر ، مث كان مما أغرى هذه 

م هو مجال اإلقليم ، وما هو عليه من الفتنة الفرق ورجاهلا بالنزوح إىل الشام واختاذها مقرًا هل
واالستهواء ، وسالمة صدر الشعب ومساحته مع من يساكنه وجياوره ، وانفتاح أهل السنية 
على غريهم ، وحسن ضيافتهم للغرباء واملضطهدين ، وإيوائهم هلم ، وانظر منوذجًا عن ذلك 

 ييني يف تركيا .استقبال أهل سوريية لألرمن النازحني من اضطهاد الكمال
مث إن الشام كانت ممرًا للفاحتني القادمني من الشمال ، مميا جعلها ميدانًا للحضارات 
والديانات ، وجعل الشعب يستقبل كل وافد جديد ، ويتأثر بكل طريف وتليد ، ولذا فقد 

 وجدت الفرق والديانات مضطرباً واسعاً يف هذه البالد اجلميلة . 
وهي كثرة األحزاب واملذاهب السياسية ، والتييارات الفكريية اليت  ـ واملشكلة الثانية ،

 . (1)تتوزع يف سورية ، وتتنازع القيادة والزعامة 
 

 ـ األوضاع االجتماعية :   *
لقد كانت بالد الشام يف مرحلة شبه انتقالية ، إذ كانت جزءاً من كيان الدولة العثمانية 

عن احلياة الدولية وظروفها ومالبساهتا ، بعيدة عن ، فهي أشبه باجملتمع احملدود املنعزل 
االتصال بالعامل الغرّب بأي وسيلة من وسائل االتصال إال على نطاق ضيق حمدود ، وعندما 
استقلت عن الدولة العثمانية انتقلت إىل حياة جديدة املعامل ، فيها االتصال باجملتمع الغرّب ، 

افس القوى االستعماريية الغربيية على استقطاب أبنائها واالنفتاح على املدنيية احلديثة ، وتن
 وربطهم هبا بالتبعيية والوالء .

ـ وكانت أوربية تعتمل فيها األحداث السياسية واالقتصاديية واالجتماعية والفكرية الكبرية 
 ، ومتري بظروف معقيدة أديت إىل احلربني العاميتني ، وصديرت نارها ودخاهنا وأذاها إىل العامل

عامية وإىل الشرق بصفة خاصية مع ما محلته وجاءت به من ألوان االستعمار واالستغالل 
 وهنب اخلريات .

                                                           

 . ( ـ انظر تفصيالً لذلك أكثر يف كتاب : " مذكيرات سائح يف الشرق العرّب " للشيخ أّب احلسن الندوي "1)
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ـ وكانت بالد الشام أقدم بقاع املنطقة تأثرًا هبذه التغريات ، وفشويًا لتلك اآلثار 
ظرف واالنعكاسات ، ملوقعها احلساس ، ولطبيعة تركيبة شعبها ، وملا أهنا كانت متري هبذا ال

 االنتقايل الدقيق .
، مبا فيه من إجيابييات  الواقع الديني في ذلك العصر وهذا ما يقودنا إىل احلديث عن

 وسلبييات ، ونقاط ضعف ، ومظاهر قوة . 
 

 ـ األوضاع الدينية :  *
فعلى الرغم من وجود علماء أعالم يف ذلك العصر ، بلغوا شأوًا بعيدًا يف العلم والتقى 

أنه قلي فيهم من محل لواء الدعوة إىل جانب لواء العلم ، وقلي يف هؤالء القليل والصالح ، إال 
من تصديى ملشكالت عصره ، وأتقن فني خطابه والتأثري فيه ، وقلي فيهم من حلظ خطر 
املدنيية الغربيية الزاحفة على حياة املسلمني ودجتمعاهتم ، ووضيح موقف اإلسالم منها ، وما 

وسمي ودسم ، واتصل بالشباب ، ودعا وأنذر ، وبشير وحذير ، وكان له فيها من خري وشر ، 
 دور إجياّب يف سدي تلك الثغرة وملء الفراغ ، وإرشاد اجليل .

فلم يأخذ علماء ذلك العصر ومشاخيه زمام املبادرة ـ إال القليل النادر منهم ، ممن مل 
اه عامي بنيي ، وإمنا كان أشبه باملبادرات الفرديية ، ذات   يتيخذ عملهم شكل تييار واضح ، واجتي

المبدأ النابع من صميم الطابع اخلاصي ، التابعة للميول والرغبات أكثر من أن تأخذ مفهوم 
ـ مل يأخذوا زمام املبادرة يف تعلم علوم الغرب ومنافستهم فيها ، ودعوة الناس إىل اإلسالم 

ه ، وبيان أسباهبا وآثارها ، بل إن تعليمها ، وتوضيح موقف اإلسالم من مدنيية الغرب ورقيي 
اه الغالب كان هو اهلجر لذلك ومناوأته ، ودعوة الناس إىل نبذه بالكليية واإلعراض عنه  االجتي
مجلة وتفصياًل ، ومقاطعة املدارس احلكوميية والعزوف عنها حّت كان من يدريس ولده فيها 

 يتيهم بني الناس ، ويعريي بقلية دينه . 
العلماء واملشايخ أنفسهم يف نطاق الكتب القدمية ، ي بدئون فيها  كما عزل أكثر

ويعيدون ، ويغوصون يف املتون والشروح ، واحلواشي والتعليقات والتقريرات ، وكانت أكثر 
تلك الكتب بعيدة عن واقع األمية ومهومها ، واستمتعوا بذلك بأنفسهم ، ومع خليص 

أشباه العامية ، ومل يفكيروا يف تطوير أنفسهم ، أو فهم تالمذهتم ، واكتفوا مبواعظ للعامية ، و 
ات ومستجديات ، كما مل حياول ـ إال القليل منهم ـ أن  احلياة من حوهلم ، وما فيها من متغريي

 يتعريضوا للناس يف أنديتهم ودجالسهم ، ويصدعوا إليهم بالدعوة ، ويذكيروهم باهلل سبحانه . 
هم ومشكالهتم ، وعن الطبقة املتعليمة على وجه وكانوا بعيدين عن الشباب ومهوم

اخلصوص ، مما جعل تلك الطبقة ، تقبل كل صورة مشويهة عن العلماء ، وحتمل كل سوء 
ظني هبم ، وكان هلذا البعد أسباب شّت يعود أكثرها إىل مواقف وأخطاء جيمع بينها اخللل 

تقان فني التعامل مع اآلخرين ، الفاضح يف أساليب خماطبة الناس ، ومعاجلة ومشكالهتم ، وإ
 مميا ال يتيسع املقام هنا للحديث عنه .
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، أن كثريًا من املعاجلات واملواقف ، قد اتسمت ومما يالحظ على تلك الفترة أيضًا 
 بردود الفعل اآلنيية أكثر من أن تتخذ صورة املواقف اإلجيابية البناءة . 

لذي دخلته البدع والضالالت ، واحنرف ، االتصّوف البعيد عن العلم كما أن انتشار 
عن اهلدي اإلسالمي جلهل القائمني عليه وبعدهم عن العلم والعلماء ، ساهم إىل حدي بعيد ، 

 يف تعميق اهلوية بني علماء العصر ومشاخيه ، وبني اجليل اجلديد .
وبعزلٍة من علماء األمة عن سوادها األعظم ، ضرب الفساد أول ما ضرب حياة 

اء ، فكانوا طالئع املتفرجنني واملتغربني بأبنائهم ، عن هدي اإلسالم وأحكامه وآدابه ، األغني
 ومحلوا بذور املفاسد االجتماعية واألخالقية والثقافية املدميرة حلياة األمة وكياهنا . 

وليس من اإلنصاف أن حنميل علماء ذلك العصر ومشاخيه مسئوليية التقصري أو التفريط 
اه ، بل إن أسباب التقصري ضاربة يف األعماق التارخييية للدولة العثمانية لعدية يف هذا االجت

أجيال خلت ، فكما أن العلماء يتحميلون مسئوليية كبرية ، كذلك فإن اخللفاء والوالة يف 
الدولة العثمانيية ، يتحميلون قسطًا من املسئوليية أكرب ، ملا أهنم ميلكون احللي والعقد ، وبيدهم 

 األمية ومقاليد أمورها .   زمام
ويصوير الشيخ " علي الطنطاوي " هذا الواقع الديين يف الثلث األول من القرن الرابع 

 : (2)، فيقول عن مصر  (1)" ذكرياته  عشر اهلجري يف "
" كان يف مصر مشايخ وأفندية ، أزهر وجامعة ، حماكم شرعية ، وحماكم مدنية ، 

كري ، ويف تقومي احلياة ، ميشيان كاخلطني املتوازيني يتجاوران ، وال خيتلفان يف الزيي ، ويف التف
يلتقيان ، يتكلمان بلسانني ، ويفكيران بعقلني ، فال يكاد الشاب يفهم ما يقول الشيخ ، وال 
يرتضي تفكريه  وال كان الشيخ يعرف الطريق إىل إفهام الشباب ، وإثارة اهتمامه ، مبا يفكير 

 هو فيه .."
يقول : " لذلك كانت احلاجة إىل أسلوب جديد يف الدعوة غري أسلوب الكثري إىل أن 

من املشايخ على ما كان هلم من علم وفضل وتقوى ، ونبيه الناس إىل هذه احلاجة الفتنة 
 الكمالية يف تركيا ، وبروز مجاعة تأثروا هبا ، وأرادوا التمهيد ملثلها .. " .

ماً ـ أصفى قلوباً ، وأنقى سرائر ، وأطهر سلوكاً ، ومع ذلك كله ، فقد كان الناس ـ عمو 
وأبعد عن تعقيد احلياة وضجيجها ، مل تلويث احلياة املادية ، بفتنتها وزخرفها قلوهبم ، ومل 

 تفسد ضمائرهم ، ومل تقطيع أرحامهم وأواصرهم ، ومل تفريق مجاعتهم .

                                                           

 / وما بعد ، باختصار يسري . 1/257( ـ انظر 1)
 ن متشاهبًا يف هذه احلالة( ـ وواقع بالد الشام ال خيتلف عن واقع مصر يف ذلك بل إن العامل اإلسالمي كله ، كا2)

 نفسها . 
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فنت عظيمة ، وحتويالت ولكن الزمن كان يتمخيض خماضاً عسرياً ، عن أحداث كبرية ، و 
ال عاصَم مذهلة ، مل يتفطين هلا إال القليل ، ومل ينج من نارها ودخاهنا إال األقلي ، و } .. 

 ( { هود ، وهلل األمر من قبل ومن بعد ..43اليوَم ِمن أمِر اهلِل إالّ َمن رِحم .. )
 

 الطبيعة اإلنسانيية يف بالد الشام :   *
نعكس قد اقد حباها اهلل طبيعة ساحرة ، ومجااًل أخياذاً ، لشام منذ عهد بعيد ، وبالد ا

على كلي من سكنها أو زارها .. فكانت ملهمة الشعراء ، ومغىن األدباء ، وموئل السراة 
والعلماء ، كما كانت مطمع األعداء ، وذؤابة األرض ، اليت يتنافس عليها القادة والفاحتون 

 .. 
عهد من معاهد الشعر ، وقصر من قصور الروح  فدمشق " موطن من مواطن الفكر ، وم

فيها جيتمع الغرب والشرق ، وال حياول كل منهما أن يصرع صاحبه ، بل جينح إىل التفاهم 
. يقول فيها الشيخ أبو احلسن الندويي رمحه اهلل : " .. إين ال  (1)معه واالمتزاج به .. " 

لي دمشق ، وألفتها ، وطاب يل املقام أعرف مدينة بعد احلرمني الشريفني ، حليت من قليب حم
 .  (2)هبا .. " 

؛ فيقول فيها ياقوت احلموي : " هي مدينة عظيمة واسعة ، كثرية  وأما مدينة حلب
اخلريات ، طييبة اهلواء ، صحيحة األدمي واملاء .. وشاهدت من حلب وأعماهلا ما استدللت به 

 . (3)مجيع البالد  .. "  على أن اهلل تعاىل خصيها بالربكة ، وفضيلها على
ويقول األستاذ حمميد كرد علي يف كتابه : " دمشق مدينة السحر والشعر " : " 
والدمشقيي يعطف منذ القدمي على الغريب ، حّت يكاد يفرط فيما تقتضيه واجبات الضيافة 

                                                           

( ـ من كالم موريس باريس يف وصف مدينة دمشق ، انظر كتاب دمشق مدينة السحر والشعر " لألستاذ حمميد كرد 1)
 / .00علي ، ص /

/ حتت عنوان : يومان 1/351( ـ من كالم األستاذ أّب احلسن علي احلسين الندويي يف كتابه : " يف مسرية احلياة " 2)
يف دمشق ، وانظر ما كتبه عن تلك الزيارة ، وكيف أخرج من دمشق بصورة مسرحيية ، وانظر تفصيل ذلك يف كتابه : " 

 من هنر كابل إىل هنر الريموك " .
( ـ هذا بعض ما قاله عنها يا قوت احلموي يف " معجم البلدان " ، وقد زارها ، وأقام فيها أكثر من مرية ، انظر 3)

/ ، ومع أن هذه التصرحيات تعدي من قبيل املشاعر النفسيية 1/7ني لكتاب " هنر الذهب يف تاريخ حلب " مقديمة احملقيق
اخلاصية ، اليت تلعب اعتبارات عديدة يف تكوينها وتأجيجها ، وهي من قبيل األحكام الذاتيية ال املوضوعيية إال أهنا تبقى 

هلم مكانتهم العلميية والفكريية ، ألهنا تعربي عن الدوافع اليت  ذات قيمة خاصية ، ووزن ال ينكر عندما تصدر عن رجال
متليها ، واملرتكزات الثقافيية والفكريية اليت تنطلق منها ، وهي أثر عن التعامل مع الناس الذين التقاهم اإلنسان ، 

 وعايشهم ، ومدى ما هم عليه من األخالق الفاضلة ، والرتبية والتهذيب  .
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واملآمت وما واجملاملة .. وهو حينو على الفقراء ، ويكثر بريهم ، وال سييما يف األعياد واملواسم 
زال منذ مخس وعشرين سنة يعاضد اجلمعيات اخلرييية اليت أليفها فريق من أهل اخلري واحلميية 

 " ..(1) . 
وكان من أثر الواقع السياسي يف مدينة دمشق ؛ أن غلبت احلكمة واملرونة يف تعامل 

إىل درجة التمليق أهلها مع احلكام ، وحسن املداراة هلم ، وإتقان فني العالقة هبم ، وقد تصل 
والتزليف ، مما انعكس على عالقة الناس ببعضهم بعضًا مبثل ذلك على وجه العموم ، ومع 

 علمائهم ومشاخيهم على وجه اخلصوص .
ويشري إىل ذلك األستاذ حمميد كرد علي يف كتابه املذكور آنفًا ، فيقول : " وينطوي 

ر اجلديدة بصدر رحب ، وإن كان يف الدمشقيي على شيء من حبي التقليد ، ويتلقيف األمو 
مشخيصاته أقرب إىل احملافظني ، ويبعد يف اجلملة عن اإلسفاف وينزع إىل التجميل واالستغناء 

. " 
" ومن طبع الدمشقيي أالي يؤخذ بالعنف ، وهو يلني حّت مع خصمه ، ويهشي يف وجه 

واللسان ، حيبي أن من يكرهه ، فكما أنه حيسن معاملة كل إنسان ، على اختالف الدين 
يعامل على هذه الصورة ، فإذا مل يلق مثل هذا من خماطبه وعشريه وشريكه ينفر منه يف باطنه 
، وال يظهر له عداوة وال خصومة على األغلب ، ألنه اشتهر برقية احلاشية ، واللطف واألدب 

 " ..(2) . 
اه العلميي وال تعليميي ، الذي كان يصبغ وغلب على الواقع الدييني يف مدينة دمشق االجتي

نشاطات املشايخ والعلماء ، من نشر للعلم يف حلقات املساجد ، وإنشاء للمعاهد الشرعيية ، 
وتبنييها واإلشراف عليها ، والعناية بطالب العلم وكفالتهم ، وخباصية أولئك الوافدين على 

 دمشق من األرياف واملدن األخرى .
دية قرون أهل دمشق بالعناية باملساجد ، فقال : وقد وصف الرحالة ابن بطوطة منذ ع

 . ( 3) " إني أهل دمشق يتنافسون يف عمارة املساجد والزوايا ، واملدارس واملشاهد " 
لقد كانت مدينة دمشق حبكم موقعها ، ومكانتها احليويية ، تارخيييًا واجتماعييًا ، هلا 

لقدوة العمليية يف ذلك لغريها من مدن بالد الدور اإلجياّبي الفاعل يف أكثر اجملاالت ، وكانت ا
 الشام ، وتلك من طبائع األمور دائماً يف عواصم البالد وحواضرها .

 يف تذكرته بعض صفات احللبيني املعنويية فقال :  وأّما حلب ؛ فقد سّجل " دار فيو "
لك " إن األمر اخلارق للعادة ، هو امتياز احللبيني ومسويهم على باقي شعوب املما

العثمانيية كلها ، فإهنم أحسنهم طباعاً ، وأقلهم شراً ، وألينهم جانباً ، وأشديهم متسيكاً مبكارم 
                                                           

 / . 08ـ  06: " دمشق مدينة السحر والشعر " لألستاذ حمميد كرد علي ، ص /( ـ انظر كتاب 1)
 / . 08ـ  06( ـ انظر كتاب : " دمشق مدينة السحر والشعر " لألستاذ حمميد كرد علي ، ص /2)
 / .84( ـ انظر املرجع السابق ص /3)
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األخالق ، من مجيع شعوب هذا امللك العظيم ... مثي أطنب يف تصوين نسائهم ، وعدم 
 . (1)دخول الذكور إىل احلرمي مّت بلغوا السابعة ، وأهنم يتحاشون احلرمي عن كل تبذيل " 

: " قلت :  (2)ويقول الشيخ كامل الغزيي يف كتابه " هنر الذهب يف تاريخ حلب " 
والغالب عليهم التجليد والشجاعة والتعصيب يف الدين ، واالعتقاد بالطريق وأهله ، ومبن 
يتظاهرون بالدين .. وكراهة الفحشاء والسكر ، وفرط الطاعة ألولياء األمور ، والتسامح 

 ال سيما املسلمني ، والقناعة بالربح والعيش الكفاف ، وال سييما اليهود " .بالبيع والشراء ، و 
اه الصويفي على نشاطات مشايخ حلب وعلمائها ، واالهتمام بالطرق  وغلب االجتي

" ، ذلك  المدرسة الخسرويّةالصوفيية ، ودجالسها اخلاصية وزواياها ، على الرغم من وجود " 
كان يعدي ـ حبقي ـ أزهر سوريية ، لكثرة ما حوى من العلماء   املعهد العلميي العريق ، الذي

األفذاذ واملشايخ األعالم ، الذين كان هلم الصيت الشائع ، واجلاه الذائع ، كأمثال الشيخ 
حمميد راغب الطبيا  ، والشيخ حمميد الزرقا ، والشيخ إبراهيم السلقيين ، والشيخ حسني 

د الشهري باحلجيار ، والشيخ عيسى البيانوين ، وغريهم  الكردي ، والشيخ احلافظ املتقن أمح
 كثري ..
   
 

 

                                                           

 الغزيي . / للشيخ كامل 222ص  1( ـ انظر كتاب : " هنر الذهب يف تاريخ حلب " ، ج1)
 / للشيخ كامل الغزيي . 1/223( ـ 2)
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 الفصل األويل 
 حملات من حياة الشيخ أمحد عزي الدين البيانويني  

 أربعة مباحث :و  وفيه 
 ـ املبحث األويل : التعريف بالشيخ وأسرته ونشأته ومشاخيه :  

ا . أو حياته : التعليميية  والدينيية والدعويية : ـ املبحث الثاين : نشاطاته العمليية وميادينه
  

 ـ املبحث الثالث : شخصييته وأخالقه وصفاته :
 ـ املبحث الرابع : مالمح فكره الدعويي والرتبويي :

 
 

 

لعلماء واملشايخ ، اليت ميثيلها لقد عاش الشيخ أمحد بني جيلني ، ونشأ يف بيئتني : بيئة ا
الشيخ حمميد أبو النصر رمحهما اهلل تعاىل ، ومن كان على  عيسى ، وشيخهوالده الشيخ 

عصريية يف املدارس احلكوميية ، اليت درس ، اليت متثيلها الدراسة الشاكلتهم ، وبيئة اجليل اجلديد 
فيها ، فنظر بعني إىل جيله الذي ترّبي يف بيئته ، وبعني أخرى إىل اجليل اجلديد ، الذي نشأ 

اً منيعاً ، و اجليلني بني يف مدارسه ، فرأى أني  وة عميقة ، منها ما هو مفتعل مصطنع ، فجسدي
ومنها ما هو حقيقيي له أسبابه املفهومة ، ومربيراته املعقولة ، وأني خطاب أولئك املشايخ ال 

رات االجتماعيية املختلفة ، والتطوي احلادثة ، تفهيم املستجديات يتناسب مع هؤالء ، فالبدي من 
الدييني والدعويي وتطويره ، مبا ال يتعارض مع ثوابت الدين وقيمه ومبادئه ،  وتعديل اخلطاب

 وذلك ليتناسب مع عقليية اجليل اجلديد واهتماماهتا ، وليكون مؤثيراً فيها .. 
إني كثرياً من الناشئني مثل هذه النشأة ال حيسنون املوازنة بني النظرين ، واملواءمة بينهما و 

م اإلعجاب مبا رأوا عليه اآلباء واألجداد ، فيميلوا إىل ما نشأوا عليه ، فإميا أن يغلب عليه
ويعتزيوا به ، وحياربوا كلي ما عداه ، ولو كان نافعًا مفيدًا ، ال يتعارض مع شيء من حقائق 

 دينهم ، فال يعيشون زماهنم ، وال خيدمون دينهم ..
حتقار ملا رأى عليه اآلباء وإميا أن يفتتنوا بالوافد اجلديد ، وينظروا باستصغار وا

واألجداَد ، فينسلخوا عنه بكليييتهم ، ويأبوا أن يستبقوا على شيء منه ، وهذا ما حدث 
لكثري من شباب ذلك اجليل ، نظراً ملا دبير له من مكر ، وأحيط به من خمطيطات االستعمار 

 ، وأساليبه ووسائله ..
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مريرًَا قبل أن ينحاز إىل أحد الفريقني  وكثري من هؤالء وأولئك كان يعيش صراعًا نفسيياً 
واملعسكريِن ، مثي إذا احناز إىل أحد الفريقني ناصره بكلي قوية وشدية ، على قدر ما عاىن قْبل 

 ذلك من صراٍع نفسيي واضطراب .. 
ا نشأت يف قلوب بعضهم شكوك وشبهات ، فحمل أحدهم إشكاالته املقلقة إىل  ورمبي

د اإلجابة املقنعة ، فإذا و فيق ذلك املسئول ، وس ديد يف اإلجابة فقد بعض أولئك املشايخ ، يري
احنليت املشكلة ، وزالت الشبهة ، وإالي فإني األمَر يف نفوس هؤالء الناشئني يزَداد تعقيداً 

 وإشكاالً .. 
وقلي يف الناس من ينهج املنهج الوسط الذي أشرنا إليه ، وقد سلكه الشيخ واختاره ، 

تماعيية والدعويية ، كما تبديى يف منهجه َوأسلوبه ، ولغة شخصييته التعليميية واالجيف  وتبديى
 خطابه ، ومؤليفاته وكتبه . 

وهذا ما سيتيضح لنا بإذن اهلل تعاىل من خالل الوقوف عند كتِب الشيخ رمحه اهلل 
 ومؤليفاته .. 

إىل فئات األمية ولقد كان الغزو الفكريي واألخالقيي أخطَر سالح وجيهه االستعمار 
اإلسالميية وأجياهلا ؛ فأْفسد العقوَل ، وسلَب األفئدة ، واجتاح بسمومه وشبهاته ، وشكوكه 
وضالالته قواعد العقائد ، واألسس واملبادئ ، اليت كانت معلومة من الدين بالضرورة ، فلم 

اجليل  تع د كذلك ، وأصبحت حتتاج إىل إعادة بناء وتأصيل جديد ، بلغة خطاب ، تقنع
اجلديد ، بل تستهوي فؤاَده ، وتؤثير فيه .. وكانِت البيئَتان اللتاِن أشرنا إليهما معزولتنْي عن 
بعضهَما غاية العزل وأشديه : فما جيري للجيل اجلديد من غسل للعقول والقلوب ال يعلم 

موا يلتفيون حول عنه اآلباء شيئًا وال يعرفون ، بل هم يف واٍد آخَر ، يروَن اإلسالم خبري َما دا
 مشاخيهم ، يلتقوهنم صباح مساء ، ويلتمسون منهم الدعوات والربكات ..  

ويعربي عن هذا الواقع وما حيمله من أخطار ما كتبه الشيخ يف سريته الذاتيية إذ يقول  : " 
من دعوة اإلحلاد ، اليت  ه السنوات الثالث ـ سنوات دار املعليمني ـ وحفظين اهلل تعاىل يف هذ

 ان يلقي إلينا مسومها بعض األساتذة ، الذين درسوا يف فرنسا ، وفتنوا فيها عن دينهم . ك
كما حفظني من االنطالق في اآلثام ، التي كان بعض رفاقي يتحّدثون بها عن 
أنفسهم ، كأنّها مآثر ومفاخر .. بل كان ذلك حافزًا لي في مستقبل قريب أن أظهر 

إذا كان أهل الباطل ال لت في نفسي : بمن يعاديه ، وق بالمظهر اإلسالمّي ، غير مبال  
يستحيون من باطلهم ، فما أجدرني وأنا مسلم ، وعلى دين حّق ، أن أظهر بمظهره 

 " . الكريم ، وأعتّز به وأفخر .!
 

 
 املبحث األويل  : التعريف بالشيخ أمحد عزي الدين البيانوين 
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العامل ، الداعية القدوة ، الشيخ أمحد الصيياد ، ـ امسه ونسبته وميالده : هو العامل   *
امللقيب عزي الدين ، واملكىني بأّب عليي وأّب الرجاء ، ابن الشيخ عيسى بن حسن بن بكري بن 

 أمحد البيانوين احلليبي .
،  (1)/ م 1013/ هـ املوافق لعام/ 1320ولد يف مدينة حلب من بالد الشام عام /

/ 1305ي ميدان عمله ونشاطه ودعوته إىل أن تويف فيها عام /وفيها نشأ وتلقى علمه ، وه
 / م .1075هـ ، املوافق لعام /

ـ أسرته وبيئته : والده هو اإلمام العامل الَعَلم ، الفقيه األديب ، الداعية إىل اهلل ،   *
ته ، واحلرص على اتيباع سني ،  الورع الزاهد ، التقيي الصاحل ، الذي اشتهر بشدية حمبيته للنيبي 

الشيخ عيسى بن حسن البيانوين املولود بقرية " بيانون " من قرى حلب ، وهي تبعد حوايل 
 . (2)مخسة عشر كيالً ـ كيلومرت ـ مشايل حلب 

من القرية إىل مدينة حلب ، ليطلب  (3)قدم بالشيخ عيسى أخوه األكرب الشيخ محيادة 
مع أسرته ، وكان خيرج إىل القرية بني  فيها العلم ، فطلب العلم ونبغ ، واستقري مقامه فيها

 احلني واآلخر لصلة الرحم والدعوة إىل اهلل تعاىل .
 فأسرته ـ رمحه اهلل ـ أسرة علم ودين ، وتقوى واستقامة ، ودعوة إىل اهلل تعاىل .

وكان شيخ والده وشيخه ، العامل العامل ، والداعية الرباين الشيخ حممد أبو النصر 
يم احلمصي ، أحد كبار العلماء والدعاة إىل اهلل يف بالد الشام يف خلف ابن الشيخ سل

العصر احلديث ، الذي كانت الدعوة إىل اهلل تعاىل شغله الشاغل ، فاهتدى على يديه 
عشرات األلوف يف مشايلي بالد الشام ، وأريافها وباديتها ، وتاب إىل اهلل تعاىل بتأثريه ودعوته 

اً .  خلق ال حيصون عدي
 

 
ـ نشأته العلميية والعلوم اليت برز فيها : نشأ الشيخ أمحد رمحه اهلل ، وشبي وترعرع ،   *

 يف بيئة طييبة صاحلة ، حيبي الصاحلني ، ويألف دجالسهم ، وينتفع حبديثهم وتوجيههم .  
وختم الشيخ القرآن الكرمي ، وعمره مخس سنني ، وكانت تلك سنة عصره ، يوجيه 

ه إىل " الك تياب " يتلقيى عنه مبادىء القراءة والكتابة واحلساب ، ويتقن الطفل أول ما يوجي 
                                                           

( ـ يقول يف سريته الذاتيية اليت مسياها : " مراحل حيايت " : " ولدت يف اليوم الرابع من شهر ربيع األويل سنة تسع 1)
 وعشرين وثالمثئة وألف " .

يب يف مدح احلبيب ، وهو ديوان شعر ( ـ ينظر ما كتبه أستاذنا الشيخ عبد الفتياح أبو غدية يف مقديمة كتاب فتح اجمل2)
 الشيخ عيسى البيانوين املطبوع .

 والشيخ محياد أو محيادة كما هو مشهور ، هو جدي كاتب هذه الرسالة . ( ـ3)
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تالوة القرآن الكرمي وجتويده ، حّت خيتمه مع حفظ ما تيسير منه ، مث يدخل املرحلة االبتدائية 
(1)  . 

مث يوجيهه أهله ؛ إما إىل املدارس الدينية ، وإما إىل املدارس الرمسيية ، وكانت تسميى " 
ية " ، وقد أنشئت أواخر القرن الثالث عشر اهلجري مع مدارس البنات ، وأريد هلا أن األمري 

جتديد يف أسلوب التعليم ومناهجه ، وتدخل العلوم العصرية إىل جانب العلوم الدينية والعربية 
. 

فأدخل رمحه اهلل تعاىل املدرسة االبتدائية ، وكانت الدراسة فيها ست سنني ، مثي ختريج 
 والتحق بدار املعلمني ، وكانت احلياة فيها داخلية ، ذات نظام دقيق . فيها ،

وكان كثري من الناس يؤثرون الدراسة يف دار املعلمني ، ملا أهنا قريبة املنال ، خفيفة 
 األعباء والتكاليف ، يسرع الفّت فيها إىل احلياة الوظيفية واالجتماعيية .

أن خيرجه من املدرسة لينسبه إىل املدرسة " وقد همي والده الشيخ عيسى مرات عديدة 
اخلسروية " ، أو أي مدرسة شرعية أخرى ، ولكني الشيخ حممد أبا النصر رمحه اهلل تعاىل ،  

 . (2) " إن ولدنا أحمد .. ال خوف عليه "كان يثنيه عن ذلك ، ويقول له : 
، فكان من املتفويقني  ونبغ الشيخ أمحد بني أقرانه ، يف مجيع املوادي الدراسية والنشاطات

 ، مث ختريج يف دار املعلمني ، ودخل احلياة العمليية معليماً .
ـ وأما العلوم اليت برز فيها : فقد برز الشيخ أمحد رمحه اهلل يف حياته الدراسية يف عدية 
علوم ، كان على رأسها علوم اللغة العربية حنوها وصرفها وآداهبا ، فكان صاحب ذوق لغوي 

 بعيد عن األساليب الدخيلة ، املتأثرة باللغات األجنبية وأساليبها .مرهف ، 
سألته مرة عن سري قوته اللغوية ، وفصاحة تعبريه ، وجزالة أسلوبه ، وأنا أريد أن يدلين 

لقد قرأنا في مرحلة على بعض الكتب القدمية ألعالم الكتاب واألدباء ، فقال يل : " 
من أساليبهم ، ولكني لم أر أنفع من كثرة التالوة  الطلب لهؤالء كثيرًا ، واستفدنا

للقرآن الكريم مع التدبر لمعانيه ، والتأمل في بديع تركيب جمله وآياته ، والتعمق في 
فهم أسلوبه ، وتعبيره عن شتى المعاني ، باللفظ المعجز ، والجملة الموجزة ، التي ال 

 " . كثير طويليمكن التعبير عما تحتويه من المعاني ، إال بكالم  

                                                           

 ( ـ وقد مسعت ذلك من الشيخ أمحد رمحه اهلل .1)
الشيخ حمميد أّب النصر من  ( ـ مسعت ذلك من الشيخ أمحد رمحه اهلل يف مناسبات عديدة ، والشيخ أمحد هو ولد2)

 الرضاعة ، كما أنه مبثابة ولده من حيث الرتبية والتوجيه .
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، ويوصي باستعماهلا يف  ـ وكان رحمه اهلل يحرص على اللغة الفصحى بدون تكّلف
الكالم العاديي واملخاطبات ، والبعد عن العاميية ، وخباصة السوقيية منها ، اليت غزهتا 

 الكلمات األعجميية . 
لسنتهم حبكم وقد نشيأ أبناءه وبناته على ذلك ، وحارب فيهم أيية كلمة ، تسبق إىل أ

 املخالطة ، والتأثير بكالم الناس . 
" مخس مئة كلمة  أخطاء لغوية شائعة ، وتصويباتها وقد مجع يف كتييبه الذي أمساه : "

شائعة وتصويباهتا ، وبناه على قول : " ال تقل : كذا .. وقل : كذا " ، يعرض اخلطأ 
 والصواب .

، يتكليم عن بديهة حاضرة ، وبأسلوب  ـ وكان عندما يتكّلم في القواعد أو اإلعراب
 تعليمي جذياب .

ـ وكان يشحذ مهم تالمذته يف دجالس القرآن يف املسجد بعد الفجر يف رمضان املبارك ، 
بأسئلة عن اإلعراب ويناقشهم فيها ، ويذكر وجوه إعراب بعض الكلمات ، وتنوع املعاين 

 ئه فوائد علمية كبرية .تبعاً لذلك ، ويقرر بعض القواعد ، مما قطفنا من ورا
اللغة الفرنسية ، يتقنها قراءًة وفهماً وحمادثة ، وحيثي إخوانه على االهتمام ـ وكان يجيد 

 باللغة األجنبية حلاجة الدعوة إىل اإلسالم إليها .
: فقد كان َعَلمًا على شخصيته ، علم النفس التربوي  ـ ومما اهتّم به من العلوم

 اً ومذكيراً ، وربي أسرة مربيياً .معلماً وموجيهاً ، وداعي
؛ كان له اهتمام بكلي العلوم الشرعيية العمليية :  ـ وبعد اتجاهه الوجهة الدينية الدعوية

من التوحيد والتفسري ، والفقه واحلديث ، والسرية والرتاجم ، واألخالق والتصويف الشرعيي ، 
 وميكن أن يلحظ ذلك كل دارس آلثار الشيخ ومؤليفاته .

لى أن األمر الممّيز للشيخ أحمد على كثير من أقرانه ، هو القدرة الفائقة التي ع
آتاه اهلل إياها على تمّثل العلم الذي يدرسه ، ونقله للجيل المعاصر من الشباب وتقريبه 
لهم بصورة عصريّة مالئمة ، ويلحظ ذلك بيسر من النظر العابر آلثاره ومؤلّفاته ، وقد  

ي إعداد كتب التربية اإلسالمّية لمراحل دراسّية متعّددة لما امتاز كان للشيخ مساهمة ف
 .  به في هذا الباب

؛ فقد برع باخلط والرسم واألعمال الفنية ، وكان ذا ذوٍق عاٍل  ـ وأما مواهبه الفنّية
 فيهما ، وذا تقدير لقيمتهما ، وتقومي لألعمال اخلطية والفنيية ، ونقد هلا . 
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ل الفنية ، فقد شغل عنه بأعباء العمل اإلسالميي ومسئوليات الدعوة فأما الرسم واألعما
. 

، فقد نال حظيًا أكرب من اهتمامه ، وكان هواية حمببة له ، وذلك لطبيعته  ـ وأما الخطّ 
املتصلة حبياة العامل واملعليم واملؤليف ، ولكنه مل ينصرف إليه انصراف اخلطياطني ، ومل يشغله 

 ة ، وواجباته الشرعيية .عن مسئولياته الدعويي 
" ،  سبيل الهدى والعمل وقد كتب بيده خبط الرقعة الطبعة األوىل من كتابه : "

 وسنضمي صفحات منه إىل مالحق هذه الدراسة بإذن اهلل . 
، فقد نشأ منذ الصغر على الفتوة وحبي الرياضة ، فشارك أيام دراسته  ـ وأّما نشاطاته

 دجاالت رياضيية أخرى ، وكان حيب لعبة كرة القدم أيام يف الفرق الكشفية ، وشارك يف
 دراسته .

وقد حدثنا رمحه اهلل تعاىل ، أنه حضر رحالت كشفية كثرية ، كانوا يقطعون فيها أكيااًل 
عديدة على األقدام ، قد تستغرق سحابة يوم كامل ، حيمل كل منهم لوازمه الفردية ، وقد 

 ، وتركت أثراً عميقاً يف نفسه وشخصيته . استفاد من ذلك يف حياته العمليية
ـ وكان سبياحًا ماهرًا ، جييد السباحة ، وحيثي عليها إخوانه ، ويشجعهم على إتقاهنا ، 
وقد عليم أوالده السباحة حّت مهروا هبا أكثرهم وأجادوها ، ويف رحالتنا معه كان جيري لنا 

 مسابقات يف السباحة ، ويشارك فيها .
بالرياضة ، حيتلي املكانة العالية يف توجيهه ألبنائه وإخوانه ، فكان من وكان االهتمام 

أن يحرص األخ على الرياضة اليومية ، ولو عشر أهمي وصاياه ، اليت يكليف هبا إخوانه : 
 .  دقائق على األقل

وكانت الرياضة جزءاً ، من الربنامج اليومي لرحالت إخوانه السنوية ، أو اخلروج اليومي 
 تقوم به دجموعات من اإلخوة ، يف أيام الربيع إىل بساتني " حلب " وضواحيها .الذي 

وكان ينظر إىل الرياضة ، أهنا جزء هام من بناء الشخصية اإلسالمية الكاملة ، وكان 
يعديها طاعة ، يتقريب هبا إىل املوىل جلي جالله ، فكان ال يسمح ألحٍد من إخوانه ، أن 

ك ، ألهنا من األعمال اجلدية اليت ال يليق فيها اهلزل ، وقد يهزل وقت الرياضة أو يضح
أفاده اهتمامه بالرياضة ، وممارسته هلا ، تلك احليوية والنشاط ، والقوية والفتوية اليت متتيع هبا يف 

 حياته .
ـ مشاخيه وصالته بالعلماء وحبيه للصاحلني  : رضع الشيخ أمحد منذ نعومة أظفاره   *

ان أبرز شيخني أثيرا يف حياته ، وكان هلما أثر كبري يف توجيهه ورعايته : حبي الصاحلني ، وك
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والده الشيخ عيسى البيانوين وشيخه وشيخ والده الشيخ حمميد أبو النصر خلف احلمصيي 
 رمحهما اهلل تعاىل .

: فقد كان الشيخ  ـ وأما صلته بالعلماء والدعاة في عصره ، وحّبه للصالحين  *
 لصاحلني وزيارهتم ، ودجالستهم واالنتفاع بأقوهلم وأحواهلم ومواقفهم .أمحد ولعاً حببي ا

ـ ومن أهل العلم والفضل ، الذين كانت له صلة وثيقة هبم ، أقران والده أو أقرانه   *
 من علماء سوريية ، أو علماء العامل اإلسالميي .

رفة بوالده فقد كان للشيخ صلة وثيقة بعلماء دمشق وصاحليها ، الذين كانوا على مع
 رمحه اهلل ، يزورهم ويزورونه ، منهم : 

،  1312ـ السييد حمميد املكي بن حمميد بن جعفر الكتياين ، املولود بفاس عام  1
 . (1)هـ 1303واملتوىف يف دمشق عام 

/ هـ ، واملتوىف 1300ـ والشيخ إبراهيم الغالييين ، املولود  يف دمشق عام/ 2
 . (2)/ هـ 1377عام/

شيخ مالي رمضان البوطي ، والد الدكتور حمميد سعيد رمضان ، املولود عام/ ـ وال 3
 . (3)/ م 1000/ هـ املوافق/1410/ م واملتوىف عام/1888
، واملتوىف  1203ـ والشيخ حمميد أبو اخلري بن حمميد امليداين ، املولود يف دمشق عام  4

 مثوبتهم .  ، وغريهم كثري رمحهم اهلل تعاىل وأجزل (4)هـ  1380عام 
، عندما حيجي كل عام ،  ـ ومن المشايخ الذين كان يزورهم في مكة والمدينة  *

 ويزور املدينة املنويرة على ساكنها أفضل الصالة والسالم : 
ـ الشيخ حمميد العرّبي بن التبيايني السطيفيي املغرّبي مثي املكيي ، املولود يف اجلزائر عام  1
 هـ .1300مة عام هـ واملتوىف مبكة املكري 1315
واملتوىف فيها عام  1327ـ والشيخ السييد علوي بن عبياس املالكيي املولود مبكة عام  2
 هـ .1301
 1317ـ والشيخ حسن بن حمميد املشياط املالكيي املكيي ، املولود يف مكة عام  3

 هـ .1300واملتوىف فيها عام 
                                                           

 / وقد سبقت ترمجته يف الباب األول . 2/000( ـ كما يف تاريخ علماء دمشق ، للحافظ وأباظة 1)
 / .2/687( ـ املرجع السابق 2)
 لبوطي .( ـ ينظر كتاب هذا والدي لولده الدكتور حمميد سعيد رمضان ا3)
 / .2/720( ـ تاريخ علماء دمشق 4)
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 املديني ، املولود يف تركستان عام ـ والشيخ إبراهيم بن سعد اهلل الفضليي اخلتيني مثي  4
 هـ .1380، واملتوىف يف املدينة املنورة عام 1314
، وغري هؤالء كثري من علماء احلرمني الشريفني  (1)ـ والشيخ السييد حمميد أمني الكتيب  5

ودجاوريهما ، من أهل بالصالح والتقوى ، وكثري منهم من أهل ودي أبيه الشيخ عيسى رمحه 
 اهلل .

للتشاور فيما يعرض ـ والطبقة الثانية هم العلماء والمشايخ الذين كان يلتقيهم   *
لألمية من مشكالت ، على مستوى سورية ، أو على مستوى مدينة حلب ، كالشيخ حسن 
حبنيكة امليدايني ، والشيخ عبد الكرمي الرفاعيي ، والشيخ حمميد احلامد ، والشيخ عبد الوهاب 

د سعيد الربهاين ، ومن حلب : الشيخ حمميد النبهان ، والشيخ دبس وزيت ، والشيخ حممي 
عبد اهلل خري اهلل ، والشيخ حمميد السلقييني ، والشيخ حمميد الشامي ، وغريهم رمحهم اهلل تعاىل 

 ، وأجزل مثوبتهم .
ـ وكان للشيخ عالقة متمييزة مع بعض املشايخ ، منهم من كان يعديه مرجعاً علميياً له   *

عبد اهلل خري اهلل رمحه اهلل ، وكان فقيهًا من كبار فقهاء احلنفيية ، وعلى درجة من  ، كالشيخ
التقوى واالستقامة ، وكذلك شيخنا وأستاذنا الشيخ حمميد بن العاليمة الشيخ إبراهيم السلقيين 
، رمحه اهلل ، وهو كذلك من كبار فقهاء احلنفيية وكان على تقوى واستقامة مشهورة ، 

 شية هلل سبحانه .وتواضع وخ
ـ ومنهم أيضًا شيخ القراء يف مدينة حلب ، شيخنا وأستاذنا الشيخ جنيب اخليايطة   *

الفقيه احلنفيي ، العابد الزاهد ، والفرضيي الالمع ، والفقيه احلنفي الشيخ مصطفى مزراب 
 رمحهما اهلل .

ا على التناصح ـ ومن العلماء من كان بينه وبني الشيخ أخوية خاصية ، قد تعاهدا فيه  *
، ودعوة كل واحد منهما ألخيه بظهر الغيب ، أذكر منهم العامل العامل ، العابد الزاهد ، 
الفقيه الواعظ ، الشيخ عبد اهلل ابن العاليمة الشيخ حمميد جنيب سراج الدين رمحه اهلل ، وهو  

لشيخ : " كذلك من كبار فقهاء احلنفيية ، كان يزور الشيخ يف بعض املناسبات ، فيقول ل
، وقد  نحن على العهد يا شيخ أحمد .! فيقول له الشيخ كذلك : ونحن على العهد

فسير لنا ذلك الشيخ أمحد باألخوية اخلاصية ، والتعاهد على دعاء كلي منهما ألخيه بظهر 
 الغيب . 

                                                           

( ـ انظر تراجم هؤالء األعالم يف كتاب " تشنيف األمساع ، بشيو  اإلجازة والسماع " ، مجع الشيخ أّب سليمان 1)
حممود سعيد بن حمميد ممدوح ، وأول ما اتيصل مسع الباحث باسم هؤالء العلماء عن طريق حديث الشيخ أمحد عنهم 

 خلاصية ، وثنائه عليهم .يف دجالسه ا
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ـ ومن املشايخ الذين كان بينه وبني الشيخ أخوية خاصية أيضًا : فضيلة أستاذنا   *
 ، التقيي الصاحل ، والفقيه احملديث ، الشيخ عبد الفتياح أبو غدية رمحه اهلل .العاليمة 

ثنا الشيخ رمحه اهلل أهنما قرآ معًا عدية كتب من أميهات كتب التفسري واحلديث  وقد حدي
والفقه والسرية ، وقد رأينا تعليقاهتما على بعض تلك الكتب ، وما وشيوا به حواشيها من 

 رر التحقيقات والتصحيحات العلميية الدقيقة .نفائس الفوائد ، وغ
 

 
  ـ التعريف بوالده الشيخ عيسى بن حسن البيانوين رمحه اهلل :   *

ولد الشيخ عيسى بن حسن بن بكري بن أمحد البيانوين ، يف قرية تسمى : " بيانون " 
ن أبوين صاحلني  تابعة لقضاء إعزاز ، على مثانية أميال يف الشمال الغرّب من مدينة حلب ، م

 كرميني .
/ هـ ، وملا بلغ من العمر عشرًا ، ساقته األقدار إىل طلب 1200وكانت والدته سنة /

العلم ، فنزل إىل حلب ، والزم أخاه العامل الشيخ محادة البيانوين رمحه اهلل ، وكان أخوه من 
تقن الشيخ أمحد علماء املدرسة العثمانية واملربزين فيها ، الزم قارىء حلب ، احلافظ امل

الشهري باحلجار ، حّت حفظ القرآن الكرمي غيبًا ، وأتقن جتويده ، وأحسن تالوته ، وتعلم  
كتابة اخلط من الشيخ بشري احلياين وكان خطاطًا ماهرًا ، وملا متي له ذلك التفت إىل دراسة 

بيانوين ، مبادىء العلوم الدينية ، وتلقيها من فحول العلماء ، فقرأ على أخيه الشيخ محادة ال
العلوم الدينية بأنواعها ، كعلم التوحيد والنحو والصرف ، والتصوف والفقه ، واستفاد منه  
كثرياً ، وقرأ علم التفسري على العامل العامل الشيخ مصطفى اهلاليل الشهري بالدرعزاين كما قرأ 

 عليه أيضاً علم املنطق ، وشيئاً من النحو واإلعراب .
املدرسة العثمانية الشيخ حسني الكردي ، الذي كان يوصف بأنه  وحضر على مدريس

دجتهد يف العلوم العقلية ، فقرأ عليه علم التفسري والتوحيد ، واملنطق والصرف ، وعلم النحو 
وعلوم البالغة ، وباقي علوم اآللة ، ولزم حلقة العالمة الكبري الشيخ بشري الغزي رمحه اهلل 

ديث النبوي ، كما قرأ عليه شرحه للجزرية ، كما قرأ عليه علوم تعاىل ، فقرأ عليه علم احل
 األدب والبالغة .

وأمتي دراسته يف علم النحو على العالمة الورع الزاهد الشيخ أمحد املكتيب ، فقرأ عليه 
شرح ألفية ابن مالك ، وحاشيتها للخضري ، كما قرأ عليه حاشية العالمة العطار على شرح 

 األزهرية .
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أوياًل على أخيه الشيخ محادة ، مث لزم العالمة الشيخ سعيداً  علم الفقهرأ قـ و  *
السنكري ، فقرأ عليه حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري ، مث قرأ عليه شطراً من حاشية العالمة 
البجريمي على شرح املنهج للخطيب يف الفقه الشافعي ، وقرأ على العامل الفقيه الشيخ أمحد 

 ، الذي كان أستاذاً يف املدرسة الشعبانية . البدوي اجلميلي 
: كل من اجتمع بالشيخ عيسى ومسع   ـ اجتهاده وذكاؤه ، وثناء أساتذته عليه  *

كالمه يف وعظه وإرشاده ، أو نصائحه وخطبه علم يقينًا أنه على جانب عظيم من الذكاء 
الشيو  ، وكانوا يسألون وتوقد الذهن ، ولقد كان يرمحه اهلل مربزًا بني أقرانه يف الفهم عن 

رفاقه أواًل عن املغلق من العبارات ، فإذا عجز رفاقه عن اجلواب ، وجهوا السؤال إليه ، فكان 
حيلي املشكل بأحسن جواب ، ونال هبذه املزية الفذة غاية الرضا من شيوخه ، وصار موضع 

غال بالتصوف لكان ثنائهم وإعجاهبم ، يقول عنه بعض أقرانه : إنه لو مل ينصرف إىل االشت
من الفقهاء املربزين الذين يشار إليهم بالبنان ، وقال بعضهم : " لو بقي الشيخ عيسى 

 مشتغالً بالفقه ، لكان مرجحاً يف املذهب الشافعي " . 
وأخذ الشيخ عيسى عن علماء دمشق ، وخباصة شيخ علمائها احملديث الشيخ بدر 

لب ، ويف مقدمتهم شيخنا العالمة احملقق عبد الدين احلسين ، وأخذ عنه جهابذة علماء ح
الفتاح أبو غدة ، وحصل له إقبال من اخلاص والعام ، وكان صحيح املذهب ، حسن الصدر 
، حلو النصائح ، كثري التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل ، من أهل الذكاء واليقظة ، 

 والتواضع اجلمي . والنباهة واملعرفة ، والصالبة يف احلق ، والفضل الواسع ،
َعرية  ـ وظائفه العلمية  *

َ
: دخل الشيخ عيسى يف مسابقة علمية للتدريس يف بلدة ) امل

( فحاز فيها الدرجة األوىل ، وبقي فيها ست سنوات ، مث عاد إىل حلب وتقلد خطابة 
عية : ) الثانوية الشر  المدرسة الخسرويةجامع املدرسة العثمانية ، وعنيي مدرساً لألخالق يف 

 حبلب ( ، فكان خري أستاذ يف بثي األخالق الطيبة علماً وعمالً .
وملا زار الشيخ العالمة احملدث بدر الدين احلسيين الدمشقي رمحه اهلل بلدة حلب ، 
ورأى من الشيخ اإلخالص يف الوعظ ، والتأثري يف القلوب ، طلب من مدير أوقاف حلب 

 خري إفادة وأبلغ موعظة . أن يعيينه مدرساً للنساء ، فكان هلن منه
: وقد حبب إليه التصوف منذ شدا بالعلم ، فانتسب  ـ اتقانه التصوف واشتغاله به  *

إىل بعض الطرق ، وأخذها عن شيوخها من العلماء العاملني الصاحلني كالشيخ مصطفى 
اهلاليل الشهري بالدرعزاين ، والشيخ حممد خري اهلل ، والشيخ حممد أبو خالد الدمشقي 
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لرشيدي ، مث أخذ الطريقة النقشبندية عن العامل الفاضل الشيخ حممد أّب النصر خلف ا
 احلمصي ولزمه حّتي تويفي رمحه اهلل تعاىل .

: ومع اشتغاله بالتدريس واخلطابة ، والدعوة واإلرشاد فقد ألف عدة   ـ تأليفه وآثاره 
 كتب طبع بعضها ، وبعضها مل يزل خمطوطاً . فمن مصنفاته :

   . كنز اهلبات يف الصالة على سيد الكائنات  ـ  1
 ـ كتاب املنكرات يف دجلدين . 2
 . ـ كتاب موادي العقل السليم يف متابعة النيب الكرمي  3
 ـ كتاب حتذير اإلنسان من آفات القلب واللسان . 4
 ـ أكواب الرحيق يف آداب الطريق ، وهو ضخم اختصره يف جزء لطيف مساه . 5
  يف اآلداب . ـ اآلراب  6
 ـ أربعون حديثاً يف احملبة النبوية وقد شرحها شرحاً لطيفاً . 7
 ـ رسالة أمساها معرفة العبد ربيه بالذكر واحملبية .  8
 ـ ثالثة دواوين يف اخلطب اجلمعيية :  0
 أ ـ أحدها مضمن بآيات قرآنية على هيئة التخميس . 
  ب ـ وثانيها دجموع من اخلطب النبوية . 
 ـ وثالثها دجموع من األحاديث القدسية .ج  

   .  ـ ديوان شعر يف مدح رسول اهلل  10
 ـ إعالم اإلنسان بأحكام الصيام .  11
 ـ دجموعة أمالها يف املبشرات . 12
ـ فتح اجمليب يف مدح احلبيب ديوان شعر يف احملبة النبوية مرتب على حروف  13
 اهلجاء .

حملب للمحبوب ، وكان آخر مؤلفاته ، وقد حتدث فيه ـ غاية املطلوب ، يف رؤيا ا 14
 واإلقتداء هبديه ، واإلقتباس من نوره . ، مبا منَّ اهلل به عليه من رؤيته النيب 

: حج الشيخ عيسى رمحه اهلل سبع حجات ، وبعد ما أمت مناسك احلج يف  ـ وفاته  *
باستدعاء الطبيب ففحصه / هـ أصابه " ز َحار " ، فأسرع رفاقه 1362حجته األخرية عام /

وأعطاه عالجًا ، وكانوا حينئٍذ على أهبة التوجه إىل املدينة املنورة ، فركب السيارة مع رفاقه ، 
فأصاهبم على الطريق سيول جارفة أخرت سريهم ليلتني ، احتمل فيها الفقيد رمحه اهلل مشقة 

 ، جزاهم اهلل خرياً .عظيمة ، على رغم ما بذله رفاقه الكرام من خدمة له واعتناء به 
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وملا وصلوا إىل املدينة املنورة ، أخذوه إىل املستشفى ، ومل يزل ينحطي جسمه ، وتضعف 
/ هـ فشيعوا 1362قواه حّت تويف ليلة األحد بعد العشاء لليلتني بقيتا من ذي احلجة عام /

حّت وصلوا  جثمانه ، وصلوا عليه يف املسجد النبويي الشريف ، وساروا به يف موكب عظيم ،
به البقيع املبارك ، فوقف األستاذ الشيخ حممد احلكيم ، أحد رفاقه يف سفر احلج ، فأبَّنه 

 وعرَّف الناس قدره ، وواروه ترابه يف منتصف املسافة بني ضريح سيدنا إبراهيم ولد النيب 
 . وقبور الشهداء 

ى عمراً : لقد قضى الشيخ عيسـ عمل الشيخ عيسى رحمه اهلل في المجتمع  *
طوياًل تقلبت فيه البالد شّت التقلبات ، وختلل ذلك الشيء الكثري من االضطراب اخلاصي 
والعامي ، وكانت البالد يف شبه ثورة اجتماعية هائجة ، فكان الشيخ عيسى يتنقيل بني 
 املساجد واجلوامع داعيًا إىل اهلل ، مناديًا بنبذ املنكرات ، حمبِّبًا بالفضائل ، وكان أمره

باملعروف يتطوير أحيانًا فيأخذ شكاًل من القوة واحلضي على اجلهاد يف سبيل اهلل ، فقبل 
دخول الفرنسيني حلب قام حبركة جهاديية مباركة ، إذ ذهب إىل األقضية والقرى ، وحريض 
املسلمني على اجلهاد ، ومجع كثرياً من املتطوعني الذين ، قدموا حلب خبيلهم ورجلهم ، وقد 

منهم بندقيته متحمسًا يشرق نور اإلميان من وجهه ؛ ومل يلبث أن بلغه أني املقاومة محل كل 
قد انتهت يف دمشق ، فتفريقت اجلموع وما مت هلا شرف اجلهاد ، وملا استتب األمر للفرنسيني 
يف البالد ، سعى بعض الوشاة فأبلغوا اجلنرال ) غورو ( مبا صنع ، فكان جوابه يف حنكته 

قال : " إني هذا األستاذ ي شكر على عمله ، ألنه قام بواجب الدفاع عن وطنه  السياسية أن
 "(1)  . 

وكما كان األمر باملعروف يأخذ ذاك الطور من الشدية واجلهاد حينًا ، فقد كان ينزع 
، فقد   إىل ضرب من السعي اخلريي ، واالهتمام بفقراء املدينة املنورة جريان رسول اهلل 

جيمع املال من املسلمني كل عام ، ويرسله مع مجاعة من أمناء احلجاج  كان الشيخ عيسى
ليوزيع على فقراء املدينة املنويرة ، وقد جعل ذلك ديدنه ، حّت إنه قبيل انتقاله إىل جوار ربه 
أعطى ما معه من أمانات دجبية هلذه الغاية لتوزيع على الفقراء وحلق بالرفيق األعلى ، كل هذا 

 سه األخالق يف املدرسة اخلسروية ، ودروسه العامية يف املساجد . يضاف إىل تدري
" وهناك أثر حّي ، خّلفه الشيخ األستاذ عمر هباء الدين األمريي رمحه اهلل : يقول 

إنّه نجله الكريم النجيب الذي ال يشك ذو نظر أنه سيفوق أباه في  عيسى رحمه اهلل
                                                           

( ـ ينظر كالم األستاذ عمر هباء الدين األمريي يف مقديمة : " ديوان فتح اجمليب يف مدح احلبيب " للمرتجم له 1)
 بتصريف واختصار .
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تهذيبه ، وثقفه وعلمه ، فأشرقت بدايته ، علمه وعمله إن شاء اهلل ، فقد هذبه فأحسن 
ونمت على الفضائل والمكارم ، مّما يؤمل معه اإلنسان أن يراه في مصاف األماجد ، 
وال عجب فقد قال ابن عطاء اهلل رحمه اهلل : " إذا أشرقت البدايات أشرقت النهايات 

أحمد نجل الشيخ " .. وإّني ألذكر أن دار األرقم كان من أول أركانها األخ األستاذ 
 . (1) عيسى رحمه اهلل

 
 

  
 1368ـ  1202ـ التعريف بالداعية الرباين الشيخ حممد أبو النصر خلف احلمصي  *

 هـ : 
هو اإلمام الشهري ، العامل العامل ، والداعية الرباين ، شيخ العلماء ، وأسوة الدعاة 

الذي كانت الدعوة إىل اهلل تعاىل األتقياء ، وأحد كبار الدعاة يف بالد الشام ومرشديهم ، 
شغله الشاغل ، وعمله الدائب ، فلم يهدأ عن الدعوة إىل اهلل يف البلدان واألرياف ، والبادية 
واحلاضرة واهتدى على يديه عشرات األلوف ، وتاب إىل اهلل تعاىل بتأثريه ودعوته خلق ال 

اً ، وحتويلوا من حال إىل حال ، وذلك فضل اهلل   يؤتيه من يشاء .حيصون عدي
: هو الشيخ حمميد أبو النصر بن الشيخ حمميد سليم احلمصيي بن  ـ نسبه وأسرته  *

خلف بن اجلنديي احلسييني الشافعيي ، اإلمام املرشد العاليمة ابن املرشد العاليمة ، مرّبي 
 الطالبني ومرشد  السالكني ، ووالده الشيخ حمميد سليم بن خلف بن اجلنديي احلمصيي رمحه

هـ . ترّبي والده الشيخ حمميد سليم على يد  1328ـ وتويفي عام  1232اهلل تعاىل ، ولد عام 
الشيخ أمحد الطظقلي ، الذي كان من مشاهري علماء دمشق ومرشديها ، وأحد خلفاء 
الشيخ خالد النقشبنديي رمحهما اهلل تعاىل املقديمني ، وقد أجيز الشيخ حمميد سليم من شيخه 

مره مثانية عشر عامًا ، وكان من كميل الرجال ، وخليص األخيار ، أخذ العلوم باإلرشاد وع
الشرعيية على كثري من فضالء الشيو  يف عصره ، وانتفع به خلق كثري يف محص وغريها من 
بالد الشام ، ورّبي ثلية طييبة كرمية ، من العلماء األخيار ، والدعاة املرشدين ، وسلك عنده  

 ة األتاسيية والسباعيية . كبار علماء األسر 
، مستجاب الدعاء ، خرج مرية  ـ وكان الشيخ محّمد سليم كثير الكرامات  *

يستسقي للناس ، بعد احتباس القطر ، واشتداد الكرب ، فدعا وأحلي على اهلل تعاىل بالدعاء 
                                                           

 ( ـ املرجع السابق باختصار .1)
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 ( ، فما أمتي كالمه حّت ظهرت الغيوم ، ونزل يارّب ال تخجل هذه الشيبة، مثي قال : ) 
 .     (1)املطر كأفواه القرب ، فأسلم يف هذا اليوم كثري من نصارى محص 

/ 1202حبمص يف رجب سنة /الشيخ محّمد أبو النصر : ولد  ـ والدته ونشأته  *
هـ ، واعتىن به والده عناية فائقة فأخذ عنه مبادئ العلوم ، والطريق من آداب وأذكار ، 

اجلمل على اجلاللني ، وإحياء علوم الدين ، وبعد أن وتلقيى عنه التوحيد ، وقرأ عليه حاشية 
حتقق من أهليته لإلرشاد ، أذن له اإلذن التامي املطلق ، وأجازه إجازة عامة . كما قرأ 
الصحيحني ، وقرأ الفقه الشافعي على الشيخ عبد الغين السعدي ، والشيخ حممد احملمود 

،  (2)الشيخ بدر الدين احلسيني البيباين األتاسي ، والشيخ عبد القادر الشيخة ، وحضر على 
يف تفسري اإلمام النيسابوري ، وممن أجازه واستفاد منه الشيخ سليم املسويت ، والشيخ شرف 

 احلق اهلندي ، واجملاهد أمحد شريف السنوسي . 
: وقد تشرف بزيارة األراضي املقدسة ، وأداء  ـ صالته بعلماء الحرمين الشريفين  *

هـ ، ويف هذه األخرية تزاحم عليه الناس   1363هـ ، مث يف سنة  1320 النسكني يف سنة
كثريًا وأقبلوا عليه ، وانتسب إليه كثرة ال حيصون ، منهم احملديث عمر محدان احملرسي ، 
والسيد علوي املالكي ، والشيخ حسن مشاط ، والسيد أبو بكر احلبشي ، والشيخ حمميد 

 ياسني الفاداين وغريهم . 
؛ فهم كثرة من األعالم ، منهم : الويل الصاحل املرشد الشيخ  تالميذه بالشامـ أما   *

عيسى البيانوين ، والشيخ حمميد احلجيار ، والشيخ اجملاهد حممد احلامد ، والسيد عبد الباسط 
خلف ابن صاحب الرتمجة ، والشيخ بدر الدين احلامد وغريهم ، والشيخ عبد القادر 

ما سلك عند الشيخ حمميد أّب النصر كبار علماء محص ؛ منهم : القصياب الدير عطاين . ك
الشيخ حسين السباعيي والد الشيخ الدكتور مصطفى السباعيي ، وقد قال مرية الرئيس هاشم 

إذا أردتم أن تنجح سورية ، فلتدخل في الطريقة النقشبنديّة عند  األتاسي رمحه اهلل : "
 . (3)"  الشيخ محّمد أبي النصر

                                                           

/ باختصار من 208، ص/ ( ـ انظر كتاب : " العاليمة اجملاهد الشيخ حمميد احلامد " للشيخ عبد احلميد طهماز1)
 سلسلة أعالم املسلمني نشر دار القلم . 

( ـ يقول الباحث : إن الشيخ بدر الدين احلسين البيبايني هو من أقران الشيخ حمميد أّب النصر ، فحضوره عليه إن 2)
د حديثين ثبت إمنا هو على منهج سلف هذه األمية يف أخذ األقران عن بعضهم واعرتافهم بفضل كلي ذي فضل ، وق

 بعض املعاصرين للشيخني : أن الشيخ بدر الدين احلسين أخذ الطريق أيضاً على الشيخ حمميد أّب النصر
 ( ـ كما مسعت ذلك من أستاذنا الشيخ حمميد علي مشعل ، جزاه اهلل خرياً .3)
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؛ فهم مجع غزير ، من العلماء وطاليب العلم أيضاً  ا تالميذه في حلب وحماةـ وأم  *
 ، وكل ذلك عدا عن انتفاع العامية واستفادهتم منه ، وتوبة األلوف من الناس على يديه . 

: كان رمحه اهلل تعاىل مستقيمًا على الطاعة ، صاحب كرامات   ـ تقواه واستقامته  *
وكان كثري األوراد واألذكار ، ال يرتك قيام الليل حبال ، كثري كثرية ، بلغت مبلغ التواتر ، 

القراءة للقرآن ، وخاصة قبيل وفاته . يقول تلميذه الشيخ حممد احلامد ، رمحه اهلل تعاىل : " 
 إن الفجر ما كان يطلع على الشيخ حمميد أّب النصر ، حّت يذكر اهلل ثالثني ألف مرية " .

محه اهلل تعاىل صاحب دعوة مستجابة ، لني اجلانب ، : كان ر  ـ أخالقه وشمائله  *
سخي اليد سهل الطبع ، رحيمًا بالناس ، ومن رمحته أنه ما دعا على أحد من الذين كانوا 
حيقدون عليه ويؤذونه ، وكان إذا بلغه عن أحد منهم ما يقوله فيه ال يغضب ، وال يتأثر ، بل 

وال يزيد على ذلك . وكان رمحه اهلل تعاىل  " ، ادعوا له ، ادعوا لهيقول ملن حوله : " 
متواضعًا ، رحيماً خبلق اهلل تعاىل مجيعًا ، لني القلب ، طويل الصمت ، طييب النفس ، غزير 

 الدمعة .
وكان يتفقيد مريديه ، ويزورهم يف بيوهتم ، ويقبل دعوهتم ، ويسافر من أجل رؤيتهم ، 

اسبة . ومن تواضعه أنه كان يقديم الطعام ويتعريف على أحواهلم ، ويسأل عنهم يف كل من
ملريديه ، ويطعمهم بيديه ، ويأكل فضل طعامهم ، وحيمل العجني بنفسه إىل الفرن . وكان 
حيرتم العلماء ، وجيليهم ويكرمهم ، ويقديمهم يف صدر دجلسه ويقول : هؤالء عظيمهم اهلل 

 سبحانه فعلينا تعظيمهم .
: وكان رمحه اهلل تعاىل طويل الصمت ، قليل  اسـ شغفه بالدعوة وتأثيره في الن  *

الكالم ، وإذا تكليم تكليم بكلمات قليلة ، يعظ هبا احلاضرين ، فرتقي القلوب ، وتذرف 
اً  العيون ، ويعظم تأثريها يف الناس ، فكم تاب على يديه يف تلك اجملالس خلق ال حيصون عدي

ه من دجلس واحد حضره ، فأصبح ؟! وكم عاد بعض الشانئني من خليص تالمذته ومريدي
 جيليه ويقتفي أثره .! 

ويقول عنه تلميذه الشيخ حمميد احلامد رمحه اهلل تعاىل يف مقابلة معه يف دجلية : " 
 " . ولئن كان مني نفع لألّمة ، فهو في صحيفة شيخي مسّجلحضارة اإلسالم " : " 

لكالم ال خيلو من : وقد كنت أحسب هذا ا ـ ويقول الفقير كاتب هذه الكلمات  *
مبالغة احملبي املعجب ، ولكنين عندما تعريفت على بعض أهل البادية البعيدة ، يف شرقيي 
مدينة حلب ، رأيت من تأثري الشيخ أّب النصر رمحه اهلل تعاىل فيهم العجب ، فقد حديثين  

ة واحدة ، كبار السني منهم عن تأثري الشيخ أّب النصر فيهم ، وكيف تابوا على يديه من زيار 
 وافتتح المسجد ، وأخذ عليهم العهود على إقامة الصلوات الخمس والمحافظة عليها
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، ولقينهم أذكار الطريقة النقشبنديية وأورادها ، وأذن هلم يف إقامة اخلتم ، فال يزالون حيافظون 
 عليه منذ ما يزيد عن أربعني سنة .

الشرع ، ودقية اتيباعه ، فقد مسعنا  : وأما أدبه مع ـ أدبه مع الشرع ، ودّقة اتّباعه  *
صحبنا الشيخ أبا من الشيخ أمحد رمحه اهلل تعاىل مرارًا ، ويف مناسبات عديدة قوله : " 

النصر رحمه اهلل تعالى مدة طويلة ، فما رأينا منه مخالفة ألدب من آداب الشرع ، كان 
 " . رحمه اهلل مرشداً مجتهداً 

؛ أن الشيخ  مه اهلل تعالى في أكثر من مناسبةـ وحّدثنا شيخنا الشيخ أحمد رح  *
كان ال يرتضي شيئًا من شطح الصوفّية ، أو خروجهم عن ظاهر أبا النصر رمحه اهلل 

وآدابه ، وال يقري أحدًا من أتباعه خاصية على قراءة شيء من الكتب اليت فيها مثل  الشرع
خة عن آبائهم بغري علم ، إىل طلب ذلك ، وكان كثرياً ما يدعو أتباع الطرق الذين ورثوا املشي

 العلم الشرعيي برفق ، وحيرص على إبعادهم عن كلي ما فيه مزلية أقدام ، أو مضلية أفهام " . 
ومل أر أحدًا من العلماء يف عصره ، اجتمعت عليه قلوب العامة واخلاصة ، والقريبني  

ك للشيخ حممد أّب النصر والبعيدين ، وعمي نفعه وخريه ، وفضله وتأثريه ، كما اجتمع ذل
خلف احلمصيي ، يف مشايلي بالد الشام ، والشيخ بدر الدين احلسيني يف جنوهبا رمحهم اهلل 

 تعاىل ، وأجزل مثوبتهم .
ولقد فتح اهلل تعاىل على الشيخ حمميد أّب النصر من الكرامات احلسيية واملعنويية ما روي 

ها تلك الكرامات املعنويية ، اليت تعين ما كان بالتواتر عمين عاصره ورآه ؛ وال شكي أن أجلي 
عليه رمحه اهلل من عظيم االستقامة والتمسيك بالسنية ، والتأديب بآداب الشرع ، وتشمل 

 التأثري العجيب الذي جعله اهلل حلاله وكالمه يف قلوب الناس ونفوسهم .
يخ حمميد احلامد " يف كتابه : " العاليمة اجملاهد الش ـ يقول الشيخ عبد الحميد طهماز

 : 
"  واستقامة الشيخ أبي النصر ، أجمع عليها كل من رآه وعرفه ، رحمه اهلل تعالى" 

(1) . 
: تويف رمحه اهلل تعاىل حبمص وقت السحر من ليلة اجلمعة اخلامس من رمضان  ـ وفاته

ت / هـ رمحه اهلل وأثابه رضاه ، وقد انكشف قربه بعد سنة من وفاته ، ففاح1368سنة /

                                                           

 / من الكتاب املذكور . 201( ـ انظر ص / 1)
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رائحة ذكية من قربه الشريف ، ورؤي حبالته اليت دفن هبا ، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء " 
(1) . 

 
 

 ـ مكانة الشيخ أمحد بني العلماء :   *
وتتجليى لنا مكانة الشيخ أمحد رمحه اهلل بني إخوانه من العلماء يف عدية جوانب ، أمهيها 

 : 
ى مستوى مدينة حلب ، وعلى مستوى سوريية ، ـ مشاركته يف لقاءات العلماء ، عل 1

 فيما يعرض من أمور تقتضي ذلك ، وكان إجيابيياً يف ذلك مسارعاً .  
ـ نشاطه يف رأب الصدع ومجع الكلمة ، والدعوة إىل عقد اجتماعات العلماء ، وقد  2

ذكريات ال كان اإليوان يف جامع أّب ذر موئاًل هلم ، يلتقون فيه يف كلي مناسبة ، وهلم فيه 
  تنسى .
ـ ثناء علماء عصره عليه ، وإشادهتم بتقواه وصالحه ، وحكمته يف الدعوة وتأثريه ،  3

 وسنذكر طرفاً من ذلك فيما يأيت بعون اهلل .
 أوالده وأبرز تالمذته :  *

؛ فقد و هب الشيخ أمحد من األوالد أربعة عشر ولدًا ، بقسمة متساوية  ـ أما أوالده
ناث ، تويفي منهم ذكر وأنثى وهم صغار ، مثي رزق أنثى ب عيد وفاته من زوجه بني الذكور واإل

الثانية ، وقد بشير زوجه هبا ، ومسياها : " هبة الرمحن " ، وهو يف مرض وفاته ، فكان دجموع 
 أوالده الذين تويفي عنهم ثالثة عشر .

كور إىل طلب العلم وقد اعتىن الشيخ برتبية أوالده عناية كبرية ؛ فحرص على توجيه الذ 
الشرعيي ، ليكونوا علماء دعاة إىل دين اهلل ، فنسبهم إىل الثانويية الشرعيية بعد املرحلة 
االبتدائيية ، وكان يسمع من بعض الناس عتبًا يف ذلك : " ملاذا كل األوالد تريد أن خترجهم 

ر بين الناس إن كل صاحب مهنة شريفة ، رفيعة القدمشايخ .؟! " فكان جييب بقوله : " 
، يعتّز بمهنته ، ويريد أن يكون أوالده مثله ، فالطبيب يريد ألوالده أن يكونوا أطّباء ، 
والمهندس يريد ألوالده أن يكونوا مهندسين ، فلماذا ال يريد طالب العلم ألوالده أن 
يكونوا مثله .!؟ وإذا لم يكن أوالد المشايخ مشايخ فمن يتوّجه إلى طلب العلم 

                                                           

ازة والسماع " ، أو " إمتاع أويل النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر  ( ـ من كتاب : " تشنيف األمساع بشيو  اإلج1)
 باختصار وتصرف .     35ـ  34" للشيخ حمميد ياسني الفاداين ، ص 



 34 

.!؟ ومن أحّق بذلك منهم .؟! ثّم ما أحوج األّمة إلى طاّلب العلم ، الدعاة إلى  الشرعيّ 
دين اهلل تعالى على بصيرة ، ونحن نرى العلم الشرعّي يقّل بين الناس ، والجهل يفشو 

 " .   يوماً بعد يوم .!
نالت ؛ فقد صرف الشيخ جزءاً كبرياً من وقته لرعاية بناته وتعليمهني ، فـ وأما بناته    *

ابنته الكربى من ذلك قدرًا كبريًا من عنايته ، حّت أصبحت داعية للنساء ، وواعظة مؤثيرة ، 
فكانت تنوب عن والدهتا يف إقامة الدرس األسبوعيي للنساء ، وقد اهتدى على يديها بفضل 

 اهلل تعاىل كثريات ، والتزمن احلجاب الشرعيي ، وحافظن على فرائضهني وواجباهتني .
محه اهلل على اختيار األزواج الصاحلني هلني ، وكان يؤثر طالب العلم على من وحرص ر 

سواه ، فزويج أكثرهن لطاليب علم ، ال ميلكون شيئًا من متاع الدنيا ، فأحيا بذلك سرية 
 السلف الصاحل ، وقديم النموذج العمليي من نفسه ، ليكون للمتيقني إماماً .

؛ فمثل هذا األمر يعسر فيه اإلحاطة  اهللـ وأما أبرز تالميذ الشيخ رحمه   *
واالستقصاء ، ألن الذين تأثيروا بالشيخ يف خمتلف مراحل عمله التعليميي والدييني والدعويي ، 
ويعديون أنفسهم من تالمذته ال حيصيهم عدي ، وال جتمعهم ذاكرة ، وخباصية يف مرحلة عمل 

ب العلم ومنبتهم ، ومعقل العلماء وحصنهم ، الشيخ يف الثانويية الشرعيية ، اليت هي مورد طالي 
وحسب  الشيخ فضاًل وذكرًا أنه كان ميثيل مدرسة دعويية تربويية أحيت كثريًا من املفاهيم 
اإلسالميية اليت كانت غائبة عن فكر الناس وواقعهم ، وأصيلت كثريًا من احلقائق اإلميانيية 

 والدعويية اليت حجبتها سحب الغفلة والنسيان .
 رحالته وأسفاره  :  ـ *

لقد كانت الرحلة احلبيبة إىل قلب الشيخ كل عام هي رحلة احلجي والعمرة ، كان يراها 
استجماماً لروحه ، وغذاء لقلبه ، ومغنماً ال يعدله شيء من مغامن الدنيا وهبارجها ، يقول يف 

 بعض قصائده :
 إذ ما ذكرت حتريكت أشجاين  أرض احلجاز فدتك نفسي  إنين 

 روحي  به ماذا  هناك  عراين .؟   ا وطئت ثرى  احلجاز   تعليقت مل
 متمادياً ، وجفا  الكرى  أجفاين   فإذا نزحت  بكيت من أمل النوى 
 يفىن  الزمان  وما  هواي  بفاين   إين  أكابد   يف  الفؤاد    صبابة 
  والبعد   عن    جنباهتا   أضناين  ياكعبة  وهلي   هبا   هدي  القوى 

 . (1)متعليقاً    بالسرت  واألركان .؟   فمّت   أراين    طائفاً    متمتيعاً   
                                                           

 / .284ـ  278( ـ انظر دجموعة العبادات للشيخ أمحد رمحه اهلل ص/ 1)
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 ـ وهو القائل يف بعض قصائده ، يصف لواعج حبيه ، وتباريح حنينه :
 يطول    ببعدك   املضين   أنيين   أيا أرض احلبيب فدتك نفسي  
 ني وكم ذرفت من الدمع  السخ  فكم  أرقت  هلذا  البعد  عيين  
 لكم  روحي  وما ملكت  مييين   أحيباّب   لكم   حيب   وقليب  
 فقد   بريت   وما حنثت   مييين   وإن   أقسمت : إين  مستهام  

 ـ ويعربي عن مشاعر أنسه وهو يف أرض احلمى ، جيتين نفحات املناسك وعبريها فيقول : 
    عرفات متجريداً   هلل   يف  يا حبيذا    يوم    أغري    قضيته  
 ذكراه بني اخليف واجلمرات   والعيد يف وادي مىن ال تنقضي  
 مرياً   كرمياً  والزمان   موايت   أيام أنس  يف  احلجاز  متري  ّب  
 من  جنية  أسعى  إىل  جنيات   ما  بني  مكية   واملدينة  رحلة  

ق قلبه هبذه الرحلة وكان يسمع لومًا وعتبًا من بعض الناس ، ملا يرون من شدية تعلي 
وهل هناك أقّل من ذلك .؟ في السنة كلها نذهب مّرة واحدة .؟! املباركة ، فيقول : " 

إذا كان اإلنسان مريضًا يذهب للتداوي ال أحد يلومه أو يعتب عليه ، وأنا أذهب 
 " . متداوياً 

العلماء وكانت هذه السفرة املباركة ، اليت حيرص عليها كلي احلرص ، سبياًل للقائه ب
والدعاة إىل اهلل تعاىل ، الذين حيضرون موسم احلجي من شّت أرجاء العامل اإلسالميي ، فيكون 

 احلوار معهم ، والتعريف على أوضاع املسلمني يف العامل .
وقد مسعنا منه الكثري عن لقاءاته يف تلك األسفار ، وعن مشاهداته ، وما جرى معه 

ر باملعروف والنهي عن املنكر ، فهذا السفر املبارك يف من مواقف يف التذكري للناس واألم
 حقيقته يغين عن أسفار ، ويسدي مسدي التنقيل يف البالد وكثرة الرتحال .

، وحبي اخلروج عن صخب املدينة ، واخللوة  ـ وقد كان الشيخ مولعاً بفطرته بالسياحة
ية لألسرة واعتناء هبا ، فكان خيرج إىل املؤنسة باهلل تعاىل تفكيرًا وذكرًا ، وتفريغًا للعلم ، وترب

، فيقضي أكثر أشهر الصيف مع أسرته ، وينزل كلي أسبوع إىل  (1)جبل األربعني يف الصيف 
" حلب " خلطبة اجلمعة ، وقضاء بعض املصاحل ، فحظيت بذلك أسرته من تربيته وعنايته 

مسئولياته الدعويية يف  الشيء الكثري ، ولكنه عندما فتحت عليه الدعوة أبواهبا ، وعظمت
رعاية الشباب ، واإلشراف على برادجهم العلميية والرتبويية ، انقطع عن هذا املصيف ، وشغل 

 مبخييمات الشباب الرتبويية ، اليت كان يقيمها سنويياً ، ويشرف عليها بنفسه .
 

 
 

 مرضه ووصييته ووفاته ، وجنازته ودفنه ، وشهادة بعض معاصريه :   *
 ووصييته ووفاته ، وجنازته ودفنه : مرضه  *

                                                           

 ( ـ وهو مصيف قريب من مدينة " حلب " .1)
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إن كل من كان يعرف الشيخ عن كثب من إخوانه وحمبيه ، ويرى ما كان يتمتع به من 
حيوية ونشاط ومهة وفتوة ، يتصور أنه يعيش عمرًا مديدًا ، وأن حظ األمة يف مثله مذخور 

 وقوية . وافر ، ولكني األعمار املقديرة ال تقف دوهنا صحية أو فتوية ، أو شباب
وىف لقاء من اللقاءات مع الشيخ بعد الفجر ، ىف أواخر مجادى األوىل من عام 

هجرية ، بدت على وجه الشيخ مظاهر الوهن ، فشكى ما حيسي من آالم منذ أيام  1305
، فاختصرنا لقاءنا ، مث التقيناه بعد ذلك ، فحدثنا أنه زار بعض األطباء الذين يثق هبم ، 

فوصفوا له بعض العالجات واملسكنات ، مث ازدادت شكوى الشيخ ، وحدثهم بشكواه ، 
وشخيص حالته بعض األطباء أهنا ) روماتيزم شديدة ( ، وقد رافقها )سكر الشيخوخة( ، 
وتناول األدوية الّت نصح هبا ، ولكن صحته كانت تزداد مع األيام تدهورًا ، حّت أقعدته 

قاءات مع إخوانه ، وتوقف كذلك عن النشاطات آالمه عن القيام باخلطابة والتدريس والل
العامة الّت كان يقوم هبا ، ووكيل باخلطابة والتدريس بعض إخوانه ، مث به اشتدي املرض ، 
ونصح أوالده أن ينقلوه للعالج خارج سورية ، وشجعهم على ذلك أطباؤه اخلاصيون ، فنقل 

ص مرضه هناك خمتلفًا عن إىل عميان ، وأجريت له الفحوصات الالزمة .. فكان تشخي
تشخيص األطباء يف حلب ، وأشرف الدكتور قنديل شاكر على عالج الشيخ ىف عمان ، 
واعتىن به غاية االعتناء ، وهو من خرية األطباء املختصني ، مثي أخرب أوالده أن مرضه هو 
 السرطان ىف الدم ، ونقيي العظام ، وعندما استكمل التحاليل ، والحظ سري الدواء ،

نصحهم بالعودة به إىل " حلب " ، فال حيلة للطب وقتئذ ىف عالج هذا املرض ، كما أكد 
ألنه يعاني فى مرضه من آالم مبّرحة ، لو علم بها عليهم أن يزيدوا من العناية بالشيخ : ) 

 ( . عدوه ألشفق عليه ، ورّق لحاله
آالمه ، فكتب فيها وعندما عاد الشيخ من " عمان "  نزل ىف دمشق شهراً ، واشتديت 

 وصيته األوىل ، مث نقل إىل " حلب " ، واشتدي مرضه يوماً بعد يوم .
وضرب الشيخ ىف مرضه مثاًل رائعًا يف الصرب واجللد ، وحتمل اآلالم الشديدة ، والبعد 

 عن الشكوى احتساباً هلل تعاىل ، مث اشفاقاً على أهله وأوالده ، وإخوانه وحمبيه . 
ده يشهد آثار اآلالم املربحة على وجهه ، وىف وعكات جسده ، الذى وكان كلي من يعو 

يرزح حتت وطأة املرض ويئني ، ولكنيك ال تسمع منه إالي كلمات الرضا عن اهلل تعاىل ، والثناء 
 عليه سبحانه .

سنطيب وكان يطمئن إخوانه وحمبيه ، عندما يسألونه عن حاله ، فيجيبهم بقوله : " 
أنه كان يوريي بذلك عن انتقاله من هذه الدار إىل الدار اآلخرة : } " ، وك إن شاء اهلل

 ( { الضحى .4ولآلخرة  خرٌي لَك ِمن األوىل )
وكان مع شدة مرضه ، ال يقري أمامه أية خمالفة شرعية ، فكان يشري إشارة مفهومة ، 

إليه أن  إلنكار ما يراه خمالفًا للسنة ؛ فإذا رأى بعض من حوله ، يشرب بشماله ، يشري
يشرب بيمينه ، وإذا أراد بعض أهله أن يلبسه ثوبًا ، وقدم له الكم الشمال امتنع عن تقدمي 
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يده ، ومل يقدم إال ميينه ، مما يدلي على حرصه على السنة ، ومتسكه هبا رمحه اهلل حّتي يف 
 أشدي حاالت مرضه .

أن تبليغ لولده مث كتب الشيخ وصيته الثانية وختمها ، وكلف من حضر من أوالده 
 . (1)الشيخ حمميد أّب النصر ، وال تفتح إال بعد وفاته رمحه اهلل 

/ هجرية ، بدت حالة الشيخ الصحية ، 1305ومع بداية شهر ذي احلجة من عام /
توحي بقرب املنية ، فضعف اجلسم يزداد ، واآلالم تتضاعف ، والقوة على احلركة مل تبق منها 

 البصر ، والعقل والفؤاد ، كل ذلك كان بقوته وسالمته .إال ذبالة ، ولكن السمع و 
/ هـ ، وصلى الشيخ 1305وجاء يوم اجلمعة السابع عشر من ذي احلجة من عام /

صالة الفجر ىف فراشه ، مثي اضطجع ونام قلياًل ، مث استيقظ ضحًى وجلس ، مث جاءته حالة 
ت من داخل جوفه كلمة : " اهلل " غريبة ، فوقف أهله وأوالده احلاضرون مذهولني ، إذ انبعث

، بصوت قوي مسموع ، وكان صوته خمتفيًا مدة مرضه ، ال تسمع منه إال مهسًا خفيفًا ، 
فما زال يكرر هذه الكلمة العظيمة اجلليلة ، مبثل هذا الصوت ، ويتحرك هبا صدره بقوة ، 

ه إىل بارئها أكثر من نصف ساعة ، مث انقطع صوته فجأة ، وسكنت أطرافه ، وفاضت روح
. 

فسارع أحد أوالده إىل استدعاء الطبيب ، فعلم الطبيب من أويل نظرة ، أني الروح 
فاضت إىل بارئها ، فأقبل على أوالده يواسيهم ويعزييهم ، وخيفيف من مصاهبم ، وطار اخلرب 

 ، وبلغ إخواَن الشيخ وأحبابَه ، فكان وقع املصيبة عظيماً .
صباح يوم السبت ، تبدو على وجوههم لوعة احلزن  ّب ذر ،وازدحم احملبيون ىف جامع أ

واألسى ، لقد كانوا يشعرون أن فقد آبائهم وأمهاهتم أخفي وأهون من هذا الرزء الفادح ، 
واخلطب األجلي .. وغصي املسجد بالوافدين ، وسجيي الشيخ بعد تغسيله ىف دجلس املكتبة : 

قوا عليه نظرة الوداع قبل الصالة عليه ومواراته ىف ودخل إخوانه وحمبوه ، ليل (2)" الليوان " 
 الثرى .

وك شف عن وجهه ، فواهلل مل أر ميتًا قبل ذلك اليوم ، يأنس به احليي ، كما رأيت 
 الشيخ رمحه اهلل ، كان كأنه يبتسم ابتسامته املعهودة ، الّت مل تكن لتفارق وجهه وحميياه .

                                                           

 اين من هذه الدراسة بإذن اهلل هذه الوصيية ، ومناذج أخرى من وصاياه رمحه اهلل .( ـ وسنعرض يف الفصل الث1)

( ـ وهو دجلس كبري له ىف النفس ذكريات عبقة ، إذ طاملا شهد لقاءات الشيخ بإخوانه ، وطاملا عقدت فيه دجالس 2)
يتدارسوا أوضاع األمة ، واملشكالت العلماء ، الذين كانوا جيتمعون بني احلني واآلخر مع الشيخ رمحه اهلل تعاىل ، ل

 االجتماعية الطارئة ، ويصدروا عن رأي واحد ، وهواجمللس الذى شهداإلحياءات يف خمتلف املناسبات .



 38 

وجتلت تربية الشيخ اإلميانيية ألهله وبناته ، إذ مث دخلت بنات الشيخ وحمارمه يودعنه ، 
مل تصدر منهن أيية خمالفة ، أو جتاوز حلدود الشرع ، لقد اعتصمن بالصرب ، واحتسنب األجر 

 ، ومل تتكلم إحداهن إالي مبا يرضي اهلل تعاىل .
مث محلت اجلنازه قبيل العصر إىل جامع " بان قوسا " ، وازدحم املسجد باملشيعني  

سعته ، وسعة فنائه اخلارجيي ، وتوافد العلماء واملشايخ من مدينة حلب وسواها من  على
 احملافظات . 

مث محلت اجلنازة على األكتاف إىل مقربة األعراّبي ، فكانت كليما سارت خطوة انضم 
إليها بضع  مئات من الناس ، حّت أصبح املشييعون كتلة مرتاصة من الناس ، أويهلا يف مقربة 

 راّب ، وهنايتها يف جامع " بان قوسا " ، الذي يبعد عن املقربة حوايل ثالثة أكيال .األع
مث دفن الشيخ رمحه اهلل تعاىل ، فأحسسنا أني قلوبنا دفنت معه ، واحتبست احلسرة 

 { .  إنا هلل ، وإنا إليه راجعونوالزفرات بني الضلوع : فـ } 
ارجعي إلى ربك ( 28) ا النفس المطمئنةيا أيته ووداعًا أيتها النفس املطمئنة .! }

 ( { الفجر .30) فادخلي فى عبادي ، وادخلي جنتي (20)راضية مرضية 
 اللهم .! ال تحرمنا بفضلك أجره ، وال تفتّنا برحمتك بعده ، واغفر لنا وله .

 
 

 
 

حني ثناء الناس عليه ، وشهادهتم فيه ؛ ورثاؤهم له : ما أكثر ما مسعنا من مدح املاد  *
للشيخ أمحد من ذوي الفضل والعلم ، والتقى والصالح ، وقد مري بنا العديد من ذلك يف 

 موطنه ومناسبته . 
وإني من عاجل بشرى املؤمن يف هذه احلياة الدنيا ، أن تنطلق ألسنة اخللق بالثناء عليه 

ه ، وقبوله عنده ،  ، وأن يوضع له القبول يف قلوب عباد اهلل الصاحلني ، مما يبشيره مبحبة اهلل ل
 كما جاء ذلك يف احلديث الصحيح .

 يقول رمحه اهلل فيما كتب من سريته الذاتيية : " شهادات :
ـ دعاين والدي رمحه اهلل تعاىل مرية ، وسألين أن أفريج عنه كربًا ، فاستجبت سريعًا ،  1

أحمد ! ذرّات  " يافأمسك طرف ساعده األيسر بني سبيابة اليد اليمىن وإهبامها ، وقال : 
 " . جسمي راضية عنك



 30 

ـ وحديثين الشيخ حممود سليمان القدسيي رمحه اهلل تعاىل ، وكان عظيم احملبية للوالد  2
رمحه اهلل تعاىل ، فقال : " كنت خارجًا مع والدك من باب السالم ، يف املسجد النبويي 

 " .  ولدي أحمد فاقني بمراتبالشريف ، فقال يل : " 
ة يف محص ، مع رجل من حلب ، فجلسنا مع الشيخ رمحه اهلل تعاىل ، يف ـ وكنت مري  3

صحن زاويته فيها ، فمري على البعد طفل من أحفاده ، وكأنيه رآه متكشيفًا ، فصاح به زاجراً 
 " .  واهلل ما أحد اليوم حفظ دينه ، مثل الشيخ أحمد، مثي قال : " 

ا إىل زيارة رجل من أهل الفضل ، ومليا ـ وكنيا مرية عند الشيخ يف محص ، فذهب بن 4
استقري بنا اجمللس ، قال الشيخ رمحه اهلل تعاىل للرجل : " هؤالء من حلب ، يعتقدون بأّب 
النصر ، وكلي واحد منهم يعدل مخسني رجاًل مثل أّب النصر " ، وهذه شهادات كرمية ، 

 . (1)أرجو خريها يف ديين ودنياي وآخريت ، إن شاء اهلل تعاىل " 
: شهادة والده رمحه اهلل به ، كما جاء يف كتابه : " فتح اجمليب  ـ ومن الشهادات 5

: " .. وبعدها بأيام ـ أي بعد رؤيا رأى املؤليف فيها السيد أمحد  (2)يف مدح احلبيب " 
ـ ولد يل مولود ، فسميته أمحد ،  الصياد الرفاعي ، وكان واسطة يف إدخاله على النيب 

وهو اآلن في سن الثالثين من صياد ، وعزي الدين ، وكنييته : " بأّب عليي " ، ولقيبته بال
 " . والحمد هلل على ذلك ،  عمره عالم عامل ، موفق ، كثير الرؤيا للنبي

تعاىل يف معرض رديه على بعض من ينتقصه ، أن والده  ـ وحّدثني الشيخ رحمه اهلل 6
ن دجالسه العامية ، وتعريض لذكر متسيك ولده الشيخ عيسى رمحه اهلل ، تكليم يف دجلس م

"  ولدي أحمد أفضل منيالشيخ أمحد بالسنية ، فأثىن عليه خرياً ، وقال باحلرف الواحد : " 
(3) . 

، أنه بلغه عن بعض الناس يف حياة والده أنه يقول : " إن الشيخ  ـ وحّدثني أيضاً  7
والده مبا يقول ذلك الرجل ، فأجابه أمحد عاقي لوالده ، ووالده غري راض عنه ، فحديث 

ذرّات جسدي يا ولدي راضية عنك ، ودعا له ، وأثنى عليه الشيخ عيسى رمحه اهلل : " 
 " . خيراً 

                                                           

 ( ـ انظر ما جاء يف كتابة الشيخ : " مراحل حيايت بقلمي " .1)

 / .103( ـ ص/2)
 قلمي " .( ـ وانظر أيضاً ما جاء يف كتابة الشيخ : " مراحل حيايت ب3)
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، الشاعر الكبري ، واملفكير األديب  ـ ومن الشهادات شهادة صديقه الحفّي الوفيّ  8
يتحديث عن فضائل الشيخ ، وهو  (1)، األستاذ عمر هباء الدين األمريي يقول رمحه اهلل 

عيسى رمحه اهلل ومآثره : " وهناك أثر اجتماعي هام ، خليفه الشيخ عيسى رمحه اهلل ، 
ذلك نجله الكريم النجيب ، الذي ال وعنصر حي ، ذهب وهو مسرور بأنه ال يزال حياي ، 

، فقد هذبه فأحسن هتذيبه ،  يشك ذونظر أنه سيفوق أباه في علمه وعمله إن شاء اهلل
وثقيفه وعليمه ، فأشرقت بدايته .. وال عجب فقد قال ابن عطاء اهلل رمحه اهلل : " إذا أشرقت 
البدايات أشرقت النهايات .. وإين ألذكر أن دار األرقم اليت كثر ما مسعتم عن احللقة اخلاصة 

 . اليت انبثقت عنها كان من أول أركاهنا األ  األستاذ أمحد ، جنل الشيخ عيسى رمحه اهلل "
كما   ـ ومن الشهادات ؛ شهادة فضيلة أستاذنا الدكتور ، الشيخ نور الدين عتر 9

جاءت يف كلمة الوفاء اليت أدىل هبا بعد وفاة الشيخ رمحه اهلل يف جامع أّب ذر ، فكان مما 
 قال : 

" ... إن مصاب الناس اليوم ، وفاجعتهم فادحة ، حيث فقدوا إمامًا وقدوة ، كان 
ميثيل التمسيك باحلقي واحلرص على احلقي مهما كانت الظروف ، حّت مع حيمل منهجًا ، 

أحبي الناس إليه ، لقد كان أستاذنا اجلليل رمحه اهلل تعاىل إنسانًا مربييًا ، قلي أمثاله يف هذا 
الزمن ، كانت الرتبية النبويية ، هدفه ومقصده ، وكان يسلك يف هذا ختطيطًا مجياًل ، وبنياًء ، 

 .وتربوياً 
وعندما شر فت املدرسة الشرعيية اخلسرويية ، ) الثانويية الشرعيية حبلب ( بإدارته رمحه اهلل 
بعث النشاط اخلامد ، وحريك الطاقات الشابية اليت كانت ميتة مهجورة ، فإذا به يثري يف 
هؤالء الطالب الصغار دوافع احلماس والنشاط ؛ فواحد منهم يبادر يكتب مقااًل إسالميًا ، 

آخر يعدي خطبة ، وهذا يعدي كلمة ، وذاك يدبيج قصيدة ، وكل هؤالء يرون الرعاية والتشجيع و 
 . (2)، ويرون التحميس والتحفيز .. 

ومن الشهادات : أبيات لفضيلة أستاذنا العاليمة الشيخ مصطفى أمحد الزرقا ـ  01
 د عودته من احلجي : رمحه اهلل تعاىل يف الثناء على الشيخ أمحد عزي الدين البيانويني بع

 كسبَت بِه ِرضا  الريبِّ الكرمِي   لِيهِنَك   أييها   األستاذ   َحجُّ 
 وأ بَت  اليوَم  باألجِر    العظيمِ   َقضيَت مبا َسعيَت أجلي َفرٍض 
 وذا  ِمنهاج   كلي   َفًّت  َحكيمِ   ت بادر  يف   َشبابك  َواِجباتٍ 

                                                           

 / . 17ـ  16( ـ كما جاءت يف مقديمات كتاب : " فتح اجمليب يف مدح احلبيب " ص / 1)
( ـ نقلت هذه الكلمات باختصار من الشريط املسجلي يف حفل أقيم يف جامع أّب ذري ، بعد وفاة الشيخ رمحه اهلل 2)

 تعاىل .
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 ن   على   ِصراٍط   م ستقيمِ َيكو   وأفضل   نعمٍة  ت رجى  َشبابٌ 
 ِبَغري    س لوِك     أ ستاٍذ   َقوميِ   َوَهْل  لِلنياشئنَي   َصالح   َسرٍي 
 َمسرَي  الَبْدِر   يف   قلِب  الغ ي ومِ   إذا   قَادتْـه م    األفعال   َسار وا
يِن   السَّليمِ   َضربَت  بطاعِة   املوىل  ِمثاالً   لنا  وع رفَت    بالدِّ

 َوتقَوى    اهلِل   ِنرباس    الَعليمِ   طاِبق    ِفعل َك   األَقواَل   ِفينا ي  
سَتِدميِ   وَتقَوى  اهلِل ِعصمة   ك لي َسارٍ 

 
 وِمفتاح      النَّجاِح     امل

 َكبشِر   النَّبِت   بِالَغيِث  الَعميمِ   مآب َك    ِعيد نا   فَالِبْشر    فينا
 .  (1)ألمحَد     خرِي     أ ستاٍذ   َكرمِي   ق وداً َعواطف   أمحٍد ِصيغْت  ع  

، شهادة  ـ ومما سمعت من شهادة بعض طالب الشيخ رحمه اهلل تعالى 00
الشيخ الدكتور أّب محزة ، حسني قاسم ـ حفظه اهلل ـ فقد مسعته أكثر من مرية يقول : " إن 

نا من خري يف حياتنا يعود بعد فضل الشيخ أمحد علينا ال ميكن أن ننساه أبدًا ، وإن ما نل
فضل اهلل تعاىل إليه رمحه اهلل ، لقد حدب علينا ، وأحاطنا برعايته وعنايته ، ووضع أقدامنا 
على طريق حمبية العلم الشرعي ، واحلرص عليه ، وكنا قد قدمنا من الريف ، فشعرنا بالضياع 

ملتعديدة ، وكدنا أن ننزلق لوال يف جوي املدينة وصخبها ، ومغرياهتا ومفاسدها ، وتياراهتا ا
 . (2)لطف اهلل تعاىل بنا ، وما هييأ لنا من رعاية الشيخ أمحد رمحه اهلل وأجزل مثوبته " 

 :  ـ ومما سمعت من شهادة أستاذنا الشيخ طاهر خير اهلل رحمه اهلل تعالى 01
ذي كان " ولقد كان الشيخ أمحد رمحه اهلل خري عون إلصالح جوانب اخللل والفساد ال

ضارب األطناب يف الثانوية الشرعية ، وكان عمله معي يف اإلدارة ميدان اختبار دقيق 
لشخصييته اإلدارية ، وحنكته وذكائه ، وحكمته وبعد نظره ، وباألخصي كان ميدانًا الختبار 
 قدرته على قيادة الفئات املتنافرة ، واالجتاهات املختلفة ، وكان جناحه يف ذلك منقطع النظري

، وفوق ما يتصور اإلنسان ، أو يطمح .. والسري يف ذلك ما كان يتمتيع به الشيخ أمحد من 
إخالص يف عمله ، وجتريد عن حظوظ نفسه ، ومهية عالية يف ضبط األمور ومتابعتها ، وأنا 
أشهد أين ما حلظت عليه يومًا من األيام اندفاعًا لغرض شخصيي ، أو حظي نفسي ، أو 

                                                           

ووصلت للكاتب خبطي  ى أمحد الزرقا رمحه اهلل تعاىللعاليمة الشيخ مصطفهذه األبيات نظمها فضيلة أستاذنا ا( ـ 1)
/ كانون الثاين 11هـ املوافق /1362/ حمريم /5ناظمها ، وقد كتب يف ذيلها : " نظمتها البن أخي أمحد يف /

 .أستاذ فصله الشيخ أمحد البيانويني من احلجي " / م ، لينشدها يف املدرسة على أثر عودة 1043/
ه الكلمات عندما عدناه يف مستشفى امللك خالد جبدية ، ومرية أخرى يف بيته مبكية املكريمة ( ـ وقد مسعت منه هذ2)

 هـ .16/4/1415بصحبة بعض أهل العلم بتاريخ 
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من مرضاة اهلل تعاىل ، لقد كان الشيخ قويًا أمينًا يف حتميل املسئولية ، تذكري بأمر ليس 
 والنهوض بأعبائها .

" لقد عرف الطالب عنه احلزم والعزم يف تطبيق النظام ومتابعته ، فأحبوا الشيخ أمحد 
وا من قلوهبم ، واستجابوا لشديته ، وتطبيعوا بالنظام الذي أراد هلم أن يلتزموا به ، ألهنم أدرك

 . (1)من صميم قلوهبم ، أنه يغار عليهم ، ويسعى ملصلحتهم ، كما يغار الوالد على أوالده 
 : ـ شهادة األستاذ الفاضل أحمد كرزون حفظه اهلل ورعاه 01

" كان الشيخ أمحد البيانوين رمحه اهلل يتيصف بالتواضع ، فكان خيتلط بالناس ، ويأيت 
حاجاته بنفسه ، ميشي وحده دون مرافقني له ،  إليهم يف أسواقهم ومتاجرهم ، ويشرتي

ودون أن يستعني بأوالده الشباب ، أو أحد من حمبييه وتالمذته ، فيسليم على الناس ، 
 ويرحيب هبم ببشاشة ، ويذكيرهم ويعظهم ، ويسأل عن أوضاعهم ويعاجل مشكالهتم " .

فكان حبقي مدريساً  " دريس عندي يف الثانويية العلميية اليت كنت صاحبها ومديرها ،
ناجحًا يف أسلوبه وضبطه ، وحمبية الطالب له ، وحرصهم على حضور دروسه ، وكان يبذل 
قصارى جهده يف عمليية التدريس ، وجيمع معها اإلرشاد والتوجيه مبا يأيت من شواهد 
ونصوص يقريرها على الطاليب ، ومبا يوزيع على الطالب من كتب هادفة من مكتبة الثانويية 

 لتلخيصها كواجب للتعبري ، مما كان له األثر الكبري يف حسن توجيههم ورعايتهم .
" وقد أكرمين اهلل بصحبة الشيخ يف سفر احلجي ، وكانت معه زوجته وابنته ، فكنت 
معجبًا باألدب اإلسالميي الرفيع ، وخلق احلياء الفاضل الذي متييزت به أهله إذ مل نسمع 

الل هذه الرحلة املباركة بطوهلا ، وكني يلتزمن حبجاهبني املتمييز الساتر منهني صوتاً أو كلمة ، خ
جلميع أطراف البدن ، حّت خالل فرتات االسرتاحة للصالة أو الطعام ، مما يعطي املثل الرائع 
عن العلماء والدعاة عما ينبغي أن يكونوا عليه من الرتبية األسريية السليمة ، والتطبيق األمثل 

وخالل تدريسه لنا لمناسك الحّج أشار إلينا بكل لطف ولباقة ا األكمل .. آلداب شرعن
، وبأسلوبه الفريد في الوعظ والتذكير أن نصطحب معنا هديّة مناسبة ، ُيسّر بها من 

أن نطلق   نقوم بزيارته كما هي العادة ، وخير هديّة نصطحبها معنا عند زيارة الحبيب
 . (2).. "  ، وتكون محّبتنا في القلب والقالب  لحانا لنكسب رضى اهلل ورسوله

                                                           

 ( ـ باختصار من مقابلة خاصية مع الشيخ طاهر خري اهلل رمحه اهلل يف بيته يف املدينة املنويرة ، قبل وفاته بسنتني .1)
 من شهادة خاصية تكريم بكتابتها األستاذ الفاضل بطلب من الباحث ، فجزاه اهلل خرياً . ( ـ باختصار يسري2)
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ـ  1208)  ـ شهادة األستاذ المرشد الكبير الشيخ محّمد بن أحمد الهاشميّ  01
 : (1)م ( بالشيخ أمحد رمحهما اهلل تعاىل ، وثناؤه عليه 1061ـ  1880هـ املوافق 1381

الشيخ حمميد أّب  وهي مما مسعته من الشيخ أمحد فقد حديثين رمحه اهلل أنه بعد وفاة
النصر بن الشيخ حمميد سليم خلف ، رمحهما اهلل تعاىل أحسي باليتم بعده ، وكان فقده عليه 
أشدي من فقد الوالد ، فبحث عن شيخ يالزمه ، وينتفع بصحبته ، وكان الشيخ قد مسع 

م إليه بالشيخ حمميد اهلامشيي رمحه اهلل فقصده يف دمشق ، وحضر دجلسًا من دجالسه ، مثي تقدي 
وسليم عليه وعريفه أنه من حلب ، وأنه من تالميذ الشيخ حمميد أّب النصر رمحه اهلل يطلب 
داللته على شيخ يالزمه ، وينتفع بصحبته بعد وفاة شيخه ، فقال له الشيخ حمميد اهلامشيي 

"  فقد سمعنا عن صالحه وتقواه ..رمحه اهلل،  أدّلك على ولد الشيخ عيسى رمحه اهلل : "
" ، وفهم منه الشيخ حمميد اهلامشيي  لقد دللتني على ضعيف فابتسم الشيخ ، وقال له : " ،

رمحه اهلل أنه ولد الشيخ عيسى ، فقال له : " أنت ولد الشيخ عيسى رمحه اهلل .؟ وعانقه 
 ودعا له خبري .

 ليهأنت فيك البركة والخير ، فالزم ما أنت عفأحلي عليه الشيخ رمحه اهلل فقال له : " 
. " 

واهلل لو أن الشيخ محّمد وكان الشيخ أمحد رمحه اهلل يعليق على هذه احلادثة بقوله : " 
 " . الهاشمّي رحمه اهلل يومها دلّني على أّي شيخ لذهبت إليه ولزمته

)   ـ شهادة األستاذ الجليل ، والحافظ الفقيه الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت 05
م ( ، بالشيخ أمحد رمحهما اهلل تعاىل ، وثناؤه 1060ـ  1802هـ املوافق 1380ـ  1311

 : (2)عليه 
فقد حديثين الشيخ أسعد صاغرجيي وهو من طاليب العلم يف دمشق ممن تتلمذوا على 
فضيلة األستاذ الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت رمحه اهلل وأخذوا عنه الفقه ، أن الشيخ كان  

" إن هذا الشيخ أسّميه شيخ ويقول هلم :  كثريًا ما يذكر هلم الشيخ أمحد رمحه اهلل ،
 ، ويثين هلم على صدق الشيخ وتقواه . الصدق "
، ما قاله األستاذ ضياء الدين الصابوين يف لقاء  ـ ومما قيل في رثائه من الشعر 06

يف جامع أّب ذر ، بعد وفاة الشيخ رمحه اهلل ، وهو ممن عرف الشيخ يف حليه وترحاله ، 
ضره ، وعرف عنه الكثري ، وأحبيه وتأثير به ، وكان حيضر دجالسه ، وصحبه يف سفره وح

                                                           

 / .2/747( ـ انظر ترمجته رمحه اهلل ، يف كتاب : " تاريخ علماء دمشق " ، للحافظ وأباظة 1)
 / .2/820( ـ انظر ترمجته يف املرجع السابق 2)
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فينشد فيها أشعاره ، فيسري هبا الشيخ ، فقد رثاه بقصيدة أكثر من ثالثني بيتًا ، ومما جاء 
 : (1)فيها 

 فهو   رمز  للدين  من أوتاده  طأطئ الرأس خاشعاً  جلهاده 
 به       وفؤادهورعاهم  ،  حب  كم أحب الشباب حباً كرمياً 
 يضحيي   للدين   يف   إسعاده  وهو  ميتاز بالتواضع  واحللم 

 ويفيض  احلنان   من    أبراده  فعلى  ثغره   ابتسامة    بشر 
 لريى  جنيها   بيوم    حصاده   يتوىل    غراسها       بيديه 

 هدي  ركن  للدين   من أطواده   هو خطب على البالد جليل 
 محلوه  قد  صحي   يف   إسناده   م بانتزاع   رجال ينزع  العل

، فهي أكثر من أن  وما رؤي له من بشارات،  ـ وأما ما رؤي به من رؤى صالحة
حتصى وحتصر ، سواء أكان ذلك يف حياته ، أم يف مرض وفاته ، أم بعد مماته ، وقد سجيل 

ن الرؤى الصاحلة اليت " مجلة م فتح المجيب في مدح الحبيبيف خامتة كتاب والده : " 
ثنا يف بعض املناسبات مبثيالهتا تنشيطًا للهمم ، وتثبيتًا على  رآها أو رئيت له ، وكان حيدي

 طريق احلقي واهلدى .
: " قد من اهلل عليي بربكة سييدي الوالد رمحه اهلل ،  ـ ويقول في مقّدمة هذه الرؤى

مجية ، رأيت أن أثبت هنا بعضها ، وبركة سيدي الشيخ أّب النصر قديس اهلل روحه ببشائر 
لتكون قرية عني للوالد ، واعرتافًا بفضل سيدي الشيخ رمحهما اهلل تعاىل ، وإيقاظًا هلمم 
السالكني ، و" إمنا األعمال بالنييات ، وإمنا لكلي امرئ ما نوى " ، مثي يذكر تسع عشرة رؤيا 

 .. خنتار منها ثالثاً ، يقول رمحه اهلل : 
  احلبيب يف اهلل  األستاذ اجلليل الشيخ حمميد احلامد ، عامل محاة وفقيهها ـ رأى األ 1

رأى أن شيخنا رمحه اهلل دخل به ومبجموعة من إخوانه  (2)أكثر اهلل يف املسلمني من أمثاله 
 ، مل يعرف منهم سوى أخيه الضعيف " أمحد الصياد عزي الدين البيانوين " . على النيبي 

هـ كأين يف احلجاز بني  احلرمني  1363/ شوال 11ميس /ـ ورأيت ليلة اخل 2
الشريفني وأنا عائد من الزيارة املباركة ، ومعي األ  الشيخ حمميد احلجار ، فقلت له : لقد 

وهو يف غاية الرضا عين وقال يل :  رأيت يف هذا السفر بشائر منها : أين رأيت النيبي 
 أنت حبييب ، وأنا حبيبك " .

                                                           

 اسبة .( ـ وقد نقلت من الشريط املسجيل يف تلك املن1)
 ( ـ الحظ شدية أدب الشيخ مع إخوانه من العلماء ، وإمنا يعرف الفضل ألهل الفضل أهل الفضل .2)
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هـ نزلنا عند املطويف الشيخ أمحد إدريس ، وكان عنده مجاعة  1374عام  ـ ويف حجي  3
من أريرتية صاحلون .. فناداين ذات صباح ، وقال : " تعال يا شيخ نبشيرك ! فأسرعت إليه 

أنه جاء يزورنا  وصافحته وجلست بني يديه فقال : رأى البارحة رجل من مجاعتنا النيبي 
 وأنك سبقتنا إليه "    

أنه كان يقصي على والده الشيخ عيسى رمحه اهلل ما يرى من  حّدثنا رحمه اهللوقد 
" ، خيشى  من اعتمد على المنامات في بلوغ المنى ماترؤى صاحلة فكان يقول له : " 

 عليه أن يغرتي بتلك الرؤى الصاحلة ، فيقعد عن العمل .
ه رأى أنه يف جامع ، أن بعض إخوان ـ ومما رآه به إخوانه من رؤى صالحة في حياته

اخلسرويية ) الثانويية الشرعيية حبلب ( ، يف مجع حاشد من العلماء وطاليب العلم ، وكأن 
، قام بعض طاليب  وقبل أن حيضر النيب  علماء حلب كليهم دجتمعون الستقبال النيبي 

ل من أن حضر فكان الشيخ رمحه اهلل تعاىل أو  العلم فغادروا املكان ، ومل يلبث النيب 
 والسالم عليه . اخرتق اجلمع ، وتقديم الستقباله 

، أن القيامة قد قامت ، وأنه واقف يف  ـ ورأى بعض إخوانه من ذوي قرابته ورحمه
أرض احملشر مع الشيخ ، وأن الناس يف كرب عظيم فتقديم بعض املالئكة بطست كبري ، فيه 

ا تكون ، وهي خاصية بالشيخ ما يعرف أنه بطاقات ولكنها على شكل تفياحات كأكرب م
من نال واحدة منها دخل اجلنية بغري حساب ، فيأخذها الشيخ ويلتفت إلينا ليعطينا منها ، 

 فتقول له املالئكة : هذه خاصية بك ، فيقول هلم هؤالء مجاعيت ، ويبدأ يعطينا منها .
وفيها  ، ـ وأما الرؤى التي رؤي فيها ، أو رئيت له ، في مرض وفاته وبعد وفاته

بشائر صاحلة فهي كثرية جدًا ؛ ففي مرض وفاته مل ميض يوم إال وكان بعض إخوانه وحمبييه 
يرى رؤيا صاحلة فيها بشرى للشيخ ، أو يراه فيها حبالة حسنة وكذلك بعد وفاته ، وتلك 

لم يبق من النبّوة إال المبّشرات ،  عاجل بشرى املؤمن كما جاء يف احلديث الصحيح : )
يراها  . ويف رواية اإلمام أمحد : ) (1)(  ما المبّشرات .؟ قال : الرؤيا الصالحةقيل : و 

 ( . الرجل الصالح أو ترى له
، رؤيا فضيلة أستاذنا الشيخ  ـ ومن أجمل الرؤى التي رؤي بها بعد وفاته رحمه اهلل

يئته وملبسه حمميد العويامة حفظه اهلل ، يقول : " رأيت الشيخ أمحد رمحه اهلل تعاىل بكامل ه
ونشاطه ، قد نزل من جهة بيته متيجهاً حنو باب احلديد ، وكاد يصل سور الباب ، فسليمت 
عليه ، فرحيب ّب كعادته يف حياته فسألته وأنا أعلم أنه قد تويفي : " ما حالكم يا سييدي .؟ 

ّتعني أعطاني ، وأكرمني ومفقال بغبطة وسرور هذه الكلمات الثالث حبروفها وترتيبها : " 
 ، رمحه اهلل تعاىل وأجزل مثوبته . (2)"  بالنظر إليه

 
 

                                                           

 / ، ومسلم وغريمها .6475( ـ رواه البخاريي يف كتاب التعبري برقم /1)
نظر صورة منها ( ـ من شهادة خاصية تكريم هبا فضيلة أستاذنا الشيخ حمميد العويامة حفظه اهلل بطلب من الباحث ، ا2)

 يف مالحق هذه الرسالة .
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 املبحث الثاين : نشاطاته أو َحَياته الَعَمِليَّة وَمياَدينها التعليميية والدعويية واالجتَماعيية

  ـ نشاطه التعليميي .   *
  ـ نشاطه الديين والدعويي .   *
 ـ نشاطه االجتماعيي .  *

 
رمحه اهلل  يف التعليم ميدانًا رحبًا فعمل يف بيئات متعددة ، هييأ اهلل للشيخ أمحد 

ودجاالت متنوعة ، فعنيي يف الريف مدة مثاين سنوات ، مث عمل يف املدينة مدة تقارهبا يف إدارة 
الثانوية الشرعية حبلب ، مث انتدب إىل العمل يف املعهد العرّب اإلسالمي ـ وهو من املدارس 

ضى متفرقات حياته التعليمية بني عدة إعداديات وثانويات يف حلب األهليية اخلاصة ـ مث ق
م حرصًا منه على التفرغ لشئون الدعوة ،  1068إىل أن طلب اإلحالة على التقاعد عام 

 ورعاية إخوانه وتوجيههم .
ولئن كان سبَب تنقالته من مدرسة إىل أخرى كيد  بعض أعداء اإلسالم له أحيانًا فقد  

 ري ، وخري عميم ، وربي ضارة نافعة ، واملؤمن كالغيث حيثما وقع نفع .كان فيها نفع كب
كما أن الشيخ رمحه اهلل مل يقتصر عمله على دجال واحد من دجاالت التعليم ، وهو 
التعليم املدرسي الذي تأهيل له حبكم دراسته ، وإمنا عمل يف ميدان اجتماعي أرحب وأطلق 

ويلتقيها وخياطبها ، أال وهو التعليم الديين يف ميدان ، يتيصل فيه بفئات اجملتمع كلها ، 
 اخلطابة واإلمامة .

مث دخلت حياته رمحه اهلل يف طور جديد ، عندما دخل مرحلة : العمل الدعوي والرتبية 
 الدعويية ، فانطلق يف تأسيس اجلماعة ، على املنهج الذي آمن به ، وعاش حياته داعياً إليه .

 
 نشاطه التعليميي 

م ، وكان النظام يفرض أن خيدم  1031ج الشيخ رمحه اهلل يف دار املعلمني عام ختر 
املعليم اجلديد يف الريف سنتني قبل أن حيديد موقع عمله يف مدينته ، فو جيه الشيخ إىل قرية ، 
مث انتقل إىل غريها ، حّت قضى يف الريف مثاين سنوات كاملة ، متنقياًل من مدرسة إىل أخرى 

لغريه من املعلمني ، وكان الشيخ يعدي هذه املدية املديدة من نعم اهلل عليه ، إذ هييأ ، ومل تكن 
له هذه العزلة عن املدينة وجويها ، ليوجيه قلبه إىل ما أراد به من اخلري ، وليتيح له مرحلة 

 . (1)التكوين العلمي الشرعي 

                                                           

 . ( ـ كما يف رسالته : " مرحل حيايت بقلمي "1)
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يف مدينة حلب ، وملع مثي انتقل بعد مثاين سنوات من العمل يف الريف ، إىل التدريس 
جنمه مديرسًا ناجحًا ، فنقل من مالك التعليم االبتدائي إىل التعليم الثانوي ، فعمل يف عدة 
إعداديات وثانويات ، وكان تأثريه واضحًا يف نفوس طالبه كما كانت حظوته عالية لدى 

 الكفاية واخلربة ، مدراء املدارس اليت عمل فيها ، تسند إليه املهمات اإلدارية  اليت حتتاج إىل
 ويرجع إليه اإلداريون يف املشورة ، وحلي املشكالت . 

وكانت شخصيته احملببة تفرض احرتامه وتقديره حّت يف قلوب خمالفيه ، وبعد عودة 
م تويف والده الشيخ  1043هـ املوافق  1363الشيخ من الريف بثالث سنوات أي يف عام 
ه هبمي  ته إىل الشيخ حممد أّب النصر ، وحرص على عيسى فعظم مصاب الشيخ به فاجتي

هـ املوافق  1368مالزمته واالنتفاع بصحبته إىل أن تويف الشيخ حممد أبو النصر عام 
 م . 1048

: شارك الشيخ يف وضع مناهج الرتبية اإلسالميية  ـ وفي مجال التعليم المدرسي
ساتذة ، وقد امتازت تلك وتأليفها ، لعدة مستويات يف املرحلة االبتدائية ، مع بعض األ

املؤلفات بالوضوح واعتماد األسلوب الرتبوي املعاصر ،  الذي يقريب املادية العلميية من 
 الطاليب وحيبيبها .

م جرت حماولة لرديه إىل  1066ـ أو  1065لعام  ـ ثّم في أول السنة الدراسية
ذلك وتوجيه إىل بيته فلزمه التعليم االبتدائي كيدًا من بعض أعداء اإلسالم ، فأعلن رفضه ل

قرابة عشرين يوماً ، ومنى املدير إىل مسئوليه موقف الشيخ ، وبقي األمر بينهم بني أخذ وردي ، 
وإقداٍم وإحجام حّت تراجعوا عن قرارهم ، ون قل الشيخ إىل إعدادية أخرى ، وكان موقفه من 

 مواقف عزية العلماء اليت ال تنسى .
ـ يف دجال التعليم املدرسيي ـ العمل يف إدارة  ين التي عمل فيهاـ ثم إّن من أهّم المياد

الثانوية الشرعية ، والعمل يف املعهد العرّب اإلسالمي مدرسًا لليغة العربية ، وكان ذلك ما بني 
 م/ كان منها يف الثانويية الشرعية مثانية أعوام .  1064م ـ  1051سنة /

 رد احلديث عنهما فيما يلي :وألمهيية عمله يف هذين اجملالني ، سنف
ـ  1051من سنة / وإصالحاته ـ أواًل : عمله في إدارة الثانوية الشرعية بحلب

 / م : 1058
وكانت تسميى آنذاك : ) الكلية الشرعية ( ، وهلا ماض عريق يف ختريج العلماء والدعاة 

 . ، وفيها يدريس كبار العلماء واملشايخ ، وكانت تسميى : " أزهر سوريية "
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وكان عمل الشيخ يف الثانويية الشرعيية مبسعى من مديرها آنذاك الشيخ طاهر خري اهلل 
رمحه اهلل ، وكان تربطه بالشيخ صداقة وثيقة ، فتكليم مع مدير األوقاف ، فطلب من وزارة 

، وعنيي ناظرًا للمدرسة ، والناظر   (1)املعارف انتداب الشيخ إىل العمل فيها فتمي ذلك 
  اصطالحنا اليوم .كالوكيل يف

وكان الشيخ خري عون للشيخ طاهر خري اهلل يف تطوير املدرسة ، ورفع مستواها ، 
وإصالحها إداريًا وتربويًا ، فشهدت الثانويية الشرعيية يف الفرتة اليت عمل فيها الشيخ ، قفزة 

روح العمل نوعيية يف العمل اإلداريي ، ويف عالقة الطاليب باإلدارة ورفع مستواهم ، وبثي 
اإلسالميي والنشاط العلميي والدعويي والرتبويي ، واالنفتاح على اجملتمع والتالؤم معه ، بعدما  
كانت الصورة عن طاليب الثانويية الشرعيية أهنم منعزلون عن اجملتمع بعيدون عن التكييف معه 

. 
أحوال وقد أخفقت أكثر اإلدارات اليت تعاقبت على الثانويية الشرعيية يف إصالح 

الطاليب ومعاجلة مشكالهتم ، وانتهى وجودها يف املدرسة بتمريد بعض الطاليب واعتدائهم 
 عليهم بالضرب .

، عن أثر الشيخ  (2)ولقد حديثين أستاذنا الشيخ طاهر خري اهلل يف بيته يف املدينة املنويرة 
كتبته عنه ، يقول رمحه   أمحد رمحه اهلل يف إصالح الثانويية الشرعيية ، فأنا أثبت هنا خالصة ما

اهلل : " كانت الثانويية الشرعية قبل أن يعمل فيها أخونا الشيخ أمحد رمحه اهلل ، مسرحاً 
لالضطرابات والفوضى ، والتسييب واإلمهال ، وغياب املسئولية األمينة الواعية .. لقد عاش 

دعوة يف واقع مغلق أكثر الطالب فيها ، وهم طالب العلم الشرعي ، ومحلة أمانة العلم وال
 حمدود ، وجهل تامي مبا وراء املدرسة وما يعيشه الناس يف اجملتمع .

" ـ وكانت احلصص الدراسيية ال تتصف بالنظام املدرسيي السليم ، واالنضباط اإلداريي 
املقبول ، مما يعطي صورة غري حسنة عن املدرسة وأساتذهتا وطالهبا ، وخباصية إذا ما قورنت 

رة املعارف آنذاك .. وكانت عالقة الطالب باإلدارة بالغة السوء ، يرون اإلدارة مبدارس وزا
حاكمًا مستبديًا ، يسعى لشرهم واإلضرار هبم ، ال لتحقيق مصاحلهم ، واإلحسان إليهم ، 
فكانت املدرسة تشهد بني احلني واآلخر إساءات من الطالب لبعض املسئولني ، تصل إىل 

 .الضرب واجلرح واإلهانة 

                                                           

 طاهر خري اهلل رمحه اهلل . ( ـ وقد مسعت ذلك من الشيخ1)
 هـ تقريباً . 1400( ـ وكان ذلك قبل وفاته رمحه اهلل تعاىل بسنتني ، وكانت وفاته يف منتصف عام 2)
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" ولقد كان الشيخ أمحد رمحه اهلل خري عون إلصالح هذه اجلوانب كليها ، وكان عمله 
يف اإلدارة ميدان اختبار دقيق لشخصييته اإلدارية ، وحنكته وذكائه ، وحكمته وبعد نظره ، 

 ولقد كان جناحه يف ذلك كله منقطع النظري ، وفوق ما يتصور أي إنسان أو يطمح .
جاح ـ والكالم كله للشيخ طاهر رمحه اهلل تعاىل ـ ما كان يتمتيع به " والسري يف هذا الن

الشيخ أمحد من إخالص يف عمله ، وجتريد عن حظوظ نفسه ، ومهية عالية يف ضبط األمور 
وأنا أشهد أني ما لحظت عليه يومًا من األيام ذرّة من غرض شخصّي ، أو ومتابعتها ، 

ة اهلل تعالى ، لقد كان الشيخ قويًا أمينًا في حّظ نفسي ، أو تذكير بأمر ليس من مرضا
 . تحّمل المسئولية والنهوض بأعبائها

" لقد عرف الطالب عنه احلزم والعزم يف تطبيق النظام ومتابعته ، فأحبوا الشيخ أمحد 
من قلوهبم ، واستجابوا لشديته ، وتطبيعوا بالنظام الذي أراد هلم أن يلتزموا به ، حّت أدركوا 

 قلوهبم ، أنه يغار عليهم ، كما يغار الوالد على أوالده ، وحيدب عليهم .. " .من صميم 
وعالجًا ملا رأى الشيخ أمحد من جهل الطالب باجملتمع احمليط هبم ، فقد اقرتح على 
الشيخ طاهر أن ينظيموا رحالت تربوية للطالب يتحقيق من ورائها عدية أهداف يقول الشيخ 

 طاهر :
غبة يف نفسي فنظيمنا رحلتني كبريتني : األوىل إىل محيامات احلمية ، " فوافق اقرتاحه ر 

والثانية : يف السنة التالية إىل بيت املقدس ، لزيارة املسجد األقصى ، وآتت كلتا الرحلتني 
مثراهتا الرتبويية الطيبة يف نفوس الطالب ، ووثيقت عالقتهم باإلدارة ، وأديت إىل حسن جتاوهبم 

 معها .
ثار عمل الشيخ يف الثانوية الشرعيية سعيه إلدخال املخترب إليها ، وقد لقي يف " ومن آ

 ذلك معارضة ال يستهان هبا ، ولكنه صرب وعاجل األمر باحلكمة ، حّت متي له ما يريد .
 " وقد مارس تدريس اللغة العربية ، أثناء عمله يف اإلدارة ، فكان خري مدرس لطالبه .      

عمله رمحه اهلل ؛ دقية رقابته األخالقيية على الطالب ، ورعايته هلم ، " ومما امتاز به 
ومعاجلة تقصري املقصير منهم بأحسن أسلوب ، وأجنح عالج ، وكل ذلك مل يكن حبكم 
عمله اإلداري اجملريد ، بل من منطلق التوجيه الدعويي ، واإلعداد الرتبوي املناسب ، ليكونوا 

 ملشعل العلم والدعوة . أمناء على هذا الدين ، ومحلة
وقد وصل الشيخ بضبطه لطالب املدرسة وتطبيعهم على الطاعة والنظام ، أنه كان 
يقف وقت الصالة يف ساحة املدرسة ناظراً إىل حركة الطالب ، فال ترى أحداً منهم إال وهو 

إلمام يسرع إىل املسجد عند األذان ، وال يكاد يتخليف طالب عن إدراك تكبرية اإلحرام مع ا
. 
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وكان كذلك يقف صباحًا عند ابتداء الدوام ، فال يتساهل بعد قرع اجلرس ، ودخول 
الطالب إىل الفصول ، مع أيي طالب يتأخير ، ولو دقيقة واحدة ، وكان يقول للطالب 

 .؟ " . لماذا تأّخرت خمس دقائق مثالً ، ولم تبّكر نصف ساعة املتأخير وهو حياسبه : "
حلكمة واملوعظة احلسنة ، تقصري بعض املدرسني ، الذين ألفوا " وكذلك عاجل ، با

 التسييب واإلمهال ، حّت انضبطوا بالنظام واستجابوا له .
" صوت ، قام بإصدار العدد األويل من دجلية :  ـ وخالل عمله في الثانوية الشرعية

رفة اإلسالميية ، ، وقد كتب فيه مقالة ضافية عن اخلطي العرّبي ، والزخ الثانوية الشرعية "
وقديم مناذج مجيلة من ذلك ، وكان إصدار هذه اجمللية ميدانًا لتنافس الطالب يف كتابة 

 املقاالت ، واحلرص على النشاط الفكري والدعوي اجلادي .
وعند ما أهني انتداب الشيخ رمحه اهلل ترك بصماته الواضحة ، على هذا املعهد العلميي 

 الربرة ، وأساتذته الغيورين ، وحمبييه املشفقني .العريق ، ويف قلوب أبنائه 
من سنة ، وذلك  (1)ـ ثانيًا : عمله في المعهد العربي اإلسالمي مدرسًا للغة العربية 

 :/ م 1065ـ  1058/

انتدب الشيخ لتدريس مادية اللغة العربية يف املعهد العرّب اإلسالمي ، كما تعاقد 
ا ثانويية الغزايل ، والثانويية العلميية ، ومع أن الشيخ كان للتدريس يف عدية مدارس خاصية ، منه

يسند إليه تدريس اللغة العربية فقد كانت صورته الظاهرة ، وتأثريه يف قلوب الطالب جيعل 
الناظر ال يشكي أنه أمام مدرس للدين ، وداعية من دعاته ، إذ كان ميزج ماديته اليت يدريسها 

، والنصح الدائم والتذكري ، فال يشعر الطالب إالي وهم مأسورون  بالرتبية اإلسالميية القومية
 حلديث الشيخ وتوجيهه .

، وهو صاحب الثانويية العلميية ، وقد دريس الشيخ  ـ يقول عنه األستاذ أحمد كرزون
كان الشيخ أحمد مدّرسًا ناجحًا في أسلوبه وضبطه ، ومحّبة الطالب   : " (2)عنده فيها 

حضور دروسه ، وقد تمّيز رحمه اهلل ببذل الجهد المخلص في له ، وحرصهم على 
التدريس ، وجمع معه اإلرشاد في اختيار النصوص والشواهد التي يقّررها للطالب ، 

                                                           

طة والثانويية اخلاصية ، يتبع " اجلمعيية اخلرييية اإلسالميية " حبلب ، وكان يهدف إىل إنشاء ( ـ وهو من املدارس املتوسي 1)
جيل مؤمن ، قويي يف دينه وعلمه ، وتربيته وأخالقه ، وقد اختريت له ثلية طييبة من خيار رجال الرتبية والتعليم يف حلب 

. 
ذكرياته مع الشيخ رمحه اهلل ، وما عرف عنه من مناقب  ( ـ وقد تفضيل عليي جزاه اهلل خريًا بكتابة صفحات عن2)

 ومآثر ، خالل عمله معه يف دجال التعليم ، وصحبته له يف سفر احلجي املبارك .
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وتوزيع الكتب الهادفة من مكتبة الثانويّة ، لتلخيصها كواجب للتعبير ، مما كان له األثر 
ه من الطالب ، وحمبية الطالب له ، .. وكان لقرب الكبير في حسن توجيههم ورعايتهم

وارتياحهم ألسلوبه يعرضون عليه إشكاالهتم الدينيية ، وما يعرض هلم من شبهات يف العقيدة 
، أو األحكام الشرعيية ، وما يلقيه عليهم بعض أعداء اإلسالم من أباطيل ، فكان ال يتربيم 

لطالب وانفتاح هلم ، من أيي إشكال أو شبهة ، بل جييب عن ذلك كله بانبساط مع ا
 وحوار أخويي بعيد عن أيي قيود .

وكان يربط هلم احلقائق الدينيية اليت يعرضها بالواقع االجتماعيي الذين يعيشونه ، ويثبت 
هلم صالحية اإلسالم بعقيدته وتشريعه وأحكامه لكل زمان ومكان ، وأن ال سعادة للبشر 

 إالي باتيباعه ، والعودة إليه يف كل شأن .
ثنا كثرياً عن مثل هذه احلوارات املشويقة مع الطالب ، وسجيل بعضها يف كتبه ، و  قد حدي

 . (1)وخباصية يف سلسلة العقائد 
وكثرياً ما أمثرت تلك املناقشات ، ومتخيضت عن اهتداء الطالب الذي ألقى الشبهات ، 

 أو ناقشها مع الشيخ ، بل إن بعضهم أصبح من إخوانه وتالميذه .
على ومسئولياهتا / م الدراسي ازدحمت أعباء الدعوة 0969داية عام /ـ وقبل ب

رمحه اهلل ، وأقبل الشباب إىل دجالسه العامة واخلاصة ، فرأى الشيخ عظم املسئولية ،  الشيخ
وتضخيم األعباء ، فتقديم بطلب اإلحالة إىل التقاعد ، ومتيت له املوافقة على ذلك ، فكانت 

 حته ال تقدير .سعادته بذلك غامرة ، وفر 
 ـ نشاطه الدييني والدعويي :  *

؛ فقد أسند الشيخ عيسى رمحه اهلل إىل  ـ أما نشاطه الدينّي واألعمال التي قام بها
ولده الشيخ أمحد اخلطابة واإلمامة نيابة عنه يف مناسبات خمتلفة ، وعندما تويفي الشيخ عيسى 

سندت خطابة جامع " العثمانية " ، م كما سبق ، أ 1043هـ املوافق  1363رمحه اهلل عام 
 وإمامة " جامع أّب ذر " لولده الشيخ أمحد رمحه اهلل فقام بذلك على خري وجه .

وكان للشيخ جتربة سابقة يف اخلطابة واإلمامة عندما كان يدريس يف الريف ، فقد كان يف 
اجلمعة ، وأقام  القرية مسجد مهجور ، فافتتحه واعتىن به ، وأميهم يف الصلوات ، وصليى هبم

 هلم بعض الدروس ، فاجتمعت قلوب الناس عليه .

                                                           

/ " حوار مع طالب " ، وكتاب : " اإلميان باليوم اآلخر  42( ـ انظر كتاب : " اإلميان باهلل تعاىل " للمرتجم له ص/1)
 الب " ./ " بيين وبني ط137" ص/
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أن املسجد أصبح يغصي باملصلني حّتي يف أييام الشتاء الباردة ، كان  وحّدثنا رحمه اهلل
 الناس يأتون من أطراف القرية إىل صالة الفجر يف الظلمة واملطر ، والوحل والطني .

جتهد يف إصالح ذات بينهم ومجع كلمتهم ، وكان أهل القرية عشريتني خمتلفتني ، فا
 وزار كال الفريقني يف دجالسهم وأنديتهم ، حّت متكين من غسل العداوة والبغضاء من قلوهبم .

وأقام هلم يف املسجد دروسًا يف الفقه وتالوة القرآن الكرمي وجتويده ، وحثي الناس على 
 دابه ، والقيام مبسئوليتهم يف ذلك .تربية أبنائهم على مبادئ اإلسالم وهديه ، وفضائله وآ

فعندما أسندت إليه اخلطابة واإلمامة بعد وفاة والده كان له من جتربته السابقة ما يعينه 
 على القيام مبسئوليته خري قيام ، وأداء األمانة على أحسن وجه .

وقد كان يف اخلطابة على منهج والده الشيخ عيسى ، يرى أني األنفع فيها للناس  ـ
األقوى تأثريًا ، أن تكون مكتوبة ، فهي أدقي يف عرض الفكرة ، وأمجع للموضوع وأبلغ يف و 

التأثري ، وقد دأب على ذلك ، وكانت خطبته متتاز ببالغة القول وحسن العرض وجزالة 
اللفظ ، كما كانت موضوعاهتا تعاجل مشكالت اجملتمع ، وما حيتاجه الناس من تقوية اإلميان 

قائق اإلسالم ومبادئه ، ونشر حماسنه وفضائله ، وردي شبهات أعدائه ، واحلثي ، والتعريف حب
 على اتباع أحكامه ، والتزام آدابه ، وبيان أسباب ختليف املسلمني وتسليط أعدائهم عليهم .

وكان من يسمع إلقاءه خلطبة اجلمعة ، ال يظني أنه يلقي من الورقة ، ملا كان عليه من 
 خطابيية فصيحة مؤثيرة . صوت جهوريي ، وهلجةٍ 

واستمر الشيخ يف التعليم الديين خطابة وتدريسًا وإمامًة إىل أن منع من ذلك عام 
/ م لتوقيعه على برقية احتجاج من علماء حلب ، وكبار 1066/ هـ املوافق لسنة /1386/

لشيخ مع علماء سورية على اعتقال فضيلة الشيخ عبد الفتياح أّب غدة رمحه اهلل ، وقد تويجه ا
بعض العلماء إىل دمشق للقاء بعض املسئولني وتبليغهم استياء الشعب من ذلك ، 

 ومطالبتهم باإلفراج عنه ، فكان جزاؤه أن منع من اخلطابة واإلمامة .
فاستقبل الشيخ قرار املنع بالصرب واالحتساب ، وأّب أن يعتذر عميا فعل ، مثي أعيد إىل 

ومنعه سنتان وسبعة شهور تقريبًا ، وبقي الشيخ يف  وظيفتيه بعد أن مضى على تسرحيه
 . (1)اخلطابة واإلمامة إىل أن أقعده املرض ، فوكل ذلك إىل بعض إخوانه حّت توفاه اهلل 

فقد كانت للشيخ تجاِرب دعوية ثّرة في مجاالت ؛  الدعوي ـ وأما نشاط الشيخ
 متعّددة :

                                                           

 ( ـ وهو الباحث إذ إن أوالد الشيخ من ذوي القدرة على ذلك مل يكونوا يف حلب خالل تلك الفرتة .1)
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يتصل بالعامية تعليمًا وإرشاداً وتوجيهاً  ـ منها ما يتصل بالعمل الدعويي العامي ، الذي 1
. 

ـ ومنها ما خيتص بالعمل الدعويي اخلاصي مع العاملني لإلسالم ، والدعاة إىل اهلل ؛  2
تدارسًا للمنهج األمثل يف خدمة اإلسالم والدعوة إىل اهلل ، والتشاور يف أمور املسلمني ، 

 واألمر باملعروف والنهي عن املنكر .
؛ منها ما اختذ صفة مرحليية ، مث زال بزواهلا ، ومنها ما  األعمال الدعويةـ ثم إن هذه 

اختذ صفة االستمرار على حسب طبيعته أيضًا ، حّت اتصل مبرحلة االنطالق بالدعوة ، 
وتربية الشباب على املنهج الذي اختاره ، وسنعرض هنا كال النوعني من هذه األعمال عرضاً 

 موجزاً دجمالً .
 ، الذي يتيصل بالعامية فنجمله فيما يلي : ا يتعّلق بالعمل الدعوّي العامّ ـ فأّما م

 ـ العمل الدعويي يف ميدان الريف وآثاره . 1
ـ العمل الدعويي والرتبويي يف ميدان التعليم يف املدارس ، وقد سبق اإلملام هبذين  2

 اجملالني قريباً .
 محه اهلل ، وتالمذة والده وحمبيه .ـ العمل مع إخوان الشيخ حممد أّب النصر خلف ر  3
 ـ العمل الدييني والدعويي مع أبناء احلي ورجاله من جريان جامع أّب ذر . 4

وتالمذة والده رمحهما اهلل وحمبيهم ؛  ـ أما العمل مع إخوان الشيخ محمد أبي النصر
وكانت تلك  فقد ترك الشيخ حممد أبو النصر مراكز للدعوة واإلشعاع  اإلميايني والرتبويي ،

املراكز يعوزها األئمة الربانيون ، والتالمذة اجملتهدون ، الذين يتابعون طريق شيخهم بتجرد 
 وإخالص ، وصدق وجتديد ، يتميمون ما بدأه ، ويتابعون ما وقف عنده .

وقد كان من أبرز هذه املراكز يف مدينة حلب ، " جامع أّب ذر " وذلك جملاورة سكن 
 له ، وهو أرفع تالميذ الشيخ حممد أّب النصر قدرًا ، وأنبههم ذكرًا ، الشيخ عيسى رمحه اهلل

وقد كان كثري من تالمذة الشيخ أّب النصر يتوقيعون أن يكون الشيخ أمحد خليفة للشيخ أّب 
 النصر . 

فتقديم الشيخ أمحد إىل ذلك اجمللس ليمأله ، وقد ح وِّلت إمامة الشيخ عيسى من جامع 
مع أّب ذر بعد وفاة الشيخ عيسى وأسندت إىل ولده الشيخ أمحد ، فاجتهد العثمانية إىل جا

منهج دعوّي عملّي ، يقوم على الشيخ أمحد يف حتويل دعوة الشيخ حممد أّب النصر إىل 
تقديم وصايا إسالمّية تّتصل بحياة المسلم اليومّية إلحياء العمل باإلسالم وتطبيق 

سبة أسبوعّية لتقوى عزيمة المؤمن ، وترتفع أحكامه ، وجعل وراء تلك الوصايا محا
هّمته ، وتلك هي الترجمة العملّية للتواصي بالحّق والتواصي بالصبر ، ولم يرتِض 

الشيخ لتلك الدعوة أن تكون قاصرة على الوعظ والتذكير ، وااللتزام باألوراد واألذكار  
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، واستحسنوه  معه ، وقد وجد بعض الناس في هذا األسلوب نشاطًا وقوة ، فتجاوبوا
ولكن كثريًا من العامة  بل وبعض طالب العلم أيضًا ، مل يألفوا هذا األسلوب ومل يعرفوه ، 
ووجدوا يف الدعوة إىل دجاهدة النفوس ، وتكليفها االلتزام بفضائل اإلسالم وآدابه خروجاً 

يخرج على " إن الشيخ أحمد يريد أن عما اعتادوه وألفوه وتربيم هؤالء وقال قائلهم : 
طريقة الشيخ محمد أبي النصر ، وطريقة والده الشيخ عيسى ، ويريد أن يعمل مشيخة 

 . (1) لنفسه "
مثي كان خالف كبري على أمور أخرى شرعيية امتدي طوياًل ، مث آل األمر إىل اعتزال 
الشيخ للعمل مع مجاعة الشيخ عبد الباسط ولد الشيخ حممد أّب النصر ، وتبعه يف ذلك من 

 . (2)ارتضى طريقته ، واستجاب لدعوته 
، من جريان جامع " أّب ذر " ، وكان  ـ وأما عمل الشيخ مع أبناء الحي ورجاله

أكثرهم من العامية وكبار السني فقد كان يصلي فيهم الصلوات اجلهرية ، وجيلس بعد صالة 
ة ميري فيها ذكر الفجر فيقرأ هلم يف كتاب من كتب العلم ، ويشرح ما يقرأ .. ومل يدع فرص

شيء من فضائل اإلسالم وآدابه إالي استغليها باحلثي والتذكري والدعوة والتوجيه للتمسيك بتلك 
 الفضائل واآلداب .

وكان املواظبون على تلك اجملالس يستمتعون مبا يسمعون ، ويسرون مبا عليه يطلعون ،  
ون من واقعهم أو واقع أسرهم شيئًا مع كثرة تذكري الشيخ هبذه املعاين وحثيه  ولكنهم ال يغريي

 عليها .
وقد قرأ الشيخ يف تلك اجملالس موسوعات علميية منها : " فيض القدير شرح اجلامع 
الصغري " لإلمام املناوي ، و" حلية األولياء " لإلمام أّب نعيم ، و" الشفا بتعريف حقوق 

عدية سنني ، ولكن  املصطفى " للقاضي عياض ، وغريها من الكتب ، واستمري على ذلك
احلصيلة العملية من ذلك كانت ضعيفة هزيلة ، فخرج بنتيجة أن العمل مع العامية وكبار 

 السني ، ضعيف األثر واجلدوى .
، مع العاملني لإلسالم من العلماء والدعاة إىل اهلل  ـ وأّما العمل الدعوي الخاص

 : فنجمل الحديث عنه في ثالث نقاطتعاىل ، 
 قران وزمالء الدراسة وأسلوبه فيها ..ـ دعوة األ 1

                                                           

( ـ وقد مسعت تفصيل ذلك من الشيخ عثمان حزواين رمحه اهلل ، وكان من خليص تالمذة الشيخ حممد أّب النصر 1)
 الشيخ أمحد والزمه .وحمبييه ، مثي من تالمذة الشيخ عيسى ، وبعد ذلك تتلمذ على 

( ـ إن قصية هذا اخلالف طويلة الذيل ، ممتدية اآلثار ، مل يكد طالب علم يف مدينة حلب وبعض حمافظات الشمال 2)
أن يبتعد عنها أو ال يكون له موقف منها ، وقد أضربت عن اخلوض فيها هنا وفصيلت القول فيها فيما كتبت من 

 واكتفيت هنا باإلشارة إىل ما كان وراءها من آثار .األصل رعاية حلقي الدعوة والتاريخ 
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 ـ املشاركة يف إنشاء " دار األرقم " والعمل مع رجاهلا ، مث االعتزال عنها .  2
 ـ نشاطه مع العلماء والدعاة إىل اهلل ، وسعيه جلمع كلمة العلماء وتوحيد جهودهم . 3
ثنا ر  ـ فأما دعوة األقران وزمالء الدراسة وأسلوبه فيها 0 محه اهلل أنه عندما ، فقد حدي

أكرمه اهلل باهلداية ، عكف على نفسه وأسرته أواًل ، مثي رأى أني عليه حقًا شرعيًا الزمًا حنو 
أولئك الذين قضى معهم سيني دراسته ، وكانت بينه وبني بعضهم عالئق ودي وصداقة وثيقة ، 

ليهم رسائل ، يتلطف فاختذ ملخاطبتهم أسلوبًا من األساليب النبوية يف الدعوة ، إذ أرسل إ
فيها باخلطاب ، ويبتدئها بذكر حمبته لزميله ، وأنه يريد له اخلري كما يريده لنفسه ، وال يؤمن 
أحدكم حّت حيب ألخيه ما حيب لنفسه ، ويذكيره حبياهتم الدراسية ، وما كان فيها من 

ضيح له ما وفيقه اهلل إجيابييات ، ويسأله عن حاله واهتماماته يف هذه احلياة وطموحاته ، مثي يو 
وسنيته ، والدعوة إىل سبيله ، وأن  إليه من االتباع وااللتزام بأوامر اهلل ، وهدي رسوله 

السعادة احلقيقية للمرء أن يعرف قيمة وجوده ، وغاية خلقه ، وعاقبة أمره ، مث خيتم رسالته 
 . (1)بالرغبة بالزيارة لتدارس هذا األمر والوصول إىل نتيجة 

ون الزيارة للتأكيد على تلك املعاين والوصول إىل نتيجة حمديدة ، وقد كانت إجابة  مث تك
م على  كثري من هؤالء ، فيها دجاملة وثناء على الشيخ مبا هو عليه ، ورضا مبا هم عليه ، وأهني
خري ، واعتذر بعضهم أنه ال يستطيع اخلروج عما هو عليه من عادات ، وقد عدي الشيخ هذا 

ذي اختذه مع زمالء دراسته إعذاراً له عند اهلل ، وقضاء حلق الصداقة واملعرفة اليت  األسلوب ال
 كانت بينه وبينهم .

والعمل مع  ـ وأما مشاركة الشيخ رحمه اهلل تعالى في إنشاء : " دار األرقم " 1
عتزل عنها .؟ مثي ملاذا ا رجاهلا ، ومتابعة تطوراهتا ، مث االعتزال عنها ، فلماذا شارك يف إنشائها

 .؟
لقد كان للشيخ رمحه اهلل عالقات وثيقة مع ثلية من رجال الفكر اإلسالمي ذوي الغرية 
الدينية ، والتوجه الدعوي ؛ منهم القاضي الشرعي الشيخ عبد الوهاب األلتوجني ، والشاعر 

، اإلسالمي األستاذ عمر هباء الدين األمريي ، والعامل الفقيه الشيخ مصطفى أمحد الزرقا 
، وغريهم آخرون .. فكانت بينهم لقاءات  (2)واحملامي الشهري األستاذ عبد القادر السبسيب 

، يتدارسون فيها واقع األمة ، والسبيل األمثل خلدمة اإلسالم ، فتمخضت تلك اللقاءات 
" ولعلي  اإلحياء الروحي" أو " حركة التهذيب الروحياملتتالية عن إنشاء ما أمسوه : " 

                                                           

 ( ـ ينظر منوذج تلك الرسائل يف : " مراحل حيايت بقلمي " .1)
(  1073ـ  1886=  1303ـ  1304/ : حقوقيي من أهل حلب مولداً ووفاة ) 4/38( ـ قال عنه يف األعالم 2)

 ( . 1036من مؤسيسي دار األرقم حبلب )  حفظ دجلية األحكام العدليية وعمل حمامياً ومدريساً ، وكان
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كشف عن أهداف تلك احلركة ومقاصدها ، وقد اقرتح هلا كتاب : " إحياء علوم التسمية ت
 . (1)الدين " ، لإلمام الغزايل رمحه اهلل ، ليكون مرجعاً يلتقي عليه أولئك اجملتمعون 

ثّم غيّرت التسمية إلى " ،  : " مجاعة شباب حمميد  ـ ثم تسّمت تلك " الحركة "
كز هلا يف باب النصر يف مدينة حلب ، واتيبع املنتسبون إليها ومتي اختيار مر  " دار األرقم "

أسلوبًا جللب الناس إىل املركز ، وذلك بإنشاء قاعة للمطالعة اجملانية ، ومتي التربع بالكتب من 
" وشجيع الناس على ذلك ، فامتألت املكتبة بالكتب ما بني  دار األرقماملنتسبني إىل : " 
 عشية وضحاها .

 نشرة أخبار العالم اإلسالميّ القائمون على " دار األرقم " أن يتمي إصدار : " مثي اقرتح 
" ، لتعريف املسلمني مبا جيري إلخواهنم يف العامل ، وما يقع من أحداث ، فنفيذت الفكرة ، 
فكانت ت عدي نشرة األخبار كل أسبوع ، ويتمي إلقاؤها على الناس بعد صالة اجلمعة ، يف 

 كبري يف حلب ، مثي تلقى أيضاً يف جامع " بانقوسا " .اجلامع األموي ال
ـ كما حديثنا ـ من لقائه مع هؤالء الدعاة أن تكون  ـ ولقد كان هدف الشيخ رحمه اهلل

 حركة عملية تطبيقية ، هتدف إىل التمسك باإلسالم ، والدعوة إليه على بصرية .
ذه املعاين ، وحياول أن يشدي وظلي الشيخ يف مجيع لقاءاته ـ كما أخربنا ـ يركيز على ه

احلركة إىل الوجهة التطبيقية العملية ، اليت تعىن بااللتزام اإلسالمي ، وهتتمي باالتباع ، ولكنه 
رأى بعد مدية أن كثريًا من اجملتمعني ال استعداد عندهم للتجاوب مع خطته العملية ، وال 

ميس لإلسالم ، ويغار على دين اهلل توجيه هلم إىل ذلك ، فقرير أن يعتزل عنهم ، إذ كيف يتح
، وحيمل دعوته من ال يستجيب لفضائله وال يلتزم بآدابه .؟! لقد كان السلوك اإلسالمي 

 امللتزم ، هو حمكي الرجال وميزان الدعوات يف نظره رمحه اهلل .
، وسعيه جلمع كلمة العلماء ، فيعدي  ـ وأما نشاطه مع العلماء والدعاة إلى اهلل تعالى

ا اجملال الدعوي من اجلوانب احليوية اهلامة يف حياة الشيخ رمحه اهلل ، إذ ظهر يف مرحلة هذ
مبكرة من حياته ، مث استمر واتصل إىل وفاته ، وهو من ناحية أخرى يربز إجيابية الشيخ 

 وتضحيته يف سبيل اهلل ، وقويته يف احلق ، كما يربز لنا مكانته بني إخوانه العلماء .
الشيخ رمحه اهلل  بني علماء " حلب " سبياقًا إىل كلي لقاء ، وعرفوه إجيابياً ولقد ع رف 

مبا يتبىن من مواقف ، وما يقدم من آراء . وكانت لقاءات العلماء على نوعني : منها ما هو 
دوري رتيب ، ومنها ما يكون يف أوقات األزمات والشدة ، وكان " دجلس جامع أّب ذر "  

 وفيه مكتبة الشيخ اخلاصة ، مفتوحاً للقاء العلماء يف كل مناسبة .املسمى " الليوان " 
ـ وكان يرى رمحه اهلل أن خري أسلوب ينظيم هذه اللقاءات ، أن تقوم على الشورى 

   احلقيقيية ، واحرتام الرأي ، والبعد عن الفرديية واالستبداد بالرأي من ِقَبل أيٍّ كان .
م نتائج طيبة يف إلغاء كثري من املنكرات ، ومظاهر وكان يف اجتماع العلماء ، وتشاوره

الفساد واالحنراف األخالقي يف اجملتمع ، والقضاء على احلفالت املاجنة ، اليت يراد من ورائها 
إفساد الناشئة ، وزرع بذور الفساد يف األمة . ولقد بلغ من هيبة العلماء بربكة اجتماع  

ملنكرات أنه سيحدث يف أي مكان من مدينة " كلمتهم ، أهنم كانوا يسمعون مبنكر من ا
                                                           

( ـ وقد مسعت تفصيل إنشائها من الشيخ رمحه اهلل يف عدية مناسبات ، كما مسعت طرفًا منه من األستاذ األمريي 1)
 رمحه اهلل
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حلب " فيجتمعون ويتشاورون ، مثي يتنتدبون بعضهم ملقابلة احملافظ إللغاء هذا املنكر ، فما 
يكون من احملافظ إال أن يتصل باجلهة اليت تريد إقامة احلفلة ، ويبلغها ضرورة إلغائها بناء 

ذلك مواقف عديدة كان هلا أثر طييب  على احتجاج العلماء واستنكارهم ، ولقد حدث من
 يف احلياة العامية لألمية .

، وتعدي هذه  ـ وكان قّمَة نشاط الشيخ الدعوّي التفاته إلى تربية الشباب وتوجيههم
املرحلة املرحلَة الغنيية اخلصبة يف حياته نشاطًا وعطاًء ، ودعوة وتربية ، وتأليفًا وكتابة ، وهي 

 رتبويي ، ومن بركات منبته الطييب ، وما مني اهلل به عليه من مواهب .مثرة تكوينه العلميي وال
وقد تبلور يف هذه املرحلة من حياته فهمه اإلسالمي ، ومنهجه الدعويي والرتبويي ، على 

 ضوء خرباته يف شّتي امليادين االجتماعية ، كما جتليت فيها شخصيته خبصائصها ومزاياها .
يت ختمت هبا حياته رمحه اهلل ، إذ إهنا تبدأ من عام وهي تعدي اخلامتة احلسىن ال

 . (1)/ م ، ومتتد إىل وفاته رمحه اهلل وأجزل مثوبته 1065/ هـ املوافق لسنة /1385/
 ـ نشاطه االجتَماعيي : *

، فكلي ما سبق احلديث عنه من أوجه نشاطه رمحه اهلل تعدي  ـ أما نشاطه االجتَماعيّ 
 يي ، الذي خاضه الشيخ يف حياته ، وكان فيه إجيابيياً معطاًء .ألواناً من النشاط االجتَماع

، ودقية  إيجابّية الشيخ في عالقاته االجتماعّيةوبقي لون حنبي أن نشري إليه ، وهو 
ذوقه يف معاملة الناس ، ومراعاة مشاعرهم وعاداهتم اليت ال تتعارض مع هدي اإلسالم ، 

 اهلدايا هلم تأليفًا للقلوب ، وحرصًا على نشر ومشاركتهم يف أفراحهم وأحزاهنم ، وتقدمي
الدعوة ، واألمثلة على ذلك من حياته كثرية متنويعة ، وقد كانت سبب هداية كثريين 

 واستجابتهم ، وسيمري بنا طرف منها يف احلديث عن أخالقه وصفاته بإذن اهلل .
 أو هديية بأحسن منها . وكان ال ينتظر من أحد جزاء وال شكوراً ، وال ردي زيارة مبثلها ،

وكان يشارك يف األفراح اليت يدعى إليها ، وقد أخذ نفسه بعزمية أالي يتلكيأ عن الكالم 
يف مثل هذه املناسبات ، ونصح احلضور وتذكريهم ، فقد قضى الشيخ رمحه اهلل  يف ميدان 

، وإن من  التعليم املدرسي أكثر من ثالثني سنة فامتزج النصح والتذكري بشخصيته وكيانه
حكمة الداعية وعقله وذكائه ، أن حيسن التعامل مع كلي الفئات ، وخياطب الناس مبا 
يفهمون ، ويتخذ األساليب املناسبة للتأثري فيهم ، والدخول إىل قلوهبم ، وإننا لن نبلغ ذلك 

ه إال بالسلوك اإلسالمي احلكيم ، والتحقيق باخللق النبوي الكرمي ، وهذا ما كان حيرص علي
 الشيخ رمحه اهلل يف كلي مناسبة .

 
 

 
 املبحث الثالث 

 شخصييته وأخالقه وصفاته 
 ـ صورته اخلِلقية ومالمح شخصيته وخصائصها . *

                                                           

( ـ وسنتناول احلديث عن ذلك عند احلديث عن منهجه الدعويي والرتبويي يف املبحث الرابع من هذا الفصل بإذن 1)
  تعاىل .اهلل



 58 

 ـ صفاته اإلميانيية .  *
 ـ أخالقه ومشائله .  *
 ـ صورته اخلِلقية :   *

يوية لقد حبا اهلل تعاىل الشيخ أمحد بسطة يف اجلسم ، وقوة يف البدن وفتوة ، وح
ونشاطًا يلحظ ذلك كل من رآه ، وكان ذلك عنوان شخصيته الباطنة اليت يكتشفها اإلنسان 
باملخالطة والتعامل . كان أقرب إىل الطول ، بل يعدي طوياًل يف عرف الناس ، ممتلىء اجلسم 
مع تناسب يف األعضاء ظاهر ، حنطيي البشرة ، أسود العينني واسعهما ، أقىن األنف ، ضليع 

م ، ناعم الصوت مع قوية وجهارة صوت ، فصيح اللسان بنيي احلروف واملخارج من غري الف
تصنيع أو تكلف ، خفيف اللحية ، سويي اخللقة ، وكان سريع املشية ، ما رأيت أحدًا أشبه 

منه ، كان إذا مشى كأمنا ينحطي من صبب ، يبدأ من لقيه بالسالم  مبشية رسول اهلل 
تواضعًا يف مشيته ولباسه ، ودجلسه وحديثه ، رفيع الذوق فيما يأيت ويذر عرفه أم مل يعرفه ، م

 ، بعيداً عن التصنيع والتكليف .
 ـ مالمح شخصييته وخصائصها :  *

 تتجليى أهمي مالمح شخصية الشيخ رمحه اهلل يف النقاط التالية : 
                   ـ واعية نزيهة ، مربية حكيمة .   2  ـ طبيعة جامعة ، عملية واقعية .  1
 ـ قويية عزيزة ، مهيبة حمبوبة . 4  ـ قائدة موهوبة ، إدارية دقيقة .  3

 ونتكليم عن هذه املالمح فيما يلي باختصار :
 ــ طبيعة جامعة ، عملية واقعية : 01

ولقد كان الشيخ رمحه اهلل من ذوي الطبيعة اجلامعة العملية الواقعية ، يعرف ذلك منه  
 وخالطه ، ولقد تركيزت تربيته العملية على ذلك ، وأواله عنايته واهتمامه .كل من عرفه 

باقرتاح منهج مناسب ملستوى من مستويات اإلخوة ، فعقدنا  ـ أذكر أننا كلفنا مرة
لقاءات عديدة ، وخرجنا بدراسة رتبناها وعرضناها على الشيخ رمحه اهلل فنظر يف تلك 

لقد كنا شبابًا مثلكم كتبنا وخّططنا ، ووضعنا مًا : " األوراق وقليبها مثي قال لنا مبتس
تصورات كثيرة ، ثّم رأينا أن القليل العملي الواقعي ، الذي ينّفذ ، خير من كثير ال 

من ذلك يتجاوز األوراق التي كتب فيها ، فأعيدوا النظر فيما اقترحتم وكتبتم ، وحددوا 
 .. " . ما ترونه واقعياً عملياً 

كانت مالحظته األساسية على كثري من   توّجه الشيخ الدينّي والدعويّ  ـ ومع بواكير
الدعاة ؛ االنشغال بالكالم عن االلتزام والعمل ، وقد حدثنا عن لقائه مع اإلمام الشهيد 
حسن البنا رمحه اهلل يف موسم احلج ، وتعرفه عليه وكان الشيخ قد مسع بدعوة الشيخ البنا ، 

وته ، وعريف احلاضرين هبا سأله الشيخ أمحد سؤااًل واحدًا يف فبعدما حتدث اإلمام عن دع
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هذا اللقاء : ما مدى تطابق هذه املفاهيم عن اإلسالم ومبادئه مع سلوك القائمني بالدعوة 
" هناك فرق بين كل دعوة والواقع الذي .؟ " ، فابتسم الشيخ حسن البنا ، وقال له : 

نين باهلل ، أن نترجم أقوالنا إلى أفعال ، وأال يكون عليه أبناؤها ، ولكننا نسعى مستعي
 يكون حظنا من دعوتنا الكالم " .

 وقد كانت احلياة العملية حمور دعوة الشيخ وفكرته يف دروسه وخطبه وكتبه وتوجيهاته .
جتليت يف شخصية الشيخ صفة الوعي والنزاهة  وقدـ واعية نزيهة ، مربية حكيمة :  11

 يف أمور عديدة أمهها :
 ـ التجرد عن أن يتخذ موقفاً ، يكون فيه تبعاً ألحد من الناس دون اقتناع بذلك . 1
 ـ أصالة رأيه وفكره يف منهجه الدعوي ويف حياته اخلاصة . 2
ـ دقية فهمه وحتليله لواقع األمة ومشكالهتا ، والعقبات اليت يف طريقها ، وسبيل  3

 تيباعها واألخذ هبا يف هذا العصر .النهوض هبا ، والوسائل واألساليب اليت ينبغي ا
ـ وعيه ملخططات أعداء اإلسالم ، وأساليبهم يف التسلل إىل األمة اإلسالمية ،  4

وإحكام السيطرة عليها ، بتذويب الشخصية اإلسالمية يف العادات لضمان تبعييتها ، 
ألمثلة والنماذج ما وتفريغها من هوييتها املؤثرة الفاعلة ، وسيمري بنا يف الفصول التالية من ا

 يعفينا عن التدليل هنا .  
الشيخ فأذكير مبا سبق يف الفصل األول من شهادة الشيخ طاهر خري اهلل  ـ وأما نزاهة

إن من أعلى الصفات التي رأيتها في الشيخ أحمد رحمه اهلل : " رمحه اهلل إذ يقول : " 
قترح يومًا ما اقتراحًا ، أو اإلخالص والغيرة على المصلحة والنزاهة ، وأشهد أنه ما ا

قّدم رأيًا ، وكان له فيه حّظ لنفسه أو مصلحة لها ، بخالف بعض الناس الذين ال 
 .." . تحركهم إال أهواؤهم ، وال يدورون إال في فلك مصالحهم الخاصة

 ـ قائدة موهوبة ، إدارية دقيقة : 11
إىل فرقة الكشافة ، وقاد ـ برزت شخصية الشيخ القيادية منذ شبابه املبكر فانتسب  1

 رحالهتا ، مث اعتزهلا عندما ابتعدت عن هدي اإلسالم وآدابه كما حديثنا بذلك رمحه اهلل .
 ـ وظهرت إدارته الدقيقة يف إدارة الثانوية الشرعية كما سبق قريباً . 2

ومل يكن دجاله يف ذلك قاصرًا على ضبط النظام ، والقضاء على التسيب والفوضى ، 
إدارية حبتة ، وإمنا امتزج ذلك بالتوجيه الرتبوي ، واحلبي والشفقة ، وشعي عليه إخالص بصورة 

الشيخ وغريته ، مما جعل كثرياً من طالب العلم يستشعرون أن الشيخ مبنزلة الوالد هلم ، وهذا 
 ما شهد به كثري من طاليبه وتالمذته . 
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وحرصه على النظام يف  ـ كما ظهرت قيادة الشيخ وضبطه وحسن إدارته ، ودقته 3
منهجه الدعوي وسلوكه الرتبوي يف بيته ومع طالبه يف املدرسة ويف تربيته للشباب يف املسجد 

 ؛ 
، كانت تقوم على النظام واالنضباط والدقة يف العمل  ـ فحياته األسرية وتربيته ألوالده

واحد منهم  ، وكانت أعمال البيت موزعة بني البنني والبنات بعدل ونظام ، يعرف كل
 واجباته ومسئولياته .  

؛ يف عبادته ومواعيد نومه وراحته ، وطعامه  ـ وكانت حياته الخاصة منظمة بدقة
 وشرابه ، ال خيرج عن نظامه يف ذلك إالي نادراً .

، ويعليمهم أن ذلك من أخالق  ـ وكان يغرس في طالبه حّب النظام واالنضباط
املسلمني ، فيحثهم على تنظيم حياهتم ، وأداء واجباهتم يف اإلسالم  اليت استهرت هبا كثري من 

 وقتها ، ويرون مصداق ذلك يف شخصيته وسلوكه ، فيستجيبون لنصحه وتوجيهه .
تجّلت شخصية الشيخ القيادية الموهوبة ، تربيته إلخوانه وعالقته هبم ـ وفي ميدان 

الم وروحه ، ومن أهمي ما ، إذ كان يرى أن ذلك من لبي اإلس وإدارته الدقيقة الحازمة
 ينبغي أن تعىن به اجلماعة اليت تريد خدمة اإلسالم ، وبناء جيل إسالمي راشد .

ـ وكان يرى أن االنتظام واالنضباط عبادة من العبادات التي فّرط بها المسلمون 
، وأن ظاهرة التسييب علة من أسوأ علل العاملني لإلسالم املستشرية يف صفوف  وأهملوها

 معات اإلسالمية ، وهي يف القادة واملسئولني أفحش وأشنع .التج
 : ـ هذا وقد اصطبغت توجيهاته وتعليماته إلخوانه كلها بهذه الصبغة

ـ فاالعتكاف يف العشر األواخر من رمضان ، له نظامه الدقيق ، وبرنادجه املعلن ،  1
 الذي يلتزم به األخوة املعتكفون بدقة .

اهلادفة مع ما فيها من ترويح عن النفس ، هلا نظامها الدقيق ، ـ والرحالت الرتبوية  2
وهي مضبوطة ، بدءًا من االستيقاظ للتهجد إىل مثيله من اليوم التايل ، وال وقت فيها 

 للفوضى ، أو العبث وضياع الوقت فيما ال جيدي .
فرقاً ـ والدروس اخلاصة لإلخوة ال يسمح بالتأخر فيها أكثر من مخس دقائق يعديها  3

 يتسامح به بني الساعات . 
 ـ واألعمال املطلوبة من اإلخوة حياسبون ويتابعون على أدائها يف الوقت احملدد . 4
ـ ولكل أ  برنامج تربوي شامل حبسب سنيه ومستواه ، فيه وصايا إسالمية متنوعة  5

وضعفه يسأل عن تطبيقها ، وحياسب على مدى االلتزام هبا ، وتناقش معه أسباب تقصريه 
(1) . 

                                                           

 ( ـ ينظر ما كتبه الباحث يف كتاب : " أساليب تربويية ومواقف دعويية من حياة الشيخ أمحد " .1)



 61 

اليت كتبها الشيخ رمحه اهلل ، وكانت مادة توجيهية وتربوية  ـ ومن أولى الرسائل الدعوية
مث ضمينها بعد  : " ضرورة العمل اإلسالمي المنظم الواعي "جلميع إخوانه ؛ رسالة بعنوان 

 . " الدعوة إلى اإلسالم وأركانها "ذلك يف كتابه : 
كنت إذا جالست الشيخ جيذبك تواضعه الشديد ة : ـ قوية عزيزة ، مهيبة محبوب 1ًً 

، وتأسرك دماثة أخالقه ، ولطف معشره ، ولكنك ترى إىل ذلك شخصية قد زانتها القوة يف 
احلق واالعتزاز باإلسالم ، يربز ذلك يف هلجته وحديثه ، وتعامله ومواقفه ، وكان كثريًا ما 

اهلل باإلسالم مهما ابتغينا العزة  " نحن قوٌم أعزنا:  يتمثل بكلمة عمر بن اخلطاب 
  بغيره أذلنا اهلل .. " .

وقوة الشيخ يف احلق وعزة نفسه ، جعلت له يف قلوب الناس مهابة وتقديراً ، ومع تلك 
اهليبة فقد كانت شخصيته حمبوبة ، مبا كان عليه من حكمة ولباقة ، وذوق يف التعامل مع 

السعي وراء حظوظها ، فكان قريباً من قلوب من الناس ولطف وبعٍد عن االنتصار للنفس أو 
يعرفونه أو خيالطونه ، ونعرض باختصار بعض النماذج واملواقف من حياته ، اليت تدلي على 

 قوته يف احلق واعتزازه بدينه ، فمن ذلك ؛ 
 ـ شديته على املنافقني واملداهنني ، وبعده عن دجالسهم أو االختالط هبم . 1
 يف املدارس يف ترديد شعارات ، تتعارض مع الوالء هلل ورسوله ـ رفضه املشاركة  2

 واملؤمنني وإصراره على ذلك .
ـ عزيته وقوة موقفه عندما سريح من وظائفه الدينية ، ورفضه أن يقديم اعتذارًا أو  3

اسرتحامًا ، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك فيما سبق ، وهذه املواقف تعكس لنا أيضًا صدق 
 هلل تعاىل ، الذي كان مفتاح شخصيته ، وطابع صفاته كلها .الشيخ مع ا
؛ فإني مجع الشيخ رمحه اهلل تعاىل بني هذه اخلصائص والصفات يف شخصيته كان وبعد 

حمل إعجاب الناس به ، وسري جناحه يف حياته ودعوته ، وإال فإن كثريًا من الناس من تكون 
و يذهب هبا ، من أخالق أخرى وصفات له بعض هذه الصفات ، مث يكون له ما يضعفها أ

. 
ولقد انعكست شخصية الشيخ على سلوكه  ـ أثر شخصيته يف منهجه ودعوته :  *

ومنهجه ودعوته ، فتلمح تلك الشخصية مبزاياها يف كل جانب من جوانب حياته اخلاصة أو 
ة بإذن اهلل العامة ، ونعديد هنا بعض النماذج ، وسيأيت احلديث عنها مفصاًل يف الفصول التالي

. 
  ـ فمن أهّم هذه اآلثار :
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 ـ األخذ بالعزائم والبعد عن تتبع الرخص ، واألقوال الضعيفة أو الشاذية . 1
 ـ احلرص التامي على التزام السنة ، والعمل هبا ، وإحيائها . 2
 ـ الدقية يف اإلعداد والتكوين ، واحلرص على االتزان يف بناء الشخصية اإلسالمية . 3
 العتزاز باإلسالم ، والصدع باحلقي دون أن تأخذه يف اهلل لومة الئم .ـ ا 4
 ـ صفاته اإلميانيية :  *

، اليت رأيناها يف حياته  ـ ونتحدث في هذه النقطة عن صفات الشيخ اإليمانية
ومواقفه ، وكان هلا تأثريها يف سلوكه ، ويف استجابة الناس لفكرته ودعوته ، وذلك يف الِنقاط 

  التالية :
 . ـ والؤه هلل ورسوله  2   ـ عقيدته وعبادته .  1
 ـ زهده وورعه . 4   ـ تقواه وخشيته . 3
  ـ إحياؤه للسنة ، وشدية اتباعه . 6    ـ أدبه وحياؤه . 5
 ـ إخالصه ونصحه ، وأمره باملعروف ، وهنيه عن املنكر . 7
 ـ قوته يف احلق وصالبته ، وجرأته وصراحته . 8
؛ فهي عقيدة أهل السنة واجلماعة ، مبفهومها  عبادته : أما عقيدتهـ عقيدته و  01

الصحيح ، ومدلوهلا الواسع ، ومنهجه يف فهمها ، وتدريسها ، والكتابة فيها هو منهج 
السلف الصاحل ، البعيد عن التكلفات اليت ال طائل حتتها ، فهو يؤمن بالصفات كما جاءت 

سبحانه بكلي كماٍل ، وصف به ذاته ، أو وصفه به ، ويفويض يف املتشاهبات ، ويصف اهلل 
، وينزيهه سبحانه عما ال يليق به ، وقد حرص الشيخ على تربية أبنائه وإخوانه  رسوله 

على أساس هذا الصفاء العقدي ، وكَتَب سلسلَة العقائد لعامية املسلمني بأسلوب سهل ممتع 
نة ، وباألسلوب القرآين يف عرض ميسر ، وبلغة مناسبة للعصر ، على هدي الكتاب والس

العقيدة وتثبيتها يف القلوب ، مع احلرص على توضيح احلقائق ، واإلجابة عن اإلشكاالت ، 
 . (1)وكشف الشبهات 

، والدفاع  ـ وكان رحمه اهلل تعالى شديد الغيرة على عقيدة أهل السنة والجماعة
مسألة رأيًا شاذًا عن أهل السنة عنها ، فمن ذلك أنه بلغه مرة أن أحد املشايخ تبىن يف 

واجلماعة ، وأخذ ينشره بني العامية ، فذكر ذلك أمامه فشنيع على ذلك الرأي ، وغضب أن 
يثريه أحد ؛ وقال للناقل وهو من تالمذة ذلك الشيخ : " إذا كنا ال نرى أنفسنا أهاًل أن 

طلب منه أن ينقل هذا جنتهد يف األمور الفقهية ، فكيف جنتهد يف أمور العقيدة ؟! " ، و 
 الكالم لشيخه ، ويسمع جوابه ..

                                                           

 ( ـ انظر ما جاء يف الفصل الثاين من هذه الدراسة من التعريف بسلسلة العقائد .1)
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، وبثي  ـ وكان حريصًا رحمه اهلل على تثبيت العقيدة في قلوب طالبه في المدارس
حقائقها ، واإلجابة عن شبهاهتم اليت تتعلق بوجود اخلالق سبحانه ، وبالقضاء والقدر ، اليت 

مثال ، وجيليي الشبهات ، وحياورهم حبكمة يثريها املالحدة وأعداء اإلسالم ، فيضرب هلم األ
وهدوء حّت تذعن عقوهلم ملنطق احلق وحججه ، وقد حدثنا من ذلك عن مواقف كثرية ، 
سجيل بعضها يف سلسلة العقائد ، كما أملى علينا يف دجلس " تذكري وحتذير " خالصة مفيدة 

 عن القضاء والقدر .
يدة لنفسه ، أول إقباله على التمسك ؛ فقد حدثنا عن دجاهدته الشدـ وأما عبادته 

بالسنة وشغفه بالعلم ، وقد تأثر يف ذلك بكتاب " إحياء علوم الدين " لإلمام الغزايل رمحه 
اهلل ، فأخذ نفسه باجملاهدة الشديدة ، حّتي حنل جسمه ، واصفري لونه ، مثي عاد إىل االعتدال 

ه ، فكان حريصاً على االتباع يف عباداته ، الذي هو منهج السنة النبوية يف العبادة والعمل كل
 واالعتدال فيها . 

،  ـ وكان محافظًا على نوافل العبادات حريصًا على التهجد من الليل سفرًا وحضراً 
 يرّب أوالده على ذلك ، وحيث إخوانه ويوصيهم به ولو ركعتني من الليل . 

إال ملصلحة شرعية ، فال يسهر  ـ وكان يحرص على قيلولة النهار والنوم المبكر
 راجحة  رعاية لالستيقاظ وقت السحر ، واغتنام نفحاته املباركة .

، ويظهر ذلك من حضور قلبه مع اهلل تبارك وتعاىل ،  ـ وكان كثير الذكر هلل عز وجل
 ورقيته وسرعة دمعته ، وشدة اعتباره واتعاظه بكل ما يراه ، أو يسمعه . 

، يأخذ هبا ويعليمها إلخوانه يف   دعيتها وآدابهاـ وكان محافظًا على أذكار السنة وأ
 كل مناسبة ، وحيثي على حفظها وأدائها يف أوقاهتا . 

 ـ وكان حريصًا على االعتكاف في العشر األواخر من رمضان المبارك من كّل عام
، وحيثي إخوانه على ذلك ، ويضع هلم نظامًا دقيقًا متنوعًا ، ميأل األوقات خالل اليوم كله ، 

 ي علنه لإلخوة ، ويلتزمون بتنفيذه بدقية ، منه ما هو مشرتك ، ومنه ما يؤديى بصورة فردية .
أحوااًل عجيبة من اخلشوع وحضور القلب مع اهلل ،  ولقد رأينا منه في االعتكافات

حّت إن بعض الشباب اجلدد حضر صالة الرتاويح مرة ، فتأثير الشيخ يف صالته وغلبه البكاء 
مسعه كثري من املصلني ، فالتفت إيلي هذا الشاب بعد الصالة ، وقال يل :  ، فبكى بصوت

ماله الشيخ .! هل فقد أحد أوالده ، أو نزلت به مصيبة .؟ فقلت له : ال هذا ، وال ذاك ، 
 قال : فما سبب بكائه إذن ؟ فقلت له : هذا أمر مألوف منه ..
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واب عبادته ونشاطه ، وفني ؛ فهي باب فريد من أب ـ وأما رحالته للحج والعمرة
، وشوقه املتأجج وحنينه ، يشهد بذلك كلي من خالطه  عجيب من فنون حبه هلل ورسوله 

 ، أو أكرمه اهلل بصحبته يف رحلة من هذه الرحالت املباركة .
وكان يشرتط على من يرغب بصحبته يف سفر احلج أن يستجيب لكل ما يرشده إليه 

.. وكان يقول : " إننا نذهب إىل احلج لنتخليص من ذنوبنا من سنن وآداب وأوامر شرعية 
وأوزارنا ، فكيف نصحب معنا من يصري على املعصية ، وخنالطه وجنالسه ، وهو يأّب أن 

 ؟! إن من شرط املرافقة املوافقة .. " . يتخلى عن خمالفة هدي النيب 
وطنا شديدة قد ال وقد أراد صحبته يف رحلة احلج : " إن شر  وقال مرة لبعض التجار

تتحملها ـ يريد أن حيمسه بذلك ـ قال : وما هي ؟ قال : " أال يصري مرافقنا على معصية ، أو 
خمالفة للسنة .. " قال : أفعل ، قال : " فمن اآلن ، عاهد اهلل على أال حتلق حليتك ، 

يف ذلك فاستجاب وصحب الشيخ ، وعاد حمافظًا على كثري من اآلداب والسنن اليت تعلمها 
 السفر املبارك .

وروحه وجسده ، ويقول : " إنين أقضي  ـ وكان يعّد رحلة الحج والزيارة شفاء لقلبه
 نصف العام يف ذكريات احلج والزيارة ، ونصفه اآلخر يف الشوق واحلنني إىل تلك الديار " .

وقد كان الشيخ رحمه اهلل في الذروة ممن عرفنا في :  ـ والؤه هلل ورسوله 11
 فمن ذلك :  هلل ورسوله  لوالءا

ـ كنا معه مرة يف بعض الرحالت ؛ فطلب منا أن نفكر يف أرجى عمل ، نتقريب به إىل 
اهلل ، ونرجو أن يكون سبب جناتنا بني يديه سبحانه ، ففكير كل منا بأعماله ، وأجاب 

ال صيام " ليس لي كثير صالة و بشيء من ذلك : مث سألناه عن أرجى أعماله عنده فقال : 
 " .  وال صدقة ، ولكن أرجى عمل عندي : الحّب في اهلل ، والبغض في اهلل

ـ ودخل مرة جامع أّب ذر ، وكنا يف ساحته ، فرأينا على وجهه أثر احلزن ، فأدركنا أنه 
قد مسع بأمر مما يهمي اإلسالم واملسلمني ، مث بلغنا ما وقع من ابتالء وظلم لبعض الدعاة ، 

  وسجن وتشريد .
ـ وكان على غرية عظيمة إذا رأى أو مسع بانتهاك حرمة من حرمات اهلل ، أو وقوع ظلم 

 وعدوان على بعض الدعاة ، يبذل قصارى جهده مع إخوانه العلماء يف دفع ما وقع .
ـ وكان كثريًا ما يتأثير ويبكي على املنرب ، ويف دروسه العامة ، عندما يتحدث عن غربة 

 ، وما يقع من املنكرات ، وانتهاك احلرمات .  اإلسالم يف هذا الزمن
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شدية فرحه بالشباب املقبل على اهلل تعاىل ،  ـ ومن مظاهر والئه أيضًا هلل ورسوله 
واهلل إنني أفرح بهؤالء الشباب كما أفرح بأوالدي ، بل كان يقول : وكان يقول لنا : " 

 " . إن بعض هؤالء الشباب أحّب إلّي من بعض أوالدي
 ان إذا رأى شاباً مقبالً متدييناً يف الطريق سارع إىل السالم عليه والبشاشة بوجهه ـ وك

، وشدية والئه ، ومنهجه يف  ـ وله شعر كثري ، يصف فيه حبه هلل تعاىل ولرسوله 
 . (1)الطاعة ، واحلرص على االتباع الصادق 

 ـ تقواه هلل تعالى وخشيته :11
، كثري البكاء من خشية اهلل ، يستشهد كثرياً بأقوال ـ كان الشيخ عظيم اخلوف والرجاء 

الصحابة وأحواهلم ، وقد أملى علينا يف أماليه : " تذكري وحتذير " طرفاً من ذلك ، وكىني نفسه 
 ( أمالً يف رمحة اهلل وفضله ، وما رأيت رجالً من أهل العلم بكياء مثله .  أبا الرجاء) 

 يتني ، وقد كتبهما يف بعض وصاياه :ـ وكان كثرياً ما يتمثيل هبذين الب
 وشفيعي   إليك   أكرم  خلقك   أكرم األكرمني أنت رجائي 
 أو مضاعاً ، حاشا الوفاء وحقك   أأرى  بني  أكرمني  مضاماً 

ـ ومن تقواه رمحه اهلل حفظه للسانه ودجلسه عن الغيبة واللغو والكالم فيما ال يعين ، 
" نّزه فمك مسه وذكر أفعاله ، فتغريي وجه الشيخ وقال له : ذكر مرة بعض دجالسيه ظاملًا با

 . ومجلسك "
"  " عند ذكر الصالحين تتنّزل الرحماتـ وقال مرة أخرى يف مثل ذلك املوقف :  4

. 
مل حيرص الشيخ على اديخار شيء من املال ، وكان دخله كبرياً  ـ زهده وورعه :11

من بعده ثروة جييدة ، ولكنه كان يرى أن أموالنا يف  بالنسبة ألقرانه ، فلو أراد االدخار لرتك
 هذا العصر قد دخلتها الشبهات ، وال رخصة للمؤمن الورع أن يديخر شيئاً منها .

أنه كان ال يبايل بإقبال الدنيا أو إدبارها ، قد توكلي على اهلل  ، ـ ومن زهده رحمه اهلل
يف حياته وحياة أسرته ، ويتمثيل كثرياً يف كلي شأن ، وكان كل من خالطه يرى الربكة ظاهرة 

أنا عبد في بيت سيدي ، ما أطعمني أكلت ، وما كساني : "  بقول سلمان الفارسي 
 . (2)"  لبست

وكان من سريته أنه يضع راتبه يف صندوق صغري على رفي ظاهر يف البيت ، فمن لزمه 
، استدان من بعض إخوانه شيء من أوالده أخذ منه دون سؤال ، فإذا نفد ما يف الصندوق 

 إىل أن حيلي الشهر اجلديد فيفي ما استدان ، ويضع ما بقي يف الصندوق .
                                                           

 / .282و  278( ـ ينظر كتابه دجموعة العبادات ص/1)
 رمحه اهلل .( ـ وقد حفظت هذه الكلمة منه 2)
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ـ وكان يوسيع على أسرته توسيعًا ظاهرًا فيما أحلي اهلل وأباح ، يف سبيل محلهم على 
 االلتزام مبنهج اهلل .

اصم أحداً فيها ، ـ وكان يرى أن الدنيا أتفه من أن حياسب املؤمن عليها إخوانه ، أو خي
" واهلل ! لو أن الدنيا كانت لقمة ، وكان في تقديها ألحد هدايته ، لقّدمتها وكان يقول : 

 . مسروراً ، وكنُت الرابح بذلك "
 ـ أدبه وحياؤه : 55

، يتجلى ذلك يف شدية متسكه بالدين ،  ـ وكان الشيخ عظيم األدب مع اهلل ورسوله 
ذه هبديه ، وإنكاره الشديد على من يتوقف عن الطاعة وأخ،  ودقة اتباعه للمصطفى 

 واالتباع ، ألنه مل يفهم احلكمة من األمر والنهي ، أو أليية علية يتعلل هبا . 
؛ أنه كان ال يذكر اسم اهلل تعاىل إال بالتعظيم والتمجيد  ـ ومن أدبه مع اهلل ورسوله 

ة والسالم عليه وعلى آله ، مع توقريه إال بالصال واحلمد والثناء ، وال يذكر اسم رسوله 
 . وإجالل مقامه 

هنيه عن اخلوض يف اختالفهم ، ألهنم  ـ وكان من أدبه مع أصحاب رسول اهلل 
دجتهدون مأجورون ، يبتغون نصرة احلق ورضوان اهلل ، وكان يذكير دائمًا بفضلهم وسبقهم ، 

ابق أو يدرك فضلهم الحق .؟ وقد ومواقفهم العظيمة يف اجلهاد والنصرة ، فكيف يسبقهم س
 فجعلهم خري القرون ، وكانوا خري أمة أخرجت للناس . اختارهم اهلل لصحبة نبيه 

لو أن أحدنا شّمر وركض طيلة حياته ليلحق : "  ـ ومما سمعنا منه مرارًا قوله
" ، وكان ينعى بذلك على املتطاولني على سلف  بسلف هذه األمة لما بلغ غبار نعالهم

 ه األمية ، وإمنا يعرف الفضل ألهل الفضل أهل الفضل .هذ
وأئمة الدين ، وكل من  ـ ومن أدبه أنه كان يدعو إلى حسن الظّن بالعلماء السابقين

عرف بعلم أو صالح ، أو اشتغال هبداية اخللق ، وأن حتمل أقواهلم وأحواهلم على ما يوافق 
نعديها قد دسيت عليهم من أعداء اإلسالم أو الشرع فإن مل ميكن نرديها وال ننسبها إليهم ، و 

 من حسادهم ، ليكون املؤمن دقيقاً يف أحكامه سليم القلب ، حسن الظني باملسلمني .
ـ وكان جيلي علماء عصره ، الذين عرفوا بالورع والتقوى ، واالستقامة يف العلم والعمل ، 

 ضهم .ويستفتيهم ويستنري بآرائهم ، وقد رأيته مريات يقبيل يد بع
ـ ومن أدبه أنه كان ال يواجه أحدًا مبا يكره ، بل يكيني ويلميح بألطف الكلمات 
والكنايات كما هو أدب القرآن والسنية النبوية ، ولكنه ال يستحيي من قول احلق والصدع به 

. 
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ـ وقد ختمت حياته رمحه اهلل وهو يكتب كتابًا جامعًا عن اآلداب اإلسالمية ، فكتب 
مث اشتدي به املرض ، ووافته املنية ، وأقبل على ربه بآدابه اليت عاش حياته يف رحاهبا جزءاً منه ، 

(1) . 
مري بنا :  رسول اهلل ـ إحياؤه للسنة وتعظيمها ، وحرصه على االتباع الكامل ل61

فلقد  خالل هذه الدراسة مناذج عديدة من إحيائه للسنة ، وحرصه على اتيباع املصطفى 
سنية ، واحلرص على إحيائها واتباعها بلحمه ودمه ، وكانت غريته على هتاون امتزج حبيه لل

 الناس هبا تفوق كل غرية .
: " .. فاملسلم الكامل حيرص على السنة حرصه على الفرض ،  ـ واسمع إليه يقول

 ألن التهاون يف السنة يؤدي إىل التهاون يف الفريضة ، ويفري من املكروه فراره من احلرام ، ألن
التهاون يف احلرام ، وارتكاب الصغرية ، يسوق إىل اقرتاف الكبرية .. واإلسالم كل ال يتجزأ ، 
وليس من شأن املسلم الكامل أن ميتثل أمراً ، وخيالف آخر ، وإال كان كالذين قال اهلل فيهم 

 ( { البقرة .85.. ) أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض .؟!: } 
قول مثاًل : إن اللحية سنية جيوز تركها ، والنظرة احلرام صغرية ال " املسلم الكامل ال ي

يضري إطالقها ، وخامت الذهب يف يد الرجل يسري يتغاضى عنه ، واألمر الفالين مستحبي ، 
فال بأس برتكه .. ال ، من قال هذا فقد حلي من ثوب إسالمه عروة ، وعريض عراه إىل 

حجر من صرح إسالمه ، وعريضه للخراب والديمار .. االحنالل .. من قال هذا ، رضي هبدم 
من قال هذا نزل من أوج إسالمه درجة ، ومنها إىل أخواهتا واحندر بعدها إىل احلضيض .. 
من قال هذا  احنرف عن صراط اإلسالم السويي وحمجته البيضاء درجة ، مث ابيتعد عنه وابتعد 

مون يف دينهم ، ووصلوا إىل ما نرى من وضلي يف الفيايف والقفار .. ومن هنا أصيب املسل
 تضييع وضياع " .

لتعريف الناس حبقيقة احلبي  " التكريم الصادق باالتباع الكامل "ـ وكتب رسالة : 
منهم ، وإلحياء روح االتباع للسنية يف قلوب الناس ، والردي على  الذي يريده اهلل ورسوله 

، ووزعت تلك الرسالة يف مناسبات احتفال الناس أولئك املديعني للمحبية بغري عمل أو اتيباع 
 يف شهر ربيع األول .

كان لكالم الشيخ تأثري ـ إخالصه ونصحه ، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر : 71
واضح يف القلوب ، مما يدلي على قوة إخالصه وصدقه ، فكم من كلمات يسرية ، ألقاها 

 باً يف هدايته وتغيري دجرى حياته .على بعض من تعامل معه أو التقاه ، فكانت سب
                                                           

 ( ـ ومل يعثر ولألسف على خمطوطة هذا الكتاب فيما عثر من خمطوطات كتبه .1)
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: إن فيك خصااًل طيبة ـ ومل يكن يصليي من قبل ـ فلو  ـ قال مّرة لجزار تعامل معه أ
حضرت عندي درس اجلمعة يف " جامع أّب ذر " الستفدت فحضر واهتدى ، وكان من 

لشيخ ، خرية إخوانه ، وكان يقول : " لقد تعامل معي عدة مشايخ ، فما نصحين أحد مثل ا
 وال دعاين من أول لقاء " . 

والتذكري هلم ، ال يرتك مناسبة إال  وكان دائب النصح لتالميذه في المدرسة ب ـ
 ويغتنمها نصحاً وتوجيهاً ، مما أثر يف فكر كثري منهم وسلوكه .

ج ـ وكان يالحظ علينا دقائق املالحظات يف أنفسنا وعاداتنا وأخالقنا ومظاهرنا 
ا يف الوقت الذي مل ير كثري منا من آبائهم وأمهاهتم مثل ذلك ، مما يؤكيد فينصحنا ويوجهن

 على أن أثر العامل الداعية املرّب ، أعظم من أثر الوالد وأبقى . 
د ـ ورأى مرة شابيًا ناشئًا ، رثي املظهر ، مغربي اجلسم ، فسأله : " كم مرة تغتسل يف 

د له على االعتناء بالنظافة ، وأن يغتسل يف األسبوع .؟ فأجابه : أن ليس له نظام ، فأكي 
األسبوع مرة على األقل ، وليكن يوم اجلمعة ، فإن اهلل مجيل حيب اجلمال ، نظيف حيبي 

 النظافة .
هـ ـ وكان رمحه اهلل ال يكون يف دجلس عام أو خاص إال وينصح ويذكير ، ويتحديث عن 

اصي اليت وقعت فيها على الفرد واجلماعة علل األمة وأدوائها ، ويلفت األنظار إىل خطر املع
. 

ـ وأما أمره باملعروف وهنيه عن املنكر ؛ فقد كان يراه الركن العظيم الذي هتدم يف حياة  
املسلمني االجتماعية ، وإقامته سري احلفاظ على تعاليم اإلسالم حيية ، كما أن إمهاله من 

بدأ ، وشيوع اجلهل باإلسالم ، وانتشار  العلماء والدعاة أديى إىل عودة اإلسالم غريبًا كما
املفاسد واملنكرات ، وكان يرى أن من عزمية الداعية ، أال يقري منكرًا يف دجلس جيلسه ، أو 
اذ سبيل  مناسبة حيضرها ، وأالي يسكت عن إنكاره ، متحليًا بآداب ذلك وشروطه ، واختي

كتابه : " األمر باملعروف والنهي احلكمة واملوعظة احلسنة يف إنكار املنكر ، وكتب يف ذلك  
عن املنكر " ، ولقد ع رف رمحه اهلل بني اخلاصية والعامية حبرصه على األمر باملعروف والنهي 

 عن املنكر يف كلي مناسبة .
والنهي عن املنكر حريصًا على  أسلوبه في األمر بالمعروف ولكّنه كان حكيمًا في ـ

له هبا ، يبذل من ماله وجهده إلزالة املنكر ، وإقامة استجابة املدعو ، وقبوله للنصيحة وعم
املعروف بغري حساب ؛ دخل مرية على صديق له فوجد لوحة زيتيية ملنظر طبيعيي ، فيها صور 

ما أحسن هذه اللوحة .! لوال هذه ذوات أرواح ، فنصحه بتغيري الصور وطمسها بقوله : " 
أن تغيري هذه الصور يعين إفساد اللوحة ، " ، وحديثه عن حرمة تعليقها ، فاعتذر ب الصور
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فتعهد له الشيخ أن يطمس تلك الصور بطريقة فنية دون أن يظهر ذلك ، فوافقه الرجل ، 
فحمل الشيخ الصورة ، وكانت كبرية ، وعهد إىل بعض إخوانه من ذوي املواهب الفنية ، فغريي 

 املنكر ، مث رديها إىل صاحبها . 
احلجي كل عام ما ال يقل عن مخسني صورة كبرية من صور ـ وكان حيضر معه من سفر 

احلرمني الشريفني ، وجيعلها يف إطارات فنية ، ويقديمها هدايا ، وأكثر ما يقدمها إلزالة 
منكرات معلقة يف البيوت اليت يدخلها فيقول لصاحب البيت : " أزل هذا املنكر وأنا 

، فريضى صاحب البيت "  الرسول أعوضك عنه صورة الكعبة املشرفة ، أو صورة مسجد 
بذلك ، وقد دخلت عدة بيوت فحديثين أصحاهبا أن تلك الصور املعلقة هي من إهداء 
 الشيخ رمحه اهلل ، وكان قبلها صورة لوالد صاحب البيت ، أو صورة جديه ، أو أحد املشايخ . 

احلزن ـ وكان شديد الغرية على حرمات اهلل إذا انتهكت ، يرى يف وجهه الغضب و 
الشديد عندما يسمع مبنكر من املنكرات ، وكان يرى أن املنكرات العامة ال يزيلها إال اجتماع  
كلمة العلماء ، ومراجعة املسئولني فيها ، فكان دائب السعي جلمع كلمة العلماء هلذا الغرض 

. 
م ، جعلته ال يتحديث عن املنكرات حديثًا عامًا ، وإمنا ترج ـ وطبيعة الشخ العملية

" موقف المسلم الحق من منكرات ذلك إىل أسلوب عملي ، فكتب مذكرة حتت عنوان : 
، فصيل فيها املنكرات اليت فشت يف مجيع دجاالت احلياة االجتماعية ، وبنيي ما جيب  الزمان "

على املؤمن يف إنكارها ، وأمالها علينا يف دجلس : " تذكري وحتذير " مثي ضمين بعضها كتابه : 
 .  ر بالمعروف والنهي عن المنكر "" األم

قوة الشيخ يف احلق وصالبته كانت ـ قوته في الحق وصالبته ، وجرأته وصراحته : 81
مسة ظاهرة متييز حياته وشخصيته ، فما أكثر ما كان يذك ر  ويذكير : " أن داء بعض الدعاة 

اء والشهوات ، فضاًل عن عامة املسلمني ، أهنم ضعفاء مهازيل ، مستكينون أمام األهو 
منهزمون أمام املغريات وامللهيات ، يتمكن من رقاهبم الباطل يف أول جولة من صراعهم معه ، 
وإن أعظم ابتالء لدعوة اإلسالم أن يديعي نصرهتا من ال يكون قويًا يف احلق ، صلبًا يف دين 

 . (1)اهلل .. " 
: أنه مل يكن ليؤثر عليه ، وحرصه عليه ، وجرأته فيه  أ ـ وإن من قوة الشيخ في الحق

، وإذا  (2)أهاًل وال ولداً ، وال صديقاً وال قريباً ، ومل يكن ليبايل مبخالفة الناس له أو موافقتهم 
" إن أعناقنا جسر ظهر له أن احلق مع خمالفه سرعان ما فاء إليه ولزم ركابه ، وكان يقول : 

 . عندي في الحق سواء "" إن ولدي وأبعد الناس ويقول أيضاً :   للحق وأهله "
وحرصه عليه حيمله على أن يشتدي على أهله وولده أكثر من  ب ـ وكان إيثاره للحق

أنه كان إذا أراد أن يأمر الناس بشيء  اآلخرين ، وكان يتمثيل مبا أثر عن عمر بن اخلطاب 
                                                           

 ( ـ من أمايل الشيخ يف " تذكري وحتذير " .1)
 ( ـ وقد مري بنا قريب من هذا الكالم يف شهادة الدكتور نور الدين العرت يف املبحث األول من هذا الفصل .2)
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 أن أحداً مجع أهله وولده وقال هلم : " إين أريد أن آمر الناس بكذا وكذا وواهلل ال يبلغين
منكم خالف ما أمرت الناس به ، أو وقع فيما هنيت الناس عنه إال أضعفت له العقوبة ملكانه 

 مين " .
ومن الناس ،  ج ـ ومن حرصه على الحق وإيثاره له : طلبه للنصيحة من إخوانه

ها بصورة علنية ، ويف دجالسه اخلاصة والعامة ، وفرحه بالنصيحة اليت تقدم له ، وشكره لصاحب
 ، ومكافأته عليها ، حّت ومل يتأكيد له وقوعه فيما خيالفها . 

أذكر أن بعض الشباب قديم للشيخ نصيحة أنه رآه يشبيك بني أصابعه يف أحد دروسه 
العامة ، وهو مكروه كراهة تنزيه يف املسجد ، فقبل الشيخ نصيحته ، وقديم له عليها هدية ، 

 . (1)أنه ال يذكر أنه فعل ذلك  وبليغه أن حمبته ازدادت يف قلبه ، مع
د ـ وله شعر لطيف يف بيان حرصه على احلق ، وإيثاره على اخللق ، وهو من أقدم 

 شعره أذكر منه هذين البيتني : 
 ما الناس جهالً  أعرضوا    إنيا  مع  احلقي  إذا 

 إن سخطوا أو إن رضوا    وال  نبايل   هبمو 
ثنا أن بعض رجال األمن ح قيق معه مرية فقال له : " لدينا معلومات مؤكدة هـ ـ وحدي

أنك من اإلخوان املسلمني ، فقال له الشيخ : " لست من اإلخوان املسلمني ولكنين صديق 
ألكثر رجاالهتم ، ولو كنت منظمًا معهم ملا منعين ذلك أن أقول لك بكل صراحة : " إنين 

 عربي له عن ذلك .منهم " ، فأعجب ذلك املسئول جبرأة الشيخ وصراحته ، و 
وامسع الشيخ يعربي عن تصوره ملا ينبغي أن يكون عليه الدعاة إىل اهلل تعاىل العاملون ، 

اصدقوا اهلل من قوية يف احلقي وحرص على اتيباعه ، يف هذا النداء الذي يوجهه إليهم : " 
يصدقكم ، آمنوا باهلل كما آمن به المسلمون األولون ، وأخلصوا أعمالكم له ، 

استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم .. ابدءوا بأنفسكم ، جاهدوها في اهلل ، و 
واحملوها على تقوى اهلل ، واستقيموا على دين اهلل .. كونوا مسلمين ، واعتزوا باإلسالم 
، وأعلنوا اعتزازكم به ، وارفعوا رءوسكم عالية ، فإنكم إذا فعلتم ، كنتم خلفاء اهلل  في 

مروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، وال تأخذكم في الحق لومة الئم .. إن  األرض ..
اإلسالم الذي تنتسبون إليه ، وتعرفون به ، يناديكم ، ويستصرخ ضمائركم ، فكونوا له 

 . (2)"  األنصار ، وافدوه باألموال واألرواح ، كما فعل المسلمون األولون
 ـ أخالقه ومشائله :   *

ه النقطة عن أهمي أخالقه اليت كان يتحليى هبا يف حياته االجتماعيية ـ ونتحديث يف هذ
مع الناس مع أهله وأوالده وإخوانه وحمبيه ، وحّت مع خمالفيه يف الرأي واملنهج ، وال شك أن 

                                                           

 ضيلة الشيخ حمميد العويامة قصية مشاهبة عن الشيخ رمحه اهلل .( ـ وجاء يف شهادة أستاذنا ف1)

 / .22( ـ انظر : " الدعوة إىل اإلسالم وأركاهنا " ، ص/2)
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بني النقطة السابقة وهذه النقطة تداخاًل واتصااًل  ، ولكنينا مييزنا بني النقطتني من حيث غلبة  
 اين على النقطة السابقة ، وغلبة اجلانب االجتماعي على هذه النقطة . اجلانب اإلمي

 وجنمل حديثنا عن ذلك يف النقاط التالية : 
 ـ عفوه وصفحه وسالمة صدره . 2 ـ صربه وحلمه وحسن خلقه .          1
 ـ تواضعه وعزة نفسه . 4    ـ جوده وكرمه . 3
ه ومروءته وصلة رمحه وخدمته ـ بري  6  ـ حديته وغضبه ورمحته وشفقته .  5
 ألهله .
 ـ ذوقه ولطفه ومزاحه وف كاهته . 8   ـ حكمته وبديهته . 7
 
إني كلي من خالط الشيخ أمحد يشهد مبا كان عليه :  ـ صبره وحلمه وحسن خلقه 0

من حسن اخللق وكرم الطبع ، وما سيأيت من احلديث ليس إال تفصياًل ملا أكرمه اهلل به من 
 ة ، ومشائل حمببة . أخالق نبوي

؛ فأول ما يطالعنا من صرب الشيخ رمحه اهلل وجلده ؛ صربه نفسه ـ وأما صبره وحلمه 
على املنهج الشديد الذي هداه اهلل إليه ، من دجاهدة النفس على طاعة اهلل ، وطاعة رسوله 

 والتمسك بسنن  اإلسالم وآدابه ، والصرب على أذى الناس يف ذلك ، وخباصة إذا ، 
فئة علمنا أن املرحلة اليت عاشها الشيخ يف نشأته كانت مرحلة انفصال بني فئتني من الناس ، 

املشايخ وفئة عامية املثقيفني ، هذا االنفصال الذي فرض عزلة على املشايخ أن يدخلوا ميادين 
احلياة االجتماعية والتعليمية ، وتلك العزلة جعلت الوطأة شديدة على من يريد أن يقتحم 
ميدان املشايخ من األفندية ، أو من حياول أن ي قِحَم املشيخة إىل ميدان األفندية ، ويعيشها 

 يف أجوائهم . 
، لقي أذًى كثرياً من عدية فئات من الناس ـ وبعد انطالق الشيخ بنشاطه في الدعوة 

 ، ألن منهجه خالف منهجهم ، أو تعارض مع ما ألفوا يف حياهتم ، أو تعصبًا الجتاهات
" وانتماءات ، فأعرض عنهم وصرب ، وأمر إخوانه أال يقابلوا اإلساءة مبثلها ، وكان يقول لنا : 
ـ  إن المؤمن الذي يريد أن يسير في طريق الحق عليه أن يكّبر على الّناس أربع تكبيرات

 . وهل للحي أن يلتفت إلى الموتى ؟ "أي يعديهم من املوتى ـ 
ثنا أحاديث عديدة يف أو  عن الصرب وأمهيته  " تذكير وتحذير "ل دجالس : ـ وحدي

فيه ، ووصيته به ، وحثيه  للمؤمنني عامية وللدعاة على وجه اخلصوص ، وعن هدي النيب 
 عليه . 

ثنا أنه أول متسكه بالدين تويف له ولد صغري ، فانطلق لسانه حبمد اهلل تعاىل  ـ كما حدي
، وأحلي عليها يف ذلك ، فاستجابت له ، بغري شعور منه ، وطلب من زوجه أن حتمد اهلل 

وعجب يف نفسه من نفسه ، كيف ينطلق لسانه باحلمد مريات كثرية ، وقد اعتاد الناس يف 
.. " ، وهو املنصوص عليه يف القرآن الكرمي  إنا هلل وإنا إليه راجعون هذا املقام أن يقولوا : "
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إذا مات ولد  قال : ) نيب أن ال ، وبعد أيام وقف على حديث أّب موسى األشعري 
العبد قال اهلل تعالى لمالئكته " قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : قبضتم 
ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : فماذا قال عبدي ؟ فيقولون : " حمدك واسترجع 

يتًا في الجنة ، ـ أي قال : إنا هلل وإنا إليه راجعون " فيقول اهلل تعالى : " ابنوا لعبدي ب
، فحمد اهلل تعاىل كثرياً أن وفيقه للحمد ، وهو مل يكن يعلم هبذه  (1)(  وسّموه بيت الحمد

 الفضيلة يف هذه املناسبة . 
يف مرض وفاته وقد سبق احلديث عن كذلك صبره على شّدة اآلالم  ـ ومن صبره

 ذلك يف املبحث األول .
ؤمن عندما حيكم صلته بربه ، ويسعى إن املـ عفوه وصفحه ، وسالمة صدره : 11

جهده يف مرضاته ، يغطيي حاله مع اهلل سبحانه ، من األنس والرضا والفرح باهلل والشعور 
بقربه ، على عالقته بالناس وعالقة الناس به ، فال يبايل أي موقف وقفوا منه ، حيرص على 

أن يعريضوا أنفسهم لغضب  هدايتهم واستجابتهم ، ويغتمي لغفلتهم وإعراضهم ، ويشفق عليهم
اهلل ، وال يتأثير بإيذائهم وإساءهتم ، ألنه يرى الناس مرضى والطبيب العاقل ال يغضب من 

 املرضى بل يشفق عليهم ويعذرهم .
ثنا الشيخ هبذه املعاين كثرياً ووجيهنا إليها ، وملسنا حتققه هبا يف مواقف عديدة  ولقد حدي

ته عليه ، فقد كان ال حيمل يف قلبه على خمالفه غالً ، فمع شدية متسك الشيخ باحلق وغري 
أوحقدًا ، ألن خالفه معه كان هلل ، وتلك معادلة صعبة ، قلي من يستطيع التحقق هبا من 

 دعاة اإلسالم .
 ـ وكان كثرياً ما يتمثيل بقول اإلمام الشافعي رمحه اهلل ، وقد ضمينه إحدى وصاياه : 

 ساحمته    هلل   راجي   منيتْه    من نال مين أو علقت بذميتْه 
 وال  أسيء  حممداً  يف  أميتْه    كيال أعويق مؤمناً يوم اجلزا 

أنه عندما حدثه هبذه املعاين ، وهو عنده يف ـ وحّدثنا ولده الشيخ محمد أبوالنصر 
دمشق ، يف مرضه الذي تويفي فيه ، أخذ ولده يذكيره بالذين كانت بينه وبينهم مواقف خالف 

وخصومات يف احلق ، فأكيد له الشيخ عفوه وصفحه عنهم ، وأنه ال حيمل يف قلبه ذرية من  ،
 الضغن أو الِغلِّ على أحد .

عرف الشيخ بني أهله وإخوانه ، وحمبييه ومعارفه ، بالكرم واجلود ـ جوده وكرمه : 11
" أقبح من كل فهانت عليه الدنيا على قدر عظمة اآلخرة يف قلبه ، وكان كثريًا ما يقول : 

                                                           

( وأخرجه أبو داود الطيالسي 726( ، وقال : حديث حسن ، وصحيحه ابن حبيان )1021( ـ رواه الرتمذي )1)
 / .4/415/ وأمحد 2/46



 73 

قبيح صويفي شحيح .. " ، وكان يعجب مما يرى عليه بعض األغنياء من شحي باملال وحرص 
 ! " . إنهم فقراء مهما ملكوا عليه ، وتلكيؤ عن اإلنفاق يف سبيل اهلل ، ويقول عنهم : "

ـ وكان يستقلي ما يبذل يف سبيل الدعوة وهداية الناس ، وكثرياً ما كان يقول يف دجالسه 
لكانت قليلة في جنب ، ووضعت في فم إنسان لهدايته ، لو كانت الدنيا كّلها لقمة : " 

 " .   الهداية
، ما كان عليه من كرم الضيافة ، والتوسيع على أهله  ـ ومن مظاهر جوده وكرمه

 وأوالده مبا أحلي اهلل ، وكان ذلك جزءاً من منهجه الرتبوي ، الذي سار عليه ودعا إليه . 
 من نزل ضيفًا بالشيخ يعجب لما يرى عليه من حسن وفادته ، وكرم ضيافتهـ وكل 

، ومباسطته وإكرامه ، وعزمه عليه يف الطعام والشراب ، أخذاً بالسنية النبويية وهديها يف ذلك 
 . 

" جامع أبي أنه عندما جرت أعمال جتديد  ـ ومن نماذج بذله وإنفاقه في سبيل اهلل
يساهم مبا يستطيع من ماله ، وكان ضييق ذات اليد يومها ، فحمل " وتوسعته ، أراد أن  ذر "

سجادة عجمية " من بيته ، هي من أنفس السجياد ، وال ميلك سواها ، وفرشها يف " جامع 
 . (1)أّب ذر " وترك غرفة نومه جرداء ، واستقبلت ذلك زوجه بالتشجيع والفرح والرضا 

إخوانه بشدية تواضعه ، ولني جانبه ،  عرف الشيخ بنيـ تواضعه وعزة نفسه :  11
 وخفض جناحه لعباد اهلل . 

 ـ فكان يظهر عليه ذلك يف ملبسه ومشيته ، ويف لني قوله وحسن كالمه .
ـ ومن تواضعه أنه كان يكره أن يتميز عن إخوانه بشيء ، فال يرضى القيام له إذا دخل 

ده مع أنه يرى أن تقبيل يد العامل دجلسًا من دجالسه اخلاصة أو العامة ، ويكره أن تقبل ي
والوالدين والرجل الصاحل كل ذلك مكرمة وفضيلة ، وما كان يرى ذلك لنفسه تواضعًا منه 

 رمحه اهلل . 
ـ وكان خيدم نفسه بنفسه ، وال يرضى أن خيدمه أحد من إخوانه ، فكثريًا ما كنا نراه 

ل عنه ، ويستشهد لنا بقول حيمل من السوق حاجاته ، فال نستطيع بشق األنفس أن حنم
 " . " صاحب الحاجة أحق بحملها:  علي 

وإذا متكن أحد إخوانه فحمل عنه بعض حاجاته فال يعطيه إال تألفًا لقلبه ، مث يكرمه 
 .  " سايرتك فسايرني "بشيء مما معه ، وال يكتفي بشكره باللسان ، فإذا أّب قال له : 

                                                           

 اهلل هبذه القصية . ( ـ وقد حديثين والدي رمحه1)
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 شة الوجه ، ولو كان شاباً صغري السني . ـ وكان يبدأ من لقيه بالسالم ، وبشا
 ـ ويف االعتكاف كان ينام بيننا ، وال يتميز عنا بشيء . 

ـ ويف الرحالت كنت تراه أكثرنا محالً للمتاع ، وأعظمنا حتماًل للمشاقي ، خيدم إخوانه ، 
تيب ويعني أهل املطبخ يف أعماهلم من طبخ الطعام ، وغسيل األواين ، وهتييء الطعام ، وتر 

 املكان . 
ـ وكان يف بيته خيدم أهله ، فكثريًا ما كان خيرج إلينا وعلى يديه آثار ذلك ، وهو من 

 اتيباع السنة ، وحسن العشرة . 
ا أطعمه بيده .   ـ وكان خيدم ضيفه بنفسه ، ويقديم له الفاكهة املقشيرة ، ورمبي

ِحدية هي من طبعه  كان يف الشيخ رمحه اهللـ حّدته وغضبه ، ورحمته وشفقته :  5
وِخلقته ، وهي ال تضري املؤمن مامل يسئ إىل أحد ، أو تدخله يف باطل ، أو جتعله حييد عن 
احلقي ، واملؤمن سرعان ما يفيء إىل احلق إن جليت به احِلدية ، أو أخرجته عن مقتضى احلكمة 

 ، فيهدأ طبعه ، وتسكن نفسه ، ويعاجل املوقف باحلكمة وحسن اخللق . 
؛ فما رأيته رمحه اهلل غضب لنفسه قط ، أو انتصر هلا ، وإمنا كان غضبه ما غضبه ـ وأ

 هلل تعاىل ، ورضاه هلل تعاىل ، ويشتدي غضبه ويزداد على حسب عظم املنكر وخطره .
؛ فلئن غلبت على الشيخ الشدية واحلزم ، والقوة والعزم ، ولكن  ـ وأما رحمته وشفقته

 ، أو بعيداً عن الشفقة والرمحة بعباد اهلل ، فمن أمثلة ذلك : ذلك مل يكن دجانباً للحكمة 
أ ـ فمن رمحته بأوالده وشفقته ، أنه كان ال يوقظهم إىل التهجيد يف الشتاء ، حّت 
يسخين هلم املاء للوضوء ، ويدفئ هلم البيت الذي يريدون الصالة فيه ، وهذا أيضاً من أسلوبه 

 بهم هبا . الرتبوي لتحبيبهم بالطاعة ، وترغي
ب ـ ومن رمحته وشفقته ، أنه كان حيثينا دائمًا على االعتدال ، وإعطاء أنفسنا حظيها 

 من النوم واالستجمام ، كيال متلي العمل الصاحل ، فتسأم وتنقطع عن عمل اخلري . 
ج ـ ومن أمجل مناذج شفقته ورمحته : موقفه يف رعايته لأليتام وتوجيههم ، فقد ط لب 

، التابع للجمعيية اخلرييية  الميتم اإلسالميّ بعض إخوانه لتوجيه طالب  منه أن يرسل
اإلسالميية حبلب ، وكان األيتام فيه مسييبني بدون أيي توجيه ديين أو رعاية تربويية ، فكثرت 
فيهم املشكالت األخالقية ، واالحنرافات السلوكية ، وخان بعض القائمني عليهم األمانة ، 

ري منهم دراسياً ، فجمع الشيخ بعض إخوانه الذين اختارهم هلذا العمل ، وتبع ذلك ختليف كث
وكان الباحث أحدهم ، وشديد علينا يف الوصية هبؤالء األيتام ، وأكيد لنا أن مهمتنا معهم 
التحبيب إليهم ، والتحبيب هلم باإلسالم ، وهي تتعارض مع استعمال الضرب مطلقًا ، 
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نهم مظاهر كثرية من فساد الرتبية ، الذي يرى غري املتمرس وعندما رأينا واقعهم عانينا م
ثنا الشيَخ عما رأينا وقلنا : إن  بالرتبية أنه ال يفلح معها إالي الضرب واستعمال العصا ، فحدي
م أحداث جاحنون ، فأصري علينا أالي نفعل مهما يكن  الضرب أمر ال مفري منه مع هؤالء ، إهني

ا عرض عليه هذا الواقع ، أصري على منع الضرب ، وبعد سنوات األمر ، وكان رمحه اهلل كلم
أمثر أسلوب الشيخ الرتبوي مع هؤالء اليتامى ، وظهرت منهم ثلية سويية ، مستجيبة لدين اهلل 

 ودعوته ، مقبلة على اخلري . 
وكان الشيخ يوليهم عناية خاصة فيزورهم بني احلني واآلخر ، ويوجيههم ، ويقديم هلم 

لوى والضيافة ، ويهديهم بعد احلج بطاقات عن مناسك احلج ومشاعره ، مما ترك يف أنواع احل
 نفوسهم أطيب األثر .

وكان رمحه اهلل بـَرياً بأهله وأوالده ، برياً ـ بّره وصلة رحمه ، وخدمته ألهله ومروءته :  6
 بإخوانه ، براً بطاليب العلم والعلماء . 

كان على غاية من حسن اخللق معهم ، ولطف   ؛ فقد ـ فأما بّره بأهله وأوالده أ
املعشر ، ومسوي املعاملة ، والتكرمي مبا استطاع من املباحات تروحيًا عن نفوسهم ، وجتديداً 

رحم اهلل والداً  لنشاطهم على طاعة اهلل تعاىل ، وكان يتمثيل لذلك مبا روي يف احلديث : )
 .  (1)(  أعان ولده على بره

إن بّر الوالد بنا يفوق ده الشيخ حممد أبو النصر رمحه اهلل : " ب ـ قال يل مرية ول
" ، وهذا من أصدق  مرات كثيرة بّرنا به ، وهذا شعوري وشعور جميع اإلخوة واألخوات

املعايري اليت تثبت جناح الوالد يف عالقته بأوالده ، وأدائه حلق األبوة الرتبويي على الوجه األمثل 
 . 

وفائه هلا أنه صرب على مرضها مثاين سنني ، ومل نسمع منه خالل ج ـ ومن بريه بزوجه و 
ذلك أي تضجير أو تربُّم ، بل كان خالهلا على غاية من اإلحسان واخلدمة ، واحلثي ألوالده 
على مضاعفة الربي بأمهم ، ، والتنافس يف ذلك ، وعندما تزوج زوجه الثانية حرص أال يبلغ 

 هبا ، وحرصاً على خاطرها ، وأكيد على أوالده وبناته ذلك .  هذا األمر إىل زوجه األوىل برياً 
، فقد كان يتفقيد أحواهلم ، ويرعى شئوهنم بنفسه ويتابعها ،  ب ـ وأما بّره بإخوانه

ويقديم ما يستطيع لكشف كرباهتم ، وتفريج مهومهم ، وكان يقديم مساعدات دورية لبعض 
 وال يديخر وسعاً يف ذلك . إخوانه املعسرين ، أو الذين ال دخل هلم ، 

                                                           

( ـ رواه أبو الشيخ بن حبيان يف كتاب الثواب من حديث عليي وابن عمر رضي اهلل تعاىل عنهما بسند ضعيف كما 1)
 / .2/217يف ختريج أحاديث اإلحياء 
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ج ـ وكان يويل طالب العلم الشرعي عناية خاصة ، وبرًا أكرب ، ملا يرى من إجحاف 
 اجملتمع حبقوقهم ، وملا يف بريهم من العون هلم على أداء رسالتهم اليت فيها اخلري األعمي لألمة . 

العلم يف تزويج  د ـ وبلغ من بريه لطالب العلم الشرعي أنه كان ال يقديم على طالب
 بناته أحداً ، وقد زويج أكثر بناته لطالب علم ال ميلكون من حطام الدنيا شيئاً . 

فقد كان حريصًا على صلة أرحامه ، حيسن إليهم ويكرمهم ،  ـ وأّما صلته لرحمه
 وحيرص على زيارهتم يف كلي مناسبة ، ودعوهتم إىل اخلري وتذكريهم .

يخ رمحه اهلل حكيمًا يف فهمه ومنهجه ، حكيمًا يف كان الشـ حكمته وبديهته :  7
مواقفه وأسلوبه ، وكان من حكمته يف مواقفه حرصه على الشورى يف معاجلة أمور إخوانه ، 

 ويف عالقته مع العلماء واملشايخ .
ـ وكان حاضر البديهة ، مسديد اإلجابة ، وتتجلى بديهته يف إجاباته للطالب ومناقشاته 

إثبات وجود اهلل ، والتعريف حبقائق اإلسالم والردي على شبهات أعدائه ، فله  هلم ، وخباصة يف
ثنا عنها يف مناسباهتا .   يف ذلك مواقف كثرية كان حيدي

وكان رمحه اهلل على غاية الذوق واللطف ، له ـ ذوقه ولطفه ومزاحه وُفكاهته :  8
الشيخ كان ذا ذوق فينيي عاٍل ذوقه اخلاصي يف كلي أمر ، وال عجب يف ذلك بعد أن عرفنا أن 

 يف اخلطي والرسم ، وذا إحساس باجلمال رفيع . 
أ ـ فكان له ذوقه الرفيع يف الكتابة ، يكتب على ورق غري مسطير باستقامة يف الكتابة ، 
ال ختتلف عن الكتابة على الورق املسطير ، وكان يرتك هامشاً من اليمني عريضاً ، وهامشاً من 

 ينبيهنا إىل فعل ذلك مراعاة جلمال الشكل ، وحسن املظهر . الشمال أضيق ، و 
ب ـ وكانت له أذواقه يف املأكل واملشرب وامللبس ، مع احلرص على البساطة وترك 

 التكليف ، فكثرياً ما عديل ألهله طريقة طبخ بعض األنواع من املأكوالت إىل طريقة أحسن . 
ار جلبية املشايخ ، كما حديثين بذلك ج ـ وهو أول من أرشد اخليياطني إىل وضع أزر 

 خيياطه اخلاصي ، وكانوا قبل ذلك يرتكوهنا بغري أزرار ، فهي مفتوحة دائماً . 
، أنه ال يواجه أحدًا مبا يكره ، وهذا أدب نبويي عظيم ،  ـ وكان من ذوقه ولطفه د

 .  يستهرت به بعض الدعاة اليوم ، حبجية اجلرأة يف احلق وعدم املباالة بالناس
هـ ـ وكان كثرياً ما يأتيه اآلباء ، يشكون أبناءهم لشدية متسيكهم بدينهم ، فيتلطيف هبم 
، ويهنيئهم على استقامة أوالدهم ، ويغبطهم على حسن نشأهتم وسريهم ، ويذكيرهم أن كثرياً 
من الناس يضجيون من احنرافات أبنائهم ، ويتمنيون استقامتهم ، ولو دفعوا يف ذلك األلوف 

ملؤلفة ، ويبنيي هلم أنه يوجيه األبناء دائمًا إىل الربي بوالديهم ، وحسن الطاعة هلم ، وينصحهم ا
أال مينعوا أوالدهم من اإلقبال على املسجد ، وأن يشعروهم بالفرح بتدينهم ، والرغبة يف 

 استزادهتم من اخلري . 
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وأحبابه بروح الدعابة  ، فقد عرف الشيخ رمحه اهلل بني إخوانه ـ وأّما مزاحه وفكاهته  *
واملزاح ، فكان ال ميلي جليسه من فكاهة حديثه ، ومداعباته اليت تدخل السرور على القلوب 

 . 
أ ـ وكان حيفظ من الدعابات واملمازحات ما يضفي جوًا من البشر على اجمللس الذي 

طق إال صدقاً ، يكون فيه ، وال خيلو مزاحه من هدف تربويي ، وكان ال يقول إال حقاً ، وال ين
وال يؤذي جليساً ، وال يسيء إليه ، وال جيرح مشاعره ، فإذا كان اجلدي ، عاله الوقار ، ورأيت 
ا قام إىل الصالة ،  اخلشوع يف منطقه ووجهه ، والغرية على اإلسالم جتري يف عروقه ، ورمبي

 فسمع املصليون بكاءه . 
: أذكر أنه كان ميلي علينا درساً يف  ب ـ وكانت أكثر فكاهاته ومداعباته تربوية هادفة

الفقه الشافعي من كتاب له يف العبادات ، على غرار كتابه يف املذهب احلنفي ، وكان جيعل 
الدرس بطريقة حوارية شييقة ، يطرح املسألة الفقهيية ، ويسألنا عميا نظنيه الرأي فيها ، مث يبنيي 

ة أحد اإلخوة بلهجة عامية : " ما الفرق إذا لنا املذهب ، ويوضيح مأخذه ودليله ، فسأله مري 
وقع يف بركة ) حوض ماء ( يا كلب .. يا خنزير ؟ " ـ يعين : إما كلب أو خنزير ـ فطلب 
الشيخ منه أن يعيد سؤاله لعله يصحيح لغته ، فأعاد السؤال نفسه ، فقال له الشيخ : أعرب 

اذا ؟ ففطن األ  وخجل ، وأخذ يعتذر يا فالن ! أداة ) يا ( يف سؤالك ؛ أهي أداة نداء أم م
، والشيخ يضحك ويقول له : " يا .. يا .. أما كان لك أن تقول : " البعيد " وهي كلمة 

 تقال إذا تكليم املتكليم مبا جيلي السامع عنه ، فزاده خجالً واعتذاراً مما قال . 
يف حديثنا ، وأن  وانتهز الشيخ هذه املناسبة ليؤكد لنا على االهتمام باللغة العربية

 نتجنيب العاميية السوقية ، وبقي أيياماً كلما رأى ذلك األ  يبتسم يف وجهه ، يذكره مبا قال .. 
ج ـ وكان  ميازحنا يف الرحالت ، ويشاركنا يف بعض النشاطات ، ويشاهد بنفسه 

احة ، ويف املسابقات الرياضيية اليت جيريها اإلخوة ، ويشجيع عليها ، وجيري مسابقات يف السب
طول النفس داخل املاء ، ويشارك فيها ، كما جيري لنا مسابقات ثقافية حول بعض 
املوضوعات من القرآن والسنة ، ويشجيع الفائزين هبدايا مثينة يقديمها هلم ، وقد حصل 

 الباحث منه على هدايا ال يزال يعتزي هبا .
 

 
 

 املبحث الرابع 
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 مالمح فكره الدعويي والرتبويي 
 ونتحديث عنه يف النقاط  التالية  : 

 ـ تشخيصه لواقع األمية ، وسبيل النهوض هبا .  *
  .  ـ منهجه يف أركان الدعوة إىل اإلسالم  *

 ـ أسلوبه يف الدعوة والوسائل العملية للرتبية والتكوين :   *
*  

   :ـ  مصادر منهجه الرتبويي ومالحمه 
*  

 ـ مالمح منهجه الرتبويي : 
*  

 الدعويي والرتبويي : ـ خصائص فكره 
 ـ خصائص فكره :  *

وسبيل النهوض هبا : إن كتابات الشيخ ورسائله الدعويية  ،ـ تشخيصه لواقع األمية   *
املتنويعة خري ما يعريفنا بتشخيصه لواقع األمية وأسباب ختليفها يقول رمحه اهلل : " ومن أبرز 

 أمراض هذا اجملتمع :
 عف اإلميان .  ـ ض 2   ـ اجلهل باإلسالم .      1
 ـ التقليد األعمى .  4  ـ التهاون باملعاصي مع اإلصرار .   3
 ـ الرضا بالصالح النسيب .   6   ـ فتنة النساء  .     5
 ـ ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر .  7
 ـ إمهال تربية البنني والبنات .  8

كل داء دواء : هذا داء ويشرح هذه النقاط ويوضيحها ، مث يقول رمحه اهلل : " ل
املسلمني ، فما هو دواؤهم ؟ " ، فيجيب بقوله : " ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به 
أوهلا ، فإذا أراد املسلمون النجاة سلكوا سبيل النجاة ، وسبيل النجاة العودة الصادقة إىل دين 

مه ، وبالصحبة الصاحلة اهلل وشرعه ، مبجاهدة النفوس على التمسك باإلسالم والعمل بأحكا
والبّد في ذلك من التآخي في اهلل ، والتعاون املعينة على السري يف هذا الطريق القومي .. 

على مرضاة اهلل ، والتناصح في دين اهلل ، والرجوع إلى المساجد ، بيوت اهلل ، 
أما القعود ..  واالستشفاء فيها من أدران المادة ، وعلل المادة ، وتغذية الروح بطاعة اهلل
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عن ذلك ، والغرور باألماين ، من غري سعي وال طلب ، فال يوصل إىل غاية ، وليس هو من 
 . (1)شأن العاقلني " 

ـ وواضح من كالمه رحمه اهلل أن سبيل اإلصالح أن تعود للمساجد رسالتها ، وأن 
إىل دين  ، داعني ينهض العلماء والدعاة من جانب المحراب ، ومن أحّب البقاع إلى اهلل

اهلل ، يعقدون بني الناس أواصر احلبي واألخوية يف اهلل ، على التناصح والتعاون على مرضاة 
 اهلل . 

ـ وكان يرى أن كثيرًا من العاملين لإلسالم في عصرنا ، يقصرون عن تمثيل اإلسالم 
تتالءم كاماًل وهم يدعون إليه ، أو خيطئون الطريق الصحيح يف الدعوة والعمل فال   تمثيالً 

دعوهتم مع الواقع املعاصر ، أو تقصر معاجلتهم عن أدواء األمة وعللها ، فال تثمر الثمرة 
املطلوبة ، يقول رمحه اهلل : " نرى كثرياً ممن يدعي الغرية على اإلسالم ، والعمل لإلسالم ، مل 

امهة ال حتقق هلم ميهدوا األسباب املوصلة إىل هذه األمنية الغالية ، بل ساروا يف طريق ملتوية و 
 . (2)غاية ، وال تصل هبم إىل مقصود .. " 

: " يف املسلمني أفراد ومجاعات ، انتسبوا إىل التصويف ، فتبوءوا  ويفّصل ذلك فيقول
صدور دجالس ، والتفي حوهلم ناس ، فاكتفوا مبواعظ يلقوهنا ، ودجالس ذكر يقيموهنا ، فإذا 

من دجالسهم كما دخلوا ، مل يقويم ذلك شيئًا من  فرغوا منها انفضي الناس عنها ، وخرجوا
عوجهم ، وال من عوج بيوهتم ، وال من سلوك نسائهم وأوالدهم ، وال من تصرفاهتم يف 

 أعماهلم ومعامالهتم . 
" ظني هؤالء أهنم قاموا بواجب الدعوة إىل اإلسالم مبا فعلوا ، وظني األتباع أهنم على 

لمون اليوم ، واغرتوا أهنم من مجاعة فالن أو فالن .. فإذا خري ما ميكن أن يكون عليه املس
أمروا خبري ، أو هنوا عن شر ، تعللوا بفساد الزمان ، وعوج أهله ، وأن تيار الفساد جارف ، 
وعذروا أنفسهم يف آثام ، ال عذر هلم فيها .. ويف الناس آخرون ، أرادوا خدمة اإلسالم ، 

ورمسوا الطريق إىل بعيد ، ولكنهم أغفلوا أمر أنفسهم ، فكتبوا وخطبوا ، وخططوا مناهج ، 
فلم يبدءوا هبا ، ومل حيملوها على العمل باإلسالم ، قبل أن يكونوا الدعاة إليه ، وهبذا أخطأوا 

 . (3)طريق اإلصالح من أول خطوة ، ومل يرجعوا من عملهم بطائل " 
ورسائله العامية واخلاصية   رمحه اهلل إىل خميمات الشباب ـ ولقد كانت كتابات الشيخ

كلها تفيض باحلديث عن هذه املعاين ، وهتدف إىل تعميقها وتأصيلها ، ومما جاء يف بعض 
" هذا هو الطريق ، وإذا عرف أحدكم غيره ، أو أقرب منه ، أو أهدى دجالسه ودروسه : 

                                                           

 / .24( ـ مقدمة الطبعة الثامنة من رسالة " سبيل اهلدى والعمل " ص/1)
 / .17( ـ ينظر املرجع السابق ص/2)
 / .18( ـ املرجع السابق ص/3)
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ن ذلك سبياًل فليدلنا عليه ، فإن الدين النصيحة ، وال نعذره وال نسامحه أن يسكت ع
. " 

يف حياة األمة ، وعلى مستوى  ـ أما كيف يمكن أن تتحقق العودة إلى اإلسالم
 اجملتمع .؟ 

فيكاد جيمع العاملون لإلسالم يف عصرنا ، كما يتفق كبار أئمة السلف ، أنه ال بدي من 
تعاون التعاون  واجتماع الكلمة على نصرة دين اهلل ، والتقاء القلوب على األخوية يف اهلل ، وال

 إلقامة شرع اهلل ، وبلوغ مرضاته .
" لو صلح الناس حتى كانوا بصالح ـ ولقد مسعنا من الشيخ مرارًا هذه الكلمات : 

وكانوا متفرقين ، لم تقم لإلسالم قائمة ما لم يتعاونوا على نصرة  أبي بكر الصديق 
 دين اهلل ، ويجتمعوا على تحقيق ذلك " .

رد املسلم ، الذي يرّبي على قيم اإلسالم وآدابه ، مثي ال بدي من ال بدي من البدء برتبية الف
تكوين األسرة املسلمة والعناية هبا ، مثي السعي إلقامة اجملتمع املسلم ، وذلكم أرقى فهم يف 

 فقه العمل لإلسالم ، والدعوة إليه .
ل ـ ولقد كان رحمه اهلل يتمّنى كثيرًا في دروسه العامة والخاصة أن يقوم في ك

ووعي ، مسجد دعوة إلى اإلسالم من هذا النوع ، يقوم عليها طالب علم ذو فقه شرعّي 
لتأخذ المساجد دورها الرائد ، وتؤدي رسالتها في جمع الشباب ، ونشر ، وبصيرة 

 .  (1) الدعوة بين الناس
على ولقد نظر الشيخ رمحه اهلل يف اجملتمع فرأى أن الدعوة اليت ينادي هبا ، ال وجود هلا 

صعيد الواقع ، فأحسي بعظم املسئولية ، وثقل األمانة ، فرديد لسانه ، وكتب قلمه : " فإذا 
رأى املسلمون العاملون ، خليو اجملتمع ممن يدعو إىل اإلسالم على هذا املنهج الواضح السديد 

لفراغ ، هنضوا يعملون ، مستعينني باهلل عزي وجل ، لتحقيق هذه الغاية الكرمية ، وسدي هذا ا
البنيي ، وذهبوا يدعون إىل اإلسالم دعوة عملية صادقة قائمة ، على منهاج عملي واضح " 

(2) . 
ويوضيح الشيخ األسس اليت يرى قيام الدعوة عليها ، فيقول رمحه اهلل : " .. ومن أول 
خطوات الدعوة إىل اإلسالم : البدء بإعداد األفراد يف أنفسهم ، وذلك بتكليفهم أعماالً 

اهدات ، مث مبحاسبتهم عليها ، مث بإعداد األسر الصاحلة ، وال يتهيأ ذلك إال باختيار ودج
الزوجة الصاحلة لبناء البيت الصاحل ، مث برتبية األوالد تربية إسالمية صاحلة ، وشعور الرجال 

                                                           

 ( ـ من درس عامي مسجيل للشيخ رمحه اهلل .1)
 / .20( ـ الدعوة إىل اإلسالم وأركاهنا للشيخ أمحد رمحه اهلل ص/2)
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ثم بدعوة الناس إلى باملسئولية عن كل كبري وصغري ، من شأن األسر ونشأهتا وسلوكها .. 
اجد بيوت اهلل ، لتجديد اإليمان في قلوبهم ، ودعوتهم إلى الدين ، والعمل المس

بأحكامه ، وإحالل حالله ، وتحريم حرامه ، وربطهم بمحاسبات على أعمالهم ، في 
 .  جّو أخوة إسالمية صادقة ناصحة

" إن أعداء اإلسالم يف الداخل واخلارج ، يرمسون وخيطيطون وينظمون ، وهذا التخطيط 
تنظيم اليوم قوة من قوى الشر ، والقوة ال تقاوم إال مبثلها ، بل مبا هو أقوى وأوثق ، قال وال

 ( { األنفال . 60.. ) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة اهلل تعاىل : }
، خليو اجملتمع ممن يدعو إىل اإلسالم على هذا املنهج  فإذا رأى المسلمون العاملون "

لون ، مستعينني باهلل عز وجل ، لتحقيق هذه الغاية الكرمية ، الواضح السديد ، هنضوا يعم
وسدي هذا الفراغ البنيي ، وذهبوا يدعون إىل اإلسالم دعوة عملية صادقة ، قائمة على منهاج 
عملي واضح .. ينبغي أال تكون دعوهتم قاصرة على جلسة وعظ فقط ، يضيفوهنا إىل 

ية حبتة ، جيمعون الطالب عليها ، وال جلسات املساجد األخرى ، وال على حلقات علم
على ذكر صوري لساين ، ال حيدث انقالباً يف نفوس األفراد واجلماعات ، فليس ينقص الناس 
اليوم جلسات وعظ ، وال صفوف علم ، وال حلقات ذكر ، كما تنقصهم الدعوة إىل تطبيق 

دعوة من هذا النوع ، بعيدة وعمل وإصالح .. فإن األمية اإلسالمية اليوم يف أمسي احلاجة إىل 
عن األهواء ، وخالصة لوجه اهلل ، ال تشوهبا شائبة من مطمع دنيوي ، أو غرض نفسي ، أو 
عرض زائل .. ينبغي أن يبدأ الدعاة بأنفسهم ، يقوون فيها اإلميان باهلل تبارك وتعاىل ، 

اب هنيه ، حّت ينجوا ويربوهنا على تقوى اهلل عز وجل ، وجياهدوهنا على امتثال أمره ، واجتن
مما وقع فيه الناس يف هذا اجملتمع املريض ، من خمالفة لدين اهلل ، وخروج على طاعة اهلل ، 
وتلويث مبعاصي اهلل .. يركيزون دعوهتم أواًل على نفوسهم ، ويعتربون هذا البدء نقطة 

زرافات االنطالق للعمل اإلسالمي اجملدي ، فإذا استقامت هلم نفوسهم ، دعوا الناس 
ووحدانًا إىل سبيل اهلدى والعمل ، فإن استجاب هلم الناس بذلك ، دعوهم إىل إصالح 

إن األفراد الصالحين ، لبنات صالحات لبناء أسرهم ، وبصالح األسر يصلح اجملتمع .. 
صرح اإلسالم المجيد ، وإن األسر الصالحة دعائم قوية لبناء المجتمع الصالح ، ومتى 

غلب فيه الصالح ، تكّون الرأي العاّم الصالح ، فانتصرت الفضيلة  صلح المجتمع ، أو
.. ينبغي أن يبدءوا دعوهتم هذه ، وهم مؤمنون إميانًا ال يعرتيه شكي ،  ، وانهزمت الرذيلة

أهنم على حق إن ماتوا ، وإن عاشوا ، وأن يعاهدوا اهلل عز وجل ، أال حييدوا عن دعوهتم قيد 
 . (1)اعب ، أو مريت هبم حمن .." شعرة ، مهما اعرتضتهم مص

                                                           

 / .22( ـ الدعوة إىل اإلسالم وأركاهنا للشيخ أمحد رمحه اهلل ص/1)
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ومن خالل هذا الكالم الواضح نستنتج أن أسس إصالح األمية يف تصوير الشيخ أمحد 
 يقوم على احلقائق التالية : 

ـ البدء بالفرد مثي األسرة مثي اجملتمع بالرتبية على اإلسالم الكامل ، ودجاهدة النفس  1
 األخذ بالعزائم .على التزام أوامره ، واجتناب نواهيه مع 

 ـ احلرص على التكوين الشامل املتوازن ، مع األخذ بالعلم والعمل . 2
  ـ التنظيم الضابط الواعي ، واملتابعة الدقيقة املستمرة . 3
ـ االنطالق من املساجد حبلقات منهجية هادفة ، وخطوات مدروسة واعية ، وخطط  4

 اليت حتقيق األهداف ، وتبلغ بنا إىل الغاية . تربويية متدريجة ، تقوم على األخوة الناصحة ،
وأما مسئولييات األ  املتعاون لتحقيق هذه األسس ، فهي تتيصل باملنهج نفسه وتتطابق 

 معه ، وقد حديدها الشيخ يف دجالسه اخلاصية وأماليه مبا يلي : 
وفق  ـ بناء  الشخصية اإلسالمية على حقائق اإلسالم وآدابه ، لتكون أسوة حسنة ،15

املناهج اليت يتمي اختيارها ، وعلى ضوء " سبيل اهلدى والعمل " ، مع األخذ بالعزائم والثبات 
 واإلحسان . 

ـ تكوين األسرة املسلمة على مبادئ اإلسالم وقيمه وآدابه ، لتكون لبنة صاحلة ، يف 25
 بناء اجملتمع املسلم . 

الدعوة إىل اإلسالم ، والعمل لنصرته ، ـ تربية األفراد على التحقق بالروح اجلماعية يف 35
 وذلك من خالل التحقق مبا يلي : 

أ ـ السمع والطاعة يف املنشط واملكره ، واليسر والعسر ، مع اإلخالص وبذل    
 النصيحة . 

 ب ـ االستئذان واملشاورة يف األمور .    
 ج ـ النقد البنياء ، واالقرتاح السديد .    
 كرة ، والتعريف هبا ، والدفاع عنها . د ـ الدعوة إىل الف   
 هـ ـ التحقق باألخوة الناصحة وآداهبا ، وااللتزام حبقوقها .   
ـ نشر الدعوة وتعميم الفكرة ، لتكوين الرأي العامي الصاحل ، وتبديل األعراف 45

 والعادات املخالفة هلدي اإلسالم وقيمه ، وذلك بتحقيق ما يلي : 
 نهي عن املنكر .أ ـ األمر باملعروف وال

 ب ـ نشر العلم والتعليم بني الناس ، وإشاعة املفاهيم اإلسالميية .
 ج ـ احلب يف اهلل والبغض يف اهلل ، والوالء للمؤمنني ، والرباء من الكافرين واملنافقني . 
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د ـ احلكمة يف دعوة الناس إىل اإلسالم وخماطبتهم ، واختاذ أحسن األساليب للوصول 
  إىل قلوهبم .

هبا  ـ وكان يرّكز توجيهه وتربيته على أمور يرى تقصير كثير من الجماعات اإلسالمية
، أو تظهر يف سلوك بعض الدعاة ومواقفهم ، مما انعكس بضرر بالغ على العمل اإلسالمي 

 :   فمن ذلكبصفة عامة ؛ 
ئمة التأكيد على احرتام أئمة السلف ، ومنهم األئمة اجملتهدون الذين تلقت األ ـ 1

مذاهبهم بالقبول ، وانتشرت يف أرجاء العامل اإلسالمي منذ قرون ، واحلذر من انتقاصهم أو 
الطعن هبم ، إذ أن ذلك ال خيدم إال خمططات أعداء اإلسالم ، إلبعاد هذه األمة عن دينها ، 

 وال يتأتى هلم ذلك إالي بإبعاد األمية عن علمائها املوثوقني ، وأئمتها املهدييني . 
تربية الشباب على اجلدية واالنضباط يف العالقات ، واحملافظة على املواعيد ،  ـ 2

واشتغال األ  مبا يعود عليه باخلري والفائدة ، وترك الفضول وما ال يعين ، والبعد عن 
 سفساف األمور . 

ولقد أصبح اإلخالل باملواعيد صفة غالبة على كثري من الشباب املنتسبني للعمل 
 بيعة غالبة على حياهتم ، مع أن اإلسالم دين النظام والدقية واالنضباط .اإلسالمي وط

الرتكيز على القوة يف البناء ، واإلحكام يف اخلطوات ، واألخذ بالعزائم يف أغلب  ـ 3
 األحوال ، والبعد عن الشبهات ، والتعويد على اخلشونة وترك العادات واملألوفات .

مع والطاعة ، والتعاون على الربي والتقوى ، واحلرص ـ ضرورة تربية الشباب على الس 4
على توثيق روابط األخوية اإلسالميية ، وكان يالحظ أني كثريًا من املنتسبني إىل الدعوات مل 
يتدربوا على السمع والطاعة يف حياهتم الدعويية ، ألهنم مل يرتبيوا عليها على يد والديهم 

 وأساتذهتم . 
الشاّب الداعية ، أن يعّد نفسه ليكون جنديًا في على إن  "ـ ومن كالمه يف ذلك : 

 .  (1) مستعّداً لالستجابة لألمر في كل لحظة "، ثكنة اإلسالم 
يشبه العمل لإلسالم بصخرة  ، ـ وكثيرًا ما كان الشيخ في مجالسه العاّمة والخاّصة 

لإلسالم إمنا حياولون ال يستطيع محلها إال مجع كبري من الرجال األشداء ، والعاملون  كبيرة
القيام حبمل هذا العبء الكبري ، فعلى قدر التآخي بينهم ، والرتابط بني قلوهبم ، تتضافر 
جهودهم ، وتتيحد قواهم للنهوض بالعمل ، ومحل أعبائه ، وإن املخلص العاقل الواعي منهم 

ألمانة ، والقيام هو الذي يفرح بكثرة األعوان ، وزيادة األنصار ، الذين يعينونه على محل ا
فميادين الدعوة جبزء من املسئولية ، ولو مل يعملوا معه يف امليدان نفسه الذي يعمل فيه ، 

                                                           

 واللقاءات . يف املخييماترمحه اهلل ( ـ ملخيصات ومذكريات من توجيهات الشيخ 1)
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وأهداف ، اإلسالمّية كلها تصّب في نهاية األمر في ميدان واحد ، وتعمل لغاية واحدة 
 . واحدة

  .  ـ منهجه يف أركان الدعوة إىل اإلسالم  *
ابه : " أركان الدعوة إىل اإلسالم " تلك األركان خبمسة حديد الشيخ رمحه اهلل يف كت

 .  اإليمان ، والعلم والعمل والذكر واألخوة الصادقةأركان ؛ هي : 
من داخل بالد اإلسالم وخارجها على حماربة  ـ يقول في بيان تكالب أعداء اإلسالم

يف تضليل  اإلسالم ، وتضليل املسلمني عن دينهم : " .. وقد بذل األعداء جهدهم ،
املسلمني عن دينهم ، فأوقعوهم يف فتنة الشبهات ، وفتنة الشهوات ، وزيينوا هلم الفساد 
واالحنالل ، وفتحوا هلم باب االنطالق من قيود الدين ، وأغروهم بالكفر واإلحلاد ، حّت 
بلغوا هبم ما أرادوا فأصبح اإلسالم بني عدوين : عدو من اخلارج ماكر لدود ، وعدو من 

داخل جاهل أمحق ، فأعملوا فيه معاول التهدمي ، ولوال أنه دين اهلل يف األرض ألصبح أثراً ال
بعد عني .. على أنه مل يزل يف كل جيل ـ واحلمد هلل ـ طائفة قائمني على احلق ، يدعون 
الناس إىل كتاب رهبم ، وسنة نبيهم ، والعمل بدينهم ، فتستجيب هلم قلية قليلة ، ويعرض 

كثرون ، حّت غلب الفساد وعاد اإلسالم غريبًا كما بدأ ، وأصبح املسلم احلق ، عنهم األ
غريبًا يف وطنه ، غريبًا يف بلده ، غريبًا يف سوقه وعمله ، غريبًا يف أهله وعشريته .. وصدق 

 (1)(  بدأ اإلسالم غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ ، فطوبى للغرباء إذ قال : ) رسول اهلل 
. 

حديثه عن اإليمان وهو ركن الدعوة األول ، يتحدث عن أثر المعاصي  ـ وفي 0
، فيقول : " .. هتاون املسلمون اليوم ، يف أفرادهم  والمخالفات في ضعف اإليمان وانهياره

، وأسرهم ودجتمعاهتم ، هتاونوا بسنن اإلسالم وآدابه ، وأقري بعضهم بعضًا على ذلك ، فتجريأ 
لقلوب املريضة على ما هو أكرب ، فرتكوا الفروض ، ووقعوا يف ذوو النفوس الضعيفة ، وا

احملرمات ، وسكت الناس بعضهم عن بعض ، ومل يأمروا مبعروف ، ومل ينهوا عن منكر ، 
فضعفت شعلة اإلميان يف القلوب ، واستحكمت فيها ظلمات املعاصي ، وران على قلوهبم 

بعضهم ، مث انطفأت ، فسقطوا يف فتنة ما كانوا يكسبون .. ضعفت شعلة اإلميان يف قلوب 
الشهوات ، وانتشرت فيهم فتنة الشبهات ، ووقعوا يف وهدة الكفر ، فأنكروا اخلالق ، 
والشرائع والنبوات ، واحلشر واملعاد ، والثواب والعقاب ، واجلنة والنار .. فكم يف بيوت 

                                                           

 / .15( ـ الدعوة إىل اإلسالم وأركاهنا للشيخ أمحد رمحه اهلل ص/1)
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وهم يف عداد الكفرة وامللحدين  املسلمني اليوم ، ويف دجتمعاهتم َمن أمساؤهم أمساء املسلمني ،
. " !.. 

:  ـ ثم يقول في تحديد سبب ما آل إليه حال األمة ، من مفاسد أخالقية وسلوكية
" فما نراه اليوم من فقد الوازع الديين ، واالحنالل اخللقي ، والتهاون يف الواجبات ، والتقاعس 

، وسوء املعامالت ، كل ذلك وما  عن املهميات ، وتفشيي املنكرات ، والتهافت على احملريمات
منشؤه ضعف اإليمان في إليه من رعونات النفس ، وآفات القلوب ومساوئ األخالق ، 

، ألن اإلميان شجرة إذا رسخت جذورها يف القلب ، تفريعت أغصاهنا ، وتألألت  القلوب
 مثراهتا من كل خلق فاضل ، وعمل صاحل ، وإذا ضعفت جذورها ، ذبلت ومل تثمر " .

، وحاجة البشرية إىل هذه الدعوة ،  ـ ثم يربط بين عمل الداعية والدعوة إلى اإليمان
فيقول : " .. ليس اإلميان كلمة جتري على اللسان ، أو يديعيها اإلنسان ، بل هو عقيدة 
راسخة وأخالق فاضلة ، وأعمال صاحلة .. اإلميان دعوة حق ، وماسواه دعوة باطل ، فإذا 

 ن ، وصربوا انتصروا وظهروا ، فإني احلقي إذا ظهر ، زهق الباطل واندحر : }صدق رجال اإلميا
 / . 81{ اإلسراء / وقل جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقاً 

إّن المجتمع البشرّي اليوم ، أحوج ما يكون إلى دعوة اإليمان باهلل تبارك وتعالى " 
صدقوا في إيمانهم ، فكونوا أولئك  ، وإن دعوة اإليمان أحوج ما تكون إلى رجال

الدعاة الصادقين ، لتكن دنياكم كلها : من دراسة علم ، ومزاولة صناعة ، أو تجارة ، 
وتبوء وظيفة أو منصب ، وحيازة مال أو جاه ، ليكن ذلك كله قوى مصروفة لدعوة 
اإليمان ، إذا فعلتم ذلك سعدتم في نفسكم ، وأنقذتم البشرية من ظلمات الكفر 

 .. " .  وأوحال المادة ، ومتاهات الضالل والشقاء
، يتحديث عن فضل العلم  ـ وفي الركن الثاني من أركان الدعوة ، وهو العلم 1

وأمهيته فيقول : " .. والتعليم خصوصية من أعظم خصوصيات الرسل الكرام عليهم الصالة 
وهداة ومصلحني ، وامنتي والسالم ، فقد أرسلهم اهلل تعاىل إىل أممهم معلمني ومرشدين ، 

على هذه األمة األمية خاصة ، ببعثة نبيها إليها معليمًا ومزكيًا ، ومنقذًا من الضالل ، فقال 
هو الذي بعث في األميين رسواًل منهم ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ، ويعلمهم  تعاىل : }

  ( { اجلمعة .2) الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين
خامت النبيني ، وشريعته خامتة الشرائع ، كانت أميته أحقي األمم أن  " وملا كان نبيينا 

حتمل لواء العلم على مري العصور والدهور ، تبليغ العامل ، وال سيما يف جاهليته هذه ، الشريعة 
 اإلسالمية الغرياء ، وتعليمه سنن اهلدى ، وهتديه إىل سواء الصراط " .
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تكون للعلم هذه الفضيلة الكربى ، واخلصوصية العظمى ، فبالعلم " وال عجب أن 
يهتدي اإلنسان إىل كل دجهول ، وتتحق له سعادة الدين والدنيا .. وبالعلم يستنري العقل ، 
وتتسع آفاقه وتعظم إدراكاته ، وبه يعرف اإلنسان احلقائق على وجهها الصحيح ، وميييز بني 

وبنور العلم الساطع يعطي اإلنسان كل شيء حقه ضالل .. احلق والباطل ، وبني اهلدى وال
، وينزله منزلته ، ويبوئه مرتبته ، ويقّدم األهّم على المهّم .. وبهذا كله يصلح اإلنسان 
لخالفة اهلل في األرض ، ويتهيأ لعمارتها على الوجه األكمل .. فالعلم ضرورة من 

 " . ضرورات الحياة السعيدة الرشيدة
" فيقول : " إن الدعوة إىل اإلسالم دعوة إىل العمل  " ضرورة العلم للدعاةـ ثم يبّين 

به ، وال عمل إال من بعد علم ، فال بدي لصاحب الدعوة من العلم مبا يدعو إليه فالعلم 
 ضروري له يف أمرين : 

، إذ أن الدعوة إىل اإلسالم تواجه اليوم جاهلية خبيثة ، أ ـ في تنظيم شأن الدعوة " 
 وب علمية ماكرة ، حتارب اإلسالم واملسلمني ، حرباً مدروسة منظمة .. يف ث

، ألن العلم وسيلة إىل العمل ، فينبغي أن  ب ـ والعلم ضروري إلعداد األفراد" 
يكون الداعي على علم بالعقيدة اليت يدعو إليها ، والفرائض اليت يأمر الناس هبا ، واملعاصي 

حقق له ذلك إال بدراسة القرآن الكرمي وتفسريه ، واحلديث اليت ينهى الناس عنها ، وال يت
الشريف وشرحه ، والفقه الذي يهديه إىل معرفة أحكام احلالل واحلرام ، والتضلع بالسرية 
النبوية الكرمية ، وحياة الصحابة وسريهتم املستقيمة ، ومعرفة مكارم األخالق للتحليي هبا ، 

طالع على ما ختطيه أقالم الدعاة إىل اإلسالم ، وميليه ومعرفة أضدادها للتخليي عنها ، واال
 رجال الفكر يف أساليب الدعوة إىل اإلسالم .. 

وبالعلم يتمكن الداعي إىل اإلسالم من نشر دعوته على هدى وبصرية .. وبذلك 
ترتكز دعوته على ركن متني ال يتزلزل ، فهو بالعلم يكشف للناس عن مجال اإلسالم وحماسنه 

 شبهات املشتبهني ، ويزيل أوهام املشككني ، ويقوي إميان املؤمنني " . ، ويردي 
فيقول : " أخلصوا علمكم  ـ ويوّجه " نداءه للمسلمين عامة ولشباب الدعوة خاصة

وعملكم هلل تعاىل ، واقصدوا هبما وجه اهلل ، وتعليموا لتعملوا ، وتفقيهوا لتتقوا ، ال لدنيا 
وهنا ، وال ملناصب تتبوءوهنا ، فكلٌّ حقرٌي فاٍن ، وحطام زائل .. تصيبوهنا ، وال ألموال جتمع

تعلموا العلم لتتقربوا به من ربكم عز وجل ، ولتنصروا دين اهلل يف األرض ، ولتكونوا دعاة إىل 
اعكفوا على طلب العلوم الشرعية ، حتى تفهموا اهلل تبارك وتعاىل باألقوال واألفعال .. 

وتثقفوا الثقافة العصرية ، فإنها ، ضموا إليها العلوم الكونية اإلسالم حق الفهم ، ثم 



 87 

وعليها تتوقف نصرة اإلسالم ، إذ البّد من إعداد القوة ، وهذه العلوم من ، فرض كفاية 
.. كونوا قادة يف العلم ، قادة يف العمل ، فاإلسالم دين العلم والعمل ،  مقدماتها وأركانها

 ال هبما " .وال ظهور وال جناح للمسلمني إ
وتطبيق  ـ وفي الركن الثالث من أركان الدعوة إلى اإلسالم ، وهو العمل به 1

أحكامه ، يتحديث عن مفهوم الرخصة والعزمية يف اإلسالم ، ويضرب األمثلة مث يقول : " .. 
فاألخذ بالشدة عزمية ، واألخذ باليسر رخصة ، وللعزائم رجال ، ولألخذ بالرخص أحوال ، 

 (1).. (  إن اهلل يحّب أن تؤتى رخصه كما يحّب أن تؤتى عزائمهث الشريف : ) ويف احلدي
. 

" فشريعة اهلل تعاىل بني الرخصة والعزمية ، ليأخذ العبد نفسه هبذه وتلك ، فال يتتبع 
الرخص ، فيقصر عن الكمال املنشود ، وحيرم اخلري الذي أراده اهلل تعاىل ألوليائه وصفوة 

العزائم يف مجيع أحواله ، فتملي نفسه العبادة ، وحترم لذية الطاعة ، ويقعد هبا عباده ، وال يلتزم 
 العجز عن االستمرار فيها ، فيبقى يف حسرة وكآبة ، هذا بالنسبة لعامة املسلمني . 

أما الدعاة إلى اهلل تبارك وتعالى وهداة خلقه إليه ، فينبغي أن يأخذوا أنفسهم " 
م نصبوا أنفسهم للناس قدوة ، والناس هلم أتباع ، وما أحوج يف أكثر أحواهلم  بالعزائم ، ألهني

الناس إىل أئمة يدعون بأقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم إىل خري ، ويهدون باستقامتهم إىل استقامة 
.. حّت يسري الناس على منهاجهم .. وال بقاء لإلسالم الكامل إال بأمثال هؤالء الكاملني .. 

   ىل خواصي عباده ، الذين نصبهم قدوة للناس وأئمة للعامل .. " .    وهبذا أديب اهلل تعا
فيقول : " ليس اإلسالم  ـ ثم يتحدث عن " أهمية الناحية التطبيقية في اإلسالم "

ض ، نظرية من النظريات ، تعرض وتناقش ، فيتقبيلها من يتقبيلها ، ويعرض عنها من يعر 
ويربهن على صدقها من اقتنع هبا ، وحياول دحضها من مل يقتنع .. وليس اإلسالم فكرة 
دجريدة ، تقري هبا العقول ، أو ال تقري ، وتؤيدها األقوال ، أو تنبذها وترديها .. وليس اإلسالم 
 دعوى تدعى ، وال كلمة تقال .. ال ، إن اإلسالم شريعة اهلل يف أرضه ، أنزهلا على رسوله

، خامت النبيني ، وجعلها خامتة الشرائع وناسخة هلا ، واختارها لتكون صاحلة لكل  حمميد 
بتبليغها ، ودعوة الناس إليها ليستجيبوا هلا ، ولتكون  زمان ومكان ، وأمر اهلل تعاىل نبييه 

 منهاجًا هلم يف حياهتم ، يسريون عليه ، ويعملون مبقتضاه ، فمن آمن باإلسالم شريعة عمل
 هبا ، وأذعن هلا " . 
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ال قيام فيقول : "  ـ ثم يتحّدث عن " أهمية النموذج اإلسالمي في المجتمع "
فيكونون ، يطّبقون اإلسالم في أنفسهم ، لإلسالم في المجتمع ، إال بوجود أفراد فيه 

ه ويمثلون، نماذج حّية ، يمثّلون اإلسالم تمثياًل عمليًا ، يدعون إليه بأقوالهم وأفعالهم 
في عباداتهم ومعامالتهم وأخالقهم ، وفي مساجدهم وأسواقهم ، وفي سّرهم وعالنيتهم 
وسائر تصرفاتهم .. بهذا قام اإلسالم اإلسالم أول مرة ، يوم آمن به رجال ، فعملوا به ، 

 .  وطّبقوا أحكامه ، ومثّلوه في مجتمعهم ، وعالقات أفراده ، وصالت بعضهم ببعض
 ء األفراد اإلسالميين العمليين ضرورة من ضرورات اإلصالحـ ثم " إن قيام هؤال

 يف اجملتمع ألمور ثالثة : 
، فإذا رآهم تأسيى هبم ، وتلقيى  ليكونوا قدوة عملية لمن ال يعرف اإلسالمـ  1" 

دينه عنهم ، واإلنسان مفطور على حبي احلقي ، وطلب الكمال ، فإذا وجد القدوة الصاحلة 
 هتييأت له أسباب اهلداية ، فاتيبع واهتدى ..  ، واألسوة احلسنة ، 

وقد عطلوا ، وليكونوا مذكرين للغافلين والمغرورين ، الذين يّدعون اإلسالم ـ  2" 
، وعاشوا باسم اإلسالم عالة على اإلسالم ، وشرياً على اإلسالم ، يقولون بألسنتهم  أحكامه

الء القدوة الصاحلة الصادقة ظهر ما ليس يف أعماهلم وأحواهلم وأخالقهم ، فإذا وجد هؤ 
 ع وارهم ، وبان ختلفهم ، فتذكروا فإذا هم مبصرون .. 

، فزعم  وليكونوا حجة على من اّدعى العجز عن التطبيق اإلسالمي الكاملـ  3" 
أن ال سبيل يف عصر املاديية الطاغية إىل العمل باإلسالم ، فانساق يف تيارها اجلارف ، 

ير ، فإذا وجد هؤالء القدوة العملية تالشى ومههم ، ومل يعيبوا الزمان ، ملتمسًا لنفسه املعاذ
 وعابوا أنفسهم .. 

: " ال ختلو  ـ ثم يقول تحت عنوان : " فقد النموذج اإلسالمي في واقعنا "
اجملتمعات اإلسالمية اليوم يف أقطار املسلمني من أفراد يعملون باإلسالم ، ويطبقونه يف 

حلًا إالي أن هؤالء األفراد مغمورون يف دجتمعاهتم ، ليس هلم فيها بروز وال أنفسهم تطبيقًا صا
ظهور .. فال بدي إذن من اجتماع هؤالء العاملني ، ليؤلفوا نواة صاحلة صادقة ، للمجتمع 

 اإلسالمي املنتظر .. 
فيقول : " قيام جماعة على ، ـ ويخلص إلى ضرورة الجانب العملّي في الدعوة 

: " إذا رأى املسلمون اهنيار اإلسالم يف دجتمعهم وما وصل إليه من  واجبهذا األساس 
الغربة ورأوا اهلوة العميقة ، اليت احندر إليها املسلمون بسبب ختلفهم عن اإلسالم رأوا من 
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الواجب احملتم أن يعملوا على إجياد النماذج اإلسالمية الصاحلة يف اجملتمع كأفراد ، مث تكوينها 
 مياً كجماعة .. منوذجاً إسال

وإنما يتهيأ ذلك على سواعد رجال ، آمنوا باهلل وبشريعة اهلل ، وصدقوا في تكوين 
أنفسهم ، وتربيتها على اإلسالم الكامل ، وتضافروا على الخير ، وتعاونوا على الحق ، 
إلى أن يتألف منهم مجتمع صالح ، يمثل القدوة العملية المفقودة ، وما ذلك على اهلل 

 " . زبعزي
عن  وهو " الذكر "، ـ ويتحّدث في الركن الرابع من أركان الدعوة إلى اإلسالم  1

أمهية اجلانب الروحي يف حياة اإلنسان ، واهتمام اإلسالم به فيقول : " ... اهتمي اإلسالم 
بالروح اهتمامًا كبريًا ، وحثي على سالمتها من أدران املادة ، وأوصاف البهيمة ، وهيأ هلا 

روحيًا ، حيفظ بقاءها ، ويبعث فيها القوة والصفاء ، والطهارة واإلشراق ، فكما أن  غذاء
اجلسد إذا انقطع عنه غذاؤه ، ذبل وضعف ، واحنليت قواه ، وصار إىل هالك ، فكذلك 
الروح إذا انقطع عنها غذاؤها الروحي ، كان مآهلا الذبول واالضمحالل ، وصارت إىل موت 

 معنوي ..
ء الروحيي الذي أعديه اإلسالم لبقاء األرواح ، ومنائها وصفائها ، وقويهتا " وإن الغذا

وإشراقها هو ذكر اهلل عز وجل ودوام مراقبته ، واستشعار النفس علم اهلل احمليط بكل شيء " 
. 

يقول : " وأنت بعد هذا إذا مسعت قول الرسول الكرمي  ـ وعن أهمية الذكر للمسلم
  ( :والذي ال يذكره مثل الحّي والمّيت مثل الذي يذكر ربّه ،  )(1)  عرفت أن الذكر ،

فاذكروني  دعامة قوية يقوم عليها بناء الدين كله ، ينبئ عن هذا قول اهلل جلي ذكره : }
الذاكر ، وقد استنار قلبه  ( { البقرة .. فال عجب إذن أن يشبيه النيب 152.. ) أذكركم

الطاعة ، باحليي الذي تزيين ظاهره ببهجة احلياة ، وباطنه بنور بنور املعرفة ، وحتليى قالبه حبلية 
العلم واإلدراك ، وأن يشبيه الغافل ، وقد قسا قلبه ، وأظلمت نفسه باجلثة اهلامدة ، تعطيل 

 ظاهرها ، وأظلم باطنها ، فلحقت بعامل اجلماد " .
اهلل تعاىل البدي : " الدعاة إىل  ـ وتحت عنوان " الذكر والدعوة إلى اإلسالم " يقول

هلم من عدد ، وأقوى عددهم قلوب عامرة باإلميان ، مشرقة بأنوار اليقني ، دائمة الصلة باهلل 
تبارك وتعاىل ، ويعربي عن هذه القلوب ألسنة ناطقة باحلقي داعية إليه .. فإذا عمرت قلوب 
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ت عنها األلسن بأوضح بيان ،  الدعاة بذكر اهلل تعاىل ، وأشرقت باإلميان واليقني ، عربي
.. وقدمياً  فكل كالم يبرز ، وعليه كسوة القلب الذي برز منهونطقت باحلكمة والعرفان ، 

 " . ما خرج من القلب وقع في القلب ، وما خرج من اللسان ال يجاوز اآلذانقيل : " 
" والذكر حياة القلوب ، فإذا حييت قلوب الداعني إىل اهلل بذكر اهلل ، بثيت احلياة يف 

لقلوب امليتة ، وأيقظت القلوب النائمة ، وحركت اهلمم الفاترة .. والذكر يشحذ اهلمم ، ا
ويعني على الصرب ، ويبعث يف النفوس الصدق واإلخالص ، فإذا قويت عزائم الدعاة إىل ذكر 
اهلل ، وصربوا على جفوة اخللق يف دعوة احلق ، وأخلصوا دعوهتم هلل تبارك وتعاىل ، صلحت 

فلّله في أرضه سيف قاطع ، ما وضع على شيء إاّل قطعه ، وحتققت آماهلم ،  أحواهلم ،
 . أال وهو الصدق

" والذكر ينوير القلوب ، وجيلو البصائر ، فإذا تنويرت قلوب الدعاة إىل اهلل تعاىل ، 
ومن لم يجعل اهلل له نوراً واجنلت بصائرهم ، دعوا إىل اهلل على بصرية ، وأمنوا من الزلل : } 

 ( { النور . 40) فماله من نور ،
" والذكر أول أول ما جيب أن يدعو إليه الدعاة ، ألن القلوب الغافلة ميتة ، ال تسمع 

ولقد ، وال تبصر ، وال حتسي ، وال تعي ، فأصحاهبا كاألنعام أو اجلماد .. قال تعاىل : } 
ولهم أعين ال يبصرون ذرأنا لجهنم كثيراً من الجّن واإلنس ، لهم قلوب ال يفقهون بها ، 

 بل هم أضّل ، أولئك هم الغافلون، بها ، ولهم آذان ال يسمعون بها ، أولئك كاألنعام 
 ( { األعراف . 170)

" فإذا حييت قلوب املدعوين بذكر اهلل ، أصاخت آذاهنم لدعوة احلق ، وانشرحت 
 صدورهم ، وتفتحت قلوهبم ، واستجابت إليها نفوسهم .. " .

 خاّصة والدعاة العاملين، الشيخ رحمه اهلل : نداءه إلى المسلمين عاّمة ـ ثّم يوجه 
 فيقول : 

" اذكروا اهلل تعاىل يف مجيع أحوالكم ، حّتي تكونوا من أوليائه ، الذين يتوالهم ويرعاهم 
، وال يكلهم إىل غريه طرفة عني ، فإذا توالكم ورعاكم كنتم على هدى يف مجيع حركاتكم 

ن كان كذلك فهو مؤيد منصور ، حمفوف بالعناية والرعاية ، سائر على وسكناتكم .. وم
هدى ، داٍع إىل اهلل على بصرية ، وله النصر عاجاًل وآجاًل .. أدميوا ذكر اهلل ، ميديكم بالثبات 
على احلقي ، والصرب على جفاء اخللق ، فذاكر اهلل عز وجل موصول باهلل ، مستأنس به ، ال 

 يرجو إالي إيياه ، وال خياف إال منه ، فخري زاد الدعاة إىل اهلل دوام ذكر اهلل يركن إىل غريه ، وال
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.. أسأل اهلل تعاىل أن جيعلين ومن يقرأ كلميت هذه من الذاكرين ، وأن يلحقنا بالصاحلني ، إنه 
 مسيع دجيب " .

 وهو " األخوة الصادقة "، ـ وفي الركن الخامس من أركان الدعوة إلى اإلسالم  5
.. إنما  يقول يف بيان أمهيتها : " .. وأقوى روابط األخوة رابطة الدين قال تعاىل : } ،

( { احلجرات، وهذه أخوية إميانية عامة ، وقد يكون بني املؤمنني 10.. ) المؤمنون إخوة
أخوة خاصة ، فيتآخى مجاعة يف اهلل ، حيبي بعضهم بعضًا ، يسود أخويهتم اإلخالص األمتي ، 

ألكمل ، فيتعاملون باإليثار ، ويتفادون باألموال واألرواح ، وهذه أمسى مراتب والوفاء ا
األخوة : ملا هاجر املسلمون األويلون إىل املدينة ، تنافس فيهم األنصار .. فما نزل مهاجر 

بني املهاجرين واألنصار ، ووثيق روابط األخوة  على أنصاريي إالي بقرعة .. مث آخى النيب 
 تنازل األ  األنصاريي ألخيه املهاجر عن نصف ماله ، وآثره على نفسه فيما بينهم ، حّتي 

 حيبي " . 
، اليت تعدي ضرورة ملحة من ضرورات  ـ واألخوة في اهلل هي الصحبة الصالحة

االجتماع اإلسالمي الرشيد ؛ " فكم من ضعيف متحريي ، مرتدد متشكك ، صحب مؤمناً 
تقلت إليه عدوى اخلري ، وختليص من ظلمات الشكي قوي اإلميان ، صادق اليقني ، فان

واالرتياب ، ورسخ يف قلبه اإلميان واليقني ، وما انتشرت دعوة اإلميان منذ أويل أمرها ، إالي 
 بصحبة أهل اإلميان .. " .

" .. وكما أن عدوى اخلري تسري ، فكذلك عدوى الشري ، فمن صحب أهل املعاصي 
 ما وصلوا إليه من املعاصي واملخالفات ، اليت تضعف والغفالت ، أوصلته صحبتهم إىل

 اإلميان ، مثي إىل الكفر البواح ، وعاقبة ذلك الندامة يوم القيامة " .
، فيقول : " إذا انقطعت  ـ ويتحّدث عن خطر وهن األخوة الصالحة على المجتمع

البغيضة ، وسعى  أواصر أخوة يف دجتمع ، وتفككت روابط احملبية بني أفراده ، ظهرت األثرة
الفرد يف شأن نفسه ، وألقى مبصلحة اجملموع ع ْرض احلائط ، فامتألت الصدور باألحقاد ، 
وفشت بني الناس الشحناء ، واشتعلت نار احلسد يف القلوب ، وظلم القوي الضعيف ، 
وفسدت ذات البني .. وإذا حصل هذا الوهن ، مل يعد يربط الناس بعضهم ببعض إالي مصاحل 

وقد تربط ية ، ال تلبث أن تنقضي ، ألهنا سريعة التقليب ، ال دوام هلا وال استمرار .. شخص
بين الناس حينئذ  عالقات غير صحيحة ، من حزبّية ضالة عمياء ، أو عصبّية لمبادئ 
منحرفة وأهواء ، أو مريدية مغفلة جامدة ، ال تمّت إلى التصّوف الصادق بصلة ، وال 

 .. "  الح الرشيدتهتدي بهدي السلف الص
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وهذا الكالم صريح في بيان موقف الشيخ من المريدية العمياء ، التي يدعو إليها 
بصورة تتعارض مع هدي اإلسالم وحقائقه ، وكان لها أثر كبير في ، بعض المتصوفة 

التي هي لّب ، المسلمين ، وأورثتهم روح التبعّية المعطّلة لحّق النصيحة  انحراف روابط
حه .. وإنما األخوة اإلسالمية الناصحة هي المبدأ والمنهج ، الذي ينبغي أن الدين ورو 

 ..  يحكم روابط المسلمين وعالقاتهم
يقول  ـ وتحت عنوان : " األخوة في اهلل آصرة وثيقة بين الدعاة إلى اهلل عز وجل "

 : 
اخللق رسوله " الدعوة إىل اإلسالم عمل جليل ، اختار اهلل تعاىل له يف أويل األمر صفوة 

، واإلسالم اليوم عاد إىل غربته األوىل ، والدعوة إليه أحوج ما تكون إىل رجال  حممدًا 
أويل عزم وقوية ، وال تتحقق هذه القوة إالي يف أنصار حقي ودعاة صدق ، ربطت بينهم رابطة 

 أخوة صادقة .. 
لوا يف دعوهتم إىل فعلى املسلمني أن يعملوا على حتقيق هذه األخوة فيما بينهم ، ليص

 الغاية املرجوية ، واهلل ويل التوفيق " .
وبعد ؛ فقد أسهبت يف عرض أفكار الشيخ يف هذا الكتاب ، وذلك لتجلية فكرته عن 
الدعوة ، ومنهجه فيها ، ولقد فكيرت كثريًا ، قدميًا وحديثًا ، فيما عديده الشيخ من أركاٍن 

أو أجد ثغرة يف ركن منها ، جتعله بعيداً عن الدخول  للدعوة ، ألزيد ركناً على هذه األركان ،
فيها واالعتبار فلم أجد ، وحبيذا لو رأى أحد من القرياء الكرام غري ذلك أن يتحفنا بنصيحته 

 ، ويدليل لنا على ما يقول ويرى ، فالدين النصيحة ، وال يزال املؤمنون خبري ما تناصحوا . 
 لية للرتبية والتكوين  : ـ أسلوبه يف الدعوة والوسائل العم  *

اختذ الشيخ رمحه اهلل لتحقيق فكرته الدعويية ومنهجه الرتبويي ، ما يناسب ذلك من 
 األساليب الرتبويية ، والوسائل العملية ، وميكن تلخيصها يف النقاط التالية : 

ة ـ الوصايا واحملاسبة عليها ؛ وتشمل الوصايا : السنن واآلداب ، والفضائل اإلسالمي15
 اليت يتساهل كثري من املسلمني يف االلتزام هبا ، على مستوى الفرد أو األسرة . 

وهي تتنويع على حسب السني والثقافة بني مستوى وآخر من مستويات اإلخوة ، 
 وتعديل لكل مستوى بني احلني واآلخر ، ويزاد عليها ، وينقص منها على حسب املصلحة .  

جيلس يوميًا جلسة ، حياسب فيها نفسه على  وكان يكلف كل أ  من إخوانه أن
أعماله كلها ، وعلى هذه الوصايا بشكل خاصي ، ويسجيل يف ورقة خاصية مدى إخالله أو 

 التزامه هبا .
ويتابع األ  املوجيه اإلخوة هبذه الوصايا ، وحيثيهم عليها ، ويذكرهم هبا بني احلني 

رين ، وكان الشيخ يعدي هذا األسلوب ترمجة عمليية واآلخر ، ويشجيع امللتزمني هبا ، وينبيه املقصي 
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ملبدأ التواصي باحلقي والتواصي بالصرب ، الذي جعله اهلل تعاىل شعار املؤمنني الناجني من 
 اخلسران . 

وقد أديى هذا األسلوب الرتبويي الدعوي مثرات طييبة يف رفع مستوى كثري من اإلخوة ،  
إلسالم ، وانتشر يف صفوف عدة جتميعات إسالمية ، كما استفاد منه كثري من العاملني ل

 رأت فيه أسلوباً ناجحاً يف تربية الشباب ورفع مستواهم .
ـ الربنامج اليومي للفرد واألسرة : ويتبع الوصايا : الربنامج اليومي للفرد واألسرة ، وهو 25

، واالستفادة من  برنامج يشمل أعمال اليوم والليلة ، يعني األ   وأسرته على تنظيم حياهتم
أوقاهتم ، وملء الفراغ بالنافع املفيد ، ويوضيح ما ينبغي القيام به من أعمال إسالمية يومية ، 

 لبناء الشخصية اإلسالمية املتوازنة ، ومتابعة األسرة ورعايتها يف مجيع اجلوانب . 
لقاءات املفتوحة : ـ الدروس الشرعيية واللقاءات الرتبويية والدعويية اخلاصة والعامة ، وال35

 منهاجه العلميي والرتبوي املناسب . ا  ولكّل منها
وقد كان الشيخ رمحه اهلل يتعاون يف هذا اجملال مع أي طالب علم ، أو صاحب 

 اختصاص يثق بدينه وعلمه ، فيكليفه بتدريس بعض العلوم الشرعيية لبعض الشباب .
من إخوانه ، أملى فيه حلقات متقاربة كما كان للشيخ لقاء أسبوعيي رتيب مع عدية 

فكره صورة من متثيل ، وهي  (1)"  تذكير وتحذيرومسياها : " ، علينا أمايل على شكل وصايا 
 الدعويي ، ومنهجه والرتبويي .

ـ الزيارات األخوية اهلادفة ؛ القائمة على احلب يف اهلل ، والتناصح وتقوية أواصر 45
والتقوى : وال شكي أن احلبي يف اهلل تعاىل ، والتزاور فيه من أعظم  األخوية ، والتعاون على الربي 

القربات إىل اهلل سبحانه ، وأحبي األعمال وأزكاها عنده ، ولكن بعض الناس قد تنقلب 
األخوة يف اهلل يف حياهتم إىل عالقة دنيوية ، تقوم على اجملاملة ، وتبتعد عن التناصح ، 

، وحتكمها عادات الناس وأعرافهم ، وخباصة إذا دخلتها األسباب والتعاون على الربي والتقوى 
الدنيوية من املصاهرة ، أو التعامل املادي كالتجارة وحنوها ، فتضعف املعاين اإلميانية ، وتغلب 

 الصلة املادية ، وتنسى حقوق األخوة وواجباهتا . 
ميزة خالصة ، قائمة ومن هنا كان الشيخ يؤكد يف توجيهاته أن تبقى عالقات األخوة مت

على احلبي يف اهلل ، وأداء احلقوق األخويية ، بعيدة عن العالقات الدنيوية ما أمكن ، وكتب 
 " . " ضوابط العالقات المادية بين اإلخوةلنا يف ذلك كلمة توجيهية بعنوان : 

ـ خروج يوم هادف : وجتتمع يف هذا اخلروج عدية حلقات متقاربة يف املستوى ، 55
إىل ضاحية من الضواحي ، من بعد صالة الفجر إىل املساء ، وقد يكون فيه إحياء  ويكون

                                                           

، وجعلها يف رسالة صدرت قريباً ( ـ وقد استخرج منها الباحث أساليب الشيخ الرتبويية ، وأهمي املفاهيم الدعويية 1)
 بعنوان : " أساليب تربويية ، ومفاهيم دعويية من حياة الشيخ أمحد رمحه اهلل .
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شيء من الليل بالعبادة وتدارس العلم ، ويكون له برنامج ميأل الوقت كله مبا ينفع ويفيد ، مما 
 يقويي أواصر األخوة بني الشباب ، ويوثق عالقاهتم .

 على إحياء سنة االعتكاف كل ـ االعتكاف واإلحياءات : حرص الشيخ رمحه اهلل65
عام ، فكان يعتكف يف " جامع أّب ذر " وحيثي إخوانه على ذلك ، ولو بشكل جزئي على 
حسب ظروف كل أ  ، وكان يضع لالعتكاف برنادجًا يوميًا ، يعلنه لإلخوة ، ويشارك يف 

 أكثر فقراته . 
كاملة ، يتدرب فيها   وكان االعتكاف عدا عما فيه من العبادة ، فإن فيه حياة مجاعية

اإلخوة على التعامل األخوي ، وأداء حقوق األخوية ، وتظهر فيه أخالق اإلخوة من اخلدمة 
 والتعاون ، واحلبي واإليثار ، والبذل والتناصح .

تقام بني احلني واآلخر ، ملناسبة أو غري مناسبة ، وغالباً ما يكون  اإلحياءاتكانت ـ و
الذي يليها ، ويغلب عليها طابع العبادة ، من صالة أو ذكر أو  فيها سحور ، مث صيام اليوم

 تالوة للقرآن الكرمي وتدارس له ، وتطرح فيها موضوعات فكريية ودعوية للحوار واملناقشة .
ـ الدورات الصيفيية الشرعيية والثقافيية : حرص الشيخ رمحه اهلل على استغالل  7ً

دورات صيفيية هلم من طالب املدارس ، فأقام أوقات الصيف لدى الشباب ، وكان أكثرهم 
يف الفقه والتوحيد ، والتجويد والتفسري ، : اليت حيتاجها الشباب ، يف العلوم الشرعيية ، مكثيفة 

واحلديث والسرية النبويية ، وقرير هلم مناهج خمتارة حلفظ ما تيسير من القرآن الكرمي ، وتعاون 
هذه العلوم ، ووضع هلم املناهج املناسبة ، كما نظيم  لتدريسالشرعيي مع بعض طاليب العلم 

هلم مواعيد الدروس يف املسجد على غرار األساليب املدرسيية ، فكانت الدروس تبدأ من بعد 
 العصر وتنتهي بعد العشاء بساعتني كلي يوم ، ومنها ما يكون بعد الفجر .

ة اليت يثق بكتياهبا ، كما كان خيتار للشباب يف صيف كلي عام بعض الكتب الثقافيي 
ويرى أهنم حيملون فكرًا مشولييًا متوازنًا ، بعيدًا عن اإلفراط أو التفريط ، ويطالب الشباب 

تربون هبا ، وتقديم اجلوائز للفائزين تشجيعاً هلم وترغيباً .  بدراستها وتلخيصها ، مثي خي 
نوية مع قيام اجلماعة ـ املخيمات الرتبوية السنوية  : بدأت املخيمات الرتبوية الس 85
، وفكرهتا قريبة من " الكشافة " أو " اجلويالة " وتكاد تكون صورة مصغيرة عنها  (1)ونشأهتا 

إالي أهنا ذات منهج إسالميي ، وتتجلى أمهييتها يف جتسيد أفكار الدعوة ومفاهيمها ، فاشرتاك 

                                                           

مكتوبة وجيه إىل كلي خميم كلمة توجيهيية وقد ( ـ بلغ عدد املخييمات اليت أقيمت يف حياة الشيخ أربعة عشر خمييماً ، 1)
ما وال ندري كتاب دعويي وتربويي مفيد ، منها  مجعت لكان ولو ، أو أكثر تبلغ كلي واحدة منها عشر صفحات ، 
 .م لت هبا األييافع
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ها حياة إسالمية جبميع األ  فيها خيتصر مرحلة كبرية من الرتبية والبناء ، ألنه يعيش في
 جوانب حياته وعالقاته .

وكان برنادجها اليومي يبدأ من صالة التهجد ، وينتهي بعد صالة العشاء بساعتني ، 
ويشمل صالة التهجد ، مث صالة الفجر جبماعة ، وبعض األوراد واألذكار النبوية ، مث تالوة 

الضحى ، والفطور ، مث نشاطات  للقرآن الكرمي ، مث درس الرياضة الصباحي ، وبعده صالة
متنوعة ، وفيها ندوات فكرية وتربوية ، مث صالة الظهر والغداء بعدها ، وبعد صالة العصر 
إلقاء بعض الكلمات الدعويية والرتبويية ، مث مباريات رياضية ، مث صالة املغرب وجلسة أسئلة 

 فقهية ، مث العشاء وصالة العشاء والنوم .
هلل يويل اخلروج إىل هذه املخيمات أمهية كبرية ، وال يعذر أي أ  يف وكان الشيخ رمحه ا

التخليف عنها ، ملا يرى هلا من أهداف تربوية ، ومثرات إميانيية ، وكان يتحمل التكاليف املادية 
 عن بعض اإلخوة الذين ال مورد هلم ، حرصاً عليهم أال يفوهتم هذا اخلري .

ات ومثارها يف أنفسهم ، حّت شهد كثري منهم أن ولقد ملس اإلخوة آثار هذه املخيم
الصفاء واخلشوع الذي حصل هلم فيها مل يروا مثله يف حياهتم ، حّت وال يف رحالهتم إىل 

 احلج والعمرة .
منهاج يتمثيل منهج الشيخ الرتبويي يف كتابه : "  :ـ  مصادر منهجه الرتبويي  ومالحمه   *

هذا الكتاب يتيضح لنا أن مصادره فيما كتب تتجليى  " ، ومن خالل دراسة التربية الصالحة
 مبا يلي :
 ـ القرآن الكرمي . 1
 ـ السنة النبوية املطهرة ، والسرية العطرة . 2
 ـ فقه السلف الصاحل وسريهتم وآثارهم الرتبوية ، وما أثر عنهم من أقوال ومواقف .  3

سنة املطهرة ، والسرية النبوية فهو يتتبع تتبعًا دقيقًا ما جاء يف الكتاب الكرمي ، وال
العطرة إلثبات أي مبدأ من مبادئ الرتبية اإلسالمية ، ولو كان فرعييًا ، وربطه بدليله الشرعي 

(1)  . 
كما يتتبع أقوال السلف ومواقفهم الرتبوية ، ومواعظهم ووصاياهم ، وكان شديد التأثير 

نعكس على تكوينه الفكري ومنهجه هبا يف حياته لكثرة مطالعته لسريهم وترامجهم ، مما ا
 الرتبوي . 

                                                           

و  35و  34و  12( ـ ينظر على سبيل املثال : " منهاج الرتبية الصاحلة " للشيخ أمحد عز الدين البيانوين ، ص/ 1)
77 . / 
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وممن تأثر بآرائهم يف هذا اجملال على وجه اخلصوص : اإلمام الغزايل رمحه اهلل ، فهو من  
 . (1)كبار أعالم الرتبية اإلسالمية ، وله آراؤه الدقيقة يف مبادئ الرتبية وأصوهلا وأساليبها 

ص مالمح منهجه الرتبوي ومساته العامية ، ـ مالمح منهجه الرتبويي : وميكننا أن نستخل  *
 من كتابه املذكور نفسه ، وجنملها ذلك يف النقاط التالية :

ـ اعتزاز املؤلف مبنهج الرتبية اإلسالمية ، وحتذيره من التأثر بالنظريات الغربية ، فهي 15
 . (2)نظريات ماديية ال دينية ، وبيان خطرها على عقيدة األمة ، وشخصيتها وكياهنا 

ـ واقعية املنهج الذي يعرضه ، ونقده للواقع الرتبوي الذي يراه فيما حوله ، ومناقشته 25 
 . (3)لبعض املفاهيم الشائعة اخلارجة عن املنهج الصحيح يف الرتبية 

ـ حتذيره من الدعوة إىل حتديد النسل ، وبيان أهنا فكرة مغرضة ، تتعارض مع دعوة 35
احل ، وهي أثر من آثار طغيان املاديية يف هذا العصر ، وليست اإلسالم إىل إكثار النسل الص

من هدي اإلسالم يف شيء ، وال تلتقي مع إميان املؤمن بقدر اهلل تعاىل ورزقه املقسوم لعباده 
(4) . 

ـ مشول منهجه الرتبوي ألصول اإلسالم وحقائقه ، وآدابه وفضائله ، واعتناؤه برتبية 45
 . (5)متوازنة ، وغرسه حلقائق اإلميان ومكارم األخالق  اجلسم والعقل والروح تربية

ـ مشول مفهوم الرتبية اإلسالمية ملا قبل الزواج ، فالذي يريد أن يرزق األوالد الصاحلني 55
الربرة عليه أن خيتار الزوجة الصاحلة ، ذات األصل الطيب والنشأة املستقيمة ، وتأكيده على 

 . (6)ني الصاحلني يف صالح الولد واستقامة سلوكه أثر الوالدين املؤمنني ، واملعلم
ـ اهتمامه بأثر األم يف تربية الطفل منذ الطفولة املبكرة ، وحتذيره من خطأ إمهال كثري  65

من اآلباء واألمهات لذلك ، وإمنا يقتصرن على العناية اجلسدية باألوالد وإدارة البيت وخدمته 
(7) . 

                                                           

 .ل حيايت بقلمي " مراحالذاتيية : "  ة تأثيره باإلمام الغزايلي يف سريتهوقد أشار رمحه اهلل إىل شدي ( ـ 1)
 / .21( ـ ينظر املرجع السابق ص/2)
 / .75( ـ ينظر املرجع السابق ص/3)
 / .22( ـ ينظر املرجع السابق ص/4)
 / وما بعد .76( ـ تالحظ املقديمات يف املرجع السابق من ص/5)
 / .76( ـ ينظر املرجع السابق ص /6)
 / .76( ـ املرجع السابق ص /7)
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بوية يف كل مرحلة من مراحل حياة الناشئ وتربيته ، ـ احلرص على اتباع السنة الن75
لتكون نشأته منذ األيام األوىل صاحلة ، واألخذ هبذه اآلداب يف تربية الوالدين أيضًا على 
آداب اإلسالم وهديه ، وبذلك تكون الرتبية اإلسالمية مناخًا تصطبغ به حياة األسرة كلها 

(1) . 
ان منذ الصغر ، فالبد لإلنسان من عادات ، ـ اهتمامه بنشأة العادات يف اإلنس85

يعتادها ويدرج عليها ، وخري ما يعتاده ما كان موافقًا هلدي النبوة ، وعندما تغرس اآلداب 
اإلسالمية يف نفس الناشئ ، ويشبي عليها ويعتادها ، فإنه ال يرى يف التزامه هبا بعد ذلك أيية 

 .  (2)مشقة أو حرج 
جلاهلية الشائعة بني الناس وتنديده هبا ، وبيان سخفها وخطرها ـ حتذيره من العادات ا05

 . (3)على عقيدة الطفل وعقليته ، واستقامة نشأته وسالمة تفكريه 
ـ تأكيده على ضرورة تربية الطفل منذ الصغر على الطاعة ، وتعويده على خمالفة 105

صيته ، ففي الرتبية على طاعة هواه ، تدريبًا له على امتثال أوامر اهلل تعاىل ، والبعد عن مع
 .  (4)الوالدين مران للطفل على طاعة اهلل تعاىل ، وطاعة رسوله 

ـ تنبيهه الوالدين واملربني إىل وجوب أمر الطفل وهنيه بكل ما جيب عليه أن يفعله 105 
ط أو يبتعد عنه بعد بلوغه ، كاألمر بسرت العورة ، وأمر الفتاة باحلجاب ، والبعد عن االختال

 . (5)بالرجال األجانب ، وهني الغالم عن االختالط بالنساء ، ولبس الذهب واحلرير 
ـ حتذيره من اختالف األبوين أو املربني يف منهاج الرتبية ، وتأكيده على ضرورة 115

االتفاق لينشأ الولد نشأة سويية ، وبيانه خلطر تناقض سلوك اآلباء واألمهات واملربني يف الرتبية 
املرّب بالصدق ويكذب ، وينهى عن التدخني ويدخن ، أو يأمر بالشيء مرة ، وبضده ، يأمر 

مرة أخرى ، بدون سبب معقول ، أو يأذن األب بشيء ، وتنهى عنه األم يف آن واحد ، 
فيتبلبل الطفل يف معرفة اخلري من الشري ، وحيار فيمن يقديم طاعته منهما ، وقد جيريه ذلك إىل 

، والتمريد عن طاعة الوالدين كليهما ، فتسقط مكانتهما من نفسه ، ويقع االنطالق مع هواه 
 . (6)يف العقوق 

                                                           

 ( ـ واملنهج املعروض كليه يف املرجع السابق يتتبيع آداب السنية ، ويدعو إىل غرسها خطوة خطوة .1)
 / .76( ـ املرجع السابق ص /2)
 / .76( ـ املرجع السابق ص /3)
 / .76( ـ املرجع السابق ص /4)
 / .76( ـ املرجع السابق ص /5)
 من الكتاب ./ ويف مواطن أخرى 21( ـ ينظر املرجع السابق ص /6)
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ـ دعوته لآلباء واألمهات أن يكونوا قدوة صاحلة ألوالدهم ، وأسوة حسنة يف 125
 كّل ما يقال أو يفعل أمام الطفل إنما هو جزء من تربيتهاألقوال واألفعال واألخالق ، ألني 

(1) . 
ته إىل أن يكون للناشئ مثل أعلى يتطلع إليه ، ويقتدي به ، لينشأ حمباً ـ دعو 135

 (2)للكمال ، متطلعاً إىل رفيع اخلصال ، عايل اهلمة ، حريصاً على معايل األمور يف كل شأن 
. 

ـ حتذيره من الفتنة باألوالد ، واالحنراف معهم يف طريق الشر والفساد إن احنرفوا عن 145
أوالد كانوا وبااًل على والديهم يف الدنيا واآلخرة ، وربي أوالد كانوا سبباً سبيل اهلل ، فربي 

 . (3)هلداية والديهم أو زيادة استقامتهم 
وقد كانت أسرة الشيخ هي امليدان العمليي األول لتطبيق هذا املنهج ، مثي كانت اجلماعة 

واالجتماعيية ، كليها ترتجم هذا اليت أنشأها هي امليدان الثاين ، كما كانت عالقاته التعليميية 
 املنهج ،  وتتوخىخطاه .

 
*  

 ـ خصائص فكره الدعويي والرتبويي :
*  

ـ خصائص فكره : امتازت شخصيية الشيخ أمحد رمحه اهلل بأصالة الفكر ، واستقالل الرأي ، 
 والبعد عن التبعية ألحد بدون أو حجية دليل .

دة على ذلك من خالل استعراض أيي كتاب من  ويستطيع الناظر أن جيد النماذج املتعدي 
أن نلخيص تلك اخلصائص لفكره ومنهجه ، وجنملها يف  يمكنناكتب الشيخ ومؤليفاته ، كما 

 النقاط التالية : 
ـ الوضوح الفكري التامي يف أسلوبه ، ويف طريقة عرضه ألفكاره ، ويف اختيار العبارة  1

 لعلم ، وال تنزل عن مستوى املثقف ثقافة جييدة .السهلة اليت تالئم العاميي ، احملدود ا

                                                           

 / .76( ـ املرجع السابق ص /1)
 / .76( ـ املرجع السابق ص /2)
 / .21( ـ ينظر املرجع السابق ص /3)
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ـ تقريب املفاهيم ، وتيسري العلوم وحسن عرضها ، مبا يتالءم مع اجليل املعاصر ،  2
وقدرته على الفهم والتقبيل ، بل واالجنذاب إىل العلوم اإلسالميية ، واحلرص على االغرتاف من 

 معينها .
يخ ليشارك يف وضع مناهج مادية الرتبية اإلسالميية ولعلي هذا كان السري وراء اختيار الش

 يف بعض املراحل الدراسيية .
 ـ إحياء منهج السلف يف الطاعة واالتباع ، يف كل شأن من شئون احلياة .  35

فمنهج السلف ليس عقيدة فحسب ، بل هو عقيدة نقلية خالصة صافية ، وعبادة 
له وآدابه ، وتأسي واتيباع هلدي النبوة يف كل شيء ، خمبتة ، والتزام حبقائق الدين ومبادئه وفضائ

 . (1)وهو منهج دعويي متميز ، حيرص على اجتماع الكلمة ، والتأليف بني القلوب 
ـ إحياء املفاهيم اإلسالمية ، واحلقائق اإلميانية ، وتصحيح ما علق هبا من أوهام  45

 ، ومن هذه املفاهيم : الناس ، وأخطائهم واحنرافاهتم ، وحثيهم على العمل هبا 
 . (2)أ ـ " مفهوم اإلسالم وحقيقته ، ومفهوم الطاعة واالتباع "    
 ب ـ " مفهوم التوكل على اهلل تعاىل " .   
 ج ـ " مفهوم األخوة اإلسالمية " .   
 . (3)د ـ " مفهوم التناصح بني املسلمني "    
 ، وخطر االستهتار هبا أو إمهاهلا " .هـ ـ " مفهوم السنة النبوية ، وضرورة األخذ هبا    
 .  (4)ـ إحياء رسالة املسجد يف الرتبية والدعوة ، ونشر العلم وإصالح األمة  55
ـ إحياء فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، باحلكمة واملوعظة احلسنة ، على  65

 . (5)مستوى الفرد ، وعلى مستوى اجملتمع 
ة بالعلم الشرعي ، وتنشيط طالب العلم لينطلقوا بالدعوة  يف  ـ االهتمام بربط الدعو  75

كلي امليادين ، والتحذير من بعد الدعوة إىل اهلل عن العلم الشرعيي ، وضوابطه الشرعيية 
 .  (1)واملنهجيية 

                                                           

/ ويف كتاب الدعوة إىل اإلسالم 101( ـ ينظر شدية تقديره للسلف يف كتابه األمر باملعروف والنهي عن املنكر ص /1)
 / .172ـ 137املنكر ص// واألمر باملعروف والنهي عن 60ـ  51وأركاهنا ص/

 / ، ومقديمة سبيل اهلدى والعمل الطبعة الثامنة فما بعد .135ـ  108( ـ ينظر الدعوة إىل اإلسالم وأركاهنا ص/2)
 / .101ـ  167( ـ ينظر الدعوة إىل اإلسالم وأركاهنا ص/3)
 / .46تذكري وحتذير ص// ، وأمايل الشيخ يف 100ـ  65/ و /10( ـ ينظر الدعوة إىل اإلسالم وأركاهنا ص/4)
 / .68( ـ ينظر كتاب الشيخ األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وأمايل الشيخ يف تذكري وحتذير ص/5)
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ـ تأصيل املنهج الرتبوي العملي يف بناء الفرد واألسرة ، ويف االنطالق بالدعوة ،  85
 والسنة ، ووقائع السرية النبوية ، وسرية السلف الصاحل واجتهاداهتم . املستوحى من الكتاب

ـ االتيزان واالعتدال ، والشمولية يف الفهم والعمل ، واحلرص على وسطية اإلسالم يف   05
 . (2)كل جانب من جوانب احلياة بعيداً عن التفليت أو التطريف 

 ، بعيد عن مواقف ردية الفعل ـ االنطالق من منهج دعوي واضح األهداف واملعامل 105
املرجتلة ، أو االشتغال مبعارك بني العاملني لإلسالم جانبية ، أو الدخول يف صراع سياسي ، 

 . (3)يبعد الناس عن الدعوة ، أو يعطيل مسريهتا 
 

 
 

 ـ مثرات دعوته :   *
ف حياته لعل من أعسر األمور أن حييط اإلنسان بثمرات عمل داعية إىل اهلل تعاىل وق

لنصرة اإلسالم والدفاع عن حرماته ، فصال وجال يف كلي ميدان ، وكان له قدم صدق يف كل 
مقام ، وشهد له كلي من عرفه جبديه واجتهاده يف هذا السبيل ، وترك من األعمال املشهودة ، 

بعده ، مميا واآلثار املكتوبة ، والتالمذة األخيار ، واألوالد األبرار ، الذين يتابعون الطريق من 
 يعدي امتداداً حلياته وجهاده ، وحياة لفكره ومنهجه .

دعوة الشيخ أمحد ومنهجه ، فإهنا تتجليى يف  وإذا مل يكن لنا بدي من تعداد أهمي مثرات
 النقاط التالية :

، وبثيه لروح العمل باإلسالم يف نفوس  ـ إحياؤه لمنهج اإلسالم التربوّي العمليّ  0
لى التزام فضائله وآدابه ، فالعمل وااللتزام ، حمكي الصدق يف اإلقبال الشباب ، واحلرص ع

 على اهلل ، والغرية على دينه ، والتضحية يف سبيله .
، والتييار التغرييبي ، الذي حرص  ـ إدراكه المبّكر لخطر الغزو الثقافّي  واألخالقي 1

ييتها للغرب ، بعد رحيل االستعمار االستعمار الفرنسيي على بثيه يف األمية لضمان تبعييتها وذيل
 :  ومن آثار هذا اإلدراك الواعيعنها ، ووقوفه بصالبة أمام ذلك اخلطر الداهم ، 

، وأن املسلم احلقي يأخذ ما ال يتعارض مع دينه  أ ـ تحذيره من التبعّية العمياء للغرب
 ادئ الفاسدة .، ويدع ما هم عليه من ختبيط وضياع ، نتيجة الفلسفات الضالية ، واملب

                                                                                                                                                                      

 / ، ومنهاج الرتبية الصاحلة .160ـ  78( ـ ينظر كتاب الشيخ من حماسن اإلسالم أول الكتاب وص/1)
 ( ـ ينظر ما سبق من املراجع .2)
 ماعة اهلدى ففيه عرض واضح ملنهج اجلماعة الفكريي والرتبويي .( ـ ينظر التعريف جب3)
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ب ـ حثّه للمسلمين في خطبه ودروسه ، وفي جميع المناسبات على االعتزاز 
وتأكيده على أن املسلمني ما ختليفوا عن ركب احلضارة إال بتخليفهم عن اإلسالم ،   باإلسالم

 وبعدهم عنه .
ًا منيعًا أمام هجمات ج ـ تركيزه على نشر الثقافة اإلسالمّية  ، اليت تقف سدي

خرتاق الغرّبي لعقل املسلم وفكره ، وحتصين أبناء املسلمني من كلي التييارات الفكريية اال
والسلوكيية املتغريبة ، وقد كانت مؤليفاته كليها ختدم هذا اهلدف احليويي اهلامي ، وتدور يف فلكه 

(1) . 
ـ اهتمامه باألسرة وبالمرأة المسلمة على وجه الخصوص ، وإدراكه لخطر  1

على أحكام اإلسالم ، وما تتمتيع به املرأة املسلمة من منزلة يف اجملتمع  اء اإلسالمهجمة أعد
اإلسالميي مما جيعلها حصناً للمجتمع من تيارات التغريب واإلفساد ، وما أثاره أعداء اإلسالم 
من معركة السفور واحلجاب ، ودعاوى حترير املرأة وهم يريدون إفساد املرأة وإخراجها عن 

 . (2)، وإفساد اجليل من بعدها دينها 
، وحذيروا  ويعّد الشيخ أحمد من العلماء القالئل الذين تنّبهوا لهذا الخطر الداهم

منه يف كلي مناسبة ، ومحلوا محلة شديدة على دعاة التغريب والفساد ، فال خيلو شهر يف 
، والتأكيد على حياته الدعويية من احلديث عن احلجاب يف دروسه العامية بصورة من الصور 

 العامية واخلاصية إىل ضرورة االنتباه إىل هذا اخلطر املهديد لألسرة واجملتمع . 
ذه من وسائل الدفاع واملقاومة أن اجتهد يف محل لواء احملافظة  وقد كان من أهمي ما اختي

ذه شعارًا ألسرته ومجا عته ، على نوع من احلجاب ، ال يقبل التطوير والتغيري مع الزمن ، فاختي
 وقد كان شائعاً يف بالد الشام يف القرون املاضية .

: " عودة احلجاب  يقول األستاذ محّمد بن أحمد بن إسماعيل في كتابه الموسوعيّ 
طائفة من  وما زال في أّمة محمد يف القسم األول منه : معركة احلجاب والسفور " : " 

                                                           

 ( ـ  وكانت هذه املعاين كثرياً ما يتحديث عنها يف دروسه العامية ودجالسه اخلاصية . 1)
/ ، وكتابه "  188ـ  163( ـ  انظر حديث الشيخ عن احلجاب يف كتابه : " من حماسن اإلسالم " ، من ص /  2)

، وفيها ينقل كلمة مهمية للشيخ حمميد زاهد الكوثري ، رمحه اهلل ، وكيل املشيخة  214ـ  184 الفنت " ، من ص /
 اإلسالميية يف دار اخلالفة العثمانيية .

ومما يروي عامية الناس يف مدينة حلب من عجيب تأثري الشيخ بدر الدين احلسين رمحه اهلل تعاىل أنه عندما زار     
درسًا يف املسجد األمويي حضرته ألوف من النساء ، فدعاهني بقوية إىل نوع من احلجاب  مدينة حلب ألقى يف النساء

إخراج املرأة املسلمة عن دينها وحيائها وسرتها  ىلاهلادفة إاملستعمر خطية ويبدو أنه ربط هلني بني احلجاب الشرعيي وبني 
ضاء السابغة ، وكان حجاهبني قبل ذلك باللون ، فخرج النساء يف مدينة حلب يف اليوم التايل يلبسن املالءات البي

 األسود .! 
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خالفين المخالفين ، وألّفوا كتباً أهل العلم مشرقة اضطلعوا بواجبهم ، وأنكروا على ال
فمن ... "  ورسائل ، وأصدروا فتاوى ، تفضح خطط المتآمرين على المرأة المسلمة

هؤالء أصحاب الفضيلة المشايخ : مصطفى صبري ، وأبو األعلى المودودي و... و.. 
 .     (1) وأحمد عّز الدين البيانوني .. " رحمهم اهلل جميعاً 

هلل مع إخوانه من العلماء والدعاة ، في نشر الصحوة ـ مساهمته رحمه ا 1
، والوقوف يف وجه األحزاب العلمانيية الضالية ،  اإلسالمّية بين الشباب وبّث الوعي الديني

وخباصية احلزب الشيوعيي الذي مل جيد له حبمد اهلل تعاىل يف بالد الشام تربة يزرع فيها بذوره 
ده مع ما كان يتلقيى من دعم وإمكانات ، فبقي منبوذاً من السامية ، وال موطأ قدم لبثي أحقا

 عامية الشعب حمقوراً .
وقد كان الشيخ ميثيل يف عيون اجليل املعاصر صورة مشرقة للعامل الداعية املعاصر ، 

 احملبيب الشخصيية ، الذي حيسن عرض اإلسالم وحتبيب الناس به ..
الدار إال بعد أن أقري اهلل عينه برؤية  وقد أكرم اهلل تعاىل الشيخ فلم ينتقل عن هذه

الشباب املقبل على دينه ، املستجيب لدعوة احلقي ، الذي يؤثر مرضاة اهلل تعاىل على كل 
شيء ، فيصرب يف سبيل ذلك على جفوة القريب وأذاه ، وعداوة البعيد وكيده ، وقد انتشر 

وشّت دجاالت احلياة ، وكانت  هؤالء الشباب يف كثري من املدارس ، وخمتلف فروع اجلامعة ،
 منهم بعد ذلك أسر مسلمة ، يهدون باحلقي ، وبه يعدلون .

 إن فرحي بهؤالء الشباب ال يقّل عن فرحي ببعض أوالديـ وكان رمحه اهلل يقول : " 
. " 

عندما أرى هؤالء الشباب المقبل على دينه أشعر بنشاط ـ وكان يقول أيضًا : " 
  .. " . عود إليّ الشباب وحيويّة الشباب ت

                                                           

/ من كتابه : أن العلماء يف بالد الشام والعراق مل 57/ ، ويذكر املؤليف ص / 285( ـ انظر الكتاب املذكور ص / 1)
ن العلماء يف تكن مواجهتهم لكتاب : " حترير املرأة " لقاسم أمني ، بأقل من العلماء والكتياب يف مصر ، وأقول : بل إ

بالد الشام كانت مواجهتهم لتلك الدعوة الضالية أشدي وأعنف ، ألهنا سلكت مسلكني عملييني ، عدا عن مسلك 
 البيان والتذكري ، والوعظ للناس والتحذير .

 وإلقاء احلربابعة النساء املتربيجات ، مبتبعض تالمذة املشايخ عل من ة الفردي ـ فأما املسلك األول فهو موقف 
 ، وهو موقف أقلي أمهيية ، وأدىن تأثرياً .املتربيج املزيين على لباسهني املاء الكاوي أو ، األسود 

ـ ولكني املسلك اآلخر هو األهمي واألجدى ، إذ إنه القدوة العمليية لألمية ، فقد كان يف متسيك علماء بالد الشام ، 
حيفظ على األمية دينها ، ويدعوها إىل التأسي واالقتداء ، وال  باحلجاب الشرعيي يف أسرهم ويف دعوهتم لتالميذهم ، ما

خيفى أن الفارق بني علماء بالد الشام وعلماء مصر يف ذلك ال حيتاج إىل تدليل أو تعليق ، فقد روي  عن الشيخ 
الثانويية الشرعيية  اإلمام حمميد أّب زهرة رمحه اهلل ، أنه قال للعلماء وطالب العلم يف حماضرة حافلة أقيمت له يف قاعة

وإعجاباً مبدينة حلب : " يا أهل الشام عندنا العلم ، وعندكم العمل " ، قال ذلك اعتذاراً عن تقصريه يف أمر اللحية ، 
 .ة األمية تديين يف عامي علم ، ومظاهر الالتمسيك بالسنية يف العلماء وطاليب أى من ظاهرة الر مبا 
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والدعوة إىل اهلل ـ حرصه رحمه اهلل على إحياء رسالة المسجد بالعلم والعمل ،  5
، وتأكيده على ضرورة قيام مثل ذلك يف كلي  (1) وربط شباب األّمة بالمساجدتعاىل ، 

مسجد وحيي ، حّت تعود لألمية هنضتها املنشودة ، ووعيها الديين الذي حيصينها من كيد 
 اإلسالم وخمطيطاهتم .أعداء 

أنه أول ما تعريف على جامع أّب ذري ، الذي قام  ويذكر الباحث على سبيل المثال
املصليني وراء الشيخ يف صالة املغرب ال عدد فيه عمل الشيخ ، وكان يف املرحلة املتوسيطة كان 

يغصي بعد سنوات قليلة كان املسجد من كبار السني ، و وأكثرهم جاوز عشرين رجاًل ، يت
بعد سنوات أخرى مل يعد يتيسع املسجد ، فانتقل الشيخ و بالشباب من خمتلف األعمار .. 

 رمحه اهلل تعاىل بدرسه العامي إىل جامع العثمانيية ..
؛ فإن ما يرى العامل الداعية من فتح اهلل تعاىل وتوفيقه ، وإقبال الناس على دين وختامًا 

عه ، إنيه حظي من اإلرث النبويي الكرمي ، مماوعد اهلل به نبييه اهلل تعاىل ودعوته ، وإمثار غرسه وين
( ورأيت الناس يدخلون في 0إذا جاء نصر اهلل والفتح ) بقوله تعاىل : } املصطفى 

 ( { النصر .3( فسبيح حبمد ربيك واستغفره إنيه كان توياباً )2) دين اهلل أفواجاً 
  أنواع من النصر ماال خيطر على بال ..ففي هذه السورة الكرمية من داللة اإلمياء إىل

؛ يأيت أويهلا انتصار املؤمن على نفسه األميارة  م صور وألواناإلسالفالنصر في مفهوم 
بالسوء ، باجتياز العقبات واحدًة تلو األخرى ، وانتصاره على شياطني اإلنس واجلني ، أن 

هاد الدعوة وإقامة احلجية ، ال حيرفوه عن السبيل ، أو يضلوه عن الطريق ، يف أبواٍب من ج
يتيسع املقام لتفصيلها وبياهنا ، وآخرها انتصار محلة احلقي ودعاته ، من أمية اإلميان وجند 
الرمحن ، على دعاة الباطل ، وجند الشيطان ، وما بني نوع من النصر وآخر ألوان وألوان .. 

ار يف عامل الواقع إال بعد االنتصار والنصر األخري مرتبط باالنتصار األول ، فال يتحقيق االنتص
يف عامل النفس والضمري ، فمّت جتسيمت حقيقة اإلميان يف املشاعر ، أخذت طريقها إىل 

 . (2)الناس ، فاستعلنت لريوها يف صورهتا الواقعيية احليية اجلذابة 
وينتقلوا  وذلك ما يقري اهلل به أعني عباده الدعاة املهدييني ، قبل أن يرتكوا هذه احلياة ،

 إىل دار املثوبة واجلزاء ، حيث اآلخرة خري هلم من األوىل وأكرم وأبقى .
                                                           

هلل من األقوال ما يشري إىل ذلك ، كما نقلنا يف املبحث األول من شهادات أهل ( ـ وقد سبق أن نقلنا عنه رمحه ا1)
 العلم والفضل املعاصرين له ما يؤكيد ذلك .

/ ، مع تصريف وزيادة مهمية 1/346( ـ استفدت فكرة هذا املقطع من كتاب : " طريق الدعوة يف ظالل القرآن "  2)
 . 
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وبعد ؛ فما أسعد املؤمن ! عندما يرحل عن هذه احلياة ، وقد ترك من بعده آثاراً 
مطبوعًة ملسري أقدامه خلف سييد األويلني واآلخرين ، ومن تبعه من أصحابه الكرام ، والتابعني 

 هلم بإحسان .! 
نسأل اهلل تعاىل أن جيعل لنا أثراً مع تلك األقدام املباركة ، تكون لنا باباً حلسن العاقبة ، 

 ورضوانه والقبول .. إنيه أكرم مسئول ومأمول . 
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 الفصل الثاين 
 التعريف مبؤليفاته رمحه اهلل

 
 وفيه متهيد وأربعة مباحث : 

 ليف وبواعثهيف الرتبية والدعوة وأسباب التأ ـ متهيد :
 ـ املبحث األول : التعريف بكتبه املطبوعة ورسائله

 ـ املبحث الثاين : مامل ينشر من كتبه وآثاره ومناذج من شعره ووصاياه
 ـ املبحث الثالث : أسلوبه يف التأليف وخصائص كتاباته ومزاياها

 ـ املبحث الرابع : انتشار كتبه ، وعموم نفعها
  
  أسباب التأليف وبواعثه: يف الرتبية والدعوة و 

تتداخل الرتبية مع الدعَوة تداخاًل بيينًا ، وتتقاطعان يف عدية حماور ، وتشرتكان يف عدد 
من الزوايا ؛ فالدعوة  جزء من الرتبية ، والرتبية إْحَدى مقويماِت الدعوِة ، ولسنا بصدد رسم 

ر حقيقًة أحِسبَها على درجٍة كِبرية احلدود بيَنهما ، أو وضع املَعامل لكلٍّ مْنهما .. ولكنيين أقري 
من األمهيييِة ، وهي : أني الدعوة ال تضرب جذوَرها ، وال يقَوى عود ها ، وتزهر أغصاهنا ، 
وتؤيت مثراهتا إالي بالرتبية ، والتعهيد بالتهذيب والرعاية ملن أقبل عليها .. كما أني الرتبية لن 

.. أييًا كانت تلك الدعوة . وعلى قدر مسوي الفكَرة ، تكوَن إالي ممين محل فكرة ، وَبشير بدعوة 
 وشرف الدعوة تشرف الرتبية ، ويكون نضجها ومسويها ، ومشوهلا وكماهلا ..

وهلذه الصلة الوثيقة بني الدعوة والرتبية نرى كثرياً من الدعاة املتأليقني كانوا معليمني مربيني 
دان رحٌب تصقل فيه مواهب املعليم ، وترقى متمييزين يف عملهم ناجحني ، إذ إني التعليم مي

مهيته ، ويَتجليى فيِه إبداعه ، وتتفتيح له آفاق واسعة للعطاء ما كاَن له أن يرتاَدها ، لوال تعامله 
مع هذه الرباعم ، اليت يرى يف وجوهها املشرقة بصفاء الفطرة ما يستوحي منه بسمَة الغِد ، 

ستقبل .. 
 
 وأمَل امل

الدعوة والرتبية فلنا أن نقول : إني الشيخ  ه الصلة الوثيقة بنيوإذا اتيضحت هذ
أمحد رمحه اهلل قد بلغ درجًة كبريًة من السداد والتوفيق ، والنضج والكمال عندما مجع بني 
اهني يف حياته الشخصيية ، وسلوكه االجتماعيي ، فكان الداعية إىل اهلل على بصرية ،   االجتي

ى منهج الدعوة اليت آمن هبا .. كان املرّبي احلكيم لنفسه أواًل ، مثي كما كان املرّبي احلكيم عل
 ألسرته واآلخرين ثانياً .. 

وهذا سري النجاح والتوفيق ، وبلوغ املطالب واملقاصد اليت يريدها الداعية ، واليت يقطف 
 من ورائها أهمي مثار عمله يف الدنيا قبل اآلخرة ..
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فتح له آفاق إبداعيية ، جتعل عمله متمييزاً ، ورؤاه بعيدة إني املعليم املخلص يف عمله ، ت
املدى ، وتشخيصه لداء اجملتمع الذي يعيش فيه أقرب إىل الصواب ، وأْدىن إىل السداد ، 

 واألمثلة على ذلك من الواقع كثرية حيية ، ال يتيسع املقام للحديث عنها .. 
اعد البدي أن يشارك يف وضع خططه وبناء على ذلك ؛ فإني التخطيط ملستقبل األمية الو 

 عليمني املتمييزين ، الذين بَلغوا درجًة عليا من النجاح يف عملهم ، 
وتوجيهاته أمثال أولئك امل

ستشرفة ملتطليبات املستقبل واحتياجاته ، 
 
والنضج يف تفكريهم ممَّا يؤهيلهم للرؤية اآلفاقيية ، امل

ا نوع من  ا نظر إليها غريهم على أهني  الرتف والفضول ..ورمبي
ومن مثي فإني التفاعل التعليميي البنياء مع اْحتياجات الساحة الرتبويية ومتطليباهتا مصدر 
من أعظم مصادر التأليف وملِهماته ، وهو سري من أسرار التجديد واإلبداِع فيما يكتب 

 الكاتب أو يؤليف .
 

 
 

إني التأليف جهد فكريي ونفسيي شاقي  مثي البدي للمؤليف من دافع يدفعه إىل التأليف ، إذ
، ال ميكن أن تنبعث مهية اإلنسان إليه مامل جيد لعمله حاجة ملحية ، حتمله على حتميل 
عقبات ذلك ومشاقيه .. وقد أشار العلماء إىل أهمي هذه الدوافع ، فجاء يف كشف الظنون : 

فيها ، وهي : إّما شيٌء لم إّن التأليف على سبعة أقسام ، ال يؤّلف َعالٌم عاقٌل إاّل " 
ُيسبق إليه فيخترعه ، أو شيٌء ناقٌص يُتّممه ، أو شيٌء مغَلٌق يشرحه ، أو شيٌء َطويٌل 
يختصره ، دون أن يخّل بشيء  من مَعانيه ، أو شيٌء متفّرٌق يجمعُه ، أو شيٌء مختلٌط 

 . (1)"  يرتّبه ، أو شيٌء أخطأ فيه مصّنفه فيصلحه
لكلي َعصٍر لغته وأسلوبه ،  ، فإني  عقلييته ، ولكلي عصٍر ما يَناسبه وإذا كان لكلي جْيلٍ 

من فني اخلطاب وأْسلوبه املؤثير فيه ، بْل إني ما يناسب قومًا قد ال  يناسبه ولكلي جْيٍل ما
يناسب قومًا آخرين يعيشون إىل جوارهم ، ومن هنا فإني من أهمي الدوافع للتأليف أن يقديم 

ه ما يناسب لغتهم ، ويتحديث إليهم مبا يؤثير يف نفوسهم ، وينال املؤليف ألبناء عصر 
 اهتمامهم مبا . 

: لماذا يؤّلف ؟ وِلَمن  فالبدي للمؤليف أن يسأل نفسه قبل التأليف هذا السؤال البدهيي 
 يؤّلف ؟ 

                                                           

نقل يل األ  الفاضل الشيخ الدكتور سائد بكداش أني هذه الكلمة البن  / ، وقد35( ـ كشف الظنون املقديمة ص/1)
 حزم من رسالة له يف وصف األندلس ، وقد نقلها عنه املقيري يف اجلزء الثالث من نفح الطيب .
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يع الجهود ، وتبّدد ه األوقات ، وتضفكم في المؤلّفات من التكرار ، الذي تهدر ب
، مثي ال جتد نفسها إالي الهثة غل األّمة بخالفات جانبّية ، ومعارك وهمّية وتش ،الطاقات 

 .! خلف السراب 
والشكي أني العامل عندما يؤليف البدي أن جيد يف نفسه حاجًة وباعثًا يدعوه إىل التأليف 
والكتابة ، وقد يلحي عليه يف ذلك وحياصره ، ويبلغ به هذا الباعث درجة تقضي عليه مضجعه 

حترمه منامه ، وتنغيص عليه حياته إن مل يستجب له ، فيفزع إىل الورِق يناجيه بأشجانه ، و 
ومهومه ، كما يناجي اخلليل خليله ، فال يهدأ له بال حّتي يقضي منه لبانته ، ويفضي إليه 

 مبكنون صدره ..
وعندما ننظر يف كتب الشيخ نظرًة عامَّة جند أني كلَّ كتاب من كتبه كان له باعث 

 إذن اهلل عند احلديث عن كلِّ كتاٍب من كتبه . بواضح لتأليفه وكَتابته ، وهذا ما سيتجليى لنا 
وتنزياًل على أرض الواقع لتلك املقولة عن التأليف اجلامعة ، ذلك الواقع الذي شهده 
ات واملستجديات ، ما يقتضي حسن العرض  الشيخ أمحد وعايشه ، فقد كان من املتغريي

م وحقائقه وآدابه ، بصورة تعيد الثقة هبذا الدين إىل نفوس أبنائه ، وجتتثي ملبادئ اإلسال
الشبهات اليت ال يفتأ أعداء اإلسالم وأذياهلم من الذين يف قلوهبم مرض يلقوهنا يف عقول 

 الناشئة وعلى مسامعهم .. 
ات واملستجديات ما نوجزه يف النقاط التالية :  ولعلي أهمي هذه املتغريي

 الدعوة إىل القومية ، واستبداهلا بالرابطة اإلسالمية . ـ فشوي  15
ـ انتشار فكرة فصل الدين عن الدولة وعن احلياة ، وكثرة احلديث عن الصراع بني  25

 الدين والعلم .
ـ الدعوة إىل حترر املرأة ، وانطالقها من احلدود الشرعية ، وحماولة حتطيم األسرة  35

 غرار اجملتمع الغرّب املتحليل . املسلمة وروابطها ، لتكون على
ـ انتشار املؤسيسات والنشاطات التبشرييية املتنويعة ، وما قامت به من نشاط هديام ،  45

 خيدم االستعمار ، وحيقيق أهدافه .
ـ أثر االبتعاث إىل الغرب ، واالستشراق والتلمذة على أيدي املستشرقني يف بثي  55

 بني أبناء األمية ، وتشويه احلقائق اإلسالمية . الثقافة الغربية ، وشيوع التغريب
ـ بثي الفكرة الشيوعية ، وإثارة األحقاد بني فئات اجملتمع ، وزرع فكرة الصراع بني  65

الطبقات ، وتفسري احلياة على أساس املادة ، ودافع لقمة العيش فحسب ، ولكني الشيوعية 
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، وبقيت حبيسة يف نفوس بعض املارقني  مل تلق أيي رواج ـ واحلمد هلل ـ بني عامية الشعب
 املنتفعني .

ـ متزيق األمية إىل شيع وأحزاب ، وإىل كتل وفئات ، ترفع كل شيعة شعاراً ، وتنادي  75
مببدأ ، وتلتقي مجيعها عند شهوة التنافس على السلطة ، وال يهميها إالي الوالء لالستعمار 

 وحتقيق خمطيطاته .
ت فئة تشكيل نسبة ال يستهان هبا من اجملتمع ، متحليلة أن وجد ونشأ عن ذلك كله :

من الدين وأحكامه ، بعيدة عن التمسيك بأوامره ونواهيه ، بينها وبني أهله هويٌة بعيدة ، 
وشقية من اخلالف شديدة ، مفتونة بالغرب ومدنييته ، مولعة بكلي ما جييء عنه ، أو يصدر 

كل شأن ، ومهيها أن تقتفي خطاه حذو الق ذية بالق ذية منه ، حتمل لواء اتيباعه واألخذ عنه يف  
، وكانت تلك الفئة اليت صنعها االستعمار على عينه ، وربياها على مائدته ، قد هييأ هلا أن 
متسك بزمام األمور يف اجملتمع ، وأن تتصريف مبقديرات األمة ، وتقودها بعيدًا عن منهج 

 وانني الوضعية ، اليت زرعها املستعمر قبل رحيله .الدين وهديه ، مستبدلة بشريعة اهلل الق
كما ظهر جيل من الشباب حائر ضائع ، فيه بقية من فطرة اإلسالم ، لكنه عرضة 
للتشكيك واألوهام ، مل يكتسب من الدين وعلومه ، ما يسديد سريه ، أو يرشد خطاه ، ومل 

لداعية الذي يعرف طبيعة عصره ، ير أمامه األسوة احلسنة ، والنموذج اإلسالميي املؤثير ، وا
ويتقن لغة احلديث معه ، والتأثري فيه ، ويعلم أدواءه وعلله ، ويتلميس مهوم اجليل وتطليعاته ، 
ويقديم اإلسالم بصورته املالئمة لكل عصر ، ويصف احللول املناسبة لكل مشكلة ، وحيديد 

 يب .للناس املوقف الصحيح ، من كل طارىء جديد ، ومن كل وافد غر 
لقد كان يف اجملتمع فراغ واضح ، وثغرة مكشوفة ، والفراغ جيب أن ميأل ، وال بد أن 
ميأل  فتلك حقيقة كونية علمية ، كما أهنا سنة اجتماعية ، ال تتخليف وال تتبديل ، وهذا ما 
جعل الغيارى من رجال اإلسالم ومحاته ، جيريدون أقالمهم لتجلية األنوار الكاسفة ، ودرء 

 طار العاصفة ، وسدي هذه الثغرات املكشوفة ..األخ
 

 
 

 املبحث األول 
 كتبه املطبوعة ورسائله

 
ا مْرآٌة صادقة عن شخصييته وسلوكه ، فأنا  َزيية الكربى لكتب الشْيخ رمحه اهلل أهني

إني امل
ا الشيخ ما كتب كلمًة أو قاهل : أني  أشهد ، وأظني أني كلي من عرف الشيخ معرفة وثيقة يشهد
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أيضاً ، كما كان  يف أسرته بل ، مبا يكتب أو يقول ، ليس يف نفسه فحسب متحقيق إالي وهو
 حريصاً على أن ينقل ذلك إىل إخوانه وحمبييه ..

وكان من بركة ذلك أني اهلل تعاىل كتب له القبول عنده ، فال عربة مبا يؤليف ، وال بكثرَة 
القبول عند اهلل من مظاهره وعالماته : أن يوضع  ما يؤليف إن مل يكتب اهلل له القبول ، وهذا

 له القبول عند عباد اهلل ، فيعمي خريه ، ويعظم أثره ، وينتفع به الناس ..
وعندما جيمع العامل الداعية بني التعليم والدعوة ، والرتبية والرعاية ، والتأليف والكتابة ، 

خلري لنْفسه ، إذ ترك بعده علماً يكون قد استكمل أبواب النصح لألمية ، وأحكَم أبواب ا
 ينتفع الناس به ، فاستمري عمله من بعده إىل ما شاء اهلل ، واهلل يعطي الفضل كيف يشاء  ..

وقلي من العلماء والدعاة من يستطيع التوفيق بني القيام بأعباء الدعوة ومسئولياهتا ، 
ممكن من الناس حاضراً والقدرة على الكتابة والتأليف ، وتبليغ الفكرة ألوسع مجهور 

ومستقباًل ، بل إن بعض الذين شغلوا بكثري من الدروس واللقاءات العامية ، يقليلون من أمهيية 
 اخلطاب املكتوب ، ويرون االنشغال بذلك ضرباً من تبديد اجلهد ، وضياع الوقت .

سموع ولكن الكتاب يبلغ ما ال يبلغ اخلطاب ، ويبقى ما ال يبقى اخلطاب ، والكالم امل
تكري عليه عوامل النسيان فتمحوه ، وأميا الكتاب املرقوم فهو حجية ملن كتبه ، وحجية على من 

 بلغه ، وذكرى ملن قرأه ووعاه .
وقد وفيق اهلل تعاىل الشيخ أمحد رمحه اهلل ، فكان من أولئك الذين اعتنوا بالكتابة ، ورأوا 

بليغ الدعوة ، ونصرة الفكرة ، وتقريب احلقي فيها ضرورة دعويية ، ووسيلة حيويية ، من وسائل ت
إىل أبناء جيله ، فرتك لنا من بعده رمحه اهلل ، آثارًا كثرية متنويعة ، كليها ذات غرض دعويي 

 وتربويي ، يتجليى يف موضوعاته وأفكاره وضوح األهداف وشرف املقاصد .
 ليفاته رمحه اهلل :* ـ سرد مؤ 

 : أ ـ كتبه المطبوعة ورسائله
 والً : كتب ورسائل منويعة :ـ أ
 ـ رسالة سبيل اهلدى والعمل .  1
 ـ كتاب االجتهاد واجملتهدون . 2
ـ كتاب  قبسات من نور النبوية باالشرتاك مع فضيلة األستاذ الشيخ عبد الفتياح أّب  3

 غدية رمحه اهلل وأجزل مثوبته .
 ـ رسالة أخطاء لغويية شائعة وتصويباهتا . 4
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ة العبادات على مذهب اإلمام أّب حنيفة رمحه اهلل ويف ختامه قصائد ـ كتاب  دجموع 5
 من شعره . 

 ـ رسالة التكرمي الصادق باالتيباع الكامل . 6
ـ االشرتاك مع بعض مدريسي الرتبية اإلسالميية ، يف وضع مناهج هذه املادة للمرحلة  7

 االبتدائيية ، وترتيبها .
 ـ ثانياً : سلسلة العقائد وهي :  

  ـ اإلميان باهلل تعاىل .  1
 ـ اإلميان بالرسل . 2
      ـ اإلميان باملالئكة . 3
 ـ اإلميان باليوم اآلخر . 4
  ـ  اإلميان خصائصه عالماته مثراته ، وهو يف قسمني . 5
 ـ الكفر واملكفيرات .   6

 ـ ثالثاً : سلسلة : " من هدي اإلسالم " :
    ـ شؤم املعصية وبركة التقوى .  1
 ـ هذا اإلنسان . 2
    ـ الدعوة إىل اإلسالم وأركاهنا . 3
 ـ من حماسن اإلسالم . 4
      ـ الفنت . 5
 ـ األمر باملعروف والنهي عن املنكر  6
      ـ القلب . 7
  ـ  منهاج الرتبية الصاحلة .   8
  ـ فضيلة الدعاء والذكر ، وهو مطبوع يف قسمني . 0

   ـ احلقي والباطل . 10
   ـ التوبة ، وهو مطبوع يف قسمني . 11
  ـ العمل الصاحل . 12
  ـ الرؤى واألحالم . 13
 ـ اهلدى والضالل . 14
 ـ العشر املهلكات . 15
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 ب ـ كتبه غري املطبوعة ورسائله :
 ـ كتاب بلوغ األمل شرح وصايا : " سبيل اهلدى والعمل " . 1
نَفحات الرمحن يف بيان مواطن  ـ من مواطن العرب يف قصص القرآن الكرمي ، أو : 2

 العرب يف قصص القرآن .
 ـ من نداء القرآن الكرمي . 3
 ـ خمتارات من كالم السلف . 4
 ـ دجموعة  العبادات على املذهب الشافعيي .  5
 ـ كتاب اآلداب اإلسالميية .  6
 ـ نسائييات .  7
 ـ مراحل حيايت بقلمي .  8
 " . لطفيف من نظم العبد الضعيفالنزر اـ ديوان شعره ، وامسه : "  0

 ـ تتمية العشر املهلكات . 10
ـ رسائل دعويية وتربويية ، يف موضوعات متنويعة ، كان قد وجيهها للشباب يف  11

 املخييمات الرتبويية .
 " تذكير وتحذير "ـ األمايل يف جلسة األحد والثالثاء األسبوعيية وكانت بعنوان :  12

(1) . 
 مكتوبة .ـ خطبه وكلها  13

 ـ أويالً : التعريف بكتبه املطبوعة ورسائله :
ـ رسالة سبيل اهلدى والعمل ، املَقاس صغري ، وعدد صفحات الطبعة العاشرة  1

/ ، ويف مقديمتها تعريف باملؤليف ، وتعريف هبذه الطبعة ، ويف خامتتها تعريف 100/
 باجلماعة اليت كويهنا الشيخ أمحد ، ومنهجه يف تربيتها .

هو أول ما أليف من رسائله وكتبه ، مجع فيها أوامر اإلسالم ونواهيه على شكل وصايا و 
هـ ، 1374: " افعل كذا ، واترك كذا ، ونشر الطبعة األوىل منها خبطيه اجلميل ، بتاريخ /

/ مثي زاد عليها 348وقد وزيعت دجيانًا ، وكذلك سائر طبعاهتا ، وبلغت وصايا تلك الطبعة /
/ ، فيما بعدها من الطبعات ، وقد ترمجت إىل لغات أخرى ، وطبعت يف 381حّت بلغت /

عدة بلدان عربيية ، كمصر وتونس طبعات عديدة ، ولكني بعض الناشرين غريي يف هذه 
                                                           

 أساليب“ ( ـ وقد استخرج منها الباحث أساليب تربويية ، وتوجيهات دعويية ، ونشر مناذج منها يف كتاب بعنوان : 1)
 تربويية ، ومواقف دعويية من حياة الشيخ أمحد رمحه اهلل " .
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الطبعات ، فحذف مقديمة الطبعة الثامنة املهمية ، وزاد عليها بعض الوصايا ، وغريي تسميتها 
خشية مطالبة مؤليفها أو نَاشرها حبقوق التأليف أو الطبع  " ، وصّية إسالمّية 111 إىل : "

، وكلي هذا من االستهتار حبقوق املؤليف ، الذي ال يبيحه شرع وال عقل ، علمًا بأن مؤليفها 
رمحه اهلل جعلها وقفًا هلل ، ليعمي خريها ونفعها .. على أال يعبث فيها عابث بتغيري أو تبديل 

.. 
بعة الثامنة يف حياته مبقديمة طويلة ، توضيح فكرته الدعويية ، وما وقد َصدير رمحه اهلل الط

 يراه من منهج عمليي خلدمة اإلسالم .
 ـ سبب تأليف هذه الرسالة : 

ثنا  أقاربه يف كلي لقاء مع كان  سبب تأليفه هلذه الرسالة فذكر أنيه مرية عن وقد حدي
ويذكر هلم بعض الفضائل ، وحيثيهم بفضائل اإلسالم وآدابه ،  حيثيهم على التمسيك وأرحامه

عليها ، فقالت له مرية بعض حمارمه : إنينا ال نعرف كثريًا مَن األحكام واألعمال املطلوبة من 
على علم شرعيي واسع ، فلو دللتنا على كتاٍب  ولسناولو عرفناها لعملنا هبا ،  املسلم ،

الفكرة الشيخ ، وفكير يف كتاب خمتصر ، جيمع أوامر اإلسالم ونواهيه باختصار .. فأعجبت 
فلم جيد ، فعزم على أن يقوم هبذا اجلهد ، وأن جيعَله على أسلوب الوصايا :  ، يكون كذلك

افعْل كذا ، واترْك كذا ، وأن يستقصي فيه أحكام اإلسالم وآدابه يف كلي َجانب من جوانب 
 احلياة ، فاجتهد يف ذلك ، حّتي كان له ما أراد .. 

 سبيل الهدى والعمل " : الطبعة األولى من رسالة : " ّدمة ـ يقول في مق
" وبعد أييها األ  املسلم ! أنت يف زمٍن أدبر خريه ، وأقبل شريه ، عبد الناس فيه 

تركت فيكم شيئين لن تضّلوا قال : )  اهلوى ، وأخطئوا طريق اهلدى ، مع أني النيبي 
 . (1)(  بعدهما : كتاب اهلل وسنّتي

مجعت لك يف هذه الرسالة مَن األوامر والَنواهي ما استطعت ، فجاهد  من أجل ذلكَ 
نفسك على العمل هبا تكن من املتيقني ، وال تركن إىل من يصديك عنها ، أو عن شيء منها 

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ، وكان رّبك ، وتدبير قول ربيك عزي وجلي : } 
 ( { الف رقان . 20) بصيراً 

تها األْخت املسلمة ! خذي هذه الوصايا بالقبول ، واعملي هبا ، واعلمي وأنت أيي 
 أنيك نصف اجملتمع ، ومربيية النصف اآلخر ، فإذا صلحت صلح ، وإذا فسدت فسد . 

                                                           

 ( ـ رواه احلاكم عن أّب هريرة رضي اهلل عنه .1)
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اعملي هبدي الدين ، وحتليي بفضائله ومكارمه ، وال يغرينيك شباب يذهب ، ومجال 
ا اجلمال دين وخ  وعفاف .. " . لق خليب ، وثوب يبلى ، إمني

 سبيل الهدى والعمل " :الطبعة الثامنة من رسالة : " ويقول في مقّدمة 
، والعامل  " وبعد ؛ فقد مني اهلل تبارك وتعاىل على عباده ببعثة نبييه سيدنا حممد 

يتخبيط يف ظلمات اجلاهلية اجلهالء ، والضاللة العمياء فأنقذهم بشريعته من الظلمات إىل 
م باتيباعه سادة األمم ، وملوك األرض ، فسطيروا يف تاريخ اإلسالم الزاهر النور ، وجعله

 صفحات مشرقة خالدة ، تشريف اإلنسانية إىل أبد اآلباد . 
" ومل يزالوا كذلك يف عزية وقوة ورفعة ، يرفلون يف حلل السعادة والسيادة ، حّت زليت 

الم درجة درجة ، حّت صاروا إىل هذه هبم األهواء ، وأضليتهم الفنت ، فنزلوا من علياء اإلس
اهلوية السحيقة ، وتاهوا يف فيايف املعاصي والضالل ، واملذاهب املنحرفة احلمقاء ، فذهبت 
رحيهم  وتفريقت كلمتهم ، وطمع هبم العدو ، فذليوا بعد عزي ، وضعفوا بعد قوة ، وأصبح 

ذلك بأن اهلل لم يك  }دجتمعهم دجتمعًا مريضًا ، تفاقمت علله ، وتشابكت أسقامه : 
 ( { األنفال . 53) مغّيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

 ـ مث يقول : " ومن أبرز أمراض هذا اجملتمع :
 ـ ضعف اإلميان .   2   ـ اجلهل باإلسالم .      1
 ـ التقليد األعمى .  4 ـ التهاون باملعاصي مع اإلصرار .   3
 ـ الرضا بالصالح النسيب .   6       ـ فتنة النساء  . 5
 ـ ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر .  7
 ـ إمهال تربية البنني والبنات .  8

ويشرح هذه العلل واألمراض باختصار ، مث يقول رمحه اهلل : " لكل داء دواء : هذا 
األمة إال مبا داء املسلمني ، فما هو دواؤهم ؟ " ، فيجيب بقوله : " ال يصلح آخر هذه 

صلح به أوهلا ، فإذا أراد املسلمون النجاة سلكوا سبيل النجاة ، وسبيل النجاة العودة 
الصادقة إىل دين اهلل وشرعه ، مبجاهدة النفوس على التمسك باإلسالم والعمل بأحكامه ، 

خي والبّد في ذلك من التآوبالصحبة الصاحلة املعينة على السري يف هذا الطريق القومي .. 
في اهلل ، والتعاون على مرضاة اهلل ، والتناصح في دين اهلل ، والرجوع إلى المساجد ، 
 بيوت اهلل ، واالستشفاء فيها من أدران المادة ، وعلل المادة ، وتغذية الروح بطاعة اهلل

.. أما القعود عن ذلك ، والغرور باألماين ، من غري سعي وال طلب ، فال يوصل إىل غاية ، 
 .  (1)هو من شأن العاقلني " وليس 

                                                           

 / .24( ـ مقدمة الطبعة الثامنة من رسالة " سبيل اهلدى والعمل " ص/1)
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يقول الباحث عفا اهلل عنه : هذا ، وقد عزمت منذ ما يزيد َعن عشر سنوات على 
شرح هذه الوصايا ، ورتيبت أعمايل على ذلك ، فشرحت وصايا املقديمة ، مثي شرحت 

أخرى ، وكم توقيفت ملشاغل مبناسبة شهر رمضان وصايا الصوم ، ووصايا الزكاة .. مثي 
املشاغل عن إمتام مشاريِع عمل وإجنازها .! وعندما بلغين أني شرح الشيخ للوصايا  حالت

" حمفوٌظ تثبيطت مهييت عن ذلك سبيل الهدى والعمل  بلوغ األمل بشرح الذي مسياه : "
 ..  واهلل املستعان على كلي حال ، وما تشاءون إالي أن يشاء اهلل، أكثر 

هو دجموعة مقاالت لعلماء من العامل اإلسالميي كان ـ كتاب االجتهاد واجملتهدون ، و  2
الشيخ قد استكتبهم ، لبيان موقف علماء اإلسالم من دعوة بعض الناس للعامية يف بالد 

 الشام إىل االجتهاد بدون حتقيق شروط ، أو التزام حدود وضوابط ، وله فيها مقالة ضافية .
العمل مبذاهب األئمية األربعة ،  ، وضرورة االجتهاد والمجتهدون: " تاب ـ اسم الك

لطبعة / ا206، وعدد صفحاته / 17×24وخطر الالمذهبيية الضالية " : الكتاب مقاس 
 النصر ./ هـ ، الناشر مكتبة الشباب املسلم حلب باب 1388األوىل /

ـ سبب مجع الكتاب وتأليفه : دعوة بعض الناس العامية إىل االجتَهاد ، واالنتقاص من 
 ة األربعة ، والتشكيك يف مذاهبهم .قدر األئمي 

لقد ظهرت موجة يف العامل اإلسالميي عند فئة من الناس ، أوتيت نصيبًا من التديين ، 
واالعتداد بالنفس ، ومل تؤت نصيبًا من بصرية العلم ، فظنيت أني هنضة اإلسالم يف هذا 

س لالجتهاد بدون الناه ، ودعوة العصر ال تكون إالي بفتح باب االجتهاد على مصراعي
تقاص علم ضوابط ، وز يين لكثري منهم ما استحسنت أهواؤهم ، فدعاهم اجلهل ، إىل ان

" ما لسلف : ا قالوقدميًا وانتقاص قدر األئمية األربعة ، واملرء عدوي ما جهل ، السلف ، 
 . عن نفسه "ترك من الجهل شيئاً من رضي 

بوا ونصحوا ، وحذيروا وبيينوا ، ، فكت والبصرية العلم الداهم أهل اخلطرتنبيه إىل هذا  وقد
كانت يومئذ يف تصاعد ومنوي ، كشأن األهواء أويل نشأهتا ، فكانت تستهوي   ولكن املوجة

 العلميية والفكريية ، ووجد أعداء فئات من الناس على اختالف املستويات ، والتوجيهات
كان هلا   ّتي نارها ، ح، ونفخوا يف  اهاهذه املوجة ضاليتهم املنشودة ، فسعيروا لظ اإلسالم يف

أثر خطري يف تفريق األمية ومتزيق صفيها .. وكان من آثار هذه الفوضى الدينيية والفكريية ، اليت 
 أحدثتها هذه الدعوة ومن مظاهرها :

ـ جراءة بعض العوامي ، الذين ال حظي هلم من العلم أو الفهم على االجتهاد والفتوى  1
يفيت ، وليس له حظي من ثقافة حمو األمييية سوى بلوغ سقف املرحلة االبتدائيية ، وقد رأينا من 
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، وكانت غاية األدوات يف ذلك ثالثة كتب من كتب أهل العلم ، وال ضرورة إلتقان تالوة  
كتاب اهلل تعاىل وجتويده ، وال ملعرفة اللغة العربية وعلومها ، وقواعد االستنباط وأصوله ، 

 ل بذلك كليه ويكميله ..فضالً عميا يتيص
ـ الفتاوى الشاذية املضليلة لألمية ، املشويشة هلا يف دينها ، اليت تقود األمية إىل فوضى  2

دينيية وفكريية ال تقف عند حدي ، فمنها : أني الدخان يف هنار رمضان ال يفطير ، ألني العلماء 
.! وأشهر أحدهم سيجارته يف هنار ما كانوا يعلمون أني الدخان يدخل إىل الرئة ال إىل املعدة 

رمضان أمام زمالئه ، وهو يعلن هلم هذه الفتوى .. اليت استهوى هبا أمثاله من اجلهلة ومن 
يف رمضان .! وعروض التجارة يف قلبه مرض .. وال حرج على من أكل قبل طلوع الشمس 

ا ال نصي فيها .!مهما بلغت ال زكاة فيها   ، ألهني
اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل من وقد ك نال األئمية األربعة ،  ـ االنتقاص من قدر 3

سفه هؤالء احلظي األوىف ، فقال بعضهم : " من أبو حنيفة ؟ أنا أضعه يف جييب ! " . وقال 
آخر : أبو حنيفة كان جاهاًل يف احلديث .! وقال آخر أمام صغار طلبة العلم الذين يفرتض 

لعلم : أخطأ الشافعيي يف كذا وكذا ، وأخذ يستهزئ بكالم اإلمام فيه أن يلقينهم األدب قبل ا
 الشافعيي رمحه اهلل ، يف مسألة من مسائل العلم . 

وحنن ال نديعي العصمة لإلمام الشافعيي رمحه اهلل ، وال ألحد من األئمية ، ولكن أيي 
اءة على أعراض عاقل غيور على الدين والعلم يرتضي مثل هذا السفه ، وقلية األدب ، واجلر 

، وأئمية  بييه تابه وسنية ناألئمية ، الذين وهبوا حياهتم لدين اهلل تعاىل وشرعه ، والنصح لك
املسلمني وعاميتهم .؟! ومّت كان العلم بدين اهلل ينال بالطعن خبيار سلف هذه األمية .؟! 

 سبحانك هذا هبتان عظيم .!
طري ، وأني الوقوف يف وجهها من فرأى الشيخ أمحد أني هذه البدعة نذير شري مست

أوجب الواجبات ، وال يقوم به عامل وحده ، وإمنيا ينبغي أن يرى العامية موقفًا ألهل العلم 
واحدًا جتاه هذه البدعة اخلطرية ، ليعلموا أني أصحاهبا ليسوا على خري وال رشد .. فقديم 

العامل اإلسالميي ، وعلى وجه ة لعدد من أعالم العلماء والفقهاء يف أسئل تحول هذه الشبها
اخلصوص يف بالد الشام ، مثي مجع اإلجابات اليت وصلته يف كتاب أخرجه هبذا الع نوان ، 

 وكتَب مقالة للتعريف باألئميِة األربعة ، وأعقبها بكلمة يف إجالل األئمية بعضهم بعضاً .
مل تعد تعجبهم  ل رمحه اهلل يف مقديمة كتابه : " مثي جاء يف أعقاب الزمن أناسيقو 

فخرجوا عليها ، ورموا بفقه الفقهاء عرض احلائط ، مديعني االجتهاد يف مذاهب األئمية ، 
م هدوا إىل ما مل  الدين ، وطلعوا على الناس مبا خيالف هؤالء األئمية األعالم ، زاعمني أهني
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قي الذي كانوا عليه ، غرار عن احلتنوا األوفينهم ، يهد إليه األويلون ، فهويشوا على العامية أمر د
 قوا بذلك صفوف األمية ، ومزيقوا مشلها ، فكانوا عليها بالء ليس بعده بالء .!وفري 

م يديعون االجتهاد يف الدين ، وهم يف هذا الزمن الذي خييم فيه اجلهل ، أ جل ! إهني
اء ، ويف وطغى فيه املنكر ، يف الظواهر والبواطن ، ويف البيوت والشوارع ، ويف الرجال والنس

املدارس واجملتمعات .. وال يدري أحد مبلغ ما تقع عليه األبصار من اإلمث ، وما يتيصل 
 بالسمع منه . 

فمن أين البن هذا الزمن أن يتيقَي تقوى األئمية اجملتهدين ، أو يَرَِع ورعهم ، فيفقه 
ر مالك ، ورواية  فقههم ، ومينح فهمًا كفهم أّب حنيفة ، ورأيًا كرأي الشافعيي ، ونظرًا كنظ

 كرواية أمحد .؟! 
ىل أن أخرج كلمات ألهل العلم والفضل ، من أجل ذلك عزمت حبول اهلل تبارك وتعا

، يهتدي هبا من الذين ال خيلو منهم زمان إن شاء اهلل ، هي القول الفصل يف هذا املوضوع 
 أراد اهلل له اهلدى . 

لوجهه الكرمي ، وينفع به عباده ، إنيه وأسأل اهلل مبنيه وكرمه ، أن جيعل عملي خالصًا 
أمحد عزي الدين     مسيع دجيب " . حلب ـ اجلبيلة ـ جامع أّب ذري 

 البيانوين
 م 1068تشرين األويل  10هـ و  1388من رجب  27يف 

، اخلروج على فقه األئمية  (1)وقد عدي يف كتابه : " األمر باملعروف والنهي عن املنكر " 
 ات اليت جيب حماربتها ، والنهي عنها .األربعة من املنكر 

وقبل أن تظهر هذه الدعوة يف بالد الشام كانت صرخات مماثلة هلا تائهة ، ترتديد يف 
مشارق بالد اإلسالم واملغارب ، وقد تلقيى الشيخ يوسف الدجويي ، عضو هيئة كبار العلماء 

زء العاشر من اجملليد يف األزهر الشريف شكوى منها ، فكتب كلمة ضافية ، نشرت يف اجل
هـ ، وقد وضع فيها النقاط  1353اخلامس ، من دجلية نور اإلسالم يف عدد شويال من سنة 

على احلروف ، وحذير من مغبية هذه الدعوة ، وآثارها السييئة على دين األمية وسلوكها ، مثي 
 يف كلمته :أعاد نشرها الشيخ أمحد يف كتابه : " االجتهاد واجملتهدون " ، ومميا جاء 

م حيريمون التقليد ، ولكن يدعون الناس إىل تقليدهم .!   " ومن العجب العاجب أهني
" ولعمر اهلل إيني ال أرى هذا الرأَي إالي فتحًا لباب األهواء ، اليت جتعل الكتاب والسنية 

ال  لعبة ألولئك املتهويسني ، الذين هم من ذوي اجلهل املركيب ، واخلياالت الفاسدة ، ومميا
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ا يستمديون من العواطف  شكي فيه أني األهواء ختتلف جدي االختالف ، وأني اجلهيال إمني
يكون احلال إذا سليطناهم على الشريعة يفهموهنا ل واألفهام ، فماذا واألوهام ، ال من العقو 

 بآرائهم ، ويلعبون فيها بأهوائهم ؟! 
ه مبحض هواه ، يستحسنوال ما  تفيت ال يسأل العامل عن رأيه ،" هذا ومعلوم أني املس

ا هو  ولكن يسأله عن حكم اهلل يف املسألة ، وسؤاله ألهل الذكر عن حكم الواقعة ، إمني
ه عن حكم اهلل ال عن آراء الرجال ، فسؤالليجيبه املسئول مبا يعلمه من الكتاب والسنية ، 

ون ، بل يشنيعون .   اليت مل تستند إىل كتاب أو سنية ، كما يتومهي
وما كتب الفروع إالي شرح للكتاب والسنية ، فما الذي يوجب التنفري والتحذير مميا " 

 .؟ تاب والسنية مرجعه إىل الك
.؟!   أئمية اهلدى ، لوال ما كان من " وهل ميكن العامية أن يفهموا الكتاب والسنية 

سخ واملنسو  ، واملنطوق كيف وفيهما اجململ واملبنيي ، والعامي واخلاصي ، واملطلق واملقييد ، والنا
 واملفهوم ، وغري ذلك .؟!

" وقد كان كبار احملديثني املخلصني ، يقليدون األئمية اجملتهدين علمًا منهم بأني رواية 
" إّن المحّدث بمنزلة الصيدلّي ، والمجتهد احلديث ال تكفي يف االجتهاد ، وقد قالوا : 

 ..  بمنزلة الطبيب "
ويرين ، ال يصحي أن يكونوا أئمية اهلدى ، وال علماء الدين ، فإني " إني أمثال هؤالء املته

أخصي أوصاف األئمية والعلماء : الرزانة واألناة ، واحرتام غريهم من ذوي الفضل والعلم ، 
 .. والشفقة على األمية ، ووراثة الرسول 

تهد املوثوق " واخلطأ إىل من جيتهد ، وليس أهاًل لالجتهاد أقرب منه إىل من يقليد اجمل
به ، املشهود له باإلمامة . وهذا تنزيل اقتضاه املقام ، وإالي فاجتهاد من ليس أهاًل لالجتهاد 
من أكرب الكبائر ، وأعظم اجلنايات على الدين وأهله ، على أني أتباع األئمية مل يكونوا من 

خيالفان أبا حنيفة ، بل مقليديهم على ما يزعم هؤالء ، فإنيا نرى أبا يوسف وحمميدًا كثريًا ما 
رصهم على حال نكاد جند مسألة ال يذكر فيها ذلك اخلالف الذي يبنيي استقالهلم ، وشدية 

 دليله .. هر اتيباع احلقي مّت ظ
مي ، وألكابر تابعيهم االستقالل اجلزئيي ، من تقالل التا" فكان لكبار األئمية االس

ه ال يصحي فيهم غري هذا ، وهو عني احلكمة ، التضعيف والرتجيح ، وللعامية االتيباع ، فإني 
 عليه . ل القضاء ولوال ذلك لصار الدين لعبة بيد اجلهيال ، وهذا ما خناف منه ، وحناو 
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تهاد ، أو أنيه أغلق بابه كما يقولون ، فإني " وليس معىن ذلك أنينا نقول بعدم االج
وجلي .؟ ولكن هناك فرق كبري  إالي حجر على اهلل عزي أبواب فضل اهلل ال تغلق ، وهل هذا 

بني إمكان الشيء ووقوعه ، وبني إسناده إىل غري أهله ، وقد أصبحنا يف زمان ضاعت فيه 
وهي أكرب مصائبنا ، وأعظم باليانا ، مل يعرف قدره ، احلدود ، وتعديى كلي إنسان طوره ، و 

 منها وال نعلم منتهاها .. يت نئني ال
ات شّتي فيما وهبهم اهلل من االستعداد الفطريي ، وفيما " حنن نرى أني الناس على درج

أحاط هبم من ضروب الرتبية املختلفة ، والبيئات املتنويعة ، وما قدير هلم من فنون الشواغل ، 
وما عنوا به مميا أقامهم اهلل فيه ، ونرى أني كلي طبقة هلا حكم خيصيها ، فمن وصل إىل درجة 

، وكان آمثًا برتكه ، ومن وصل إىل درجة الرتجيح ، وجب  االجتهاد ، وجب عليه االجتهاد
عليه ذلك ، ومن قعد به استعداده أو تربيته أو بيئته ، أو أحاط به من شواغل املعيشة أو 
الوظيفة فعليه أن يقليد من يثق به ، ويعلم أنيه غري جاهل بدين اهلل ، وال غاشي فيه .. وال 

 يكليف اهلل نفساً إالي وسعها ..
أميا إخواننا ـ أصحاب النهضة احلديثة ، والطفرة غري املعقولة ـ فريون األخذ من " 

الكتاب والسنية بال مراعاة لشروط االجتهاد ، وال تفرقة بني ضروب االستعداد ، وهذا مبدأ 
اً ، إذا جرينا عليه عميت الفوضى ، وفسد أمر الدين واآلخرة ، فمن احملتيم لصالح  خطر جدي

وال يتعديى طوره ، وأن توزيع األعمال : ام  النظام أن يعرف كلي إنسان قدره ، اجملتمع ، ومت
 د ، وغريه للتقليد ، وهلمي جريًا ..لالجتهافهذا للتجارة ، وهذا للزراعة ، وهذا للعلم ، وذاك 

 والدنيا ..الدين وجود وصالح العامل ، والقاعدة يف أمور لاوعلى هذا بناء 
اليت ال تهاد أقلي من مجيع الصنائع ، كيف جيعلون أمر االج  " وإيني أعجب هلؤالء ،

بها إالي إذا كان له فيها علم واسع ، وعمل متكرير ، حّتي يعرف أسرارها ودقائقها صاحجيتهد 
بحت من أقلي املسائل لدينا ، .. وكأني مسألة الدين أص ، ويصبح من ذوي التربيز فيها

 الدقيقة الرصينة ، رمحه اهلل وأجزل مثوبته .  وأهوهنا علينا .. " .. إىل آخر كلمته
هم العلماء الذين استكتبهم : وال نعرف على وجه الدقية عدد ـ العلماء الذين استكتب

 وصلته إجاباهتم ، وأدرج مقاالهتم يف الكتاب هم :لعلماء الذين ولكني اهلذا الغرض ، 
 افظة حلب .ـ الشيخ عبد اهلل خري اهلل ، مفيت منطقة جبل مسعان يف حم

 ـ الشيخ حمميد احلامد ، خطيب جامع السلطان مبدينة محاة .
له يف الثانويية الشرعيية حبلب ، وإمام ـ الشيخ حمميد إبراهيم السلقييني ، مدريس الفقه وأصو 

 وخطيب مسجد الطواشي .
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 ، أمني اإلفتاء يف حمافظة محص .ـ الشيخ عبد العزيز عيون السود 
وفقهائها ، أحد علماء مدينة دمشق احلافظ امللقيب بدبس وزيت ـ الشيخ عبد الوهاب 

. 
 ـ الشيخ حمميد حمميد العرّب بن التبيايني ، املدريس باحلرم املكييي الشريف .

تابه : " الفقه بد الرمحن حسن ، من مقديمة كعـ وقد نقل أويل الكتاب كلمة للشيخ 
 بعة " .على املذاهب األر 

 ه إىل هؤالء العلماء : رسلأـ ونصي اخلطاب الذي 
 " إىل األستاذ الفاضل الشيخ ................... احملرتم 

" السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، وبعد ؛ فقد جاءين شابي بالنصوص التالية ، 
ألقاها إليه بعض دعاة الال مذهبيية ، فأرجو التفضيل باجلواب الشايف صيانة للمسلمني من أن 

ر اآلراء واألهواء ، بعد طرح أقوال العلماء والفقهاء ، أبقاكم اهلل أنصاراً للحقي ، ينهاروا يف تييا
 وذخراً لإلسالم واملسلمني ، آمني . والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

 أمحد عزي الدين البيانوين     سورية ـ حلب ـ اجلبيلة 
     هـ  1378من صفر  21يف 

 . (1)دار السؤال مثي ذكر األسئلة اليت عليها م
وحنمد اهلل تعاىل أني هذه املوجة قد احنسرت إىل درجة كبرية مبا لقيت من نشاط العلماء 
الذين نشروا الوعي الشرعيي الصحيح ، وعريفوا الناس بأقدار األئمية الفقهاء ، كما كان 

 للجامعات وكليييات الشريعة أثر واضح يف نشر العلم الشرعيي وتصحيح املفاهيم ..
 

 
 
: وقد أليفه باالشرتاك مع فضيلة الشيخ عبد  ـ كتاب : " قبسات من نور النبّوة " 1

الفتياح أّب غدية رمحه اهلل وأجزل مثوبته . الطبعة الثانية ، املَقاس وسط ، وعدد الصفحات 
/146. / 

 / م ، والطبعة الثانية بعناية الباحث عام1051كانت الطبعة األوىل من الكتاب عام /
/ م ، وقد أحلَق هبا رسالة له بعنوان : " ومضات من هدي 1000/ هـ املوافق /1420/
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" . وقد قديم هلذه الطبعة فضيلة األستاذ الدكتور حممد أبو الفتح البيانوين ،  النيبي اخلامت 
 جنل املرتَجم له رمحه اهلل . 

ستقصي يف روايتها ، وكما يْبدو من عنَوان هذا الكتاب فهو ليس كتابًا يف السرية ، ي
ا هو "  " كما  قبساتٌ ويلتزم عرض أحداثها على حسب التسلسل الزميني املعروف ، وإمني

عنون له املؤليفان رمحهما اهلل تعاىل ، وكان القصد منها الردي على غويٍّ ضالٍّ ، رديد جبهله 
لكتابة هذا  ، فتجريد الشيخان وعمايته بْعض شبهات املستشرقني وافرتاءاهتم عن النيبي 

الردي دون ذكر امسه ، أو ما ذكر من افرتاء ، تصغرياً لشأنه ، وانطالقاً من أني كلي ما يفرتى يف 
، وقدره الكبري ، ومن مثي كان  هذا الشأن ، فهو يعود إىل اجلهل بسرية هذا النيبي العظيم 

ويعريفوا الناس والناشئة حقيًا على العلماء والدعاة إىل اهلل أن ينشروا أخبار سريته العطرة ، 
، ومشائله وكماالته ، لتقوم احلجية ، ويقطع دابر كلي  بوجه خاصي خبصائصه ومعجزاته 

 شبهة .
 تقدمته للكتاب : يقول فضيلة األستاذ الدكتور حممد أبو الفتح البيانوين يف 

ة ، ( باكورة التأليف والنشر للكتب العامي  قبسات من نور النبوةكان كتاب : ) " .. 
 غري الكتب املدرسية اليت أليفها الشيخان اجلليالن رمحهما اهلل تعاىل .

م ، تلك 1051هـ املوافق  1370" أَذْكر وأنا يف احلادية عشر من عمري ، أي عام 
اجللسات املتتابعة اليت كان يعقدها الشيخان لتأليف هذا الكتاب ، وذلك يف الغرفة املقابلة 

نة حلب ، حيث كنيا نسكن يف جواره ، وكان الوالد إماماً له بعد حلرم مسجد أّب ذر يف مدي
 اجلدي الشيخ عيسى البيانوين رمحهم اهلل تعاىل أمجعني .

وال زلت أذكر تلك العناية الفائقة اليت كان الشيخان يبذالهنا يف سبيل إخراج هذا 
ة إليه الكتاب على شيء من االستعجال ، وذلك لعظم موضوعه من جهة ، وشدة احلاج

من جهة أخرى ؛ حيث كانت تدور يف الساحة حني تأليفه معارك مفتعلة من قبل بعض 
 ، فيثريون شبهاهتم حول شخصيته  اجلاهلني باإلسالم ، واحلاقدين على رسوله حممد 

، يريدون انتقاصه وهو الكامل ، ويهدفون إىل إبعاد الشباب عنه ، وهو األسوة املطلقة اليت 
 لعباده .اختارها اهلل 

فأراد الشيخان أن يسدَّ هذا الكتاب تلك الثغرة ، وأن يدفع تلك الشبهات املثارة 
بأسلوب غري مباشر ، حيث تضيء هذه القبسات ، وتنجلي تلك الظلمات .. وذلك دفاعاً 

 .   "(1)عن اهلل ورسوله 
                                                           

 ليت اعتىن الباحث بنشرها ./ من مقديمة الكتاب يف الطبعة الثانية ، ا8ـ7( ـ انظر ص /1)
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ه روَح في ا الكتاب ما ليس يف غريه ، ولكني وقد عريفت  بالكتاب بالَقول : " ليس يف هذ
تَقديم تسطع منها الرباهني ، اليت األدلية ، والرباهني دلية تلو احملبي الصادق ، الذي يعرض األ

لكمال اإلنسايني حمميدًا رسول اهلل نبييًا من أجلي أويل العزم من الرسل ، فيه من صفات ا
اإلميان به وحمبيته ، اإلهليي أجالها ، فال جيد العاقل مناصًا عِن  التأييد ومن حقائقأعالها ، 

 واتيباعه وطاعته " .
وأستدرك على ما قلت فأقول : احلقي أني يف هذا الكتاب شيئاً مل أجده فيَما سواه ، أال 

/ من 102وهو قول املؤليفني رمحهما اهلل ، بعد احلديث عن معجزة انشقاق القمر ص/
ت بعُض الجرائد األجنبية مقالة وقد ذكرَ : )  (1)الطبعة الثانية : " قال الشيخ محزة فتح اهلل 

عّربـَْتها جريدة ) اإلنسان ( العربية ، التي كانت تطبع باآلستانة ، حاصلها : أنه ُعثر في 
ممالك الصين على بناء قديم مكتوب عليه أنه بُني عام كذا ، الذي وقع فيه حادث 

ه لسيدنا سماوي عظيم ، وهو انشقاق القمر نصفين ، فحرر الحساب ، فوافق انشقاق
 ( " .  رسول اهلل 

ب فقد توسيع املؤليفان يف احلديث عن معجزاته وحتقيقًا للغرض الذي أليف ألجله الكتا
  ومشائله الكرمية وخصائصه ، ومل يذكرا شيئًا من غزواته ،  أو ما كان يف مرحلة ،

ة على حسب يف املدينة ، ألني القصد كان كما قديمنا ، ومل يكن الكتابة يف السري ه حيات
 املعروف .تارخييي املنهج ال
( كلمة ، نشرت الطبعة األوىل 500، ) ـ رسالة أخطاء لغويّة شائعة وتصويباتها 1

/ م . ومل يطبع بعد ذلك . املَقاس صغري ، وعدد 1061/ هـ املوافق /1381بتاريخ /
 / .56الصفحات /

، باختصار ودون تعليل أو وقد بىن هذه الرسالة على قوله : " قل كذا وال تقل كذا " 
ا مميا شاع على ألسنة الناس ، وأقالم إحالٍة إىل مرجع ، وجيمع هذه الكلمات كلي  ها أهني

ا مجعت بني نوعني من األخطاء : الكتياب ،   ولكنيها يالحظ أهني
 ـ النوع األويل : أخطاء لغويية مرجعها اخلروج عن االستعمال اللغويي الصحيح . 

: أخطاء هي من نوع اللغة العامييية ، واللهجة احمللييية ، وما شاع بوجه ـ والنوع الثاين 
خاصي يف مدينة حلب بني العامية واخلاصية مْن كلمات تركيية ، أو فرنسيية ، قد انزلقت إىل 

واالتيصال الوثيق بأهلها ، أو تأثيرًا بالغزو الثقايفي تيجة القرب من تركيا ، ألسَنة الناس ن
 الفرنسيي . 

ما ع دي من األخطاء ، وهو يدور ما بني ه كليه ، ففيه لى أني النوع األويل ال يسليم بع
 صحيح وأصحي ، أو راجح ومرجوح ، أو ما أقريته بعض اجملامع اللغويية .

                                                           

 / .41( ـ يف كتابه ) باكورة الكالم على حقوق النساء يف اإلسالم ( ص/1)
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وآثاره ، فمنعين من ذلك هاتان  الشيخ لرتاث إحياءً وكنت قد مهمت أن أعيَد نشَرها ، 
 .  املالحظتان

حيمد له هذا احلسي اللغويي الدقيق ، والغرية الصادقة على لغة القرآن ويبقى أني الشيخ 
الكرمي ، اليت دفعته إىل مجع هذه الرسالة ، وإشاعتها بني الناس ، بتوزيعها دجيانًا ، رمحه اهلل 
وأجزل مثوبته ، وقد كان ديدنه تنبيه طاليبه وتالمذته وجلسائه على بعض األخطاء اللغويية ، 

من الصواب ، ومل يكن مع املقولة غري احلكيمة الشائعة : " خطأ شائع خري من وما يقابلها 
 صواب مهجور " . 

، وفيه  ـ كتاب : " مجموعة العبادات " على مذهب اإلمام أبي حنيفة رحمه اهلل 5
أبواب : الطهارة ، والصالة ، والزكاة ، والصوم ، واحلجي ، والعمرة ، ويف ختامه قصائد من 

/ ، وعدد 16×22ديح النبويي ، واحلنني إىل املشاعر املقديسة . املَقاس كبري /شعره يف امل
/ ، وقد طبع الكتاب يف حياة الشيخ مفريقًا ودجموعًا ، وطبع بعد وفاته  317الصفحات /

وحلاجة من يريد أداء املناسك إىل كتاب يف احلجي ه على الدارسني ، كذلك ، لتسهيل محل
 والعمرة مستقالًّ .

يخ يف كتاب احلجي والعمرة ـ فيما أعلم ـ أويل من جعَل أحكام احلجي والعمرة يف والش
املذاهب األربعة ، مثي تسهياًل للناس يف التعريف على أحكام جدول على املذاهب األربعة ، 

 تبعه من كتب يف املناسك . 
ه الفقهاء : فما سلكتطوير أسلوبه باراته ، و تيسري عـ حاجة الناس إىل تسهيل الفقه ، و 

يف عصور خلت من اختصار اجلمل الفقهيية لتكون أشبه باأللغاز ، ووضع الشروح عليها ، 
التعليقات على احلواشي ، مثي العودة  مثي الشروح على الشروح ، مثي احلواشي على الشروح ،  مثي 

تضيات األحوال .. كلي إىل اختصار املطويالت ، أو تطويل املختصرات ، على حسب مق
ر ، حّتي لطاليب العلم املتخصيصني املتمريسني ، فكيف العصمناسبًا هلذا مميا مل يعد ذلك 

بغريهم من العامية ، ومن يف حكمهم ، ولو كانوا ذوي ثقافة عالية ، وشهادات علميية رفيعة 
 .؟! 

ولقد أدرك الشيخ رمحه اهلل هذه احلاجة ، وخباصية حبكم معايشته لطاليب املدارس 
ة يف وخباصي بينهم ، فسعى إىل سدي هذه الثغرة يف كلي ما كتب وأليف ، ته نشأالعصريية ، و 

دجال الفقه ، فكانت كتابته فيه متمييزة استقبلها أهل العلم بالقبول واالستحسان ، واعتمدوا 
 تدريس كتابه يف حلقاهتم العلميية اخلاصية .



 123 

سى رمحهما اهلل ، وقد كان الشيخ أويل نشأته شافعيي املذهب ، كوالده الشيخ عي
وعندما رأى الشباَب الذيَن التفيوا حوله أكثرهم من طلبة املدارس احلكوميية ، وهم يْدرسوَن 
املذهب احلنفيي ، حتويل إىل املذهب احلنفيي يف صالته ، وتعليمه للشباب ، وأليف كتابه لسدي 

 هذه الثغرة .
 مدينة حلب ، ملراجعته املتمكينني يفيية وقد عرض كتابه على عدد من فقهاء احلنف

وتدقيقه ، أذكر منهم فضيلة أستاذنا العاليمة الشيخ حمميد إبراهيم السلقييني ، وأستاذنا العاليمة 
الشيخ عبد اهلل خري اهلل مفيت جبل مسعان ، رمحهما اهلل تعاىل ، وأذكر أنيين كنت عند العاليمة 

سأله عن بعض اإلشكاالت ، فحضر الشيخ عبد اهلل خري اهلل أستفتيه يف بعض األمور ، وأ
الشيخ ، وسأله عن إشكال يف بعض العبارات الفقهيية عند احلنفيية ، وقد رأيت من الشيخ يف 

الشيخ عبد اهلل خري تواضع ، مع وشدية الير ، هذا املوقف ما ال أنساه من بالغ األدب والتقد
 ل العلم والفضل . اهلل ، مميا يدلي على مسوي نفسه وأخالقه ، وعظيم أدبه مع أه

ه أيضًا على غري هذين االثنني من أهل العلم ، وال أعلم إن كان الشيخ قد عرض كتاب
جبميع إخوانه من العلماء واملشايخ ، ولشدية بل أرجيح ذلك ، ملا كان له من صلة وثيقة 

 شعوره مبسئوليية العلم وأمانته ، واهلل أعلم .
باع الكامل " ، كتبها مبناسبة احتفاالت الناس ـ رسالة : " التكرمي الصادق باالتي  6

 / .24/ ، وعدد صفحات الطبعة الثانية /12×17السنويية بربيع األول . املَقاس صغري /
خشي أن يتحويل هذا االحتفال إىل تظاهرة اجتماعيية شكليية ، تبتعد عميا جيب وقد 

بالسنية ، واألدب مع مسيك تمن حسن التأسيي واالتيباع ، وال،  على املسلم جتاه نبييه 
، وقد أضاف  " قبسات من نور النبّوة "، وأصل هذه الرسالة يف كتاب :  صاحبها 

 بعها ووزيعت على الناس . وطإليها ما يناسب املقام ، مثي خطب هبا اجلمعة ، 
 : (1)ـ سلسلة العقائد وهي 

  /107// عدد الصفحات 12×17ـ اإلميان باهلل تعاىل . املَقاس صغري / 1
 /203/ عدد الصفحات /12×17ـ اإلميان بالرسل . املَقاس صغري / 2
  /231/ عدد الصفحات /12×17ـ اإلميان باملالئكة . املَقاس صغري / 3
 /157/ عدد الصفحات /12×17ـ اإلميان باليوم اآلخر . املَقاس صغري / 4

                                                           

م أو ما قبل ، 1073هـ  1303( ـ طبعت سلسلة العقائد وسلسلة من هدي اإلسالم الطبعة األوىل يف حلب عام 1)
 م وما بعد .1085هـ  1405يف مصر عام مثي طبعت الطبعة الثانية وما بعدها من الطبعات عن طريق دار السالم 
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/ 12×17صغري / ـ  اإلميان خصائصه عالماته مثراته ، وهو يف قسمني . املَقاس 5
  /270عدد الصفحات /

 /  285/ عدد الصفحات /12×17ـ الكفر واملكفيرات . املَقاس صغري / 6
 سبب تأليف هذه السلسلة : 

 ـ كتابة العقيدة بلغة العصر كانت حاجة للجيل ماسية :
لقد اجتاحت بالد الشام يف النصف الثاين من القرن العشرين موجة من اإلحلَاد كانت 

ما تكون مب وضٍة تافهة ، يعربي فيها الفارغون عن تغريهبم النفسيي والفكريي ، والتظاهر أشبَه 
بالعلِم والثقافة ، وكانت زراعة استعماريية فرنسيية املنشأ ، ماسونيية املخبأ ، نصرانيية التعهيد 

، الذين  والنموي ، مثي ما لبثت تلك املْوجة أن سرت لتشمل أبَناء املسلمني من طاليب املدارس
هم يف عمر الزهور ، فكانوا كثريًا ما يتلقيفون الشبهاِت من بعض أساتذهتم ، فتحدث يف 

دعوهم إىل طرِحَها على مدريسيهم ، ومن يتومسي ون فيهم القدرة مميا ي عقوهلم تشويشًا وبلبلة ،
 على حليها ، واإلجابة عنها .. فمنهم من حيظى بإجابة مقنعة ، ومنهم من يسمع ما ال

يشفي علياًل ، وال يروي غلياًل .. فكانت احلاجة ماسية إىل كتابة العقيدة اإلسالميية ، 
 وعرضها بصورة مالئمة للعصر ، مستجيبة ملتطليبات اجليل .. 

 ـ منهجه يف كَتابة العقيَدة : 
" وإني هذه القواعد  " : اإليمان باهلل تعالىكتاب : "   يقول رمحه اهلل يف مقديمة

ااخلمس ـ ي ،  سعادهتم تبىن عليها دعائم ملصاحل الناس ، وأسس هي عين أركان اإلسالم ـ إمني
قاعدة منها عماد ألميهاٍت من الفضائل ، وسبيل إىل خريي الدنيا واآلخرة ، لو رعاها  وكلي 

 املسلمون حقي رعايتها ، وأمليوا بأحكامها وأسرارها ، وقاموا حقي القيام بواجَباهتا .
إىل العلم هبذه القواعد ،  هلم السبيل ميية دينيية للمسلمني أن ميهيدوأجلي خدمٍة عل

ومعرفتها على أكمل وْجه ، حّتي يكون املسلم يف عقيدته مؤمنًا على علم ، مطمئنيًا إىل 
اإلميان قلبه ، ال تشوب عقيدته أْوهام وال أباطيل ، وهبذا تثمر العقائد مكارم األخالق ، 

 وتستقيم أحوال الناس .
ذلك عزمت بعونه تعاىل على إخراج سلسلة حتت عنوان : " سلسلة العقائد  أجل نم

" توخييت فيها أن تكوَن سهلة املأخذ ، قريبة املنال ، يْفهمها العامية ، وال تنزل عن مستوى 
اخلاصية ، ليطيلع فيها املؤمن على ما جيب اإلميان به ، واإلذعان له مميا جاء به اإلسالم 

 احلنيف " . 
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حمميد أبو الفتح يف تقدميه للسلسلة : " فإني من  الدكتور ويقول ولده فضيلة الشيخ
 ، حيث يسهل فهمها على التعقيد خصائص العقيدة اإلسالميية وضوحها وسالمتها من

 والفطرة البشريية . إىل تقبيلها القلوب وتسرع العقل السليم ،
سب العصور ولغاهتا ، وتنويع وقد كتبت العقيدة اإلسالميية بأساليب متعديدة ، ح

أساليب التأليف فيها .. حّتي كادت تطغى بعض األساليب على خاصيية وضوحها ، 
وتضيع مجاهلا ، بل أصبحت مادية العقيدة اإلسالميية يف بعض األزمان والبلدان من أصعب 

واجلدل  علم الكالم املوادي الدراسيية على الدارسني ، وأضَحت يف بعض كتبها املعتمدة على
العقول ، وال تالمس بشاشتها القلوب ، فتالشى نورها ،  ختاطب ، عقيدة نظريية جافية ،

وخفَيت آثارها الطييبة يف حياة الناس ، بعد أْن كانت حمور حياهتم ، وأساس حتريكهم 
 وسكوهنم . 

ومْن هنا : اهتمي الدعاة بإعادة النظر يف التأليف فيها ، وَدعوا إىل جترْيدها عن 
ساليب علم الكالم واجلدل ، وعرضها َواضحًة سهلة على الناس مجيعًا ، على خمتلف أ

يف  مستوياهتم ، مقتبسني ذلك من منهج القرآن الكرمي يف تقريرها ، وَمسرية الرسول 
 تبيينها . 

للسييد الوالد الشيخ أمحد عزي الدين البيانويني رمحه اهلل  هذه وكانت دجموعة العقائد
 . املبادرات الناجحة ، يف هذه السبيل وىلأ تعاىل من

ـ كما يرى القارئ الكرمي ـ سهل املأخذ ، قريب املنال ،  يف كتابتها أسلوبه فكان
خياطب العقل والقلب معًا ، ويلحق العلم بالعمل ، فهو إذ يتحديث عن اإلميان باهلل عزي 

ومثراته ، ويستغرق حديثه  ، وَجلي وأركانه ، يلحقه باحلديث عن خصائص اإلميان وعالماته
 . (1)عن اجلانب الثاين ثلث اجملموعة ألمهيييته العمليية يف دراسة العقيدة " 

ـ اإلميان باهلل تعاىل : ونقرأ يف هذه الرسالة : اإلسالم واإلميان ، العقل مناط  1
 ، التكليف ، أقسام العقائد اإلسالمية ، القسم األول : اإلهليات ، اإلميان باهلل تعاىل

ذات اهلل وأمساؤه ، معاين بعض األمساء الكرمية ، أمساء وردت على سبيل اجملاز ، أمساء اهلل 
تعاىل توقيفية ، صفات اهلل تعاىل ، من محق املالحدة ، املصادفة ، حديث مع طالب ، 
عامل وملحد ، اهلل خالق كل شيء ، من صفات اهلل تعاىل يف القرآن : وجود اهلل تعاىل 

بقاؤه تعاىل وخمالفته للحوادث ، قيام اهلل تعاىل بنفسه ، وحدانية اهلل تعاىل ، قدرة وقدمه ، 
اهلل تعاىل وإرادته ، علم اهلل تعاىل ، حياة اهلل تعاىل ، مسعه تعاىل وبصره ، كالم اهلل ، 

                                                           

 / مقديمة كتاب اإلميان باهلل .4ـ3ـ ص/ (1)
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صفات اهلل ال تتناهى ، بني صفات اهلل تعاىل وصفات املخلوقني ، سؤال يقف أمامه كثري 
، حمبة اهلل تعاىل ، من عالمات حمبة اهلل عبده ، من عالمات حمبة العبد ربه  من الناس

تعاىل ، مما حيبه اهلل من األعمال واخلصال ، من اخلالل اليت يبغضها اهلل تعاىل ، تأنيب ، 
 دعاء . 

ـ اإلميان بالرسل : ونقرأ يف هذه الرسالة : أقسام العقائد اإلسالمية ، اإلميان بالرسل  2
،  م الصالة والسالم ، معىن الرسالة ، الرسل عليهم الصالة والسالم ، عدد الرسل عليه

:  تأييد اهلل الرسل ، املعجزة ، الفرق بني املعجزة والسحر ، من املعجزات ، من معجزاته 
القرآن الكرمي ، أنشقاق القمر ، تكثري الطعام القليل ، نبع املاء من بني أصابعه ، اإلسراء 

، اإلخبار باملغييبات ، تفضيل نبيينا  ، سرعة استجابة دعوته  ج ، حنني اجلذع له واملعرا 
  على النبييني وطرف من خصائصه : ميثاق النبييني ، عموم رسالته ، شفاعته ، لزوم

، نداء اهلل تعاىل إيياه ، وجوب حمبيته  ، الصالة على النيب  ، تعظيمه  األدب معه 
، صفات  ، أمثلة من حمبية أصحاب النيب  هتداء هبديه ، عالمة حمبيته واتيباع سنيته واال

الرسل : الصدق ، األمانة ، التبليغ ، الفطانة ، ما جيوز يف حقي الرسل  ، طاعة الرسل توجب 
اجلنية ، النصر للرسل  ، التحذير من خمالفة الرسل ، الندامة للمكذبني يوم القيامة ، الوحي ، 

،  ظاهرة الوحي ، موجز السرية احملميديية الشريفة : نسبه ، أدوار حياته أقسام الوحي ، 
الدور األول من حياته ، الدور الثاين من حياته ، الدور الثالث من حياته ، اهلجرة إىل املدينة 
، أوالده وزوجاته الطاهرات وسراريه ، من احلكمة يف تعدد زوجاته ، أعمامه وعمياته ، أميه 

حاضنته ، طرف من مشائله ، كيف حنيي ذكراه ، الوالية والويلي ، هل يعلم الويلي من الرضاع و 
أنه ويلي ، خوف الويلي من اهلل تعاىل ، كرامات األولياء والصحابة ، وصيية هامة ، الكتب 
املنزيلة : التوراة ، الزبور ، اإلجنيل ، القرآن الكرمي ، الصحف ، ما تضمنه القرآن الكرمي ،  

، مدة نزوله وأول ما نزل وآخره ، عدد سور القرآن املكي واملدين منه ، أمر النيب كيف نزل 
  بكتابة ما نزل ، ترتيب القرآن الكرمي ومجعه وتدوينه ، املصحف اإلمام أو مصحف

، الفرق بني اجلمعني ، ما كانت عليه كتابته وما صارت إليه ، فضل القرآن  عثمان 
 ه . الكرمي وتالوته وآداب تالوت

ـ اإلميان باملالئكة : ونقرأ يف هذه الرسالة : أقسام العقائد اإلسالمية ، الروحانيات ،  3
املالئكة ، خلقت املالئكة من نور ، عظم خلق املالئكة ، املالئكة تتشكل بأشكال خمتلفة ، 
عصمة املالئكة ، مسكن املالئكة السموات ، عبادة املالئكة ، وصالهتم وخوفهم ورؤساؤهم 
، املأل األعلى ، النديي األعلى ، الرفيق األعلى ، املالئكة يفضل بعضهم بعضًا ، أصناف 
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املالئكة ، محلة العرش ، واحلافون من حوله ، مالئكة اجلنة ، خزنة النار ، املالئكة واسطة 
الوحي ، املالئكة املوكلون بتطوير النطفة ، امللك ينفخ الروح يف اجلنني ويكتب املقادير ،  

تابة القلم مجيع ما هو كائن إىل يوم القيامة ، كتابة مقادير اخللق قبل خلق السموات ك
واألرض ، كتابة املقادير بعد خلق السموات واألرض ، املالئكة املوكيلون بكتابة أقوال بين آدم 
وأفعاهلم ، اطيالع املالئكة الكاتبني على ما يف قلوب بين آدم ، تكتب األعمال بالنيات ، 

 الكرام الكاتبني بعد موت اإلنسان ، األمر باالستحياء من املالئكة ، موقف العبد يوم مصري
القيامة من كتابه وكتيابه ، املالئكة املوكلون حبفظ بين آدم ، قرناء بين آدم من املالئكة ، 

لون املسخرون لقبض األرواح ، مالئكة السؤال يف القرب ، املوكيلون بتدبري أمور اجلبال ، املوكي 
صالة أمته وسالمها عليه  ، ويبلغون الرسول  بالسحب ، املالئكة يصلون على النيب 

، وتدعو للمؤمنني وتستغفر هلم ، وتشفع  ، املالئكة تصلي على من يصلي على النيب 
للمؤمنني ، حضور املالئكة صالة اجلمعة واستماعهم للذكر واملوعظة ، شهود املالئكة يوم 

املالئكة لفاحتة الصالة ، حتميد املالئكة يف الصالة ، املالئكة يتفقدون أهل اجلمعة ، تأمني 
املساجد ، حضور املالئكة دجالس الذكر ، واهلل تعاىل يباهي بعباده الذاكرين املالئكة ، 
وحتف بالذين يتلون كتاب اهلل ، وحتفي طالب العلم بأجنحتها ، املالئكة تضع أجنحتها 

لى من يف صفي الصالة األول ، وتصلي على من يعود املريض ، لطالب العلم ، وتصلي ع
وعلى من مشى يف حاجة أخيه ، وتصلي على املتسحرين ، وتدنو ممن رقيت قلوهبم بالوعظ 
والتذكري ، تأمني املالئكة على دعاء املؤمن ألخيه ، وتأمينهم على الدعاء عند املريض 

املالئكة واسطة البشرى للمؤمنني ، بشارة امللك  واحملتضر ، حمبة املالئكة للمسلم املستقيم ،
ملن زار أخًا له يف اهلل ، واملالئكة تظل الشهداء بأجنحتها ، وحتبي من حيبه اهلل تعاىل ، من 
تلعنه املالئكة ، صعود املالئكة بالكلم الطيب والعمل الصاحل ، ما تتأذى منه املالئكة ، ما 

املالئكة جنود النصر للمؤمنني ، واملالئكة تشيع جنازة  تنفر منه مالئكة الرمحة وتبعد عنه ،
: اجلن : خلقه ، صفاته ، وقدرته ،  عالم الجناملسلم ، املالئكة يوم القيامة يف صفوف ، 

اجلن كاإلنس يف العجز عن معارضة املعجزات ، اجلن ال يعلمون الغيب ، وهم مطالبون 
لعامل اجلن ، اجلن أصناف  غ دعوة نبينا بالتكاليف الشرعية ، هل يف اجلن أنبياء ، بلو 

متنوعة ، قرناء بين آدم من اجلن ، الشيطان يكره الطاعات ، ال تدعوا اللقمة للشيطان ، 
الشيطان عدو لإلنسان ، مسي اجلني لإلنسان وعالجه ، صور من وساوس الشيطان : 

يطان ، تنفري املسلم التشكيك يف اهلل تعاىل ، التثبيط عن الطاعة ، التحصن من وساوس الش
من عادات الشيطان ، الطاعون وخز اجلن ، اجلن ميوتون ، الروح ، استحضار األرواح ، بدء 
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التجربة ، كيف بدأت املخادعة ، تطور املوضوع ، من هم الزائرون ، بدأ انتباهي ، انكشاف 
هلني ، الفأل احلقيقة ، السحر ، أصل السحر ، الفرق بني السحر واملعجزة ، نفي مزاعم اجلا

احلسن ، الكهانة ، التنجيم ، الرقى ، كلمات الرقى ، الرقية بالقرآن وجواز األجرة عليها ، 
 اإلصابة بالعني ، مما يدفع العني .     

ـ اإلميان باليوم اآلخر : ونقرأ يف هذه الرسالة : أقسام العقائد اإلسالمية ،  4
فضل العبادة يف آخر الزمان ، حلول  السمعيات : مّت الساعة ، من عالمات الساعة ،

البالء بكثرة العصيان ، املوت ، ثناء الناس على امليت ، ذكر املوت ، أقسام الناس يف ذكر 
املوت ، ما اجلدير بالعاقل ، ينتفع امليت بعمل غريه ، النفخ يف الصور ، البعث واحلشر ، 

ن أهوال يوم القيامة ، بشرى احلشر على أرض جديدة ، كالم اهلل تعاىل يوم القيامة ، م
املؤمنني يف القيامة ، حماسبة اهلل لعباده ، القصاص ، استالم صحف األعمال ، امليزان ، 
الصراط جسر على جهنم ، احلوض املورود ، صفة احلوض وشرابه ، الكوثر ، الشفاعة ، 

، سعة الكرم  ، يشفع النبييون واملؤمنون بإذن اهلل ، أقسام الشفاعة شفاعة نبينا حممد 
اإلهليي ، من صفة اجلنية وخدمها ، بناء اجلنية وحصباؤها وتراهبا ، طبقات اجلنة وأبواهبا 
ودرجاهتا ، أهنار اجلنة وعيوهنا ، أشجار اجلنة وفواكهها ، غرف أهل اجلنة وخيامها ، أسواق 

، الذين اجلنة ، من أوصاف أهل اجلنة ، من صفات نساء أهل اجلنة ، أول من يدخل اجلنة 
يدخلون اجلنة بغري حساب ، األمية احملميدية أكثر أهل اجلنية ، أول طعام أهل اجلنة ، اخللود 
يف اآلخرة ، النظر إىل وجه اهلل الكرمي ، إحالل الرضوان على أهل اجلنان ، النار وأبواهبا 

بًا ،  وأوصافها ، من صفات أهل النار ، شراب أهل النار وطعامهم ، أهون أهل النار عذا
كلمة التوحيد تقي من النار ، دعاء ، القضاء والقدر ، ما هو القضاء والقدر ، كل ميسر ملا 
خلق له ، ال ينبغي التنازع يف القدر ، ندفع األقدار باألقدار ، بيين وبني طالب ، خالصة ، 

 شوطان متباينان ، أثر اإلميان بالقضاء والقدر ، دعاء .
ه مثراته : ونقرأ يف هذه الرسالة : اإلميان ، تعريفه ، ـ  اإلميان خصائصه عالمات 5

األمر به ، أركانه ، مكانة اإلميان واملؤمن ، صحبة املؤمن ، التحذير من أذى املؤمن 
وخذالنه ، اإلميان أساس قبول األعمال ، ليس اإلميان دعوى بالسان ، اإلميان والعمل 

د اهتدى ، شعب اإلميان ، حالوة اإلميان الصاحل ، املعصية ال تنفي اإلميان ، من آمن فق
، الناس فريقان مؤمن وكافر ، شتان بني مؤمن وكافر ، اهلل تعاىل حيب لعباده اإلميان ، 
إعالن اإلميان ، حيكم على الناس بظواهرهم ، تنبيه وعظة ، املؤمن احلق ال يتأثير بإغراء 

ملؤمن معريض للبالء والفنت ، املؤمن وال هتديد ، املؤمن احلقي يدعو إىل اإلميان باحلقي ، ا
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مأمور بالصرب ، اإلميان منحة إهلية للسعداء ، اإلميان كلي ال يتجزأ ، هل اإلميان يزيد 
وينقص ؟ اإلميان يقوى ويضعف ، مما يقويي اإلميان ، اخلواطر ال تقدح باإلميان ، املؤمنون 

ؤمنني ، اإلميان نصف الربي ، قلية يف الناس ، ال يصاحب إال املؤمن ، الوعد احلسن للم
ختصيص املؤمنني بالنداء ، املؤمن حمسود ، احلسد نوعان ، النهي عن التهاجر بني املؤمنني 
، األمر باإلصالح بني املؤمنني ، مثل املؤمن ، ال يدخل اجلنية إالي مؤمن ، من مظاهر 

لمؤمن لدود ، الصدي عن الزيغ ، إميان اليأس مردود ، تغرير الكافر باملؤمن ، الكافر عدو ل
اإلميان صفة الكافرين ، هني املؤمنني عن مواالة الكفار ، املؤمن ال تضره سخرية الكافر ، 
ترغيب الكافر باإلميان ، اإلسالم يهدم ما قبله ، املغفرة للمؤمن ، اإلميان يأرِز إىل املدينة 

املسلمني اليوم ضعف  ، ذهاب اإلميان يف آخر الزمان ، الردية عن اإلميان كفر ، علية
 اإلميان . 

، االستجابة  : قبول ماجاء عن اهلل ورسوله  من خصائص  اإليمان وعالماته
، وجل القلب من اهلل ، نسبة األفعال   ، اخلضوع حلكم اهلل والرسول  هلل ورسوله 

اهلل  كلها إىل اهلل ، الثبات على احلقي ، خوف اآلخرة ، التوكل على اهلل ، التفكر يف خلق
،  وعظمته ، رقابة اهلل ، اقرتان اإلميان بالعمل الصاحل ، شدية احلبي هلل ، حب الرسول 

، حبي األنصار رضي اهلل عنهم ، احلبي يف اهلل والبغض يف اهلل ،  األدب مع الرسول 
اجد مواالة املؤمنني ، الزهد يف الدنيا ، والرغبة يف اآلخرة ، االتيعاظ واالعتبار ، عمارة املس

، اجلهاد يف سبيل اهلل ، األمانة والصدق ودجانبة اخليانة والكذب ، الوفاء ودجانبة الغدر ، 
حسن اخللق وترك ما ال يعين ، اإلنصاف من نفسه ، الفرح باحلسنة ، الفراسة الصادقة ،  
القيام بالطاعات إميانًا واحتسابًا ، حبي اخلري ، اإلحسان إىل اجلار ، كفي األذى عن 

ار ، إكرام الضيف ، وقول اخلري ، اجتناب لبس احلرير والذهب ، اجتناب ترويع اجل
املسلم ، التناصح ، الرتاحم ، التعاون على الربي والتقوى ، األلفة ، حفظ العهد ، احلياء ، 
العفة والقناعة ، الغرية  ، انتهار صاحب البدع ، حفظ اللسان ، سالمة الصدر وحسن 

مقادير الغالبة ، الشعور بشعور اآلخرين ، الصرب على األذى ، الظني ، االستسالم لل
 الفطنة والعقل ، ما ليس من وصف املؤمن . 

: والية اهلل ، نصره ، ثناؤه ، دفاعه ، استغفار املالئكة ودعاء  من ثمرات اإليمان
رى املؤمنني ، نور القلب ، سكينة النفس ، اهلدى إىل احلقي ، السالمة من الشيطان ، البش

والوعد احلسن ، الفالح يف الدنيا واآلخرة ، مالحظة هامية ، العزية ، النجاة يف الدنيا 
واآلخرة ، سرعة املرور على الصراط ، األمن والفرح ، نيل اخلري يف السراء والضراء ، الربكة 
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لنور يوم يف الرزق ، احملبية والودي ، التثبيت على احلقي ، املغفرة وتكفري السيئات ، املشي يف ا
القيامة ، الشفاعة يوم القيامة ، إحلاق ذرييية املؤمنني وأزواجهم هبم ، األجر الدائم واخللود 

 يف النعيم ، نداء ، دعاء .
ـ الكفر واملكفيرات : ونقرأ يف هذه الرسالة : معىن الكفر وأنواعه ، قد يطلق الكفر  6

قاديية والقوليية والعمليية ، الشرك من على غري الكفر باهلل ، أصول الكفر ، املكفيرات االعت
الكفر ، الشرك نوعان ، مذمية الرياء ، قد يفضي الرياء إىل استهزاء الناس ، دواء الرياء ، 
الناس فريقان : مؤمن وكافر ، أكثر الناس كافرون ، الكفر أعظم الذنوب ، النَفاق أقبح أنواع 

اخلديعة ، التثاقل عن الطاعة ، الكذب الكفر ، تعريفه ، من أوصاف املنافقني : املكر و 
واحلَلف الكاذب ، من فضائح املنافقني : ختليفهم عن اجلهاد ، اللمز بالصدقات ، أذاهم 

، احلذر من الفضيحة ، الكذب ، نقض العهد وإخالف الوعد ، مسجد الضرار ،  للنيبي 
على هدايتهم ،  نيبي ، حرص ال فتنة املنافقني ، هرهبم من االحتكام إىل اهلل والرسول 

أميته من  مثل املنافق ، من أقوال املنافقني املاكرة ، الردية بعد اإلميان كفر ، حتذير النيبي 
الرجوع إىل الكفر ، املرتدي يقتل ، املكره على الكفر ليس بكافر ، وصف غري اهلل باأللوهية  

احلامي ، الكذب يف الرؤيا ، كفر ، الكذب على اهلل كفر ، البحرية ، السائبة ، الوصيلة ، 
التالعب باحلالل واحلرام كفر ، احليل الشرعية ، احلكم بغري ما أنزل اهلل كفر ، الكفر باجلزء  
كفر بالكلي ، عمى الكافر عن آيات اهلل تعاىل ، الكفر باهلل جهل ومحق ، التكذيب بالرسل 

 ، هجرة النيبي   للنيبي ديدن الكافرين ، إيذاء الكافرين الرسل ، صور من أذى املشركني
إىل الطائف ، تكذيب الكافر بالقرآن ، حجة الكافر داحضة ، ترغيب الكافر باإلميان ، ال 
عذر للكافر ، شري الكفر يعود على صاحبه ، الكافر يف ضالل ، الكافر ممقوت شطط 

كافر من الكافر وعناده ، التكذيب باملعجزات ، معجزات أويل العزم من الرسل ، سخرية ال
املؤمن ، الكافر ال ينفعه عمر ، ال ينفع الكافر عظة ، الكافر يف غرور ، استدراج الكافر ، 
تغرير الكافر باملؤمن ، الكافر مغلوب منهزم ، الغلظة على الكافرين ، إعالن الرباءة من 

اوة الكافرين ، الكافر ال يطاع ، النهي عن القعود مع الكافرين ومواالهتم ، مالحظة ، عد
الكافر للمؤمن ، مثل الكافر ، الكافر شر الدوابي ، اهلل تعاىل ميهل الكافرين ، على الكافر 
اللعنة ، رأس من يستحق اللعنة إبليس ، ما جيوز لعنه ، ما ال جيوز لعنه ، الكفار يلعن 
بعضهم بعضًا ، نقمة الكافر على من أضليه ، الشيطان يورط يف الكفر ، الكافر حمروم من 

غفرة ، النهي عن التشبه بالكافر ، النهي عن االستغفار للكافرين ، تكذيب الكافر باآلخرة امل
، حكيموا العقل السليم ، سبب تكذيب الكافر باآلخرة ، ندامة الكافر يف اآلخرة ، من 
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وعيد الكافرين وهتديدهم ، تشهد على الكافر أعضاؤه ، عاقبة الكافرين النار ، النار وأبواهبا 
افها ، من صفة أهل النار طعام أهل النار وشراهبم ، أهون أهل النار عذابًا ، نداء ، وأوص

 دعاء .        
على أني من أهمي ما يسرتعي االنتباه يف سلسَلة العقائد ـ وغريها من كتبه ـ ما سجيله من 

احلجية ، ودفع  لتوضيح احلقائق ، وإقامة املقنع ، جتاربه وحواراته يف العقيدة ، وأسلوبه العقليي 
الشبهات ، فنقرأ يف كتاب اإلميان باهلل : " حديث مع طالب " حول استحالة املصادفة يف 
خلق الكون ، ونَقرأ يف كتاب : " اإلميان باملالئكة " مْوقفه من حتضري األرواح ، وجتربته املثرية 

ان باليوم اآلخر " كما نَقرأ يف كتاب : " اإلمي  ،، وهي جتربة تستحقي الوقوف عندها  ذلك يف
 واالختيار .. " ، وذلك يف حواٍر حول اجلرب طالب : " بيين وبني

 ـ سلسلة : " من هدي اإلسالم " :
 كلمة حول هذه السلسلة :   *

يف دروسه األسبوعيية العامية ، اليت كان  الشيخ موضوَعات هذه السلسلة كليها مميا ألقاه
النساء ، وقد انَتفع هبا خلٌق كثري حبمد اهلل  حيضرها مئات من الشباب والرجال ، وعدد من

احلاجة لتوضيحها وبياهنا ماسيٌة ،  أني  تعاىل ، وهي تدور حول أمور دعويية وتربويية ، كان يرى
وقد بىَن احلديث فيها على االختصار غري املخلي ، ومل ير الدخول يف تْفصيالت وشرح 

رج املوضوع عن أن يكون رسالة م ، مميا قد  كبرياً   وجزة إىل أن يكون سفراً م ْسهب ، قد خي 
 لوـ وقد يتمىني غريي كذلك ـ أمتىني  كنت  وإن والصرب على مطالعته ، اقتنائه تقعد اهلمم عن

فصيل القول يف بعض املوضوعات بأسلوبه البيايني البليغ اجلميل ، ليعطى املوضوع حقَّه ، 
 ..  وجه ويؤديي هدفه على أكمل

، وذلك  ملا أبعدنا يف القول " مفاهيم قرآنّية ":  سلسلة عنواناً ال وضعنا لهذه ولو  *
العنوان الذي  هبا ، ولكني  وكثرة استشهاده نرى فيها من تتبيع الشيخ للنصوص القرآنيية ملا

هلا الشيخ الشكي هو أعمي وأرجح ، فهو شامل ملا جاء يف السنية النبويية املطهيرة ،  اختاره
يها من اهلدي النبويي يف املوضوع الذي يتناوله ، كما أني العنوان اآلخر ومتتبيع بدقية ملا جاء ف

 أقرب إىل الدراسة العلميية املوضوعيية منه إىل الكتابة التوجيهيية الرتبَويية .. 
ونقف وقفة عند كلي رسالة من هذه الرسائل ، نبنيي أمهييية موضوعها ، وطريقته يف تناوله 

. 
/ ، وعدد الصفحات 12×17لتقوى . املَقاس صغري /ـ شؤم املعصية وبركة ا 1

/111. / 
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عْنواٌن مجيٌل جامٌع معربي ، يَكاد أن يكوَن من جوامع الكلم ، فما أكثر ما يقرتف 
يف نفسه ملعصية ألني النفس األميارة بالسوء تلحي عليه يف إتياهنا ، والشيطان يزيينها اإلنسان ا

ها .. كما وقع ألبينا آدم عليه السالم .! وما أكثر ما حّتي يراها سري سعادته يف احلياة كلي 
يقصير اإلنسان يف الطاعة والتقوى ، لغفلته عميا فيها من اخلريات والربكات ، ويضع له 

تلَو العقبات ، فيحرم نفسه من مثراهتا  العقباتيف طريقها النفس األميارة بالسوء الشيطان و 
 وبركاهتا ..

شبه برءوس األقالم ملن يلقي َدرسًا أو حماضرة ، فنقرأ يف والكالم حتت هذا العنوان أ
، عصمة املالئكة والرسل عليهم الصالة  من شؤم المَعاصي وآفاتهاعناوين هذه الرَسالة : 

والسالم ، حفظ اهلل تعاىل بعَض أوليائِه ، املخليطون ، العصيان صفة الشيطان ، النفس أميارٌة 
عاصي كبائر وصغائر ، انقالب الصغرية إىل كبرية ، من بالسوء ، النهي عن املعصية ، امل

الكبائر ، مضاعفة اإلمث ، مْن آفات املعاصي ، ماذا يكفير اخلطايا ؟ التوبة ، ال ينبغي القنوط 
: من بركات التقوى ومثراهتا ، ما هي التْقوى ؟  بركة التقوى، شروط التوبة ، االستغَفار ، 

التقوى ، التقوى عالَمة اإلميان ، التقوى من منح اهلل  مراتب التقوى العبادات عون على
، كيف اهتدى الورِعون إىل دقائق الَورَع ؟ مميا يعني  الَورعتعاىل لعباده ، من مثراِت التقوى ، 

 على تقوى اهلل عزي وجلي . 
وال أشكي أني الشيَخ لو أطلق العنان لقلِمه يف بيان هذه العناوين وشرحها لكان منها 

كبرٌي ، ولكنيه أراد لرسالته أن تكون تْذكرة جامعة ، أشبه حببية الدواء املنشيطِة املغذيية ،   ِسفرٌ 
فهي تقديم لإلنسان من الغذاء املقويي لصحيته ، املنشيط جلسمه ، ما ال يستطيع تناوله من 

 مصادره يف يوٍم أو أيياٍم .. 
رع ، الذي هو أعلى ما يف هذه الرسالة هو حديث الشيخ عن الو  على أني أمجلَ 

إىل  درجات التقوى ، وما ذكره من مناذج من ورع السلف الصاحل ، بدءاً من ورع النيبي 
، مثي ورع من تبعهم بإحسان .. مثي إجابته عن سؤال وإشكال يرد  ورع أصحابه الكرام 

 ؟ " .  كيف اهتدى الورِعون إلى دقائق الَورَع  على خواطر بعض الشباب : "
 الرسالة ، لتعرف السبيل إىل ذلك ، واهلل يتوالينا وإيياك يتوفيقه وهداه . فاقرأ هذه

 / .160/ ، وعدد الصفحات /12×17ـ هذا اإلنسان . املَقاس صغري / 2
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فمن عرف نفسه فقد عرف ما أجهل اإلنسان بنفسه ، ومن مثي فما أجهله بربِّه .! " 
 . (1)"  ربّه

ك جيهلها ، وال حيرص على معرفتها ، ويقوده نفس اإلنسان أقرب شيء إليه ، ومع ذل
اجلهل هبا إىل أن حيتقر نفسه ، فيستهني بوجودها يف هذه احلياة ، ويظني أنيه خلق عبثًا ، أو 
أن يرتك سدًى .. أو يذهب هبا تيهاً وِكرباً ، وطغياناً وكفراً ، فيقول : أنا ربيكم األعلى بلسان 

 ، ويوردها موارد التهلكة والبوار ..  احلال أو لسان املقال .. فيظلم نفسه
ولذا فإني حقياً على الدعاة إىل اهلل أن خياطبوا اإلنسان كما خاطبه القرآن الكرمي ، فعريفه 

وكشف له عن طبيعة نفسه ، ه ، موقعه يف هذا الوجود ، وخطر املسئوليية اليت أنيطت ب
ة الدنيا  احلياسبيل سعادته يفودخيلة خالئقه وصفاته ، وسبب جحوده وطغيانه ، ووضيح له 

 ، وجناته يف اآلخرة .. باتيباع دين اهلل تعاىل ، وااللتزام مبنهجه يف احلياة .. 
ولعلي هذا ما أراده الشيخ من كتابة هذه الرسالة ، فقد تتبيع ما جاء من وصف اإلنسان 

جياز ته يف اإلمعاٍن على طريقحقائق و حتمله تلك اآليات من يف القرآن الكرمي ، ووضيح ما 
واالختصار ، وركيز االهتمام على بدء خلق اإلنسان ، وما حيمله كيانه من طبيعة كشف عنها 

ارجعي إلى ( 27)ا النفس المطمئّنة يا أيّته: }  تعاىلكتابه قول اهلل القرآن ، مثي كان ختام  
  { الفجر .( 30) وادخلي جّنتي( 20)فادخلي في عبادي ( 28)رّبك راضية مرضّية 

مرضيية ، وأحلقنا بالصاحلني ،  راضيةنفوسنا مطمئنية ، وارجعها إليك " اللهم اجعل 
وأدخلنا اجلنية دار رضاك يا أرحم الرامحني ، وصليى اهلل على سييدنا حمميد ، وعلى آله وصحبه 

 وسليم ، واحلمد هلل ربي العاملني " . 
/ ، وعدد الصفحات 12×17ـ الدعوة إىل اإلسالم وأركاهنا . املَقاس صغري / 3

/100. / 
" حالة الناس عرض فيه  ابتدأ الشيخ كتابه بتمهيد عن : " الدعوة إلى اإلسالم "

عودة " ، مث "  ظهور اإلسالم وعّزته" مث : "  وبْدء اإلسالم غريباً " ، "  قبل اإلسالم
وتساءل  " ، ضرورة العمل لخدمة اإلسالم" ، مث حتديث عن : "   اإلسالم غريبًا كما بدأ

                                                           

( ـ وهذا القول وإن مل يصحي حديثًا ، وهو من قول : حيي بن معاذ الرازيي رمحه اهلل تعاىل ، كما يف كشف اخلفاء 1)
د يف دينه وآياته إالي من كان على / ، ولكني معناه صحيح غاية الصحية ، فما رأينا من تطاول على ربيه ، وأحل2/343

جهل كبري بنفسه ، وغرور ميأل عطفيه ، ويطمس قلبه ، وما رأينا من عرف نفسه حقي املعرفة بالضعف واحلاجة ، والفقر 
اس  والقلية إالي عرف ربيه بالقوية والعزية ، والفضل والغىن عن عباده ، وجند مصداق ذلك يف قول اهلل تعاىل : } يا أيُّها الن

أنتم الفقراء إىل اهلل ، واهلل هو الغيني احلميد { وقوله سبحانه : } إني اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن { ، وقوله تعاىل : 
 { . عباِده العلماء   ِمن اهللَ ا خيشى } إمني 
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؟ " فبنيي الطريق إىل ذلك ، مث بنيي كيف تتحقق الفكرة الدعوية  كيف ينصر اإلسالم: " 
العملية اليت يراها سبيل الدعوة إىل اإلسالم ونصرته ، مث ختم حديثه بنداء إىل اإلخوة 

 العاملني لإلسالم حيث كانوا .. 
شابي ، املَتوقِّد محاسًة ومحيية ويتجليى يف هذه الرسالة من رسائل الشيخ محاسة الداعية ال

اليت آمن هبا ، وهي اليت لدعوة لدينه ، وذلك أنيه كتبه أويَل بْدئه جبمع الشباب على فكرة ا
وضيح أركاهنا ومعاملها يف رسالته هذه ، بصورة موجزة ، ولكنيها واضحٌة بيينٌة ، وقد سبق لنا 

ركن من هذه األركان ، فال جند ما أن قديمنا يف الفصل األويل نصوصًا من كتابه عن كلي 
 يدعو إىل استعراض موضوعات الكتاب مرية أخرى ..

هذا وقد خصي الشيخ بعض هذه األركان بكتابٍة مسهبة مستقلية ، فكتب يف سلسلة 
العقائد كتابًا موسيعًا عن : " اإلميان : خصائصه ، عالماته ، مثراته " ، وكتب يف سلسلة من 

ن : " العمل الصاحل " ، وكتابًا عن : " فضيلة الدعاء والذكر " ، هدي اإلسالم كتابًا ع
وكتب مقالة دعويية ضافية عن األخوية اإلسالميية مميا كان يوجيهه إلخوانه يف املخييمات 

 الصيفيية .
 / .215/ ، وعدد الصفحات /12×17ـ من حماسن اإلسالم . املَقاس صغري / 4

انعكاسًا لشخصيية الشيخ املعتزية باإلسالم إىل  أستطيع القول : إني هذا الكتاب يعدي 
أبعد حدي ، الداعية إىل ذلك يف كلي ما تكتب ، ويتجليى لنا ذلك يف األفكار اليت يطرحها 
بقوية ، وبصورة يشعر معها القارئ باحلماسة تتدفيق من بني عناوين الكتاب وسطوره ، وتأميل 

بدون أيية مقديمة ، وكأنيه يستبق زمناً  معي أخي القارئ هجوم الشيخ على موضوع كتابه
خيشى فوته ، فبعد البسملة يضع عنواناً : " معىن اإلسالم " ويقول مباشرة : " اإلسالم معناه 
اخلضوع هلل تعاىل ، واالستسالم ألحكامه ، فاملسلم احلقي يعمل بأمر اهلل عزي وجلي ، وخيضع 

هد ببعض اآليات مثي يقول : " وعلى هذا ألحكامه ، وحيتكم إليه يف مجيع أموره .. ويستش
، يف املنشط واملكره ، ويف العسر  ، فأطاعوا اهلل ورسوله  درج املسلمون األويلون 

 واليسر ، تلقيوا األوامر للتنفيذ ، وتعليموا األحكام للعمل . 
من فما أمروا بشيء إالي استجابوا ، وال هنوا عن شيء إالي اجتنبوا ، وال نزل فيهم حكم 

 إالي استسلموا إليه راضني ، وعملوا به مذعنني ..  اهلل ورسوله 
 أمرهم بالتوحيد ، فهدموا األصنام ، وعبدوا اهلل وحده .

وعرض عليهم الصالة فأقاموها ، وأمرهم بالزكاة فأديوها ، وباإلمساك عن شهوات 
وببذل األموال واألنفس  النفس يف الصيام فأمسكوا ، وبالتجريد هلل تعاىل يف احلجي فتجريدوا ،
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يف سبيل اهلل فبذلوا .. وهناهم عن اخلمر فأراقوها ، وعن الفحشاء فاجتنبوها ، وعن الربا 
فرتكوه ، وعن امليسر فمنعوه .. مل يعتذروا عن شيٍء من ذلك مبا ألفوه من عوج ، ومل جيدوا 

 يف امتثال األمر ، واجتناب النهي من حرج .. " . 
.. مثي قال : "  اذج من دقية اتيباع الصحابة وطاعتهم هلل والرسول مثي ساق أمثلة ومن

، عملوا باإلسالم كامالً  هكذا كان انقياد املسلمني األويلني ألمر اهلل تعاىل ، وأمر رسوله 
، فقطفوا مثاره يانعة ، وبرز اجملتمع اإلسالميي الصاحل ، ومتي ظهور اإلسالم كاماًل على أيديهم 

 ءه عالياً ، وأشرقت مشسه على العامل .. ، ورفعوا لوا
ويقول حتت عنوان : " اإلسالم دين املدنيية احلقية " : " اإلسالم يرافق العقل جنبًا إىل 
جنب ، وميشي مع املدنيية يف طريق واحد ، وقد هنض باإلنسانيية من حضيض اهلوان إىل أوج 

 والعسف .. " .  العزية والشرف ، وأخذ بيد الضعيف حّتي أنقذه من الظلم
" واإلسالم احلنيف روح املدنيية احلقية يف كلي زمان ومكان ، ودين مكارم األخالق 

 وحماسن األعمال .. 
وبنيي بعض حكمها وأسرارها ، وفضائلها وآثارها بادات يف اإلسالم ، مثي حتديث عن الع

 ، مثي عن األعياد يف اإلسالم .. 
اإلسالم دين املراقبة ، نقرأ املوضوعات التالية :  اإلسالم والفضائل "وحتت عنوان : " 

اإلسالم احملبية والوئام، اإلسالم دين ة األخويية بني املؤمنني ، اإلسالم دين الوحد، واإلحسان 
الشعور باملسئوليية ، اإلسالم دين النظام واالنتظام ، اإلسالم دين العدل واملساواة ، دين 

وأحكام احلالل واحلرام ، يف احلالل ما يغين عن احلرام ، سالم اإلاجلهر باحلقي والثبات عليه ، 
واملرأة ، وقد أسهب يف احلديث عن املرأة ، فأخذ حديثه عنها مخساً اإلسالم الورع ، 

وعشرين صفحة ، فتحديث عنها بنتًا وزوجًة وأميًا ، مثي بنيي أثرها يف اجملتمع ، وردي شبهات 
د الزوجات واحلجاب ، مثي حتديث عن احلدود وحكمة أعداء اإلسالم عن الطالق ، وتعدي 

 مشروعييتها .. 
ومميا يؤييد حتليلي للهدف العامي من الكتاب ، الذي اعتربته انعكاسًا لشخصيية الشيخ 

دجالس األحد والثالثاء : أمايَل حتت د : حدي أني الشيخ أملى علينا يف املعتزية باإلسالم إىل أبع
 " ، ومميا جاء فيها :  عنوان : " تذكري وحتذير

جدير أن يعتزي به دين املكارم والفضائل ، واملسلم ـ االعتزاز باإلسالم : اإلسالم  11" 
ويفخر ، ويرفع رأسه به عاليًا ، ويلهج بالثناء عليه ، ويعديد مفاخره اليت تفوق العدي فيقول : 

اهلل عزي وجلي .. دين  ـ اإلسالم دين النظافة .. دين اإلخالص .. دين اإلحسان ورقابة 1
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التقوى والورع .. دين اإليثار بالنفس واملال واملشتهيات .. دين السخاء والبذل واإلنفاق .. 
دين التواضع .. دين معرفة اهلل واخلوف منه .. دين اإلنسانيية ال عصبيية فيه .. دين احللم 

يف احلديث عن احلبي يف واحتمال األذى .. دين احلبي يف اهلل ، والبغض يف اهلل .. وأسهب 
 اهلل ، والبغض يف اهلل طويالً .. 

ويالحظ أنيه مل يكرير علينا ما جاء يف كتابه ، فلكلي مقام مقال ، واحلديث إىل اخلاصية 
 للعامية .تلف عن احلديث ينبغي أن خي

إني اعتزاز شباب اإلسالم باإلسالم حاجٌة دعويية ملحيٌة .. وخباصية يف هذا العصر ، 
 تكالب األعداء فيه على اإلسالم واملسلمني من كلي جانب ، وأديى ذلك أني بعض الذي

لدعوة اإلسالم أصبحوا منهزمني عن اإلسالم يف مواقفهم وسلوكهم ، بصورة مبطينة  املنتسبني
 بشعارات خمتلفة .. 

  / .220/ ، وعدد الصفحات /12×17ـ الفنت . املَقاس صغري / 5
 من األسر ضجيًة ليست بقليلة : فهذا شابي يلتزم بدينه ، أحدثت دعوة الشيخ يف كثري

فيحارب من أقرب الناس إليه ، وهذا طالب يضييق عليه يف مدرسته أو جامعته لتمسيكه 
ا فرتى املعارضة واملنع من أميها  بدينه ، وهذه فتاة تريد التمسيك بدينها ، وااللتزام بأوامر رهبي

ها يف ارتداء احلجاب ، واالمتناع عن لقاء األجانب ، وهذا وأبيها ، وهذه امرأة يعارضها زوج
رجل يلقى عنتاً من زوجته يف التمسيك بدينها ، ويف تربية أوالده على املنهج الذي يرضي اهلل 

 ..  ورسوله 
وكان الشيخ يرتامى إىل مسعه صباح مساء أخبار ذلك ، فيكثر من وصيية إخوانه بالصرب 

معاجلة األمور مبنتهى احلكمة ، والدفع باليت هي أحسن ، ومضاعفة ، والثبات على احلقي ، و 
 الربي بالوالدين مهما صدر منهم .. 

وكان احلثي على احلكمة والصرب ، البدي هلما من وقود وزاد من الثقافة الشرعيية الراسخة 
 ، اليت تكون خري عون للمؤمن على مواجهة هذه الشدائد .. 

وساط الثقافيية املعاصرة موجة من احلديث عن فنت آخر وإىل هذا ، فقد شاع يف األ
 الزمن ، بصورة جاهلة منحرفة ، وكانت على مستويني : 

ـ مستوى فهٍم عاميي جاهل ، يدفع إىل الكسل والتواكل ، وترك التذكري والدعوة ، 
وحيثي الناس على عدم إتعاب النفس يف نصح الناس وتذكريهم ، أو بذل اجلهد يف تصحيح 

ا جتري بقدر اهلل تعاىل ومشيئته ـ وهي كلمة حقي يف غري حمليها ـ فمن يسعى يف أو  ضاع ، إمني
ا يف حقيقته يف نظر هؤالء يعرتض على اهلل تعاىل .   إصالح الناس إمني
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ـ واملستوى الثاين : مستوى مثقيف دينيية ثقافة حمدودة ، وهو من نوع اإلخبارييني ، يهتمي 
ا هذا وقتها ، بإشاعة ما ورد من أحادي ث الفنت يف آخر الزمن ، ونشرها بني الناس ، على أهني

مميا يوحي باليأس من دعوة الناس ، واإلغراء باالعتزال عنهم ، واليأس من إصالحهم ، وأني 
 ذلك نوع من العبث ، وتضييع الوقت بغري جدوى أو فائدة .. 

وي بآالم البناء والرتبية ، وإذ كان الشيخ إنسانًا عملييًا ، حيمل فكرة دعوة ، ويكت
وحيرص على تصحيح املفاهيم ، وإزالة ما علق هبا من غبش وسوء رؤية ، فقد نظر يف كتاب 

، فرأى أني حديث القرآن والسنية عن الفتنة خيتلف عميا شاع بني  اهلل تعاىل وسنية نبييه 
ومل يتحديث هذا ، به ر ، حّتي أصبحوا ال يعرفون منها سوى ذلك ، فكتب كتاتشالناِس وان

فيه عن فنت آخر الزمن إالي مبا يعريف هبا كنوع من أنواع الفنت ، اليت ختصي اإلنسان يف نفسه 
 ، وسيسأل عنها بني يدي ربيه .. 

: " خلق اإلنسان للفتنة ،  ـ ثّم إّن من أهّم ما نطالع في موضوعات هذا الكتاب
ة ، مواالة املسلمني للكافرين فتَنة ، الفتَنة املعاصي من أسباب الفتَنة ، الشيطان لإلنسان فتنَ 

باملتشابه ، الفتَنة بالعلم ، الفتَنة بعلم األجنيبي ، الفتَنة بالناس ، الفتَنة باخلري والشري ، الفتَنة 
بامللك واجلاه واملظاهر ، الفتَنة باألموال واألوالد والنعم ، الفتَنة بالنساء ، ومن الفتَنة باملال ، 

ة باألوالد إقرارهم على املعاصي ، الفتَنة باألصحاب واخللطاء ، من األزواج واألوالد من الفتنَ 
 أعداء ، من املأثورات يف التعويذ مَن الفنت .

وعندما يتحديث الشيخ عن الفتَنة بالنَساء ، يتوسيع يف احلديث عن شئون املرأة يف 
ورة املرأة ، ومّت يباح النظر شريعة اهلل تعاىل ، وبعض أحكامها اخلاصية ، فيتحديث عن ع

إليها .؟ وعن اإلسالم دين الصيانة والعفاف ، وينقل هبذه املناسية كلمة قييمة لإلمام الكوثريي 
 يف حَجاب املرأة املسلمة . 

/ ، وعدد الصفحات 12×17ـ األمر باملعروف والنهي عن املنكر . املَقاس صغري / 6
/180. / 

اجملتمع وأمراضه كما مري بنا : ترك األمر باملعروف  كان من أهمي حتليل الشيخ لعلل
ِإالي لإلسالم والنهي عن املنكر ، وهو كما يقول : " ركن عظيم من أركان اإلسالم ، وال بقاء 

وال رادٍع ، وال زاجر  ، بال آمر ، وال ناٍه ، يف معاصي اهللرتسل العصاة به ، وهبذا اإلمهال اس
 ف اخلرييية ، اليت وصفهم اهلل هبا .. ، وهبذا انسلخ املسلمون عن وص

فشت املنكرات يف اجملتمع اإلسالميي حّتي لو مشى إنسان يف بلٍد من بالدهم ، أو 
 شارع من شوارعهم ، مل ير عليه مسحة اإلسالم ، وال معاين اإلسالم . 
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اً منيعاً أمام كلي معصية وخمالفة ، فأمر وا باملعروف ، وهَنوا عن  فلو أني املسلمني وقفوا سدي
املنكر ، لسلم دجتمعهم من هذه الشرور اليت وصل إليها بسبب الرضا والسكوت والتعامي .. 

(1) . 
ويبدأ احلديث بتْعريف األمر باملعروف والنهي عن املنكِر ، وبيان فضيلتهما ، وما جاء 

خرة ، مثي يف نصوص الشرع من األمر هبما ، وأني فيهما السالمَة يف الدنيا ، والنجاَة يف اآل
يتحديث عن شروط األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وضرورة التزام اآلمر هِبا كيال يقود 
أمره إىل خالف مراد الشارع ، أو يؤديَي إىل منكٍر أكرب ، مثي يبنيي مراتب األمر باملعروف 

إشكاٌل والنهي عن املنكر ، وجييب عن إشكاٍل : " هل ينكر الولد على الوالدين .؟ " وهو 
ا أخذت بعضهم محاسة دينيية أو غرية ، فاندفع  يرد يف أذهان كثري من األبناء املهتدين ، ورمبي
متجاوزاً حدود ما أمر اهلل ، مميا جيب عليه من الربي بوالديه ، أو أحدمها ، مثي يعريج إىل احلديث 

سن اخللق ، وتقليل عن أهمي آداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، من العلم والورع ، وح
عالئق الدنيا ، ويقف عند اإلخالص وقفات مضيئة ، ويذكر قصية مسلمة بن عبد امللك ، 
ة ، مثي يتحديث عن بعض  وصاحب النقب ، وقصية العابد والشجرة ، وهي قصية رمزيية معربي

كوت املعروف الذي جيب األمر به ، وأهمي املنكرات الفاشية ، اليت جيب إنكارها ، وعدم الس
عنها ، وعديد مْنها : اجلهل مبا جيب هلل تعاىل من الصفات ، واخلوض يف موضوع القضاء 
والقدر ، والتشاؤم بالزمان واملكان ، وتْعليق التمائم ، واالستهزاء بطاعٍة من الطاعات ، 
وتكفري املسِلمني بالتوسيل ، والطعن بسلف هذه األمية الصاحل ، واخلروج على فقه األئمية 

ربَعة ، وترك احلكم مبا أنزل اهلل تعاىل ، والتعامل بالربا ، وشيوع اخلْمر وامليسر واليانصيب ، األ
وتربيج النساء وسفورهني ، وما يقود إليه من الزىن ، والعزف على آالت الطرب والغناء احملريم ، 

 ت . م العباداوتقليد  األجنيبي ، وإمهال الرجال رعييتهم من النساء واألوالد ، واجلهل بأحكا
مثي اتيبع أسلوب اإلمام الغزايلي رمحه اهلل تعاىل يف إحياء علوم الدين 

إذ عديد  ، (2)
منكرات املساجِد ، واألسواق ، والشوارع ، والضيافة ، واحلميامات العامية ، وهي ال تزال 

 قائمة يف عدد مْن بالد الشام .
عن املنكر ، وهي مواقف مْن حياة السلف مثي ذكر م ث اًل عليا يف األمر باملعروف والنهي 

الصاحل ، وما كانوا عليه من عزميٍة راِسخة ، تستنهض مهم الدعاِة إىل اهلل تعاىل يف كلي عصر 
 وجيل للقيام بفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر .

                                                           

 / .22( ـ مقديمة الطبعة الثامنة من رسالة : " سبيل اهلدى والعمل " ص/1)
 ./ 3/335دين لإلمام الغزايل انظر إحياء علوم ال( ـ 2)
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قديم مثي ختم كتابه بكلمة يف : " هجر العَصاة إذا مل يستجيبوا لألمر والنهي " ، و 
، األمر باملعروف والنهي عن املنكر : " فإني  (1)للحديث عنه بقول اإلمام الغزايلي يف اإلحياء 

طوي هو القطب األعظم يف الدين ، وهو املهمي الذي ابتعث اهلل له النبييني أمجعني ، ولو 
 فرتة ، وفشتة ، واضمحليت الديانة ، وعميت البساطه ، وأمهل علمه وعمله ، لتعطيلت النبوي 

الضاللة ، وشاعت اجلهالة ، واستشرى الفساد ، واتيسع اخلرق ، وخربت البالد ، وهلك 
 العباد ، ومل يشعروا باهلالك إالي يوم التناد . 

وقد كان الذي خفنا أن يكون ، فإنيا هلل وإنيا إليه راجعون ، إذ قد اندرس من هذا 
ستولت على القلوب مداهنة اخللق القطب عمله وعلمه ، وامنحق بالكلييية حقيقته ورمسه ، فا

، وامنحت عنها مراقبة اخلالق ، واسرتسل الناس يف اتيباع اهلوى والشهوات اسرتسال البهائم ، 
 وعزي على بساط األرض مؤمن صادق ، ال تأخذه يف اهلل لومة الئم .

داً فمن سعى يف تاليف هذه الفرتة ، وسدي هذه الثلمة ، إميا متكفياًل بعملها ، أو متقلي 
لتنفيذها ، دجديدًا هلذه السنية الداثرة ، ناهضًا بأعبائها ، ومشميرًا يف إحيائها ، كان مستأثراً 
اً بقربة تتضاءل درجات القرب دون  بني اخللق بإحياء سنية أفضى الزمان إىل إماتتها ، ومستبدي

 ذروهتا " .
من الزم ذلك أن يهجر  وقد تأثير الشيخ بكالم اإلمام الغزايلي  رمحه اهلل ، ورأى أني 

املؤمن  العاصَي إن مل يستجب لألمر أو النهي ، زجرًا له ، وغرية على حرمات اهلل تعاىل ، 
اهه ويقوييه  ورأى من األدلية الشرعيية الصحيحة الصرحية ، اليت استعرضها يف كتابه ما يؤييد اجتي

من الناس ، وكثري من الدعاة  ، فمال إىل هذا األسلوب يف منهجه ، ورآه عزمية هتاون هبا كثري
" وسيلة من وسائل اخلصوص ، ومع أنيه يف خامتة هذه الكلمة عدي هجر العصاة ه على وج

، وقال عنها : " وهي وسيلة تأيت بعد حماولة النصح ، والتوديد والتحبيب ،  تغيير المنكر "
لمني أن يغضبوا هلل ، واإلكرام والتلطيف ، فإذا مل يستجب العاصي ألمر اهلل فماذا على املس

ا جزء من املنهج  ويهجروا يف اهلل .؟! " ، ولكنيه يف احلقيقة تعامل مع هذه الوسيلة ، وكأهني
نفسه ، ال يسع املؤمن أن خيالفه أو يقصير فيه ، مع أني الوسائل الدعويية إمنا يلزم األخذ هبا 

عكس املقصود يف بعض األحوال  إذا حقيقت املقاصد منها ، أميا إذا مل حتقيقها ، أو أديت إىل
 ، فال مناص من العدول عنها ، واألخذ مبا هو أجدى وأنفع منها .

ومن املالحظ يف حياة أكثر املصلحني أني أحدهم عندما جينح إىل مبدأ من املبادئ ، 
مداه الشوط إىل أقصى  يف وينطلقأو مفهوم من املفاهيم يتيجه حنَو ذلك بكلي قويته وطاقته ، 

                                                           

 / .306ص/( ـ 1)
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األخرى ،  املؤثيرات ا يوقعه يف شيٍء من املبالغة يف األمور ، واخلروج عن االتيزان ، وجتاهل، ممي 
 ..  اليت ينبغي مراعاهتا ووضعها يف االعتبار

ا عاد كثري ا كاَن  منهم بعد املراجعة والتقومي لنفسه وعمله ، ورمبي إىل حدي االعتدال ، ورمبي
 الزمن والتجرِبة كفيلني بتحقْيق ذلك ..

/ ، وعدد 12×17ـ القلب : مكانته * أحواله * مرضه * شفاؤه .املَقاس صغري/ 7
 / .232الصفحات/

أصل هذه الرسالة كلمة مْوجزة كانت بعنوان : " القلب : داؤه ودواؤه " نشرها أويالً 
 .لة جامعة بصورة حمدودة ، مثي توسيع فيها لتكون رسا

إّن في ذلك ها على قول اهلل تعاىل : } وقد جعل شعار هذه الرسالة ومدار احلديث في
أال وإّن في الجسد : ) ..  ( { ق . وقول النيبي 37.. ) لذكرى لمن كان له قلب

مضغًة ، إذا صلحت صلح الجسد كّله ، وإذا فسدت فسد الجسد كّله ، أال وهي 
 . (1)(  القلب

يقليبها كيف يشاء ، فبدأ بتعريف القلب ، وبيان مكانته ، وأني القلوب بيد اهلل تعاىل 
وهو وحده سبحانه املطيلع على ما يف القلوب ، وأني القلب هو موضع الوحي واإلميان ، وهو 

ر األفعال واألقوال موضع الكفر والنفاق ، وأني القلب موضع النيية واإلخالص ، وأني مدا
، مثي بنيي أني القلب من نيية ، مثي ذكر بعض األمثلة والنماذج على ما يف والقبول عند اهلل 

القلب هو موضع األمانة ، وموضع التقوى ، وذكر بعض مظاهر تقوى القلوب ، مثي بنيي أني 
القلب موضع الذكرى وهو موضع احملبية والبغض والكراهية ، مثي حتديث عن مرض القلب وزيغه 

، مثي عديد آفات القلب بطريقة آن الكرمي ، وعديد عالمات ذلك كما جاءت يف القر 
قصائيية مستوعبة ، فذكر هذه اآلفات ومظاهرها ، والدليل عليها من الكتاب والسنية ، مثي است

بنيي دواءها باختصار وإجياز ، ينفع العامية ويغنيهم ، وال يستغين عنه اخلاصية ، مثي ذكر طرق 
م هتذيب النفس وشفاء القلب ، ونقل كالم اإلمام الغزايلي ، كما جاء يف كتابه : " إحياء علو 

. مثي حتديث عن رقية القلب وأمهييتها يف حياة املؤمن ، وبعض مظاهرها ، مثي تناول  (2)الدين " 
قسوة القلب وخطرها على إميان املؤمن ودينه ، وذكر هبذه املناسبة قصية توبة عبد اهلل بن 

 ، وما فيهما من عربة وعظَة ، مثي حتديث عن ، وقصية توبة الفضيل بن عياض  املبارك 
مثي حتديث عن جنود ،  وجل القلب ، وذكر بعض كالم السلف يف اخلوف من اهلل تعاىل

القلب وإهلامه ووسوسته وتقليبه ، وحذير من تقليبه ، وذكر بعَض املشاهدات احملسوسة يف 
ذلك ، مثي ذكر أنواع القلوب ، وفتنة القلب ، واخلتم على القلب ، وذكر هبذه املَناسبة عشَر 

ا قلب الكافر يف القرآن الكرمي ، وختم الكتاب أخريًا بدعاء طويل بلَغ صفات وصف هب
 ثالث صفحات ، وكليه مميا ذكر فيه الَقلب .

                                                           

 .نيي .. رواه البخاريي ومسلم عليه مدار اإلسالم ، وأويله : إني احلالل بنيي ، وإني احلرام ب ديثجزء من ح ( ـ1)
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وال يسعين إالي أن أقول أخريًا : إني حقيًا على كلي مؤمن حريص على صالح قلبه ، 
ا خيرج به من أثَر عطٍر ، ومثراٍت ط

َ
 ييبة .وشفائه وسالمته أن يقرأَ هذا الكتاب مل

فرحم اهلل الشيخ أمحد ، وأعلى مقامه يف عليييني ، وجزاه عن نصح األمية واحلرص على 
 ما ينفعها خرياً ، ووفيقنا للعمل مبا عليمنا إنيه مسيع دجيب . 

/187/ ، وعدد الصفحات /12×17ـ منهاج الرتبية الصاحلة . املَقاس صغري / 8
 . 

قِعد ، كيف ال ؟ الرتبية  الصاحلة كانت هاجس الشيخ ، وش
 
غله الشاغل ، ومهيه املقيَم امل

ا سببه إمهال الرتبية ، وختليي املربيني َعْن مسئوليية  وهو يرى أني فساد الشباب واحنرافهم ِإمني
الرعاية والقوامة اليت كليفهم اهلل هبا ، يقول وهو يتحديث عن علل املسلمني وأدوائهم : " أمهل 

وأوالدهم ، فنشأ األطفال متهاونني بفرائض اهلل ، جرآء على  املسلمون أمر بيوهتم ونسائهم
معصية اهلل ، إذ تربيوا عليها ، وعرف وها وألفوَها ، ومن شبي على شيٍء شاب عليه ، وهبذا  

 . (1)كثر سواد العاصنْيَ يف اجملتمع املسلم " 
َمل الرتبِويي وقد كتب هذا الكتاب فكان تسجياًل دقيقًا ، خلالصِة جتربٍة مديدٍة من الع

الدءوب ، يف دجال التْعليم يف املدارس ، ويف ميدان رعاية أسرته وأوالدِه ، وتربيتهم على 
منهج إسالميي متكامل ، يشمل مجيع جوانب حياة اإلنسان : العقليية ، والنفسيية ، والروحيية 

،   ، وسنيِة نَِبييِه ، واجلسميية ، وقد كان رائَده فيما كتب تتبيع  ما جاء يف ِكَتاب اهلل تعاىل
وهدي السلف الصاحل ، وْما أرشد إليه أئمية الرتبية اإلسالميية كاإلمام الغزايلي رمحه  اهلل مْن 

 توجيَهات ومالحظات .
ومن أهمي ما نقرأ يف هذا الكتاب : " منية اهلل تعاىل على اآلباء بنعمة األبناء ، احلذر 

تربية البنني والبَنات ، ما جاء من أخبار عن ط فولة  من تعليق القلب باألوالد ، األمر حبسن
، وعناية اهلل تَبارك وتعاىل به ، مثل أعلى يف نباهة األطفال ، مثل أعلى يف شجاعة  النيبي 

األطفال ، مثل أعلى يف تلقني األبناء الثبات على احلقي ، من عظات اآلباء لألْبناء واألطفال 
 ووصاياهم .

دقيق عن : " الطريق القومي للرتبية " ، فذكر مقديمات ، وما يفعل مثي حتديث بَتفصيل 
راهقة ، مثي بعد 

 
بالوليد بعد والدته ، مثي ما يراعى بعَد ذلَك : يف سني التمييز ، مثي يف سني امل

البلوغ ، مثي حتديث َعن املثل األعلى الذي ينبغي أْن يغرس يف نفس الناشئ التطليع إليِه ، مثي 
القدوِة احلسنة وأمهيييتها يف حياة الطفل ، وعن رمَحة اآلباء واألميهات باألوالد ، حتديث َعن 
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َ ما جاء يف السنية من خصوصيية البنات ، وحتديث  ودليل على ذلَك مَن املواقف النبويية ، وبنيي
، َعن النفقة على العيال ، ومسئوليية اإلنسان َعن تضييع مْن يعول ، والنَّهي عن قتل األوالد 

مثي حتديث َعن بري األبناء باآلباء ، فعريف الربي والعقوق ، وذكر صورًا من العقوق ، وبعض 
أنواع الربي ، وحذير من ضالل األبناء بضالل آبائهم ، مثي ختم الكتاب ببيان إحلاق الذرييية 

 الصاحلة باآلباء الصاحلني .. 
ا العميق يف تْوجيه فكر املؤمن ، مثي كان ختام املْسك أدعية مأثورة مباركة ، هلا تأثريه

وحتريك مشاعره ، وحتفيز سلوكه ، إىل أن يتطليع إىل ما يرضي اهلل تبارك وتعاىل ، من خالل 
 العالقة بَوالديه وأوالده ، وزوجه وذريييته . 

/ ، 12×17ـ فضيلة الدعاء والذكر ، وهو مطبوع يف قسمني . املَقاس صغري / 0
 / .148/ ، وعدد صفحات القسم الثاين /184/وعدد صفحات القسم األويل 

لعلي هذا الكتاب هو امتداد وبيان للركن الرابع من أركان الدعوة إىل اإلسالم ، وهو 
ركن  ذكر اهلِل عزي وجلي ، الذي حتديث عنه يف كتاب : " الدْعوة إىل اإلسالم وأركاهنا " ، فأراد 

 ه ، فأليف هذا الكتاب اجلامع . الشيخ تفصيل هذا الركِن ، والتأكيد على أمهيييت
وقد حتديث يف القسم األويل منه عن فضيلة الدعاء ، وأنيه من أنواع الذكر ، ويف القسم 

 الثاين حتديث عن األدعية واألذكار يف الليل والنهار . 
ففي القسم األويل استعرض طرفًا من أدعية املالئكة ، وأدعية الرسل الكرام عليهم 

، مثي ذكر بعض املعاين الواردة يف السنية مميا خيتصي بالدعاء وفضله ، مثي حتديث الصالة والسالم 
عن آداب الدعاء ، فعديد أربعَة عشَر أدبًا ، ودليل عليها ووضيحها ، مثي نقل بعض أدعية 

 السلف الصاحل ، وحتديث عن الدعاء والتوسيل بصاحل العمل . 
ستغفار والتسبيح ، وذكر مناذج من مثي ذكر فضل الذكر وأنواعه ، فتحديث عن اال

تسبيح اهلل تعاىل ذاته املقديسة ، وتسبيح مالئكته ورسله ، وتسبيح كلي شيء حبمد اهلل تعاىل 
 ، وتسبيح أهل اجلنية ، وبعض الصيغ الواردة يف التسبيح . 

 مثي عريف احلمد وبنيي فضله ، وأهمي صيغه يف الكتاب والسنية . 
ثاين عن األدعية واألذكار يف الليل والنهار بتفصيل دقيق شامل ، مثي حتديث يف القسم ال

لإلمام النوويي رمحه اهلل تعاىل ، الذي هو أشهر   " األذكار "وكان عمدته يف ذلك كتاب : 
 كتاب يف هذا الباب وأوسع .

 / . 64/ ، وعدد الصفحات /12×17ـ احلقي والباطل . املَقاس صغري / 10
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، ولكنيها جامعة فذية تأخذ املؤمن يف سياحة سريعة ، كما  وهي رسالة لطيفة احلجم
ا تقديم له لقطات حيية من حياة الفريقني اللذين  نالحظ يف عناوين موضوعاهتا ، وكأهني

 جلنية وفريق السعري .. يتوزيعون اجلنس البشريي : فريق ا
ادي إىل احلقي دعاة احلقي ، اهلل اهل الرسل:  ونقرأ في هذه الرسالة الموضوعات التالية

يغين  الظني ال،  احلقي والباطل مثلاحلقي ،  احلقي والباطل ، ال تزال طائفة على بني ، الصراع
من احلقي ، مذمية كتمان احلقي ، احلقي أحقي أن يتيبع ،  مكابرة أهل الباطل ، مذمية اإلعراض 

بدأ احلقي ، االحنراف عن عن احلقي بعد ظهوره ، لطيفة ، جزاء املعرض عن احلقي ، االلتزَام مب
احلقي ، احلقي يعلو ، النهي عن أكل أموال  احلقي والباطل ، من مواقف أهل بني احلقي ، التنافر
 باحلقي ، ندامة أهل الباطل . يقضي احلقي ، واهللب احلكم ، الناس بالباطل

ا يقديمها الشيخ عن احلقي والباطل قد يقول عنها بعض الناس : إهني  واملفاهيم اليت
بدهييات يف التصوير اإلسالميي ، تكاد تكون معلوَمًة لكلي مسلم ، فضاًل عن الداعية ، 

 فلماذا كتب فيها الشيخ هذه الرسالة .؟
راع بني احلقي والباطل ، الص: أني كثريًا من الناس مع زمحة احلياة ، ووطأة والجواب 

تيهم بْعض الشبهات فيتشكيكون وعنفوان الباطل وطغيانه تغيب عنهم هذه املفاهيم ، وقد تأ
 فيها ، فمن مثي كان البدي من الذكرى ، والذكرى تنفع املؤمنني ، وتوقظ الغافلني ..

ويعدي املبطلون ذلك من معايري الِكياسة وعندما تغلب يف عاملنا املصاحل على املبادئ ، 
زء من زيِف الباطل لكني ذلك يف احلقيقة جو احلياة ، يف والذكاء  ، واتيباع احلكمة النجاح 

إىل من يقويي تاجون وفساده ، وضْعفه واهنزامه ، فإني أهل احلقي يف مثل هذا الواقع ، حي
عزائمهم ، ويشدي على أيديهم أن يكونوا مع احلقي ، فال ينحرفوا عنه ، أو يزيغوا ، وال يهنوا 

يروغون كما تروغ وال يستكينوا ، وأالي يتشابه شيء من سلوكهم بسلوك أهل الباطل ، الذين 
 الثعالب ..
/ ، وعدد صفحات 12×17ـ التوبة ، وهو مطبوع يف قسمني . املَقاس صغري / 11

 / .176/ ، وعدد صفحات القسم الثاين /127القسم األويل /
التوبة إىل اهلل تعاىل ركن من أركان السري إليه سبحانه ، ال ينفكي عنها حال املؤمن يف 

 قه ، ويف هنايته إن صحي أني له هناية ..بدايته ، وخالل سريه وطري
يقديم الشْيخ للحديث عن التوبة بأمرين مهميني : األمر األويل : احلديث عن عصمة 

الكرام عليهم الصالة والسالم ، وعن حفظ اهلل للصاحلني من املعاصي .  والرسل املالئكة
 املعاصرين . واألمر الثاين : احَلدْيث عن ورع السلف الصاحل ، وبعض العلماء 
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الكرام عليهم الصالة والسالم ، وعن  والرسل وعندما يتحديث عن عصمة املالئكة
الَفِهم : إني عليك إن مل تكن منهم للقارئ  حفظ اهلل للصاحلني من املعاصي ، فكأنيه يقول

أو مثلهم أن تتشبيَه هبم ، وتسمو هبميتك عن أْن ترضى لنفسك مستنقع املعاصي والسييئات 
.. 

له مناذج كثرية من ورع السلف الصاحل  فإنيه يقديم ، لعزميته فعًا هلمية القارئ ، وشحذاً ور 
، وبعض العلماء املعاصرين ، وبعدهم عن الشبهات ، ولو كانت يسرية ، تعظيماً هلل تعاىل ، 

 وخوفاً من الوقوع فيما هو أقرب إىل احلرام ..
ا ، وعن األمر هبا ، واحلضي عليها ، مثي يتحديث الشيخ عن معىن التوبَة ، وعن شروطه

وفرح اهلل تعاىل بتوبة عبده ، وهتديد املْعرضني عنها ، مثي يبنيي َمذمية اإلصرار على املْعصية ، 
وأنواع املعاصي ، ومب تنقلب الصغرية إىل كبرية ، مثي يذكر بعض ما جاء عن السلف يف التوبة 

واعث عليها ، ويذكر هبذه املناسبة حديث توبة  ، مثي يتكليم عن التوبَة النصوح ، وأهمي الب
الرمحة  مظاهر ، وأهمي ما يستفاد منه ، وأهمي عالمات قبول التوبَة ، ومن كعب بن مالك 

اإلهليية بالعباد ، مثي يتحديث عن االستغفار وأهمي مثراته ، وسييد االستغفار ، مثي يتحديث عن 
وأسباب املغفرة ، واخلصال الصاحلة  كفيرات اخلطاياموأماكنها ، مثي يذكر أهمي  اإلجابة أوقات

، مثي يذكر   املكفيرة للذنوب ، ويتوسيع يف ذلك ويستفيض ، مع األدلية الشرعيية املناسبة
األذكار املكفيرة مثي يذكر كفيارات العوارض من لغو اجمللس ، والغيبة وفتنة الرجل يف أهله ، 

ييئات ، وهي : الطاعات ، والباليا واملصائب ، للذنوب ، مث يستعرض أنواع املكفيرة للس
والكفيارات الَواجبة ، واحلدود الشرعيية ، مثي يتحديث عميا جيب على املؤمن أن جيتنبه من 

املييت من أجٍر وثواب لألعمال الصاحلة ، وخيتم  إىل مبطالت األعمال ، ويعديد ما يصل
قيق التوبَة بشروطها وأرْكاهنا ، وجتديدها الكتاب بنداء يوجيهه للمؤمنني ، حيثيهم فيه على حت

 دائماً ، ليكونوا من السعداء احملبوبني ، وخياطب املفريطني يف جنب اهلل :
" أييها املفريطون يف جنب اهلل ! دموع الندم تغسل دنس املعاصي ، ومتحو ما علق يف 

 النفس من أوضار اآلثام .
القلب سواد املخالفات ، وميحو ران  واالستغفار ، وال سييما يف األسحار يغسل من

 الغفالت . 
بادروا إىل التوبة النصوح ، فإني باب التوبَة مفتوح ، واحذروا التسويف ، فإني املوت يأيت 

 بغتة .. واهلل تعاىل ويلي التوفيق .
  / .102/ ، وعدد الصفحات /12×17ـ العمل الصاحل . املَقاس صغري / 12
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الكتاب نستطيع أن نستنتج أني الرسالة اليت يريد توصيلها  من خالل مقديمة الشيخ هلذا
للمسلمني : أني العمل الصاحل هو السبيل الستعادة األمية لعزيها املفقود ، ودجدها الضائع ، 
ألني " سلف هذه األمية سعدوا باألعمال الصاحلة ، ونعموا باألخالق الكرمية ، وسعد هبم 

نتشار العافية يف اجلسد املريض ، وحليوا يف بقاعه حلول املطر الَعامل أمجع ، حني انتشروا فيه ا
يف األراضي العطشى اجلديبة ، وأناروا للناس سبل احلياة السعيدة الرغيدة ، وهدوهم فيها إىل 

 معارج الكمال اإلنسايني املنشود . 
 فكانوا مشوس اهلدى الساطعة ، واملنار اهلادي لكلي بصري .

ا نشروه فيها من اهلدي الكرمي ، وما رمسوه من السري املستقيم ، وطييبوا بقاع األرض مب
 حّتي كانوا طيبها العابق ، وزهرها الفوياح . 

 وصحف التاريخ مآلى ، باألعمال اجلليلة ، واآلثار الباهرة .. 
م َكانوا عبياداً يف الليل ، فرساناً بالنهار ..  ثَنا التارْيخ أهني  حيدي

 استبقوا إليه فَسبقوا ، وال دجال خرٍي إالي أسرعوا إليه وابتدروا ، مل يرتكوا ميدان سبق إالي 
 وال موطن بذٍل إالي جادوا فيه وبذلوا ..

إّن اهلل مع وهبذا قطفوا مثراٍت يانعًة من عملهم الصاحل ، فحازوا معيية اهلل اخلاصية : } 
 ( { النحل . 125) الذين اتّقوا ، والذين هم محسنون

نقرؤها يف هذا الكتاب : شعار املؤمن الطاَعة ، التحذير من ليت ضوعاِت اومْن أهمي املو 
طاعة أهل الضالل ، االعتصام بالكتاِب والسنية ، األمر باإلحسان واحلضي عليه ، من مثرات 

الطاَعة ، احملافظَة على األعمال ، مميا يعني على خلري ، االقتصاد يف اإلحسان ، كثرة طرق ا
ت احلسىن لقبول ، جزاء العمل الصاحل يف الدنيا ، جزاء احلسنات اعالما العمل الصاحل ، من

ي ْذهنَب السييَئات ، صفات األجر على العمل الصاحل ، ت جزاء السييَئات السوء : احلسنا: 
مضاعفة األجر وأسباهبا ، من أفضل األعمال ، جزاء العمل الصاحل يف اآلخرة ، شهادة 

 بعمله ..  األرض واألعضاء على اإلنَسان
مثي خيتم الكتاب بنداء ودعاء : نداء للمسلمني أن يتحقيقوا بالعبوديية هلل تعاىل ، فيبادروا 
إىل األعمال الصاحلة ، ويغتنموا األعمار ، ويتزويدوا بصاحل األعمال ، وأن يكونوا دعاة إىل 

صالحًا ترضاه  وأن أعملالعمل الصاحل ، وقدَوة صاحلة للعاملني ، ودعاء هلل تعاىل : } .. 
 ( { النمل .10) ، وأدخلني برحمتك في عباِدك الصالحين
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ينطلق الشيخ يف حديثه عن الرؤى واألحالم من نقطتني على درجة كبرية من األمهييية : 
ا تقويي إميان املؤمن األوىل : أنيه الرؤى من مظاهر عظمة اهلل تعاىل  وقدرته ، والثانية : أهني

بالوحي اإلهليي ، واإلهلام الربيايني ، الذي ال ميلك اإلنسان فيه مصادر وال موارد ، وال يْستطيع 
 أن يَقديم أو يؤخير ، وال يزيد وال ينقص ، بل كلي ذلك بيد اهلل تعاىل وحده .. " .

أني من هوس اهلوى ، وسفِه العقِل ،  مثي يقول : " إذا عرفت هذا عرفت ال حمالة
 وضالل الرأي ما جاء يف ك تب علم النفس احلديث من تكذيٍب للرؤى ، وقلية املباالة هبا .

" ومليا كانت معرفة احلقي يف ذلك مميا يتأكيد على املسلم ، أخرجت هذه الرسالة ، مبييناً 
ال ختلو من بشارة أو نذارة ، يف أمر  فيها أني من هدي اإلسالم االهتمام بالرؤى وتعبريها ، إذ

 دنيا أو دين . 
" بشارة حتفز الرائي إىل لزوم سبيل االستقامة ، والثبات على احلقي ، والدعوة إليه ، أو 

 هتديه إىل ما فيه خريه وفالحه ، يف أمر دينه أو دنياه . 
التوبِة النصوح ،  " أو نذارة تردعه عن الغفلة عن ربيه ، والتفريط يف جنبه ، وحتمله على

 . (1)وتبعثه على العمل الصاحل ، وحتذيره مميا فيه الشري واخَلسار  ، يف أمر دين أو دنيا 
مْن قْيمة هذا الكتاب ، وظني أنيه تقص ويكفي هذا البيان  من الشْيخ يف الردي على مْن ان

 ا ذلك :ة .. ونظرة يف موضوعات الكتاب تكشف لنترب بعيد عن األدلية الشرعيية املع
فقد ابتدأ الشيخ بتعريف الرؤيا ، وبيان أنواعها ، مثي بنيي أني الرؤيا الصاحلة ج زٌء من ستية 
وأربعني جزءًا من النبوية ، كما جاء يف احلديث ، وبنيي معىن ذلك ، مثي ذكر بعض األحكام 

،  النيبي  واحلقائق عن الرؤيا ، مثي عرض رؤى وردت يف القرآن الكرمي ، مثي ذكر بعض مرائي
ها هلم ،  لصحابة رآها الرؤى اليت مثي ذكر بعض ات ، وما فيها من عرٍب وعظا وكيف عربي

، وبعض  يف املناِم ، وما يعني املؤمن على رؤيته  ، مثي حتديث عن رؤيا النيبي  النيبي 
ا َمرائي السلف للنيبي  َ أهني متيفق على َجوازها  ، مثي حتديث عن رؤيا اهلل تعاىل يف املنام ، وبنيي

، كما يف سنن الرتمذيي عن معاذ بن جبٍل  بني العلماِء ، ودليل على ذلك مبا وقع للنيبي 
  مثي ذكر كالم السلف يف رؤيا اهلل تعاىل يف املنام ، وبْعض مرائي السلف يف ذلك ، مثي ،

ذكار النبويية ر سري بعض األتاب باحلديث عن الفزع يف املنام وسبب ذلك ، مثي ذكختم الك
الشريفة يف احلفظ من الفزع يف النوم ، وكيف جريهبا ببعض بناته ، فأمنت وطرد عنها 
الشياطني بإذن اهلل ، وكيف كتبها لبعض النساء اللوايت كني يفزعن يف محلهني ، ويسقط 

 محلهني ، فلم يعد يسقط محلهني بإذن اهلل .
 / . 111وعدد الصفحات / / ،12×17ـ اهلدى والضالل . املَقاس صغري / 14

واحلديث عن اهلدى والضالل يشبه احلديث عن احلقي والَباطل ، ويشبه أن يكون الفرق 
تها ، ر لطبائع األمور كما هي يف حقيقتصويبينهما أني مصطلحي احلقي والَباطل فيهما 

ال أني مصطلحي اهلدى والضالل فيهما وصٌف حلواحنياز الناس إىل هذا اجلانب أو ذاك ، و 
واجلانب اإلهليي يف ذلك ، الذي يتمثيل يف  ، اإلنسان ، وانعَكاسات احلقي أو الباطل يف نفسه
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، وخذالن الضاليني املنحرفني ، وإمَدادهم يف الضاللة  هدىً  توفيق اهلل للمهتدين ، وزيادهتم
 والَغواية .

املسلمون  وقد بنيي الشيخ يف مقديمة هذه الرسالة سبب تأليفه هلا فقال : " اْهتدى
الناس من  ومحلوا لواءه ، فأنقذوا العامل ، وأخرجوا ، األويلون إىل دْين اهلل ، ودعوا إليه

ينعمون يف ظالل العقيدة  ، وعاشوا اخلالق عبادة إىل النور ، ومن عبادة اخللق إىل الظلمات
 لرفيعة ..اإلسالميية الصحيحة ، وعبادات اإلسالم اهلادية ، وعدالته الشاملة ، وأخالقه ا

ومل يزالوا كذلك حّتي طال عليهم األمد ، فقست قلوهبم ، وتنكيبوا طريق اهلدى ، 
اآلراء ، يف حرية وقلق ،  وضالل وسلكوا َمساِلك الردى ، وعادوا خيبطون يف فيايف األهواء ،

 واضطراب وشقاء ..
 م ، وحمجيةولن يزالوا كذلك ، حّتي يثوبوا إىل الرشد ، ويهتدوا إىل الصراط املستقي

البيضاء .. وإني العامل اليوم لينقصه جيل أسالميي حبقي ، حيمل لواء احلقي ، ويعمل  اإلسالم
 هبدي اإلسالم احلنيف ، ويدعو إليه بالَقول والعمل . 

إليه ،  الطريق مْن أجل هذا مجعت يف هذه الرسالة ما يعريف باهلدى ، ويوضيح معامل
هبا العباد إىل  يهدي وسوء عاقبته ، سائاًل اهلل تعاىل أنويرغيب فيه ، وحيذير من الضالل 

 . (1) إنيه مسيع دجيب ، سبيل رضاه ، ويلهمهم الرشاد واهلدى والسداد
الرسالة : " الناس فريقان : مهتٍد وضالٌّ ، من أسباب اهلداية ، أكثر  ونقرأ يف هذه

، من أسباب َضياع  الناس يدعون إىل ضالل ، من عالمات اهلدى ، من عالمات الضالل
ال يقتدى باآلباء إذا ضليوا ، الكافرون كاألنعام بل هم  ، العلم ، من أوصاف أهل الضالل

م القيامة أضلي ، َمصري أهل الضالل ، ندامة أهل الضالل يوم على  ، محد أهل اجلنية رهبي
 اهلدى " .
 . /224/ ، وعدد الصفحات /12×17ـ العشر املهلكات . املَقاس صغري / 15

وهي وقد عديد هذه العشر يف أويل الرسالة ، مثي حتديث فيها عن األوىل والثانَية فقط ، 
شره الوقاع ، وقال يف مقديمتها : " فسعادة اإلْنسان : باإلميان وطاعة الرمحن و  الطعام ، شره

 ، وشقاء اإلْنسان : بالكفر والفسوق والعصيان .
 ويبتعد عنها . ليحذرها اإلنسان املعاصي واملهلكات ، وقد عديد العلماء 

 هبا ، ويكثر منها . ، ليتحليى وعديدوا الفضائل واملنجيات
، والبخل ،  ، والغضب شره الوقاع ، واحلسدو  الطعام ، : شره املهلكات من فقالوا :

 ، والغضب . ، والكرب ، والرياء وحبي املال ، وحبي اجلاه
البالء ، والرضا بالقضاء ،  على ب ، والصرب: مَن املنجيات : الندم على الذنو  وقالوا

والشكر على النعماء ، واعتدال اخلوف والرجاء ، والزهد يف الدنيا ، والتوكيل على اهلل ، 
 اخللق ، وحبي اهلل تعاىل واخلشوع له . مع َواإلخالص يف األعمال ، وحسن اخللق

ه ويقع فيه ، ويهوي يف واإلنسان كثري النسَيان ، يْغفل عميا يهلكه ويغويه ، فيقارب
 مهاويه .

ويْغفل عميا ينفعه وينجيه ، فيتقاعس عنه ، وال يباليه ، مع أني النجاة به ، والسالمة فيه 
. 
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،  من أجل ذلك عزمت بعون اهلل َتعاىل على إخراج رسائل يف املهلكات ، مبيينًا آفاهتا
االنتفاع ، فريهب ويرغب ،  هبا القارئ إذا أراد ويف املنجيات موضيحًا مسالكها ، لينتفع

 ويعمل على السالمة والنجاة . واهلل تعاىل ويلي التوفيق . 
 : " فضيلة اجلوع وخشونة العيش ، من فوائد اجلوع وأهّم ما نقرأ في هذه الرسالة

 الشبع : الفائدة األوىل : صفاء القلب ، الثانية : رقية القلب ، الثالثة : انكسار النفس وآفات
: كسر شهوات املعاصي ، السادسة :  ، اخلامسة واجلوع أهل البالء : أن ال ينسى الرابعة ،

 ، دفع النوم ، السابعة : التفريغ للعبادة ، الثامنة : صحية البَدن ، التاسعة : خفية املئونة
العاشرة : التمكين من اإليثار ، مميا يراعى يف الطعام والشراب ، من اآلفات يف ترك الشهوات 

، من آفات النكاح ،  النكاح آداب الطعام والشراب ، فضيلة االستعفاف ، من فوائد، مْن 
مميا يراعى يف طلب الزوجة ، مميا يراعى يف الزوج ، حقي الزوج على زوجته ، من حقوق الزوجة 

 ، حديث أمي َزرٍع . 
 

 
 املبحث الثاين 

 مامل ينشر من كتبه وآثاره ومناذج من شعره ووصاياه
 

: املخطوطات من كتبه ،  وآثاره ، يشمليخ أمحد ينشر من كتب الش مالم
 :ها فيما يلي بوأعّرف والكلمات التوجيهيية ، واخلطب ، والدروس ، والشعر ، 

 : ـ أما المخطوطات من كتبه ؛ فأذكر منها
 . " سبيل الهدى والعمل " " بلوغ األمل شرح وصايا :ـ كتاب :  1

سنوات يف دروسه العامية ، وكان يعزم على إخراجه يف  وقْد ألقى هذا الشرح خالل 
النسخة لكنيه مل يدرك من األجل فسحة لذلك ، وقد وصلتين مؤخيرًا كتاب ونشره ، و 

املخطوطة منه ، عن طريق ولده فضيلة أخينا الشيخ الدكتور حمميد أبو الفتح ، وتقع يف أربع 
توب على وجه واحد منها ، زيد ، مكدفاتر مدَرسيية كلي واحد منها حبجم مئة صفحة أو ي

 ، ويف شرح بعِض الوصايا إضافات على أوراق خارجيية ، ويف كثري منها مل يفصيل خبطي كبري
ا أشار إشارة موجزة إىل ما يريد احلديث عنه يف الدرس ، كقوله مثاًل : تذكر  يف الشرح ، وإمني

. وقوله عن وصايا . وأويس  .. قصية عمر بن اخلطياب  قصية كعب بن مالك 
 الصوم واحلجي ترتك حلينها .. وبعض الوصايا مل يشرحه أصالً ..

ـ " من مواطن العرب يف قصص القرآن الكرمي " أو : " نَفحات الرمحن يف بيان مواطن  2
النسخة وقد وصلتين مؤخيراً يف دروسه العامية ، وهو مميا ألقاه أيضاً العرب يف قصص القرآن " . 

ه ، عن طريق ولده فضيلة أخينا الشيخ الدكتور حمميد أبو الفتح ، وتقع يف دفرت املخطوطة من
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مدَرسيي تزيد صفحاته عن مئتني ، وهو مكتوب خبطي كبري مجيل ، ومبيني على االختصار 
 أيضاً كسابقه .

وقد وصلتين ، أيضًا يف دروسه العامية وهو مميا ألقاه ـ " من نداء القرآن الكرمي " :  3
، مع َما وصل عن طريق ولده فضيلة أخينا الشيخ الدكتور مؤخيرًا املخطوطة منه  النسخة

 حمميد أبو الفتح ، وتقع يف دفرتين مدَرسييني ، وهو مبيني على االختصار يف الشرح كسابقيه .
ـ " نسائييات " ، وهي أحاديث نبويية خمتارة لدرس النساء ، مميا يتحديث عن حقوق  4

 ، مع التعليق عليها مبا يناسب . النساء وواجباهتني 
، مؤخيرًا النسخة املخطوطة منه وقد وصلتين الشيخ يف دروسه النسائيية ، وهو مميا ألقاه 

/ 40مع َما وصل عن طريق ولده فضيلة أخينا الشيخ الدكتور حمميد أبو الفتح ، ويقع يف /
اهلل تعاىل أن أوفيق إىل  إلخراجها يف كتاب ، أسأل مناسب ورقة مسويدة ، وحيتاج إىل ترتيب

 ذلك .
النسخة املخطوطة منه ، عن طريق وقد وصلتين صورة ـ " مراحل حيايت بقلمي " .  5

/ ورقة مسويدة . وقد كتَب 40ولده فضيلة أخينا الشيخ الدكتور حمميد أبو الفتح ، وتقع يف /
يف املسجد  هـ ، 1303من شويال  8على غالفَها : " بدأت  بِتسطريها يف يوم اجلمعة 

 النبويي الشرْيف " . 
فقد سألين بعض يف املقديمة : "  اإلخوة ، كما يقول بعض وقد كتبه بناء على طلب

الشباب الصاحل ، أن أكتب عن مراحل حيايت صفحات ، تكون هلم حافزًا إىل سلوِك 
ييثت  أويَل األمر السبيل السويي ، الذي هداين اهلل إليه مبنيه وكرمه ، وحسن عنايته ورعايته ، َفرت 

، وخشيت أن يكون فيما أكتب  شبه رضا َعْن نفسي ، أو تلويٍح يف الثناء عليها أو تصريح 
 ، فانصرفت معرضاً َعْن ذلك . 

مثي مل يلبثوا أن عادوا يلحيون عليي يف األمر ، فاستخرت اهلل تعاىل، وصحيحت النيية ، 
ثًا بعظيم ن عمته عليي ، وحسن عنايته ّب ، وكرمي رعايته قاصدًا بذلك وجه اهلل تعاىل ، متحدي

إيياي ، سائاًل اهلل تعاىل أن جيعلها خالصًة لوجهه الكرمي ، وينفع هبا املسلمني يف كلي عصر ، 
ويأخذ بنواصيهم إىل ما حيبي ويرضى ، ويلحقين وإيياهم بالصاحلني ، إنيه مسيٌع دجيب ، وقد 

 يف حياته وضبطها .  استفدت منه كثرياً يف حتديد بعض التواريخ
ـ دجموعة  العبادات على املذهب الشافعيي ، وهوكتاب على غرار كتابه : " دجموعة  6

العبادات " على مذهب أّب حنيفة رمحه اهلل ، ولكنه أوسع من مثيله ، وأغىن بذكر الفروع 
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ها لإلخوة الفقهيية ، واملسائل اليت يكثر وقوعها ، وقد أملى علينا قسمًا منه ، يف دروس عقد
 الشافعيني ، حضرت فيها معهم واحلمد هلل ، وال أدري ما فعلت به األييام .

ـ كتاب : " اآلداب اإلسالميية " ، وهو كتاب شامل ، دمهه املرض ، وهو يشتغل  7
 ما فعلت به األييام .أيضاً بتأليفه وقد ألقى منه دروساً قبيل مرضه ، وال ندري 

م السلف " ، وِهي تتناول شَعب اإلميان وأعماَل ـ كتاب : " خمتارات من كال 8
القلوب ، وتعدي زبدة نافعة يف الرتبية والتزكية ، وقد أملى علينا قسمًا منها يف اللقاءات اليت  

ما فعلت به أيضًا كان يعاجل فيها شئون إخوانه ، وما جيدي هلم من مشكالت ، وال ندري 
 األييام .
العشر ت ، فقد نشر اثنتني منها يف كتاب : " ـ تتمية سلسلة العشر املهلكا 0

، املذكور آنفًا ، ووعد باحلديث عن سائرها ، ومل يتمكين من إكمال ما كتب المهلكات " 
يف ذلك ، كما وعد باحلديث عن العشر املْنجيات ، ولكني املنيية مل متكين من حتقيق األمنيية ، 

 .ل ومن بعد وهلل األمر من قب
، كان يكتبها لتوجيه إخوانه يف  ة وتربويّة في موضوعات متنّوعةرسائل دعويّ  ـ 10

أو يف مناسبات أخرى ، ومنها األمايل يف جلسة ، املخييمات السنويية اليت كانت يقيمها هلم 
 . (1)الثالثاء األسبوعيية بعنوان : " تذكري وحتذير " 

ة البيان ، وجدية ، وقد كانت آية يف البالغة ، وقوي  ـ وأما خطبه فكلها مكتوبة 11
 األسلوب وتنويع املوضوعات ، واملعاجلة للمشكالت املعاصرة .

ولو أن خطبه مجعت ورتيبت لكان منها كتاب ال يقلي عن أربع دجليدات ، يف الدعوة إىل 
اإلسالم ، والتعريف مببادئه ، واحلثي على فضائله وآدابه ، وغرس االعتزاز به يف نفوس أبنائه 

ولده فضيلة الشيخ الدكتور حمميد أّب الفتح ، ولعليه يوفيق إىل نشرها ، أو  ، وقد وصلت إىل
 نشر ما تيسير منها .

ـ وأما دروسه األسبوعيية ؛ فكانت كلها مسجيلة على أشرطة ، وحمتفظ هبا ، وال  12
 نعلم ما فعلت هبا األييام .

" وقد كنت  عيفالنزر الطفيف من نظم العبد الضديوان شعره ، وقد مسياه : "  ـ 13
ا عثر على بعض األوراق اليت فيها بعض  رأيته يف حياته ، ومل ي عثر عليه بعد وفاته ، وإمني

ا مسويدات ذلك الديوان ، ولكني الديوان أوسع منها وأكرب .   قصائده يف املناسبات ، وكأهني

                                                           

 ( ـ وقد بىن الباحث عليها كتابه : " أساليب تربويية ، ومفاهيم دعويية ، من حياة الشيخ أمحد رمحه اهلل .1)
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كان للشيخ أمحد شعر جزل عذب ، أكثره يف   ومختارات منه : بشعرهالتعريف ـ 
ديح النبويي والشمائل احملميديية ، والدعوة إىل اإلسالم وذكر حماسنه وفضائله ، وقد نشر امل

يف ختام  مجلة صاحلة منه  يف كتاب " احلجي والعمرة وأحكامهما " ،  وهو منشور أيضاً 
 .  دجموعة العبادات على مذهب اإلمام أّب حنيفة 

الشعر يف أويل شباّب ، فجاء  : " عاجلت (1)قصيته مع الشعر  يقول رمحه اهلل عن
متكليفًا غري مرغوب ، فرتكته ، مثي عاجلته مرية أخرى كذلك ، وتركته .. فلميا سريحت من 

 وظيفيت اخلطابة واإلمامة ، جاءين الشعر عفواً سهالً سلساً مستساغاً ، وانقادت إيلي قوافيه .
يف نشوة ذكرى املولد النبويي  وكان أويل ما أرضاين منه أيني كنت وأنا يف شهر ربيع األويل

، وأني كلي عظمة أخرى تتالشى إىل جانبها .. فانطلق  الشريف ، أفكير يف عظمة الرسول 
إالي وجدت الوهن يف   أنا ما التفتي إىل عظيم غريه   لساين بقويل : 

 لعظماِت ا
 يقول الباحث : وأويل هذه القصيدة قوله : 

 ا اهلزار بأعذب النغماتِ وشد ورد الربيع بأطيِب النسماِت 
ه أبيات ، وتتابع الشعر باملناسبات ، وأكثره ت ، وبعدالبيت أبيا" مثي جاءت قبل هذا 

 يف احملبية النبويية ، ويف احلنني إىل الديار احلجازيية ، يتخليل ذلك مواعظ وحكم . 
بدلوي  وأنا مل أفرح بالشعر أليني قلت الشعر ، أو ضارعت بشعري الشعراء ، أو ألقيت

، املتعليقني  بني الدالء .. بل فرحت به رجاء أن يلحقين اهلل باملادحني احملبيني لرسول اهلل 
 جبنابه الرفيع ، ويف ذلك شرف يل وأيي شرف ، وتقريب إليه وزلفى . 

 * ـ مناذج من شعره غري املنشور : 
 نصيحة يف مذمية الدخان 

 يهم نبيهِ فما من عاقل ف   وشاربيه  الدخان حلا اهلل
  النزيهِ  اخللق ويسمو عنه ذو   يهادى  وال خبيث ال حيلي 

 ويؤذي اجلالسني الكارهيِه     دخان ميأل الرئتني سقماً 
 فأيي شروره نصحاً ت ريهِ    ويتلف ماله ويضري جسماً 

 فشري مثي َشري ما يليِه   شرور يف الدخان جتيء ترتى 
 وله الكريهِ يقليد يف تنا    غرياً  وربي منشيأ تلقاه

 فقد يرث املذمية من أبيهِ    فال تعجب لطفٍل رام شرياً 
                                                           

 .يف كتابه غري املنشور : " مرحل حيايت بقلمي " ( ـ 1)
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 خصال السوء يورثها بنيهِ    قبيٌح بالفّت يرضى اختياراً 
 فكلي كريهٍة واهلل فيهِ    دخاٍن  قريناً ذا فال تصحب

 أال واحذر مصاحبَة السفيِه    وصاحب عاقالً فطناً أريباً 
 علي احلقي يف قويل تعْيهِ ل   نصحتك خملصاً فامَسع مقايل 
 كرمٍي ضاع يف صحراء تيِه    إذا ترك الفّت مْن غري نصٍح 

 
 
 العمرة يف رمضان 

 بنْيَ الصيام وبني َمنَسك معتمر    وديعت طيبة العتَمار جامعاً 
 متنازع األهواء دمعي منهمر   والَقلب راح موديعاً ومؤميالً 
 ور والنعَماء قاصدها غ مربالن   هذي بالد اهلل جنية أرضِه 

 من قرهبا أنت املليك املقَتِدر    يا ربِّ ال جتعله آخر عهدنا 
 د وفرحة القلب املشوق املستعر    يف طيبٍة ومبكية أنس الفؤا ـ 

 من كان يرجو األجر واألخرى أجر   من يبغ وجه اهلل حيَظ بقربه 
 ٌر ق دريف عوديت لكنيه أمْ   أنا ال أفارق طائعاً أرض احلمى 
 عند الفراق وويح قليب املنكسر  يا فرحيت عند التالق ، ولْوعيت 

 
 

 
 يف املدينة املنويرة 

 وهل جاٌر أبري من الرسوِل    جاراً لت ويف دار الرسول نز 
 فعدت بفضله أرجو قبويل   وقفت ببابه أرجو نداه 

 
 ساقِ  واشف الغليل بكأس أكرمِ   قف عند طيبة يف كرمي تالقي 

 مل تدر ماذا يف هواه يالقي    إني احملبي إذا تزايد شوقه 
 والقلب مجر والدموع سواقي    الليل سهٌد واللواعج مجيٌة 

  كم مهجة قد قريحت ومآقِ   كم يف النوى مهٌج يلويعها اهلوى 
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 ذكرى زفاف
 دة بالفالح وباملربيه    أبنيييت إني السعا ـ 

 غلبت هبذا ألف مريه    وتقى اإلله وبالرضا 
 هر واحلليي وكلي دريه   حتف الآليل واجلوا ـ 
 وعلت به فوق اجملريه    ومست حبظيك عالياً 
 وعلى جبني الدهر غ ريه    فزفافك الباهي سنا 

 يف نبله كالعنِي ثريه    وأبو الوفاء مثاله 
 ِد وهنَج خرٍي مستمريه   فتتبيعي َسَنن الرشا ـ 

 ٍء واألذى و قييِت شريه   سو ـ  وترفيعي عن كلي 
 وحماسٌن للعني قـ ريه   لتكوَن منك فضائل 
 فله هبا كوين مسريه    وتطيَب فيِك حياته 

  
 

 
 زهراء  ال تبِكي الرسول 

 زهرا الرسول رثت أباها ثاويا   تروي لنا اآلثار يف أنبائها 
 الغالياأفدي بأنَفاسي النيبي    يف طَْيبٍة ملا اإلله اختاره 

 قالت وَكان الدمع منها هاميا  إذ مزيق احلزن املربيح صدرها 
 أالي يشمي مدى الزماِن غواليا  " ماذا على من شمي تربة أمحد 
ا   صبيت على األييام صرَن لياليا  " ص بيت عليي مصائٌب لو أهني
 خري الوَرى أكرم بأمحد داعيا  ولقد عذرت إذا بكيت حمميداً 

 حتت الثرى قد راح جنماً هاويا  و أغلى راحٍل كيف التصربي وه
 أصحابه جرحاً عميقاً داميا  أبقت منييته على األييام يف 

 قد نال يف األخرى املقام العاليا   زهراء ال تبكي الرسول فإنيه 
 من طاهر ينمو كرمياً زاكيا  يكفيك سلوى أني نسَلك طاهر

  الربيية سارياكالنور يسطع يف  أكرم بآٍل مثي أصحاٍب مضوا 
 ىل الشرع القومي الناديايدعو إ   أنتم رأيتم وجه طه مشرقاً 

 رياأرضيتم فيه اإلله البا   قد كان سبقكم إليه فضيلٌة 
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 أودعتمونا هدي شرٍع باقيا  إيني ألغبطكم وأعرف فضلكم 
 عشنا هبا عيشاً كرمياً صافيا    أرشدمتونا للسعادة والتقى 

 وداً زاهيات ألجلكم خلدام   ٍق إذن لو دامت الدنيا ملخلو 
 راه الباقياتفاغنم ألخرى ما   هذي احلياة إىل املمات مصريها 

 فامسع معي يف كلي يوم ناعيا  يف كلي يوم كم عزيز راحٍل 
 وكن الفّت للخري فيها ساعيا  واغنم حياتك بالصالح وبالتقى 
 الهيا بئس الفّت يقضي حياةً   ال متض عمرك ساهياً أو الهياً 

 متمسيكاً وكِن البصري الواعيا  كن بالشريعة عامالً وهبديها 
 لضالله واتبع رَشاداً هاديا  واحذر هوًى فهوانه مستقبٌح 

 مرتفيعاً عن كلي سوٍء نائيا  واطلب كمال النفس يف أخالقها 
 متزويداً وازهد حطاماً فانيا   وارغب بأخرى عامالً متعبيداً 

 طول املدى واعبد إهلك راضيا  دع لنهجه وامحل لواء احلقي وا
 إالي عليالً أو كئيباً شاكيا  فالناس يف علل املعاصي ال ترى 
 أىني تسر تلَق املغفيل عاصيا  وشقاؤهم يف جهلهم وضالهلم 
 أكرم به ديناً قومياً شافيا  وشفاؤهم يف هدي أكرم مرسٍل 

 لوافياوالصحب طرياً والسالَم ا   أهدي صاليت للنيبي وآله 
 
 أحبي الصاحلني 

 وبذل النصح ما أحلى مساعه    بذلت النصح أمنحه مثيناً 
 فقد كشف العدوي لنا قناعه    جتنيد يا أخي للحقي واصرب 
 َسيمضي فالزَمن فيها القناعه   وال تغررك دنيا فهي حلٌم 
 وعاش مغفيالً ِغرياً أضاعه    فَمن مل يرع حقي اهلل فيها 

 حمبي الدين ال يرضى ضياعه   دين الناس لكن  وكم قد ضاع
ا دنياك ساعه   فال تغفل نفيس العمر واعمل  ألخرى إمني
 وهديم مكره واحذر خداعه   وكن يقظان ال خيدعك ِخبي 
 قبول احلقي دوماً واتيباعه   وصريي وصف شأنك يف الربايا 
 وربي النفس واصنعها صناعه  وهذيب نفسك احلريى بشرٍع 

 فرويضها وعويدها صراعه   كلي إنساٍن هواه وباطل  
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 ووجه احلقي أبلج يف نصاعه    وإني احلقي عاٍل ال ميارى 
 وأحسن يف رضا املوىل وداعه    ووديع عمرك الغايل خبرٍي 

 وبئس بضاعة احلمقى خالعه    فنعم بضاعة األخيار تقوى 
 شرى بالدين دنياه وباعه   فكم غري غويي ذي ضالٍل 

 فمن عرف املصري إليه راعه    ربي ذو انتقاٍم وإني اهلل
 أباح لكلي خملوٍق بقاعه   إله حمسٌن برٌّ كرمي 

 تقاه قدر االستطاعهوراِع    فقابل نعمة املوىل بشكر 
 أحبي اهلل خالقه أطاعه    وأحببه فإني العبد إذ ما 

 وناِج اهلل ليالً يف ضراعه    والزم ذكره واطلب رضاه 
 مناعه وتقوى اهلل تورثنا    عقبنا أماناً وخوف اهلل ي

 وال اإلعجاز أستقصي الرباعه   يف قريضي وما أبغي التعايل 
 وداعي اخلري إن خيلص أذاعه   ولكيني أحبي النصح جهدي 

 لعليي أن أنال هبم شفاعه  " أحبي الصاحلني ولست  منهم 
 وإن كنيا سواء يف البضاعه   وأكره من بضاعته املعاصي 

 هـ  1304البدروسيية ـ يف أواخر رجب  يف
 

 
 

 عتاب النفس 
 ويف األهواء كم جلتِ    أال يا نفس كم مهِت 

 وما التقوى كما قلِت     تظنيني التقى قوالً 
 بفعٍل صاحٍل مأيت    أما تسعني لألخرى 
 إىل خرٍي بال فوِت    فكوين بريًة وامضي 

 الصلِت حبدي الصارِم    فمن مل يقِض يف حقٍّ 
 فمويت كيفما شئِت    ميت حتفاً على مهٍد 

 
 ويقول رمحه اهلل : " وقَع نظري على صورة كافٍر ملحٍد فقلت : 

 أرضه ، قل : لعنة اهلل عليِه    كلي من حارب دين اهلل يف 
 يف مكان جتد الشري لديهِ    مظلم القلب إذا ما جئته 
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  تقبل عليهِ زمان ال وال   أسود الوجه فال تواله يف 
 يف ضالل ) فساد ( كسير اهلل يديهِ    كلي من وقيع أمراً باطالً 

 
 

 
 يف والدة معاذ أّب عبد الرمحن ، ولد أّب الفتح 

 كنت من موالك دوماً يف عياذ  إن تكن يف حصن علٍم عامالً 
 يف محى حصن التقى خري مالذ   عش تقيياً يا عزيزي الئذاً 

 يف حلى علٍم وتقوى يا معاذ    ترى  أسأل اهلل تعاىل أن
 

 
 

 دة دجاهد أّب النصر الرغبان يف وال
 وشعور الَقلب شاهد     يا وليداً نال حبياً 
 وعلى التقوى نعاهد      نشكر اهلل تعاىل

 ينقص األمية قائد    ينقص الدنيا رجال 
 مني للجدي سواعد     فامن  فينا وترعرع 

 إمنيا أنت " دجاهد "     وامحلن دعوة حقي 
 

 
 
 وصاياه :من ـ مناذج  14

بويية والدعويية جيد لونًا شرعييًا من أساليب الدعوة والرتبية ، رت الناظر يف حياة الشيخ ال
يغفل عنه كثري من الدعاة واملربيني ، هو اعتناؤه رمحه اهلل بتقدمي الوصيية بني احلني واآلخر ، 

تالمذته وحمبييه ، وإني " للوصيية موقعًا يف النفس خاصيًا ، عندما ألسرته وأوالده ، وإخوانه و 
تكون ممين له مكانة كرمية ، ومنزلة معظيمة ، كالوالد واملعليم واملرّبي ، وقد كانت أسلوباً 

، وهي من سنن اهلل يف املاضني ، فقد وصيى اهلل  واضحًا يف كتاب اهلل تعاىل وسنية نبييه 
َوهلِل َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض خرين بتقواه ، فقال سبحانه : } عباده األويلني واآل

ْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأْن اتَـُّقوا اهلَل َوِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ هللِ  َنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَ  َما َوَلَقْد َوصَّيـْ
( { النساء . وقال تعاىل : } 131) اهلُل َغِنيًّا َحِميًداِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض وََكاَن 
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َنا اإِلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َشَرَع َلُكْم ِمْن ( { العنكبوت . وقال سبحانه : } 8.. ) َوَوصَّيـْ
َراِهيَم  َنا ِبِه ِإبـْ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيـْ َوُموَسى َوِعيَسى َأْن الدِّ

يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه اهلُل َيْجَتِبي ِإلَْيِه َمْن  َأِقيُموا الدِّ
يُوِصيُكْم اهلُل ِفي ( { الشورى . وقال سبحانه : } 13) َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيبُ 

َذِلُكْم ( { النساء . وقال سبحانه : } 11.. ) ، لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـَيَـْينِ َأْوالدُِكْم 
( { ، 152) َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتذكَُّرونَ ( { ، } 151) َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 

 عام . ( { األن153) َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتّـُقونَ } 
ألصحابه وأميته الشيء الكثري ، الذي ال خيفى على أيي  وقد جاء من وصايا النيبي 

مطيلع على كتب السنية الشريفة ، منها ما كان عاميًا ، ومنها ما كان خاصيًا ببعض أفراد أميته 
 ولكن يراد به العموم . 

والكبار ، واآلباء واملربيني ومل تزل الوصيية باخلري والتقوى يف هذه األمية ، دأب الصاحلني 
، يطلبها الناس ، وتبذل هلم بغري طلب ، حرصاً على نصح األمية وإرشادها إىل ما يسعدها ، 

 وينري سبيلها .
وللوصيية أثرها البالغ يف نفس املوَصى ، وخباصية إذا خ صي هبا ، وذلك ملا حتمله من 

حه ، ورشده وحسن عاقبته ، فال حبي املوِصي وإخالصه للموَصى ، وحرصه على خريه وفال
يزال املوَصى يذكر ما خصي به من وصيية ، فتفعل فعلها يف نفسه ، وتؤثير يف حياته ، ويرويها 

 ملن وراءه ، ويوصي هبا من بعده .. 
وكاتب هذه السطور ال يزال يذكر كلمات توجيهيية مسعها من والده ، ومن أساتذته 

أفضل اجلزاء ، وال يزال ينتفع هبا ، ويستشهد هبا يف ومشاخيه ، رمحهم اهلل وجزاهم عنه 
 املناسبات ، وحيديث هبا أوالده وإخوانه ، ويراها من أعزي ما ورثه وتأثيله .. 

ولقد أخذ الشيخ رمحه اهلل هبذا املنهج يف حياته الرتبويية والدعويية ، فكان يف كلي مناسبة 
كتوبة حمديدة ، ويدعوهم إىل األخذ هبا ، يتقديم ألوالده وإخوانه بوصاياه وتوجيهاته ، م

واحلرص على تنفيذها .. فكان يف كلي سفرة من أسفاره إىل احلجي يكتب ألوالده وصيية 
توجيهيية تربويية ، ووصيية أخرى إىل إخوانه وتالمذته وحمبييه ، وكان من وصاياه ما يقديمه 

 ألبنائه الطاليب يف مطلع كلي عامي دراسيي ..
اه حسنة العبارة مجيلة البيان ، تصلح أن يقال فيها : جامعة مانعة ، ولو وكانت وصاي

مجعت يف كتاب لكانت صورة رفيعة من صور األدب العرّبي ، اليت جتميل صدر لغتنا احلبيبة ، 
 وتعتزي هبا .. 

ونتقديم يف ختام هذه الدراسة بنماذج من وصايا الشيخ رمحه اهلل ، إحداها وصيية 
م ، وهي مميا وجدناه يف مسويدات أوراقه رمحه اهلل ، وأخرى أمالها علينا يف تارخيها  متقدي 

 " ، وووصيية ثالثة هي آخر ما كتبه يف حياته . تذكير وتحذيردجلس : " 
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 وصيية

 
احلمد هلل ربي العاملني ، وأفضل الصالة وأمتي التسليم على سييدنا حمميد ، وعلى آله 

 ؛ وصحبه والتابعني أمجعني ، وبعد
البيانوين : مليا أمحد بن عيسى فيقول العبد الفقري إىل مواله ، الغيني به عميا سواه : 

كّل من .. { ، وقوله سبحانه : }  كّل نفس  ذائقُة الموتمسعت قول اهلل عزي وجلي : } 
.. { وقوله جلي شأنه : }  إّنك مّيت وإنّهم مّيتون.. وقوله تبارك وتعاىل : }  عليها فان  

حّمد إاّل رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات ، أو قتل انقلبتم على وما م
{ ،  أعقابكم .؟! ومن ينقلب على عقبيه فلن يضّر اهلل شيئًا ، وسيجزي اهلل الشاكرين

والعصِر إّن اإلنسان لفي خسر ، إاّل الذين آمنوا ومليا مسعت قول اهلل عزي وجلي : } 
الدنيا دار ممري ، ال دار مقري ، وأني اهلل جليت حكمته ، خلق املوت واحلياة ليبلوكم أييكم { ، مليا مسعت هذا وأيقنت أني  حّق ، وتواصوا بالصبروعملوا الصالحات ، وتواصوا بال

أحسن عماًل ، أحببت أن أوصي أهلي وأوالدي ، وذرييييت من بعدي ، وإخواين وأصحاّب ، 
هلل عزي وجلي ، وعقد القلب على اإلميان باهلل ومجيع املسلمني ـ كما أوصي نفسي ـ بتقوى ا

تعاىل ، ومالئكته ، وكتبه ، ورسله واليوم اآلخر ، وبالقدر خريه وشريه ، وأوصيهم بالعمل 
بأركان اإلسالم ، وهي شهادة أن ال إله إالي اهلل ، وأني حمميدًا رسول اهلل ، وإقام الصالة ، 

وأوصيهم مبجاهدة من استطاع إليه سبياًل .  زكاة ، وصوم رمضان ، وحجي البيتوإيتاء ال
 يراك . د اهلل كأنيك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنيه النفس على العمل باإلحسان ، وهو أن تعب

وأعّدوا لهم ما وأوصيهم باالستعداد للجهاد يف سبيل اهلل ، عماًل بقوله تعاىل : } 
ولم يحّدث نفسه بالغزو مات  من مات ولم يغُز ،: )  .. { وقوله  استطعتم من قّوة

 ( .  على شعبة من النفاق
وأوصيهم باإلقبال على تالوة القرآن ، وتدبير معانيه ، والعمل مبا فيه ، وطلب العلم 

{ وقال عزي  هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونالشرعيي ، قال اهلل تعاىل : } 
إّن المالئكة : )  وقال رسول اهلل  { ، إنّما يخشى اهلَل من عباده العلماءوجلي : } 

 ( .  لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًى بما يصنع
وأوصيهم بالتقريب إىل اهلل تعاىل بالفرائض ، مثي التحبيب إليه بالنوافل ، عماًل بقوله 

وما تقّرب إلّي عبدي بشيء أحّب إلّي مّما افترضت تعاىل يف احلديث القدسيي : ) .. 
 .. ( .  يتقّرب إلّي عبدي بالنوافل حّتى أحّبهعليه ، وما يزال 

ن بالعقل وأوصيهم بكمال التمسيك بالشرع اإلسالميي احلنيف ، وعدم قياس أمور الدي
 ي إليه . حدي ينتهي إليه ، كما للبصر ، فللعقل حدي ينته
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وأوصيهم بإحالل احلالل ، وحترمي احلرام ، واجتناب الشبه ، واتيباع السنية ، واجتناب 
البدعة ، والثبات على ذلك ، ولو القوا يف سبيل ذلك املشقيات ، أو نشروا باملناشري ، ففي 

إّن من ورائكم أيّام الصبر ، الصبر فيهّن مثل القبض على الجمر ، للعامل احلديث : ) 
فيهّن مثل أجر خمسين يعملون مثل عمله ، قيل : يا رسول اهلل ! أجر خمسين رجالً 

 ( .  قال : بل أجر خمسين منكممّنا أو منهم .؟ 
وأوصيهم أن يدعوا الناس إىل التمسيك بالدين ، واالعتصام حببله املتني ، والتشبيث 

ومن أحسن قواًل مّمن دعا إلى اهلل ، بالكتاب والسنية قواًل وعماًل ، قال اهلل تعاىل : } 
 { فصيلت .  وعمل صالحاً ، وقال : إنّني من المسلمين

 .  لومة الئم وأالي تأخذهم يف اهللهي عن املنكر ، باملعروف ، والن وأوصيهم باألمر
تيقوا اهلل ، وأوصيهم أن يزهدوا بالدنيا وأهلها ، ويرغبوا باآلخرة والعمل هلا ، وأن ي

ال  ، وأن حيبيوا يف اهلل ، ويبغضوا يف اهلل ، فإني اهلل تعاىل يقول : } ويكونوا مع الصادقني
ُنوَن بِاهلِل َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اهلَل َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم َأْو َتِجُد قـَْومًا يـُْؤمِ 

َناَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشيَرتـَُهْم ُأْولَِئَك َكَتَب ِفي قـُُلوِبِهْم اإِليَماَن َوأَيََّدُهْم ِبُروح  ِمْنهُ   أَبـْ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه  َويُْدِخُلُهْم َجنَّات   َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اهلُل َعنـْ َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنـْ

 ( { اجملادلة . 22) ُأْولَِئَك ِحْزُب اهلِل َأال ِإنَّ ِحْزَب اهلِل ُهْم اْلُمْفِلُحونَ 
 ( .  من أوثق عرا اإليمان الحّب في اهلل ، والبغض في اهلل: )  وقال 

م صفوة هذه األمية ، وب سن العقيدة بالصوفيية وأوصيهم حب تأويل املشتبه من ، وبأهني
 علم ذلك إىل اهلل تعاىل .  كالمهم ، أو تفويض

وأوصيهم أن يعلموا أن طريقتنا هذه مبنيية على الكتاب والسنية ، وما خالف الكتاب 
األب واجلدي ، بل البدي والسنية فهو ردي ، وأني التصويف ال تكفي فيه النسبة ، وال يورث عن 

 فيه من العمل بعمل السلف الصاحل ، والتخليق بأخالقهم . 
وأوصيهم بدوام الطهارة ، ودوام ذكر اهلل تعاىل ، وال سييما ذكر القلب ، وحبضور 
اجلمعة واجلماعات ، وباالجتماع على الطاعات ، والتعاون على املربيات ، قال تعاىل : } 

 { .  لتقوى ، وال تعاونوا على اإلثم والعدوانوتعاونوا على البّر وا
 وأوصيهم بأن حيبيوا للناس ما حيبيون ألنفسهم ، ويكرهوا هلم ما يكرهون ألنفسهم . 

وأوصيهم وأوصي نساءهم بالقرار يف البيوت ، وأالي يبدين زينتهني ، وأن حيتجنب من 
إيّاكم والدخول على : )  يف قوله نيبي الغري احملارم احلجاب الكامل ، عماًل بتحذير 

 ( .  ما تركت بعدي فتنة أضّر على الرجال من النساء: )  .. ( وقوله  النساء
ال يكن أحدكم إّمعة : : )  وأوصيهم أالي ينجرفوا مع الزمن وأهله ، عماًل بقوله 

يقول : أنا مع الناس ، إن أحسن الناس أحسنت ، وإن أساءوا أسأت ، ولكن وطّنوا 
 ( .  إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم أنفسكم ،
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وأوصيهم بتجديد التوبة إىل اهلل تعاىل دائماً ، فإني اهلل حيبي التويابني ، وحيبي املتطهيرين 
إّن اهلل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده ، ويف احلديث الشريف : ) 
 ( .  بالنهار ليتوب مسيء الليل

وأوصيهم باإلكثار من االستغفار ، وال سييما يف األسحار ، وأن يكونوا من املتيقني 
احملسنني ، الذين كانوا قلياًل من الليل ما يهجعون ، وباألسحار هم يستغفرون ، ويف أمواهلم 

 حقي للسائل واحملروم . 
اب اهلل ، فقد وأوصيهم باإلخالص هلل تعاىل يف األقوال واألفعال ، ليكونوا من أحب

اإلخالص سّر من سّري ، استودعته قلب من روي عن اهلل تعاىل يف احلديث القدسيي : ) 
إّن اهلل ال يقبل من العمل : )  ( ، وليكون عملهم مقبواًل ، قال  أحببت من عبادي

 ( .  تغي به وجههإالّ ما كان له خالصاً ، واب
،  ة أهل بيته ، وعالمة ذلك اتيباعه ، وحمبي   حبية النيبي وأوصيهم أن يتوهليوا مب

قل : إن كنتم تحّبون اهلل فاتّبعوني وإحياء سنيته ، والبذل يف مرضاته ، قال اهلل تعاىل : } 
من أحيا سّنتي : )  { ، وقال  ، يحببكم اهلل ، ويغفر لكم ذنوبكم ، واهلل غفور رحيم

 ( .  عند فساد أّمتي كان له أجر مئة شهيد
} يا يأمروا جبميع ذلك أهليهم وأبناءهم وذريياهتم ، عماًل بقوله تعاىل : وأوصيهم أن 

 .. { وقوله  أيّها الذين آمنوا ! قوا أنفسكم وأهليكم نارًا ، وقودها الناس والحجارة
 .. ( .  كّلكم راع  ، وكّلكم مسئول عن رعّيته: ) 

: )  ال رسول اهلل وأوصيهم أن يدعوا يل خبري ، ليكون يل بدعائهم عمل دائم ، ق
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إاّل من ثالث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد 

 ( .  صالح يدعو له
وأن يدعوا للمسلمني أن يويلي عليهم خيارهم ، وال يويلي عليهم شرارهم ، وأن يقويي 

 شوكتهم ، ويعزي شأهنم ، ويؤييدهم بنصر من عنده . 
هذه الوصيية ، وينشروها على الناس ، ليعمي هبا النفع إن شاء اهلل  وأوصيهم أن يطبعوا

 ، وأكسب هبا دعوة صاحلة . 
 وصليى اهلل على سييدنا حمميد وعلى آله وصحبه وسليم . واحلمد هلل ربي العاملني .

  
الفقري إليه     هـ  1371/ من ذي القعدة 16كتبه بقلمه يف 

 تعاىل
 ن البيانويني أمحد عزي الدي             

 
 وصية من وصايا الشيخ أمحد عزي الدين البيانوين رمحه اهلل تعاىل 
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رسول يقول رمحه اهلل : " احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على سييدنا حمميد 
 ، وعلى آله وأصحابه والتابعني ومجيع املؤمنني ، وبعد ؛ اهلل 

جلي ، ودوام مراقبته واستشعار خشيته ودجاهدة فإين أوصي إخواين بتقوى اهلل عزي و 
النفوس يف مرضاة اهلل تبارك وتعاىل ، والتقريب إليه بطاعته ، واجتناب معصيته ، وأؤكيد عليهم 

 ما يلي : 
ـ الثبات على اخلري الذي هدوا إليه ، من التمسيك بالدين والعمل بفضائله والدعوة  1

قي لزمه ، وتشبيث به ، ونشط فيه ، وإني من أخطر ما إىل اهلل عزي وجلي ، فمن هدي إىل احل
 يعرتي اإلنسان فتوراً ق بعد نشاط ، وإدباراً بعد إقبال ، وضالالً بعد هدًى . 

ـ والتدقيق يف حماسبة النفس على الوصايا ، فالنفس متيل إىل الراحة ، وتنفر من  2
 الطاعة ، وختلد إىل الفتور . 

، وأحكم سياستها ، وصلت به إىل الكمال اإلنسايني فإذا أحسن اإلنسان قيادهتا 
 املنشود ، وإذا تابع هواها ختليفت عن ركب الرجال ، وقعدت به عن الكمال .

ـ واحملافظة على املواعيد ، واالهتمام باجللسات ، والتنافس يف ذلك ، فمن اهتمي بأمر   3
خليف أو التقاعس كلي ذلك عالمة كان من السابقني إليه ، واحملافظني عليه ، والتأخير أو الت

 على قلية االكرتاث ، وجالب للفتور ، وسار بالعدوى إىل نفوس الضعفاء . 
ـ والتحابي فيما بينهم ، وتوثيق احملبية مبا يستطاع من لطف وأدب ، واحرتام وتواضع  4

، وحسن إصغاء ، وغضي عن اهلفوات ، وعفٍو عن الزاليت ، وتناصح حيبي خالص . فلوال 
 احملبية ما تأليفت مجاعة ، وال متكينت هلا روابط ، وال تعاونت على بري ، وال جنحت يف عمل . 

 ـ وتغليب اجلدي يف األمور ، ودجانبة الدعابة واهلزل ، وال سييما يف احللقات .  5
فاحلياة جدي ، والدعوة إىل اهلل جدي ، واجلدي من مؤهيالت الرجال إىل عظائم األعمال ، 

ة بطالة ، والضحك خفية ، واهلزل هزال ، وكلي ذلك ال يعطي مثرة ، وال يؤديي إىل والدعاب
 خري . 
ـ وسلوك سبيل احلكمة يف األمر باملعروف ، والنهي عن املنكر ، والدعوة إىل دين  6

اهلل تبارك وتعاىل ، وال سييما الولد مع أهله ، والطالب مع رفاقه وأساتذته ، فاحلكمة جتعل 
 رتماً عند الناس ، وترفع شأن احلقي ، الذي يدعو إليه . صاحبها حم

ـ واهتمام الطاليب بشأن الدراسة ، ويف ذلك مصلحة الدين والدنيا معاً ، وما أجدر  7
 الشابي املتديين أن يكون موضع ثناٍء من أهله ، وإعجاب من أساتذته ، واحرتام ممين عرفه . 

فاإلسالم دين النظام واالنتظام ، ودين  ـ وحسن الطاعة ألساتذهتم وموجيهيهم ، 8
 الوحدة والقوية . ولوال الطاعة ما اجتمعت كلمة ، وال تكوينت قوية ، وال حتقيقت غاية . 

ـ وأوصيهم أخريًا بالدعاء يل ، وألنفسهم ، وإلخواهنم ، وللمسلمني ، وال سييما يف  0
 وقت السحر ، ويف السجود ، ويف أعقاب الصلوات . 
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 تبارك وتعاىل أن يغفر يل وهلم وللمسلمني ، وأن يسديد خطانا فيما يرضيه ، وأسأل اهلل
ويثبيتنا على احلقي ، ويلحقنا بالصاحلني ، إنيه مسيع دجيب ، وهو أكرم مسئول 

(1) . 
 أمحد عزي الدين البيانوين      هـ  24/11/1388يف 

 
 وصيية أخرى 

  رمحه اهللمن وصايا الشيخ أمحد عزي الدين البيانوين
 

احلمد هلل اهلادي إىل سواء السبيل ، والصالة والسالم على سييدنا حمميد ، أفضل داع 
إىل اهلل وأهدى دليل ، ورضي اهلل عن اآلل والصحابة والتابعني ، ومجيع املؤمنني . وبعد ؛ 

ضالً عن سائر فإن اهلل تبارك وتعاىل ، جعل الدنيا دار ممري ، ومل يكتب فيها اخللود ألنبيائه ، ف
خملوقاته ، وجعل اآلخرة دار مقري ، ومثوبة وجزاء ، وإمنا أنا عبد ، يوشك أن يفجأين أجلي ، 
فإين أوصي أهلي وإخواين ، وأرحامي وأحباّب ، بتقوى اهلل عزي وجلي ، ودوام الدعوة إليه ، 

وا وعمُلوا والعصِر ، إن اإلنسان لفي خسر  ، إاّل الذين آمنُ  فإن اهلل تعاىل يقول : }
 { العصر . الصالحات ، وَتواصوا بالحّق ، وتواَصوا بالصبر 

وإن األمور جتري بإذن اهلل ، فال حيملنيكم استبطاء أمر على استعجاله ، فإن اهلل 
عزيوجلي ، ال يعجل لعجلة أحد ، ومن غالب اهلل غلبه ، ومن خادع اهلل خدعه ، حريروا 

، وبادروا إىل كل خري ، وال تسويفوا ، فإن األيام متري   نيياتكم هلل ، وأخلصوا أعمالكم هلل
كاألحالم ، واألعمار تنقضي ، وكأن اإلنسان مل يلبث إالي ساعة من هنار ، فالدنيا بطوهلا 

 وزينتها ومباهجها ، أحقر من أن تشغل عن اهلل ، وعن العمل لآلخرة .
يف الدعوة إىل اهلل ، ـ خذوا أنفسكم بالعزائم ، وجاهدوها يف اهلل ، واصدقوا  1

 واعتصموا حببل اهلل ، وعليكم باجلماعة ، فإن يد اهلل مع اجلماعة . 
ـ ال تنسوا أن نقطة االنطالق يف خدمة اإلسالم ، هو العمل باإلسالم ، فكوينوا  2

 الفرد املسلم ، ليكوين األسرة املسلمة ، فيتكوين اجملتمع املسلم . 
ها يف سبيل اهلل ، وحريروها من رقي الشهوات واملالذي ، ـ بيعوا أنفسكم هلل ، وابذلو  3

واجعلوا اهلموم مهيًا واحدًا ، يكفكم اهلل كل همي ، واصدقوا اهلل يصدقكم ، واتيقوا اهلل ، 

                                                           

ومفاهيم دعويية من حياة الشيخ أمحد عزي الدين البيانوين رمحه اهلل تعاىل "  ( ـ ينظر كتاب الباحث : " أساليب تربويية1)
 / فما بعد .148نشر دار ابن حزم ص/
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واذكروه ، وأدميوا مراقبته ، وحتبيبوا إليه بالطاعات ، وحبي الصاحلني من عباده ، لتكونوا من 
 .  أوليائه وأتقيائه وأهل وداده

ـ وأكثروا من الدعاء يل وألوالدي ، وذرييييت وإخواين ، ومجيع املسلمني ، وأستودع  4
 دينكم ، وأمانتكم ، وخواتيم أعمالكم . والسالم عليكم ورمحة وبركاته .

 أمحد عزي الدين البيانوين        
 رمحه اهلل رمحة واسعة                 
  

 
 

 املبحث الثالث
 لتأليف وخصائص كتاباته ومزاياهاأسلوبه يف ا

 
ال شكي أني هدف الكاتب مما يكتب ، ودوافعه اليت تلحي عليه بالكتابة ، والشرحية اليت 

 يريد أن خياطبها .. كلي ذلك حيديد له األسلوب الذي يكتب به ويتوخياه ..
 وما كلي من أراد أسلوباً أحسنه ، وقدر عليه ، وو فيق له . 

ه اهلل من العلماء القالئل ، الذين أسهموا يف سدي الفجوة بني ولقد كان الشيخ رمح
اجليل الغابر واجليل املعاصر ، الذي مل يعد يتقبيل األساليب القدمية يف العرض والتأليف ، 

ا الكتب الصفراء من كثري وأصبحت الكتب القدمية تعريي   وفيها كثري مميا ال ، من الناس أهني
 هذا العصر ، بل وفيها أخطاء علميية قد اكتشف يف هذا يف اهتمامات الناس حتت يدخل

ا إىل مقوالت شائعة ، كانت مبلغ الناس  ا مل تكن مستندة إىل حقائق علميية ، وإمني العصر أهني
من العلم يف تلك العصور ، ومع ذلك فلم يستطع كثري من العلَماء واملشايخ التحرير منها ، 

 الشيخ رمحه اهلل قدرة خاصية على تقريب ذلك إىل لغة أو اجلرأَة على خمالفتها ، وقد أويت
سهلة معاصرة ، وتلخيصه بأحسن عبارة ، وأسهل أسلوب ، مع اجتناب ما ال فائدة منه ، 
أو ال يتناسب مع هذا العصر ، ومن مثي فَقد أسهمت كتاباته رمحه اهلل يف حتقيق هذا اهلدف 

 بعدية مزايا أمهيها : ليفاته ، وامتازت مؤ 
ـ تقريب العلوم اإلسالميية ، وتبسيط عرضها لتناسب لغة العصر ، وتكون مؤثيرة  1

ابة ، ال تنزل عن اخلاصية ، وال تعلو عن مستوى العامية ، وهذا ما نالحظه يف كتابه : "  جذي
 . مجموعة العبادات على مذهب اإلمام أبي حنيفة رحمه اهلل تعالى "
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الشرعيية من الكتاب والسنية ، والسرية النبويية ،  ـ ربط احلقائق اإلسالميية بأدليتها 2
وهدي السلف الصاحل ، ففي كتب الشْيخ وفرة من األدلية الشرعيية مقصودة ، وكْثرة هادفة ، 
القصد منَها تثبيت احلقائق اإلسالميية يف القلوِب ، ومحل الناس على التمسيك هبا ، والعمل 

 لى األحاديث الصحيحة واحلسنة .مبقتضاها ، وكان جلي اعتماده يف ذلَك ع
، وقد رخيص العلماء يف رواية األحاديث ويستشهد أحيانًا باألحاديث الضعيفة 
مل إذا كانت تندرج حتت أصل شرعيي عامي ، و الضعيفة ، والعمل هبا يف فضائل األعمال ، 

 تحقيق فيه ذلك . وما يذكره من األحاديث الضعيفة كليه مميا ييشتدي ضعفها ، 
رهم ، فهو من خري ما يعطي كتبه نكهة روحيية ا استشهاده بقصص الصاحلني وأخباوأمي 

ر " ، كما جاء عن مالك بن دينا حكايات الصالحين تحّف الجّنةمؤثيرة ، إذ إني " تربويية 
الحكايات جند من جنود اهلل عّز وجّل ، رمحه اهلل تعاىل ، وقال اجلنيد رمحه اهلل تعاىل : " 

وَُكالًّ " ، فقيل له : هل هلذا من شاهد ؟ قال : قوله تعاىل : }  ان المريدينيقّوي بها إيم
استكثروا من { هود ، وقال آخر : "  نـَُقّص َعليَك ِمن أنباِء الرُسِل َما نُثّبُت بِه ُفؤاَدكَ 

، فأخبار الصاحلني توقظ  (1)"  الحكايات فإنّها ُدَرر ، وربّما كانت فيها الدرّة اليتيمة
بالعزائم وتـ ثَبيتها ، وترقى باملؤمن يف مدارج اخلري والكمال ، وتدفع وتنهض  وترقيقها ، القلوب

 الغفلة عن قلبه بإذن اهلل تعاىل .
ومن آثار ذلك : وصل اجليل املعاصر بسلف هذه األمية الصاحل ، وبيان أني سبيل 

إىل دين اهلل تعاىل ،  لتمكني هو العودة الصادقةعودة األمية إىل ما كانت عليه من العزية وا
 .   " الحّق والباطل "رق أو الغرب ، كما يف مقديمة رسالة : ونبذ التبعيية للش

ـ عرض حماسن اإلسالم ومزاياه ، وفضائله وكماالته ، وردي شبهات أعداء اإلسالم ،  3
 وتفنيد مزاعمهم ، وهو ما يالحظ يف كتبه يف كلي مناسبة ، عدا ما أفرده باحلديث من ذلك

 " . " من محاسن اإلسالموحتديث عنه يف رسالة : 
لسلوك ، ـ االهتمام باجلانب الرتبويي العمليي ، سواٌء ما كان يتيصل منه بالعقيدة أو ا 4

 والبعد عن املوضوعات اليت ال فائدة عمليية منها . 
مبادئ  وإني الَقارئ لكتبه جيد فيها روح اإلميان واإلخالص ، وحرارة الَغرية الصادقة على

 واالعتزاز بكلي ما جاء بِه اإلسالم ..لرتكيز على العمل والسلوك ، اإلسالم وحرماته ، وا

                                                           

/ ألستاذنا الشيخ عبد الفتياح أبو غدية رمحه اهلل ، 18( ـ من مقديمة كتاب : " صفحات من صرب العلماء " ص/1)
 نقالً عن كتاب : " اللقط يف حكايات الصاحلني " .
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ـ الرتكيز واالختصار ، والبعد عن التطويل اململي ، أو االختصار املخلي ، أو احلشو  5
يت تشبه ريسه ، واللتديية اليت يعديها املعليم تحضري والتكرار ، فأْسلوب كتابته أشبه باملادية ال

 املذكيرات .
 املعصية فكتابه : " اإلميان باهلل تعاىل " يقرأ يف جلسة واحدة ، وكذلك كتابه : " شؤم

كذلك رسالة : " سبيل اهلدى والعمل " ، ألني و  وبركة التقوى " يقرأ يف جلسة واحدة ،
أكثر من القصد األويل مميا يكتب التذكري ال التعليم ، وأكثر الناس حاجتهم إىل التذكري 

 حاجتهم إىل التعليم . 
ـ ومن مزايا مؤليفاته : تصحيح املفاهيم املخطئة يف فهم الدين ومبادئه ومصطلحاته ،  6

مميا يصدي الناس عن العمل الصاحل ، وجيعلهم َيسلكون مسالك منحرفة ، يف فهم الدين 
م والعمل به ، وهم يظنيون وحقيقته ، إىل على خري وهدى ، بدءًا من مفهوم اإلسالم  أهني

مفهوم التوكيل ، ومفهوم اإلميان بالقضاء والقدر ، ومفهوم الرجاء وحقيقة الغرور ، ومفهوم 
 .. ورسائله هِ بكت  التمسيك بالدين وحقيقته .. وغري ذلك مميا نراه مبثوثاً يف

تشويِش ـ ومن َمزايا كتبه : البعد  عن إثارِة اخلالفاِت الفكرييِة والفقهييِة ، ملا فيها من  7
العامية ، ومحِلهم على ما َيَسع  اخلالف  فيه ، وإشغاِل الناِس بالقيل والقال وكثرة اجلدال ، عميا 

 ي همُّهم من صاحل العمل ، وإنكار ه على من يفعل ذلك ويشغل الناس باجلدل واملراء .
فوائد مجية ـ ومن َمزايا كتبه : ما عرض فيها من جتاربه الدعويية والرتبويية ، مميا فيه  8

للعلماء والدعاة إىل اهلل تعاىل ، كما عرض يف كتاب اإلميان بالقضاء والقدر من حواره مع 
من جتربته العمليية كما عرض يف كتاب اإلميان باملالئكة تلفة ، و الطاليب يف مناسباٍت خمبعض 

ني ديععميا يزعم من حتضري األرواح ، وما وصل إليه من نتيجة ، تثبت كذب هؤالء امل
وخداعهم للناس ، ومن ذلك أيضًا ما ذكره يف كتاب الرؤى واألحالم من رقية جريهبا بدعاء 
نبويي مبارك ، كان فيها حفٌظ من شري الشياطني وكيدهم ، وسبٌب ملنع إجهاض املرأة احلامل 

. 
،  ـ ومن َمزايا كتبه : ما خيتم به أكثرها من أدعية نبويية خمتارة مناسبة ، تقويي اإلميان 0

وتشحذ العزائم ، وتوجيه القلوب إىل اهلل َتعاىل ، مثي يوجيه نداًء للمؤمنني ، أو للدعاة إىل اهلل 
تعاىل ، أو لعامية الناس ، ينهض اهلمم ، وحيفز على االلتزام والعمل ، وحيثي على تطبيق ما 

 جاء يف الكتاب من أحكام وآداب .
 
 

 
 

 املبحث الرابع 
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 م نفعهاانتشار كتبه ، وعمو 
 

لقيت كتب الشيخ رمحه اهلل القبول من العامية واخلاصية يف حياته وبعد وفاته ، وذلك 
 لسببني رئيسييني : 

ـ ملا كان يتمتيع به رمحه اهلل من الصدق واإلخالص ، واحلرص على نفع األمية ،  1
 والتجريد عن شهوة الرياء والسمعة ، وهذا ما شهد به العامية واخلاصية .

ا سديت حاجة ملحية يف نفوس الناس لعرض حقائق اإلسالم ومبادئه بصورة ـ و  2 ألهني
 عصريية مناسبة ، وأسلوب مالئم .

وأذكر من الوقائع اليت صادفتها مناذج من اهتداء بعض الناس بقراءة كتب الشيخ رمحه 
 اهلل وانتفاعهم هبا ، وهم ال يعرفونه ، فمن ذلك : 

كتبًا يقرؤها ، لعدد من العلماء واملفيكرين ، ومنها كتب ـ أنيين قديمت لطبيب خمتصي   1
للشيخ أمحد رمحه اهلل ، ومل أعريفه بصليت مبؤليفها ، فقرأ تلك الكتب كليها ، مثي ردها إيل ، وهو 

" هذه الكتب كّلها بكفة ، وكتب الشيخ البيانوني بكّفة أخرى ، إن لها طعماً يقول : 
 روح متمّيزة .. " . خاّصاً ، وجاذبّية خاّصة ، ولها

ـ وتعريفت على طالب علم أهنى دراسته اجلامعيية ، وقال يل : " إنيه مل يعرف لذية  2
 العلم والتوجيه بصدق إىل طلبه إالي بعد قراءة كتب الشيخ رمحه اهلل " .

ـ وأهديت الشيخ محزة السعداويي رمحه اهلل ، وكان من وجهاء أهل العلم يف مدينة  3
لعقائد للشيخ ، فقرأهتا إحدى بناته ، وهي تدرس يف اجلامعة دراسة شرعيية جدية سلسلة ا

ا مل تكن تعرف كثريًا من حقائق العقيدة اإلسالميية إالي بعد أن  وأعجبت هبا ، وأقسمت إهني
 قرأت هذه الكتب .

ـ وحديثين بعض اإلخوة اخلطباء الالمعني ، أن كتب الشيخ أمحد رمحه اهلل ، ال تزال  4
رجع األساسيي الذي يعود إليه يف حتضري خطبه ودروسه ، وحماضراته للعامية ، ملا متتاز هي امل

 به من حسن العرض ، وسهولة األسلوب ، ووفرة النصوص الشرعيية واألدلية .
هذا ، وقد ترمجت بعض كتب الشيخ رمحه اهلل إىل لغات أخرى ، فعمي نفعها ، 

بوجه خاصي ، يف عدة بلدان عربيية ، كمصر "  سبيل الهدى والعملوطبعت رسالته : " 
 وتونس طبعات عديدة ..

نسأل اهلل تعاىل أن جيعل ذلك يف موازين حسناته ، وأن جيمعنا به يف مستقري رمحته ، 
 إنيه ويلي ذلك والقادر عليه ، وه و موالنا نعم املوىل ، ونعم النصري . 
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 اخلامتة : 
 

احلقي يف كل جيل ، ورسالتهم يف كلي زمٍن أن ي ربيوا الناس إني مهمة علماء األمة ودعاة 
باإلسالم ، وأن يربطوا بني أجيال األمية املتالحقة ، ويف حياهتا النظريية والعمليية وبني اإلسالم 

 عقيدة ومنهجاً ، وأخالقاً وسلوكاً ، وعبودية ، خالصة هلل رب العاملني .
 تجّلى في :وإذا كان كمال المربي ونجاحه في عمله ي

ـ نقل عقل اإلنسان ونفسه وروحه من حالة دنيا إىل حالة أعلى ، وكلما ترقيى  1
 باإلنسان ومسا به أكثر دلي ذلك على كماله ورفعة عمله .

ـ ويتجليى أيضًا جناح املرّبي يف سعة دائرة الناس الذين استطاع أن ينقلهم إىل  2
وأمشل كان ذلك أدل على كمال املرّبي الكمال اإلنساين ، فكلما كانت الدائرة أوسع 

 وجناحه يف عمله .
ـ كما يتجليى جناح املرّبي يف عمله : يف صالح هذا املنهج وهذه الرتبية ، وحاجة  3

 الناس مجيعاً إليها ، واستمرار إيتاء هذه التعاليم آثارها على مدية من الزمن أطول وأمشل .
أكمل وجه ، وامتازت به شخصيية النيبي  على وكلي ذلك مما حتقيق يف حياة النيبي 

  ، يف تأثريه العجيب يف القلوب ، وتغيريه للنفوس ، وقد شهد له بذلك القريب والبعيد ،
 واعرتف به العدوي قبل الصديق ..

وعلى قدر ما يكون الدعاة الربيانييون ، واألئمية املهدييون على قدم االتيباع ملنهج النيبي 
 يتحقيق هلم النجاح يف أعماهلم ، وتبقى آثارهم من بعدهم ، وتنتفع  يف الرتبية وهديه

 األمية هبا ، ويكتب هلا الَقبول بني الناس ..
وقد رأينا من خالل هذه الدراسة : كيف أني شخصيية الشيخ رمحه اهلل قد جتليت يف 

سطريها ومعاجلة منهجه الدعويي والرتبويي ، مثي جتليت بقوية يف كتاباته ، اليت مل يدفعه إىل ت
 موضوعاهتا إالي الشعور حباجة األمية امللحية هلا ، واالجتهاد يف نصحها وتذكريها ..

وإذا كانت احلياة متوج باحلركة الفكريية والعمليية ، وهي متجديدة متطويرة ، فإني جزءاً ال 
كة احلياة املتجديدة يتجزيأ من مهمية العلماء والدعاة إىل اهلل تعاىل واملربيني أن يوائموا بني حر 
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املتطويرة وبني منهج اإلسالم وهديه ، ولن يتأتيى هلم ذلك إالي بالتجديد يف أساليب الدعوة 
ووسائلها ، ويف عرض مبادئ اإلسالم وقيمه ، وإعادة صياغة الرتاث الفكريي والفقهيي ليليبي 

 ني جيل وآخر ..حاجات الناس واهتماماهتم ، ويسدي الفجوة النفسيية والفراغ الفكريي ب
وبعد ؛ فهذا ما وفيق اهلل تبارك وتعاىل إليه من كتابة سرية هذا العلم الربيايني ، من 

 أعالم الدعوة والرتبية يف بالد الشام حول سريته الشخصيية ، ومؤليفاته وآثاره
.. وال أدلي على هذه السعادة من أنين ال أزال يف حياته حقًا لقد سعدت بصحبته 

وحتها الغامرة إىل يومي هذا .. وال أزال أترمني بذكرياهتا العبقة ، وقد مضى أعيش يف حبب
  عليها ما يزيد عن ثالثني عاماً ..

ذكريات عزيزة ، فتجديدت يف نفسي يوم جلست أكتب عنه سعدت بصحبته مثي 
، واجلدي واإلخالص سيدت أمام ناظريي حياة مليئة بالصدق تعبق بالروحانيية الفيياضة ، وجت

 والعطاء .. 
فأجدها يف نظر كثري من الناس دية اليت قضيتها يف صحبته وإنين ألنظر إىل تلك امل

مدية ليست بطويلة ـ تسع سنني ـ ولكنين أنظر إىل عطائها وتأثريها فال أكاد أصديق صحية 
حساّب هلا .. فأعيد التفكري يف عددها ألجدها مرة أخرى تسع سنني .. كانت مرتعة يف 

وإذا كانت قيمة الزمن حتديدها قيمة األحداث واملواقف اليت ، ثريية يف عطائها .. مواقفها 
تقع فيه ، فحقي يل هبذا املقياس أن أعدي صحبيت هلذا الرجل تتجاوز هذا العدد احملدود من 

ـ أعيش بصمات تلك السنوات كلي يوم وال متزييد السنوات بكثري .. فأنا ال زلت ـ غري مبالغ 
ر ، الذي تأليقت فيه تلك الشخصيية يف شّت احلياة .. وأجد مصداق ذلك الفك ميري ّب يف

عن تقدمي الشكر ، واالعرتاف عن عجزي  جد عزاء أحداث احلياة من حويل .. فال أ
بعظيم الفضل ، إالي أن أستمطر شآبيب الرمحة من الرمحن الرحيم ، على اجلدث املتواضع ، 

لك الرجل العظيم ، وأسأل اهلل تعاىل أن يرفع صاحبه عنده الثاوي يف ربا مقربة األعراّب لذ
 بييني والصدييقني والشهداء والصاحلني .يف عليييني ، مع الذين أنعم اهلل عليهم من الن

عظيم فيه وإيني إذ أتأميل شيئًا من اخلري وفيقين اهلل إليه أجد بصمات ذلك الرجل ال
إالي جزٌء من عمل الشيخ وامتداٌد لسعيه ف شاهد صدق على أن التلميذ وعمله إن مها تق
.. 

وعندما تتجديد يف النفس مشاعر احلزن بفراق أمثال هذا الرجل العظيم ال جيد املرء 
عزاء عن ذلك سوى الطمع برمحة اهلل تعاىل اليت انتقلوا إليها ، وأني هذه الدار ليست بدار 
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الرجاء بعظيم فضل اهلل تعاىل ، .. وأن  ، وأني اآلخرة خري هلم من األوىل قرار وال جزاء
 وحسن الظني به أن جيمعنا هبم يف حببوحة جنيته ، ومستقري رمحته ..

سريته ، ومع مؤليفاته ، فال تنس يف وإذا سعدت أخي القارئ الكرمي بصحبة الشيخ 
أن ختصيه بدعواتك الصاحلة ، كما ختصي كاتب هذه السطور ، ولك مبثل ذلك ، ولك من 

وصادق احلبي ، ما يكون كفاء دعواتك أو يزيد ، ونسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا  مودية القلب ،
 من املتحابيني فيه ، وأن يظلينا يف ظلي عرشه ، يوم ال ظلي إالي ظليه .

الله مي اجعلنا ه داة م هَتِديَن ، َغرَي َضالينَي وال م ِضلِّنَي ، ِسْلمًا ألولياِئَك ، وَحرباً 
بُّ حب  بَِّك َمن أحبَّك ، ونـ َعاِدي ِبعداوِتَك َمن َخاَلَفَك . ألعداِئَك ، حنِ 

وَنسأل َك الله مي ح بََّك ، وح بَّ َمن حيبُّك ، َوح بَّ َعَمٍل يـ َقرِّب نا إىل ح بَِّك ، واجَعل 
 َخرَي ع م رِنا آِخَره ، وَخرَي َعَمِلنا َخوامتَه  ، وَخرَي أيياِمنا يَوَم نَلَقاَك وأنَت رَاٍض َعنيا .

وصليى اهلل على عبده ونبييه سييدنا حمميد ، النيبي األمييي الطاهر الزكيي ، وعلى آله 
 وصحبه وسليم . وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربي العاملني . 
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 رقم الصفحة         املوضوع 
 اإلهداء

 قَالوا يف هَذا الرجل 
 تقدمي بقلم فضيلة الشيخ الدكتور حممد أبو الفتح البيانوين

         3 

  مالمح من بيئة الشيخ وعصره : 
 ت من حياته ، وفيه أربعة مباحث : الفصل األويل : حملا

 املبحث األويل : التعريف بالشيخ أمحد عزي الدين البيانويني رمحه اهلل
 االسم والنسبة ، وتاريخ الوالدة ومكاهنا ، والبلد واألسرة .  *
 نشأته العلميية ومشاخيه ، والعلوم اليت برز فيها ، ومكانته بني العلماء :  *
 أوالده وأبرز تالمذته .  *
 رحالته وأسفاره .  *
 مرضه ووفاته ، وجنازته ودفنه ، وشهادة معاصريه فيه .  *

 املبحث الثاين : نشاطاته العمليية وميادينها : التعليميية  والدينيية والدعويية
  نشاطه التعليميي .   *
  نشاطه الديين والدعويي .   *
 نشاطه االجتماعيي .  *

 املبحث الثالث : شخصييته وأخالقه وصفاته
 رته اخلِلقية ومالمح شخصيته وخصائصها .صو   *
 صفاته اإلميانيية .  *
 أخالقه ومشائله .  *

 املبحث الرابع : مالمح فكره الدعويي والرتبويي 
   تشخيصه لواقع األمية ، وسبيل النهوض هبا .         *
 مالمح فكره الدعويي .  *
 مالمح فكره الرتبويي .  *
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 الفصل الثاين : التعريف مبؤليفاته
 يف أسباب التأليف وبواعثه : ـ 

 ـ املبحث األول : التعريف بكتبه املطبوعة ورسائله
 ـ املبحث الثاين : مامل ينشر من كتبه وآثاره

 ـ املبحث الثالث : أسلوبه يف التأليف وخصائص كتاباته ومزاياها
 ـ املبحث الرابع : انتشار كتبه ، وعموم نفعها

 ـ اخلامتة :
 

 
 


