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   يل أن    يطيب  
 
  أو فضل    د  اكن هل ي    ن  م    وافر الشكر واتلقدير واالمتنان لك    م  د  ق  أ

موافايت برتاجم أو أقوال أو    ن  يف خدمة ـهذا الكتاب، م    -سبحانه وتعاىل-اهلل    بعد  
ض   أو  أقوال  توثيق  أو  أحاديث  ختريج  أو  أخبار  أو  تصحيح    ط  ب  روايات  أو    أشعار 

وأخص  وتدقيق الن   السيد  باذلكر    ،  أمحد  بن  وبشار  أمحد  بهان،  بن  حممود  ادلكتور 
اهلل-الزين   والشيخ  -رمحه  ب  ،  بن  ـهشام  أمحد  وادلكتور  األلويس،  الكريم  عبد  ن 

الزوبيع، وادلكتور عثمان بن عمر املحمد، وادلكتور يلع بن أمحد م   شاعل،  خضري 
نارص حوت، بن  بن  األستاذ  و  ،ّخ  والشيخ حامد ص    وادلكتور حممود  ادلكتور حممد 

فجن  وادلحممود  احل    كتورال،  إبراـهيم  والشيخ  زايد،  زياد  والشيخ  م  حممد  العمر،   دو 
 ق. مصطىف بن عبد القادر مامو، والشيخ يلع اجلال  

 . اجلزاء وأوفاه، وجعل ما قدموه يف مزيان حسناتهم  فجزاـهم اهلل خري  
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عظيم   ىلع  وأشكرك  زيد، 
 
وأ عني   فة  ر  ط  لك   يف  احلميد،  العيلن  ريب  ك  أمحد 

يا حننان، وأصيل    اإلحسان، وأعرتف لك بالفقر 
 
ن اكن للعاملني رمحة،   م  ل  س   وأ ىلع م 

 . ّ ، وىلع آهل وصحبه ولك  ت ِق  نا وحبيب نا حممد  اليب  األيم   سيد 
،  (1) بالد الشام بدعوة نبيه املبارك »امهلل بارك لا يف شامنا«  -تعاىل-أكرم اهلل  

العا  للعلماء  ق ب لًة  اذلين ذاع صيت هم يف  فاكنت  املحققني،  للمرشدين  رفني، وموئاًل 
ر،  ح  ف روا يف خدمة األمة  أصياًل وال س  ابلالد، فأفاد من فضلهم احلارض  وابلاد، لم ي و 

ر.  مجعنا اهلل وإياـهم يف روض  ون ه 
ّم،   ن  فضل ه يف ادلنيا ع  فنا بمعرفة م  ومن جزيل فضل اهلل ومزيد ال عم، أن  رشن

، حاز من  -ريض عنه امللك ادلينان-رث املحمدي سيدنا حممد بن أمحد البهان  الوا 
ال   الربانية  املواـهب  ونال من  اتلمام،  اإلهلية  األكابر معدوًدا، املعرفة  تام، فاكن يف 

ه     ه  ل  ض  وف   آثار ه بنا حافنة، جاء  العالم اكفنة، وما تزال  يف ادلنيا ممدوًدا، ر َّبن أجيااًل يف 
ع ون، فاكن هلم شيًخا ومربيًّا ون ع م الع   رى ي س  ن والق  د   ن. و  رجال  من أقىص الم 

 اه  ب  ي  ل ط    ات  ف  ار  الو   ياض  الر   يب  ط  ت    د  ام  ني  حم   ق  ت  هل  يف  الاف  اض  وف  
 

 

باب ما قيل يف الزالزل واآليات( حديث    -رواه »ابلخاري« يف »صحيحه« )كتاب االستسقاء  (1)
 . 33:2 [1037]رقم 
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تشن  قة،  وقد  ام  السن املنازل   أصحاب   عن  رواية   بكل   الفائقة،  بالعناية   فت  
وكتابًة   مشافهًة  واة   الر  عن  واألخذ   واتلأصيل،  واتلوثيق   بابلحث   الوقت   مستغرقًا 

الرجال ود ر ج، وعن  من ـهؤالء    ن ت و يفما تيَّسن مم وسماًًع باتلفصيل، فأتممت تراجم  
ر   خ  قد  ادلنيا  انتش   منازل  وفضل هم  باق،  م  نواهل  لكنن  اآلفاق،    ج،  حلب  يف  ن   م 

العراق؛ ن   م  أم  اكنوا  األخالق    الشهباء  بطيب  كوا  تمسن وحمبني،  وشيوًخا  أساتذًة 
اجلليل السيد  حول   زمن   يف  اكنوا  األصيل،    وادلين،  األبيض  اللؤلؤ  كقالدة   ،

ق   وي س  النضري،  الرنوض  ذلك  م عني  ن   م  ن هلون  أعذب   ي  ن   م  واألدب  ل م   الع  و ن صايف 
والفالح عنوانً  للصالح  فاكنوا  ابلدلان،  بوا يف سائر  قوا وغرن ثم رشن ، نشوا  ا غدير، 

اهلل    ع  ف  ن  عنهم القايص وادلاين أجلن املواقف،  الري والعلم والرتبية واملعارف، وحىك  
 . اجلزاء وأتمه وأوفاه وجزاـهم خري  ،بهم وبعلومهم

أسميت    الكتاب  وقد  احل  »ـهذا  ر ر  تراج  س  ادل  الن ي  السن   أصحاب    م  ان يف  «  هانب  د 
 وجعلته يف أربعة أقسام:  

م آل السيد حممد البهان، ريض اهلل عنه.  القسم األول: تراج 
ن  القسم اثلاين: تراجم  يف    م  ن  ت و   أصحاب السيد البهان.م 

 اثلالث: تراجم األحياء من أصحاب السيد البهان.القسم  
م بعض شيوخ  السيد البهان وحمبيه.  القسم الرابع: تراج 

اء الكرام القسمان األول واثلاين، أما   رن اثلالث والرابع القسمان  وبني يدي الق 
 يف وقت الحق.  -إن شاء اهلل تعاىل-سيصدران ف

ري    أربعة عش ًعًما،   أكرث من  ـهؤالء العظماءوقد استغرقت  يف ابلحث عن س 
ز عمًرا  ـها  د  ع 

 
لك   ا أ سرية   بتدوين  طمويح،  تلحقيق  أسىع  زلت   وما  ووساًما،  ـهًرا 

 .   أصحاب  سيدي ورويح
ت وف      نن ه  ون  ق ل ل   اجلبال    ود    ها ن  و  عاد  ود  كيف الوصول  إىل س    ح 



 
 

 
 

11 

ك ب    والر جل    حافية  وال يل    ر  ر  والطن   م  ف   ريق  َم  وف  والك ف  ص 
عاب تذيلاًل، وملتمًسا من   اء  ما يزال الطريق  أمايم طوياًل، سائاًل ريب للص  القرن

من    الكرام  فات  ما  الستدراك  السيادة،  ذي  أصحاب  ن   م  ل م   ع  لك   عن  اإلفادة، 
ري، وتدبيج الكتاب    ،  املعلومات أو الس  َب  إىل ما وقع فيه من  وتوجييه  بالفوائد والع 

 خطأ أو زلل. 
وآهل   اتلمام،  بدر  ىلع  والسالم  والصالة  التام،  ن   س  ح  اء  وللقرن يل  ريب  داعيًا 

ن  اقتىف به.   وأصحابه، ولك  م 
 وكتبه/ أمحد حممد عبوش 

 ـه 1442ربيع األول   8أبو ظيب            
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 منهج القسمني األول واثلاين:
 الكتابـهذا    لك ما أوردت ه يف  احمددً   ا نهجً مرسمت   

 
ب  أين اتبعت ه بدقة،  س  ح  ، أ

 ىلع الحو اتلايل:  ووـه
ب  السيد  ▪ م  صاح   . هر أنه مريده، واشت   البهانحممد أن يكون املرتج 

بفعل    ترتيبهجعلت   ▪ متأسيًا  األول  االسم  حبسب  ابن »ألفبائيًّا  اإلمام 
 .«أسد الغابة يف معرفة الصحابة»ـه( يف كتابه 630)ت   «األثري

استيفاء   ▪ اإلماكن  قدر  الم رتج    حاولت  حبياة  يتصل  ونسبه،  ما  اسمه،  من  م 
وأثر   وتالميذه،  العليم،  ونتاجه  وعمله،  وشيوخه،  العلم،  وتلقيه  ونشأته،  ووالدته، 

 صحبة السيد البهان يف حياته، ووفاته، حبسب ما توصلت إيله.

أو  أرفقت   ▪ شخصية  فوتوغرافية  صور  من  تيَّسن  ما  الرتاجم  من  كثري  يف 
أو وثائق ختصهم، وملفات صوتية للكمات هلم أو    من آثارـهم  مصورة    كتابية    نماذج  

 (. QR Codeعنهم عن طريق الرموز املقروءة )

  أنه  البهان  حممد  م األحياء من أصحاب السيد  األعال   ذكرعند    أرشت   ▪
 .إن شاء اهلل القسم اثلالث،  يفترامجهم   ستكون

ره، أو لكن قصة  ملن رواـها، سواء يف منت الكتاب أم يف    عزوت   ▪ لكن قول ملن ذ ك 
 اهلوامش، أو يف قائمة مصادر الرتمجة يف آخر لك ترمجة. 
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 احلاج أمحد انلبهان( 1)
 م 1944  -  1853هـ/  1363 - 1271

       
باهلل   العارف  البهان الشيخ  سيدنا  وادل  حممد 

 . 
   . خرضمحود بن بن   أمحد بن نبهان السيدـهو 
بسبب  «اللريات» أمحد  احلاج  ب  بيلق كرثة  ، 

 . عندهاليت لريات اذلـهب 

 األصيل:  موطن األرسة 
ة«   فن »الص  قرية  إىل  أمحد  احلاج  موطن  باجتاه  يعود  حلب  مدينة  مدينة رشق 

 ن.نبها  وادلهيسكن ، حيث اكن  الرقة
تقع جمموعة من القرى املتجاورة    حلب من جهة الشقدينة  عىل مشارف م ف»

ـها عصبيّة اتلالحم لدلفاع عن أفرادـها،   تربط ما بينها صلة القرابة والنسب، وتشد 
يف   واكنت  واحد،  أصل  إىل  بانتمائها  واالعزتاز  والقّوة  بابلأس  أـهلها  اشتهر  وقد 

ة  حتّدـها من الغرب قري  ،واسعةال  رايضل وحدة قبليّة متاكملة تملك األابلداية تمث
تتجه رشقًا   ،ينجَب يملكها   ثم  اليت  األرايض  اجلنوب  من  وحيّدـها  واسعة،  ملسافة 

السفرية قرية  عرن  ،ساكن  تل  إىل   ،وأرايض  ساكنهما  ينتيم  اللتني  حاصل  وتل 
 األكراد.  
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الفالحين  األرايض  ـهذه  الزبيدين وتعرف  الضريات  بأرايض  كبري  ة  إىل  نسبة  ة 
القبلين  األرسة  الزبيديـهذه  »خرض  واملروءة،  ة  والكرم  بالشجاعة  اشتهر  اذلي   »

وحظي بماكنة متمزّية بني القبائل اليت ينتيم إيلها، وأغلب الظن أنّه استوطن ـهذه  
نن أصول إ  :األرض املجاورة ملدينة حلب بعد خالف مع أـهل قبيلته الكبرية ويقال

الق أيًضا ـهذه  ويقال  العراق،  شمال  من  إىل  إ  :بيلة  يعود  أصلها  البهانيّة نن  األرسة 
»ع   حكمت  العربيّةاليت  اجلزيرة  رشق  يف  زالت    ،مان«  ما  حصينة  قلعة  وأقامت 

الع   األرايض  اآلن يف  بقلعة جَبين،  قائمة حىت  استوطنت  مانيّة سم يت  األرسة  ثم 
 .األرايض املجاورة ملدينة حلب

لن  الزبيدي بن خرض محود و  ، ـهم:أوالد  أربعة فخ 
 . لطوهل«  حوت » ـامللقب ب، حسني -1
 ه. لكرم « اغنم» ـامللقب ب،  وأمحد -2
 وحسن.  -3
   .( سيدنا   وادل)، اذلي خلنف جنيد، وحممد، وأمحد  «سيدنا البهان جد»ونبهان  -4

زاوية من زوايا األرض اليت يملكها أبوـهم،    أوالد محود   وسكن لّك واحد من
وـهكذا أنشئت أربع قرى متقاربة، وسكن لّك ابن مع أرسته يف أرضه اليت عكف  

 أرض الضريات تضم أربع قرى: ىلع زراعتها والعناية بها، وأصبحت
 . سنحويسكنها   ،ةن  ي  ر  ي  و  قرية ادل   -1
 .ويسكنها نبهان ،ةف  وقرية الّص  -2
 وت. ويسكنها حسني املعروف باحل  ،ارةي  وقرية اتل   -3
 ويسكنها اغنم.  ،نيص   احل  ري  وقرية م   -4

مّرة   تتنافس  بأمرـها،  مستقلّة  قرية  لّك  وأصبحت  واألحفاد،  األوالد  تكاثر 
الضريات   قرى  واشتهرت  القبليّة،  احلياة  يف  الشأن  ـهو  كما  أخرى،  ة  مرن وتتالىق 

، واكنوا خيدمون أرضهم بيدـهم، ويسىع األبناء بالرثوة واملال، وكرثة املوايش واإلبل
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األرسة ثروة  العمومة    وأحيانًا   ،تلنمية  أبناء  بني  وانقسامات  مواجهات  تقع  اكنت 
ىلع   الالف  مجيًعا بسبب  ويلتقون  واملصالح،  عندما    األرايض  واحدة  لكمة  ىلع 

 يتعرنض أحدـهم العتداء عليه. 
أراضيها   واكنت  الصّفة،  قرّيـة  يف  نبهان  سكن 

ثمرات    (أمحد)واسعة وخصبة، ولكّف ودله   أن حيمل 
القريبة،   حلب  مدينة  أسواق  إىل  واملوايش  األرض 

 املدينة ويعود  فاكن ـهذا الشاب يذـهب يف الصباح إىل
معه األموال والسلع، وتعرف خالل   يف املساء حاماًل 

وأسواقها، وعرف من    رحالته الَّسيعة إىل جتنار حلب
مؤـهاًل  جعله  ما  اتلجارة  أـهل    أرسار  يستشريه  ليك 

السلع يف لّك   عشريته يف شؤون جتارتهم، فاكن حيمل 
للتجارة يف املدينة، يبارش فيه    مركًزا يوم، وأقام لفسه  

 مهّمة ابليع والشاء، ويتلّّق السلع من قومه ويبيعها هلم يف املدينة.  
، وأصبح مشدوًدا إىل حياة املدينة،  نبهان حلب وتعلّق بها أحّب أمحد بن  وقد  

متطلّعً  باتلجارة،  ذكيًّا معجبًا  واكن  ممارستها،  إىل  وأدرك    ا  قوّية،  شخصيّة  صاحب 
الرثوة   توفّر هل طموحه يف  الف الحة مهما ارتقت أسبابها فإنّها ال  الفطري أنن  حبّسه 

مستضعف يف املدينة مهما اكن  فالح  واملال، وال تعده حلياة أفضل يتطلع إيلها، وال
يف قومه، وال يأخذ إال القليل من حقه، فإنه يبيع سلعه بأقّل األثمان وبما يسد    قويًّا 

من اقتحام ًعلم اتلجارة يف املدينة، فبدأ    ال بدبه الرمق ويكفل هل حد الكفاية، و
ون هل ـهذا  يتطلّع إىل حياة املدينة، وخيىش من نظرات أـهله وعشريته، فهم ال يريد

االنتقال، فأبناء الريف خيتارون حياتهم الريفيّة البسيطة ىلع حياة املدن، وخيشون  
إذا   وضعفاء  عشريتهم،  بني  أقوياء  أبنائهم،  وتربية  قيمهم  ىلع  املدن  حياة  من 

و بد انفصلوا عنهم،  مركزـهم    ال  تدعيم  من  واختاروـها  املدينة  حياة  أرادوا  إن  هلم 
وت  حتميهم  قوّية  من  بعصبيّة  لك  ت غرق  وخريطتها  بأرسارـها  فاملدينة  عنهم،  دافع 

 احلاج أمحد انلبهان
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السباحة يف مياـهها،يقتحم ًعمله لم حيسن  إذا  فتاة من   ا  اختار أن يزتونج من  وذلا 
يراـهم يف   وأـهله حبيث  قومه  يطّل ىلع  وأن يسكن يف يح  ح  صبا لك  أرسة حلبيّة 

هل يف اتلعامل   ا نون أعوانً ويكو  ،هلم يف جتارتهم  يأتون إيله بسلعهم، ويكون عونًا 
أنّه   يعرف  واكن  اآلخرين،  بدمع  قوة حتيم    ال  من  اتلجارة  عنه  يف  وتدافع  اتلاجر 

   . (1) وترد عليه حقه
 زواجه: 

 مرات:  ثالث أمحد نبهان  اجتزوج احل 
 ، ثم تزوجت ـهذه ابلنت وأجنبت ودًلا اسمه )سيفو(. بنت منها  األوىل: هل

   تنجب.  لم اثلانية: الزوجة
فاطمة  احلسيبة النسيبة    ةويه السيد   ،وإخوته  البهان  السيد  اثلاثلة: أم   الزوجة

ابلتول   الزـهراء  فاطمة  السيّدة  ذّرية  من  خشمان،  بن  العزيز  عبد  بن  حممود  بنت 
 . م(1952وفيت سنة )ت   ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل حممد بنت 

أيم،    الزـهراء  سيّدتنا فاطمة»يعزت بانتسابه ـهذا ويقول:    السيد البهان  واكن  
 . «وآل ابليت أخوايل

ابنة أرسة    »فاطمةوالسيدة   قرية »تل شغيب« اكنت الشمان« يه  أصلها من 
 
 
اليت تنتيم إىل عشائر ذات قوة وبأس،    ه  رس   تسكن يف يح باب الريب املعروف بأ

 . جانبه يف الشدائدأرسة من أـهل زوجته تقف إىل لحاج أمحد وأصبح ل

 

 (. 30ان )هبفاروق الحممد ( »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره« د. 1)
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لم تكن ـهذه األرسة من األرس القوّية اليت حتكم ـهذا اليح احلليب املعروف  
برصاًعته وتنافس ًعئالته القوّية ذات العصبيّة  
الريف  أبناء  من  للوافد  يكن  ولم  ىلع زًعمته، 

 بعد أن  أن يزتوج من تلك العائالت القوّية، إالن 
الشخصيّة   بقوته  صفوفهم  يف  موقعه  يأخذ 
وبماكنته االجتماعيّة وبعائلته اليت تقف خلفه  

 الشدائد واملواجهات. يف 
يأخذ   أن  نبهان  أمحد  الشاب  استطاع 
فيه،  ًعش  اذلي  الوسط  يف  االجتمايع  موقعه 

بًا به يف لّك  حي ث فتحت هل األبواب وأصبح مرحن
و مع  ماكن،  وصداقات  صالت  األرس عقد 

جناحً  وحقق  الفوذ،  ذات  واسًعا العريقة  يف    ا 
إيله   ينظر  الّك  وأصبح  واملال،  اتلجارة  جمال 
جتارته   بفضل  وأصبح  واحرتام،  بإعجاب 
حيظى  ودـهائه  القوّية  وشخصيته  الواسعة 

 باالحرتام. 
اكن »أمحد نبهان« يدرك أنه حيتاج إىل أبناء ذكور، يقفون إىل جانبه ويدعمون  

مايع، ويوجههم لتسيري أعماهل اتلجارّية اليت اتسعت مع كرثة األوالد  مركزه االجت
بقوة   نفسها  عن  تدافع  اليت  األقوى،  العصبيّة  وـهم  قوة  العشائرّية  املجتمعات  يف 
الطيور   تتساقط عليه  رجاهلا، ومن ال ودل هل ال قوة هل، ومن ال قوة هل فَّسًعن ما 

 .(1)ا بسوء اجلارحة طامعة يف زاده، مهددة هل إن تعرض هل

 

 (. 31) »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره«   (1)
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 سب الرتتيب العمري: ب أوالد احلاج أمحد 
 سنوات.   مخس أو ستوعمره  ،صغريوـهو  تويف، نبهان •
 . م   (1900-1974)البهان  حممد السيد •
 م(. 1990 -1905)  حسن •
 . (م 1988-م1906) البهان حممد اجاحل  بنا يلع  بن عبدو ، وزوجها خدجية •
 . م( 1979 -1907) يلع حباجا رسميًّ  مسجل وـهو ،يلع احلاج •
 م(. 1992 -1911) املجيد  عبد •
 .سنتانعبد الرمحن، تويف وعمره  •
 . (م 1992-  1916) الَبي  فارس  بن نايج وزوجها ، جميدة •
 . م(2010 -1920) مجيل •
    .م(1987 -1923) احلسن جنيد بن  حسني مجيلة، وزوجها احلاج •

 
 :  انلبهان  العارف باهلل الشيخ حممدمع ودله 

البهانحني عزم   باهلل سيدنا حممد  هل      العارف  العلم واتلفرغ  ىلع طلب 
والعمل    إخوته،جزع حني علم بعزمه دخول مدارس الشع ألنه أكَب  و  ،فزع وادله

من بيت الزّط مؤّذن؟!  وـهو مثل  يطلع  يقول لودله: معقول يا ابين  اكن  بعهدته، فلكه  
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ذي   عمل  إىل  يتوجهون  ال  الزط  أن  أصله  أـهل حلب  فكيف ،  شأن  اكألذانعند 
ي قنع ودله  لعله  -محه اهللر- (1)الشيخ جنيب رساجفتوسط دلى فضيلة بطلب العلم! 

عزيمته عن  قالبالرتاجع   ،    :« إرضاء ابين،  يا  اهلل:  رمحه  جنيب  الشيخ  يل  قال 
ساعة يوم  لك  للعلم  احرض  فرض،  والعلم  فرض  تكفيين.  وادلك  ال  قال:  .  قلت: 

بني   نصفني  الهار  واتلجارةاجعل  تان،  العلم  ب س  ج  يف كف،  (  2)  قلت:  ال حتمالن 
قلت: ،  ا وحني أدرك الشيخ صدق  إراديت قال: أود  أن أعلمك علمً .  وإين أريد العلم

الافع  تفّضل. العلم  ارزقين  امهلل  يوم:  لك  قل  مرات-  قال:  ك،    -ثالث  وادل  ي رض  
 .قلت: ىلع رايس، ـهذه أتمكن منها   وي فت ح  عليك فتوح العارفني.

الكردي:    الق أمحد  الشيخ  آنذاك  حلب  مفيت  إىل  صاحيب  أرسلت    ( 2) ثم 
السؤال عن نفسه، فقال: وادلي غيّن، أيّم ال يقرأ    -رمحه اهلل- فسأهل ألجيل وجعل 

 

  احلاج  ابن   جنيب   حممد   الشيخعالمة حلب    (:ـه1274-1373)  ادلين   رساج   جنيب   حممد   الشيخ   (1)
  املدارس  إىل  انتسب   حلب،  يف  -اهلل  رمحه-  ودل .  ادلين  رساج  يوسف  احلاج  ابن   حممد

القديمة،    الشعية، والشعبانية  واإلسماعيلية    الشيخ   وأجازه  ،شيوخها   وأجازهاكلقرناصية 
  جاور   اليت   الشعية   املدارس   يف   اتلدريس  إيله   أسند .  وغريه   احلسين،  ادلين  بدرحممد    املحدث

 املحافظة  درس  إيله   أسند  ثـم  حلب،  يف  األموي   اجلامع  يف   اتلدريس  إيله  أسند   ثم   فيها،
  عن  تنازل  وضعف  سنه  كَبت وملا    احلموي،  اجلامع  يف  اتلدريس  إيله  أسند   ثم   -أوىل  درجة-

ث ا  البنه   والطابة  اإلمامة   والعشين   السادس  يف  -اهلل   رمحه-  تويف ثم    . اهلل  عبد  لشيخاملحد 
هل    -اهلل  رمحه -  رساج  جنيب  الشيخ   واكن  (.سعود   الشيخ )  مقَبة  يف  ودفن   ـه، 1373  شعبان   من

  من  وجلسة خاصة معه لك يوم مخيس  عالقة ممزية بالسيد البهان، وهل معه زيارات خاصة،  
  كتاب« واملسجلة  البهان  السيد   »مذاكرات  . كما جاء يف تسجيل لسيدنا    العرص  إىل  الظهر

 .عش« الرابع القرن يف حلب  من علماء»

ة، من اللهجة ادلارجة يف    ( مفردـها 2) بالد الشام، تطلق ىلع ابلطيخ األمحر، أو )الريق(  بعض  جب س 
 عند العراقيني، و)احلبحب( عند أـهل احلجاز.

(2)  ( الكردي  أمحد  إىل  ـه(:  1373-ـه1299الشيخ  انتسب  عرن،  تل  قرية  يف  ودل  حلب،  مفيت 
واإلسماعيلية،   والقرناصية،  والشعبانية،  اكلعثمانية،  فيها  وخترج  القديمة  حلب  مدارس 
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لكن العلم،  بتجارته، وأرغب يف طلب  وأشتغل  أوالده،  أكَب  وأنا  ال    هوال يكتب، 
 .فوجدته أشجع الشجعان  .طلب العلم ريض أبوك أو لم يرض  ا يرىض! فقال هل: 

  أن   ماريض  -اهلل يرمحه-  أيب»حديثه عن وادله فيقول:    يتابع السيد البهان  
أنا كنت يف ادلنيا و  إخويت،  أكَب  يدي، وأنا   لك املال يفاكن    أنا   لكوين  العلم  يف  أدخل

أخويت   أكَب  وأنا  بيدي  لكه  املال  واكن  الاس،  آحاد  من  ال  غىن،  وابن  ادلنيا،  ابن 
 . شخص ئة م مئة أو أربع كنت أعمل الويلمة الواحدة ثلالثو

كبري،  دخلت  بعدـها  ـهو  و  وادلي  اكن    لكن  ًعًما   وتسعون  ةمخس  عمره   ىلع 
 يا ودلي  واهلل:  قال.  اجلس  أيب  يا :  هل  قلت.  واقًفا   فقام  دخلت  األذكياء،  من  ا ذكيًّ 

 تروح.  حىت  رجيل ىلع واقًفا  أبّق  أن أريد
من  من   وادلي  يقدرر  الم    أـهل  الفهيمني،  يدرك،  يفهم،    ادع :  هل  قلت.  جع، 

   . (بالزًعمات منهم  بعض ). عذبوين: قال إلخويت.
   . هلم فدًع. بصحيفتك ـهؤالء  أوالدك: هل قلت
     شك؟ غري أنا : هل قلت ! أيًضا  أنت: قال . يل  ادع: هل قلت
  تركت   ابين   يا   -يرمحه  اهلل   الكمه،   ـهذا -شِق، أنت    ال حيبك   من  لك   أنت :    قال

-  ومات     -ابين  يا -  أنت  حيبك  ال  من  والرسول،  اهلل  وحلقت    ولرياتك،  وأباك  أمك
 .  صادق صادق، واهلل واهلل صادق، واهلل .يللته -يرمحه اهلل

 وحقيقة.  ذوقية، شهادة  أشهد أنا  ،-شيّخ- أشهد واهلل أيب، قال ما  أشهد أنا 
 تساوي   ال  ادلنيا   لريات  لك  -أيب  لريات  فقط  ليس-  ادلنيا   لريات  لك  عندي  أنا 

 وسخة.  سياكرة ورقة

 
 

انظر  داده.  كرز  مقَبة  يف  ودفن  حلب  يف  تويف  الَّسوية،وغريـها.  يف  د رّس  ثم  واألمحدية،  
 (. 224رن الرابع عش« )»علماء من حلب يف الق
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  أقاريب،   يف  أيب،  مال  يفاهلل    ب ّغضين
 بغضين  فقط  الوجود، ليس  يف   ادلنيا،  يف
   وحًشا. عندي صار بل

  استوحشت  أـهيل  من  استوحشت
 أقول:   اجلامع  بهذا أصحايب، وحدي من

 ر  ًعم   ك  وبين   بيين اذلي فليت
 اب  ر  خ      العاملني     وبني  وبيين 
 تركنا  اهلل   ىلع  أقبلنا   ملا   حنن

  بيدي   اكن  لكه ،الزًعمات  اللريات، تركنا 
  األكل،  عدم  احلقيِق،  الفقر  إىل  فرتكناه
يف   من  لكه  أيب  مال  تركت  أنا .  أبًدا  ما 

 . «اهلل  وأردت. آخره  إىل أوهل
وادله    قال صادق،  »:  عن  واهلل 

صادق واهلل  صادق،  أّول ،  واهلل  اكن 
    «.مريد عندي ـهو وادلي

   ، ودفن يف مقَبة باب الريب.م1944/  ـه1363 سنةحلب  يف -رمحه اهلل- تويف
 مصادر الرتمجة:

  يف  املسجلة    البهان  حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكرات •
 . دلين   حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)

 . »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره«كتاب  •
 . ( 39:1)   3ط «السيد البهان»كتاب  •
 .كتابيةً  ، مراسلةً حمفوظ بن احلاج يلع البهانحممد السيد  •
 .كتابيةً  مراسلةً  ،أمحد البهانبن السيد بشار  •
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 ملفات مسموعة: 
 وز اتلايلة:اقرأ الرملسماع امللفات الصوتية، فضاًل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قول سيدنا: أبوي يقيل معقول يطلع 
 من بيت الزط مؤذن.

1 

قول سيدنا: وجدت الشيخ أمحد 
 الك.الكردي أشجع 

 
2 

 السيد البهان ووادله، وترك ادلنيا.
 3 

قول السيد البهان: بغضين يف مال 
 أيب، يف أقاريب.

 
4 

 قول وادله احلاج أمحد البهان عنه.
 

5 
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 ( السيد أمحد انلبهان )أبو فاروق( 2)
 م 2003  -  1920هـ/  1424 - 1338

 
الرحاب   أمحد  البهانيةخادم  العارف    السيد  ابن 

 .  باهلل الشيخ حممد البهان
 وما أدراك ما أبو فاروق!أبو فاروق 

ما   وادله،  من  حىت  إ  نسخة  عليه  نظرك  يقع  ن 
أبيه   صورة  دليك  وس   ترتسم  حراكته  حىت  كناتهيف   ،

   .ـهو إنّه لو لبس العمامة ما ظننته إال ـهو
 :  حممد انلبهانالشيخ سيدنا أوالد العارف باهلل 

 م(. 2003 – 1920)  -اهلل  رمحه-  فاروق أبو أمحدالسيد  •
 م(. 1992  -1923) -اهلل  رمحهما - محايم  حممد تزوجها  ،فاطمةالسيدة  •
 . م( 1982-1925)-اهلل رمحهما - (1)املهندس حممد تزوجها  ،أمينة السيدة •
 . م( 2003-1928) -اهلل رمحه- (2) الشيخ أبو اهلل  عبد  السيد •
 . م(1930)، ودلت  اهلل رمحه (3)الصغري أمحد تزوجها ،  مريةأ السيدة •

 

 (. 65هل ترمجة يف ـهذا الكتاب برقم )  (1)
   (.3هل ترمجة يف ـهذا الكتاب برقم )  (2)

الصغري:  (3) أمحد  املعروفني    احلاج  والصناعة  واتلجارة  املال  أقطاب  من  البهان،  السيد  صهر 
حببهم لألعمال الريية وبناء املساجد، اكن من املالزمني للسيد البهان يف جمالسه، والشيخ 
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 م( 1992-1932)   -اهلل رمحهما - (1)حداد منري الشيخ  تزوجها   رشيدة، السيدة •
 م(. 2020 –  1936) -اهلل رمحهما -دوايليب  عالء  تزوجها   ،فتحية السيدة •

البهان«  »السيد  كتاب  يف  ال:  (2) جاء  حممد  سئل  الشيخ  سيدنا  باهلل  عارف 
: أنا مراتيب ىلع  فقال  ؟يف سريكم  ء أوالدكم ـهل هلا معان  : سيدي أسما البهان  

 حسب أوالدي: 
 .( قبل طلب العلم للزًعمةلّما كنت يف الشباب جاءين )أمحد  
 . )فاطمة( فانفطمت  عن ادلنيا  ت  ى  من ثم س   
 .األمانت )أمينة( فأصبح عندي  يثم سم 
 . ت )عبد اهلل( فدخلت يف العبدية واتلوحيديثم سم 
 . ت )أمرية( فدخلت يف األمر باملعروف واليه عن املنكر يثم سم 

   .ات )رشيدة ( فرصت  مرشدً يسم ثم
 اـه.  ثم سميت )فتحية( ففتح اهلل يلعن الفتح األكَب.

فاروق   أبو  السيد أمحد  دل  يح باب الريب، يف ابليت  يف  م يف حلب  1920ًعمو 
ا يف معدن ، رشيفً ا يف بيت العزّ فىًت عزيزً   ، نشأ يف كنف وادله  اذلي ودل فيه وادله

 يف منبع الكرم. ا الشف، كريمً 
 

 
 

(. ولم أجد  140)  «حيبه ويقدره، تويف يف حياة السيد البهان. انظر كتاب »الشيخ حممد البهان
 هل ترمجة وافية. 

   (.62هل ترمجة يف ـهذا الكتاب برقم )  (1)

 (.  495:  3)  3( الشيخ ـهشام األلويس، ط2)
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 اللكتاوية مدرسة ف   اخلاصة للسيد حممد انلبهان ة غرف ال  ، ف هان بأمحد بن حممد انل السيد 
أشهر، ويبدو ف الصورة طاولة السيد حممد   ةانلبهان قبل وفاته بعد جلس فيها السيد حممد  

 انلبهان وبعض كتبه اخلاصة 

 
ا متجّردً اكن      البهان  شيخ حممدال  وادله، فابتدأ مقتبل شبابه خبدمة أرسته

إذا بزغ فجر  حىت   وأدار بعض أعمال جده )أمحد اللريات(  ، الاساًل زتعم  ،للسلوك 
تلوجيهاته  وادله   ظهور املنقادين  أول  اكن  وتعليما ودعوته  ألوامره  واملنّفذ  ته،  ، 

بهتابع ألعماهل  وامل حىت    ومشاركة يف مشاريع زراعية  ،مع عالقات جتارية خاصة 
إدارة   وادله    اكملةاللكتاوية  شؤون  استلم  انتقال  وفاته1974ًعم    بعد  حىت  ،  م 

 .  رمحه اهلل
اهلل-  اكن أرسار  -رمحه  ىلع  واحلارس    وادله  األمني  املسدد  آلوعهده،  ثاره، 

   .هابي   صادقة، شجاع ال ، ذو فراسةاملؤيد
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تسلّق    فلم جيرؤ املّدعون واملرجفون من  ،جنب املسجد باللكتاوية  ام يف بيت  أق
الصف يلخرتقوا  يضع  ، اجلبل  البهانيةأو  املسرية  قطار  حركة  وسائق  فوا  يتحّرك   ،

انتظار،  أو  تردد  أو  توقف  دون  القطار  ويتابع حمّطات  ويوّجه  يرقب  يدفعه،  اهلمم 
وقود   ينفد  فلم  بأتباعه وحمبيه،  والرتحيب  أبيه  إرث  إدارة  والهار  الليل  ديدنه يف 

ـهائمة،    املحّطة منها إذ يه يف تعبئة دائمة، والقلوب معه بمحبة سيّدنا البهان  
وواذلي   السعادة،  دوام  إال  يستشعر  ال  اللكتاوية  إىل  حمكمً نظامً يدخل  بالرتيق ا  ا 
 .والزيادة

تسعً  وافاه    ا أمىض  حىت  يتعرث  ولم  يفرت  لم  ادلؤوب  عمله  يف  سنًة  وعشين 
 .(1)األجل

اهلل-  ورث    والوفاء  ،والكرم  ،والخوة  ،والشهامة  ،والشجاعة،  الرجولة  -رمحه 
  اكن   بينما ،  يلهإ  الظر  ملجرد   عظيمة   مهابةً   فاكن ي هاب  البهان    سيدوادله ال   عن

  .وجودـها  يندر  نسانيةً وإ ،نظري ـها  قّل  رمحةً   شخصيته جوانب  بني يطوي 
   .شئت   ما  ق ل  بعدـها  ث مّ  «سيدنا  بن»ا: هل ي قال   أن   حي  ّب  اكن

 :  وتححممود  ادلكتور الشيخ  صهره عنه  كتب 
يدع ابن السيد العظيم  م  أستفتح احلديث عن شخصية العم الراحل السيد السّ 

حيث      تهبشهاد  -قدس رسه العزيز-اإلمام األكَب سيدي وسندي حممد البهان  
 «. ا أمحد أبو فاروق يشبه سيدنا عليًّ  ابين» قاهلا يف أكرث من مناسبة:

 «. وىلع رأسهم أبو فاروق، وأكرث من عرفين أـهل بييت أحد عرفين ي »لم : وقال
 «. أبو فاروق عنده قلب»
 «.أبوفاروق رّجاع»

 

 (.  347: 3)  3( »السيد البهان« ط1)
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 «.وب بني عينيه ما برتف عينوأبو فاروق ال خياف حط الطّ »
 «.أوالدي شخصيات شجعان وكرماء»
 «. بين عبد اهلل ابن اجلنة ولكن أبو فاروق غري غري أبو فاروق فوق فوق»ا

ىلع الصغرية والكبرية يقصد أنه خبيل  اتهم بعضهم العم أبا فاروق بأنه حياسب  
 . يقطع الطريق ىلع من يتهمه بابلخلحىت «  ابين أبو فاروق أكرم مين»:  فقال

 ـهذه شهادات وادله العظيم بشخصيته الفذة الفريدة . 
 وطيب اهلل ثراه؟!  ،رمحه اهلل ،فهل بِق ألمثايل أن يتحدث عنه

من حوهل الصوم واحلسدة  ، كرث  ا ًعمً ة بعد وادله العظيم ثالثني  لقد محل الراي
وا ، فما فلّ واملدعون ن وا  وا هل صفاة وال قصفوا هل قناة، أجنح إذ أك د  سب ق   ، وسبق إذ و 

 . مد  اجلواد  إذا استوىل ىلع األ
إيمانً يمانإاكن   بوادله  دائمً ه باهلل ورسوهل ثم  ب   يش  أبدً ا  ا، يكَب سنه، ويشب  ا 

 .اعتقاده وإيمانه
 . إذا أقدم ال يرتاجع، وال يقف يف وجه إقدامه أحد ،نظريه  ذو دـهاء قّل 

 . اع إذا وجد احلق يف اجلانب اآلخررجن 
 . شخصيته ال حدود هلا، وال غرو فمن يشابه أبه فما ظلم

فوق جلساءه  ترى شخصيته ت   اكنت تقصده الزعماء والعلماء والكَباء فكنت  
 . ا اكنت مستوياتهمأيًّ 

 .لكرم غري أنه يضع اليشء يف موضعهالعطاء واجلود وا ت يده من ما ملّ 
 . اذو رأي سديد، وحكمة رشيدة، ونظرة يف الاس ال ختيب أبدً 
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من حياته ىلع لك أمر كبري    : إن وادلي أطلعين يف السنوات األخريةا قال يل يومً 
والكذابنيوصغري اجليدين  الاس  أحوال  عن  وأخَبين  سرتوا  ،  مهما  أعرفهم  فأنا   

 . أنفسهم
بيته فكنت أصيل   حياة وادلي أسكنين يفل يل: يف السنتني األخريتني من  وقا  

يوميًّ  معه  من حياته  ا الفجر  يوم  آخر  أ  ،حىت  الضىح  وكنت  إىل صالة  معه  جلس 
 أن أقوهلا. أقدر ال ا ا وأمورً ارً فاكن حييك يل أرس

بعدـها عرفت ألنه    ملاذا   أعرف  ماكنت  إخوانه  من  واحد  وحىك يل عن لك 
 يريد أن يضعين ـهنا ماكنه ألدير األمور. 

ك   فاروق  َب  ومن  أبو  العم  شخصية  اهلل-  دعوى    -رمحه  هل  سمعنا  ما  أننا 
فة من بعده، مشيخية كما ـهو حال أبناء املشايخ إذا مات الشيخ ادىع أبناؤه الال 

سيدن أبناء  أحدً إال  سمعنا  ما  ادىع    اا  أنه  أحفاده  وال  أبنائه  أو  من  والية  أو  رتبة 
 . مشيخة أو خالفة

ن إخواننا  ضم العديد م  للعم أبو فاروق بعد انتقال سيدنا    ا حرضت جملسً 
يا ابن سيدنا أنت شيخنا    أحدـهم خياطب ابن سيدنا أبو فاروق: ، فقال  العراقمن  

 :ا فأجاب العم الراحل اغضبً . خليفة وادلك بعد سيدنا نريد مبايعتك ىلع ذلك أنت 
الشيخ البهاين صغري يف عيونكم حىت جعلتوين خليفته؟! أأنا    كميافالن  »

نتم جتهلون من ـهو الشيخ  خليفته؟! أأصلح أن أكون خليفة الشيخ البهاين؟! إذن أ
ـهكذالبهاين لست  أنا  ويلًّ ،  لست  أنا  أديع    ا ا،  إوال  فال  إال  اثلوب  ألبسين  ـهو  ذا 

يل ب  عالقة  أعطاين  أيب  لكن  أوشيخ    ا كشافً   اًل ي  ،  خليفة  أنه  لكم:  قال  أحد  إذا 
 «. ا ا أو كذابً اسألوين أنا أعرف إذا اكن صادقً  مرب 

 . يد الرجال لقد اكنت لكماتك رجااًل ، ويا سرمحك اهلل أيها العم الكريم
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وأجزلرمحك اهلل والور  ،  والعطاء  املثوبة  لك  الواهلل  أديت  فلقد    جب حق ا ، 
م األسحار كما رأيناك بأم  وكنت قوا   ،وًعنيت  ، ، وجاـهدتاألداء ونصحت، وبينت

ترضع لربك بإحلاح  ت  اا متهجدً أعيننا، فلقد جاورتك عشين سنة، فكنت متعبدً 
ن تدعو يل قلت يل: ال تساحمين يا ابين إذا يف يللة من الليايل أو  أوملا طلبت منك  

      . .اـه .أوالدي فاروق وغسان وبشار لك مثل  يوم من االيام لم أدع
 :  أوالده

 . ( م1940ًعم ) ودل (1)ادلكتور حممد فاروق •
الرمحن • عبد  ًعم  الشهيد  ودل  بلنان  (م 1951)،  يف  واستشهد  تموز    21)  يف، 

 .(2) (م2198
 . (م 1955)، ودل ًعم حممد غسان •
 . (م1963) ، ودل ًعمبشار •
 . وبنتان •
 وبنت.  ودلان ومات هل ثالثة أوالد يف الصغر:  •

  :أصهاره 
    . وت ححممود ادلكتور الشيخ و ،-رمحه اهلل-السيد عبد السالم قمري 

 

 (. 4هل ترمجة يف ـهذا الكتاب برقم )  (1)

انلبهان    (2) الرمحن  عبد  يف    :م(1982  -م  1951) الشهيد  املأمون  ثانوية  يف  درس  يف حلب،  ودل 
لغات، ًعد  1970حلب، وسافر ًعم   يتقن مخس  واكن  الفرنيس،  األدب  فرنسا دلراسة  إىل  م 

إىل حلب ًعم   اإللزامية ًعم  1977بعدـها  اجليش  مدة  أنىه  آذار ًعم  1980م،  يف  وتزوج  م، 
ويف  1982 الصغري،  أمحد  احلاج  ابنة  من  للجيش1982حزيران    23م  أخذ  اكحتياط،    م 

م، ودفن يف مقَبة الشهداء يف دمشق. 1982تموز    22واستشهد يف بلنان إثر قصف إرسائييل  
 )السيد بشار البهان مراسلة كتابية(.      



  

 

 32 

 وفاته: 
ب  -رمحه اهلل-تويف    اهلل  أخيه عبد  وفاة  ونصفبعد    4األحد    يوم   وذلك  ،يوم 
 . م2003نيسان   6  ـهاملوافق1424صفر 

    جزاه اهلل عنا خري اجلزاء. ،العطرةـهذا غيض من فيض سريته 
 مواقف ابنه ادلكتور فاروق معه: 

يل البهانابنه    كتب  فاروق  حممد  أمحد  :  ادلكتور  السيد  الوادل  مع  ذكريايت 
البهان    -رمحه اهلل-البهان   للسيد  األكَب  ثراه-االبن  ا  -طيب اهلل  أنها من  ملؤكد 

ودالالتها   بأحداثها،  غنية  والعاطفيةذكريات  والرتبوية،  من  ،  أكرث  استمرت  اليت 
، اكنت تلك اذلكريات  ا من العمر مليًّ إىل أن بلغت    ا ا، منذ كنت صغريً مخسني ًعمً 

قة خاصة ليست كعالقة االبن  ، فقد اكنت تربطين بالوادل عال األمجل يف حيايت   يه
يعا بابيه اكن  باـهت،  يل  وينصت  ورفيق،  هل  كصديق  األوىل  طفوليت  منذ  مام،  ملين 

، فلم خياطبين  قد اختص به اجلد وانفرد به  وحيرتم رأيي واختيارايت، اكن أمر تربييت 
ب واتلوجيه، وال أعرف ـهذا منه، اكن الصديق بالنسبة  الوادل بلغة اتلوجيه واتلأدي
ا إال  وال أفعل شيئً   البهان  ، واكن أمري بيد السيدا لوادلهيل، لعله فعل ذلك احرتامً 

  . ملن ـهو أوىل بك مين وأقدر عليه  : تركت أمر تربيتكلوادل يقول يلبموافقته، واكن ا
أ تمزيً كنت  بسعادة يف ذلك وأعتَبه    ي أذكر أنين سمعت من وادل  ، الا ورًعيةشعر 

 . ية موجهة يل ولو أخطأت أو جتاوزت لكمة ناب
البهان   السيد  لوادله  يقول يل  -طيب اهلل ثراه -واكن شديد االحرتام  : ال  واكن 

ا  ك فأمرك بيد جدك وـهو أوىل بك مين، اكن قوي الشخصية مقدامً سلطان يل علي
يرتدد يرتاجع عن موقف، وال  والضعفاء، واكن شديال  املظلومني  اتلعاطف مع  ،  د 

ا ىلع مصالح وادله، وخياصم اجلميع  ا، واكن غيورً اصم الك ألجل من يراه مظلومً وخي
،  ازل عن حقوقه وـهو زاـهد فيها، واكن الوادل يدافع عنها بقوةد يتن، اكن السيألجلها 
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ذلكو بسبب  وعداوات  خصومات  هل  شديدةاكنت  حمن  به  ومرت  قويًّ   ،،  ا  واكن 
 .ا وصبورً 

مسؤ محل  البهان  السيد  وفاة  وأـهلهاوبعد  اللكتاوية  عن  ادلفاع  وقويلة  د ، 
املسؤويلة ـهذه  حيمل  بأن  ابلدايأقنعته  يف  ذلك  يريد  ال  واكن  أنه  ،  أعرف  وكنت  ة 

أبيه تراث  أن حيافظ ىلع  يمكنه  اذلي  الوحيد  تردد وال    مؤـهل ذللك وـهو  من غري 
، ا يف معاجلتها واتلغلب عنهااكن حكيمً لكن  أزمات  به  ، ومرت  ختاذل وال توقف

ماتفرق أن جيمع  استطاع  الفوىض  لقد  إىل  يؤدى  يوقف مااكن  يتصدى  وأن  وأن   ،
حماوال اتلدخل  لك  اللكتاويةت  ىلع  اإلواهليمنة  ذلك  فيه  أكَب  وكنت  خالص  ، 

 .والصدق والقدرة ىلع اتلواصل
جدًّ كن  خاصة  به  عالقيت  واكنت  أحبه  وات  ما ،  مين  يقبل  من    اكن  يقبله  ال 
 .غريي 
، واستطاع أن حيافظ ىلع خصوصياتها ينة هل بالكثريد  ال شك أن اللكتاوية م   

: ـهذا  اكن يقول يل .: أبو فاروقاكن حيب أن يقال هل -رمحه اهلل-وجمالسها كما اكنت 
   .بك يف غيابك ألنه يذكرين االسم ـهو أحب األسماء إيلن 
عما فعله خدمة    ا وجزاه اهلل خريً   ،وأسكنه فسيح جناته  ،رمحه اهلل رمحة واسعة

    .طيب اهلل ثراه ،اث السيد البهانلرت
 : (1)  مدرستان تعلمت منهما

يف   تعمدرستان  احلياةحيايت  دروس  من  الكثري  منهما  السيد  مدر  :لمت  سة 
 . رمحه اهلل ،ومدرسة الوادل -طيب اهلل ثراه-البهان 

 

:  رابط  ،( mfnabhan)اسم املستخدم (:  بوك فيس)  االجتماعي  ابملوقعفاروق    الدكتورصفحة    (1) 
https://www.facebook.com/mfnabhan .م 2020 تشرين األول 21 بتاريخ  االقتباس . 
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 أمحد بن حممد انلبهان السيد  ، ثم وادله  ادلكتور حممد فاروقمن ايلمني 
 

، اكنت مدرسة السيد  ري من املواقف وادلروس واذلكرياتكنت أستحرض الكث
 .والتسامح واتلجاـهل السعةان تمثل البه

فة وتضحية،  ، ولكنه أكرث تكلإنسانية وأخالقية  نهج ـهو األكرثواكن ـهذا امل
نازل  ، ويتا  بد هل إال أن يدفع ثمنه اغيلً ، ومن سار فيه فال وليس لك أحد يقدر عليه

الكثري من حقوقه ومصاحله، وأحيانً  اثلمن ملكفً   ا عن  ولكنه    ،ا ملن حولكيكون 
وأعرتف أنه ليس لك أحد يقدر  ،  تربوي ورويح، وهل حماسنه ومزاياهخيار أخاليق و

 . فعليه أن يميش فيه حىت الهاية ، ومن اختاره عليه
ال  زاـهدً اكن  ادلنيا، واكن  أمر  يعنيه  البهان ال  فيها، ومعرًض سيد  ما  ا  ا عن لك 

عليه يقدر  أحد  ال  املنهج  وـهذا  إيلها،  اكن  يقود  اليت  املواقف  من  الكثري  ورأيت   ،
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إنها   أقول:  أن  وأستطيع  حياته،  يف  البهان  السيد  وإنسأعليها  مثايلة  انية كرث 
 .وأخالقية

ه لم يكن هل أي خيار إال أن حدثين مرة أن،  ا أما منهج الوادل فقد اكن َمتلفً 
أن يواجه    عليه  ، واكنطفوتله األوىل يف موطن املسؤويلة، ألنه وجد نفسه منذ يفعل

دفاًًع  صعبه  وادله،  مواقف  مصالح  عن  السن  صغري  أنه  ،  اكن  لفسه  ينظر  لكنه 
عزتله    اكن يذـهب إىل أبيه يف  ،كبري األرسة بعد وادله ابلعيد عن اـهتمامات األرسة

ت دليه قدراته الشخصية، واكن أكرث  م  ، ون  ا عن لك يشءيف اللكتاوية فيجده معرًض 
مواجهة    انفعااًل  عن حق ضعفً يف  اتلنازل  يعتَب  واكن  االجتمايع،  حميطه  ا  مشالك 
انفعا وـهروبً  شخصية  هل  واكنت  تشعر  ،  وال  املواقف،  يف  الترتاجع  متحدية  ايلة 

 . ا ماكنت أحاوره يف ذلككثريً ، وبالضعف، وكنت أخىش عليه من تلك الصفة
فال  انفعل  وإذا  لغضبه،  حدود  فال  غضب  إذا  النفعاهل  اكن  اكن  ،  حدود 

 . يستجيب ملعظم ما كنت أقرتحه عليه، واكن اصفة يف وجه من يتصدى هلاكلع
بي بغري حدود اكن  متبادل  احرتام  بيننا  ننا  احلوار  الريق واألدب  ، واكن  يف اغية 
اتلأثري علواملوضوعية اليسري  العاقلة واهلادئة، واكنت هل  ، واكن من  يه يف احلوارات 

ا وحيرص  طفة قوية جدًّ ، واكنت هل ًع املحبة هلشخصية حمببة، وتثري لك الكثري من  
أراه حزينً  أن  يريد  أراه، اكن ال  يغيب فال  أودعه قط يف سفر، اكن  لم  تظهر،   ا أال 

م  تنهمر  دموعه  اكنت  أبدً ربما  كذلك  أره  لم  ولكنه  عينيه  من  ن  أحبه  كنت  ا، 
  -راه طيب اهلل ث-أدافع عنه مع اجلد  ، وكنت  أعماق قليب، وأتعاطف معه يف قضاياه

مين يطلب  أن  واكن  الأ  السيد  كنت  قنع  فأفعل،  يريده  اكن  ما  بعض  يف  بهان 
 . ن حيدثين عن كثري مما اكن يشغله، واكا يف كثري من املواقفأتعاطف معه كثريً 

أقول أن  أستطيع  كثري  واآلن  يف  حق  ىلع  اكن  إنه  كنت  :  اليت  املواقف  من 
 . أراجعه فيها 
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بط مهمته  أدى  أنه  الهاية  يف  أتوقعه املهم  كنت  ما  لك  من  أفضل  ريقة 
ال السيد  وادله  تراث  ىلع  حيافظ  أن  مجيعً واستطاع  كنّا  مما  أفضل  بطريقة    ا بهان 

 .سنفعله
 :(1) السيد أمحد بن حممد انلبهان  رثاءقصيدة ف 

ــ  ر   ــة   ل  حـ ــاة   األحبـ ــا  فاحليـ  ء  عنـ
 ســاحاتنا  عــن الب شــ   فغــاب اغبــوا 
ــا  ن ــاى رص   ــا  يت ــدكم ي ــاديت  بع  س

 وذكـرـهم  الطيبني أنىس لست ا ــــأن
 وارث أمحــــد   البهــــان فالســــيّد

ــراحالن ــرّيان والــ ــا  الــ  الكـهمــ
ــاذكر ــاروق   ف ــا ف ــيدي أب ــة  س  نفح

 ىـــاحلم  ـهذا عن يذود  العرين   اكن
ظ   ــ  فـ ا  واكن العهـــود  ح  ــً  بـــرًّ  ا رامحـ

ــا  ــو أم ــيخ أب ــريم الش ــذكر ه  الك  ف
ــو ــريم فه ــن الك ــوده اب ــريم د  الك

ــوا  ــوا  ًعشـ ــا  يف فاكنـ ــً الَبايـ  ا أجنمـ
ــوا  ــاةً  اكنـ ــم أبـ ــافوا  لـ ــمً خيـ  ا اغشـ

ــا  ــان   آل ي ــعادة   نبه ــدكم   الس  عن
ــا  ــان آل يــ ــايل نبهــ ــتم   املعــ  أنــ

 

ــوا   ــييل رحلـ ــار   فلـ ــواء والهـ  سـ
ــ  ز  ح   ــوع   ت  نـ ــاء   ادلار ربـ  واألرجـ

 واآلبـــاء   األحبـــاب لـــا  أنـــتم  
 فـداء    ورويح  ملـك    هلـم يــنفس

 العصـــماء ادلرة   الوصـــول تـــاج
 عليـــاء   ة  ـــــمن وـه   يءـيضـــ  نـــور  

ا  بــــايه اء   وجهــــه   املحيــــّ  وضــــّ
ــه ــال   فتهابــ ــاء   األبطــ  والعظمــ

 العلمــــاء شفـتتــــ وبنصــــحه
  للقلـــب

 
ــ  أ  صـــفاء للنفـــوس  س  نـ
ــهم ــد   أيبي  شـــ ــاء ماجـــ  معطـــ

ــد   ــل   جمــ ــزة   ونبــ ــاء  عــ  ونقــ
ــم   ــرام   فهــ ــادةالجباء   الكــ  الســ

ــكم ــوزاء   وبروضـ ــاخر اجلـ  تتفـ
 واألبنـــاءاألصـــل  وطـــاب طبـــتم

 

 
 

 

 ( للشيخ حممد ملحم احلمد. 1) 
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 الرتمجة:مصادر 
كّ  • ذ   .ادلكتور حممد فاروق البهانرات م 
 ، مراسلة كتابية.البهانبن أمحد  السيد بشار  •
 ، مراسلة كتابية. حاج يلع البهانبن حمفوظ حممد السيد  •
 . ( 350:2)  3ط للشيخ ـهشام األلويس  «السيد البهان»كتاب  •
    نارص حوت.بن صهره ادلكتور حممود  •

 : ملف مسموع
 الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: لسماع امللف 

 
 
 
 

 
 

  

 ،نسبة شيخناقول السيد البهان: 
ـهذه  ،ًعئلة شيخنانسبة أوالد شيخنا، 

 .النسبة حنبها إىل يوم القيامة
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 ( السيد عبد اهلل انلبهان )أبو الشيخ( 3)
 م 2003  -  1927هـ/  1424 - 1345

 
اثلاين  ا البهانية،  لفرع  اهلل  للساللة  عبد  السيد 

البهان    بن أمحد  باهلل سيدنا حممد  العارف  ، ابن  
 )أبو الشيخ(.  من صغره  ىنك  ي  و

 :مودله
يح      م1927ًعم    ودل حلب  يف  يف  األمحر   باب 

 .  م 1928 ًعم ا رسميًّ  سجلالقديمة  و
 .البهان   سيدالالرابع بني أوالد  ـهوو

 : زواجه
فاختار    ،-رمحه اهلل-ًعئلة الزعيم السيد حسن دوبا    أحبن السيد البهان  

السي  ابنه  فزّوج  الكريمة،  العائلة  ـهذه  من  زوجات  منهم  البنيه  فاروق  أبا  أمحد  د 
ثم زّوج ابنه عبد اهلل من    ،م1950ًعم    ، ثم ملا ماتت زوجته تزوج أختها م1938ًعم  

قال    ،ا بالصالح وأثىن عليها مرارً   ، وقد شهد هلا سيدنا  م1954ًعم    ـهذه العائلة
قصرية  بفرتة  زواجها  بعد  ال  بنيت  »  :هلا  يلّع  تدخلني  من  عندما  حورية  إال  أراك  

 . « حوريات اجلنة
 أوالده: 

 . مخسة بنني وسبع بنات  ،اأجنبت هل اثين عش مولودً 
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 : وترتيب اذلكور
ًعم  حممد • ودل  املو ،  (م1957)،  مع  معاناة  بعد  اغزي  رض  تويف  مدينة  يف 

 .، ودفن يف مقَبة باب الريب حبلب( م 2015أيار  7)بتاريخ عنتاب 
 . (م 1963)  ، ودل ًعمأمحد •
 . (م 1964ودل ًعم ))عمار( ـ  ، املشهور بعمر •
أثناء سفره لطلب العلم يف   اوتويف شهيدً ،  (م1967)يوسف ودل ًعم    الشيخ •

تشين    15)بتاريخ    -رمحهما اهلل-  بلنان مع صديقه الشيخ عبد اهلل حوت 
 . (م1990اثلاين

 . م1969حممود ودل ًعم  •

يف   الزراعة  بمهنة  عمره  من  طويلة  بمراحل  منطقة  و  ،اجلابريةقرية  اشتغل 
   .اجلزيرة وغريـها 

ـهذا القادم  »  :ا والوقت عيد فقالواكن قادمً   بشه وادله سيدنا حممد البهان  
 .«لسيد عبد اهلل ابن سيدنا البهانفاكن ا ،يف اجلنة

 . « ابين عبد اهلل ابن اجلنة»ومرة أخرى قال: 
انتقال وادله سيدنا  ن مما قال هل  واك  حممد البهان    حرض يف املستشىف حني 

ا بساًعت:  انتقاهل  شيئً قبل  تريد  ال  ؟ا بين  أنت،  أريدك  شيئً   قال:  هل:  أريد  فقال  ا. 
 . ودًع هل «ا لكـهنيئً »

ت ضام»وقال هل مرة:   أ أنت يا عبد اهلل ال  بيت وال  ك ت ضام ال أنت  ترك، أبيع ج 
  .«وال أوالدك
اهلل-ورث   وادل  -رمحه  صفات  من  البهان  حممد  سيدنا  فيه    رتى ف،  عظيمة  ه 

اجلنة   أـهل  الشخصيةك  ، وصفاتهمعالئم  القلب    طهارةو  الصدقو   الكرمو  قوة 
   .ئهصفا و
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 أنعم وأكرم به ما أطيب قلبه!  
 . م بال تكلفيكر،للخري، صادق اللهجة ، رسيع ادلمعة، حمبي القلب   رقيق  

 .  الكرمأنا ورثت عن أيبواكن يقول عن نفسه: 
د عبد  أن يشرتك مع السي  أراد  احلاج مصطىف حوت   حىك  ابنه السيد أمحد أن

  :طىف يف املسجد رآه سيدنا فقال هل، وبينما اكن احلاج مصاهلل ابن سيدنا يف الزراعة
ـهذا ابين مثيل  املادة  ؟ يا حاج مصطىف سمعت أنك تريد الشاكة مع عبد اهلل ابين»

 . ذلاك الوصف اذلي قاهل سيدنا عنه  -رمحه اهلل-وـهو أـهل . «ليس هلا قيمة عنده
   ، ويعرف ذلك من خالطه.يعطي عطاء من ال خيىش الفقر -رمحه اهلل-فاكن 

 م  ع  ن   ه  اكنت الؤ    د  ه  ش  لوال التن   ه  د  ه  ش  ت   يف  إال  ط  ما قال ال ق  
 
 
 
 
 
 
 

 
 ، رمحهم اهلل مجيًعا من ايلمني السيد عبد اهلل، ثم السيد أمحد ابنا السيد حممد انلبهان 

فطلب   املال  يملك  وال  يزتوج  أن  يريد  شاب  إيله  بمبلغ  جاء  مساعدة  منه 
لرية ألف  ولم يكن  مخسني  اهلل -،  شيئً   -رمحه  منها  يقول هلا يملك  ماذا  فاحتار   ،  !

   لم    :فقال هل أحدـهم  .استدان منه املبلغ، وأعطاه للشابففأرسل  إىل أحد أصدقائه  
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وتعطي تستدين  بأن  اهلل  هل:    .يكلفك  ال  ـه)فقال  حىت  وجيه  وخذ  وجهك  ات  
   .(أنا ال أستطيع أن يطلب مين حمتاج ثم أخيف وجيه عنه ،أعطيه
 :-رمحه اهلل تعال -  ث بها حد  مم

الوادل  قال دارً   : طلبنا من سيدي  تو  ا أن نشرتي  املبلغ وـهو ستة  بعد أن  فر 
لرية ألف  سيدنا  عش  ووافق   ، عن يسأل  سائل  جاءنا  ايلوم  ذلك  مساء  ويف   ،

: مطلوب مين ستة ، الرجل مرـهق ومضطر، قلنا هل: ماذا تريد؟ قالسيدي الوادل  
قال لا ف  ،سيخرب بييت ويضيع أوالديف عش ألف لرية وإذا لم أسددـها إىل ادلائن  

 .  ا املبلغ اذلي ـهيأناه لشاء ادلار، وأخذ حاجته وذـهب مَّسورً  : أعطوه سيدنا 
ـهو اذلي اكن  يقوم    (1): اكن الشيخ حممد الغشيمقال  -رمحه اهلل-ا  وحّدث أيًض 

من  حاجياتنا  أحيانً   بشاء  أنه  حىت  صغار  وحنن  طعامنا   ا السوق  ىلع  يقوم  اكن 
غل باتلدريس يف  ويعمل لا بعض األطعمة اليت نشتهيها ثم انقطع عن الدمة وانش

 .الشعبانية وغريـها 
شديدة  ابتالءاته:  وآالم  ابتالءات  به  من    ،مرت  اجلامع  فاكن  إىل  يصعد  أمله  شدة 

شيّخ  ا أحيانً  :يا  اهلل  رمحه  عمر ًعبدين  للشيخ  أويقول  لم  كفاين  لوادلي  قل  عد  ! 
 . أحتمل، ويأتيه اجلواب من سيدنا: اصَب.. اصَب

 

  حلب   يف(  اتلحتاين  ابلالط )  يح   يف   ودل   شافيع،   فقيه  (:ـه1398-ـه1321)  الغشيم   حممد   الشيخ   (1)
  وصحب  الشعبانية، يف مدرًّسا  عمل ـه،1351 ًعم السابع الفوج يف الَّسوية يف خترج القديمة،

  أبو  حممد   الشيخ  ىلع  القشبندية  الطريقة  أخذ   طويلة،   مدة   ادلين  رساج  اهلل  عبد   الشيخ
  الرابع   القرن  يف   حلب   من   علماء»  انظر(.  القطانة)  مقَبة  يف   ودفن   حلب   يف   تويف   الرص، 

 (. 341) «عش
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،  كري ثم حصل معه قصور يف الِك  مدة طويلة من الس    -رمحه اهلل-اكن يعاين  
ار معه نزيف معوي  إىل أن ص  ا ودخل غيبوبة سبعة عش يومً   ،ثم مشالك يف الرئة

   .: موتك سيكون مثل مويتواكن قد قال هل سيدنا   .فتويف إثر ذلك
 وفاته: 
لسبت   يف تمام الساعة احلادية عشة من صبيحة يوم ا  -محه اهلل تعاىلر-تويف  
بالوفاة بيوم  وقد سبق   فاروق  أبا  بتاريخ  ،ونصفأخاه أمحد   ـه 1424صفر    2  وذلك 

ودفن يف اجلانب األيَّس من مدخل جامع اللكتاوية دوار      م.2003  نيسان   5املوافق  
   .ا أخوه السيد أمحد أبو فاروقًض ثم دفن دانبه أي ،أمه

 :الرتمجة صادرم
حمفوظ  حممد  و،  البهان  أمحدبن    بشارو،  البهان  عبد اهللبن  السادة: أمحد   •

والسيد  وت،  حالشيخ زكريا  ووت،  ح  حممود   ادلكتور  يلع البهان.اج  بن احل 
  .، مراسلة كتابيةعبد احلكيم إبراـهيم الفياض

   .(350:2)   3ط «السيد البهان»كتاب  •
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 ( ادلكتور حممد فاروق انلبهان4)
 م 1940هـ/ 1358

 
  حممد بن    أمحد بن    فاروق  حممدادلكتور  فضيلة  

 ، حفيد السيد حممد البهان. البهان
احلجة    13يف    ودل اكنون   24  املوافق   ـه1358ذي 

 .حلب  مدينةيح باب األمحر يف  يف ،م1940 ًعم اثلاين
 ،صغري  وـهو(  علية بنت حسن دوبا )  وادلته  توفيت

جر  يف  نشأو    البهان  حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  جدهتكفل به  ف وتوىل    ه ح 
تعليمً  عليه  واإلرشاف  وتربيته  وتكوينً رًعيته  طفوتله  ا  اثلامنة  إا، وًعش  ىل سن 

واالـهتمام  صه باملحبة  عشة من عمره يف صحبة جده السيد البهان اذلي اكن خي
وواتلكوين زياراته  يف  معه  ويصحبه  والروحية ،سفاره أ ،  الرتبوية  جمالسه   ،وحيرض 

  اتلحق   إىل أن    ،  بما ترَّب عليه من القيم الروحية  الكثري من توجيهاته وتأثر  وتلّق
   .حلب  يف جده  إىل ويرجع دمشق إىل يذـهب فاكن دمشق دامعة

 : العليم اتلحصيل 
  املدرسة  إىل   انتسب  ثم  حلب،  مدارس   يف  االبتدائية  األوىل  املرحلة  أكمل 

 . م1958 ًعم ، ونال شهادتها فيها   وخترج حلب يف الشعبانية
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 : الشعبانية ف  شيوخه من
 ،(2)ادلين  رساج  اهلل  عبد  والشيخ  ،(1) العابدين  زين   الري  أبوحممد    الشيخ 

  زين   الرمحن   عبد   والشيخ  ،(4) سكر  الوـهاب  عبد   والشيخ  ،(3)رجب  بكري   والشيخ
  الشيخ   القراء  وشيخ  محاد،  اهلل  عبد  والشيخ  اهلل،   خري  اهلل  عبد   والشيخ  ،(5) العابدين

 . (1) العبيج أسعد والشيخ  ،(6) خياطة جنيب  حممد

 

  أنطاكية،   يف  ودل  خطيب،  فقيه  ًعلم  (:ـه1393-ـه1335)  العابدين  زين  اخلري  أبو  حممد  الشيخ   (1)
  فيها، وخترج األمحدية مدرسة إىل انتسب م،1934 ًعم بادلين فراًرا  حلب إىل أرسته مع ـهاجر
  حلب   من  علماء »  انظر.  السبيل  يح   يف  وإماًما   والشعبانية،   الَّسوية،   يف  مدرًّسا   بعدـها   عمل

 (. 341 ) «عش الرابع القرن يف
العالمة املحدث، ودل يف حلب، وادله الشيخ    ـه(:1422-1343رساج ادلين )الشيخ عبد اهلل    (2)  

العثمانية والَّسوية د ر س  يف  ، حصل ىلع إجازات ًعيلة  العالمة حممد جنيب رساج ادلين، 
من كبار الشيوخ، درّس يف عدة مساجد حبلب، وجدد املدرسة الشعبانية وأدارـها، ودفن فيها،  
انظر   املجيدة.  وخصاهل  احلميدة،  شمائله  اهلل  رسول  حممد  سيدنا  منها:  كثرية،  مؤلفات  هل 

     (.1891(، و»نرث اجلواـهر وادلرر« )454»علماء حلب يف القرن الرابع عش « )

(3)  ( رجب  بكري  يف    ـه(:1399-1331الشيخ  خترج  ابلاب،  مدينة  يف  ودل  وداعية،  شاعر  فقيه 
ًعم   الشيخ  1931الَّسوية  يد  ىلع  الطريقة  أخذ  والَّسوية،  الشعبانية  يف  مدرًسا  عمل  م، 

حممد أبو الرص احلميص، ترك العديد من املؤلفات وادلواوين. انظر »علماء حلب يف القرن 
 (. 366« )الرابع عش

  مؤلفات  هل  ابلاب،   مدينة   يف  ودل   الفقيه،   ادلاعية   (:ـه1406-ـه1316)  سكر  الوـهاب  عبد   الشيخ   (4)  
  يف   ودفن  حلب  يف  تويف  زـهرة،  روض  لك  من  احلديقة  وكتاب  األخالق،  كتاب:  منها   كثرية
 (. 407) «عش الرابع القرن يف حلب  من علماء» انظر. السفريي  مقَبة

  دقيق   اعوصنّ   ًعلم،  :(ـه1410-1325)  احللب   األنطايك  العابدين  زين  الرمحن  عبد   الشيخ   (5)
العديد من مدارس حلب األمحدية  مدرسة  يف  سر  د  ورام  ماـهر،    عجيب، انظر    .، ودرّس يف 

 (. 446»علماء حلب يف القرن الرابع عش« )

  (6)  ( املقرئ، ودل يف يح اجللوم يف حلب.    ـه(:1387-1323الشيخ حممد جنيب خياطة  الفريض 
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    .م 1958 ًعم دمشق جامعة يف  الشيعة لكية إىل انتسب ثم

 :لكية الرشيعة ف  شيوخه أبرز  من
   .ـه(1384-1333) السبايع  مصطىف وادلكتور ،(2)الزرقا   مصطىف ادلكتور

-9111)  ش الع    يوسف  وادلكتور  ،(ـه 1424-1327)  (3)ادلوايليب  معروف   وادلكتور
 . ( م1981-1912)  املبارك  حممد واألستاذ ،(م 1967

 . م1962 ًعم  فيها  وخترج .(4)الكتاين املنترصحممد   والسيد

 
 

كبار   ىلع  واألمحدية  والشعبانية  والعثمانية  وادليلواتية  الَّسوية  مدارس  يف  العلوم  د ر س 
الشيوخ، هل مؤلفات عديدة يف اتلجويد والقراءات والفرائض والفقه والوعظ واألدب. تويف  

 (. 291حلب يف القرن الرابع عش« )انظر »علماء يف حلب ودفن يف مقَبة الشيخ نمري. 

  جملس   عضوو  حلب،  مدينة  يف  لشافعيةا  مفيت  (:ـه1393-1305)  العبيج  أسعد  حممد:  الشيخ (  1)
  يف   ا طابلً   اكن  حني   من  البهان  السيد  ماكنة   عرف،  أصويل  فقيه   العليم،   حلب  أوقاف

  حاشية األصول، علم إىل الوصول سلم. هل من املؤلفات: مواقف عدة يف  عنه ودافع  الَّسوية،
 بيان  يف  رسالةو   اتلجويد،  علم  يف  املريد  إحتافو  ،«األصول  لب  رشح  الوصول،  اغية»  ىلع

  الشيخ   مقَبة   يف  ودفن   ، (م1973/     ـه 1393)  سنة  تويف   .الشافيع  املذـهب  يف  الشعية  املقادير
 . سعود 

  الكويتية،   الفقهية  املوسوعة  يف  خبري  فقيه،  (:ـه1420-1322)  الزرقا  مصطىف  ادلكتور   الشيخ   (2)  
 جائزة ىلع حصل، وكذلك وجده الشام، بالد  فقيه أمحد الشيخ وادله  حلب، يف ودل ًعمل، ًعلم

 (. 522) «عش الرابع القرن يف حلب علماء».  ـه1404 ًعم فيصل امللك
 من »ادلرر احلسان«. القسم اثلالثتأيت سريته يف  (3)  

  املدينة   يف   ودل   املغرب،   مسند  املحدث،   الفقيه  (:ـه1419-1332)  الكتاين   املنتص   حممد   الشيخ   (4)
  وتويف  ـه1345  ًعم  فاس  إىل  انتقوا   ثم   وجده،  وادله  مع  الشام  إىل ـه1338  ًعم  انتقل  ثم،  املنورة

 (.   23:1)  2ط  «البهان السيد انظر كتاب » .ـهناك جده
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 :  العلمية ادلرجة
  وعنوان  م1965  ًعم  -اآلداب  لكية-القاـهرة  جامعة  من  املاجستري  ىلع  حصل

   .(منها  اإلسالم وموقف االستثمارية  القروض )  :الرسالة
  -العلوم  دار  لكية-  القاـهرة   جامعة  من  ادلكتوراه  العاملية  الشهادة  ىلع  حصل  ثم

  االقتصادي   التشيع  يف  اجلمايع  االجتاه»:  الرسالة  وعنوان  م1968  ًعم  وذلك
 . «اإلساليم

 : ادلعوي  والعمل العلمية النشاطات
  حىت   1966  ًعم  من   بالرياض  سعود   بن  حممد  اإلمام  جامعة  يف  أستاذ •

 . م1968
  حىت   1969  ًعم  منبالرياض    سعود   امللك  دامعة  الرتبية  لكية  يف  أستاذ  •

 . م1970
 .م1977 حىت1970 ًعم من الكويت  دامعة احلقوق لكية يف أستاذ •
  من   احلسنية   امللكية  احلديث   دلار   ا مديرً   اثلاين  احلسن   امللك  قبل  من   عني  •

 . م2000 حىت 1977 ًعم
 . اآلن إىل زال وما  م1984 ًعم من املغربية امللكية  األكاديمية يف عضو •
 . عمانيف  اإلساليم  للفكر األردين   املليك املجمع يف عضو •
 . بالقاـهرة اإلسالمية للشؤون األىلع  املجلس مؤتمرات يف شارك  •
 .املغربية فاس بمدينة القرويني جامعة  جملس يف سابق عضو •
   .املغربية للثقافة العليا  الوطنية  اللجنة يف سابق عضو •
 : العلمية ثاره آ  
 :  املطبوعة  مؤلفاته من 
 . اإلساليم اإلقتصادي  التشيع يف اجلمايع اإلجتاه -1
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   .اإلسالم يف احلكم نظام   -2
 . اإلساليم للتشيع  املدخل -3
 . اإلساليم اجلنايئ  التشيع  -4
 .اإلسالمية اثلقافة مبادئ  -5
 .اإلساليم  اإلقتصاد يف أحباث   -6
 . واحلضارة الفكر  يف أحباث   -7
 .منها  اإلسالم وموقف اإلستثمارية  القروض   -8
 . الدلوين  الفكر  -9
 . القرآن علوم إىل املدخل  -10
 . شخصية ترمجة  البهان حممد الشيخ  -11
 .واحلضارة  واتلاريخ الفكر يف حمارضات  -12
   .معارصة قضايا  -13
   (.اجتماعية  رواية)  الفجر دموع  -14
 . اجلديد العاليم والظام اإلسالمية اثلقافة -15
 . مسكويه  ابن  عند  الفس مفهوم  -16
 . اإلساليم  الفكر يف تأمالت -17
 . واتلجديد اإلساليم  الفكر  -18
 . املعارص واإلقتصادي الفكرالسيايس يف حمارضات -19
 . املعارصة  اإلقتصادية اتلطورات  ظل  يف الربا   مفهوم  -20
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 . احلياة علمتين  -21
 .اإلنسانية والقيم اإلسالمية القيم  -22
 .احلضاري  للحوار اإلساليم اتلصور  -23
 . ومدارسه وآراؤه  فكره  ستشاقاال -24
   .املغرب  يف قرن ربع -25
 . وأيام ذكريات -26
 . (اجتماعية  رواية)  ودلي تقتل ال -27
 . خدلون   ابن عند جتماعيةاال  القوانني  -28
 . معارصة فقهية دراسات -29
 . الغزايل اإلمام  عند الرتبوي  املنهج -30
 . الشخصية تكوين يف اإلسالمية  الرتبية دور -31
  .الشخصية لألحوال املوحد  العريب والقانون األرسة  أحاكم-32

   :  انلبهان حممد  الشيخ سيدنامع جده العارف باهلل 
  يوقظين   واكن  لكها،  الصلوات  معه  أصيّل   كنت»:  (1) يقول ادلكتور حممد فاروق 

  إىل   القبلة  مستقباًل   جيلس  ثم  الفجر،  قبل  ركعات  أربع  ويصيل  الفجر،  صالة  قبل
  الفجر  بعد وجيلس الفرض، ثم السنة، يصيل ثم  للفجر، فيؤذن الفجر وقت حيني أن

 

 رابط.  م 2013  األول  اكنون  24:  بتاريخ  ( dr-mfalnbhan.com)  شخيصال  موقعه   يف   كتبها   (1)
 . https://2u.pw/Pnth5: َمترص
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 وال  القرآن،  لقراءة  جيلس  ثم،  بادلًعء  ذلك  وخيتم  األذاكر  بعض   يردد  ساعة  ربع  ملدة
 . الشمس  تطلع  حىت ينام

  العارشة   يف  كنت  مذ  سنوات  عش  مدة  -ثراه  اهلل  طيب-  اجلد  السيد  صحبت
  وأحرض    الشاي،  هلم  وأقدم  ضيوفه،  أستقبل  وكنت  ،العشين   سن  إىل  عمري   من

  حلب  يف  زيارته  يف  معه  يصحبين  اكن  ابليت  من  خيرج  اكن  وعندما   ،جمالسه  مجيع
 الشيعة  بكلية  لالتلحاق  دمشق  إىل  السفر  يف  أستأذنه  جئت  وعندما   أسفاره،  أو
  وستفقدك   ،سأفتقدك:  يل  قال  لوداعه  وجئت  ًعم  بعد  يل  أذن  وملا   ،يل  يأذن  لم

 .  عليه تصَب  أن يستحق فالعلم ،عليها  فاصَب الغربة  عليك ثقلت  وإذا ،جماليس
  الشيعة   بكلية  لالتلحاق   م 1959  ًعم  مرة   ألول  حلب  مدينة   اغدرت   عندما 

رة  منطقة  أمام   ينةد  الم    ىلع  املطلّة  الغربية  اهلضبة  ىلع  وقفت  بدمشق   ، األرضيّة  الك 
-ثراه   اهلل  طيب-  اجلد  السيد  لكمة  وتذكرت   ،اللكتاوية  يف  الرضاء  القبة  إىل  ونظرت 

 العلم  ولوال  ،إيلها   تعود   أال  أخىش  حلب  اغدرت    إذا»:  الوداع  حلظة  يف  يل  يقول  وـهو
 ،تكون  حيث   أمرك   إيلّ   فاشك    أمر  أيّ   بك   يضيق  وعندما   ،بالسفر  لك   أذنت    ملا 

 ، واألمان  بالطمأنينة  أشعر  وكنت  ،ذلك  أفعل  وكنت  «.فيه  معك  أكون  وسوف
  أو   سنة  لك   حلب  أزور  خالهلا   كنت  سنة  وأربعني   مخس    مدة  ـهذه   رحليت  واستمرت 

 . شهرين  أو شهر دةم سنتني 
 وقد  قلياًل   يضعف  قد  ذايت،  يف  املوروث   ذلك  بتأثري  أشعر  اآلن  حىت  زلت  ما 

 . «اإلنسان إيله يرتاح  اذلي املقدس اليشء ذلك  يبّق أنه إال تعديل، عليه يطرأ 

 : الطفولة ف  تربية
  علمين   األوىل   طفوليت  منذ»:  (1) -اهلل  حفظه -  البهان  فاروق  حممد   دلكتورقال ا

  الكتب   إيلّ   وحبب  العلماء،  وماكنة  العلم  قدسية  -ثراه  اهلل  طيب-  البهان  السيد

 

 (. 470»الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره« ) (1)  
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 يل  ويشح  جانبه  إىل  جيلسين  اكن  العلم  يف  سؤااًل   أسأهل  كنت  وعندما   والقراءة،
 .وحمببة ميَّسة بطريقة  اجلواب

  حيدثين  واكن  ،اجلهل  يف  وكرـهين  العلم  إيل  حبب  يل  املستمر  تشجيعه  وبفضل
  من   فائدة  فال   علم  بما   يعمل   لم  فمن  به،  العمل  ثمراته  وأـهم  ،العلم  ثمرات  عن

  اجلهل   من  خري  باليشء  فالعلم   يشء،  لك  تعلم  يل   ويقول  عليه،  حّجة  وعلمه   علمه،
 . مفيد غري أو ضار ـهو فيما   العلم  تستخدم ال ولكن به،

  بقصد »  اآلخر  ىلع  اتلغلب  حماولة  ـهو  واجلدل  اجلدل،   منه  حيذرين  اكن  ومما 
  الطاـهر   فالقلب  القلوب،  غفلة  ىلع  وديلل  مذمومة،  صفة  وـهو  لذلات«،  االنتصار

  من   فهذا  بابلاطل  ولو  اتلغلب  إىل  نفسه  مالت  فمن  اجلدل،  ويكره   للحق  يميل
  ألنه   القلب  يميت   واجلدل  الاس،  نظر  يف  واملاكنة  الظهور  حتب   اليت  الفس   صفات

 ة. الغريزي  الفس قوى  ينيم
ل ق، من  للعلم  ال بد :  يل يقول  اكن  علمه،  من  فائدة   فال   يتخلق ولم  تعلم فمن  خ 

 احلق  علم  ألنه  ؛العالم  يعذر  وال  جهله  بسبب  اجلاـهل  يعذر   فقد  عليه،  حجة  وعلمه
  ينش   لم  فإذا  ييضء،  نور  هل  والعلم  املخالفة،  ـهذه  عن  مسؤول  فهو  احلق،  وخالف

  الور،  حيجب  والظالم  القلوب، ىلع  ا َميمً   الظالم   ويبّق  منه،  فائدة   فال   ضوءه   العلم
 . ملوثة القلوب   اكنت إذا وخباصة

  وليس   به،  للتكسب  العلم  يتعلمون  اذلين  وـهم  السوء،  علماء  من  حيذرين  واكن
  أداة   ليس  والعلم،  علمه  أذل   ملعيشته  أداة  يكون  ليك  العلم  تعلم  فمن  به  للعمل

 فالعالم  ا،منافقً   وال  ا متملقً   وال  ذيلاًل   يكون  أن  العالم  من  يقبل  فال   به،  للتعيش
 . الصغائر  عن والرتفع واالستقامة للزناـهة رمز

  لكمة   فيه  أسمع  ال  يوم  يلع  يمرّ   اكن  وقلّما   خطوة،  لك  يف  ذلك  لك  أسمع   كنت
 تلك  تعنيه  ما   أفهم  ال  ا وأحيانً   ذلك  لك  أستوعب  أكن   لم  ربما   مفيدة،  ناصحة

  زرع   كحبات  اذلاكرة،  يف  ختزتن  اكنت  أنها   املؤكد   من  أن  إال  دالالت،   من  اللكمات
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  اللكمات  ـهذه أصبحت األرض، أعماق يف تتجمع مطر  كقطرات أو األرض، يف ترى
  اذلي   الرصيد  تمثل  حيث  ثقافيت  من   اوجزءً   تفكريي   من   اجزءً   يوم  لك  أسمعها   اليت

 . «ذاكريت يف به أحتفظ

   :اهلل حفظه ، انلبهان  فاروق حممد  ادلكتور  حفيده  عن   انلبهان للسيد الكم
  الصالة   ىلع  أعلمهم  صغار  وـهم  عندي،  بقوا   ماتت  أمهم   ابين  أوالد   عندي  أنا »
  لم   لو  جدي:  يل  قال  عليا   شهادات  وعنده  ابين  ابن  حىت..  طلعوا . .وىلع  الصوم  وىلع
 قلت. ومرص والشام حلب مشايخ  رأيت لكن زمان،  من ألروح واهلل أعرفك أكن

 .(1) «أستعملها  ال بالشيعة جيوز اكن لو واهلل والمر ادلخان: قال .إي: هل
 واحتضان  نشأته  بداية  عن  -اهلل حفظه-  البهان فاروق  حممد  ادلكتور يتحدث

   :فيقول أمه  وفاة بعد هل البهان  السيد

 : واحلفيد اجلد  
فاروق:     ال .  األوىل  طفوليت   يف   -اهلل  رمحه-  الشيخ  عرفت»يقول ادلكتور حممد 

 حيايت   من  اجزءً   اكنوا ،وإخويت  وأيم  أيب  عرفت  مىت  أدري   ال  كما   ذلك،  تم  مىت  أدري 
 .القليل إال يبق  ولم اذلكريات تلك وانمحت ،يبتسمون وـهم  األوىل،

 ا احرتامً   هل  اجلميع  يقف  بيتنا،  يدخل  املهيبة  بمالحمه  الوقور  الشيخ  ذلك  أذكر
  ألن   وأـهابه  يل  ويبتسم  ويالطفين  حيبين  ألنه  أحبه  وأـهابه،   أحبه  كنت  ،وإجالاًل 

 .يهابه  الك

 

  حمفوظة ،(ممغنطة أقراص)  يف املسجلة  البهان حممد الشيخ سيدنا  باهلل العارف مذاكرات (1)
 . دلين 
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 أو  بيدي،  يمسك  أو  حضنه  يف  جيلسين  يل،  يبتسم  اكن  جدو«»  بدلع  أناديه
 . القليل إال منها  يبق لم ذاكريت،  من الصور تلك انمحت حلوى، قطعة يطعمين

  يف  األقىس  الصورة  ويه !  تمح  ولم  بقيت  ملاذا  أدري   ال  ،بقيت  واحدة  صورة
  هل   وأضحك  يل،  يستجيب  فال   أداعبه  يب،  حتدق  احلزينة  نظراته  رأيت  عندما   حيايت 

  الدود   ىلع  تتساقط  ويه   األرسة  نساء  ودموع   أيب  دموع   رأيت  ،يل  يضحك  فال 
 .بغزارة

  الك   اكن !  أبكي  ملاذا   أعرف   وال  وبكيت!  أحزن  ملاذا   أعرف   وال  حزنت
  اغئبة   أيم  اكنت  ،السخية  دموعهم  وأدـهشتين  احلزينة  نظراتهم  أخافتين.   إيل  ينظر
  لعاتبتها،  ايلوم  ذلك  بعد  رأيتها   لو  تغيب،  أن  هلا   اكن  وما   العائيل،  اللقاء  ذلك  عن

.  ذلك   تفعل  أن  اعتادت  وما   !املساء؟  ذلك  يف  اوحيدً   تركتين  ملاذا:  هلا   سأقول
  طعام   يل   تعدّ   أجدـها   لم  استيقظت   وملا   ،ا حزينً   ونمت  تعد،  ولم  طوياًل   وانتظرتها 

  دمويع   يمسح  بيدي  يأخذ  املهيب  الرجل  رأيتل،  تفع  أن  اعتادت  كما   اإلفطار
د    لم  اليت  أيم  هل  شكوت ،  عبينويال  .  تفعل  فلم   تعود   أن  وعدتين ،  أـهلها   زيارة  من  ت ع 

 . أحبها  ألنين إيلها  يأخذين أن منه طلبت
 ا قريبً  أصبح اذلي املهيب الرجل جدي مع جديدة  عالقة بدأت ايلوم ذلك منذ

  إىل   معه  وأذـهب  معه،  ألعب  كنت.  أـهابه  أو  أخافه  أعد  فلم   ،ا ورفيقً   ا وصديقً   مين
 . حضنه يف وأجلس السوق،

  وبدأت   واألربعني،   الامسة   يف   جدي  واكن  عمري،  من   الامسة  يف  كنت
  شعلة   فيها   انطفأت  اليت  احلزينة  األمسية   تلك   منذ  واحلفيد   اجلد  بني  الصداقة

 الليلة  تلك   يف  املوت   اختطفها   لقد   تعد؛   ولم   أيم  ورحلت  الصغرية،   أرستنا   يف  احلياة
 . احلزينة
 وما   املوت   معىن  عرفت  وملا   املوت،  معىن  أدري   أكن  ولم  أيم،  ىلع  أحزن  لم

 .أيامه امتدت  لكما  أمله يزداد اذلي احلزن  حزنت  األم غياب يعنيه
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  ويضحكون  يلعبون  األرسة  بأطفال  الواسع  ادلار  فناء  امتأل   مساء  ذات 
  يضحكون،   كما   أضحك  ال  مالحمهم  أتأمل  عنهم  ابعيدً   ووقفت  ويتدافعون،

  الافذة   زجاج  خلف  جدي«»  رأيت  أجيبهم،  فال   ألعابهم  أشاركهم  أن  ينادونين
 وقال  بيدي،  وأمسك  إيل  جاء  ا،حزينً   اشاردً   كنت.  إيله  أذـهب  أن  إيلّ   أشار  يتأملين،

   األطفال؟ مع تلعب  ال لم  : يل
.  أطفاهلن  بأيدي  األمهات  تمسك  كما   بيدي،  تمسك  أن  أيم  أريد :  هل  قلت
 . عينيه من  انهمرت  كما  عيين  من ادلموع  وانهمرت 
  وتكون  تلعب  عندما   بيديك   أمسك  كأمك   أكون   أن  تريد   أال:  يل  قال
  حيدث   كما   حيدثين  وأخذ  غرفته،  إىل  وحنان  برفق  وقادين  وصاحيب،  صديِق
 لك  معه  وأحرض  وأسفاره   زياراته  لك  يف  معه  يصحبين  وبدأ  صديقه،  الصديق
 . جمالسه

  يف   زماليئ  أصادق  ولم  الشوارع،  يف  األطفال  مع   ألعب  لم  بَّسعة،  كَبت 
  اجلد،   أصدقاء  ـهم  أصدقايئ  اكن.  الرياضية  الوادي  يف  القدم  كرة  ألعب  لم  املدرسة،

  يريض   ـهذا   اكن .  مثلهم  السن   كبري   نفيس   وأرى   أحاديثهم،  وأسمع   جمالسهم،  أحرض
 . الرفيعة واملزنلة باملاكنة ويشعرين ويسعدين كَبيايئ،
  صاحب  اجلد  صديق  كنت  األرسة،  يف  املزنلة  كبري  نفيس  أرى   أن  يسعدين  اكن

  فيستجيب   احلاجات،  ألصحاب  أتوسط  وكنت  املهابة،  والشخصية  الافذة،  اللكمة
 .ألمري   ورًعيته اجلد حمبة بفضل يكون  أريده فما   لوساطيت، اجلد

غضب  لم
 
  أفعله  مين  يريده  ما   قط،  يغضبين  ولم  األمور،  من  أمر  يف  جدي«»  أ

  اذلي   اجلد  ـهو  يل بالنسبة  فاكن  هل،  إرضاءً   ا َمتارً   أفعله  ال  يريده   ال  وما   ،ا َمتارً   ا طائعً 
حب ه،

 
 . حيبه اذلي احلفيد  هل بالنسبة وكنت أ
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  ما   يشء  واحلفيد،  اجلد  بني  املألوفة  العاطفية  العالقة  من  أكَب  يشء  ـهناك  اكن
  بهذه   اسعيدً   كنت  مين،  قريب  أنه  أشعر  إيل،  ويشده  إيله  يشدين  حقيقته،  أعرف  ال

 .(1) «والصداقة العالقة

 : اللكتاوية  ف األول   الطالب
  الوحيد  الطالب  كنت عندما   أتذكر   زلت  ما دلكتور حممد فاروق البهان: »قال ا

 اللكتاوية  تبىن  أن  قبل  المسينات   منتصف  يف  القديمة  البهانية  اللكتاوية  يف
  بالفرحة  وأشعر -ثراه اهلل  طيب-  اجلد السيد غرفة يف ا وحيدً  أجلس كنت ،اجلديدة
  ، الصنوبر  وأشجار  والورود   باألزـهار  مليئة  رائعة  اللكتاوية  حدائق  اكنت.  والَّسور

  بني   جترى   ماء  وسوايق  ايلاسمني  أشجار   بني   وممرات   مجيلتان،  بركتان  ـهناك  اكنت
 .األشجار

 كنت  العشاء،  إىل  العرص  من  الصيف  يف  وخباصة  طوياًل   ا وقتً   أقيض  كنت 
 .ا دراسيًّ  ا برناجمً  لفيس  أضع

  ا سنًّ   مين  أكَب  اكنوا   ولو   أصدقاء  وـهم  ،الفرتة  تلك  ىف  أساتذيت   أذكر  مازلت
  بعاطفتهم   أشعر  وكنت  ،وحيبونين  أحبهم  وكنت  ،الكبار  صداقة  ىلع  امعتادً   وكنت

 من   منهم  أملسه  كنت  ملا   وإجالل  احرتام  ًعطفة  هلم  أمحل  زلت  وما   الصادقة،
 . وصدق إخالص

  واكن   القرآن،  قراءة  علمين   اذلي   األول   معليم  (2) حداد  بشري   الشيخ :  وأبرزـهم
 . األول خطيبها  وـهو عليها   واملؤتمن وأقدمهم أعالمها  أبرز ومن لللكتاوية، ا حمبًّ 

 

 (. 468-466البهان شخصيته، فكره، آثاره« )»الشيخ حممد  (1)
 (. 53)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 2)
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  ومبادئ  القلوب   تنوير   كتاب  يف  يدرسين  واكن  ،(1) حسون  أديب  والشيخ
 . بعد فيما  أستاذي وـهو ،األخالق

  علم   وعلمين   الحو  يف  ا متمزيً   ا ًعلمً   واكن،  (2) دحام  نذير   الشيخ  وـهناك 
  جهده،  بفضل  املواريث  علم  يف  حجة  وأصبحت  ،منه  تعلمته   عما   أزد   ولم  املواريث،

 بما   هل  مدين  وأنا   ،ا معً   اجلامعة  إىل  بعد  فيما   نذـهب  وكنا   ،ا صادقً   ا حمبًّ   ا صديقً   واكن
 .وحمبيت حتيايت  هل وأرسل  ،اأبدً  أنسه ولم ا ًعمً  عشين منذ  ألقه لم ألجيل، يفعله اكن

  بيين  واكنت  -اهلل  رمحه-  (3) فرفويط  حسان  األستاذ  الاص  صديِق  وـهناك
 ،والشعر  األدب  يدرسين  واكن  اجلميع،  يعرفها   متمزية  ومودة  خاصة  عالقة  وبينه
 .الاس لك ا وحمبًّ  ادلوام ىلع ا مبتسمً  واكن ،ونباًل  ا خلقً  الاس أنبل من واكن

  واكن   والرياضيات،  احلساب  يعلمين   اكن  اذلي  (4) بلنية  نزار  األستاذ  وـهناك
 .  اجلامعية املرحلة حىت  االبتدائية من دراسيت يتابع

 !  أخالقها  يف راقية إنسانية رموز جتاه بها  أشعر اليت املشاعر أمجل ما 
 من  أفضل  وـهم  ،وخلق  فضل  رموز  اكنوا   ،آخر  يشء  وال  احلب  يدفعهم  اكن 

 .(5)«الرجال  من عرفت

 

 (. 52)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 1)
 (. 64)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 2)
 (. 13)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 3)

   (.77)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (4)

 . https://2u.pw/nDeSw :رابط. م 2014 تموز  17 يف  (dr-mfalnbhan.com)  موقعه (5) 
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  :اللكتاوية ف  درس  أول
  جيل   من  هلا   املحبني  بعواطف  أشعر  البهانية  اللكتاوية  عن  تكلمت   لكما 

 .األحفاد وجيل أبنائهم وجيل األوائل ابلناة
  لك   يف  ايلوم  وأصبحت  حلب،  أحياء  من  يح  يف  ـهضبة  يف  اللكتاوية  اكنت 
  قيم   إىل  ورويح  تربوي   انتماء   ـهوية  أصبحت  وإنما   ا جغرافيًّ   ا ماكنً   تعد  لم  ،ماكن

 . االلزتام وعمق الفهم  حبسن متمزية إسالمية ومنهجية أصيلة
  يف   وال  املايض  يف  ال  عليها   ألحد  سلطان  وال  البهانية،  اللكتاوية  ىلع  خوف  ال 

 . املستقبل
  بعلمهم  يكَبون  عليها،  مؤتمنون  وـهم  ماكن،  لك  يف  ايلوم  اللكتاوية  أبناء
  السيد   ومؤسسها   اللكتاوية  سيد  بمنهجية  امللزتمة  األصيلة  الروحية  وتربيتهم

 . ثراه  اهلل طيب، البهان
  ودول   العراقية  واملدن  والرمادي  والفلوجة  حلب  يف   ماكن  لك  يف  أراـهم  إنين 

 .وتركيا  ومرص والسعودية الليج
 . األـهداف سامية  املفاـهيم  راقية تربوية منهجية ىلع الك  جتمع ثوابت ـهناك
  يوم  عرص  بعد  اللكتاوية  علماء  أتلِق  كنت  عندما   بالسعادة  أشعر  كنت  كم

 ،وصدقهم  وحمبتهم  املعتاد  وأدبهم  املمزية  بعمائمهم  ًعلم  مئة  من  مايقرب !  األحد
 صالة   بعد  بهم  أتلِق  كنت  اذلين  اللكتاوية  طالب  من  بأبنائنا   أستبش  كنت  وكم

  تشدين   خاصة  بعاطفة  أشعر  كنت،والرتبية  للعلم  ا رموزً   ايلوم  وأصبحوا   اجلمعة
 .إيلهم

  الهضة  مدرسة  إنشاء  بعد   اجلامعة  يف  ا طابلً   كنت   عندما   أذكر   زلت  ما 
لِق  أن   -ثراه   اهلل   طيب-  البهان  السيد   مين  طلب   الشعية

 
  طالب   أمام   ا درسً   أ

  السيد   واكن  ،اللقاء  ذلك  يذكر  ا حارضً   اكن  من  بعض   ولعل  م،1966  ًعم  اللكتاوية
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 وكنت  ،املدرسة  جتاه  بمسؤويلة  شعرت   ، ادلرس   إىل  ينصت  ابلاب   خلف  ا فرحً   يقف 
  ا أبدً   عنها   أختلف  لم  اليت  اللكتاوية  عدا   ما   اثلقافية  النشاطات   لك  عن   أعتذر
 . اأبدً  اجلمعة صالة بعد حدييث يتوقف  ولم ،حلب يف أكون عندما 

  مع   ثم  (1)لطيف  حممد  الشيخ  األول  مديرـها   مع  ابلداية  يف  خبارـها أ  أتابع  كنت
  أمحد   األستاذ  األخ  مع  ثم  (2)عاليا   ادلين  عالء   الشيخ  مع   ثم   حداد  منري  الشيخ  األخ
 .ا مجيعً  اهلل رمحهم- (3) الرض يمهد

  من  ولك  ،(5) حوت   حممود   والشيخ  (4) رشواين  حممد   الشيخ   : األخوين  إىل  باإلضافة
   .هلا  املحبني  ومن عليها  املؤتمنني  املدرسة  رموز من اكنوا 

  ظل   يف  االختالف  من   خوف  ال،  الرتبوية  لرساتلها   وفيّةً   اللكتاوية  ستظل
 .فيه نص  ال فيما  ثابت االجتهاد وحق ،وحتيم طبييع أمر فاالختالف ،اثلوابت

  يسدد  وأن  ،برًعيته  ا مجيعً   البهانية  اللكتاوية  أرسة  يتوىل  أن  تعاىل  اهلل  أدعو
 من  منهم  اهلل  حيبه  ما   اكنوا   حيثما   منهم  العلماء  وخباصة  أبناءـها  يلهم  وأن  ،خطاـها 
 قبل  من  البهانية  اللكتاوية  رسالة  شعار  ـهو   اذلى  الصادق  املخلص   الصالح   العمل

 . بعد ومن
يًعا ﴿ ة  مج   زن ن  ال ع  ة  لِلَف   زن يد  ال ع  ن  ي ر  ن اك  ي ّب  و    م  د  ال لك  م  الطن ع  ال ح   إ يل  ه  ي ص  ل  الصن م  ال ع 
ه   ع  ف   .«(6) (10﴾ )فاطر ي ر 

 

 (. 61)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)

 (. 39)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (2)

 (. 10)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (3)
 . «ادلرر احلسان»من  القسم اثلالثتأيت سريته يف  الشيخ حممد الرشواين:(  5)
 .«احلسان ادلرر » من القسم اثلالث يف  سريته تأيت الشيخ ادلكتور حممود نارص حوت:( 5)

 . https://2u.pw/3f9Lr: َمترص رابط. م2014 تموز  18 يف  (dr-mfalnbhan.com) موقعه  (6)
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 :اتلجارة  اعلم ف رحلة
 معه  كنت  -ثراه  اهلل  طيب-  البهان  السيد  جانب  إىل  األوىل  طفوليت  أمضيت

  الفجر،   قبل  صباح  لك  بنفسه  يوقظين  اكن  ،معه  المس  الصلوات  أصيل  نهار،  يلل
  معه   أحرض   و  ورحالته،  زياراته  لك   يف  وأرافقه  الصالة،  يف  جانبه  إىل  أقف  كنت
 . جمالسه  مجيع
 . أكرث  حيبين واكن أحبه كنت 
 حيايت   يف  رأيت  من  أكرث  من   اكن  ،اجلد  سيدي  من   ماكنيت   يعلم  اجلميع  اكن 

  ولم   قط،  يعاتبين  لم  ،طفاًل   ولواكن  اآلخر  لصوصية  ا واحرتامً   ا وفهمً   ا وخلقً   ا أدبً 
  غري   من  بإراديت   اليريد  ما   أفعل  وال  يريد  ما   أفعل  وكنت  ،خطأ ىلع  إشارة  أية   يعطين

 .  تردد
  أعرف   ال  انفعال  ، داخيل  يف  بتحول  شعرت   عمري   من  عشة  السادسة  يف
  .السابق أنا  أكن لم، اتلغيري  إىل تطلع ،داخلية ثورة  ،معهودة غري  حدة ،مصدره 

  ـهذا   عن   تعبريه   يف  يبالغ   ولكهم  حيرتمونين  حويل   الاس  لك:  اجلد  للسيد  قلت
  . أنا   أكون  أن  أريد  بهذا؛   اسعيدً   لست  ولكنين  البهان،  السيد   حفيد  فأنا   احلب،

 . مستقبيل عن  كياين عن  أحبث أن أريد، بشخصييت  ،بماكنيت ،بذاتييت
  عن   تتحدث  ال  ودلي  يا :  يل  قال  واحلب،  بالعاطفة  مليئة  نظرة  إيل  نظر
  لست:    ياودلي.  الصاحلني  يتوىل  واهلل  ا صاحلً   كن  ويتوالك،  سريًعك  فاهلل  املستقبل

 . مستقبلك سيختار اذلي  وـهو بك أرحم فاهلل مستقبلك يرسم من أنت
 . أمله يظهر لم ،قلياًل  تألم.. اتلجارة  يف وأعمل العلم  أترك  أن أريد: هل قلت

 ! ملاذا؟: يل  يقل لم
 .أنت ـهذا ، خيارك   ـهذا: يل قال
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:  اجلمرك   خان  يف  باتلجارة  إخوانه  أشهر  الصغري  أمحد  للحاج  قال  املساء  يف
  خان   يف  كنت  اثلاين   ايلوم  يف.  وقواعدـها   اتلجارة  أصول  فاروق  تعلم  أن  أريدك 
  إىل   ذـهبت.  جديد   جمتمع  ىلع   تعرفت   وأرى،  أسمع   اتلجار  بني   يويم   أقيض  اجلمرك 
 . احلسابات  أصول علم وـهو ادلوبيا  أتعلم ليك اسبري الشيخ

  قلت :  الرأس  مطرق  اجلد  السيد   ىلع  دخلت  اجلمرك   خان  ىف  أشهر  ثالثة   بعد
  اكن   وكأنه  بفرحته  أحسست  ،  فيها   ذايت   أجد  لم،  اتلجارة  أريد  ال  املهمة  فشلت:  هل

 . عودتك أنتظر كنت:  يل  قال.. ذلك يتوقع
  أخىش   كنت  ما   جديد،  باستعداد   العلم   رحلة  بدأت،  العلم  إىل   أعود   أن   قررت 

  ربما .  العلم  أو  اتلجارة  يف  به  قمت  عمل  أي  يف  سأجنح  أنين  أعتقد  كنت   يشء،  من
 . مبالغة ثقة أو وـهم  

  يغلق  باب  ولك..  ستفتح  نها أ  أظن  كنت  وما   مفتوحة  تكن  لم  أبواب  فتحت
  أنه   أكتشف  ثم   ابلداية  يف  متثاقاًل   منه  أدخل  صغري  باب   عن  للبحث  يدفعين  اكن

 .والورود  باألزـهار ميلء مجيل فضاء إىل يقودين
  ختتار  من   ي ودل  يا   أنت   لست:  يل  يقول   وـهو  البهان  السيد   لكمة  تذكرت 

  .(1)لك يريده  ما  لك سيختار  اذلي وـهو الكون مدبر ـهو فاهلل مستقبلك

 .»الشيخ حممد انلبهان شخصيته، فكره، آثاره«كتاب 
 وكنت  إيل،  الكتب  أحب  من  الكتاب  ـهذاادلكتور حممد فاروق البهان: »  قال

 إلحلاح  ا نظرً   حبلب  م 2004  ًعم   مبارشة  وطبع  عجل،   ىلع   كتبته  أكتبه،  وأنا   ا سعيدً 
 . إصداره  رسعة  ىلع -اهلل  رمحه- الشيخ أتباع

 

 7:  بتاريخ   (dr-mfalnbhan.com):  الشخيص  موقعه  يف  البهان  فاروق  حممد  ادلكتور   كتبها   (1)
 . https://2u.pw/L1uML:  َمترص رابط.  م2014 اثلاين اكنون
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 : ألمرين أكتبه  وأنا  سعدت
  بواجب  وشعوري  قليب، يف اجلد  الشيخ ماكنة: أوهلما  
  الرويح   واملرشد  املريب  ـهو  يل  بالنسبة  اكن  فقد  هل،  الوفاء

 . بفكري  هل مدين وأنا 
  حباجة  كنت  رويح  فضاء  إىل  أًعدين  أنه:    وثانيهما 

  كتابيت،   أثناء  بها   أحسست  اليت  املشاعر  أمجل  وما  إيله،
 . عجيب بدفء شعرت 

  بعد   كتبته  ما   أقرأ   أن  ًعديت   من  وليس   أقرؤه،  أخذت  الكتاب  صدر  وملا 
  شعور   ين دل   يتجدد   قراءة  لك   ويف   كتبت  ما   قراءة   أعيد   كنت  ولكنين  طباعته،
   .عرفهأ ال آخر لاكتب الكتاب اقرأ   وكأنين الفرحة،

  يف   عشت  الطفولة  سن   يف   الرويح،  الفضاء  ذلك  الرحب،  العالم  ذلك  تذكرت 
  أيامه   واستعدت  بعد  فيما   تذكرته  وعندما   به،  اسعيدً   وكنت  الفكر،  ـهذا  ظالل

 .اكنت  كما  أعيشها  وكأنين املشاعر  تلك  كياين يف استيقظت
  وكأنين  فجأة،  استيقظ  ذلك   لك   واذلكريات   والوجوه   واملجالس  واملاكن  الزمان

 ! إيله يشدين اكن  ملاذا أدري  ال أعيشه،
  نور   العلم  يف  رأيت  العلم،  حمراب  إىل   عنه  ورحلت  فيه   زـهدت  طفوليت  يف  

 العلم  عن   العلوم  لك  يف  أحبث  وأخذت  القلب،  طمأنينة  أجد   لم   ولكنين  املعرفة،
  إىل   األدب  إىل  الفقه  من  آخر،   إىل  علم  من  ورحلت  ادلاخلية،  سعاديت   فيه  أجد  اذلي

  ـهذا   ومع  اتلصوف،  عن  أكتب  جديد   من  وعدت   الرتبية،  إىل   اتلاريخ  إىل  الفلسفة 
  عن   أحبث  زلت   وما   ذاتية،  جتربة  عن  فيه  أكتب   ولم  كعلم،  اتلصوف   عن   كتبت

 . عنه نبحث أن جيب ما   يه أليست، املرجّوة السعادة
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 ،منقواًل   ا علمً   أكتب  ال  أنين  البهان  حممد  الشيخ  عن  كتابيت  يف  أسعدين  مما  
  والروحية،وكنت   الرتبوية   خبصائصها   متمزية   لشخصية   اذلاتية  رؤييت  أكتب  وإنما 

 .وسمعته رأيته ما  وكتبت أسلويب، يف والصدق االنفعال واضح
  يف  ـهذا  قرأت  ولو  الكتب،  يف  أجده  لم  ما   الشيخ  من  تعلمت  أنين  وأعرتف

  يعين   ال  واملفكرون  واملثقفون  الكتّاب  يكتبه  فما   به،  تأثرت   أو  صدقته  ملا   الكتب
  اكن   الشيخ  حياة  يف  رأيته  وما   يؤمنون،  بما   يلزتمون  أو  يكتبون،  بما   يؤمنون  أنهم
  غري   من   إيله  يدعو  وما   به  يؤمن  ما   يفعل  واكن  إيمانه،  حقيقة   عن   ا معَبً   ا شيئً 

 . تكلف
 سلوكية  يف  وأثرـها   القلب   طمأنينة  رأيت  الشيخ،  دروس   من  تعلمته  ما   ـهذا
  عن   أحتدث  ولم  املفاـهيم،  يف  وارتقاء  اهلمة  يف  وعلوا   الظرة  يف  سموا   رأيت  اإلنسان،

  خوارق   عن  أحتدث  أن  ًعديت   من  وليس  الكرامات،  من  العادة  عن  خارج  يشء
  التسليم   وكرامة  الطمأنينة  وكرامة  االستقامة  كرامة  عن  حتدثت  وإنما   العادات،
   .تردد  غري من اهلل،  حبكم والرىض

  أكرمه   من  إال  به  حيس  وال   يراه  ال  اذلي  الرويح  األفق ـهذا إىل  حنتاج   إننا :  أقول
  الفطرة   أعماق  من   ينبع   اذلي   الور  بهذا   اهلل   يكرمه  لم  ومن   قلبه،  يف  بنور  اهلل

  األولني   علوم  يف  عرصه   عالمة  اكن  ولو  القلب،  طمأنينة  يف  هل  أمل  فال   الصافية
 فال   القلب  يف  الور  شعلة  العلم  يوقد  لم  فإذا  ييضء،  نور  علم  ولك  واآلخرين،

 . العلم  ـهذا من فائدة
  كتاب،   أي  يف  أجده  ولم  وأحاديثه،  الشيخ  جمالس  يف  رأيته  الرويح  ابلعد  ذلك 

  وـهيب   أمر  ويه  العفوية،  الصادقة  الروحية  ـهذه  عن  أحبث  أن  ىلع  حرصت  وذللك
  املجاـهدة   ـهو  طريقه  أن  الاس   بعض   يظن  قد  ادًعؤه،  يمكن  وال  ومكتسب،
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 أرساره   نعرف  ال  أمر  وـهذا  وطهارتها،  القلوب   نقاء  ـهو  طريقه  أن  واعتقد  الفسية،
  .(1) «ويقني طمأنينة من القلوب  به تشعر ما  حبواسها   تدرك  أن للعقول يمكن  وال

 : حلب فشيويخ   أبرز 
  بهم  أعجبت  اذلين   أساتذيت   أبرز   من   العابدين   زين   الري  أبو  األستاذ  اكن»
  أـهم   من  وـهو  الحو  يف  اللبيب   مغين  كتاب  درسين  وقد   ،ا وموقفً   وشخصية  ا فكرً 

  وأعود   السبيل،  جامع  يف  معه  اجلمعة  أصيل  وكنت  ،وأحبه  حيبين  واكن  ،  الحو  كتب
 . هل املحبني من واكن داخل توفيق احلاج سيارة يف معه

  اهلل  طيب-  اجلد   السيد  واكن  أفاكري   عن  وأحدثه  يشء  لك  عن   حيدثين   اكن
  وـهو   عليك  ويثين  ويمدحك  حيبك  إنه:  يل   ويقول  بالشيخ  صليت  يعرف  -ثراه

 .  بشخصيتك بك معجب
 واكن  ،مشهودة  مواقف  هلم  اكنت  اذلين  علمائها   ومن  حلب  أعالم  من  اكنو
 .  الشافيع الفقه  ودرسين أساتذيت  من العابدين زين الرمحن  عبد  الشيخ  شقيقه

 :  نفيس يف ا أثرً  وتركوا  أحرتمهم كنت اذلين األساتذة ومن
  رشح  كتاب  يف  احلديث  مصطلح  درّسين  وقد  ادلين،  رساج  اهلل  عبد  الشيخ

  يف   مرة  زرته  وقد  ،والورع   العلم  بني  مجعوا   اذلين  العلماء  أبرز  من  واكن  ابليقونية
 . القاـهرة   يف ادلراسة  صديق عرت   ادلين  نور ادلكتور  صديِق برفقة القاعة حتت داره 

 رجب،   بكري   واألستاذ  سكر،  الوـهاب  عبد  األستاذ:  حلب  يف  أساتذيت   ومن
 (2)عريوض  أمني واألستاذ

 

 .https://2u.pw/IBu0e: َمترص رابط.  م2014 شباط 11يف    (dr-mfalnbhan.com) موقعه  (1)

(2)  ( عريوض  اهلل  أمني  يف   ـه(:1390-1325الشيخ  العلوم  تلّق  حلب،  يف  ودل  فقيه،  ًعلم، 
ًعم    الَّسوية فيها  وخترج  الشيوخ،  كبار  عظماء  1346عند  من  جمموعة  بعدـها  الزم  ـه، 
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–1912)  حلب  قايض  اتلونيج  الوـهاب  عبد  واألستاذ  ،(1)القالش  أمحد  واألستاذ

  حممد  الشيخ  وكذلك  األرسة،  قانون  الشعبانية  يف  يدرسنا   اكن  اذلي  (:م 1983
 اهلل  عبد  والشيخ  ،(2)جذبة  العابدين  زين  والشيخ  حسون،  أديب  والشيخ  الغشيم،

 .  خياطة جنيب والشيخ اهلل،  خري  اهلل عبد والشيخ محاد،
  وتّق   وورع   علم   رموز   اكنوا   ، ذاكريت  يف  األساتذة   ـهؤالء   مالمح   زالت  ما 

  ولكنين ،  يل  أساتذة  يكونوا   لم  علماء  وـهناك  ،  بمحبتهم  أشعر  وكنت  ،واستقامة
 . اجلد   للسيد املستمرة  زياراتهم بسبب بهم صلة ىلع كنت
 والشيخ   ،(3) غدة  أبو  الفتاح  عبد  والشيخ  عبيج،ال  أسعد  الشيخ :  أبرزـهم   ومن 
 الصابوين يلع حممد والشيخ ،ـه(1407-1347) علوان  اهلل عبد

 
 

الشيوخ يف األزـهر حىت خترج، ثم درس الرياضيات يف إيطايلا ونال الشهادة من جامعة روما،  
الش اللكية  يف  مدرًسا  جتاوزت   عمل  حلب،  ومدارس  مساجد  من  عدد  ويف  حلب  عية يف 

 (. 329»علماء حلب يف القرن الرابع عش« )  مؤلفاته املئة، تويف ودفن يف حلب.

ش   أمحد  الشيخ (  1)   مدرسة   يف   العلوم  تلّق  حلب،  يف   ودل   فقيه،   داعية  (:ـه1429-1328)  قالا
  أخذ ،  ـه1348  ًعم  فيها   خترج   حىت   والَّسوية   واإلسماعيلية،   الشعبانية،   يف   ثم   العثمانية، 

  إىل  ـهاجر  الشعبانية،  مدرسة  يف  مدرًسا   عمل  الرص،  أيب  حممد  الشيخ  ىلع  القشبندية  الطريقة
 تيسري :  مؤلفاته  من   فيها،   اإلسالمية   اجلامعة  يف   أستاًذا  فعمل   ـه، 1400  ًعم   املنورة   املدينة

  يف  ودفن   املنورة،   املدينة  يف   تويف.  كثري  وغريـها   احلكم،  بدائع  من  اإلسالم،  كنوز   من  ابلالغة،
 ( 581) «عش الرابع القرن يف  حلب  علماء» انظر. ابلقيع

  خترج   حلب،   يف  ودل   وداعية،   شاعر  فقيه   (:ـه1426-1328)  اجلذبة   العابدين  زين  حممد   الشيخ   (2)
  راغب  والشيخ  ادلين،  رساج  جنيب  حممد  الشيخ  دروس  حضور   الزم  ـه،1350  ًعم  الَّسوية  يف

  األمحدية،   ومدرسة   والرتمذي،   ابلياضة،   جامع يف  دروس   هل اكنت  ًعمة،   إجازة  وأجازه  الطباخ
  علماء»  انظر.  داده  كرز   مقَبة  يف  ودفن  حلب،  يف  تويف  املؤلفات،  من  العديد  ترك   والشعبانية،

 (. 581« )عش الرابع القرن يف حلب
  مدينة   يف (  اجلبيلة)  يح   يف  ودل   حمدث،   فقيه  (:ـه1417-ـه1335)  غدة   أبو  الفتاح  عبد   الشيخ   (3)
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 الرحياوي،  عمر  والشيخ  ،(2) صالح  أبو  نايج  والشيخ،  (1)بلنكو  حممد  والشيخ 
 . للشعبانية ا مديرً  اكن ياذل (3)سلطان  اهلل عبد والشيخ

 
 

  األزـهر   يف  والرتبية  الشيعة  لكييت  شهادة  ىلع  وحصل  ـه،1361  ًعم  الَّسوية   يف  خترج  حلب،
  الشيعة  ولكية   والشعبانية،   والَّسوية،   حلب،  ثانويات  يف   مدرًسا   عمل    ـه، 1371  ًعم  الشيف

  من   اإلسناد:  منها   كثرية،  مؤلفات  هل  م،1961  ًعم  حلب   مدينة  عن  نائبًا   انتخب   دمشق،  يف
  مدينة  يف  تويف.  العلماء  صَب   من  صفحات  القرآن،  خلق  مسألة  العزاب،  العلماء  ادلين،

  « عش  الرابع  القرن  يف  حلب   من  علماء »  انظر.  املنورة  املدينة  يف   ابلقيع  يف   ودفن  الرياض،
 (. 1945) «وادلرر  اجلواـهر نرث »و  (486)

مفيت حلب، ورئيس رابطة العلماء يف حلب. ودل يف  :  ـه(1412-ـه1315الشيخ حممد بلنكو )  (1)  
ـه،  1345يح )ابلاشا( يف مدينة حلب، انتسب إىل مدرسة الَّسوية وحصل ىلع شهادتها ًعم  

ثم سافر إىل مرص وتلّق العلم ىلع كبار الشيوخ يف األزـهر اكلشيخ يوسف ادلجوي وسالمة  
أ األموي،  واجلامع  الَّسوية،  يف  مدرًّسا  عمل  الشيخ  العزايم،  القشبندية ىلع  الطريقة  خذ 

حممد  أيب الرص، تويف يف حلب ودفن يف مقَبة الصاحلني. انظر »علماء من حلب يف القرن 
 (. 431الرابع عش« ) 

: فقيه شافيع، ودل يف يح )املشارقة( يف مدينة  ـه(1411-ـه1322الشيخ حممد نايج أبو صالح )   (2)  
ـه، والزم الشيخ حممد  1346أنىه دراسته فيها ًعم  حلب، انتسب إىل مدرسة الَّسوية حىت  

الشيخ  الطريقة ىلع  ادلين، وأخذ  والشيخ حممد جنيب رساج  الكردي،  والشيخ أمحد  الزرقا، 
م حىت تويف ودفن فيها. انظر »علماء من حلب  1981حممد أيب الرص، ـهاجر إىل الرياض ًعم  

 (. 431يف القرن الرابع عش« ) 
شيخ مدرسة وجامع اإلسماعيلية، ودل  ـه(:  1403-ـه1328لطان )احلفيد( )الشيخ عبد اهلل س  (3)

يف حلب يف يح ابلياضة، واكن آباؤه وأجداه شيوخ مدرسة اإلسماعيلية يف حلب، خترج يف  
ًعم   فيها  دراسته  وأنىه  مدرسة  1348الَّسوية  يف  ذكر  وحلقات  دروس  هل  اكنت  ـه، 

تويف األموي،  اجلامع  يف  ودروس  انظر   اإلسماعيلية،  الصاحلني.  مقَبة  يف  ودفن  حلب  يف 
 (. 400»علماء من حلب يف القرن الرابع عش« ) 
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  يف   ممزية  خصااًل   يملك  واحد   لك  اكن  فقد  ،عين  ا خريً   جيزيهم  أن  اهلل  أدعو
  .(1)«وشخصيته فكره 

 زيارة القدس الرشيف:
  يف   -ثراه  اهلل  طيب-  البهان  السيد  رافقت  ياذل  ايلوم  ذلك  ذكرأ  زلت  ما »
  تلك   ـهميةأ  درك أ  كنأ  ولم  السن  ريصغ  كنت  ،م1955  ًعم   القدس  مدينة  ىلإ    زيارته
  مدينة   عمان  اكنت  ،القدس  ثم  عمان  ىلإ  دمشق  ىل إ  حلب  من   رسنا   ،الزيارة
  اكن   ،شهراأل  الفندق   واكن  فيه نزلا   ي اذل  الصغري  الفندق ذلك  ذكر أ  زلت   ما   ،صغرية

  واكنت  ،املصعد  ذلك  يف  ساعة  نصف  مدة  ومكثنا   ،بنا   وتعطل  ،ا قديمً   مصعده
  تضم   اكنت  مدرسة  مامأ  توقفنا   القدس  باجتاه  عمان  من  خرجنا   وملا   ،شديدة  احلرارة

  اذلين   طفالاأل  وئلكأ  قصص   املدرسة  مدير   من  وسمعنا   يلها إ  ودخلنا   ،الشهداء  بناءأ
 . رضهمأ عن يدافعون   وـهم آباؤـهم  استشهد

  ـهضبة   مامأ  ووقفنا   ،الصخرة   قبة  وزرنا   ،قىصاأل  املسجد  يف  صلينا   القدس  ويف 
 بعض   وزرنا   ،اجدًّ   قريبة  اكنت  .املحتلة  القدس  يه  ـهذه   :قائاًل   بيده  شارأ و،  ًعيلة

 ومنها   ،الضفة  مدن  من  اعددً   زرنا   ثم  ،اتلارخيية  حياءواأل  القديمة  املدينة  سواقأ
 .احلدود   من قريبة واكنت ،رحيا أ و وجنني كرم وطول الليل  مدينة
  بلحوث   املليك  املجمع  اجتماًعت   حلضور  عمان  يف  كنت  سنوات  عش  وقبل 

  برز أ  حدأ  وـهوقضاة  ال   نوح  ادلكتور  الصديق  االخ  زارين  سالميةاإل  احلضارة
 من  ورأينا   ،للحدود   املتامخة  املناطق   ا معً   وزرنا   ،ردنيةاأل   املسلحة  القوات  يمرشد
 بعد قط تصورأ لم ،اتلارخيية املساجد وبعض  املحتلة الفلسطينية  املدن بعض  بعيد

  يه   القدس  ،القدس  زيارة  من  ذلك  بعد  تمكنأ  لن  نينأ  للقدس  وىلاأل  الزيارة
  املسلمني   لك  بالنسبة  ويه  احلرمني  ثالث  نها إ  اتلارخيية  املدن  كبقية  ليست  مدينة
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  الصحابة   رضحةأ و  ،سالماإل   تاريخ   معالم  ـهمأ  وفيها   ،خاصة  ماكنة   وذات  مقدسة
 .(1)«روحية داللة ذات  لكمات والقدس   واملدينة مكة  ،املجاـهدين من

 : الكعبة ف  صالة
  ركعتني   يصيل   أن  ماكن  لك  يف  مسلم  لك  حيلم  كما   طفوليت  من  أحلم  كنت»
  املبكرة   الفرتة  تلك  يف  بها   حنلم  كنا   اليت  األحالم  كبقية  حلم   وـهو  ،الكعبة  داخل

  للمملكة   الوطين  ايلوم    حرضت   وعندما   ،سيتحقق  به  حنلم   ما   لك  ليس  ،حياتنا   من
 .به أحلم ماكنت تذكرت  السعودية   العربية

  الشؤون   وزير  الرتيك  اهلل  عبد  ادلكتور  الصديق  يب  اتصل  م 1999  ًعم  يف 
  الكريم   القرآن  حفظ   ملسابقة  السنوي   اللقاء  حلضور   ودًعين   اململكة   يف  اإلسالمية

  ويه   ادلعوة   قبول  يف  أتردد  لم   ،األول  الفائز   الختيار  املكرمة  مكة  يف  يعقد   اذلي 
 العالم   علماء  من  املشاركون  اكن  ،ماكنها   ويف  موضوعها   يف  مباركة  ألنها   ترد   ال  دعوة

  أرادوا   لعلهم  منهم  أكن  ولم   القراء  أشهر  من  بالقرآن  املهتمني  من  ـهم  اإلساليم
 ،مرة  ألول   امليك  احلرم  إمام  السديس   بالشيخ   اتلقيت  وـهناك  ،ادلعوة  بهذه   تكرييم
  م 1966 ًعم منذ أصدقاء كنا   فقد قديم صديق وـهو الرتيك اهلل  عبد ادلكتور استقبلنا 

  اللقاء   ـهذا   يف  املشاركني   لك  يذـهب  سوف   اغدً :  لا   وقال  الرياض  يف  الشيعة   لكية  يف
  املسجد   إىل  املحدد  املوعد  يف  وذـهبنا   ،الكعبة  داخل  ركعتني  ونصيل   الكعبة  إىل

  لك   اكن  الشديد؟  الزحام  ـهذا  ظل  يف  الزيارة  ستكون  كيف :  أتساءل  وكنت  ،احلرام
 عليها   نمىش   وكنا   بعيدة مسافة   من  الكعبة حول  الساللم أقيمت  ،بعناية  امعدًّ   يشء

  ، الطواف  عرقلة  يتم  ال  حبيث  ا منظمً   يشء  لك  اكن  ،الكعبة   باب  إىل   نصل  أن  إىل
 أمرـها   اهلل  يَّسن   اليت  املكرمة  ـهذه  ىلع  اهلل   ومحدنا   ،ركعتني  وصلينا   الكعبة  دخلنا 
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  ـهيبة   ،وصفه  يمكن  وال  الكعبة  داخل  اإلنسان  ينتاب  غريب   شعور  ،توقع  غري  ىلع
 . واحدة حلظة يف وأنس

  من   الكعبة  كسوة  فيه   تعد  اذلي  النسيج  مصنع  ا مجيعً   زرنا   اثلاين  ايلوم  ويف
 .منها  قطعة  وأـهدوين اذلـهبية اليوط 
   ،ستكون  أنها   أتصور   ولم  اكنت  أمنية  تلك  ،أحالمنا   وتتحقق  حنلم   أن  أمجل  ما 

 ، -تعاىل-  هلل  الشكر  علينا   يوجب  وـهذا  ،منه  فضاًل   بها   يكرمنا   أن  أراد  اهلل  لعل
 .(1) «حتىص ال اهلل مع  ون  

   :الكويت ف  انلبهان السيد
  بزيارة  قام  الزيارة  ـهذه  وخالل  العراق،  البهان  السيد  زار  م1969  ًعم  بداية  يف
  السيد  العراقية  احلدود   ىلع   استقبله  الكويت،  يف  وقتها   وكنت  الكويت  إىل   قصرية
  الشخصيات   أبرز  من  وـهو  الفرتة،  تلك   يف  ا وزيرً   واكن  الرفايع  ـهاشم  يوسف

  يستحق   رجل  وـهو  الصوفية  وتربيتها   اإلسالمية  ومواقفها   بأثرـها   املعروفة  الكويتية
 حلب   يف  البهان  السيد  زار  قد  واكن  للناس،  وخدمة  واستقامة  ا ودينً   ا خلقً   االحرتام

 . الزيارة  ـهذه من أشهر قبل
 حلب  من  حسون  أديب  الشيخ  وـهم  خوانهإ  من  وفد  البهان  السيد  يرافق  واكن

  شمال  يف  العبيدات  زعيم  العايص  ناظم  واألمري  دمشق  من  البسطايط  نذير  والسيد
 .العراق من السيد  إخوان وبعض  الفياض إبراـهيم واحلاج العراق

  رفض لكن    وإخوانه  البهان  للسيد  الضيافة  بيت  الكويتية  احلكومة  أعدت
 من  وطلب  مزنيل  ىف  وأقام  ،احلكومية  الضيافة  حيب  يكن   ولم  ،فيه  الزنول  الشيخ

  يف   كبري  غداء  حفل  الرفايع  يوسف  السيد  هل  أقام  .الضيافة  بيت  يف  الزنول  مرافقيه
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  جلس   الغداء  بعد.  الكويت  وجوه   بعض   وحرضه   املنصورية  يح  يف  الواسعة  داره 
  والك   الروحية  والرتبية  اإليمانية  املعاين   بعض   عن  يتلكم  وأخذ   ادليوانية  يف   الشيخ
 . كبري  بأدب ينصت

  اسمه   ذكر  أود   ال  الكويت  يف  ومعروفة   عريقة   أرسة   من  األثرياء  كبار  أحد
 :متعايلة جافة بلهجة للشيخ قال ،اإلحراج لعدم 

 .األمة  قضايا  وترتكون  بالقشور  تهتمون الصوفية أنتم شيخ يا 
 اأمريً  واكن ا اغضبً  ناظم األمري وقف .قصري صمت وساد جيبه، ولم الشيخ أطرق

  أن   ذنكأأست  سيدي  :وقال.  واإلباء  واألنفة  بالشجاعة  ومعروفة  كبرية  لعشرية
 بغضب  هل  وقال  الرجل  إىل  اتلفت  ثم  الالكم  أـهل  من  ولست  جملسك  يف  أتكلم

  جملس   يف  األدب   أسات  ولكنك   الالكم  من   يمنعين  البهان  لسيدي  احرتايم:  ًعقل
  حلملتك   البهان  لسيدي   احرتايم   ولوال  تقول،   بما   جاـهل   وأنت  البهان  سيدي 
 . املجلس  ـهذا يف  تكون أن بك يليق فال  املاكن  ـهذا خارج  ورميتك بيدي

  وـهو   الالكم  ـهذا  مثل  يسمع  أن  يتوقع  لم  ،مذـهول  مندـهش  وـهو  الرجل  سكت
  لم .  اجللسة  وانتهت  املغرب   لصالة  السيد  قام  ،وجاه  سلطة  وصاحب   قومه  يف  سيد

 . اجللسة  ـهذه يف  ا حارضً  الرفايع السيد   يكن
  فاروق   أبو  حبفاوة  استقبله.  مزنيل  يف  الكويت  ىف  أيام   ثالثة  البهان  السيد  أقام
  حفلة  وأقام  للشيخ  ا حمبًّ   واكن  الكويت   يف  اتلجاراحللبيني  وجوه   من  واكن   األفندي

 . الكويت  ىف السورية اجلايلة  لوجوه  كبرية  غداء
  جئت :   يل  قال  عندما   كبرية  بفرحة   وشعرت   ودعته  وقد  الكويت  الشيخ   اغدر

 . لرؤيتك
  زالت   ما   وكأنها   وأيامها   تفاصيلها   أذكر   زلت  ما    كبرية   بزيارته  فرحيت   اكنت

 .عنها  اتلعبري أحسن ال معان عن معَبة حية
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   :املغرب إل  الكويت من
البهان   فاروق  حممد  ادلكتور  اهلل-تكلم  املغرب،    -حفظه  يف  ذكرياته  عن 
املغرب«   يف  قرن  »ربع  كتاب  يف  الشخيص  ومجعها  موقعه  يف  منه  فقرات  ونش 

 وصفحته يف موقع اتلواصل )فيس بوك( وأنا أقتبس من ذلك:
 : -حفظه اهلل-ل ا ق

  ألِق   خالهلا   كنت  أيام   عشة  تستغرق  زيارة  لك  ،زيارات  ثالث  املغرب   زرت 
 . اهلل رمحه ،اثلاين  احلسن  امللك أمام ا درسً 

  ويه   احلسنية  احلديث  دار  إدارة  أتوىل  أن  امللك  يلعّ   عرض   الرابعة  الزيارة  يف
  ، املغرب   علماء  أـهم  تضم  اكنت   املغرب؛   يف  اإلسالمية  العلمية   املؤسسات  أـهم   من

  ذـهب أ   أن  الكويت  أمري  مين  وطلب  ا كثريً   ترددت،  العلماء  كبار  من  طالبها   واكن
 . املغرب   ملك لطلب تلبية املغرب  إىل الكويت جامعة من ا منتدبً 
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  خبصوص ترشيح  اثلاين   احلسن امللك  رسالة رد األمري جابر الصباح ىلع  
 احلسنية   احلديث دار  إلدارة انلبهان  فاروق  حممد ادلكتور
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 ال   كنت  ًعم،  من  اقل  أو  واحد  ًعم  بعد  سأعود   أنين  وتصورت   الرباط  وصلت
  شاقة   مهمة..املغربية  اإلدارة  يف  املغريب  غري  الوحيد  وكنت  املغرب،  يف  اأحدً   أعرف

 . األوىل  السنة أكمل لن أنين يتصور الك   اكن، وعسرية
  قادم   ىلع   السهل  من  وليس  الكبار،  العلماء  وبدل  العريقة   اتلقايلد  بدل  املغرب 

 . واتلحديات الصعوبات  وجه يف يصمد  أن املشق من
 .إيله سأعود  اذلي  الكويت يف مزنيل  مفتاح أمحل كنت
 أنها  تصورت ،  سنوات  ثالث  مضت،  املغرب   ىف  زلت  وما   األول  العام  مىض

 . الكويت إىل أرجع أن امللك يل  يسمح  لم، يل  األقىص احلد
  العارشة،  السنة  وأكملت  سنوات   مخس  مضت  باملغرب،  معرفة   أكرث  أصبحت

،  العلمية  املؤسسة  هلذه   كمدير  مهميت   يف  سنة  وعشين  ثالث  مدة  مهميت   ت رواستم
   .اجلميع وحمبة اجلميع بثقة أحظى كنت،ابلداية يف كنت  كما  صعوبة  أجد أعد لم

  واملفكرين   العلماء  من  الخبة  ـهذه  واثلناء  بالفضل  ذكرأ  أن  واجيب  ومن
 يف  اكنوا   مهميت،  يف  يل  عون  خري  ا مجيعً   اكنوا   اذلين  املغربية  املدن  لك  من  وطاليب

  املحبني   عواطف  واكنت، أتوقع  كنت  مما   أقل  الصعوبات  اكنت  ،واتلعاون  البل  اغية
  ربع   ملدة  واحدة  إدارة  يف  تكون  أن  السهل  من  ليس..  منهم  أستحق  كنت  مما   أفضل

 . قرن
  أودعهم   وأنا   تذرف  املحبني  دموع   اكنت  املؤسسة  اغدرت   وعندما   األيام   مرت 

  يلكمل   بعدي  جاء  اذلي  اجلديد   املدير  الملييش  أمحد  ادلكتور  صديِق  هلم  وأقدم
     .املهمة

  يف   إال   أاغدره   ولم  اإلدارية  مهميت  انتهاء  بعد  املغرب   يف  سنوات  ثالث  أمضيت
 وعشت  فيها،  نشأت  اليت  حلب،  األوىل  مدينيت  رحاب  يف  إجازيت  لقضاء  الصيف
  السنوية   اإلجازة  يف  إال  إيلها   عدأ  ولم  اغدرتها   ثم  فيها،  حيايت   من  األويلني  العقدين
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  ابلقاء  ىلع  ا قادرً   أكن  ولم،  يكفيين  ـهذا  واكن  ،ذلك  أجتاوز  ولم  شهرين  أو  شهر  ملدة
 . ذلك من  ألكرث امتدت  أو املدة  طالت إذا أضيق كنت  الفرتة،  ـهذه من أكرث

 رسور  من  به  شعرأ  كنت  مما   بالرغم  إجازة،  من  ألكرث  حباجيت  قط  شعرأ  لم
  املاكنة  من  ا تراثً   أملك  كنت  حلب  يف  الطفولة،  أصدقاء  من  األحبة  بلقاء

  شيخ   اكن   فقد  -ثراه   اهلل  طيب-  البهان  حممد   الشيخ   اجلد  ماكنة  بفضل  االجتماعية
 ا حيًّ   تراثه  زال  ما   اذلي  الرويح   واملريب  الرفيعة  املاكنة  صاحب  املمزي  وًعملها   املدينة
 . ومسموعة متداولة وأحاديثه حية وجمالسه باقية وآثاره 

  البهان   محدأ  السيد  وادلي  واكن  اللكتاوية،  يف  اجلد   تراث  ىلع  ا مؤتمنً   كنت
  اليت   املدرسة  أمور  ومتابعة  ادلروس   ىلع  باإلرشاف  تنميته  ىلع   ويسهر  بعناية  يرًعه

 . اهلل رمحه ،الشيخ تركه ما  أـهم من د  تع
  وأشعر  العلمية،  املؤسسة  ـهذه   ىلع   أرشف  كنت  حلب  أزور   كنت   عندما 

 وأحبه،  واحرتمه  اجله  كنت  اذلي  -اهلل  رمحه-  للجد  وفاءً   إيلها   تشدين  قوية  برابطة
 وفكري،  شخصييت  يف  ا واضحً   ا أثرً   ترك   اذلي   واملريب  املرشد  ـهو  يل  بالنسبة  اكن  فقد

 . الروحية  بالرتبية ارتباطا  أكرث وجعلين
  وقد   وتراثه،  وفكره   بشخصيته  ا وتعريفً   حلياته  ترمجة  كتبت  الفرتة  ـهذه   وخالل

  وقد   -اهلل  رمحه-  للشيخ  وفايئ  عن  تعبريا   الكتاب  ـهذا  جنازإل   السعادة  لك  سعدت
 . والَّسور بالفرحة وتالمذته  إخوانه وتلقفه الكتاب،  ـهذا طبع

  وـهو   الصوفية،  الرتبية  يف  الشيخ  منهج  رشحأ  أن  الكتاب  ـهذا  يف  يل  وأتيحت
  به  اشتهر  عما   ابلعيدة   املشقة  صورته  يف  اإلساليم  اتلصوف  إبراز  يف  متمزي  منهج

  معايري   يف  تقبل  وال  كثرية، ويه  واحنرافات،  قات  وانزال  شطحات   من   الصويف  الفكر 
   .اإلسالم علماء من  ابلصرية ذوو يرتضيها  وال الشع،

  معظم  واكنت  رويح،  طابع  ذات   اـهتمامايت   اكنت  حلب  يف  أكون  عندما 
  يب،  املحيطة  بابليئة  أتأثر  كنت  ربما   الصوفية،  املفاـهيم  من  جوانب  تتناول  أحادييث
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  يمكنين   وال  الصويف،  ومنهجه  البهان  الشيخ   تراث   ىلع   املؤتمن  الرمز  كنت  فقد 
  املفاـهيم   تشح  ودرويس   أحادييث   معظم   اكنت  فقد   وهلذا  احلقيقة،  ـهذه  جتاـهل

  تربوي   منهج  عن  معَبة  الشيعة،  أحاكم  مع  منسجمة  افهمها،  كنت  كما   الصوفية
  اخذوا   ما   املتصوفة  ىلع  أنكر  وكنت  وسلوكياته،  اإلنسان  تصورات  بمستوى   ينهض 

  عليهم  أنكر   كنت  كما   سطحية،  قضايا   من  به  اـهتموا   وما   ومظاـهر،  ًعدات  من  به
  من   اسندً   هل  جند  ال  مما   ورياضاتهم  جماـهداتهم  بعض   يف  املذمومة  املبالغات  تلك
 . الصالح  السلف سرية  من ديلال  أو سنة أو قرآن

 : حلب مدينة  ف
 بعد؟  تنته لم أم املغربية  احلقبة انتهت ـهل
 . التساؤل  ـهذا عن  اجلواب عرفأ وال ،دري أ ال
  لم   الرباط،  يف  الرئيسة  إقاميت  زالت  وما ا،  سابقً   كنت   كما   املغرب   يف  زلت  ما 

 . قبل من األمر عليه اكن عما  يشء يتغري
  بمهمة  يقوم  اكن  البهان،  محدأ  السيد  وادلي  بوفاة  أبلغت  م  2003  ًعم  بريلإ  يف

  يومية   دروس   اللكتاوية،  يف  البهان  حممد  الشيخ  وادله   تراث   ىلع  اإلرشاف 
 . املدرسة ـهذه إىل ينتمون وعلماء متمزية، رشعية ومدرسة متواصلة، ومذاكرات

 وعلمائها  اللكتاوية  أبناء  من  املئات  وجدت  ـهناك  .حلب  إىل  بَّسعة  سافرت 
 مين   يطلبون  لقاء  لك  ويف  ،بهم  جتمعأ و  زيارة  لك  يف  أراـهم  كنت  عوديت،  ينتظرون

 .اللكتاوية إىل حلب يف إيلهم أعود  أن
  اذلي   العلم  إىل  اجتهت  لقد  ذلك،  يف  ازاـهدً   كنت  ،يغريين  مما   ذلك  يكن  لم
  زـهد أ و  كتبأ  فيما   ذايت   أجد  كنت،  إيله  يشدين   آخر  يشء  وال  به،  وتعلقت  أحببته

 .  عداه فيما 
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  عن  يصدر  صادق،  متواصل  برجاء  إيلن   األنظار  اجتهت  حلب  إىل  عدت  عندما 
 . ثراه  اهلل  طيب ،اجلد الشيخ  استمرارية يمثل اذلي الرمز يفن جتد  وفية، حمبة نفوس 

 اجتهت  أنين  أـهمها   كثرية،   العتبارات  املهمة  هلذه  متجهة  استعدادايت   تكن  لم
 واإلرشاد،  الوعظ  يستهدف  اذلي  الطاب  عن  خيتلف  العليم  والطاب  العلم،  إىل

  من   فيه  ال بد و  للفهم،  املؤـهلة  الخبة  خطاب   وـهو  العلماء  خياطب   العليم  الطاب
 . الطاب مضامني  تستوعب ليك اثلقايف  اتلكوين  من قدر

  املغرب   فيف   املغرب،  يف   األمر  عليه  اكن  عما   خيتلف  األمر   اكن   حلب  مدينة   يف
  حبرية،  رايئآ   عن  عَبأ  كنت  استعدادي،  مع  ينسجم   طريق   وـهو  العلم،  إىل  اجتهت

  يتفق   قد  ويقدره،  خطايب  يسمع  واكن  ثقافة،  جمتمع  ـهو  به  اختلط  اذلي  املجتمع  واكن
  وقد   الهاية،  يف  تتالىق  أفاكر   الوضوح،  منتىه   يف  األمر  ولكن  خيتلف،  أو  ميع

 . اجلزئيات يف ختتلف
 أمثله  كنت  كبري  تراث  أسري   نفيس   وجدت   حلب،   مدينة   إىل   وصلت  عندما 

  وادلفاع   إيله  وادلعوة  تنميته  يف  أسهم   أن  واجيب  ومن  عليه،  ا وصيًّ   نفيس   جدأ و
  تربت   وقد  اجلذور  قوي   والقيم  والسلوكيات  املفاـهيم  من   الرتاث  ذلك  اكن  عليه،
  بل  املدرسة،  هلذه  األخرى   الضفة   مثلأ  أكن   لم  به،  واإليمان   احرتامه  ىلع  أجيال
  ويصل   جيدة   بطريقة  دورـها   تؤدي   واكنت  منطلقاتها،  وأدرك   ا جيدً   فهمها أ  كنت

 . أفاكرـها  عن وادلفاع تقديمها   حتسن قيادية رموز هلا  واكن، األعماق إىل صوتها 
 يف  واتلجديد  اتلصحيح  إىل  تتطلع  فكرية  منهجية  املدرسة  هلذه  تكون  ال  قد

  والسلوكية   اإلسالمية  القيم  جمال  يف  رؤيتها   هلا   اكنت  ولكن  واملعرفة،  اثلقافة  جمال
  يف   لصدقها   حدود   وال  واجلدية،  والزناـهة  باالستقامة  املدرسة   ـهذه  وتتمزي  الرتبوية،

 . املواقف  يف تساوم وال به  تؤمن فيما  تهادن ال ويه اإلسالمية، اثلوابت عن ادلفاع
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  ومواجهة  به،  تؤمن  بما   وااللزتام  هل،  حدود   ال  اذلي  القاء  ذلك  يعجبين  اكن
 خطابها   اكن  ثقافية،  قاعدة   أو  فكري   طموح   هلا   يكن  ولم  املنحرفة،   السلوكيات

 .انفعااًل  واألكرث الزتاما  األكرث االجتماعية للطبقة ا موجهً 
 يف  عليه،  ا ؤتمنً م    كنت  اذلي  احلقيِق  الرتاث  ـهذا  أجتاـهل  أن  بإماكين  يكن  لم

 مأمول.  ثقايف بلناء حقيقية  قاعدة وـهو وسلوكياته، وقيمه مفاـهيمه

 : اللكتاوية إل  الطريق
  يف   إقاميت  خالل  فعلأ  أن   اعتدت  كما   اجلمعة  لصالة  اللكتاوية  إىل  ذـهبت»
  الرويح،   الرتاث  ذلك  رمز  يه  واللكتاوية  السنني،  عشات   امتداد  ىلع  حلب

  طفوليت   منذ  إيل،  واألحب  األقرب   املاكن  اكن  فقد  ابلعيد  الايئ  ماكنها   من  وبالرغم
  أصدقايئ   أرى   وكنت  األوىل،  مدرسيت  واكنت  ا،وشابًّ   طفاًل   ـهناك،  كنت  األوىل

  فيه   حلب  يف  اللكتاوية  ذكرت   إذا  ـهناك،  يصيل  لكهم  وأحفادـهم،  وأبناءـهم  األوائل
 . اهلل رمحه ،البهان الشيخ مقر

  تربطين  واكنت  معها،  أكون  أن  إال  يل  خيار  وال  االنتماء،  اكنت  يل  بالنسبة  ويه
 ا. أبنائه من إيلها  انتسب من بكل حمبة صلة

  إىل  أحتدث  إيلها،  ينتمون  ممن  العشات   يذكرين  عنها   أغيب  كنت   عندما 
  فيهم   واجد  والصفاء  القاء  الصفوة   ـهذه  يف  أجد   كنت  العلم،  طالب  من  أبنائها 
 . الغد مالمح

  ملدة  اللكتاوية  مدرسة  يف  يدرسون  اذلين  الطالب  ـهؤالء   إىل   اـهتمايم  وجهت
  اليت   الرتبية  ويربون  وجاد،  صارم  نظام  ذات  داخلية  مدرسة  ويه   سنوات،  ست

  من   املئات   خترج   -اهلل  رمحه-  اجلد  أرساه  اذلي   الصويف  السلويك  الط  مع  تنسجم 
  ملهمة   أعدوا   وقد  بهم،  يقتدى   علماء  ايلوم  وـهم  والرتبوية،  العلمية  املدرسة  ـهذه

  وتكوينهم   فكرـهم  يف  واضحة  خبصوصيات غريـهم  عن  ويتمزيون  واإلرشاد،  الوعظ
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  تأثري   وهلم  السلوك،  يف  وأخالقية  واضح  بأدب  يتمزيون  جمملهم  يف  وـهم  واستقامتهم،
 . واستقامة نزاـهة من به  يتحلون ما  بسبب باالحرتام وحيضون جمتمعهم يف واضح

  أكرث  فكرا   أمامهم  اطرح   كنت  اجلمعة  صالة   بعد  معهم  األسبويع  لقايئ  يف
  لعرصـهم،   بالنسبة  أـهمية  أكرث   قضايا   ىلع  أركز  كنت  سماعه،  اعتادوا   مما   انفتاحا 
  إىل   ويهدف  وجتديدي،  تنويري   دور  وـهو  املجتمع،  يف  العلماء  بدور  يتعلق  ما   وأـهمها 

  والعوائد   اتلخلف  مظاـهر  مواجهة  طريق  عن  باملجتمع  الهوض   رشوط   توفري
  واالـهتمام  اإلنسان  أـهمية  ىلع  للرتكزي  االـهتمام  وتوجيه  اهلابطة،  والقيم  السائدة
بدو  باملجتمع،  والهوض   الريق  ثقافة  يه  وـهذه  اإلنسانية،  وحقوقه  حبرياته   من   ال 

 كأداة  إيله  واالحتاكم  الفكر  اغناء  يف  العقل  بدور  تعرتف  اليت  الهوض   ثقافة
 . والقبيح واحلسن وابلاطل احلق  بني واتلميزي املصالح  ومعرفة اإلنسانية للمعرفة
  ابلحرية   تلك  حتريك  أريد  وكنت  للتأمل،  قضية  طرحأ  كنت  لقاء  لك  يف
  بداية   ـهو   اتلفكري  وجمرد   فيه،  اتلفكري  ىلع  تعتد   لم  مما   اجلديد  يف  تفكر  ليك  الراكدة

  معك،  ا متفقً   الك  يكون  أن  املهم  ليس  والصباح،  بالور   يبش  ما   رسًعن  فجر
  العقيل   اتلأمل  يف  ال بدو  ،أواًل   املطلوب   ـهو  وـهذا   اتلأمل،  رحلة  تبدأ  أن  املهم   ولكن

 وعندما   احلياة،  من  الايل  الفضاء  ذلك  ارتياد  من  الوف  عدم  وـهو  مرجوة  ثمرة  من
  أن   يستحق  ا جديدً   ا ًعلمً   فيه  تكتشف  ما   فَّسًعن  مبديئ   برتدد  ولو  تقتحمه
 . للتأمل ماكنا  يكون

  الطالب،  ـهؤالء   وجوه   ىلع  السعادة  مالمح  أرى   كنت  أنين  يسعدين  اكن  ومما 
 قبلوه،  ملا   غريي   من  مثله  سمعوا   ولو   قبل،  من  سماعه   يعتادوا  لم  ا الكمً   يسمعون   وـهم

  اليت   األفاكر  ـهذه  ثر أ  أن  واثق  وأنا   به،  ويفرحون   مين  ذلك   يقبلون  اكنوا   ولكنهم
  دليهم   منهجية   تكوين   إىل   ا حتمً   ستؤدي   جيايب اإل  اتلفاعل  ذلك   دليهم  حتدث  اكنت
 .واتلأمل اتلفكري  ىلع قدرة أكرث
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  أريد   كنت  وإنما   يقدلوـها   نأ و  حياكوـها   نأ و  بأفاكري   يأخذوا   أن  أريد   أكن  لم
  واء س  ذاتهم،  عن  به  ونَب  ع  ي    اذلي  الطريق  خيتاروا   ليك  واتلأمل،  للتفكري  ادفعهم  أن

 . ا َمالفً  أو ا موافقً  اكن
  يف  طاليب  دلى  أجده   لم  ااستعدادً   اللكتاوية  يف  الطالب  ـهؤالء   دلى   رأيت
 للقبول،   ااستعدادً   أكرث  اكنوا  ولكنهم  أقول،   ملا   فهما   اقل  يكونون  قد  اجلامعات،

   .حوهلا   بينهم فيما  ويتحاورون األفاكر  ـهذه حيفظون واكنوا 
 : اللكتاوية أرسة

  حممد   للشيخ  العلمية  األرسة  وـهم  اللكتاوية  أبناء  أجد  أن  يسعدين  اكن  مما 
  ىلع   وتربوا   ،فكره   من  نهلوا   اذلين  تالمذته  اكنوا   ماكن،  لك  يف  -اهلل  رمحه-  البهان

 لك  يف  ونَب  ع  وي    ،االنتماء  بهذا  يعزتون  اكنوا   الفكرية،  مدرسته  إىل  وانتسبوا   ،يديه
  كنت   الرتبوي،  بمنهجه  والزتامهم  ومرشدـهم،  ومربيهم  لشيخهم  وفائهم  عن  مناسبة
  يعملون،   ما   وأتابع  بهم  االتصال   دائم  وكنت  لنشاطهم،  فرحأ و  مين،  قريبني  أراـهم

 . جمتمعهم يف ا تأثريً  واألكرث ونزاـهة، استقامة واألكرث عرفت،   فيمن األفضل أراـهمو
  إىل   رحلت  أخرى   وطائفة   هلا،  اتلابعة  واملناطق  حلب   مدينة   يف  منهم  طائفة 

  وعندما   املتحدة،  العربية  واإلمارات  وقطر  والسعودية  الكويت  يف  أخرى   بدلان
  يف   جيايباإل  أثرـهم  جدأ و  بهم،  فرحأ و  أراـهم  كنت  ابلالد   ـهذه  من  ابدلً   زورأ  كنت

  مهمتهم   يؤدون  عليهم  يطلق اذلي  املصطلح  وـهو  اللكتاوية  أبناء  من  مئات  جمتمعهم،
 ـهو  عنه  خيرجون  وال  جيمعهم  واحد  بفكر  ويتمزيون  واتلوجيه،   واإلرشاد  الوعظ  يف

  سمعت  إذا  طريق،  غري  صويف   فكر  إىل  وينتمون  دعوة  رموز  ـهم  شيخهم،  فكر
  قرب أ  وفكرـهم  اجلدية  عليهم  وتغلب  فكرـهم،  استقامة  من  تأكدت  حديثهم
  ليست   شيخهم،  منهج  ـهو   كما   معتدلة  صوفية  إىل  بانتمائهم  ويعزتون،  للوسطية

  صوفية،   طريقة   بأية  يأخذون  وال  جمالسهم،  يف  ا طقوسً   يمارسون  وال   أوراد  دليهم 
 .بالشيعة االلزتام  الصويف سلوكهم ىلع ويغلب
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  املغلقة  الوافذ  فتح  أـهمية  ىلع  أؤكد  كنت  اللكتاوية  يف  األسبوعية  لقاءايت   يف
  للحقيقة   واكشفة  وسديدة  شاملة  الرؤية  تكون  ليك  املجاورة  احلقول  ىلع  واإلطاللة

 . املرجوة احلقيقة ىلع للتعرف ومهمة

 
 من لقاءات يوم اجلمعة ف املدرسة اللكتاوية حلضور خطبة وصالة اجلمعة 

 بمدينة حلب بضور ادلكتور حممد فاروق انلبهان )بعد وفاة وادله، رمحه اهلل(
 الشيخ ـهشام األلويس،   -3ادلكتور فاروق انلبهان،  -2احلاج أمحد أفندي،   -1
ال  -6 عزام ابن د.فاروق، -5عبد احلميد نارص،  -4  ، األستاذ ادلكتور حممود فج 

 املهندس مروان بايق.  -6

 وقبواًل   استجابة  أجد  وكنت  للحوار،   قابلة   ًعمة  قضية  طرحأ  كنت  لقاء  لك  يف
  ىلع   يدل  اذلي   املريض  االنغالق  ذلك  أجد   ولم  للحق،  لالحتاكم  ا طيبً   اواستعدادً 

  الكم   هلم   رشح أ   وكنت  األفاكر،  من   اجلديد   لقبول   ااستعدادً   وجدت   وإنما   اجلهل،
  ما   لك   لقبول  مستعدين   اكنوا   لفكرـهم،  الوحيد   املرجع   يعتَبونه  اذلي   املرشد   الشيخ
 . توجيهات  من عنه صدر
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  لقاءايت   خالل  من  العلم  طالب   من  الشابة  الطاقات  ـهده  أوجه   أن  أريد  كنت
  أـهمية   ىلع  الرتكزي  ىلإو  املعارص،  اإلنسان  بقضايا   االـهتمام   إىل  بهم  األسبوعية

  اتلفكري   حرية  العامة،  احلريات  وأـهمها   اإلنسان،  حقوق  واحرتام  اإلنسانية  الكرامة
 يف  السلبية  املظاـهر  ومقاومة  العامة  القضايا   يف  املشاركة  وحرية  اتلعبري  وحرية
  اتلخلف   ينتجها   اليت  الاطئة  القيود   من  املفاـهيم  حترير  من  ال بدو   املعارص،  واقعنا 

 .اجلهل ويعمقها 
 قليلة  سنوات  وبعد  كبرية،  أراـها   كنت  العلم  طالب  من  الصغرية  ابلاقة  ـهذه
  ما   فَّسًعن  فكرة  محلوا   إذا  اإلصالح،  وأداة  ادلعوة  رموز  ـهم   ـهؤالء   سيكون
  الباتات   تزـهر  حيث  الربيع،  ننتظر  أن  إال  بد  وال  ،حني  بعد  املجتمع   إىل  ينقلونها 

 . املرجوة  ثمارـها  تعطي سوف   ابلدين كماهلا  تبلغ وملا  األرض،  بطن يف اكنت  اليت
  املنهج   ـهذا  إىل  املنتمني  اللكتاوية  علماء  من  األول  اجليل  أرى   أن  أسعدين  ومما 
 . بنجاح مهمتهم ويؤدون حلب،  مدينة علماء بني األول  الصف يف يقفون الرتبوي 

  الشيخ  تالمذة   ومن  اللكتاوية  أبناء  من   حلب،  علماء   من   الطيبة  ابلاقة  ـهذه 
  تناقضاتها   ىلع  وتلتغلب  لكمتها   تلوحد  مدعوة  ايلوم  يه  -اهلل  رمحه-  البهان  حممد

  وروحية   فكرية  ملدرسة  تنتيم   أنها   وخباصة  لكمتها،  بوحدة   قوية   فيه  وخالفاتها،
 . واحدة

  مرة   ًعم   لك  يف  جتتمع  موحدة   رابطة  إلنشاء  اللكتاوية  املدرسة  خرييج   وأدعو
  مساعدة   إىل  حيتاج  من  ملساعدة   ا ثانيً   واتلنارص  وللتاكفل  ،أواًل   للتعارف  واحدة،

  والعمل،  بادلراسة  يتعلق  فيما   وخباصة  وطموحاته  مطابله  حتقيق  من  وتلمكينه
  ممزي   فكر  هلم  يكون  أن  من  هلم  بد  ال  أنه  اللكتاوية  علماء  من  إلخواين  وأؤكد

  الفكر   مستوى   ىلع  سواء  األـهداف،  يف  بينهم  ما   يقرب   عليم  ومنهج  يوحدـهم
  الشيخ   اكن  اذلي  املنهج  مع  ينسجم  بما   العلمية،  املواقف  مستوى   ىلع  أو  الرتبوي 
 . إيله يدعو البهان
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  الشيخ   مدرسة  تظل  وسوف  ا وعسريً   ا صعبً   سيكون  االلزتام  ـهذا  أن  عتقدأ  وال
  إىل   املقبلة  األجيال  طموح  جيسد  ا ممزيً   ا فكرً   حتمل  دامت  ما   الفوس   يف  حية  البهان

  اذلي   اإلنساين  األفق  إىل  الفكر  بمستوى   ترتِق   روحية  منهجية  إىل   ويدعو  األفضل،
   .املنشود   للتقدم األصدق املعيار يعتَب
 :العودة نداء  

  إيلها،   الهائية  العودة  أعد  لم  متواصلة،  أشهر  ثمانية   حلب  بمدينة  أقمت
 إشاراته،  يف  صادق  نَباته  يف  رائع  مجيل،  حلن  نهإ  العودة،  نداء  سمعأ  كنت  ولكنين

 وأنت   عينيك،   من  ادلموع   وتنهمر   جتيب،  فال   ـهمسه  وتسمع   وخياطبك،  إيلك   يشري
 . عليك  العاطيف تأثريـها  وتوقف امللحة، ادلعوة تلك  تدافع

  اـهلك   بك،  حتيط  اليت   الوافذ   من   عليك   تطل  ذكرياتك   تناديك،  أرضك
  املحبب   باسمك  يناديك  والك  بالزـهور،  عنقك  يطوقون  أصدقاؤك   بك،  حيدقون

 . الطفولة منذ اكن وكما  ـهو كما  اسمك إضافات، بال  ألقاب بال  إيلك،
 صباح  ترتدد   أصبحت  األرسي،  الطاب  يف  موقعها   أخذت  لكمة(العودة)
 .العائيل   االنقسام ووقع ا،معارًض  أو امؤيدً  يرددـها   الك .مساء

 أحضان  يف  ادلفء  عن  يبحث  نهإ  بالعودة،  ينادي  ملن  العذر  تلمسأ  كنت
  وقد   ذنبه  وما   العودة،  يرفض   ملن  العذر   أتلمس  كنت  كما   الوطين  واالنتماء  األرسة

  وذكرياته،   أصدقاؤه   فيه  واالنتماء،  ادلفء  فيه  ووجد   الوطن   ـهو  اعتَبه   بدل  يف   ًعش
 . نفسه وجد حيث وطنه، األصيل  وطنه يف بالغربة يشعر إنه

  يضحكك  حلن  العودة،  حلن  أعماقك  يف  وتسمع  احلنني،   ويزداد  األيام  وتميض
 ! عليك وقعه أشد وما  تسمع  ما  أروع  ما ، ويشقيك يسعدك أخرى، ويبكيك حلظة

  أريد،   ما   ىلع  قدرأ  وال  فعل،أ  ما   دري أ  ال  مرتدد  حائر  وأنا   سنوات  بضع  مضت
  قبل   من  كنت  لقد   متماسكة،  اكنت  أن  بعد   تنقسم  أن  الصغرية  ألرسيت  أريد  ال
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  أفكر   أكن  لم  كياين،  يف  يرتدد  العودة  حلن  أسمع  أكن  لم  ا،مستقرً   كنت  سعادة،  أكرث
 . ذلك  خييفين  يكن لم الغد،  وبعد الغد يف

  ثمنها   ودفعت  بالغربة  ضقت  لقد   االستقرار،  يف  رغبة  العودة  يف   أفكر  أصبحت
  . 1« بعد  السارة  دفعأ  ولم  الربح  أخذت  لقد  !خَّست   أم  رحبت  ـهل  دري أ  وال  ا،اغيلً 

 انتىه الكم ادلكتور حممد فاروق البهان، حفظه اهلل. 
   أخريًا:

  يف   أحداث  بدأت  أن   إىل  حلب  يف  واستقر  البهان  فاروق  حممد  ادلكتور  ًعد
تموزحلب   شهر    فيه   يزال  وال  ،املغرب   إىل  أخرى   مرة  فغادرـها   م2012  ًعم  من  يف 

 .   حىت إعداد ـهذا الكتاب
وقد    البهان،  فاروق  حممد  ادلكتور  العالمة  سرية  من  فيض  من  غيض  ـهذا 

صفحات مضيئة من حياة العالمة  »ألف تلميذه ادلكتور حممد عّزوز  كتبًا بعنوان:  
البهان فاروق  به    «حممد  تفخر  اذلي  العظيم  ل م  الع  من حياة ـهذا  الكثري  فيه  مجع 

 حلب الشهباء.
 مصادر الرتمجة: 
 »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره«. كتاب  •
ا • البهان  موقع  فاروق  حممد    تهصفحو  (.dr-mfalnbhan.com)دلكتور 

 الرابط  ىلع  ،(mfnabhan)اسم املستخدم  (:  بوك   فيس)  االجتمايع  باملوقع
 . https://www.facebook.com/mfnabhan: اتلايل

   .املسجلة  دروس السيد البهان  •
 

 
 

 .https://2u.pw/n23CK: َمترص رابط.  م 2013 يناير 9يف    (dr-mfalnbhan.com) موقعه  (1)
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 ملفات مسموعة: 
 لسماع امللفات الصوتية، فضاًل اقرأ الرموز اتلايلة:  

 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حفيده عن البهان للسيد الكم
تور   .البهان فاروق حممدادلك

 
1 

تور فاروق البهان عن  لكمة لدلك
 الوفاء للجيل السابق

 
2 

تور حممد فاروق البهان  حمارضة لدلك
تور حممود  يف اللكتاوية، ويقدمه ادلك

 حوت.
3 
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 ( الشيخ إبراـهيم رَْحيام 5)
 م 1984  –  1934هـ/  1404 - 1353

 
رحيّم بن  إبراـهيم  ج    (1)الشيخ  بن  د  بن  ي 

  .(2) الّشمري جاسم بن حديد، 
 والدته ونشأته: 

ـهيت مدينة  يف    ، م1934  - ـه1353  ًعم  (3)ودل 
نسن   ،مستورة احلاليف أرسة  ونشأ     ا اجً إذ اكن وادله 

يومه  قوت  كسبه  جياوز  تِق    ال  أنه  ورع  وإال 
 . حمب للعلماء واألويلاءو

 دراسته:
واكن يدة، وفطرة سليمة،  بمزايا محإبراـهيم  يف صغره  الشيخ    -تعاىل-خّص اهلل  

 . اذلاكرة قوين ، رسيع احلفظ ،اجمدًّ 

 

يم» يف الوثائق الرسمية  (1) يّم «ر ح   . «لكن املشهور به »ر ح 
ّمر، ويه قبيلة عربية تتواجد يف العراق والسعودية وسورية وغريـها. ( 2)  نسبة إىل قبيلة ش 

املبارك،    (3) بن  وبها قَب سيدنا عبد اهلل  األنبار،  بغداد فوق  نوايح  الفرات من  ي ت: بدلة ىلع  ـه 
 كم.  190، تبعد عن بغداد 420: 5 «معجم ابلدلان»وقد نسب إيلها قوم من أـهل العلم. انظر 
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ًعم  املرحلة  أنىه    مدينته  يف  ثم  1946االبتدائية  م، 
م، 1951سامراء ًعم  مدينة  دخل املدرسة العلمية ادلينية يف  

أمحد  فد   الشيخ  العالمة  ىلع  والعربية  ادلينية  العلوم  رس 
الوـه(1)الراوي  عبد  والشيخ  ابلدري ا ،  إىل  (2)ب  انتقل  ثم   ،

عند الشيخ   أعوام  ةأربع  مدرسة ـهيت ادلينية حيث درس 
السامرايئ علوان  ثم(3)طه  إىل   ،  رحله  الفلوجة  مدينة    شّد 

مدرسة   يف  دراسته  اليلكمل  عاآلصفية  الشيخ ند  شعية 

 

ن ه    مدينة   يف   ودل   (:ـه1385-1300)  الرفاع  الراوي  أمني  حممد  بن  أمحد   الشيخ   العالمة  (1)   اتلابعة   ع 
  اتلابعة (  ملحية   شوف)  ناحية   وقايض  ببغداد،  القبالنية  جامع  وخطيب  إمام  األنبار  ملحافظة

  العراقية،   احلكومة  يف  الكوت   لواء  وقايض  السورية،  الزور   دير  مدينة  وقايض  ادليوانية،  للواء
 من   بالقرب   الكبري  اجلامع  يف   دفن   سامراء،  يف   ادلينية   العلمية  املدرسة  يف  وإمام  ومدرس 
 (.  42انظر »تاريخ علماء بغداد يف القرن الرابع عش« ) .سامراء يف مدرسته 

  بدري   ابلو   عشرية  من   ينحدر  (:ـه1373-1294)  ابلدري   حسن  بن  الوـهاب  عبد  الشيخ   (2)  
  العلمية  اإلجازة   ىلع  حصل  حىت   فيها   العلمية   املدرسة   ودخل  سامراء،  يف   ودل   السامرائية،

 املعاين:  مؤلفاته  من  ـه، 1318  ًعم  سامراء  مدرسة   يف   مدرًسا   عمل  حىت   شيوخها،   من  املطلقة
  سامراء،  قبائل  يف  رسالة  وحديثًا،   قديًما   سامراء  تاريخ  ووقائعها،  العرب   أيام  وابليان،   وابلديع
الرابع  .   سامراء  يف   ودفن  1373  ًعم  تويف  وغريـها، القرن  »تاريخ علماء بغداد يف  عش«  انظر 

(474 .) 

  ودل   السامرائية،  ابلونيسان  عشرية  أفراد  أحد  (:ـه1976-1912)السامرايئ  علوان   طه  الشيخ   (3)  
  م، 1949 ًعم العلمية اإلجازة ىلع حصل حىت فيها  ادلينية العلمية املدرسة دخل ثم سامراء، يف

  املدية   يف  مدرًسا   1963  ًعم  سامراء  إىل  نقل  ثم  م،1949  ًعم  ـهيت  ناحية   يف  مدرًسا   عمل  عني
انظر »تاريخ علماء بغداد يف القرن الرابع عش«    .م1964  ًعم  مديرـها   عني  ثم  ادلينية،  العلمية

 (310 .) 

    

 الشيخ إبراـهيم رحيم
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 العايلة وحرصه ىلع الوقت. ، وعرف عنه ـهّمته  (1)سالم السامرايئعبد العزيز 
الشيعة    من علوم   أفادعلمية بما أخذ و  ه إجازةً شيخ    ه  منح  عة أعوام  وبعد أرب

 . وأدب ابلحث واملناظرة ،واحلكمة ،والعربية، إضافة إىل املنطق
 عمله: 

 يلاسإل اإلمامة والطابة يف جامع خرض  ليشغ  أعقب ذلك انتقاهل إىل بغداد  
عالقته بعلماء  فيه    دتتوطن   فيه ًعًما،، وبِق  م1957تشين األول  28بتاريخ    الكرخب

  ا ومرشدً سيّاًرا  ا  ثم رجع إىل الفلوجة واعظً ،  العلم فيها   بغداد، فاسزتاد من حلقات
   .م 1961إىل  م 1958آب  1بتاريخ  لعشائرـها 

نّي إماًما   ،  م1961  -  1958  الفلوجة  يف  ادلينية  املدرسة  يف  ا مدرسً و وخطيبًا   ثم ع 
بتاريخ   ـهيت  يف  الفاروق  جامع  اثلاين    1يف  اكن  ،  م1960اكنون    ومدير   مؤسسثم 

  إمام وكذلك  ،  م1965  ًعم  (عفان  بن  عثمان  جامع)   ـهيت  يف  ادلينية  املدرسة
وخطيبًا   أصبحثم  ،  م1971-  1965  ـهيت   يف  عفان  بن   عثمان  جامع  وخطيب إماًما 

   .م1971اكنون األول  8ومدرًسا يف جامع الفلوجة بتاريخ 
 
 

 

 . (29هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها ) (1) 
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   :ومن شيوخه

الزـهاوي   الشيخ الواعظ(1)  أجمد  ادلين  جنم    القادر   عبد  الشيخو    (2)والشيخ 
 .(4)س رّ د  الم  بيارة  الكريم عبد الشيخو  (3)الطيب

 

الزـهاوي    (1) أجمد حممد سعيد  بغداد     :(ـه1387-1300)الشيخ  يف  ودل  العراق، كردي،    18مفيت 
تشين    18 ـهاملوافق  1387شعبان    15م، أول رئيس لرابطة علماء العراق، تويف  1863حزيران  

كماكتب خبط    م، ودفن يف بغداد يف مقَبة الزيران،  قال عن السيد البهان  1967اثلاين  
باهلل الشيخ البهاين ـهو نور تلك  »املرشد الكبري العارف    :يده إىل الشيخ حممد حممود الصّواف

وانظر   إبراـهيم »ابلالد«.  الشيخ  يونس  للشيخ  اهلجري«  الرابع عش  القرن  يف  بغداد  علماء 
 (. 22:1)  3ط  «ان»السيد البه(. وكتاب 102السامرايئ )

  يف   ودل  (:ـه1396-1298)    بالواعظ   الشهري   املعاضيدي   اهلل  عبد   مال  بن  ادلين  جنم  الشيخ   (2)
بغداد  الكرخجانب   اآلداب    ،يف  مجعية  ورئيس  العراق،  يف  العلماء  رابطة  مجعية  رئيس 

اإلسالمية، وتصدر لإلفتاء بعد وفاة الشيخ قاسم القييس. من مؤلفاته: اغية اتلقريب رشح 
نداء املجيب، بغية السائل رشح منظومة العامل، وكتاب االعتصام احلاوي تلوجيهات نافعة  

األع يف  تويف  وادلين،  واألخالق  الفقه  سنة    6ظمية  يف  سنة    7 ـهاملوافق  1396صفر  شباط 
  ـهذا : »  البهان  السيد  عن  قال   بغداد،يف    الكريخ  معروف  الشيخ  مقَبة  يف  ودفنم،  1976
  السيد »(. و686انظر »علماء بغداد يف القرن الرابع عش اهلجري« )  . به«  نتبارك   حنن  الرجل

 (.  28:1) 3« ط البهان
القادر اخلطيب    (3) القيسية،  :  (ـه1389-1313)الشيخ عبد    الفضل   حملة  يف  ودلرئيس عشرية 

انتهت إيله مشيخة علم القراءات يف العراق، وعني مدرًسا يف تكية ابلدوي، وجامع   ، ببغداد
احلرضة   يف  مدرًسا  ثم  األعظم  اإلمام  جامع  يف  ومدرًسا  إماًما  ثم  بغداد،  يف  خاتون  منورة 

االثنني   يوم  توفاه اهلل  العراق،  العلماء يف  رابطة  رئيًسا جلمعية  واختري  مجادى   26القادرية، 
املوافق  1389اآلخرة   بالعارف  1969أيلول    8ـه.  اتلّق  األعظم.  اإلمام  مقَبة لكية  يف  ودفن  م 

م. انظر »أعالم بغداد يف القرن الرابع 1962باهلل الشيخ حممد البهان يف بغداد حني زارـها ًعم
 (. 245:1) 3(. و»السيد البهان« ط411عش اهلجري» )

قرية   يف  ودل   ـه(:1426-1323)   بيارة   الكريم   عبد   بالشيخ   املشهور س ر  دَ الم   الكريم عبد   الشيخ   (4)
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 :  انلبهانحممد لقاؤه بسيدنا  
إبراـهيم  تعرنف   باهلل  ىلع  الشيخ  دلى      الّبهانالشيخ حممد  سيدنا  العارف 

وقصده يف حلب عدة    ،لبهن رآه حىت أخذ بلباب قأفما  م  1962ًعم  للعراق    زيارته
عنه  و  ،مرات اكدت  ع رف  حىت  لعباراته،  احلفظ  وكرثة  بتوجيهاته،  االلزتام  شّدة 

رشحً  ومذاكراته  مواعظه  أكرث  الّبهان  ا تكون  سيدنا  الكم     لصوص 
 . وإرشاداته

إبراـهيم   الشيخ  تعاىل-وجد  اهلل  املريب  -رمحه  بشيخه  اغية    ،ضاتّله  فيه  ورأى 
 . قصائد عديدة، ولم يلتفت إىل سواهمناه، فمدحه ب 

لئ  علمً ن  ك   الشيخ إبراـهيم» :قائاًل   عليه سيدنا الّبهانأثىن   ، الشيخ  ا يّف، م 
رجل   يتنازل  ،إبراـهيم  نال  يرتيش،  ال  عندي  أ  ،زيه  األوائلالنا  من  إبراـهيم   ،شيخ 

عبراـهيم إ الشيخ د   . «ك 
 

 

ًعم   العراق  يف  حلبجة  قضاء  العليا(  شيش  احلرضة  1901)دره  جامع  مدرسة  يف  مدرس  م، 
القادرية، ورئيس مجعية رابطة العلماء يف العراق، وعضو املجمع العليم العرايق، هل مؤلفات  

والكردية،   العربية  باللغة  كثرية  املوافق  ـه1426  رجب   27  االثنني  يوم    تويفعلمية    آب  29، 
    .يف بغداد القادرية احلرضة مقَبة يف ودفن ، مهيب موكب  يف عي  وش  .  م2005
  ولك   األويلاء،  أكابر  من  البهان  حممد   الشيخ  أن  أشك  ال   واهلل »  : البهان  السيد   عن  قال
  خاتم   البهان  حممًدا  الشيخ  أن  الغيوب   عالم   واهلل  أعتقد  أنا   عظيمة،   مزنلة  به  نال  صحبه  من

  آخر   وأقطاب  أفراد  من  فرد   -روحه  اهلل  نور -  البهان  حممد  السيد  الشيخ  األويلاء،  من  األكابر
)  الزمان الرابع عش اهلجري«    3ان« طالسيد البه(، و»442«. انظر »أعالم بغداد يف القرن 

(20:1( وادلرر«  اجلواـهر  و»نرث  و1962(،  يل  (.  »  احلاجكتب  غفوري:  الشيخ  صباح  زرت  لقد 
قال سأتله  سؤال  وبعد  القادر  عبد  الشيخ  سيدنا  جامع  يف  بيارة  الكريم  من    :عبد  ياودلي 

انسب نفيس  أجبته  أف  ؟شيخك فقال يلإين  البهان  السيد  اليت  إ  : ىل  الَباكت  صابتين  أن من 
 .«شهرأين تركت اتلدخني بعد ستة أعندما قرأ السيد البهان ىلع صدري 
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فامتثل  أمره   ـهيت  دينية يف  مدرسة  يفتح  عبد    وافتتح  ،أن  مدرسة سيدنا 
سالم السامرايئ من  الشيخ عبد العزيز    إىل أن رحلهلا    ا وبِق مديرً   ،املبارك اهلل بن  

فأمره سيدنا   العزيز وقال   الفلوجة  الشيخ عبد  الفلوجة يلخلف  باالنتقال إىل 
  :«ريد اآلخرة فلينتقل إىل  إبراـهيم إذا اكن يريد ادلنيا فليبق يف ـهيت، وإذا اكن ي

ا يف  خطيبً و  ا وبارش مهاّمه إمامً ،  م1971ًعم  ، وقدم إىل الفلوجة  أمره   فامتثل  «الفلوجة
الكبري، ومديرً  الشعية  ا جامعها  إيله    ،لآلصفية  اليت    ووّجه  اذلكر  إدارة حلقة 

 . يف اجلامع الكبري يف الفلوجة تقاماكنت 
أفاد   تعاىل-ولقد  اهلل  أثرً   ،كثرًيا   الفلوجةأـهل    -رمحه  وـهو مفيه  ا طيبً   ا وترك   ،

مسجدً أول   ابتىن  جاللة    امن  وىلع  أريافها،  اكنعلموسعة    ه رقديف  ينسب    ه  ال 
امل،  ا لفسه شيئً  اذليتواضوـهو  يمدحهال حيب    ع  أذواق خاصة  أحد  أن  ، صاحب 

 . ناهلا بَّّس وبركة وصدق صحبته لشيخه 
 : قالف  عّدة مرات -رمحه اهلل تعاىل- حّدث

احلاج   بصحبة  إىل  م  ر  سافرت   اهلييت  شمّخ  عند    ،حلب يّض  حنن  وبينما 
الرياح     سيدنا  ـهبوب  مثل  متناسقة  بأصوات  تظاـهرة  أسمع  يب  إذا  جملسه  يف 

الّبهاين..»هتف:  ي مرات  «الّبهاين،  الغرفة  .  سبع  دخلت  حلظات حىت  إال  وما يه 
ما  م أدر   دات يردد ـهتافها، فدـهشت ولاليت حنن فيها فصار لك ما يف الغرفة من مجا 

سيدي سمعت كذا    :قلت  جرى أـهو من ًعلم اجلّن أم املالئكة، فسألت سيدنا  
 . «!أعمل معكم إيشولكن  ،ـهذا أول الفتح» :وكذا، فأجاب

 . رمحه اهلل تعاىل ،تلك يه إحدى أذواقه
العاين    احلاج عبد   قال ّد    :(1) -رمحه اهلل-العزيز خرض  م  يّ ح  ر  براـهيم  إالشيخ  ش 
اللكتاويةالبهان  لزيارة سيدنا  الرحال     -رمحه اهلل-اهلييت   أبلغوه   ،يف  وعند وصوهل 

 

 (. 31هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها ) (1)
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الشيخ إبراـهيم وج   ،بأّن سيدنا يف بريوت ولم حيّدد وقت عودته لس يف باحة  فتألّم 
مشتاقً  حزينً املسجد  هل   ا ا  يقول  إبراـهيم  الشيخ  إىل  يأيت  احللم  يبلغ  لم  بطفل    : وإذا 

بريوت  من  البهان  سيدنا  لقوهل  ،خرج  يعبأ  ًعد     ،فلم  وقالإثم  سيدنا    :يله  دخل 
وصل    :ثم جاءه اثلاثلة فقال  ، اذـهب عين  :فقال هل الشيخ إبراـهيم  ، احلدود السورية

حلب الشيخ    ،سيدنا  هلإفمسكه  وقال  ي دريك   :براـهيم  ـهو    :فقال  ؟ما  الشيخ  ذاك 
يتابع رحلة    اذلي   (1) الشيخ عمر ًعبدين  أشار إىلو  ، قل هل كذا  : ويقول،  اذلي يرسلين

ون      سيدنا  خطوة  يف لك  معه  عمر    ،سف  وـهو  الشيخ  ي قب ّل  إبراـهيم  الشيخ  فقام 
   .ًعبدين وإذا بسيدنا الكريم يدخل اللكتاوية

 صفاته: 
اهلل   دين  ع-تعاىل-غيور ىلع  إذا  عنه،  يرتاجع  ال  أمر  باحلّق   شجاع  ،زم ىلع 

وال حتلو ادلنيا   ،يميل إىل الزـهد  ، لومة الئم  يهال تأخذه فو  ،ال خياف يف اهلل  ،وللحّق 
 بعينه. 
قو  ذ ت مزيةشخصيّة  وم  يش  صادق    ،وّية  لّك  والعطايا  ،  ءيف  ال لق  يف  كريم 

 . يف شمائله عظيم متواضع
بعيدأنه    عنه  عرف موـهوب  ذ  خطيب  واتلصنع،  اتللكف  شيج  و  عن  صوت 

ا يف الصوت  إذا قرأ يف الصالة تتمىّن أاّل يركع، حباه اهلل تعاىل حسنً   ، بالقرآن الكريم
 . مع الشوع  يف الرتتيل ومجااًل 

الصادق مع اهلل  مؤثر قوية  ،حباهل    ، أقاربه  مواصل  ،جاّد يف حياته  ،هل شخصية 
 املهموم. حامل اهلّم عن  

 

 (. 43هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها ) (2)
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الشعر به  ،ينظم  الشيج  السامع  ويطرب   ،وحيدو  نهج    هل  ،بصوته  ىلع  قصيدة 
سيدنا   مدح  يف  البهان  الَبدة  السيد  و  ها نظمحممد  أحباب  بني  وانتشت  أنشدـها 

   . البهان
 من أبياتها: 

 سيدنا   الوقت   بشيخ  اللقاء  طاب
 ها ب  وـه  م    لن ج    ا لومً ع    ميل ي    فقام

 يغمرنا   اجلهل    ودايع  إيلنا   جئت  
 ا مقتبسً   للصدق  أت   لعبد    طوَّب

 م  م  ـه    يف  األخيار  قصد   من   سعد   يا 
 مسكنه   الوقت   رئيس  عند  وصار

 جواركم    يف   نزياًل   أتيت  قد  ـها 
 حلرضتكم   ا مكسورً   جئت  سيدي  يا 
 ةً م  ر  ك  م    املقطوع   نظرا   سيدي  يا 

 عماًل   يل  أحسنت  وما   زماين  ضاع
 حييكم    عند  ورويح  شفايئ  أنتم

 

 م س  النن   بارئ   من  ال الع    حاز  نبهان 
 والسلم  الري   طريق  للطابلني

 للنهم  احلق  نار  تكتم   حىت
 واللكم   األقوال   طيب  ًعرف  ن  م  

 والسقم  الران   ذاك  القلب  عن  جييل
 حزم   يف  القوم  رشاب  طعم  وذاق
 والشيم  خالص اإل  من  وصااًل   أرجو
 الوـهم   من  ا وختليًص   ا فالحً   أرجو

 العلم  صاحب  يا   سيدي  يا   رمحاك
 م  ل  ظ    يف  الفس  فريد   ترتكوين   ال

 كرم   أويل  يا   ترجتيكم  مرـهونة
 

 وهل أيًضا:
العز    يا   سلوك  يريد   واألدب  من 
أمجعهم   الاجني  بالعرتة   عليك 
أمحدنا  املختار  منهج  ىلع   قاموا 
سريتهم   ياصاح   واقتف    فاقصدـهم  
صنائعهم  يف  أسود  الرجال   ـهم 
مطابلهم  يف  ترقوا  بدور   وـهم 
مرتبة  نال  كريًما  أخص   لكن 

السيد   مرشدنافذلك   البهان 

 العذب    ل  املنه    صال و    ومر  ي    من   يا 
 للنوب    احلمل   وأـهل  الوفاء  أـهل

بما يبالوا  اتلعب  فلم  من   القوا 
يا  بالوفا  بهم  الطلب   واحلق   صادق 

والعرب  العجم  قلوب  إيلهم   تلوي 
الرحب  حرضة  بباب  أناخوا   حىت 
باحلجب  القلب  عليل  عن   مصونة 
والرتب  والعرفان  احلب   لشعة 
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واألخالق  و  ح    الفضائل   أمجعها  ى 
حرضته  الشهباء  حلب   ورشفت 

سحر   يف  القوم  مجال  إيله   سارت 
باركة  اللطف  ربوع  يف   فأسفرت 

باكية بابلاب  صدقها  رأى   ملا 
 

بالش    ن  ين وز   املغمور   ب  ه  العالم 
كعبة   للقرب   فأصبح   الراجني 

الوجل  اهلائم  حنو  إيله   حتنو 
تشتاق   جيدـها   للنهل وأسدلت 

اللل من  حمفوًظا  بالَّس   وافاـها 
 

 : وفاته 
 .«ريد أن أكون من العارفني باهللأ أطلب من اهلل و»  :يقولاكن  قبل وفاته بأيام  

لّو اهلمة من اإليمان» و  ،ـهذه ـهمته اليت ال حدود هلا   . «ع 
إ الفلوجة، وأمىض الشيخ  تعّرض فيها ملحنة انترص فيها  براـهيم بقية حياته يف 

 .أودع السجن سنةً فعزل من وظائفه ىلع إثرـها وين اهلل تعاىل دل
رمحه  -  (2) حدثين عنه احلاج حيىي الفياض:  (1)يقول ابن أخته حممد مجال شاكر

تعاىل كن  :قال  -اهلل  حممد  يومً يا  جالسني  إبراـهيم  وخالك  أنا  املدرسة    ا ا  ساحة  يف 
 . يا حاج حيىي واهلل أنا حمتاج خلوة :دامع الفلوجة الكبري فقال يل 

احلاج حيىي أيام    :يقول  إال  تمض  وبعد حماكمته    ،اعتقاهل  حادثة    ث  د  وحت     ولم 
وقسم منهم يبيك    ، وسجنه يف سجن أبو غريب ذـهبنا لزيارته واكن الزائرون متأثرين

 . لسجنه
 ؟ حيىي ما بك  تضحك حاج  :يلفقال   ،وكنت أنا أضحك

 

(1  )( الزّنال،    م(:1977-ـه1397الشيخ حممد مجال شاكر  الشيخ مجال شاكر  العرايق  العالمة  ابن 
د ر س1977أيلول    19الفلوجة يف  ودل يف مدينة   ثم أكمل يف    يف مدرسة احلرضة املحمدية،  م، 

ًعم   شهادتها  ونال  فيها  وخترج  والقانون،  الشيعة  بكلية  بغداد،  )مراسلة  2004جامعة  م 
 كتابية(. 

 (. 79هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها ) (2)
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 . جاءتكيه وـهذه   خلوةً   أردت   أنت   شيخ إبراـهيم ألست   :يقول احلاج حيىي
 . إي لكن ليس بهذه الشدة :يقول فجاوبين ضاحاًك 

  : بقوة  فرصخرأسه بني فيك أسد  كأن    رأى  ،وجه من السجن رأى رؤيا قبل خر
كزار اذلي حاول قتله عدة مرات ولكن اهلل    ناظمفجاءه الَب بمقتل    .أبو أمحد

 . حفظه
 ـه ا  ويرغب يف لقاء اهلل. ،ىلع وجهه ا خرية اكن أثر احلزن ظاـهرً ويف أيامه األ

وادليت  يل  تعاىل-وقالت  اهلل  يف  :(1)  -رًعـها  جالسة  كنت  يوم  بيت    يف  باحة 
 . نعم سيدي  :فقلت هل ؟شيخ إبراـهيم موقوف  :وقال يل  فأتاين السيد  ،السيد  

 «.نا عندي شيخ إبراـهيم من األوائل، أهموس  ر   ع  ط  ق  ب  »: فقال 
اهلل -يقول   احلادثة  :-رمحه  مراحل  لّك  أمحد يف  أبو  سيدنا  يفارقين  وكنت    ،لم 

نا الكريم قضيت ه    ، أست مد  منه ق ّويت أمني حافظ اذلي  الرئيس  عن طريق    وتابع سيّد 
 حىت اكن يف بغداد  

 
 .الشيخ إبراـهيم  ج عنفر  أ

إثر تماس كهربايئ يف معمل اشتغل آخر أيامه يف قوت عياهل، حىت وافاه األجل  
وذلك   الفلوجة،  ايف  اجلمعة  سنة  يوم  شوال  من  والعشين  املوافق    ،ـه1404ثلامن 

  ىل إ   مهيب  موكب   يف  خرياأل   مثواه  ىلإ  عي  وش  ،  م1984سابع والعشين من تموز سنة  لل
  .يتـه    مدينة يف وادله قَب جوار

 

 

 

 إبراـهيم. أي: وادلة حممد مجال شاكر، ابن أخت الشيخ ( 1)
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 :مصادر الرتمجة
 (. 325: 1)   1ط  «السيد البهان»كتاب  •
القرن الرابع عش»كتاب   • ونس الشيخ إبراـهيم  يل  «تاريخ علماء بغداد يف 

 السامرايئ.
 .كتابيةً  ، مراسلةً (1)  ّّخ ص  الشيخ حامد  •
 .كتابيةً  ، مراسلةً مي  ح  ابن أخت الشيخ إبراـهيم ر  الشيخ حممد مجال شاكر   •

 
 ملف مسموع: 

   اقرأ الرمز اتلايل:لسماع امللف الصويت، فضاًل  
 
 
 
 

 

حممد  (1) اهلل  عبد  جنم  ِصِّخ   حامد  )  علوش   الشيخ    يف   سريته   تأيت  م(:1954ـه/1373اجلنايب 
 . «احلسان ادلرر » من القسم اثلالث

الشيخ  ، أداء وتأيلفالَبدة البهانية
 .إبراـهيم رحيم
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 ( احلاج إبراـهيم الفياض 6)
 م 2012  –  1930هـ/  1433 - 1348

 
واتلاجر   عبد  الصالح،  أبو  الكريم،  السمح 

البهان  سقاه   من احلكيم،   ه       السيد  بأن فاس 
فأز ـهرت  رعته  والطاـهرة ،   املباركة،    أنظاره 

قًا  د  ًما وصفاءً  وأثمرت  ص  ر    .ووفاًء وك 
 والدته ونشأته: 

دل    إبراـهيم  و  اهلل بن  حممد  بن  احلاج  عبد 
 م. 1930-ـهـ1348ًعم  (1)  الفيّاض الكبييس يف مدينة كبيسة

ووالية علم  بيت  يف  اهلل    ، نشأ  الصالح حممد عبد  الويل  وادله  كنف  وترَّب يف 
البهان  (2)الفياض حممد  الشيخ  سيدنا  باهلل  العارف  عنه  قال  احلاج  »  :   اذلي 

د اّلل ناصح الفياض  املعرفة»  «حممد  يموت حىت    ،نريد هل  املعرفة وال  وسيدخل يف 
 . «يكمل

الفلوجة إىل الصف الامس االبتدايئ، ولم   القراءة والكتابة يف مدارس  تعلّم 
ل السادس، فرتك ادلراسة وتوّجه للعمل اتلجاري ملساعدة وادله.    ي كم 

 

ة(  1) ب ي س   تقريبًا   كم   180  مسافة   بغداد  عن   تبعد   ـهيت،   مدينة   قرب   العراق،  غرب   تقع   مدينة:  ك 
 . ( 435: 4) ابلدلان معجم انظر. تقريبًا  كم  80(  األنبار حمافظة مركز) الرمادي مدينة وعن

 . (60هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها ) (2)
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 عمله: 
يف بداية عمله اكن يتاجر يف الصوف واتلمور والفواكه، وليس دليه حمل حىت  

حماًل  ليستأجر  تعاىل  اهلل  رت    وفّقه  الغ  بليع  المسينات  أوائل  الفلوجة  قال  ع  وال    يف 
الفيّاض  اهلل  عبد  محد  احلاج  عمه  شارك  بعدـها  اهلل-العريب،  بليع    -رمحه  حمل  يف 

الوارث   باتلعرف ىلع  تعاىل  اهلل  أكرمه  حىت  بنه   ك  خبان  بغداد  يف  باجل ملة  األقمشة 
-    رمحه اهلل(1)بواسطة أخيه احلاج جاسم  د البهان  املحمدي سيدنا الشيخ حمم 

يقيم يف حلب الشيخ حممود مهاوش -اذلي اكن  وبواسطة  وذلك يف    -رمحه اهلل-(2)، 
، واكن يبادر لزيارته يف حلب  لقرن املايض، فتعلّق بشيخه تعلًقا عظيًما مخسينات ا 

 بني الفينة واألخرى، ويستشريه يف لك أموره. 

الستينات ذـهب مرة إيله ليستشريه يف تأسيس مصنع لصبغ وطبع األقمشة  ويف 
تولكن ىلع اهلل يف ـهذا  »:  استخارة، ثم قال     يف الفلوجة فعمل هل السيد البهان

باتلوفيق، وقال هل:  «املشوع  م  »، ودًع هل  منيحة وبس،    ة مويح  ن  االستخارة طلعت 
بدأ يعمل   وبمباركة شيخه سيدنا البهان    ،فتولك ىلع اهلل  «ولكن منيحة كتري

 بهذا املشوع، وبتوفيق من اهلل فاض الري عليه. 
ي قّدم ما عنده من رزق اهلل بني يدي وادله وإخوانه وذوي األرحام، وال  واكن 

   يبخل عليهم بيشء.
 : وصفاته من مآثره 

نفقً   -اهللرمحه  -اكن   م  وادله،  إرضاء    يف   ا وصادقً   ا ومتصّدقً   ا شديد احلرص ىلع 
 دورات حتفيظ القرآن وطالب العلم.  عمله، حيب العلم والعلماء، ويساعد

 

 . (12هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها )( 1)
 . (71هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها ) (2)
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ومساجد، مدارس  عدة  بناء  يف  للمشاركة  تعاىل  اهلل  املدرسة    وفنقه  فبىن 
ية يف الفلوجة ًعم  اهلدابىن جامع  و  -رمحهما اهلل-  األمحدية مع الشيخ حيىي الفياض

وقال:  م1981 ادلار»،  بناء  عن  كفارة  اجلامع  بلناء  بيتً نييت  بىن  حيث  ستًّا   ا «   لكّفه 
وثالثني ألف دينار لكن املسجد اذلي بناه فاقت لكفته مئة ألف دينار عرايق يف  
لك   سأعمل  إبراـهيم  حاج  يا  هل:  وقال  الّقاش  أتاه  منه  انتىه  بعدما  الوقت،  ذلك 

اجلامع ومكتوب عليها لوحة منق اسم  إبراـهيم  : »أوش عليها  نفقة احلاج  س  ىلع  س 
منه أنه سيفرح    ا فأين تريد أن أضعها؟ يف أي ماكن من زوايا املسجد؟ ظنًّ   «الفيّاض

ي  »رمحه اهلل:    ،بذلك، فأجابه ، فرفض أن  د  ىلع نفقة عبد اجلليل الّقاش«اكت ب: ش 
اجلامع،   واجهة  ىلع  اسمه  اهلداية(يكتب  )جامع  اجلامع  اسم  ـهذه    .وكتب  ومن 

 األمثلة يشء كثري. 
 وال أمر وادله.  ،شيخه سيدنا حممد البهان  ال خيالف أمر   -رمحه اهلل-اكن 

يف أحد األيام رأى احلاج حممد الفيّاض رؤيا، فأرسل برسالة إىل سيدنا البهان 
    اجلوابيريد فجاءه  الرؤيا،  تلك  تفسري  برسالة خبط ب  منه  الرؤيا  تلك        تفسري 

 ، ومما جاء فيها:ـه1392ربيع األنور ًعم  12وذلك يف  سيدنا البهان 
الزم  » اجلنّة،  ينال  كذلك  يكون  ...وإبراـهيم  أن  اهلل  وأرجو  نفسه،  حياسب 

إبراـهيم يف ادلنيا جسمه ال قلبه، واألوالد لكهم يف اجلنّة، احلمد هلل أن إبراـهيم مع 
بالششف معه  وضّمه  وجدنا ،  وادله  اليت  بالرمحة  وـهو    -ـها  ويغطيه  راض     -أبوه 

يف اجلنّة، وأوصيتهم    ن شاء اهللإ، وأنت يا إبراـهيم قل للعائلة: لككم  عنكم مجيًعا 
أن يكونوا ىلع قدم وادلك، وأنت يا إبراـهيم كن ىلع قدم وادلك والشيعة فوقنا 

   .« نعمل بمقتضاـها. والسالم
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 وادله الشيخ حممد الفياض ، ثم  احلاج إبراـهيممن ايلمني:  

 
إذا اشرتى، ال يفرح بادلنيا، واكن ـهمه    باع، سمًحا سمًحا إذا    -رمحه اهلل-اكن  

 يف أموره لكها.  -سبحانه وتعاىل-اآلخرة وإرضاء ربه 
واألخرى اكن يمزق دفرت ادليون اليت ال ي رىج أداؤـها ويقول: أنا ال    ة  ن  وبني الفي  

فلماذا أطلبه،  اذلي  ىلع  نفيس؟  أشتيك  وأشغل  ادليون  بدفرت  فيساحمهم    أحتفظ 
  .ا مجيعً 

اذلي    خلص ورًعية  الفقراء، امل  ،إذا ذكرت  احلاج ابراـهيم ذكرت  صلة  األرحام
املظاـهر ب  ، ال حي  يمين ه  تنفق  ما  شماهل    تعلم  الفاين يف    ، ال  املحب   إنّه   الظهور،  وال 

أبًدا،    سيدنا حممد البهان مع حبّه وتعظيمه لّك    ال يعرف غري  سيدنا البهان 
 أويلاء اهلل تعاىل. 
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جالًسا يف   اكن   األيام  زاوية     أحد  يف    معيف  والعلماء  اتلجار  إخواننا  من  مجع  
نا   ّدث  سيّد  ت ح  ف  ت ّقة  من ادّلنو ال من  »عن ادلنيا فقال:    حلب احلبيبة  ش  ادلنيا م 

الك   حيّة  ع  د  ادلناءة،  ويه  احل يّة  يمسك  اتلفت   «اذلي  ث ّم   ،    ابراـهيم احلاج  إىل 
بيده   قائاًل وأشار   ادلنيا »:  الكريمة  حيب  ال  ادلنيا   ،ذاك  حيب  ال  يا -واهلل     ،ذاك 

ادلنيا   -أوالدي حيب  ال  وـهو    ،إبراـهيم  وراءه  تركض  ظهره ييه  من    «عطيها  واكن 
فو احلاج  شميساحلارضين  الصغري  (1)زي  أمحد  الفياضو  ،واحلاج  جاسم    ، احلاج 

. رمحهم اهلل.   ومجع كريم 
يا ودلي  »قال هل:     بأّن سيدنا   -ه اهللرمح -حدثين  »صّخ:  لشيخ حامد  قال ا
أربع بنات ىلع   ودل ذكر، فقد جاءه أواًل وقتها  إبراـهيم    لم يكن  للحاج  ،«أنا أحب ك  

نا الكريم  ،اتلوايل ته  إىل بيت  وادله احلاج حممد الفياض يف زيار     وحني جاء سيّد 
ك  احلاج حممد    ،واكنت للحاج إبراـهيم حجرة يف بيت وادله  ،األوىل إىل العراق ف م س 

سيدنا  بيد  احلاج      الفياض  حجرة  إىل  ل ه   ادع   إوأد خ  سيدي  وقال:  براـهيم 
نا:   سيّد  فقال  ودل  يأتيه   جي وا »إلبراـهيم  م  ـه  عبد  «  ب د  اتلوايل:  أوالد ىلع  أربعة   فجاءه 

وأنس الكريم،  وعبد  اجلليل،  وعبد  البهان  و  ،احلكيم،  سيدنا  قدوم  إىل   عند 
ًعم   الفلوجة  يف  إبراـهيم   احلاج   بيت  يف   فأقام  أكرمه  أن م  1968العراق  قبل 

ولم يكن به أثاث بعد، فأرسع احلاج إبراـهيم   ،للسكن  واكن جاـهًزا   ،يسكن فيه
إىل فرشه بالسجاد وعمل اثنني من كرايس الشب العاج  ليك جيلس عليها سيدنا  

تعاىل-ووادله احلاج حممد    البهان   اهلل  ادليوانية  -رمحه  ، واحلضور جيلسون يف 
واكن الشيخ   ،يةيسمعون ويصغون إىل الكم سيدنا من الفتوحات الربان ،ىلع السجادة

ىلع الكريس دانب سيدنا ال يتلكم كأن ىلع رأسه  الطري، ويف    حممد الفياض جالًسا 
جزًءا  م1980ًعم فأصبحت  ادلار  بهذه  اذلي    تَبع  الفياض  احلاج حممد  جامع  من 

 يف الفلوجة.   شارك احلاج إبراـهيم ببنائه مع مجع من أحباب السيد البهان
 

 (. 49هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها ) (1)
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واكن سيدنا البهان يف أحد األيام   يف  -  اثلانية إىل العراقوعند زيارة سيدنا  
يلنقل بضاعًة وصلته    ؛استأذن احلاج إبراـهيم لذلـهاب إىل املوصل  -دارنا بالفلوجة

هل   ودًع  البهان،  السيد  هل  فأذن  باجلمارك،  إىل    ويه  وصوهلم  وعند  باحلفظ، 
اـهيم  واكن الوقت مساًء فقال احلاج إبر  ،املوصل أكمل معاملة ابلضاعة بنفس ايلوم

 بإماكنك أن تقود السيارة؟  أو ؟لسائقه شيحان: ـهل أنت متعب
وتولكوا ىلع اهلل، وركبوا السيارة للعودة إىل الفلوجة لكيال   .فأجابه: لست متعبًا 

 حممد البهان  الفلوجة يلكسبوا مشاـهدة شيخهم سيدنا   ويعودوا إىل،  يضيع الوقت
  .ومرافقته 

وىلع الطريق املؤدي إىل ناحية الشقاط بني    ،ويف طريق عودتهم خارج املوصل
وبغد مَّسًًع املوصل  يسوق  شيحان  السائق  واكن  الليل،   ،اد  منتصف  بعد  والوقت 

واضح غري  نارً   ،والطريق  فشاـهد  وضباب،  بارد،  واجلو  ممطرة،  مشتعلة   ا وادلنيا 
مالبس مرتديان  رجالن  عندـها  وألن    ويقف  بالوقوف،  هلم  أشاروا  عسكرية، 

مَّسعة عن   ،السيارة  تنحرف  بالسيارة   وإذا  حادث،  هلم  فحصل  مبارشة    وأوقفها 
يا سيدي يا أبو أمحد يا سيدي يا  »  :براـهيماج إفصاح احل   ،مسارـها وبدأت تنقلب

أمحد دائرة    «أبو  يف  يقظًة  الفياض  احلاج حممد  ووادله  البهان  سيدنا  يرى  به  وإذا 
هوًداواحدة يف ابللورة األمام ف ت  السيارة ماكنهية للسيارة يقظًة ش  ا فانقلبت  ، فت ّوق 

وأصيبت السيارة بأرضار خارجية إال أن املحرك    ،ثم اعتدلت  السيارة يمينًا وشمااًل 
 ولم يصابوا بأذى.  -تعاىل-لم يصب بأي أذى، وسلّمهم اهلل 

ونزلا من السيارة اتلقينا بالشخصني املرتديني    ، وبعدما توقفنا عقب احلادث
لم تتوقفوا    بدالت عسكرية قالوا لا: ماذا أت بكم إىل ـهنا، ـهذا الطريق خطر، ولو

السي وشمااًل وأخذت  يمينًا  ـهذه    ارة  حال  حالكم  وأصبح  الوادي  ـهذا  يف  لزنتلم 
سبقتنا( )حلوادث  الوادي  أسفل  واشتغلت   ،السيارات يف  العاملني،  فاحلمد هلل رب 

أين   إىل  طريقنا،  يف  نوصلهم  أن  منهم  وطلبنا  يترضر،  لم  املحّرك  ألن  السيارة 
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الطريق ومعنا فاكهة    ونزنل بعد مسافة قليلة. ويف  ،تذـهبون؟ قالوا: نركب معكم
، وبعد مسافة قصرية  عن أكل الفاكهة ولم يأخذوا شيئًا   قدمنا هلم الفاكهة فامتنعوا 

قالوا لا: حنن نزنل ـهنا، فزنلوا من السيارة، قال احلاج إبراـهيم: إن أمرـهم عجيب،  
اكن اذلي طلبوه، وكأنهم مأمورون أن يساعدونا فقط ويرجعوا، وعندما نزلوا يف امل

، أراد السائق شيحان أن يتأكد إىل أين ذـهبوا، ولم يكن يف املاكن  لوقت يلاًل واكن ا
ب ونورت  االجتاـهات  بكل  فاجتهت  مفتوحة،  أرض  بل  بناء،  أو  فلم  دار  الضوء 

 . نشاـهدـهم واختفوا تماًما 
، فقال  إىل الفلوجة ذـهب احلاج إبراـهيم ملقابلة سيدنا    وصولا صباًحا وبعد  

صا هل   إيش  يل  قل  تعال  العودة؟:  طريق  يف  معكم  إبراـهيم:    ر  احلاج  يقول 
 .» (1)فشحت هل ما حصل معنا، فتبّسم سيدنا 

 : سفرة الكويت مع السيد انلبهان 
احلكيم:    تب يلك عبد  الكويت  ودله  إىل  ذـهبنا  قال:  شيحان  السائق  يل  روى 

الشوفريل أمحد  تبسيارتنا  عثمان  احلاج  ومعنا  بالسيارة  معه  أنا  وكنت  الفياض  ، 
خائفً  احلدود كنت  وصلنا  وعندما  حلب،  من  إخواننا  من  يكن    ا وبعض  لم  ألنه 

ال  يرجف؟  وقلبك  خائف  مالك  ويقول:  إيّل  ينظر  بسيدنا  فإذا  سفر،  جواز  ميع 
السفر يا سيدي ما ميع جواز  إىل وال أدخل    ،وأخاف أن يرجعوين  ،ختف، فقلت: 

ختف ال  يل:  قال  معكم.  امل  ،الكويت  باملوظف  اجلوازات  فإذا  جلمع  يأيت  أمور 
وأخذـها  و اجلوازات   جعلبيده  عدد  مع  يتطابق  بالعدد  فإذا  املسافرين،   حيسب 
 فدخلت معهم إىل الكويت.  -كرامة-

بزيارة س علم   الكريمعندما  العراق ًعم     يدنا  واشرتى    م1968إىل  أرسع 
شوفريلت سيارة  وأفضل   سيدنا    أمجل   ّماـها  ف س  سيدنا  خدمة  يف  تلكون  بيضاء 

 

 . إبراـهيمانتىه ما نقله يل الشيخ حامد صّخ عن احلاج  (1)
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«يل ه  ال ح  بن  وأيًضا   «ك  علم  ًعم  ملا  العراق  زيارة  سيدنا  أرىق    م1974يّة  اشرتى 
وقال: ـهذه لسيدي حممد    ،لونها ذـهيب ال مثيل هلا يف العراق  280Sسيارة مرسيدس  
نّا نتهيأ لزيارته اثلاثلة املباركة فحدث  مالم خيطر    .سواهبالبهان ال تليق   بالا  يف  وك 

ويه   سيدنا أال  الرابع    وفاة   يف 
 م. 1974 والعشين من آب

 مرضه ووفاته: 
ت ّقر  يف سنواته األخرية بمدينة  اس 

إىل  ع   املرض  وأقعده  األردن،  يف  ّمان 
ت   يف  يف  و  أن  األول    15   ـه1433ربيع 

يف 2012شباط    7  املوافق ود ف ن   م، 
   رمحهم اهلل آن سهم اهلل.  ،مسجد وادله احلاج حممد الفياض يف الفلوجة دوار وادلته

 :مصادر الرتمجة

سيدنا   • من  البهان  الشيخ  رسالة  اهلل    حممد  عبد  حممد  احلاج  إىل 
 الفياض. 

 .، مراسلًة كتابيةً عبد احلكيم إبراـهيم الفياضاألستاذ   ودله •
 .، مراسلًة كتابيةً صّخالشيخ حامد ج أخته و صديقه وز •
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 ( 1) ( احلاج أمحد أفندي7)
 م 2009  –  1930هـ/  1430 - 1348

 
عند من   لقب    املتعارف  إطالق  بغداد  أـهل 

ىلع   علمائهمأاألفندي  اكن كَب  ـهل  فلعمري   ،
حلب علماء  كبري  ـهو  كذلك    ؟األفندي  اكن  وإذا 

ومن    ؟ جويف أية جامعة خترن   ؟ س  ر  فيف أية مدرسة د  
 ؟ سريته العلمية واذلاتيةوما  ؟ـهم شيوخه

 ماذا حصل ىلع شهادات أو إجازات؟و
فاحلاج أمحد األفندي ليس    ،لك ذلك لم يكن

العلماء السن   ،من  من  الشعرا   ،اسة وال  أو  املؤلفني  من  حليقءوال  شاب  ـهو  بل   ، ، 
   .، لكنه من طراز خاصوأفندي أنيق

 والدته ونشأته: 
ونسب إىل ًعئلة   ،م1930ًعم  يف حلب الشهباءحممد أفندي بن احلاج أمحد ودل 

 . تركية من أصل أبلاين
العناية اإلهلية إىل   اثلامنة عشة    ،م1948  ًعماللكتاوية  رحاب  جذبته  وـهو يف 

عمره  لقب ألرسته لكها من  واألفندي  بطلعة   ،،  مرة  أول  عيناه  أن تكحلت  وما 
 

أعدن لا ـهذه الرتمجة الشيخ ـهشام عبد الكريم األلويس نقاًل عن أقرباء احلاج أمحد أفندي،    (1)
 . ادلكتور عبد الكريم حممد عبد املنعم احلسيينو
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البهان   السيد  قلبه  احلبيب  بلباب  أخذ  عنهحىت  ينفك  فلم  ذلك  ،  ،  لكن 
قد ايلافع  حلب  الغصن  )سويقة  يف  جتارية  بأعمال  حياته  ما   ،(1)   (ابتدأ  ورسًعن 

أصبح   حىت  اتلجارة  تلك  اتلجارآحا   منكَبت  وأفندي  بل  املدينة  جتار  وإنه د   ،
ألنه خرج من ثروته مرتني ينفقها يف وجوه الَب    ؛ اللقب عن جدارةليستحق ـهذا  

 ، فاقترص ىلع الكفاف ولم يتوسع يف ادلنيا   ، اليت يأمره بها مرجعه سيدنا البهان  
  ، بل أمىض حياته يف شقة لإلجيار مقابل احلديقة العامة  ،ا ولم يشرت  دارً   ،ولم يزتوج

وافونه ي  صندوق خريفجعلوا منه    ، وعرفه أـهل الريات واملَبات بالصدق والزناـهة
أرامل   ؛والصدقات  باهلبات الفاقة واحلاجة واحلرمان من  يلوزعها بنفسه ىلع أـهل 

 . عليها طيلة حياته  ج  ر  وتلك حاتله اليت د   ،وأيتام وعميان
يعرف  فيطلع ىلع أحواهلم، و  الفقراء  بليوت   أمحد  احلاج  يرسل    سيدنا   نواك

وبعد  تتأذى  ئلال   ة؛مبارش  غريمعرفًة  لكن    احتياجاتهم اكنت    أيام  مشاعرـهم، 
  العيد   ومالبس  الطعام   رشاء  بمهام  اكن يكلفه  ما   ا وكثريً ،  والطعام  املؤونة   تصلهم

 للفقراء. 
 : من صفاته

بالصدق والورع، وـهو زاـهد يف املال واجلاه، وهل فطرة    يتمزي احلاج أمحد أفندي
ال ملجالس  املالزمني  األوفياء  املخلصني  من  صافية،  البهاننقية      سيد 

 .، وال يتخلف عنها اجلمعة يشف ىلع دروس يوم اذلي اكن ومذاكرته، وـهو
أفندي أمحد  أرسار  واحلاج  وخزينة  ماكشفات  يه حصيلة صحبته   ،صاحب 

عن   ا ا أثار حوارً فإذا حرض جملسً   ،لكنه مأمور بكتمانها   ،احلبيبالصادقة لسيدنا  
سؤال أو  بعبارة  العطرة  ،سيدنا  سريته  املحبون  فيه  الن وش   ،يتذاكر    ، رضةخصيته 
يقول:   حاهل  ساعةتع»فلسان  نؤمن   ر  ع  ي    «،الوا 

يف   ه  ف  وحمبوه  احلبيب  أصحاب 
 

 . رة واجلامع الكبريراف  القديمة يقع بني يح الف   حلب يف مدينةقديم سوق  (1)
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وىلع األخص بعد خطبة اجلمعة يف قاعة    ،اللكتاوية كيف يقّدم بني يدي املتحدث
والضيافة سيدنا   ،االستقبال  بيت  آلل  فريدة  حمبة  جنل    وهل  جملس  يف  واكن   ،

 سيدنا )أبو فاروق( بمثابة نديم امللوك. 
الب   يعلوه  والوقارش  رجل  الاس  ،  بني  ظننته    ،حمبوب  فيه  تطلعت  إذا 

   .جذوب اكمل
 الرمحن، عبد احلميد، عبد الرزاق. عبد  ،عبد الغين، صبيحمصطىف،  إخوته:
 وفاته: 
ا حدثين صاحبه وقريبه ادلكتور عبد الكريم حممد  لشيخ ـهشام األلويس:  قال 

احلبيب السيد  اكن  قال:  احلسيين  املنعم  أمحد     عبد  احلاج  فأراد  قرية  يف  مرة 
إىل    اقرتب عظيمة لكما    نور    وملا قارب الوصول نظر فرأى ـهالة    ،ق به إىل ـهناكا اللح

  ت  َب   ك    ،املاكن اذلي فيه السيد البهان  
االجتماع    ،ت  م  ظ  وع   من  يتمكن  فلم 
وبعد   ،ورـهبة ل  ج  فرجع إىل حلب يف و   ،معه

هل ما حصل معه   ر  ك  عودة السيد احلبيب ذ  
فبِق مع   «،أنت رأيت احلقيقة» : فأجابه

ولم  يتغري  لم  مالزمته  ىلع  احلقيقة  تلك 
  3املوافق    ،ـه1430سنة  السابع من ربيع األول  يوم اثلالثاء  حىت وافاه األجل    ،يتقهقر

 . وعمره قد جاوز اثلمانني ،م2009آذار 
جانب جامع سيدنا عمر بن عبد العزيز    ،ه من داره يف حمطة بغدادجثمان    ع  ي  ش  

يف حلب    ()اجلامع األموي   جامع سيدنا زكريا  عليه يف  يل  وص    ،من يوم األربعاء
 ري جثمانه يف مقَبة الصاحلني. وو ثم   ،عقب صالة الظهر
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 ( الشيخ أمحد حوت  8)
 م 2017  –  1951هـ/  1438 - 1370

 
األريب،   واللغوي  األديب،  أمحدالعالم    بن  الشيخ 

«  حوت » امللقب ب-حسني  بن  نارص  بن  حممد  بن  نارص
 . خضري  بن محود  بن

 والدته:  
يف  القديمة  حلب  يف  ودل ويعين -  قارلق  يح، 

 . فيه وترعرع  فنشأ  -بالرتكية: معمل اثللج
 الرفاعية،   احلسينية  السادة  من  ابليت  آل  إىل  جده  أم  جهة  من  نسبه  يرجع
 . جدته ألمه طريق من ابليت آلل وانتسابه
حممد  ال  مع  عمومة  قرابة  فله  وادله  جهة  من  وأما  الشيخ  سيدنا  باهلل  عارف 

 مثل لك آل حوت اذلين يلتقون مع السيد البهان يف محود بن خرض،   ،  البهان
اشتهر،  خضريأو   كما  بـه  ،  ويرجعـ  ب  قومه  يدىع  اذلي    إىل   نسبه  )الضريات( 

  حسني   أكَبـهم  :أوالد   أربعة  عنده  ايلمن   من  القحطانية  الزبيدية   العربية  القبائل
ـ   امللقب   أمحد :  واثلالث  حسن،  :واثلاين  املرتجم،  نسبة  وإيله(  حوت )  بـ  امللقب   ب

    . البهان سيدنا  جد   وـهو نبهان: ورابعهم لكرمه،( اغنم )
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 دراسته:
  املدرسة   إىل  انتقل   ثم  االبتدائية،  حارثة   بن  املثىن  مدرسة  يف  االبتدائية  درس 

  فأكمل   العلوم،  يف  وتبحرـهم   علمائها   لقوة  الشام؛  أزـهر  تسىم  اكنت  الَّسوية، اليت
 . م1970 ًعم ، ونال شهادتها فيها  وخترج  واثلانوية، اإلعدادية املرحلة فيها 

الشيخ  زمالئه  من عدنان  فيها:  الراغب،    السالم  عبد  وادلكتور  اكتيب،  حممد 
 جنم. مأمون واألستاذ
 اخلرسوية:  ف  شيوخه من

  جنيب  والشيخ،  (1) القالش  أمحد  والشيخ،  ادلين  رساج  اهلل   عبد  الشيخ
 ،  العابدين   زين  الرمحن  عبد  والشيخ،  (2)ر  كن س    الوـهاب  عبد  والشيخ  ،خياطة
  والشيخ   ،  (1) احلكيم  حممد  والشيخ،  رجب  بكري   والشيخ،  (3) اهلل  خري   طاـهر  والشيخ

 رمحهم اهلل. ون،س  ح    حممد أديب

 

(1)  ( القالش  أمحد  املدارس    ـه(:1429-1328الشيخ  يف  العلم  تلّق  حلب،  يف  ودل  فقيه،  ًعمل 
يف   وخطيبًا  إماًما  عمل  الشيوخ،  كبار  ىلع  والَّسوية  واإلسماعيلية  والشعبانية  العثمانية 
اجلامعة   يف  وأستاًذا  والَّسوية،  الشعبانية  املدرسة  يف  ومدرًسا  حلب،  مساجد  من  العديد 

سنة   فيها  وتويف  املنورة،  املدينة  يف  الرابع 2008اإلسالمية  القرن  يف  حلب  »علماء  انظر  م. 
 (. 605عش« )

(2  )( الوـهاب سكر  العلوم يف الَّسوية    ـه(:1406-1316الشيخ عبد  د ر س  ابلاب،  ودل يف مدينة 
ـه، أخذ الطريقة الرفاعية والقشبندية، وعمل  1333ىلع كبار الشيوخ، خترج يف األزـهر ًعم  

وأفاد الاس،  وعظ  يف  استمراره  مع  وثانوية    عطاًرا  والشعبانية  الَّسوية  يف  العلم  طالب 
مقَبة   يف  ودفن  حلب  يف  تويف  مطبوعة،  عديدة  مؤلفات  هل  وغريـها،  املعلمني  ودار  املأمون 

 (. 407انظر »علماء حلب يف القرن الرابع عش« )  السفريي فيها.
(3)  ( اهلل  خري  طاـهر  د ر س  ـه(:1409-1341الشيخ  حلب،  يف  ابلاشا  حارة  يح  يف  يف    ودل  العلوم 

فيها ًعم   وخترج  الشيوخ،  كبار  الشعية ىلع  األزـهر ًعم  1364اللكية  يف  وخترج  ـه،  1372ـه، 
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 رمحه اهلل. ،(2)الفجّ  حممود  الشيخ ادلكتور  :الَّسوية خارج ومن
  وخترج ،  م1971  ًعم  العربية(   اللغة  )لكية  الشيف  األزـهر   إىل  بعدـها   انتسب

 . م1975 ًعم فيها 
 عمله: 
بتدريس علم الحو  يف اتلعليم وال طابة، فيف أول أمره ابتدأ   -رمحه اهلل-عمل  

،  م1979إىل    م 1975من ًعم    ( حبلبالشعية  العلوم   نهضة  دار)  يف مدرسة اللكتاوية
عمراملحمد:   عثمان  ادلكتور  ا )يقول صديقه  حاجًّ اهلل  بليت  توجه  العام  ـهذا  ويف 

ا ترافقنا فيها(بصحبة وادليه  . ، ويه حجته األوىل، واكنت الرحلة برًّ
، وتعاقد معه  م1980السعودية، يف مطلع ًعم    عربيةال  ارحتل بعدـها إىل اململكة 

مدينة  الصنايع  اثلانوي   املعهد بعض    يف  تدريس  وتوىل  الشقية،  باملنطقة  ادلمام، 
العلوم يف اللغة العربية، والعلوم ادلينية، واكن خطيبًا ألحد اجلوامع الكبرية ـهناك،  

 واستمر أربعة عش ًعًما. 
ًعم   يف  بعدـها  األوىل،    م 1995ًعد  مدرسته  اللكتاويةمإىل  نهضة    درسة  )دار 

الشعية(   الحو  العلوم  علوم  بتدريس  الطالب  منه  فأفاد  حلب،  مدينة  يف 
يف بعض  م، مع أوقات انقطاع قليلة، و2012وابلالغة والعروض، واكن ذلك إىل ًعم  

 
 

ابلقيع.  يف  ودفن  املنورة  املدينة  تويف  حلب،  ومدارس  جوامع  من  العديد  يف  مدرًسا    عمل 
   (.441انظر»علماء حلب يف القرن الرابع عش« ) 

(1)  ( احلكيم  حممد  حلب،  م  ـه(:1400-1323الشيخ  يف  ودل  وقاضيها،  حلب  دراسة  فيت  أنىه 
دراسة  ـه،  1345ًعم  الَّسوية   ًعم  وأنىه  بدمشق  احلقوق  من  1360لكية  العديد  شغل  ـه، 

املناصب اإلدارية والقضائية والشعية يف حلب وغريـها، تويف يف حلب ودفن يف مقَبة الشيخ  
 (. 1314(، و»نرث اجلواـهر وادلرر« )381انظر »علماء حلب يف القرن الرابع عش« ) جاكري.

 (. 70هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها ) (2)
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اجلمعةينوب  اكن  األوقات   خطيب  حممود  الشيخ  أخيه  منَبىلع  عن  جامع     
 اللكتاوية.

جامع يف  واتلدريس  والطابة  اإلمامة  بمدينة    توىل  األعظمية  بيح  الَباء، 
 . م2012  سنة مرص مع أرسته إىلذـهابه  حىتم  1996 حلب، منذ ًعم

 أرسته: 
ا   أبًا   ملزتمة  أرسة  سليل  ـهو ،  وإخوةً   وأمًّ   نشأ   وأخوات 
 أن   فمنذ  اهلل،  أـهل  منهج  ىلع  تسري  ًعئلة  يف    وترعرع 
رمحه  -حوت   نارص  احلاج  وادله  رأى  عيناه  الور    أبرصت 

  البهان   حممد  الشيخ  لسيدنا   املقربني  األصحاب  من  -اهلل
 . 

أربع   السيد   أحباب  من  علماء  لكهم   إخوة   ة هل 
 : وـهم  البهان

 اهلل. ، رمحه(1)حوت  حممد الشيخ
 . حوت  ادلكتور حممود  الشيخ
 . حوت   ابلاسط عبد الشيخ
 . اهلل ، رمحه (2)  حوت   اهلل عبد الشيخ

 بنتان.ا و وحسام، وحممود، حممد، :أوالد  مخسةلشيخ أمحد  لو

 

 (. 57هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها ) (1)
  اللكتاوية   املدرسة   يف  خترج  حلب،   يف   ودل   (:ـه1410-ـه1385)  حوت   نارص   اهلل  عبد   الشيخ   (2)

 يوسف   الشيخ  وصديقه  ـهو   بلنان  يف  تويف  ،م1984)نهضة العلوم الشعية(، ونال شهادتها ًعم  
نارص    ( م1990/ ـه1410)  سنة  يف حادث  البهان  اهلل   عبد بن   ادلكتور حممود  الشيخ  أخيه  )من 

 . حوت، مراسلًة كتابيًة( 

 الشيخ أمحد حوت 
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 من صفاته: 
اهلل–تمتنع   دّ   -رمحه  واجل  باذلاكء  صغره  منذ  وع رف  أـهل ،  بالباـهة،  لزم  وقد 

وشيوخه   وأساتذته  زمالئه  مع  واكن  أظافره،  نعومة  منذ  واتلقوى  متحليًا العلم 
  ، حديث ه  سن  وح  معشه،  بلطافة  واشت هر  الفاضلة،  واألخالق  واتلواضع  باألدب 

 وفصاحة الكمه، يف ال طابة واتلدريس واملجالس العامة. 
   القايص وادلاين.  واكن إىل جانب ذلك لكه بارًّا بوادليه، يشهد هل بذلك

 
 شيخ أمحد حوت ، ثم شقيقه الكتور حممود حوت من ايلمني: ادل

 

 :   انلبهان السيد ف صحبة
 البهان  العارف باهلل الشيخ حممد  كنف يف أظفاره  نعومة  منذ  وترعرع  نشأ

الشيخ أمحد    فشّب ،  املقربني  البهان  السيد  أصحاب  من   حوت   نارص  احلاج  وادلهف 
ـهذا    نال، حىت  وادلهمع      البهانسيدنا    معني   من  واستّق   اللكتاوية،  رياض   يف
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  ابليوت   أشبه: )قال  حني    البهانحممد    سيدنا   منعظيًما    وساًما ابليت البهاين  
 (. نارص حج بيت ببييت

 وبيت   حوت،  نارص  احلاج  بيت  عندي  بيت  أول  بيتان؛  عندي»:  وقال  
 .(1)«الارص احلاج نارص
 أرسته.بالشيخ أمحد وإخوته و خاصة عناية  اكنت هل البهان فالسيد

  كيف !  ابين :  السيد  هل  فقال  انتقاهل  قبل  سيدنا   حرضة  يف  أمحد  الشيخ  اكن  مرة
 نارص؟  احلاج وادلك  ـهو

 . رضاك يريد  يا سيدي: أمحد الشيخ قال
 رجاله؟  كيف:  السيد هل قال
 . رضاك  يريد  ـهو لكن  كمايه:  أمحد الشيخ هل قال
 . وأخواتك وإخوتك وأمك أبيك عن راض   أنا : السيد هل قال
 وأنا؟ ! سيدي: أمحد الشيخ قال

 . وأوىل أوىل باب من أنت: هل فقال
  هل   فقال  معه  ويميش يصاحبه صديق  عن  ليسأهل    سيدنا  أصحاب  أحد  جاء

ما    الرية  من  يظنه  وـهو  أحدـهم   إىل  وأشار  فالن  سيدي:  هل  فقال؟   تريد  من  :السيد
  مع   من  سيدي   هل  قال.  ال:  قال.  فالن:  قال.  ال:  قال.  فالن:  قال.  ال:  فقال  به؟  رأيك
 . « عيم ابن  ـهذا، منيح ـهذا،  حوت  أمحد  مع  وامش   صاحب»: قال؟ أميش

  حوت   أمحد  الشيخ   واكن   سيدنا   عند  مرة   كنا :  قال  قايبال  يلع  حممد   الشيخ  ونقل
 . «ذايت  ـهذا»: هلم فقال الغرفة خارج وـهو صغرًيا 

 

 (. 74هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها )( 1)
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 ىلع   حتيك  بالك  دير»   :  هل  فقال  سيدنا   أمام  أمحد  الشيخ  ىلع  لّمح  وأحدـهم
 . عدة مرات قاهلا  «أمحد الشيخ

البهان  وذات   السيد  اكن  مذاكرة    مرة  يعطي  غرفته  بلعض خاصة  يف 
الشيخ أمحد    ،إخوانه لعله حيظى بشف    -واكن صغرًيا -فجاء  الشباك  ووقف عند 

 .«ـهذا ابن احلاج نارص أدخلوه »وقال: سيدنا رأسه فمّد  ادلخول إىل السيد  
 :  -تعاىل اهلل  رمحه- كتب يل

  يف   حارًضا   وكنت  منهم  واحًدا  وأذكر  باجلنة  إخواننا   من  عدًدا  سيدنا   بش  لقد
  سيدي   يا :  قال  سيدنا   دوار  جالًسا   واكن  دان   أبو  اكظم  احلاج  وـهو  السيد  غرفة

  ختف،   ال:  العظيم  السيد   هل  فقال  اجلنة  أدخل  وال  القيامة  يوم  الار  أدخل  أن  أخاف
  تأكيًدا   الشيف  صدره   ىلع   ورضب ،  ذلك  أضمن  نعم:  قال؟  ذلك  يل  أتضمن:  قال

 واهليبة   األدب   ولكن   ،الطلب  ذلك   يطلب  أن  حارًضا   اكن  من  لك   فتمىن  للضمان،
  حمصن   بن   عاكشة!  يا سيدي:  هل  فقلت  ،انتقاهل  بعد  الرؤيا   يف  رأيته  ولكن  ،منعتنا 
  غري   من  اجلنة   يدخلون  اذلين   ألًفا   السبعني   من  يكون  أن  الرسول   من   طلب

  نعم :  فقال  منهم؟  وأنا !  سيدي   يا :  قلت،  (1)  منهم  أنت:  هل  فقال  ،عذاب  وال  حساب
تعاىل،    اهلل  شاء  إن  حق  وإنها   حق  رؤيا   تكون  نأ  اهلل  أسال  ،الشيف  برأسه  وأشار

  سيدنا   ال يعرف  وـهو  للصالة  واتلارك   لوادلته  العاق  للرجل  شفع   قد  سيدي  اكن  وإذا
 اهلل.  شاء إن اجلنة  إىل افقتهربم كبري أملنا  وصحبته بمحبته فنحن

 حىت   علينا   وأنظاره  البهان  السيد  عناية  اكنت»:  -اهلل  رمحه-أمحد   الشيخ يقول
  ميع،   جرى   ذلك  من  شيئًا   لكم  وأذكر  كنا،  أينما   معنا   أنه   تشعرنا     انتقاهل  بعد
  منري   الشيخ   ألرافق  الرياض  إىل   ادلمام  من   ًعئليت  مع  بسياريت  متجًها   كنت  فقد 

 

(  حساب  بغري  ا ألفً   سبعون   اجلنة   يدخل  باب  -  الرقاق  كتاب)  « صحيحه»  يف   «ابلخاري »  رواه  (1)
 . 112: 8[   6541] رقم حديث
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  حتويالت   ـهناك  واكن  ،للحج  مكة  إىل  وبعدـها   ،املنورة  املدينة   إىل   -رمحه اهلل-  حداد
  لم   خطري  بمنعطف  ففوجئت  العشاء  إىل  أقرب   والوقت الرياض،  مدينة  مداخل  عند

انقالب  خوفًا   معه  االنعطاف  أستطع   وال   ،سياريت  يف  سائًرا   فتابعت  ،السيارة  من 
برصيف،  خطر  من   سيواجهين   ما   أعلم   السيارة   فقفزت   ،ورضبته  ،ففوجئت 

  قوة   بكل  يل   يقول  سيدنا   بصوت   وإذا  سيدي!  يا   أـهيل  فصاحت   بقوة  واضطربت
  مشت   رملية  أرض   ـهناك  اكنت  الرصيف  وبعد  «معك  أنا   ختف  ال»:  ووضوح
  مدده   أو  عنايته  أن  يوًما   شعرنا   ما   واهلل  معك،  أنا   نعم  توقفت،  ثم  قلياًل   فيها   السيارة

:  حق  وقوهل  قال  كما   ،وأكمله  وأتمه  اجلزاء  خري  عنا   فجزاه  أبًدا،  واحدة  شعرة  نقص 
 . «بشيخ ليس  تراب  حفنة  مريده عن  حتجبه اذلي »الشيخ

  السيد  حب:  فقال  ؟البهان   السيد  فيك  تركه  اذلي  األثر  عن  -اهلل  رمحه-  سأتله
 .واالتباع الصحابة وحب البهان

  ؟ تكون  أن  يريدـها   وكيف  ؟يراـها   كيف  اللكتاوية  عن  -اهلل  رمحه-  وسأتله
   .واملسلمني لإلسالم القوي  احلصني احلصن وأراـها  تدوم أن أتمىن : فقال

 :ارؤي
  أيام،   بثالثة  أمحد  الشيخ  انتقال  قبل  البهان    نا سيد    الصابرة  زوجته  رأت

واكن  وـهيبة  دالل  بيتهم  دخل  قد  رأته    أمحد   الشيخ  ختص   أثواب  بيدـها   عجيبة، 
بب    من  -اهلل  رمحه-   أخذ   فسيدنا   أمحد،  أغراض  ـهذه  سيدي  يا :  فقالت  ،وعباءات  ج 

  وـهو   الشيفتني  بيديه  أمحد  الشيخ  أشياء  بقية  وأمسك  ،سها ب  ول    السوداء  العباءة
 احليطان   ويغسل  ،يرش   وبدأ  ،ماء  رشاش  وبيده  ،سلم  إىل  صعد  ثم  إيلها،  ينظر

 . باملاء غّسلها  حىت خصوًصا  عليها  ويرش 
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 )رمحهما اهلل(  الشيخ أمحد حوتثم  األستاذ ادلكتور حممود فجال، من ايلمني:  

 : مرضه ووفاته
يف  يف   بعد معاناته م  2017  حزيران   22الميس   ـهاملوافق يوم  1438رمضان    27ت و 

 . الروبييك منطقة، يف رمضان من العارش مقَبةب املرض، ودفن يف مدينة القاـهرة، مع
 رثاؤه:

 فقال: (1)مدو العمر احل رثاه تلميذه الشيخ إبراـهيم 
وأترمجها   بشجو  وأتلوـها   العني،  بدمع  أخطها   لكمات  ـهذه  بزفرات   الروح، 
 حوت:   نارص أمحد الشيخ  فضيلة أستاذي روح بها  وأنايج القلب،

 

  مدرسة   يف  خترج حبلب،  السفرية  مدينة  يف  دلو  م(:1972ـه/1391الشيخ إبراـهيم احلمدو العمر )  (1)
عمل فيها موجًها، ومدرًّسا،    م، 1990ًعم    شهادتها   ونال(  الشعية  العلوم  نهضة   دار )   اللكتاوية

، عمل مدرًسا وموجًها  السودان  يف  درمان  أم  جامعة  من   املاجستري  ىلع  حصل وأمني مكتبة،  
اآلن   ويعمل  اللكتاوية،  إبراـهيم  ظيب  أبو  يف   فتاءلإل  الرسيم  املركز  يف  مفتيًا يف  الشيخ  )عن   .

     احلمدو العمر، مراسلًة كتابيًة(. 
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طاب   فقد  بقربه الم    اـهنأ   قام 
 

الريات    عت  مج    لقائه   لك   عند 
 

ختش   ب    ال  م  ايل  و   مؤلًما   اعدً بعد 
 

 ـهنائه  بسعده و      طاب        فالوصل   

القيت    ارقد    و ألم    فقد   الوى   من 
 

ي    ما   ألوائه  الصخر    طيق  ال   (1)من 
 

ذلن   عد  ب    رضن   ما  إن   اللقا   ادلار 
 

أذلن   ما  ع    الوصل    يا   نائه بعد 
 

قريب    كم   ناء    من   ه  وصل    ادلار 
 

و بعيد    و  جلسائه   الروح    ـها   من 
 

نظرة    اكنت   القلب   ًعشق    أماين 
 

أفنائه  الضيف    أنت    واآلن     يف 
 

رشابه  ذليذ  من  فؤادك   تروي 
 

ضيائهطرف    وتغض    شعاع  من   ك 
 

جالهل  والروح   مهاب  يف   نشوى 
 

حياءً ت    رضائه   غيض  مقام   يف 
 

ع  ق حماسن    ت  ش  د  من   مدحه   تتلو 
 

يع  أدائه جما  عند  األفاكر   ز 
 

القلوب   ب  إ  حتدو  احلبيب   ة  من ه  ىل 
 

أفيائه  الظل    م  ع  ن    :  وتقول   يف 
 

 ما اللطف الظريف؟ بلفظة!  :  لو قيل
 

أسمائه   دونما  )أمحد(   الخرتت 
 

قال   البهان:يومً قد  سيدي   ذ ا   »  ا 
 

و    نارصدل  من  ثنائه   «  مجيل   يا 
 

العال (  2) ط  ي  ن    كريم    ب  س  ن   رشف   من 
 

املحبّ ر  ع  ب    آبائه ت  وان      (3)ةى   ما 
 

ت  للسيّ  إن  البهان   م  ه  سب  ن  د 
 

اندائه   من  احلب  ذليذ   رشفوا 
 

يعرفون   اتباع  س    ال   ه  طريق    وى 
 

ينع    بغري  م  ال  نعمائه   ون   ما 
 

سحائب   ريب  من   رمحة    فعليك 
 

الرىض  ساح  يف  العز  ذيول   واسحب 
 

وعطائه   رضوانه  من   وحباك 
 

ندمائه  من  ايلوم  فأنت   وافخر 
 

 

واء   (1)
 
 .الاس إ ىل واحلاجة  املعيشة واجلهد ضيق  و  املرض  شدة   :الأل

 . تعلنق: ن ي ط   (2)

ر ى ( 3) ا :  املحبة   ع  ه  اب ط   .ر و 
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 :مصادر الرتمجة
 الَباء حبلب، يوم   جامع  يفمقابلة مبارشة    -رمحه اهلل-حوت    أمحد  الشيخ •

 م. 2008 أيار  14
بَبنامج«البهانية  الفحات  منتدى»  يفهل    مشاراكت • املدة  تساب، يف  ا الو  ، 

 م. 2017حزيران   22م إىل 2013 حزيران  6من 
 . كتابيةً  مراسلةً وأبناؤه  ،أخوه الشيخ ادلكتور حممود حوت  •

 : ملف مسموع

 لسماع امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: 

 
 
   

 

لكمة للشيخ أمحد حوت عن انتقال   
 سيدنا البهان.
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 ( الشيخ أمحد الزين 9)
 م 2002  –  1930هـ/  1420 - 1348

 
احلقيقة   عن  وابلاحث  الفاضل،  ادلاعية 

بن  الشيخ  الصادق،   عيىس  بن  حممود  بن  أمحد 
 مصطىف بن حممد امللقب بالزين. 

 والدته ونشأته: 
ولكنه   ،لباألصل من يح باب الريب حب ـهو يف  

يف  وقتها  يعمل  اكن  أباه  ألن  رفعت  تل  بدلة  يف  ودل 
ومنغ، وبِق يف    (1)سكة القطار اليت تمر من تل رفعت

فالشيخ أمحد    ،، ثم رجع إىل حلب عند مرض الوفاةيقرب من عشين ًعًما  ما عمله  
 سنوات.  مع وادله إىل حلب وعمره حوايل أربع م  د  ق  

الك    ادلين ومالزًما ألمور    نشأ حمبًّا  قرأ   ،ًعمنيدة  م تّاب  للمسجد، دخل  ًعًما 
 احلساب.  م فيهتعلن  وًعًما  ،القرآن فيه

 عمله: 
فشغل اإلمامة والطابة يف    ،م1964  ًعم إىل    يف معمل النسيج  اكن ًعماًل اكدًحا 

يف معمل النسيج إىل إمامة القرية    العمل. وسبب انتقاهل من  (2)قرية معارة األرتيق
 

 ( تل رفعت: مدينة تتبع منطقة عزاز يف حمافظة حلب، وتبعد عن حلب مخًسا وثالثني كياًل.  1)
 ( معارة األرتيق: قرية تتبع حمافظة حلب، وتبعد عنها حوايل اثين عش كياًل. 2)
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البهان السيد  يعمل، فقال    أنه اكن مرة يف جملس  أن  منه  »اإلنسان مطلوب    :
الرزق من اهلل، والعالقة الشيخ    ولكن  قال  اهلل الالعمل«.  الرزاق ـهو  بالعمل،  هل 

أمحد: فقلت يف نفيس: إذن لم  أبق  ًعماًل يف معمل النسيج! ويف يوم من األيام قال  
يل أحد أصدقايئ من قرية معارة األرتيق: ياأمحد أما تعرف لا شيًخا يصري عندنا  

اإل راتب  يل: لكن  قال  أصري.  أنا  هل:  فقلت  القرية؟  يف  راتب  إماًما  من  أقل  مامة 
قريتهم، وتم    املعمل. قلت هل: ـهذا اليرض. واتفقنا أن نذـهب سويًّا يوم الميس إىل

 مااتفقنا عليه، وخطبت يف القرية املذكورة ثم تركت املعمل واتلحقت باإلمامة.
جامع   يف  إماًما  وأصبح  حلب  إىل  رجع  الَبسييم»ثم  مكتب    «منصور  دانب 

 .ة عش ًعًما أربعمايقرب من فيه إماًما وخطيبًا ، وبِق دفن املوىت يف حلب
 دراسته:

، ثم انقطع فرتة،  م1966-1965يف السنة ادلراسية  انتسب إىل املدرسة الشعبانية  
احلج   إىل  ح    ،م1966ًعم  وذـهب  بعد  مستمًعا،ه  ج  رجع  الشعبانية  املدرسة  إىل    

الشعبانية   مستمع فاملدرسة  ونظام  طالب  نظام  دليها  يف   اكن  معه  يدرس  )واكن 
مًعا(  ادلراسة  مقعد  ىلع  وودله  الوادل  فاجتمع  الفرتة،  بنفس  محزة  ودله    الشعبانية 

فيها   منوبِق  ثم  أعوام  ةثالث   مايقرب  الكريم  ب  اتلحق،  القرآن  حتفيظ   مدرسة 
 .ًعًما  -اتلابعة للمدرسة الشعبانية-

 من شيوخه ف الشعبانية: 
زين   الرمحن  عبد  بكري  الشيخ  والشيخ  القالش،  أمحد  والشيخ  العابدين، 

 رمحهم اهلل. ، رجب، والشيخ عبد اهلل رساج ادلين
،  انتقل الشيخ أمحد إىل جامع الصفصافة يف باب الريب يف أواخر اثلمانينات

وبِق    ،يف يح باب الريب   يف جامع جالل ادلين الرويم  أصبح إماًما وخطيبًا   ا وبعدـه
  أن مرض يف السنة األخرية. إىل ،فيه حوايل عش سنوات
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 :وسلوكه عند السيد انلبهان ابلحث عن احلقيقة
ىلع   فتعرف أواًل   عن املرشد الاكمل،  يخ أمحد بني املشايخ كثرًيا حبثًا ل الشتنقن 

،  ادجنو )اتلاكرشة( يف باب الريب إمام مسجد حارته الشيخ حممد ايلاسني بمنطقة ب
السفرية واتلّق بالشيخ عبدو خدجية، وأخذ عنه بعض ثم ذـهب ـهو وأخوه ملنطقة  

  بعدـها حرض حلقة الشيخ حسن حساين، ثم صاحب بعض أتباع الشيخ أيب   ،العلم
ف إىل  دة سنة أو أكرث دماعة اإلخوان املسلمني ثم تركهم، ثم تعرن مواتلحق    ،الرص

منهجه يرتض  فلم  حلب  يف  املشهورين  الطريق  مشايخ  حاهل  ،بعض  يعجبه    ، ولم 
 م أن صحبته هل طالت ثماين سنوات. فرتكه رغ 

عارف  يف االنتساب حلرضة ال  ق  ف  حىت و    ،لك ذلك وـهو يبحث عن مرشد اكمل
حممد  الشيخ  سيدنا  حدود      البهان  باهلل  السيد    ـه،1380  ًعميف  حرضة  فالزم 

 . ـه 1394 منذ ذلك احلني إىل وفاة السيد البهان  البهان
تعرف البهان  وأول  السيد  ىلع  بواسطة    ه  دعبولاكن  حممود  ،  (1)الشيخ 

أمحد احل -رمحه اهلل–الزين  والشيخ  مع  إخوان    حممد رسويجاج  اكن جيلس  )أحد 
السيد  يرغبه ويتلكم هل عن  اكن  حممد    اجفاحل   ،يف مسجد اتلاكرشة  السيد البهان(

ومواقفه إىل    ،البهان  تعال  هل:  يقول  وـهو  منامه  يف  رسويج  حممد   الشيخ   فرأى 
اللكتاوية إىل  فذـهب  ما   ،اللكتاوية،  البهان   فوجد خالف  السيد  عن  هل  يقال  اكن 

اللكتاوية البهان  ،وعن  بالسيد  اتلّق  منكم  ق    فلما  آخذ  أن  أريد  سيدي  ال: 
السيد هل  فقال  ال»:  طريقة.  طريقة  حنن  عندنا  الزتم  ،يوجد  بادلروس    ولكن 

 . «واملذاكرات حىت تستفيد

 

 (. 67رقمها )هل ترمجة يف ـهذا الكتاب  (1)
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،  -رمحه اهلل-  الواكن أحد أعضاء احللقة العلمية مع الشيخ ادلكتور حممود فجن 
 .: تعالوا نؤمن ساعةليت أنشأـها السيد البهان بعنوانوـهذه إحدى احللقات ا

السبب يف داللة وتعريف أرسة   واكن ،والزتم الشيخ أمحد مع السيد البهان 
اكن عن طريقه أو  السيد إال  فما من أحد منهم جاء إىل    ،بيت الزين بالسيد البهان

 دهّل.  ن  عن طريق م  
 . ًعش حياته صابًرا حمتسبًا، ال يملك من حطام ادلنيا شيئًا 

 . ، خاصة السيد البهانواألويلاء والصاحلني أوالده ىلع حب العلم رَّبن 

 أوالده: 
 هل من األوالد اذلكور مخسة، ـهم:

الزين م  (1) أكَبـهم ادلكتور حممود  اللكتاويةخترج يف  العلوم    درسة  نهضة  )دار 
 يف علم ابلالغة من األزـهر الشيف.   ادلكتوراهوحصل ىلع ،الشعية(

الشيخ  الزين  ادلكتور   ثم  املد  ،محزة  يف  الشعبانيةخترج  ىلع    ،رسة  وحصل 
 يف احلديث الشيف من األزـهر الشيف.  ادلكتوراه

الزين حممد  الشيخ  اللكتاوية  ،ثم  املدرسة  يف  العلوم    خترج  نهضة  )دار 
 ولم يكمل.  ،وانتسب إىل لكية الفلسفة دامعة دمشق ،الشعية(

الزين حامد  الشيخ  اللكتاوية  ،ثم  املدرسة  يف  ن  خترج  العلوم  )دار  هضة 
املنورة  ،الشعية( باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  من  ليسانس  القرآن  ،  وحيمل  لكية 

القراءات،  الكريم ىلع  حافظ  وـهو  لدلعو ،  العايل  املعهد  من  حصل  مكة  ثم  يف  ة 
 املكرمة ىلع املاجستري. 

 

 (. 69الكتاب رقمها )هل ترمجة يف ـهذا  (1)
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الزين يلع  الشيخ  إىل    ،ثم  اللكتاويةمانتسب  العلوم    درسة  نهضة  )دار 
 ولم يكمل.  ،الشعية(

أوالده، علّم  إسالمية  وـهكذا  تربية  مجعت  ورباـهم  أويلاء  ،  وحب  العلم  بني 
   .رسه  س  د  ق   ،وخاصة السيد البهان ،اهلل

 وفاته: 
ودفن يف   ،م2002 بعدـها سنة  يف   و  وت    ،ملدة ستة أشهر أو أكرث  -رمحه اهلل-مرض  

يف يح باب   الواقعة يف جهة اجلنوب من جامع جالل ادلين الرويم  ،مقَبة حممد بيك
 . الريب يف حلب

 :مصادر الرتمجة

 . مبارشًة  مقابلةً  ،-رمحهما اهلل- ابنه الشيخ ادلكتور حممود الزين •
 .كتابيةً  مراسلةً   ،ادلكتور عثمان عمر املحمد •
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 ( الشيخ أمحد مهدي خرض10)
 م 2013  –  1923هـ/  1434 - 1341

 
  ، العالم، العامل.خ الفقيه، القايض، املحايمالشي

 والدته ونشأته: 
 ،م1923ًعم    نحزيرا  حلب يف  -اهلل رمحه- ودل

 هل حنفيًا، فقيًها اكن   -اهلل  رمحه-خرض الشيخ جدهو
 .احلنيف  الفقه يف منظومة

 تعلم بعد ايلدوي  النسيج  حياكة تعلم
تّاب يف  الكريم  والقرآن  احلساب   ًعشور الشيخ ك 

 بسن الكريم القرآن  حفظ أتم وقد الرسمية، املدارس  يف  االبتدائية دراسة بدون
 .عليه اهلل  من  فضل   أكَب ـهذا يعتَب واكن  ،مبكرة

 دراسته:
 ونال شهادتها   فيها  وخترج  ،م1937  ًعميف حلب    الَّسوية  انتسب إىل املدرسة

 نال شهادة   ثم  ،الشعية اثلانوية  مع ةالعام الكفاءة ىلع فيها   وحصل ،م1945ًعم
السنة    يف وانتسب  ،م1946ًعم    العامة اثلانوية  فيها  وخترج ،احلقوق للكيةتلك 

 .األوىل  بادلرجةمتفوقًا ة أعوام ثالث بعد ،م1946 ًعم ونال شهادتها 
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لكنه  اجلامعة،ابتعاثًا من    هادلكتورا  دلراسة مرص إىل لإليفاد باالستعداد لكّف
 
 
 ،األوائل من  وليس ا ظلمً  األحزاب  بلعض  املنتسبني  أحد فجأة بداًل عنه   د  وف  أ

   .ا دينً  هل  ا خريً  اإليفاد من  احلرمان ذلك واكن

 :اخلرسوية ف شيوخه  من

 اهلل عبد والشيخ األيويب، اهلل فيض  حممد   والشيخ رتيين،امل عمر  الشيخ
 حممد والشيخ  خياطة، جنيب حممد  والشيخ َبيين،اجل  حممد والشيخ ،(1)املعطي
 .ا مجيعً  اهلل رمحهم ،وغريـهم ،(2)الطباخ راغب

 :خارجها شيوخه من و

،  منصور نايج الشيخو ،الزرقا  مصطىف الشيخوض،  عريو اهلل   أمني األستاذ
 .الطنطاوي  يلع الشيخو

 :الوظائف اليت شغلها

يفو ، م1949ًعم    أواخر ا رشعيًّ  ا قاضيً  عني حىت    م1950منذ    القضاء عمل 
 حنو بعد أي  م 2003خر ًعم  أوا  تقاعد حىت املحاماة انتقل إىل ثم ،م1953أواخر ًعم  

 . املحاماة يف ا ًعمً  مخسني 

 

ًعلم، فقيه، فريض، ودل يف حلب، تلّق العلوم عند    ـه(:1353-1266اهلل املعطي )الشيخ عبد    (1)
تويف يف   فاكن مدرًسا يف الَّسوية، واألسدية،  وقته  الشيوخ يف عرصه يف حلب، شغل  كبار 

 (. 141انظر »علماء حلب يف القرن الرابع عش« ) حلب ودفن يف مقَبة اللكيبايت.
(2  ) ( الطباخ  راغب  حممد  يف    ـه(:1370-1293الشيخ  قنَّسين  باب  يح  يف  ودل  ومؤرخ،  حمدث 

العلمية واإلدارية،  وحلب،   املناصب  عمل مدرًسا ومديًرا يف الَّسوية، كما توىل عدًدا من 
تويف يف حلب ودفن يف   الشهباء،  بتاريخ حلب  البالء  إعالم  مثل:  املؤلفات  ترك عدًدا من 

 (. 188ابع عش« ) انظر »علماء حلب يف القرن الر مقَبة السنيبلة. 
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 ، م1963ًعم    ةسوري يف  االسالمية األوقاف  وزارة إيله أسندت  املحاماة  وخالل
 األوقاف  وزراء ملؤتمر ا رئيسً  وانتخب االسالمية، األوقاف وزراء   مؤتمر إىل دًعو

 املسلمني  أوقاف  لرثوات اتلوجيه فيه  جاء هل  خطاب وأول   العربية، ابلالد  يف
 ةإفريقي  يف سالم اإل لنش منها  جزء  وختصيص  اإلسالميني  الواقفني لغايات

 جاء  ما   رسًعن  ولكن  ذلك  ادلولة  وأيدت  ،القارة ـهذه  يف  الصهيونية وماكفحة
 طريق عن األمريكية الارجية وزارة من  كتاب

 يف الارجية وزارة  إىل  واشنطن  يف السورية  السفارة 
 يف  الصهيونية ماكفحة من اهلدف  عن للتساؤل  ة سوري

 مع  الرأي واتفق ، ذلك عن إيضاحات  وطلب ،ةفريقيإ
 وزير  واكن الطلب، ىلع الرد  بعدم آنذاك الارجية وزير

 وفود  هل  ويرسل ،الري مشاريع يف هل  ا عونً  الارجية
  عشين بإرسال بمشوعه ذلك  لصلة اإلفريقية  ادلول 
 سالميةاإل  ادلعوة  لنش  ا فريقيًّ إ ابدلً  عشين  إىل بعثة
 . ساليماإل العالم مع الصلة  وتلوثيق فيها 

 واألقضية والوايح القرى  لربط مشوًًع  ـهيأ كما 
 مساجد  اكفة إلعداد  خطته  يف السورية واملحافظات

 .فيها  األميّة  ملاكفحة  ة سوري

  اعزتال  بعد  ًعمني  ملدة  حبلب سالميةاإل اللكية يف  الرتبية  تدريس  توىل 
  يف  الصنائع  ثانوية  يف درّس  ذلك  وقبل  املحاماة، من  األوىل  الفرتة وخالل  القضاء
  يف  يللية مدرسة يف  العربية اللغة  قواعد  ودرّس  العربية، الفتاة  وثانوية حلب،
  اذلين املحرتفني للعمال واكنت،  م1948من ًعم   ابدءً  وذلك  ،حبلب العثمانية جامع

 يف  احلقوق  دراسةفرتة   خالل ذلك تمو  يلاًل  لدلراسة ويتفرغون  ،الهار يف يعملون
 ق. دمش يف السورية  اجلامعة

املؤتمر العريب األول 
لوزراء األوقاف اذلي 

 اكن يرشف عليه 
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العلوم الشعية(    اللكتاوية مدرسة  إدارة  توىل    كما   ونيف، ًعمني )دار نهضة 
 ا.ًعمً  عش ثمانية الفرائض  علم منبج يف الشعية املدرسة يف درّس 

 ب: حل  جوامع ف  دروسهمن 

 . السبت يوم  صباح، واجلمعة يوم  عرص بعد( ادلولة  سيف يف  الور جامع)

 . الميس يوم العشاء صالة  بعد  (العاديلة جامع)

 ء. اثلالثا  يوم العشاء صالة  بعد (الغفران جامع)
   .طالبه ومنازل مزنهل يف تقام  اكنت متفرقة  دروس مع 
 َدر سها:  اليت الكتب أـهم  من

 إىل املتصل بالسند شيوخه عن أخذه  الكتاب وـهذا ( ًعبدين ابن حاشية)
 ـهذه  اكتبوا س:  الفي الكتاب  ـهذا  قراءة  من  انتىه  أن يوم  لطالبه  قال وقد  مؤلفه، 
 . «جهل فقد علم  أنه ظن  من»: العبارة

،  مالك مام اإل موطأو  ،للشاطيب املوافقات وكذلك  
وللاكندـهلوي   الصحابة حياةو   الصاحلني  رياض، 

املختارو للنووي، بن حممود  ل  االختيار تلعليل  اهلل  عبد 
ابلدليح املوصيل  مودود  وبن  رشح  األسحار   نسمات ، 

 بهجة، ومني بن عمر بن ًعبدينأملحمد   نوارفاضة األإ
األندليسال  الفوس  مجرة  أيب  األدب  و،  بن 
ال و يلمل البوي  الشاذيل  العزيز  عبد  بلوغ  و،  حمد 

 يف املنارو،  للشواكين األوطار نيلو،  بن حجر العسقالينال  من أدلة األحاكم املرام 
 .للسيويط والظائر األشباهو،  للنسيف احلنيف الفقه  أصول

 . والرقائق العملية األخالقية للمواعظ باإلضافة
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 دون العلم وينش  ،الطابلني يفيد طويلةً  سنني -اهلل رمحه- استمر وـهكذا
   .وأدب ولطف نور لكه بالرتبية، العلم يمزج اهلل، لوجه  حسبة  انقطاع وال لكل

 : العلمية آثاره 

ن،  القانو مع ا مقارنً  ًعبدين  ابن  حلاشية ا عرصيًّ  ا فهرسً  صنف من  أول ▪
 . .ـه1382 ًعم وطبع

 
  اكتملت  اليت  الكويت  يف الفقهية  املوسوعة إنشاء  فكرة  صاحب  ـهو ▪
 . اهلل بفضل
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  حاشية   املحتار  رد  كتايب من واآلثار لألحاكم اجلامع املختار كتاب صنف ▪
 .(يطبع  لم )  ًعبدين ابن

 .يطبع لم، جمدلات أربعة يف للتهانوي ب »إعالء السنن«  كتا  اخترص ▪
 ى. الفتاو من العديد إلصداره  باإلضافة ▪

من  واكن عدد  درسه   نعمان والشيخ،  قالشال  أمحد  لشيخاك املشايخ  حيرض 
 م. الغشي عدنان  حممد والشيخ ،حبوش 

 :   انلبهان حممد الشيخسيدنا   باهلل العارف  صحبته 
 «.املحامني  ويل خرض مهدي أمحد»ان: البه السيد عنه قال

 :ييل  ما  يده خبط-رمحه اهلل - كتب

    البهان حممد  الشيخ  السيد ىلع  تعرفت أن منذ  حيايت  يف اهلامة املرحلة»
 ففرج  دمشق  يف  ادلولة  أمن  حمكمة  يف ا حماميً  مجاعته وعن  عنه  وكياًل  ودخلت

 الشيخ  أن  املنام  يف  رأيت حىت  ادليين  الشيخ  مركز  عن أتساءل وكنت ،  كربهم اهلل
 وال يمرون كثريون والاس ،الصالة  ..الصالة  :ينادي املسجد باب ىلع يقف

 واكن  للنداء تلبية للصالة  املسجد  فدخلت باالستجابة اهلل  وأكرمين  يستجيبون،
 .الصف  يف  معهم فدخلت واحد  صف من أقل املسجد  يف

 وىلع مقابل طرف ىلع وأنا  طاولة  طرف ىلع بهانال  السيد أن ثانية ورأيت
 عن زمن بعد سأتله  ثم،  بك اهلل وصية يه ل:فقا  عنها  باملنام سأتله رسالة الطاولة

 لم وبهذا ،احلمد وهلل وينفذـها  يعلمها  وـهو  أيدـها  وقد نعم،  .. نعم ل:فقا  ا الرؤي ـهذه
 أنه ل: يقو أنه  املنام يف رأيت وقد الرؤى  ـهذه يف يل  االهلية املنحة ا أنه شك   يل يبق  

  أنا   :يقول  واكن . اهلل فضل ذلك  إن نعم  : فقال يقظة  فسأتله  . عرصه  أـهل  أفضل
 .« اهلل فضل
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العلوم    اللكتاوية درسة م  إدارة  خرض مهدي  أمحد  الشيخ  توىل  نهضة  )دار 
 .اهلل رمحه  ،حداد منري الشيخ  بعد وجاء فيها  الامس املدير  ـهو واكن  الشعية(
 البهان  السيد أن اللكتاوية درسةم  إدارة عليه ع رضت  حني منامه يف رأى

  إدارة  تسلّم  وقد  ،ا تقريبً   ممتلئ  نصفه واثلالث ،ممتلئان اثنان  أطباق ثالثة  هل  قدم 
  املقرر  اإلدارة راتب من واحًدا قرًشا  يأخذ ولم،  ا تقريبً  ونصف ًعمني  ادلار

  أو  ادلاخيل القسم يف الطالب طعام  من يشء تناول عن حىت  ع تورّ  بل للمدير،
 .فيها  الشاي  رشب 

يف    الزراعية أراضيه  وحجزت  ، أمواهلودرت  وص ،البهان السيد  حمنة  مرت  وملا 
  القانوين  ادلفاع مهمة توىل من  ـهو الرضأمحد مهدي   األستاذ اكن اتلويم وغريـها 

  بالسيد  املتعلقة األمور لك  وكذلك،  القضائية املحاكم يف الشيخ حقوق عن
 أو للسيد  تسلّمها  اليت  القضايا  لك ىلع ا أجرً  يأخذ  يكن ولم ا،قضائيً  عنها  لدلفاع

 .يلدافع  سيارته  وباع بل ألصحابه

  اكن لو واهلل :  يل قال املحايم ،  نقوًدا مين  يأخذ ال  املحايم » :   ا سيدن قال
 خيانةً   وال  ا كذبً   يلعّ  يمسك لم ألنه .الرسول أنت:  لقلت حممد بعد رسول ـهناك

 . «اأبدً  ا أبدً  ا غشً  الو
 . «البهان السيد إىل أتيت حني  ودلت  » :بقوهل فأجاب  مودله  عن  سأتله

 . اكملطر : واحدة ة بكلم فأجاب-  سيدنا  كرامات  عن هسأتلو

  ، اشديدً  ا مرًض  فمرضت ،ا ظيمً ع  ا حبً  وادلته  حيب اكن أنه    -رمحه اهلل–  وذكر يل
  فقال  أمه  وحال أمره  يشكو سيدنا  إىل فجاء ،نظره  عن تغيب أن يتصور  ال واكن

 ه: نفس يف  فقال   سيدنا  عند  عهد حديث  واكن.  « موت  يف  ما ،  موت  يف  ما »  :هل
  طى أع فاهلل جديد من أحياـها  اهلل أن ذلك فمعىن موت يف    ما   حقيقة اكن إذا»

 فجاءتها  ابليت إىل  رجع « عنه أنفك لن  اذلي  شيّخ  ـهذا   األموات، إحياء أويلاءه
  لم  حلظات  بعد  احلياة، فيه رست  بعدما    آدم  لسيدنا  جاءت  كما  خفيفة  عطسة 
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  جيد  لعله يبحث أ  وبد ومرضت احلالة  جاءتها  ونصف سنة  بعد يشء، بها  يبق
املرض   صدقة  يلعطيه  ا فقريً  وادلته  عن    أمامه  األبواب وأغلقت ، جيد فلم تدفع 

  يف   ا  سيدن نزل  ماتت وملا .  «صَّب ت    .صَّب ت  »:  هل فقال فأخَبه     سيدنا  إىل  فذـهب 
 .جنازتها  حرض  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول أن وأخَبه  قَبـها 

  لن »:  هل السيد قال ما  حتقق  أن بعد  الإ خرض مهدي أمحد األستاذ ينتقل لم
 .اهلل رمحه ،ا ملتحيً  وانتقل «اللحية سنة قب  ط  ت   أن  بعدالإ تموت 

اثلاين    18  الميس يوم صباح تويف  وفاته: املوافق  1434ربيع  شباط    28ـهـ، 
 العرص صالة  بعد الميس يوم  عليه وصيّل   ،ا ًعمً  التسعني يناـهز عمر  عن  م،2013

   .نفسه اجلامع  يف  ودفن اجلديدة، حلبيف   الغفران جامع يف
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 مهدي خرض )رمحهما اهلل(   الشيخ أمحدثم  األستاذ ادلكتور حممود فجال، من ايلمني:  

  رثاؤه:
 فقال: ( 1)  -رمحه اهلل-فجال حممود  ادلكتور رثاه صديقه األستاذ 

 القايض احلقويق  الفقيه العالم ،حلب سماء يف ساطًعا  اكن جنم  أفول نبأ وردنا 
 مؤلًما  احلق الَب ـهذا وقع   واكن الرض، مهدي أمحد الشيخ األستاذ الوزير املحايم

 . نفوسنا  ىلع
 الرؤية واسع  اللهجة صادق،  وحزم عزم  ذارة،  مؤث  قوية  شخصية ذا عرفته

ع ال جمتمعه، يف كبرية دراية هل العبارة، دقيق د   حيكم   ال خَب جاءه إذا ،  خي 
ل، وال خوف بال  العادل، املزتن حكمه أعطى حتّقق فإذا يتحقق، حىت بموجبه  و ج 

 ع. املطام يتبع  وال ي ماري، وال حيايب ال

 

 ـه1434 اثلاين ربيع 20 الرياض، يف فّجال يوسف بن  حممود . د. أكتبه   (1)
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نا  اكن  وتقوى ،  متني دين ذا،  اللق دمث  ،املعش سهلا،  صادقً  ،ا وفيًّ  فقيد 
،  جواب بأحسن عنها  فيجيب ،والقانونية الفقهية املسائل عليه ترد  واكنت،  ويقني
 ء.الشهبا  حلب حماسن  من فهو ،عبارة وبألطف، خطاب وأتقن

 واتلالوة،  الشعية والوافل ،  البوية السنن  ىلع مواظبًا  -اهلل رمحه - اكن
 ،والصاحلني لألويلاء حمبًّا  ،العقل اكمل  ،القلب رقيق،  السمت حسن  القرآنية، 

 السيّد عن احلديث ّجرياهَ ه  ،ومقدارـهم حقهم الفضل ألـهل وحيفظ  ،بهم يتأّس 
 ال اذلي،  الواهل املحّب  حديث   عنه وحديثه،  وأحواهل مآثره  يذكر ،   البهان
 بني يقول  واكن ،بصدق لزمه ذللك،  تامة معرفة عرفه ألنه  ؛به إعجابه ينتيه 
 «.   البهان سيدنا  مثل عيين رأت ما » : والفينة الفينة

  احلفظ  حسن واكن بإتقان،  الكريم القرآن العمر  مقتبل  يف حفظ فقد  علمه أّما 
  به،  معجبًا   -اهلل  رمحه-  (1)املالح  حممد  الشيخ   الفقيه  أستاذنا   واكن  الفهم،  رسيع

  احلنفية   لشيخ  (األبصار  تنوير )  قلب  ظهر  عن  يستظهر  بأنه  عنه  مرة  وحّدثين
تايش    سألت    يوم   ويف  احلنيف،  الفقه   يف  كبري  متني  منت  وـهو  ، ـه1004  سنة  املتوف   اتل مر 

 بباب  يتعلّق ما  إال أحفظه نعم: فأجابين ذلك  عن - ابليت يف عندي واكن - املرحوم
  ، (األبصار  تنوير  )  بدمشق   ـه  1088  سنة  املتوف  احلصكيف  اإلمام   رشح  وقد.  العبيد
(  ًعبدين   ابن)  بـ  الشهري(  أمني   حممد)  العالمة  بعده  وجاء  ،(املختار  ادلر)  وسّماه
  املختار   ادلر ىلع املحتار رد ) سّماـها  حاشية عليه وعمل بدمشق، ـه 1252 سنة املتوف

)ًعبدين  ابن  ادلين  عالء   حممد)  جنله  جاء  ثم  ،(   بدمشق (  ـه  1306  سنة  املتوف ( 
  ادلر   ىلع  املحتار  رد   تلكملة  األخيار  عيون  قرة)    وسماـها   وادله  حاشية  فأكمل

 

  يف   العلوم  تلّق  حلب،  مدينة  يف  ودل  حنيف،  فقيه  (:ـه1408-ـه1328)  املالح  حممد   الشيخ (  1)
  -اهلل  رمحه–  الزرقا   أمحد  الشيخ  الزم  ـه،1351  ًعم  فيها   دراسته  أنىه  حىت   الَّسوية  مدرسة

  والعثمانية   والَّسوية  الشعبانية   يف  دروس  هل  اكنت  ًعبدين،  ابن  حاشية  بقراءة  واختصه 
 (. 431)  «عش الرابع القرن يف حلب  من علماء» انظر. حلب  يف تويف  وغريـها،
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  ـهذه   ىلع  فعكف  الرض  العالمة   فقيدنا   جاء  ثم (    األبصار   تنوير  رشح  املختار
  ، اإلساليم  الفقه  معارف  دائرة  حنو  ًعبدين   ابن  حلاشية  فهرًسا   وعمل   ودرّسها   الكتب
  هلا  اكن  بل  مثيل،  هلا   يسبق  لم  م،  1963  ـ ـه  1383  حبلب  السورية  املطبعة  يف  طبعت
  وادلكتور   الزرقا   مصطىف   الشيخ  أمثال  العلماء  كبار  عليها   أثىن  وقد  واسعة،  شهرة

  إعالء )  بكتاب  -اهلل  رمحه-ب  احلبي  فقيدنا   ع ين  ثم  وغريـهما،  ادلوايليب  معروف
ر  احلنيف  الفقيه  للعالمة(  السنن  ف    الفقه   يف  كتاب  وـهو  اتلهانوي،  العثماين  أمحد  ظ 

  الكتاب   ـهذا طبعات  وأحسن  واآلثار،  واحلديث  القرآن من  باألدلة  فيه  عين  احلنيف،
  فقيدنا   جاء  ثم   كراتيش،  يف  طبع   الفهارس،  مع   جزًءا  عشين  أجزائه   عدد   بلغ  اذلي 

  ًعبدين   ابن   حاشية  فنخل  واتلدقيق  واتلمحيص   ادلرس   بعد  -اهلل  رمحه-  الغايل 
  السنن   إعالء   من  املختار) بـ  املسىم   املحكم   الرصني  كتابه  وألف  السنن   وإعالء 

  املرحوم   تفّضل  وقد  ،كبار  جمدلات  أربعة  يف(  واآلثار  لألحاكم  مجع   املحتار  ورد 
 . اهلل حبمد بها  وانتفعت   ،منها  نسخة بإـهدايئ

 : ًعبدين ابن حاشية إىل باإلضافة كثرية، كتبًا   املرحوم العالمة درّس  وقد
 . ًعبدين البن املنار  ىلع األنوار إفاضة رشح  ىلع األسحار نسمات حاشية -1
 . للزرقاين املوطأ رشح -2
 . للشاطيب املوافقات -3
 . مجرة أيب البن الفوس  بهجة -4
 .للسيويط والظائر األشباه -5
 وغريـها.  .للموصيل املختار تعليل يف االختيار -6

  بيته  يف  مرة  زرته  فائدة،  غري  يف  وقته  يضيع  ال  املطالعة،  كثري  -اهلل  رمحه-  واكن
  رشح   يف  املنورة  املدينة  من   مؤلفه  من  هل  أـهدي  كتاب  عن  فحدثين  العشاء  بعد

  وـهو  قراءته،  ىلع  أوشك  بأنه  ،جزًءا  ثالثني  من  أكرث  أجزائه   وعدد  مسلم،  صحيح
 . كثرًيا  الشح  بهذا مَّسور
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  العلم،  من  الهل   يف  األشداء   الرجال  وـهمة  الشباب،  نشاط  هل   -اهلل   رمحه-  واكن
  جملسه   حيرض  العلم،  بث  يف  منهماًك   فاكن  كبرًيا،  عمًرا   بلوغه  مع  اتلعليم  وحّب 
  ا حمققً   ا ًعلمً   واكن  ،نصيب  بأوفر   منه  فازوا   وقد   والفطناء،  والبهاء  العلماء من صفوة  
  نش   يف  دل   ج    هل  اكن  ،وذوقًا   وفهما   علًما   ملئ   اتلبحر  كثري  املسائل  يف  غواًصا   ا مدققً 
ا  زال  وما .  العربية  علم  يف  حسنة   حتليالت  وهل.  الفقه  علم  وخباصة  ،العلم   يف   جمًدّ

 وـهب   وقد  والعرفان،  العلم  مدينة  حلب  يف   بابلنان  إيله  يشار  أصبح  حىت  العلم  نش
 . ادلنايا  نفسه  وتأىب األمور  ومعايل الكمال حيب واكن الاس، لدمة حياته

  مع   األىلع  الفردوس   يف  الدل  جنان  فسيح  وأسكنه  ، واسعة  رمحة  اهلل  رمحه
 . والشهداء والصديقني البيني 

  الفقيد   أرسة  ولك  نبيل  األستاذ  املهندس  احلبيب  أليخ  باتلعازي   أتقّدم
  ولك  ادلبّاس،  القادر  عبد  املهندس   واألستاذ  أمني،  الشيخ  بكري   ادلكتور  واألستاذ
 . قاطبة  حلب وأـهايل وطالبه األستاذ أحباب

  يا   الفقهاء،  درة  يا   عيين،  يا   حبييب   يا   واآلخرين،  األولني   يف   عليك  سالم
  سيدنا   ىلع   اهلل  وصىل  راجعون،  إيله  وإنا   هلل  إنا   الشهباء،  كوكب  ويا   حلب،  مفخرة

   .وسلم وصحبه آهل وىلع حممد

 : فقال  (1)املحمد  عمر  عثمان  ادلكتور  الشيخ ورثاه 
 عالمة   وفاة  نبأ   تلقينا   وقدره   اهلل  لقضاء  والتسليم  واحلزن  سأل ا  من  بمزيد

  اكن   الصغري،  حنيفة  أبو  خرض  مهدي  أمحد  املحايم  الوزير   ستاذألا   وفقيهها   حلب
  قضاء   يف  يميش   اتلواضع،  اغية  متواضًعا   هلل،  ذاكًرا   رض،ألا  ىلع  يميش  إحسانًا 

 

  ادلرر »  من  القسم اثلالث  يف  سريته  تأيت  م(:1956ـه/1375الشيخ ادلكتور عثمان عمر املحمد)  (1)
 . «احلسان
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 كبار  حيرضـها   علم  جمالس  هل  واملساكني،  الفقراء  يساعد  واملسكني،  رملةألا  حاجة
  أمحد   الشيخ  العالمة  احلضور  من   واكن  احلديث   يف  درًسا   هل  حرضت   العلماء،
  دار   أسس  أمني،  الشيخ   بكري   ادلكتور   ستاذألا  يديه   بني   يقرأ   اكن  كما   القالش

منبج  رقمألا  أيب  بن  رقمألا مدينة   مقابل   يأخذ  ولم  طوال،  سنني  فيها   ودرس   ،يف 
  من    الشعية  العلوم  نهضة  دلار   مديًرا    عمل  كما   ماهل  من   يدفع  اكن  بل  تدريسه

 .البهان لسيدنا  حببه  ا فانيً  والصاحلني لألويلاء حمبًا   ادلنيا،  يف زاـهًدا مقابل، غري
 ديت الو»  :الرض  مهدي  أمحد   ستاذألا  املرحوم  إجابة  فاكنت  موايلده  عن  سألاه

 .«البهان سيدنا  ىلع تعريف  ًعم
  حلديثه  استمعت  إذا  ينطق،  باحلكم  به  ويربطك  باهلل  يذكرك   معه  اجللوس 

  حكم   أو  حبكمة  الإ  يتلكم  ال  اتلفكر  كثري  علم،  من  جبل  أمام  أنك  أحسست
 . حسنة موعظة أو فقيه

 .نبيل أبا  نا وأستاذ   نا من ع   وميتًا  ا حيًّ  طبت
 ذكرناا و  السالم،  منا   أقرئهمف  اجلنة  إىل  سبقوك   اذلين  لألحباب  لقائك  يوم  ايلوم

 . عندـهم
 وحسن  والصاحلني  والشهداء   والصديقني  البيني  مع  جيعلك  أن  اهلل  نسأل

 . ا رفيقً  أوئلك

 :مصادر الرتمجة

  يف  املسجلة    البهان  حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكرات •
 .  ّي دل   حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)

مهدي خرض • أمحد  اهلل-األستاذ    بصحبة  بيته يفه  معمبارش   لقاء -رمحه 
 . م2010 حزيران 8بتاريخ   سالم املنعم  عبد  والشيخ العمر  عثمان ادلكتور
 .كتابيةً  مراسلةً  ،نبيل املهندس ودله  •
 .مراسلة كتابية ،وت ح حممود  ادلكتور  الشيخ •
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 ملف مسموع: 
 امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: لسماع 

 
 
 
 
 
  

 
الشيخ أمحد مهدي خرض يتحدث عن 

 قصة وادلته و السيد البهان.
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 ( الشيخ أيوب الفياض 11)
 م 1974  –  1944هـ/  1394 - 1363

 
الصادق،   اذلايت  مدرسة املحب  مؤسس 

أيوب  األمحدية،    حممد  الشيخ  اهلل  بن  عبد  بن 
 الكبييس.  الفياض
  ي اذل  عامال  يف  العراقيف    كبيسة  ناحية   يف  ودل

 يف  ،م1944  الفلوجة  إىل  كبيسة  من  وادله  فيه  ـهاجر
 نما   والصالح  بالكرم  الشهرية   الفيّاض  آل  أرسة

  االبتدائية   دراسته  أكمل  إذا   حىت   وزـها،  غصنه
  .الشعيّة  اآلصفيّة إىل وادله أرسله

  جيمع  أن   لفرتة  وتمّكن  واألدب،  بالعلم  وتفوق   راقية،  وماكنة  ًعيلة   بهّمة  تمزي
   البهان  السيد  ىلع  باتلعرف  وتشف  للعلم،  جترد   ثمّ   واتلجارة،  العلم  طلب  بني
 قبله   وفدوا   ممن   الكثري   بصدقه  ليسبق  بكليته  توجه   حىت   عنده   هلا رح   حّط   أن  فما 
 . غريه  ىلع جتدـها  قلّما  وعناية خاّصة برتبية   عليه وتفّضل ،حلب ىلع

  تسلسل   عن  نفسه  عزفت  الفلوجة  آصفية  يف  عش   اثلاين  أكمل  أن  وبعد
  عن   يتوقف  لم  لكنه  ،هوادلكتورا   املاجستري  يف  الطلبة  عليها   درج  اليت  الشهادات
 . أقرانه حلقةطلب العلم يف  يف االسزتادة
  تأسيس   من  تمكن    البهانحممد    سيدنا   من   وبإشارة  م1969  ًعم  ويف
 حىت  والرمادي،  الفلوجة  بني  الاكئنة  الادلية  يف  الشعية   األمحديّة  املدرسة
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:    سيدنا   بشهادة  املدرّسني  وإخوانه  أيّوب   الشيخ  بمديرـها   املدرسة  أصبحت
 . «اللكتاوية من  قطعة الادليّة مدرسة وأحسن، الك  قبل الادليّة مدرسة»

    سيدنا   وضعف  وجهه،  يف  وامحرار  بطفح  مبتىًل اكن    -اهلل  رمحه-  أيوب   والشيخ
 . فَبئ  يده عليه

  الليل   أمىض  وربما   الليل،   قيام  ىلع  الفلوجة  يف  أصحابه  من  عشة  مع  واتفق
  فهو   أمره،  فعجيب    ويترضع،  وينشد  تعاىل  اهلل  يذكر  بعضهم  مع  بسيارته  يتجول  لكه
  أيوب   ،هل  نشتغل  حنن  أيوب »  : عنه  يقول     البهان  سيدنا   أصبح  حىت   ًعشق،  حبق
 .«وبينه  بيين فرق ال أيوب  ،ظيل

   أيوب   فارتّق  بتوديعه،  هل  يسمح  أن  دون  حلب  من  بالسفر  بأمر    وامتحنه
  عنده،   وأجلسه    تداركه  أن  لوال!  بنفسه  يلِق   أن  وـهمّ   املسجد  سطح  -اهلل  رمحه-

 . وّدعه ثم
  حييد ال رصيح وصادق الئم، لومة اهلل يف خيىش وال احلق  يقول-رمحه اهلل-ـهو و

  وال   صغرية،  أو  كبرية  عنه  نعرف  ال  فيها،  يرتىق  واحدة  حلالة  مالزم  الرصاط،  عن
 من  أنه  ومع  معه،  املدرسني  أحد  إىل  مرتبه  يدفع  بل  ،فاألوقا   رواتب  من  يأكل
 . واملحتاجني العلم طلبة  ىلع ينفقه  ما  بسبب ا مدينً  أصبح بالغىن معروفة ًعئلة
 . وتالميذـها  املدرسة ىلع ورصفه وحمارمه بيته أـهل من اذلـهب أخذو

  وعينية  نقدية  ختصيصات  وأجرى   الادلية،  يف  الفقرية  باألرس  اجردً   وعمل
  بيوت   تدخل  أن  قبل  بيته  تدخل  ال  أوانها   أول  يف  املثال  سبيل  ىلع  فالفاكهة  شهرية،
 . زماننا  يف العمل  ـهذا مثل  جتد  وقلما  املحتاجني، أوئلك

 . اهلل رمحه ،حياته عن  َمترصة لكمات يه فتلك



 
 

 
 

141 

 يف  -تعاىل  اهلل  رمحه-  سافر   البهان  سيدنا   فيه تويف  اذّلي ايلوم  جاء  إذا   حىت
  ، (1) الكبييس  جروان  ًعيش  الشيخ   بصحبة(  م1974  آب   25  األحد )   اتلايل   ايلوم 

 . بالطائرة اتلايل  ايلوم يفالشيخ ـهشام  بهم  حلقثم   صّخ، حامد والشيخ
الشيخ ـهشام حديثه عن ذلك فيقول:    ادلنيا   ـهذه   يف  أمل  من  لا   يبق  لميتابع 

  يتنّهد   وـهو   جنب،  إىل  ا جنبً   اللكتاوية  يف  وكنا     البهان  بسيدنا   اللحوق  إالن   الفانية
 . ـهشام يا  أيخ يا  طالت  وإن قصرية  ادلنيا  : آلخر حني  من سميع  ىلع ويردد حبَّسة

  غرفة  يف  وحنن(  م 1974  آب 26)  اثلالثاء  ظهر  بعد  من  والصف  اثلانية  وحوايل
 مدينة  باجتاه    سيدنا   مع   بسيارة  حنن  وإذا:  فرأيت  الوم  من  ةن  س    أخذتين  الضيافة

  َمالفة،   وجيعلها   سيستوقفنا   املرور  ضابط  أن  فظننت  سريه   السائق  فأخطأ  محاة،
  احلقيقة   لكنها   َمالفة   صورة  الصورة  أن  وفهمت!  َمالفة  ليست   كأنها   :  فقال

   .انتبهت  ثم  ،َمالفة ليست 
  احلادية   بعد   اجلمع  تفرق   إذا  حىت   ،  تأبينه  حبفل  اثلاثلة  الليلة  تلك  وانتهت

  يترضع   وأخذ    سيدنا   فيه  محل  اذّلي  العش  يف  أيوب   الشيخ  توسد  يلاًل   عش
  يلحقه   أن   ابلتول  الزـهراء  فاطمة  بالسيدة  ويتوسل  -تعاىل-  اهلل  ىلع  ويقسم

 ! حيب بمن
  العراق   إىل  معنا   بالعودة  ترغب  كنت    إذا:  قبلها   -تعاىل  اهلل  رمحه-  وأرّسين

 . بساعة  الفجر قبل تتهيأ أن فعليك
  بادلًعء  حّ لفأ  ،  سيدنا   حرضة  فدخلنا   ،عليه  اتفقنا   اذّلي   املوعد   وحان

 به. باللحوق والطلب

 

 (. 23رقمها )هل ترمجة يف ـهذا الكتاب  (1)



  

 

 142 

  دير   إىل  أنتجه  :فسألين  ،صّخ  حامد  والشيخ  وأنا   ـهو  اللكتاوية  من  انطلقنا   ثم
 الشام؟  أم الزور

 . الشام  طريق عن بل :قال .أقرب  الزور دير :قلت
 . املوافقة املرافقة خري :قلت
  ادلولة   سيف  جامع  فدخلنا   الفجر،  لصالة  حلب  مساجد  أّذنت  الطريق  ويف

  بسيارته،   وخرجنا   صلينا   غرينا،  بنا   يلحق   أن  دون  أيوب   بالشيخ  واقتدينا   احلمداين،
منطقة    من  ا قريبً   رصنا   إذا حىت  خلفنا،  من  صّخ  حامد  والشيخ  صدرـها   يف  معه  وأنا 

  من   أيوب   الشيخ  طلب  حلب،   من  ا مرتً   كيلو  ستني  ن ع  تزيد  مسافة  ل  ب  الس    خان
الزمر:    آيات من سورة   فقرأ   ،فاعتذر  ، الكريم  القرآن   من   يشء   تالوة  حامد  الشيخ

م  إ ىل  ﴿ بنه  و ا ر  ين  اتنق  يق  اذلن  ًرا و س  م   . (73الزمر)  ..﴾اجل  ننة  ز 
 بنا  وإذا   ،ا يسارً   أيوب   الشيخ   يد   من   السيارة   أخذت   حىت  حلظات   إالّ   يه  وما 

  والذ   ،فانتبه  ،أيوب   شيخ  يا   ال  .. ال  :فقلت  ،ئةامل  ىلع  والَّسعة  عربة   مع  لوجه  ا وجهً 
  صعقه   زرايع  درار  اصطدام  حادث   من  الالص   من   يتمكن   أن   دون  ا يمينً 

  بيد   وأخذت  فخرجت  نوافذـها،  وختلخلت  سيارتنا،  فانقلبت  اللفية،  بعجلته
  الروج   من  حامد  الشيخ  وتمكن  ،جّرين  جّرين  ـهشام  أيخ  يا :  فقال  أيوب   الشيخ

  نفسه،   ينفع  ال  به  فإذا  يدّي   بكلتا   ورفعته  أيوب   بالشيخ  مسكت!   أخرى   نافذة  من
  سيارة   فجاءتنا   ووقفت   فاحتضتنه   ايلمىن،   الركبة   فوق  وآخر  اليَّسى،  يده  يف  كَّس  

 ولم  ، حلب  من  إيلنا   أقرب   اكنت  حيث  محاة  إىل  فحملنا   رائد،  برتبة  ضابط  يقودـها 
 . وقتئذ   الشارع  يف غريه   يكن

:    سيدنا   وقول  اللكتاوية  يف  رأيتها   اليت   الرؤيا   تذكرت   محاة  إىل  طريقنا   ويف
  دم   من  به  ما   أمسح  صدري   إىل  أيوب   الشيخ  فضممت  ،َمالفة  ليست  كأنها 

!  ال أم  احلياة انتهت ـهل أي  بعد؟ أم خلصت    ـهشام يا  أيخ  يا  :يل  يقول وـهو! بعماميت
 .باللحوق طلبه  يضعف فلم
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  يرصخ   وـهو   األـهيل  املستشىف   ودخلنا   بمحمل   محلناه  محاة   وصلنا   وحني
  وأخَبتهم   حبلب  فاتصلت  ملسو هيلع هللا ىلص   حممد  أوكسجني   حممد،  أوكسجني  حممد،   أوكسجني 
 واتصلت  ا ستًّ   فقبّلته  ،ا مبتسمً   احلياة  فارق  حىت  ساعة  من  كرثأ  تمض   ولم  باحلادث،

 .بالوفاة وأعلمتهم ثانية حبلب
  وبعد  اجلمجمة، يف فبفطر أنا  أما  ،الرتقوة يف بكَّس صّخ حامد الشيخ أصيب

  اك ذ  إذ  ،  سيدنا   أصحاب  من  دمع  سيارتني  يف  اللكتاوية  من  جندة  وصلت  ساعة
  أيوب   بالشيخ  ورجعنا   ،اتلحقيق  من   القضاة  فرغ 
 ! ثانية حلب إىل

 باملناشف  وتنشيفه  تغسيله  تم  اللكتاوية  ويف
إىل    به  يجء  ثم   سيدنا   جسد  بها   نشف  اليت

 مقَبة   يف  ودفن  حلب،  من  وفد  بصحبة  الفلوجة
  حممد   احلاج  وادله  دوار  اإلسالمية  الفلوجة
 .(1)آمني بهم ورمحنا  ،تعاىل  اهلل رمحهم ،الفياض

 صِّخ فقال: الشيخ حامد  الويف صديقه ف رثائه   وكتب ل 
 ( الفياض  أيوب الشيخ الشهيد  مع)

ن  قالوا   القوم    إذا لت  ؟  ف ىًت   م   أنيّن  خ 
 

ن يت    ل       فلم       ع   أتب دّل         ولم     أكس 
 

ت ّوة،  ف ىت    مع ل ًما   اهلل  آت اه    اذلي   الرجل   الف  ل مً   ع  بً   ا وكرمً   ومااًل   ا وح  مً   ا وأد  ه    مع  ا،وف 
 الشيخ   احلليم  عبد  أيب  الصّديق   اذلايت   الم حب  مع  احلرضة ،  وحمبوب   احل ّب   شهيد
 . اهلل رمحه ،الفياض  حممد احلاج أيوب 

 

 ( 339:1) «السيد البهان»انتىه ما كتبه صديقه الشيخ ـهشام األلويس. انظر كتاب  (1)
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 أنوار    قدره   جاللة  يف  ترى   نبهاين  وجه    والكرم،  الشجاعة  ت سابق  خصيّةش
ه  شيخه  . وسيّد 
 رداءـها   ألقت  الشمس  كأنن   ووجه  

 

ن      عليه،  لم   اللّون       ن ِق   يتخّدد    ،   
 

   
 تعاىل  اهلل    فاختاره   البهانيّة،  العناية  يد    ترًعه    الكماالت  برداء    ت و ّشح    ألنّه 

ه   ق ّدس  -  البهان  حممد  سيدنا   مظاـهر  من  ا مظهرً   يلكون ّ   ادلنيا  يف  هل     ا وخادمً   -رس 
ل    وـهذا  واآلخرة  سيدنا   أصبح  حىت  ًعشق،  حبق  فهو  أمره،  فعجيب    ت ّمناه،  ما   ج 
 . «وبينه بيين فرق ال أيوب  ظيل،  أيوب  هل، نشتغل حنن أيوب »: عنه يقول   البهان
لّعون  أقران ه    لّك   ،ءيش  لّك   يف  صادق    ـهو لّو  من  واالستفادة  صحبته  إىل  يت ط    ع 

 . ـهمت ه  
 ر ّ ح    بذيل    ظف رت    إن  تمّسك  

 

 قليل       ادلنيا     يف     احلرن     فإنن  
 

ؤث ر،  حضور  -اهلل  رمحه-  أيوب   لشيخل   كنّا   للقلوب،  قريب  الشخصيّة،  قوّي   م 
ة من ـهيبة ذو ايله، واالستماع جمالسته نتمىن  .   الكريم بسيّدنا  رابطته ق و ّ

الط  «اجللوة  يف  اللوة»  مقام  يف  -اهلل  رمحه-  اكن  ويسىع  ،وال ّاس  الطالب  خي 
ت مثّل    بسيده،  مربوط   قلبه  ولكنّ   ،خبدمتهم   اإلليه  العشق  شهيدة  بقول  ا كثريً   ي 

  :  العدوية رابعة السيدة
ث   حم  د  اد   ؤ  ال ف  يف   ل ت ك   ع  ج  د   ل ق   و 

 

ل ويس    ج  ر اد  
 
أ ن   م  يم   س  ج  حب  ت  

 
 و أ

 

ان س   ؤ  م  ل يس   ل ل ج  ين   م  م   س   
 ف اجل 

 

ن ييس  
 
أ الفؤاد  يف  ق ل يب   ب يب      و ح 

 

ر     دلراسة   أبنائهم  دلعوة  املسيّب  قضاء  يف  اجلنابيني  عشرية  إىل  ذـهبنا   ا يومً   أذ ك 
ا   أربعة  وكنّا   بغداد  من   أجرة   سيارة  ركبنا   العلم،   السائق   فتح   السيارة  حتركت  ف ل م ّ
  هل   فقال  املوسيّق  يغلق  أن  السائق   من  إخواننا   أحد    فطلب  «املذياع»  الرادّ   من  أغنية
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غ ل  ال  املشغول»  ا شيئً   أسمع  لم  تنبهنا   لم  لو  واهلل:  أيوب   الشيخ   مشغواًل   اكن  ألنّه  «ي ش 
ل ّ   امهلل:  هلا   مالزمة  الصيغ  وأكرث   ،ملسو هيلع هللا ىلص  اليب  ىلع  بالصالة   عبدك   حممد  سيّدنا   ىلع  ص 
ول ك   ونبيّك  . و سلّم وصحبه آهل وىلع األيم اليب  وحبيبك و ر س 

  يالزم  وـهو   الفلوجة   إىل  الادلية   من   يقودـها   وـهو  بسيارته  ا يومً   معه  كنت  
 ألنّها   ؟السيارة  اشرتيت    ل م    أتدري »:  يل  قال  نفسها   بالصيغة  ملسو هيلع هللا ىلص  اليب  ىلع  الصالة

 . «اآلخرين ط  غ  ل   أستمع  أو أسمع وال  بأحد   أتقيّد  ال لوحدي عزلة
وبيننا  احلبيب   مع   خلوت    ولقد  

 

ي   رس ى   رس  إذا  النّسيم   ن   م  ّق   أر 
 

  وباألخّص   بهم  والعناية  الاس  خدمة  أيوب   الشيخ  خصال  مجيل  من  اكن
  أبو   شعيب  الشيوخ  شيخ  سيدنا   رية س  حييك  اللكتاوية،  إىل  انتىم  من  ولّك   إخواننا 
 : بقوهل  مدين 
أبًدا يّت ف  وباتلن  د   ج  اإلخوان  ىلع     

 

وغ    عىًن  وم  ًسا  ا ح  رث  ع  إن  رف   الط ّ  ض ّ 
 

  عبدالعزيز   الشيخ   العالمة   فضيلة  بالعلم  شيخه  خبدمة  قيامه  بذلك   يشهد  
 البهان  حممد  سيدنا   ألن  ؛للعالج  لدن  إىل  ومرافقته  -اهلل  رمحه-  السامرايئ  سالم

ه   ق ّدس   ّ ه    العزيز  رس  ر    ىلع   بنفسه  يشف  اكن  الفلوجة  إىل  ًعدوا   ولّما   بذلك،  أم 
  العارف   املرجع  أمر    ينّفذ   ألنّه  ؛تكلّف  بال   ي داويها   ثم  رجله  يغسل  رأيت ه    عالجه،

 .باهلل
  سورة  أقرأ   الكبري  الفلوجة   جامع  حرم  داخل  م 1970  ًعم  مجعة  يوم  كنت  

غ يم  الكهف
 
  به   وإذ  حجريت  إىل  محلوين  ادلم،  ضغط  يف  حاد  ـهبوط   بسبب  يلعّ   فأ

:  ويقول  كبرية  بكميات  جاء  يل،  بعصريـها   ويويص  بالَبتقال،  ويأيت   الطبيب  رضحي   
  ىلع   اطمأن  أن    إىل  ويسأل  يتابع  بِق  احلىم،  يزيل  وعصريه   ادلم  يصيف  الَبتقال
  ـهو   اآلصفية،  املدرسة  يف  خوةاإل  كبقية  معه  كنت  الوقت  ذلك   يف  بأيّن   ا علمً   صحيت،

، أو تكلّف  دون اجلميع مع ـهذا  يصنع  . نياذلاتي   الصادقني  شأن  وـهذا غ ر ض 
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  األقدار   وجاءت  أعوام،  بعشة  يكَبين  وـهو  ا ًعمً   عش  ستة  حينها   عمري   اكن
 . ا حبيبً  ا وأخً  ا نسيبً  ا صهرً  أوالدي خال   يلكون
 . وأت ّمه اجلزاء خري   اهلل جزاه !أب ّره  ما  !دّره  هلل
 الفلوجة  جامعيف    حجريت   يف  كنت   ـه1372  ًعم  القعدة  ذي  شهر  أواخر  يف
  حالة   يف  وـهو  ًعدته  غري  ىلع   ضىًح   يأتيين   ميّ ح  ر    حممود   احلاج  باألخ  وإذا  الكبري،
 إخواننا   من  وـهو  ،سليمان  احلاج  أخينا   إىل  نذـهب  اهلل  يا :  يل  فقال  وـهيام  جذب

 كيلومرت 10 مسافة تبعد  قرية يف يسكن اكن الكريم،  سيدنا  مع حضور وهل املحبني
 والشيخ  (1)مشعان  رشيد  احلاج  ومعنا   وإيّاه   أنا   ا مشيً   خرجنا   الفلوجة،  عن   ا تقريبً 

 واألخ   ذكر،  حلقة  يف  كأننا   اهلل  نذكر  محدان  ثابت  واحلاج  ،ابلعقويبيلع داود  حممود  
 حممود   واحلاج  ،«ياي د  ن  س    يا   يد  اي  ن  س    يا »  املشهور  بندائه  سيدنا   ينادي  رشيد  احلاج

يبه ميّ ح  ر   ّرك    ياهلل   ـهاه ـهاه جي  ، ح  ي ن شد قلب ك   : الشيج  بصوته و 
بدً 

 
ن    اأ م      حت  ك  رواح      إ يل 

 
 األ

 

م   الراح    ر حيان ها   و و صال ك   و 
 

 .(2)  القصيدةإىل آخر 
ن     ماكينة   عند  فوجدناه،  سليمان  احلاج  بيت   إىل  وصلنا   جمانني،:  يقول  يرانا   م 

  ـهذه   :اهلل  رمحه  ،محدان  ثابت   احلاج  فقال   ي ّدوي   وصوتها   زرعه،  تسِق   اليت  املاء
  نرّدد  بدأنا   وعندـها   احلال    وأخذه  اهلل،  اهلل:  تقول  قليب  نبضات   مثل  د ّويها   املاكينة

 واملسافة ،  الادلية  إىل   انطلقنا   ثم  املاء،  ماكينة  مع   ذكر حلقة ،اهلل  اهلل اهلل  اهلل:  معه
  وقد   مشيناـها   كم،  عشين  20  من  أكرث  الادلية  إىل  الفلوجة  من  الطريق  ألن  أبعد

ويت    احلالة   ـهذه  ىلع  األمحدية   املدرسة  يف  أيوب   الشيخ   ىلع   دخلنا   املسافات،  ط 
 

 (. 17)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)

يل  (2) قصيدة  السهرورديمن  الفتوح  أبو  ادلين  شهاب  حبش  بن  األدباء« حىي  »معجم  انظر   .
(2806:6 .) 
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ب   ن ا   ،حال  من  عليه  ما   يشاركنا   ـهام    ثم  بنا   ف رّح  د   فلما   الفلوجة  إىل  بسيارته  ا سويً   ع 
  ومن   ومذاكرة    ذكر    يف  الفجر  صالة   إىل  وبقينا   ادخلوا   ميع  تعالوا :  قال  بيته  وصلنا 
 . الفجر مطلع حىت يللة    لّك  الفحات تواصلت يومها 

 العراق،  إىل   ًعئدين   لودعه   بأيام  وفاته   قبيل    بهانال  سيدنا   ىلع  دخلنا 
  ، صّخ  حامد  الفقري  العبد  نقبله  فأقبلنا   ،ا جالسً   املبارك   بيته  باحة  يف  فوجدناه
  يف   بعقوبة  مدينة  من  ابلعقويبيلع داود  حممود    خاأل  ومعنا ،  الفياض  أيوب   والشيخ
  اليت   طاقيته  فأعطاين  مالبسه،  من  قطعة  منا   واحد  لك  يعطي  بسيدنا   وإذا  العراق،

  حممود  الشيخ  ألخينا   وكذلك  العمامة،  قماش  أيوب   وللشيخ  العمامة،  عليها   يلف
  « القوم  رقعة  ـهذه»  -اهلل  رمحه-  أيوب   الشيخ  قال  ودعناه  فلما   أخرى،  ا قطعً   وأعطانا 

 . الوداع أنها  نعلم نكن ولم ا كثريً  بها  تفاءل
    سيّدنا   مع  شاركت:  قال  -اهلل  رمحه-  الفياض  حمّمد  أيوب   الشيخ  حّدثين

  املرتاكم   اثللج  إزالة  يف  واملدرسة  اجلامع  وخدم  وأساتذتها   اللكتاويةمدرسة    وطلبة
  األمر   واستغرق(  الجارين  قبو )  إىل   اللكتاوية  من  الازل  الطريق   وطول  الساحة   يف

 . ساًعت
  أيوب   الشيخ  بمعية  مرتني  م1974  -ـه1394  وفاته  ًعم     سيدنا   بزيارة   تشفت

  حرضته   يف  أيوب   الشيخ  وأنشد  ،بأيام  انتقاهل  قبل  اثلانية  اكنت  ،-اهلل  رمحه-  الفياض
 ا يومً   واكن  اجلميع،  فأبكى،  األلويس   ـهشام  السيد  األخ  نظم  من  قصيدة  اجلمعة  يوم

  الرابطة   عند  احللقة  تلك  يف  سيدنا   وتكلم  الوداع  أيام  وكأنها   اللكتاوية،  يف  امشهودً 
  نادى   ثم  ،مسجل  وـهو   اآلخر   العالم  من  كأنه  نفهمه  لم  غريب  بكالم   الشيفة 

 الرحال  شد  ثم   ،نراه  ال  ا شخًص   ينادي  وكأنه   استعجل،  استعجل  : صوته  بأىلع  سيدنا 
 : قصيدته حبرضته وأنشد اللكتاوية، إىل  ـهشام  الشيخ األخ
 غيور  حلب    يا   عليك  غيور  

 

      هب  ت  ل  م      ق  و  الشن     بنار 
 
 ور د  أ

 

   



  

 

 148 

  من  لكن    النتقاهل  بإشارات   يلمح  اكن   سيدنا   ألن  وداع  أيام  اكنت  إنها   ا حقً 
 يف   االسنان  طبيب  مع  موعد  لسيدنا   أذكر   ايلوم،  ـهذا   لا   خيطر   لم  به  تعلقنا   غلبة
  أيوب   يوب،أ  الشيخ  إال  ميع   يروح   أحد  ال:  فقال  أسنانه  آخر  يلقلع  الفرج  باب

  بعد   ذلك  حصل  وقد   أيوب   الشيخ   ـهو   بسيدنا   يلحق   من  أول  أن   إشارة  وكأنه  ،وحده
  معه  يروح أحد  أي  منع  السيد   إن:  يل وقال  أيوب   الشيخ ميع  اتفق  أتذكر  ،أيام  ثالثة

 نعمل  وكأننا   الشارع،  ىلع  وانتظر  فاذـهب  معنا،  أريدك  وأنا   ، أنا   إال   األسنان  لطبيب
  . اركب:  وقال  ابتسم  سيدنا   رآين  فلما   أيوب،  الشيخ  بسيارة  سيدنا   فجاء  حيلة،

 عيادة  وصلنا   ،ترتيبك  من   ـهذا:  هل  يقول  كأنه  ا مبتسمً   يوب أ  الشيخ  إىل  واتلفت
 يا :  بشدة  سيدنا   فقال  قوية  نقلعها   حرام  واهلل!  سيدي  :للسيد  الطبيب  وقال  ادلكتور

إياـها وأعطا   علبة  يف  سيدنا   أسنان  الطبيب  ووضع  خلصنا،  اقلعها   اهلل   فقال   ،نا 
  يف   سيدنا   وقال  ، وبركة  فضاًل   عندي  وبقيت   لكم،  خذوـها :  أيوب   للشيخ  سيدنا 

 منها   خلصنا   خلصت:  إيلها   يشري   وـهو  أسنانه  مجيع   قلع  تم  أن  بعد  إخواننا   من  مجع
 . بعدئذ فهمناه ما  ـهذا، جلاأل وانتهاء العمر  سنوات ىلإ إشارة وكأنها 

  ا،أبدً   أجرة  أخذ   يقبل  لم   اسمه  نسيت   اذلي  الطبيب  ذللك   ا موقفً   أذكر   وـهنا 
 ،هل  أنساـها   ال  :سيدنا   فقال  ،ا شيئً   يأخذ  لم  الطبيب  لكن  ا كثريً   أيوب   الشيخ  فألح

  أيوب   الشيخ  من  الطبيب  طلب  وأذكر  مرات،  عدة  الطريق  يف  وحنن  سيدنا   وكررـها 
   وكنت  سيدنا   أسنان  ىلع   باملطرقة  فيرضب   يساعده

 
  اثلاين   ايلوم  ويف  ،املناديل  ناوهلمأ

  ىلع   باملطرقة  ترضب   كيف:  أيوب   للشيخ  فقال  إخواننا   حدأ   عند  ا مدعوً   سيدنا   اكن
  لك   ضيعت  أيوب :  الفياض  سماعيلإ  احلاج  فقال  ،ا وحبً   ا مازحً   سيدنا   قاهلا !   أسناين؟

 . يشء لك  لحّص  أيوب  ؛ال :سيدنا  عليه فرد  يشء،
نا   دًعه   إ  سيّد    عدة   فيها   مائدة   ،العرص  صالة  بعد   للغداء  املبارك   بيته  ىل مرة 

  وكنت    ، واالـهتمام  اإلكرام    خالهلا   من  يظهر   ابليت  طبخ  من  الطعام  من  أنواع
  املبارك   ابليت  سطح  ىلع  غرفة    يف  جلسنا   املقصود،  ـهو  اكن    ولكن  فضاًل   بمعيته
ة  اكنت  نغّسل    وذـهبنا   الغداء  أكملنا   ،سيدنا   ابن  أمحد  السيد  فاروق  أليب  َمّصص 
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  إصالحها   سيدنا   من  فطلب    املغسلة  يف  ك َّس     ىلإ  ينتبه  يوب أ  بالشيخ  وإذا  أيدينا 
ل وه   يعمل أيوب إيش يريد » :وقال  فوافق    .ابليت أـهل من وكأنّه «خ 

ن    فعىل  اهلل  عيال    اللق    :يل  يقول  -اهلل  رمحه-  الشيخ أيوب   اكن     واهلل    ؟أتّكَب  م 
قبّل أن أريد

 
 . البش ولّك  واحلّمال الفقري يد أ
حامدما  واحلديث  –  أذكر  وـهنا  للشيخ    إىل     سيدنا   رحيل  يوم  موقفه-زال 

  كنت   واحدة،  باهلل  العارف  عند  العوالم  فجميع  إالو  لا   بالنسبة  اآلخر  العالم  ذلك
  أيوب   الشيخ  لكن  سمع  كمن   سمعنا   قد   جروان   ًعيش  والشيخ   أيوب   والشيخ  أنا 

  ادخل   تعال  .نعم:  فقال  يسأهل   خليل  الشيخ   ألخيه  وجاء  الَب،  يصدق   ولم   ذـهل
  الشيخ   لكن  بليوتكم،  روحوا   اهلل  يا :  ًعيش  وللحاج  يل  وقال  عليه  ا خوفً   ابليت
  االثنني   فجر   اللكتاوية  دخلنا   وملا   ،حللب  وتوجهنا   ورافقناه،  سيارته،  ركب  أيوب 

  كيف»  :أيوب   الشيخ  فقال  الرثى   واروه   قد  الشيفة  حجرته  يف  الكريم  السيد  وجدنا 
  بالسيدة   متمثاًل   أنشد  ثم  يبيك  وـهو  «حبييب  ىلع  الرتاب  حتثو  أن  قلوبكمطابت  
 :  (1)  ابلتول فاطمة

ن    ىلع    ماذا  أمحد      ة ب  ر  ت      من ش      م 
 

 أنها      لو     مصائب      يلعن       ت  بن ص  
 

 غوايلا   الزمان   مدى  شمن ي    ال  أن 
 

 يلايلا    ن  د  ع      األيام    ىلع  ت  بن ص  

 

ين     ذاته  عن  ويبحث  قلبه  فقد  اذلي  اهلائم   لكمات   اكنت  ا يقينً   ا حقًّ  ا اذلن  ه  ي 
 
﴿ي ا أ

وا اَّللن   ن وا اتنق  ﴾آم  ق ني  اد  ع  الصن ون وا م  ك   . (119 )سورة اتلوبة  و 
  الشيخ   وفاة  يوم    ـهو   م1974  آب  28   ـهاملوافق1394شعبان    10األربعاء    يومو
  ا حلوقً   االحبّة  أّول  فاكن  البهان    سيدنا   انتقال  من  أيام  أربعة  بعد  -اهلل  رمحه-  أيوب 

  واألدوات  املاكن  بنفس    وغ ّسل    اللكتاوية،  ىلإ  نقل ه    وت من   محاة  يف  تويف،  احلبيب  بالسيد

 

 (. 4462( برقم )15:  6«. )ملسو هيلع هللا ىلص باب مرض رسول اهلل  -( صحيح ابلخاري »كتاب اجلنائز 1)
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  الفلوجة   إىل  اللكتاوية  من  ز ف  و  أيوب،  للشيخ  خصوصية  ويه  نا،سيد    بها   غ ّسل    اليت
 واحلاج  شميس،  فوزي   واحلاج   ،حداد  بشري   الشيخ :  منهم   كريم    كبري    وفد    يرافقه
 احلادث،   أثر  من   عندي  كَّس    لوجود    اللكتاوية    يف  بقيت    اهلل،  رمحهم  الفياض  جاسم

  فاروق   حممد  الشيخ  ادلكتور  فضيلة  أقامها   سيدنا   بعد  ذكر    حلقة  أّول    وشهدت  
 ، البهان  حممد  سيدنا   جده  وعمامة  عباءة   يرتدي  وـهو  -بعمره   اهلل  أطال  -  البهان

 .قلوب نا  فقدنا  وكأنّنا  ،ا كبريً  احلزن   اكن
  الطبيب   املرجع  فقدت    ا م ضاعفً   م صايب  واكن  السبت  يوم  العراق  ىلإ  عدت  

نا   هل   نشكو اذلي  ا، منه ونطلب آالم    أفارق ه   لم اذلي  القريب األخ  فقدت   ا وأيًض  آمال 
  اىل   أرجع  اغدً ف  طالت  وإن  طويلة  ليست  ادلنيا :  فقال  وفات ه  قبيل  حّدثين  ،ا يومً 

ه   بها   ي سيل  لكمات.  بسيدي  أحلق    أن  ىلإ  داري   وأغلق  الاس،  فأعزتل  الفلوجة   نفس 
اهلل  تمنّاه  مّما   ا خريً   هل    اهلل    فأراد   ل   ف ض  َٰل ك   و اهلل  ﴿ذ  اء   ي ش  ن  م  ت يه   ل     ي ؤ 

ض  ال ف  ذ و 
 ﴾ يم  ه   واحلديث   ا يوميً   زيارت ه   ىلع  اهلل بفضل   داومت   (.21)احلديد ال ع ظ   .مع 
  وي طربنا   بها   يهيم  األبيات  ـهذه  ينشد    ا دائمً   اكن  اذلي  أيوب   الشيخ   اهلل    رحم

ايك ويه  :عليها  اكن اذلي والصدق احلب حالة حت 
عيدً  ئت  أن  حتيا س   (1) ا، ف م ت  به  فإن  ش 

ح   يف  ي م ت   لم  ن   م  به  ف  ي ع ش   لم   بّه  
واملحبنة   قليب   شافيع   أحبة 

ة   طف  ع  ة     عىس   بن ظر   ّ يلع  م    منك 
ي  اذلن فما  بعيض  وـهو   فؤادي   أخذتم  

علموا   حلاظها وقد   قتيل    أين  

ل    أـه  هل    فالغرام   وإاّل  هيًدا،   ش 
 ت  الّحل  ن  الّحل  ما ج    ودون  اجت ناء  

يكم احلبل    ،دل  ل  اتّص  بها  ئت م   ش   إذا 
وبينكم   بيين  تعبت    لالر س    فقد  

 ّ الك  م   ك  ند  ع  اكن   لو  م   ك  ّ  ي رض 
نصل   جارحة    لك   يف  هلا   فإنن 

 
 
 
 

 

الفارض  1) بن  عمر  سيدنا  العاشقني  سلطان  تأيلف  من  اهلل-(  احلب    -رمحه  ـهو  قصيدة:  من 
 (. 93فاسلم باحلشا مااهلوى سهل. »ديوان ابن الفارض« )
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هل    وما  ـهواـها،  يف  ق ديم   دييث   ح 
ة   ـهمن ذكرت     ويل  ما  إذا   ها تعلو 

ظاـهًرا حيثما رسوا  نصب  عيين   فهم  
 

قبل    كما   هلا  وليس   بعد    علمت  
تغل و  ، ت  ص  ر خ  إذا  كراـها،  بذ   وروح  

ح   أينما  باطنًا  فؤادي  يف   ل وا.وـهم  
 

 

 (1).آمني  ،املقبولني من البهان حممد  سيدنا   ديوان يف اكتبنا  بَباكتهم امهلل
  بزيارته   للعراق    سيدنا   تشيف  أثناء  :فرحان  حامد   ادلكتور يل    تبكو
  ضىح   الوقت  واكن  -تعاىل  اهلل  رمحه-الفياض  حممد  أيوب   الشيخ  بيت  ويف  اثلانية
  احللبيني   أحد   واكن  الفقري  وأنا   احللبيني  إخواننا   من  ثالثة   ومعه    سيدنا   جلس

  أنتم  :فقال  اجللسة   كهذه   اجلنة   يف  معه   نكون  أن  سيدنا   من  طلب  اسمه  أعرف  وال
 .ا فرحً   يطري أن حرض من فاكد ميع،

 رمحك  ع،امللو العاشق أيها  عليك  وسالم ،  الفاين املحب أيها  يا  عليك سالم
 . اهلل آنسك  اهلل،

 :مصادر الرتمجة
 . (339:2)   3ط «السيد البهان» كتاب •
 .كتابيةً  مراسلةً  ،صّخالشيخ حامد صديقه  •
  .كتابيةً  مراسلةً  ،ادلكتور حامد فرحان •

 ملفات مسموعة: 
 لسماع امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: 

 
 
 

 

 انتىه ما كتبه صديقه الشيخ حامد صّخ.( 1)

 
نشيد الشيخ أيوب وحامد الصّخ أمام 

ر اللكتاوية.  السيد البهان يف ذك
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 ( الشيخ جاسم الفياض 12)
 م 1982  –  1925هـ/  1404 - 1343

 
ااتلاجر   الاصح  وادلال  بن    جاسم  حلاجاتلِق، 

 . حممد بن عبد اهلل الفياض
 العراق، ب  كبيسة   مدينة  يف  م   1925  ًعم   ودل

 . األنبار محافظةب
  حممد  احلاج  ـهو  فأبوه   ،وصالح  ّقت    بيت  يف  نشأ
  :   البهان  حممد   سيدنا   عنه  قال  اذلي   ،الفياض
  املعرفة   هل  نريد»«  ناصح  د اّلل  الفياض  حممد  »احلاج

  يف   حممد  للحاج   ت ب ت  ك    البشارة  ـهذهو.  يكمل«  حىت   يموت   وال  املعرفة  يف  وسيدخل
ّصه   قد   هل  دفرت م  بها   يتّغىن  اليت  األشعار  ومنها   ،وسلوكه  ه ري  س    يف  مهم   لّك   خ   واحل ك 

 .لغريه   يلتفت ولم قلبه  أخذ اذلي سيدنا  من دهت ر   اليت وباألخص  ،والبشارات
 . اهلل رمحه ،الفياض  حممد الشيخ الويل  لوادله  األكَب االبناحلاج جاسم ـهو  

 يف   جاء  فقد،    سيدنا   عند  خاصة  ماكنة  وأوالده  الفياض  حممد  للحاج  اكن
  لكم   بعث  اهلل   جاسم   »حاج:  -اهلل  رمحه -  جاسم  للحاج  يقول  وـهو  لسيدنا   تسجيل 
  ، العاملني   رب   هلل   احلمد  ،اهلل  شاء  ما   أوالد   أوالده،  لكم  رمحة  ،فيكم  رمحة  أباكم

،  يتوالـهم  اهلل  ،جيزيهم  اهلل  ،عليهم  اهلل  شاء  ما   هملك    ،هملك    أوالده  عن  راض  أنا 
  أوالدي  من   أكرث  أخدمهم   ،أخدمهم  أحب  ذرايت   قليب  أنا   ،مليحني  واهلل  مليحني
 .بكثري«
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ل قً   بوادله  إخوته  أشبه  جاسم  احلاج ل قً   ا خ  هابً   -اهلل  رمحه-  اكن  ،ا وخ   ذا  ا م 
زّي،  وحضور  مؤثرة  شخصية م    سيدنا   عن  تكلّم  وإذا  باحلكمة،  نطق  حتّدث  إذا  م 
 . وتراه تشاـهده كأنّك ا جمّسدً   احلدث معه تعيش ،ونفحاته بذكرياته ـهام    البهان

وذلك عن      عليه  وتعّرفوا البهان،    سيدنا   صحبوا   اذلين  العراقيني  أوائل  منـهو  
 حيث اكنت هل جتارة معه ثم انفصل عنه.  -اهلل رمحه-مهاوش  حممود  الشيخ  طريق

مهاوش   اكن حممود  والشيخ   إخواننا   من  كثري  ملعرفة  الوصل  وحلقة  ا سببً   ـهو 
 . الكريم بسيدنا   العراقيني

 وابتدأ  الفياض،  حيىي  الشيخ  وادل  ،محد  احلاج  عمه  ابنة  من  جاسم  احلاج  تزّوج
  صاحب   وـهو،  وادله  هل  فقال  ،حلكمة  ي وفق  لم   لكنّه  ،العراق  يف   اتلجاري   بالعمل

  من   ارحل  ،ـهنا   ليس  رزقك  أنت  »جاسم  :اهلل  بنور  ينظر  ألنّه  ختطئ  ال  اليت  الفراسة
دّ   ،«الشام  بالد   يف  ينتظرك   رزقك  العراق،   اهلل   فأنزل   ،الشهباء  حلب  إىل   الرحال  ف ش 

 يف  والصناعيني  اتلجار  أوائل   من  أصبح  حىت  ،وعياهل  وعمله  رزقه  يف  الَبكة  عليه
 معهم   وارتبط  ،سيدنا   صهر  الصغري  أمحد   واحلاج  شميس  فوزي   اكحلاج  ،حلب

 من  حلب  يف  -اهلل  رمحه-  فأقام  ،  البهان  السيد  يف  موّدة  وأخوة  صدق  بصداقة
 . م1976  إىل م1954

باهلل    عنه  قال البهان  سيّدنا العارف    أبيه   ابن  ـهو  صادق،  جاسم»:    حممد 
 . أبيه« وأبو

  ماذا   سيّدي:  فسأهل  واملنام  ايلقظة  بني    انتقاهل  بعد  سيّدنا   جاسم  احلاج  رأى
 . «زماين أـهل يف اهلل  شّفعين حىت ادلنيا  من خرجت ما »: فأجابه بك؟ اهلل فعل

 العراق  جتار  بني  الوصل  وحلقة  ،اجلميع  عند  اثلقة   حمل  جاسم  احلاج  اكن
  أعز    ن  وم    ،ادلباغ  واكمل،  مهاوش   حممود   احلاج  اتلجارة  يف  رشاكئه  فمن  ،والشام
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  لسيدنا   ا حمبًّ   اكن  اذلي  ،(1)ايطط  س  ب    نذير  حممد  أخونا   الصادق  املحب  أصدقائه
 . الصدوق   اتلاجر وـهو ،األولني   السابقني األول الرعيل ومن  ،عنده ا وحمبوبً  الكريم

وذلك    سيدنا   انتقال  بعد  حلب  يف  كنت    ّخ فيقول:ّص يروي لا الشيخ حامد  
 ،باألنصاري   بيته  يف   الغداء  إىل   يلدعوين  اللكتاوية  إىل   فجاء  م 1975  ًعم  بداية 

  ال   سيدنا   ضيافة  يف  أنا :  هل    فقلت  ،  بادلعوة  احلميد  عبد  ادلكتور  األخ  ودله  فأبلغين
-  فاروق  أيب  أمحد   السيد  سيدنا   ابن  من  اإلذن  بعد  إاّل   اللكتاوية من  الروج   أستطيع
ّمده    حجرته   يف  فاروق   أيب  سيدنا   إىل   يأيت   جاسم   باحلاج  وإذ   -برمحته  اهلل   ت غ 

  ادلكتور   ومعنا   وـهو  أنا   كنت    بذلك،  فأذ ن   بيته،  إىل  دعويت  يف  ويستأذنه  ،باللكتاوية
  املزنل   دخلنا   !أيوب؟  الشيخ  صديق  وأنت  عندنا   تأيت   ال  كيف    :يل  فقال  عبداحلميد

  فقطف   ،الفواكه  من  بستان    ابليت  حبديقة  وإذ  ،ا كثريً   سيدنا   رّشفه  اذلي  املبارك 
  وعن   وأيامه  سيدنا   عن  حيّدثنا   وـهو  جلسنا   إياـها،  وأعطاين،  موط ر  الع    أظنها   فاكهة

  أن   منه  وطلبوا   إيله  جاؤوا   اذلين  البدألا  ومنهم  ،اتلقاـهم  اذلين  والصاحلني  األويلاء
  منه   سمعت ها -  بوظيفة  أقبل  ال  البهان  بالسيد  مربوط   أنا :  هلم  فقال  ، أحدـهم  يكون 
  ه  عقل    حامد  الشيخ  وجدت  »:  عين  فقال  اللكتاوية  إىل  وعدت    الغداء  أكملنا   ،-مرات
 . ظنه  حسن عند  كونأ أن اهلل وأرجو بها  أعزتّ   شهادة  وتلك ،عمره« من أكَب  

نوفل  رواـها   وقد ادلكتور  احلميد  عنه  :  عنه  ناقاًل   فقال  زيادة  مع  الارص  عبد 
ر ض »  أكون  ال  أنا :  هلم  فقال  بدل،   بوظيفة  يكون  أن  اهلل  أـهل  دولة  من  عليه  ع 

ًعم  مهلة  لك :  دـهمموف  هل  فقال  .ا موظفً   األمر  منبعدـها    لك  ليس  وبعدـها   ،مدة 
 «. يشء

  السيد  إيلها   تردد  ما   ا وكثريً   حلب  غريب  شميس  فوزي   للحاج  مزرعة  ـهناك  اكن
  األنس   وجلسات  املذاكرة   حلقات  فيها   وعقدت  وخاصته  أحبابه  مع    البهان

 

 (. 63)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 1)
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  ـهو   ا أيًض   يذـهب  اكن  سيدنا   أن  وسمعت-اهلل  رمحه-جاسم  احلاج  منه  فاشرتاـها 
 . جاسم  احلاج كرم  إىل مجاعية رحلة يف اللكتاوية وطالب

كتاب   يف  البهان»جاء  الفياضحّدث:  (1) «السيد  حممد  جاسم  احلاج     نا 
  الّبهاين  إسماعيل  بن  يوسف  الشيخ  مريدي  بأحد  اتلقيت:  فقال  -تعاىل  اهلل  رمحه-

  ا حوتً   فرأيت  بريوت،  يف  ابلحر   شاطئ  إىل  نزلت:  فقال  بريوت   يف  -اهلل  رمحه-  اللبناين
  يوسف   شيّخ  إىل  فرجعت!  نبهان  ابن  يا   نبهان،  ابن  يا :  فصيح  عريب  بلسان  هتفي

  اذلي   املاكن  إىل  ميع  تعال:  قال  فحدثته،   ا،مندـهشً   ا خائفً   -اهلل  رمحه -  إسماعيل  بن
،  رأيت     ابن   يا   نبهان  ابن  يا »:  تنادي  زالت  ال   احلوت   اكنت  وصلنا   إذا  حىت   وسمعت 
 .حلب نبهان بل ال :فأجابت تعنيين؟ أو  : شيخنا  فخاطبها « نبهان

  ،بالفلوجة القديم بييت يف ا يومً  مرضت  صّخ فيقول: يتابع حديثه الشيخ حامد 
  جلس   احلميد،  عبد   ادلكتور  األخ  ودله  بمعية  جاسم  احلاج   فزارين  اجلمهورية  حملة

  أكرث   حيّدثين  بِق،  -اهلل  رمحها -  حممد  أم  زوجيت  ،أخته  بيت  وـهو  الاصة  حجريت  يف
 وعن   ،كرامات  من  منهم  رأى  وما   اهلل،  أويلاء  وعن  سيدنا   عن  ساًعت  ثالث  من

  ادلكتور   واكن  ي درّس،  ا كتابً   تكون  أن  تصلح  جلسة  واكنت  ،األيام  وجتارب   أيامه
ّل   أنه   أحسست    حىت   ،اثلانية  احلجرة   يف   ينتظر  احلميد   عبد   أدبه   لكن  ،االنتظار  م 

ب   وادله مع  . ذلك يستحق وـهو ،هل  حدود   ال هل هوح 
 ! جاسم احلاج ـهو من  أدراك وما  جاسم احلاج ذلك

  اهليبة  قوة  مع  املتواضع  يمينه،  تنفق  ما   شماهل     تعلم  ال  اذلي  املتصّدق  الكريم
 . والوقار السكينة تعلوه  والشخصية،

 .وأبهره  أذـهله ما   سيدنا  كرم  من جاسم احلاج شهد

 

 . (376:2) 3كتاب »السيد البهان« ط (1)  
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- جاسم احلاج عيم  من سمعت :الفياض إبراـهيم احلكيم عبد  أخيه ابنيقول  
  اهلاتف   جرس    فرنّ   العاديلة  خان  يف  مكتيب  يف  ا جالسً   كنت  :قال  -اهلل  رمحه

  جاسم   حاج   : السالم  بعديل    يقول     بسيدنا   فإذا   اهلاتف  سماعة   فرفعت  ،األريض
  بعد   يقول  الاس،  بعض   ليساعد  سيدنا   اقرتضه  مبلغ  يل  واكن  ،املصاري   تلأخذ  تعال

  أتأخر  ولم ا أمرً  ذلك أعتَب ألين ا فورً  سياريت وركبت وقمت اتللفون  أغلقت السالم
  وجلست  يده  لت  بن ق      سيدنا   إىل  وصلت  وعندما   ،الطريق  مسافة  وقت  سوى 
 جاءين  ألنه  ؛باملبلغ  االحتفاظ  من  أتمكن  لم  جاسم  حاج  يا   واهلل:  يل  فقال  عنده

  وـهو   -اهلل  رمحه-  جاسم  احلاج  عيم  يتلكم،  أمنعه  ولم  املبلغ  فأعطيته  حاجة  صاحب
 .مصاري  عنده تبيت ما  ا نادرً :  سيدنا  عن يقول. بذلك مَّسور

  ، وًعئلته  فيها   أقام  ، الفلوجة  يف  واسعة  ا دارً   شيّد  الشهباء  حلب  من  عودته  بعد
  باملرض   وإذ  واهلمة،  الصحة  بأت مّ   اكن  حديثه،  إىل  واالستماع  بزيارته  نتَبك   وكنّا 

 . بغداد يف الكرامة مشىف إىل فن ق ل ،يفاجئه
  احلاج  انتقلم 1982 اكنون اثلاين 16  ـهاملوافق1402ربيع األول   3 يوم  فجر وعند

  وعمه  ،الفياض  حممد   احلاج  وادله  دوار  يلدفن  -وجّل   عزّ -  اهلل  جوار  ىلإ  جاسم
 الفلوجة،  يف  الفاروق  جلامع  اتلابعة  املقَبة  يف  أيوب   الشيخ   وأخيه  ،محدان  احلاج
 البهان   حممد   سيدنا   أحباب  وأخّص   -تعاىل-  اهلل  أويلاء  احتوى   اذلي  املسك  تراب
 . 

 :مصادر الرتمجة
 (. 376:2)   3ط  «السيد البهان»كتاب  •
 .كتابيةً  مراسلةً ، صّخ حامدالشيخ  صديقه  •
  .كتابيةً ، مراسلة ً ابن اخيه عبد احلكيم إبراـهيم الفياض •
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 ملف مسموع: 
 لسماع امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: 

 
 
 
 
 

 قول سيدنا عن احلاج جاسم: أنا
 .أبيك قدام زينة شهادة لك شهدت
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 ( الشيخ حسان فرفوط 13)
 م 1994  –  1928هـ/  1414 - 1346

 
والم درس  ابلليغ  األديب  الطيب  ،

 . املحبوب 
 نسبه ووالدته: 

  املقام   باب  يح  يف   -اهلل  رمحه-  ودل
 مباركة  أرسة  يف   م1928  ًعم  ،حلب  مدينةب

  آل   إىل   ينتسب  فهو  البوة،   بيت  من   تنحدر 
  القادر   عبد   سيدنا   طريق  من   ابليت

عارف باهلل الشيخ  ال  من  موقعة  حمفوظة  وثيقة  ًعئلته  ودلى  ،ّي د  ن  ر  م    ألنه  اجليالين
  ابليت   آل  إىل   -اهلل  رمحه-  حسان  الشيخ   نسبة  صحة  ىلع  تصادق  البهان  حممد

 . الكرام 

 جاءت؟ أين من  «فرفوط» لكمة
  جدنا   مشايخ،  ًعئلتنا   وحنن   رأينا،  ما   سيدنا   مثل»:  رمحه اهلل  ،حسان  الشيخ قال  

 . « الفرس  جلام  ط  ر  ف  
  من  قوي   الفرس   جلام  ألن  الفرس   جلام  ط  ر  ف    كرامة   من  جاء  فرفويط   اسم   ولعل

  وفرطه   يده   يف  ف الن    بلحام،  ببعض   بعضها   متصلة  حلق  من  اكن  إذا  وخاصة  حديد
    .كرامة  صغرية قطع إىل
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 دراسته: 
  واإلعدادية   األمل  مدرسة  يف  االبتدائية  درس 
يف    املعلمني  بدار  تابع  ثم  الغزايل  مدرسة  يف  واثلانوية
  والعربية   ادلينية  بادلراسات  تابع ثم  فيها   وخترجحلب،  
  .انتسابًا   حرة دراسة دمشق دامعة

 عمله: 
  دار مدرسة اللكتاوية )  يف  مدرًسا   -اهلل  رمحه-  عمل

  ومدرس   مؤسس  فاكن  ،(الشعية   العلوم   نهضة
  حىت   م،1964  ًعم  افتتاحها   منذ  املدرسة  يف  الطابة

 . واألدب واتلعبري والقراءة الحو فيها  درس  وكذلك وفاته، قبيل
  من   تقاعده  بعد  وذلك  اإلسالمية  الهضة  جلمعية  مديًرا   -اهلل  رمحه-  وعمل

  اهليئة  يف عضًوا  اكن وكذلك ،(الرئيس غري اجلمعية يف  واملدير) الرتبية، يف اتلدريس
 .اإلسالمية  الهضة مجعية  يف اإلدارية
 .الريية  الرمحن عباد جلمعية ا ومديرً  •
 . حبلب( الَّسوية)  الشعية اثلانوية يف العربية واللغة الطابة ومدرًسا  •
 .حلب  يف الغزايل ثانوية يف ومدرًسا  •
 .حلب يف احلمدانية مدرسة يف وكذلك ستقالل اال مدرسة يف ومدرًسا  •
 .بدأ ما  أول حبلب الرمحن جامع يف وخطيبًا  •
 . وفاته حىت  طويلة  ةد مل  األعظمية يح يف بالل سيدنا  جامع يف وخطيبًا  •
  الرئيس  وحاور  ومرص  ة سوري  بني  الوحدة  فرتة  يف  الوحدة  جملس  يف  وعضًوا  •

 . األمة  جملس يف احلجاب قضية يف الارص  عبد مجال
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 : أوالده
  وًعلًما   طبيبًا   يرزقه  أن   ربه  من   ا قديمً   طلب  بنات،  وثالث   ذكور  أربعة   هل
  خترج -  ادلين  زين  أمحد  والشيخ  ،طاـهر  ادلكتور  :ـهم  اذلكور  وأوالده  ذلك،  هل  فتحقق

  وحممد   -م1985  )دار نهضة العلوم الشعية( ونال شهادتها ًعم  اللكتاويةمدرسة    يف
   .  البهان سيدنا  سماـهم ولكهم أنس، وحممد ،يلع

 :  انلبهان لسيدا وصحبته حسان الشيخ
  واملنقطعني  هل  املالزمني  ومن  البهان  بالسيد  الصلة  شديد  -اهلل  رمحه-  اكن
  وهل   اجلماـهري  َماطبة  ىلع  والقدرة  خطبه  يف  بالفصاحة-اهلل  رمحه-يتمزي،  لدمته
  ويكلفه   حبكمته  ويثق  حيبه  البهان  السيد  واكن  مشهورة،  مشهودة  مواقف

 .اآلخرين مع اتلواصل بمهمات
 : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول به   أوىص

 سيدنا   إىل  جاء  ملا   حسان:  قال  -اهلل  رمحه-  الفجن   حممود   ادلكتور  األستاذ  حدثين
 خاصة ماكنة هل اكنت  سيدنا  وعند ،ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم الرسول به أوىص مرة أول يف . 

 : حسان الشيخ حلقة
ن»:  -اهلل  رمحه-  فجال  حممود   ادلكتور  نا ستاذكتب يل أ   قبل     السيد  أعمال  م 

  ولك  جمموًعت،  مخس  إىل  الواص  إخوانه   توزيع    الشعية  العلوم  نهضة  دار  نشأة
م  هل   ممن  العلم  أـهل  من   بأمري  مرتبطة   جمموعة  م  ق د    الشيخ   وـهم  ،  سيدنا   عند  وق د 

 حسان   والشيخ  ،لطيف  حممد   والشيخ،  عاليا   ادلين  عالء   والشيخ  ،حسون  أديب
 بنا   اجلس    :احللقات  ـهذه  من  واهلدف،  (الفجن   حممود )   اللكمة  ـهذه  واكتب  فرفويط

  ، والميس  االثنني  وبصوم  القرآن،  بتالوة  واتلوايص  العلم،  وطلب  ساعة،  نؤمن
  ضيوف   حبضور  وي سمح  ،نا إخوان  أحد  بيت  يف  سيدنا   مع  لقاءات   احللقات  هلذه  واكن

    .« ادلعوة صاحب أو سيدنا   بدعوة أخرى  حلقات من  األفراد وبعض  سيدنا 
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 : حجه
  أحد   ىلعمسؤواًل    واكن  م،1965  ًعم  احلج  رحلة  يف    البهان  السيد  رافق

  .بعضها  عن حدث  عظيمة مشاـهد فيها  رأى، الرحلة باصات
   فرفويط   حسان  الشيخ  حدثنا »:  قال  األمحد  حسني  الشيخ  تلميذه  يل  ى رو

  : قال  ،  سيدنا   مع  حجه  عن  سألاه  عندما   ا طالبً   وكنا   دروسه  أحد  يف  -اهلل  رمحه-
  وإىل   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  يقظة  فرأينا   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سيدنا   ىلع  للسالم  سيدنا   مع  دخلنا 
  وضيّفنا   أبوبكر  سيدنا   وقام     عمر  وسيدنا   أبوبكر  سيدنا   الشيف  جانبه

  حىت  ابلاكء عن يكف ولم بابلاكء حسان الشيخ وأجهش منها، أذل يشء ال تمرات
  حسان   الشيخ  صورة  أمايم  يرتسم  األمر  ـهذا  أذكر  لكما   والزلت    ،ادلرس   نهاية

   .«أعضايئ وترجتف
 : -رمحه اهلل-  وخصاهل  ومزاياه أحواهل منو 

 جاء   الصباح  ويف  فنام  ،رأيس  رأيس!  سيدي  يا   يصيح  الليل  فبات  رأسه  مرة  آمله
 !رايس رايس الليل طوال  حسان يا  لك ما  :وقال سيدنا  فبدأه البهان  السيد إىل

 : قال نارص حوت   حممود  ادلكتور الشيخ  سمعت
 هأمام    ذ كر   لكما   فاكن    لسيدنا   حمبته  بشدة  حسان  األستاذ  شيخنا   يمتاز» 

 . وبكى إال سيدنا  ذكر رأيناه ما  بكى،
 : حسان فيها مدرستنا

:  قال  ا قادمً   سيدنا   فرآه  رشعية  مدرسة   ـهناك   افتتحوا   وقد  إدلب   إىل  مرة   ذـهب
  مثل :  سيدنا   هل  قال  مدرستنا،  مثل  بإدلب  مدرسة   افتتحوا   سيدي   :قال  ؟كنت  أين

  أنت   فيها   مدرستنا   سيدي:  هل  قال!  ؟عندـهم  ماذا   ـهم  حسان  فيها   مدرستنا !  مدرستنا 
 . بالك الك وأنت
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 :املفوه   اخلطيب
مدرسة   يف  الطابة  علم  مؤسس  ا،قويً   ا بليغً   ا،مفوـهً   ا خطيبً   -اهلل  رمحه-  اكن
العلوم الشعية(اللكتاوي نهضة  )دار    لم   العلم  لطالب  ا ـهامً   ا شيئً   أضاف  إنه  بل  ة 
 فهو الورقة وأمامهم خيطبون حلب يف العلم طالب اكن فقد ،عندـهم اموجودً  يكن

  يشجع   اكن  وألغاـها،  الورقة  ـهذه  قيد  من  وأخرجهم  الطالب  شجع  -اهلل  رمحه-
 . الورقة  من ختطب  ال لكن تشاء ما  قل: هل ويقول  الطالب

  ويعطيه  الطالب   يشجع   وشعراء،  ومتلكمون   وحمارضون  علماء  يديه   ىلع  خترج 
 . واملستقبل احلارض يف تفيده  اليت املالحظات

 .واملناسبات االجتماًعت  يف الطب بإلقاء يكلفه البهان  السيد واكن
  اكن  مظاـهرة  إثر  ىلع  حلب  يف  األموي   اجلامع  يف  ألقاـها   اليت   الطبة  ذلك   ومن

  وقفت   ثم  ،حلب  مدينة  شوارع   جابت  ،االشرتايك  احلزب   ملوقف   ا استناكرً   سريـها   قد
  الشيخ   ا أيًض   وألّق  ،ومبادئه  ومواقفه   احلزب   ـهذا  ىلع  تستنكر   األموي   اجلامع  يف

  مذكراته   يف  احلوراين  أكرم  الَب  ـهذا  ذكر  وقد  ،لكمة  العابدين   زين  الري  أبو  حممد
 . م 1956 سنة أحداث عن

حوت ي  ما والالكم  -  ا يًض أ  وأذكر حممود  لدلكتور    أقامه   اذلي  املودل  ذلك  -زال 
 واكن   وباحاته  املسجد  وامتأل   ،املحافظات  من  الوفود   وقدمت  م1966  ًعم  سيدنا 

  اللكتاوية   عن  الكهرباء  قطعت  احلفل  أثناءيف  و،  حسان  األستاذ  ـهو  احلفل  عريف
  بصوت   يتلكم  وبدأ  املنَب  ىلع  -اهلل  رمحه-  فرفويط  حسان  األستاذ  وصعد،  بقصد  

 . مدى ألبعد وصل وصوته  جملجل
 .اللكتاوية منَب ىلع    السيد أمام الطبة بإلقاء تشف ممن -اهلل رمحه- واكن
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اهلل–  ـهوو   أراكن   أحدو  ،حبلب  اإلسالمية  الهضة  مجعية  مؤسيس  من  -رمحه 
  وتهذيبهم   الطالب  توجيه  يف  طويل  باع  وهل  ،انطالقتها   حنياللكتاوية    درسةم

 . اـه  «الئم لومة اهلل  يف خيىش  ال واكن وتربيتهم، وتنشئتهم
 : بالفتح بشارة

 ولو  واملعرفة  بالفتح  املجلس  يف  ن  م    سيدنا   فبش    سيدنا   مع  جملس  يف  اكن
 . الكمال ىلع إال تموتون ال: وقال ،بساعة املوت  قبل

-  حسان  الشيخ  أستاذنا   جنازة  ننتظر  كنا »:  الزين  أكرم  حممد  شيخال  كتب يل
  رمحه -  عاليا   ادلين  عالء   شويق  يبأ  شيخنا   جوار  ىلإ   جلسيت  وجاءت  -اهلل  رمحه
ـهنيئًا   تعين  ًعمية  لكمة )  اهليّ ن    :مسموع   بصوت   يقول  ادلين   عالء   الشيخ   واكن  -اهلل

  : فقال  خرى األ  اجلهة   من  جانبه   ىل إ  جيلس  اكن   لا   صديق   فسأهل  ،ناهلا   اهليّ ن    اهليّ ن  (  هل
  عالء   الشيخ  فقال  ؟املعرفة  :ا متعجبً   الطالب  قال  ،املعرفة  :قال  ؟نال  ماذا  ستاذأ

   .«ا قطعً   نعم :ادلين
 : ابليت لآل نسبه 

 رأيت  :    لسيدنا   حسان  الشيخ  قال»:  قال  نارص حوت   حممود   ادلكتور  سمعت
 تراـها   أن  يصح  ال،  يصح  ال :  سيدنا   هل   فقال،  ضفائر  وهلا   مرةيف املنام    فاطمة  السيدة

  : سيدنا   هل   قال  ذلك   بعد،  رأيتها   ـهكذا  ألنين  فسكت    . .ال...رأسها   ىلع  واضعة  غري
 .ابنها   أنت صحيح صحيح

  اكن   مرح،  فيه  ودرسه  مطلق،  وإيمانه  وآهل،  لسيدنا   ا صادقً   ا حمبًّ   -رمحه اهلل-  اكن
 . ورباـهم علمهم اذلين  بطالبه يفتخر

 . «واألدب والشعر واتلعبري باللغة -اهلل رمحه- به تأثرت 
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ِ  غمضوا   :وفوا ش  تْ ب
  الاكن    حسان  فالشيخ  «بتشوفوا   وا ض  م  غ  »  :اذلكر  يف  يقول    سيدنا   اكن

  أحسن   سأرى   ـهل:  سيدي  فيقول!  ؟تغمض   ال  ملاذا:  سيدنا   هل  يقول  ،عينيه  يغمض 
  انتقاهلم   بعد   ا أناسً   يرى   اكن ذلك ومع  . تغمض   ال  أنت  :سيدنا   فيقول  الوجه؟ ـهذا  من
  : قال  ومرة   حوت،  حممد   والشيخ   ،شوشة  بكري   الشيخ  رأى  فمرة   ،اذلكر  حلقة  يف

 صالح  جامع  يف-انتقاهل  بعد-  لطيف  حممد  الشيخ  أرى   يب  وإذ  املنَب  ىلع  أخطب  وأنا 
:  هل  فقلت  ،الطابة  تلعلمين  جئت:  يقول  املنَب  ىلع  لطيف  حممد   بالشيخ  وإذ  ادلين

 . الطبة أكمل أن أريد اذـهب
 . مسامح،حليم نفس، وطيب قلب، صفاء -اهلل رمحه - عنده
  جترى   اكنت  اليت  يةو الشف  القبول  اختبارات  جلنة  أعضاء  من  -اهلل  رمحه-  اكن

  والشيخ   ،لطيف  حممد  الشيخ املدير  :فيها   ا أيًض   وحيرض   سيدنا   حبضوريف اللكتاوية  
 .الفجن  حممود  ادلكتور واألستاذ ،(1) مالحفيج عمر

 : والشعر حسان الشيخ
 : املنسوبة هل  قصائدال من و  ا،بليغً  ا اكتبً -  اهلل رمحه - اكن

 امليالد  يللة
 : ـه1402 األول ربيع 11 األربعاء يوميف اللكتاوية  ألقاـها 

املين د  ق ب  الوجود    رقص    اد  ه 
 

امليالد طربً   بليلة  يتيه   ا 
 

الزـهيّ   وعرائس   أقبلت  الروض   ة 
 

اهلادي  نشوانةً   اليب   بشذا 
 

عدل   بها   طافح    أنس    و  فإذا 
 

ح    لرماد   لت  وّ قد   أصنامها 
 

 

 (. 44)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 1)
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لا  ـهو أـهداـها  الرمحن   رمحة 
 

فؤاد  فلتفخر    لك   البشى 
 

واستفق  ـهيّ   قلب    يا  غفلة    ا   من 
 

الزاد  خري  فذاك   وتزودّن 
 

اذلكرى  يف  يهيب  الربيع   بنا  جاء 
 

ميعاد   يف  امللكوت   وجيدد 
 

اإلهل    دين    ويرتيض   يشيده 
 

خري  منادي  لعباده   ادلًعة 
 

حين   حبيب    أقبل   املىن اهلل   تك 
 

شادي  يصدح  البهان  روضة   من 
 

ح  ـهذا   الليث  إنه بّ عرين   ك 
 

بس    احلياة  ورشاد نّ أفىن   ة 
 

قيّ  رصًحا  لدلين  بىن   ًماحىت 
 

معاد   زاد  خبري  القلوب   يغين 
 

معطارة فواحة   زـهراته 
 

الاد  أنس  للعني  بهجة   ييه 
 

جدّ  كريمةً   درب    دت  قد   احلياة 
 

خطوات     داد س  ب    ه  وترسمت 
 

أشبال   إخويت  انهضوا   يا   نبهان 
 

الرايات     لإلسعاد   وتلحملوا 
 

أشاوسً  اللواء  محل   اوتعهدوا 
 

الصاد  الظامئني  غليل   تروي 
 

اهلل   صىل  خلقه   فعليك   سيد 
 

رددت    نواد  ذكراك    ما   أي 
 

قبلة مين  البهان   ولسيدي 
 

ب    حمفوفة   داديو  قدمتها 
 

 أحلـانا لطفكم نسائم  صاغت 
أحلانا ك  ف  ط  ل    نسائم    صاغت    م 

 

الوسنانا  وتوقظ  العقول   تغزو 
 

أوتار   شذى   القلوب    وتهّز   ىلع 
 

احلريانا  اللود    م  غ  ن     وترشد 
 

اذّلي  اهلل  إىل  داعية   وتهّب 
 

اإلنسانا   وأنشأ  الوجود   برأ 
 

املشع   ابلدر  أيها  ادلنا   يا   ىلع 
 

والوجدانا   الوجد  يهّز   نوًرا 
 

س  حبّ   أنفاس   كم  تائه    ت  ق  ك   من 
 

حنانا غيثًا    منك  ي ع ب   فراح 
 

ب لقًعا   ماء   أراض   أحيا   السما 
 

إيمانا   أنبتت  ـهديك   ومياه  
 

الضىح  يا شمس  الّبهان   يا سيّدي 
 

أتانا   العارفني  لك  تاج   يا 
 

ونلتيج  نستجري  داـهك   إنّا 
 

تقانا   نسزتيد  وجهك   وبنور 
 



  

 

 166 

مليكنا  عند  اللق  حش  يوم   يف 
 

موالنا   وإهلنا   وحبيبنا 
 

أمواهل    إذ   الفىت  دي  جت  ال   يوم 
 

إ  رضوانا  ن  وفعاهل  تكن   لم 
 

أمحد   بباب   خّشع    واألنبياء  
 

منه    فضاًل   إحسانا   وأيرجون 
 

الورى   فيفيض   ىلع  العظيم   بالكرم 
 

ت    نانا   العيم    ب  ه  بشفاعة   ج 
 

خّصه  قد  اذّلي  الفرد    ويعانق 
 

وك    منه   نبهانا  نّه  باحلب 
 

 نسميت ـهبت سحريًا 
 ا نســــــميتحريً ت ســــــ  ـهبــــــن 

 

ــديع ــن ابلـ ــة احلسـ ــن روضـ  مـ
 

 تــــروي حــــديثًا مــــن حلــــب  
 

 فهــــــو اإلمــــــام املنتخــــــب  
 

ــارفني ــة للعــــ ــو كعبــــ  ـهــــ
 

 وإمـــــام وفـــــد الواصـــــلني
 

 نشـــــقت منهـــــا نفحـــــيت 
 

ــيت ــديث أحبـــ ــروي حـــ  تـــ
ــيّ  ــن ســـ ــبعـــ  د ًعيل الرتـــ

 

 ســـــي دي البهـــــان قـــــدويت
 

 وتـــــاج أربـــــاب ايلقـــــني
 

ــيه   ــيخ  بــــ ــة شــــ  الطلعــــ
 

 
 
 
 
 

ــا ن   ــو لـــ ــم  فهـــ ــام عـــ  اإلمـــ
 

ــام ــمحاء قــــ ــة الســــ  بامللــــ
 

ــود  ــو روح أرسار الوجـــــ  ـهـــــ
 

 وعـــــني أصـــــحاب الكمـــــال
 

ــام حبيـــــب     إىل خـــــري األنـــ
 

 والســــــــنة ىلع الكتــــــــاب  
ــول ــاب الوصـــ ــاج أربـــ  وتـــ

 

 ورس روح الجــــــــــــــــدة
 

 
 
 

يل   الشيخ  أستاذنا   أن  سمعت»  :(1) يلع  حممد  اهلل  عبد   الشيخ  تلميذه  كتب 
 تغطي  الشيفة  سيدنا   حلية  أن  املحش   يف  وـهو  رؤيا   رأى-اهلل  رمحه -  فرفويط  حسان
ّ  بذلك سيدنا   حدث وأنه إخواننا   .  «وصدقه سيدنا  فَّس 

 

، ثم عمل  (م1984-1983: )ادلرايس  العام  يف  اللكتاوية  نال شهادة  :يلع  حممد   اهلل  عبد  الشيخ (  1)
 مراسلًة كتابيًة.  ،مدرًّسا فيها 
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 : باحلق طويل  لسانه
  مع   حرض  وممن  بلحمة،  فريكة  الطعام  واكن  الوالئم  إحدى  إىل  سيدنا   ديع

  سيدنا   أمام  الروف   رأس  اكن  فرفويط،  حسان  والشيخ  لطيف  حممد  الشيخ  سيدنا 
  حممد   الشيخ  فمازحه  حسان  لألستاذ  وأعطاه  الروف  لسان  الشيفة   بيده   فأخذ 
 . طويل لسانه ءيش  غري  من سيدي :قال لطيف 

 . باحلق لكن طويل  لسانه : سيدنا  فأجابه
   : طاـهر  أبا يا ميع  أفطر

  :قال  -اهلل  رمحه-  فرفويط  حسان  األستاذ  حدثنا »  :(1)بعاق  يلع  الشيخ كتب يل  
 إىل  طاـهر  أبا  :رمضان  يف  العرص  درس   بعد  عليه  سلمت  أن  بعد    السيد  يل  قال
  أفطر :    فقال  بيشء،  أمرتين   إن  إال  سيدي  ابليت  إىل   :قلت  ؟اآلن  ستذـهب  أين
  يوجد   لم   فإن  تمر   ىلع  يفطر  أن  السيد   ًعدة  من  واكن  ،  معه  فبقيت   ايلوم،  ميع

  يدي   ومددت    السيد  بها   فبدأ  كنافة  املائدة  ىلع  اكن اإلفطار حان  وملا   ،حلوعىل  ف
 كنافة: فقلت كنافة، قل وأنت كنافة آكل أنا  انتظر: السيد فقال منها قطعة ألتناول

  :   قال  ثم  الكنافة   لقمة   يمضغ   والسيد ،  كنافة  ..كنافة:  قول أ  فجعلت  استمر   :فقال
  يأكل  كمن  ويتذوقه  اتلصوف  يعيش  من   وبني  اتلصوف  عن   يتحدث  من  بني  الفرق

 .  «كنافة  يقول  ومن الكنافة
 

 

 
 

)ادلرايس  العام  يف   اللكتاويةنال شهادة    :بعاقبن حممد    يلع   الشيخ   (1) ويعمل  (م1986-1987:   ،
 )مراسلًة كتابيًة(.  .اآلن مدرًّسا يف أبوظيب
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 :كرامة
  يوسف  الشيخ  أيخ  حدثين  :قال(1)زين  ربيع  حممد  ادلكتور  تلميذه  حدثين

  سيدنا   مع  -مين  والشك-  مودل  أوعقد قران    حفلة  حرضنا »:  قال-اهلل  رمحه-  (2)زين
،   الصينية   من   الراحة   سيدنا   فأخذ   بالفستق   راحة  واكنت  بالضيافة  جاؤوا   وملا  

  حسان   الشيخ   أستاذنا   حاجب  الراحة   طرف   فأصابت  املوجودين   ىلع   ينرثـها   وراح
 :قال  ذلك  عن  -اهلل  رمحه-  حسان  الشيخ  سئل  وملا   ادلم  فزنل  -اهلل  رمحه-  فرفويط

  الكتلة  ـهذه  فزالت  زاتلها إل  لشق  حتتاج  واكنت  صغرية  كتلة  أو  حبة  حاجيب  يف  اكن
   .«جرايح لعمل  حاجة دون   سيدنا  بَبكة

 : ذكرياته من
اللكتاوية   كتب كنا طالبًا يف مدرسة  ملا  املحمد:  تلميذه ادلكتور عثمان عمر 

حسان  الشيخ  علينا  فأمىل  الصهاينة،  قبل  من  األقىص  املسجد  إحراق  حدث 
 موضوًًع تعبرييًّا يف الطابة، وـهذا بعضه، وـهو قطعة أدبية فنية نادرة:

كنت أريد أن يمتد يب األجل فأرى يوًما قد تلبدت أجواؤه    والكنت أظن    )ما 
جزاء  األقدار  لا  ماختبئه  نعلم  وماكنا  العرص،  ـهذا  ملسليم  واالستاكنة  باذلل 

 

مدينة حلب،   ودل   م(:1966ـه/1386)زين  حممد   بن   ربيع   حممد   ادلكتور  الشيخ   (1)   يف   خترج  يف 
  الليسانس  ىلع حصلم. 1984ًعم شهادتها  ونال(  الشعية العلوم نهضة دار)  اللكتاوية مدرسة

  يف   اجلنان   جامعة  من   املاجستري  وىلع   م، 1994  ًعم  الشيف  األزـهر  يف   ادلين   أصول  لكية   من
  ًعم  األزـهر  جامعة  يف  ادلين  أصول  لكية   من  ادلكتوراه  ىلع  حصل  ثم  م، 2002  ًعم  طرابلس

  ابلحوث   دار  يف  باحثًا   عمل  ثم   الفجرية،  إمارة  يف  ثم  حلب،  يف  وخطيبًا   إماًما   عمل  .م2009
  اإلهليات   لكية  يف  مدرًسا   اآلن  ويعمل  اللكتاوية،مدرسة    يف  مدرًسا   عمل  ثم  ديب،  يف  اإلسالمية

 )مراسلًة كتابيًة(.   . الرتكية مرعش كهرمان مدينة يف

 (. 80) رقمها  الكتاب ـهذا يف ترمجة هل  (2)
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استفاق العالم ًعمة واستفاق املسلمون والعرب خاصة ىلع بماكسبته أنفسنا، لقد  
 ألقىص. ـهول الصدمة ودوي الفاجعة، ذلك ـهو نبأ إحراق إرسائيل للمسجد ا

فريقني   املَّسح  ىلع  وظهروا  أرجلهم،  تتقاذفها  رة  ك  منا  اختذوا  اذلين  أوئلك 
وتؤيد   تؤيدنا، وأخرى ختاصمنا  فئة  وقابًلا وحقيقة،  قلبًا  ومتفقني  ظاـهًرا  َمتلفني 
نصدق  أن  علينا  يفرضون  إنهم  قل:  شئت  وإن  املَّسحية،  نصدق  وحنن  إرسائيل 

 ـهذا بعض الص.   ـهذا..(
يل و    حسان  الشيخ   أستاذنا   اكن :  قال  (1)عثمان  حممد   الشيخ  تلميذه   كتب 

  وحنن   (2)«البوة  عرص  يف  اإلسالم  شهداء»  كتاب  يف  يقرأ   -تعاىل  اهلل   رمحه -  فرفويط
  حقيقتك   فهموا   ما   إنهم  ! ية ال بدا  الدل  رسالة  يا   (الايب  الطلل: )اثلاين  الصف  يف

 فال   ،مجيعها   ادلنيا   تتضاءل  دانبك  أنه   لعلموا   السايم   جوـهرـها   ىلع   اطلعوا   ولو  بعد،
 .متاع وال مال، وال ودلان، وال ،أـهل

 .ر وأنت أيتها ادلار الرفيعة املنا 
 .لك يا منازل يف القلوب منازل ،إىل اهلل املشتىك ،ما أشبه الليلة بابلارحة

 ؟ وكم ذكر اسم اهلل ؟كم عال يف رحابك من أناشيد الوجود 
يتحدث به    ا أصبحت أثرً   ترتفع يف جنباتك الواسعةتلك األصوات اليت اكنت  

عباـهلة لإال أنهم ًعشوا وماتوا أكفاء   وأصحابك الغر طواـهم ادلـهر الرـهيب،  الاس
 الرجال.

 :قال  ثم ، ءة وأغمض عينه وادلمع جيري منهما وتوقف عن القرا 

 

  شهادتها  ونال(  الشعية  العلوم  نهضة  دار)  اللكتاوية  مدرسة  يف  خترج  الشيخ حممد عثمان:  (1)
 )مراسلًة كتابيًة(.  . م1989 ًعم

 »شهداء اإلسالم يف عهد البوة« تأيلف يلع سايم النشار.  (2)
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م   أن    ز  ع  ي    ن  يا   نفارقهم  علينا 
 

لكن دان  ج  و    ب    نا   م  د  ع    م  ك  د  ع  يشء 
 

  مما   فاكن،  ذكرياته  يستعيد  وبدأ   ونعيم  سعادة  يف  البهان  السيد  كنف  يف  عشنا 
  حممد   الشيخ   ورفقة  البهان  السيد  ةبمعين   قضاـها   اليت  األيام  تللك  شوقه  لا   ذكر

 .الفجن  حممود  والشيخ لطيف 
كريمة    ض  ي  ب    همأحساب    الوجوه 

 

   م  ش   
 
م  ن  األ األون   ن  وف   ل  الطراز 

 

 ؟الصالة  يف نفسه ىلع ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  صالة عن  الطالب أحد   سأهل
 . ملسو هيلع هللا ىلص  ذاته ىلع يصيل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول شخص   اكن :-اهلل رمحه- حسان الشيخ  فأجاب

حسان    ذـهب  ادلرس   انتهاء  وبعد   بسؤال   وأخَبه   البهان  السيد   إىلالشيخ 
 أجاب؟  اذلي  ومن سألك  اذلي من :البهان  السيد  فقال، وجوابه الطالب
 .   عنده من  واجلواب السؤال أنن  فعلمت   :حسان الشيخ قال

  إخوانه   من   سيدنا   غضب   مرة   وأنه  الاصة،  هل  البهان  السيد   مودة  لا   وذكر
  إيله   بادلخول  ألحد  يسمح  ولم   ابلاب  وأغلق  غرفته  ودخل  اختالفهم   ىلع  ن  ز  وح  
 ما   :سيدنا   هل  فقال  ودخل،  الفرصة  -اهلل  رمحه-  فرفويط  حسان  األستاذ  فتحنين   ا،أبدً 
 ! ؟حسان بك

 . اللكمات بعض  معك  أتكلم أن أريد سيدي :قال
 . سب  ع   ال نشح  ألم أريد لكن  سيدي: قال. قل :قال
 ! إخوانك؟ من غضبت   لم   -سيدي - بك ما : قال
  ومجاعة ،  بعضكم  تساعدون  ال،  وَمتلفون  بعضكم  حتبون  ال   ألنكم:  قال

 .متعاونون جمتمعون  وـهم بعضهم، حيبون فالن الشيخ
 .قل :قال ؟قصة لك  أحيك أن يل  تسمح سيدي يا  :حسان األستاذ هل قال
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  أكرث  أو  أصيلني   فرسني  جنمع   أن  يمكن   فهل  ،خيواًل   تريب   أنت  سيدي :  قال
 ! واحد؟ فل  ع  م   ىلع

 . بعضهم يقتلون. ال: قال
 ؟ يمكن أال واحد طبلصإ  يف محار ئةم أدخلنا  لو: قال
 .بىل: قال
  رأيه  هل  واحد  لك  إخوانك  ،أصيلة  خيل  لكهم  وإخوانك  أصحابك  سيدي:  قال
ن ف  ، الاص  واجتهاده املستقل  ! ؟حسان يا   جبتها  منني: وقال ،سيدنا  َّس 
 . (املعىن  بهذا أو) علمتنا  أنت سيدي يا  منك :قال

بن مسعود   أنه ذكر هلم سيدنا عبد اهلل  تالميذه  وأنه صغري   وحىك بعض 
 القامة دون املرت وأشار بيده. فقال هل بعض الطالب: أنت رأيته يا أستاذ؟ قال: نعم. 

 قال الطالب: أين؟ 
تكلنم. أنه  نفسه  الم  ثم  وسكت،  مشهد..  يف  حسان:  الشيخ   ما   :وقال  فقال 

   . اـهتكلمت!  إال صار

 : وفاته 
  عمره   آخر  يف  -اهلل  رمحه-  ابتيل»:  قال  حوت   حممود   ادلكتور  شيخنا   حدثين

 . الشديد  باملرض 
 سيدنا   رأيت  :فقال  ا منامً   يل  روى   أسبوع   حبوايل  انتقاهل  وقبل  مرات،  عدة  زرناه

  ملسو هيلع هللا ىلص   اليب  ىلع  ألسلم  جئت  نزلوا   فلما   ،معهم  فركبت  ،سيارة  يركبون   ملسو هيلع هللا ىلص  والرسول
  ىلع   وسلم  اذـهب  :يل  فقال  سيدنا   إىل  فذـهبت،  شيخك  ىلع  وسلم  اذـهب  :يل  فقال

  يل   يلقرأ   فجئت  البهان،  حممد   الشيخ   لك  يلقرأ   اذـهب:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  فاليب  ،ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول
 هل  فقرأ   ،لك  يلقرأ   :قال  ملسو هيلع هللا ىلص  فاليب  ،ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  لك  يلقرأ   اذـهب  :وقال  يقرأ   فلم
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  لم   :لك  قال  ألنه  سيتوف  أنه  فعرفنا   حسان،  شيخ  يا   يشء  فيك  يبق  لم:  وقال  سيدنا 
 .« حصل ما  وـهذا  يشء فيه يبق

  اكنون اثلاين  27  املوافق   ـه1414  شعبان  14  األربعاء  يوم  -تعاىل  اهلل  رمحه-  فتويف
 يف  وت ح نارص حممود ادلكتور  الشيخ عليه وصىل ،شعبان من الصف يللة يف م1994
  غروب   عند  يهطل  املطر  اكن  القَب  يف  وضعوه   وحينما   أخذوه   اللكتاوية،  جامع

 . شعبان من الصف يللة ادلنيا  السماء ىلع ليهاإل  اتلجيل   وقت يف الشمس

 : رثائه  من
 : العمر مدواحل  براـهيمإ الشيخ  تلميذه عنه كتب
  ذلك   من  أعظم  اليشء  ذلك  وقع  فإن  ا عظيمً   الفس  يف   اليشء  ر تصوّ   اكن  مهما 

  يف   اليشء  فتخيل  طبييع؛  أمر  وـهذا  متخيله،  نفس  يف  درجته  بلغت  مهما   اتلصور
  كنف  يف  منعم  ودل  إىل  أرأيت  ووقوعه،  اليشء  ذلك  حقيقة  أمام  ا شيئً   ليس   اذلاكرة

  أن   ا يومً   باهل  يف  أخيطر  وحنانه،  ظله  يف  ويعيش  حمبته  وترًعه  رًعيته  تكلؤه   أبيه،
 . اأبدً ؟ بدونه يعيش أن أو يفقده

  ا مصابً   سيكون  فإنه  وقع  ما   فإذا   ،ابعيدً   ا تصورً   سيكون  فإنه  ذلك   تصور   ولو
  -اهلل  رمحه-  «فرفويط  حسان  أبوطاـهر»  أستاذنا   بفقد  إحساسنا   اكن  كذلك  ،ا عظيمً 
 . املدلل الوحيد ابنه من ابلار ابنه  من األب مزنلة قلوبنا  يف حل اذلي 
  عنده   جند  كنا   ألننا   إال  ليشء  ال  لألسبوع   األسبوع   من  درسه   ننتظر  كنا   لقد 

  ؟! أستاذ  مع  أم  أب  مع   حنن  ـهل   ندري   ال  درسه  يف   فنحن  ،أضعناه  ا وأمرً   فقدناه   ا شيئً 
 .بدرسه ولوعنا  لشدة 
  رمحته  يف  األب  مثال  اهلل  رمحه   اكن  لقد   أستاذ،  طاولة  ىلع  أب  مع  كنا   لقد   نعم 

 باملعلومات   وإثرائهم   تالمذته  توجيه  يف  املخلص   األستاذ  واكن  ،ونصحه  ومعاملته
  ببيانه   أزاهل  إشاكل  من  فكم  ،  سيدنا   وبني  بيننا   وصل  حلقة  واكن  ،تفيدـهم  اليت
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  بمعرفته    سيدنا   إىل  أرشدنا   وكم  ،اثلاقب  برايه  لا   بينه   فهم  صحيح  وكم  الواضح
  مالم   عرفنا   وكم   العظيمة، الشخصية تلك  أرسار  من  لا   كشف  وكم  ،هل  وَمالطته  به

   .عنه نعرف نكن
 رأيناه  وكم  نفلح،  وبهذا  نسعد  فبهذا    بسيدنا   صلتنا  نوثق  أن  منا   يريد  اكن

  ويقول     سيدنا   يذكر  حينما   هانيةبال  املحبة  بدموع   الوجنات   تلك  ويغسل  يبيك
 .واهلل بىل ؟بقلوبنا  نبكيه أن لا  حيق أفال  «.أمحد أبو أمحد أبو» :املعروفة بلهجته

  من  انتقل  ولقد  ،عيوننا   عليه  تدمع  أن  قبل  قلوبنا   عليه  بكت  ،لكذلك  وإننا 
 .نفوسنا  يف ماكنة من هل ملا  ينتقل أنه نتصور نكن ولم بيننا 

  يدك   ضع  ابلهية  الطلعة  وتلك  اجلميل  املحيا   ذاك  شهد  اذلي  احلبيب  أيها   فيا 
  الشخصية  تلك   بمحبة   ا مملوءً   اكن  فرااًغ   ستجد  أنك   أظن   فإنين   وفؤادك  قلبك  ىلع

 . العظيمة
 حبةاأل  مع  يةبدال  ا  الرحلة   تلك  لك  ا وـهنيئً   طاـهر  باأ  نا أستاذ    عليك  اهلل  فرمحة

 ختاف  وال  بوصله  تنعم  احلبيب  كنف  يف  اآلن  فأنت  بشاك  وبشاك  وصحبه،  حممد
 . اآلن بعد ا فراقً 

  ذلك  لك  ا ئً فهني  الطاـهر،  املرقد   ذلك  ىلع  تزنيل   والرضوان  الرمحة   سحائب   يا و 
  بعدك   عن  يسلينا   يشء  اكن  أو  لقاؤك،  فهو  فراقك  يف  يعزينا   يشء  اكن  وإن  اللقاء،

  يشء   يرضينا   اكن  ولنئ  وصولك،  فهو  انتقالك  ىلع  يصَبنا   يشء  اكن  أو   قربك  فهو
 . البهان سيدنا  مع تكون أن فهو

 :مصادر الرتمجة
 . »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره« •
 . صوتيةً  ، مراسلةً وت ح  نارص حممود ادلكتور  الشيخ •
 . مشافهةً  -اهلل رمحه- الزين حممود  ادلكتور  الشيخ •
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 .كتابيةً  مراسلةً  (1)فرفويط حسان األستاذ ابن فرفويط أمحد الشيخ •
  يلع  الشيخو،  زين  ربيع  حممد   ادلكتور و،  -رمحه اهلل-األمحد  حسني  الشيخ •

 مراسلة كتابية.  ،يلع حممد اهلل عبد الشيخو عثمان، حممد الشيخو بعاق،
 : عملف مسمو

 اتلايل: لسماع امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز  

 
 
 
 

 

 

 

  ونال ( الشعية  العلوم نهضة دار) اللكتاوية مدرسة يف خترج :فرفوط ادلين زين أمحد الشيخ ( 1)
 )مراسلًة كتابيًة(.  م1985 ًعم شهادتها 

تقديم الشيخ حسان  لفعايلة »تعالوا 
نؤمن ساعة« يف حفل املودل البوي 

 م.  1979الشيف يف اللكتاوية ًعم 
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 ( الشيخ حسني أمحد املحمد 14)
 م 2020  –  1955هـ/  1442 - 1374

 
 .، املحبوب من إخوانه وطالبهالعالم املفَّس

 املودل والنشأة:
املحمد    ودل أمحد  حسني    ع  ط  ق  م  قرية  يف  الشيخ 

منبج )   صغري  ر  ج  ح   ملنطقة  تابعة  ًعم  قرية  م  1955( 
 . م1952احلقيِق ودل وامل ،حسب القيود 

 .أحد أحياء حلبيح كرم امليَّس  يف  أنش

 اتلحصيل العليم: 
 :(1) -رمحه اهلل-قال 

ليسجل    م 1965يف ًعم   بيتنا يف حلب  إىل  العيىس  جاء زوج أخيت حممد يلع 
يف   العيىس  حمروس  حممد  الشعية(  اللكتاويةرسة  دمأخاه  العلوم  نهضة    ، )دار 

أخيه واسم  اسيم  تسجيل  وتم  معه  فذـهبت  أخيه  مع  فيها  التسجيل  إىل   ،ودًعين 
لال  معني  يوم  الطيوحدد  يف   ،ختبار  تسجييل  ىلع  وادليت  معارضة  بدأت    وـهنا 

اال   ،اللكتاوية ويوم  املعارضة،  واشتدت  وادلي  ـهربت  وأثّرت ىلع  اتلحريري  ختبار 

 

 من خالل أوراق كتبها يل خاصة، حمفوظة عندي.  (1)  
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دد يوم معني من    ،متحانالا ىلع األقدام وحرضت امن ابليت إىل اللكتاوية مشيً  وح 
ـهربت   واكلعادة  موافقته،  الطالب ألخذ  ويل  آنذاك حضور  واشرتط  املقابلة،  أجل 

املقابلة حلضور  ابليت  وا ،  من  يب  االوحلق  من  يلمنعين  اللكتاويةدلي  إىل   ،نتساب 
املقابلة غرفة  إىل  دخلت  باسيم  نودي  وادلي  ،وعندما  ميع  سيدي    ، ودخل  واكن 

حسونجالسً   البهان   أديب  حممد  الشيخ  ودانبه  فجال   ،ا  حممود     والشيخ 
نا    -رمحهما اهلل- وادلي ـهل أنت موافق ىلع دخول ابنك يف املدرسة؟    وسأل سيد 

 ،: وملاذا؟ فقال: أنا رجل كبري السنفقال هل سيدنا    . ا فقال: الياشيّخ لست موافقً 
ا من  ذلك سال ادلمع من عيين خوفً   وابين ـهذا يساعدين يف املرصوف، وملا سمعت  

 
 
أ فجن   .رفض أن  حممود  الشيخ  يبفقال  إنه  الودل  إىل  انظر  سيدي  فأجهشت  ال:  يك 

وقال: ياسيدي أنا موافق لكن    .فاستسلم لألمر  ،فتوجه سيدنا إىل وادلي  ،بابلاكء
: ابعثها  أقدر ىلع إقناعها فقال هل سيدنا    توجع رايس والسوف  و  ،أمه غري موافقة

فأنت مقبول  .لعندي اذـهب  قال يل:  ادلنيا   .ثم  أين ملكت  وًعد    ،ففرحت وشعرت 
يف    ،وادلي املقبولنيوبقيت  الطالب  مع  املدرسة   ،اللكتاوية  يف  يللة  أول  ونمت 

فخرج إيلها الشيخ حممد    ،كأين يف اجلنة، وجاءت وادليت تريد أن تأخذينشعرت  و
وقا ل هلا:    فخرج سيدنا   ،وخرج غريه فما أقنعها   ،أديب حسون يلقنعها فما أفلح

ين سيعمل يلقدم لا فقال  يتعلم ابنك؟ قالت: أبوه رجل كبري واب اذا ال تريدين أن  مل
سيدنا   قالتهلا  ايلوم؟  يف  يطالع  كم  أو  ::  وأنا فقال    .لريتني  لرية  اتركيه   :

لرية مئة  وأعطاـها  لرية  مئة  شهر  قالت:أعطيك  لك  هلا:  لكن    .  فقال  مريض  أبوه 
ادلكتور إىل  أرسله  حىت  ادلواء  ،ابعثيه  هل  وادليوفعاًل   .وأشرتي  أرسلت  وبعثه   ، 

ادلواء. وبذلك أعتَب وال  سيدنا   الطبيب واشرتى هل  أقر وأعرتف أن    إىل  زلت 
 .سيدي وقرة عيين اشرتاين من وادلي ووادليت 

إىل سيدنا   تأيت يف لك شهر  منه    وبقيت وادليت  ثالثة  موتأخذ  ملدة  لرية  ئة 
 أشهر أو أكرث.  
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دنا  واكن أيخ األكَب غري راض ىلع ترصف وادليت حىت أقنعها بأال تأخذ من سي
  ًا شيئ. 

 سرية الشيخ حسني األمحد خبطه 

  -واحلمد هلل-وكنت    وداومت مع زماليئ وإخويت يف رحاب السيد البهان  
   .ا حيث كنت من األوائل دائمً  عند حسن ظن السيد البهان 

الرابع الصف    نهاية   حىت  يل  فأذن  ابليت  يف  أنام  أن    سيدنا   استأذنت  ويف 
  . م1969 -1968 ادلرايس  العام

 زواجه: 
 أستأذن   أن  دون  تزوجت  األكَب  وأيخ  وادليت   إلحلاح  ونتيجة  الصيف  ويف

   حداد   منري  الشيخ   فاستدًعين   بادلراسة  أتلحق  ولم   ادلرايس  العام  وبدأ     سيدنا 
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حىت حنرض، ومع ـهذا إذا  بزواجك    اذا لم ختَبنا ا حرضت قال يل: ملومل  -اهلل  رمحه-
فهل جيعلك    تزوجت  وأقنعينأن  ـهذا  املدرسة  خريً -  ترتك  اهلل    ، بادلوام-ا جزاه 

 . وأمره    ا من املال أستعني به، ولك ذلك اكن بتوجيه من سيدن ا وخصص يل مبلغً 

 ف مدرسة الشعبانية: 
ويف نهاية الصف الامس لم يبق إال مخسة طالب من صفنا وابلقية إما تركوا  

إىل   ذـهبوا  أو  األمر ىلع سيدنا    ،العسكريةاملدرسة  للشيخ   وعندما عرض  قال 
مديرً  واكن  لطيف  مدرسً حممد  األمحد  حسني  عني  لدلار:  املدرسةا  يف  وفرحت    .ا 

الشعبانية للمدرسة  نذـهب  أن  سيدنا  من  األمر  جاءنا  بعدـها  ولكن    ،بذلك، 
األمر بالشعبانية    ،والزتمنا  الشيخ بالل محزةيف  واتلحقت  السادس وميع    ، الصف 

 . والشيخ ويلد الطيب ،والشيخ فاتح مزود 
سيدنا   بها  وأعطانا  الزتمنا  أخذت    ،توجيهات  بالشعبانية  دراسيت  وأثناء 

 . واكلة إمام وخطيب يف جامع الشيخ طه
مدرسةوخترجت   شهادتها  الشعبانية    يف  األولونلت  بإذن  ،  الرتتيب  وبعدـها 

 م. 1972-1971 ًعم -ادلين أصول لكية–من سيدنا سجلت يف جامعة األزـهر 

 عمله:  
  فذـهبت  م 1973  ًعم  حىت  وخطيبًا   إماًما   حلب  يف  بللريمون  قرية  إىل  وذـهبت

  السالم   جامع  واستلمت  الرقة،  بمحافظة  الطبقة  إىل  العمر  عثمان  الشيخ  برفقة
عة جام  يف  وخترجت  اإلسالمية،  للرتبية  اثلورة  إعدادية  يف  ساًعت  مع  وخطيبًا   إماًما 

 م. 1976شعبة اتلفسري واحلديث ًعم ، لكية أصول ادلين، األزـهر
ا يف الرتبية ملادة الرتبية اإلسالمية يف ثانوية مجال عينت مدرسً   م 1977ويف ًعم   

   (. الطبقة)   عبد الارص يف مدينة اثلورة
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ًعم   مدرسً   م1987ويف  حلب  مدينة  إىل  يف انتقلت  اإلسالمية  الرتبية  ملادة  ا 
 . إعداديات املدينة وثانوياتها 

ًعم   اجليشذـهبت    م1992ويف  مؤجاًل   إىل  اتلاريخ  وكنت  ـهذا  حىت  باإلًعلة   
   .وخدمت يف اجليش مع أوالدي األربعة

ويف فرتة اجليش كنت أعمل مع فضيلة الشيخ نذير حامد يف مشوع إعداد  
مجعً تفسري   الكريم  املراجعللقرآن  من  القرآن    ،ا  آيات  بني  املناسبات  إيل  وأسند 
 . وبعدـها أسند إيل إعراب القرآن الكريم لكه وتم ذلك واحلمد هلل ،الكريم

ًعم   اال  م1995ويف  يف  وبعد  اتلدريس  إىل  بادلعوة  تشفت  اجليش  من  نتهاء 
الشعية(،  اللكتاويةمدرسة   العلوم  نهضة  بتدريس   )دار  ثم    وقمت  اتلفسري  مادة 

   .درست الفقه الشافيع
قدمت استقاليت من اتلدريس يف الرتبية حيث بلغت خدميت    م2007ويف ًعم  

سيدنا ومن انتقايل من الطبقة إىل حلب وأنا أخطب يف جامع  .أكرث من ثالثني سنة
   . م2006 ادلين يف كرم ميَّس حىت ًعم ييحم

 من شيويخ ف اللكتاوية:
  ادلكتور   والشيخ  ،رجب اهليب  والشيخ  ة،نزار بلني  والشيخ  ،حامدنذير    الشيخ

والشيخ حممد    ،احليجصالح بشريعالء ادلين عاليا، والشيخ  والشيخ  ،  حممود فجال
 ، رمحهم اهلل. ديب حسونأحممد والشيخ  ،وت ح م  يوالشيخ عبد الرح ، لطيف

 ومن شيويخ ف الشعبانية: 
،  نور ادلين عرت  وادلكتور،  محد القالشأ  والشيخ  ، عبد اهلل رساج ادلين  الشيخ

 . عبد الرمحن زين العابدين  والشيخ
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 : درسة اللكتاويةم زماليئ ف 
بالل محزة  العمر،  بالل  اإلبراـهيم  مزود ،  سهيل  جاسم  ابلو  عبد  ،  فاتح  ويلد 

 .ابلاري الطيب
أتشف باتلدريس يف اللكتاوية ملاديت اتلفسري والفقه وأسأل اهلل تعاىل    والزلت

تم حيايت وأنا يف خدمة اللكتاوية  أسأهل تعاىل أن خي  أال أقال من اتلدريس فيها كما 
 . ورحاب السيد البهان 

 من ايلمني: الشيخ حسني األمحد، ثم الشيخ رجيب اهليب، ثم الشيخ بالل محزة 

 : السيد انلبهان   كرم من 
  يوم   ،سائاًل   اليرد اكن      البهان سيدي: »-رمحه اهلل تعاىل-لشيخ حسني  قال ا

اجلالسني  ا كنتطالبً   كنا    إىل  جاء رجل  ،ا صيفً   الوقت  واكن  ،غرفة سيدنا   يف  أحد 
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مبلغً   من  طلبف   -أحد  واليعرفه -سيدنا   منسيدنا  سحابة    فتح  ،املال  ا  سيدنا 
فلم  فقال   ،اواليردأحدً ،  يستدين    وكعادته  ،املطلوب   املبلغ  جيد  الطاولة 

  ا ىلع واقفً   -اهلل  رمحه-  الشايم  دحمم   الشيخ  واكن  ؟يلقرضين  عنده  من  :للموجودين
،  نا العرب نخوا إ  أحد   فقام  ،سيدنا  اليعطوا   أن   املوجودين  إىل   أخذ يشريف  ،سيدنا  يمني

نقوده  ووضع   فأخذه   ،للرجل  وأعطاه  ، املطلوب   املبلغ  فأخذ  ،سيدنا   أمام  حمفظة 
دفرتً   فأخرج  ،وانرصف  الرجل   فتح   ثم،  كذا  فالن  من  ستدانا  أنه  وسجل  ،ا سيدنا 

  ناخوانإ  فأراد بعض   ،اسمه  عن  ماسألاه  :فقال  املستدين  اسم  يلكتب  صفحة أخرى 
فقال  هل  يسمح   فلم   بالرجل  يلحق  نأ من   اكتب  سيدي  :الشايم   الشيخ  سيدنا    بيد 

 . اليرد  بيد من :الشيف  صوته نسمع  سيدنا وحنن فكتب ،اليرد 
 . عينه الكرم فهو  الكرم ذكر إن واهلل 
، سيدنا   مدرسة  يف  أدرس   ترتكين   ليك  شهر  لك  لرية  مئة  لوادليت   عطي    ألم 

 !«. ـهذا  من أعظم كرم   فأي ،ونصف لرية ايلوم يف العامل أجرة  ويومهااكنت

 صفاته: 
اهلل-  اكن العلم   ياًل مج  ،شابقلب  صاحب    -رمحه  واسع  وطباعه،  بأخالقه 

العلميةدقيقً   ،واالطالع املسائل  ىلع  احلكم  يف   ، تلالميذه  ا حمبًّ   ا رحيمً   ا رؤوفً   ،ا 
   .إذا تأذى أحد منهم ا ويعترص فؤاده ألمً  ،خياف عليهم

 يقول لطالبه:   -رمحه اهلل- اكن
منكم    اليت  اللكمات  ـهذه»   اذلي  وـهذا  رصيدي،  ـهذا  املحبة  وـهذهأسمعها 

  حتمل   القية  القلوب   أصحاب  الطاـهرين  الشباب  ـهؤالء   أن  للعمل،  قوةال   يعطيين
  اهلل،   عند  يل  تشفعون  تروين  ولم  اجلنة   دخلتم   إذا  القيامة  يوم  حىت   ،قلوبها   يف  حمبيت

  اجلنة   ندخل  وشفاعتكم  وبفضلكم   اهلل،  عند  يل   فتشفعون  فالن،  عبدك   رب   يا 
 .اهلل شاء إن
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 نسيتنا،  ما   ادلنيا   يف  أنك  كما   -عليك  يرىض  اهلل-  تنسونا   فال   تمونا د فق  فإذا
 . الطيبني من وأمثالك أنت اآلخرة يف تنسين أال يوفقك   أن اهلل واسأل فأسألك

  عز-  اهلل   لوجه  خالصة  واملودة  املحبة  أن   قلوبنا   يفرح  اذلي  الرصيد  ـهذا   واهلل
 .« رسه  اهلل  قدس البهان سيدنا   وتربية منبع من ولكه ،-وجل

 .رمحك اهلل يا شيخنا وجزاك عنا خري ما جزى األنبياء واملرسلني

 وفاته: مرضه و 
الميس   يوم    ، ـه1442حمرم    1تويف 

دفن يف مقَبة كرز  و  ،م2020آب    21املوافق  
 .يف حلب يف يح قايض عسكر داده

 رثاؤه:
ل    اجلواد  عبد  الشيخ  صديقهكتب 

 : اهلل حفظه، العاشق
  اهلل  صىل  حممد  سيدنا  ىلع  التسليم وأتم  الصالة  وأفضل  العاملني، رب   هلل  احلمد

 . أمجعني وصحبه وآهل عليه
 : العلم طلبة  أحبنايئ إخويت
  املحمد   حسني  الشيخ  واملدرس   واألستاذ  األخ  بوفاة  وأعزيكم  نفيس  أعزي 

 .  معروف كماـهو  األمحد، حسني أو
  فقد  درب،  رفيق  من  وأكرث  صديق،  من  وأكرث  أخ،  من  أكرث  يل  بالنسبة  وـهو
  من   موسم  من  أكرث  يف  وًعرشته  اتلدريس،  يف  زمياًل   وًعرشته  صغرًيا،  ًعرشته
  يف   عرفته  فبهذا  -اهلل  حرسها -  املكّرمة   ومكة  ومزدلفة  عرفات  يف  احلج  مواسم
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، يف وعرفته السفر،   تعلمون  قد كنتم وإن الكَب، يف وعرفته الصغر يف وعرفته احل رض 
رّس    الكثري  اليشء عنه د   .ناجح كم 

  الظروف،  اكنت  مهما   والسنن  اآلداب  بكل  ملزتًما   فاكن  احلج  يف  صحبته
  العشاء   أو  املغرب   إىل  الرتيث  منه  أطلب  وكنت  الزوال،  عند  إال  يريم  ال  اكن  فمثاًل 

  شدة   من  وذلك  الزوال،  بعد  إال  يريم  وال  يرىض،  فال   احلر   شدة  أو  الزحام  أجل  من
 . عهم كثرية مواقف من ـهنالك ما  إىل  ،ملسو هيلع هللا ىلص باليب اقتدائه

  املؤثرة   واملواقف  جهة،  من   اإلليه   باللطف  شعوره   أو  رقيه   عن   يوًما   وحّدثين 
 .ثانية  جهة من هل جرت   اليت

  وبنتًا   ابنًا   خلّف  قد  واكن  والعشين،  اثلانية  السنة  يف  وعمره   ودل    هل  تويف  فقد
  ومن  مشىف، إىل مشىف من ينقله وأخذ ودله، ودل مرض  ودله وفاة إثر وىلع صغريين،

 وأيًضا  احلروق،  بعض   أصابتها   الصغرية  ابلنت  ثم  خاص،    طبيب  إىل  ًعم  طبيب
  بعدـها   معه  اتلقيت  يوًما،  عش  مخسة  مدة  معه  احلالة  ـهذه   وظلت  كثرًيا،  بها   انشغل
  يف  به  اإلهلية  الرمحة  مجلة  ومن  بالعباد،  ورمحته  ورأفته  اهلل  فضل  عن  حيدثين  فأخذ
  الويع   يفقدا  أن  -الودل  أم-  وزوجته  ـهو  اكد  الكبري  ودله  تويف  عندما   أنه  األيام   ـهذه

  وبتحصيل   وباملرىض،  وباملشايف،  الصغار،  باألوالد   انشغال   عندما   ولكن  واإلدراك،
  كأن   حىت   الصغار  باألوالد   وانشغال   املتويف   نيس   يوًما،  عش   مخسة   وملدة  األدوية،

 . اهلل رمحه ـهو تعبريه   ـهذا تكن، لم املصيبة تلك
  أنعم   نعمة  ويه  الشدائد  إىل   وينظر  رمحة،  أنها   ىلع  املصيبة  إىل   ينظر  اكن  إذن

  فيما   كَبى   نعمة    فاكنت  بهم  فانشغل  الصغار  األوالد   مرض   عندما   عليه  بها   اهلل
 . تلك  ينىس حىت  بهذه اهلل فشغله األكَب، املصيبة عن  انشغل بأنه ـهو  يقول

  فقد   ،الغياب  وعدم   ، واملداومة  ،واملثابرة  ،واجلد  ، اتلدريس  حيث  من  أما 
 . الاحية ـهذه  يف  مين به أعلم أنتم  تكونون
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  عنه،   بكم  يعوضنا  أن  -وتعاىل  سبحانه-  اهلل  من نرجو  فقدناه   اذلي العال م  ـهذا 
 يعوضنا   أن  خصوًصا،  وشاـهدوه   درّسهم  وبمن  عموًما،  اللكتاوية   بطالب  يعوضنا   وأن

  والشيخ  سلف،  لري  خلف  خري  جيعلنا   وأن  عنه،  بهم   يعوضنا   وأن  عنه،  بكم
 ال   واملثابرة،  للجد  مثااًل   اكن-لكم  قلت  كما -  طلبه  منذ   اكن  اذلي  األمحد  حسني
 . أموره  لك يف جّديًا  واكن إيله، حاجة  ال اذلي الالكم  يعرف وال املزاح،  يعرف
  ومربينا   شيخنا   ومع  أساتذته،  مع  وجعله  جناته،  فسيح  وأسكنه  اهلل،  رمحه 

 . ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول لواء ظل حتت  البهان حممد الشيخ وسيدنا 
   عنا   اهلل  وجزاكم  العجالة، ـهذه  يف  حسني  الشيخ  عن  أقوهل  أن  يمكن  ما   ـهذا

  تكون   قد    باملغفرة   هل   ودعواتكم  بالرمحة  هل  ودعواتكم   ،خري  لك   املسلمني   وعن
 شاء  وإن-  اللكتاوية  مدريس   من  كثري  و   ـهو  اكن  اليت  اإلهلية  الرمحة  باب  من  أيًضا   يه
 أن  اللكتاوية  يف  اتلدريس  من  ونأمل  ونرجو  دائًما   نقول  -منهم  أنا   أكون  أن  اهلل

للتدريس    أساتذة  نكون أن    إنما ال  الطالب عندما    دعوة    تشملنا رجاء  أحد  من 
،  فم  من   جزء    ىلع  فنحصل  بالرمحة،  ومشاخيه  ألساتذته  يدعو   قلب    ومن  صادق 

،  اهلل   من  فرنجو  ابلعض،  من   فلتكن  الك  من  ادلعوة  ـهذه  تكن  لم  إن  صادق 
 . الفاحتة منّا  هلم  مجيًعا  ومشاخينا  وألساتذتنا  ولكم لا  والرضوان الرمحة

 م. 2020آب   22 .العاشق اجلواد  عبد  أخوكم
 يف رثائه:  صديقه ادلكتور عثمان عمر املحمدوقال 

و ت  ﴿   ن.راجعو  إيله  وإنا   هلل  إنا » ال م  ة   ذ ائ ق  ن ف س   ور    لك    ج 
 
أ فنو ن   ت و  ا  إ ننم  م   و  ي و  م   ك 

ة   ي ام  ت اع     ال ق  م  إ الن  ن ي ا  ادل  احل  ي اة   ا  م  و  ف از   د   ق  ف  اجل  ننة   ل   د خ 
 
و أ النار   ن   ع  ح   ز  ز ح  ن  ف م 

ور ﴾   ر   ،وقدره   اهلل  بقضاء  والرىض  واحلزن  األس  من   بمزيد،  (185)آل عمران  ال غ 
  وعفوه   اهلل  رضوان  إىل  األمحد   حسني  الشيخ  الويف  العزيز  األخ   انتقال  نبأ  تلقيت
 . واحلرض السفر يف الرفيق ولعم  ،الصديق فلنعم، وكرمه
 . والكرم ،والصدق ،الوفاء مثال كنت 
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 ،اجلامعية  اثلانية  السنة  يف   كنت  ،واحدة  شقة   يف  ا وسكنّ   مرص   يف  صحبتك
  مدينة   يف  وصحبتك  ،الاصح  املستقيم  األخ  مثال  فكنت    ،األوىل  السنة  يف  وكنت  

  ، الكريم  األخ   فكنت   ( م 1974-1973)  ًعم  يف  وذلك  ونصف   سنة   ملدة   الطبقة
 . ادلؤوب  العلم وطالب

 . واسعة رمحة -أمحد أبا  يا  ،أيخ يا - اهلل رمحك 
 .وألمثالك لك ماتكون أحوج ويه اإلسالمية  األمة وفقدتك  ،فقدتك 

   نزهل وأكرم  ،والَّسور وابلهجة والفرحة ،والور الضياء قَبه  ىلع أنزل امهلل
  رب   هلل  احلمد  أن  دعوانا   وآخر  ،ايله  صار  ما   ىلإ  نصري  ملا   وارمحنا   مقامه،  وارفع

   «.العاملني
 يف رثائه:  الشيخ إبراـهيم احلمدو العمر وقال

 الميس  يوم   املنية  وافته   اذلي  محداأل  حسني   الشيخ  فضيلة  أستاذنا   رثاء  يف
   : البهان السيد دار  يف واتلفسري الفقه لعلم ا مدرسً  واكن، ـهجرية 1442  رمحم 1

 أبّق   واملجد    لسبيله  مىض
 صدوقا   وف  احلبيب  واىف  ومذ
 جتىل   مذ   جىل  املضمار  ويف

 صبوح  هل  العلوم   فيض   فمن
 شهبا   بروق   شام  حني   وأعنق

 مان  أ  اصطرعت  جنباته  ويف
 صبا   أقام   احلبيب  دار  ويف

 حنان   يف   تنادي  وراعية  
 باك    والطرف   خطو ه   ت ت اب ع  

 معييل   ذا :  قالت  البهان؛  إىل

 سبقا   نال   املعايل  وجأ  ويف 
 وثّق   احل ب  بهذا  وعروته

 يرىق   إيله   اجلبنب  غر   هل
 يسّق   بات   املناـهل  عذب  ومن
 وشوقا  حتنانا   العيس  حيث
 فأفقا   أفًقا   هلا   يرىق  جرى 
 مستحقا   دينا   عليه  كأن
 خفقا   االضالع  يصدع  وـهم  

 دقا   تدق   اهلموم   وتصطلم 
 خلقا   اهلل   بعد  سواه  وليس
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 ـهبيه  وذا   املعاش  لك  فقال
 ترىع   اهلل   وعني  ومشت  مىش

 قلبا   ييضء   حني   فيال لنور
 ا زًّ ع    د  ر  الف    باكح    انعم  حسني

 

 يشّق   فليس   حواه   من  لعلم
 أنّق   األملاس  من  فؤادين

ب  ذوقا   أرقاه   ما   ويال لح 
 رفقا   العرفان   يد  وتزجيك

 

 . العمر   احلمدو براـهيمإ
 . اهلل آنسه ،اهلل رمحه  م.2020آب  21 املوافقـه.، 1442 حمرم 2 اجلمعةأبو ظيب، 

 :تلميذه الشيخ عبد ابلاسط شاكر وكتب
  وكرثة  ،سنه  كَب  مع  إنه   إذ؛  لا   ةقالصاع  اكلصدمة  ة الشيخ حسنيوفا   خَب  اكن
  ، اجلذاب  وتفاعله،  املتمزي  نشاطه  سيما   ال،  الشباب  ـهمة  إال  منه  جند  كنا   ما   أمراضه

 .  واملذاكرة العلم حلبات  أو ادلرس  إعطاء يف
  هل  اهلل   وحقق،  اجلديد  للعام  ا جتهزيً   باللكتاوية  اجتماع  يف  اكن   أيام   ثالثة   قبل

 . باللكتاوية باتلدريس  ا متشفً  يزال ما  وـهو  املنية وافته إذ.. أمنيته
 ال   ورصاحة،  ثاقب  ونظر ،  جريء  رأي  وذا،  ا متمرسً   ا فقيهً   -اهلل  رمحه-  اكن 
   لطالبه  واسع  رحب  وصدر،  احلق  يف  حديدية    وصبغة  ،االحنناء  أو  الوف  تعرف
 . وبينهم  بينه والعلم العمر فارق بلغ مهما  زمالء  أو كأبناء يعاملهم  اكن اذلين

  يف  معه ومذاكراتنا  تدريسنا  أثناءيف  ثم، لا  تدريسه أثناءيف  منه لكه ذلك ملسنا 
  منذ   مناطق  عدة   يف  وتقلباتنا   ،ا معً   املتعددة  تنقالتنا   أثناء  يف  ثم،  املباركة  املدرسة

 .  وفاته حني  إىل األزمة بداية 
  فتنة   لك  عن  ابعيدً ،  الئم  لومة  اهلل  يف  تأخذه  ال  ،احلق   يف  ا يًّ عصام    ا نبهانيًّ     اكن 

 .ابلعض   قبل من وأذى بالء  من  ناهل ما  مع ـهرج أو
 حيوطنا   ا دائمً   واكن،  ضغط  أي  حتت  أو  إغراء  أي  مع  ينساق  أن  من  أعقل   اكن

    .أبنائه ىلع األب  بغرية ذاك والشامل اثلاقب بنظره 
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الًّ ،  ا وأبً ،  ا معلمً   لا   اكن  إذ؛  فراقه  وآسانا   آملنا   ل كم   ألمثالا  وتزّنهل  بتواضعه  وخ 
 . ا رأيً  أو حالًّ  هلا   عنده فنجد ، معضلة أو فتوى  لك يف  نستشريه كنا و، لا  واستيعابه
  أن   نستطيع  ال  قد  اليت..  وـهمومنا   مشالكنا   هل  فننرث  نزوره ،  ا رؤوفً   أبا   لا   اكن  كما 
  الصح   أنواع  بكل  فيستوعبنا ،  ومشالكنا   ـهمومنا   يعيش  من  يدي   بني   إال  نطرحها 
  ، يهّدئ  ثم  يستمع  ،أبناءه  األب  يستوعب  كما ،واألرحيية  باملباسطة  املشوبة  هواتلوجي

 . ويوجه ينصح  ثم ،يباسط  ثم
  حني  إىل  اللكتاوية  للمدرسة  دخوهل  منذ  به  سيدنا   عناية  عن  حيدثنا   اكن  كم

  يف   اتلدريس   إىل  اإلهلية  اتلقادير  ساقته  الطبقةكيف  يف  تدريسه  بعد   ثم،  خترجه
  ويقارنها   إال  شدة  يف   يقع  يكاد  فال ،  سيدنا   أنظار  حتوطه  اكنت  وكيف،  اللكتاوية

 .ومعاشه عمله وتراتيب، عسكريته أثناء سيما   ال والعناية الفرج
 .ا مؤانسً  وخالًّ  ،ا ناصحً  ا وأبً  ،فاضاًل  اأستاذً  ،أمحد أبا  اهلل رمحك

  من   ابلاقني  أعمار  يف  اهلل  وأمتع،  البهان  السيد  جوار  إىل  لا   ا فرطً   اهلل  جعلك
 . آمني بهم ونفعنا ، السيد إخوان

 ـه 1442حمرم  2 الشهباء حلب

 :مصادر الرتمجة
 الشيخ حسني أمحد املحمد، )أوراق كتبها يل رمحه اهلل(.  •
العاشق،  و الشيخ عثمان عمر املحمد،   • الشيخ إبراـهيم والشيخ عبد اجلواد 

   .، مراسلة كتابيةالشيخ عبد ابلاسط شاكرواحلمدو العمر، 
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 ملفات مسموعة: 
   لسماع امللفات الصوتية، فضاًل اقرأ الرموز اتلايلة:  

 

 

قول الشيخ حسني: فإذا فقدتمونا فال 
 تنسونا.

 

1 

 

الشيخ عبد اجلواد العاشق يريث الشيخ 
 حسني األمحد.

 

2 

 
الشيخ إبراـهيم احلمدو يريث الشيخ 

 حسني األمحد.
 

3 
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 ( الشيخ حسني كنو15)
 م 2014  –  1956هـ/  1437 - 1377

 
واملفيت  تبحرامل   الفقيهو  ،الفاضل  العالم  ،

 . وكن يلع بن حسني الشيخادلقيق الورع 

 والدته: 
اهلل-  ودل   اتلابعة  العطشانة  قرية  يف  -رمحه 

 . م1956 ًعمحلب يف  منبج ملنطقة

 دراسته:
 اللكتاوية  درسةم  إىل  انتسب  ثم  ،قريته  دانب  املهدوم  قرية  يف  االبتدائية  س  ر  د  

 ًعم  شهادتها   ونال،  فيها   وخترج  ،م1971  ًعم   حلب  يف  )دار نهضة العلوم الشعية( 
 ،1978-1977ًعم  اإلسالمية  الشيعة  لكية  الشيف  باألزـهربعدـها    اتلحق،  م1977

 . م1981 ًعم فيها  وخترج
 عمله: 

فشغل ادلعوة  ميادين  إىل  انطلق    يف   ةبا طال و  ةماماإل  -اهلل  رمحه-بعد خترجه 
فالشهباء  حلب  مساجد   من   العديد    بابمنطقة    يف  «الفتّ   حسني»  جامع  ملن ست، 
حلب  الرص يح    يف  «ابلدوي   السيد»  جامع  ألشهر    ملن ستو،  سنوات  ثالث  يف 

إلدلب  «لكبة  تل »  قرية  ويف  ،«األبراج»  جامع   يف  وخطب   األرشفية،   ومنذ   ،اتلابعة 
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  وبِق   ،حلب  يف  احلديد  باب  منطقةيف    «قوسا   بان»  جامع  يف  صبح إماًما أ  م1981  ًعم
 . م2012 ًعم إىلًسا ر  د  إماًما وم   فيه

 ا قانعً   األمني  الصادق  اتلاجر  مثال   فاكن  ،ا جتاريًّ   حمالًّ   الزـهراوي   سوق  يف  افتتح
 . اليسري  بالربح

  ًعم   (الشعية  العلوم  نهضة  دار)  اللكتاوية  درسةم  يف  للمكتبة  ا أمينً   عمل
 . م 1981 إىل ًعم فيها  ا يلليًّ  ا موجهً  ثم ،م1978
  ًعممن    اللكتاوية مدرسة    يف  رّس د  
  ،واحلديث  ،الشافيع  الفقه    م 2012  إىل  م 1981

 وال  لكل    غري  من  ،والحو  ،واألصول   ،واملنطق
  ، درايسّ   يوم  أي    يف  تهاون    وال  ـهزل    وال  ملل  

  امستوفيً   ،ادلراسية  الفصول  لك  ا مستغرقً 
  ادلراسية   تهبساًع  ا ملزتمً   احلصص،  مجيع
 عباراتها   حل    من  ا متمكنً   ملادته،  ا متقنً   ،لكها 

 . وأدتلها  مسائلها  واستحضار ،عبارة عبارة

 : الكتب اليت َدراسها
 . األنصاري  زكريا  اإلسالم  لشيخ اللباب تنقيح  حترير بشح الطالب حتفة •
 . سلقيينال إبراـهيم  للشيخ الفقه  أصول يف امليَّس •
 .ىلع ألفية ابن مالك رشح ابن عقيل •
 للخطيب الشبيين.  شجاع أيب  منت ألفاظ حل يف اإلقناع •
 . يب املعايل اجلويينأليف أصول الفقه  الورقات •
 . شيخ عبد الرمحن األخرضي لل املنطق يف فن  لسلم املنورقا •

 

 الشيخ حسني يليق ادلرس 
 ف مدرسة اللكتاوية
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 : -اهلل رمحه-  خالقهصفاته وأ من شذرات
 . الصغري بالشافيع بق  ول   متحركة، مكتبة بأنه به العارفون أقرانه ه  ف  ص  و  

 مع  -اهلل  رمحه-  (1)مشاعل  أمني  والشيخ  ـهو  خاصةعلمية    جلسة  هل  اكنت
 . املسالك أوضح كتاب  يف حامد  نذير الشيخ
  وانزوائه   ،العلم  حمراب  يف  لهت  ب  وت    ،واستقامته  بزناـهته  -اهلل  رمحه-  الشيخ  ف  ر  ع  

 . ألحد يزتلف ولم ،ملنصب يسع فلم  ،الشهرة وبريق ادلنيا   احلياة زخرف عن
اشتهر   قلوب  يف  ا مهيبً   واكن  عقله،  ورجاحة،  لسانه  عفةب  -اهلل  رمحه-  كما 

  تكلف   دون  منه  تظهر  اليت   املالطفات   من  الرغم   ىلع  نفوسهم  يف  ا مً ظن ع  م    ، الطالب
 . واآلخر احلني بني

  بإصدار   يكتيف  ال  الفقه،  يف  املتمكنني  املدرسني  من  حسني  الشيخ  يعد  
 . بادليلل احلكم    ع  ب  ت  ي    وإنما  الفقهية األحاكم

 :(الرشعية العلوم  نهضة دار) درسة اللكتاويةمف    شيوخه من
 . رمحه اهلل ،(2) وت ح الرحيم  عبد الشيخ -
 . رمحه اهلل  ،حسون  ابلاسط عبد الشيخو -
 . رمحه اهلل ،( 3) الارص ةمحيد  صالح الشيخو -
   .(4) الشيخ  الفتاح عبد الشيخو -

 

 (. 56)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)

 (. 25)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 2)
 (. 21)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 3)

من العلماء املبتعثني من األزـهر الشيف للتدريس يف مدرسة اللكتاوية: عبد الفتاح الشيخ،    (4)
وحممد   مَبوك،  ومحدي  اذلـهيب،  السالم  وعبد  شعبان،  اللطيف  وعبد  اجلوـهري،  وحممود 

 األسطا. 
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    .اجلوـهري  حممود  الشيخو -
    .اذلـهيب  السالم عبد الشيخو -
 .رمحه اهلل ،الفجن  حممود  الشيخو -
 . ، رمحه اهلل(1) احليج  بشري صالح الشيخو -
 . رمحه اهلل ،عاليا  ادلين عالء  الشيخو -
 . رمحه اهلل ،(2)فرفويط حسان الشيخو -

 : (الرشعية العلوم  نهضة دار)   اللكتاويةدرسة م  ف زمالؤه 
 :  (م1977 –  1976)  ًعم اثلامن  الفوج
  حسنيو  احلسن،  العزيز  عبد   حسنو  العلكة،  عيدو  أمحد و  الفياض،  العيل  أمحد 

  عبد و  رشواين،  اللطيف  عبد و  كريدي،  ابلاسط  عبدو  الصالح،  عبدو  محدوو  كنو،
  حممد و  سليم،  الودود   عبدو  بدلة،  اهلادي   عبدو   زمزوم،  الارص  عبدو  الشايم،  اهلل

  حسني،   شيخ  عيد  حممدو   مالحفيج،  ادلين  ضياء  حممد و  صباغ،  ياسني   سعيد
   غزال  حممود و ود،ادلا يلع حممود و قليشارو،عصوم م حممدو

 
 . ةيف  ت  ن  أ

 :اللكتاوية رحاب ف
  وذلك سنوات ثالث  البهان حممد الشيخ باهلل العارف   -اهلل رمحه- صحب

 .اللكتاوية درسة م يف األوىل دراسته أثناء
  باحة   مرة   البهان  سيدنا   دخل   : يقول  -اهلل  رمحه-  حسني   الشيخ  من   سمعت

  حىت   ل  ه  م    ىلع  ومشيت    ،الشيفة  يده  تلقبيل  الطالب  فأرسع   ،اللكتاويةمدرسة  
 . «منيح تصري بدك»: يل فقال املباركة يمينه لتوقبن  تيتأ

 

 (. 20)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 1)
 (. 13)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (2)
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  فيها  أكون  أن  ادلنيا  يف  عهدي  آخر  يكون  أن  أتمىن»:  يقول  حسني  الشيخ  اكن
 .«ا مدرسً  اللكتاوية يف وأنا 

  باإلسالم،  أعّزنا  اذلي  هلل احلمد»: لفقا  -تعاىل اهلل رمحه- حسني  الشيخ حدثين
نا   ومتّع  وأكرمنا   ،ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  سيدنا   األنام  خري  أمة  من  وجعلنا    ـهذا   برؤية  أبصار 
 .  الكريم احلبيب
 .نا نبي   وارث  رأينا  قد هلل واحلمد فإنّا  ملسو هيلع هللا ىلص  اليب  رؤية فاتنا  قد اكن إن
.  اكملة  حممديةً   شخصيةً   الكريمة  شخصيته  اكنت اذلي املحقق  الاكمل   رأينا   قد

نن   لقد   والكبار  العلماء  من  الكثري  الكثري  ورأينا   برؤيته،  علينا   -تعاىل–  اهلل    م 
رث    اتلالميذ  وأصحاب ؛  لم  سيدنا   مثل    ولكن  الواسعة،  والشهرة  الك    قوًة   اكن  إنه  نر 

 ا أبيًّ   ا عزيزً   ا شهمً   اكن  وإنما ،  اهلوان  يعرف  ال،  اذلل  يعرف  ال،  النوع   يعرف  ال  اكملة
 . ا قويًّ 

  ـهذه   يف  ا صغارً   زلا ما  و-  ا صغارً   ا بً طالن   وكنّا   العظيمة  األيام  تلك  ألتذكر  إين
ب    ، حوهل    نتحلّق  ا غارً ص  ا طالبً   كنا   -ادلار   أنظارنا   عون مت  ،  هخلف    ونسري،  يده  ل ون ق 

ين  إىل بالظر  . الشيف اهحم 
  الروضة   ـهذه  إىل  رجعنا   املودل  من  عودنا   ويف  ،املساجد  أحد  يف  مودل    يف  ا كنن   ةمرن 
  كأنما   بقوة   مشيه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  اكن   كما   سيدنا   واكن،  يلل  آخر  والوقت  املباركة،

 .سيّان وصعوده نزوهل  صبب، من ينحط
  طلعة  وعند  سيدنا   وراء  وكنا   ،اثلاين  أو   األول  الصف  يف  كنّا   ا نأنّ   ألتذكر  إين

هد  وحنن  املباركة  احلارة  ـهذه    وـهو     بسيدنا   نلحق  وال  طىال    يف  ون َّسع   أنفسنا   جن 
 . عمره  من السبعني  جاوز قد

  بالفضل   ألشعر  وإين  ،  البهان  السيد  برؤية  حظيت  أيّن   ا كثريً   اهلل  أمحد  إين
  رايع   إّما ت،  كن  حيث   أعلم  اهلل    تلكن  ولواله،  العظيم  السيد  ـهذا  جتاه   يلعّ   العظيم 
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و    من  بنا   اهلل  جاء  وقد،  اغفاًل   إّما ، وا الـهيً   وإّما ،  ًعماًل   وإّما ،  غنم   ادلار   ـهذه  إىل  ابلد 
  فإين   إخويت،  يا   لكم  أريده  ما   ـهذا  حّقها؟  هلا   نعرف  فهل.  الطاـهرة  ادلار،  املقّدسة

  ـهذه   مثل  عنه  فهمنا   ألنّا   ذلك   منكم   يريد     البهان  السيد   وإن،  ناصح  لكم 
 . «األمور

 الشيخ»:  املنام  يف  هل  يقول  البهان  سيدنا   رأى  أنه   مطر  حسن  احلاج  حىك
 . أكرث حسني  الشيخ  أحببت الرؤيا   تلك فمن . «وزـهًدا ا علمً   ملئ حسني

  مشىف  إىل  نقل  املرات  وإحدى  ،األوقات  بعض   يف  الصحية  حاتله  تسوء   اكنت
  عن   يطمنئ  ال  والطبيب  ،ختفق  أـهله  وقلوب   ، املركزة  العناية  يف  ووضع   العريب   الطب 
   وقد   إال  يشعروا   ولم  حاهل

 
  فجأة   حتسن  لقد:  الطبيب  وقال  ،املركزة  العناية  من  جر  خ  أ

  يتلكم   سيدنا   رأيت:  مَّسوًرا   فقال  ،حاهل  عن  سألوه   استيقظ  أن  وبعد،  هلل  واحلمد
 .باهلاتف ميع

  هلإ  ال  اهلل،  أستغفر:  ا دائمً   يردد  أـهله  يسمعه  صحته  ساءت  إذا  -اهلل  رمحه-  اكن
 .اهلل  ويذكر، اهلل سبحان اهلل، إال

 : نشاطه ف ادلعوة
  يي ر  ح  ف   ،القال قبل باحلال وادلعوة والنشاط العملالبهان  سيدنا  منهج اكن إذا

 .  البهان السيد تعايلم  فيه أثمرت  طالبه من طالب جوانب نذكر أن بنا 
  القرى  يف دؤوبًا  سعيًا  سىع ،املساجد بناء يف قويي  نشاط   لقد اكن للشيخ حسني

 . إيلها  والطباء األئمة وإرسال بها  والعناية وترميمها  مساجدـها  عمارة  إىل الائية
  ،واسًعا  مسجًدا قريته يف أنشأ

 
  لم لكن ،القرآن حفيظتل درسةدانبه م سسن وأ

 .اهلل رمحه ،إكماهلا  من يتمكن 
 . جمتمعه يف  كبري أثر  هل  اكن فقد وادلعوة  واتلعليم  العلم ىلع حرصه أما 
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 وضاقوا   ،جمتمعه  يف  متحكمة  اكنت  سيئة  ًعدة  إبطال  قريته  أـهل  هل  يذكره   ومما 
 أن   أحد   موت   عند عندـهم  املتوارث   من  اكن  فقد  ،ـها ردن   يستطيعون  ال  وـهم  ،ذرًًع   بها 

  يأكل   حىت  ا جالسً   ويبّق   ذبيحة  حيرض  شخص   ولك  ،ثالث  من   أكرث   اءز  الع    ب  ص  ن  ي  
  فجعهم   عما   بالطبخ  فينشغلون  ،امليت أـهل  عند  ا مصائبً   املصيبة  فزتداد   ،ذبيحته  من

  صىل  أن وبعد ،م1994 ًعم  -اهلل رمحهما - حممود  احلاج أخوه  يفو  ت   عندما ف، فقدوا  بمن
  تعارفتم   ما   نقبل  لن   حنن:  قال  ثم   ،طيبة  لكمة  للناس  وقال  ،قَبه   أمام  وقف  عليه
  اهلل    رسول    عن  هلم  ر  ك  وذ    ،ا ًعديًّ   ا طعامً   املرحوم   آلل  فليصنع  أراد  من   ولكن   ،عليه

   أت   ملا   أنه  ملسو هيلع هللا ىلص
 
  إىل   خَب ه   وجاء  بالشام    مؤتة    يف  ق تل  حني    طالب    أيب  بن    جعفر    نبأ

  جعفر    آلل    اصنعوا :  قال  ، جعفر    آلل    طعاًما   يصنعوا   أن  أـهل ه  ملسو هيلع هللا ىلص  اليب    أمر  املدينة  
  ،هل  الاس استجاب هلل واحلمد،  ل همغ  ش  ي   ما  أتاـهم فقد طعاًما 

 
 . العادة تلك لتط  ب  وأ

  إىل   ودًعـهم  ،واتلفقه  العلم  عن  بعيدون  ـهم  ممن  أقاربه  من  ا كثريً   مجع  وقد
  ، الشافيع  األنصاري   زكريا   للشيخ  الطالب  حتفة  عليهم  وقرأ   ،ا أسبوعيًّ   جلستني

  سلك   من  فمنهم  ،فيهم  ذلك   رأثن   وقد  ،العلم  بطلب  وينصحهم  ـهممهم  يشحذاكن  و
 . ذلك بعد  العلم  طريق

 : وانتقاهل مرضه
 جهاز   بسبب  وذلك  ،سنني  عش  قرابة  بنوم    -اهلل  رمحه-  حسني  الشيخ  يهنأ  لم
  وزيادة الرئتني بتوسيع  يقوم  الوم  عند  يلبسه

 
 . كسجنياأل

  بسبب   الشيخ  ىلع  الضيق  ازداد  الشامية  بادليار  مرت   اليت  حداثاأل  أوج  ويف
  صحته  فازدادت  ،األوكسجني  جهاز  تشغيل  ىلع  القدرة  وعدم  ،الكهرباء  انقطاع
  فابتعد   ،(صغري  جراح)  قريته   يف  ريفها   إىل  حلب  من  انتقل   قد   آنذاك  واكن  ،انتاكًسا 

  « اللكتاوية  عن  البتعادي  ببطء  أموت   أنا »:  يقول  فاكن  واتلعليم  العلم   جو  عن  ا قهرً 
  ، اتلعليم  ممارسة  أثناءيف    البهانية  ادلوحة  وسط  اهلل  يقبضه  أن  ا دائمً   دًعؤه   اكن  فقد

 .فعل شاء وما  اهلل  رقدن  ولكن
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  لك   حيتاج  فاكن  ،جسده  يف  السوائل  باحنباس  -اهلل  رمحه-  الشيخ  ابتالء   وازداد
  املحيطة   القرى   مشايف  يف  باإلبرة  السوائل  لسحب   الطبيب  عند   جلسة   إىل   يومني 

  املهدوم   يف  والعيادات  املشايف  تلك  مجيع  يف  نزل  الشيخ  بأن  القول   ونستطيع  بقريته،
 .منبج  وآخرـها  ومسكنة حافر ودير

  أن   رص   ي    فاكن  ،للعالج  تركيا   إىل  بالروج  عليه  ونلحي  ن أـهله وأصدقاؤهواك
 .أفضل ـهنا  أفضل ـهنا :  ويكرر الشام بالد  يف يبّق

  ثم   ،أيام  ثالثة  ومكث  ،منبج  بمدينة  األمل  مشىف  إىل  ل  ق  فن    ،املرض   به  واشتد
اثلالث من    األحد  يوم   ،الطاـهرة  روحه  فاضت  ـه 1437سنة    املكرم  شعبان  شهر يف 
 . م 2014 حزيران 1 املوافق

 صابر  بقلب  ،واالبتالء   الشدة  من  قاساه  ما   قاس  ،ًعمل  ًعلم  صفحة  يتو  وط  
 . مأواه الفردوس  وجعلرمحه اهلل  ،بقريته ول  ت ل   مقَبة يف ودفن ،ذاكر ولسان

 رثاؤه:
 :(1) مالحفيج ادلين  ضياء  حممد  الشيخ صديقه  رثائه ف  َب تَ كَ 
 نزعت   !جلل  وخطب  !عظيم  حادث!  العظيم  العيل  باهلل  إال  قوة  وال  حول  ال

  أعظم ف  ،الشام  بالد   من  وضواحيها  حلب  يف  الشافيع  الفقه   عمائم  من  عمامة  ايلوم
 . علمائهم يف ا خريً  املسلمني ض ون وع   ،األمة أجر اهلل

  واحلبيب   األخ  كنت    لقد،  ضياء  أبا   يا ،  حسني  الشيخ  أيخ  يا   اهلل  رمحك
 . واجلليس واألنيس والصديق
  علمتين   ألنك  ؛األخرية  الكبرية  حمنتك  يف  دانبك  أكون  أن  أتمىن  كنت    كم

 .حمنة  لك  يف ا دائمً  ميع تكون أن
 

  ادلرر »  من   القسم اثلالث  يف  سريته   تأيت  م(:1958ـه/1377)مالحفيج  ادلين  ضياء   حممد   الشيخ (  1)
 . «احلسان
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  جامعة   يف  ا وأربعً   اللكتاوية،  رياض  يف  العمر  ربيع  من  سنوات  ست  امعً   أمضينا 
 .قلوبهم من أحبوك  وأساتذتك شيوخك لك أن أشهد و األزـهر،

 العليا،   ادلراسات  ا معً   لنستأنف  املنورة  املدينة  يف  جتاور  أن  رغبت    وكم  كم
  ثالثة   من   أكرث  فيف،  وادلكتوراه  املاجستري   من  أرىق  ا ورشفً   ا عزًّ   لك  أراد  اهلل   ولكن 

  وـهم   منهم  الكثري  فتخرج  الشعية،  العلوم  نهضة  دار  صفوف  يف  العلم  لقنت  عقود 
 .وادلكتوراه املاجستري  فوق العلم يف

 أن  أردت  لكما   جلييس  وكنت  ،احلياة  سفينة  يب  اضطربت  لكما   أنييس  كنت
 وأشهر  وامتحاناتها،  ومرص  ويلايلها،  اللكتاوية  أيام   عمري   ذكريات   أمجل   مع   أخلو

(  هلا   حسن  أبا   وال  مسألة)   طرأت  لكما   الفتوى   يف  ا ركنً   يل   وكنت  ،وإجازاتها   الصيف
 . حسني الشيخ هلا : قلت  

ي   فيك  وكأنه،  تواضعك  فيك   وجدته  ق  ل  خ    أسىم  إن ـ يل  ب ل ِق  ج    تعرف   ال  ،خ 
  طلبة   من   الكثري   به  ابتيل  اذلي   ، بالفس  عجاب واإل  الزـهو  وال  الكَبياء،  وال  الغرور، 

ل ق    يف  كنت،  ايلوم  العلم ين  ال     :اآلية  حتيك  ـهذا  ك  خ  ا ل ذلن  ل ه  ة  جن  ع  ر  خ  ار  اآل  ﴿ت ل ك  ادلن
)القصص    ﴾ تنق ني  ل ل م  اق ب ة   ال ع  و  اًدا  ف س  ال   و  ر ض  

األ   يف   ا  ل وًّ ع  ون   يد    اكن   وإذا،  (83ي ر 
  شسع  من  أجود   نعله  شسع  يكون  أن  الرجل حيب  ال  أن  يه »:  يقول املفَّسين  بعض 
 . ا أحدً  اهلل ىلع أزيك وال املقام، ـهذا أـهل من فأحسبك «صاحبه نعل

 يأتيها   حنل،  خلية  القديمة  حبلب  قوسا   بان  جامع  يف  املتواضعة  غرفتك  اكنت
 يف  ا كتابً   عليك  يقرأ   ـهذا  والطبيب،  واملهندس  واملعلم  وابلدوي   واملزارع   اتلاجر
  جلميعهم،   صدرك   فيتسع   ملشلكته،  فتوى   وـهذا   ملعضلته،  حالًّ   يسألك  وـهذا   العلم،
  وغنيهم   وكبريـهم،  صغريـهم  دليك  ويستوي   ضجر،  وال  ملل  دون  بإسهاب  تشح

 . ووجيههم ومغمورـهم وفقريـهم،
  . باسمك  أسميته:  يل  وقلت  األول  مولودك  إيلّ   قدمت  يوم   أنىس  ال:  ضياء  أبا   يا 
 .الوفاء يف ا درسً  تعطي  وكأنك
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ل ق ك   عن  ينتيه  ال  حديث   الفؤاد  يف:  ضياء  أبا   يا  م ك   وأد ب ك،  خ  ر  ائ ك،   وك  خ    وس 
ف ائ ك ت ك،   وو  روء  هار تك،  ك  ئ ون قا   وم  ة    وط  الم  ر ك،  وس  د  ت ك  وت قاك   ص  فن   وأدب ك  ،  وع 
ي ائ ك اهل     حييك  فقيه    ًعلم    سرية  للتاريخ  ألكتب  وقيت  يف  يبارك   أن  اهلل  فعىس،  و ح   ح 

ولة ق  فايع    اإلمام  م  يد  أنا »:  الكبري  الر    ، بشيخ  لست    أنا ،  شالاّل   الش  أنا   ش،الاّل   مح 
ت   ش   . «اهلل خلق من  أحد   ىلع شيخ   أن  يل  خطر إن وـهامان، فرعون مع ح 

نن   أحسست،  ضياء  أبا   يا   -واهلل-  رحيلك  آملين
 
ن   أ ة    لك  ر    ك ياين  من    ذ رن ع    ت ش 

ب   ر  ك   ة  بالغ  إنن ، ب ع د  ل ويع بني   و  تمً  ض 
 
أ  . تيهن  ي   ال ا م 

  حسني   الشيخ  أيخ  يا   فراقك  ىلع  وإنا   يلحزن،  القلب  وإن  تلدمع،  العني  إن
 .راجعون إيله وإنا  هلل وإنا  الرب، يريض ما  إال نقول وال ملحزونون،

 :مصادر الرتمجة
  مصطىف   الشيخ  حبضور  ،قوسا  بان  جامع  يف  همع، مقابلة  كنو  حسني  الشيخ •

 م. 2008 يارأ 20يف  ،وت ح  مصطىف الرمحن  عبد والشيخ ،غزال حممود  والشيخ ،كنو
 .كتابيةً  ، مراسلةً (1)كنوابن الشيخ حسني    الشيخ حممد ضياء ادلين •
  .كتابيةً   ، مراسلةً الشيخ حممد ضياء ادلين مالحفيج •

 ملف مسموع: 
 لسماع امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: 

 
 
 

 

نهضة    اللكتاوية مدرسة    يف  خترج   كنو  حسني   الشيخ   ابن   ادلين  ضياء  حممد   الشيخ (  1)   )دار 
 . مراسلًة كتابيةً ، م2003 العلوم الشعية( ونال شهادتها ًعم

 
لكمة للشيخ حسني كنو عن السيد 

 م يف اللكتاوية.1997البهان ًعم 
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 ( 1)محزة عباس مهنا ( الشيخ 16)
 م 2005  –  1941هـ/  1426 - 1360

 
وادلاعية   الاصح،  والادم  املدرس،  املفيت 

الشيخ محزة بن عباس بن مهنا بن محد بن    الصابر  
ابلو  عشائر  من  منصور،  بن  عبد  بن  عيىس،    حمّمد 

الف تقطن  إىل  اليت  أصوهلا  وترجع  األوسط،  رات 
  ئ.ي  ط  

يف   الفلوجة  منطقة  ودل    ،م1941  ًعمًعمرية 
 . وترتيبه رابع بني ستة إخوة 

فوادله   وترعرع،  عوده  نما  بسيط  قروي  ومسكن  صاحلني  أبوين  كنف  ويف 
ي   لم  تِق  ي  فاّلح  ولم  احلالل  لقمة  إال  الصال،  هد  طعمه  جلميل  إال  بسبب ه  لكنه 

ا كواحد  ا عند أحد أقربائه، فأضىف عليه حنانً احلاجة دفع بودله ألن يكون راعيً 
يؤذن   ويتطلع إىل نقلة حلالة أفضل،  ياًًع من أبنائه، ومع ـهذا فإن محزة يستشعر ض  

ا يف غنمه، فتتدفق ىلع لسانه  ا خطيبً وجيد من نفسه أحيانً ،  للصالة يف املرىع ويقيم
معن يفهم  ال  أو  عبارات  رؤيتهم  ويتمىن  والعلماء  األويلاء  عن  يسمع  وـهو  اـها! 

أحدـهم أمرً   ،يكون  تعاىل  اهلل  أراد  ـهين وإذا  أسبابها  يف   ،أ  سنتني  أمىض  أن  فبعد 
الريع عزفت نفسه فرتكه رغم معارضة أرسته، وجلأ إىل خالة هل يف مدينة الفلوجة  

 

 (. 331: 1) 1انظر كتاب »السيد البهان« ط  (1)
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الكبري الفلوجة  جامع  إىل  ويرتدد  عمل،  عن  أزـهر  »  يبحث  آنذاك  الكبري  واجلامع 
وخارجها، حيث الشيخ عبد العزيز  علماء السنة، ومرجع الاس من داخل األنبار  

 . «ومدرسته اآلصفية الشعية -محه اهللر-سالم السامرايئ 
ما محزة أدراك  وما  ويرصد حلقة علم    !؟ ومحزة  املسجد  من  ناحية  جيلس يف 

ويتهيب اتلقرب منها، فلحظه شيخ احللقة احلاج عبد  ،  ، يرنو إيلها بقلبهعن كثب
األعمام؟  ، فاستدًعه وبادره بأسئلة عن اسمه، ومن أي  -رمحه اهلل-  ل  ج    د  ي  د  ح  اهلل  

  سالم زيز وأين يقيم؟ وما ـهو عمله؟ فأجابه، وقّدر اهلل تعاىل أن طلبه الشيخ عبد الع
اهلل-  السامرايئ فقال:    -رمحه  وبغيته،  ـهويته  اآلخر ىلع  ـهو  يلتعرف  ذاته  ايلوم  يف 

 فأرشده إىل أحد ابلنائني ليشتغل معه يف اجلص والطني.  ،أحبث عن عمل
   ل تقرأ وتكتب؟وذات يوم سأهل الشيخ ثانية: ـه 

قال: نعم، فأدخله    ؟ألنين لم أدخل املدرسة، فقال: أحتب أن تتعلم   فأجابه: ال
للقرآن الكريم، فاطمأن محزة، وـهدأت    ا أعقبها ختمً   حلقة تعليم للقراءة والكتابة

 ب  وكأنّه أمسك برأس احلبل، ثّم ق    مشاعره 
يف الصف األول يف    -رمحه اهلل-ه الشيخ  ل 

ة قدوم السيّد  ن  ، ويه س  م1962وباتلحديد يف    ا وعمره واحد وعشون ًعمً   اآلصفية
برؤيته  الّبهان   فحظي  العراق،  إىل  مرة  وـهكذا    ،أول  بشخصيته،  قلبه  وتعلق 

وـهو يف أول مرحلة من    ،ويستشعر بفقده  ،مجع اهلل تعاىل حلمزة لك ما اكن حيلم به
ادلنيا لعلماطلبه   يف  العمل  فهجر  مكتفيً ،  ،  تعاىل،  اهلل  ىلع  بكليته  بما  وأقبل  ا 

 تقدمه املدرسة هل من مرتب متواضع أسوة ببقية أقرانه. 
ا صحب  دراسته  سين  العزيز  وخالل  عبد  حلب،    السامرايئ  سالملشيخ  إىل 

الّبهان   السيّد  برؤية  جم  فتشف  منه  وجلس  وسلك  ثانية،  ملربيه،  املريد  لس 
  رمحه اهلل: فدًع يل    ،هل عدم حفظه وفهمه، يقول  طريق أـهل اهلل ىلع يديه، وشاك 

 مالزمة يل.  فانشح صدري، فرصت أقرأ وأحفظ وأفهم، وال زالت آثار دًعئه 
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اثين أكمل  أن  شيخه    ًعًما عش    وبعد  أجازه  اآلصفية  اهلل-يف  وشغل   -رمحه 
فدخل لكية   تتوقف،  لم  للعلم  طلبه  بمدرسته، لكن عجلة  وكيل مدرس  وظيفة 
اإلمام األعظم يف بغداد، وخترج فيها بعد أربع سنوات، شغل أثناءـها وظيفة اإلمامة  

ا،  ا وخطيبً اللكية إىل مدينة العمارة إمامً   يفالفافني، ثّم انتقل بعد خترجه  يف جامع  
الساعد   الفياضثّم ًعد يلكون  حمّمد  أيوب  للشيخ  األمحدية  مدرسً   (1)األيمن  يف  ا 

جامع الوحدة يف الفلوجة، إماًما يف  يف األنبار، واستقر به األمر  الشعية يف الادلية  
ثّم ترافقنا يف آخر حمطة هل يف طلب العلم عند مفيت ادليار العراقية الشيخ العالمة  

الكريم حمّمد املدرس باحل  عبد الكريم بيارة  ببغداد، وامللقب ب  رضة بالقادريةعبد 
 مضينا عنده سنتني سوية، وبقيت بعده نصف ًعم. أرمحه اهلل تعاىل، ف

ا من أكابر علمائها، تشهد هل مدينة  واحدً   ويف مدينة الفلوجة اكنت انطالقته
الفلوجة بالفضل يف الفتوى واتلدريس وخدمة الفقراء واإلصالح وبناء املساجد،  

ووحني   مدرسيها،  أحد  اكن  الشعية  املحّمدية  احلرضة  مدرسة    تسلّم افتتحت 
السنة اكنت آخر سفرة هل إىل    ه من تأسيسها، ويف ـهذة عش ًعًما  إدارتها بعد ثالث

حلب، وبصحبة أحب تالميذه ومعاونيه يف اتلدريس فضيلة الشيخ حممود حسني  
 جمباس.

األلويس تابع  ي ـهشام  قائاًل حدثين  :  فيقول  الشيخ  حممود حسني  اكن  »:  الشيخ 
أنىه   أن  بعد  مرة  ذات  عليه  دخلت  تعاىل،  اهلل  من  الوف  شديد  محزة  الشيخ 
وضوءه وصىل ركعتني، فرأيته يرضب ىلع رجله ويقول: إيه يا محزة! ماذا تقول لربك  

الّبهان  غدً  سيدنا  يرددـها  اكن  لكمات  من  ويكرث  ـه  ي  ط  خ  »:  ا؟  العمر  ىلع  ا 
 «. وعمرو قىض مع زيد ي  

 

 (. 11)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)
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أحيانً  منه  ويطلب  واتلهم،  الريبة  مواقف  خيىش  اكن  تَبًعت    ا كما  جيمع  أن 
يدفعه يل أرصفه   أو  فيأىب، وخيرج من راتبه ويضع يف صندوق اتلَبًعت،  ملسجده 

 . عن تقصريي يف عميل يف اجلامع ا ـهذا املال عوًض  ذخ  : ، ويقولىلع املسجد
قال:   أيامه  آخر  يف  أنه  أخالقه  كمال  يلعّ ومن  الاس  يتلكّم  تابع ملاذا  ثّم  ؟ 

 «. مساحمني لوجه اهلل ا،تلكّمويلوـهم فأجاب: دع
ا، وإنما أذكر ا محيمً وصديقً   ا ا عزيزً وإين إذ أكتب عن الشيخ محزة ال لكونه أخً 

الضيافة  ،واتلواضع  ،واحللم  ،واحلياء  ،واألدب  ،الصدق ادلنيا   ،وكرم  يف   ،والزـهد 
الّبهان   سيدنا  ومرشده  لشيخه  في  ، والوفاء  بكلمايت  أضعه  من    هفلم  أكرث 

تأخذه   ال  ًعلم ًعمل،  أنه  عنه:  يقال  ما  وأقل  يسرتشد  مرتبته،  الئم،  لومة  اهلل  يف 
ولم يثلم دينه، رجل تعلوه السكينة والوقار، وحتكم  ،  ، لم ينافقوتعتمد فتواه،  برأيه

شغل نفسه بفضول،  ا أو حكمة، وال ي  وتعامالته، ال ينطق إال علمً الشيعة أخالقه  
لم يتغري، وأمجل أيامه وأسعدـها أن يصبح وقد    وـهو ىلع عهده مع سيدنا الّبهان  

 فيحدث من حوهل بما رأى. رآه يف منام
بسيدنا   إعجابه  شدة  آلخر  حني  من  منه  أسمع  بعض   ،وكنت  يل  وينقل 

و  ،أحاديثه، قال الّبهان  رمحه اهلل:  تعرفت فيه ىلع    من خالل صحبيت لسيدنا 
 لم تذكرـها كتب السري، ولم أسمعها من فم أحد.  ملسو هيلع هللا ىلصأشياء يف سرية املصطىف 

 «. ادلنيا أخذت الكثري من األكابر»يقول:  وحدثين مرة: أنه سمع سيدنا  
ا سالح احلذر من حب ادلنيا، فلم متنكبً   -رمحه اهلل-ذللك جتد الشيخ محزة  

 يركن إيلها، أو إىل اذلين ظلموا.
وجمانبة ابلدع واألحزاب واألـهواء، فلم ،  وعرفت عنه مواقف الزتامه الصواب

 .جينح ولم يضعف
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اهلل   بتوفيق  العراق  بعد سنتني من    -تعاىل-وتمكن  من مجع  م  2003احتالل 
ا هل،  اذلي انتخب رئيسً   ( جملس العلماء) علماء الفلوجة ىلع اختالف مشاربهم يف  

األبلاب بكل ما خيفف من عظم ابلالء وهليب الفنت، وآلت هلذا    يتشاور فيه أولو
املجلس مرجعية الفتوى والقرار السيايس يف املدينة، وإذا برايع الغنم أول حياته  

 بالقول والفعل واحلال واللق.  الفلوجة  يرىع بفضل اهلل تعاىل مدينة
تعاىل-رأيته   اهلل  وـهو    -رمحه  املحّمدية  احلرضة  دامع  حياته  من  يوم  آخر  يف 

رسورً  أشهد  فلم  وقتئذ،  املدرسة  يف  مدير  يتحرك  ايلوم،  ذلك  مثل  وجهه  ىلع  ا 
املسجد بني طالبه وإخوانه وكأنّه يف مقتبل عمره أو من غري ـهذا العالم، ثّم صىل  

 ظهر يف اجلماعة وخرج. ال
ايلوم: اثلالثاء     تشين اثلاين   29 ـهاملوافق  1427ذي احلجة    27ويف مساء ذلك 

 .م اكنت الفاجعة2005
الشيخ حممود حسني جمباسالشيخ ـهشام:    قال قال: كنت مع    حدثين فضيلة 

يابسات  خزب  كَّسات  بيده  حيمل  وـهو  والعشاء  املغرب  بني  بمفردي  محزة    الشيخ 
فقال يل: يا أبا   ،اكنت حمفوظة يف اثلالجة، يأكلّها ويشب عليها املاء، وـهو مَّسور

إحسان، اجعل صلتك مع اهلل، وال تلتفت ملا يدور حولك من آراء ومناقشات بال 
 . فائدة

الع صالة  أدائه  سورة  وبعد  يف  ويقرأ  بيده  مسبحة  حيمل  بيته  إىل  خرج  شاء 
الفلوجة   مستشىف  إىل  نقل  ثّم  مسجده،  باب  يف  جمهولني  أيدي  ىلع  فقتل  تبارك، 

   ففارق بعد ساعة احلياة.
ويف ايلوم اتلايل: خرجت الفلوجة عن بكرة أبيها تودعه إىل مقَبة الشهداء،  

ن   م  ﴿  لم يمأله أحد من بعده  فرااًغ املدينة لكّها يف ميتم، وخلف    -رمحه اهلل-وترك  
وا اهلل  د  ـه  ا ًع  ق وا م  د  ال  ص  ن ني  ر ج  م  ؤ  ر     ال م  ن ي نت ظ  م من ن ه  م  َٰ حن  ب ه  و  ن ق ىض  م من ن ه  ل ي ه  ف م  ع 

ياًل﴾ ل وا ت ب د  ا ب دن م   . (23  األحزاب )  و 
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 ( احلاج رشيد مشعان17)
 م 2008  –  1943هـ/  1429 - 1362

 
ىلع  األنبارافظة  حم الفرات    تمتد  جانيب 

سورية   حدود  ىلع  تطل  اليت  ابلادية  مع 
والسعوديةواأل مساحة  ،  ردن  ثلث  وتؤلف 

ناحية  ،  العراق جتد  تكاد  إالوال   فيها 
حمبون صادقون   كنافها للسيد البهان  أوب
األ  وـهكذا  ،تباعأ و يف  خواص  زمنة  لِلَف 

  .شخاصمكنة واألواأل
  ، وًعنة  ،يف سائر ابلقاع بمدن القائم  ءخيلفهم النشصحاب  ألن ينتقل اأوقبل  

 ،والرمادي،  والرطبة  ،وكبيسة  ،وـهيت  ، وابلغدادي  ،وحديثة  ،والكرابلة،  وراوة
 . هلل رب العاملني واحلمد ،والكرمة ،والعامرية ،والصقالوية ،والفلوجة ،والادلية

ن البهان  أكما    «وييس وحدهاأل»  حدث عنتوحنن    ـهذا   طلق عليه سيدنا 
 .العنوان

وابل اهلداية واختصته العناية بل اكن من    أصابهمـهؤالء اذلين  ممن    ـهو واحد
حظه ووافر فضل اهلل عليه   حلب يلناليف لكتاوية    اذلي تعلقح العرايق املتمزي  ل  ابل  

 فيها.مىض حياته أبالصحبة القلبية اليت 
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 والدته ونشأته: 
العراقجزيرة ناحية ابلغدادي بمحافظة األودل يف   مجادى اآلخرة    27  نبار يف 

 ـه. 1362
الفطرة يف قرية ـهناك تعرف     مصغرة   (ةيبل  ي  و  د  بـ )ترعرع يف بيئة صاحلة ىلع 

ادلوالب   لكمة  يعتمده    وأمن  اذلي  بالاعور  يعرف  مزروًعتهم   الاس يفما    سِق 
 . كما ـهو احلال يف نواعري مدينة محاة يف سورية

بن حسني   بن مشعان  العبيدية وقد  اهلل من فخذ ابلوشطب    بن عبد ورشيد 
)القربة    اشتهرت  ابلوشطببـ  ًعئلتهأاليت    ( دويليبة  مستقر  ن  أبعد    صبحت 

 . للعشب واملاء ا غنامها طلبً أـهجرت اتلنقل ب
 أرسته: 

تعاىل-  أنش ابلو  فوادله  ،صاحلنيوين  أببكنف    -رمحه اهلل  غنام    شيخ عشرية 
يكاد خيلو من    وبيته ال  ،خالقهأبكرمه وشجاعته وماكرم    مشهوروـهو  العبيدية  

 .ال مع ضيفإ يتناول الطعام  الضيوف وـهو ال
 .فيه تشارك زوجها بنفس الصفات  « جنمة الغدير» ما وادلتهأ
مًرا   وادلته مضت  أ و وملا ،  دراكها ووعيها إلم تفقد  لكن    ،ًعًما قارب تسعني    ع 

األ توجهت  حرضـها  يدـها  إجل  مدت  ثم  القبلة  األ إىل  وتناولت  ىل   فاراًغ   ناءً إرض 
تقول ويه  فمها  ىلع  ل  أاهلل  »  : وضعته  حيايت أ  م  كَب  يف  اللنب  ـهذا  مثل  ثم  «  رشب 

ر حتت  الوسادة  وسحبت  وغّط أ تبسمت  تنطق  ت  سها  ويه  ادلنيا  وفارقت  وجهها 
 . بالشهادتني

بعث  أخر حني  اآل  ووادله ـهو وفاته  الم  إدرك قرب  قرية  اّل ىل  خرى  أ صالح يف 
ن يلقنه وفارق ادلنيا بنفس ايلوم وـهو ينطق  أنه سيموت ـهذا ايلوم ويرجوه  أخَبه  أ و

 . الشهادة
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  .ا ال صاحلً إ يكون اغبًلا رسة كهذه ال أيف  ومن ينشأمؤمنني  اكن أبواهوـهكذا  
 :وصلته بالسيد انلبهان دراسته

ف قرية جماورة  املسريية يف  اثلامنة من عمره يف مدرسة  االبتدائية يف  ذا  إ دخل 
كمل  ادلراسة املتوسطة ثم اتلحق باجليش ىلع  أ و،  ـهلهأ رجع منها ذـهب يرىع غنم  

نائب ضابطمال  برتبة  اجلوية  القوة  معه حمبني    ثناءـها ىلعأ  فعرّ وت  ،  ك  متطوعني 
د  أمحوصباح    ،(1) م الكبييسي  ح  ر    ـهم حممود   البهان  حممد  سيدنا  لعارف باهلل  ل

زيز  أويف ـهضبة قاعدة معسكر احلبانية حتت    ، وعبد الرمحن زيدان مشكور  ،راجح
اكن   وإشواقهم  أزيز  أالطائرات  احلبيب  البهان  سيدنا  الفينة  أ ىل  بني  وـهم  خباره 

الفلوجةواأل يف  يزتاورون  جمالس    ،خرى  حممد  إوحيرضون  الشيخ  السيما  خواننا 
وألن   فاض اهلل عليه  من داللة ىلع سيدنا  أالفياض الكبييس اذلي يزيدـهم مما  

  ىل حلب إلم يتمكن من اذلـهاب    نذاكآىل خارج العراق حمظور  إسفر العسكريني  
احلاج حممود   احلميم  تمكن  غ  ب    مي  ح  ر  لكن صاحبه  احلدود  أزي   ويصل  ن جيتاز 

 .ـهناك
 :  ىلع قدم سيدنا أويس القرين

من حرضته    طلبف  ،خاصةيف جلسة      عند سيدنا   مي  ح  ر    اكن احلاج حممود 
  وذكر    «صاحبك ـهذا جمذوب »  :صاحبه رشيد يف املجلس فقال هل سيدنا   ب  ل  ج  
 « وييس لوحدهأ» نهأ

ويس القرين اذلي منعته خدمة أمه الرضيرة  أويه مرتبة تذكرنا حبالة سيدنا  
ايلمن   من  امليجء  املنورةإمن  املدينة  الصالة  أ و  ،ىل  عليه  الرسول  سيدنا  عنه  خَب 

ذا اجتمعا به إوصافه وطلب منهما  أ  وسيدنا عمر    اعطى سيدنا  عليًّ أ والسالم و

 

 (. 68) رقمها  الكتاب ـهذا يف ترمجة هل  (1)
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ن يراه  أفاكن هلما ذلك يف خالفة سيدنا عمر وآمن به دون    ،(1)ن يطلبا منه ادلًعءأ
يقظة ويأخذ    -عليه الصالة والسالم-ن جيتمع به  أ  ا  فبلغ من تعلقه حبرضتهظاـهرً 

ش  إغزوة    ملسو هيلع هللا ىلصغزا رسول اهلل    واهلل ما »  :عنه مشافهة ويقول  جّ ال وغزوت معه وال 
يف   الشيف  رباعيته  إحد  أوجهه  كَّست  وال  وجيه  وشج  وكَّست  إال  ال 

  : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل  : »جابأ وحني سئل سيدنا البهان عن حاتله ـهذه    ،(2)«رباعييت
 ( 3) «حبأاملرء مع من 

خذ املبارش من سيدنا البهان ا عن ـهذه املرتبة باألن احلاج رشيد ليس بعيدً إو
 ، ويس القرين  ألوحده وـهو ىلع قدم سيدنا  وييسأفهو . 

ثمانيةأ  نأ  وبعد وتنقل    كمل  اجليش  يف  سنة  احلبانية وعشين  مدينيت  بني 
نشإوالفلوجة سنوات ًعد   اليت  القرية  واقتطع    أىل  ا من مزرعة هل فشيد  رًض أفيها 

املبغضون لأل صبح فيه اإلأ ا وعليها مسجدً  رادوا به أ ويلاء ومام والطيب فحاربه 
 . فحفظه اهلل تعاىل من كيدـهم  اكيدً 

حامد  حدثين   الشيخ  قال:صديقه    ق ّدس -البهان    سيدنا   عند   كنت  »  صّخ 
ه   كنا   عندما   م  1971  ًعم   السبت  يوم  بيته  يف   املباركة  حبجرته  خاصة  جلسة   يف  -رس 

أوصاين  فقلت:  العراق،  إىل   للعودة  نودعه  مشعان   ورشيد  مي  ح  ر    حممود   سيدي 
  ميع   ـهم  نعم  »:  ًعل  بقوة وبصوت   فأجاب  اجلنة؟  يف  معك  ـهم  ـهل  عليك،  يسلمون

 هلما. وأعطيتها  البشارة  ـهذه كتبت   «ميع وأنت اجلنة يف

 

  حديث( القرين  أويس فضائل من باب - الصحابة فضائل كتاب) «صحيحه» يف «مسلم»  رواه( 1)
   . (1969:4)  (2542)  رقم

ين ن ور  ذكرـها  (2)  . ( 334: 2) ط األزـهرية ( أحد غزوة  آخر) «احللبية السرية»  يف احل ل يب  ادلن

  رقم   حديث(  وجل  عز  اهلل  حب  عالمة  باب  -  األدب  كتاب)  «صحيحه»  يف  «ابلخاري »  رواه  (3)
(6168)  8 :39 . 
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  رمحهما -  مي  ح  ر    حممود   واحلاج  مشعان  رشيد  احلاج  بني    البهان  آىخ سيدنا 
إذا  واإليثار  الصادقة  لألخوة  مثااًل   فاكنا   -اهلل تعاىل،    اهلل  ذكرت   رأيتهما   والوفاء، 

 الشيفة.   الرابطة يف وكأنك
  قدم   ىلع   ـهذا»:  سيدنا    عنه  قال  -اهلل  رمحه-  مشعان  رشيد  احلاج  واألخ

  سيدنا   لرؤية  شوق  يف  اكن  «البهان  أويس»  العراق  يف  نلقبه  وكنا   «القرين  أويس
  سيدنا   لالكم   ا حتقيقً   حممدية   مرتبة، وـهذه  ذلك  حيصل  فلم  ادلنيا   يف  به  واالجتماع

نا   سمعت    . اهلل  رمحه   ـهذه  احلالة  ىلع   ربه  جوار  إىل  انتقل   وقد ه   ق ّدس   الكريم  سيّد  ّ   رس 
 رمحهما-  مشعان  رشيد  احلاج   وكذلك  «العسكري »ـ  ب  مي  ح  ر    حممود   احلاج  يلّقب

  الطائرات   صيانة  ىلع  يشفان  ،باحلبانية  اجلوية  القوة   يف  سويةً   اكنا   ألنهّما   -اهلل
 .وجتهزيـها 

 سيدنا  عند   أيوب   والشيخ  أنت    دخلت    عندما   : م ي  ح  ر    حممود   احلاج  يل  قال 
  سيدي   ـها   ـها   أنادي  وأخذت    معكما   ودخلت    قليب  حت  ّرك   م  1973  ًعم  خاصة  جلسة
غيّن 

 
ّرك ت»  وأ   ابتسم   اللحظة  نفس  يف  سيدنا   عند  وحنن  «فاركتهم  ل ّمن    الروح  ح 

نا  به  العسكري   حممود   ـهذا»:  وقال  سيّد  ّدو  ا   «ج  ن ا   ف ل م ّ د    ماذا   اللحظة  تلك  يف  سألاه  ع 
نت     ي ّدوي   حمّركها   وصوت   الطائرة  جن  ّهز  مشعان  رشيد  وأيخ  انا   كنت    :قال  :تقول  ك 

  أغيّن   وأنا   ،سيدي  ـها   أمحد  أبو  ـها   ـها   صوته:  بأىلع  ينادي   رشيد  ،أحد  اليسمعنا 
ّرك ت» كت هم ل ّمن   الر ّوح ح   «.فار 

 وفاته: 
املوافق للخامس من  ـه 1429  الامس من شوال سنة  األىلع يفىل الرفيق  إانتقل  
 . م2008 ول سنةتشين األ
   .رمحه اهلل آنسه اهلل ،دويليبة مسجده يفجوار  جثمانه إىلوشيع 
األ  يقول  يومً   :كَب حممدودله  بثالثة عش  وفاته  صبغ يف حوايش  أا كنت  بعد 

دخول   فاستشعرت  داخله  من  فنظرت املسجد  وادلي  إ ف  رجل  ـهو  اهلل-ذا    -رمحه 
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خرى خلف  يديه الواحدة ىلع األ  ا يميش واضعً   اكن  «اصبغ اصبغ الختف»:  يقول يل
مما  روحه  أيدلل ىلع    ظهره  وتلكن  من سريته    مطلقة  رمحه  -يه شذرات َمترصة 

سيدنا   ما   كرثأاليت    -اهلل عليها  يؤكد  اليت  القلبية  الصحبة  يه  غريه  عن  يمزيـها 
 «. الصحبة صحبة القلب»  :البهان احلبيب بقوهل 

امهلل حققنا بهذه املرتبة ووفقنا ألن نعطي صحبة سيدنا البهان القلبية حقها 
 . يا رب العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 :مصادر الرتمجة
 .كتابيةً  ، مراسلةً الشيخ ـهشام األلويس  •
 .كتابيةً   ، مراسلةً صّخالشيخ حامد  •
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 ( ادلكتور سعيد عبدان 18)
 م 2004  –  1930هـ/  1420 - 1348

 
  طه   سعيد  إبراـهيم  أبو  الطبيب  الشاعر  الشيخ

  .احلليب يفاد  اتلن   عبدان

 والدته ونشأته: 
  حلب،   ملحافظة  اتلابعة  ،تادف  مدينة  يف  ودل

  أعوام   ة ثالث  وعمره   وادله  تويف فقد    يتيًما   نشأو
 . تربيته أمه تفتولّ 

 دراسته:
  درسة انتسب إىل م  ثم  ،م1945م  ًعأنهاـها  و  حلب،  يف  االبتدائية  املرحلة  درس 
 . ( م1953 /  1952) ًعمونال شهادتها ، فيها  وخترج  حبلب، الَّسوية

  جنيب  حممد  والشيخ  ،الطباخ  راغب  حممد  الشيخ:  الَّسوية  يف  شيوخه  من
  أسعد  حممد  الشيخو  ،(1) السلقيين  حممد  والشيخ  ،جَبيين  حممد  والشيخ،  خياطة

 

  (1)  ( السلقيين  إبراـهيم  حممد  العلم    ـه(:1422-ـه1330الشيخ  توارثت  أرسة  يف  ودل  فقيه،  داعية 
حلب،   مدينة  يف  يفوالصالح  ادلراسة  ًعم    أكمل  مدر  و   ـه،1348الَّسوية  يف  عمل  ًسا 

مساجد حلب اكألموي والصبحان، والعمري. تويف يف  وعمل مدرًسا يف ثانويات  والَّسوية،  
 (.     548ش« ) حلب ودفن يف مقَبة السفريي. انظر »علماء من حلب يف القرن الرابع ع
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  سعيد   حممد  والشيخ  ،سكر  الوـهاب   عبد  والشيخ  ،احلكيم  حممد  والشيخ   ،العبيج
 . وغريـهم ،الرحياوي  حممد والطبيب ،(1)اإلدليب

 يف وذلك ،بسورية محص   يف الضباط مدرسة يف اجليش خدمة أدائه من ًعم بعد
  فدرس   العليم،  حتصيله  ملتابعة  برتكيا   )إسطنبول(   ستانبولإ  إىل   ذـهب(  م1957)  ًعم

  تركيا   ويف  ،(م 1964)  ًعمنال شهادة الطب  و  ،ة أعوامسبع  دةم  البشي   الطب  ـهناك
  املجاـهد   الشيخ  الزمان  بديع  زار  كما   اإلساليم،  املتحف  وزار  الرتكية،  اللغة  أتقن 

  سَبطة، إبمدينة    بيته  يف  زاره   الور  رسائل  صاحب-تعاىل  اهلل  رمحه-  الوريس   سعيد
 . حلب  إىل ًعد ثم

 : عمله
  يف   اجلمعة  خطب   ، حلب  إىل   وعودته  ،تركيا   يف  الطب  لكية يف    خترجه   بعد
  الطب   مهنة  مارس   ثم  ،حسبة   سنتني  دةم  ،حللب  اتلابعة  حافر  دير  ببدلة  مسجد

 . تعاىل اهلل رمحه ،حياته  آخر  حىت حبلب القبة جب  يف الاكئنة عيادته  يف البشي 

 :  انلبهان حممد  الشيخ  سيدنا باهلل العارف   مع
  والاصة،   العامة  هجمالس   حيرضفاكن    البهان،  بالسيد  الطبيب  ـهذا   تعلق  لقد

 . بواليته ونكثري  يشك وال
 : قال -رمحه اهلل- محايم  نايج اجاحل  حدثين

 

فقيه حمدث، ترَّب ىلع يد العالمة الشيخ أمحد  ـه(:  13700-ـه1292الشيخ حممد سعيد اإلدلب)  (1)
والَّسوية،   العثمانية،  مدرسة  يف  دروس  هل  اكنت  حلب،  علماء  من  ومجع  الرتمانيين، 
الكريم، رشح  القرآن  كتاب يف جتويد  مؤلفاته:  من  األموي يف حلب.  واجلامع  وادليلواتية، 

.  انظر »علماء من حلب يف  تائية السبيك يف السرية، تويف يف حلب ودفن يف مقَبة الصاحلني
 (. 182القرن الرابع عش« )
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  ابلاب واكن  والفقري  عبدان   سعيد   ادلكتور   حرض   وقد  غرفته  يف    سيدنا   اكن»
  بِق ، ادلولة من كبار مسؤولون رجال فدخل ،بفتحه سيدنا  فأمر  ابلاب قر  ط  ، ا مغلقً 

 البهان  السيد  قال.  نعتذر  ادلولة  باسم  جئنا :  قالوا ،  الستقباهلم  يقم   لم  ا جالسً   السيد
  :بكرسيه   واستدار  عبدان،  سعيد  ادلكتور إىل  وأشار.  ـهؤالء   ا لكمو  أكلمكم؛  ال  
 اآلن   رأيتم  ـهل:  هلم  وقال  مفوه   مصقع  كخطيب  عبدان  سعيد  وانطلق  اجلدار،  حنو
 يعادى؟  رجل ـهذا ـهل، وتفحصوه  إيله انظروا  الرجل؟  ـهذا

السجن  البائث  لك  فيتعلمون  الاس  تسجنون  أنتم   ال  رجااًل   يريب  وـهو  ،يف 
فيكونون    عليهم  ترصفون   ال   وأنتم  الري  الاس  لمع  ي    ـهو  للمجتمع،  نافعنيشيئًا 
  لكه   ماهل  ينفق   ـهو  تفحصوه،  ـهو   ـهذا   إيله  انظروا   !وحتاربونه  إال  مناسبة   ترتكون
 وال  الفنت  أجلمت  ما   ولواله  نهار  يلل  وتراقبونه  ماهل  صادرتم  وأنتم  غرض،  هل  وليس
  وسكون   صمت  ساد  قد  واكن  .يده  عمل  من  ويأكل  وحيصد  يزرع   رأسها،  ىلع  قيض

  من   جاؤوا   اذلين  القادمني  ـهؤالء   وجوه   ىلع  فانطبع،  أراكنهم  زلزلت، وومهابة  وجالل
  أمام   بكرسيه  وبِق   يلتفت  لم   البهان  وسيدنا   سمعوا،  بما   وبهتوا   يلعتذروا   دمشق
  رجل   منها   حرف  لك  يف  عصماء  خطبة.  اـهدً   يهد    عبدان  سعيد  وادلكتور  اجلدار
  العايل   الوفد  قام،  جلسته  ىلع  البهان  والسيد   أكرث  أو   ساعة   األمر  طال،  فارس 

  تصب   عبدان  سعيد   ادلكتور  ومحم  ،اآلخر  تلو  ا واحدً   وانسل  ادلولة   من   املستوى 
  ، يده   وقبل  عبدان   سعيد  ادلكتور  فتقدم  البهان  السيد  استدار   خرجوا   فلما   عليهم،

 . «اومشهودً  ـهؤالء  ىلع ا عسريً  ا يومً  اكنو
 . املدى طويل  البهان  السيد عند  مقامه عبدان  سعيد ادلكتور

 . األوائل  يف وخترج الطب نبولطسإ يف يدرس  ذـهب
بعث لدلكتور سعيد وـهو    أن سيدنا  )روى لا ادلكتور عثمان عمر املحمد  

أنهيت   سعيد:  ادلكتور  يقول  كبري.  مبلغ  وـهو  ألف،  مئة  مبلغ  تركيا  يف  يدرس 
إىل   فلما عدت  الكثري،  املرسل  املبلغ  من  وبِق  مزرعة يف  دراسيت،  يل  واكن  حلب 
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، وقبلت بدليت تادف، فبعتها، وأكملت املبلغ ىلع املئة وجئت إىل السيد البهان  
دكتور سعيد أنا ما أعطيتك املال دينًا.    غ، فقال السيد البهان: يا يده، وأعطيته املبل

 قال فرجوته حىت أخذـها مين(. 
  الكريم  السيد  صحبة  يف  ولكنه  ،اجلذب  إىل  أقرب قلبه    عبدان   ادلكتور  اكن

 .مواله ىلع وقلبه وعينه  تشوبه شائبة، ال ،صاح رجل
رمحه  -  عبدان  سعيد  ادلكتور  أنه سمع  -اهلل  رمحه-  الزين  حممود   الشيخ  حدثين

يوم    ينجاءأنه  »  يقول:  -اهلل   لم   :وقال  أيام   بعد  فرجع  دواءً   يتهفأعط  مريض ذات 
  ا غدً   تعاللت هل:  فق  .نتفعأ  لم  وقال:  أخرى   مرة  جاء  ثم   ،ادلواء  هل  ت فغرّي   .به  أنتفع

 مألى  زجاجة  يتهفأعط  اتلايل   ايلوم  يف  فجاء  إن شاء اهلل،  به  ستنتفع  دواءً   كيعطأل
  أعطين  الاجع  ادلواء  ـهو  ـهذا:  الرجل  هل  قال  اهلل،  شفاه  وقد  رجع  أيام  وبعد  فأخذـها 

 ماء  من  وارشب   اللكتاوية  إىل  اذـهب  :سعيد  ادلكتور  قال  .منه  فدتأ  فلقد  اسمه
 . «إياه أعطيتك اذلي  ادلواء  ـهو فهذا بركتها 

 . ا متواضعً   ازاـهدً  اًعبدً  -اهلل رمحه- اكن
املحمد: اكن ادلكتور سعيد بارًًع يف الطب وتشخيص  ادلكتور عثمان عمر  قال  

واكن    -رمحه اهلل -د بن نارص حوت  م املرض والعلة، فمثاًل ملا مرض فجأة الشيخ حم
ذلك يف مدرسة اللكتاوية، استديع ادلكتور سعيد لعالجه، فلما جاء وًعينه اتلفت  
طباخ   متني  بادلكتور  بعدـها  يجء  ثم  الفاحتة.  هل  اقرؤوا  هلم:  وقال  احلارضين   إىل 

وراح يعاينه، وـهو مرتدد يقول: ـهل عنده رصع؟ ثم قال: نسعفه للعيادة    -رمحه اهلل-
ور سعيد واقف، فلما رأى تردد ادلكتور متني وحريته قال هل بانفعال: الليلية، وادلكت

فقد   ماجاوزـها،  واهلل  دقيقتني.  من  أكرث  يعش  لن  الرجل  عبتخربط!  اش  دكتور 
واقف  عمر  عثمان  وأنا  أنفاسه،  من  نفس  آخر  ولفظ  وأنفه،  فمه  من  الزبد  خرج 

قال: ملاًعينته سمعت  أشهد ذلك. ويف ايلوم اتلايل اتلقيت بادلكتور سعيد وسأتله ف
 خرير الزنيف بأذين.اـه. 
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 :شعره 
 واملجالت، الصحف  بعض  يفوالرث  الشعر ويكتب املناسبات، يف يشارك  اكن

  عندما   (للجسد   الروح  قالت ):  بعنوان  قصيدة  كتب  نه أ  به  حدث  ما   عجيب  ومن
  اجلريدة   ثمن  واكن  الصحف،  إحدى  يف  لنشـها   حلب  إىل  وأرسلها   ستانبول، إ  يف  اكن

 منها   وبيع  القصيدة،  جودة  بسبب  سورية  لرية  إىل  ثمنها  فارتفع  سورية،  قروش   عشة
  .بلنان يف قصائده   بعض  نش كما   كثرية،  أعداد

 : شعره   من نموذج
مآسيها  يف   غرىق  الكون   حماجر  

 

ت فّشيها   ادلايم   األلم   وزفرة  
 

وربا  تيّاره  طىغ  لألنني   ما 
 

مقلة    من  فيذكيها؟ جييش    ادلنيا  
 

جئري    و كوارثه   1للزمان   من  
 

دواميها   من   زئري    ولليايل  
 

س  والالت   قد  القوم  باه  جل  ما   ت  د  ج  ! 
 

و  باغيها؟   هلا   القوم   دماء   عّب 
 

مدامعها  تهيم   رضعت   وطفلة  
 

أـهال  لمن   وؤود   ي رديها الرت     ا    ب   
 

وزين  طلع   ادلنيا   كوكب   يا   تها ت  
 

ًعنيها   فاجناب    وانفكن   ها  ظلم   م 
 

تضاحكه   الكون    وأرشق    بّساًما  
 

روابيها  الروض    شقائق    يف   سكرى 
 

الظلم   خّر  يت   تبدن  ًًع منصد    ملا  
 

 2من  صياصيها  د ّكت  ور  اجل    دولة  و 
 

فانرصفت للرمحن  مكة   دعوت   
 

ـه    رب  د  عن   داعي  ي  كنت    ملا   ها ك 
 

شموس   ساطعةوجاوبتك    اهلدي  
 

يرثب    نور  معانيها وضن   من   اًحا 
 

بط من  صناديد   اعتنقوا ائحشمي   ها  
 

مواضيها   واستلّوا   العقيدة   ( 3) روح 
 

 

   .شكوى   و صياح: جئري( 1)  

ت : د ّكت( 2) دن  . احلصون: الصيايص و . ـه 

مّ   (3) حاب:  ش  ة    أص  ن ف 
 
ة    أ زن يد    و .  و ع  ن د  ن ب سطة  أرض:  وابلطحاء.  الشجاع  الشيف:  الص    فسيحة   م 

 . القاطعة السيوف  : املوايض و. األرجاء
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مقدادـهم  سلفت   1وقال   وقعة     يف 
 

يرويها   واتلاريخ   اكلفجر   غراء 
 

اشتعلت إذا   طه  يا  أشداء   إنا 
 

مناديها  نادى  أو  املعارك   نار 
 

ومكرمة دعوت نا   جمد     بسنا 
 

نفديها   باألرواح   احلق   ودعوة   
 

رسول   إيلك  داـهيةً   أشكو   اهلل  
 

مآسيها  فينا   مثّلت   شديدة 
 

الشماء    أصابت    فانصدعت    األمة 
 

مغانيها   تهوي   وطحت   أراكنها 
 

 :مصادر الرتمجة
العبسو  لقاء • فياض  معه   اثلامن  األربعاء  يوم  حبلب  عيادته  يف  أجراه 

  شهر   من  والعشين   للثاين  املوافق،   ـه1419  سنة  من  األول  ربيع   شهر   من   والعشين
 . م 1998 ًعم  من تموز
 .كتابيةً  الشيخ ادلكتور عثمان عمر املحمد، مراسلةً  •
 . مشافهةً  ،-اهلل رمحه- الزين حممود ادلكتور  الشيخ •
    .صوتيةً  ، مراسلةً -اهلل  رمحه- محايم نايجاج احل  •

 

  ثم   احلبشة  إىل  ـهاجر  بدري،  صحايب  ،«األسود   بن  بـ»املقداد  أيًضا   املعروف   عمرو   بن  املقداد(  1)
  فتوح   يف   شارك   كما   لكها،  غزواته  يف   ملسو هيلع هللا ىلص   اليب  مع   وشارك   ،ملسو هيلع هللا ىلص   اليب   ـهجرة  بعد   املدينة   إىل

  أظهر  من  أوائل   من  املقداد  واكن  اإلسالم،  إىل   األولني  السابقني  أحد   اكن،  ومرص  الشام
مل  باجلرف، ـه  33  سنة  املقداد   تويف  بمكة،  اإلسالم   بن   عثمان  عليه  وصىل  املدينة،   إىل  فح 
 . سنة   70 وفاته  عند  عمره واكن  ابلقيع، يف  ود فن عفان،



  

 

 216 

 اتلبان   سليم( احلاج 19)
 م 1992  –  1907هـ/  1412 - 1325

 
الع   املحتسبطن اتلاجر  والصابر  احلاج   ،  ار، 

  بن   واسمه: عبد السالم  ،اتلبان )كما اشتهر(  سليم
  عبد   سيدنا   إىل  نسبه  ينتيهو   حممد،  بن  احلميد  عبد

 . ه رس    سد  ق   اجليالين القادر
 . عسكر قايض يحيف   م1907 ًعم  ،حلب يف ودل

 : نشأته
  :أخوان  هل  صغري،  وـهو   وادله   تويف  فقد   ا يتيمً   نشأ

 كنف   يف  -اجلَّسي   أرسة  من  ويه -  تربيتهم  ىلع  أمهم  عكفت   ،الوـهاب  وعبد   ،حممد
 . ا صاحلً  رجاًل  واكن ،تبان حممداحلاج  جدـهم 

 جيلس  فاكن  ،أظفاره   نعومة  منذ   الصالح  سمات  السالم  عبد  ىلع  ظهرت 
  ويمسح   هيد   من  يغرتف  اكن  الصالة  دبر  يدعو  وعندما   صالة،  لك  عند  جده  دانب

  .وجههبها 
 : زواجه
 منها   وهل   ختام،  شاـهني  احلاج  بنت  ختام  صاحلة  السيدة   من  م 1933  ًعم   تزوج 

 . إناث ومخس ًعرف،  وحممد ،يلع وحممد ،تِق  وحممد ،احلميد  عبد: ذكور أربعة
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 : صربه 
  ، (احلميد  عبد)  عمره   من  عش  السادسة  يفوـهو    شابودل    سليم  للحاج  تويف

  ًعئشة )  السنتني  دون  وابنتان  ،(ًعرف  وحممد  ،يلع  حممد)  :صغريان  وودلان
 . ورشيدة وًعئشة فاطمة  دليه  وبِق ،(وأمرية

   :  سيدنا   فسأل  تويف،  أن  إىل  الزنع   يف  ا كثريً   ًعن  الصغار  أوالده  أحد
 ! املوت؟ سكرات  يف يتعذب باهل فما  هلم ذنب ال األطفال ـهؤالء  سيدي  يا 

  وعمره   ا ًعيلً   ا مقامً   ربه  من   طلب  الطفل  ـهذا!  ودلي  يا » :  الكريم  السيد  أجابه
 .«طلبها   اليت املرتبة يلبلغ املوت  سكرات عليه اهلل  فشدد قصري

  : فأجابه  ،  سيدنا   فسأل  تويف،  أن  إىل  املرض   يف  ا كثريً   ًعن  ا أيًض   اثلاين  وابنه
 . أبويه صحيفة يف ثوابه  العذاب ـهذا  ودلي يا 

  عش   ستة  العمر  من  هل  واكن  احلميد  عبد  ابنه  زّوج  أوالد   ألربعة  فقده  وبعد
 . وتويف أشهر ثالثة  من أقل بعد ا أيًض  مرض  لكنه ا،ًعمً 

  راض  أنا   رب   يا :  قائاًل   ربه  خاطب  املحتسب،  الصابر  مثال  سليم  احلاج  اكن
 . عين فارض 

 منها   ينجب  ولم  بازراكن،  عطيفة  السيدة  من  فزتوج  م1971  ًعم  زوجته  توفيت
   .عنها  وتويف ،اأوالدً 

 .الكتاتيب يف القرآن وقراءة والكتابة القراءة مبادئه ي  يف ح   تعلم
    .شاب  وـهو اإلبل ىلع  احلج إىل ذـهب
  القرآن  حفظه   إكمال  دون   حال  مما   برصه   يف   شديد  بضعف  طفوتله   منذ   ابتيل

 من  مع  ودود   ،خلوق  صباه،  منذ  يلهو  وال  يلغو  ال  اتلالوة  دائم  اكن  لكنه  الكريم
 . جم بأدب  ويوجههم ويالطفهم، عليهم،  حينو أرسته، مع وخاصة حوهل
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 :  انلبهان حممد الشيخ  سيدنا ىلع اتلعرف 
  دروسه  ا متابعً   ،هل  ا مالزمً   وبِق  م،1940  ًعم    البهان  السيد  بصحبة  تشف
 ًعم   احلج  إىل  رحلته  يف  السيما   وتنقالته  أسفاره   أغلب  يف  هل  ا مرافقً   ومذاكراته،

 . الكَبى  وابنته زوجتهـهو  البهان سيدنا  رافقفق م1965
  اخوانه   إىل  فاتلفت  يتذاكرون   إخوانه  مع  ا جالسً   احلج  يف  البهان  السيد  اكن

 .سليم احلاج معنا  أن يكيف: وقال
  القدس   إىل  سيدنا  سافر فعندما  الشيف، القدسكذلك صحبه يف رحلة و 

 وصل   وعندما   السيد،  يعرفون  اذلين  أقربائه  أحد  مع  سليم   احلاج  به  حلق  الشيف
  يف   جلس  ثم  فصىل  سيتوجه،  أين  إىل  يدري   ال  ألنه  قىصاأل  املسجد   دخل  ـهناك  إىل

  املسجد،   إىل   واذـهب   قم  :إخوانه  ألحد    السيد  قال  األثناء  ـهذه   ويف   املحراب،
  سليم   احلاج  وجد  املسجد  دخل  فلما   ملاذا،  يعلم  أن  دون  الشخص   ذلك  فامتثل
  اصطحبه   ثم  ـهنا،  إىل   السيد  أرسلين  ملاذا   فهمت  اآلن:  هل  فقال  املحراب،  يف  ا جالسً 
 . السيد إىل ورجع

 البهان  السيد   مع  حدثت  جده  من  سمعها   قصة  سليم  احلاج  حفيد  يروي 
 : فيقول

  يا :  فقال  سؤال  فراوده  األقىص  املسجد  يف  البهان  السيد   بمعية  سليم  احلاج  اكن
 يا :  هل  قال  .ودلي  يا   قل:  بلهفة  عليه  فرد إياه،    سألكأ  أريد أن   سؤال  عندي!  سيدي
  أـهل   حمبة  نعمة  من  أكَب  اإلنسان  ىلع  نعمة   اإلسالم  نعمة  بعد  من   يوجد  ـهل!  سيدي

 . «بها  الإ اإليمان يكمل  وال ودلي يا  ال» :البهان السيد هل قال اهلل؟
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 : عمله ف  سليم حلاجا  سيدنا زيارة
  عمري   من  العارشة  يف  كنت»  :فقال  (1) البهان  فاروق  حممد  ادلكتور  كتب

  ويه   ة،ين  د  م  ال  إىل  هل  زيارة   يف    البهان  السيد   رافقت
 اتلارخيية،  الشهرة  صاحب  حلب  يف  القديم  اتلجاري   السوق

 سليم   احلاج  زار   واألثرية،  اتلارخيية  حلب  معالم  وأـهم
 اذلين   الصادقني  املحبني   من  واكن  العلبية،  خان  يف  اتلبان

 .عليه اثلناء  كثري السيد  واكن السيد،  بمحبة حيظون
  فقال   عمله،  لك  وأوقف  ا،كبريً   ا فرحً   سليم  احلاج  فرح

 تابع  ثم  قلياًل   جلس  يب،  تنشغل  وال  عملك  تابع:  السيد  هل
    .«اجلوخ سوق  إىل طريقه

 : سليم احلاج عن    انلبهان السيد أقوال من
 . «انصقل عندنا  ولكن َّّب ر  م   جاءنا  سليم احلاج»

  ،سليم  وقلبك  ،سليم  صدرك   أنت  سليم   حاج»:  سليم   احلاج  ا َماطبً     وقال
 . « سليم كولك   

 . «يلّ و    سليم احلاج»: أيًضا  عنه وقال
 أشعر  ا أحيانً   سيدي:  فقالت    السيد  إىل   تتحدث  سليم  احلاج  ابنة  اكنت

  كباركم   شِق،  فيكم  ما   سليم  احلاج  ذرية  مأنت  هل   »:  سيدنا   هلا   فقال  شقية،  بأنين
ّ  اغلني   ونساؤكم رجالكم وصغاركم  . سليم احلاج ابنة من الشك  «أحبكم أو يلع 

 

:  رابط  ،( mfnabhan)اسم املستخدم (:  بوك   فيس )   االجتماعي  ابملوقع الدكتور  فضيلة   صفحة  (1) 
https://www.facebook.com/mfnabhan  .م 2020 تشرين األول  21 بتاريخ . 
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اكن    فوزي   احلاج  بيت  يف  ويلمة   ىلع   جمتمعني  وإخوانه  البهان  السيد  ومرة 
ل  ولم  املائدة  ىلع سليم  احلاج  فجلس  شميس   صحن   غري الطعام  صحون إىل  يده  ت ط 

 البهان   السيد   إيله  فانتبه  ،أبعد  صحن   إىل   يده   يمد   ولم  شبع   حىت   منه  فأكل  ،اللنب
 الرجل فانتبه «واللنب الزب غري يأكل لم سليم احلاج عمك» :العزيمة لصاحب وقال

 «. انصقل عندنا  ولكن َّّب ر  م   جاءنا  سليم احلاج» :السيد  فقال الطعام هل وأحرض
  ملا تويف   :قال  وت ح  نارص  احلاجحدثين وادلي »الشيخ حممود حوت قال:   حدثين

  كنت   أشهر  ثلالثة  عروًسا   واكن  كَباأل  ابنه  وـهو  سليم  احلاج  ابن  تبان  احلميد  عبد
فاستقبله   خشبة  ىلع  واملرحوم    البهان  سيدنا   فدخل  لهس  غ    ا حارضً   الغسل 
حا   زعالن  أنت  ـهل  :سيدنا   فقال  سليم  احلاج   ؟ ابنك  احلميد  عبد  ىلع  سليم  جيا 

يا قائاًل   فأجابه    واهلل  سيدي!  : 
  يصاب   أن  من  عندي  أـهون  ـهذا  ودلي  يموت   نأل  

 . «الشيفة قدمك  إصبع ظفر 
 يا:  عليه  فرد   سليم؟  حاج   يا   نا بّ حت     ملاذا»  :سليم  احلاج  البهان  سيدنا   سأل

  ودلي   يا   :  السيد  هل  فقال  .حممدية  وأنوار  ًعيلة  وأخالق  ومذاكرات  دروس !  سيدي
 . «ذاتية حمبتك تكون أن جيب صفاتية، حمبة ـهذه

  رب   يا :  ويقول  نفسه  حيدث   يوم  ذات   اكن  أنه  ألحفاده  قصة   سليم  احلج  يروي 
  ايلوم   ذلك  منامهيف    فرأى  البهان،  السيد   ـهيئة  ىلع  فاجعله  املوت   ملك  جاءين  إذا

  السيد   إىل  وذـهب   ا،مذعورً   واستيقظ   فشمها   يده   فأعطاه  ، جاءه  وقد  املوت   ملك
  الصورة   ىلع  : السيد  فسأهل،  املنام  يف  عزرائيل  جاءين   سيدي  يا   املنام   هل   وروى   البهان

 .ا قابًض  ال ا زائرً  ا إذً  :السيد فقال ،سيدي يا  ال :فقال طلبتها؟  اليت
األلويس:   ـهشام  الشيخ   اللكتاويةجامع    حمراب  عند  يوم  ذات  حرضت »يقول 

  بسنوات   انتقاهل  بعد    البهان  بسيدنا   يتذاكران  سليم  واحلاج  حداد   بشري  والشيخ
  ويشري   يقظة  عليه  سيدنا  حضور  عن  يتحدث  سليم  احلاج  يتأ فر  ستمعأ  معهما   نا أ و

 . «ةاملبارك  الرؤية  ـهذه  ـهلأ  من نهأ ففهمت بسبابته
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 : عمله
  أحد  فاكن  عمله  انتقل   ثم  األمحدي،  جب  قارلق  يح  يف  ا عطارً   يعمل  اكن

 يعملون  ـهناك  وجريانه  ،( العلبية  خان)  املدينة  بمنطقة  جتاري   حمل  يف  ثالثة  رشاكء
  والنب   اكلشاي  وابلذور  العطورات   فيه  فمحله  سليم  احلاج   أما   واليوط،  باألقمشة
 البهان  سيدنا   وأسأل  أذـهب:  فقال  الشاكة  حل  ىلع  رشاكؤه  أرص  وغريـها،  واتلوابل
  ياحاج :  قائاًل   فأجابه  وسأهل،  اللكتاوية  إىل  فجاء  أشرتي؟  أم  حصيت  أبيع  ـهل 

 :  اآلية وتال  لك، تابع فالرزق بادلين  ولو  املحل  اشرت سليم
م   ك  ر  م 

 
أ ن   م ّ م  ل ك  ي ّئ   ي ه  و  رنمح  ت ه   ن  م ّ م  ب ك  ر  م   ل ك  ي نش    ه ف   ال ك  إ ىل   و وا 

 
﴿ف أ

ًقا  ف  ر    جريانه   وأن  ذلك،   خالف   فيه  ـهو   اذلي   السوق   حال  أن  مع .  ( 16  الكهف )  ﴾ م ّ
  تفيض   بالريات  وإذ  املحل،  واشرتى   سليم  احلاج  فامتثل  وأقمشة،  خيوط   جتار

 . اجلزيرة من ابلاكر الصباح إيله  ويأتون  املشرتون  يقصده واكن عليه،

 : إقامته
  من   قريبة  دار  إىل  انتقل  ثم   الزمن  من  لفرتة  عسكر  قايض  يح  يف  ا مقيمً   اكن

  م1955  ًعم  يف  البهان  السيد  جوار  اختار  ثم  املدينة،  إىل   عمله  نقل  أن   بعد  عمله
  ًعم   ويف  باألجرة،  اكنت  فيها   أقام  اليت  ابليوت   ولك  اجلبيلة،  حملة  يف  فسكن  ا تقريبً 
 يف   ا بيتً   وجد   ثم  جيد،  فلم  اللكتاوية  يف  بيت  عن  فبحث  ا،بيتً   يشرتي   أن  أراد  م1965
  ،   للسيد  أمرـهم  لتشكو  الكَبى   ابنته  فذـهبت  اللكتاوية من  القريبة  اجلبيلة  حملة

 اللكتاوية،   من  واجلبيلة  اجلبيلة  من  اللكتاوية  باجلبيلة؛  خذوا   بنيت  نعم»  :فأجابها 
 . «املئذنة ظل يف أنتم

  وطلب   إيله  فذـهب  ابليت،  أمر  يف  البهان  سيدنا   يستشري  أن  سليم  احلاج  أراد
  سيدنا   فدخلها   سليم،  احلاج  ورافقه   سيدنا   فوافق  ابليت، يرى  أن   سيدنا   من
  ،سة ي  و  ك    اشرتـها،  سليم  حاج :  هل  قال  ثم  فيها،  غرفة  لك  إىل  ودخل  ورشفها  ،
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 قال   اجللسة   تلك  وخالل  يلباركها،  داره   إىل  السيد   دًع   اشرتاـها   وبعدما   سة، ي  و  ك  
  صار   وأنت  ل كم    بيت  عنده  ما   مرجعك  سليم   ياحاج  إي »:  سليم  للحاج     سيدنا 

  هل   فقال  ،خجاًل   رأسه  سليم  احلاج  فأطرق  ،  السيد  وضحك   «!ملك؟  بيت  لك
 . «الصاحلني يتوىل وـهو»: بقوة السيد

 .السابقة بيوته يف زاره  كما   عديدة، مرات ذاك  بيته يف السيد وزاره 
تبان   سليم  احلاج  اهلل-دًع  نا    -رمحه  بيته    سيد  يف  العشاء  حملة إىل  يف 

وقال: يا حاج سليم، العشاء    اجلبيلة القريبة من اللكتاوية، ويف الطريق توقف  
  . فقال هل سيدنا: تفضل  . لم جيهز بعد! فقال هل: يا سيدي أنا أعلم أن العشاء جاـهز 

ألم أقل لك أن العشاء  :  فلما وصال إىل ابليت وجد العشاء لم جيهز بعد، فقال  
 . يم: آمنت وصّدقت  د، قال احلاج سللم جيهز بع

 : وفاته 
 . راألقدا إنها ، رحيل آت   ولك نهاية بداية لك
  ويصحو  تارة   يغيب  وبدأ   سليم  احلاججدي    مرض »حفيده عبد السالم:  قال  

  وادلي   به  جاء  -اهلل  رمحه-  مانش  ش    عبيد  حممد  العائلة  طبيب  اكن  وآنذاك  ،أخرى 
 من  إال  ا تمامً   واغب  جدي  مرض   واشتد  ،اتلحايلل  بعض   وطلب،  املريض   فحص 
  وقال   اتلحليل  ورقة  ومعه  أمامه  الطبيب  ووقف  ،للقرآن  ومستمرة  رسيعة  تالوة

  حياته   يف  يبق  ولم  -أعلم  واهلل-  انتىه  سليم  احلاج  عيم  وضع  سليم  أبا   يا :  لوادلي
  ا ـهنيئً   القرآن  يتلو  وـهو  الغيبوبة  يف  رجل  رب   يا   حاهل  استوقفين   لكن  أيام  عدة  إال
  عيم   مرض   بنفس   مريضهم  لزيارة   أحدـهم   استدًعين  شهور  منذ   املقام،  ـهذا  هل

  من   سبحانك   اهلل  يا   . والكفر  السب  أسمع  يب   إذ  غرفته  دخلت  أن   وما   سليم  احلاج
 . وانرصف لهبّ ق   ثم الطبيب الكم انتىه ،عليه مات يشء  ىلع ًعش
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  احلياة  فارق  أن   إىل  وتالوة  غيبوبة  يف  أيام   ثالثة  -اهلل   رمحه-  احلاج سليم  وبِق 
 . «مثله رأينا  ما  صدره  من  سطع بنور نومبهور  حوهل  وحنن بقليل الفجر قبل

  ،   سيدنا   باستشارة  اشرتاـها   اليت  داره   يف  م1992  ًعم  يف  سليم  احلاج  تويف
 . ابنته فيها  تسكن   ناآل  إىل قائمة زالت ما  واليت

 . ًعئشة ويه واحدة  ابنة إال سليم  احلاج أوالد  من يبق لم ا حايلًّ 
 . اآلخرة  ًعلم يف بأحبابه ومجعه عليني يف درجته رفع ،اهلل آنسه  ،اهلل رمحه

 مصادر الرتمجة:
 .كتابيةً   ، مراسلةً تبان تِق  حممد السالم  عبد  :سليم احلاج حفيد  •
 ، من ذكرياته اليت نشـها يف موقعه.البهان فاروق حممد ادلكتور •
 . ( 383 :2)   3ط« البهان  السيد»كتاب  •
 .كتابيةً  ، مراسلةً حوت نارص  حممود  ادلكتور  الشيخ •
 .كتابيةً  ، مراسلةً األلويس  ـهشام الشيخ •
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 ( الشيخ صالح بشري احليج 20)
 م 2020  –  1937هـ/  1441 - 1356

 

حممد  والفقيه    العالم بن  صالح  الشيخ  بن  املفيت 
  أمحد الصالح احليج املاريع.بن بشري 

 والدته:  
اتلابعة ملحافظة  يف منطقة عزاز  مارع    ودل يف بدلة 

ًعم    23يوم  ،  حلب األوىل  املوافق:1356مجادى    1  ـه، 
   . م1937ًعم آب 

 طلبه العلم: 
األوىل اثلالث  السنوات  يف  من    درس  إىل    ،مارع مدينة  االبتدائية  انتقل  ثم 

يف   اجلابري  اهلل  سعد  يف  مدرسة  قايض عسكر  الصف    س  ر  ود    ،حلبمنطقة  فيها 
   .الرابع والامس

إىل    م1952يف ًعم   القديمة(انتسب  )الشعبانية  الشعية  العلوم  وأخذ    ،معهد 
    .العثمانيةمدرسة  غرفة يف 

يف سورية  و  «ألزـهراإصالح  »  مايسىم  ويف عهد الوحدة بني مرص وسورية جرى 
الشعية املعاـهد  إصالح  وجرى  رشعية،  مدارس  عدة  فدجمت  املدرسة  ت  مّ ض  ، 

وقتها يف   اكن الشيخ صالحو  مدرسة الَّسوية،لل)معهد العلوم الشعية(    الشعبانية
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، ويف اثلالث  الصف اثلالث اإلعداديالَّسوية  يف    فأدخل  ،اثلالث اثلانوي الصف  
دة سنتني وأربعة  يش م اإلعدادي لم يكن ـهناك تأجيل للجيش فذـهب لدمة اجل 

أنىهأشهر ما  وبعد  الع    ،  يف  ًع  م  ل  خدمة  اإلعدادي  اثلالث  الصف  إىل  درسة  م د 
يف    فقدم الصف اثلالث اإلعدادي مع الفارق الكبري،  اثلانوية الشعية( الَّسوية )

  ه لظروف  من الوزارة نتيجةً   وأت مدير املدرسة بموافقة هل ،  بينه وبني زمالئه   العمر 
وتفوق مهوقتها  فتقدم  اثلانوي ،  اثلالث  للصف  شهادة   إذن  فحصل،  بارشة  ىلع 
،  م1964ًعم    «ابلاكلوريا »شهادة اثلانوية الشعية    حصل ىلعثم    ،م1962الكفاءة ًعم  

وحصل ىلع املجموع األول يف اثلانويات الشعية، وأـهدوه ألف لرية سورية ماكفأة  
   .أوالد  هوعند ا وقتها مزتوجً  الشيخ صالحاكن وهل، 

 

 شهادة اثلانوية الرشعية للشيخ صالح بشري
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الشيعة   لكية  إىل  دمشقيف  انتسب  ونال  ،  فيها   وخترج،  م1964ًعم    جامعة 
قليل  الجاح يف ذلك الوقت  و  ،رسوب   أكمل فيها باستمرار بال   ،م1969ًعم  شهادتها  

 .صعبو
من   مجع  مع  واحد  صف  يف  اكواكن  لطيفإخوانه  حممد  منري    ،لشيخ  والشيخ 

     .زـهري الارصحممد والشيخ   -رمحهما اهلل- حداد
البهان  افتتح  حني  عمله: حممد  الشيخ  سيدنا  باهلل  درسة  م    العارف 

م، اكن الشيخ صالح بشري  1964ًعم    يف حلب  )دار نهضة العلوم الشعية(  اللكتاوية
  ادلكتور   الشيخ، ـهو وفيها   ا ا ومدرسً عمل موجهً من أوائل من تشف بالعمل فيها، ف

فجن  اهلل-  الحممود  غريـهما    ،-رمحه  يكن  يو  موجًها،ولم  بينهما  ايلوم    انسمقاكنا 
ثم من بعد الشيخ حممود فجال جاء    ،إال املوجهان واملدير  حينها يوجد    الو  ،قسمني

محيدة صالح  اهلل–  الارص  الشيخ  صالح  وبِق    -رمحه  يف    أحدالشيخ  ًعًما  عش 
يقول  . م(1975ًعم  إىل    م1964من ًعم )، واكن ذلك  قط إجازةخذ فيها  يأ لم    اللكتاوية

البهان   سيدنا  مع  »قضيت  اهلل:  أعوامعش   رمحه  أنين    ة  مع  فيها  يعاتبين  ولم 
 . كنت قاسيًا ىلع الطالب، وكنت من أول ثالثة أيام أحفظ أسماء الطالب وقراـهم«

حداد خطب   بشري  الشيخ  عن  وكياًل  اللكتاوية  يف  الطب  اهلل-بعض    -رمحه 
 . إىل احلج األخري  حني ذـهب

مع  ثم   العربي تعاقد  السعوديةاململكة  فة  الدرّ ،  املعاـهد  يف  اتلابعة  س  علمية 
، وذلك يف مدينة حائل،  م 1990ًعم  إىل    1975من ًعم  جلامعة اإلمام حممد بن سعود  

 .وقنا ، اجلوف وساكاكوابلكريية، 
رجوع  العربي  هبعد  اململكة  السعوديةمن  يف    ا مديرً   عمل  ة  الشيع  للمعهد 

العرب مدينة   تدريس    عني  إىل  )  ًعمدة  م املواريث  مادة  إضافة    /     1990ونصف 
 . م(1991
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الشعية(  اللكتاويةمدرسة  للتدريس يف  بعدـها  د  ثم ًع العلوم  نهضة  يف    )دار 
 م.   2005وبِق فيها حىت ًعم ، م  1991ًعم 

اللكتاوية:   مدرسة  يف  صالح  الشيخ    ،القلوب   وتنوير  ،شجاع  أيب  منتد رّس 
والشقاوي وحاشية   وـهشام  ابن   سرية   تهذيبو  ،اإلمالء،  ومصطلح  الفرائض ،   ،

 احلديث، وغري ذلك. 
   .، بنظام الساًعتلبحب  (اثلانوية الشعيةمدرسة الَّسوية )س يف رّ د  و

 .حبلب «اجلبيلة»منطقة يف مسجد شاـهني بك با إمامً  عمل
 م. 1992 /   1991ًعم  ا جلامع الفرقانخطيبً اكن ويف مارع 

 م.  2007حىت ًعم  1993للجنة األوقاف يف مارع وذلك من ًعم  ا ثم رئيسً 
   .م2005إىل   1995من ًعم  يف مارع  ع سلمانيف جام ا إمامً  كما عمل

 :  )دار نهضة العلوم الرشعية( درسة اللكتاويةم ف  طالبهمن  
العبيدالشيخ حم املحمد  الشيخو،  بالل محزة بالل  الشيخ و،  مود    ،حسني أمحد 

املوس   كتورادلو عثمانو  ،أمحد  املحمد  ادلكتور  الزينو  ،عمر  حممود    ،ادلكتور 
احلسن،  و اهلل  عبد  منصورالشيخ  وادلكتور  زمةوالشيخ  ،  إبراـهيم  ،  عبدالرمحن 
الشيخ  و  الشيخ عبد اجلواد العاشق،والشيخ حسن حجازي،  وشيخ حيىي فاضل،  الو

املنعم سالم، بدلةوحوت،    حممود كتور  ادل و عبد  اهلادي  حممد  الشيخ  و،  الشيخ عبد 
     .كثري  وغريـهم الشيخ يوسف الزين،و ،ادلكتور يلع مشاعلو ل،أمني مشاع

 :  انلبهانعارف باهلل سيدنا الشيخ حممد ال  ف صحبة
بشري   الشيخ صالح  اهلل-حدثين  البهان   -رمحه  السيد  وتعرفه ىلع  لقائه  عن 

    اهلل -فقال حني  -رمحه  ذلك  اكن  ًعم  مإىل  طابًلا  قدمت  :  الشعبانية  درسة 
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 ،فيها رس العلم  د  يل    -رمحه اهلل–(1)جاء الشيخ ياسني الوييس احليدري قد  ف م،  1952
عمره   ـهوو من  اثلالثني  يف  وأوالد   ،وقتها  زوجة  واكنوعنده  بني    ت،  صحبة  ـهناك 

ووادله ياسني  اكن  و  ،وادلي  البهان  الشيخ  السيد  ىلع  تعرف  إىل  قد  دخوهل  قبل 
 . ه فعرفين باملدرسة 

   رمحه اهلل:  ،قال  الشيخ صالح بشري عن السيد البهان حدثين
لوحدنا فقال    سيدنا  ، كنت مرة مع  العلمقد أكرمين اهلل خبدمة طالب  ل 

   !«.عظمة !خدم طالب العلم عظمةتلك من مارع أت باهلل »: يل
بالكرامات نهتم  البهان أال  السيد  يقول،  علمنا   ،االستقامة يه األصل  :واكن 

بالكرامات  ال  واكن   استقامته،  يهتم  يه  كرامته  أن  البهان  السيد  ، يكيف 
طائلة يستطيع   أموااًل   مع أنه يملكيكيف السيد البهان أنه تويف وداره يه باآلجار  

دورً أن   بها  دارً يشرتي  لغريه  اشرتى  أنه  بديلل  فيها ا  وأسكنه  ماهل  ا  سخر  ولكنه   ،
أن السيد    يوًما بايل  يف  خطر    ، والتعنينا   الكرامة والب، ما كنا نهتم  لدمة عباد اهلل

    . سأتكلم عنه أو عن حياتهسيموت وأنين 
ا وجدت شيئً و،  ويكرمهم،  حيب ضيوفه  ،فكنا جنده املثل األىلع  صحبناه  

لقد أطعمين بيده    ا من ـهذا خصوًص  قرية اتلويم بل  عندما كنا نذـهب بمعيته إىل 
 . 

رسوهل    البهان  سيدنا  بمحبته وحمبة  اهلل  ادلنيا ، وملسو هيلع هللا ىلصأكرمه  العز    ،ترك  وترك 
اكن يدخل ىلع وادله يف آخر حياته فيقوم هل فيطلب منه    ،من قبل  اذلي اكن عليه

فأنت تركت أمك    ؛لس أنتحىت جت   ا السيد عدم القيام فيقول وادله هل: سأبّق واقفً 
ولرياتك   والرسولوأباك  اهلل  ال  ،واتبعت  شِق  واذلي  منه   . حيبك  سمعتها  ـهذه 

 . حيبين شِق ال  اذلي: امهلل نعم مبارشة واكن يقول
 

 (. 78)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجةهل  (1)
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العلم ترك لك يشءو إيله  اهلل  اختاره   ،ملا حبب  وـهيأه يلكون    ،فاهلل ـهو اذلي 
الزمان املال  ،هلذا  اجلاه  ،ترك  اذلـهب  ،وترك  اذلـهب    ،وترك    ا كثريً عندـهم  واكن 

   .يضعونه باتلنك
السيد و أبيه    البهان  حني اكن  مال  يف  يطلب يعمل  من  مرة  العلم جاءه    قبل 

  : ؟ قالـهذا ما  :فلما جاء وادله يف املساء يلنظر احلساب قالا ا كبريً  فأقرضه مبلغً مااًل 
فأعطيته   فالن  مين  يسجل لك يشءوـهطلب  أمني  الوقت  نفس  يف  آخر  ،  و  وجاء 

ـهل لكما جاء من يطلب    :الفلما جاء وادله ورأى ذلك ق  فأقرضه أيًضا   مثل سابقه
وادله صار حيّدث نفسه: كيف يكون عندي  حني أدرك عدم رضا  !   تعطيه؟مااًل 

يا رب أنا ـهذه ادلنيا ال تعجبين، فخذين إىل    مال ويأتيين صاحب أو حمتاج فأمنعه؟
وملا تقدم    . سمعته منه    ـهذا ما . وألّق اهلل يف قليب حب طلب العلمف،  دنيا غريـها 

 .لطلب العلم بصدق كبري  لطلب العلم تقدم بكليته 
قدره   هل  مشاخيه  فأخرج    ،عرف  سيدنا  جملس  يف  مرة  كنت  أنين  وأذكر 

،  ل شيّخث ومثيل، ملميذ سبق شيخه فاتبعه شيخه، اتلـهذاـهذا تلميذ  :صورتني قال
  .ـهذا سمعته من سيدنا مبارشة   .قدرال ي ،قدرال ي  :ثم قال 

حنجر ىلع اهلل    ننا الا أللم يقلها هل تواضعً   «أنت سبقتين»  :وشيخه حني قال هل
 . ه اتللميذ شيخأن يسبق 

   . يف جملس شيخه مشهورةيقظة ملسو هيلع هللا ىلص  وقضية اجتماع السيد البهان برسول اهلل 
  رسول  اكن:  إخواننا   أحد  هل   فقال  الغداء   ىلع    سيدنا   مع   جالسني  يوًما   كنا 

   . بيده ويطعمهم أصحابه يكرم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
  وكنت   لقمة،  الشيفة  بيده  احلارضين  من  واحد  لك  وأطعم    سيدنا   فقام

 . أحدـهم
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كما    (1)وشهادة شيوخ السيد البهان هل مشهورة ولقد قال هل شيخه أبو الرص
 . سمعتها من سيدنا: أنت من أـهل العناية

:   فقال  مرتين  من  أقل  وبينه  بيين  واقف  وـهو   سيدنا   منمرة    ا قريبً   كنت
   ا.واحدً  ورصنا  ذراتنا   تبادلت حىت  ملسو هيلع هللا ىلص إيله مين وذرة إيل  منه ذرة خترج صارت 

البهان فيه كثرية   السيد  اذلين  وأنا كثرية،  أما مواقف  املبالغة    حيبون  ال  من 
 (. ـهو عليه فهو يكيف وزيادة إنما أريد ذكر األمر كما 

 مرضه ووفاته: 
صالحال   ًعن األ  سنواتال  يف   شيخ    العمود   يف  مراضأ  عدة   من   خريةالمس 

شهر  أواخر يف املرض  به اشتد، والفراش لزمحىت  ،ادلماغ ترويةيف  ونقص  ،الفقري 
  دخل أكرث ف   املرض   به  اشتد  ثم،  ا يومً أحد عش    همنـه، وصام  1441املبارك    رمضان

حىت    ،تركيا   يف  أنطاكية  مدينة   يف  شىفست م  ىلإ  سعفوأ   ،رمضان  24  يف  غيبوبة  يف
 قبلم  2020مايو    19ـه، املوافق  1441  رمضان  26الرفيق األىلع يوم اثلالثاء    ىلإ  انتقل

األربعاء  الرحيانيةمدينة    يف  السوريني  مقابر  يف  ودفن،  بساًعت  املغرب   27  يوم 
 ه.رمحه اهلل، وأجزل مثوبته، ورفع مقام. م2020مايو    20ـه.، املوافق 1441 رمضان

 رثاؤه:
 :(2) الشيخ حممود العبيد تلميذه كتب 
  الغر  وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد   سيدنا   ىلع  والسالم  والصالة  ،العاملني  رب   هلل  احلمد

 : وبعد  البهان  حممد سيدنا  احلبيب ووارثه، أمجعني بيته وآل وأزواجه امليامني
 

احلميصالشيخ    (1)   انلص  أبو  محص،  ـه(:  1367-ـه1270)  حممد  يف  القشبندية  الطريقة  شيخ 
أجازه الشيخ أمحد رشيف شيخ الطريقة السنوسية. هل    أجازه بالطريقة وادله الشيخ سليم،كما 

انظر   خاصة.  حلب  علماء  يف  الكبري  آثاره«األثر  فكره،  شخصيته،  البهان  حممد   .»الشيخ 
 (. 182(، و»علماء من حلب يف القرن الرابع عش « )58: 1(، و»السيد البهان« )45)

 ـه.1441رمضان    29  يللة  املبارك  رمضان 28العبيد، يف  ( كتبه الشيخ حممود 2)
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 وبراكته  اهلل  ورمحة عليكم مالسال   :الكرام   إخويت 
  الشيخ   الفاضل  أستاذنا   بوفاة   أجركم  اهلل  أعظم  الكريمة  البهانية  األرسة 
  حممد   السيد  ووارثه،  وصحبه  احممدً   األحبة  بلقاء  اهلل  بشه -  احليج  بشري  صالح

  مع   جناته  فسيح  سكنهوأ  ،رمحته  مستقر  يف   وجعلهرحم اهلل شيخنا    -  البهان
  إيله   وإنا   هلل  إنا   ،ا رفيقً   أوئلك   وحسن   والصاحلني  والشهداء  والصديقني  البيني 

  .راجعون
  اوأخً   ا ومدرسً   ا وموجهً   ا طابلً   اجلليل  أستاذنا   مع  عشت  أنا   :الكرام  إخويت 

  . املخلص   والصديق  ،الويف  األخ  ونعم  ،الزميل  ونعم  ،املدرس   نعم  يل  فاكن  ،ا وصديقً 
 إىل  ادلنيا   ًعلم  من  رحيله  يوم  إىل  املسافات  بعد  رغم  ا مستمرًّ   بيننا   اتلواصل  اكن
    . اآلخرة ًعلم

 املعاملة   حسن  أو  ميع  الطيبة   مجائله  أذكر   حاولت  مهما   إنين    :الكرام  إخويت 
  ىلع   سأعرض   يننولك،  ا أبدً   ذلك  أحيصأن    أستطيع  لنف  واإلخاء  والود   األخوية

 .معه حيايت  مع مضيئة مواقف حرضاتكم 
  عظمة  عظمة   صالح  شيخ »    الكريم  السيد  من  شهادة   األول  املشق  املوقف 

 . «عظمة عظمة العلم طالب خدمة إىل مارع  من
  كما   الطالب   يعاملون  املوجهون   عندي »:  فقال  مرة    الكريم  السيد  وحتدث  

 واكن.  «بابلطانية  يغطونهم  مكشفون  وـهم  بالليل  عليهم  يمرون  ،أوالدـهم  يعاملون
 يلليًّا. ا موجهً  يومها   صالح الشيخ
 : ذلك من ،حرج وال ثحدّ ف وإخالصه  الكريم للسيد حمبته وأما  
  لزيارة   اجلمعة  يوم  اإلدارة   من  استأذنا أننا    الطالب  حنن  معنا   هل  ا موقفً   أذكر 

اهلل–  وت ح  محنرال  عبد  الشيخ  أستاذنا    الشيخ   أستاذنا و  ،ا مريًض   اكن   ألنه  -رمحه 
  الرمحن   عبد  الشيخ  ذنا ا أست  ولكن  ،اذلكر  حلقة  عن  نتأخر  ال  أن  علينا   شدد  صالح
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تغدينا   تركنا   ما ف  ا كريمً   اكن   مع   وصلنا   وملا ،  اذلكر  حلقة  عن  فتأخرنا   ،عنده  حىت 
  عن   تتأخرون  :يقول  وـهو  يقعدـها   لمو  ادلنيا   علينا   أقام ف  استدًعنا   العرص  صالة
  األويلاء   وكبار  األنبياء  حيرضـها   احللقة   ـهذه  أن  تدرون  أما   !السيد  مع   اذلكر  حلقة

  ، اأبدً   ا أبدً   ذلك   نعيد   لن  بأننا   هل  واعتذرنا   يلهإ  دخلنا   العرص صالة  وبعد   !والصاحلني
  الوارث   أمحد  أيبسيدي    يةترب  ،ًعيلة  وأخالقه  ،طيب  قلبه  ألن  ؛عذرنا   فقبل

 . املحمدي 
  كنت   اجليش  خدمةو  اتلخرج  بعدف  معه  حيايت   يف  امليضء  اثلاين  املوقف  أما 

  إيل   ميع  مىش  ثم   ،عران  قرية   يف  ا وخطيبً   ا إمامً   عماًل   يل  ن  فأمّ   عمل  عن  أحبث
 ا جاـهزً   بيته  يل  وترك   ،مارع   إىل  أوالده  وأخذ  ،حممد  أم  عيم  ابنة  يل  وخطب  ،قريتنا 

  محو   حسن  حممد   عمار  أبو  وأيخ  ـهو   وقام  ،هازاجل    بشاء  ميع  وقام  ،يشء  لك  من
  أيخ   بيت  يف  حلب  يف  شهر   من  أكرث  وبقيت  ،وأـهلهم  ـهم  حلب  يف  س ر  الع    حبفلة
  و   ـهو  عران  قرية  يف  الزيارة  ميع  واصل  ثم  ،احليج  بشري  صالح  الشيخ  معليمو  الغايل
  قبل   محو   حسن  حممد  عمار  أبو  الغايل  وأيخ  ـهو  زارين  زيارة   وآخر  ،ا مجيعً   أـهله

  الشيخ   زيارة  إىل  لذـهب  :هلم  قلت  عندي   وـهم  الصباح  وعند  بيوم  السيد  انتقال
 بشط   فوافق  ،ا صباحً   السادسة  الساعة  يف  اإلفطار  لا   جيهز  ريثما   يمدّ جم     حسني
)  مدرسة  يف  مراقبة  عنده  ألن  ؛ساعة  نصف   ( الشعية   العلوم  نهضة  داراللكتاوية 

  ا جدًّ   ا مهمومً   وجدناه  حسني  الشيخ   إىل  وصلنا   وملا   ،ا صباحً   العارشة  الساعة
  من   ا وكأسً   ةً ككع  واحد  لك  أعط  : لودله  قال  ثم   :كعادته  ليس لكن    فاستقبلنا 

  من   أقل  وبعد  .يروح  يروحأن    يريد  واذلي  ،نوح  سيدنا   إىل  الفاحتة  ونقرأ   ،الشاي
 فقمنا   ؟لكم  قلنا   ماذا  :لا   قال  ثم  ابلاب  ىلع   حسني  الشيخ  وقف  ا تقريبً   ساعة   ربع

،  حلب  إىل  اذلـهاب  ىلع  أرص   صالح  الشيخ   ولكن   انرّ ع    إىل  وجئنا   ،الشيخ  وودعنا 
  سأذـهب   أين  معهما   ا متفقً   كنت  أين  مع  فأىب  اإلفطار  وجبة  تلناول  ا كثريً   به  وحاولت

  سيخرج   وأنه  شىفستامل  دخل   أنه  خَباينأ  ألنهما     الكريم   السيد   لزيارة  معهما 
 بنصف  وبعدـهما   ،حلب  إىل  فتوجها   ،اذلـهاب  ىلع  أرصا   ولكنهما   شعبان  6  ايلوم
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  إىل     الكريم  السيد   بانتقال  وأخَبين   ابلاب  مدينة  يف  واكن  جارنا   جاءين  ساعة
  عرفت   ما   امشهودً   ا يومً   واكن  ،اكملة  ادلفن  مراسم  وحرضنا   بهم  فلحقت   ،ربه  جوار
  .رجعت كيف وال ذـهبت كيف

  شيخ يا   أيخ  يا   :يل  فقال  يبيك  وجدتهف  حسني  الشيخ  إىل  ذـهبت  أيام  ثالثة  وبعد
  اكن   نعم  .ا فورً   للحضور  طابلكم  الشيخ  اكن  ،بالواجب  قمت  ما   تؤاخذين  ال  حممود 

  الشيخ   وأستاذي  حسن  حممد   أيخ  وجيه     ىلع  ا ظاـهرً   ذلك   واكن  ،مستعجاًل   الطلب
 .تعاىل اهلل  رمحه احليج  بشري صالح

  اذلين   خوةاإل  خدمة  يف  الطوىل  ايلد  صاحب  اكن  فهو  :اثلالث  املوقف  وأما 
 .طالبه من كنا  لكنا  أننا  مع ،معنا   ويضحك يمازحنا  واكن ،معنا 

  الوارث   من  أخذـها   اليت  تربيته  وحسن،  أخالقه  ونبل،  قلبه  طيب  من  ذلك   لك 
  ِق يوصد  وأيخ  ومعليم  أستاذي   اكن  ـهكذا  !واهلل  إي    الكريم  السيد  املحمدي

  والصديقني   البيني  مع  جناته  فسيح  وأسكنه  اهلل  رمحه  .احليج   بشري  صالح  الشيخ
 . ا رفيقً  أوئلك وحسن والصاحلني والشهداء

  أحد   عرس   حلفلة  دعوته  ألنين  ؛ا معاتبً   أـهيل  مع  إيله  ذـهبت  :الرابع  املوقف
،  ولم  ،عوةادل  هل  وأرسلت  ،األبناء إخوتنا   وحرض  يأت  من    لم   ـهو لكنه    الكثريون 
  حمبته   يعلم  واجلميع  ،حضوره   عدم  من  كذلك  وأنا   ا مجيعً   األخوة  وتعجب  ،حيرض

  نا أ  ذـهبت  العرس   حفلة  من  االنتهاء  بعد  ثم  ،أنا   وخاصة  العلم  لطالب   وتقديره 
  العلم   طالب  من   ثلة  عنده  وجدت  احلظ  حسن  ومن  ،مارع   مدينته  يف  إيله  وأـهيل

  ىلع  ا جالسً   رأيته  رأيت  ما   وـهالين،  عبوش   أمحد  الشيخ  األخ  :ومنهم  ،الفضالء 
  ، ترى   كما   :فقال  ؟!بشري  أبا   يا   والنشاط  الفتوة  أين  : هل  فقلت  ،كَب  وقد  الكريس 

 . ـهذه  حلاليت  ادلعوة تلبية استطعت ما ألنين  املؤاخذة عدم أرجو و
  احليج   بشري   صالح  الشيخ   ومعليم  أستاذي   مع  مباراكً   ا طيبً   اللقاء  ذلك  واكن 

 . الكرام ورفاقه أمحد  الشيخ الفضالء  خوةواإل
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أنه    اهلل    إعالن   ثم  ،بيوم  وفاته  قبيل  حىتمعه    ا مستمرًّ   اتلواصل  اكنوأمحد 
  الشيف   البوي   باحلديث  يذكرين   به   اتصلت  لكما   وكنت   ، اتلايل  ايلوم   يف  الوفاة

 أنا   ،يل  ادع  العبيد  حممود   الشيخ  أيخ  1« ترد   ال  دعوة  الغيب  بظهر  ألخيه  األخ  دعوة»
  هلل   واحلمد   خبري   حنن   ،حال  لك  ىلع   العاملني  رب   هلل   احلمد.  ومرض   وغربة   كربةيف  
  ، أسبوع   من  كرثأ  االتصال  يف  عنه  أتأخر  ال  أن  ا رشطً   يلع  ورشط   ،العاملني  رب 

   أفرح  أنا   : ويقول  اشديدً   ا عتابً   يعاتبين   عنه  أتاخر  ملا   ا وأحيانً 
 
  صوتك   أسمع  ملا   رسوأ

 .وأوالدك أـهلك وىلع عليك وأطمنئ 
 أيخ  بيا   إال  يناديين  ال  احليج  بشري  صالح  الشيخ  الكريم  أيخ  اكن  ـهكذا  نعم 
 الفاضل  يخأ  بيا   أناديه  ، يل  حمبته  عند   وأنا   ،ذلك  حيب  اكن  ـهكذا  ،حممود   الشيخ
  وآل   وصحبه  احممدً   -إن شاء اهلل-  األحبة  لقاء  إىل  وداًًع   احليج  بشري  صالح  الشيخ
 .  البهان حممدسيدنا   نبيه ووارث  ا مجيعً  ابليت
  ووارثه   ملسو هيلع هللا ىلص   حممد   سيدنا   املرسلني   سيد   لواء  حتت  ا مجيعً   إياكم  اهلل  جعلنا  
   .وبراكته اهلل  ورمحة عليكم  والسالم  .  الكريم  السيد
 :(2) الشيخ ادلكتور عثمان عمر املحمد تلميذه  يف رثائهكتب و

 بشري   أبا   وشيخنا   أستاذنا   يا   فراقك  ىلع  وإنا   يوجع،   والقلب  تدمع  العني
 .راجعون إيله وإنا  هلل إنا  ، الرب  يسخط ما  نقول وال ملحزونون،

 

(  الغيب  بظهر  ألخيه   ادلًعء  للمرء   يستحب   باب)  «األخالق  ماكرم»  يف  «الرائطي »  أورده   (1)
 املسلم   املرء   دعوة»  بلفظ«  صحيحه»  يف  «مسلم»  عند  وـهو.  ( 255:  1)  (786)  رقم  حديث
  ادلًعء   فضل  باب  -  واالستغفار  واتلوبة  وادلًعء   اذلكر   كتاب)  مستجابة«  الغيب  بظهر  ألخيه

 (. 2094: 4)  ( 2733) رقم  حديث(  الغيب بظهر للمسلمني
 م. 2020أيار  21( كتبه فضيلة ادلكتور عثمان عمر املحمد يف  2)
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  توجيهك،   اتلوجيه  ولعم  تعليمك،  اتلعليم  فلنعم،  ووجهتنا  وعلمتنا   درستنا 
 املواريث  مادة درستنا 

 أضعف  يفهمها   حىت  وتوضحها   املسألة  جتيل  ا قً فّ و  وم    ا،رائعً   تعليمك  يف  فكنت
 كما  وقلوبنا،  عقولا   به  رت  فنوّ   الشافيع  الفقه  يف  القلوب   تنوير  ستنا رّ ود  ،  طالب
  طالبه   عن  أستاذا  جزى   ما   خري  اهلل  فجزاك  ،وعلومه  احلديث  مصطلح  درستنا 

 . وتالمذته 
  أرضيت    ما   َّسًعنف   ساعة    يف  قسوت    إن  الرحيم،  الرؤوف   نا ب  فكنت    نا وجهت  

  واتلقدير   لالعتذار  وًعد  خاطره،  بها   جَبت    حمياك  من  لطيفة  ببسمة   الطالب 
 . لك واملحبة

  بصغرينا   وتهتم  وعطفك،  حبنانك  وتغذونا   كأبنائك،  ترًعنا   ست   سنوات  عشنا 
  خترجه  بعد  معه  ذـهبت  تلميذ   من  كم  والعامة،   الاصة  حاجات ه    هل  تقيض  ،وكبرينا 

ه  أقمت  علم  طالب  من  وكم  به،  وتفرح  هل  تلخطب  روح  العامر،  بيتك  يف  عرس 
 . وعروقك دمك يف سارية األبوة

  أسماء  حيفظ  األول  األسبوع   يف   والفطانة،  اذلاكء  يف   آية   -اهلل  رمحه-  فقيدنا   اكن
 . يزورـهم   ومن آباءـهم  يعرف  تمر قليلة بأيام ثم  وقراـهم، الطالب 

 واملحبة   والرتبية  واألخالق  اتلواضع  يف  ا دروسً   العطرة  سريتك  من  أخذنا 
 .واإليثار
  ًعم   وذلك  السعودية  يف  حائل  مدينة  يف  صحبتك  يف  قضيتهًعًما    أنىس  ال
ًعمنىسي    ال  الفواح  وأرجيها   العطرة  ذكراـها   األيام  وتلك  م،1977   يف   العمر  من  ، 

 الغربة،  نسينا  وفقيدنا   شيخنا  بصحبة لكن الغربة
ر س    اذلي  ادليين  املعهد  يف  مرة  مرتني  نلتِق  ا يوميًّ   وكنا   املساء  يف  ومرة  فيه،  ن د 

  مين   أكَب  أو  أستاذي  أنه  األيام  من  يوم  يف  أشعرين  ما     .عنده   أسهر  أو  عندي،  يسهر
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 احلياة،  دروس   من  الكثري  الكثري  منه  تعلمت  وصحبة،  عشة   وحسن  ا وخلقً   ا تواضعً 
  بل   الكم  جمرد   تكن  ولم  ،«املوافقة  املرافقة  رشط »  سميع  ىلع  يكرر  اكن  اذلي  وـهو

 . احلياة  يف عميل تطبيق
 أن  خاصة  احلج،  أحاكم  يف  يل  واملعلم  الفقيه  واكن  ،العام  ذلك  يف  ا معً   حججنا 

 . نظرية يه  مما  أكرث عملية أحاكمه واحلج  يل، حجة  أول يه احلجة  تلك
   .اواحدً  ا يومً  خنتلف لم  ،ادلاـهرين ودـهر ينبدآل ا أبد تنىس  ال أيام من هلا  يا 

 كما     تعود    ـهل     يلال    ن  م    هلا   واـًها 
 

   م  ل  
 
 ن    ذ  م      ها س  ن  أ

 
 ها ت  ج  ه  ب  ب    ين  ع    ت  أ

 

 ماضيها     ًعد       يلال      وأي     اكنت   
 

      وأي  
 
 يها س  ن  ي      األيام      ن  م      س  ن  أ

 

  حائل  من   قلنا فن    ،املنورة  املدينة  ىل إ  حائل  من  نقاًل   واملرحوم  قدمت    ًعم   وبعد 
  يل   فقايل  -التسليم  وأتم  الصالة  أفضل  ساكنها   ىلع-  املنورة   املدينة  غري  ىل إ  لكن
  اكرثة   املعهد  من  نقلكما   واهللالقل؟!    قدمتما   حىت  معكما   قرصنا   ـهل:  املعهد  مدير

 ، تالميذه  تعليم  يف  ا متفانيً   املدرسني،  ولزمالئه  للطالب  ا حمبوبً   اكن  ألنه  .املعهد  ىلع
  فذ    وأسلوب   علم  غزارة  مع،  للقلوب   اآلرس  وتواضعه  وأخالقه   علمه   يف  بهم   ا مؤثرً 

 . العطاء يف
 . حلظة آخر ىلإ مستمر ببعضنا  واتصالا  ،متواصلة قلوبنا  لكن ا ماكنً  افرتقنا 

 ال لنص،  األحباب  بعض   مع   مرة   من   أكرث   تركيا   يف  إقامته  دار   يف   الفقيد  زرت 
  صوته   بسماع  ألستمتع  به  اتصلت  واحد  بيوم  األىلع  الرفيق  إىل  انتقاهل  وقبل

  أسامة  أبو  عيم :  يل  وقال  نبهان األستاذ حممد    ابلار ودله يلع   فرد   صحته،  ىلع  وأطمنئ 
مح   إذا:  هل  فقلت  املشددة   العناية  غرفة   يف  وـهو  شىف ست امل   وادلي   أدخلت   لك   س 
  يللة   ويف  اثلاين  ايلوم  يف  ولكن،  ادلًعء  منه  يل  واطلب  ،يده  يل  فقبل  بادلخول

  ففاضت   ،عاله  يف  جل  مواله  مع  موعد  ىلع  اكن  شهر  ألف  من  أفضل  يه  مباركة
  سيدي   باهلل  رفا الع  سيدي  ومربيه  ورسوهل  اهلل  للقاء  وحمبة  ا شوقً   الطاـهرة  روحه
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  التشيف   وـهذا  اتلكريم،  ـهذا  شيخنا   يا   لفضيلتك  ا فهنيئً     البهان  حممد
 . العظيم

  جّل   وعشت  ،    البهان  حممد  سيدي  وشيخك  ملربيك  ا حمبًّ   حياتك  عشت  
 الغربة،  شهيد  ففضيلتك،  رحالكوت    لكح    يف  لألجيال  ا ومربيً   ا معلمً   ا مغرتبً   حياتك
 . القدر يللة يف موالك مع لقاؤك  واكن العلم، طلب وشهيد

 األىلع  املأل   يف  عليائها   يف  روحك  اتلقت  إذا  :األخري   وداعك  يف  لك  نقول
  واهلل  فإنا   والشفاعة  الرىض  منه  لا   واطلب  ،السالم  منا   فأقرئه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  برسول

 . مقرصون
 منا  فأقرئه  البهان  بسيدنا   األىلع  املأل   يف  عليائها   يف  روحك  اتلقت  وإذا

 . مقرصون واهلل فإنا  والشفاعة الرىض الرفيع جنابه  من لا  واطلب ،السالم
.  الرب   يسخط  ما   نقول  وال،  الحقون  بكم  اهلل  شاء  إن  وحنن  السابقون  وأنتم

 ﴾.راجعون إيله وإنا  هلل إنا ﴿
   (.الوييس  املحمد  عمر عثمان: غربته  يف وصاحبه الفقيد تلميذ)
 : (1) تلميذه الشيخ ادلكتور حممود نارص حوتكتب و
 .العظيم العيل باهلل الإ قوة  وال حول  وال، راجعون يلهإ نا وإ هلل نا إ
  فراقك  ىلع نا إ ،الرب  يسخط ما  نقول وال ،يلخشع  القلب نوإ ،تلدمع العني نإ

 . ملحزونون  ستاذنا أ يا 
  ، املباركة  الليلة  وـهذه  ،الكريم  الشهر  ـهذا  يف  الاتمة  ـهذه  ىلع  ألـهنئك  إين  واهلل

 . ورد  كما (  شهيد  الغريب)و . الغربة  دار يف ربك لقيت  فلقد الشهادة وـهذه 

 

 م. 2020أيار  21كتبه فضيلة الشيخ ادلكتور حممود نارص حوت يف  (1)
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  اجلم   يديك  ىلع  خترج  ،املرحومة  مةاأل  ـهذه  علماء  من  ًعلم  اهلل  حبمد  نتوأ 
 .والطباء واألئمة والفقهاء العلم وطالب العلماء من  الغفري

 نا ، وأ سالميةاإل  الشيعة  وتمكني،  مانةاأل  داءوأ   ،الرسالة  تبليغ  يف  ساـهمت  لقد
  ، املصطلح  وعلم  ،الشافيع  الفقه  عنك   تلقيت  ،وطالبك  كتالميذ   أصغر  من   واحد
   .شوايطأ تبلغه ال بعيد شأو   فشكرك  ،اتلوحيد وعلم ،واملواريث الفرائض  وعلم

 .جلل بك خطبنا  وإن ،فادحة أستاذنا  يا  بك مصيبتنا  إن
  نهضة   دار  طالب   وإن ،  نشطة  دائبة   حركة   وتعليمك  توجيهك   يف  كنت   لقد

 نا وأ -  عمله  إبان  الراحل  الفقيد   ًعرصوا   اذلين  اللكتاوية  بناءوأ   الشعية  العلوم 
 واكن  ،واحد  رجل  يف  عدة  رجااًل   اكن  الراحل  ستاذنا أ   نأ  شهدوني  ل    -منهم  واحد
  عوام أ  يف  وقتها   مهام  عدة   يلهإ  أولكت   لقد،  واحد  شخص   يف   أشخاص  عدة 

  دلى   ومعتمًدا  رس  منيوأ   ومدرًسا وحماسبًا   موجًها   اكن  فلقد   ،والسبعينات  الستينات
 . ادلار

  ـهذا   لك   مع   ـهو   ثم   ،امللل  وال  اللكل  تعرف  ال  ـهمة  ،نشطة  حركة   ،دؤوب   عمل
  وـهذا   ،العليم  وحتصيلهم  ودراستهم  بعلمهم  مهتم  ،طالبه  ىلع  حريص   مدرس 
 . العلم طالب من ترابنا وأ  زمالئنا  لك  يعرفه الالكم 

  وفؤاده  ومشاعره   ووجدانه  الفقيد  قلب  يف  وقر  ما   وذاك  ـهذا  لك  من  واألـهم
  وعظمة   مربيه   بشخصية   وتعلقه  املطلق  يمانهوإ  العميق  حبه  ـهذا  لك   من  األـهم

 .  البهان السيد املحمدي  الوارث  مسلكه
 وفاضت  ومربيه  حبيبه  عن  باحلديث  لسانه  فاض  الإ  به  اتلقيت  ينأن  ذكرأ  وال

 .عيناه
  رسير   ىلعراقًدا    اكنو  ،شهرأ  منذ  تركيا   يف  -اهلل  رمحه-  معه  لقاء  آخر  اكن

  فأقبلت ،  نبهانحممد    ستاذاأل  السيد  صغراأل  جنله  وبصحبة  املتواضع  بيته  يف  املرض 
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  فأكببت   فجأة  وقبلها   يدي  فخطف  وموجيه  ومعليم  ستاذيأ  وـهو  يده  ألقبل  عليه
  حفظهم   ،العلم  طالب  جلوأ   جيلأ  من  تعبتا  اللتني  الراحتني  ثلموأ   قبلهما أ  يديه  ىلع
 . ورًعـهم  تعاىل اهلل

  -اهلل  رمحه-  صالح  الشيخ   عشرية  يف   يل  نأ  ذكرأ  أن   القول  نافلة  من  ولعل
  وادل   عمة  يه  جدي  وادلة  نأل  أليم  جدي  خوالأ  فهم ،  خؤولة  فيهم  ويل  ،قرابة

 .ونعزت بها  نفتخر صلة ويه  ،أليم جدي خوالوأ  خوايلأ من فهو  ،الفقيد
  املثوبة  لك  اهلل  وأجزل  األحبة  لقاؤك   لك  ا وـهنيئً   ، الراحل  فقيدنا   يا   اهلل  فرمحك

 والور والعطاء
 . أشواطنا  تبلغه ال بعيد شأو   فشكرك  ،الطالب ونصحت ،الواجب ديت أ فلقد

 نأ  أسعدين  اكن  ما   اكوية   نفثات  الصدر  وراء  ومن  ،لغصة  احللق  يف  نإ  وواهلل
  يل   ينري  قبًسا   منها   اختذت  فربما   األعماق  يف  الار  فلتحبس  ولكن  وأرشحها   أبثها 

   .ـهدى الار ىلع أجد وأ الطريق
   (.حوت  نارص حممود :  املقام وعلو واملغفرة بالرمحة  لك ادلايع وتلميذك طابلك)

 : (1)  تلميذه الشيخ إبراـهيم احلمدو العمر ورثاه 
 
 
 اليت   ر  د  الق    يللة    ك  ق  ب  س    ت  ي  ف  و  أ
 ن  م    م  ع  ون    باللقاء  ك  ر  ه  ش    ت  م  ت  خ  و  

 هالكن   ة  بن ح  الم    ويلهت    كنت    قد
 قاصًدا   با ه  ش    وافيت    ع  ار  م    ن  م  

 روقت  كؤوس   من  ل  ه  ن  ت    ت  ع  ورش   
 معلًما   احلبيب    دار  يف  ومضيت  

 بالريات    الرمحن    بها   اىف  و   
ب    القيت    بالَباكت  شاك  يا 

 ات  ر  ف    ب  ذ  ع    األرسار    ترتشف  
 ات  ب  غ  بالرن   ت  ز  ف  ف    ناب  اجل    ذاك 
 ات  ف  ش  والرن   الكأس    در    هلل

 بثبات  ال الع    حنو  وموجًها 

 

 م. 2020أيار   20ـه، املوافق 1441 املبارك  رمضان  27ظيب  ( كتبه يف أبو1)
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  ي    لم   ة  من ه  وب  
 شاغل    ك  م  ز  ع    ث 

ل   ال  اجمدً   فرقيت    عزة   ي طاو 
 لم  ساءع  ق    ى ذرً   يف  ك  ل  ح  ر    وحططت  
بني  ترتِق   وعلم   تعليم  ما 
 تنقلب   دًعة  أجياال  خرّجت

ـهزه   ماجد    أروع    لك   من  ما 
 ادلىج   حلك   يف   تيضء  الجوم  مثل

 الورى   لك   من   يدنيك   بتواضع
 اناصعً   ز  ع    تاج  قومك  وّرثت

غريت   أخلصت فت   قد  مذ   ما  ّ  رش 
 كرامة  فنلت  منهجه  ولزمت
 بما   وفز  اللقاء  بشاك  وايلوم

 

 حياة   ر  و  ز    يغررك   ولم  عنها 
 الشفات  ًعيل  مهًدا  ووطئت

 ات  ب  ث  والو    ق  د  الص    بغري  رك  د  ت  
 اثلمرات   من  جتين  بما   أعظم
 حَّسات  خشعا   الواظر  عنها 

 أباة  العرين   يلث  العال   إال
ساة  مصلحني   من  بهم  أنعم

 
 أ

 والسادات   العلماء  وخالئل
يريض  وبنيك داة   الىه  ما   لش 
 اآليات  ذي  بالبهان  عيناك

 وصفات   خصائاًل   عنه  ورويت 
 القربات  من  ترجوه   عشت  قد

 

 :(1) ف رثائه تلميذه الشيخ يلع اجلالق  وقال
 فابك    عيين    دمع    أيا   إيه  

ر    يميش  اكن ه   نقاءً   النسيم   كط 
د   صادق    الكمال    يبيغ  جاء    القص 

با   د نا   مذ    اصطفاه  احلبيب    ل ر 
ان   راس   خيدم  وت ف  نينا   الغ   س 

 لغراس    ا رائقً   العلم    ين رث  
ت ِق  الليل  يسهر فا   الوجد    يس   رص  
ى   ا يومً   احلبيب  وحباه  بب ش 

 ن ب اال  املنايا   ر مت ه  ًعلًما  
اال  بعلمه  ًعماًل   صاحلًا  ف ض   م 
 مثاال   الرسول    وارث    يتقىّف 
 مجاال  القلوب    سب    قد  سيًدا
ب ق    يلقاال  ال  احلبيب    أمر    ط 

ه دً   احلبيب    سقاه  مذ    حالال  اش 
ق ل  اكت حاال  باملحيّا   الروح    ي ص 

يم  دالال   فيها   املحب    ي ه 

 

 م. 2020أيار  20ـه، املوافق 1441 املبارك  رمضان  27( كتبه يف 1)



 
 

 
 

241 

 إيلنا  دنوت    قد   الريف    قرى   من
 عظيًما   اكن  عليك    ريب    فضل  
وت م  والفعال  االسم  صالح    سم 

يت    قد ق   كؤوًسا   العلوم  من  س 
قاك  وفهوم    طه  وارث    س 
ناي ة    وبعني    دوًما  احل ب    ع 

ت   د     العهود    وحفظ   قدس    والوع 
 غرام    براه   إذ    اجلسم    حن  ل  

 لقاكم   اكن  القدر  وبليلة
 بالل    شداه   كما   ب دًع  ليس

 دواما   فينا   ذكراك    وستبّق
 

ئ    العلم  ختدم  األجياال   ت نش 
 تواال  البهان    السيّد  وبروض 

 أبطاال   روّضت    أخالق    وكريم  
ك  مرتًعت   قفاال  تفك 

 
 األ

قت    اجلماال  تفوق    باهلدى  ر و 
دوه    تميض    كنت    حاال  قلب ك    يش 
ل ئ    جالال  احلبيب  من  القلب    م 

ب ا   إذ    آصاال  غدوةً   الوجد    ر 
 استقباال   الع ال   من  فيها   نلت  
 مثاال   فيه   اكن   احلبيب    لقيا 

 ارحتاال   والهار    الليل    نوى   ما 
 

 : مصادر الرتمجة
احليجا • بشري  صالح  اهلل-  لشيخ  مبارش  يف    -رمحه  حبضور  لقاء  بيته  يف 

 . ، واتصاالت صوتيةم2008 يف العلم بوبعض طال الشيخ حممود العبيد 
 .كتابيةً   ، مراسلةً السيد نبهان ابن الشيخ صالح بشريودله   •
 . (الواتساب )ىلع برنامج  «منتدى الفحات البهانية»جمموعة  •

 ملفات مسموعة: 
 لسماع امللفات الصوتية، فضاًل اقرأ الرموز اتلايلة:  

 
 
 
 

قول الشيخ صالح:  خالل عش 
 سنوات لم يعاتبين سيدنا فيها. 

1 
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 من أحوال سيدنا البهان.

 ) الشيخ صالح بشري(
 

2 

 
 اكن حيفظ أسماء الطالب.

 ) الشيخ صالح بشري(
 

3 

 
 يعتذر من طالبه.

 صالح بشري() الشيخ 
 

4 

 
 قول سيدنا تبادلت ذرايت بذراته.

 ) الشيخ صالح بشري(
 

5 

 
 سؤال عن كرامات سيدنا.

 ) الشيخ صالح بشري(
 

6 
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 صالح محيدة انلارص( الشيخ 21)
 م 2007  –  1935هـ/  1428 - 1353

 
بن  صالح    الشيخالفقيه   ادلاعية  أمحد  بن 

 . الارص ةمحيد محدو  
يف مدينة حلب يف يح باب الريب زقاق   ودل

يعود نسبها إىل ملزتمة  م يف أرسة  1935  حيدر ًعم
  .ملسو هيلع هللا ىلص آل بيت رسول اهلل

 دراسته:
يف   الشيخ  نهل  وادله  يد  ىلع  القرآن  وتالوة  والكتابة  القراءة  طفوتله  مقتبل 

 الارص مفيت القضاء الغريب لوالية حلب سابًقا.  ة أمحد ابن الشيخ محدو محيد
مدرسة   إىل  انتسب  ثم  واحلمدانية،  األنصارية  االبتدائية  باملدرسة  اتلحق  ثم 

شهادتها ا ىلع  وحصل  حلب  يف  جامعة  لَّسوية  يف  الشيعة  بكلية  اتلحق  ثم   ،
 م. 1956دمشق ًعم 

دمشق   يف  الشيوخ  من  جمموعة  اجلامعية  دراسته  أثناء  حيىي  صحب  اكلشيخ 
الَبـهاين،  ـه(1381-1296)  الصباغ سعيد  احلارون  ،والشيخ  أمحد  والشيخ   ،والشيخ 

   رمحهم اهلل مجيًعا.، والعارف باهلل الشيخ حممد اهلاشيم ،(1)إبراـهيم الغالييين

 

  حممد   بن  إبراـهيم  وخطيبها،  وإمامها،  قطنا،  مفيت  (:ـه1377-1300)  الغالييين  إبراـهيم  الشيخ (  1)
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 :  صحبته العارف باهلل الشيخ حممد انلبهان
به استقر  العارف   ثم  وصحب  حلب  يف  حممد    املقام  الشيخ  سيدنا  باهلل 

 والزتم معه.   البهان
اللكتاويةمافتتحت  وحني   الشعية(  درسة  العلوم  نهضة  حلب    )دار  ًعم  يف 

ني: صالح بشري  فيها مع الشيخ  ا ومدرسً   ا موجهً يلكون    البهان  السيد  اختاره م  1964
 . ، رمحهما اهللحممود فجالو

  « موعظة املؤمنني»خالق  األ، و«الشحبد مع منت الز  »  الفقه الشافيعفيها    س رّ د  
 . املتوندرّس و

  افالت احل   ىلع أحدمسؤواًل    واكن  م1965ًعم    هحجيف      رافق السيد البهان
 ومن فيها يف ـهذه الرحلة. 

احلمد  قال ملحم  اهلل-  (1) احلاج  ابنه  -رمحه  ذلك  لا  نقل  حممد   كما  :  الشيخ 
ل» اكن  أنه  محيد أذكر  صالح  ابلاخرة،  الارص  ة لشيخ  يف  أ  وذلك   موقف    مره حني 

 
 

  القادر  عبد   بسيدنا   نسبه  يتصل  بالغالييين،   الشهري  الكيالين،  األصيل،  إبراـهيم،   بن   خري
  ىلع  العلوم  تلّق  دمشق،  إىل  رحل   جده   أن  إال   حلب   من  األصيل  أرسة  وأصول  الكيالين،

  اإلسكندراين،   القادر  وعبد  املسويت،  وسليم   احلسين،   ادلين  بدر  حممد  اكلشيخ  دمشق  أعالم
  يف    ـه 1377  شوال   17  تويف  الكردي،  عيىس   الشيخ   ىلع  القشبندية  الطريقة  سلك   وغريـهم،
  إىل   وفد .  احلسين   ادلين  بدر   حممد  شيخه   من  بالقرب   الصغري  ابلاب  مقَبة  يف   ودفن   دمشق،
  من  وـهو   الالذقية،   حمافظة  يف(  جبلة)  منطقة  من  قّسام  أديب  الشيخ    البهان  سيّدنا 

  اهلل   رمحه-  الغالييين  إبراـهيم  الشيخ  يد   ىلع  الصوفية   لطريق  سالك  وعلمائها،  صلحائها 
  سريي   إلكمال  وجئت  الغالييين  إبراـهيم  شيّخ   تويف:  سيدي:  أديب  الشيخ  فقال  -تعاىل

  تربية  عن   حيجبه   اذّلي   الشيخ  شيخك،   إىل  ارجع   شيخ،   شيخك  ودلي   يا : )  فقال.  عندكم
  «عش  الرابع  القرن  علماء  يف   وادلرر   اجلواـهر  نرث »انظرو(.  بشيخ  ليس   تراب  حفنة   مريديه

 (. 359:1) 3ط   «البهان السيد كتاب »و ، (72)
 (. 73)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 1)
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 فإذا يه يف قضاء  -وقد تأخرت -بلحث واتلفقد عن إحدى األخوات  با   سيّدنا  
ل عت،  سكة  وم    حاجتها،   ، ًءايضمر سو  ـهناك رجل أجنيب يبدو أنه  واكن  ابلاب قد خ 

ولكّن    ثّم أمسك به يريد أن يلقيه يف ابلحر  فرضبه الشيخ صالح محيدة الارص،
 . «منعه  سيّدنا 

ألن وادله اكن شيخ  الارص    ةاكن يكرم ويقدر الشيخ صالح محيد     سيدنا 
 . ريب اليف الكتاتيب يف يح باب  سيدنا 

يل محيد مرة  »  قال:  وت ح  نارص  حممود ادلكتور    ذكر  صالح  الشيخ     ة جاء 
اهلل- اذلكرإبوادله    -رمحه  حلقة  قرابة    ،ىل  وادله  بلغ  دخل    ،ًعمة  ئموقد  وحينما 

  حلقة اذلكر وقام هل الاس ومن بينهم وادل الشيخ صالح فرآه سيدنا    السيد  
 . «نآـهذا علمين القر  :فأخذ بيده وقبلها وقال

 وفاته: 
الشيخ عبد اهلل    -رمحه اهلل-اكن   الطرنطائية، والزم  خطيبًا يف جامع املدرسة 

السلطان ًعم  السلطان يف جامع   اهلل  الشيخ عبد  وفاة  وبعد  م  1983اإلسماعيلية، 
واستمر يف  ،ويعلمهم ،ر الاسكّ ذ  جلس ماكنه الشيخ صالح يف جامع اإلسماعيلية ي  

اكنون اثلاين    12املوافق   ـه1427ذي احلجة ًعم    23ذلك حىت وافته املنية يوم اجلمعة  
ودفن يف مقَبة الشيخ جاكري يف    ،وصيل عليه يف اجلامع األموي يف حلب،  م2007ًعم  

 يح باب الريب. 

 :مصادر الرتمجة
 .كتابيةً  ، مراسلةً الارص  ودله حممود صالح محيدة •
 . يل معه  لقاء مبارش -رمحه اهلل - الشيخ صالح بشري  •
 .كتابيةً  ، مراسلةً وت كتورحممود نارص حادل •
 .كتابيةً  ، مراسلةً احلاج ملحم احلمدالشيخ حممد احلمد نقاًل عن وادله  •
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 ( الشيخ اعبد صالح احلمايش22)
 م 2017  –  1938هـ/  1429 - 1357

 
واملصلح   والفريض  صالح  املفيت  ًعبد  الشيخ 

 ّ  .ايش بن حممد يلع حممد العييممح 
مدينة    ودل من  الغريب  الرأس  يف  احلوش  يف حملة 

  . م1938 ًعمنبار يف العراق ًعنة بمحافظة األ
رسة كريمة  أبوين صاحلني من  أترعرع يف كنف  

احلسني  إمنسوبة   سيدنا    ،بيهجده  أل  ايشومحّ   ىل 
 . ومنه  يلقب باحلمايش

 : دراسته وصحبة السيد انلبهان
املدرسةأ االبتدائية  كمل دراسته يف  ثانوية  املرحلة  تم  أ و  ، الغربية  املتوسطة يف 

إىل    ،الغربية  ةًعن انتسب  الرماديثم  يف  املعلمني  ونال   فيها   جخترحىت    ،دار 
اتلابعة  معلمً بعدـها  تعيينه  وتم    شهادتها، العبيدي  مدينة  يف  القائم إا  قضاء    ، ىل 

نقل   سنني  بثالث  احل  إ وبعدـها  قرية  يف  رشد  ابن  مدرسة  ملدينة  الب  ىل  اتلابعة  سة 
كثريً ،  الفلوجة الكبييس  الفياض  حممد  احلاج  الويل  بالشيخ  ادلاّلل    ا فتأثر  )وـهو 
باهلل  ىل  إذلـهاب  ل   رشدهأف  الاصح( حممد  سيدنا  العارف  ثم     ،البهان  الشيخ 

وبِق  ،  تلمذ عليهوت  ،زيز سالم السامرايئتعرف ىلع املرحوم الشيخ العالمة عبد الع



 
 

 
 

247 

حىت  مالزمً  عنده  العلم  حللقات  البهان    قلبهو ،  كملأا  بالسيد   سلواكً   معلق 
 . وتربية وحمبة

الفياض حممد  أيوب  الشيخ  آنذاك:  مطل  ،وأصحابه  حممد  عبيد    ك والشيخ 
الفهداوي ادلكتور  والشيخ   فرحان  اليجري،  ،حامد  موس  مصطىف  وـهم    والشيخ 

والصحبة لسيدنا البهان احلبيب اذلي أخذ بشغاف قلوبهم  طبقة واحدة يف العلم  
 .لكهم

اكن  األمحدية الشعية يف مدينة الادلية  مدرسة  وملا أمر سيدنا احلبيب بفتح  
والشيخ أيوب    ،رسنيمن أربعة عش ارحتلوا إيلها مؤسسني ومد  ا الشيخ ًعبد واحدً 

ة  استقر سكنه بأرسته يف الادليثم    ،تلك املدينة ونورـها اهلل  بهم    فأحىي  ،ـهو املدير
سيدنا  توجيهات  دارً   البهان،  حسب  واسعة  واشرتى  جزءً ا  وشيده    افاقتطع  منها 

 . اسجدً م
 من صفاته: 
سم يف  وـهو  قاهلأ ته  قبل  حاهل  إيلك  يسبق  وترصفاته  ت    ،خالقه  عنه  وال  عرف 

كبريةأصغرية   يغتابو  وال  يكذب،  وال  ينم،  وال  يمزح،  ال  يضحك    ،،  ال إوال 
األ  ،ا تبسمً  صفات  من  وـهذه  تعاىل  اهلل  ذكر  رآه  صاغه  ،  ويلاءومن  من  فسبحان 

 . ينما حل ونزل فمن رآه ذكر اهلل تعاىلأ القبول واملحبة يف قلوب الاس هلووضع 
آن  ، ديدنه الظر يف كتبه مع حفظه للقر يفرت  الهلل تعاىل وشغله بمراضيه  وقته  

يف   واتلدريس  مع    ،األمحديةالكريم  نادرة  حالة  وحماسبته وتلك  القلبية  مرابطته 
 لفسه. 

يلتقيان يف لك أسبوع    ،وإن سيدنا احلبيب آخاه مع الشيخ رشيف محد الراوي 
  روح واحدة   رأيت أحدـهما تذكرت اآلخر وكأنهما   فإذا  ،تذاكران ويتشاورانمرة ي

 . وأخوتهما مرضب املثل ،يف جسدين
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   لسيدنا البهان  حدى زيارايت إيف  قال:  حدثين وادلي    :اهلل  ودله عبديقول  
  : بسم سيدنا وقالفت. سيدي اذحبين :كنت مع سيدنا يف جلسة خاصة فقلت لسيدنا 

نفسك   عند»وأنه    .«ذحبكأ  الأذبح  واحللبيني  العراقيني  العلماء  من   اكن يف مجع 
فخاطبهم حلب  يف  ي    :قائاًل     سيدنا  منكملّ س  من  فأوصله    مين  اهلل  إنفسه  ىل 

نعم نعم    :سلمك نفيس فقالأنا  أسيدي    :فقلت  .حدأا فلم جيب  ًعدـها ثالثً أ  تعاىل؟
 . « شيخ ًعبد نت يا أ

احلبيب   سيدنا  انتقل  الرف  وملا  مإىل  ًعبد  الشيخ  اكن  األىلع    ا مورً أيق 
الادلية يف  املفيت  ،باإلقامة  فيها   ،يضر  والف    ،وـهو  يكون    ،واملصلح  أن  آثر  لكنه 

الكريم القرآن  حلفظ  روضة  يلكون  بيته  من  اقتطعه  اذلي  املسجد  يف    ، عمله 
يديه   فيه ىلع  من أ فتخرج  مئة  من  يهمل جامع    كرث  لم  لكنه  العلم وغريـهم  طلبة 

 . ا بعد العشاءالادلية الكبري السيما حلق اذلكر يوميًّ 
 .باألىلع وقد أحيل من مدارس الرتبية آنذاك ىلع املعاش ليشتغل

 : دهأوال
 .وعثمان، سامةأ و ،وعبد احلكيم، وعمر، محدأ و، وحممد، عبد اهلل

 حمنته: 
مع  كم غرب الرمادي  5اذلي يبعد اللواء اثلامن يف مقر  األمريكان هاعتقل

فس اهلل  عبد  فأحدـهم:  أهل  أودله  بقتالا؟  الاس  تفيت  أنت  وـهو  جابأصحيح  ه 
ال وكيف  نعم  ايلدين:  كنت  مكتوف  ولو  حمتالًّ أ؟  جئت  اذلي  ـهل  أل  نا  مرياك 

 . نا كذلكأ و :قال .نعم نقاتلك :؟ قالم الأ ين نتقاتلو
ف تعاىل  اهلل  ألـهل  املبغضون  العناد  أـهل  ظهر  ألأثم  بكفره  صويف  فتوا  نه 

وأقام    ،لهجرة إىل سوريةلفاضطر    ،وـهددوه بالقتل  ،وناجزوه العداء  ،العقيدة واملنهج
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سنوات وأخىف سكنه ال يأيت  ثم ارحتل إىل حلب    ،كمال  بومدينة أثالث سنوات يف  
ويصيل    إىل اجلمعة  يف  إال  ال  اللكتاوية  الشيف  الرأس  جهة  من  الطاـهر  املقام  يف 

 . ا ال نادرً إ يتعرف ىلع أحد وال جيالس 
 . يامأ ا وثالثة قام فيها شهرً أ ىل مدينة الرطبة وإتوجه   ن رجع من حلبأ وبعد
ملا »  : مسلم الكبييسلماء والصاحلني احلاج طالب مجيل  العلم والعخادم  يقول  

انتهيت من تشييد مدرسة حلفظ    ىل مدينة الرطبة كنت قد إصالح    وفد الشيخ ًعبد
الزبريالقرآ مربعة    ،ن يف جامع سيدنا  ثالثة  ففرشت هل حجرة  متار  أطول ضلعها 

وـهو ينام بعد صالة العشاء ويفيق الساعة    ،ا  نهارً نا متفرغ لدمته يلاًل أ و  ،ونصف
ثم    ، ا ومراجعة حبفظ القران ويبّق حىت يصيل الضىحيسهر الليل لكه قيامً   ،العارشة

 . يهجع ويستيقظ يعلم ويرشد من حيرض من الطلبة الراغبني باحلفظ
قالأ طالب  احلاج  كثريً   :ضاف  يكاشفين  وكنت  اكن  يتلكمأا  يف يلاًل   سمعه   

البهان يت منه تعلقه الشديد بسيدنا  أ ور  ،الشباك سكتذا اقرتبت من  إ ف  ،غرفته
هل لسيدنا  أرجو  أ  : فقلت  تقول  فقالن  القيامة  يوم  يل  يسمعك    :يشفع  حارض  ـهو 

 .«ناآل

 وفاته: 
 16يف  ثم اغدرـها    (ويم  ع  ن    س  ع  ط  ) الفلوجة وسكن يف بيته بمنطقة  ثم رجع إىل  

عند    يف يح اجلامعةمعزتاًل   احتلها ادلواعش وبِقن  أ  ىل بغداد بعدإ ـه1436  صفر
اهلل عبد  املرض   ،ودله  سنتني  وأقعده  من  عبد  ،أكرث  خدمته  وودله  قائم ىلع    ،اهلل 

والعشين  اتلاسع  اجلمعة  يللة  األجل  وافاه  اثلاين    حىت  ربيع  املوافق   ـه  1437من 
والعش اثلاينيللسابع  اكنون  من  أن  م،  2017  ن  بالعلم   ًعًما   ثماننيمىض  أبعد 

 واتلدريس وخدمة العباد.  واتلقوى 
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نب أخيه املحب  ىل الادلية يلكون مزنهل األخري إىل جإمن بغداد  شيع جثمانه  
 .محد الراوي   الصادق الشيخ رشيف

ودل   اهلل -ـهكذا  القمر    -رمحه  يودل  عرجونً أكما  الشهر  بصلته ا  ول  فتجىل 
جله يف الربيع يللة  أ يلوايف  ا متبتاًل ًعشقً   حياته مىض  أ ا وبسيدنا البهان احلبيب بدرً 

   .واحلمد هلل رب العاملني  .املحاق رمحه وآنسه وذكره يف قلوب من عرفه لم يغب

 :مصدر الرتمجة

ـه،  1439مجادى األوىل    9كتبها يل الشيخ ـهشام عبد الكريم األلويس، بتاريخ  
 م.2018اكنون اثلاين   26املوافق 
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 اعيش جروان الكبيس ( الشيخ 23)
 م 2016  –  1939هـ/  1437 - 1358

 
املتمثل   املنفق،  الصادق  واتلاجر  املحب،  الشيخ 

استدن يلّع،   بن جروان بن عبد    يشلشيخ ًع ابمرتبة 
 . اهلل الكبييس

 والدته وأرسته: 
  املدنية  األحوال  ـهوية  يف  وسجل  ،م1939  ًعم  ودل

  .م 1942
 واكن   ،باتلجارة  ي عمل  اكن  جروان  احلاج  وادله

  ىلع   ي ت ن ّقل  احلياة،  متطلبات  يف  ليساعدـهم  ؛باآلجلبادّلين    الاس  يبيع  ا صاحلً   ا صادقً 
 . وأحبّهم فأحبّوه   الفلوجة،  من القريبة القرى  يف دابته

بن    حممد   احلاج  شقيقة  ويه   الفياض   اهلل  عبدبنت    حفصة  احلاجة  وادلته  أّما 
اهلل   هلذا   ،اهلل  رمحهم   حيىي  الشيخ  وادل  محد  واحلاج،  محدان  واحلاج،  الفياض  عبد 

ل قً   ـهو  كأنّه    محدان  احلاج  كخاهل  ًعيش  احلاج  اكن ل قً   ا خ    وما   محدان  احلاج  ،ا وخ 
  -رسه   قدس-  البهان حممد  سيدنا   هل   شهد  اذلي   الرجل  ذلك  !محدان  احلاج  ما   أدراك

  ىلع   يقرأ   الكريم  سيدنا   واكن  «. نفسه  يعرف  ال  ويل  محدان  احلاج»  :فقال  بالوالية
 . ذكره  لكّما  الفاحتة روحه
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  اكن   -اهلل  رمحه-  (1)جروان  ةلك ع  الشيخ  ـهو  واحد  شقيق  أخ  ًعيش  للحاج
 .ن البها  السيد أحباب ومن ،بالفلوجة اآلصفية يف ا ومدرسً  ا ًعلمً 

ولعً  واكن ،-اهلل رمحه- براـهيمإ احلاج ـهو  واحد عم وهل   طبالت صإ وهل باليل ا م 
 .مرص يف طبلصإ منها  متعددة

البهان  سأل   ؟ـهو  وأين  براـهيمإ  عمك   حال  كيف  ًعيش  احلاج      السيد 
 اليل  وصاحب    اليل  أحّب »  :سيدنا   فقال  ،اليول  مع  مرص  يف  ـهو  ،سيدي:  فقال

 . «والشجاع والكريم

 : وعمله دراسته
قال احلاج ًعيش:  »:  فقال  صّخ  حامد  الشيخ  لا   نقل  كما   ذلك  عن  ـهو   حتدث

  ألدافع   القانون  كملأ  ا حماميً   أكون  أن  طمويح  واكن  ،األوائل   من  املدرسة  يف  كنت  
  ( لوريا ا بك)  اإلعدادي   الامسب  تنتيه   العراق  يف  املدارس   اكنت ،  الاس  عن  باحلق

  والقانون   واهلندسة  الطب  ىلإ  لدلخول   ـهلين ؤت  درجات  ،األوائل  بمرتبة  وخترّجت  
 معلم   وخترجت    املعلمني  دار  ىلإ  فتقّدمت    ذلك  غري  أراد  تعاىل  اهلل  لكن  وأمثاهلا، 

  رضب أ  ا وأحيانً   ادلرس   دخلأ  منهم،  اتسخ  ما   نظفأ و  ،رمحهمأ و  ،عليهم أشفق  أطفال
 

  بن   اهلل   عبد  بن   جروان  بن  علكة  الشيخ  ـهو  م(:1988-1932الشيخ علكة جروان الكبيس )  (1)
  مدينة   يف  ودل  .كبيسة  مدينة  يف  املثلوثة  عشرية  إىل  نسبه  ويرجع   خليف،  بن  حممد  بن  بطي 

  وخترج  ادلينية  اآلصفية  باملدرسة  اتلحق  ثم  االبتدائية،  مدرستها   أدخل  م،1932  ًعم  كبيسة
  الشيخ  شيوخه   أوائل  من  واكن  شهادتها،  ونال   بغداد،   يف  األعظم  اإلمام  بكلية  اتلحق  ثم   فيها،
  يف   اإلسالمية   ادلراسات  معهد   يف   د رّس   .حويش   املال  حامد  والشيخ  القايض  أمني   حممد

  مدرسيه،  أبرز   من  فاكن   الفلوجة،  يف  اإلسالمية   ادلراسات  معهد  إىل  انتقل  ثم   الادلية،  منطقة
العارف  من   ًعيش  احلاج  وأخوه   وـهو انظر  البهان    حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  أصحاب   .

 (. 95»تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها« )
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  حدـهم أ  بكى  فإذا   ت ؤذيه،  وال  ختيفه  ا قويً   ا صوتً   رج خت    قماش  بقطعة  املقرص  اتللميذ
 دخلأ و  الصف  لك  احللوى   جلبأ  اثلاين  ايلوم  ويف    سرتضيه،أ و   معه  بكيأ  جلسأ

 . «قلوبهم ىلع الَّسور
والزاغري  قرية  يف  ا معلّمً   اكن   الصقالوية   لاحية  اتلابعة  (الزاغريت )   سىم تد 

 وكثري  واملهندسون  األطباء  تالميذه  من  وخترج  ،موأحبه  أـهلها   أحبّه  قرب الفلوجة،
 . يديه قبّلوا  به اتلقوا  ذا إاكنوا  اذلين  واجليش الشطة ضباط من

إ  تقّدم  فبىن   والطباء  األئمة  بشهادة  شهادته  فعادلوا   األوقاف  وزارة  ىلبعدـها 
  ا إمامً   معهم  وبِق  اليت اكن فيها مدرًسا، القرية  يف  باسم )الروضة املحمدية(  امسجدً 
 خواننا إو  األرحام  وزيارة  احلاجة  وذوي   الفقراء  خدمة  ولزم،  تقاعد  حىت  ا وخطيبً 

 . وماهل بنفسه وخدمتهم
 ا طعامً   يصنع  أن    تعين  وعالمة  خاصة  إشارة  املسجد  خادم  وبني  بينه  اكن
  فرصة   ي ع طيهم  لكيال   ا جاـهزً   الطعام   يلجدوا   موعد  دون  قدموا   إذا   للضيوف
 . االع تذار

 : صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
ًعيش    ت ع ّرف ه   ق ّدس  -  الكريم  سيّدنا   ىلعاحلاج  ّ مع    الستينات  بداية  يف  -رس 

مواكب العراقيني اذلين توافدوا إىل السيد البهان يف حلب، بعدـها ـهام تعلًقا بتلك  
الفذة لّق    قلب ه    الشهباء،  حلب  إىل  ا اغديً   أو  ا رائً إال    تراه  فال   ،الشخصية  ع    يف   م 

ج  يصنع  الفراق،  اليستطيع  اللكتاوية،  مشغواًل   كنت  :  يقول  للسفر،  -سباباأل-  احل ج 
  ينشح   ،اللكتاوية  رحاب  يف  سيدنا   عند  إاّل   دوايئ  أجد    ولم  األوـهام  وكرثة  بالسياسة

 . بالطمأنينة وأحّس  ،نفيس وترتاح ،صدري 
ًعيش    يقول  اهلل-الشيخ  ي ّجين »:  -رمحه    حمطة   إىل   فذـهبت    مرة  الشوق  ـه 
لّط    قافية،  وال   وزن  بال   قصيدة  أنظم  وأنا   دمشق،  ىلإ  ومنها   بغداد   يف  ابلاصات   ف س 
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ه    أـهل ه    حاول  ولكّما   ،يرضبين  يأيت   ًعئلته  مع  اكن  ابلاص  يف  طفاًل   يلعّ   تعاىل  اهلل    منع 
 أن    فاضطررت  ،  ابلاص  يف  بها   يلعب  رأيس  ىلع  من  عماميت  أخذ    أن  إىل  ثانية  ًعد

 دخلت    ،ل ّفها   أجيد  ال  ألين  العمامة  قماش  وأمحل  ،فقط  بالطاقية  اللكتاوية  أدخل
 تلك  ىلع  رآين  فلّما   ،أحبابه  من  مجع    وحوهل  ا جالسً   الكريم  سيدنا   فوجدت    اللكتاوية

 :ومنها  قصيت حتيك اليت قصيديت  يديه بني أقرأ  أن   سيدنا  من فطلبت   ابتسم   اهليئة
ّرت    سنني   سبع) ه    الليل  ت  يأب  ،ا حزينً   ا مهمومً   الليل  ت  يأب  يلعّ   م    خاطر   نهار    يتبع 

ه    وسواس     شغل   ـهذا  ،فالن  استوىل  ،فالن  سقط  بالسياسة  مشغول  ،طويل  اجدً   رشح 
 فارمحوا   حاليت   يلكمإ  شكو أ  ،دوايئ  منكم  البهان  سيدي   جئتكم  ،الغفالين

 ( آخرـها  إىل.. .املسكينا  ًعيش
 «. صحيح املعىن :سيدنا  فقال ،عظيم بكاءّ  املجلس    ف ع مّ  سيدنا  سمعها 

 من صفاته: 
 مااًل   وادله   من  ًعيش  احلاج  و ر ث  

وغريـها  ديون  من  ذلك  ب  فتصّدق  كثرًيا 
  ويعطي   يقرتض   احلال  به  وصل   ث مّ   لكه،
  رمحه-  الفياض  حيىي  الشيخ  هل  قال  حىت
  مرتبة   ـهذه  ًعيش  حاج  يا »  :-اهلل

ن  )  نبهانية  مرتبة  ـهذه  حممدية  ت د    اس 
  . ـهذا  لك   جيوز  ال  كذلك   نا لس  حنن   (يلعّ 

  ال   :يقولو  ويعود،  يعود اكن    لكنّه
   .«اأحدً  أردّ  أن   أستطيع
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 . واإليثار واتل وّدد بالدمةبني إخوانه   ًعيش الشيخ  تمزين 
د    اإلخوان  ىلع    وباتلفيّت   أبًدا   ج 

 

سً   عىنً ا ح  رف    وغ ض ّ   وم  ا   إن   الط ّ رث   (1)ع 
 

نّن  ت ف  ّ   يف  ي  خل  ما   لك  يؤثر    اآلخرين،  قلوب   ىلإ  الَّسور  ي د  رامً   إخواننا اكن   ا إك 
  هلم   يسأل   الكريم،  سيدنا   من  بالبشائر  حىت   يشء  لّك   يف  نفسه   ىلع   ي ؤثرـهم  لسيدنا،

وري :  ويقول  لفسه  يسأهل  أن  قبل   . إخواننا   قلوب   ىل إ  والسعادة  الَّسور   إد خال   رس 
 .األحرار  صفة وـهذه 

 ر ّ ح    بذيل  ظفرت    إن  ك  سن م  ت  
 

 قليل    ادلنيا   يف  رن احل    فإنن  
 

ن    إىل  اإلحسان  والزتم  األذى  حت  ّمل   طوال  الزمته  ذاتية  صفة  ويه  ايله،  أساء    م 
هل سأ  إيله،  االعتذار    ويقّدم،  يلهإ  أساء  من  باب  ويّدق  اهلدية  حيمل  تراه    حياته،

 ا؟ضعفً  ابلعض    يراه  اذلي اتلواضع  ـهذا ل م   ا يومً صّخ  صديقه الشيخ حامد
  فإذا   بزعله،  مشغواًل   قليب  يبّق  ال  ليك   راحيت  أجل  من  إيله  أذـهب  أنا :  هل  فقال

  الفياض   حممد   احلاج  خايل  أوصاين  وقد «  ف وس   ب دـها   ن ف ّوس »  عين،  اهلمّ   ذـهب  ارتاح
  ولوادلينا   وأليخ  يل  اغفر  امهلل  :هل  تستغفر  يلكإ  أساء  من:  فقال  -اهلل  رمحه-

  ـهو   وـهذا  ايله  وتذـهب  ـهدية  تشرتي   ثم  ،ويرتاح  يلهإ  ستَّسي   مرة  مئة  وللمسلمني
حي  ب   :  تعاىل  قوهل     ويقرأ   ،اإلحسان و اَّللن   الناس   ن   ع  اف ني   ال ع  و  ي ظ   ال غ  ني   م  ظ  ال اك  ﴿و 

﴾ ن ني  س  ح   . (134 عمران لآ)  ال م 
 والغرباء  األقرباء  بمواصلة  السبّاق  ـهو  بل  األرحام  بصلة  ًعيش  احلاج  وامتاز

 . وأتراحهم أفراحهم  يف الاس ي شارك 
 

 

 ـه( اليت مطلعها:594( ـهذا ابليت من القصيدة الرائية لشيخ الشيوخ شعيب أبو مدين )ت:1)
 ما ذلة العيش إال صحبة الفقرا.
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 : -اهلل رمحه - حداد  بشري الشيخ قال 
 منقاره   أسفل    يقع  املطاط   يشبه  ن  ر  م    جدلي  كيس  بوجود   ابلجع  طائر  يمتاز»

 أو  يلأكلها   الطعام  من  غرامات   كيلو  عدة  تلخزين   كمخزن   يستخدمه   ،الطويل
  وممرات   اجلبال  رؤوس   ىلع ويضعه  املاء  به   حيمل  ا وأيًض  ـهضمها،  بعد  لصغاره   يطعمها 
  الشيخ   كذلك   الوظيفة،  هلذه   ويروح  يغدو   فرتاه  عطشه  يروي   ا طريً   لعّل   الطيور 
 ، ا أجرً   يطلب  ال  ،لغرض   ال  الاس،  خدمة  يف  ويغدو  يروح  الطائر  ذلك  يشبه  ًعيش

 .«ا شكورً  وال جزاءً  منكم نريد ال
 .حت  ّملها  الكثري يستطيع ال إياـها  اهلل   وـهبه مرتبة إنّها 

املحمد:   عمر  عثمان  ادلكتور  ًعيش  يقول  الشيخ  اهلل–)اكن  مثااًل    -رمحه 
واإليثار والسخاء  يف    ،للكرم  لكنت  احلميد  زيارة  عبد  ادلكتور  أيخ  مع  لفلوجة 

ًعم الفياض  أن  م1980  جاسم  فأردت  العشاء،  أو  للغداء  ًعيش  الشيخ  فدًعنا   ،
ـهشام:   الشيخ  أيخ  يل  قال  لكن  أكلفه  أال  أجل  من  يزعل  إأعتذر  اعتذرت  ذا 

فوافقت ىلع العشاء ظنًّا مين أن العشاء اليكلف، فلما دخلنا بيته   الشيخ ًعيش،  
ور فرح  شد فرًحا بالضيوف، وإذ به يقدم مائدة اليقدمها األثرياء، وـهو مَّسنراح ي

ذلك،   سبب  نعلم  ولم  الرمادي  إىل  معنا  يذـهب  أن  أرص  العودة  نوينا  وملا  مرحب، 
توصلنا  سوف  اليت  السيارة  أجرة  عنا  حيمل  أن  يريد  أنه  اكتشفنا  بعدـها  لكن 

حبيلة،اكن   منه  اهلل–فتخلصنا  واألعطيات،  -رمحه  اهلدايا  ومعه  إال  أحًدا  اليزور 
ا إنه تلميذ  السيد البهان(.  فاكن كرمه ليس هل حد، حقًّ

 منه  سمعتها   حادثة  لشيخ ًعيش ل  أذكر»:  قال  (1)صبيح  رياض  املهندس  روى يل
  امتأل   وقد  الليل  من  متأخرة  ساعة  يف  الفلوجة  إىل  اًعئدً   بابلاص  أركب  كنت:  يقول

 

بغداد    مدينة   يف   ودلم(:  1961ـه/1379اجلبوري )  األمحد  محو  يلع  حممد  صبح   املهندس رياض   (1)
ونال    ونشأ  م،1961نيسان    25 بغداد  يف  املعمارية  اهلندسة  لكية  يف  خترج  فيها،  وترعرع 
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 ال  بليتهما   للعودة  أو  بوحدتهما   لالتلحاق  جنديان  ذلك  بعد  وصعد،  بالراكب  ابلاص
  اهلل   ؛حظ   عندنا   ما   :لآلخر  يقول  أحدـهما   سمع  وقد  الطريق يف  وـهم  مدة  وبعد  أذكر،

  وصاح   ماكنه  من  ًعيش  الشيخ   فقام  فيه،  جنلس  ا ماكنً   لقينا   ما   حىت  علينا   اغضب
والزنول  يريد  أنه  ابلاص  سائق  ىلع   ليك   ماكنه  اجللوس   الشايك  اجلندي  ىلع  عرض ، 

  لوحده  املظلم  الطريق يف ًعيش الشيخ ونزل ،باهلل الظن حيسن وجيعله ،إيمانه يقوي 
  الفلوجة   أـهل  من   شخص   فمر  ،ترتكه  لم  هل  اهلل  عناية  ولكن   ا مشيً   الفلوجة  اقاصدً 

 اهلل  من  هل  جزاءً   ا مكرمً   ا معززً   بيته  إىل  فحمله  وعرفه  ه آفر   حديثة  مرسيدس  بسيارة
 . «أخالقه كرم  ىلع

  فيها،  ا طرفً   وكنت  عيين  أمام  حادثة   وقعت»:  (1) اجلبوري   عمر  ادلكتور   كتب يل 
  ادلوالرات   من  كبري  مبلغ  ومعه  اتلجارة  يف  فيه  أعمل  كنت  حمل  يف  مرة  زارين

  سلمته   املحل   إىل  عدت   وملا   بذلك  وقمت   العرايق،  لدلينار  أحوهلا   أن  مين  وطلب
  فلم   ،تعيب  لقاء  آخذه  أن  يلعّ   وأقسم  ،وأعطانيه   ا مبلغً   فأخرج  ،اونقدً   اعدً   املال

  إنما   القصيد  بيت  ـهنا   ليس  ولكن  ،بركته  ورجاء  إحلاحه  أمام  أرفض   أن  أستطع
  فدـهشت   يعرفهم  ال  أنه  مع  ا مبلغً   منهم  واحد  لك  فوزع   املحل  يف  أناس  وجود   وافق

 
 

ومنفًذا،    ومشفًا   مصمًما مخسة عش ًعًما    مدة  اهلنديس  العمل  م، مارس1984  شهادتها ًعم
  يومنا   إىل  اتلجاري   يف العمل  اهلنديس، وما زال   العمل  مع  بالزتامن  أخرى   جتارية   أعمال  مع

 اآلن. )مراسلًة كتابيًة(.   إىل  م2006  ًعم من األردن يف ـهذا، وـهو مقيم 
إيلول    19بغداد  يف    ودل   م(:1970ـه/1390)اجلبوري  محداأل محو يونس ذنون  عمرادلكتور    (1)  

م،  1993 ًعم  سنانواأل  الفم وجراحة طب لوريوسا بكم، خترج يف جامعة بغداد ونال  1970
 سبيل ىلع منهمهل صحبة طيبة مع أصحاب سيدنا يف العراق،    ،  سنانأ طبيبيعمل اآلن  و

، سعود  ًعدل  والشيخ ،الكبييس جروان  ًعيش الشيخالشيخ ـهشام األلويس، و احلرص  ال  املثال
 )مراسلًة كتابيًة(. وغريـهم. 
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  احبً   به  تعلق  ا شيعيًّ   أحدـهم  واكن  ،سواء  عنده  والرتاب  املال  أن  وأدركت  تلرصفه
 . «لصنيعه ودـهشة

 :ًعيش احلاج أخينا  صفات من عرفت»: (1)كعيد ًعدل ادلكتور  وكتب يل
 اكنت  مهما   الاس  سائر  مع  بل  ا سنً   إخواننا   أصغر  مع  ليس  ا متواضعً   اكن •

 . ومعتقده صفته
  يف   احلصار  أيام  يف  الفقرية  العوائل  ىلع  تموينية  ا حصًص   يوزع   اكن •

  الطحني  منه  يطلنب  الفقريات  بالنساء  يغص   بيته  اكنفقد    ،التسعينات
  فقد   الاس،  لك   حيبه   ألـهله،  ا شيئً   يبق   لم   حىت  منهن  واحدة   يرد   وال  ،وغريه 

   .اهلل بعباد ا ورفيقً  ا رحيمً  اكن
  ولم  املال  من  ا مبلغً   منه  ليستدين  إخواننا   أحد  جاءه  إذا  -اهلل  رمحه-  اكن •

  ا موعدً   يعطيه  بل   ادلين  طالب   ألخينا   يعتذر  ال  املطلوب   املبلغ   دليه   يتوفر
  أحد   إىل  ذـهابه  إال  املوعد  ـهذا   اكن  وما   املال،  من   يريد  ما   جللب  ا قريبً 

 إيله،   حيرضه   ثم  أخينا   علم  دون  املطلوب   املبلغ  ليستدين  األغنياء  معارفه
 . قط بادلين اأحدً  طالب وما 

 علو  تبني  البهان  سيدنا   حبق  مجيلة  بأبيات  يطربنا   -اهلل  رمحه-  اكن  •
 . «ا طربً  فريجتز البهانية  باحلرضة اعتقاده

 : اهلل ف أخوة
نا   آىخ »  :قال  صّخ   حامد   الشيخ صديقه    حدثين     احلاج  األخ   وبني   بينه   سيّد 
 عبد   احلاج  انتقل  فلّما   فيه،  ويزوره   إاّل   يوم  من  فما   -اهلل  رمحه-  جرذي  احلميد  عبد

  وـهكذا   ،ا ومعنويً   ا ماديً   وأوالده   أـهله  يواصل  بِق  تعاىل  اهلل  جوار  ىلإ  جرذي  احلميد
  -اهلل  رمحه -  العاين  خرض  حممد  العزيز   عبد   احلاج  برفقة  تراه    االخوة   بقية   مع  احلال

 

 .«احلسان ادلرر » من القسم اثلالث يف سريته تأيت (:م1946/ـه1365) كعيد اعدل  ادلكتور (1)
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 ًعبد  والشيخ  ،الراوي   رشيف   والشيخ  ،الراوي   محادي  حممد  االستاذ  واألخ
 . وغريـهم(1)صالح

دن    يف   رافقه،  م1976  ًعم  احلرام  اهلل  بيت    اقاصدً   الرحال    جروان  ًعيش   الشيخ  ش 
اهلل  الشيخ  :منهم  إخواننا   من  كثري    الرحلة  تلك   والشيخ   ،الكبييس  حسني  عبد 

بد  رافع  واحلاج  ،شاكر  املنعم   عبد   والشيخ  ،الفياض  حيىي  صالح  الراوي،  ال 
  عن  نيابةً   احلج نويت  :  ًعيش  الشيخ  يل   قال،  الفلوجة  يف الصديق  جامع  من  ودعناـهم

  وًعدت   ،واملمزّية  املعروفة  بلطافته  والعمرة    احلج   أكمل-به  اهلل  نفعنا -  الكريم  سيدنا 
 وصلنا   فلّما    بشارًة   وأ  إشارةً   أنتظر    كنت    : يل  قال  العراق،  ىلإ  احلجيج   قافلة    بهم

ت ين  تسري    والسيارة  ،  بغداد  قبل  العزيزة  مدينة ذ  نا   فجاءين،  الوم  من  ة  ن  س    أخ    سيد 
بّل نا »:  يل  وقال    ا مبتسمً    إنّه   ؟العزيزة  يف  ملاذا  :يل  قال    ث من   ا مَّسورً   فانتبهت    «حجت ك    ت ق 

ا  ـهكذا بسيدنا  العز    . أّوهل 
  مكة  يف  تهت    :قال  يل   حىك  كما   احلجة  تلك  يف  ًعيش  الشيخ  طرائف  ومن
ةً   أجد    فلم  ،اتلائهني  قسم  يف  فأخذوين  ،القافلة  يف  مجاعيت  عن   املكرمة ّ   ا قربً   وال  ذل 

  من   مبلغ  وميع   واملحتاجني  الفقراء    أخدم    يام أ  ثالثة    معهم   بقيت    أليّن   منها   أفضل
 . وخدمتهم بإطعامهم تعاىل  اهلل اىل  وأتقرب  ،والفاكهة ادلجاج به أشرتي  املال

ور    ك  رورس   »  ويرددّ   رسوري   يف  سلويك  أنا :  يل  يقول    واكن  هل  قاهلا   لكمة  «ي رس 
 . املنام يف سيدنا 

،  ومواقف  عجيبة    أحوال    هل   يتابع الشيخ حامد فيقول:     وفضائل   فضل   وهل     نبيلة 
  من   نميش   ايلمىن،  سيدنا  بيد  ساًك مم كنت  :  مقدمتها   ويف  ذلكرـها، الوقت    يتسع  ال  يلعّ 

  ادلار   وباب  اجلامع  باب  ابلابني   بني  وصلنا   فلّما   اللكتاوية،  ىلإ  ا صعودً   احلديد  باب
م ت   م  ،  إيلّ    فنظر  سيدنا   كتف ش  بّك،  حامد  سيدي:  ًعيش  احلاج  فقال  وابتسم    حي  

 

 (. 22) رقمها  الكتاب ـهذا يف ترمجة هل  (1)
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نا   قال بّه  »:  سيّد  بيّن  اذلي  اهلل    أح  ل ه  أح    رمحه -  الفياض  يوب أ  الشيخ  معنا   اكن  «ألج 
  تشبه  قماش  قطعة  ًعيش  احلاج  أـهداين،  م1973  ًعموذلك    خواننا إ  من  ومجع  -اهلل

ت ها   لكّما   ،الوضوء   بعد  الشيف   وجهه   بها   ي ن ّشف  الكريم  سيدنا   اكن   املنديل ّمم   ش 
 . يوسف ريح   أجد  

  جروان   ًعيش   احلاج  أن:  َملف  صالح  الشيخ   األخلا    ذكره   ما   لطائفه  منو
  فاكن   العيد  من  أيام   قبل  العزيز   رسه   قدس   البهان  سيدنا   عن   يضحيها   أضحية   أعد

  ،املحبة  ـهذه  ًعيش  للحاج  ا ـهنيئً   .لسيدنا   ا إكرامً   احللوى   وأرىق  واجلوز  اللوز  يطعمها 
 . األضحية ذههل ـه ا وـهنيئً 

ه     املهمات   صاحب  ًعيش  احلاج»:  فقال  -اهلل  رمحه-  الفياض  يوب أ   الشيخ  وصف 
ل    الصعبة ه    وال  ا حكيمً   أر س    ىلع   املهمة    فأت مّ   سيدنا   إىل  أرسله  أن    بعد  «. وذلكت وص 
  خونا أ  فيه  فقال  بالبشائر،  وإلخواننا   بالبشى   أيوب   الشيخ  وجاء  ،الوجوه   أحسن

ّ   البشائر طري   أيا » :اهلل  حفظه األلويس  ـهشام الشيخ الفاضل  . «طاير باحلب يليال
ه   ق ّدس    الكريم  سيدنا   زيارة  عند  ًعيش  احلاج  عرفت   ّ   ، م1968  ًعم  للعراق  رس 

  للماكرم   والسبّاق  ،واملعروف  الفضائل  صاحب  فهو  يوم  بعد   ا يومً   به  أخويت  وازدادت
  ا موقفً   أذكر  وـهنا   ا،أبدً   ماكفأته   أستطيع  ولن  بفضله  غمرين  لقد  نفسه،  ىلع  يؤثر 

  اقرًض   مين  يطلب    ا حيًّ   زال ما    شخص    قصدين  الفاين،  املحب  البهاين  هلذا  نبياًل 
  للسكن،   بيتني   رشاء  به  يمكن   ا كبريً  حينه  يف  واكن  م 1975  ًعم   دينار  ستمئة   مبلغ

  الشيخ   استضافهف  عندي،  بيت  وال  ا مزتوجً   أكن  ولم  ا شيئً   أملك  ال  ا فقريً   كنت  و
 قال  ،حبضوري   إياه  وأعطاه  طلبه  اذلي  املبلغ  هل  واستقرض   أيام  ثالثة  بيته  يف  ًعيش

ّ  اشهد  امهلل: يل ين 
 
 . البهان سيدي عيون أجل من حامد أليخ ا إكرامً  ـهذا عملت   أ
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  عيين   ىلع   لكم  أقول  إذا   : يقول اكن أنه  طرائفه   من  جروان  ًعيش  الشيخ   أخونا 
  . وأجّل   مين  أطهر  فأنتم  رأيس   ىلع  :لكم  قلت    وإذا  ، ضعيف  فبرصي   يليق  ال  قد

الاًل   ـهذا لّك   املحب  بصدق يقوهلا   .(1) «إلخواننا  ا وإكرامً  الكريم سيدنا  ملقام إج 

 : وفاته 
 معاناة   بعد  السليمانية  مدينة  يف  تعاىل   اهلل  رمحة  إىل  انتقلحىت    املرض   أقعده

املوافق  ـه1437  رمضان  2  يوم   مساء  األخري  مثواه   إىل  وشيع   ،طويلة  حزيران19، 
 . م2016

 قرب الشيخ اعيش 

 
 

 انتىه الكم صديقه الشيخ حامد صّخ.   (1)
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 وواليته،   صالحه  ىلع  الاس  أمجع  ،القلب  سليم  ، الفس  طيّب  مواله  إىل  رحل
   :القائل وصدق

 ـهم دّ ج    جدّ   إذا   قويم  ذكرين سي
 

 ( 1) ابلدر    يفتقد   الظلماء  الليلة  ويف 
 

  صدق  مقعد  يف  البهان  حممد  سيدنا   بمعيّة  مزنتلك  وأىلع  حممد   أبا   اهلل  رمحك
 . واملاكرم والشيم  البشائر ابا  اهلل    رمحك، مقتدر مليك عند

 رثاؤه:
 :األلويس  ـهشام الشيخ  رثائه ف  كتب

 : وبعد وبراكته اهلل ورمحة عليكم  السالم :سادة أي
  الشيخ  الغايل  أخينا   بفقد   اتلعازي   بأحر  سيدنا   وأحباب  ألصحاب  أتقدم  فإنين

 .باحلبيب اهلل آنسه، اهلل رمحه . الكبييس  جروان ًعيش
 كما   البشائر  طري  الكبييس  اهلل  عبد  جروان  ًعيش  الودود   اللطيف  الشيخ  إنه

 : عراقية بلهجة  نشيد يف ورد 
 آجناح   ريس  ك    آينو  يبولك    عيوين  ذوا خ     راح   معاكم  يّب ح    حللب  نياحي  ر   يا 
ّ  يا    البشاير   طري أيا   رواح األ    جلنة   طاير     عقله  شطوفم     طاير    باحلب   يلال

   ختَب   ال  وبينك  بيين  :يقول  اواحدً   اواحدً   بنا   ينفرد   ،حلب  إىل  األسفار  كثري  اكن
 سؤال؟ أو سيدنا  عند طلب دليك   فهل  سأسافر

  معه   اهلائمة  القلوب  محل اغدر  فإذا   اطلعوا، قد  إخواننا   أكرث  يكون  سفره   ويوم 
  من   سمع  أو  رأى  بما   أذاع  رجع  إذا  حىت  عودته،  ويرتقبون  ،باتليسري  هل  يدعون

 

ت ك  الّصَب  »من قصيدة أليب فراس احلمداين، أوهلا:  (1) يم  ن ادّلمع  ش   «. أر اك  ع يص 
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  عنه   باجلديد  أنسنا   جمالس  ويرثي   قلوبنا،  ىلع  الَّسور  فيدخل    احلبيب  حرضة
 . 

  وحمبيه   احلبيب  جتاه  يبديها   أو  خيفيها   اليت  اتهيّ ن  ب    أحد  منا   جياريه  ال  من  وـهو
 . ومواساتهم وخدمتهم
  وـهو   الكبري،  الفلوجة  دامع  فيه  أقيم كنت    اذلي  ادلرج  بيت  يف  يلاًل   زارين

 . الفجر قبيل إىل حذاءه خيلع ولم وعمامته دبته  ظهره  ىلع فنام ،مرـهق متعب
 ! نفسك؟ حترق ـهذه حاتلك  ىلع تبّق  مىت إىل :فقلت

 ،حلها   فتعذر   آخر   مع  جرذي  احلميد  عبد   الشيخ   لصاحبه   مشلكة  حصلت  وقد
 . ـهمه يزول حىت  احلبيب حميب من مهموم وـهناك يهنأ  ال وصفهاكن   وـهكذا

 ىلع   ذكره   يرد   ال ،  وخارجها   الفلوجة  داخل  اللق  سائر  من  حمبوب   إنسان  وـهو
 .خبري إال لسان
 وحتت  يده   يف  وادلنيا ،  والفقراء  املهمومني  ىلع  الَّسور  وإدخال  الدمة   نه د  ي  د  
الاس    ا ديونً   وترك -اهلل  رمحه-  وادله   تويف  وقد  ،قدميه عند    وكما   ثروة،   تؤلف هل 

  : ويكتب   فأخرى   صفحة  يقلب  ورثها   اليت  ادليون   سجل  أمسك  أنه  أخَبين
 .  العوز اغية  يف أنه معء يش منها  يبق فلم «املساحمة  طريق عن واصل»

 الظهر   بعد  فيعود   والزب  الضار  من  ا شيئً   هلم  جيلب  أن  ا أحيانً   أـهله  منه  يطلب
  ما    عندي   ليس  :هلم  يقول   أن  دون  بعذر   ألـهله  يعتذر  ثم   ماكن  يف  خرجه  تاراكً 

 .به أشرتي 
  وقد   الاس،  حوائج  ويقيض  ويعطي  يستدين  بل  سائاًل   يرد   ال  فهو  ـهذا  ومع

  مرتني،   عليه  ما   أوفوا   الكرام  الفياض   آل  من  وأخواهل  احلالة  ـهذه  ىلع   حياته  أمىض
  الشيخ   وصهره   اجلنايب  جنم  صّخ   حامد   املحبان  الشيخان  هل  فشى   بيته  باع   ثم

  ضيافة   دار  فأصبح  املحمدية  احلرضة  جلامع  ا جماورً   ا قرصً   الفياض   حيىي  صالح
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  بيتك   من  اخرج:  ـهشام  هل  قال  لو  املؤثث  القرص  ذلك  ولكن  الفاقة  ذوي   ومأوى 
 . ايله أنتقل ا بيتً  أستأجر حىت ا أيامً  أمهلين سيقول بل يتوقف  لن فيه ألسكن  
  جواربه   تتهرأ   حىت  قدميه   ىلع  العباد  خدمة   يف  املدينة   داخل  سريه   أكرث  اكن

 . نزل أو حل أينما  والصغار الكبار ىلع احللوى  ويوزع  يسري
  إذا   -«مزنلة  قليب  يف  هل  ًعيش»:  احلبيب  سيدنا   عنه  قال  اذلي-  ًعيش  والشيخ

  إىل   جمذوب   الفطرة  سليم  القلب  بهلول  صحيح  وـهو  ا جمذوبً   أو  بهلواًل   حسبته  رأيته
  الرمحة   به  بلغت  رحيم  أنه   كما   ،وأدائه  ذاكئه  يف  نادرة  كونه  مع  وباحلبيب  احلبيب

 . باجلمادات حىت  ا مدـهشً  احدً 
  مودل،  حفل  حلضور  ـهيت   إىل  سفرة   يف  إخواننا   من   ا مجعً   رافق  أنه   مرة  أذكر

  فركب   عش،  ثلمانية  تتسع  والسيارة  ا،لكيومرتً   مئة  ةج الفلو   عن   تبعد   ـهيت  ومدينة
  مشارف   وصلوا   حىت  ـهيت  من  خرجوا   نأ  ومنذ  عودتهم  ثناءأ  وعشون  مخسة  فيها 

  « فاحطة  السيارة   ىلع  أبكي»  : قال  ؟يبكيك  ما :  فقيل  يبيك   ًعيش   والشيخ   الفلوجة
 . مثقلة يأ

  كثرية   ومآثره   ،  البهان  سيدنا   حبيبنا   رباه  رجل   سرية  من  شذرات  تلك
 . ا شيئً   عنه وحيفظ إال عرفه  اأحدً  أظن وال ا،كتابً  تتطلب

  هل  قلت  املحمدية  احلرضة  جامع  نبين  كنا   ويوم  ،ادلعوة  جماب  هأن  أعتقد  كنت
  أن   منك  أريد  ًعيش   شيخ  يا   : العام  والشارع   الكبري  اجلامع  بني  يلاًل   معه   أميش  وأنا 

  املبلغ   يأتين  لم  وإذا  العمل،  ملواصلة  دينار  آالف  عشة  اغدً   يرزقين  أن  اهلل  يل  تدعو
 ! كرامات صاحب وال  ا ويلً  لست :عنك  سأقول  اغدً 

  يديه  يرفع  جناحاه  يرف   مذبوح  طري  كأنه  إيله  أنظر  وأنا   مَّسًًع   فرتكين
  محود   احلاج  من  تَبًًع   دينار  الفآ  عشة  جاءتين  اتلايل  ايلوم  اكن  وملا ،  ويترضع 

 .ا ألفً  ربعنيأ من أوىل كدفعة -تعاىل  اهلل رمحه-  الكبييس  ذياب
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 ـهــــوى  ومــــا  ـهــــوى  جنــــم
 

 ذكـــــره  يعكـــــس عنـــــوان
 

 حـــــــاهل ســـــــائر وكـــــــأن
 

ــه ــب  يف وـهيامـــــــ  حلـــــــ
 

ــدر  ــىف  بــ ــا  خــ ــىف ومــ  خــ
 

ــص  ــة قصـــ ــا  املحبـــ  والوفـــ
ــىع ــزم يســـ ــفا  بزمـــ  والصـــ

 

ــا  ــا   زاغ مـــ ــا  وأ عنهـــ  غفـــ
 

 .أخانا  يا   اهلل رمحك
 .ا عظيمً  ا وركنً  ا علمً  بيننا  كنت لقد

  إيله  وإنا   هلل  وإنا   ،ملحزونون  فقدك  ىلع  وإنا ،  وجواره   احلبيب  بقرب   اهلل   آنسك
   .(ـه1437، بغداد، الرابع من رمضان، لويس األ  الكريم  عبد  ـهشام) .راجعون

 : فقال وتنارص ح   حممود  ادلكتور ورثاه
 وإن  ،تلدمع  العني  إن،  باهلل  الإ  قوة  وال  حول  وال  ،راجعون  إيله  وإنا  هلل  إنا 
 . ملحزونون حممد أبا  يا  فراقك ىلع إنا  ،الرب  يسخط ما  نقول وال ،يلوجع القلب

  فال ،  والرثاء  العزاء  عن  فراقك   وعز  ،ابلاكء  عن  فقدك  جّل   : العزيز  الفقيد  أيها 
 . بفقدك جمدية  احلرنى  الزفرات وال  حبقك وافية ابلليغة اللكمات

  غيبتك   وإن  الفوس   يف  يح  نتأ و،  منيتك  وافتك  وإن  القلوب   يف  ًعيش  أنت
 . أقدارك 

ىلع    ومؤسسك  مربيك  لك  شهد ،  والفس  ايلد   سّخ   ،واملحتد  األصل  كريم 
األ ادلنيا(ماكرم  حتب  )ال  بأنك  عيوننا  وقرة  سيدنا    بهذه  حممد  أبا   فأبش  خالق 

  وشمس   ادلـهر  بغرة  عيناك  اكتحلت  منذ  ا والهً   ا ًعشقً   ا حمبًّ   إال  فلست؛  الشهادة
 . البهان  السيد املعارف

 . ابلقاء  دار يف عندـهم فاذكرنا ، الفناء دار  يف بعده لقاء ال ا سالمً   عليك سالم  
   (وت ح نارص حممود  أخوك )
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 : فقال األنيس  السميع عبد ادلكتور ورثاه
 «صالح رجل وفاة»
  احلاج   ،الِق  ،اتلِق  ، الصالح  ،الَبكة  الرجل  اإلساليم  والعالم  العراق  فقد  لقد»
 . تعاىل اهلل رمحه  ،الكبييس جروان ًعيش

  الصابرة   اجلرحية  الفلوجة  مدينة  يفًعًما    وثالثني  ستة  قبل  الفقيد  عرفت  فقد
 جتدـها  قلما  اليت والصفات واتلواضع واتلقوى  الصالح فيه فعرفت العراق مدن من
 .الاس دنيا  يف

  يف   ابلالغ  والسيع  الاس،  حوائج   قضاء  يف  اآليات  من  آية  -اهلل  رمحه-  اكن
 . ومساعدتهم عونهم،

، املرـهقة  والفوس   احلزينة،  القلوب   أصحاب  ىلع  الَّسور   إدخال  يف  اجدً   ا متمزيً 
 . وآالمهم  حزنهم كشف يف ا نادرً  ا حسً   يملك واكن

ابللسم   أصحاب   وجاه  قوة  من  أويت  ما   بكل  ا مسعفً   الغائرة،   للجروح  ـهو 
 . ادلائمة  أو العارضة  واملصائب احلاجات،
  أظن   ال  ًعيلة  وأخالق  صدق  رجل  القلب،  وطهارة  الصدر،  بسالمة  يتمزي  واكن

 . ا تلميحً  وال ا ترصحيً  ال أحد، ىلع تكلم  أو ا،أحدً  آذى أنه
 غضيض ،  والعلم  اذلكر  جمالس  يف   بكاء  ا،خاشعً   ا،ًعبدً   -اهلل  رمحه-  واكن
   اـه.. . «الظروف أشد يف حمياه البسمة تفارق ال الطرف،

 : شاكر مجال شيخ حممد  الشيخ رثائه يف وكتب
وا اهلل  د  ـه  ا ًع  ق وا م  د  ال  ص  ن ني  ر ج  م  ؤ  ن  ال م  َٰ  ﴿م ّ ن ق ىض  م من ن ه  ل ي ه  ف م  م   ع  ن ه  م  حن  ب ه  و 

ياًل﴾   ل وا ت ب د  ا ب دن م  ر  و  ن ي نت ظ     .(23  األحزاب)من
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 احلاج  يرحل  ،األىلع  بالرفيق  ا ملتحقً   تعاىل  اهلل  أـهل  من  رجل  يرتجل  ـهكذا
 .ادلنيا  ًعلم وعن فلوجته عن ابعيدً  تعاىل  -اهلل رمحه- جروان ًعيش

  احلسنة   واملواقف  األدب  رجل  ،واللق  اتلواضع  رجل  ،واملساكني  الفقراء  رجل
  ، يشء  لك  يف  ا سخيًّ   ا كريمً   كنت    كما ،  معه  مجيل  موقف  يعرفه   من  ولك  !أكرثـها   وما 

  اهلل   يطهرك   ،جسام  بماكرم  لك  تعاىل  اهلل   فيختم  والعطاء  بالكرم  تعاىل  اهلل  يعاملك
  رجّ ه  ت    ثم   ومن،  ومعاناته  باملرض   ويرقيك  ينقيك !،  أكرثـها   وما   باالبتالءات  تعاىل

 رمضان  شهر  اهلل  شهر  يف  االنتقال  نحم  وت    ا غريبً   اشهيدً   فرتحل  الغربة  وتقايس
 ! ـهذا  وعطاء كرم   أيف تدفن  الغربة وبديار

  حاج  يا   عيم  يا :  اعتقادي  قولأ  ،مراتب  الواتم  حلسن  ولكن  ترحل  الك  نعم
 رية. كث شواـهد  ومسريتك  ولسريتك ،فيك أعتقده ما  ـهذا  نعم ،هلذا أـهل أنت ًعيش

  صاحب   يا   اهلل  رمحك،  الفقراء  رايع  يا   اهلل  رمحك،  حممد  أبا   يا   اهلل  رمحك
  عني   قرة  وجعلك  ،نزلك  وأىلع  ،ًعيش  حاج  يا   اهلل  رمحك،  واملساكني  األرامل
  مقدار   ىلع  به   يكرمك  ـهو   مزناًل   وأنزلك     البهان  وسيدنا   ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  لسيدنا 
 .ضيافته وحسن كرمه

 وانا   يلحزن   القلب  وان   تلدمع  العني  إنو   .انتقالك  خَب   قليب   أوجع   لقد  واهلل
 . راجعون ايله نا إو هلل إنا ، وربنا  يريض ما  إال نقول وال ملحزونون فراقك ىلع

 :مصادر الرتمجة
ادلكتور حممود نارص  والشيخ ـهشام األلويس،  و ادلكتور عمان عمر املحمد،   •

  رياض   املهندسو،  كعيد  ًعدل  ادلكتورو،  صّخ   حامد  الشيخوحوت،  
حممد  و  ، َملف  صالح  شيخالو،  اجلبوري   عمر  ادلكتورو،  صبيح الشيخ 

 مراسلة كتابية. ، مجال شاكر
   .(مواقع اتلواصل نش ىلع صفحته يف)السميع األنيس   ادلكتور عبد  •
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 ملف مسموع: 
 لسماع امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل:  

   
  

                                     وحديثه، ًعيش الشيخ مع حوارمن  
 البهان.    سيدنا عن
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 ( الشيخ عبد الرب عباس 24)
 م 2018  –  1933هـ/  1439 - 1351

 
العالم املحدث، املتواضع صاحب القلب   الشيخ 

  .عباس السالم عبد  الشيخ  ابن الَب  عبدالسليم، 

 والدته ونشأته: 
  ًعم   السورية  محص مدينة    يف  -اهلل  رمحه-  ودل

  ـهو   حدثين  كما -  متدينة  علمية  أرسة  يف  ونشأ  م،1933
  اكن   -اهلل  رمحه-  السالم  عبد   الشيخ   وادلي:  فقال
  عبد   الشيخ   ىلع  وتتلمذ  القرآن   علماء  من  ا ًعلمً 

القراء  -تعاىل  اهلل  رمحه-السود   عيون  العزيز وذلك(1) شيخ    وأنا   ،محص   بمدينة   ، 
 . القرآن  وادلي عن أخذت 

 

  عن   العلوم  أخذ  احلميص،  املقرئ،  العالم  (:ـه1399-1335)  السود   عيون   العزيز  عبد  الشيخ   (1)  
  الشعية   العلوم  دار  يف  ودرس  الوجة،  القادر  وعبد  مراد،  اجلليل  وعبد  الرئيس،  طاـهر  الشيخ
 تلّق  ثم   القرآن،  وحفظ  الفرصة  فاغتنم  الاس  عن   قطعه  بمرض   أصيب   لألوقاف،  اتلابعة

  احللواين  سليم   حممد   الشيخ  ىلع  وقرأ  كوري،   الفارس  سليمان  الشيخ  من  السبع  القراءات
  الطيبة   بمضمن  العش  القراءات  وأخذ  وادلرة،  الشاطبية  بمضمن  العش  القراءات  عنه  وأخذ

  وادلرة   الشاطبية  بمضمن  اتلييج   حامد  أمحد  الشيخ  ىلع  قرأ  ثم  قويدر،   القادر  عبد  الشيخ  من
  يف   ودفن  ،  الفجر  قبل   ساجًدا  تويف   محص،   يف  القراءات  دار  افتتح  املعتَبة،   والفوائد  والطيبة

 (. 748) «عش الرابع القرن علماء يف  وادلرر  اجلواـهر نرث » انظر. محص
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 :دراسته
 يف   وذلك  اثلانوية  مرحلة   من  وسنتني  اإلعدادية  درست»  :(1)   -اهلل  محهر-قال  

  فحصلت  رشعية  ثانوية  شهادة  وقتها   عندـهم  يكن  ولم  ،محص   يف  الشعية  اثلانوية
ال   العامة  اثلانوية  ىلع   دمشق   يف  الشيعة  لكية  افتتاح  قبل  ذـهبت    ثم  عليم،القسم 

 لكية  دمشق  جامعة  يف  ودرست    الرياضيات،  قسم  يف  ًعًما   بريوت   يف  فدرست  
 ،إيلها   فانتسبت،  دمشق  جامعةيف    الشيعة  لكية  افتتحت  ثم  ،ًعًما   ا أيًض   الرياضيات

   .م1958 ًعم ونلت شهادتها  ،فيها  وخترجت

 : الرشيعة لكية ف  هشيوخ من
  معروف  حممد   وادلكتور  املبارك،  حممد  واألستاذ  السبايع،  مصطىف  ادلكتور

 .الزرقا   مصطىف وادلكتور  ادلوايليب،
 . حامد  نذير حممد  عرت، الرمحن عبد: الشيعة لكية يف هزمالئ منو

 الوظائف اليت شغلها:
ينت    الشيعة  لكية   يف  ختريج  بعد  : -اهلل  رمحه-وقال     للرتبية   ا مدرسً   ع 
  ويه -  ـهنانو  ثانوية:  مثل  حلب  مدارس   من  كثري  يف  العامة  املدارس   يف  اإلسالمية

    . كثري وغريـها  ،املعلمني  دار ولكية ،املأمون وثانوية -فيها  سترن د   مدرسة أول
  أتيت  م1964  ًعم  )دار نهضة العلوم الشعية(  اللكتاوية  درسةم   أسستوحني  

 منهل )  ومصطلحه  الشيف  احلديث  ثم  ،الرياضيات  د رّست  أواًل   ،ا مدرسً   إيلها 
  فاـهتممت   الشيف  احلديث  إىل  وقتها   توجيه  واكن  ،(واإلقراء   الظر  ونزـهة  احلديث

 

 . ـه1429مجادى األول  6  بتاريخ اء يل معه يف حلبلقيف  (1)
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)  يف  ا مدرسً   وبقيت  به، الشعية(اللكتاوية  العلوم  نهضة  ًعم   دار     م2008  إىل 
    .اـه«. وتعيب سين  لكَب فاستقلت

 مشهور؟  ـهو كما  ابلخاري  صحيح حيفظ اكن  ـهل-اهلل رمحه- سأتله
  منه  كثرية  أحاديث  وحفظت    فهارس،  هل  وعملت    مرتني  قرأته  إنين:  فأجابين

     .«املاكتب يف زعتوو   بعتط  ، ابلاري   فتحل  مفصلة فهارس عملت و، اكماًل   وليس

 درس اللكتاوية الشيخ عبد الرب ف 

 :   انلبهان حممد  الشيخ سيدنا باهلل  العارف   عند سلوكه
  م1958  ًعمالبهان    سيدنا   ىلع  تعرفت»:  قال  ذلك  عن  الَب  عبد  الشيخ  حدثين

   كنت  حني
 
  رمحه -  عرت  الرمحن  عبد  الشيخ  طريق  عن  وذلك  الشيعة  لكية  يف  رس د  أ
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 حلب  يف  سيدنا   أمر   يل   فذكر   الشيعة،   لكية   يف  واحد   صف  يف  ا معً   وكنا   -اهلل
 فندق  يف  ونزل  دمشق  إىل   مرة  سيدنا   جاءف  يشدين،  بيشء  فشعرت   ،وفضائله
  عبد  الشيخ   مع   فذـهبت   ،(1) الشايم  حممد  الشيخ  معه  واكن  جة ر  الم    ساحة  يف  الريموك 
.  تفضل  :يل  فقال.  يراكم  أن  يريد  الَب  عبد  أخونا   ـهذا   سيدي  :هل  فقال  الرمحن

   حينها   ومن  ،ا خالًص   ا نورً   رأيت  إيله  نظرة   وبأول  فدخلت
 
قليب    به   ذت  خ  أ وتعلق 

   .واجنذب إيله
  وحرضت   ،سيدنا   مع  الزتمت  وـهنا مدرًسا،    حلب  يف  تن  يّ ع    اتلخرج  بعد
سافرت بالطائرة    ينلكن  ابلاخرة  يف  السيد  سافر  قدو  احلج،  إىله  مع  وسافرت   ،جمالسه

إال أنين سعدت    ا يومً   عش  مخسة   من  أكرث   إجازة  يعطونين  وال  ،ا مدرسً   كنت ألين  
  زيارة   يف  معه  كنت   وكذلك  ،احلج  مناسك  لك  يف  معه  وكنت  ،سيدنا   مع   نزلتو

  لم لكين املنورة املدينة
 
 . إجازيت النتهاءاملدة اكملة  معهم  كملأ

  يمينه  عن  معه  وكنت  احلج   رحلة  يف   سيدنا   مع  كنت  أين  حيايت   يف  يشء   وأمجل
  عليك   السالم  .اهلل  رسول  يا   عليك  السالم  :هل  وقال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمام  وقف  حني

 . أبانا  يا 
 . مكروه  أي من وحيفظنا   نا نشؤو يرىع  سيدنا  اكن
 اصاحلً   ليس  جار  ابلناية  يف  واكن  ،ادلولة  سيف  منطقة   يف  أسكن  كنت  مرة

 ال  أننا   مع  للشهادة  زوجيت  اسم  ووضع  ،عليها   واشتىك  ،فاحشة  بأمور  زوجته  همفاتن 
  ـهذا   يف  للشهادة  زوجيت  حضور  بلزوم  القايض  من  إشعار  وجاءنا   ،وبينهم  بيننا   صلة

  الشيخ   فخرج  غرفته  باب  أمام  وقفت    سيدنا   إىل   وذـهبت  فاـهتممت  األمر،
 بك؟  ما  :وقال حسان

 . لسيدنا  أشكوه  أمر: قلت
 

 (. 59)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 1)
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 . مشغول سيدنا : قال
 بك  ما :  وقال  سيدنا   خرج  وإذ  قلياًل   انتظرت ،  اتلويم  مشالك  وقتها   واكنت

 الَب؟  ياعبد
 .. وكذا كذا  القصة  سيدي: قلت
 يف   للشهادة  أحد  يطلبنا   لم  ايلوم  وإىل  .«انتهت  والقصة  بتذـه  ال»:    فقال

 . احلمد هلل و املسألة تلك
أ     سيدنا   انتقال  وبعد   معنا  ابلناية  يف  يسكن  اكن  اثلمانينات  حداثيف 

  ابليت   ودخويل   عوديت   وبعد  اجلامع، يف  وصليت  ا يومً   الفجر  لصالة   استيقظت   متهم،
  وبعد   وانرصفوا،  فأخذوه   عليه،  للقبض   جاؤوا   قد  واكنوا   وضجيج  أصوات  وإذ

  وقد   معك  وحققوا   ألخذوك   ورأوك   دقائق  مخس  تأخرت   لو  :أحدـهم  يل  قال  ذـهابهم
 .حفظنا  سيدنا  بَّس فاهلل تعود، ال

 .واضحة فيها  لا  سيدنا  رًعية  اكنت الوع   ـهذا من  قصص  عدة يل  وحدثت
 فأتيت  ،زوجيت  ىلع  دةالالو  استعصت  أنه  رأيتها   اليت     سيدنا   كرامات  ومن

  غالم   يا   اخرج  ،غالم  يا   اخرج:  قال  ثم  املاء  من  سأك  ىلع  فقرأ البهان    سيدنا   إىل
 سيدنا   ألن  صيب  أنه  أبشـها   زوجيت  إىل  فذـهبت.  الور  إىل  الظلمات  من  ادلنيا   إىل
  .«عباس  نبيل حممد ودلي وـهو.  اخريج : يقل ولم ج اخر: قال

قال   الَبثم   بسيدنا   يعتقدون  فأوالدي  كبري   بييت  يف   سيدنا   وأثر:  األستاذ عبد 
  أنتم   حمفوظون  أنتم  أوالدي»  :لا   سيدنا   قال.  «هلل  واحلمد  بذلك  وفقهم  وريب

 .بشى  وـهذه  هلل واحلمد. «وأوالدكم
نويم    مرة  رأيت   ا ثوبً   وألبس  إخواننا   من  مجع  وفيه  مسجد  إىل  داخل    أنين يف 

  إىل :  قلت  ؟ذاـهب  أنت  أين   إىل   وسألين  واحد   فأت   كذلك،  يلبس  والك  أبيض 
 . وضحك إيلّ  فنظر   سيدنا  ـهو وإذ فاتلفت   دخلنا . ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
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 :وقال  قخالن   اهلل   أن  سيدنا   تكلم  ووقتها   والعشاء  املغرب   بني  جملس  يف  كنا 
  استصعب كأنه  إخواننا   حدوإذ بأ  خرجنا  أن  وبعد   ا،قً خاّل  ليس فيه  وربنا   يوم  أت   ما 

  هلا   طاملا   املخلوقات  ألن  فهمك  اتهم  ؛ال:  هل  فقلت  .احلوادث  قدم  ـهذا :  وقال  اجلواب
  اذلي   األول  ـهو   فاهلل  ،للقديم  مشاركة  ليست  َملوقة  حادثة   فيه   ،نهاية  وهلا   ،بداية

 . بعده يشء ال اذلي  واآلخر قبله يشء ال
لّم  البهانية  املرتبة  بهذه   اعتقدت   أن   منذ  أنين   اهلل  أكرمين  لقد س 

 
  يمكن  وال  أ

 .أناقش أن
  السيد   يل  فقال  سيدنا   إىل  األمر   وت وشكئت  فج  محص   إىل   عود أ  أن  ي وادل  ألحّ 
إىل ف  ا زائرً   مرة  ين فجاء  ،أخَبين  إيلك   وادلك   أت   إذا  :البهان الكريم    أتيت  السيد 

  يف  ه وادل  فأنت  ـهنا   سيظل  الَب   عبد»:   هلقاهل   مما   واكن    فقدم أخَبه بقدوم وادلي،  
 . «محص  إىل الرجوع  ـهم  عين وزال .«ابننا  فهو  الرويح وادله وأنا  اجلسم

  « رحيم  يا »  :مرةإحدى وعشين    بقراءة  سيدنا   من  ا مأذونً   اكن  الَب  عبد  والشيخ
 . ةيق  ق  الشّ  ملريض 

 : وصفاته أخالقه  من
ت  اهلل﴿  :-تعاىل-  اهلل  قول  فيه  يصدق   الَب  عبد  الشيخ

 
ن  أ ل يم    إ الن م  ب  س 

ل  ﴾  ب ق 
 رسيع  ،يبهرك   وتواضعه  ا، أبدً   الغش  يعرف  ال  صاف  سليم  فقلبه  .(89)الشعراء  

 . االطالع واسع  ابلديهة،
 . اجدًّ  حليم،  السديد واملنطق بالعقالنية نقاشه سميتن 

،  يشء  لك   لقراءة   يتسع  ال  قصري   نساناإل  عمر»:  يرددـها   اكن   اليت   لكماته  من
 . «املفيد إال تقرأ  وال وقتك تضيع فال 

 . ًعيلة أخالق ذو الظهور، حيب ال َملص 
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 : وآثاره  مؤلفاته
 . تعاىل اهلل رمحه ،األصفهاين نعيم أيب لإلمام البوة  دالئل: كتاب حتقيق -1
  رمحه  ،الشافيع  اهليثيم  حجر  ابن  لإلمام   احلديثية  الفتاوى :  كتاب  حتقيق  -2

 . تعاىل اهلل
  لإلمام   ابلخاري   صحيح  بشح  ابلاري   فتح:  لكتابتفصيلية    فهارس   وضع  -3

 . تعاىل اهلل  رمحه ،العسقالين  حجر ابن
 (. َمطوط )   الصديق بكر أبو سيدنا  -4
   (.َمطوط )   الطاب  بن عمر سيدنا  -5

 : وفاتهو  مرضه
  إىل   انتقل  حىتمدة    الغيبوبة   دخل  ثم  املرض مع    حياته  أواخر  -اهلل   رمحه-  ًعن

 . م2018شباط  17 املوافق  ،ـه1439 مجادى اآلخرة  1 السبت  يوم ربه رمحة

 رثاؤه:

 األخ  وفاة  نبأ  ايلوم  بلغين»  :فقال  انلبهان  فاروق  حممد  ادلكتور   العالمة  رثاه
 واملواساة   العزاء  عبارات  أصدق  وأقدم  ،-اهلل  رمحه-  عباس  الَب  عبد  األستاذ
  منذ   عرفته  اليت  اللكتاوية  يف  الكبرية  العلمية  أرسته  ولك  ،ألـهله  و  الصغرية  ألرسته

 يف  ا طابلً   آنذاك  واكن  ،المسينات  منتصف  منذ  حلب  إىل  جاء  عندما   األول  شبابه
 مدينة  من  ا قادمً   اكن  ،السن  صغري  يومها   وكنت  ،األوىل  سنتها   يف  الشيعة  لكية

  من  واكن ،اللكتاوية يف جمالسه والزم، -ثراه  اهلل طيب- البهان السيد وعرف ،محص 
  جمموعة  رفقة باستمرار أراه كنت ،محص  يف علمية أرسة ابن  وـهو الصادقني املحبني

 عشة  قرابة  واكنوا   ،باثلقافة  يهتمون  أو  اجلامعة  يف  ا طالبً   اكنوا   ممن  أصدقائه  من
  نذير   واألستاذ  ،عرت  الرمحن  عبد  األستاذ:  وـهم  بعضهم  أسماء  أذكر  زلت  ما   أفراد
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  والسيد   ،فرفويط  حسان  واألستاذ  ،لطيف  حممد  واألستاذ  ،بلنية  نزار  واألستاذ  ،حامد
 :أمثال  من   العلم  طالب   من   عدد   بعد  فيما   املجموعة   ـهذه  ىلإ  وانضم   ،فرا   ناظم

  أخذت   ثم  ،عاليا   ادلين  عالء   والشيخ  ،حداد  منري  والشيخ  ،فجال  حممود   ادلكتور
  املؤتمن   ـهو  األول  اجليل  وأصبح  ،وتزتايد  تكَب  البهانية  اللكتاوية  طالب  قوافل

 ًعًما   ثالثني  من  أكرث  وبعد  ،واثلالث  اثلاين  اجليل  وتكوين  واتلعليم  اتلكوين  ىلع
  اجلمعة   جمليس  يف  اللكتاوية  علماء  من  اجليل  بذلك  وأتلِق  ،املدرسة  أزور  كنت

  وتذكرت   ،أراه  كنت  بما   أفرح   كنت  ،الطريق  يف  اكنوا   ممن  أو  خترجوا   ممن  واألحد
  ايلوم   يف  املدرسة  طالب  أول  الختيار  السيد  جانب  إىل  فيه  جلست  اذلي  ايلوم  ذلك

 . ظاـهرة   وفرحته كبرية ابتسامته اكنت ،الفتتاحها  األول
  املهم   ليس و  وتثمر   ،األشجار   تكَب  عندما   يكون  أن   يتمناه  عما   حيدثين  واكن

 عباس  الَب  عبد   املرحوم  فيها   حيرض   اكن  اليت   األوىل  املجموعة   تلك  تذكرت ،  مىت
  إىل   حينون  وـهم  دمشق  من  يأتون  ا طالبً   اكنوا   أفراد  عشة  من  أقل  اكنوا   ،وإخوانه

  من   ـهندي  هلم  زميل  حلب  إىل  معهم  حيرض  اكن  ا وأحيانً   ،الروحية  املجالس  تلك
  اكنت   خاصة  جلسات  هلم  وخيصص ،  بهم  يهتم  السيد  واكن  ،املشهورة  الدوي   أرسة

  باب   يف  الفرا   ناظم  السيد  مزنل  يف  جيتمعون   واكنوا   هلم  وينصت  ،باملذاكرات  تعرف 
  بصحبة  الَب  عبد  األستاذ  تعلق  ،الصباح  إىل   تمتد  اجللسات  بعض   واكنت  ،الرص
  العلوم   نهضة  دار)  اللكتاوية  أساتذة  أبرز  من  بعد  فيما   وأصبح  حياته  يف  السيد

 . (الشعية
  ،وروحية  تربوية  منهجية  ذات  اكنت  اليت  الروحية  املجالس  ـهذه  بعض   حرضت 

  متجانسة   جمموعة  لك  أسبوعية   جلسة   خيصص   أنه  البهان  السيد   ًعدة  من  واكن
  للمنهدسني   وثاثلة  للتجار  وجلسة  العلم  لطالب  جلسة  ـهناك  فاكنت  ،ومنسجمة

  اذلي   األحد  وجملس  ،اجلمعة  جملس  إىل  باإلضافة  ،النساء  درس   وـهناك  ،واألطباء 
 . طوياًل   استمر
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  املرحوم اكن ،مضت  ًعًما  ستني من أكرث ،املايض إىل  أرجع وأنا  ذلك  لكن  تذكرت  
 اوتقيًّ   ا صاحلً   واكن  ،الصحاح  وكتب  احلديث  علم  يف  وخباصة  بالعلم  تمزيوا   ممن

 .وطالبه زمالئه دلى  ا طيبً  ا أثرً  وترك 
  ا خريً   جيزيه  وأن  ،جنته  فسيح  يسكنه  وأن  ،برمحته  يتغمده  أن  تعاىل  اهلل  أدعو

      اـه. .«راجعون إيله وإنا  هلل وإنا  ،فيه أحسن عما 
 فقال:مدو العمر احلتلميذه الشيخ إبراـهيم    ورثاه

 
 
 وحنيبه     (1)بوجيبه  اهلوى   ف  ل  أ

 حشاشة   الفراق   ذكرى   ىلع  وطوى 
 ـهمةً   يسمو  العلياء  إىل   مىض  و

 مهجة  يزيج  الشهباء  إىل  ودنا 
 ا ًعرفً   ينشد   الصقر  بعني  يرنو
 ة  ـهمّ   بصادق  مىض  الكيمّ   وإذا

 أرجائه  يف   احلسن  آي  و  محص  
 شهبائه  إىل   وغدا   تسبه  لم
 شخصه   املجّسد   الور  رأى  ملا 

 ( ة وّ ن  ب    حاز)   للحق    ومهاجرً 
 فبوركت    غالم    يا   اخرج:  لغالمه

 لطافةً   الضحوك   الزـهر  من  أنّق
 
 
 ا متملقً   ي رى   فال   الفاء    ف  ل  أ

 امه ر  م    احلديث    جعل  مرتـهب  

 رقاده  و  بسهاده  الوى   وشاك  
 ه فؤاد    غرام    يفىن  وما   ت  ي  ن  ف  

   أفراده  خطى  ىلع   الكمال  يشدو 
  أجياده  يف  األملاس  من  أنّق

   اده حسّ   أذى   عنه  ه  ن  ث  ي    لم
   جياده  عتاق  من   العزيمة   ذ  خت   

   وجناده   إنسانه   يف  واللطف
   أسياده  من  القصد  ذاك(  نبهان)

   رواده   من  يلكون  طىال    حّث 
  إسعاده  نبا   من   فاعجب  الروح  يف

  وداده  ل ل طف  يا   الوالدة    تلك  
  أبراده  يف   واألخالق    والعلم  

   زـهاده   من  وًعش   األنام    ـهذا 
   إمداده   من   اإلعجاز  يستظهر

 

ب   (1) ل ب   و ج  ،: الق  ق  ف  ر ب   خ  ط   . ا ض 
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 ا تايلً   البوة   حكم  ا متلمسً 
 نصه  تعارض   إذا  األمليع

 ت  فحرّي   الفهوم   تكاثرت   وإذا
 أوداجها   تنفخت   الصوم   وإذا

 نقاشه   حني   لآلي  ا مستحرضً 
 لسانه  طوع   اء  الغرّ   نة  والس  
 سنة   حمف ل(  الَب   عبد )  فالَبن 

 خضوعه   رأيت    فلو  روس  الط    ق  ش  ع  
 حياته  ك  س  ن    و   ،قلب    حمرابه

 فضله   أيدي  النشء    ذا   ت  طوق    ن  م  
 عناية   ربيب    ادلنيا   يف  عشت    قد

 حصونه   منيع  يف  حياتك   اكنت
 ساعةً   ك تغرّ   لم  دنيا   اغدرت 
 ه  ك  اب   أال الشيف    العلم   أمعاـهد  

   أوراده  من   (1)(الفتح ) و  آياتها 
   نقاده  من   الفذ  والصرييف

  (2)(محاده )  إىل   رجعوا   الىه  أـهل
   إيراده   يف  الفصل  املقال  تلّق 

  ميعاده  ىلع   حرضت   فكأنما 
  فؤاده  صميم   سكنت  فكأنما 

  رواده  دلى   مناـهله  تغّص 
 ( 3)ادهبّ ع    من   لقلت    الكتاب    عند

   آماده  مدى  يف  قحيلّ   ر  ك  ف  
   آماده   مدى(  نهضتنا   دار)  يف
   مراده   اتباع  يف  إال  كنت    ما 

   أطواده   ذرى   إىل  أنت  وايلوم
  معاده  يلوم   ا ذخرً   ا مستبقيً 

 يف       أغماده     املوت     فلقد  طواه   

 

العسقاليناملقصود    (1) حجر  ابن  لإلمام  ابلخاري  صحيح  بشح  ابلاري  عكف   فتح  حيث 
 ، وال يزال َمطوًطا .ابلاري  فتح لكتاب  فهارس  وضع األستاذ عبد الَب ىلع 

  صغار   عداد   يف  فهو   مالك  بن  أنس  عن   روى  العراق،  فقيه  اإلمام  العالمة  سليمان  أيب  بن   محاد  (2)
  باملناظرة  وأبرصـهم  وأقيسهم  وأفقههم  أصحابه  أنبل  وـهو  الخيع  بإبراـهيم  وتفقه  اتلابعني
  حنيفة   أبو  اإلمام  تلميذه  الزمه .  ومجاعة  الشعيب   وًعمر  املسيب  بن   سعيد   عن  وحدث   والرأي،

   سلمة  بن  ومحاد  احلجاج  بن  وشعبة  اثلوري   وسفيان  األعمش  عنه  حدث  سنة،  عشة  ثماين
 الخيع  إبراـهيم  أتينا   قال  مغرية  عن.  األسخياء  والكرام  األذكياء  العلماء  أحد  اكن.  وخلق
انظر:    .الاس  عنه   سألين  ما   مجيع   عن   سألين   قد   فإنه   حبماد  عليكم :  فقال  اختىف  حني  نعوده

 (. 5:231[ )99سري أعالم البالء ترمجة رقم ]
 : الكتب. الطروس (3)  
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  أديت   فقد  ،والعطاء  املثوبة   لك  وأجزل  ،الَب  ياعبد   نا شيخ    يا   اهلل   رمحك
 .أشواطنا  تبلغه  ال بعيد شأو   فشكرك  ،الطالب وعلمت   ،الواجب

 :مصادر الرتمجة
 . ـه1429مجادى األول  6  بتاريخ معه يف حلب يلاء  لق، عباس الَب عبد الشيخ •
 نشه يف مواقع اتلواصل. ، من خالل ما ادلكتور حممد فاروق البهان •
 ، مراسلة كتابية.نارص حوت  حممود ادلكتور  •
  ، مراسلة كتابية.مدو العمراحل الشيخ إبراـهيم  •

 
 ملفات مسموعة: 

 : اتلايلني الرمزين اقرأ  فضاًل  الصوتيني،  امللفني لسماع
 
 
 
 
 
 

 

 .اهلل ألـهل لتسليما

 ) الشيخ عبد الَب عباس(

 

1 

 أديناا م لكن بيشء أكرمنا اهلل
 .علينا اليت احلقوق

 ) الشيخ عبد الَب عباس(

 

2 
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 ( الشيخ عبد الرمحن حوت 25) 
 م  1992  –  1904هـ/  1412 - 1321

  حسني   بن  اهلل  عبد  بن  نالرمح   عبد  الفقيه  العالم  الشيخ
 «. عبد الرحيم حوت »باسم  ويعرف، حوت 

 والدته ونشأته: 
ًعم  ارة ي  تل  ا)  قرية  يف  ودل حلب  مدينة  رشيق    ـه/ 1321( 

 عزتازواال  والقوة  بابلأس  أـهلها   اشتهر  ًعئلة  من  م1904
 األرايض  تملك  ،متاكملة  قبلية  ووحدة   أصل  إىل  باالنتماء

  العشرية   وـهذه  حلب،  مدينة  من  الشق  إىل  الواسعة  املمتدة
 . الزبيدي  يكرب  معد إىل النسبة  وتعود  ،الضريات  تسىم

 طلبه العلم: 
قريته  القرآن   وتالوة  والكتابة  القراءة   مبادئ  تعلم   وقريته   أـهله  ترك ثم    ،يف 

  يف   يسبقه  واذلي  البهان  حممد  الشيخ  عمه  ابن  لطلب  تلبية  وأـهله  العلم  عن  ا باحثً 
، فالزتم  حبلب  الَّسوية   املدرسة  يف  س ر  د  ي    البهان  الشيخ  اكن  وقد  ،وادلراسة  السن

الرحيم باملدرسة الَّسوية ًعم   م، وبِق فيها سبعة أعوام،  1922ـه/1341الشيخ عبد 
 العام األول اكن فيها مستمًعا. 

الرحيم    أتم عبد  ًعم  والشيع  العليم  وحتصيله  دراستهالشيخ  فيها  وخترج   ،
  ىلع   قائمني  اكنوا   اذلين  حلب  علماء  كبار  هل  وشهديف الفوج الرابع،    ،م1929ـه/1348

  واجلد   باالستقامة  الَّسوية  املدرسة  يف  واألخالق  العلوم  ونش  واتلوجيه  اإلدارة
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 ،الهار  يف  ادلروس   يتلقون  الطالب  اكن  وقد  ،األخالق  ومحيد  الصال  وحسن
  ،تعليمه  يتم   اذلي   فاكن  ،والعثمانية  اإلسماعيلية  جامع   يف  غرف  يف  ويبيتون
 إذا  وخاصة  واالحرتام  اتلقدير   من  رفيعة  بماكنة  حيظى  ،الَّسوية  من  ويتخرج

          .والعلم العمل  تالزم
 :ف اخلرسوية شيوخه من  

  جنيب حممد    والشيخ  ،يجالعب  أسعد حممد    الشيخ
  ، (1)   (اجلد )السلقيين   براـهيمإ  والشيخ  ،ادلين  رساج

  والشيخ   ،الكيالين  والشيخ،  الطباخ  راغب  والشيخ
اهلل    والشيخ  ،املرتيينعمر    والشيخ  ،الاشد أمني 

 .واملعرفة العلم  أـهل من وغريـهم ،عريوض 
  قد   العليم   حتصيله  أن  الرحيم   عبد   الشيخ  عرف 
  به   يأخذ  من  إىل  متطلع  مشغول  قلبه  أثمرلكن

  اهلل   حمبة  إىل  يوصالنه  ني الذل  واملنهج  للسلوك 
                            .اإلنساين والكمال الوصول معارج يف ويرىق يسمو اذلي  الوجه ىلع وعبوديته

 خذه الطريقة انلقشبندية:أ
  بالطريقة   احلميص  خلف  الرص  أبو  حممداملريب    الشيخ  زمانهم  يف  اشتهر  وقد

  فانتسب   ،حلب  إىلحىت وصل    أمره   انتش  وكشف  رس  صاحب   واكن  ،القشبندية
،  حوت  نالرمح   عبد  الشيخ  مجلتهم  ومن  ،حلب  مشايخ  من  وكثري  البهان  السيد  إيله

 

 (2 )  ( السلقيين )اجلد(  إبراـهيم  قرية  ـه(:  1367-ـه1270الشيخ  ، وتلّق سلقني فقيه، ًعلم. ودل يف 
علومه يف مدرسة اإلسماعيلية، والقرناصية. انظر »علماء من حلب يف القرن الرابع عش« 

(179 .) 
 

 الشيخ عبد الرحيم حوت  
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وقد اكن طابًلا يف الَّسوية، وتمت ـهذه العالقة بمشورة قريبه الشيخ حممد البهان 
عدت    -رمحه اهلل-زاره الشيخ أبو الرص  وصديقه الشيخ حممد سعيد املسعود، وقد  

 مرات. 
 البهان  حممد  الشيخ  باهلل  العارف  عمه   وابن  شيخه  عند   وسلوكه  سريه   تابع  ثم
 .والزمه

وقد خطب ابنته الكَبى الشيخ حممد يلع املسعود فتم العقد يف اللكتاوية عند  
 حلب.م، حبضور مجع من أفاضل علماء 1938ـه/1357السيد البهان ًعم 

 من صفاته: 
 السنة  واتباع الشيعة تطبيقىلع  حرصهو تمسكه أخالقه من -رمحه اهلل- اكن
  تتجسد   ا نقيًّ   سلواكً   اتلصوف  يف  يرى   ،واتللكف  الرياء  عن  بتعاداال  شديد،  املطهرة

  من   يكرث،  الطريق  أـهل  القوم  أخبار  سماع  يطربه  ،العايلة  اإلنسانية  قيم  فيه
  حياة   من  تركوه   وما   الشافيع  واإلمام  الرفايع  أمحد  لسيدنا ـهو    ذكره   وأكرث  ،ذكرـهم
  وكرم   وجود   ومواعظ  شمائل  ذكر  من  للشيخ  جملس  خيلو  يكاد  فال ،  بالور  مليئة

 . الشافيع ومناظرات وأخالق
اهلل-  اكن  اثلوابت  من  عنده  اهلمة   علو  واكن  ،قوية  مهيبة  شخصية   اذ   -رمحه 

  العليم   الشاـهد  حسن  مع  قصة  أو  بطرفة   وسامعه  جليسه يشارك   ،عنها   حييد   ال  اليت 
بذلك     وىلع   جلساؤه   بذلك  هل  شهد  ،عقله  واتساع  نظره   وبعد  فطانتهعن    معًَبا 

 اإلحسان  يف  ا متفانيً   ،للضيوف  ا حمبًّ   واكن  ،اللكتاوية  يف  الجباء  العلم  طالب   األخص 
 الاس  أحد  ينال  أن  يرىض  ال  حيث  متناـهية  عفة  اذ  واكن  ،ومؤانستهم  ملجالستهم

  اهلل   عند  بما   اثلقة  السيهجمو  طالبه  يعلم  ا دائمً ـهو  و  ،ألـهله  ـهمز  أو  بمهانة  ادلين  من
 .الاس أيدي  يف عما  والزـهد والرتفع

  ـهذا  فاكن  ،مألصحابه  واتلودد  شيوخهىلع    واثلناء  اذلكر  كثري  -رمحه اهلل-  اكن
  حممد   باهلل  العارف  الاكمل  الشيخ  للسيد  حمبته  مقدمتهم  ويف   ،ومزاياه  أخالقه   من
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البهان    قرروحني    ،البهان   العلم   األمة  أبناء  فيها   يدرس   ا دارً   ينشئ   أنالسيد 
  ابن   اختار  -م1964  ًعم   اللكتاوية   درسة م  افتتاح  واكن  ،أراد  ما   هل   اهلل  وحقق  -باهلل
 ،ا ونهارً   يلاًل   الطالب  شؤون  يرىع   ا ومدرسً   ا موجهً   (1) ا مديرً   عبدالرحيم  الشيخ  عمه
أشهر  قرابة  وبعد يدرس    ،فقط  اتلدريس  ىلع   الرحيم  عبد  الشيخ  دور  اقترص  ستة 
ًعم  واتلفسري   الشافيع  الفقه   يستطيع   يعد   لمو  السن  به  تقدمت ملا  و  م،1976  إىل 

اتلدريس  بيته  من  الروج   بيته   يف  يقصدونه   الطالب  من  قسم   ظللكن    ،ترك 
   .عنه لألخذ

 :(2)العبيدعنه تلميذه الشيخ حممود  وكتب ل 
 اإلمام   فقه  يف  ا مرجعً   ا ًعلمً   ازاـهدً   امتواضعً   الرحيم  عبد  الشيخ  شيخنا   اكن»

  فيقول   نصححه   أن   فرنيد خطأ ونرى   ا طالبً   كنا   ملا   أنه العلمية  أمانته  ومن  الشافيع،
  ثم   الطأ  حتت  ا خطًّ   ضعوا   ولكن  ماكنه  يف  الطأ  تصححوا   ال  أبنايئ  يا   ال:  لا 

 . كذا الصواب لعل  اهلامش ىلع اكتبوا 
  فقمنا  ،بارد   واجلو  علينا   الصف  دخل  مرة،  مرح  طيب   جو    يف  معنا   يعيش  واكن

  إىل   شيّخ  تقدم:  هل  فقلت  املدفأة  من  ا قريبً   الكريس   هل  وقدمت  ،ا واحرتامً   إجالاًل   هل
  وأنت   الار  عن  يبعدنا   أن  أجل  من  ربنا   نعبد  حنن   !حممود   ودلي  يا :  يل  فقال.  الار

  ، ءادلف  إىل  تفضل  :قل:  يل  فقال  أقول؟  ماذا  شيّخ  معذرة:  هل  فقلت!  إيلها   تقدمنا 
    .«وتواضع وحنان عطف  لكها  اليت اجلميلة العبارات بهذا قلوبنا  إىل الَّسور  فأدخل

 

  حوت،   عبداهلل  الرمحن  عبد  الشيخ(  اللكتاوية)  الشعية  العلوم  نهضة  دار  ملدرسة  مدير  أول  (1)
  م، 1972  ًعم  إىل   م1965  من  لطيف  حممد   الشيخ  ثم   م،1964  ًعم  حسون  أديب  حممد   الشيخ  ثم
  ثم   عاليا،  ادلين  عالء   الشيخ  ثم   خرض،  مهدي  أمحد  األستاذ  ثم  حداد،  منري  حممد  الشيخ  ثم

 . م2012  ًعم إىل م1983 ًعم من احلوت  حممود  الشيخ ثم  رشواين، حممد الشيخ
)  القادري   العبيد  حممود   الشيخ (  2) اثلالث  يف  سريته  تأيت  م(:1947ـه/1366احلسين   من  القسم 

 »ادلرر احلسان«.
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 :  ولقيتلميذه ادلكتور عثمان عمر املحمد يتحدث عنه و
الكرم، فهو جبّلة هل    -رمحه اهلل–  الرحيم حوت من أبرز صفات شيخنا عبد  »

فطرة، مازرناه يف بيته وحنن طالب أو بعد خترجنا إال وقدم لا طعاًما، حىت أن مرة 
يلصلح هل املدفأة يف يوم مخيس،   -رمحه اهلل–  ذـهب إيله أيخ الشيخ يلع عمر املحمد

الطعام فاعتذر أيخ ألنه صائم، ثم قال أليخ: تبّق   واكن أيخ صائًما فعرض عليه 
فضحك   اختبارات،  عنده  أن  حبجة  أيخ  فاعتذر  نتعىش  حىت  لإلفطار  عندي 
. واكن الوقت بعد الظهرية والصوم   الشيخ وقال هل: رضب مدفع اإلفطار، اجلس ولك 

 ل.  صوم نف
اكن حيب طالبه ويكرمهم، زرته مرة يف بيته وكنت قادًما من القرية فأوقد  

احلمن  لكنن مدفأة  كرام  لكهم  أساتذتنا  عنده.  ألغتسل  وأدخلين  عبد    ام  الشيخ 
كأنه صديق أو زميل هلم مع    ،يف الكرم واتلواضع واملباسطة لطالبه  الرحيم اكن آيةً 

 شيوخنا بل ـهو شيخ بلعضهم.   أكَب   هأن
الزين فنقرأ 1980يف ًعم  كنا   أنا وأيخ ادلكتور حممود  الع شاء بليته  م نأيت بعد 

 ىلع يديه الفقه والرسالة القشريية، ثم نتعىش عنده ونسمر، ثم ننرصف. 
وجلميع   لا  حنونًا  أبًا  بل  ومعلًما  أستاًذا  يكن  لم  هل،  حببنا  الفقه  أحببنا 

    الطالب«.
 :(1)اجلواد العاشقتلميذه الشيخ عبد   كتب ل عنه و
 وال  العلماء،  حيرتم  اكن  أنه  -اهلل  رمحه-  وت ح  الرحيم  عبد  الشيخ  مآثر  من»
 .انتقادـهم عن  فضاًل  السابقني العلماء  الكم  ىلع تعليق بأي يسمح 

 

عبد (  1) )   اجلواد   الشيخ  اثلالث  يف  سريته   تأيت  م(:1956ـه/1375العاشق    ادلرر »  من  القسم 
 . «احلسان
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اهلل-الزين  حممود   الشيخ  منه  طلب   يضع   أن  املدرسة  يف  ا طالبً   وكنا   -رمحه 
 أكرثنا   وملا   ذللك،  متفرغ   غري  بأنه  أواًل   فاعتذر   «القلوب   تنوير»  كتاب  ىلع  ا رشحً 

 . الكردي  أمني الشيخ  الكم ىلع يعلق أن ملثيل حيق ال: قال منه الطلب
  بن   احلسني  امللك   ىلع  يتلكم  عمن  سئل  ،هلم  ا رً مقدّ   ابليت  آلل  ا جدًّ   ا حمبًّ   واكن

 .لسانه يقطع أن دب: فقال ،طالل
 . ـهو  أخَبنا  كما  وابلغال اليول بواسطة احلبوب   ونقل باتلجارة شبابه يف عمل

  ذللك  الزمن   من   فرتة  دابق  قرية  ويف  ،بارح  تركمان قرية  يف  ا وخطيبً   ا إمامً   وعمل
 .وعماًل  ا علمً   الفقيه  ـهوو ،والزراعة واتلجارة والقرى  باملدن خبري فهو

  ،والصاحلني  والشهداء  والصديقني  البيني  مع  جناته  فسيح  وأسكنه  ،اهلل  رمحه
 . «ا رفيقً  أوئلك وحسن

 : وفاته 
 يح   يف  ،  معبد  بن  وابصة   جامع  مقَبة  يف  ودفن  م1992  ًعم  -اهلل  رمحه-تويف

    .حلبمدينة   يف ،امليَّس

 :مصادر الرتمجة
 . . ـه1429مجادى األوىل   13 يوم ، لقاء مبارش وت ح مجال  الشيخ  ودله •
عش» • الرابع  القرن  يف  القشبندية  الطريقة  حممد  ل  «أعالم  زكريا  لشيخ 

 املسعود. 
الشيخ عبد  وادلكتور عثمان عمر املحمد،  تلميذه: الشيخ حممود العبيد، و •

 .كتابيةً  مراسلةً ، اجلواد العاشق
 



  

 

 286 

 (1) ( الشيخ عبد الرزاق حممود حبيب26)
 م 1990  –  1926هـ/  1411 - 1344

 
 نصيبها  وقيمها   تارخيها   يف   العريقة  ـهيت  ملدينة 

 ،البهان  سيدنا   ألصحاب  األول  الرعيل  من  الكبري
  الشخصية   بتلك  للتعلق  بينهم  سباق  يف  العراقيني  وكأن

 ما   إال  أفاكرـهم  يشغل  ما   يبق  فلم أدـهشتهم  اليت  الربانية
  . حرضته من ويقربهم يدفعهم

  خرجت   م1962ًعم  العراق    سيدنا   زار  حني 
  وشبابها  وشيبها   وصاحليها   بعلمائها ـهيت    مدينة

  ـهذه   مدينتكم »  :بعدـها   قال   يللة  فيها   وبِق   الستقباهل
 «. ـهادئة نومة فيها  نمت ومجيلة طيبة  مدينة

  ىلع  تكريت  مدينة  مع  الفرات  نهر  ىلع  العراقية  املدن  أقدم  من  ـهيت  ومدينة
  الكرم   أـهلها   وسمات  الزمن،  عَب  قدمها   يف  املوغلة  املدن   من  الكـهما   دجلة  نهر

 والازحني  الفاقة  ذلوي   وعونهم  لألويلاء،  حمبتهم  مع  والشف  والشجاعة
 . غريب وافد لك وتقديرـهم واحرتامهم

 

ـهذه    (1)   يل  املرتجم:    الرتمجةأعد  ودلي  مع  باتلعاون  األلويس  ـهشام  ،  إبراـهيم   ادلكتور الشيخ 
 .  م 2018حزيران  11، بتاريخ اهلييت الرزاق  عبد وإسماعيل
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  الاظر   حيسبها   ا ويلً   ألربعني   مقام  يعلوـها   قديمة   قلعة  تتوسطها   ـهيت  مدينة 
  شيوخ   أحد  اهلييت  يلع  الشيخ   وحيتضن  الفرات  ىلع  يطل   أحدـهما :  دناحني  ا طريً 

 أما .  الفاكهة  وأنواع  الخيل  بساتني  وحتيطه    اجليالين   القادر  عبد   سيدنا 
  املبارك   بن  اهلل  عبد  سيدنا   مقام  يكتنف  واسع  سكن  ىلع  فيطل:  اثلاين  جناحها 
  من   شيده   اذلي  الكبري  الشيق  اجلامع  وفيه  حوهل  من  واملدارس   املساجد  وأكرث  

 . اهلل  رمحه. عنه نرتجم

 اسمه ونسبه: 
  بن   جاسم  بن   خضري  بن  ياس  بن   حبيب  بن  حممود   بن  الرزاق  عبد   الشيخ ـهو  

  صالح   ابلو  فخذ  من.  زايد  بن  فهد  بن  حممد  بن  امحد  بن   حممد  بن  جاسم  بن  زكري 
  ويلقب   العرب،  دزيرة  جند   من  الازحني  بابلدارين  امللقبني  ادلوارس  عشرية  يف
 مهنة  للقب  نسبة  واملؤذين  لعشريته،  نسبة  وادلورسي   والدته،  ماكن  إىل  نسبة  هلييتبا 

 .ـهيت يف ادلوارس  عشرية

 ونشأته: والدته 
 . م1926ًعم  العراق يف األنبار حمافظة يف ـهيت مدينة يف -تعاىل اهلل  رمحه- ودل
  رجل   حبيب  حممود   فوادله  راقية،  برتبية  وحظي  نشأ   صاحلني  أبوين  كنف  ويف

  الكريم،  للقرآن  متقن  قارئ   واألويلاء،  والعلماء  للعلم حمب  الفطرة،  أـهل  من  صالح
  للفرش   ا نساجً   عمره   وأمىض  أبناءه،  ويعلمه  والهار،  الليل  به  ويتغىن  فيه  يرتل

  البهان   سيدنا   قال.   واألوالد   واألـهل  الضيف  يطعم   احلالل  واردـها   ومن  والسجاد،
 :«اهلل أـهل ىلع تدلكم يه  احلالل لقمة» . 

  تعلم يف بدايته وأرشقت حياته، الرزاق عبد الشيخ ابتدأ الطيبة ابليئة  ـهذه ويف
  للعلم   ا حمبً   -اهلل  رمحه-  فنشأ  البوية،  واملدائح  األناشيد  بعض   مع  الكريم  القرآن
 .وخاصتهم القرآن ألـهل ا جمالسً  وأـهله،
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 دراسته:
 يف  الظامية  االبتدائية  املدرسة  دخل  وادله  يد  ىلع  الكريم  القرآن  أتقن  أن  بعد

  سالم  العزيز  عبد  الشيخ  قدم  أثنائها   يف  أو  االبتدائية  ادلراسة  وبعد  ـهيت  قضاء
  أوائل   من  واكن  املايض،  القرن   من  األربعينات  مطلع  يف   ـهيت  مدينة  إىل  السامرايئ

  -اهلل  رمحه -  الرزاق  عبد  الشيخ   ادلينية   املدرسة  طالب  داد ع    يف  دلخول با   بادر  من
 .ـهيت يف الفاروق جامع ومقرـها  سنوات ست فيها  ادلراسة   مدة واكنت

عند  الرزاق   عبد   الشيخ   عكف   السامرايئ  العزيز  عبد  الشيخ   شيخه  يدرس 
  الشيخ   يويلهم  اذلين  خواصه  من  أصبح  حىت  ـهيت  يف  بقائه  فرتة  طيلة  -اهلل  رمحه-

  العلم   فأحب   ا كبريً   ا تأثرً   بشيخه  تأثر   حىت ،  خاصتني  وماكنة  عناية  العزيز  عبد
  ًعم   يف  بتفوق  ذاتها   املدرسة  يف  خترج  حىت  لعلما  طلبه  وواصل  ،لشيخه  كحبه
 . م1950

 شغلها:الوظائف اليت 
  ادلينية   املدارس   شهادة  ومنح  ادلينية  (ـهيت)  مدرسة  يف  دراسته  أتم  أن  بعد

نّي   العامة  األوقاف  ملديرية  اتلابعة   قضاء  يف  القايض  جامع  يف  ا وخطيبً   ا إمامً   ع 
ن ه  ) ن ه  )  قضاء  يف  وبِق  ،م1950  ًعم(  ع   من  أكرث  ا وخطيبً   ا إمامً   اجلهة   ـهذه  يشغل  (ع 

 . م1953 ًعم ( راوة) قضاء يف ا سيّارً  ا واعظً  نقل ثم  سنتني،
  حيث  شاغرة  الشيق  ـهيت   جامع  يف  اإلمامة  جهة  أصبحت  ا تقريبً   ًعم  وبعد

  عندئذ  ،-اهلل  رمحه-  األجل فوافاه  فيه  ا إمامً   كريم  احلاج  وادل   حنتوش  مجعة ماّل   اكن
  ـهيت   إىل  يعود   بأن  الرزاق  عبد   احلاج  ىلع   -اهلل  رمحه-  العزيز   عبد   الشيخ  أشار

  أن   إال  -اهلل  رمحه-  منه  اكن   وما   الشيق  اجلامع  يف  والطابة  اإلمامة  وظيفة  ويستلم
 . م1954 ًعم املهمة ـهذه، وتوىل ـهيت رأسه مسقط إىل دا عف شيخه أمر متثلا

نفسه    يف  الرزاق،   عبد   للشيخ  العاملية   اإلجازة   العزيز   عبد  الشيخ   حن  م  العام 
 العلم  يف  الرسوخ  منه  يعلم  ممن  يستحقها   ملن  إال  يمنحها   ال  العزيز  عبد  الشيخ  واكن
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  وال   املنال  صعبة  جيدـها   اإلجازة   ـهذه  وبنود   مضامني  يقرأ   ومن  فيه،  الزيادة  وطلب
  اهلل   مع   حاهل  وأصلح  والعمل،  العلم  يف   تعاىل  هلل  أخلص   من  إال  بها   الوفاء  يستطيع

 . ملسو هيلع هللا ىلص باليب سندـها  اتصال بركة من فيها  عما  فضاًل  ا،وقابلً  ا قلبً  تعاىل
  يف   لالختبار  العليم  املجلس  دخلت»:  -اهلل  رمحه-  الرزاق  عبد  الشيخ  يقول

 تعاىل  اهلل  بفضل  لكها   ها علي  أجبت  وقد  ،سؤااًل   عش  أربعة  فيها   سألوين  وقد  بغداد
 .«السامرايئ  سالم العزيز  عبد الشيخ يد   ىلع دراسيت بفضل ثم

  منذ  الشيق  ـهيت  جامع  يف  ا وخطيبً   ا إمامً   -اهلل  رمحه-  الرزاق  عبد  الشيخ  بِق
ن ه    من   قدومه   اكلسقوف   والطني  الشب  من   وسقفه  ،ا صغريً   ا جامعً   يومها   واكن  ع 

  اجلامع   اـهذ  يف  يعمل  فاستمر  ،احلايلة  بهيئته  يكن  فلم   ،ـهيت  مدينة  يف  القديمة
 . وـهداية علم منارة وجعله ،ووسعه أصلحه وقد ،ا وواعًظ  ا وخطيبً  ا إمامً  بوظيفته

 الرحيل  إىل  ذلك   دفعه  هل   طلبه  شدة  ومن  العلم،   ىلع  -اهلل  رمحه-  الشيخ   حرص 
  للشيخ   اجلم  حبه  وـهو  آخر  وسبب  ا،وتكرارً   ا مرارً   يعيده  وأن  ،طلبه  مواصلة  يف

 يقبل   أن  ىلع  فأرص  منه،  لإلفادة  صحبته  طول  ىلع  وحرصه  -اهلل  رمحه-  العزيز  عبد
  عبد   الشيخ   عند   يلدرس   الفلوجة  يف  ادلينية   اآلصفية  املدرسة  يف  إبراـهيم  ودله 

  إجازة   وأخذ  العلم  لطلب  أخرى   مرة  ويتفرغ   ـهناك  ا بيتً   يشرتي   أن  فقرر  العزيز
  وانتقل   ،جلوب   إسماعيل  الشيخ  ماكنه  وأناب  ،الشيق  اجلامع  يف  الوظيفة  من  رسمية
 . العلم طلب يف هل اثلانية املرحلة يلبدأ م 1962 ًعم الفلوجة إىل ًعئلته أفراد دميع

: ا يومً   -اهلل  رمحه-  الرزاق   عبد  الشيخ  يل  قال:  توفيق  الرزاق  عبد  احلاج  يقول
ن ه    إىل  ذـهبت  عندما »   إىل  العودة  ىلع  فحرصت  الاس،  إلفتاء  مؤـهاًل   نفيس  أر  لم  ع 

 ست  ـهيت  يف  درست  ألين  ،عش  اثلاين  الصف  ألكمل  العزيز  عبد  الشيخ  أحضان
 ألـهله   اجلم  وحبه  العلم  طلب  يف  ـهمته  علوّ   ىلع  واضح  ديلل  وـهذا  .«فقط  سنوات

  حبقها   والقيام  العلمية  اإلجازة  محل  من  تمكنه  اليت  واملعارف  العلوم  من  واسزتادته
 .والرتجيح اإلفتاء ملنصب ـهلهؤوت ،حال  أحسن ىلع
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  يواصل   وانطلق  الفلوجة،  مدينة  إىل  فانتقل  عليه  عزم  ما   إىل  قدم  وفعاًل 
 شغله  اذلي  موقعه  أو  سنه   كَب   يمنعه   ولم  العزيز،  عبد   الشيخ   يد  ىلع  دراسته
  ما   األعمال  من  عنده  أصبح  أنه   أو  ،ـهيت  جوامع  أكَب  يف  ا وخطيبً   ا إمامً   بكونه

  أخرى   سنوات  ست  أتم  حىت   دراسته  فواصل  إيله،  يهدف   ما   حتصيل  عن  يمنعه
نح  -اهلل  رمحه-  العزيز  عبد  الشيخ  عند  العلم  فيها   يطلب   عش   اثلاين  شهادة  فم 

  األول   ترتيبه  واكن  ،ا متفوقً   املرحلة  ـهذه  من  وخترج  آنذاك  اثلانوية  للشهادة  املعادلة
 .ذاك العام يف درسها  اليت املواد مجيع يف الاكملة العالمات ليله

حممد    باهلل   بالعارف   احلبيب   حممود   الرزاق   عبد   الشيخ   صلة   انلبهان سيدنا 
: 

 :  (1)إسماعيل عبد الرزاق حممود احلبيب ابنه األستاذ ادلكتور قال 
  م 1962  ًعم  للعراق    البهان  حممد  الشيخ   سيدنا   باهلل  للعارف  زيارة   أول  يف

  إىل   املؤدي  والعراق  سوريا   حدود   بني  الرابط  ادلويل   الطريق  ىلع   لوقوعها   بهيت  بدأ
  عباس   حيج  ومحود   سعود  املرحومني آل  ضيافة  يف  يوم  أول   به  ـهيت  فتشفت   ،بغداد
  مجع   يرافقه  املبارك،  مقدمه  قبل  واتباع  ود   صلة    البهان  بالسيد  تربطهما   الذلين
 . حلب من طيب

 .بيته يف بضيافته تشف   قد وادلي  اكن عباس آل مضيف يف مبيته وبعد
 : أمور لعدة البهان بالسيد رابطته قويت وقد
  سالم   العزيز  عبد  املرحوم  الرباين  الشيخ   عند  ودراسته  أيب  منهج:  أواًل 

 وأجازه   وتربيته،  صناعته  فهو  ،[  واتلصوف   العلم]  نفسه  شيخه  منهج  ـهو  السامرايئ

 

  يف  سريته  تأيتم(:  1375/1956ادلورسي )  اهلييت  احلبيب حممود  الرزاق عبد  ادلكتور إسماعيل  (1)
 . «احلسان ادلرر » من القسم اثلالث



 
 

 
 

291 

  بعد   به  أدت  الصوفية  وعقليته  املزية  فهذه  لكيهما،  باملسلكني   العلمية  باإلجازة
  والشيخ   ،إيله  يصبو  اكن  ما   البهان  سيدنا   يف  فوجد   الوارث   عن   والسؤال   ابلحث

 البهان   السيد  يد  ىلع  السلوك   من  دراستهم  أتموا   اذلين  طلبته  منعي    لم  العزيز  عبد
  من   الطالب  مع   ينتيه  أن  منهجه  حبكم  يرغب  اكن  لكنه  ،ا ومشجعً   ا مؤيدً   اكن  بل

 اجلفاء  بعض   حصل  ـهنا   ومن   اتلصوف  سلوكه  يف  حر  ـهو  ثم  العلمية  دروسه  تلِق
  أتم   الوادل  أن  وبما   ،دراسته  من  ينته  لم  ممن  املنهج  ـهذا  يف  خالفه  ومن  الشيخ  بني

 . هل ا ومشجعً  امؤيدً  اكن بل البهان، السيد   يد ىلع  بالسلوك  هل  سمح  فقد دراسته
  اكن   اذلي  املشهور،  املبارك   الرويح  املرشد -  الفياض  حممد  احلاج  توجيه:  ا ثانيً 

 البهانية  ادلرة  ـهذه  اكتشف  قد  الفياض   الشيخ   واكن  هل،  ا ومصاحبً   ا جمالسً   الوادل
  طفت : ] الشهرية  قوتله  وقال  احلقيقة، بهذه  ورصح  طويلني،  وعناء  حبث  بعد  املباركة

  فوجدت   العامل  العال م  الاكمل  الرجل  عن  أحبث  قرية  وقرية  ابدلً   ابدلً   السورية  ابلالد 
  الشيخ   من  وأكمل  أفضل  رأيت  ما   لكن   الظاـهرة،  الكرامات   دليهم  منهم  ا كثريً 

  فأرشد   . [والعمل  العلم  ىلع  االستقامة  من  وأسىم  أىلع  كرامة  هل  فليس  البهان
  الشيخ   يد  ىلع  للسلوك   اتلوجه  إىل  العزيز  عبد  الشيخ  تالمذة  من  وغريه   وادلي

 . تعاىل  اهلل إىل بهم املوصل احلقيِق الوارث  ـهو وأنه البهان
  اكنت   إذ   الشهري،  كبيسة  ًعلم  (1) طه  ماّل   الستار  عبد   بالشيخ  الوادل  صلة:  ا ثاثلً 

  روحية  رابطة  –العزيز  عبد   الشيخ  عند   العلم   زمالة  رابطة   مع–  بالوادل  تربطه
  من  البهان  السيد  بمعرفة  تشف   قد  واكن  شقيقان،  أخوان  وكأنهما   بها   اكنا   صوفية
 البهان  السيد   يعرف  اكن  اذلي  الوحيد  الشخص   الستار  عبد  الشيخ   معرفة  خالل

  ـهو   بهيت  سيدنا   توقف  ـهدف  اكن  وذللك  الشهباء،  حلب   لكتاوية   يف  يزوره   واكن
  حنو   ـهيت  عن  تبعد  اليت  بكبيسة   الستار  عبد  الشيخ  من  إيله  وجهت  دعوة   تلبية
  أن  بعد   واكن  العظيم،  الوارث   بهذا  أـهلها   يشوق   اكن  اذلي   ا مرتً   كيلو  عش  سبعة

 

 (. 27)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 1)
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  خرج   للعراق  األوىل  زيارته  من  اثلاين  ايلوم   يف  البهان  السيد  الوادل   استضاف 
  ادلينية،  مدرسته  يف  الستار  عبد  الشيخ  دعوة  تللبية  كبيسة  إىل  بيتنا   من  ا متوجهً 
  ومشايخ   وجهاؤـها   فاستقبله  ـهيت،  رجاالت   من  وعدد  الوادل  بصحبة  معه  فذـهبنا 
  يف  بسطوـها   اليت  مائدتهم  وىلع  كبيسة  أـهل  ضيافة  يف  فاكن  ،العشائر  وشيوخ  العلم

  لالغتسال   توجه  وبعدـها   الشيف،  بمقامه  يليق  احتفاء  به  واحتفوا   ادلينية  املدرسة
  ًعد   مهاوش   حممود   احلاج  مع  وبتنسيق  اتلايل  وبايلوم  دليهم،  مشهورة  ماء  عني  يف

 وبعدـها   ،(1) يد  ج    ميّ ح  ر    إبراـهيم  الشيخ  املرحوم  ضيافة  يف  ـهيت  إىل  البهان  السيد
  الشيخني   البهان  السيد  واصطحب  للفلوجة،  مسريته  املبارك   الركب  واصل

  املدرسة   أمّ   الفلوجة  ويف.  ا وإيابً   ا ذـهابً   بلغداد  معه  الستار   وعبد  الوادل  اجلليلني
 واكنت  السامرايئ،  سالم  العزيز   عبد   الشيخ   العالمة  يديرـها   اليت   ادلينية  اآلصفية

  احلاج   الفياض  آل  ضيافة  يف  اكن  فيها،  دراسيت  سنوات  أوىل  ادلراسية  السنة  تلك
 . الفياض محد حيىي واحلاج محدان، واحلاج حممد،

 حرضتها   دعوتني   لّب   أنه  اثلانية  أو  األوىل  زيارته  يف  أدري   ال   لسيدنا   أذكر   ومما 
:  وثانيهما   حارث، ادلكتور  املرحوم  وادل  ضاري   سليمان آل   دعوة:  إحداـهما   والوادل  أنا 

 سليمان  ديوان  يف  أذكره   ومما   ،ـهناك  ا ويومً   ـهنا   ا يومً   فحّل   ،فارس   برغش  الشيخ  دعوة
يت    الضاري 

 
  رجلني   بني  يتهادى  ا مريًض   اكن  (2) حويش  ماّل   حامد  الشيخ  باملرحوم  أ

 :فيها  جاء قصيدة  فألّق

 

 (. 5)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)

مة  الشيخ   (2) خطيب جامع احلرضة القادرية الشيخ     (:ـه1382-ـه1316)  حويش  امل الا   حامد  العالا
  يف   ودل ،  الرفاعية   ادلوحة  إىل  نسبه  ينتيه  حويش،  حممد  املال  ابن  أمحد  الشيخ  ابن  حامد

ء علما   مشاـهري  ثم   القادر،  عبد  عمه  ثم  وادله،   شيوحه   أول  اكن  سوريا،  يف  الزور   دير  حمافظة
  ادلين   جنم  والشيخ  الائب  الوـهاب  عبد  والشيخ  داود،   الشيخ  آل  رشيد  حممد  اكلشيخ  بغداد

 وإماًما يف العديد من مدارس بغداد.  مدرًسا  عني .الواعظ
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لقلوبنا  اهلدى  جاء  حلب    ومن 
حباجة  إنا   ، نبهان  أيا   تقّدم 

 

اللّب    ذي  تعايلم  افتح  هل:   فقلنا 
الرّب  إىل  السالكني  يدّل  من   إىل 

 

  نفسه  جنّد  وترحاهل  حله  يف  لكتيهما   الزيارتني   يف  لسيدنا   الوادل   صحبة  فاكنت
  الروضة   فندق  يف  الوادل   يزنل   اكن  بغداد  يف  حىت   الوم   يف  إال  ا أبدً   يفارقه   لم  لدمته

 ومما   خبدمته،  للقيام  يذـهب  أينما   السيد  لصحبة  ينطلق  ثم  اهليتيون،  يرتاده  اذلي
  عود ي  ثم  ا مرارً   رتكهي  ناك  اذلي  نهايئ  بشك   اتلدخني   تركه  قصة  عن  الوادل  يرويه  اكن
  بيته   يف  عشاء  ىلع  عنده   ا مدعوً   السيد   اكن  عريم   محيد  ديوان  يف  كنا :  يقول  إيله،

  السيد   فألّق   شويش  أبو  يّد مح   إ  دب  ع    املرحوم   جيلس  اكن  ودانيب  الكَّسة،  بمنطقة
  علماء   ـهم  عنه  يقلع  من  أوىل  وأن  اتلدخني،  ترك   ىلع  للحث  حديثه  وأخذه  ا درسً 

ّمة»:  قال  إذ  بها،  املقصود   أنا   أنين  أشك  ولم  بعبارة  وحتدث  الشيعة،   أي -  وذقن  ع 
  فكنت :  يقول  «!يصري؟  ـهذا   كيف  ويدّخن  ومسبحة  -حلية  ومريب  عمامة،  البس
  ـهذه   سمعت  فلما   سواي،  املواصفات  بهذه  أحد  فيه  يوجد  ال  املجلس  يف  أنظر

بدا  وإىل  باتلدخني  عهدي  وآخر  نفيس  يف  الكبري   وقعها   هلا   اكن  املقولة   ومن  ،ال 
  : هل  قلت  امحيد،  عبد  حليج  ووـهبتها   جييب  من  القداحة  أخرجت  اللحظة  تلك

 بعلبة  رميت  اجلَّس  فوق  ورصنا   عدنا   وحني  تبذير،  إتالفها   يف  يكون  ئلال   خذـها 
 . الفرات بنهر اتلبغ

 
 

  األوىل  زيارته خالل    ه  ب  ا ترحيبً   -اهلل  رمحه -  نظمها طويلة    قصيدة   البهان  السيد   عن   قال
 ، جاء فيها:الفلوجة يف  الكبييس الفياض اهلل  عبد حممد الشيخ مزنل يف وألقاـها  للعراق،

 م ذي اللّب ـــافتح تعايلففقلنا هل:   جاء اهلدى لقلوبنا  ومن حلب 
م   الرّب  إىل    املرشدين  يدل     من إىل    ة  ـحباج ا ـإن  ان ـنبه أيا  تقدن

بغداد   تويف  الفلوجة  علماء  تاريخ»  انظرو.  الكريخ  معروف  الشيخ  مقَبة  يف  ودفن  ،يف 
 . (26: 1)   3(، وكتاب »السيد البهان« ط49« ) فيها  العلمية والشخصيات
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  الشيخ   ورأى  العزيز،  عبد  شيخه  من  يتبه    وأجزي  دراسته  الوادل  أكمل  أن  بعد
  يف   جديد  من  العلم  بتلِق  فبدأ  ،أبناءه  حنن  ألجلنا   ـهناك  به  اتلحق  للفلوجة  سافر  قد

  وبلقية   يل  باالستماع  الشيخ  يأمره   ثم  معنا   للتلِق  جيلس  سوية  معنا   واحدة   حلقة
  واليت   م 1962  ًعم  العلم  تلِق  بدأت  اليت  األوىل   السنة  يف  األثناء  ـهذه  ويف  الطلبة،

  ىلع   زيارته  بَبكة  حصلنا   الفلوجة   وزار  للعراق  سيدنا   لزيارة   األوىل  السنة  يه  اكنت
  قوي   لكنا   اآلصفية،  العزيز  عبد  الشيخ  مدرسة  يف  مباركة   طيبة  جمموعة  صحبة
 ،  البهان  لسيدنا   اتلصوف  وطريق  وبالسلوك   العزيز،  عبد   للشيخ  بالعلم  والؤنا 

  الفياض  حممد أيوب  واملرحوم والوادل أنا  واحدة غرفة يف كنا  الصحبة ـهذه أبرز ومن
 فرحان،  حامد  وادلكتور  الفياض،   معروف  واحلاج  وبينه،  بيين  سيدنا   آىخ  من  وـهو

  احلاج   واملرحوم  الفاليح،  عبيد  ومحد  مطلك،  حممد:  الشيخان:  غرفتنا   ودانب
  مصغرة   مجعية  ومنها   وغريـها   واملحاسبة،  للمذاكرة  اكنت  والغرفة   احلديد،  عبد اهلل

  ىلع   املحسنني  من  األموال  بعض   ومجع  جلباية  تكافلية  ويه  أيوب   الشيخ  يرأسها 
  نظام   ىلع  العلم  مذاكرة  بالطريقتني   نعمل  فكنا   املحتاجني،  العلم  طلبة  بعض 

 . سيدنا   منهج ىلع للتصوف اتلطبيِق والسلوك  املدرسة،
  من   ا جذريً   ا ريً تأث  به  وأثرت   زيارته،  أول  يف  بصحبته  بالسيد  تشف  دق  فالوادل

 يف   البهان  السيد  مقدم  قبل  األىلع  مثله  واكن  تصوفه،  ومنهج   الروحية  الاحية
  بكل  ويمتثله  به  فيتي  بما   متمساًك   اكن  العزيز  عبد  الشيخ  واتلصوف  العلم

 . حراكته
  اهلل   شاـهدي،  اهلل: ) مثل  واألوراد  اآلداب  ببعض   معه  ومن  الوادل  بدأ  قد  واكن

  خطها   أنه  وأذكر  التسرتي،  اهلل  عبد   بن   سهل  لسيدنا   تنسب   اليت(  ميع  اهلل  ناظري،
إحدى    ا دائمً   برتديدـها   ويوصينا   إياـها ننا  يلق  وبدأ  بيتنا   جدار  ىلع  وعلقها   بلوح
 . فريضة لك  بعد مرة عشة
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 وصل  ملا   فإنه  حبذافريه،  ا عمليًّ   ا تطبيقً   للمؤاخاة  اتلطبيق  ـهو   الوادل   به   عمل  ومما 
  املؤاخاة   ومنهج  ،مي  ح  ر    إبراـهيم  والشيخ  وادلي  بني  آىخ  ـهيت  إىل    البهان  السيد

 يأيت   مي  ح  ر    إبراـهيم  الشيخ  اكن  املؤاخاة  وظيفة  ومن  تالمذته،  مع  السيد  يعتاده  مما   ـهو
  منظمة   دورية  بأوقات  بيته  يف  إبراـهيم  الشيخ  يزور  والوادل،  معينة  ساعة  يف  يوم  لك

  فضائل   من  فاته  فيما   أخاه  لكي  فيه  حياسب   ،املحاسبة  ومنها   إيمانية  جلسات   جيلسان
  األثر   هل  اكن   األمر  ـهذا  ومكروـهات،  آثام  من   ارتكب  يكون  أن  عىس   وما   وسنن،

 . اجلليلني  الشيخني  واستقامة سرية يف الطيب
 الزنال،  شاكر  مجال  والشيخ  الوادل  بني  سيدنا   آىخ  للفلوجة  الوادل  انتقل  وملا 
  آىخ   ا أيًض   وأنا   طريقته،  ىلع   واستقامتهم  سيدنا   أتباع  يف   ا مؤثرً   العمل  ـهذا  ليستمر 

  املحجة   ىلع  ا مجيعً   لكون  الفياض  حممد  أيوب   الشيخ  وبني  بيين  البهان  سيدنا 
 . عليها  نسري أن سيدنا  لا  أرادـها  اليت  ابليضاء

  يف   جذري   حتول  نقطة  هليت  سيدنا   وتشيف  البهانية  اإلطاللة  فأصبحت
  فقبله   إخالصه  عرف  السيد  لكن  هل،  ا خادمً   نفسه  ونذر  ا عمومً   الشخصية  حياته

  خطاه   ىلع  بالسري  الفور   ىلع   أوالده  حنن  ورغبنا   يذـهب،  أينما   املباركة  صحبته  يف
 . العراق يف  اكن عندما  معه ويصطحبنا 
  اليت   والَباكت  اتلوفيق  لنال  )والالكم لودله(  لللكتاوية  بيدنا   كذلك  أخذ  الوادل

  سمعت   وأنا   تؤدى،  أن  جيب  كما   أداـها   أمانة  أنها   ويرى   حياتنا،  يف  لا   اهلل   يمنحها 
  إيلها  يوجهنا   أن  ينبيغ  اليت  الوجهة  وجهنا   أن  -تعاىل-  اهلل   حيمد  أيامه  آخر  يف  وادلي

  أبناءه   حنن  وجهنا   أن  به  حيلم  اذلي   حلمه   وحتقق  عيناه  قرت   قد  وأنه  ،وسلواكً   ا علمً 
 . ذلك ىلع باالستقامة لا  ويدعو والسلوكية، الشعية  العلمية  الوجهة األربعة

  قدوم  بعد  الوادل  منهج  ىلع  طرأت  اليت  ا أيًض   اتلغريات  بعض   من  يذكر  ومما 
 لآلخرة،  مطية  دنياه  جيعل  اذلي  احلقيِق  بمعناه  الزـهد  ادلنيا،  يف  الزـهد  ـهو  السيد
  عمل   وترك   ابلاسم،  وجهه  يف  يرى   سخاؤه   أصبح  بقدومه  لكنه  بالكرم،  يتصف  واكن
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 لا   يقول  واكن  يفعل،  ـهكذا  البهان  سيده  ألن  للزراعة  وتوجه  والصناعة  السوق
 يفعل  كما   اهلل  عيال  ىلع  وننفق  احلالل  الكسب  ىلع  حنصل   أن  العمل  ىلع  ا مشجعً 
  احلاجة   أـهل  ىلع   يغدق  أن  بإماكنه  اذلي   للمستوى   يصل  أن   يأملالوادل    اكن،  سيدنا 

 .بقلبه ال بيده  املرء  مال يكون أن الزـهد ـهو  فذلك واملساكني،
  بهذا   بنت  دليه  بسيدنا   واقتداء  تَباكً   «رشيدة»  باسم  لا   أختا  سىم  أنه:  ومنها 

  مذـهبه   الوادل  فغري  ا،حنفيًّ   مذـهبه  اكن  املذـهيب  الوادل  توجه  ناحية  من  حىت  االسم،
 .شافيع مذـهبه السيد أن علم ملا  ا شافعيًّ 
 ابليضاء  واللفة  األمحر  الطربوش   يلبس  اكن  أن  بعدف  ،ه غرّي أيًضا    الوادل  مظهرو

 وعذبتني،  البهانية،  ابليضاء  العمامة  يلبس  بدأ  والغرتة،  العقال  أو  به،  املحيطة
  يلبسه   اذلي  اثلوب   حىت  بل  ال  باجلبة،  فاستبدهلا   ا سابقً   يلبسها   اكن  العباءة   وكذلك 

 مساحتها   تتجاوز  ال  صغار  وجيوب   الصدر  ىلع  خطوط   شك  ىلع  بكَّسات  يتمزي
 .. فعل ما  مثل وفعل إال الشلكية  الاحية  من شيئا  يرتك   لم أي مربع، سنتمرت  المسة

أن    منه  طلب  الوادل  أن  (1) م1968م  ًع  للعراق  اثلانية  سيدنا   زيارة  يف  أذكر  ومما 
  : وقال   أجمد  أم  املرحومة  إىل   وأرشدنا   األسماء  بعض   هل  فكتبنا   لزوايج  استخارة  يعمل
 . حسنة  ـهذه

  الشيعة   أحاكم  عن  حييد  ال  عرفه  أن  بعد  البهان  الشيخ  منهج  ىلع  الوادل  وسار
 وقلة  وأذاكر،  وصيام  صالة  من  السنن   بتطبيق  االلزتام  ومنها   مبادئها،  عن  خيرج  وال

  فرتاه   ادلائمة   للحركة  مثااًل   اكن  بل  العمل،  ترك   منعه  انتباـهه  اسرتىع  ما   وأـهم  الكم،
  أراد   ولو  واتلوالك،  الكسل   عن   وينىه   مشوع،  عمل   وأي   واتلجارة  بالزراعة  يعمل
ي  لم  لكنه  ، غنيًّا   وألصبح  والكسب   العمل  عن  ألغنوه   األموال  أرباب  من  طلبأن 

 

م  1968اكنون األول    28 ـهاملوافق  1388شوال    8اكنت زيارة السيد البهان للعراق يوم األحد    (1)
 م. 1969اكنون اثلاين  28 ـهاملوافق 1388ذي القعدة  7وانتهت يوم االثنني 
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  ىلع   باالعتماد  للسالك  عميل  درس   إعطاء  وأراد  بنفسه،  يعمل  بل  ألحد  يده  يمد 
  جالب   أن  اعتقاده  مع  مشوًًع   يراه  عمل  أي  يف  يتقاعس  ال  وأن  وخَبته  كسبه
  ثروة   هل   اكنت  وبهذا  بالعمل،  تعاىل   أمره   مبارش  إال  اإلنسان   وما   اهلل،  ـهو  الرزق

  يه فتلك  منها،  األوف  الصيب  العلم  وطلبة  للفقراء  اكن  ا أرباحً   عليه  درت   مباركة
   يرتك   لم  اذلي  الوادل  به  اقتدى  ا ومنهجً   ا مهمًّ   ا درسً   ذلك  واكن  احلقيقية،  ة اتلولكترمج 
  اليت   مزارعه  يف  رزقه  عليه  اهلل  وسع  حىت  عمل،  بال   ا يومً   املنهج  ـهذا  عرف   أن  بعد

  بنفسه،   والعاملني   الفالحني  أعمال  إدارة   ىلع  يشف   اكن   الوضة  قرية   يف   يملكها 
  سيدنا   اختطه  اذلي  املنهج  عن  ينقطع  ال  أن  يل  الطبة  مهام  إسناد  بعد  وحاول

 اتلحاقه   حىت   مزارعه  إدارة  يف  بالعمل  واستمر  الشيق،  اجلامع  إمام  فبِق  البهان،
 أتباعه   وىلع  وادلي  ىلع  يثين   اكن  أنه  سيدنا   عن  ا أيًض   أيخ  ويذكر.    األىلع  بالرفيق

  الشيخ   يمدح  سيدنا   أيضا   واكن  والصاحلني،  ورسوهل  اهلل  حب  ىلع  ا دائمً   ويشجعهم
 . عليه أثىن مثلما  أحد  ىلع أثىن رأيته ما  ،الفياض حيىي محد

 أوصاف  فيه  تكاملت  إنه  :ويقول    البهان  سيدنا   ملحبة  ا دائمً   يوجهنا   اكن
  املطلوب   ومن »:  بقوهل  مقاصده  يف   اهلل  رمحه  الووي   اإلمام  لصها   اليت  الكمال
 .(1) «الصاحلني  وصحب ،األدب والزم  ،وعمل علم  ن  م   اعتقاد

  شعر   بييت  أحفظم  1969  ًعم  هليت  املبارك   السيد  قدوم  وعند  صغري   ومنذ
  إبراـهيم   للشيخ  ـهما   بعد  فيما   يل  قيل  ماكن  من  أكرث  ىلع  وعلقت  الفتة  ىلع  خطا 

  وترحيبهم  وتشفهم اعزتازـهم عن بهما  معَبين سيدنا  ـهيت أـهايل بها  استقبل مي  ح  ر  
 :ـهما  وابليتان الشيف،  بمقدمه

مشقةـهلّ  الشهباء  من  بدور    ت 
 

حلب    من  البهان  السيد  بدا   لّما 
 

يف   القلب  بهجتهفغّرد   أكناف 
 

والعرب   الع جم  بشيخ  وسهاًل   أـهاًل 
 

 

 (. 19)  الووي  يب زكريا حيىي بن أيب حيىيأل  «املقاصد» (1)
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  بعض   وإخويت  وحيفظين  صغري   حني   من  صويت   ستعذبا  ملا   وادلي  اكن  ا وأيًض 
 :ومنها  بسماعها،  ويستمتع املسجل يف لا  ويسجلها  املدائح

ــا  ــيدي يــــ ــاين ســــ  البهــــ
ــم ـــاحلقيق معلـــــــ  ةـــــــــ

 

ــك  ــاين طريقــــــــ  الربــــــــ
 

ــوان ــذب اإلخــــــــ  مهــــــــ
 

 : ويه ـهيت يف املشهورة «خَّبينا » قصيدة أيوب  وللحاج هل أنشد  كنت وحني
 ا ـــــــــمنازل    يـــــا  خَبينـــــا 

 

 ة  ــــــــــقائل  ويه خَّبتـــــــين
 

 جيمعنــــا  ادلـهــــر يعــــود  ـهــــل 
 جيمعنـــــا   اهلل قريـــــب عـــــن

 

 وأمراين  الظم  يف  اآلخر  أحدـهما   ساعد  بيتني  يل   ا نظم  ،القافية  وأعجبتهما 
 : وـهما  بإنشادـهما 

 اإلرب    ذوي  يــــــا    خَبينــــــا 
 

ــت ــن جئـ ــيل مـ ــب إىل أـهـ  حلـ
 

ــن  ــب عـ ــّل  حبيـ يب  يف  حـ ــر   قـ
 

ــا   أزورك   يك ــب يــ ــا   حبيــ  لــ
 

  رمحه -  حنيفة  أيب  سيدنا   حق  يف  ـهيت  أـهل  ينشدـها   اكنت  اليت  القصائد  ومن
 إىل   معارضتها  أو  بمحااكتها   قاموا   وآخرون  ـهما   أظنهما (  نعمانينا   يا   نعمان)  -اهلل

 : ومنها  سماعها، وحيب( نبهانينا  يا  نبهان)
ــان ــا   نبهــــ ــا  يــــ  نبهانينــــ

 

ــا   ــيي يـــ ــنة حمـــ ــا  ســـ  نبينـــ
 

 :ا دائمً  مين  يسمع أن يعجبه واكن
حوى  وما  الوجود  وذر  قل   اهلل 

 

مرتادً   كنت  كمال إن  بلوغ   ا 
 

لكها  والعوالم  بأنك   واعلم 
 

اضمحالل  ويف  حمو  يف   لواله 
 

ذاته  من  ذلاته  وجود  ال   من 
 

حمال   عني  لواله   فوجوده 
 

به   ن وا  ف  يشهدوا والعارفون   لم 
 

املتعالشيئً   املتكَب  سوى   ا 
 

ـهالاًك  احلقيقة  ىلع  سواه   ورأوا 
 

واالستقبال  واحلال  املايض   يف 
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 نبهانية،  حممدية  إسالمية  تربية  ا مجيعً   أرسته  حنن  ربانا   لقد   الوادل   اهلل   رحم
 فضل  يعود   علينا   -تعاىل-  اهلل  فضل  فبعد  وأنواره،  سيدنا   براكت  بشمولا   ا مجيعً   ونقر
  أرسته   من  معه  ومن  وادلي  سلوك   بركة   طريق  من  ألرستنا   الربانية  وإرشاقاته  مدده

 خري   من  إيله  وفقنا   ما   لك  وأن  حنبه  أنا   اهلل  ويشهد  الكريمتني،  يديه  ىلع  احلبيبية
 وأنواره   براكته  يديم  وأن  حبه،  وىلع  حببه  اوأبدً   دائما   الري  ونرتيج  هل،  حببنا   فذلك
  والصديقني   البيني  من  عليهم  اهلل  أنعم  اذلين  مع  واآلخرة،  ادلنيا   يف  علينا 

  .(1) ا رفيقً  أوئلك وحسن والصاحلني والشهداء

 : وصفاته  خصاهل من
 احييًّ   ا عفيفً   ا متواضعً   فاكن  عظيمة،  بسجايا   ًعطرة  وأخالقه  الشيخ  صفات  إن

  يف  خياف   ال  احلق  يف  اشديدً   فيه،  ا جمدًّ   عمله  يف   ا دؤوبً   ا يلنً   ا ـهينً   ا بشوشً   ا سمحً   ا حليمً 
 ،ا كريمً   ا طيبً   ،القلب  سليم  ،الصدر  رحب  حليًما،  ا،تعجبً   غضبه   واكن   الئم  لومة  اهلل
 . الرفقة  حسن  ،اماجدً  ا شهمً  ،مروءة ذا

  أر   فلم  بيتك   يف  كرمك  وأما »:  نعاه  عندما   -اهلل  رمحه-الغفور  عبد   الشيخ  يقول 
  كذلك   وأطرافها   بغداد  ويف  ،شيوخهم  مع   العراق  جنوب   يف  كنت  نينإ  حيث  ،مثله

  وت شعر   ككرمك  ا كرمً   وال  الطاـهرة  الطيبة  كنفسك  كريمة  ا نفسً   أر  لم  اهلل  فو
    املبارك   بن  اهلل  عبد  اإلمام  قول  عليك  فينطبق  العائلة  من  واحد   وكأنه   الضيف

 :ودفينها  ـهيت نزيل
جئت   لو  ضيفنا  لوجدتنا يا   نا 

 

الضيوف    املزنل  حنن  رب   «.وأنت 
 

 

 انتىه الكم األستاذ ادلكتور إسماعيل عبد الرزاق حبيب اهلييت. ( 1)
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 لقيت  فما   كرمه  إحداـهما :  لصلتني  أحبه»:  مجيل  ـهاشم   ادلكتور  الشيخ  ويقول
  من   سامعه  يمل  فما   الصالة  يف  القران  قراءة  يف  صوته  مجال  واألخرى   ،منه  أكرم

 . «الاشعة احلنونة  تالوته
 أن  االجتمايع  وموقعه  سنه  كَب  يمنعه  فلم  ،جبينه  وعرق  بيدهكسب رزقه  ي
 . احلرام عن وأـهله نفسه به يلصون احلياة متاع من املشوع   كفايته حد يأخذ

الرزاق    الشيخ  اكن   اكن   مهما   لألحزاب  االنتماء  من  حيذر  -اهلل  رمحه-عبد 
  ا أيًّ   السياسة  إىل   يميل  -اهلل  رمحه- وادلي  يكن  لم:  إبراـهيم  ادلكتور ودله    لقا ،  ـهدفها 
  دور   مع  تتناسب  ال  األحزاب  نأ  العتقاده  ؛األحزاب  من  حزب   أي  إىل  وال  اكنت
 . توجهات  وأ أحزاب إىل االتلفات  دون اجلميع جيمع أن عليه بل ابلدل  يف العالم

  ادلرس »:  فيقول  وتكرارـها   ايلومية   بادلروس   باالـهتمام  تالميذه  يويص  اكن
  قصة   عليه  قص   حفظه  يف  ا ضعفً   طالب  من  علم  إذا  واكن  ،«ألف  واتلكرار  حرف

  احلفظ   ضعيف  اكن   حجر  ابن  احلافظ  إن  ودلي  يا :  هل  فيقول   -اهلل  رمحه-  حجر  ابن
 : يقول   نشدأف فيها  ا كبريً   ا أثرً  ترك  حىت  حببل صخرة حيز رجل ىلع يوم  ذات فمر

بتكراره  احلبل  أن  تر   ألم 
 

أثّرا   قد  الصماء  الصخرة   يف 
 

  خذأف اذلـهن يف رسوخه يف يؤثر  ادلرس  تكرار أن -اهلل  رمحه- حجر ابن فتعلم
 . واملحققني احلفاظمن أعظم  أصبح حىت اتلعلم يف املسلك  ـهذا حجر ابن

  اليت   ابلهية  عمامته  يرتدي   ،مربوًًع   ،القامة  قصري  -اهلل  رمحه-  فاكن   ـهيئته  أما 
  ال و  ،العباءةاجلبة بعد أن اكن يلبس  ويرتدي(  الغرتة) بـ  يعرف   بيض أ  مخار  يغطيها 

 . به الاس عهده اذلي  املعهود   الشيع بزيه وـهو إال تراه
 القار  معدن  استخراج  يف   يعمل طلبه بداية  ويف   العلم طلب  يدخل   أن   قبل  اكن

  ذـهابه   يف  دابته  ظهر  ىلع  وـهو  هلا   ا مستظهرً   واجباته  يراجع  واكن  وجتهزيه،  ونقله
 . املقلع إىل وإيابه
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 الشيق  باب  ساحة  يف(  داكن)  جتاري   حمل  عنده  اكن  أنه  ا أيًض   عنه  ينقل  ومما 
  فاكن  أـهله  دار  قرب (  لوالية)  ـهيت   قلعة  يف(  نفيسة   ست )   مسجد   مقابل  وموقعها 

  إىل   إضافة  وحنوـها   والعطارية  والغذائية   القماش   فيها   يبيعون  إخوته   وبعض   ـهو
 .أحيانا  وادله مع نساجا  عمله

  ورثها   اليت  الزراعية  أرضه  بمراجعة  بدأ  العلم  طلب  بعد  ـهيت  يف  استقر   وملا 
 نأب  ويوصينا   فيها   لعمل  إيلها   معه  –وأحفاده  أوالده  حنن –  يأخذنا   فاكن  آبائه  عن

  يعاود   فبِق   عبادة  العمل   ن إو  األرض   بهذه   ستنتفعون   إنكم  :ويقول  بها   نتمسك 
  العبادة   بني  جيمع   -هلل  رمحه-  تويف  حىت  الشيق  اجلامع  إمام  عمله  مع  إيلها   مراجعته

   .والعمل

 : وفاته 
م  1990  أيلول  12  املوافق  ،ـه1411  صفر   22  األربعاء  يوم   صبيحة  -اهلل  رمحه -  تويف

  بهم   امتأل   اذلين  ـهيت  أـهل  عليه  وترحم  يومها   املآذن  فنعته   ـهيت،   يف  داره   يف
  أمام   السعدي  امللك  عبد  ادلكتور  الشيخ  ووقف  عليه،  الصالة  ألداء  يومئذ  املسجد
  ثم   سجاياه  وبعض   وماكنته  مآثره   فيها   وبني  الشيخ  فيها   نىع  لكمة  فيهم  ألّق  مشيعيه

يع  ثم  واحلارضون  ـهو  عليه  صىل   يح   يف  أمحد   الشيخ  مقَبة  يف  ود فن  ذلك  بعد   ش 
    .وادلعوة والعمل بالعلم حافلة ا ًعمً  وستني أربعة قىض أن بعد اجلمعية

 : ملف مسموع
 لسماع امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: 

 
 
 
 

 للشيخ عبد الرزاق خطبة 
 .عيد الفطر السعيديف 
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 الستار املالا طه ( الشيخ عبد 27)
 م 1965  –  1931هـ/  1385 - 1350

 

  واملفيت   املقدام،  والطيب  ،اإلمام  الشيخ 
بن املاّل طه بن ياسني بن عبد  اعبد الستار    ،املصلح

، ينتيه نسبه  العزيز بن عبد الرزاق بن عبد احلافظ
  . إىل سيدنا احلسني بن يلع 

ابلو    عشرية  من  حسون  بنت  عمشة  وادلته 
 . حيدر

 والدته ونشأته: 
 ، الصالحونشأ يف أرسة عرفت ب،  يف مدينة كبيسة  م1930  ًعم-رمحه اهلل–  ودل

 .فيها  فوادله إمام ومعلم للقرآن الكريم يف اجلامع الغريب

 طلبه العلم: 
وما أن أكمل دراسته االبتدائية حىت أنىه تالوة القرآن الكريم وجتويده ىلع   

العلوم الشعية، فتتلمذ ىلع   الفلوجة يلنهل كأس حّظه من  ثّم ارحتل إىل  يد  يده، 
ىلع  ثم  الكبييس،  الطيب  القايض  أمني  حممد  العزيز    الشيخ  عبد  سالم  الشيخ 

  ـهيت، وقرأ عليه َمتلف العلوم.  عندما اكن مدرًّسا يف  -رمحه اهلل-السامرايئ 
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األلويس:   ـهشام  الشيخ  محد  يقول  حيىي  الشيخ  حّدثنا 
عبد اهلل الفياض الكبييس أحد أقرانه يف املدرسة قال: ل ي س  
وال  واملثابرة،  واحلزم  اهلمة  بعلو  الطلبة  يف  أحد  ث ل ه   م  ك 

الكتا  إاّل  هل  والشحصاحب  املنت  حيفظ  أنه   ،ب،  وأذكر 
يف الحو إضافًة إىل كتب أخرى حىت   «مغين اللبيب»حفظ  

العزيز  أ عبد  الشيخ  مع  يتوقف  يف   السامرايئ  سالمصبح 
جانبه إىل  احلق  فيظهر  أدبه    ،مسألة  شّدة  مع  ـهذا 

احتاج   لو  قوهل:  يف  ذلك  يظهر  كما  لشيخه،  وحمبته 
لكنت   السوق  يف  يبيعين  ألن  العزيز  عبد  شيّخ 

   .ا ذللكمستعدً 
مفيت العراق مدرسة الفلوجة، فاجتمع    (1) وحدث أن زار الشيخ قاسم القييس

الستار   عبد  الشيخ  فبادر  وقابليّات هم،  ذاكءـهم  يمتحن  أن  فأراد  تالميذـها،  حوهل 
(؟ فأجابه ىلع الفور: كراـهة توايل أربع حراكت  ) بسؤال: ما سبب السكون يف   رضب ت 

فيها ا توالت  ة ( وقد  ر  )ب ق  فرقها عن لكمة  املفيت: وما  قال  واحدة،  حلراكت  يف لكمة 
فأجاب:   الوحدة  األربع؟  تاء  ويه  االنفصال،  نية  ىلع  زائدة،  ة (  ر  )ب ق  يف  اتلاء  إن 

ر   فأعجب املفيت رمحه اهلل بمل كته العلمية ورسعة    ،الفارقة هلا عن اسم اجلنس ب ق 
 بديهته. 

 :  سلوكه عند العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
، وًعد عن طريق  -رمحه اهلل-م حّج  1950  ًعم والعشين من عمره    ديويف احلا 

القدس   ،األردن مدينة  السيّد    ،فزار  ىلع  باتلعّرف  يلتّشف  حلب  إىل  عّرج  ثّم 
  «حلب الشهباء» حىت إذا وصل    ،ويكون يف أوائل الوافدين عليه    الّبهان  

 

 (. 50)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)

الشيخ عبد الستار، وثيقة 
 املدرسة اآلصفية
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ا، ودخل  لكونه وسخً ا فلم يأكل فيه  وجد بنفسه حاجة إىل سد  الرمق، فدخل مطعمً 
  آخر فوجده بإدارة امرأة، فعزفت نفسه عن الطعام، وطفق يسأل عن دار سيدنا  

سيدنا  اكن  طرق ابلاب، و  ، حىت إذا قيل هل: يف ـهذا ابليت يقطن السيّد الّبهان  
 م حمّمد عبد اهلل الفياض الكبييساحلاج جاس يف بيته حبضور  آنذاك . 

جاسم:    احلاج  جلسيقول  يف  سيدنا    ةخاص  ةكنت  وكنت    مع  داره  يف 
  ثناء لك األتويف   ،  -رمحه اهلل تعاىل-عبدالستار    عمال الشيخأ وت  تكلم عن صفا أ

قم يا حاج جاسم افتح  »  :ن طرق ابلاب حىت قال سيدنا  أفما    ،رق باب ادلارط  
عنه كنت حتّدثين  اذّلي  للشخص  به    «.ابلاب  بالطعام،    فرّحب  بادره  فقال  ثم 

الستار:   ولم  قاهلا حياًء أل)  .نا مكتيف أا سيدي،  شكرً الشيخ عبد  متأخر  الوقت  ن 
تكليف   هل  (حدأيرد  تأكل،    :  فقال  لم  أكلت؟أنت جوًعن  املطعم    !أين  فأما 

 . األول اذّلي دخلته فهو وسخ، وأما اثلاين فتديره امرأة
 .بهان بالسيّد الّ  صلتهتلك بداية  

 ماّل   الستار  عبد  الشيخ»رمحه اهلل:  ،  الشيخنا األستاذ ادلكتور حممود فجن يقول  
  مع   ( احلسان  ادلرر)  اتلجويد  قراءة  يف   -اهلل  رمحهما -  لطيف  وملحمد  يل  ا رفيقً   اكن   طه

  املدرسة   أروقة  أحد  يف  -اهلل  رمحه-  خياطة  جنيب  حممد  الشيخ  حلب  قراء  شيخ
 «.اجلانب   ـهذا يف الشيخ  علم بغزارة إعجابه وأبدى  الَّسوية

شيخ عبد العزيز  يف اآلصفية الشعية منحه الًعًما    ثين عشاوبعد أن أمىض  
 . م1957ًعم   اإلجازة بعلوم العقل والقل -رمحه اهلل- السامرايئ سالم

إمامً  تعيينه  ذلك  وخطيبً وأعقب  مدينته  ا  يف  الور    « كبيسة»ا  مشعل  يلحمل 
 ألبنائها، ثّم تتابعت زياراته إىل حلب الشهباء ثماين مرات. واهلدى 

ـهشام:   الشيخ  الكبييسيقول  عبيد  أفندي  أمحد  احلاج  الفلوجة    حدثنا  يف 
طه   املاّل  الستار  عبد  الشيخ  حدثنا  قال:  تعاىل-بالعراق  اهلل  إىل  -رمحه  سافر  أنه   :

فوجد   املغرب  بعد  وصل  إحداـها  ويف  مرات،  ثماين  مهيً حلب  من   ا الطعام  بأمر 
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قبل قدومه، وبعد أن أكل املقسوم واستمع إىل مذاكرة وأّدى معه صالة    سيدنا  
ضع »:  بيد الشيخ عبد الستار وانفرد به يف باحة املسجد، وقال    العشاء أخذ  

يمينك ىلع كتيف، وأغمض عينيك وال تفتحهما حىت آذن لك قل: بسم اهلل، وما يه  
افتح عينيك، أتعرف ـهذه ابلالد؟ قال: نعم، إنها القدس وـهذا    إاّل حلظات حىت قال:

ـهو املسجد األقىص، فدخلنا املسجد سويًة، ورّحب بنا شخص مهيب الطلعة ومعه  
؟  أين أبو بغداد  ؟شيخ آخر أقل منه ىلع ما يظهر، فبدأـهما بسؤال: أين أبو ابلاكستان

 -عىن بهما مسؤويل ابلدلين يف دولة أـهل اهلل-
عندـهما فأجابه:   ضيوف  بسبب  احلضور  عن  اعتذرا  أكمل    ،لقد  أن  وبعد 

يمينك ىلع كتيف الستار ضع  يا شيخ عبد  تعال  قال:  أغمض عينيك وال    ،حديثه 
لك آذن  حىت  قال  ،  تفتحهما  حىت  حلظات  إاّل  يه  وما  اهلل..  بسم  افتح    :قل: 

 .«عينيك فإذا بنا يف املاكن اذلي عرجنا منه يف اللكتاوية
زيارة سيدنا   مرة  ودلى  أول  كبيسة  العراق  إىل  الستار  عبد  الشيخ    ، دًعه 

رجااًل  بأـهلها  شبانً وخرج  ونساًء  وأطفااًل   أميال   ا  مخسة  مسافة  ىلع  يستقبلونه 
الشيخ عبد الستار    ،مهللني مكَّبين مرّحبني بقدومه فيها:  وارجتل  قال  إن ]لكمة 

نستقبلك   خرجنا  الفقراء  فنحن  بسياراتهم،  استقبلوك  قد  بغداد  يف  الاس  اكن 
 . مما اكن هل األثر الكبري يف رسور السيّد الّبهان   [.بقلوبنا 

 ف ميدان ادلعوة:
أصبح  أن  بعد  فيها  عمل  ماذا  لرنى  كبيسة  يف  الستار  عبد  الشيخ  إىل  ونعود 

الوعظ وبفتح دورة  اإلمام والطيب   اكتىف باإلمامة والطبة ودروس  واملفيت، ـهل 
 ألصول اتلجويد واتلالوة؟ 

انطالقة الصواريخ من قواعدـها يف شىت امليادين    -رمحه اهلل تعاىل-انطلق  لقد  
اليت   الغدران  وأصلح  ادلينية،  املدرسة  وابتىن  الكبري،  جامعها  فشيّد  واألصعدة، 

ت أن  املرتحلة  القبائل  بني  اعتادت  الطريق  تلعبيد  محلة  واقتاد  باملاشية،  غشاـها 
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كبيسة وـهيت، وًعونه أـهل مدينته األغنياء منهم والفقراء، وشّدوا ىلع سواعده يف 
لك االجتاـهات حىت أصبح الشيخ عبد الستار كبيسة، وكبيسة عبد الستار يتواضع  

متخّفيً  الفقراء  ويتفّقد  بالزراعة  وخيدم  يشتغل  ولم  ىلع  و ا،  أـهل اتلجارة  ًعدة 
 . مدينته، وبِق بالكفاف، ولم يزتّوج

البهان  ك  ذ   السيد  فقال:    ره  درس    من   -يرمحه  اهلل-  مات  واحدـهناك  »يف 
  ،مليح  جيد  علم  طالب  ، يزتوج  أن  أريده  ال  أنا و  تزوجهأن    تريد   أمه   اكنت  العراق
ما ظهرت   ،استخارة  لك  عملأ:  هل  قلت  بعدـها   رحنا   ا مل  .جيدة  استخارة  والتيجة 
 أبيه  من  وأنشط  أبيه  حمل  ظهر  وـهو،  ا ًعلمً   اكن  أبوه   .هلا   بينا   وأمه  ا ميتً   واكن  زرناه
   .«يشتغل أن أجل من  تزوجهأن  حتب وأمه ا أيًض 

 والشيخ عبد الستار رجل املواقف تعلوه ـهيبة وجالل.
لومة  ا عن احلق، ال تأخذه يف اهلل  ا يف دين اهلل تعاىل، ذائدً قويً   -رمحه اهلل-ًعش  

 . الئم
 من صفاته: 

  -رمحه اهلل-احلاج عياش مطلك الكبييس    ه ما ذكر  -رمحه اهلل-من شجاعته  و
الستار يتهجم خبطبه يف جامع    اكن الشيخ عبد:  قال  صحابهأاذلي اكن من خواص  

  يوائه للشيوعيني إالكريم قاسم رئيس العراق آنذاك بسبب    كبيسة ىلع الزعيم عبد 
قال    ىل بغداد فلما مثل بني يديهإيله الزعيم من يأيت به  إفأرسل    وانتشار املفسدين

مغضبً  خطبكأا:  هل  يلّع يف  تتهجم  بكذا  ،نت  نعم  ؟!  وكذا  وتصفين  الشيخ:  فقال 
فسكن الزعيم وقذف اهلل يف قلبه    ،تهجم عليكأزال  أتهجمت عليك خبطيب وال  

 شيخ اطلب ما   يا :  وسرتى ما يَّسك. ثم قال هل  ا يامً أاصَب يلّع  :  وقال للشيخ  ،الرعب
كهرباء  ال ن توصل  فأذا اكن وال بد : إقال الشيخ  بد.  ال: قال .يئًا ريد شأ  ال:  تريد. قال

 . ةملدينة كبيس
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بصدقه وموقفه ىلع   وقىض ىلع الشيوعيني  ،وصل الكهرباء للمدينةأيام  أوبعد  
 . رمحه اهلل ،احلق

املالن  الستار  عبد  والعمل  والشيخ  العلم  يف  به  يقتدى  ث ل  وم  قدوة حسنة  طه   
سيدنا   وحمبة  شيئً   والسلوك  لفسه  ينسب  ال  أحواهل  هلا ويف مجيع  يشهد  وال  ا 

 ا.حظً 
 : حجه مع السيد انلبهان 

 ، يف حجته اثلانية  م حظي الشيخ عبد الستار بمرافقة سيدنا  1965  ًعمويف  
نا بقوهل يّد  ه  س  ىل  إنتقل  ا وبعد عودته بأيام    « معك رسول  اهلل»  :وعند إكمال احلج و ّدع 

نا أشار  اىل ذلك االجوار رّبه شهيدً   . معك رسول اهلل  نتقال  بقوهل:ا وكأّن سيد 
إذا سلّط اهلل عليك طاّلبك  يا شيخ عبد  »:  قائاًل   سأهل  و تقول  الستار، ما 

بالصَب    ا فأطرق رأسه ولم جيب، فأوصاه  وتالميذك؟ والشيخ حيب تالميذه كثريً 
 .«املبتيل ـهو اهلل تعاىلأن وأن يشهد 

فابتيل   الّبهان،  سيدنا  أخَبه  كما  األمر  اكن  مبارشًة  احلج  من  رجع  أن  وبعد 
 اء، وتسلّط عليه أصحابه األقرب فاألقرب. دمع من تالميذه نابذوه اجلفاء والعد

 وفاته: 
ا حبادث  األجل،  وافاه  حىت  أشهر  إاّل  تمض   املدرسة،  ولم  محام  سّخان  نفجار 

الميسانتقل  و يوم  األىلع،  الرفيق  اثلاين   4   ـهاملوافق1385رجب    10  إىل    تشين 
 . ودفن يف غرفته دامعه يف كبيسة  ،م1965
مدينة كبيسة، وزار الشيخ    قصد    اثلانية إىل العراق  زيارة سيدنا  عند  و

الستار   ي  يف  عبد  أن  سيدنا  من  فطلب  ولكّمه،  زالت  مرقده  ال  اليت  وادلته  طمنئ 
من الزيارة قال ملن حوهل: خذوين      تنحب عليه منذ أربع سنوات، فما أن فرغ 

وذـهب   وادلته،  هلا:   إىل  قاهل  ومما  الَب  وأخَبـها  دارـها  إىل  أصحابه  من  دمع 
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إنه يف جنّة عدن لك  يقول  وأنه  وكذا،  أول أمس كذا  رأيتيها  اليت  الرؤيا  .  بعالمة 
الشيخ عبد    ، وقال هلا:ويه تقول هل: واهلل صدقت يا شيّخ، صدقت واهلل يا شيّخ

اهلل   يسلم عليك وـهو مع رسول  بعد  ففر،  تبيك عليه  فال   ملسو هيلع هللا ىلصالستار  وانقطع  حت 
 ذلك بكاؤـها عليه. 

سيدنا   عنه:   اكن  ويقول  الستار  عبد  الشيخ  املحبة»  يثين ىلع  ويه  .  «نال 
روحه ىلع  الفاحتة  قراءة  من  ويكرث  عظيمة،  املجالس    ،مرتبة  يف  ويذكره 

 . واملذاكرات
ـهشام:   الشيخ  رأيت  يقول  قال:  الكبييس  الفياض  محد  حيىي  الشيخ  حّدثنا 

الستار املاّل طه يف رؤيا بعد وفاته فقلت هل: أنت الشيخ عبد الستار يف الشيخ عبد  
 ادلار اآلخرة دار احلق؟ 

 . فقال: نعم، أنا عبد الستار يف ادلار اآلخرة دار احلق
 . نفسها ّم كّررت السؤال، وكّرر اإلجابة ث

بك؟ اهلل  فعل  ما  إهلية  ،قال  قلت:  معارف  زادونا  اهلل:  ماكنً   ،رمحه  ا ورفعونا 
 . آنسه اهلل، رمحه اهلل ،ا عليًّ 

 :مصادر الرتمجة
 .املسجلة دروس العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد البهان  •
    3ط  «السيد البهان»ونشت يف كتاب  األلويس،  كتبها الشيخ ـهشام    ترمجة •

من    ( 288:  1) مأخوذة  محد  احلاج  ويه  حممد  والشيخ    الفياض،حيىي  العزيز  عبد 
 . احلاج عياش مطلك و ،احلاج أمحد أفندي عبيدو خرض العاين،

فياض   «.فيها   العلمية  والشخصيات  الفلوجة  علماء  تاريخ» • لعبود 
 . املشهداين 
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عبد احلكيم إبراـهيم  األستاذ  و،  صّخالشيخ حامد  وادلكتور حممود فجال،   •
  .كتابيةً  ، مراسلةً محدان الكبييساهلل حسني    عبدالشيخ والفياض، 

 ملف مسموع: 
 لسماع امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: 

 
 
 
 
 
 

تسجيل للسيد البهان يتحدث فيه 
 عن الشيخ عبد الستار مال طه.
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 ( الشيخ عبد العزيز ابلدري 28)
 م 1969  –  1930هـ/  1388 - 1348

 
عبد    املجاـهد   اإلساليم  ادلاعية و  ،العالمة  الشيخ 

بن  املوىل  عبد  بن  أمحد  بن  اللطيف  عبد  بن  العزيز 
مصطىف بن طاـهر بن عثمان بن حمّمد بن دولة بن حمّمد  
بدر   بن  بدري  بن  بن سعيد  بن حسني بن يلع  بدري  بن 
ادلين بن خليل بن عبد اهلل بن إبراـهيم األواه بن حيىي بن  
رشيف بن بشري بن ماجد بن عطية بن يعىل بن دويد بن  
ماجد بن عبد الرمحن بن قاسم بن إدريس بن جعفر الزيك  
موس   بن  الرضا  يلع  بن  اجلواد  حمّمد  بن  اهلادي  يلع  بن 

  الاكظم بن جعفر الصادق بن يلع زين العابدين بن اإلمام احلسني عليهم السالم. 

 .رأمحد، حممود، سعد، عم  أبناؤه:

اؤه:  ن، ويلد. حمّمد توفيق، حمّمد شفيق، حمّمد وفيق، إحسا  أشقا
 والدته: 

 يقول الشيخ ـهشام األلويس:  
م يف  1930  ًعم  -رمحه اهلل-  ودل  حدثنا شقيقه احلاج حمّمد وفيق ابلدري قال:»
املعتصم»حملة   قرى    «سوق  يف  بساتني  صاحب  ووادله  العراق،  يف  سامراء  بمدينة 
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شورجة بغداد تعرف  يف  ،بليع الرض والفواكه وهل علوة ،بمحافظة دياىل «خرنابات»
 . طويلة ـهو َمتار منطقة بين سعيد  دةومل « علوة سويدان»بـ 

 دراسته:
إىل  فأرسله  بغداد،  إىل  وادله  مع  وارحتل  سامراء،  يف  االبتدائية  دراسته  أكمل 

  باحللو، ، واكن يلقبه  لويس املدرسة الشعية املرجانية دلى الشيخ فؤاد أمحد شاكر األ
الشيف   العلم  أخذ  كما  الزـهاوي  أجمد  والشيخ  القييس،  قاسم  الشيخ  ودرس ىلع 
ابلدري،  شاكر  والشيخ  الشواف،  العزيز  عبد  والشيخ  القزليج،  حمّمد  الشيخ  من 

 والشيخ كمال ادلين الطايئ. 
أتّم   أن  ترّدد    اثين عش ًعًما وبعد  اإلجازة  منحه  العلم وحان وقت  يف طلب 

األ الشيخ    لويس الشيخ  يرتدد ىلع  اهلل جمذوب  أـهل  من  رجل  فدخل  هل،  منحها  يف 
اهلل-فؤاد   ابلدر  ،-رمحه  عبد    ي والشيخ  الشيخ  إىل  فأشار  درسه  حلقة  يف  عنده 

يبيك ويترضع يف    ي ومىض يومان، والشيخ ابلدر  ،عطى اإلجازةالعزيز وقال: ـهذا ي  
ع   ق  ت ب ت  ثّم و  بذلك سيدنا رسول    عىن،  ت  خلوته، فأرسل إيله الشيخ فؤاد يقول هل: ك 

 .-رمحه اهلل تعاىل -رآـها  ا اذّلي كتبها ووقّعها يف رؤي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
اإلجازة   ىلع  حصل  أن  داخل ظل  ومنذ  والطابة  اإلمامة  وظائف  يف  يتنّقل 

 ا.، وهل من خالهلا مواقف جهادية تتطلب لوحدـها كتابً آخربغداد من جامع إىل 

 : العارف باهلل سيدنا الشيخ انلبهان   ف صحبة
الّبهان   بسيدنا  عالقته  األوىل  بدأت  زيارته  للعراق  إبّان  م،  1962  ًعم 

كثريً  الشيخ   ا فأحبه  بصحبة  مرة  أول  إيله  وسافر  دنابه،  ناظم    األمري  وتعلق 
 . رمحه اهلل تعاىل (1)،العايص

 

 (. 75)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)
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حمّمد وفيق قال: يوم اكن  ضاف أخوه احلاج  أ و
ال عبد  إمامً     أيخ  وخطيبً عزيز  ًعدلة ا  جامع  يف  ا 

العايص   ناظم  الشيخ  علينا  دخل  ببغداد  -خاتون 
تعاىل اهلل  نبهانيتني  -رمحه  عمامتني  فقال:   حيمل 

حمّمد   يا  لك  وـهذه  العزيز،  عبد  يا  لك  فيق، و ـهذه 
 ىلع رأسه وأرسلهما لكما! لّفهما سيدنا الّبهان 

قبل    واكنت من  العزيز  عبد  أيخ  عمامة 
 .فوقه ة بيضاءأمحر ولفّ  ا طربوشً 

الّبهان   سيدنا  ـهنا حرض  قال  إىل  أول جميئه  ابلدري  العزيز  عبد  الشيخ   :
املشايخ ليسلموا عليه، قال هلم: ال.. أنا جئت عند الشيخ الّبهاين، وال أجتمع مع  

 . أحد
ف اثلانية  من سيدنا  اكنت  أما سفرته  ب   حظيو  بدعوة  طويلة    لقاءاتفيها 

 .دنابه ا كراته وتوجيهاته، فازداد تعل قً لوحده، وتشف باالستماع إىل مذاخاصة 
مد ت ظهر  فيها  سيدنا  خياطب  مسجلة  لكمات  وحمبته    ىوـهذه  به  شغفه 

أليس من فضل اهلل علينا يا سيدي أن  »  : حلرضته.. قال الشيخ عبد العزيز ابلدري 
 قدميك نأيت من العراق وجنلس عند  

: ـهذه عناية إهلية جاءت بك تلأخذ الزبدة بمّدة قليلة، يا شيخ عبد  أجاب  
 . العزيز ـهذه عناية 

يغضبين يف بعض احلاالت   !رمحه اهلل: سيدي  ،شيخ عبد العزيز ابلدري قال ال
واذّلي رأيناه فيكم سيدي لكّه مجيل، وأمجل ما فيه:  ،  أسكتفواحد، فأراك أمايم  

سيدي: اذّلي رأيناه  يقول: استدن يلّع.. ملسو هيلع هللا ىلصتقول وتعمل، علّمت الاس بأن الرسول 
 . «منكم ما سمعناه من أحد وال قرأناه يف الكتب

 الشيخ عبد العزيز ابلدري 
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 . م1967ًعم فيق و محد وأخيه حمّمد أ أما سفرته اثلاثلة فبصحبة ودله و
فيق قال: وصلنا إىل اللكتاوية يوم مخيس، ويف ايلوم  وحّدثنا أخوه احلاج حمّمد  

حداد   منري  الشيخ  املسجد  خطيب  ـهّم  تعاىل-اتلايل  اهلل  املنَب    -رمحه  الرتقاء 
الّبهان   سيدنا  اجلمعة  فاستوقفه  يلخطب  فجأًة  العزيز  عبد  أيخ  إىل    ، وأشار 

عند املحراب، وارجتل أيخ  املعتادة  ته   من جلسهل، بداًل   مقاباًل   وجلس    .فامتثل
موضوعها  الصادقني﴿  :خطبة  مع  وكونوا  اهلل  اتقوا  آمنوا  اذّلين  أيها    اتلوبة )  ﴾يا 

 وحيّضهم ىلع صحبة السيّد الّبهان والصدق معه. ، حيّث الاس(. 119
سئل   اجلمعة  أنىه  إذا  رأيت  حىت  كيف  سيدي  :  العزيز  يا  عبد  الشيخ 

 املنَب؟ ابلدري وـهو ىلع 
 . «ا من فوق رأسه إىل قدمهرأيته نورً »وـهو يشري إىل عمامته:  أجاب 

الّبهان   سيدنا  قدم  العراق    وحني  اثلانيةاإىل  ابلدري    ملرة  الشيخ  اكن 
 . ا هل، وعنده جدول تنق الته وزياراته ودعواته مالزمً 

الشيخ حيىي محد الفياض الكبييس من الفلوجة بالعراق: كنا نتهيب أن يقول  
اكن  أثناء مروره ىلع مراقد األويلاء يف بغداد، إاّل أن الشيخ ابلدري  نسأل سيدنا 

يزوره من   بينه وبني من  بما شاـهد وما جرى  يسأهل عن مشاـهداته، وسيدنا جييبه 
 أحاديث. 

تعل ق الرضيع بأمه، فلم    بسيدنا    -اىلرمحه اهلل تع-لقد تعلق الشيخ ابلدري  
جفوة أو  صبوة  هل  تكن  ولم  يف    ،يفرت،  وصالبة  قّوة  إاّل  وحمبته  بصلته  يزدد  ولم 

أمريً  إاّل  حتسبه  ال  حتدث  أو  أو مىش  جلس  رأيته  إذا  أومواقفه،  يعرض  قائدً   ا  ا، 
والشجاعة والرجولة  الفتوة  صدره  اإلسالم    ،بعرض  عّز  شخصيته  يف  وجيّسد 

 واملسلمني. 
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 مؤلفاته: 
ابلدري   تعاىل-للشيخ  اهلل  ومنها    ،طبوع املمنها  عديدة،    مؤلفات  -رمحه 

 املخطوط، مثل: 
 اإلسالم بني العلماء واحلاكم. •
 حكم اإلسالم يف االشرتاكية. •
 اإلسالم ضامن للحاجات األساسية. •
 لك فرد يعمل لرفاـهيته. •
 لم يطبع.  .ىلع االشرتاكية والرأسمايلةاإلسالم حرب  •
 لم يطبع. .القرآن كتاب اهلل الادل •

 وفاته: 
 حزيران  26  واستشهد يف  -رمحه اهلل-وـهذا غيض من فيض، أمىض فيه حياته  

أنم،  1969 يومً   سجن  بعد  املجرمني يف    ّذبع  و  ا ثمانية عش  أيدي  به ىلع  ث ل   وم 
العام األمن  الزـهاوي  ودفن جماورً   ،مديرية  أجمد  للشيخ  تعاىل-ا  اهلل  بمقَبة    -رمحه 

 . ببغداد اإلمام األعظم أيب حنيفة العمان 
وقال عنه:    زة  محملصابه، وشهد هل بشهادة سيدنا    وحزن سيدنا الّبهان  

 الوادلات يف بغداد. مثله أي لم تدل  .«باتيما جابته اجلا »
تعاىل-ًعش   اهلل  براتب  ًعًما أربعني    -رمحه  الكفاف  يف  حياته  وأمىض   ،

 . باهلل ،لكّه هلل  ،ا  عفيفً األوقاف، ورًًع 
ر فت هل كرامات يف حياته وبعد مماته، منها: أنه يف اكنون اثلاين من سنة  وقد ع 

وفاته  2001 بعد  أي  تعاىل-م  اهلل  القادة    -رمحه  أحد  تويف  سنة  وثالثني  باثنتني 
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فأصابت الفأس    -رمحه اهلل-العسكريني املتقني، فحفر هل إىل جنب الشيخ ابلدري  
 ( 1) ا ـه  .حلده فانفجر ادلم منه

 : رمحه اهلل، الاألستاذ ادلكتور حممود فج  ل كتب 
 أحباب  » 

 
 اهلل: رمحه ،ابلدري  العزيز  عبد  بالشيخ صليت ني   ب  نا أ

  غرفيت   إىل  قفلت  ثم  ،حداد  بشري  الشيخ  مع  اللكتاوية  جامع  يف  الفجر  صليت
  طربًا،   يصفق  اللكتاوية  وشجر   الورد،  بأريج  تعبق  والروحانية  ربيًعا   الوقت  واكن

 اللكتاوية. أريج منه ألشم مفتوح غرفيت وباب فرًحا، تغرد  وبالبلها 
 القاري  عمدة:  وثانيهما   حجر،  البن  ابلاري   فتح:  أحدـهما   كتابان  يدي  بني  وأنا 
 وال  ،عليهما   منحن    األرض   ىلع  جالس  وأنا   واحد  حديث  رشح  منهما   أقرأ  للعيين،

 حتية  أسمع  يب  وإذا  مر  إن   إيله  أنظر  فال   وجد  وإن  ،غريي   غريب  املاكن  يف  يوجد
  مأل   برجل  وإذا   الغرفة  باب   إىل  فنظرت   وصفاء   ـهدوء   وقت  يف   الغرفة  يف  جتلجل

  به   حمتفيًا   ابلدري، فقمت  العزيز   عبد   أخوكم   عليكم.  السالم:  يقول  الغرفة  باب
 . وأجلسته بلقائه وسعيًدا

 وترك   به  أتلق  ولم  يلاًل   سيدنا، جئت  ضيف  بغداد  من  بنفسه: أنا   معرفًا   فقال
 .الهار  ضحوة يف بلقائه ألتشف خًَبا  يل

  الفجر   فصليت  سيدنا   وبها   الغرفة  ـهذه  الليلة  ـهذه  نويم   يف  رأيت  وقد
 املنام.  يف رأيت ما  حسب ىلع  الغرفة  ـهذه وقصدت

  مع   ألفطر  مدعو  أنا :  فقال   فطوًرا   هل   وأحرضت   الضىح  وقت  إىل  مًعا   وجلسنا 
 معك.  أفطرت  أنين وسأخَبه  معك وسأفطر سيدنا 

 

 . )300-295:  1)  3(كتاب »السيد البهان« ط1)
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  وقصدـهم   بدل  إىل  بدل  من   يرحلون يناذل   الصادقني  الرجال أوئلك  ىلع   أسفاه!  فيا 
 .أحبابه صحبة  و ملسو هيلع هللا ىلص ورسوهل اهلل إرضاء

 : األحبة لقاء يف   مدين  أيب بقول وأتمثل
عنكم ك  حير   األحاديث  ذكر   نا 

 

حتركنا   ما  احلشا  يف  ـهواكم   ولوال 
 

فىت يا  املقفص  الطري  تنظر   أما 
 

املغىن   إىل  نن  ح  األوطان  ذكر   إذا 
 

 است  :  حوت   حممد   املرحوم  يل  قال  -اهلل  رمحه-  استشهد   ملا و
 
   نا سيد    يل  نذ  أ

   .«مقتله  حني  اللكتاوية ىلع خيم احلزن قتله، ألن من وأقتل ألذـهب
 :  قالعمر املحمد   ادلكتور عثمان عنه  حدثينو
  مع   وكنا     سيدنا   ىلع  ضيًفا   ابلدري   العزيز   عبد  الشيخ  اكن  عيد   أيام  يف»
 يسار   ىلع  جالس  العزيز  عبد   والشيخ  (املكتبة)   املدرسة  من  العليا   الغرفة  يف   السيد
 . ـهو مرتفع: ـهو بصوت  احلضور  أحد فصاح يتلكم وسيدنا   سيدنا 

سيدي!  ابلدري   العزيز  عبد  الشيخ  فسأل قائاًل:    ـهذا   يف  تقول  ما  سيدنا 
 الرصاخ؟

  معه، وإن  لا   حديث  فال   اكذبًا   اكن  إن  اكذب.  أو  صادق  إما   صاحبه  :    فقال
 يكن  صحت، ولم  ما   حبيايت   أنا   كمال،  حالة  وليست  ضعف  حالة  فيه  صادقًا   اكن

   . «يصيحون عنهم  اهلل وريض ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أصحاب
 : ادلكتور حامد فرحان ل  وكتب

  ويقول: ملاذا ابلدري يغضب    العزيز  عبد  للشيخ  الفاحتة  اكن سيدنا لكما قرأ »
 ! عراقيني؟ يا  بثأره  تأخذون  ال

قتل  العزيز   عبد   الكبري  املجاـهد  اإلساليم  ادلاعية   العالمة  الشيخ   ابلدري 
 سيدنا   حميب  من  رمحه  العذاب، واكن  أصناف  لِق  أن  كزار بعد  ناظميد    ىلع  مظلوًما 
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 علماء  أرسل  وقد  دائًما،  واقًفا   يبّق   موجوًدا؛ بل  سيدنا   مادام  جيلس  وال  ،الصادقني
  القتل   جريمة   يستنكرون  العراق  حكومة  إىل  برقية  سيدنا   همتمقدم  ويف  سورية

ووقعها  وفيها:    واتلمثيل   سيدنا، 
 
اهلل﴿أ   ّ ر يب  ول   ق  ي  ن 

 
أ اًل  ر ج  ت ل ون   سورة  )﴾  ت ق 

 . العزيز  عبد يا  أيخ بثأرك يا  اهلل يأخذ ولسوف ،(28اغفر
  قتلة  رش  قتلوا   فقد    سيدنا   وطلبقال    ملا   استجاب  قد  -وجل  عز-  اهلل  وإن

   .«كزار ناظم وأوهلم وأنكاه تمثيل أشنع بهم ومثل
 . اآلخرة ًعلم يف بأحبابه ومجعه ،رفع درجته يف عليني ،آنسه اهلل ،رمحه اهلل

 :مصادر الرتمجة
يف    املسجلة    البهان  حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكرات •

 . دلي  حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)
 . (300295- :1)   3ط «السيد البهان»كتاب  •
فجال،   • حممود  فرحان،  وادلكتور  حامد  عمر  وادلكتور  عثمان  ادلكتور 

 املحمد، مراسلة كتابية.
 ملفات مسموعة: 

 لسماع امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: 
 
 
 
 

ر فيه  تسجيل للسيد البهان يذك
 الشيخ عبد العزيز ابلدري.
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 عبد العزيز سالم السامرايئ( الشيخ 29)
 م 1973  –  1917هـ/  1393 - 1337

 
قال عنه    من، وشيخ الشيوخ،  العراق  يف  العلم  ركن

  .«مثله بالعلم ا َملًص  عيين رأت ما »:   الّبهان  سيدال

 نسبه: 
بن يلع  اهلل  بن صنع  سالم  بن  العزيز  عبد  الشيخ 

 السامرايئ

 والدته: 
  عربية  ألرسة  م1917  - ـه1337  ًعم  سامراء  مدينة  يف  -تعاىل  اهلل  رمحه-  ودل
 . احلسنية األرشاف   السادة  اىل  ينتسبون  اذلين  مليسان آل  من مسلمة

 طلبه العلم: 
  فانتسب ،  الشيع  العلم   طلب  إىل  اجته  ثم  ،سامراء  يف  االبتدائية  دراسته  تلّق

 اإلجازة  نال  حىت  شعيةال   العلوم  وتلّق  ،ا طابلً   سامراء  يف  العلمية  املدرسة  إىل
  الوـهاب   عبد  السيد  والشيخ  ،ادلينية  املدرسة  مدير   الراوي   أمحد  شيخه   من   العلمية
  ايلاسني   طه  والشيخ  ،ادلبان  الكريم  عبد  الشيخ  ىلع  ا أيًض   العلم  وتلّق  ابلدري،

 .السامرايئ
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  سامراء   يف  دراسته  أتم   أن   بعد  األزـهر   يف  الشعية  العلوم   تللِق  مرص   إىل  سافر
 . مدينته ىلإ بعدـها  فعاد معدودات ا أشهرً  إال يلبث ولم

 : العلمية وظائفه
  العراق   دنوب   ادليوانية  مدينة  يف   ابتدائية  مدرسة  يف  م1938  ًعم   ا معلمً   ع ني 

 . سنتني  بعد الوظيفة وترك 
 م. 1940 ًعم  يف األنبار ملحافظة اتلابع «ـهيت» قضاء يف ا واعظً عني ثم 
  الشعية  العلوم  تلدريس  العلمية  ـهيت  مدرسة  يف   م1942  ًعم  ا مدرسً   عني   ثم

 . ستة أعوام فيها   وبِق
  اذلي)   باشا   اكظم  جامعيف    ا وخطيبً   ا إمامً   الفلوجة  إىلم  1948  ًعم  يف  انتقل

  باتلدريس  واستمر  ،ادلينية  العلمية  مدرسته  يف  ا ومدرسً (  الكبري  اجلامع  اآلن  يسىم
 م. 1971إىل ًعم فيها 

 : مؤلفاته
 قليل،  مطبوع   ـهو  وما   ،اَمطوطً   زال  ما   أغلبها   ولكن  عديدة  مؤلفات   للشيخ

 ، منها: اكتابً ثالثني    مؤلفاته وتتجاوز
 .األطفال حتفة بليان املقال أوضح •
 . اإلسالمية العقائد •
 . احلج أحاكم بعض  إىل احلجاج مرشد •
 . املحمدية األخالق •
 . الربانية ستغاثاتاال  جمموعة •
 . الرصف يف األمثلة جدول •
 .وغريـها ، ابليان فن يف اإلخوان حتفة •
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 تالميذه: 
 علماء  اغلب  يعد  إذ  الشيع   العلم  شيوخ   من  عظيم   جيل  يديه  ىلع  خترج 

 عالموال  العراق   مستوى   ىلع   معروفون   علماء  منهم  وكثري  ،طالبه  من   الكبار  األنبار
 . اإلساليم

 العراق  - اجلامع الكبري ف الفلوجة 

 
 بطلبة   عوضين  تعاىل  اهلل  ولكن  ،ودل  يل  يعش  لم»  :يقول  لطالبه  ه  ب  ح    من  ناك
  .أوالدي« لكهم أنهم  أشعر فإين ،العلم
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  وختريج   العلم،  نش  يف  األثر  أكَب  الفلوجة  يف  الشعية  اآلصفية  وملدرسته
  احلارض   يف  واملآثر  واملواعظ  وادلروس   املؤلفات  من  -تعاىل   اهلل  رمحه-  وهل  العلماء،
 . الاس قلوب  يف  خادلة ذكراه جيعل ما  وابلادي

 :  انلبهان حممد الشيخ  سيدناالعارف باهلل ب  صلته
  حممد   الشيخ  سيدنا   باهلل  للعارف  حمبي   املشب،  رفايع  العزيز  عبد  الشيخ

 . البهان
البهانزيار  إبان    بسيدنا   عالقته  بدأت السيد    ثمّ   ،م1962  ًعم  لعراق  ة 

  تالميذه   من  مجع  مرة   لك  يف  يرافقهو  ،سة أعواممخ  يف  مرات   مخس  حلب  إىل  قصده
 .وأصحابه
  تقوية   يف  كبري  أثر  -رمحه اهلل -الفياض  اهلل  عبد  حمّمد  شيخويل الصالح اللل  اكن

العزيزرابط عبد  الشيخ   يورد   ما   ا كثريً   اكن  إنه  حىت  به  فتعلق  ،الّبهان  بسيدنا   ة 
يف   البهان  السيد    ىلع   يلبعث  اهلل  إن»  حبديث  ا مبتدئً   وخطبه،  مواعظهتوجيهات 

  املجدد   الوارث   ـهذا  وأن.  (1)«دينها   أمر  هلا   جيدد  من  األمة  هلذه  سنة  ائةم    لك  رأس
 .. وكذا  كذا  يقول

 : الشيخ عبد العزيز عن  يتحدث وـهو  البهان سيدنا  دروس جاء يف 
 قالوا   يقدر،  ما   قدر  العزيز  عبد  خيدم  أن(  السعدي )  امللك  عبد  من  أريد  أنا »

  نقدر،   ما   قدر  خندمه  أن  نريد  حنن  شيخنا،  ـهو  جنعله،  أكرث  أريد  لكن  دمه،خي:  يل
  العزيز  عبد  عند  اليت  الوجهة،  اهلل  شاء  إن  فائدة  منه  اهلل،  شاء  إن  فائدة  ومنه  ويأيت،

 

  رقم   حديث(  املئة  قرن  يف  يذكر  ما   باب  -  املالحم  كتاب  أول)  « سننه»  يف   «داود   أبو»  رواه  (1)
(4291 )6  :349  . 
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، ما بها   بأس  ال  عقيدته  احلالة،  ـهذه   ىلع  ورسوره   بسطه  بكليته،  توجد،  ال  تكاد
 . «مثله بالعلم ا رأت عيين َملًص 

 سالم  العزيز  عبد  للشيخ   كّراس  يف  قرأت  »  :األلويس   ـهشام   الشيخيقول  
ه  ما   يده   خبط   -تعاىل  اهلل   رمحه -  السامرايئ   الشيخ   الفلوجة  إىل  جاء  ايلوم »:  نص 

املوافق    ـه1381  شوال    11  السبت  يوم  يف  وذلك  احلليب،  نبهان  بن  حمّمد  باهلل  العارف
  يقظًة،   ملسو هيلع هللا ىلص  باليبّ   أجتمع:  ويقول  باحلقائق  يتلكّم  ،ًعرف  رجل   وـهو  ،م1962  آذار  17

 يكلّم   كما   حلب  يف  زكريا   سيّدنا   وأكلّم  جليسه،  اجلليس   يكلم  كما   وأكلّمه
 العباد  به  اهلل  نفع  ،وطاحلهم  صاحلهم  الالئق  قلوب   جذب   وقد ،  جليسه  اجلليس 

 . اـه  . «ملسو هيلع هللا ىلص املرسلني سيد داه
  أوائل   من  وـهو  اهلييت  الكربويل  محود   احلاج  حدثنا يتابع الشيخ ـهشام فيقول: » 

  يف   السامرايئ  سالم  العزيز  عبد  الشيخ  رأيت:  قال    سيدنا   ىلع   العراقيني  الوافدين 
  بك  ما  :فقلت واحلزن اتلأثر عليه  ظهر وقد باملدرسة املتصلة اللكتاوية جامع ساحة

  يل   وتبني،  جيب  فلم  لك؟  جرى   وماذا:  فقلت  .صفر  أنا   محود   حاج  يا :  فقال  شيخ؟  يا 
  رجال   بعض   مع  مساءً   السابعة الساعة  موعد  ىلع  يوم  قبل  اكن  سيدنا   أن  بعد  من

  الشيخ   فاستقبلهم  ابليت  من  سيدنا   ميجء  قبل  الضيافة  غرفة  إىل  فحرضوا   احلكومة
  بأصابعه   وجوـههم  حيك  مبارشة   جلوسهم  بعد  السامرايئ وبادرـهم  سالم  العزيز  عبد

  ( قن اذل  شعر  عن  كناية)   الزرع   ينبت  أن  اهلل  هلم  ويدعو  ؟حلاكم  حتلقون:  ويسأهلم
  املسؤولني   ـهمج   من  بل  والعبادة  الصالة  ـهلأ  من  ليسوا   ـهم  إذ  صنيعه  فأزعجهم

  الشيخ   ـهذا  ى لرن  جئنا   ما   حنن:  يقولون،  مزنعجني  واملسجد  املوعد  فرتكوا   آنذاك،
 الساعة   اكنت  وملا   البهان،  حممد  الشيخ  مع  موعد  عندنا   حنن  ـهو؟  من  ندري   وال

  من   زعالنني   وخرجوا   جاؤوا   لقد :  الدم  هل   فقال  عنهم  فسأل  احلبيب  حرض   السابعة
  العزيز   عبد   الشيخ  وًعتب  احلبيب  سيدنا   فتأثر   ،معهم  العزيز  عبد   الشيخ   صنع
  يف   ونطمع  معنا   موعد  هلم  ـهؤالء .  ـهكذا  ما   ! العزيز  عبد   شيخ  يا   ـهكذا   ما :  قائاًل 
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   العزيز   عبد  الشيخ  فحزن  لغريـهم،  صالح   فيه  اذلي  وإصالحهم  اهلل   إىل  ردـهم
   .«بسيدنا   لقائهم عن  أوئلك  بعدتأ بطريقة تلدخله صنيعه ىلع -اهلل رمحه-

كتاب   البهان»جاء يف  »(236:1)  3ط  «السيد    سالم  العزيز  عبد   الشيخ  سأل: 
  املواجهة   حرضة  يف    الرفايع   أمحد  سيدنا   وقف  لّما   سيدي:    السامرايئ سيدنا 

 : وأنشد ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول ىلع سلّم
أرسلهايف   كنت  رويح  ابلعد   حالة 

 

نائبيت  ويه  عين  األرض   تقبّل 
 

حرضت  قد  األشباح  دولة   وـهذه 
 

شفيت   بها  حتظى  يك  يمينك   فامدد 
 

 لكية،  بيعة  وبايعه  فقبّلها   والسالم،  الصالة  عليه  املصطىف  يد   هل  فامتّدت
 (. وأجّل  أىلع اكن: ) قالف  معكم؟ األمر  اكن فكيف

 وعن   .األشباح  دولة  ال  األرواح  دولة  أقول  وأنا   :  فقال  ابليتني  ىلع  وعلّق
  .«بابلرص  ال ابلصرية بعني الرؤية اكنت  :قال  الرفايع سيدنا  رؤية

  لسيدنا   ا جملسً   حرضت »:  قال  (1) الالَن    شاكر  مجال  الشيخ   تلميذه  عنه   ل حتدث  
  واكن   -رمحه اهلل-الفياض  حممد  احلاج  بيت  يف  للعراق  األوىل  زيارته  يف    الّبهان

  سالم   العزيز  عبد  الشيخ  فقال  السامرايئ،  سالم  العزيز  عبد  الشيخ  فيه  حرض  ممن
  وعندي   عنه،  هل   أتكلّم  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  عن  سألين   واحد   إذا:    سيدنا   ا َماطبً 
  ال   نفيس  أرى   نفيس  إىل  أرجع  ملا   ولكن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول   سرية  عن  ألفته  كتاب
  بينك   نسبة  ال  ألنه  العزيز  عبد  شيخ  يا   صدقت      :  فقال  !ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أعرف

  فإذا   العارف،  يف  تفىن   حىت  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  تعرف  أن  يمكن  وال   ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  وبني 
  ومدّ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول  إىل  ينقلك   فالعارف الشيف  صدره   إىل  وأشار  العارف  يف  فنيت  

 .«اإلهلية  احلرضة إىل  ينقلك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يف فنيت فإذا ،يديه لكتا 
 

)  حممود   شاكر  الشيخ مجال (  1) اثلالث  يف  سريته  تأيت  م(:1944ـه/1363الناال    ادلرر »  من  القسم 
 . «احلسان
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  الشيخ   يزور  مهاوش   حممود   الشيخ  جاء»:  قائاًل   الزنال  شاكر  مجال  الشيخ  يتابع
األخريعود   بعد  سالم  العزيز  عبد   وخطب  حلب،  يف   البهان  سيدنا   زيارة  من  ة 

 أبكى ف  عمره   يف  مثلها   خطب  نأ  يسبق  لم  الكبري  اجلامع  منَب  ىلع  خطبة
 .أمايم اآلن وكأنها  البهان  سيدنا  حرضة عن يتلكمواكن  احلارضين،

  عبد   شيخ   يا   :قالالشيخ  عبد العزيز    مهاوش   حممود   الشيخ    سأل   العيد  يومويف  
 ؟ هرأيت فكيف البهان  الشيخ  زرت  أنت العزيز

،  للعلم  ا مظهرً   يكون  األويلاء  بعض   العلماء  بعض   : العزيز  عبد   الشيخ   قال
 . للشجاعة مظهر، للكرم مظهر بعضهم

 إيش؟ مظهر البهان والشيخ : حممود  الشيخ  هل فقال
 . ا اسمً  وتسعني تسعة اإلهلية  للحرضة مظهر البهان  الشيخ: فقال
 لألويلاء  املحبني   من  وـهو   السامرايئ  العزيز  عبد  الشيخ   عند   الفلوجة  يف  كنا 
اعتقاد  واكنعموًما     الفياض   حممد  احلاج:  ويقول،  الفياض  حممد  باحلاجخاص    هل 

  حممد  احلاج  يقدم  عندما   درسه  عن   ويتوقف   .الكتب  يف  موجود   غري   علم  عنده
 .الفياض حممد احلاج من اآلن  ودرسكم دريس : ويقول الفياض
  لك   بدّ   ال  : هل  وقال   الرض  سيدنا   أتاه  أنه  العزيز  عبد  الشيخ   من   سمعته  ومما 

 .  «الفياض  حممد احلاج الزمان  ـهذا يف صاحبك وأرى ، يصحبه  صالح رجل من ًعلم
 :  فرحان حامد ادلكتور تلميذه كتب ل و
  اكن  م1967  ًعم  يف  الشيف  رسه   قدس  البهان  سيدنا   بزيارة  تشيف  أول  يف»

  مع   -تعاىل  اهلل  رمحه-  السامرايئ  سالم بن  العزيز عبد  الشيخ  العالمة شيخنا   بصحبة
  الور   وـهذا  العظيمة  الشخصية  ـهذه  من  نبهارالوا   ادلـهشة  أصابتنا   ،خوةإلا  من  مجع

 وجوـهنا   يقبل  الكريمة  يده   ونقبل  عليه  نسلم   وعندما   ،  ذاته  من  يشع   اذلي 
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  يده   من  وأنعم  وألطف  الني  حيايت   يف  أملس  فلم  خدودنا،  الشيفة  حليته  فتالمس
 . وحليته

  من  قام  وقد   العزيز   عبد  للشيخ    البهان  سيدنا   قال  الزيارة  تلكم   ويف
  ا جدًّ   ا قريبً   وجلس  ا خشبيًّ   ا كرسيًّ   وأخذ  املنضدة  خلف  عليه  جيلس  اذلي  كرسيه

  يف   اهلل   إىل   أوصلك  وأنا   يل  سلم  :العزيز  عبد  شيخ  يا :  هل  وقال  العزيز  عبد  الشيخ   من
 اتللطف  من  اجللسة  ـهذه  يف  سيدنا   وأظهر  .العارفني  من  وأجعلك  دقائق،  مخس

 .أدـهشنا  ما  العزيز عبد بالشيخ واتلودد
 شيّخ؟  يا  لك أسلم وكيف: العزيز  عبد  الشيخ فقال
 .ترتكه  العلم  اترك  أو زوجتك طلق  :لك قلت   إذا: سيدنا  فقال
 . أتركه مصلحة ذلك يف رأيت   إذا : العزيز  عبد  الشيخ فقال
 . ماكنه إىل ورجع .ا شيئً  عملنا  ما  إذن:  سيدنا  فقال
  يقول     وسمعته  العراق،  يف  العلم  ركن  يسميه  اكن  سيدنا   أن  املعلوم  ومن

  سلوك   عن  سأهل  وقد  الكرم  مزرعة  يف  الكويت  من  الرفايع   يوسف  السيد  خينا أل
  الكم   فال   ا الكمً   لك  قال  إذا   حبيث  ا مطلقً   ا تسليمً   للمرجع  تسلم   أن:  هل  فقال  الطريق

    .«غريه 
 :( 1) الزوبيع  ضريخ أمحد ادلكتور  الشيخ تلميذهكتب ل عنه و
  يف  حىت كثرًيا    البهان  سيدنا   يذكر   السامرايئ  سالم  العزيز   عبد   شيخنا   اكن» 

  فتعلقت   .هانبال  حممد  الشيخ  باهلل  العارف  قال :  ويقول  بأقواهل،   ويستشهد  الطبة
  نا تمسري  يف  وأحواهل  أقواهل  تفعيل  ىلع  ا وحرًص   تلوجيهاته،  وإصغاءً   ا حبًّ   بسيدنا   قلوبنا 

  سماع   ىلع   حنرص   وكنا ،  قهوة  فنجان  حيويه  ال  املحيط  ألن  االستطاعة  قدر  ىلع
 

 .«احلسان ادلرر » من القسم اثلالث يف  سريته تأيتم(: 1955ـه/1374ادلكتور أمحد خضري) (1)
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  نقالت   الشيف  حاهل  ينقلنا   درسه  لسماع  جنلس  وحينما   املسجل  من  ادلروس 
 سماع   يف  ا حال  ـهذا  اكن  إذا:  أنفسنا   يف  ونقول  عنها،  اتلحدث  يستطاع  ال  ةنوعي

  درسه   من  القيام  بعد  قلت  إذا  أبالغ  ال  وأنا !  ة؟نمعاي  رأيناه  لو   فكيف  الشيف،  درسه
  قراءة   إىل   يشدنا   جلوسنا   واكن   أعيننا   يف  صغرية  ونراـها   الاس،  دنيا   يف  نفكر  ال

 .اتلعلم يف اإلخالص ىل إو ،العلم
  املدرسة   يزور  حينما   الطالب  جيمع  السامرايئ  سالم  العزيز  عبد  شيخنا   واكن

  بأخالق   اتلمسك  إىل  تدفعنا   وقوة  غذاء  الكمه  اكناذلي    الفياض  حممد  احلاج  الويل
 .  البهاين وشيخنا  سيدنا 

و  ا طابلً أن    لسيدنا   ورؤيتنا   لقائنا   قبل  أذكر  وأنا  معنا  بدأ    الصالة  بعداكن 
  ذكر   عن  عبارة  وـهو  به  الطالب   يأمر  العزيز  عبد  الشيخ  اكن  اذلي  بالورد   شتغلي

  بعد   نوح  سورة  وقراءة  الفجر   صالة  بعد  يس  سورة  وقراءة   ملسو هيلع هللا ىلص  اليب  ىلع  وصالة
  صالة   بعد   تبــارك   سورة  وقراءة  العرص  صالة  بعد   عم  سـورة   وقراءة  الظهر  صالة

  الطالب   ذلك  يقول  املغرب   صالة  بعد  ا اختيارً   الواقعة  سورة  قراءة  وترتك   العشاء
أمايم.    البهان  حممد  الشيخ  سيدنا   صورة  أرى :  الإرادية  حالة  أخذته  وقد اآلن 

    .«قبل من يره  لم وـهو ، به اتلعلق  لكرثة وذلك
 : (1) كمطل   حممد  ادلكتور  الشيخ تلميذهعنه ل  وكتب

 بسيدنا   تشفنا   أن  يه  علينا   بها   اهلل  منّ   اليت  العظىم  والعمة  الكَبى   املنة»
  بن   حممد  أمحد  أيب  سيدنا   علينا   واإلحسان  الفضل  وصاحب  نعمتنا   وويل  وموالنا 

  عبد   الشيخ  اكن  م1964  ًعم   ادلينية  املدرسة  يف  دخلت  أن  منذ    البهان  أمحد
  ا كثريً   الفياض  حممد  احلاج  واكن    البهان  سيدنا   عن  لا   حييك  السامرايئ  العزيز

 

اثلالث  يف   سريته  تأيت(:  م1948/ـه1367)  مطلك   حممد   ادلكتور الشيخ    (1)   ادلرر »  من  القسم 
  .«احلسان
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  للتشف   حلب  إىل  اذلـهاب  ىلع  وحيثنا   البهان  سيدنا   عنكذلك    لا   يتلكم  ما 
 .  البهان بسيدنا 

  ، الشهباء  حلب  يف  البهان  بسيدنا   تشفت  أن  يلعّ   اهلل  منّ   م1967  ًعم  ويف
  الوقت   ذلك  من  تعاىل  اهلل  وبفضل  ،البهان  سيدي  مقام  من  العايل  بالشف  وحظينا 
  مع   وًعمة  خاصة  كثرية  دلسات  وحظينا   مرتني  أو  مرة  عامال  يف  حلب  إىل  نذـهب
  أن  اهلل  ونسأل  البهان  سيدي  مع  وسافرنا   ،اتلويم  قرية  يف  وحرضنا   ،البهان  سيدي
 .وحمبته أعتابه ىلع يثبتنا 

  العزيز   عبد  الشيخ  مع  وقتئذ  وكنت  ،العراق    البهان  سيدنا   فرشّ   وعندما 
  أتشف   العزيز  عبد  للشيخ  ا مرافقً   كنت  ،بغداد  يف  الريموك   مستشىف  يف  السامرايئ

  وعند   ،الفياض  حممد  أيوب   املرحوم  الشيخ  مع  الدمة  نتناوب   املستشىف  يف  خبدمته
  العزيز  عبد الشيخ البهان سيدنا  زار ايلاتل ايلوم  ويف بغداد  إىل البهان سيدنا   قدوم

  فيها   يرقد  اليت  الغرفة  فدخل   والعراقيون  احللبيون  إخواننا   ومعه  املستشىف  يف
 أن   البهان  سيدنا   به  تكلم  ما   وأول  عنده  وجلس  عليه  وسلم  العزيز  عبد  الشيخ

 :قال
و    وقاطع   غ    ت  ل  اص  ملن   ة  ل  ف  أيام 

 

   ل  اص  فما و   
 
 (1) عقاط  ال ي    ن  م    اب  ب  ح  األ

 

  مع   وبقيت  ساعة  الصف  يقارب   ما   العزيز  عبد  الشيخ  مع  يتلكم  سيدنا   وبِق
  . شيّخ  نعم:  قلت  حممد  يا :  يل  وقال  فناداين  سيدنا   ذـهاب  بعد  العزيز  عبد  الشيخ

  ساعة   الصف  ـهذه   عمري »:  يل  قال   .شيّخ   طويل   عمرك :  قلت  عمري؟  كم :  قال
  أحباب   ولكن  ذلك  يف  الَّس  ما   نعلم  وال.  «عندنا   البهان  سيدنا   فيها   جلس  اليت
 . جمرب  ترياق نظراتهم وأويلاؤه  اهلل

 

 رسه. ن قصيدة العينية، تأيلف العارف باهلل سيدنا عبد الكريم اجلييل، قدس ( م1)  
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  دشاديشه   من  دشداشة  فأعطاين  البهان  سيدنا   عند  حلب  يف  كنت  مرة  وأذكر
الالكبية[ أو    إىل   وصلت  فلما   العزيز،  عبد  للشيخ  تعطيها   ـهذه:  وقال   ]الكندورة 

 فطار  جلنابك،  البهان  سيدي  من   ـهدية  ـهذه:  هل  فقلت  الشيخ   ىلع   وسلمت  الفلوجة
  حممد   مع   ـهدية   يل   أرسل  البهان  الشيخ:  هلم  قال   مجاعة  عليه   دخل  ولكما   بها،  ا فرحً 
    البهان  السيد  من  جاءت  ألنها   أعطيها   ما   ادلنانري  آالف  بها   أعطوين  لوك  مطل

     .«ا كثريً  بها  فأعزت
 : (الرشعية العلوم  نهضة دار) اللكتاوية درسةم  زيارته
 واكن  اللكتاوية،  مدرسة  يف  ا طالبً   كنا »  : املحمد  عمر  عثمان  ادلكتوروقال  

  يوم   فيف   باللغة  مولع   أنه  ويبدو   ،  سيدنا   زيارة  يف  السامرايئ  العزيز   عبد   الشيخ
  فلما  اسمه، عن سأهل بطالب مرن  ولكما  ،ادلراسية الفصول  أمام يتجولاكن   األيام من

  حممود   اسيم  : هل  قلت  (العمر حممود ) اسيم  حينها   واكن ،اسيم  عن  سألين  مين   اقرتب 
 إىل  وانتقل  الَّسور  عليه  فظهر  فأجبته  ؟صيغته  ما   ؟ ماذا  وزن  ىلع  ـهذا  فسألين
 .«غريي 

ل     العزيز   عبد  اجلليل  الشيخ  مع  قصة  يل  وأنا »  :العبيد  حممود   الشيخوكتب 
 يسألا   وبدأ  علينا   وسلم  ،ادلراسة  غرفة  يف  علينا   دخل  -تعاىل  اهلل  رمحه-  السامرايئ

  أمحد   وقف:  قال  -تعاىل  اهلل   رمحه-  العالوي   أمحد  اسم  إىل  وصل  فلما   أسمائنا   عن
  تريد؟  ماذا  هل  فقال  الادم  إيله  فخرج  ابلاب  فطرق  ابلخالء   األغنياء  أحد  بيت  ىلع
  فقال   .وارصفه  كَّسة  أعطه:  للخادم  املزنل  صاحب  فقال  .املزنل   صاحب  أريد  :قال

  أضيفوه   :املزنل  صاحب  فقال   أنرصف  وال  الكَّسة   أقبل  ال  أمحد  اسيم   أنا :  أمحد  هل
  القاعدة   ـهذه  عرفنا   يومها   ومن  آخر   صف  إىل  صفنا   من  خرج   ثم  كَّسه   واجَبوا 
     .« الرصف من املمنوع  حكم يف الحوية
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 عنه،  اذلب  يف  ا قويًّ   ادلين،  ىلع  ا غيورً   ورًًع   ا تقيًّ   -اهلل  رمحه-  ًعش  وفاته:
جسمه  اهلل  سبيل  يف  أوذي  الاس،  بني  ا مصلحً    مدينة   إىل  وارحتل  فصَب،  ويف 
      .م1973 اكنون األول 3 املوافق ـه1393ة ذو القعد 8يف   ـهناك وتويف سامراء

 :مصادر الرتمجة

يف    املسجلة    البهان  حممد   الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكرات •
 . دلي  حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)

 (. 309-306: 1)   3ط «البهان  السيد» كتاب •
 (. 389)ص   «اهلجري  عش الرابع القرن   يف بغداد علماء تاريخ» •
  ،فرحان  حامد  وادلكتور  ،األلويس   ـهشام  والشيخ   ،شاكر  مجال  الشيخ •

وادلكتور    ، ضريخ  أمحد  وادلكتور  ك،مطل  حممد   وادلكتور العبيد،  حممود  والشيخ 
   مراسلة كتابية.، عثمان عمر املحمد

 ن:مسمواع  نملفا
 : اتلايلني الرمزين اقرأ  فضاًل  الصوتيني،  امللفني لسماع

 
 
 

 عند اليت الوجهةالبهان:  سيدنا قول
 .توجد ال تكاد العزيز السالم عبد

1 

 عن السالم العزيز عبد الشيخ قول
 .شاكر مجال الشيخ بصوت  ،سيدنا

2 



  

 

 330 

 ( احلاج عبد العزيز عبد الرزاق الغرس 30)
 م 2006  –  1927هـ/  1427 - 1345

 

 والدته ونشأته: 
العزيز  ودل   عبد  الرزاق  بن  احلاج  عبد 

خادل   أبو  الكبييس  يف  1927  ًعمالغرس  م 
كبيسة، بمحافظة األنبار يف العراق، وبعد أن 
يف   اتلجارة  مارس  بسنني  االبتدائية  أكمل 

حممود    بشكة  «الرطبة»مدينة   الشيخ  مع 
وتعرّ  الكبييس،  ىلع مهاوش  بواسطته  ف 

  . الّبهانحممد  سيدنا العارف باهلل 

 : ف صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
إيلنا      الشيخ ـهشام األلويس:  ول قي العزيز  كتب  زرته  »  قال:  هخبطاحلاج عبد 
  المسين أكرث  يف  اتلعريف ىلع  فضل  هل  اذّلي  مهاوش  احلاج حممود  برفقة  ات 

فرة قصرية خارج حلب، ومذ رأيته  الوافدين ىلع سيدنا من العراق، فوجدناه يف س  
أعجبت به، وال أتمكن واهلل من وصفه، إذ ـهو جامع لصفات الكمال، ومع حمبيت  
القادر الطيب، والشيخ   القييس، والشيخ عبد  العراق اكلشيخ قاسم  لرية مشايخ 

قليب لم يأخذه شيخ رأيته قبله أو بعده،   فؤاد اآللويس، والشيخ أجمد الزـهاوي لكنّ 
 أـهل زمانه يف العلوم املنقولة واملعقولة.  فهو سيد
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يا عبد العزيز، واهلل إن  ألت عنه مفيت العراق الشيخ قاسم القييس، فقال:  س 
ببعيد عنه  اجلبل  سارية  ما  الشيخ  أحرضت  ـهذا  لقد  سؤااًل ،  عش  ثالثة  لكّها    هل 

أبدأه   أن  دون  عندي  وتسلسلها  ترتيبها  ىلع  لكّها  عليها  فأجاب  عويصة،  أسئلة 
   .بسؤال

أو   اذلكر  يف  رصخة  قاسم  للشيخ  واكنت  الغرس:  العزيز  عبد  احلاج  وأضاف 
 غريه، فشىك إيله حاتله، فذـهبت عنه.

اهلل   أكرمين  ورجعت    -تعاىل-ثّم  بريوت  إىل  بمرافقته  وتشفت  ثانية،  بزيارة 
، فرحب به أعظم  -رمحه اهلل-ودًعنا الشيخ أمحد احلارون  ،  ةمّ إىل دمشق واحل    معه

رجله لقبّلت  يل  سمح  لو  حلب  أـهل  يا  واهلل  وقال:  يده  وقبّل  هل    ،ترحيب  وأظهر 
احلارون  ا احرتامً  ما  أدراك  وما  احلارون  والشيخ  هل،  نظري  اذّلي    ؟!ال  الكبري  الويل 

 . «م لكّها تشهد هل بالد الشا 
 .  زار السيد البهان العراق اكن للحاج عبد العزيز حضور معهوحني 

الكبييس   الغرس  الرزاق  عبد  العزيز  عبد  احلاج  اهلل-حّدثنا  قال:   -رمحه 
سيّدنا  » احلاج حمّمد عبد اهلل    عندما وصل  املرحوم  دار  نـزل يف  الفلوجة،  إىل 

الفيّاض، فرافقته إىل بغداد دلار املرحوم الشيخ حممود مهاوش الكبييس، ويف تلك  
ىل  ، ثّم عدنا إ-رمحه اهلل تعاىل-لزيارة الشيخ أجمد الزـهاوي    الليلة ذـهبنا بمعيته  

الشيخ حممود مهاوش، صباحً  قال    ا دار  أفقد عقيل حني  وىلع مائدة اإلفطار كدت 
:  ( ًالقادر اجليالين    ا يا يلت لكم عيون .  (معنا ىلع املائدة   لرتوا الشيخ عبد 

بهذه املزنلة عند    ما كنت أتوقع أن الشيخ عبد القادر اجليالين      :ثّم أضاف  
 . من احلدود العراقية اهلل! لقد استقبلين الشيخ عبد القادر اجليالين 

عبد العزيز  لواحلديث ال يزال  -إىل بييت )يف حملة العطيفية(    وقد دعوته    
سيأيت معه؟ فأجاب:    سألت الشيخ حممود مهاوش: كم رجاًل ف  -رمحه اهلل  ،الغرس 

ف وكربالء، فلّما رجع حرض  يف زيارة إىل الجف األرش   حبدود اثلالثني، واكن  
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فساورين خوف ألنين ذحبت أربعة   ،ومعاريف من غري أقاريب معه مئة وأربعون رجاًل 
أندب   الشارع  إىل  خرجت  اضطراب  من  عندي  حصل  ما  ولشدة  فقط،  خرفان 

 . فقلت: يا سيدي يا رسول اهلل، ـهذا ضيفك فال ختجلين معه  ملسو هيلع هللا ىلصسيّدنا رسول اهلل 
ونقلته  بركته!  من  بِق  الطعام  نصف  من  أكرث  إن  ـهشام  يا  أيخ  يا  فصّدقين 

لفقراء   جلنابه: بسيارة  فقلت  بفرايش،  املباركة  الليلة  تلك  ونام  القادرية،  احلرضة 
واس ركعتني  فصىلن  جراحية،  عملية  إىل  حباجة  زوجيت  إ ن  وأًعد  سيدي  هلا،  تخار 

 . ة إاّل أن عّدة الطبيب غري نظيفةوقال: العملية ناجح ا االستخارة ثالثً 
وكما   أدوات جراحته، فضحك!  يطّهر  أن  الطبيب ورجوته  قال سيّدنا فجئت 

و  الّبهان   العملية،  إجراء  بعد  اجلرح  تقيّح  يطول  فقد  دلينا مصاعب  حصلت 
 .«رشحها 

الوروى لا   الرزاق  العزيز عبد  طلبت من »قال:  فغرس الكبييس  احلاج عبد 
أن يعمل يل استخارة بزوايج من )أم خادل( رمحها اهلل، فقال يل: نتيجة    سيّدنا 

املؤقت   رسّيو  ياسني  الشيخ  إىل  فذـهبت  تنفع  ال  واالستخارة  ستتعب!  االستخارة 
زكريا   وبقيت    ،الويل يف جامع سيّدنا  وقال يل: )ستتعب(  استخارة،  فأجرى يل 

املنام    أريدـها! فرأيت سيّدنا الّبهان   فقال يل: قل: حسبنا اهلل ونعم الوكيل،  يف 
وال حول وال قّوة إاّل باهلل العيل العظيم، رّبنا آتنا من دلنك رمحة وـهيئ لا من أمرنا  

آهل وصحبه وسلّم، وصىّل اهلل ىلع سيّ ارشدً  تنام،  دنا حمّمد وىلع  بها حىت  ، وتكرر 
يلل فرأيت  أمرين،  ملا  فامتثلت  تريده!  اذّلي  األمر  نتيجة  )كورة  وترى  املنام  تها يف 

سنة   ويف  خادل(!!  )أم  من  وتزوجت  االستخارة  خالفت   ـهذا  ومع  نار!  حتتها  قري( 
م حتققت نتيجتها حبادث اصطدامنا يف سيارة ىلع الطريق بني سورّية وبلنان،  1965

     .«وتوفيت زوجيت رمحها اهلل، وأتعبين احلادث
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ـهل رؤية سيدنا  أاكن من    ومعرفيت باحلاج عبد العزيز عبد الرزاق الغرس أنه
يف ايلقظة حيث فتح عليه يف    ورؤية وارثه سيدنا حمّمد الّبهان    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

 . خرية من حياتهالسنوات األ
   م يف بغداد ود فن دوار سيدنا معروف الكريخ.2006واكنت وفاته سنة 

 :مصادر الرتمجة
البهان«   • »السيد  :  2( )281:  1( )260-258  :1)  1طـهذه الرتمجة من كتاب 

414) . 
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 ( احلاج عبد العزيز حممد خرض العاين31)                              
 م 2015  –  1934هـ/  1436 - 1353

 
واحد  يف  البهانية  اهلداية  أشعة  من    ممن   العراق، 

ًعـهدوا   صدقوا  عبد  ،عليه  اهلل  ما  بن    احلاج  العزيز 
 . الرمحن آل قازان العاين حممد بن خرض بن عبد

»ًعن مدينة  إىل  نسبة  العاين  مدينة  ةولقب  ويه   ،»
يعود  العراق،  غريّب  الفرات  أًعيل  يف  قديمة  أثرية 
جتاريًّ  ا  ممرًّ اكنت  سنة،  آالف  حوايل مخسة  إىل  ا  تارخيها 

 . ا ىلع طريق الشام إىل أواخر العهد العثماينمهمًّ 

  جعفر سيدنا  وآل قازان ـهم سادة من ابليت البوي الشيف، يعود نسبهم إىل  
اهلادي إىل سيدنا احلسني بن يلع  يلع  املعروفة  بالسلسلة  ريض اهلل عنهم  -، ومنه 

قديمة  -مجيًعا  شجرة  النسب  ـهذا  يف  وهلم    مئات   إىل  تعود   -حمفوظة  زالت   ما -، 
 . السنني

 جذورـهم إىل » وأخواهل من بيت الصّفار، وتعود  
 
ّ يّ وات« من السادة احل  غ  األ ني  ايل 

الرزاق بن الشيخ عبدالقادر   املوصل، ويتصل نسبهم بالسيد الشيف عبديف مدينة 
  ،اجليالين إمام املرّبني، وقدوة السالكني، ومنه بالسلسلة الشهرية إىل احلسن بن يلع

 ريض اهلل عنهم مجيًعا. 
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 الوالدة والنشأة:
  .احلال متوسطة أرسة يف ،«ة»ًعن مدينة يفم، 1934 ًعم يف -اهلل  رمحه-ودل 

 دراسته:
  مدينة   يف  املعلمني  دار  يف  درس   ثم  ،«ة»ًعنيف مدينة    واملتوسطة  االبتدائية  درس 

العراق  الشهريةد ي اىل    حمافظة  مركز  بعقوبة،   ًعم   منها   وانتىه  ،1949  ًعم  يف  ،يف 
 . م1951

 عمله: 
ثم ان  بّ ناحية احل  ، ثم  ةس  ي  ب  ك  يف ناحية    م1952يف اتلعليم االبتدايئ ًعم    نيع يّة، 

وجة، حىت أحيل ىلع اتلقاعد ًعم  ل  استقّر يف مدينة الف    م 1962قضاء القائم، ويف ًعم  
 .م 1983

 : ف صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
الصالح فيها، وأعين به احلاج حممًدا  بت إيله مدينة الفلوجة لوجود الرجل  بّ ح  

والرضوان-الفياض الرمحة  الظاـهرة    -عليه  وبراكته  الروحية،  آثاره  اكنت  فقد 
 ىلع حمبيه ومصاحبيه. والفية، باديةً 

بيد   أخذ  اذلي  ـهو  الفياض  حممد  خرض،واحلاج  حممد  العزيز  عبد   احلاج 
الب الشيخ حممد  اهلل  إىل  السالكني  مريب  إىل صحبة  الَب  هان  وأرشده  وهلذا   ،

 ها: ، خالصت  قصة  
 :ة احلاج حممد الفياض، وجرى بينهما احلوار اآليت دًعه مرن 

  الفياض: أنت حتبين؟احلاج حممد  

 : باتلأكيد. احلاج عبد العزيز حممد خرض

 الفياض: يوم القيامة سوف تكرـهين. احلاج حممد  
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 : ملاذا؟ احلاج عبد العزيز حممد خرض

ـهو أفضل؟ أنا   ن  ين ىلع م  الفياض: ألنك سوف تعاتبين، ل م  ل م  تدلن احلاج حممد  
 .أقول لك: اسلك ىلع الشيخ حممد البهان

  ه  ، فعزم السفر وزار    ىلع سيدنا الشيخ حممد البهان  ه  ف  تعر    اكنت ـهذه بداية  
لشيخه،  من مرة يف حياته  أكرث   العاين  زيارات  بدأت  اتلاريخ  ذلك  ومربيه،    ومنذ 
 . ر به يف شؤونه الروحية وادلنيويةوتأثن 

 مع السيد انلبهان:   ه  ج  حَ 
ذكره   ينبيغ    فبادر  احلج،  يريد  البهان  الشيخ  سيدنا   بأنن   سمع  أنه  ـهو  ـهنا مما 

  احلج،   يف  ـهناك   نا سيد    واتلّق  العراق،  من  وحجن   السفر،   بإجراءات   احلاج عبد العزيز 
   .لزائريه ذكريات تلك الزيارة، وما جرى فيها من أحوالكثرًيا ما اكن يقّص و

 اـهتمامه بسماع دروس السيد انلبهان وأثر ذلك: 

 سجلة  امل البهان  سيدنا    دروس    أغلب  مجع  وقد 
 
  باأل

 ها،سماع    ديم ي    فاكن ،ة  ط  رش 
ن  م  درس   سماع  دون  من  يوم    يمرن   لم  إنه:  قولن   أن  ويمكن   تكرارـها،  ويكرث  

كثريً تلك   واكن حيفظ  بتلك ادلروس،  ويتحدث يف جمالسه  قلب،  ظهر  منها عن  ا 
ل، من حيث االبتداء والوقوف، ورفع   املحفوظات مصحوبة بنَبات الصوت املسجن

لشيخه فيعيده    ث  د  الصوت وخفضه، وقد يقتيض املجلس أن يستشهد بقول أو ح  
ت وشدة  لصدق حمبته  إال  ذلك  وما  املذكورة،  بأحواهل  ـهو  بشيخه وبكل  كما  علقه 

 ، يعيد  ه  قلب    ، وسلوة  ه  نفس    ، وراحة  ه  جمالس    لكمة اكن ينطق بها، واليت اكنت أحاديث  
من  مصحوبً   الالكم   يعّد  وبهذا  وتفصيل،  دقة  بكل  ذكرنا  بما  الم  ا  ّ الرواة  ين  ز  َب 

حمبن ألقوال   الواعية  اذلاكرة  ـهذه  أكسبته  وقد  وأحواهل،  حميب    ة  شيخه  من  إخوانه 
البهان ممن رأوا الشيخ، ومن اجليل اذلي سمع به ولم يره؛ فاكنت هل جمالس  سيد  ال

األخبار   تلك  سماع  إىل  يدعونه  من  بيوت  ويف  بيته،  يف  املحبني  ألوئلك  دائمة 
 واآلثار، وللتنّور بتلك األحوال واألنوار.
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ادلكتور  و  ول قي »كنت  عمردله  لك    :  متجره  يف  ومساًء،  أساعده  صباًحا  يوم 
وأرشطةً  ل(  )املسج  التسجيل  املتجر جهاز  إىل  قد أحرضت  الشيخ    وكنت  دلروس 

  -رمحه اهلل -بصوت الشيخ حميي ادلين األمحد احلليب    حممد البهان، وأخرى ملديح  
البهانية املنشد حممد  (1)منشد احلرضة  أخرى بصوت  اللكتاوية، وأرشطة  يف جامع 

اجلاكريي  أمحد  والشيخ  ادلايخ،     ،أديب 
 
أ فكنت   وقت    ل  غ  ش  وغريـهم،  هل  األرشطة 

 
 
حني يرتاح من زمحة العمل    نفاك أثناء زمحة العمل،  يف  ها  ف  وق  الفراغ من العمل، وأ

وأحيانً  املسّجل،  لتشغيل  أعود  أن  منتظًرا  إيلن  أال ينظر  فيسألين:  أفطن ذللك،  ا ال 
يف قلبه    ًجا يف حميّاه، وهلفةً ـه  و  و  حتّب أن تسمع، فأتلفت إيله ألرى شوقًا يف عينيه،  

أشّغل رشيطً  السماع، وحني  روح  إىل  وتهيم  والعمل،  ادلنيا  ينىس  أراه  يف    لّقةً ه حما 
أجواء املحبة والشوق، مستحرًضا ما لم يغب عن َميلته ساعة أو حلظة، فهو اكن 

حقيقيًّ سلواكً  س    يف  مستصحبًا  للحياة،  البهان   لكن   ه  ري   ا  حممد  الشيخ  من  تلّقاه  ما 
أوقات    مشافهةً  يف  حىت  تفارقه  ال  اكنت  اليت  التسجيل  أسطوانات  من  سماًًع  أو 

 رته يف بيته.خلوده إىل الراحة يف حج

 اكن ال يتحدث عن ادلنيا، وال عن اآلخرة، اكن حديثه عن اهلل والفضائل.  

بت مراًرا، فباتت من  ر  رسيعة، وقد ج    البهان برقية هلا آثار  ازه السيد  وقد أج
بياء  مبدوًءا  الرحيم  اهلل  اسم  كتابة  وتقوم ىلع  اهلل،  بإذن  اليت ال ختطئ  املجّربات 

 .الداء ىلع ورقة من غري نقط، إحدى وعشين مرة
البهان معاين عليا من القيم الروحية واألخالقية، وتمثّل سيد وقد حفظ من ال

 :بها يف سلوكه، ويويص بها كثرًيا، منها 

املد  مو املرأة، وابلعد عن مظاـهر  الغربيةنين ضوع احلجاب وسرت  والعفو عن    ،ة 
ومقابلة   باإلحسان  امليسء،  واإلساءة  و،  باملصائب  وقدره    قضاء  ب الرضا    تمام  و  ،اهلل 

 

 (. 72)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)
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من   باإلخالص أكرث    االـهتمام  و  ،-سبحانه وتعاىل-هلل    االنكسار  ، واتلولك ىلع اهلل
يف لك    -سبحانه وتعاىل-الفضل إىل اهلل    نسبة  ، واالـهتمام بكرثة األعمال الصاحلة

القيم    الفضل    وي عيد   ،هنسبها إىل نفسي   أالن خصلة صاحلة حيملها، و   يف تعلمه تلك 
 .اهلادي سواء السبيل   نا البهان، والفضل يف اتلمّسك بها إىل اهلل  إىل املرجع سيد  
واملتغربون منهم    ،طالب العلم يف اجلامع الكبري يف الفلوجةل  املحبة    اكن كثري  

 .االجتماع بهم  اكن يدعوـهم إىل بيته، وحيب  
ه من  فاكن ال خيلو لسان  ، بهانجملًسا لم يذكر فيه من أقوال سيدنا الجيلس  ال 

 ذكر توجيهات سيدنا حممد البهان. 
ا  البهان، واكن ال يكاد جيلس جملسً   الشيخ حممد    سرية    ه  جمالس   اكنت أحاديث  

ه يستشعر فيض  إال اكن هل فيه احلصة الكَبى يف احلديث، اكن جم    صدق  يتدفق    الس 
 . وحالوة  املتدفق عذوبةً  ه  ا، ولسان  من قلبه فيبدو ىلع وجهه الساطع نورً 

حلظات   يعيش  اكن  وإنما  تلاريخ،  ليس رسًدا  سريته  يف  يتحدث    ب  ح  ص    اكن 
ويتمثّل   فصوهلا،  البهان بكل  الشيخ حممد  كأنه   سريةً   فيها  يعشها  ولم  هل  رويت 

ا.   ًعشها حقًّ
اكن يف لك  جلسة يتمثّل األدب اذلي ترَّّب عليه يف سلوكه طريق الشيخ حممد  
حديثه   ويف  ورشابه،  طعامه  ويف  عمله،  ويف  الصباح،  يف  استيقاظه  منذ  البهان، 

السوه، لم تكن حياته لفسه يومً ب اذلي ال يمل ه سامذ  الع   ا، حىت يف قضاء  عوه وجم 
ترتبط   اكنت  لكها  واتلجارة،  والوظيفة،  والعمل،  ادلنيا،  وأمور  للحياة،  يلزم  ما 
بالسلوك الصادق اذلي اكنت آثاره أشّد ظهوًرا عليه مّمن سواه، وقد شهد هل الشيخ  

قائاًل  أخَبه  حني  قلبه،  وبطهارة  ذاك  بصدقه  البهان  ناصع  حممد  أبيض  »قلب ك   :  
 رسيرته ورضا الشيخ عنه.  ونقاء   ه  إىل صدق سلوك   ابلياض« ويف ذلك إشارة  

ومن شواـهد ذلك ما  واكن الشيخ حممد البهان يقّربه ويبنّي هل ماكنته يف قلبه،  
أنه لا  الغداء،    رواه  فرة  س  البهان يف حلب، وىلع  للشيخ حممد  زياراته  إحدى  يف 



 
 

 
 

339 

الشيخ   أتباع  مع  اجتمع  يأكل  واحد  وقال هلم: »لك  الغداء،  إىل  فدًعـهم  ومريدوه، 
عبد  شيخ  يا  تفضل  ربييع،  مع  سآلك  وأنا  خليله(،  أو  )أي صاحبه  العزيز    ربيعه 

 اـه.  .«تلأكل ميع«، وأخذ بيده وتناوال الطعام مًعا 
 : «واحدة وروحك  رويح»

 اكن عندما  هل زياراتنا  إحدى  »يف: الفياض إبراـهيم احلكيم األخ عبد وكتب يل
  الشيخ   لك سيدنا   قال  ماذا  يا وادلي  هل:  قال   محزة  ابنه  سأهل   بأيام   وفاته   وقبل   مريًضا 

بها«.    مَّسور  وـهو  يذكرـها   . «واحدة  وروحك   رويح»قال: قال يل:      البهان  حممد
 اـه. 

 مدد سيدي انلبهان: 
يل    مأمونروى  رمحه  -  العاين  العزيز  عبد   احلاج  حدثين :  قال  الراوي   الشيخ 

 قارب  يف واكن ،ًعنة مدينة يف اكن أنه األخري  الفطر عيد بعد هل زياريت أثناءيف  -اهلل
  يستعمل   خشيب   دوالب)  الاعور  حنو  وجيرفين  ا رسيعً   جيري   واملاء  الفرات  نهر  يف

  . العزيز  عبد  انتىه  :يصيحون  األرض   ىلع  والاس(  األرض   إىل  الهر  من  املاء  لقل
  موجة   فجاءت  .  البهان  حممد  شيخ  يا   مدد   صحت  الاعور  من  ا جدًّ   اقرتبت  فلما 

 . اـه. وجنوت  القارب   فحرفت
 من صفاته: 

به   امتاز  العزيزمما  عبد  ويكرر    احلاج  والالئق،  اللق  دميع  الرمحة  ـهو 
   .احلديث عن الرمحة مما حفظه عن شيخه ووًعه

العاين العزيز  عبد  عمر  ادلكتور  ابنه  حديقة  »:  يقول  أـهملت  أنين  أذكره  ومما 
اهلل،    ق  ل  خ    ن  م    ق  ل   بواجبات ادلراسة، فعاتبين وقال: إن ـهذا الزرع خ  بييت منشغاًل 

 .به والعناية   ه  علينا رًعيت   ت  ب  ج  و  
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صغريً  كنت  قال:  الصفار،  رشيد  ادلين  عالء  خايل  وادلك  وحدثين  بصحبة  ا 
طفاًل  فرأى  عصفورً للتسوق،  بيده  حيمل  العصفور    ـهذا  أتبيع  هل:  فقال  بدرـهم؟    ا، 

وافق الطفل؛ ألن اثلمن اكن خبمسة أضعافه يف تلك األيام، فأخذ خايل العصفور،  
ا وإخوة، فكذلك ـهذا العصفور،  ا وأبً لطيور مثلنا، فكما أن لك أمًّ ثم قال هل: ـهذه ا

 .ما رأيك أن نطلقه يلعود إىل أرسته؟ فقلت هل: نعم، كما ترى، فأطلق العصفور 

 .ه، وأخذوا عنهعليصاة، وبطلبته اذلين تتلمذوا وهل قصص يف رمحته بالع  

 .لكما رأى منكًرا، أو رأى شخًصا يتقبل منه الصيحة    اكن ال يرتك  

العربية والرياضيات، ولكن   س اللغة  در  أتذكر يف املدرسة االبتدائية أنه اكن ي  
 .ىلع الصالة وماكرم األخالق يأخذ دقائق قليلة يف قصص الصاحلني، واحلض  

القرآن الكريم، ويف شهر رمضان، اكن بعد   أن  يف سني ه األخرية تفّرغ تلالوة 
كتاب   يف  يطالع  القرآين  ورده  من  احلكم»ينتيه  رشح  اهلمم يف  للعارف   « إيقاظ 

عجيب بن  حممد  بن  أمحد  املعىن،  ةباهلل  وملعىن  الكتاب،  أفاكر  ملعىن  يهزت  وأحيانًا   ،
فيعلو صوته بلفظ اجلاللة )اهلل اهلل(، وهل مكتبة صغرية لكنها حاوية لوادر كتب  

الرغم من أنه مطبوع، وذلك لدرته يف القوم، ومنها ما ـهو حبكم املخط وط، ىلع 
 . أسواق الكتب

من أـهايل مدينة    اهلادي،  عبد   اسمه صالح  صديق هل  اكن أنه  ـهنا ومما حيلو ذكره  
يوم صائف شديد   العاين يف ظهرية  بغداد، طرق ىلع صديقه  بعقوبة، شمال رشيّق 

لعبدال قل  وقال:  الرؤيا،  يف  الرفايع  سيدنا  جاءين  وقال:  يسلم  احلر،  الرفايع  عزيز: 
كتايب   من  نسختان  عندك  ويقول:  املؤيد»عليك  منها أ  «الَبـهان  واحدة  عط 

 .لعبداهلادي، قال العاين: نعم اكنت عندي نسختان من ـهذا الكتاب 

  
 
أ مكتبت  ر  ح  وقد  تعرن قت  عندما  له  بيته  مدينة  وقت  عدوان  لض  احتالل 

 م. 2014الفلوجة ًعم 
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 مرضه ووفاته: 
إىل السفر    فاضطر  ،ابليت  بسببها ويف أيامه األخرية أصيب بأمراض عدة، لزم  

، ودفن  غريب    وـهو مريض    يف   إىل عّمان يلكمل عالجه ـهناك، وقد لّب نداء اهلل فتو  
  مجهوًرا   هل  اهلل   قيّض   وقد  ، م2015أيار    30  يف مقَبة سحاب، ظاـهر العاصمة عّمان يف

ن ال يعرفونه، إذ وافقت وفاته وفاة زعيم  ممّ   وادلًعء  والرتحم  عليه،  للصالة  غفرًيا 
يل  ىلع لكيهما، فغصن املسجد وساحته باملصلني، وامتأل الشارع كذلك يف   قبيل، فص 

ق   فضيلة    ع  ط  مشهد  تشييعه  يف  واكن  السري،  حممد    بسببه  الشيخ  بن  خليل  الشيخ 
   ـه.ا.«عبدامللك السعديادلكتور الفيّاض، وفضيلة الشيخ 

 من املبرشات:  
الكبييس     جروان  ًعيش  احلاج  ه  صديق  اهلل -رأى  ىلع   -رمحه  وقّصها  رؤيا، 

عبد تقّصها ىلع  ال  هل:  فقال  البهان،  الشيخ  سيدنا   سيدنا  هل:  قل  ولكن  العزيز، 
 يبشك، ولم تعرف ـهذه الرؤيا حىت اآلن. 

ومن الرؤى املبشة: أن املرتجم هل رأى يف املنام قرًصا، وفيه حديقة، واكن ـهذا  
، واكن ابلاب مفتوًحا فدخل، واستدرك ىلع  القرص ألم املؤمنني سيدتنا خدجية  

العاين   فناداه  القرص  بغالم يف رشفة  وإذا  إذن؟  غري  من  أدخل  كيف  وقال:  نفسه 
للَب    منه  نأكل  خزًبا  لا  ـهات  هل:  باليب  وقال  وإذا  واكن   ملسو هيلع هللا ىلصكة،  القرص،  من  خيرج 

نوًرا طوياًل  ويشع  الكريم  :  قال،    اليب  فاحنىن  القزم،  أو  الطفل  مثل  أمامه  ورصت 
وقبّلين، فقلت هل: من أنا ليك تقبلين؟ فقال هل اليّب الكريم: أقبّلك؛ ألنك من    ملسو هيلع هللا ىلص

 .أتباع الشيخ البهان

بشري حدا الشيخ  الرؤيا ىلع  ـهذه  العاين  قّص  اهلل-د  وقد  الشيخ  -رمحه  فقال   ،
البوي   ابليت  إىل  إىل كونك منسوبًا  إشارة  إذن  القرص من غري  بشري: يف دخولك 

 .فأـهل ابليت ال حيتاجون إىل اإلذن ،الشيف الطاـهر
 . العزيز العاين وأحسن إيله رحم اهلل الشيخ عبد
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 من ايلمني: الشيخ عبد العزيز حممد خرض، ثم الشيخ أمحد خضري، 

 الشيخ حامد صِّخ، ثم الشيخ اعيش جروانثم 

 
ادلكتور اعدل كعيد عن بعض ما حدث مع الشيخ عبد العزيز العاين   ل  كتب

ن    ف سفرته لزيارة سيدنا انلبهان:   العزيز   عبد   احلاج  أخينا   من   سمعت ه    ما   مجيل  »م 
 البهان   سيدنا   لزيارة  الشهباء  حلب  إىل  ذاـهبًا   كنت    -اهلل   رمحه-  يقول   خرض،  حممد
،  ال م  ك  ابل  و    ملدينة  حماذية  حدودية   عراقية  مدينة)  القائم  طريق  عن   ذـهبت :  قال  

  إىل :  فسألين  يعرفين،  عرايق  برجل  اتلقيت    السورية  احلدود   دخويل   وقبل(  السورية
  يصل : هل  قلت .  عليه  يل   سلم : يل فقال.  البهان  الشيخ   إىل :  هل  فقلت  ذاـهب؟  أنت   أين
 .  افرتقنا  ثم . اهلل شاء إن
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ل    سؤال    ن ف س    وسألين  أيًضا،  به  معرفة  يل  آخر  برجل  اتلقيت  أخرى   ومرة   الرنج 
ل، :  هل   فقلت.  عليه  يل  سل م  يل  فقال.  أيًضا   األول    الرجل    جواب    ن ف س    وأجبت ه    األون
 .  اهلل شاء إن يصل

  سيدي:  هل  وقلت  ،  بسيدنا   واتلقيت    اللكتاوية،  ووصلت    سفري،  وواصلت
    سيدنا   فأجاب  عليك،  يسلم  العراق  من  وفالن  عليك،  يسلم  العراق  من  فالن
ل   سالم    . اهلل« إىل ويصل   اهلل،  إىل يصل  سوف واثلاين ًعبر، سالم    األو 

 عنه الشيخ ـهشام عبد الكريم األلويس: ل وكتب 
  من   الساطع،  وابلدر  العاين، الجم الالمع،  خرض  حممد   العزيز  عبد  الشيخ  »إنه

 . عليه اهلل ما ًعـهدوا  صدقوا  ممن العراق، واحد يف البهانية اهلداية  أشعة
عمر      إىل   الوافدين  أفواج  وتوجيه    الَّسيرة،  وصفاء    القلب،  بطهارة  ه أمىض 
 عليها  يطرأ   لم  اليت  الصادقة  للصحبة  مثال    إنه  .والدمة  واملذاكرة  باذلكر  سيدنا 
  تكفيك   ـهيئته  مجال  يف  تطلعت  إذا  .تنخدش  لم  اليت   العطرة  والسرية  ،د غ ش  

 . شخصيته معالم من كثري عن  وتنبئك
   السابقني  من   اكن  -رمحه اهلل-لقد  

 
  ىلع  حاز  أنه  كي ش    يساورنا   وال  الفضل،  ويلأ

  عن   اهلل   آنسه   ـهو   حدثين   كما   ، رباه  اذلي   احلبيب  السيد  من   ببشارة   باهلل  املعرفة
 اـه.   .« سيدنا 
ل و حامد    كتب  الشيخ   البهان   حممد  سيدنا   أصحاب  ومن»  صِّخ:عنه 

  عبد   الشيخ  حممود   بوأ  الاصح  الصالح  األخ  كبوةً   هل  جند  لم  اذلي  الصادقني  وأحبابه
  اللهجة،   صادق  اكن  -ورضوانه   بعفوه   وتغّمده  ،اهلل  رمحه-  العاين  خرض  العزيز

  عبد   واحلاج  جروان  ًعيش  احلاج   الشيخ   مع   السري   رفيق  واكن  واملحبة،  والوجهة،
  ، حال  وحدة  وبينهم  واحدة  روح  كأنّهم  يفارقهما   ال  واكن  الكبييس،  جرذي  احلميد
 . اهلل رمحهم
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  الرعيل   ـهم  ـهؤالء   بعًضا،  بعضه  يشدّ   بيننا،  تميش  نبهانيةً   مدرسةً   حبّق   اكن وا 
كّرنا   ولني،األ  السابقني   من   األول    بمعىن  حاهلم   ي ذ 

 
  واتلضحية  والوفاء  ة  ون خ  األ

رن  إذا والصفاء، ـهم  م   . لكّهم رأيت هم أحد 
دن    الشهباء   حلب  اىل  يوًما   الرحال  العاين   خرض  العزيز  عبد  الشيخ  أخونا   ش 

لّم  فأوصي ت ه    الكريم،  سيدنا   لزيارة  -اهلل  محاـها -   عنده،   ويذكرين  سيدنا   ىلع  يل  ي س 
  ك، دًعء    ويطلب  عليك  يسلم  صّخ  حامد  سيدي :  فقلت    سيدنا   مع  جلست    يقول
نا   فقال   بً   هل    ل»ق:  سيّد  ّما   «زين  يصري  عليه  ا غ ص    العزيز   عبد  احلاج  خاأل  رآين   ولك 
  ش   د  ع  ب   ياهلل»: العراقية باللهجة يل  يقول

 .   «زين يصري عليه بًا صغ   :قال  السيد  ؟د  ي  رت 

  ه  ودروس    بسيدنا   وي ذاكرنا   يذكّرنا   رابطة،  العزيز  عبد   احلاج  جمالس  اكنت
   .«ظها لحف   منها  مجاًل   علينا  ويعيد   ها بعض   وحيفظ  

 ف رثائه: 
كتب مصطىف عبد العزيز العاين يف رثاء الشيخ عبد العزيز حممد خرض العاين  

 فقال: -رمحه اهلل-
علقما  باليع  الشهد   فاستحال   نىع 
مشقًا  بالوصل  فيك  زمانًا   قضيت 

 

غ صةً  ابلني  من  قليب  ويف   رحلت  
ىلع   ألفتها تداعت  ـهموم    قليب 

ضمنا  ادلـهر   به  يوم  إىل   أتوق 
 

غدت  إذا  اثلاكىل  الوق  كما   أحن  
 

حمطما   فؤاًدا  أبّق  فما   وأفىن 
أظلما  رحيلك  قليب  دـها   فلما 
 

مأتما  اجلوانح  لك  يف   فخلفت 
وأسقما  املنايا  حادي  به   وأودى 

ختّرما  سحيق   عهد   ىلع   (1)وأحنو 
 

وكب د    تهيم  هلا  ما دموع    ختر 
 

 

 

 ( أشفق و أحّن إىل زمان  وصل  قديم  تقّطع و انتىه. 1)
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الورى  ن  أحز  اذلي  الايع  أيها   فيا 
بذكره  رحلن  إذ  الوايل   بكيت 
أحبة   عن  نائيًا  بأرض    تموت 
برتبة   ّّج  ت س  أن  علينا   كبري  
دلارنا  رجعنا  إن  علينا   كبري  
ونرتيج  الزوايا  لك  يف   نسائل 
رحيكم  ضمن  ركن  لكم  يف  فتّش 

 
 أ

ظالهلا  يف  لكم  خنالت   سائل  
 
 أ

مثل   إيلها  يسوقه أحن    طفل  
أننا  يلت  وجهكم،  من  دارنا   خلت  
ماضيًا  اكن  ابلني،كم  سيف   جار    به 
حمسنًا  كنت  إذ  ابلاكون،   سيذكرك 

عظيًما   مسعاك–وكنت   منصًفا   -طاب 
دقع   لم  أنيًسا   ، ملسكني   جليًسا 
نوره  يغشاك  اهلل  سالم    عليك 

 

ترّضما   فراق   من  بقلب    رويًدا 
شقاء  -ورصًحا   من  ما   -بناه  تهدن  

د ما  غصة   من  احلزن  قلوب   فتهيم 
ل ما  ون س  تموت  أن  اختياًرا   وليس 
أقت ما )1( كيف  لكم  ركن    نسائل عن 
تتلكما  أن  ادلار  حجرات   عىس 
تقّدما  أريج   من  بقايا   وفيه 
مطعما  طاب  بها،  كأرطاب   حديث  
ف طما 

 
أ اكن  ما  اإلرضاع،  أمه   إىل 

جتّهما  يلل   قبل   إيلكم   خلونا 
أشأما  اكن  كم  الليل  در   دّر   وال 
أبسما  الاس  يف  الطبع  رقيق   وكنت 
ما كر  م  الطرف  خافض  سميًحا   عطوفًا 
فما ) 2( طعًما  م  أو  القلب  ذلاوي   طبيبًا 
ن ّعما  وم  كرًما  م  خدل    دنات 
 

 :مصادر الرتمجة
 ه ادلكتور عمر عبد العزيز العاين، مراسلة كتابية. ابن •
كعيد،   • ًعدل  األلويس،  وادلكتور  ـهشام  الصّخ،  الشيخ  حامد  الشيخ  ووالشيخ 

 ، مراسلة كتابية.لراوي، واألستاذ عبد احلكيم الفياضمأمون ا

 

 نتساءل عن ماكنكم املنري كيف أظلم .  (1)

دقع( 2)  : شديد الفقر، ذاوي القلب : ضعيفه . م 
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 ( احلاج عبد القادر خوجه 32)
 م 1998  –  1928هـ/  1418 - 1346

 

الصادق    القادر  املحب  عبد  احلاج 
خوج  العييم    هحسن  نسل  اجلمييل  من 

  .سيدنا احلسني 

 والدته ونشأته: 
حلب   مدينة  يف  الريب بودل  باب  ،  يح 

 . م 1928ًعم 
العمر عش سنني اكن جيد يف نفسه  وعندما بلغ من    ، باب الريب نشأ يف حملّة  

يكّمله  افتقارً  ليشء  يصا ا  كبري  صديق  إىل  إىل وحيتاج  رأسه  به  يرفع  حىت  حبه 
 . السماء

 : سلوكه عند العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان  
إىل    عمليف ال  هة عش من عمره حىت أخذ به صديق هل وزميلمنن أتم اثلا إما  

الشيخ حممد فما  م1940البهان قدس رسه وذلك ًعم    العارف باهلل سيدنا  ن رآه  إ، 
أمامه عنه  يبحث  اذلي  أن  علم  حىت  الكمه  الصديق  ،وسمع  ـهو  ـهو    ،فهذا  وـهذا 

، فعرف  به إىل حيث تهفو الفوس واألرواح، ـهذا اذلي يعلو ويرتفع  احلبيب املنتظر
   .دق وشيخ الوراثة املحمدية احلقةأنه شيخ الص 
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  ،وارق العاداتاكن جيد أن حال السيد البهان وأنفاسه يه عني الكرامات وخ 
من الزال يرتدد ويبحث    ها شأن  ، واكن ينظر إىل الكرامات أنفلزمه وأحبه بصدق

يصدقه اهلل  عما  رسول  أوامر  وتطبيق  اإلتباع  فاكن  ـهّمه    ملسو هيلع هللا ىلص،  ـهو  الفس  وتزكية 
، اكن جيده مرتبة  البهان أمامهذا وجد السيد  إواكنت أىلع الكرامات عنده  ،  وشغله

قائمة دائمة دوام قول  تزول بزوال اجلسم أوميّض السنني وإنما ـهذه املرتبة    إهلية ال
ل يم  ﴿:  -تعاىل-اهلل  ع  ع  اء   و اَّللن  و اس  ن ي ش  ت يه  م  ل  اَّللن  ي ؤ  َٰل ك  ف ض   . (4)اجلمعة   ﴾ذ 

السيد البهان ظاـهرً  أثر  يعرف شيخً   ،ئلته وسلوكهيف حياته وًع  ا اكن    ا فهو ال 
 .د البهانسوى السي

قال:   الشيخ حممد  ابنه   رمحهما -  وادليت   من  وادلي  سيدنا   جزوّ   حينما »حدثين 
  العروس   أختها   بيت  إىل  الكَبى   خاليت   ذـهبت   الزواج  ىلع   أيام  عدة  وبعد  -اهلل

  مملوء   كبريء  وًع  من  إال  فارغة  تلجدـها   اثلالجة  بفتح  قامت  ثم ،  والزيارة  للمباركة
  أن   ووجدت   َملل  أو  سلطة  أو  لنب   من   آخر   يشء   أي  معه   وليس  (1)الَبغل  بمجدرة

 إىل  فذـهبت  ،أفضل  حال  يف  تكون  أن  بها   املفروض   من  أيام    ويف  باد    الفقر
ا  فقري  عبدالقادر  ـهذا   سيدي  يا   : وقالت   سيدنا   القادر   عبد  بنيت  يا   :هلا   فقال  جدًّ
  املعدنية   القود   من  به  يأيت   ما   معظم  واكن  .لعندي  لكها   بالغلة  ويأيت   ويشتغل  يعمل
  اليزال   وـهو  سيدنا   ىلع  تراكمت   اليت  ادليون  من  يعلم  ملا   سيدنا   يد  يف  يضعها   آنئذ

 . شرتيتموه ال القادر  عبد تعرفون  لو :  هلا  قال ثم، وينفق يستدين
  أنه  أخَبوه   حني  حقه  يف  سيدنا   قاهل  ما   يذكر  حني   السعادة  اغية  يف  وادلي  واكن

  حلجم   بالنسبة   رمزي   ـهو  به  قام   ما   أن  يعلم  وـهو   .شرتيتموه ال  تعرفونه  لو  : عنه  يقول 
  من   حني  بعد  وعرفته  ،أحد  أمام  األمر  ـهذا  يذكر  يكن  ولم،  احلني  ذلك  يف  ادلين

 

سوري(  1) بها  تشتهر  العريب  املشق  مأكوالت  من  طبق  وفلسطني    ةاملجّدرة  واألردن  وبلنان 
 . والعراق. مكوناته األساسية العدس والَبغل
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  يتذاكران   وـهما   وادلي  به  قام   ملا   وممنونة  سعيدة  وادليت   اكنت  حينما   سيدنا   وفاة
 . «حياته يف سيدنا   مع عليه اكنوا  اذلي  العهد

  -رمحه اهلل-دروس الفقه عند الشيخ حممد أديب حسون من الزمن فرتة حرض 
 .  يف جامع اللكتاوية بأمر من السيد البهان 

وصفاتهم   الاس  حال  يرى  أن  بعد  البهان  السيد  بمعرفة  نفسه  يهنئ  اكن 
ه بهذا الشعور وبهذا الفضل  متدينني وغري متدينني فذكر ذلك للسيد البهان فأقر

 . «أنفسكم بأن مجعكم اهلل مع الخبةي ـهنئوا يا أوالد »: قائاًل 
وملا ماتت زوجته األوىل قال هل   ،م1965  ًعم  هل حىت حّج معه    ا وبِق مصاحبً 

وفدوا من مدينة    نإخوانه اذلي  حدى بناتإمن  ثم زوّجه    «قل اهلل واركض »دنا:  سي
سيدنا  وقال ،  -رمحه اهلل-، فزوجته يه أخت مأمون بارودي ويه ًعئلة بارودي  ةمحا 

 . «أنت حمرض خري» :واكن سيدنا يقول هل «ر الشرتيتموه القاد  لو تعرفون عبد»: ألـهلها 
يا سيدي! أيم تكلمت ميع قالت    : ا وقد ًعد من زيارة قَب وادلتهقال هل يومً 

 .سريي أنا  :فقال سيدنا بقوة ،ري سريك : يا ابين ن عم السيل
   .ا ا إقباهلا وإدبارـها سيان تمامً ال تعنيه ادلنيا يف يشء أبدً  -هللرمحه ا-اكن 
إىل أن وافته   اللكتاوية بعد انتقال السيد البهان    ا مالزمً   -رمحه اهلل-بِق  

 . رمحه اهلل ،املنية
الزين    حدثين حممود  عنه-الشيخ  اهلل  رجل  »:  قال  -رمحه  القادر  عبد  الشيخ 

صالح ا  ،صالح  السيد  مع  يتلكم  سيدنا اكن  انتقال  بعد  مشافهة  وكنت لبهان   ،
  أشاـهده أنه يعيش يف حرية ادلـهشة فيتحدث عن احلرضة اإلهلية حديث املندـهش 

اهلل   الرسول  وجوده ورمحته  -عز وجل-بعظمة  ويتلكم عن  املندـهش    ملسو هيلع هللا ىلص،  حديث 
 . «م عن السيد البهان حديث املندـهشوكذلك يتلك  ،بعظمة شمائله وأخالقه

 . بل عن سماع ذلك الغيبة والميمة أبعد الاس عن -رمحه اهلل-اكن 
ًع عمر  الشيخ  الزم  البهان  السيد  انتقال  يف  بعد  ساعده  اذلي  وـهو  بدين 

 .  ا هل ىلع السري تقاهل واكن عونً بعد ان ا للسيد البهان ىل املشاـهدة عيانً إالوصول 
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القادر وقت حمدد يوميًّ اكن  »:  قال  الشيخ ـهشام األلويس حدثين     ا للشيخ عبد 
،  ره إىل سياج املطعم يف اللكتاويةبني املغرب والعشاء جيلس فيه مقابل احلرضة وظه

الشيف احلرضة  يدخل  مبارشةواكن  البهان  السيد  من  ويأخذ  ممن خَبه يف  ة  وأنا   ،
 ب عن أمر فجاءين باجلواب.  يد احلبيذلك فلقد طلبت منه أن يسأل الس

القادر   عبد  للشيخ  يكن  فانيً وجو  ه خوج لم  اكن  بل  البهان  السيد  مع   ،ا د 
سيد البهان بعد انتقاهل  ، رأى ال الطبقة األوىل يف الصحبة واملحبةوكنت أعرفه من  

ـهو    :فقال هل ما  األنظارلك يشء ىلع  اختفيت عن  أنين  إال  تربطين  عليه  واكنت   ،
امعه صلة   من  وـهو  احلبيبوثيقة  السيد  اذلين صحبوا  عنه  لوادر  وقد حفظت   ،

ا يف  احلبيب  لسيدنا  مرة:  رؤيته  هل  قال  سيدنا  أن  وفيها  حببوحة  »يلقظة  يف  أنتم 
ا نطبعها رغم أنف بدن»  (أولو األبلاب )وأن سيدنا قال هل مرة عن قصيدة    «احلرضة
 . «رلك منك  

يف ماكن   يف زمان وال فعت الموضوعة ما ر   ا : املائدة دائمً -رمحه اهلل-اكن يقول  
 . ّضلفقط أنت شّمر وتف

حمبًّ  صادقً اكن  رفيقً متواضعً   ا ا  الرابط  ا ا  دائم  ابلاكء  البهان كثري  سيدنا  مع  ة 
اللكتاوية والعشاء يف  املغرب  يغيب عن صاليت  أال  بني    ،، حيرص  واكن جيلس 

وال   يتحرك  ال  الصالة  جلسة  الرضيح  أمام  سيدنا  حجرة  يف  والعشاء  املغرب 
 . نا يزتحزح خبشوع وخضوع بني يدي سيد 

 :-رمحه اهلل- يامهأخر آ حواهل من أ
يل   آخر حياته  كتب  الشيخ حممد: يف  اهلل-ابنه  من سماع    -رمحه  اكن يكرث 

  ا ا وتكرارً تب عليه اللوعة فمكث يسمعه مرارً املذاكرات حىت أـهدي هل رشيط ك  
ين  : يا ابمىت حيرك سيدنا كأس الشاي قال يلحىت قلت هل: لقد حفظته حىت أعلم  

 .  اا جديدً لك مّرة أفهم شيئً 
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بيته فأضىح يف    ا شاءت إرادة اهلل أن يزنوي تمامً ويف السنوات اثلالث األخرية  
اختلف األنفاس واألشخاص فقلت هليصيل يف مسجد قريب  : كيف جتد  ت عليه 

: يف لك السنني كنت أذـهب  رمحه اهلل  ، ألمر اآلن بعد سنني تعوّدت عليها؟ فقال يلا
 آلخذ حصيت وـها يه اآلن أصبحت تأيت إيّل. 

 : -رمحه اهلل- مرضه ووفاته
اثلالثة   أيامه  املرض يف  به  الضغط إىل درجات جتاوزت  اشتد  فارتفع  األخرية 

فلما رأى نفسه قد شلّت حركته ولم    ا ومحلته إىل املستشىف وصحا صباحً   اثلالثني 
اهلل من  العاجل  اللقاء  يطلب  رأيته  الوقوف  ىلع  يقوى  غيبوبة   ،يعد  يف  راح  ثم 

وبني حني وآخر يريد أن يقوم ويهم بالوقوف ويرفع يده    ،وليس حوهل أحد سواي
ا أمامه بشوق ثم يعود  نه حييّي أحدً أتفع معه حىت وكىن  اليت توقفت فاكنت ترايلم

، واشتد به مرض ضغط ادلم  يسيم مرضه ضغط ادلم بضغط املحبة  ، واكنلغيبوبته
فأدى إىل نزيف يف ادلماغ  و أجاب دعوة ربه بوجه ال يشك أّي ناظر أنه يضحك  

الاكملة الرىض  ابتسامة  اال  ،ويبتسم  يوم  عرص  ذلك           ـه 1418  شوال  19  ثننيواكن 
   .م1998 شباط  16

 :مصادر الرتمجة
 ، مراسلة كتابية.الشيخ ـهشام األلويس  •
 ا. مبارشً  لقاءً  -رمحه اهلل-حممود الزين كتورادل •
  ، مراسلة كتابية. (1) هخوج عبد القادر ابن احلاج الشيخ حممد  •

 

 

 ( م1989-1988: )العام يف  اللكتاوية يف خترج خوجه،  القادر عبد احلاج ابن حممد  الشيخ (1)
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 ( ادلكتور عبد القادر العاين33)
 م 2009  –  1945هـ/  1430 - 1364

 

العامل،   العلم والعالم 
الكبري  ،  الحرير   والفقيه والشيخ 

 عبد القادر بن عبد اهلل بن خلف 
يف العاين،   يونس  يلع  فرع    من 

 « دلّة يلع»مدينة ـهيت من عشرية  
يف   ًعنه  قضاء  نبار  األحمافظة  يف 

إّن نسبهم يرجع إىل   :قيل  .بالعراق
  .وأغلب الظن أنهم من احلروبيني ،لكنه لم يثبت سيدنا احلسني بن يلع 

 والدته ونشأته: 
دل    تعاىل-و  اهلل  ـه يتيف  م  1945  ًعم   -رمحه    اهلل   عبد   احلاج  ووادله  ،مدينة 

  قومه   يف  وجيًها  اكن  للقضاء،  اتلابعة  احلقالنية  ناحية  يف  للنجارة  معمل  صاحب
 . وشبابه صباه يف بودله  فعين تعاىل، اهلل  دين ىلع  وغريته وورعه بتقواه معروفًا 

 طلبه العلم: 
ًعم   االبتدائية  املرحلة  أنىه  أن  اآلصفية1962بعد  باملدرسة  اتلحق  يف   م 

الفلوجة، ودرس ىلع شيخها العالمة عبد العزيز بن سالم السامرايئ، ثم انتقل إىل  
الرمادي   خاتون يف  منورة  ادلكتور عبد  1965ًعم  مدرسة  الشيخ  يد  ودرس ىلع  م، 
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م انتقل إىل مدرسة احلرضة القادرية ببغداد، ودرس  1967امللك السعدي، ويف ًعم  
 )بياره(.   ـس املعروف بعند شيخها العالمة عبد الكرسم املدر

م اتلحق بكلية اإلمام األعظم لدلراسات اإلسالمية يف بغداد، 1972ويف ًعم  
 . م1976وخترج فيها ونال شهادتها ًعم 

املقارن حصل  ثم   الفقه  يف  املاجستري  والقانونيف    ىلع  الشيعة  جامعة -لكية 
 بتقدير ممتاز.  -م1982ًعم  -القاـهرةيف   األزـهر

جامعة -لكية العلوم اإلسالمية  يف    ادلكتوراه يف العلوم اإلسالمية  حصل ىلعثم 
 ا بني اجلامعات.  بتقدير ممتاز مع اتلوصية بطبع الرسالة وتبادهل ،م1996ًعم  -بغداد

  .«ملايلّة يف الشيعة اإلسالميّةالعوض يف املتلفات ا»وعنوان رساتله: 
اكلشيخ عبد الكريم  عنده إجازات علمية متعددة من بعض مشايخ العراق  و
 .رمحه اهلل ،بيارة

 : صلته مع العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
ه  اذلي ظهر أمر    حممد البهانالشيخ    باهلل  العارف  ىلع   تعرف  قد   وادله  اكن 

العراق   المسينات  يف  نهاية  واشتهر يف  املايضمن  آنذاك  احلاج    ،القرن  به  فتعلق 
 .  م 1962 ًعماألوىل للعراق  ة السيد البهانبعد زيار -رمحه اهلل-عبد اهلل  

مرحلة ادلراسة اثلانوية بتفوق سافر به إىل    ابنه الشيخ عبد القادرا أكمل  ملو 
البهان   بسيدنا  اآلخر  ـهو  القادر  عبد  الشاب  فتعلق  مرة  ألول  تعلق    حلب 

بأمه اجل  ،الرضيع  وا وارتدى  العلمبة  إىل طلب  وتوجه  ذلك  الشيع  لعمامة  ومن   ،
الصويف سلوكه  مع  الفلوجة  آصفية  يف  الشعية  للعلوم  طلبه  تواءم  فأثار    ،الوقت 

بابلنان إيله  يشار  الاس من حوهل حىت صار  الطيور  ، دـهشة  احلر بني  ،  وكأنه طري 
 . ه من املهابة ما ال خيىف ىلع أحدوعلي ،ووجهه يطفح بالور والَّسور
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الندفاع باهلمة  أشد ا  ا مندفعً   ،يف وجهته  ا قد انطلق الشيخ عبد القادر صادقً ل
 .العايلة واإلتباع

رزق الصدق واإلخالص هلل تعاىل تلك  نّة ال بد أن تصيب لك من ي  وـهناك س   
البهان   قال سيدنا  االبتالء  إخال »:  يه  فيه  متبوع  لك عمل  فهو  تعاىل  ص هلل 

فلم يبق دليه قريب أو محيم    ،م من لك صوب وحدبفتوجهت إيله السها «  ء باالبتال
أو حلقة  الروحية  نسبتهم  به  أفراد جتمعهم  بأصدقاء األمس    إال بضعة  وإذا  العلم 

 . بمحبته لشيخه  ا ا وولعً ويزداد شغفً ، فاعزتهلم يلتحقق بغربته أعداء،
 . «عبد القادر فيه جوـهرة»: قال 

تفتحً  االبتالء  من    ا ووافق  يشم  أو  يسمع  أو  لريى  القلبية  بصريته  نوافذ  يف 
ـهذا   «يقظة مرتني رأيت سيدنا البهان »أكرث من مرة:  ما شاء اهلل قال يل الغيب
 .رثة رؤيته هل يف الواقعة واملناممع ك
 . «مرة واحدة دنا الرض  رأيت يقظة سي»: -رمحه اهلل-وأضاف  

العنا  اليت صاغتها  يدية  وإذ تلك اجلوـهرة  البهان    الربانية ىلع  قد    السيد 
وأثمرت  لمأزـهرت  األيام  تقدمت  إال وصاًل   ، ولكما  القادر  الشيخ عبد  وقربً يزدد   ا  

 . من شيخه  
األلويس:  قال   ـهشام  الشيخ  انتقال سيدنا  »صديقه  قبل  إىل حلب    رافقته 

 : مرتني 
   : األوىلالسفرة 

سوري1970  ًعم إىل  الرطبة  جتاه  الفلوجة  من  فانطلقنا  جامع ا م  إىل  وصلنا   ،
واكنت العادة أنهم يفتحون ابلاب قبل نصف    ،اللكتاوية قبل الفجر بساعة ونصف

دقائق   من عشة  أكرث  تمض  ولم  املسجد  عتبة  أمتعتنا ىلع  ومعنا  فجلسنا  ساعة 
وف تح   الازل  ادلرج  من  أقدام  وقع  سمعنا  ثم  مأخذه  منا  الشديد  الَبد  أخذ  حىت 
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سيدنا    به  فإذا،  ابلاب رسويج  خادم  مصطىف  اهلل-  احلاج  بنا   -رمحه  يرحب 
فقالويدخلنا   بنا؟  عرفت  كيف  سألاه  الضيافة،  سيدنا  إىل  يب  اتصل  لقد   :  

 .باهلاتف
فتشفنا برؤيته واجللوس   ،غدوة إىل املسجد ضحوة لك يوم  واكنت لسيدنا  

مجعً  املجلس  ضم  وقد  يديه،  احلل  ا بني  إخواننا  والعراقينيمن  الشيخ  ،  بيني  فيهم 
العلم   طلبة  من  وثالثة  العاين  احلمايش  صالح  الشعية يفًعبد  الرطبة  مدرسة   

 قدمه  ىلعمطرق  رأسه    ،يخ عبد القادر وجود بني يدي شيخه، لم يكن للشبالعراق
سؤال أو  بكلمة  يبادر  سيدنا  ولم  فتحدث   ،    علماء موقف  من  متألم  وـهو 

ابلدري  العزيز  عبد  الشيخ  ينارصوا  لم  اذلين  اهلل-  (1)العراق  هل  -رمحه  يثأروا   ولم 
 . أيدي الظلمةبعد استشهاده ىلع 
 : السفرة اثلانية

آب   شهر  يف  حاتم1974  ًعماكنت  أيخ  السفرة  ـهذه  يف  ميع  واكن    األلويس   م 
الشعية الكرابلة  مدرسة  مدير  األشعب  جنيب  ناظم  الشيخ  إىل  والشيخ   ،إضافة 

الراوي  محادي  العلواين،  حممد  حادي  حردان  الكريم  عبد  وآخرون   ،(2) والشيخ 
و  ،غريـهم أسفارنا  السفرة خالصة  تلك  كثريً واكنت  بمجالسته  تشفنا  إذ    ، ا أمجلها 

بزيارة   بمرافقته  وأتباعه معه    وتمتعنا  فيها حمبوه  ينتش  اليت  القرى  من  سبعة  إىل 
راميل»  :أذكر منها  فيف يوم األربعاء املوافق للخامس   . «ةواملليحي  ،، والسكريةأم الك 

نودي ىلع    للهجرة    مئة وأربع وتسعني  ألف وثالث  ًعموالعشين من رجب الري  
لبهاين  ،  فشمل الكرم اية يلصحبوا احلبيب إىل أرياف حلبالعراقيني  يف اللكتاو

والشيخ ناظم جنيب    ،من الشيخ عبد القادر عبد اهلل العاين  العبد الفقري ـهشام وّلكًّ 

 

 (. 28) رقمها  الكتاب ـهذا يف ترمجة هل  (1)

 (. 35)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (2)
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الراوي   ،األشعب محادي  حممد  األ  ،والشيخ  الكريم  عبد  حاتم  واألخ   ،لويس وأيخ 
والشيخ   ،، وبِق يف املسجد الشيخ عبد الكريم حردان حادي العلواينياسني الصغري

رمحه -، وركب سيدنا وابلقية خلفه يف سيارة احلاج حسن دانيال  الراوي   ال بدرافع  
املليحية  ،-اهلل قرية  إىل  م وانطلق  حناجرنا   فارقت  ما  واألناشيد  احلبيب،  ، ع 

القرية  و أـهل  أخرى،   استقبل  قرية  إىل  الركب  تقدم  ثم  عظيمة،  حبفاوة  سيدنا 
اللحم أحب  أنا  حبيبنا:  فقال  وبصل،  حلم  شواء  من  فأفطرنا ىلع  فرغنا  إذا  حىت   ،

العاين يسأل سيدنا احلبيب  الطعام بادر الشيخ عبد القادر عبد  والشيخ عبد    ،اهلل 
 . اء بشىت العلوم القادر من نوادر العلم
 يه يه وال غريـها؟  تعاىل يه عني اذلات أم ال  صفات اهللفقال: سيدي ـهل 

 : اليه يه وال غريـها.فأجاب 
 لقمان نيب أم ال؟  ـهل   :سيدي

ـهذا  جنابكم    لم حيل  : إذافسكت سيدنا حلظات، فتابع أخونا بالسؤال قائاًل 
    اإلشاكل فمن حيله؟!

 . بنا: أنا عندي لقمان نيبفقال حبي
 القرنني نيب أم رسول؟   وـهل ذ  :سيدي

 . : سيدنا ذو القرنني نيب ورسولفأجاب 
إياـها  فناولين  واحدة،  من  فشب  الشاي،  بكاسات  يجء  فثم  منها  ،  رشفت 

واحدً  إخواين  ثانيةوناوتلها  فناولين  اجلميع،  فشب  فاآلخر،  إخوا ا  بها  فآثرت  ين  ، 
احلبيب نهض  ثم  هلل،  واحلمد  رشفة،  رشفة  لكهم  خفشب  وركبنا  واإلنشاد  لف،  ه 

،  وأـهل  إىل أم الكراميل  ، ثم اجته  واذلكر وأنفاسه فينا، وال حد لفرحنا حبرضته
فيهم   بمن  فيها القرية  يتوقف  لم  لكنه  بهجتهم،  توصف  ال  وغريه  موس  احلاج 

اكتىف  ا كثريً  بل   ،   ًمشي ابليوت  بني  الطريق  خلفه،باخرتاق  وحنن  والاس    ا، 
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وشغف بلهف  وـهترقب   ويب،  يلحظهم  السيار  و  والكوكب  أو جييب،  باتلحية  ادر 
 وما أمجله!  !هلل دره ما أحاله ،ا ا ويتهلل رسورً يشع نورً 

احلليب   دانيال  حسن  احلاج  أخينا  سيّارة  يف  اهلل-رجعنا  بني    -رمحه  وطريقنا 
قرية وأخرى ترايب ال يتسع ألكرث من سيارة واحدة تعرتضه سوايق املاء وحتيط به  

تلجا  مرات  مخس  من  أكرث  السيارة  من  نزلا  للبذار  املهيأة  املحروثة  وز  األرايض 
ال نتمكن    ، ومع أن عددنا سبعة أشخاص معه  السوايق وسيّدنا ال يزنل منها 
ا السائق يف أرض حمروثة مرتني وحنن ننشد مع سيدنا  من دفعها إال إذا أذن وأدخله 

  «وسيدنا    « ...حممولة لك األكوان حممولة  كأنه  «  اكم أتيناكمأتين»  :يكرر
 . ا آخرخياطب ًعلمً 

من  اللكتاوية  يف  الغداء  طعام  وتناولا  بدقائق  العرص  قبيل  حلب  إىل  رجعنا 
عقد    ثم حرضنا معه    ،توديع ألـهل القرى   وما كنا نعلم أن تلك السفرة  بيته  
يف اللكتاوية قبل أسبوع واحد    وأكرمنا اهلل تعاىل بآخر حلقة ذكر أقامها    ،قران

انتقاهل   معه   من  القادر ومن  الشيخ عبد  السبت وبِق  يوم  العراق  إىل  سافرت 
أجلسه ىلع رسيره إىل    بلغين برواية الشيخ ظافر صبيح باقر العبيدي أن سيدنا 

 « يا ودلي إين أحبك اطلب ما تريد»: جنبه وقال هل 
 . م  ست: ال أريد إال رضاك فابفأجابه

يف السادس من شعبان   ورجع الشيخ عبد القادر إىل العراق وانتقل سيدنا  
املوافق     ـه1394    سنة سفري  بعد  اثلاين  وـهو  1974اب    24السبت  عنهم    ،راض  

 . واحلمد هلل رب العاملني
وشغفه    وما زال ىلع عهده األول معه  لقد وّدع الشيخ عبد القادر شيخه  

قال:   عنه  سئل  فإذا  شيخً »به  رأيت  مثياًل ما  هل  رأيت  ما  أو  مثله  و ا  حمرّي  إنه  لم ، 
   .«يعرفه إال القليل
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البهان   قول سيدنا  من  قريبة  اللكمات  نفسه:    وتلك  إال »عن  يعرفين  لم 
 . « ملسو هيلع هللا ىلصني رسول اهلل ، األموات عرفوين من العالمة اليت بيين وبالقليل من األكابر

أعقبتها لكن   قد  عليه  الاس  وتسلط  الاس  بعزتله عن  بدأت  اليت  الفرتة 
ارحتل   أو  نزل وحيثما حّل  أينما  هل  والفضل  العلم  أـهل  بإجالل  مليئة  فرتة أخرى 

 . سواء اكن يف العراق أو يف الكويت أو يف مرص أو يف سوريا أو يف األردن أو ايلمن 
 أن ينسب إىل املدن اليت  نه حلسن معارشته وحمبة اللق هلأومن عجيب أمره  

الزمن فيها مدة من  العراق يف ًعنه ًعين  ،أمىض  ويف حديثة حدييث    ،فهو يف مدن 
ـهييت ـهيت  فلويج  ،ويف  الفلوجة  إحدى    ،ويف  يف  رأيت  بل  بغدادي  بغداد  ويف 

 . الرتاجم عنه أنه أردين
واحلراكت   بالفرق  علم  إىل  وجتاوز  واللغة  الشيعة  بفنون  الصدارة  بلغ  ولقد 

 إلسالمية القديمة واملعارصة. ا
بعيدً  عليه  يتعرف  من  لك  والرمحة  بالسعة  تعاىل  اهلل  احلزبية    اوأكرمه  عن 

لكهم الصحابة  حيب  وعمله،  بقوهل  خيدم  والطائفية،  املنسوبني والعصبية  وحيرتم   ،  
 . آلل بيت البوة األطهار وجيلّهم

احلاج    : عرفوا بالوالية منهموال يفوتنا أن نذكر أن للشيخ عبد القادر أصدقاء  
بغداد يف  العييم  املوصل  ،صَبي  يف  العييم  يلع  يلع    ،والشيخ  الصويف  والشيخ 

 . وهل مع لك واحد من ـهؤالء جولة، الصعيدي يف صعيد مرص وغريـهم
حدثنا الشيخ ظافر صبيح باقر العبيدي اذلي صحبه يف حلب وعمان وأخذ  

فإذا أردنا تفريج ـهّمه    ا ما نرى الشيخ مهمومً   ا كثريً   :عنه ما شاء اهلل من العلوم قال
وإن    ،ن يبدأ درسه حىت زال عنه اهلم والغمإا وما  أعطنا درسً   :وزوال كربه قلنا هل

هل قال  ـهناك  العراق  علماء  ت  :أحد  ال  مدرسً تعنيملاذا  اجلامعات  ا   إحدى    ؟! يف 
 . ملسو هيلع هللا ىلصلرسول ل. واكن كثري  الرؤية يف املنام ال يرىض  ملسو هيلع هللا ىلصليب إن حرضة ا :فأجابه
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  -رمحه اهلل-: حدثنا الشيخ عبد القادر العاين  ويتابع الشيخ حديثه عنه فيقول
فلكما   بهم  اتلّق  اذلين  باألويلاء  عالقته  سأهلعن  واحد  ىلع  عالقتك  دخل  ما   :

ذلك    ّخ ولكن من أعلمك بذلك فريد عليه: ـهو شي فيجيبه  ؟بالسيد البهان  
 .نه قد دخل معك وـهو اآلن معكإ الويل:

م فسأهل نفس  1981ًعم  وأضاف أنه حني اتلّق بالشيخ يلع الصعيدي يف مرص  
بعد  إال  بها  أاّل أحتدث  بأرسار وطلب مين  وأباح هل  اجلواب  نفس  فأجابه  السؤال 
أيام   العراقية  اإليرانية  ابتداء احلرب  وفاته وتاريخ حديثه معه بعد ستة أشهر من 

فقال احلرب  بانتهاء  ادلًعء  أسأهل  أن  دًعين  مما  تنتيه    :صدام حسني  ال  ـهذه  انس 
ك يمر عليكم من  قال وبعد ذل ؟وماذا بعد ذلك :بأشهر وإنما بعد سنوات فقلت هل

جدًّ  قصري  وقت  الكويت  االسالم  العراق  حيتل  األرض    ،ثم  جيوش  تأتيكم  ثم 
ثم يكون عليكم حصار ال مثيل هل يف اتلاريخ وال ينتيه    ،فيخرجونكم بالقوة

وبعد   احلكم  يف  صاحبكم  زال  أمريكا    مدةما  تغزوكم  احلصار  من  طويلة 
وجيوش الغرب من جديد فيعزل صدام وحياكم ثم تعقبها حرب طائفية لكنها لن  

اهلل سببً ت الص  ا طول وسيجعلك  )لح بنييف  واألكراد  والشيعة  السنة  ذلك    فحصل 
حيا  من  سنة  املتخاصمنيلطيلة  بني  عّمان  يف  يعمل  يأيت  ته  ثم  القلوب  تلأيلف   )

بعد ذلك حيكم رجل )طويل ملّون العينني( ًعدل    ،أناس حيكمون فرتات قصرية 
ـهوا منصف جدًّ جدًّ  فقال  الوصف؟   ـهذا  لك  أين  هل من  فقلت  فإذا    ا  أمايم  اآلن 

الر يتمىن لك رجل ىلع وجه األرض أن تكون هل جنسية عرحكم ـهذا  اقية  جل 
 .«للخري اذلي سيكون يف العراق

 من شيوخه: 
الكريم املدرّس،   ادلبان، وشيخنا عبد  الكريم    العزيز   عبد   الشيخالشيخ عبد 

ابلدري السامرايئ  سالم العزيز  عبد  والشيخ  السعدي،    ، ،  امللك  عبد  وادلكتور 
  .وادلكتور حمّمد رمضان عبد اهلل
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 ( رمحهما اهلل)  شيخه الشيخ عبد الكريم بيارة  ثم  ، الشيخ عبد القادرمن ايلمني:  

 : آثاره العلمية
  ذكرـها   اليت   املسائل  ىلع  املشتمل  الزركيش   لإلمام  «الزوايا   خبايا »  كتاب  حتقيق •

 612  يف  مواضعها   غري  يف  والروضة  العزيز   فتح  يف  والووي   الرافيع  اإلمامان
 .ماجستري رسالة الكويت يف اإلسالمية والشؤون  األوقاف وزارة طبعته  مسألة

  الفقه   أصول  يف  املحيط  ابلحر  كتاب  من  واثلاين  األول  اجلزأين  حترير  يف  اشرتك  •
 . الكويت  يف اإلسالمية  والشؤون األوقاف  وزارة طبعته  الزركيش لإلمام

 .«ه دكتورا  رسالة» اإلساليم الفقه يف املايلة  املتلفات  يف العوض  •
  املثال  سبيل  ىلع  منها   كرنذ  عدة  ا حبوثً   الكويت   يف  الفقهية  للموسوعة  كتب •

 . ذلك  وغري( تعويض )و ( تعدي) و( تيمم )و ( توسل) حبث
   .األخالقية املسلم  بنية •
 . املرأة  فقه يف مسائل •
 . وقواعده احلوار أدب •
 .وأقسامه الشيع العلم •
 . اإلسالم يف األسري أحاكم •
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 .األرحام  وذوي  الوادلين  حقوق •
 . واملتعلم العالم  آداب •
 . املسلم   حقوق •
   .واملستفيت  املفيت  •

 شاطاته وعمله ادلعوي: ن
  م 1968 ًعم من بغداديف  الكبييس مهاوش  حممود  الشيخ جامع يف وخطيب إمام •

 .  م1972 ًعم إىل
  ًعم   إىل  م1973  ًعم  من  بغداد،  الطبول  أم  يف  الشهداء  جامع  وخطيب  إمام •

 . م1980
 ه عمل  واكن.  م 1990  إىل  م1982ًعم    من  الكويت  يف  الفقهية  املوسوعة  يف  باحث •

  جلنة   ويف  ابلحوث،  بعض   تكملة  مع  والفرعية   األصيلة  ابلحوث   كتابة  فيها 
 . املوسوعة  يف املطبيع اتلحضري 

  ًعم   من  الكويت  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  يف  اإلفتاء  جلنة  عضو •
 . م1990 إىل  م1983

:  اآلتية  العلوم  يف  م1994  /1993  ادلرايس  للعام  اإلسالمية  اجلامعة  يف  حمارض •
 . اتلصوف  اإلسالمية،  العقيدة الفقه، أصول

  1993  ادلرايس  العام  من   بغداد   جامعة  ،اإلسالمية  العلوم   لكية  يف  حمارض •
 احلنيف،   الفقهو  ،احلديث  علم:  اآلتية  العلوم  يف  م1997/    م1996  ًعم  إىل  م 1994/
 . اجلنايات  فقهو املعامالت، فقهو الفقه، أصولو اتلصوف،و

  األئمة   إعداد  ولكية  بغداد  جامعة  ،اإلسالمية  العلوم  لكية:  من  لك  يف  حمارض •
 من(  ا سابقً   اإلسالمية  للعلوم  صدام  جامعة)  اإلسالمية  واجلامعة  والطباء

  ادلراسات  ملرحلة م2003 / 2002ادلرايس العام إىل م1999 / م1998 ادلرايس العام



 
 

 
 

361 

  الفقه   األحاكم،  آيات  اتلفسري،:  اآلتية  العلوم  يف(  وادلكتوراه   املاجستري)  العليا 
 . اإلسالمية الفرق اتلصوف، اإلساليم، االقتصاد   فقه، أصول املقارن،

:  اآلتية  العلوم   يف  م 1998  /   1997  ادلرايس  للعام  اإلسالمية  اجلامعة  يف  حمارض •
 .األحاكم  آيات  فسريو ت املقارن،  الفقه

  جامعة،  اإلسالمية  العلوم   لكية  يف  للماجستري  العلمية  الرسائل  ىلع  اإلرشاف •
 . اإلسالمية واجلامعة والطباء األئمة  إعداد ولكية بغداد

 ،اإلسالمية  العلوم  لكية   يف  وادلكتوراه   للماجستري  العلمية  الرسائل  مناقشة •
  30  ىلع   يزيد بما   اإلسالمية  واجلامعة  والطباء  األئمة إعداد  ولكية   بغداد   جامعة
 .رسالة

 . داد بغ، العرايق اإلساليم للمرصف الشيع املستشار •
  ـهيئة )  بغداد  ،ادلينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  يف  العلماء  كبار  ـهيئة  يف  عضو •

 . (السين الوقف استثمار
  والسعودية   الكويت  يف  العديدة  الفقهية  والدوات  املؤتمرات  يف  االشرتاك •

 .والعراق
 .واألنبار بغداد حمافظيت يف املساجد من العديد يف حمارض •
  والرصف   والحو  واتلصوف  الفقه  وأصول  هللفق  القادرية   احلرضة   يف  مدرس  •

 . واملناظرة وابلحث  الالكم وعلم واملنطق
   .متفرقة  أماكن  يف املشايخ طريقة ىلع  الطالب تدريس •

 : دراسها اليت الكتب
 ىلع  األشموين  رشح،  ـهشام  البن  الدى   قطر   رشح:  العربية  اللغة  يف -1

 . مالك ابن الفية
 .للملوي  السلم  رشح: املنطق يف -2
 . حبنكة  الرمحن  لعبد واملناظرة ابلحث: واملناظرة ابلحث -3
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واألخيار  كفاية:  الشافيع  الفقه -4  حباشييت  املنهاج  ىلع  املحيل  رشح، 
 .للنووي  املنهاج رشح  للرميل املحتاج نهاية، ووعمرية يويبقل

  ابن   حباشية  املختار  ادلر،  األحبر  ملتّق  رشح  األنهر  جممع:  احلنيف  الفقه  -5
 . ًعبدين

 األشباه  ىلع  احلموي   ورشح   للسيويط   والظائر  األشباه:  الفقه  قواعد -6
 . جنيم البن والظائر

والزحييل  وـهبه  لدلكتور  اإلساليم  الفقه  أصول:  الفقه  أصول -7  ابلحر، 
 . للزركيش املحيط

 . ةقدام البن املغين من مباحث: املقارن  الفقه -8
  عوارف ، والسكندري   اهلل  عطاء  البن  العطائية  احلكم  رشح :  اتلصوف -9

 . للسهروردي عارفامل
 . النسيف  تفسري: اتلفسري -10
 . القرطيب  تفسري من مسائل: األحاكم  آيات -11
 . د حممو احلليم عبد لدلكتور : اإلسالمية الفرق -12

 
السابق صدام حسني،  ت • العرايّق  الرئيس  أيّام  الرسميّة  العراقيّة  احلّج  بعثة  رأس 

وشارك يف أعمال وزارة األوقاف بعّدة مناصب رسميّة، ولكنّه اكن ي شارك أكرث  
 بصفة شعبيّة ووديّة. 

 كما عمل مستشاًرا يف منّظمة املؤتمر اإلساليّم الشعيّب لسنوات طوال.  •
تأسيسه ًعم  عمل   • العرايق، من حني  اإلفتاء  ا ملجلس  إىل حني    2004أمينًا ًعًمّ

   انتقاهل.

بعد   العراق  ومثّقيف  علماء  مجعيّة  العراق  علماء  من  جمموعة  مع  أّسس 
 . م2005االحتالل ًعم 
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 ـهجرته: 
تعّرض لعّدة حماوالت  أن  ـهاجر من العراق بعد    أن آذاه االحتالل وأذنابهبعد  

أصيب خال  اهللاغتيال  وجنّاه  باهلدم،  مزنهل  به    استقرثم    يف حلبًعًما  فأقام  ،  هلا 
األردن فأصبح بيته مدرسة خيتلف إيلها العلماء من األردن وسوريا ومرص    يفاملقام  

دائرة   عن  خيرج  لم  فإنه  الادرة  واملعرفة  الواسع  العلم  ـهذا  ومع  وايلمن  والعراق 
البهان   ومربيه سيدنا حممد  ي سأل  شيخه  وقال  فال  إال  وإنه    :عنه  مثله  أر   لم 

   حمري لك من رآه.
الشيخ   قد خل ف  ادلبّان  الكريم  الشيخ مجال عبد  أن  ـهنا  اإلشارة  بد من  وال 
ووافاه   سنتني  فيها  فأمىض  العراق  يف  لإلفتاء  العليا  األمانة  بمنصب  القادر  عبد 

الشيخ ادلكتور رافع  من بعد    ثم انتخب  -آنسه اهلل  ،رمحه اهلل-األجل يف تكريت  
 .العاين ملنصب مفيت ادليار العراقية

 مرضه ووفاته: 
العاين يف   القادر  عبد  الشيخ  تويف 
العاصمة   يف  اتلخصيص  املستشىف 

السبت  يوم  ضحوة  حمرم    7  األردنية 
م  2009  تشين األول  24  . املوافقـه1431

يف   الطاـهر  جثمانه  تشين    25وشيع 
مدينة ـهيت يف العراق    م إىل2009  األول

( شمال يف مقَبة )آل يلع يونس العاين
 . غرب ـهيت بثالث كيلو مرتات

مآتم يف ـهيت  روحه  وأقيمت ىلع 
فيها  وألقيت  وغريـها  وكربالء  وبغداد 

 وآنسه، وإنا هلل وإنا إيله راجعون. رمحه اهلل، الطب واألشعار
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 :النال الشيخ مجال شاكر  العالامة  ف اهلل عنه أخوه  كتب ل 
العلم  » قدم دلراسة  أن  منذ  اللف  اهلل  القادر عبد  عبد  الشيخ  أيخ  عرفت 

السامرايئ   العزيز  عبد  الشيخ  تعاىل -عند  اهلل  طابلً   -رمحه  كنت  وقتها  عند    ا وأنا 
دامع الفلوجة الكبري حيث قدم ـهو ووادله    الشيخ عبد العزيز يف املدرسة اآلصفية

 وقد رأيت ىلع حمياه الرجولة والشهامة..   -ا رمحهم اهلل مجيعً -
وأحب أن يدخل    ،بدراسة العلم الشيع أشد الرغبة  يرغب  -رمحه اهلل-اكن  

ادلراسة أتم  أنه  إال  املتوسطة  ادلراسة  بعد  املضمار  امتثااًل   ـهذا  لرغبة اإلعدادية   
ثم   منوادله،  به  عالقيت  وبدأت  الشعية،  ادلراسة  طلب   دخل  يف  األوىل  أيامه 

 العلم. 
واكن من    ،ءلألويلاء والعلما   ا احلاج عبد اهلل اللف حمبًّ   -رمحه اهلل-اكن وادله  

البهان سيدنا  حمب    حميب  هل   ةوهل  اكنت  كما  املحمدية،  الشخصية  هلذه  وشوق 
 وتربطه بالشيخ عبد العزيز مودة.  صحبة مع األويلاء

بما  العزيز  عبد  الشيخ  إىل  قبل جمييئ  الشعية  ادلراسة  دخلت  قد  أنا  كنت 
وقد توجه بكليته تللِق ،  يقارب السنتني وقد ربطتنا عالقة منذ أن دخل العلم

 شيت هل. العلم وملست ذلك منه خالل معاي
البهان  إوما   سيدنا  قدم  بطل  ن  وجامعها عوتشفنا  الفلوجة  وتنورت  ته 

ن حلظته عيوننا حىت أرشقت منه يف إالكبري بإرشاق ـهذه الشخصية املحمدية فما  
فوـهيبته ـهمةالقلوب حمبة ومن شخصيته   املحمدية،  الشخصية  ،  توجهنا حنو ـهذه 

 القوم. وبدا دلينا اتلطلع للسري ىلع طريق  
  واكن ممن توقدت يف قلبه حمبة ـهذه الشخصية واتلطلع لالقتداء بها ـهو أيخ يف 

اهلل عبد  القادر  عبد  الشيخ  اليت اهلل  العراق  أـهايل  مجوع  ضمن  الرحال  فشّد   ،  
 . ملسو هيلع هللا ىلصوارث رسول اهلل  ـهاجرت وارحتلت للنيل من فيوضات
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سفرات  هل  اكنت  الشهباء  وقد  حلب  إىل  سفرة  ،  ورحالت  حكمة  ولك  تزيده 
 وـهمة. 

العلم    مدةوبعد   تلِق  إلتمام  القادرية  احلرضة  إىل  بغداد  إىل  أنا  ارحتلت 
بيارة   الكريم  عبد  الشيخ  العالمة  حرضة  دلى  اهلل-الشيع  ألمر امتثااًل   -رمحه   

البهان   عنه  سيدي  يل  وقال  عنده  عليم  بإكمال  أمرين  كبري   »  : حيث  ًعلم 
 . «تكمل علمك عنده 

القادر   أتفاجأ بأيخ عبد  القادرية وإذا يب  أنا يف رياض احلرضة  رمحه  -وبينما 
يا أيخ يا مجال إين ذـهبت إىل حرضة سيدنا البهان وطلبت   : ا إيل وقال يلقادمً   -اهلل

 يل:  يخ عبد الكريم بيارة وأردف قائاًل منه املؤاخاة معك وإكمال دراسيت عند الش
والسلوك[  ] بالسري  معك  املؤاخاة  ـهو  البهان  سيدي  من  واألـهم  األىلع  وإن طلب 

وبشين   األمر  هلذا  االستخارة  البهان  سيدنا  حرضة  أدى  حبسنها   وقد 
 . ومنفعتها، وـها أنا قد أخَبتك األمر

أمر  وامتثلنا  به  حتاببنا  تعاىل  اهلل  يف  أخوين  وتالزمنا  األمر  هلذا  فابتهجت 
 بمؤاخاتنا.  سيدنا البهان 

األمر   لسنة    (املؤاخاة ) وـهذا  إحياء  األعظم  ـهو  نبينا  عملها  اليت    ملسو هيلع هللا ىلص املؤاخاة 
 بني أصحابه رضوان اهلل عليهم.

 ا أو عماًل ىلع أال يرتك أدبً   وبهذا أحب أن أشري إىل حرص سيدنا البهان  
إال وأداه بعلو ـهمة وسجية حال من غري تكلف يشهد  ملسو هيلع هللا ىلص    من أعمال جده ونبيه

األخ يف اهلل الصادق  »  :عن املؤاخاة يف اهلل    بهذا لك من عرفه وًعيشه واكن يقول
 . «ـهو الركن الركني بالسري والسلوك بعد املرجع

الشيخ   عند  واتللمذة  القادرية  احلرضة  يف  للعلم  وطلبنا  مؤاخاتنا  واستمرت 
    .طيب اهلل ثراه ،ةعبد الكريم بيار
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 اتلايل: ىلع الحو واكن حالا 
العلم    -1 تفرًعته ودرسنا معية عدة  تلِق  بشىت  الشيخ  منها  من  كتب وعلوم 

( اذلكر  سبيل  اجلوامعىلع  املعاين  ،املستصىف  ،مجع  املنهج  ،َمترص  ابلحث    ،رشح 
رشح النسفية للتفتازاين( إضافة إىل الكثري والكثري من العلوم وأمهات    ،واملناظرة
 الكتب. 

 ىلع ادلوام وبشك يويم.   املذاكرة وحماسبة الفس -2
فنبادر إىل الوم بعد   أما بالسري والسلوك فكنا نمتثل أمر سيدنا البهان   

بساعة العشاء  اتلهجد    ،صالة  ركعيت  ونصيل  نتوضأ  الليل  منتصف  من  ونستيقظ 
 : ألمر سيدنا البهان حيث يقول ونبدأ بمراجعة دروسنا واتلدارس امتثااًل 

لب العلم  العلم الالص هلل تعاىل ال للمعاش ومن ط  ،العلمورده  طالب العلم  »
 . «يلعيش به فال عيشه اهلل

، والزمنا صيام ادلـهر حيث كنا النفطر إال وكنا نتدارس حىت طلوع الشمس
 ال نأكل إال اتلمر والزيت والزب. ا ا شديدً ام العيدين وتقشفنا باألكل تقشفً أي

ذـهب   ذلك  نيف  أو  السنتني  من  تقاربت  مدة  اهلل-وبعد  إتمام    -رمحه  إىل 
عبد   الشيخ  عند  العلم  تلِق  يف  أنا  وبقيت  ادلكتوراه  وأكمل  األكاديمية  ادلراسة 

بيارة   اهلل-الكريم  البهان    -رمحه  أمر سيدي  امتثلت  من  حيث  أنا  منعين  حيث 
 اذلـهاب إلكمال دراسة ادلكتوراه. 

بيوب املودة  حبل  مستمرًّ ِق  وبينه  عن  ا ين  اغبها  اليت  الفراق  سيّن  بدلنا   رغم 
ال  وبتلك  للعلم وعملونشً   سنني اكن لكه عطاءً العراق  الفقهية  ا  املوسوعة   ضمن 

 عدة سنوات.  الكويتية
ًعإوما   يزال  ن  ال  وجدته  حىت  العراق  إىل  العايلة  د  اهلمة  وتلك  األخ  ذلك 

 وألويلائه. وتلك املحبة املتوقدة ألـهل اهلل تعاىل 
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زارين يف بييت حبلب الشهباء وذـهبنا صحبة إىل اللكتاوية ابلهية  م    2007ويف ًعم 
ا البهانية  احلرضة  اللحظات  ،لعليةحيث  تلك  بأذـهاننا  فتذاكرنا    ،واألنوار  وجال 

 . سيدنا   إلرشاد من دلنتلقينا اتلوجيهات وا ، وأيام زياراتنا لسيدنا البهان
ادل   الكبري  والشيخ  الحرير  العلم  الفاضل  أيخ  املنية  وافت  عبد  وقد  كتور 

يف بدل الغربة بالعاصمة األردنية عمان وعهدي به ـهو ذلك    القادر عبد اهلل اللف
 العالم الحرير وابلحر الكبري الرجل اتلِق املحب ألـهل اهلل تعاىل 

مهتمً  ومتفانيً واكن  ومآهل ا  العراق  بدلنا  بشأن  وجور  وما    ا  ظلم  من  عليه  وقع 
حماواًل جامعً  قواه  يعمل   ا  أن  من جهد  أويت  ما  إلنقب  بكل  إسالمية  بدلنا  روح  اذ 

 . ا ا وشعبً واحلفاظ ىلع وحدته أرًض 
بمحافظة   ـهيت  مدينة  يف  العراق  إىل  نقل  أن  بعد  الرثى  جثمانه  ووري  وقد 

أال فرمحك اهلل وطيب ثراك وجعل قَبك روضة من رياض اجلنان وحشنا ،  األنبار
   .«ملسو هيلع هللا ىلصوإياك حتت لواء سيدنا حممد  

 :مصادر الرتمجة
 .، مراسلة كتابيةالشيخ ـهشام األلويس والشيخ مجال شاكر الزنال،  •
   . (415 )  «تاريخ علماء بغداد يف القرن الرابع عش» •

 ملف مسموع: 
 فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: لسماع امللف الصويت، 

 
  
  

لكمات للشيخ عبد القادر العاين عن 
 طلب العلم.
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 ( 1)( الشيخ عبد الكريم األلويس 34)
 م 1980  –  1900هـ/  1404 - 1353

 اسمه ونسبه: 
الفلوجة  قضاء  العراق،  واعظ عشائر    الشيخ   يف 

عبد الكريم بن عبد الوـهاب بن عبد الغين بن عبد  
اللطيف بن الشيخ عبد الواحد بن حمّمد بن أمحد بن  
ذّرية   من  احلموي  الطيار  القادر  عبد  الشيخ  بن  يلع 

بن   الرزاق  عبد  اجليالين الشيخ  القادر  عبد    سيدنا 
  ووادلته حبيبة بنت عبد املّطلب بن الشيخ عبد ،

يلتِق   وبه  أمهالواحد،  حسين   نسب  فهو  بأبيه، 
   .األبوين

 والدته ونشأته: 
ودله   األلويس:  يقول  ـهشام  بالعراق، 1900ًعم    وادلي  ودلالشيخ  آلوس  يف  م 

أقرب  وللثانية  وحديثة  ـهيت  مدينيت  بني  الفرات،  أًعيل  يف  جزيرة  ـهذه  ، وآلوس 
،  السالحنة قبل اإلسالم، ويه بالفارسية: كمني  رخيها إىل أربعة آالف سويرجع تا 

وعرضها  ميل  خرضاء  طوهلا  جنة  الاظر  يلحظها  ويه  بنصفه،  املاء،  حيتضنها   ،
ومسجدـها  سفينة   اكهلالل،  اتّسقت  قد  اجلذاب  ومنظرـها  الالب  بمظهرـها 

 

 (. 309:  1) 3عبد الكريم األلويس، ونشـها يف »السيد البهان« طكتبها ودله الشيخ ـهشام ( 1)
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ونـز للعبّاد،  وخلوة  للزـّهاد،  ملجأ  يقصدـها  اكلصواري،  واألرواح،  للقلوب  ـهة 
واملرىض،  السيّ  املكروبون  ويرتادـها  فج،  من لك  وعناءـهم  اح  تذـهب  ـهمومهم  لعل 

ي مىح بَبكة من فيها من أويلاء، اكلشيخ عبد القادر الطيار، والشيخ عبد الواحد آل  
   الطيار، والشيخ احلاج مصطىف اجليالين، وغري ـهؤالء.

 دراسته:
يف زمرة املتعلمني للقرآن الكريم، فتلّق    -رمحه اهلل تعاىل-جديأدخله وادله  

اتلجويد واتلالوة يف مدرسة املاّل حمّمد عيىس احلسيين املشهداين، ثّم تابع دراسته 
يف العلوم الشعية والعربية فدرس ىلع الشيخ اتلِق الورع حمّمد سعيد بن ماّل يلع 

الاحية علومهم   تلك  أكرث من يف  أخذ عنه  اذّلي  اآللويس،  فنال  الطيب   ، وقتئذ 
حظه وقسطه السيّما يف القرآن الكريم واحلديث والحو والفقه الشافيع واملواريث  

 والسرية البوية، وأكمل دراسته يف دواوين آلوس. 
أصبح   حىت  وتنوعت،  علميته  تعاىل-فقويت  اهلل  علوم    -رمحه  موسوعة 

ابليت   آل  أنساب  املهّمة يف  املراجع  أحد  كونه  مع  وأشعار،  وأمثال  ومواعظ وسري 
للفتوى  الاس  يقصده  ًعمة،  والاس  خاصة  وحل    األطهار  والرقية  واتلَب ك 

 . الصومات
 من صفاته: 

اهلل-وللوادل   ال لق   -رمحه  حسن  تعاىل  اهلل  حباه  ووجاـهة،  متمزية،  شخصية 
وسالم اهلل وال لق،  وـهبه  كما  احلق،  مع  الوقوف  وصالبة  املنطق،  وقّوة  الصدر،    ة 

الرجال، وبلاسه    تعاىل فراسًة صادقًة، ومزيانًا  تقويم  اجلبة والعمامة    -رمحه اهلل-يف 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالرضاء شعار آل بيت اليّب  

 عمله: 
، إاّل أّن بعض األخيار حبّب مزارًًع، هل بعض البساتني  -رمحه اهلل تعاىل-اكن  

 ـه 1377ذو احلجة    17الوظيفة يلخدم دين اهلل تعاىل يف إحدى اجلهات، وعنّي يفإيله  
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، ثّم مّرت بضع سنوات فارحتل بأـهله إىل مدينة الفلوجة  (1) ايلةح  يف الرن   واعًظا سيّاًرا 
قر  نقل بعدـها إىل وظيفة واعظ عشائر قضاء الفلوجة ثم است ـه و1382رجب    7يف  

   .جامع سيدنا أيب عبيدة يف الفلوجةيف  األخرية إماًما أمره يف السنني  
 : ف صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 

ا  عبد  حمّمد  الشيخ  الويل  جلساء  أحد  ـهو  الفلوجة  والشيخ  ويف  الفياض،  هلل 
سالم السامرايئ، والعبد الصالح احلاج عبيد عبد اهلل دريع الكبييس،  عبد العزيز  

وـهم خرية أـهل املدينة، فتأثّر بمجالسهم، وأرشده الشيخ الفياض إىل سيدنا الّبهان 
 ته ويتّشف باالنتساب إىل طريقتهفعقد نيته للسفر إىل حلب يلحظى برؤي . 

الفلوجة إىل بغداد يف    السيارة من  يلبدأ سفره من   ـه1387حمرم    21رافقته يف 
احلافلة   تتحرك  أن  وقبل  املتحف  ساحة  ويف  االقتصاد،  لشكة  تابعة  حبافلة  ـهناك 

بأن سيدنا   وافدً   ولعليم  يدع  تعاىل    اقلّما  أهلمين اهلل  فقد  امتحان  عليه دون 
وأنت   ترجع  أن  وأرجو  ن فكن ىلع حذر!  تمت ح  يا وادلي، ربما  هل:  تذكريه، فقلت 

 .رمحه اهلل: يا ودلي، إن شاء اهلل سأجنح يف االمتحان ،ناجح، فقال
ثانية  قائاًل   -رمحه اهلل تعاىل-حّدثين    : وصلنا مدينة دمشق، وركبنا يف سيارة 

غزي مطر  ورافقنا  حلب،  طريقإىل  سلكنا  محاة  وصلنا  إذا  حىت  حلب   ر  أرحيا 
أًع عميق  واد   يف  ونـزلا  أشّده،  ىلع  املطر  اكن  األربعني  جبل  سرينا  ووصلنا  ق 

العرم   السيل  أن جيرفنا  أشخاص، وخشية  اليت حتمل مخسة  وانطفأ حمّرك سيارتنا 
ب تمّسكت  فقد  أنا  أما  ميع،  اثنني  مع  خرجت  السيارة،  يقتلع  أن  اكد  أحد  اذّلي 

يتساقط كأنّه ابليض ما عهدت هل  -وـهو الَبد -احلالوب أعمّدة اهلاتف، يف وقت بدأ 
دت أن تضيع لوال  نتصف صدري، واكنت ميع أمانة اكيف حيايت! وبلغ املاء م  مثياًل 

حمفظة   يف  وأنا كونها  أرصخ  ورصت  باهلالك  وأيقنت  ايلأس  إيّل  ودّب  بالستيك 

 

 .نبارحافظة األ مل ا وتتبع إداريًّ  حبرية الرزازة تقع غريب  عراقية يه مدينة الرحايلة(1) 
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من الصاحلني،    يا غوث، يا غوث، أنا قاصد رجاًل   :بوحشة الوف والظالم والغربة
 وأنشدت باضطرار: 

ض    ذخرييت   وأنت    م  ي  أيدركين 
احل   رايع  ىلع  احل    ىم  وًعر   يف   ىم  وـهو 

 

  
 
وأنت    م  ل  ظ  وأ ادلنيا   ريي ص  ن    يف 

ض   ابل    اع  إذا  ع  ي  يف  ب  ق  دا   ريي ع  ال 
 

أكرث أو  ساعة  ومضت  رأيس،  العمامة  توقف،  ،  فحفظت  ثّم  املطر  فخّف 
العرايق   يقول: أخونا  السيارة  بسائق  السيارة وفقدت مدايس، وإذا  فخطوت  صوب 

مالبيس واسترتت، وفقدنا اثنني مّمن معنا يح!؟ وتناولت حقيبيت فأخرجت بعض  
واكنت   حلب،  إىل  فأخذتنا  حكومية  إنقاذ  عربة  وصلتنا  ثمن  السيل،  جرفهما  قد 

يلاًل  الواحدة  مالبيس الساعة  للعاملني  وأسلمت  الفنادق،  أحد  إىل  فلجأت   ،
احلديد   باب  إىل  سيارة  أوصلتين  الصباح  أصبح  إذا  وكيّها، حىت  تنشيفها  فتعّهدوا 

مة ادلرج الصاعد إىل اللكتاوية، فاستقبلين شخص قال: أنت ضيف سيدنا؟  فمقدّ 
فقد   مرة  ألول  زيارة  أنّها  ومع  املسجد،  أدخلين  حىت  أمتعيت  فحمل  نعم،  قلت: 

وقال يل: أنت أبو ـهشام؟    -رمحه اهلل-عرفين خادم سيدنا: احلاج مصطىف رسويج  
فأكلت اإلفطار،  طعام  يل  وقّدم  يب  رّحب  ثّم  نعم،  أن   قلت:  رجوته  ثّم  وتضلّعت 

سيدنا   واكن    يعّرفين ىلع  عليه  به    فدخلت  فإذا  مذاكراته:    يف جملس 
أـهلني   وسهلني،  أـهلني  ويقول:  يستقبلين  ونهض  أحد،  ىلع  خيىف  ال  اكلشمس 
وسهلني ثّم شبكين وقال: أحبّك حبني: حب اإلسالم وحب آل ابليت، أآذاك املطر؟  

كثريً  أنت  ابلارحة؟  بّت  أنا كن  اأين  غوث،  يا  أغثين  غوث  يا  غوث  يا  تصيح:  ت 
 .من الصاحلني ولكمات معها، قلها قلها، أيدركين ضيم   قاصد رجاًل 

: فذكرت هل قصيت وـهو ًعلم بها وكّررت ابليتني الذّلين كنت أرّددـهما، فقال 
ا لدلنيا، ألن حبّاب ادلنيا ال يغيثه اهلل لك يوم،  ال يرتضون العار، وال تكن حبّابً »

مستذكرً وأ  نفيس  يف  قلت  جلسيت  خادمه:  اا  ثناء  يل  قدمه  اذلي  الشيه  إلفطار 
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فاكشفين   للمعاين،  بل  لألواين  جئت  ما  أنا  مرحبً   سيدي  يل:  وقال  بك    ا بها 
 .«للمعاين واألواين

الوادل   من  صنعت  احلادثة  اهلل-تلك  جديًدا  -رمحه  يف إنسانًا  جنح  أن  بعد   ،
عدة   ـهناك  وبِق  يف  االمتحان،  بلعضها  تعّرضت  أخرى  جوانب  فيها  شهد  أيام، 

 «. الصويف املجاـهد» :حبث
املسجد إىل باب    ودًعه   نـزل من  فلما  الفجر،  بيته بعد  جللسة خاصة يف 

أمامه ابلاب  انفتح  قائاًل   فخرج    ،ادلار  ابليت  داخل  من من  أـهلني وسهلني،   :
لم   سيدي  قال:  ابلاب؟  لكم  فتح  من  ابلاب  لكم  فتحته  فتح  بل  أحد،  يفتحه 

 . براكت كم
أجازه   أن  بعد  بادلـهشة،  حلب  من  والرقية   ورجع  لذلكر،  حلقة  بإقامة 

 بالفاحتة ىلع لك مصاب ويف جعبته أجوبة ىلع أسئلة منها:
 ؟ السؤال األول: ما ـهو عالج حب ادلنيا 

 . : حب الصاحلني، وصحبة الصادقنيأجابه 
 حالل أم حرام؟ ـهل اهلدية ىلع الرقية السؤال اثلاين: 

 . : حاللأجابه 
 دلّي بنات يف املدارس ـهل أبقيهّن يف املدرسة؟السؤال اثلالث:  

واشرتط    أجابه   بقائهّن  حب باملوافقة ىلع  الوجهااللزتام  يصلني  و  ،جاب  أن 
 . اتلهّجد 

 ؟ السؤال الرابع: ما ـهو عالج الغيبة
 يغتاب الاس. : أكل احلالل، فاذّلي يتغّذى من احلالل ال أجابه 
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الامس:   فيها  السؤال  نتلّق  الفلوجة،  يف  بكم  رابطة  لا  جتعلوا  أن  أرجو 
 . نصيحتكم وتوجيهاتكم

: يف األمور الروحية احلاج حمّمد الفياض، ويف األمور الشعية ودله  أجابه  
 .خليل

فقمت، فقال يل: أحبك يا    : ويف اجللسة الاّصة قام  -رمحه اهلل-قال وادلي  
 . ة حب اإلسالم، واثلانية لنسبكسيد واحد

من حلب صار حيّدث ابلادي واحلارض بما رأى وما   -رمحه اهلل تعاىل-وملا رجع 
ويتذّكر شمائله    وبِق حيفظ الود والعهد لسيدنا    ،سمع من وارث رسول اهلل  

أيامً   أثناء زيارة سيدنا اثلانية للعراق مكث  يف  و،  ويبيك الفلوجة  ا، وتّشفنا يف 
رته إىل حلب وسيدنا  للحارضين ما جرى يف سف  -رمحه اهلل-بزيارته بليتنا، وقّص  

   .يستمع حلديثه

 وفاته: 
تعاىل-تويف   اهلل  يوم  -رمحه  من  املغرب  اآلخر    10األربعاء    بعد  ـه،  1400ربيع 

حمّطات  م. واكنت اإلمامة يف جامع أيب عبيدة يف الفلوجة آخر  1980شباط  27  املوافق
وظائفه، واكن يكره اإلحالة ىلع اتلقاعد، فأحيل ىلع اتلقاعد يف ايلوم اذّلي تويف  

 .فيه
وإنّه يلوم مشهود خرجت فيه الفلوجة باألعالم وادلفوف تلوديعه، وقد اعتلت  

الفلوجة حماذيً  الفياض    ا العش عمامة خرضاء، ودفن يف مقَبة  الشيخ حمّمد   للويل 
، وترك وصيًة جاء فيها: ـهذا آخر عهدي من ادلنيا، أشهد أن ال هلإ إاّل  -رمحه اهلل-

ا رسول اهلل، وأنا ال طالب وال مطلوب.. وتركت  لك يا ودلي  اهلل، وأشهد أّن حمّمدً 
  ريية، ومئيت دينار ملفوفة يف وصية بثلث أموايل تنفقها ىلع رويح يف الصدقات ال 

  .ملجلس الفاحتةكيس نايلون 
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 ( الشيخ عبد الكريم حردان العلواين35)
 م 1992  –  1954هـ/  1412 - 1377

 
الكريم عبد  الشيخ  العلواين  ودل    بن حردان حادي 

بالعر الفلوجة  مدينة  ًعم  يف  يف  أبوين  1954اق  من  م 
وادله من وجوه  فغمراه بالرتبية الصاحلة والرمحة،    صاحلني
وعشرية   بعمل  ابلوعلوان  القوت  يكسب  يده،  اكن 

حلقة  بيته،    ويقيم  يف  يللة لك مجعة  عنده    يجتمعقذكر  
نهاًرا  داره  سطح  ىلع  جلسة  وهل  حمبيه،  وبعض  أبناؤه 

ويطعمه للطري يأخذ ما بِق من فتات خزب ثم يبله باملاء  
رأسه ىلع  وتهبط  تطوف  الاس  تألف  ال  ره  وظه  اليت 

هلا من رزق، واألرسة   اهلل  وذراعيه يف عرس مجايع لك يوم تلأخذ من يده ما قسم
  وعدم تكلفهم. لألويلاءطيبة لكها وىلع الفطرة يف حمبتهم 

 طلبه العلم: 
وبعد أن أكمل الشيخ دراسته االبتدائية واثلانوية يف الفلوجة انتسب إىل لكية  

مدرًسا يف إعدادية  ع ني   ، و، ونال شهادتها ادلراسات اإلسالمية يف بغداد وخترج فيها 
 ادلراسات اإلسالمية يف الفلوجة.

 : انلبهان  السيد ف صحبة 
امل البهان     دةويف  الشيخ حممد  العارف باهلل سيدنا  فيها  العراق    اليت زار 

اثلانية  ا ـه  اكنت  ملرة  العلماءبّ حدثت  من  األفواج  يف    ، والوجهاء  ،واألويلاء  ،ة 
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العلم  ،واألغنياء  ،والفقراء ما    ،وطلبة  ووحدانا،  زرافات   إىل  يذـهبون  مغادر  بني 
وإنما من لك املحافظات اليت    من الفلوجة واألنبار فحسب  حلب وًعئد منها، ليس

بغداد من  خلًقا  فشملت  السنة،  أـهل  ادلين  ،واملوصل  ،يقطنها    ، وكركوك   ،وصالح 
 والسليمانية، ومن بني ـهؤالء الشيخ عبد الكريم حردان. 

أربيل يف  شيخ  يسلك ىلع  أن  عليه  ابلعض  أشار  زيارته    ،وقد  من  رجع  فلما 
الب السيد  مع  نسبيت  أستشعر  وإين  معه،  نسبة  يل  أجد  لم  يف حلب،   هان  قال: 

َب  فيها احلدود دون جواز سفرأن  فاكنت سفرته األوىل   وًعد ىلع إثرـها متخمًرا    ،ع 
بتلك الشخصية املحمدية، ثم تكررت أسفاره تارة دواز، وتارة بدون جواز، يمر  

ا  ﴿يًا وـهو يقرأ:  من حرس احلدود ماش دًّ م  س  ه  ل ف  ن  خ  م  ا و  دًّ م  س  يه  ي د 
 
ن ب ني   أ ل ن ا م  ع  و ج 

ون   م  ال  ي ب رص   ه  م  ف  ي ن اـه  غ ش 
 
 . (9  يس)﴾ ف أ

مئة وألف ذـهبت  ًعم اثنني وسبعني وتسعيف  »قال:  دلكتور أمحد اجلنايب  حدثنا ا 
واتلقيت بالشيخ عبد الكريم يف الطريق يف    ،للتشف بزيارة سيدنا البهان وحدي

إىل    ،الرمادي ذـهبت  القائم  إىل  وصلنا  فلما  عندي،  وأنا  سفر،  جواز  عنده  وليس 
أمايم  ،اجلوازات فوجدته  جواز،  بدون  يلعَب  ذـهب  السيارة    ، وـهو  يف  وقد حجز يل 

 «. ينتظرين يف مدينة ابلو كمال
و و يذـهب  اكن  الشيعود  ـهكذا  ـهذه  ىلع  حلب  من  تغريت  بعدـها  لقد  الكة، 

وجلأ إىل غرفة طوهلا مرتان،    ،أحواهل  فلبس العمامة واجلبة امتثااًل، واعزتل الاس
إ نزل  سنوات  بها  أقام  أن  وبعد  الكبري،  الفلوجة  جامع  منارة  يف  مرت  ىل وعرضها 

املئذنة،   جوار  طبخ  غرفة   وال  فيه  خ   ن ف  ال  طعام  من  بقليل  يكتيف  ويصوم    ،وـهو 
الع تبسًما،  يوميًّا إال  يمزح وال يضحك إال  يعلوه اجلالل، ال  التشيق،  يدين وأيام 

أو   إخواننا  بني  الاصة  اذلكر  حلقات  يف  أو  لطالبه  تدريسه  يف  إال  قليل  وّلكمه 
العامة يف اجلامع، ال ينم، وال يغتاب، وال يلهو، وليس هل أصحاب إال بعض حميب  



  

 

 376 

ن شيخ الصابئة يف الفلوجة  سيدنا، وإن أخص أصحابه ـهو املهندس ماجد فنجان اب
 اذلي  تمكن من خالهل أن ينفذ إىل عدد من شباب الصابئة فأسلموا ىلع يديه. 

اكن   قال:  غفوري  صباح  احلاج  لا  اهلل-وذكر  ذكر    -رمحه  حلقة  حرض  إذا 
 كأنه ماء يغيل.  خاص يشتد به احلال حىت أنك ترى رأسه يبخر ويعلو منه ابلخار

حفظنا  -واكن سيدنا    ،حلب ذكر أنه وصل بعد العرصويف إحدى زياراته إىل  
ل  صايمفجلس    ،يف جملس  -اهلل به ؟ فقال: نعم،  عند أقدام سيدنا فقال هل سيدنا: ي و 

 فسقاه سيدنا بقية كأس الشاي اذلي اكن سيدنا يشب منه.
، سيماه األدب واحلياء،  ملزتًما بتوجيهات سيدنا البهان    -رمحه اهلل-اكن  

أوامره   تنفيذ  واـهتمامه  ـهمه  قدميه،  ىلع  فنظره  مىش  سيدنا  وإذا  أمره   ،  
القشريية الرسالة  يف  ينرصف    ،بالقراءة  يك  أحداث  من  يرى  ما  إىل  يلتفت  وأال 

 اـهتمامه بزتكية نفسه وطهارة قلبه حىت يكتمل حاهل بشيخه. 
ادلر  دخل  إذا  أنه  إال  ثلغة  لسانه  يف  الطبة  واكنت  يرجتل  املنَب  ارتّق  أو  س 

 بفصاحة وبالغة. 
ىلع جممل أحواهل ـهذه، فإذا رأى شيئًا من أحد أو سمع فال    -رمحه اهلل-وبِق  

 ينتقد ويقول: ـهذا ـهو املوجود. 
الشباب صبوة  من  تعاىل  اهلل  حفظه  من    ،وقد  سكنه  انتقل  ثم  يزتوج،  ولم 

من سكن أـهله وإخوانه، وأخذ  اجلامع الكبري إىل غرفة يف جامع اهلداية القريب  
يفكر بالزواج لكن املرض ًعجله يف موت رسيري لمسة أشهر أمضاـها يف مشىف  

وعبد الرزاق، وصاحبه ماجد الريموك يف بغداد، وإخوانه: عبد الستار، وعبد اجلبار، 
 يتناوبون ىلع خدمته. فنجان 

 وفاته:  
هلل ثالثًا، ثم فارق احلياة وـهكذا أمىض حياته وقبيل وفاته أفاق فقال: احلمد  

املوافقـه1413  ربيع اثلاين  4  يوم الميس وصدحت مآذن    ،م1992تشين األول   1  ، 
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وا اهلل  من﴿الفلوجة قائلة:   د  ـه  ا ًع  ق وا م  د  ال  ص  ن ني  ر ج  م  ؤ  ل ي ه     ال م  َٰ ع  ن ق ىض  م من ن ه    ف م 
ر   ن ي نت ظ  م من ن ه  م  ياًل﴾     حن  ب ه  و  ل وا ت ب د  ا ب دن م  تلعلن رحيل أحد أعمدة    (23  األحزاب) و 

الشيخ   وـهو  أال  حالفلوجة  الكريم  للتوديععبد  تتهيأ  الفلوجة  يه  وـها   ،ردان، 
حفلة   وتبدأ  حلملها  األيدي  فتزتاحم  وأحبابها  أـهلها  ىلع  تسلم  اجلنازة  فتخرج 

وتبدأ ادلفوف    ،وترفع األعالم  ،اتلوديع فتبدأ احلناجر باتلهليل  نعم حفلة  ،اتلوديع
يف   تشييعه  وتم  عمالقتها،  من  عمالقًا  وتزف  تودع  الفلوجية  واجلموع  وتدق  ترن 
مجع مهيب خرجت فيه الفلوجة إىل جامع الفاروق، وألقيت اللكمات بتأبينه، ودفن 

 يف مقَبة الفلوجة القديمة. 
 .ومجعك بمن حتب ،حردان م الكري رمحة اهلل عليك يا شيخ عبد

 :مصادر الرتمجة
األلويس،   • ـهشام  اجلنايب،  والشيخ  غفوري، وادلكتورأمحد  صباح  احلاج 

 .كتابيةً  مراسلةً 
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 الشيخ عبد الكريم محوية( 36)
 م 1930هـ/  1349-  غري معروف   

األمحر )  جامعيف    جامع )  أو (  باب 
حلب  ) أوغلبك أنشأه  اذلي  -الشهباء  يف 

بك احلليب    غلو األمري عثمان بن أمحد بن أ
ا    ـه885  ًعميف    احلنيف اململويك يف   لعهد 
الشيخ   اكن املريب الكبري  -قلعة حلب رشيق
قد    -رمحه اهلل- سليم خلف  أبو الرصحممد  
   البهان مريده الصادق الشيخ حممدأقام 
ونائبً مديرً  با   ا ا  جامع  لتم  األمحرعنه  ،  ب 

عدة   ـهذا اكن  و من  نظري  هل  ليس  التم 
حممد  أواًل  :وجوه  الشيخ  ـهو  مديره  أن   :

يف،    البهان ذاك  إذ  سريه   واكن  أوج 
 .وسلوكه
 :حلب أمثال  : اكن حيرض ـهذا التم اغلب أـهل العلم ابلارزين يف مدينةا ثانيً 

املرصي  أمحد  حارضي   ،الشيخ  حسن  صالححممد  والشيخ    ،والشيخ  أبو    ، نايج 
حممد أيب   ،اجلَبيين والشيخ  الشيخ  ومريدي  حلب  علماء  من  الكثري    وغريـهم 

 .الرص
البهان   السيد  اجلامع    ظهر  ذاك  أمضاـها يفيف  مّدة  بعد  مّرة  وحشة   ألول 

اكن  ، فأحاط به مجع غفري بني سالك وتائب ومتَبك، ويف ختم اذلكر اذلي  وخلوة

 جامع باب األمحر ف حلب
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ي بيك وي بيك سيّدنا   يقيمه حيرض  القلب  الكريم حسن الصوت، رقيق  قارئ  للقرآن 
    ولكن من معه، ويفرتش بعضهم األرض من غلبة احلال عليهم، فيخيّل ملن يمّر

   .ة، ملا ـهم عليه من ذكر ورضاعة واجلامع أّن القوم جمتمعون ىلع جناز بني القلعة
 :  سيدنا الشيخ حممد البهان قال 

 رث أك اهل را ص ،صغري، وأنا تمال وأنا مدير -باب األمحر بأطلع من التم »كنت 
مع  ال  -سنة أربعني من   أبدً أبدً   أحد  أميش  ىلعاا  أميش  الطريق،  جنب  ؟  اذا مل .  

نوب، لكن  اذلعرف أ الو  ،يل ذنوب  ليسبكي؟ أ اذامل ،وأنا ماش   حبكي وأنا رايأ
أفهمها،  ما   ذهحبييب ميع، ـهأن  أعرف   حبييب، ما كنت  أريدألنين  بكي  أ كنت 

أ  ذا من ـه رثوأك  ،حبييبأريد    ا والعرفها أبدً أكنت  ذاكرة ما  امل  عرف، ولكنال 
ول  أقن،  يقعدو  مخسون  أربعونابليت  إىل    يللة  لكميع    نيروحو  ا،أبدً   نتلكمعرف  ن

يصيل  ا  يا   :هلم   ، نيلكن  ش  م    ا،صغريً أو  ا اكن، كبريً ملسو هيلع هللا ىلصاليب    ىلع  مرة مئة  هلل لك واحد 
علم،و  ،جتار ي أـهل  أبدً ينخيالفوأن    نقدرو ال  ن  ىلع  ن يصلو،  ا  بعدـها   تلكماليب، 

  رث أك  ، اهللنريد  حنن   ،حنن عبيد اهلل.  وال اآلخرةلدلنيا   لا وما ما   ،ا دنيويً الكًما ليس  
 . «يوجد ال ذامن ـه

عن شخصية رافقته   وـهنا حيدثنا العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد البهان   
  أصحاب من    أحد  هيعرف  لملكن  واجنذبت به وحباهل،    ،فصحبته  ،يف تلك املرحلة

بعد    سيدنا  التسجيل  ظهوراذلين ًعرصناـهم  السيد    ه ذكر  ترددقد  و  ،ـهذا  يف الكم 
 : املسجل  البهان 

 : -رمحه اهلل-إنه احلاج عبد الكريم محوية 
 شهيد احلب: 
احلضور البهان  أحد  للسيد  مذاكرة  تلك    يف  يف  بيقول:  أسـتأنس  عبد  املدة 

ن ًسا   أرى لس ميع يف ادلاكن  الكريم أكرث من كثري من املشايخ، أستأنس به، ملا جي
 
  أ

 أكرث من كثري  من املشايخ. 
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ت له احلب  »  :فيقول السيد البهان   رمحة –  ـهذا اكن صاحيب، مات يف حيب، ق 
ت اًل  -اهلل عليه ت له.ق ت ل ق   ، احلب ق 

بعدـها صار  اهلل،  اهلل  يقول:  اذلكر  أثناء  يف  الوقت اكن  ذاك  يف  احلضور:  أحد 
 .(1)  يقول: نبهاين نبهاين

نعمالسيد   عليه:  ،  :  قال يل رمحة اهلل  فمه  من  وإذ  اكن  صحيح.  اهلل  يذكر 
مرة  طلعت   نبهاين،  الستة آالف  أنا ال ول  قأحييك يل،  اكن  نبهاين  للشيخ  احك   هل: 
   أعرف.

إىل أن مات، من ساعتها، من دقيقتها، اهلل    -اهلل يرمحه-(2) ق  ومن ساعتها الزت   
، يعرف ذرات  ]حيّدق نظره إيل[يب  يرمحه، اجنذب، طول ما ـهو جالس ـهكذا يعمل  

بلنكو ينظر، حىت جيّره  فما  بلنكو مفيت حلب(    حممد )الشيخ    وجيه لكها، ـهكذا 
 ا.يفارقين أبدً أن  يقدر اليقدر، 

، ليس ـهو حباجيت، وال أنا ابدً ، وأنا صادق، وصحبتنا هلل ال لغرض أا اكن صادقً 
 حباجته.

مين! خياف  كم  اهلل!  يا  مين،  احلب  خياف  باهلل  »  خوف  أعلمكم  أنا 
 .(3) «وأخوفكم منه

 صحبة، ال تعلق شيخ وتلميذ.. ال.. لكن   وتعلق بعدئذ  
 ن سنة ملا تويف. ا وعشيأحد احلضور: اكن عمره مخسً 

 

 فين فغاب يف ذكره، ومقام الفناء مشهور يف كتب الصوفية.  (1)
 أي اتلصق به، فلم يطق فراقه أبًدا.  (2)
  أعلمهم   إين  واهلل»  بلفظ  «صحيحه »  يف   «ابلخاري »  رواه  «منه  وأخوفكم  باهلل  أعلمكم   أنا »  (3)

 اتلعمق  من  يكره  ما   باب  -  والسنة  بالكتاب  االعتصام  كتاب)  خشية«  هل  وأشدـهم  باهلل
 .97: 9[  7301] رقم حديث( وابلدع ادلين  يف  والغلو  العلم، يف واتلنازع 
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 ا.يقول يل: الكب حارتكم أحبهاكن  : السيد  
ـهذه عالمة احلب، يقول يل: الكب حارتكم   «وما حب ادليار»ـهذه من عالمة 

 ا.أحبه
 ينسيك األم والودل والزوجة.  ـهذه عالمة احلب، ـهذا احلب

 من أحواهل: 
 . أبًدايقعد عندي، ال يروح بالليل اكن وـهو مزتوج وهل ودل وزوجة، ـهنا 

إىل ابليت    ونروحمن العشاء لعندي إىل جامع باب األمحر نعمل التم،    أيت ي 
إىل   نبّق  الريب  باب  أقل  إىل  أو  أكرث  بساعة  الفجر  نأيت قبيل  ـهنا    ثم  إىل  إىل 

ما   للكتاوية،ا و  نصيل  الضىح،  نصيل  أن  إىل  إيله  اهلل  يوميوفقنا  لك  عند  ـهكذا   ،
 .قلياًل الضىح ننام 

 أديبًا. -رمحه اهلل–اكن 
 يف الطلب.  ا صادقً اكن الطريق ـهكذا، 

 رمحة اهلل عليه. ،احلاج عبد الكريم صادقيا شيّخ!  
 ـهكذا الطريق شيّخ. 

ألنه أت أناس يريدون أن يفرقوا بيين وبينه،   ؛ل، ق ت ل من كرثة احلبـهو ما حتمّ 
يلّع   ذلك  يؤثر  ال  أبًدا،    ،أبًداأنا  عندي  فارقة  مايه  ًعدي    ـهوأنا  شخص  عندي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصـهو املسكني، أنا متعلق بالرسول لكن  
    [.ويقع غىم عليهي  ]ن ر  ف  ص  احلضور: شيّخ يف بعض األحيان ي  أحد  

 يتحمل من احلب. يف محص صارت معه أكرث، الشيخ قال يل. ال السيد: يقع، 
 .  مثل الشبة أبًدا ما اكن يتحمل، يقع، احلب يرميه، يصري 
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 . ما اكن يتحمل ،قوة يلزمها 
اـهو قلبه  و يس، وبسيط، ما عنده ك َب، حييك يل عن قضاياه ومسائله جدًّ  . ك 

محويّة،  خصوًصا   بيت  من  عبد  ـهو  احلاج  ـهو  أمجع،  محوية  بيت  خنبة  ـهو 
 رمحه اهلل.  ،الكريم

ّ وّ اكن ك   اس  ي ا جدًّ اهلل يرمحه. رمحة اهلل   ،اكن كويس  احلاج عبد الكريم،  ،جدًّ
 عليه.

ماتت، لم يبق أحد. رمحة اهلل    وعنده بنت أيًضا   ماتت زوجته حلقته،موته    بعد
 عليه.

 ـهذا الطريق سيدي. 
اكن بيده    بعد العرص أبعثه ألنه  لم يعد ينفك عين إال أن أبعثه أنا بعد العرص،

أنا، احلاج مصطىف يف داكنه  ادلفرت   قال يل:   )محوية(  ، يكتب، ـهو بيده الك، أبعثه 
 . أبًدايروح، ال يقدر أن يرى غريي ال فريى خاليت، ل  فليذـهب خاليت تعبت جًدا 

ي املدينة(  )سوق  املدينة  إىل  يروح  العرص  بعد  أبعثه  عليه،  اهلل  إىل    أيت رمحة 
يأيت   العشاء  والعشاء،  املغرب  بني  ورد  هل  األمحر،لعندي  ابليت،  باب  كنت    إىل 

، من أول يوم  اأبدً ـهكذا    ، ـهذه يوميًا بباب األمحر، يطلع ميع إىل ابليت  أعمل ختًما 
آلخر يوم لكه ىلع ـهذا الشك، يروح ميع إىل ابليت نقعد يف ابليت إىل قبل الفجر  

يف  نصيل الفجر، نعمل مذاكرة إىل ضحوة،  ثم  يعات،  ك  بساعة نأيت إىل ـهنا، نصيل ر  
 وديدننا. ، وـهذا شأننا قلياًل ننام  ، بعد الضىحضحوة نصيل الضىحال

 ـهذا الصدق شيّخ. 
 أنه شهيد.  ك، ال ش شهيًدا، أخذـها، راح -محهاهلل ير-ناهلا 

   .أحد احلضور: شهيد املحبة
 السيد: إي! معلوم، شهيد املحبة.
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ا    صادق ميع شيّخ، فهو بالنسبة يل  صادق ميع، امتحنته، صادق، أما أنا  جدًّ
كنت   أنا  مشغول،  أنا  فرائح،  ـهو  أما  أحبه،  ًعدي،  به  شخص  أستأنس  مشغواًل، 

ّ ال أكرث، أما ـهو فب   استئناًسا    صادق.حقيقة وأخالقه مجيلة،  يته، وصادق، لك 
 . ، اهلل يرمحهاجدًّ وأخالق مجيلة، أخالقه مجيلة 

 وفاته: 
، رمحه بريوت   يف سنة،  نيمخس وثالث أي منذ  ،  م1930  املوافق،  ـه1349سنة  تويف  

 اهلل. 
 «. ، قضية الطريق ملن صدق ال ملن سبقـهكذا يلزمها صدق

أخرًيا: ـهذا ما حصلنا عليه من سرية ـهذا املحب الصادق، ولم نستطع الوصول  
 إىل معلومات شخصية أو علمية أو سلوكية أكرث. 

 :مصادر الرتمجة

  يف   املسجلة    البهان  حممد   الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكرات  •
 . دلي  حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)

 . (67: 1)   3ط «السيد البهان» كتاب •
 ملف مسموع: 

 لسماع امللف الصويت، فضاًل اقرأ الرمز اتلايل: 
 
 

  

البهان وـهو يتحدث  لسيدنا تسجيل
 .عن الشيخ عبد الكريم محوية
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 َجْل   دْ يْ دِ عبد اهلل حَ   ( الشيخ37)
 م 1993  –  1901هـ/  1413 - 1318

 
الف   عبد اهلل بن حديد  الشيخ    املقرئ   ريض العالم 

ل  بن أمحد بن صالح.    بن ج 
 والدته: 

اهلل-ودل   النساف  1901م  ًع   -رمحه  قرية  يف  يف م 
 . الفلوجة

 دراسته:  
د   واألرياف، كما  القرى  القراءة والكتابة يف  بداية حياته  وتعلم ر  تعلم يف  س 

 حفظته يف الكتاتيب. القرآن الكريم ىلع أيدي 
من جمالسة احلاج   عبد العزيز السامرايئ كما أفاد ثم تتلمذ ىلع العالمة الشيخ

 حممد الفياض الكبييس. رمحه اهلل. 
 : وظائفه 

املدرسة  »  الوافدين اجلدد إىل املعهد اإلساليم   توىل الشيخ عبد اهلل حديد تعليم
 يف الفلوجة.   «اآلصفية
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 الكبري فله وظيفتان: أما يف اجلامع 
العلم لطلبة  اتلالوة  أصول  تدريس  مدرًسا األوىل:  فبِق  يف    ،  الكريم  للقرآن 

م واكنت هل غرفة  1964وبداية تعيينه فيه ًعم  ،  اجلامع الكبري يف الفلوجة مدة طويلة
 . بعد انتقال الشيخ عبد العزيز من املدرسة بسبب املرض  خاصة فيه

يها: العالمة الشيخ عبد  ف  ومن أخص شيوخه  ،وضبطها اثلانية:  تعلم الفرائض  
 .السامرايئالعزيز سالم 

ما أي  الشعية  القسامات  كتابة  بمهمة  قام  بمسائلها  وأحاط  أتقنها  أن   بعد 
باملواريث الرتكة    ،يتعلق  بينهم  الشيخ عبد اهلل يلقسم  إىل  يأيت  فمن مات هل ميت 

تستغرق املسألة يومني أو أكرث    ، وأحيانًا ل  م  وال ي    ل  ك  الشعية فال ي  وفق املواريث  
وارتباطاتها  الوفيات  كرثة  املناسخات  ،بسبب  بعضها    وتسىم  األوراق  ويلصق 

 . ثم يضع الاتج وكأنه حاسب آيل هلذه املسألة ويضع لك نصيبه ،ببعض 
سامات الشعية،  وحمكمة األحوال الشخصية يف الفلوجة اكنت حتيل إيله الق 

الوارث   ، واألجر غري  حمدد بل ـهو ىلعأجًرا فيأخذ عليها   فإن اكن ،  حسب  حالة 
اليت    غنيًّا  الفقرية  األرس  ىلع  أخذ  ما  ويرد  منه  إىل  يأخذ  بنفسه  ويذـهب  يعرفها 

الوارث الفقري    ،مواساتها  وأما متوسط احلال فيأخذ أقل مما يأخذه من املورس، وأما 
يقة أشبه ما تكون بعمل سيدنا  وـهذه الطر   طيه مما أخذ من الغين أو من دونه،فيع

لتجار يف ليف سنوات عمله يف اتلجارة أو يه تطبيق تلوصياته    البهان احلبيب  
 اتلعامل مع املشرتي. 

الكبري   اجلامع  يف  حلقته  يف  الاسكّ ذ  ي  فتجده  واآلخرة  ر  ويعظهم    ،باتلقوى 
 ويوجههم. 

الاجح املصلح  إىل    ،وـهو  يبادر  األفراد  أو  القبائل  بني  الصومات  تقع  فحني 
الزناع طريف  يعظ  أن  بعد  بينهم  باالست  ،الصلح  وال  ويذكرـهم  اهلل،  حلكم  سالم 

 ىلع حساب احلق لكن باملوعظة احلسنة.  امل أحًدا ، وال جييهاب َملوقًا 
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اهلل -اكن   الفقر  -رمحه  واملحتاجنييتعهد  واء  زاك  الاس،  فيعطونه  به  ة  يثقون 
وصدقاتهم أمانةفيوز،  أمواهلم  بكل  وعها  أمينًا ،  جتد  أن  ينفق  مث  قّل  اكن  بل  له 

و جيبه،  من  ىلع  عليهم  بنفسه  العيدين  أو  الشتاء  أول  يف  والقماش  املؤن  يوزع 
 املحتاجني يف بيوتهم. 

 : مع العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
بالقدوم إىل حلب وزيارة العارف باهلل  ل  ممن تشف  الشيخ عبد اهلل حديد ج  

اللكتاوية يف  البهان  حممد  احلبيب  ،سيدنا  سيدنا  عنه  عنده  »:    وقال  ـهذا 
 استعداده السري والسلوك.  ويفهم من الكمه  « استعداد

م،  1965ل  ممن رشفه اهلل باحلج مع السيد البهان ًعموالشيخ عبد اهلل حديد ج  
 العظيمة. وشهد املشاـهد 

:  (234:1)  3ط    «السيد البهان»جاء يف كتاب    كما األلويس    قال الشيخ ـهشام
قال:  » بالعراق،  الكبري  الفلوجة  جامع  يف  الفريض  حديد  اهلل  عبد  الشيخ  حّدثنا 

إيلنا ، وبينما حنن جلوس صعد  لسيّدنا الّبهان    ا حرضت بمكة املكرمة جملسً 
 شيخ مهيب الطلعة وـهو ينشد:

ــع  ــا طلـــــ ــدر علينـــــ  ابلـــــ
 

 مـــــــن ثنيـــــــات الـــــــوداع 
 

سيّدنا الرض   يا شيخ، أرسلت لك سالًماوحني دخل وس   فظننته  قال:   لّم 
الريح! قال   ثّم نهض وقال: ـهنيئً مع  لكم بصحبة    ا : )وصلين(! فتحّدثا ساعًة، 

 ـهذا الشيخ، أرجو املعذرة يا شيخ، لقد أسأت األدب معكم. ثّم وّدعه وخرج! 
املال الرجل، فقالوا: إنه الشيخ علوي بن عباس  املالكية  فسألت عن  يك، مفيت 

 بمكة املكرمة«. 
اهلل احلديد ـهو ذلك الرجل الصالح    احلاج عبد»  صِّخ: الشيخ حامد    تب ل ك

ىلع   حاهل  يدلّك  تاذلي  البهان  عاىلاهلل  سيّدنا  رافق    ،  ، ّجه  ح  حيدثنا  واك  يف  ن  
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امهلل ارزقنا احلج : »ومّما سمعت  منه دًعء سيدنا  ،-رمحه اهلل-بقسم  مّما شهد ويبيك
العارف     :فسأتل ه  عن املعىن فقال«  والاس راجعون للحج موسم  حيجه الاس  وأّما 
 .  فهو يف حج  دائم فّك أوقاته حج  

عبد احلاج  أحب   احلديد    إيّن  اهلل-اهلل  علّمين    -رمحه  ـهو  ذكريات   معه  ويل 
يأيت  الفلوجة ضىحً القرآن واكن  الكبري يف  للجامع  بعد صالة   إال  ، وال خيرج منه 
أتذّ  ولم  متفكًرا العشاء،  صامتًا  العبادة،  ـهذه  عن  ختلّف   يوًما  ،    كر  ًعيلة  ـهّمة  ذا 

جمالست   تكلمأحب   يل:  فيقول  لم    .ه  اذلي  الفتح  غريه فيأتيين  مع  ه   أتكلّم     ،أجد 
، وإذا أقيمت الصالة أحاول الصالة دواره أليّن أجد  السكينة  والشوع  وـهو يبيك

 .  لكرثة بكائه بصمت   واإلمام يقرأ تَّسي إيّل 
احلداد   بشري  الشيخ  عنه  اهلل-قال  عبد»  :-رمحه  اهلل   احلاج  باسم  ّىق  ي رت  اهلل 

رث من ذكر ـهذا االسم ألنه اكن ي  « الكريم  «. (الكريم ) ك 

هما اهلل)الشيخ حممد بشري حداد ثم الشيخ عبد اهلل حديد جل، من ايلمني:   (رمح
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 من صفاته: 
رأيته ما  إذا  الوالية ظاـهرة عليه،  اللهجة  ،اهلل  ذكرت    اكنت  مهابًا، ال    ،صادق 

ورًًع  بّكاء،  الفكر،  متواصل  القليل،  إال  تيمزح  اهلل  ، ال  ولقاء  اآلخرة  عنه  غيب 
ال تهمه ادلنيا، ال يميل إىل صحبة املجاذيب بل حيث ىلع صحبة أـهل    زاـهًدا  ،تعاىل

 ال يهدأ لسانه من ذكر اهلل.  ّق والعلم، ال حيب الغيبة وأـهلها،الكمال من أـهل اتل 
ا  عبد  الشيخ  فقال:  وصفه  السامرايئ  سالم  الصحابة  »لعزيز  يرى  أن  أراد  من 

 . « وحاهلم فلينظر إىل الشيخ عبد اهلل حديد

 مرضه ووفاته: 
 ل الاس. ا يف آخر أيامه اكن يميل إىل اللوة واعزت

يومً  وسبعني  أربعة  حياته  آخر  الغيبوبة  فتويف  دخل  األجل  وافاه  رمحه  -ا حىت 
 م. 1992حزيران  7املوافق  ـه1413ذي احلجة  17يوم االثنني  -اهلل

اشرتك فيه العلماء ووجهاء ابلدل ومجيع الطبقات ودفن    جرى هل تشييع عظيم 
 للشيخ حممد عبد اهلل الفياض.   يف مقَبة الفلوجة القديمة حماذيًا 

   وأسكنه فسيح جناته، ورفع مقامه يف عليني. ،رمحه اهلل

 : الرتمجةمصادر 
 (. 234: 1)   3ط «السيد البهان»كتاب  •
 .، مراسلة كتابيةصّخالشيخ حامد ولشيخ ـهشام األلويس، ا •
 . (51) «والشخصيات العلمية فيها  ةتاريخ علماء الفلوج » •
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 ( احلاج عبدو ابليك 38)
 م 1984  –  1927هـ/  1404 - 1345

 

اتلاجراملحّب، املتفاين يف خدمة شيخه  
عبدو    ومنهجه ابليك،  احلاج  حممد  بن 

يف   واملثبت  به  املعروف  اسمه  و)عبدو( 
)عبد   احلقيِق  واسمه  الرسميّة،  اثلبوتيات 
اهلل صادق(، ودل يف باب املقام يف حلب ًعم  

  م، وـهو من أرسة معروفة بالرثاء.1927

 زوجته وأوالده: 
م من احلاجة الصاحلة اتلقيّة ـهدية بنت حممد عّطار، أخت  1946تزّوج يف ًعم  

صالح عّطار، ورزق منها بأربعة أبناء وثالث بنات، وـهم )حبسب والدتهم(:    احلاج
الشيخ حممود فّجال(، حممد عدنان ل ك )زوجة  وعبد اهلادي، وفاطمة، وسكينة،   ،م 

 وعبد احلكيم، وأمحد يارس. 

 أعماهل: 
فمه ملعقة من اذلـهب احلاج عبدو ويف  احلاج  يقال  كما   ودل  وادله  فقد اكن   ،
، حيث يملك الكثري  ئها ابلارزينحممد من أعيان حلب املرموقني، ومن أثرى أثريا 

من األرايض والضياع والانات واألمالك وجرات اذلـهب الكثرية، وـهو من اذلين  
 ساـهموا بدعم اثلورة ضد االحتالل الفرنيس. 
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، فتحمنل أعباء إخوته  احللم اغ ( ثم وادله وـهو لم يبلغتوفيت وادلته )عدوّية دبن 
، ة املنتجات الزراعية واحليوانيّة، من جتارمن أعماهل  ، وورث من وادله شيئًا هوأخوات

وحنوـها  واألصواف  واألغنام  أمحد  ،  احلبوب  ألخيه  بها  العمل  عهدة  سلّم  أن   إىل 
الغالت  ؛توفيق من  الكثري  ورسقته  املحتل  بوجود  آنذاك  القاسية  احلياة    ، لظروف 

ا تلجارة  وبيًعا ويلتفرغ  وجتارة  تصنيًعا  وحنوـها،  واجلوارب  واملناشف    ملالبس 
وباجل سورية،  حمافظات  مجيع  إىل  ضخًما ملة  مصنًعا  س  ادلا   أسن خلية  لأللبسة 

  ، ل يف سوريةعملوا يف ـهذا املجا   القطنية يف باب املقام حبلب، وـهو من أوائل اذلين
 . واستمّر فيها حىت وافته املنيّة

الفرنسيني الريّية، اكن احل  اج عبدو أمني رس مجعية أرس شهداء اثلورة ضد 
يف   زمالئه  مع  شارك  فقد  ونفسه،  بماهل  الفرنسيني  للمحتلني  املناـهضني  ومن 

الفرنيس، وحي   باالحتالل  املنّددة  أنّ املظاـهرات  الفرنسيني    هىك  الار ىلع  أطلق  مّرة 
فدت ذخريته من الرصاص،  اذلين جاؤوا لفض إحدى املظاـهرات، فحارصوه وقد ن

أخَبـها بنفاد ذخريته، فأمنته األزقة حيث عرفته إحدى النساء و  فاتلجأ إىل بعض 
 بفضل اهلل.  وًعد إىل مزنهل سالًما اغنًما  عندـها حىت جاء وادله وعدد من رجاهل،

من ادلاعمني الكبار جلمعيّة الهضة اإلسالميّة، ومسؤول عن   -رمحه اهلل-وـهو 
ت ادلولة اجلمعيّة سنة   م. 1984األضايح فيها وأموال اتلَبًعت إىل أن أممن

 : وفادته ىلع العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
  سيداليف ابلداية اكنت زوجته أم حممد وابنته الكَبى ملزتمتني باذلـهاب إىل  

حىت   البهان   والقال،  باحلال  عبدو  احلاج  ىلع  فأثّرتا  النساء،  درس  وحضور 
البهان دانبه، فسمع 1960ذـهب إىل سيدنا، حبدود ًعم   السيد  م، فلما جاء جعله 

وسماع الكمه مع ما رآه    ،خدمته  وهلفتهم ىلع  ،الكمه ورأى حمبة األصحاب للسيد
وإذا جلس جلسوا، جملس علم وفضل، كما   ،من احرتام األحباب هل فإذا قام قاموا 

 أعجب بعنايته بنظافة املدرسة وترتيبها، فوقع حب  السيد يف قلبه فالزمه.
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البهان حممد  سيدنا  ابليك  عبدو  احلاج  فنال     الزم  أسفاره،  من  كثري  يف 
كما نال رشف مالزمته ومرافقته يف كثري    م.1965رشف احلج معه بابلاخرة يف ًعم  
 من تنقالته يف حلب وخارجها. 

إذ اكن    ،م1967م  ًع  وحظي بشف ادلفاع عنه حني تعرضت حياة سيدنا لطر
لل املراقبني  تلضليل  وعملت  خططت  اليت  اثللة  اعتقا الراغبني  سيد  مع  هل،  يف 

  شيوخ   لكباس  قالع  مع    ،البًسا مندياًل بدل العمامة  وخرج السيد البهان متخفيًا 
الكتاوية  ،العربية  العشائر  يف  أصحاب    وودعه  من  وجمموعة  ابليك  عبدو  احلاج 

للكتاوية إىل قرية ابلويدر  من ا  -ملسو هيلع هللا ىلصتأسيًا برسول اهلل  -متخفيًا      فهاجر  ،السيد
قرية جنوب   تتبع  )ويه  الضمان  حلب  تل  مللاحية  سمعان  اتلابعة  جبل  يف نطقة 

 . حمافظة حلب(
للعلماء وقتها وما رافق ذلك من االعتقاالت اليت حدثت    وسبب ـهذه اهلجرة

ذلك  ، ووقوفه  أحداث وقتها   ،ضد  ادلولة هل  احلاج    ،وتهديد  اعتقل  إثرـها  وىلع 
أسبوعني عن  ربت  مدة  من    ،عبدو  ثلة  ومعه  املسجد  الزم  رساحه  لق  أط  وملا 

 . أصحابه حراسة ومحاية ألـهل بيت سيدنا 
  فاتح   ادلكتور   مستشىف  يف  البهان  السيد  أجراـها   اليت   العملية  أثناء  والزمه

 . ا نهارً  يلاًل  معه وناوب  فيصل بشارع  السبيل منطقة يف عطار
وختام الشف أن حظي باملشاركة بتغسيل اجلسد الطاـهر وتكفينه ومواراته 

 إىل مثواه األخري. 
، وسبق غريه يف املحبة واملالزمة،  وـهكذا حظي بالقرب الشديد من السيد  

كثريً  السيد  جيالس  أحيانً ا فاكن  املجالسة  وتطول  يف    ا ،  الفجر  قبيل  اثلانية  حىت 
أرادوا شيئً  إن  السيد  أحباب  احلاج عبدو، واكن  أو يف مزنل  دفعوا   ا اللكتاوية،  منه 

 هلم عنده.  ا احلاج عبدو يلكون شفيعً 
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هلا:   فقال  عصيب،  عبدو  بس  لسيدنا:  حممد  أم  زوجته  قالت    حجال،  »ومرة 
 . وجعل يمدح احلاج عبدو. «أنا أحب حج عبدو ،عبدو منيح  حج  ،عبدو جوـهرة

أنا آكل  »يقول:    واكن    وقد رشف سيدنا مزنل احلاج عبدو بزيارات عديدة،
 . «عند احلاج عبدو وأتضلع ألنه كريم

فّجال  قال الشيخ حممود  اهلل-  صهره  احلرص  -رمحه  احلاج عبدو كثري  »واكن   :
بيته يف   القلعة، واكن ىلع دعوة سيدنا وإخواننا بصحبته إىل  املقام بقرب  يح باب 

اذلين   أـهله  بطيب  الطعام  يب  ط  أي:  أنفاس.   الطعام  ويقول:  طعامه  سيدنا حيب 
فيضع الطعام مرة    ،يقومون بطبخه. وربما اكن سيدنا يقول: يا حاج عبدو أنا جعت

املذاكرة   يعمل  فراًشا ثانية. واكن سيدنا  يفرشون هل  الفجر،  إىل  جيلس عليه   عنده 
نا متحلقون حول السيد احلبيب، ولكهم يف خشية وأدب، وال تنس نكت  وإخوان

وترى اجلمال والكمال خييم    ،هل املجال  األستاذ حسان اللطيفة إن فسح السيد  
سيدنا   اكن  اليت  العربية  ادلار  فناء  جنبات  ابلاّكء    يف  اإلخوان  يف  وترى  حيبها 

 .طربًا والاشع واملتأمل واهلائم والسائل ومن يرقص باطنه  
ال  ا وأحيانً  منرًيا يكون  القمر  فرتى  الصف  يللة  أشعته    مرساًل   عليهم،  ليل 

بالظر إيلهم، وذلك يف سكون الليل وـهدأته    ـهائًما   اليت تالمس الوجوه وال جترحها،
وينريـها،   القلوب  يغزو  اذلي  ونوره  السيد  وشعاع  ورقتها،  السحر  نسمات  وعند 

 . وما رشبوا مداًما وترى اإلخوان ساكرى باهلل ويف اهلل ومع اهلل
مباراكت عشناـها  تعود    أيام  ـهل  آـًها  ثم  هلا  آـًها  احلبيب يلايل وصال  السيد  مع 

سيد املسكية باللحم وادلم والعظم، وباهلواء اذلي  مزجت أنفاس ال  ، لقدكما اكنت
اشتملت نستنشقه بما  السالفات  الليايل  تلك  تذاكر  إىل  بنا  يعود  العليل  والنسيم   ،

اذل من  العطراتعليه  والعمكريات  احلياة،  وـهو  العمر،  ـهو  سيدنا  مع  تعلم ر  ولو   ،
لسابقونا ع الَّسور واحلبور  ليه بكل اغل ونفيس، امهلل  امللوك ما حنن عليه من 

ن وجهته إيلك حىت صار ال يتلكم إال   زدنا وال تنقصنا، وأتمم نعمتك علينا بوجه م 
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،  اب لكه بك فهو عبدك وحدك بك، وال يسمع إال بك، وال يبرص إال بك، وحىت ذ
 .«وال حركة هل وال إرادة إال به ،ته وصالته ونسكه هلل رب العاملنيفحياته ومما 

 صفاته: 
رجولة  لشجاعة والاك،  بصفات يعرفها عنه لك من اتصل به  ر احلاج عبدواشته

أذى أو  من   دون  هل،  حدن  يعطي عطاًء ال  كريًما  واكن سخيًّا  وأمىض جلن  وادلين،   ،
الفقر الفقراء  اء واملحسنني واملشاريع الريّيةوقته يف خدمة  ، واكن يتقىص أحوال 

يف انتشال عدد من األرس  يف األحياء الشعبيّة ملنحهم املعونات املاديّة، وهل الفضل  
الفقر القلبمن  بطيب  ع رف  كما  األخالق  ،،  م  ،ودماثة  أحبّهولك  عرفه  كما    ،ن 

ده  ن من أحفا تويف يف السيارة اكن بصحبته اثنا   ، وملا اكن متعلًقا بأبنائه وأبناء أوالده
 واكن حمبًّا صادقًا ومتفانيًا يف خدمة الشيخ البهان.  ،الصغار

ال:   تزويج ابنته للشيخ حممود فجا
»واكنت فّجال:  الشيخ حممود  ابليك-أم حممد    قال  عبدو  احلاج  طب    -ابنة  خت 

وأنا كثرًيا  ابنيت  ـهذه  ويقول:  خاطب،  لّك  يرفض  لسيدنا  ذلك  يذكرون  وحينما   ،
يلّوح ويقول: عندي اثنان ذاتيان واحد مزتوج واآلخر غري  سأزوجها. واكن سيدنا  

 مزتوج. وذلك يف جمالس خاصة للنساء«.
فقال سيدنا  احلاج عبدو  ابنة  االستخارة ىلع    :وقال: »طلبت من سيدنا عمل 

 »االستخارة كويسة شيّخ كويسة«. 
 : -رمحه اهلل- بعٌض من أقارب احلاج عبدو ابليك
البهان:   فاروق  حمبًّا صادقًا    -رمحه اهلل-عبدو  اكن احلاج  »قال ادلكتور حممد 

اشته  ومتفانيًا  كما  الشيخ،  خدمة  رجااًل يف  األرسة  ـهذه  أفراد  من  عدد    ونساءً   ر 
عليهم،   وأطفااًل  يثين  الشيخ  واكن  وإخوته،  ـهيثم  احلاج  منهم  الشيخ  مالزمة  يف 

نوا قريبني منه وينتيم معظمهم إىل اجليل  وحظي أطفاهلم برًعية الشيخ وحمبته، واك
 .«اثلاين واثلالث من إخوان الشيخ
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فّجال:   الشيخ حممود  ابليك  »وقال  الغين  ـهيثم ولؤي وجنيب أوالد احلاج عبد 
مات   الغين  عبد  واحلاج  لسيدنا،  واكنوا حمبني  أخته،  وزوج  عبدو،  احلاج  عم  ابن 

طع إدخال اثلانية إىل السيارة،  بدمشق فجأة، وضع رجله يف السيارة ومات ولم يست
سيدنا   يقول  زوجته،  ترافقه  حلب  إىل  عبد  ونقل  سيدي  حلب  إىل  به  جاء   :

الظهر    ا القادر اجليالين؛ ذللك طويت هل األرض. ومات الساعة اثلامنة صباحً  ويف 
 يف رمثه، ومات يف أواخر األربعينات. ا اكن موارً 
واكنت تقام يف بيته صيغة   لسيدنا    ا حمبًّ   -رمحه اهلل-احلاج عبد الغين    واكن

اليب   وأوالده حيبون   ملسو هيلع هللا ىلص الصالة ىلع  زوجته  واكنت  خادم هلم،  وـهو  لك يللة مجعة 
 .«سيدنا ويداومون ىلع مذاكرته

 وفاته: 
ـه.  1404ًعم  تويف يف حادث سري ىلع طريق جبلة والالذقية يف اثلاين من رمضان

  ، ودفن يف مقَبة السفريي الوسطى حبلب باملعادي.م1984 حزيران 2املوافق 
 :مصادر الرتمجة

الـهذه الرتمجة  أعد ه  األستاذ ادلكتور يوسف فجن ب ط   من املصادر اتلايلة: (1) س 
 . »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره« •
 .رمحه اهلل ،الصهر احلاج عبدو ابليك وادلي الشيخ حممود فجن  •
 . عبدو ابليكابنة احلاج  •
 . وحممد عدنان ،عبد احلكيمأبناء احلاج عبدو ابليك: أمحد يارس، و •

 

ا  حممود   بن  يوسف.  د.أ(  1)  ىلع   حاصل  م،1977  القاـهرة  موايلدمن    حليبم(:  1977ـه/1397ل )فجا
 ،ـه1436  ًعممنذ    بالرياض  سعود   امللك  جامعة  يفيعمل أستاًذا    اللغويات،  يف  اهادلكتور درجة  

 لفخر  املفصل  شواـهد  رشحو  الشاب،  ابن  عند   والرصفية  الحوية  اجلهود وهل من املؤلفات:  
  تعلم   أثرو  داليلة،  تركيبية   دراسة   الكريم  القرآن  يف  لعلو  وحتقيق،  دراسة   -الوارزيم  ادلين
 . (كتابيةً  . )مراسلةً والعقلية الفكرية القدرات تنمية يف الحو



 
 

 
 

395 

 ( الشيخ عالء ادلين عاليا39)
 م 2010  –  1919هـ/  1431 - 1337

 
احلاذق،  ،العاملالعالم   قوة صاحب    املحقق 

ابليان وسطوع  ادلين    الَبـهان،  عالء  العالمة  الشيخ 
  .عاليا 

 والدته ونشأته: 
تادف  1919ًعم    -اهللرمحه  –ودل   مدينة  يف  م 

و ملدينة حلب،  العباس اتلابعة  إىل سيدنا  نسبه  ينتيه 
  ملسو هيلع هللا ىلصعم الرسول األعظم . 

 . ()تادف يف مدينته   احلاج حسن عبود عاليا اكن تاجًرا وادله 
يف  و  وـهو  األب  يتيم  يكون  أن  اهلل  وشاء  إخوته،  أصغر  ادلين  عالء  الشيخ 

وأريده أن يكون    ،إين أرى فيه طالب علم):  الرابعة من عمره، واكنت وصية وادله
 .  (طالب علم 

يتيم األبوين   بأبيه، فصار  أمه  العمر حىت حلقت  اتلاسعة من  ما إن أصبح يف 
يوسف   واحلاج  حممد  احلاج  إخوته  اهلل -ولكن  وادليهما   -رمحهما  بوصية  الزتما 

 واعتنيا به لك االعتناء.
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وحني بلغ اثلانية عشة من عمره طلب من أخويه االتلحاق باثلانوية الشعية 
واكن   العلم،  لطلب  حلب  اهلل -يف  ـهذا    -رمحه  مثل  يطلب  األرسة  يف  فرد  أول 

 الطلب.  
الطلب خوفًا  بهذا  أخواه  يقتنع  الَب  لم  قليل  السن  فقد اكن حديث    ة، عليه 

 اهلل. رمحه  ،وحتققت رغبة وادله لكنه ظل متشبثًا بطلبه حىت وافقا عليه،
ينجح إال واحد يف    لم  إذا  العلم ويقول هل:  اكن أخوه حيثه ىلع اجلد يف طلب 

 الصف فيجب أن تكون أنت ذاك الواحد. 
 بنتان.  م وهل أربعة أبناء و1949ًعم  -رمحه اهلل-تزوج  

 دراسته:  
الَّسوية املدرسة  إىل  ًعم    انتسب  حلب  يف 

 م. 1951تسب إىل األزـهر الشيف ًعم م، ثم ان 1933
 . م1961ًعم دمشقيف كلية الرتبية باتلحق ثم 

الشيف   األزـهر  إىل  فيه  انتسب  اذلي  العام  يف 
دامعة القاـهرة لكية احلقوق واستمر فيها   اتلحق أيًضا 
 مدة ًعمني. 

 من شيوخه ف العلم: 
والشيجالعب  أسعدحممد    الشيخ األيويب،  ،  اهلل  فيض  سعيد  يخ  حممد  والشيخ 

خياطة، جنيب  والشيخ  الزرقا،    إدليب،  مصطىف  السلقيين.  والشيخ  والشيخ  حممد 
 . رمحهم اهلل مجيًعا 

 من زمالئه ف ادلراسة:
يلع   حممد  وادلكتور  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  وادلكتور  علوان،  اهلل  عبد  الشيخ 

 الصابوين، واألستاذ عبد الرحيم عالف، وادلكتور حممد رواس قلعة يج 

 عالياالشيخ عالء ادلين 
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أديب   والشيخ حممد  النسييم،  ناظم  الطبيب  واألستاذ عبد  حسون،  وادلكتور 
   رمحهم اهلل.  .الَب عباس

 ه: ات صف 
إىل الطول، حنيف، رسيع الطو والالكم وابلديهة، قلما   ، مائلـهو معتدل القامة

جادي،مازًحا تراه   دائًما   ،  اذلـهن  موقر،  مسكون  حمبوب،  جًدا  بتأمالته،  من    قريب 
والغوص ىلع  اجلادّ  اتلنقيب  يف  وحذاقته  مكينة،  العلوم  يف  ماكنته  طالبه،  من  ين 

لية   العلماء، وًعيلة القباء.املعاين حادة، ومناقبه الشخصية جعلته يف ع 
 . أويت الشيخ عالء ادلين عاليا قوة الَبـهان، وسطوع ابليان مع الصَب واملصابرة

 
 
أ والشعر،  باألدب  اـهتمام خاص  البهان    ف  لّ هل  السيد  ألفية يف مدح  قصيدة 

 . استعرض فيها لك حياة السيد 
 يقول يف مطلع ـهذه القصيدة: 

ومصابه فقده  بذكرى   أعظم 
 

شعبان هحني    آب ه    مع    اتلّق  
 

 
 
 

ه اهلل) وشعره  نموذج من خطه  (رمح
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عد  حبوث  عديدة  ألقاـها    ةيد هل  رسمية  مناسبات  عن    كبحث  يف  منع  )كتبه 
 ألقاه حمارضة يف املركز اثلقايف يف حلب أواخر السبعينات. (احلمل

موجًها  نّي  ع  الستينات  بداية  الشمايلة    يف  املنطقة  عن  اإلسالمية  الرتبية  ملادة 
 والشقية )من حلب إىل أبو كمال( يف القطر السوري.   

-وفضيلة الشيخ ادلكتور إبراـهيم السلقيين    ف  وكذلك يف أوائل الستينات  لك   
اهلل العامة،   -رمحه  )الكفاءة  الشهادات  لك  اإلسالمية  الرتبية  مناـهج  بتأيلف 

العامة  و واألديب،  اثلانوية  العليم  املدارس  وبفرعيها  يف  ود ر ست  املعلمني(  دار 
 واثلانويات ودور املعلمني السورية. 

 :  الشيخ عالء ادلين وصحبته للعارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان
 مواقفه وحضوره عند السيد البهان معروفة مشهورة. 

بسيدنا   يلتِق  الشيخ عاليا  يقيم    اكن  يف جامع  مراًرا وتكراًرا حني اكن 
 م. 1936اإلسماعيلية ًعم 
 ل:  يقو مسجاًل  -رمحه اهلل-سمعت منه 

ًما ومعظًما   يجالعب   أسعدحممد    الشيخ  » السيد  حممد البهان منذ ًعم    اكن حمرت 
الشيخ عبد اهلل سلطان عن    ، واكن سيدنا البهان وقتها إماًما بدياًل م بالضبط1936

ومما مّن اهلل به يلّع أين أخذت غرفة    ،استهكمل دريلذـهب إىل مرص  اذلي   احلفيد()
، واكن الشيخ أسعد يأيت ويقف ىلع باب  د البهانيف ذاك اجلامع مقابل غرفة السي

بأظافره غ ابلاب  فيطرق  أتصور صورتهرفة سيدنا  وأنا  وبيده سبحة طويلة    ،  اآلن 
بها  أمام غرفة سيدنا أحيانًا مخس دقائق وأحيانًا عش أشاـهده و،  يسبح  ينتظر    ـهو 

في  دقائق االستئذانؤذ  ،  فيكرر  هل،  يؤذن  ال  وأحيانًا  فيدخل،  هل  وأ ن  تطول ،  حيانًا 
 ، وما ـهذا االنتظار إال ألنه عرف من ـهو الشيخ حممد البهان. الفرتة إىل ثلث ساعة
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اكن اعتقادي بسيدنا منذ رأيته وسمعت به أنه ًعلم ليس اكلعلماء وـهذا قبل  
 . «مستمرأن آيت إىل ـهنا بشك 

عالي وسالاًك الشيخ  مريًدا  البهان  للسيد  يستسلم  لم  عو  ا  بعد  من  إال  دته 
مدرًسا  اكن  حيث  ًعم    الالذقية  يف  وذلك  الالذقية  مدينة  يف  مجال  جول  ثانوية  يف 

فلزم  1964 البهان    -اهللرمحه  -م  زيه ،  سيدنا  أفنديًا   وغرّي  اجلبة  ف  واكن  ارتدى 
 .البهانية والعمامة

الشيخ عالء ادلين بلاسه من بلاس  أفندي إىل و مما يذكر أنه يف أول مرة غرّي 
العلماء )جبة وعمامة( أنه دخل ىلع السيد البهان يومها، فلما جلس قال   بلاس 

 ؟ أحد احلضور: سيدي ـهل الحظت أبا شويق
؟   قال: ما به 

 قال: سيدي يلبس جبة وعمامة. 
 فقال السيد: أنا ـهكذا كنت أراه.

 فقال كما ـهو مسجل:  عن سبب تعلقه بسيدنا   -رمحه اهلل-حتدث ـهو 
وسيطر يلعّ » استحوذ  اذلي  بليّب   السبب  فهمه وحتقيقاته يف  وأخذ  ـهو  وكياين   

منه كرامة   إال وحققه، وما طلبت    فهو ما قرأ قواًل   ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهلل وسنة رسول اهلل  
أعتمد   بالكرامات ولكنين ال  استهانة  أطلب منه كرامة، ال  أن  بايل  وما خطر يف 

 يديه الكرامة، وأنا ىلع الكرامات، فالكرامة يه ديلل ىلع صدق من أجرى اهلل ىلع
 «. !به إذن فلماذا أطلب الكرامة ومصدقًا  موقنًا كنت 

كنت  »:  الشيخ عاليا   يقول عنه،    ناقاًل   -رمحه اهلل-يروي ادلكتور حممود الزين  
جدا، ً   ا مولعً  العلمية  فسمعته   باألمور  البهان،  السيد  عند  مرة  وحرضت  فجئت 

فقلت  ،  ، وكنت لكما جلست إيله أسمع شيئًا جديًدايتلكم بتحقيقات علمية راقية
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أو قراءة يف كتب، ـهذا ال يكون إال عن فتح    يف نفيس: إن ـهذا ليس حتقيًقا عقليًّا 
 «.   السيد البهان تإليه فالزم

، قلة ال قابلية دليه للتبعية أبًداعقلية مستالشيخ عالء ادلين عاليا صاحب  
 وما اكن يسلّم ألحد إال للسيد البهان.  
رمحه  -شيخنا الشيخ عاليا  مرة اكن يناقش  يقول تلميذه الشيخ حممود العبيد: »

خَب أن السيد البهان    -اهلل
 
خيالفهما   الطالب عيد اإلبراـهيم يف مسألة، فلما أ

فوًرا  توقف  الرأي  لع  يف  سلة وقال  يف  ورأيك  ورأيي  وعقلك  عقيل  اإلبراـهيم:  يد 
 .«خيالف رأينا  املهمالت إذا قال أـهل اهلل قواًل 

البهان    -رمحه اهلل-صحب  م  1965يف ًعم     تهيف حج  شيخه الشيخ حممد 
  ، رجاًل   240معه، وـهم    ا وإمارة احلجيج اذلين حج   سيد البهاناثلانية، حيث واله ال

 امرأة.   160و
 : -سمعته مسجاًل  كما - عن بعض مواقف احلج فقال -اهللرمحه  -حتدث 

سيدنا  » إىل  اإلمامان  بعيين،جاء  رأيتهم  وأنا  جديًدا   ،  وضوًءا  من    توضؤوا 
زمزم، جالًسا   ماء  سيدنا  اليسار    واكن  يد  وأخذ  أحدـهم  فأت  الرمحة،  مزراب  أمام 

وأخذ صاحب ايلمني يمص إصبع   واثلاين أخذ ايلمني فقبلها أيًضا،  لسيدنا فقبلها،
بلسان ال  ولكن  السيد  يسأل  بدأ  الشمال  وصاحب  يسأل   ه،السيد،  بقلبه  إنما 

يسمع، وـهناك ًعلم من السيد وال أحد  باملعروف    وجييبه  ول  يقعلماء رجال األمر 
لواحد من مجاعتهم: انظر كيف سجدوا هل! وـهو يقصد اإلمامني ملا قبلوا يد السيد،  

إخوان من  واحد  أننـهناك  يريد  كبري  تاجر  واقًفا    ا  كنت  وأنا  عليه   ،جنبهيرد 
واحد شلكه باكستاين أو  عكر صفونا يف الرد عليهم، وإذ ـهناك  فأرشت هل قلت: ال ت

ت    أفغاين ملتح أسمر سمت مجيل فقال هل: ذـهب نورك مع ـهؤالء  ابق مع سيدنا، ال 
أنت ،  املظلمني ـهل  احلليب:  أخونا  فسأهل  عليهم  ترد  فال  منهم  سمعت  إن  ـهؤالء 
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أحج ألجتمع   أن  يل  ذ ن 
 
وأ أشهر يل خَب  سبعة  قبل  من  أنا  هل:  فقال  تعرف سيدنا؟ 

 معه.
اكنت الكرامات يأخذ بعضها برقاب بعض، م  1965ًعم    ملا حججت معه  

 التسهيالت، من األمور العظيمة، فماكنت أنظر إال إىل حتقيقاته. من 
كبرًيا  عدًدا  بأن  البهان  سيدنا  حج  معه  تمزي  حج  والنساء  الرجال  ولم    ،من 

ولم حيدث أي انشقاق   ،وذلك من حلب إىل حلب  ،خيتلط رجل بامرأة مهما اكنت
بسيدنا  اجتمعوا  عندما  العلماء  بعض  أن  حىت  خالف  ـهذ   ،أو  العدد  وشاـهدوا  ا 

ساتًرا،الك موحًدا  بلاًسا  يرتدي  والك  النساء،  من  وال    بري  جلبة  هلم  يسمع  وال 
فقال: يكيف ـهذا املشهد يلدل ىلع تمزيك، حنن نصحب معنا بعض النساء    ،صوت 

 .   «ونعجز عن اتلحكم بهن ،واحدة أو اثنتني
عاليا   الشيخ  بها  خيص  البهان  للسيد  عديدة  جلسات  ـهناك  رمحه  -اكنت 

 . م 1973يف بيته، وآخر دعوة للسيد يف بيت الشيخ عاليا ىلع الغداء ًعم  -اهلل
أكابر أصحاب سيّدنا  و أحد  ادلين عاليا  معينه    ،الشيخ عالء  استّق من 

وشاـهد املشاـهد الكثرية والكرامات العظيمة فهو صاحب صحبة صادقة مع السيد  
 البهان قدس رسه. 

اجل اكن   يوم  جملس خاص  البهان  بيوت  للسيد  من  بيت  يف  العرص  بعد  معة 
أصحاب سيدنا حيرضه عدد من أـهل العلم وإخوان السيد، واكن الشيخ عالء ادلين  

 عاليا ممن حيرض ـهذا املجلس.
اكن   عاليا  ومرة  هلم  الشيخ  فقال  سيدنا  إخوان  بعض  فيه  خاص  جملس  يف 

 .  «ال أموت حىت أكملكم لككم»: السيد  
اكن يوضع هل فراش    بفرتة عملية جراحية قبل وفاتهحني أجرى السيد البهان 

أحباب   من  احلارضون  ويلتف  العرص  بعد  الضيوف  لغرفة  الغربية  الافذة  عند 
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أكرث   ـهو  واكن  املجلس  ـهذا  ىلع  واظب  ممن  ادلين  عالء  والشيخ  حوهل،  السيد 
للعلماء،  البهان  السيد  املجلس اذلي خصه  للسيد، واكن حيرض  احلارضين أسئلة 

ب عليه وقرئ يف كتاب إحياء علوم ادلين مدة، واكن الشيخ عالء ادلين يقرأ  ويواظ
 والسيد يعلّق. 

 أعماهل ووظائفه ودعوته: 
يف   ▪ مجال  جول  كمدرسة  وغريـها  حلب  مدارس  من  العديد  يف  مدرًسا  عمل 

الَّسوية،   واملدرسة  فيها،  بارز  أثر  هل  واكن  ـهنانو يف حلب؛  وثانوية  الالذقية، 
 .ملادة الرتبية اإلسالمية يف مدارس حلب وكذلك اكن موجًها 

من  اك حقبة  يف  الرتبية  مدارس  يف  اإلسالمية  الرتبية  يدرّس  عاليا  الشيخ  ن 
الم واحلراكت  تاريخ بالد الشام املعارص اليت تعّد األكرث حرااًك وعرااًك بني اإلس 

 فاكن خيوض حوارات طويلة عريضة مع أصحاب تلك اتليارات. واألحزاب 
 ،ا وكذلك مدرسً ،  (الشعية  العلوم  نهضة  دار)  اللكتاوية  مدرسةعني مديًرا يف   ▪

واإلقراء،  احلديث،  ومصطلح  اإلسالمية  واثلقافة  الفقه،  أصول  فيها:  فدرّس 
والعروض، وقصص   اللكتاوية مدرسة  س يف  رّ د  االنبياء،  والفرائض، وابلالغة، 

 م.  1974 م إىل وفاة السيد البهان1964منذ افتتاحها ًعم 
م  1987اكن هل درس فكري رويح قبل صالة اجلمعة يف جامع اللكتاوية من ًعم   ▪

 م.  1995إىل ًعم 
يوم االثنني بعد العرص إىل املغرب جييب عن أسئلة الصفوف  هل درس خاص   ▪

 األخرية يف املدرسة، وكثري منها مسجل. 
أمحد   ▪ السيد  سيدنا  ابن  طويلة حيرض عند  مدة  ادلين عاليا  الشيخ عالء  ظل 

البهان أبو فاروق بعد صالة اجلمعة حيث يستمع احلارضون رشيط درس أو  
اكرة بصوت السيد البهان، ثم يشح الشيخ عالء ادلين عاليا وجييب ىلع مذ

  أسئلة احلارضين وقد استمر ذلك مدة طويلة.
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 مشاـهد ومواقف: 
،  يقول  -كما ـهو مسجل -دث عنها  حت بعض املشاـهد اليت حرضـها و  وـهنا أنقل

 :رمحه اهلل
حمييذ ك  » األكَب  الشيخ  عريب  ر  بن  رسه -  ادلين  البهان  ام  أم  -قدس  سيدنا 

 فقال أحد األشخاص وتال قول الشيخ األكَب:  وكنت أنا جالًسا 
بهـه  ز  ي     واحد      رص   ع     لك    و  

 

الع    بلايق  الواحد    رص   وأنا   ذاك 
 

وأنا بنفيس قرأت ـهذا الالكم وـهو مكتوب ىلع مدخل مزار الشيخ األكَب يف  
 دمشق. 

هل: فقلت  سيدنا  أمام  باملوضوع  تدخلت  يكون    فأنا  أن  يمكن  يف  سيدي! 
وأنا هلذا  »الرواية حتريف، والشعر حيدث فيه حتريف، فأصل ابليت كما قلت أنا:  

، وما خطر ببايل ما فسكت    «بلايق العرص»وإذ بسيدنا يقول: ال    «العرص ذاك الواحد
اذلي أبقاه لسيدنا إنما ثبت عندي أن ـهذا ابليت صحيح وـهذه الرواية صحيحة،  

وقال:أحد   سيدنا  استأذن  املجلس  انفض  بعدما  عندي    األشخاص  أنا  سيدي! 
تفضل سيدنا:  هل  فقال  بلايق   .استفسار؟!  ـهو  األكَب  الشيخ  اكن  إذا  سيدي  قال: 

الشيخ األكَب صفايت وـهو يتلكم  »قال سيدنا:  بّق جلنابكم؟العرص ذاك الواحد فما أ
 . «الصفاتينيعن 

ذلك   سمعت  وقد  اإلخوة  أحد  سأهل  مايه  ومرة  سيدي  قال:  مبارشة  منه 
 . «أنا الفرد اذلايت »! قال: ؟مرتبتك يف الوجود 
سيّدنا   من   اكن  فئة  إىل  العرص  بعد صالة  يوم مجعة  باحلضور لك    يّشفنا 

،  حمّمد لطيف ، والشيخاإلخوة منهم: الشيخ حسان فرفويط، واحلاج أبو بشري الرفايع
حاق ابن عمر  يف بيت أخينا احلاج حسن ابن حمّمد إس  وكنّا مّرة بصحبة سيّدنا  

دانيال حبسن  عبد  املكىّن  الشيخ  املرصيني:  الشيوخ  من  اثنان  املجلس  وحرض   ،
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الذلياللطي والشيخ حممود جوـهري  شعبان  العلوم  ف  نهضة  دار  مدر سني يف  ن اكنا 
يلكرمهما بيشء    مين أن أكلم سيّدنا  فطلبا    ،الشعية وقد انتهت مّدة إقامتيهما 

من  إكراًما  يريدان  إنّهما  سيّدي  هل:  وقلت  يده  وقبلّت  فبادرت  سفرـهما،  قبل 
فاتلفت  عندـها فرأيت رسول    . ملسو هيلع هللا ىلصمبارشة: ـهذا رسول اهلل    جنابك، وعندـها قال  

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
الغرفة للوضوء فقال أحد إخواننا:   كنا يف غرفة سيدنا   فخرج سيدنا من 

إن إلخواننا العراقيني ماكنة عند سيدنا أكرث من احللبيني، فأجابه الشيخ عاليا: ال  
بعد    درسة اللكتاوية ماكنة كبرية عند سيدنا، فدخل سيدنا  متنس أن لطالب  

 رسول اهلل  لو اكن قليب يتسع لغري »:  أن فرغ من الوضوء فأخَبوه باحلوار فقال  
 .«لاكن لطلبة اللكتاوية

ثالثة   إيله  جاء  الشيف  مقامه  فيها  اليت  السيد  غرفة  يف  بنفيس  حرضت 
علم   يف  واآلخران  الفس  علم  يف  أحدـهم  ادلكتوراه  حيملون   االجتماعأشخاص 

واجلغرافية» يف    «اتلاريخ  درس  فقد  رشعية  دراسته  ادلراسة  ناحية  من  وسيدنا 
ال األزـهر  العلوم  الَّسوية ويف  احلديث  ،  (2)الشعيةشيف  أن    ومّن اهلل يلعّ   ،دار 
أحدـهم يوجه السؤال لسيدنا فيقول: ما درجة حديث  ، وإذ بحرضت ـهذا االجتماع

درجة  ما  ؟«دمت يف موقيف ـهذا شئتم ما  وسلوين ما  ،علمت علم األولني واآلخرين»
 ـهذا احلديث من حيث املصطلح وعلم احلديث؟ 

 

 يف ايلقظة«. تأيلف: ادلكتور حممود أمحد الزين.  ملسو هيلع هللا ىلص للفائدة انظر حبث :»رؤية الرسول  (1)
/ش / حممد أمحد    679األزـهر بالرقم:    لكنه لم يكمل ادلراسة يف األزـهر الشيف، دخل    (2)

م، وترك 1927 اكنون األول 31 ، املوافق1346 رجب 7نبهان، حلب  / سورية، تاريخ االنتساب 
م. انظر كتاب »السيد البهان« 1928تشين األول    6، املوافق  1347ربيع اثلاين     22األزـهر يف  

 (. 79:1) 3ط
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القرآن   أجاب  كما  احلكيم  جواب  سيدنا  قال:  فأجابه  عن  حني  يسألونك 
  ؟ إيش نريد من درجة احلديث»قال السيد البهان:    ،األـهلة قل يه مواقيت للناس

ي أنا وارث حممدي أجيب  إ  ،دمت يف موقيف ـهذا  شئتم ما   لوين ما س  ،أنا أمامكم
حممد   أجاب  الفس،  ملسو هيلع هللا ىلصكما  ًعلم  يا  اتلا   ،أنت  ًعلم  يا  ًعلم   ،ريخوأنت  يا  وأنت 

 . « اجلغرافية سلوين ما شئتم ما دمت يف موقيف ـهذا
الفرد املحمدي اذلايت، وـهذا غيض من فيض ونقطة من   وـهذا برـهان ىلع أنه 

 حبر.
البهان   السيد  به-سمعت  اهلل  ألذينّ   -حفظنا  فمه  ىلع    من  أجلس  وكنت 

أنين ما تركت  مما مّن اهلل به ىلع»كريس أمام طاوتله يف غرفته وكنت لوحدي يقول: 
أمايم، وقال: كنت أتمىن أن أعود ابن ثالث سنني ألسري سري سهل التسرتي    أحًدا

 .   «أما اآلن فال أتمىن
ألذين   الشيف  فمه  من  سيدنا  شهيد-سمعت  أقول  ما  غرفته    -واهلل  ىلع  يف 

ـهناك جمدد ألف وجمدد مئة؟  ه وأنا كنت دانبه فسأهل أحد إخوانه: ـهل صحيح  ـهذ
 . «وأرجو اهلل أن أكون جمدد الك»: -وبكل صوت متواضع- فقال: نعم ثم قال

أن الشيخ عبد الغين الابليس قال:  ذكر أحد إخوان سيدنا أمام السيد البهان  
ينام قليب فقال سيدنا   عيناي وال  مّن اهلل يلع أنين يف يللة من يلايل األسبوع تنام

  :«مما مّن اهلل يلع به أنين ىلع ادلوام تنام عيناي وال   «وـهذا سمعته بأذيّن ـهاتني  
 ينام قليب. 

 بعضكم وـهو يف بطن أمه أنا استلمته، وبعضكم من ًعلم اذلر. : ويقول  
انتهاء أجله  قال أحد إخوان سيدنا وكنا يف بيته مدعّوين يف آخر أسبوع قبل  

يا  معه:  جالسون  وحنن  البهان  الشيخ حممد  لسيدنا  يف    يقول  اهلل  شاء  إن  سيدي 
جنلس   جالسون  حنن  مثلما  نعم  هل:  فقال  املجلس  ـهذا  مثل  جنلس  اآلخرة  ادلار 

أي »أنا عليه    ـهناك ثم انعطف إيله وقال: ولكن أنت ىلع ما أنت عليه وأنا ىلع ما 
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فعلم من علم من اإلخوان أن أجل ـهذا األخ قد    «أنت يف مرتبتك وأنا يف مرتبيت
 تويف بعد فرتة وجزية.  انتىه وفعاًل 

أبو   الشيف:  اليت فيها قَبه  سمعت من فمه الشيف ألذيّن ـهاتني يف غرفته 
يعين ما »شويق! ـهذه العلوم اليت عندي وأشار إىل صدره الشيف ـهل ترجع ميع؟!  

 .  «وجد هلا محلة ممن ًعرصه 
فقدانًا    -اهلل رمحه  -ويتحدث   سيدنا  انتقال  اكن  فيقول:  سيدنا  انتقال  عن 

وفقدانًا  املحبة  ،ذلواتنا   حلقيقتنا  إال  اذلوات  ـهذه  ىلع  لا  حيافظ  هل   ،وال  وفقداننا 
فقدان للتحقيق واتلجديد يف بيان حقيقة وجوـهر الشيعة اإلسالمية فال شك أنه  

وأنه   ، من فمه الشيف ألذين بأنه جمدد الك  جمدد وجمدد الك كما سمعته شخصيًّا 
اليب    ،حمقق وسنة  الكريم  القرآن  ماعدا  وحققه  إال  قول  من  ما  فهذه    ملسو هيلع هللا ىلصوأنه 

تعادهلا خسارة الوجود   خسارة عظىم ال  أي يشء يف  يساويها  كبرية ال  وفداحتها 
، واتلجديد يعين إًعدة وتقويم  عرفة إذن فقدنا اتلحقيق واتلجديدألننا خلقنا للم

اليب   الكريم وأحاديث  للقرآن  الصحيح  املفهوم  ادلين  فهذا اتلحقيق    ،ملسو هيلع هللا ىلصمفهوم 
 . «وـهذا اتلجديد ال يعادل فقدان الوجود بأرسه 

 . رمحه اهلل آنسه اهلل رفع درجته يف عليني، فسريته العطرةـهذا غيض من فيض 

 مرضه ووفاته: 
أواخر املرض  فهمه   الزمه  ودقة  عقله  من  شيئًا  فيه  يغري  لم  أنه  إال  حياته 

 . واستحضاره العلوم 
الزين م فوجدته كما ـهو يف  2008زرته يف ًعم  »رمحه اهلل:  ،  يقول الشيخ حممود 

 .«للمسائل، لم يغريه الكَب وال املرض عقليته وتفكريه ومعاجلته 
 . م 2010 نيسان 30 املوافقللهجرة،  1431مجادى األوىل   17تويف عرص اجلمعة 

 وصيل عليه يف جامع اللكتاوية ودفن يف مقَبة ابلادجنكية يف حلب الشهباء. 
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 رثاؤه:
 حممود العبيد فقال:  لشيخ رثاه تلميذه ا

احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع أرشف املرسلني سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه  
 أمجعني. 

بوفاة  اإلسالمية مجعاء  اللكتاوية واألمة  أعزي نفيس ومدرسة  بدء  بادئ ذي 
 عالء ادلين عاليا.  هبذ فضيلة العالمة املريب الشيخ:العالم اجل

فسيح   وأسكنه  رمحته،  بوافر  تعاىل  اهلل  السكينة  تغمده  عليه  وأنزل  جنته، 
واألمان، وجعل قَبه روضة من رياض اجلنان، وحشه مع سيد األنام موالنا حممد  

 والصحب الكرام. 
تعاىل ا ﴿  :قال  ل ه  ص 

 
أ ي ّب ة   ط  ة   ر  ج  ش  ك  ي ّب ًة  ط  ًة  لك  م  ث اًل  م  اَّللن   رض  ب   ي ف   ك  ت ر   ل م  

 
أ

اء  ت ؤ يت   م  ا يف  السن ه  ع  ف ر  ا  ث اب ت  و  ب ّه  ني  ب إ ذ ن  ر  ن ح  ا لك  ل ه  ك 
 
ث ال  ل لنناس   أ م 

ي رض  ب  اَّللن  األ   و 
كن  ت ذ  م  ي  لنه  ون  ل ع   (. 24إبراـهيم )  ﴾ر 

 إذا اكن ـهذا الوصف للكمة طيبة فكيف يكون الوصف لعالم جهبذ، ومرب  
وجمالس بضاعته،  الصاحلني  وحمبة  قدوته،  الرسول  جعل  بارع،  ومعلم  ة  صادق، 

 العارفني سجيته؟!  
 فقد اكن هلذه الصال احلميدة أثر يف أخالقه وأحواهل وترصفاته.  

 ولك أن تتصور ميع أيخ الكريم حال من الزم الصاحلني وأخذ عنهم. 
م ريي يف  ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، ع    ،عند حدود اهلل  افًا وقّ   -رمحه اهلل-اكن  

وأعين ـهنا املراتب ادلنيوية الزائفة والطبقات  »طبعه، تساوى عنده الكبري والصغري  
ابلايلة بمنظار   «االجتماعية  ولكن  الفانية،  ادلنيا  بمنظار  إيلهم  ينظر  ال    فاكن 

 احلقيقة، بمقياس أـهل اهلل، حيث إن الكبري عندـهم ـهو اهلل تعاىل.  
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ة واضحة ىلع قبوهل احلق من أين أت فاحلق يل معه يدل دالل  ولعيل أذكر موقًفا 
 عنده أحق أن يتبع. 

واحلوار،  ت القاش  أصول  منه  خعلمنا  كنت  حصل  عندما  وبينه  بيين  الف 
البهان    مراقبًا  السيد  وفاة  بعد  اللكتاوية  مدرسة  نفس  يف  معه  فاستعملت   ،

ل قال يل:  األسلوب اذلي يسري عليه يف القاش، فلما غلبته باحلجة وأثبت هل ادليل
 واحلق معك.  أنا أخطأت  

اهلل  أثرـهم  ،متأدبًا يف حرضتهم  ،مالزًما هلم  ،واكن حمبًّا ألـهل    متمثاًل   ،مقتفيًا 
تعاىل:   اَّللن  ﴿بقوهل  ى  د  ـه  ين   اذلن   ك  

َٰ وئل 
 
ه ﴾    أ اق ت د  م   اـه  د  الور    (90)األنعام  ف ب ه  فانبثق 

  لسانه وقلمه، حىت شهدناه َملًصا تقيًا ورًًع. املحمدي من قلبه يلظهر ىلع
مثااًل  حيتذياكن  إىل    باالنتماء  منا  العلم  طالب  ويفتخر  املدرسة    به  ـهذه 

   .املحمدية
اجلليل والوادل    فو الشيخ  اللكمات واملعاين لزتدحم يف ذكر مناقب ـهذا  اهلل إن 

 كتبنا يف حقه فلن نوفيه قدره. هما املريب، ولكن م
 . ولتسعد روحك يف عليني ،لك منا اتلحية والسالم ،يا أبا شويقفوداًًع 

شيخنا -فطبت    مسعاك  -يا  األنام   ،وطاب  خري  رحاب  يف  وإياك  اهلل  ومجعنا 
    سيدنا حممد بدر اتلمام وآهل والصحب الكرام.
 ورثاه تلميذه ادلكتور أمحد املوىس فقال: 

 ( عالء ادلين عاليا أستاذ العقالنية واملعارصة الشيخ  )
ئ ننة  ﴿ م  ط  ا النف س  ال م  ت ه  ين

 
ينةً   .ي ا أ ر ض  ي ًة من ب ّك  ر اض  َٰ ر  يع  إ ىل     (29-28)الفجر ﴾ ار ج 
عن العلم     عليك، وجزاك خري ما جزى أستاًذارمحة اهلل،  أستاذ األساتيذ  وداًًع 

اتها. د   وطالبه والرتبية وش 
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و كنا  ومنتديات  اللقد  صلواتنا  يف  لك  ندعو  طالبك  حنن  لا   ،نا نزال  فائذن 
بعًضا من مآثرك يف سطور ولكمات   الطاـهرة  وفاءً ايلوم أن ننش   ، وإنصافًا لروحك 

بأجيال   احلياة  رفدوا  حىت  املبارك  عمرـهم  صحف  القدر  يطو   لم  اذلين  للرجال 
حارضة  الشهباء  حلب  يف  اإلسالمية  العلوم  عباقرة  قصص  للتاريخ  روت  أخرى 

 . والتسامح يف بالد الشام ،واتلّق ،والرتاث ،واثلقافة ،ادلين
الشعية  العلوم  نهضة  دار  معهد  إىل  تقدمت  يوم  به  يل  اكن  لقاء  أول 

 ثاثلهما:م اكن جيلس بوقار إىل جوار اثنني ـهو  1966لالنتساب إيله يف صيف ًعم  
املعهد سيدي حممد   مؤسس  الكبري  اهلل  -البهان  املريب  وشيّخ حممد    -ثراه طيب 

 رمحه اهلل.  ،أديب حسون
ادلي عالء  الشيخ  صار  تأثرًيا ثم  األكرث  شيويخ  أحد  عاليا  ختصيب   ن  يف 

اكن  ،عقلييت معاريف،  الاقدة    وتنمية  عقلييت  ثّورت  اليت  العلوم  يف  أستاذي 
ابلالغة العربية،   وأحيانًا  واملتوثبة، كعلم أصول الفقه، ومصطلح احلديث، واملنطق،

ال علوم  العقليات    ولكها  يف  واتلفنن  واحلذق  العمق  و ـهب  من  إال  يدرّسها 
 واذلوقيات، واكن الشيخ عاليا حبق أستاذـها وفارسها. 

يسمح لا بمخالطة    ا كنا يف معهد يليل نهارّي، مسّور الوالطريف مع ـهذا أنن
للتعلم  منقطعون  فنحن  املناسبات،  يف  إال  ن زار  أو  نزور  فال  بندرة،  إال  الاس 

ا والرتبية، وكأن من اسرتاتيجية اتلخطيط   من   الرتبوي حينذاك أن نتفّرغ تفّراًغ تامًّ
 لك شواغل ادلنيا. 

الشيخ عاليا يمثل لا  اكن  سّورا بإحاكم  اتلطلع ال يمكن أن ي  وألن الطموح و
نتعّرف من خالهلبوابة عبور واملعارصة،  احلداثة  تيارات  وما ا ىلع  احلراك    ،  ي شع ل 

، فقد اكن الشيخ عاليا يدرّس يف  أسئلة عرصية يف املدارس احلكوميةالطاليب من  
اإلسالمية  تلك الرتبية  ااملدارس  بالد  تاريخ  من  حقبة  ويف  املعارص  ،  تعّد  لشام 

وعرااكً  حرااًك  ىلع    األكرث  فكتب  العلمانية،  واألحزاب  واحلراكت  اإلسالم  بني 
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يكون أن  اإلسالمية  الرتبية  وحواراتهمدريس  احلراك  ـهذا  واجهة  يف  اكن  وا  وذلا   ،
وخاض    ،أنىه دروسه يف املدارس احلكومية  بعد الظهر وقد  ذنا حيرض إيلنا اغبًلا أستا 

به  ألّق عصاه واستقر    –وحنن قلة–، فإذا وصل إيلنا  ما خاض من رصاع ًعيل املوج
، كأنه يشعر إذا اتلقانا براحة اجلسد واألعصاب،  غمار اتلحديات وتنّفس الصعداء

 ثم يشع يف تدريسنا بعقلية أخرى وروحية أخرى. 
 .  لقد أويت شيخنا قوة الَبـهان، وسطوع ابليان مع الصَب واملصابرة

األغلب  يف  استطراداته! ويه  إىل  العالم  املنقطعني عن  أحوجنا حنن  وما اكن 
احلوارات   من  تعليقات من خرج  أو  أو مالحظات  متأمل،  ا نفثات  أمور  توًّ ولكها   ،

والليَبايلة  والوجودية  اكالشرتاكية  الطالب  من  أترابنا  به  يفّكر  ما  فيها  نطالع 
جيب تدريسه    اليت كنت أراـها من ألصق ما والرأسمايلة وادليمقراطية، واحلريات، و

 يف فصول العقيدة، بدل تاريخ الفرق ومقوالتها. 
شيويخ  إىل  تعاىل  اهلل  فضل  بعد  يعود  والعملية  العلمية  حيايت  يف  جنايح  إن 

   اـه.األوائل ومن أبرزـهم الشيخ عالء ادلين عاليا. 
 :(1) تلميذه الشيخ إبراـهيم املنصور وقال يف رثائه 

ع ون   ر اج  إ يل  ه   إ ننا  و  ن   َّلل  عزاءنا ،  إ ننا  اهلل  ادلراسة،   ،أحسن  زمالء  إخواننا  وعزاء 
واحلاذق العاقل،   ،والعالم العامل  ،يف أستاذنا الكبري، املريب الفاضلاملسلمني  وعزاء  

 شيخنا أيب شويق، الشيخ عالء ادلين عاليا، رمحه اهلل وأحسن مثواه. 
يف   عرفناه  دار لقد  مدرسة  ابلهية،  البهانية  وادلار  الزكية،  الربانية  الروضة 

 أيام! وأحالـها من  !ما اكن أصفاـها لعلوم الشعية، سّق اهلل أيامها نهضة ا
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ًَبا يف العلم، رحبًا يف  ، اكن ح  أثريًّا   ،لغويًّا   ،فر ضيًا   ،اكن أستاذنا الراحل أصويلًّا 
اج، جباًل يف الصدق الفهم، حبًرا يف العقل واتلحقيق، فارًسا جمل يًا يف احلوار واحل ج 

سيدي  بة لشيخنا ومربينا العارف باهلل  يف اإلخالص وحسن الصح  واثلبات، مثاًل 
 حممد البهان قدس اهلل روحه.

العلم   من  عنده  رأيت  ما  الشيخ  سيدنا  إىل  شدين  اذلي  إن  مرة:  لا  قال 
 .«أو لكمة بهذا املعىن»واتلحقيق. 

فقيد يمزي  ما  أـهم  اهلل-نا  ومن  ادلنيا من    -رمحه  تنل  لم  نًا،  ـ  دي نًا  ـ  أنه اكن صي
، ال املناصب وال املطامع، وال العمائر واملزارع، بل وال املنابر واملجامع،  دينه شيئًا 

 فقد اكن من األخفياء األتقياء.
حلب -اكن   يف  واتلعلييم  العليم  الوسط  يف  اسمه  وذيوع  قدره  جاللة  ىلع 

خامل اذلكر يف سنوات الفنت    -خري من القرن اهلجري املايضالشهباء، يف اثللث األ
 واملطامع اليت أرشعت أبوابها بعد ذلك. 

وقاص   أيب  بن  سعد  سيدنا  حبال  حاهل  السابقني،  يذكرين  من  اكن  اذلي   ،
الصحابة   وجوه  الفتنة، ومن  إبان  العزلة  آثر  ولكنه  املبشين،  العشة  ومن   ،  

فراًرا  العقيق  إىل  املدينة  اَّللن    واغدر  ول   ر س  ع ت   م  س  قال:  ذلك  وملا عوتب يف  بدينه، 
ن  ملسو هيلع هللا ىلص ب د  اتلنِق  : »إ نن اَّللن  حي  ب  ال ع 

ول  ق  ن  ي  ّ ين  ن  ال غ   . (1) «ال  يف 
أحسبه   األخفياء،  األتقياء  أوئلك  من  اكن  قد  الراحل  أستاذنا  أن  وأحسب 

 اهلل. كذلك وال أزكيه ىلع 
قرابة عش   وأشهد أين زرته يف مزنهل حبلب، بصحبة بعض زمالء ادلراسة، قبل

وحيًدا  فوجدناه  اكد،    سنوات،  أو  برصه  كف  قد  أحد،  فيها  معه  ليس  شقته،  يف 
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السمع  -وحرية، كيف يكون رجل بهذا القدر فتملكتين حَّسة   قد اكن قبل  ملء  
يف   ابلدلوابلرص  يف  العلمية  مس  -الساحة  املحزن؟!    توًرا مغموًرا  الحو  ـهذا  ىلع 

 ولكنها الصيانة وادليانة. 
َبة ملع، والسالمة ال يعدهلا يشء كر؟! فهل يف ـهذا ع  ـ ر، أو قدوة ملدن  تب

اهلل عن   الصديقني، وجزاك  منازل  وأنزلك  واسعة،  أبا شويق رمحة  اهلل  رمحك 
ًعلمً  به  جزى  ما  خري  بهديك،  واملسرتشدين  علمك،  من  الاـهلني  عن    ا أجيال 

عن خلف، ومجعنا بك يف عليني يف مستقر رمحته، إنه أرحم الرامحني.     ا علمه، وسلفً 
 آمني. 

 فقال:   -رمحه اهلل-ورثاه تلميذه ادلكتور حممود أمحد الزين 
عاليا  ادلين  عالء  أستاذنا  العالمة  وداع  اهلل-  ،يف    العالمة    أستاذي  ،  -رمحه 

 قال.  املحقق يف لك ما  املفضال وشيّخ  
  منك وأفاد لك حمب للعلم واتلحقيق، وقدر ما رفعت    رمحك اهلل قدر ما أفدت  

للحق من منار أضاء لك طريق، رمحك اهلل قدر ما قدمت لألجيال من علم ممزوج  
نوره   من  وسقاك  وأحبك  البهان  السيد  أحببت  ما  قدر  اهلل  رمحك  اهلداية،  بنور 

أبكي املحبني،  به  احلق  فسقيت  العلم واتلحقيق ونرصة  وفاتك  يوم  أم أبكي  ك 
أنت  وأبكيك  لكه،  ذلك  أبكي  بل  البهان؟!  السيد  أنوار  ونش  ابلاطل  وإمخاد 

 . وأنت عالء ادلين ، فأنت منبع ذللك لكهأواًل 
ــهباء  يع  ودّ  ــه    شـ ــور   ذا الوجـ  الوقـ

ــه ــم إىل أعماقـــ  اغص يف العلـــ
ــً   ا عنـــدهوغـــدا اتلحقيـــق طبعـ

ــوريع  ودّ   فان  ابلح ــ  ــم س  (1) يف العل
 واقتـــىن منـــه دراري الحـــور

 ورمـاأل  يف عويص العلم يف أخـىف

 

ان  ا (1) فن  . السفينة   قائد  : لسن
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 ا تطلعً سـم  ىـن مضــما ارتوى لك
ــىح ــمس يف الض ــان ش ــإذا البه  ف

ــً  ــدنا مقتبســــ ــهفــــ  ا لكنــــ
ــً  ــاس جنمــ ــاطعً ورآه الــ  ا ا ســ

ــياءً  ــزداد ضــ ــدـها  ًعش يــ  بعــ
 ا بــــهالعلــــم ممزوجــــً  ويبــــث  

ــوق   ــري أن الشـ ــا  غـ ــان مـ  للنبهـ
ــما  ــاق الس ــوق أطب ــن ف ــت م  فأت
ــان يف ــيد البهـ ــف ال والسـ  كيـ

ــتد   ــار يشـــ ــه  طـــ  إىل أعتابـــ
ــت   ــم يف طابـ ــا وًعد الجـ  اللقيـ

 دلنيـــــا وفيهـــــا أـهلـــــها اغدر  
ــً  ــرن أدمعـ ــً ا حـ ــعً ى قلوبـ  ا ا خشـ

ــا  ــالء   ي ــن   ع ــؤوا  ادلي ــم يهن  دعه
 واـهــــن  بالبهــــان يف فردوســــه

 

 ذوي العرفان سادات الصـدورعن  
ــ ـــوسن ــورـاـها مش ــلء ادلـه  رق م

ــار يف  ــعورصـ ــا دون شـ  أفالكهـ
ــدور ــه ابل ــا وج ــن أنوارـه ــه م  في
ــور ــد طـ ــور بعـ ــا بطـ  ويناجيهـ

ــر   ــه فخـ ــإذا طالبـ ــور فـ  العصـ
ــدور ــا د  القـ ــيل مثلمـ  زال يغـ

ــّب  ــادت فل ــوة ن ــور يف ح  دع  (1)ب
ــور ــاه يف أىلع القصـ ــه يلقـ  وجهـ

ــوهل   ــاب   ح ــىم رسور األحب  يف أس
 ّ  ة الــور كمــا مــايض العصــورجلــ 

ــً  ــم، ممزوجـ ــو العلـ ــوروحمبـ  ا بنـ
 ا مـــلء الصـــدورا دائمـــً وحنينـــً 

ــور ــاًل ذا ظه ــت فض ــاذلي أبقي  ب
ــ   ــيل اهلل يف مــ ــور ر  وجتــ  ادلـهــ

 

 وكتب ف رثائه الشيخ إبراـهيم احلمدو العمر: 
 ب عادي  طويل    ىلع   صَب     أي  

 حزين   ًعر ض    إن:  قلت    لكّما 
 جناـها   يدوم  ال  العمر  زـهرة
    عنها   ادلـهر   ذا  ضاق  احل رّ   ومىن

 

ع ن    الوى   ـهذا  بعض     فؤادي  م 
 ازدياد  يف   إنه:  قال  ينجيل،

ن    واألماين  زاد  رشّ   جىن  لم 
 الشداد   الصخور  ىلع   بائدات  

 

 

بور  (1)  : بهجة و رسور. ح 
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 ( 1) آل    خلف    ظامئ   ساروإذا  
و د    رب   ادلوايه   فيه  حت  ار    ط 

ف ق    سدن   قد   وعظيم  
 
 املعايل   أ

ت ف    فهب وا   باجلميع   املوت    ـه 
 حلياة    قادم    ذا  والَبايا 
 مداـها   العقول    حرين   رحلة
 جسوما   امليلء    الرثى   أيّهذا
 ادلراري   منت  يهز  جليل  كم
    نزيال (  العالء )  جاءك  ولقد

و د    ف ز ت    ثراه  يا   فاغتبط      ب ط 
 

 رماد  من   نفحة  رّياه  اكن 
ل س    الفناء  طواه  قد   (2)القياد  س 

 (3)العوادي  مهلاكت  منه  أمكن ت  
 للمنادي  طائع    اللق    ذا  إنن 
  مل عاد  ذاـهب    و  ي ر د ـها،  لم

 الرشاد    وأـهل    احلمّق  فيها   سار
 العباد  حضن  سئمت  ما   أترى 

م س    سكن  ات قاد   ذا  ا كوكبً   4الرن
  العماد  منيع  يف  اكن  أن  بعد
 الادي   وتاج  املال   زين  اكن

 

 :  مصادر الرتمجة  
 . ، لقاء مبارش معهاألستاذ حممد عالء ادلين عاليا ودله   •
 دروس الشيخ عالء ادلين عاليا املسجلة.  •
 . لقاء مبارش -رمحه اهلل-الزين أمحد  ادلكتور حممود  •
العبيد،   • حممود  املوس،  والشيخ  أمحد  منصوروادلكتور  إبراـهيم  ،  الشيخ 

 .الشيخ إبراـهيم احلمدو العمر، مراسلة كتابيةو
 

 
 

 . الَّساب: اآلل  (1)

و د    (2) ل س   و .  العظيم  اجلبل  : الطن ي اد    س  اد  : الق  ق  ول ة   ي  ه  يل  ون ة   ب س     .و 

 . املصائب : العوادي (3)
 الرمس: القَب. (4)
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   ملفات مسموعة:
 لسماع امللفات الصوتية، فضاًل اقرأ الرموز اتلايلة:  

 
قصيدة الشيخ عاليا  من أبيات

 1 .البهان سيدنا عن سريةبصوته، 

، عاليا ادلين عالء  الشيخ وداع يف
تور   2 .الزين حممود  تأيلف وأداء ادلك

من ، عاليا ادلين عالء  الشيخ وداع يف
 3 .سالم املنعم عبد الشيخدروس 
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 ( الشيخ يلع عمر املحمد 40)
 م 2017  –  1950هـ/  1439 - 1369

 
املحمد   أمحد  الشيخ  ابن  عمر  يلع  الشيخ  ـهو 

 األوييّس احلسيين.  

 والدته: 
اهلل-  ودل متواضعة  -رمحه  أرسة  قرية    كريمة   يف  يف 

م  1950ًعم    يف حمافظة حلب  حزوان اتلابعة ملنطقة ابلاب
من أبوين صاحلني، واكن وادله يتمىن أن يكون هل أوالد 

اكن يقول    -رمحه اهلل-، والشيخ عمر ًعبدين  طالب علم
 .  للشيخ يلع وعثمان: وادلكما ويل اليعرف نفسه

 دراسته:
وـهو أصغر سنًّا   -درس االبتدائية يف قرية حزوان، واكن قد دخل أخوه عثمان

اإلدا1966اللكتاوية ًعم  درسة  م  -منه فقبل ودرسا    رة قبول أخيه يلعم فطلب من 
فيه صورـهم  مًعا يف ًعم درايس واحد اذلي  الطالب  قلّب دفرت  ، واكن سيدنا لكما 

يقول:   الشيخ يلع وعثمان  إىل صورة  بالكبري»ووصل  جاء  تكرر مرض    ،«الصغري 
يف العام  وذلك    ،فتخرج الشيخ يلع بعد أخيه بسنة  ،الشيخ يلع يف الصف الامس

 يف الفوج الرابع. م 1973-1972ادلرايس 
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الشيف األزـهر  إىل  بعدـها  يف  ،  انتقل  اإلسالميةوخترج  الشيعة  ونال لكية   ،
 م. 1977ًعم  شهادتها 

يف أيامنا األوىل يف ادلار اكتحلت عيوننا بطلعة »: -رمحه اهلل-يقول الشيخ يلع  
 فمأل حبه جوارحنا. السيد البهان 

يوم اثلالثاء بني املغرب والعشاء للعلماء  للسيد مذاكرة  فكنت أحرض    ،اكن 
 .وحنن يف بداية طلب العلم ساتذتنا بأمر منه أأنا وأيخ مع 

خطبت   (الشعية العلوم نهضة دار) يف السنة األخرية من ادلراسة يف اللكتاوية
  قريبًا وأسكنين    وبعد اتلخرج زوجين  )أخت الشيخ حممد الرشواين(  منه زوجيت  

 من بيته. 

 )رمحه اهلل( من ايلمني: ادلكتور عثمان عمر املحمد، ثم شقيقه الشيخ يلع
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وكنت لكما أحببت أن أدعوه بلييت املتواضع يليب    ،االعتناء بنا   لقد أظهر  
ي وقت خيطر ببالك أن يف أو أنت ودلي »: ، ويظهر الَّسور يف ذلك، ويقول يلدعويت

فادع دعوته  «ينتدعوين  من  أحترج  ال  دعوات  فبلغت    ،فكنت  سيدنا    ،ست  واكن 
 . « ويظهر الَّسور يف ذلك ، يليب ادلعوة يف بييت املتواضع

سيدنا   »آخانا  عثمان:  ادلكتور  أخوه  أشقاء،   يقول  إخوة  فنحن  بعض،  مع 
   وإخوة يف اهلل«.

ليسجل   الغرفة  يف  املسجل  ووضع  إخواننا  بعض  مع  يلع  الشيخ  دًعه  ومرة 
واكن فيها مجع  -وبعد انتهاء اجللسة    ،لكن دون استئذان سيدنا وأخفاـها   ،اجللسة

واكن قد علم    -رمحه اهلل-خرج الك وبِق الشيخ حممود فجال   -من إخواننا العلماء
يسجل يلع  الشيخ  التسجيل  ،أن  لنسمع  املسجل  أخرج  يلع  شيخ  يا  وإذ    .فقال: 

امل صوت  فقط  سجل  قد  شيئًا باملسجل  يسجل  ولم  الطعام  أثناء  الكم    العق  من 
  العق صوت امل  وقال: لو لم يسجل املسجل   ،، فدـهش الشيخ حممود فجالاسيدنا أبدً 

اهلل  ،ـهو متعطل  :لقلنا  املالعق وال و  ،وتلك مشيئة  يسجل فقط صوت  أن  لكن 
 يسجل بقية األصوات فتلك كرامة عظيمة. 

 عمله:  
وموجًها  مدرًسا  اللكتاويةميف    عمل  حني    (الشعية  العلوم  نهضة   دار)  درسة 

 . ًعًما واحًدايف األزـهر وذلك  اكن طابًلا 
مدرًسا  السعودية  يف  عمل  سنني    ثم  عش  عرعر  منطقة  يف  العليم  املعهد  يف 

 فدرّس فيه الفقه احلنبيل واألصول واملصطلح.  
جماوًرا  بعدـها  حم  انتقل  فعمل  الطيبة  طيبة  متعاونًا يف  الرتبية    ارًضا  لكية  يف 

 ودرّس فيها املدخل إىل ادلراسات اإلسالمية، والسرية، واثلقافة. ،ثالث سنوات
 . ملسو هيلع هللا ىلصللحبيب األعظم  وجلس جماوًرا  ،تلدريسفرتك ا  ، نظره أصيب بعدـها يف
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 :  العلمية إجازاته
والشيخ  تَبك  إجازة  حصل ىلع   احلرضيم،  الشاطري  حسن  الشيخ  السيد  من 

 عبد اهلل رساج ادلين.  

 سريته كما كتبها ل خبطه )رمحه اهلل(

 أمنية:
ابلقيع   يف  طيبة  يف  العاملني  سيد  دانب  حيايت  آخر  أثوي  أن  اهلل:  رمحه  قال 
 لتسرتيح نفيس دانب ويل نعمة األمة وـهذه األمنية يه أسىم ما تصبو نفيس إيله.  

  « أال يلت رويح يف املدينة تزنع »:  (1)رمحه اهلل،  وكما قال الشيخ عيىس ابليانوين
استجاب اهلل أمنيته فتويف يف يللة عرفات بعد منتصف الليل يوم الميس بتاريخ  

 

ابليانوين الشيخ    (1) بيانونـه(:  1362-ـه 1290)  عيىس  قرية  الفقيه، ودل يف  يف ريف حلب    العالم 
الشيخ حممد   القشبندية عن  الطريقة  وأخذ  العثمانية يف حلب،  الشمايل، خترج يف مدرسة 
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واكنت الصالة عليه يف مسجد رسول اهلل  م  2017  آب  31املوافق    1438ذو احلجة    9
   بعد صالة املغرب من يوم عرفة، ودفن يف جنة ابلقيع.  ملسو هيلع هللا ىلص

 :مصادر الرتمجة
 ـه. 1428ربيع األول  10 بتاريخكتبها يل أوراق   -رمحه اهلل-الشيخ يلع العمر  •
   .، مراسلة كتابيةاملحمد  عمرأخوه ادلكتور عثمان  •

  

 
 

أيب الرص خلف احلميص، تويف يف املدينة ودفن يف ابلقيع. وانظر »علماء من حلب يف القرن 
(:  92:1) 3(. جاء يف كتاب »السيد البهان« ط943( و»نرث اجلواـهر وادلرر« ) 154الرابع عش« )

املطالعة معه يف كتاب إحياء    -رمحه اهلل تعاىل-طلب ميّن الشيخ عيىس ابليانوين  :  قال  
علوم ادلين حمبة يف جمالسيت، فقلت: بشط أن نعمل بما يف الكتاب، فقال: ومن يقدر ىلع  

 ـهذا يا شيخ حمّمد؟! اهلل يقطع ذقن لك من ال حيبّك(. 
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اب حلا( 41)  اج يلع القصا
 )غري معروف وقت والدته، وال وقت وفاته( 

 
 لب القديمة.  حب حني اكن يف منطقة باب األمحر   أول خادم للسيد البهان  

ا فاروق البهان:قال  املرحلة اليت  »  دلكتور حممد  أـهم أرس  السيد  ومن  رافقت  
فيها   القصابالبهان  الشيخ،  و.  أرسة  إخوان  أقدم  من  القصاب  يلع  احلاج  اكن 

غريه  يعرفه  ال  ما  الشيخ  عن  حمبًّا   ويعرف  واكن  وجماـهداته،  أحواهل  شديد    ،من 
خرون، واكن يبيك  اتلعلق بالشيخ، وحييك يف جمالس مرضه عن الشيخ ما ال يعرفه اآل

 .(1)«وتويف يف وقت مبكر لكما رأى الشيخ.
ا األلويس  قال  »(2) لشيخ ـهشام  الصدق واإلخالص يف رجل :  الاس  يلمس  ال 

هلوتنافسوا  إال   والدمة  املحبة  وإبداء  منه  اتلقرب  السيد    القوم  فسبق  ،يف  إىل 
حمل البهان   أبناء  من  القصاب ته  شخص  احلاج يلع  يف  يدىع  ومؤذنًا  ق ّصابًا  اكن   ،

القديمة،   حلب  يف  األمحر(  )باب  بيته  جامع  يف  ثالثة-زرناه  يف    -وحنن  ـهو  فإذا 
: يا شيخ بلغنا هه وغشيته السكينة والوقار، قلنا التسعني من عمره، قد طفح نور وج 

 أنّك خدمت سيّدنا البهان، فهاّل حّدثتنا عن أيامه األوىل؟  
 .ممن رأيناـهم إذا حّدثوا عنه بكوا  ا واحدً  -رمحه اهلل تعاىل-واكن 

ببطء-  :فقال  حيركهما  شفتني  إىل  تنساب  سيدنا  :  -ودموعه  أرقب  كنت 
إال ملكني، فلما   ادلوايليب، وـهما طابلان يف الَّسوية، فال أراـهما   وصاحبه معروف

 

 (. 147) فكره، آثاره«»الشيخ حممد البهان شخصيته،  (1)

 (.  66:1) 3كتاب »السيد البهان«  ط (2)
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ابة، وكنت ص  وأنا أمتهن آنذاك الق  يف جامع باب األمحر، تشـّرفت  خبدمته،      أقام
ما أوصاين به، وأخرج معه    ا، ثم أشرتي لسيدنا وأنتيه منها ظهرً   ،أبيع اذلبيحة

يدخل غرفته بعد العشاء، أما أنا فال أنام     زرعة الكرم، وأبّق معه، فالسيدمإىل  
الليل لكه، حىت إذا خرج قبل الفجر وصىل الصبح اقتديت به، ثم نزلت إىل حلب،  

 ، كيف؟ ال أدري!ا طوياًل ال أعرف الوم زمنً 
تورث  منن اهلل تعاىل يلّع بَبكة تلك الدمة برتك مهنة اذلبح والسلخ اليت  ثم  

 . القلب قسوة وجالدة
فيقول:    بدايته  البهان يف  السيد  احلاج يلع وصفه حال  آنذاك  يتابع  وطعامه 

أو  املقيل  تيَّّس   اتلمر  ولم    ، من فلفل وزيت وزعرت وكَّس الزبابليض املقيل، أو ما 
  َّسوية هل من مرصوف، ويه لرية ذـهب واحدة يف السنة أكاًل يتجاوز ما فرضته ال 

 ا.ا ولبسً ورشبً 
كراماته؟قلنا  من  يشء  عن  حتّدثنا  أما  و   :  فحراكته  ث؟  أحتدن أيهـا  عن    قال: 

 : استقامته. اهل وأخالقه لكها كرامات، كرامتهسكناته وأحواهل وأقواهل وأفع
فخرجنا يللة إىل بستان هل ـهناك    مر  الك  مزرعة  اكنت لا بغلة نركبها سوية إىل  

فيه- حارس  فاج  -وخاهل  حىت  وصلنا  أن  ظنًّ أفما  نار،  بإطالق  خاهل  بأنّنا    ا نا  منه 
وتناثر الرصاص عن صدره دون أذى! فذلك   : ال يا خايل قتلتين!لصوص، فرصخ 

 . «ـهو بداية أمره 
فجالحمم  ادلكتوراألستاذ  كتب   يف ،  ود  وخطيبًا  إماًما  مدة  ينت  ع  اهلل:  رمحه 

املؤذن، واكن   القصاب ـهو  يقرأ يف    -رمحه اهلل-جامع باب األمحر، واكن الشيخ يلع 
التم اذلي أداره سيدنا يف جامع باب األمحر، واكن لكما اتلقينا حيدثنا عن سيدنا  

 . 
يل  و احلا كتب  املحمد:  عمر  ادلكتور عثمان  مؤذن جامع  عنه  القصاب  ج يلع 

حنيًفا  املحيا،  مشق  الوجه،  مجيل  حبمرة،  مشبًا  الوجه،  أبيض  اكن  األمحر   ،باب 
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، واليته ظاـهرة يف وجهه، من  ممشوق القامة، فانيًا يف حب شيخه سيدنا البهان  
 . رآه ذكر اهلل تعاىل

يلع الشيخ  أيخ  اهلل-اكن  األستاذ    -رمحه  عن  باإلمامة  حممود  ينوب  ادلكتور 
باب   مؤذن جامع  واكن  لدلراسة،  إىل مرص  ذـهب  األمحر حني  باب  فجال يف جامع 

واكن مريًضا معقود اللسان، اليتلكم، فأخذ أيخ الشيخ    ،األمحر احلاج يلع القصاب
فقرأ   زيارته،  ويريد  مريض  القصاب  يلع  احلاج  أن  البهان  سيدنا  ولكم  ماء  يلع 

ل: سلم يل ىلع احلاج يلع القصاب، وأثىن عليه وىلع  السيد ىلع املاء ونفث فيه وقا 
فدخل   هل،  فأذن  واستأذن  احلاج يلع،  بليت  أيخ  توجه  ًعطًرا.  ثناء  وحمبته  صدقه 
حليته  تبلل  وادلموع  وينتحب  يبيك  يلع  احلاج  فراح  سيدنا  سالم  وبلغه  وسلم، 

يتلكم  ابليضاء لسانه  انطلق  ثم  لل  ع    ،  أيام  أنه من  ثم  م  ًما  ابين    يا   :أليخ  قاليتلكم، 
بيع   كنت   من  أنتيه  ملا  فكنت  الكرم،  يف  طويلة  أياًما  يقيض  السيد  واكن  قّصابًا، 

مقتديًا   العشاء  أصيل  أن  إىل  يديه  بني  وأبّق  الكرم،  يف  سيدنا  إىل  أذـهب  ذبيحيت 
الجوم،    بسيدنا   أرقب  لكه  الليل  أنا  وأبّق  للنوم،  غرفته  إىل  السيد  يدخل  ثم 

وأرقب استيقاظ سيدنا فيخرج سيدنا من غرفته فأصيل الفجر مقتديًا بسيدنا، ثم  
وقت   وماأن حيني  ذبيحيت،  وأذبح  فأنزل  حلب  من  األمور  ببعض  سيدنا  يوصيين 

آخذه وأذـهب للكرم،  ف ،صالة الظهر إال وقد بعت اللحم، واشرتيت حاجات سيدنا 
   .    وـهكذا لك يوم، ـهكذا اكنت حيايت معه 

 رمحه اهلل تعاىل، وأسكنه فسيح جناته. ،ـهذا ماحصلنا من سريته
 :مصادر الرتمجة

 . »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره« •
 »السيد البهان«.كتاب  •
 حممود فجال، مراسلة كتابية.  أ.د •
 ادلكتور عثمان عمر املحمد، مراسلة كتابية.  •
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 ( احلاج عمر ططري 42)
 م 1998  –  1913هـ/  1418 - 1331

 
البهان السيد  ططري     خادم  عمر    )أبو  احلاج 

 . أمني(
اهلل–  ودل حلب    -رمحه  حارة  يف  يف  القديمة 

  م.1913ًعمقسطل املشط 
 الصباغ.   ًعئشة ، وأمهوادله حممد أمني ططري 

الزم    «طري ط»وأرسة   اليت  احللبية  األرس  من 
أفرادـها  من  األرسة    الكثري  ـهذه  رجال  وأبرز  البهان،  حممد  الشيخ  باهلل  العارف 

ذلكم الرجل الصالح الويف    ،ء ملنهج شيخهم ـهو احلاج عمر ططري اذلين اكنوا أوفيا 
 ب.ياحلب  حبرضة اهلائم الصادق احلبيب، فهو الصادق السيد آيات من  اذلي ـهو آية

 يف صناعة احللويات.ًما لّ ع  يف شبابه م   -محه اهللر-عمل   

 : ف صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
  برفقة   -قدس رسه -  العارف باهلل السيد حممد البهان  تعاىل بزيارة  اهلل  أكرمه

  ، م1947  وذلك يف ًعم  (أمني  أم)  زوجته  أقرباء  أحد  (نادر  أبو)  اذلـهيب  مجيل  احلاج
وملا    ،اثلياب  من   ابلياض   يلبس  ،الشعر  أشقر  ،اللون  أبيض   ،وسيًما   حينها شابًا   واكن

  ـهذين   إىل  يا عمر   انظر: »سيدنا   هل  قال  عليه اتلحية  وصل إىل السيد البهان وألّق
  ماء   امألـهما   ثم   نظفهما   إيلهما   اصعد   اجلامع   يف  ـهذا املاكن  فوق  املتسخني  الَبميلني
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أدركت  نظيًفا«   واحدة  يتأخر  فلم   عمر  احلاجوالعناية    ـهمة   بكل   صعد  بل   ثانية 
  ، حمياه  ىلع  الَّسور  بدا  وقد  ،يضحك  والشيخ  ،املاء  برمييل  بتنظيف  وبدأ  ،ونشاط

 . الرتدد عدمرسعة املبادرة وصدق الوجهة و من الشيف  وجهه يف الفرح وبان
 والنسب  ،واحلسب  ، واملال  ،اجلمال  صاحب  ولك أن تتأمل حال ذلك الشاب  

يصعد  ،اذلـهيب  زوجته  وآل  ،ططري ال  بيت  يف به    يف   الغرفة  سطح  إىل  بلحظة  وإذ 
  صاحلني  يلكونا   يصلحهما   حىت  َبميلنيال  وينظف  ،سيدنا   أوامر  يلنفذ  امعاجل

 حممد أديب  الشيخ  ـهنا   سيدنا   جانب   إىل  األبيض، واكن  طقمهيلبس    وـهو  ،للشب 
  سبب   عن  يسأل  أن  من  منعه  عمر  احلاج   أدب  ولكن  -تعاىل  اهلل   رمحه-  حسون

  أديب حسون   الشيخ  فسأل  ،انتقاهل  بعد  إىل ما   طويلة  سنني  به  سيدنا  ابتسامة وفرح
 . مبارشة لألمر وتنفيذك ،صدقك منمَّسوًرا  سيدنا   اكن: هل فقال

 احلل  يف  الشيفة  حياته  طوال  سيدنا   عمراج  احل   رافق  العظيم  اللقاء  ـهذا  بعد
 أذن  وال  ،رأت  عني  ال  ما   الشيف  جنابه  من  ورأى  ،سيدنا   حياة  آخر  حىت  والرتحال

وشاـهد   ويسحر   األنظار  يبهر  ما   سيدنا   من  وخوارق  كرامات  عينيه  بأم   سمعت، 
 واألبلاب. العقول 

 منها. الاص حىت  أحواهل لك  عن سيدنا   يسأل عمر احلاج صار بعدـها 
  حمله  مفاتيح  رى   ألنه    البهان  السيد   إىل  زوجته   وادل   عمه مرة    شاكه 

 :  البهان السيد هل فقالًعزًما ترك العمل ـهناك،  الرص باب يف للخردوات
  وحتققت  ،لألمر  عمر  احلاج  وامتثل  «. عليك  اهلل  وسيفتح   ،املفاتيح  وخذ   ارجع»

 . بالفتح هل   سيدنا  بشى  بعد فيما 
  ابنته   أن  فحدث  ،دراستهم  يف  بيته  أـهل  سأل السيد البهان عن بعض أحوالو

  مدرسة  وتلكن  املدرسة  هلا   رّي غ  »سيدنا:    هل  فقال  ،معينة  مدرسة  حتب  لم  األخرية
وعليك  حكومية وفعاًل دراستها   تتابع  ترتكها   أن  ًعدية،    اليت   الوحيدة  يهاكنت    « 
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وسافرت   ،الرياضيات   ودرست  ،اجلامعة  ودخلت  ،دراستها   تابعت إىل   وأفادت 
 واملادي.  العليم  اتلحصيل يف أخواتها  أحسن واكنت ،الليج

 ف اخلدمة: 
البهان  عمر  واحلاج السيد    خدمته  ىلع   وقام  ،اللكتاوية  امع ج  يف  الزم شيخه 

طرق  قليلة،  ساًعت  إال  بيته  إىل  يذـهب  الاكن  و  ،نهار  يلل   باب   أحدـهم   وربما 
  أمرك   ابلاب يطرق  اذلي   هلذا   قل»  : سيدنا  هل  فيقول   ،الشيخ راحة  وقتظهًرا    املسجد 

  ـهذه   جرت   وكم  «راحة  وقت  يف   اآلن  والشيخ ،  كذا  وجوابك  ،كذا  ألمر  وجئت  ، كذا
 الشيف.  فمه  ىلع اللكمات

حّدثنا احلاج »قال:  داته ما نقله الشيخ ـهشام األلويس حني  ومن عظيم مشاـه
  ا ا كنت أضع رسيري قريبً ينام يف اجلامع صيفً   عمر ططري قال: أيام اكن سيّدنا  

يقظة   الصّديق  حني  منه لدمته، شهدت  أبو بكر  سيّدنا  فيه  من    زاره  ومجع 
 «.، جلسوا عنده ساعة من الوقت، وحتدثوا ثّم انرصفوا ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 

 اهلل: رأيت  رمحه  ،ططري   عمر  يل احلاج  قال»  ادلكتور يلع مشاعل قال:  حدثين
جره   يف  ورأيت  ،األىلع  الرفيق  إىل  انتقاهل  قبل  الوم   يف  البهان    السيد   طفاًل   ح 

  ، استيقظت  عين ثم  الطفل  وجه  السيد  فغطى،  الطفل  وجه   إىل  ألنظر  فقمت  رضيًعا،
 إىل  وصلت  أن  إىل  الرؤيا   عليه  وقصصت  ،السيد  جملس  إىل  اتلايل  ايلوم  يف  فجئت

 كيف   ال  ال  :قال  أكمل  أن   قبل  بالسيد  وإذا،  ..الطفل  وجه  إىل  ألنظر  فقمت  قويل
  ـهو   فمن  قلت:  . نعم  قال:  عين.   وجهه  سيدي  يا   غطيت  قلت: لقد   .يمكن   ال  ؟! تراه

   .وأربيه أتعهده  بعدي وإين  الليفة ـهو سيدي؟ قال:
يل   قاهل  مما   واكن     يف   بييت  يف  -اهلل  رمحه-  أمني  أبو  ططري   عمر  احلاج  وحاكه 

يل    فأذن   ،أحج  ليك  السنوات  بعض   يف    السيد   استأذنت   :قال  املنورة   املدينة
  وسلمت   املنورة،  املدينة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص   األعظم  الرسول  لزيارة  ذـهبت  وملا   ،وسافرت   فودعته

  احلج   زمحة  يف  والاس  إيلها   أنظر  وأنا   الشيفة  احلجرة  مواجهة  يف  وجلست  ،عليه
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فأقعدتين   احلجرة   يقصد     السيد  أرى   يب  وإذا،  والزيارة   ادلـهشة   الشيفة 
ا   ودعته؟ ـهل  أن  بعد  احلج  إىل  السيد   جاء  نفيس: ـهل  يف  وقلت  ،واالستغراب   ما   حقًّ
ورصت  منام!   أم   يقظة   يف  أأنا   ! عيين  أفرك   أراه؟    احلجرة   قاصًدا  أراه  زلت  فما   يف 

  صوت   أسمع  وأنا   ،وراءه  ابلاب  وأطبق  ودخل  فيها   بابًا   ففتح  إيلها   متجه  وـهو   الشيفة 
 حلب  إىل احلج من رجعت احلجرة وملا   إىل السيد دخول وأرى  ابلاب

قلت  يسلم  بييت  إىل  السيد  وجاء   لقد   السنة؟  حججت  ـهل  سيدي  هل:  يلع 
 . تتلكم ال بين يا   فقال: .رأيتك

 . السيد   انتقال بعد إال األمور  ـهذه عن أتكلم  عمر: فلم احلاج  يقول
 ووضعها    عريب  بن   ادلين  حميي  لسيدنا   رجل بصورة    جاء  ويف يوم من األيام

  محل   وقد  املطبخ  من  يدخل  عمر  الشيخب  وإذا  ،ويشاـهدـها   إيلها   ينظر  سيدنا   يد  يف
  رسم   صورة  رأى  أن  وما   ،لسيدنا   وقدمها   الشاي   من  ا كأسً   أو  املاء  من  كوبًا   بيده

يا   حىت  عريب  ابن  سيدنا    بن   ادلين  حميي  الشيخ  سيدنا   صورة  ـهذه  !سيدي  صاح 
 حميي  سيدنا   تعرف  أنت  ومن أين  :قائاًل   واستغراب  بدـهشة  سيدنا   إيله  فنظر  !؟عريب
يوم    بذات   سيدنا  يذّكر  وصار  عمر  احلاج  سيدنا، فأجابه  أو كما قال  عريب؟   بن   ادلين

خدمة  يف  اكن    بني   اليت  ابلاحة  يف  صيًفا   رسيره   ىلع   وـهو  يلاًل   احلبيب  سيدنا   أنه 
  حيرض   األكَب  بالشيخ  وإذا  اآلن  الطلبة  مطعم  ىلع  املطل  والسياج  الشيفة  حرضته

 فتوضأ   به  فجئته  ماء  بإبريق  آتيه  أن  فطلب  ،الَّسير  ىلع   معه  وجيلس  سيدنا   عند
ابن  لسيدنا   يصف  عمر  احلاج  وصار   تلك   وأحداث  واملاكن  والزمان  عريب  سيدنا 

 تكمل.  ال وقال هل: سيدنا  فأسكته الواقعة
  ألخذه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    رسول  غري  قليب  أخذ  أحدال: لو  نعم فالسيد البهان ـهو اذلي ق

 . « عريب  بن ادلين حميي األكَب الشيخ
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 : حجه مع السيد انلبهان 
فرأى ـهناك1965حجه ًعم  البهان يف  بصحبة سيدنا   عمر  احلاج  أكرم اهلل   م 

يسلب ما  فلقد  العقول  بعينه  أمام   جالًسا   اكن  أنه  العظيم  باهلل  أقسم  واألبلاب، 
ملسو هيلع هللا ىلص    حممد  سيدنا   العايل  اجلاه   العظيم  الغايل  باحلبيب  ـهائًما   الشيفة  البوية   احلجرة 

  ويدخل   الشيفة   البوية  احلجرة   باب   إىل  البهان  ًعيل املقام سيدنا   السيد  يتقدم  وإذ
  ًعرمة   ودـهشة  تام  ذـهول  يف  عمر  واحلاج  ، هل  مثيل  ال  وتواضع  جم  بأدب  ابلاب  من
  بَّسعة   فينهض   انتباه  أو  تردد   بال   بنفسه   يقفز  به   وإذيقظة!    يف  أو   حلم  يف  ـهو   ـهل

  يغلق   ابلاب  ولكن  ملسو هيلع هللا ىلص  حرضة سيدنا حممد  إىل  البهانسيدنا    مع  يلدخل  ويتقدم
فحدث  يستطيع  وال لم    معه  جرى   بما   سيدنا   ادلخول،    ادلخول   من  منع  وسأهل 

 . «عمر حاج يا  اكنت خاصة ادلعوة  لعل» :قائاًل   والطفه سيدنا  عنه  فخفف

 : سفرة إل تركيا
العجائب  تركيا   ويف بصحبة    ،رأى  والشخصيات  األماكن  من  العديد  وزار 

البهان، اكن السيد  األتراك   شيخه    اتلحية  ويقدمون   ،بأدب  يقفون   ـهناك  الضباط 
 أمامهم.   يمر عندما  سيدنا  ملوكب
إىل  سفرة  أول  يف -  لسيدنا   وخادم  كديلل  عمر  احلاج  معه  واكن  تركيا   للسيد 

ـهنا دـهش    ما،  ماكن  يف الظاـهر إىل  ديللهالسيد البهان    قاد  وصوهلم   وفور   -هللا  ـهنأه
ـهو    أنا ديلله  !سيدنا؟  أخذين  أين  يده   يف  أسقط  بل  ،واستغرب   عمر   احلاج أم  ـهنا؟ 
 حيث  واجتهوا  بَّسعة وركبا السيارة سيدنا  ألمر امتثل  !املناطق؟  يعلمين سوف ديليل

الكريم    القرآنقراء    ًعلم من أكَب  قَب  فيه  ماكن  يف  نزلوا     أمرـهم السيد البهان
  ورحت وجئت   ابلالد   ـهذه  ابن  أنا   سيدي  يا   :عمر   احلاج  فقال  ،اإلساليم  العالم  يف

أعرف  ،سنني  إيلها  املاكن  وال  أظن  صاحبه  وال  ـهذا  الاس  وال    أو   تعرفه  ـهنا   أن 
إىل    وتأخذين  مرة،  ألول  إىل ـهنا   حلب  من  جئت  وجنابك  املاكن  يعرفون ـهذا  حىت
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املاكن وبدأ  يا   منكماهلل  حرمنا    ال !  ـهذا    يف  للموجودين   يشح  سيدنا   سيدي، 
 زاروـها. اليت  العظيمة   الشخصية الرجل  ـهذا عن  العودة  طريق يف السيارة

يف البهان  السيد  مع  رجاالت  عظيمة   إسالمية  ا آثارً   تركيا   وزار   وأرضحة 
عَب مزارات  اإلسالم  وـهناك  ابلالد   أـهل  حىت  يعرفها   ال  اتلاريخ،    أنفسهم   تلك 

حا،  هما،يقَب   يف  ( وعيواظ   كركوز )   سيدنا:  زارـهم   وممن  ،وقتها  ج    زار   وملا   وكذلك 
  عنهما  بَّسعة ثم مىش هما يقَب ىلع واقف سيدنا وـهو ضحك  سيدنا كركوز وعيواظ

 «هما يقَب  يف  يمثلون يل  صاروا   أمني  يا أبو  واهلل»هل:    فقال  ذلك  عن   عمر  احلاج  فسأهل
عمر    وقال  ورساتلهم   مرحلتهم   ولكن  اهلل   أـهل  من  ـهؤالء   إن»  ططري: للحاج 

 وأقوى  وأرسع   صورة  بأبسط  الاس  لك  إىل  تلصل  الطريقة  بهذه  اكنت  للمسلمني
 .«الاس من  العامة عند  وأبلغ تأثري

أثر سيدنا يف تركية ما  : قال  -اهلل  رمحه-  الزين  به ادلكتور حممود   حدثين  ومن 
  اكن   ومرة  تركية  يف  سيدنا   مع  اكن  أنه  -اهلل  رمحه-  ططري   عمر  احلاج  من  سمعت
  يشع   ابليت  فرأى  ،سكران  طريق  ًعبر  بابليت  فمر  ،يتحدث  بيت  يف  ا جالسً   سيدنا 

الور  ما   ألرى   ؛ابلاب  افتحوا   :ينادي  وجعل  ابليت  أمام  وقف  ،ا نورً    ويطرق   !ـهذا 
  ايلوم   يف  ،وأخذوه   اعتذارـهم  قدموا   وأـهله  زوجته  أتت  بعدـها   ،ابلاب  افتحوا   ابلاب
  أعلن  حىت  معه يتحدث  السيد وجعل منه واعتذر أمامه جلس السيد إىل أت  اتلايل
   . توبته

ـهشام  قال   كتاب  الشيخ  يف  البهان»األلويس  طالسيد  حّدثنا »:  (241:1)   3« 
يف السفر قال: كنّا نقول هل:    حفيج، واحلاج عمر ططري رفيقاه  مال الشيخ عمر  

الطبييع والعيون واجلبال واألشجار، فال يلتفت ويقول:   انظر ـهذا اجلمال  سيّدي، 
اهلل   رسول  حمّمد  ابل  ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلصحبيبـي  زاغ  طىغ  رص   ما  وتلك  (17الجم:  )   ﴾وما   .

املصو ر،    إشارة منه   الصانع وبالصور عن  بالصنعة عن  ينشغلوا  ألصحابه ئلاّل 
 .فال يشهد غري مواله عز وجلأما ـهو 
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حمافظ  و به  أنإرّحب  منه  طلب  القرص  دخوهل  ودلى  ىلع   ستانبول  جيلس 
الالفة أنت.  ،  كريّس  ـهو  الكريّس  ـهذا  ىلع  باجللوس  الاس  أحّق  املحافظ:  وقال 

خر جت  هل جبّة رسول اهلل  
 
 وبعض آثاره. ملسو هيلع هللا ىلصوأ

 ورافقه يف جوتله ـهذه شيخ اإلسالم يف أنقرة الشيخ إبراـهيم بك.
زيارته    دلى  قال:  حبلب  ططري  عمر  احلاج  يلاًل   حّدثنا  املساجد   ألحد 

فأطفأـها   املصابيح  إىل  الادم  إىل أرسع  حيتاج  ال  الور  ـهذا  عنده  من  وقال: 
 . الكهرباء
واكن    إسطنبول  عدة مرات وأمىض عدة أيام يف مدينة  ةتركيالسيد البهان زار  

لصالته    ا احلاج عمر ططري يتوىل مهمة رشح املعالم اإلسالمية يف ـهذه املدينة نظرً 
 «. وإتقانه اللغة الرتكية ،األرسية برتكيا 

 : احلاج عمر صادق
ابليك:    يقول حممود  أمحد    البهانية  احلرضة  منشد  حدثين»األخ  ادلين  حميي 

اهلل-العمر   عن  ،الرجال  عن  يتلكم  اكن  سيدنا   أن  -رمحه    عمر   احلاج  مقام  فسأهل 
وكررـها  ،  الصاد  بعد  باأللف  سيدنا   ومدّ   .صادق  عمر  احلاج»   :سيدنا   فأجابه  ؟ططري 
  صادق ثالثًا» . 

  وـهو اذلي اكن   سيدنا   أحباب  لك  حيسن  -رمحه اهلل-احلاج عمر ططري  اكن  
ما   -ياودلي-  هلل   احلمد  يقول:  واكن  ،عليه  لدلخول   السيد  من  اإلذن  هلم  يلأخذ   يقف

أحًدا بالعكس  ،أحزنته  أو  ،مرة  وال  سيدنا   أحباب  من  أغضبت   أحاول  كنت  بل 
 ما أستطيع.  قدر  مساعدتهم

 قال  بشهر ونصف  -اهلل  رمحه-  مأمون  احلاج  عيم  وفاة  حممود ابليك: قبلقال  
  لفالن   االستئذان  أطلب  كعاديت   وأنا   ،البهان  سيدنا   يف منايم  رأيت  :عمر  احلاج  يل

اذلين    سيدنا   أحباب  لك  سيدنا   غرفة  يف  أشاـهد  يب  وإذ  ،سيدنا   إىل  يلدخل  وفالن
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  بينهم:   ومن  وغريـهما،  منري حداد  الشهيد   والشيخ  فوزي   احلاج  :بينهم  ومن  ،انتقلوا 
  امنبهً   قائاًل   إيلّ   سيدنا، ويلتفت  غرفة  يف  معهم  جيلس  مأمون بارودي  جا احل   عمك

  بشى   رأيتها   ولكنين  ،حيزن  كيال   الرؤيا   بهذه  مأمون  احلاج  عيم  أحّدث   أال  يل
  مأمون   حج  لعيم  وبثثتها   ،اكمل  أسبوع   من  أكرث  البشى   كتمان  أستطع  فلم  لعيم
  رجاالت   من  أنا   أين،  يب  عمر  احلاج  ظن  حسن   من  ـهذا   بين   يا   آه   :يل  وقال  فبىك

  الفرحة   املنبسطة  وطبيعته  ًعدته  غري  ىلعشديًدا    بكاءً   وبكى  !سيدنا   وأحباب
 دائًما.  املبتسمة

 الوداع:
قبل وفاته بأيام:    السيد قال: قال لا    -رمحه اهلل-عمر ططري    مما رواه احلاج

!!  25يوم   25آب يوم     25األحد آب يوم    24ـهل بِق يشء ما بيّنته لكم؟ يوم السبت  
ه، حىت اكن يومولم يفه   الوفاة والتشييع.   م أحد  منّا مقصد 

 احلاج  يردد  اكن    األخري   مرضه  يف   املستشىف  يف  سيدنا البهان  اكن  وعندما 
  احلاج   ـهنا   يقصد  الصغري  بيته  إىل  املستشىف  من  سي خرجه  أنه  سيدنا   سمع  ىلع  عمر
  يقول   اكن   سيدنا   ولكن   املباركة  اللكتاوية  يف  بيته   إىل  ثم  عنده   لريتاح  ـهو  بيته  عمر 

 أسماء  عمر  احلاج  يعد  أن  بعده؟ وبعد  واذلي  وبكرة  ـهو ايلوم   ما   عمر   ياحاج  هل:
 يا أبا أمني ويناديه  اتلاريخ  ـهذا  احفظ  :سيدنا   هل  يقول  اثلالثة  األيام  تلك  وتواريخ

 . يف املستشىف يطلبه سيدنا  اكن ما  وكثرًيا 
م    لكمة  نذكر  وـهنا  س  احلاج  عت  كم  يقولون  عندما   عمر  من    اهلل   :هل  اكنوا 

يدم،    أنا   ا خادمً   لست  أنا   بين  يا   آه»  :باكيًا   فيجيب،  سيدنا   خدمت  يا عيم  يهنيك و  خ 
 . «خادم : أنا أقول ال حيق أن

البهان  وانتقل   عمر  احلاج  وحزن  ،مقامات  من  هل  اهلل  شاء  حيث  إىل  السيد 
 احلاج  وتابع  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  سيدنا   واهلدى   الرمحة   نيب  وفاة  ىلع   الكرام  الصحابة  حزن
  ودليه   مع   فيه  والعمل   عمه  من   املفاتيح   بأخذ   سيدنا   أمره   اذلي  املحل  يف   حياته  عمر
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إىل   أمني تويف  وأمحد  اهلل-    أن    بني   عمر  ططري   للحاج  ثالث  ابن  وـهناك  -رمحه 
 . حلب مايلة يف حكويم موظف ربيع حممد ـهو وأمحد  أمني

  والعمل  والشغل  باملحل  زائد  اـهتمام هل  يكن  لم  أباـهم   أن  أوالده  حدث كملو
اكن  ،سيدنا   انتقال  بعد  إال   معه   والسفر   سيدنا   خدمة  الشاغل  وشغله  ـهمه   فقد 

  الشاي   رشب   أدوات  ا جمهزً  تراه  ا ودائمً   ،يريد  حيث  إىل  مرافقته  أو  حمله  يف  واستقباهل
 توجه. أينما  سيدنا  لدمة ومحلها 

 وفاته: 
عمر    احلاج  تويف  ،م1998  ذارآ  22املوافق    ، ـه1418  القعدة  ذي  22  السبت  يوم  يف

  يف   وال  عقله  يف  وال  جسمه  يف  ال  شائبة  تشوبه  ال  املرتيين حبلب،  حملة  يف  بيته  يف
 . الطاـهرة  نفسه

 صالة   عليه  اللكتاوية يصلون  جامع  يف  وـهم  بغزارة  يزنل  املطر  وفاته اكن  ويوم
ـهذا    يف  القَب  ىلع  والوقوف   ادلفن  سيكون  كيف  ه ووذوأـهله    انشغل  وقد  ،اجلنازة

  باجلو   وإذ  -حاهلم  وـهذا -  املقَبة   إىل  واجتهوا   السيارة   يف   محلوه   لكنهم عندما   ! ايلوم
البهان   خادم  ويدخل  املطر  ـهطول  ويتوقف  لطيفة  دافئة  شمس   عن  يسفر   السيد 

  ادلفن   لرجل  تكبرية  عَب  قَبه   يدخل   -«سيدنا   خويدم »   :أن يقال هل   حيلو  كما اكن -
 وال  دفنت  ما   أنا   الوراين!  املحمدي  الوجه  ـهذا  ما   أكَب  اهلل»  قائاًل   املقَبة  وخادم

 . «ا ميتً  رأيت مثل ـهذا الوجه
 رمحك اهلل أيها املحب الصادق ومجعك بأحبابك يف دار الدل إن شاء اهلل. 

 :مصادر الرتمجة
 (. 203و  143) »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره«  •
 (. 241 :1)   3ط «السيد البهان»كتاب  •
أمحد وحممد  و  ،وادلكتور يلع مشاعل، وحممود ابليك ،  ادلكتور حممود الزين •

 .كتابيةً  ، مراسلةً بواسطة الشيخ ـهشام  ربيع أبناء احلاج عمر ططري 
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 ( الشيخ عمر اعبدين 43)
 م 1980  –  1921هـ/  1400 - 1347

 

املالِق  الطاـهر  ،الصالح  الويل   ألحد  يحّ ال   لثا ، 
 ،ظله  الإ  ظل  ال  يوم  ظله  يف  اهلل  يظلهم  اذلين   السبعة
 (.1)آاغ  رستمبن  ًعبدين عمر الشيخ

 والدته ونشأته: 
مدينة    يف  تقيم  تريك  أصل  من  أرسة  من  ـهو

 حلب،  إىل  العثمانيني   زمن  فارحتلت  أنطاكية،
  طفاًل   يلنشأ  عمر،  املبارك   باملولود   م1921  ًعم  يف  فرزقت  قلعتها،  من  قريبًا   وأقامت

  عنايته   ىلع  احلليب حرص   من   أكرث  تربيته  ىلع  ا حرص  صاحلني  أبوين  كنف  يف  مدلاًل 
 . بالورود  خاص  اـهتمام هلم حلب أـهل ألن؛ الزـهور  حبياض

 . وكَب الكتاتيب  يف والقراءة الكتابة وتعلم عمر،  الصيب  وترعرع 

 صفته: 
  نور   إطاللة  عليه  واملنظر،  الطلعة  بيه  املحيا،  مجيل  أظهر،  وللطول  ربعة،  قامة

  األصحاب   من  اإلسالم  صدر   يف  األول  الرعيل  إىل  رؤيته  تنقلك  وصفاء،  وجذب

 

اليقصد بكلمة )الشيخ( ـهنا شيخ العلم إنما املعىن االصطاليح حني تطلق ىلع من اكن ذا    (1)
 فضل ووالية حىت لو لم يكن أـهل علم ظاـهر. 
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 رجال    ىلع   اهلل  شاء  ما   اهلل  شاء  ما :  تقول  أن  وتدفعك   ،   الكرامنبينا    بيت  وآل
 .  البهان سيدنا  حبيبنا  عند

 :  انلبهانف صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد 
  ويتمىن   يراه،  من  إيله  دلب  وأدب  دمالالشيخ عمر ًعبدين    تعاىل  اهلل  ا حب  قد

  غري   ـهؤالء   عن   مشغول    لكنه   يتمناه،  اذلي  صديقه  يكون  أن  أقرانه  من   واحد  لك
  حىت   خيتيف   ثم   الصالة  يف  هل  يظهر   بدًرا   ترقب  وعيناه  جمذوب،  قلبه  حوهل،  بمن  آبه  

  يرشده   ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  سيدنا   رأى  قد  واكن  صدره،  حنايا   به  وتضلعت  قلبه  جمامع  أخذ
 . توجيهاته وتلِق  به لالرتباط

  إمام   آنذاك  واكن  ابلدر،  ذلك  ـهو  البهان  حممد  الشيخ   سيدنا   باهلل  والعارف 
  وـهو   )احلفيد(  نيابة عن الشيخ عبد اهلل سلطان  للقلعة،  املجاور  اإلسماعيلية  جامع

  قبل  به  قلبه   تعلق  وقد  منامية،   رؤيا   يف  عنه   واألخذ    إيله  باذلـهاب  ملسو هيلع هللا ىلص  أمره   ن  م  
  لكنّ   أحبه،  من  خلف  للصالة  اجلماعة  حضور  عن  يتغيب  ال  اكن  ألنه  يؤمر،  أن

  أمرد الشيخ عمر    واكن  ،بعد    شاربه  خيتط  لم   ملن  جمااًل   يفسح   ال  اكن البهان    سيدنا 
رآـها    اإلسماعيلية  جامع  يف  البهان  السيد  غرفة   يف  اإلنارة  تعطلت   إذا   حىت   ،مجيًال 

منها   يستفيد    السيد   أن  نظره   لفت  ثم  فأصلحها   أصلحها،  أنا   سيدي  :فقالفرصة 
واكن شعره طوياًل يصل إىل شحميت أذنيه  -  إنكار  نظرة  شعره   إىل  ينظر  اكن  البهان

أطول  حيب،  من  مراد  ىلع  يلكون  تماًما   شعره   حلق  وقد  اتلايل   ايلوم    فجاءه  -أو 
  مودله   ساعة  يه  وتلك  يديه   بني  بنفسه  رىف  ًعًما،  عش  ستة  بلغ  حني  وذلك

  تزده   لم  توجيهات   من  احلبيب  عليه  ويفيض   زمن،  من  شغله  بما   يلحظى  ؛اجلديد 
  بتجريد   حبيبه  أفرد   بل  عنه  ينفك   فلم  شبابه،  ريعان  يف   وـهو  ،وتألًقا   تعلًقا   إال

 . واتلوحيد اإلحسان  بمراتب ويرىق ،والسلوك  السري  ساللم ىلع يلعرج  ،وتفريد
  عمره   اكن(  عمر )  إخواننا   من  واحد»  :  البهان  حممد  الشيخ  سيدنا   يقول

  ؟ عمرك   كم:  هل  قلت،  حمبة  عنده  صار  ثالثة  يومان  لعندي،  أت   ًعًما   عش  ستة
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  ال   أمحدي  عمر  العمر  اهلل  أـهل  عند  رميناـها،  سنة  عش  الستة  ،ودلت    ايلوم    أّرخ  
 . «اإلهلية  املعرفة والدة السماء  والدة وـهو حممدي

 معه   رابط  ،اللكتاوية  إىل   ورجع،  اإلسماعلية  يف  سنتني    سيدنا   أتم   أن   وبعد
 . أصحابه مقدمة يف وـهو للناس البهان سيدنا  ظهر  حىت  ـهناكالشيخ عمر 

 : جها زو 
  النسوةمئات    من  واحدة   ويه  ،الزرقا   حممود   زيلخة  السيدة  من  أبواه  زوجه

  وقد   ،اهلل  توفّاـهما   نأ  بلثا   ما   عمر  الشيخ  ي  وادل    نإو  سيدنا،  برتبية  حظني   اللوايت 
  ىلع   ينفقه  ؛لسيدنا   أوصله  يشء  عنده  فاض  فإذا  ،حالل  وارد   من  يكفيه  ما   هل  تراك

 .بودل منها  يرزق   ولمالغيورة  زوجته مع وبِق  والفقراء، العلم طلبة
 لم  حيث  ،عليه  خوفًا   واضطرب   ،قلبها   فخفق  فجأة،  عنها   اختىف  ومي   وذات

  البهان   السيد   فصعد  ،حزنها   تبث   ؛ سيدنا   إىل  فهرعت  ،ابليت  من   خروجه   تلحظ
  من   الَّس  وخطوة  األرض   يط  ألن؛  ملثلها   يعود   أن  فنهاه  يتوضأ،  فرآه  اجلامع   إىل

 . كتمها   يتحتم اليت  الال بد ل ابلاطنية األمور
 . «ًعبدين عمر إال كبوة  جواد لك»:  البهان  حممد الشيخ سيدنا قال 
 حرض  إذا  أنه  عنه  ويذكر ،  وصدقه  عمر  الشيخ  أدب   يمتدح    سيدنا   اكن

  وبني   بينه  رسواًل   اكن  وأنه  به،  سيتحدث  اذلي  بالالكم  سيدنا   يكاشف  جملسه
  به   يبلغه  بما   فريجع  ،بقضايا   يرسله  ،الكبري  حلب  جامع  يف  بمقامه    زكريا   سيدنا 
 . 

 من كراماته: 
  بمجالسته  حظي  ممن  أحًدا  جتد  ال  ،كثرية  بكرامات  عمر  الشيخ  عرف  وقد

 .شيئًا  منها  وحيفظ إال
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اهلل–  اكن   ذلك  سبب  عن  يسأل  وحني  .ثبت  امهلل»:  يقول  أن  يكرث  -رمحه 
 . «نبات اثلبات، (1)  فش  ك  ت  ب   ةل  و  الط   :يقول مثل حلب يف عندنا :  يقول

رأيته  -اهلل  رمحه-  اكن   ،ملسو هيلع هللا ىلص  اليب  أصحاب  من  رجل  إىل  نظرت  ككأنف   إذا 
  الو  طويلة،  حربة  بيده   حيملو،  مجيلة  مجة   فوق  عمامةً   ويضع  ،ا قصريً   ا ثوبً   يلبس 
 يف   والعشاء   املغرب   صالة  ىلع  يواظب   -اهلل  رمحه-  واكن  حال،  لك  يف  السواك   يرتك 

  ـهذه   ىلع  وأنا   بسيدنا   اهلل  أكرمين  منذ  :فقال  ذلك  عن  ئلس  وقد  اللكتاوية،جامع  
 . تويف  حىت  كذلك وبِق احلال،

(  عندي  مسجل  وـهو)   -اهلل  رمحه-  الزين   حممود   كتورادل   شيخنا  من   سمعت
  الشيخ   عن ينقل -تعاىل اهلل   رمحه- لطيف حممد الشيخ احلبيب  أستاذي سمعت» :قال

  صورة   يف   ا مرارً   -رسه   اهلل   قدس -  البهان  ا حممدً   سيدنا   رأى  أنه   ًعبدين  عمر 
 .   ملسو هيلع هللا ىلص  حممد سيدنا  األعظم احلبيب

  يف  يصيح   ًعبدين   عمر  الشيخ  اكن :  قال  -اهلل  رمحه-  لطيف   حممد   الشيخ  وحدثين 
  حني :  لطيف  الشيخ  قال  إخوانه،   مع  الالكم  من  سيدنا   فمنعه  ذلك،  وتكرر  اذلكر،
  عمر   شيخ  يا :  بقليب  فخاطبته  باللسان،  املنع  أن  فهمت  معه  الالكم  من  سيدنا   منعنا 

  أرى   إين  حممد  شيخ  يا :  قال   اذلكر؟  يف  تصيح  ولم  معك؟  الالكم  من  سيدنا   منعنا   لم  
  بصورة   سيدنا   أرى   اللكتاوية  دخلت  إذا  أنين:  ذلك  ومن  أطيقها،  ال  عجيبة  ا أمورً 

  وأنا :  لطيف  حممد  الشيخ  هل  فقال  ،الصحابة  بصورة  إخواننا   لك  وأرى  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول
:  لطيف  الشيخ  قال.    طالب  أيب  بن  يلع  سيدنا   بصورة  أراك:  قال  تراين؟  من  بصورة

  أيب  سيدنا   ىلع  أقدمه  ال  لكن  ا عليًّ   سيدنا   أحب  نينأل  نفيس  تأملت  ذلك  بعد
 .  بقليب خاص  ماكن هل لكن  بكر،

 

 أي مع الوقت يظهر معدن اإلنسان وتنكشف حقيقته.  (1)
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  سيدنا   أصحاب  من  لكثري   ا عونً   عمر  الشيخ  اكنو
 (1) هخوج   القادر  عبد  لشيخاك  املشاـهدة  إىل   وصلوا   اذلين
 . وغريه 

  عالء   حممد  العالمة  الشيخ  عيين  بأم  رأيتوقد  
  يقبالن   لطيف  حممد   الصالح  الويل   والشيخ  عاليا   ادلين

 «. مجيًعا  اهلل رمحهم  ًعبدين  عمر الشيخ  يد
 : قالاملحمد   عمر   عثمانكتور ادل  روى ل 

  فرد .  الرض  أنا :  هل  فقال  -اهلل  رمحه-ًعبدين  عمر   الشيخ   إىل   الرض  سيدنا   جاء»
 .«البهان  حممد السيد شيّخ أنا  ،حلالك خرض»: عمر الشيخ

 . «قدم آخر  إىل قدم  أول من صادق ًعبدين   عمر»: عنه سيدنا  قال
  تشغل   اذلي:  -اهلل  رمحه -  ًعبدين  عمر   الشيخ  من   سمعت  ما   لطائف  ومن

 . فيك فكره  ينشغل  فيه فكرك 
انتقاهل(   سيدنا   يسأل  أن  -اهلل  رمحه-  ًعبدين  عمر  الشيخ  سألا   إذا  وكنا    )بعد 

  يقول  أن  يريد  الو  ري و  ي  « وكذا  كذا  سيدنا   مراد  كأن»  : بقوهل  باجلواب  علينا   يرد   اكن
كذا.يل  وقال  سيدنا   سألت  :رصاحة   وعدم   التسرت  باب  من  -أعلم  واهلل-وـهذا    : 

 .«الفاء إىل وامليل الظهورحب 
 : قال حوتنارص  حممود  كتور ادل   عنه حدثين

  يف  أرى   أراه  حينما   كنت    عمره   من  األخرية   األشهر  يف  ًعبدين   عمر  الشيخ»
 :  الفارض  البن ـهذا -اهلل  رمحه- جوابه فاكن فأخَبته،   لسيدنا  ةً حين  صورةً  وجهه

 
 

 (. 32)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 1)
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تهو    فانيًا   يفن    تكن      لم  ما   ين  فلم 
 

صوريت   فيك  تىل  جت  حىت  تفن    ولم 
 

  -اهلل  رمحه-  الزين  حممود   الشيخ  زماليئ  مع  السعودية   إىل  بالسفر  فكرت  
 . لللكتاوية أنت: ويقول يوافق ال -اهلل رمحه- عمر الشيخ فاكن العمر عثمان والشيخ

  يف  اتلجنيد  شعبة  إىل  فذـهبت  الصَب  بفارغ   اجليش  تأجيل  أنتظر   كنت  ومرة
- عمر الشيخ ألجد ا حمبطً  ا كئيبً  اللكتاوية إىل فصعدت اتلأجيل يأت  ولم موعد آخر

:  قلت  تأجيلك،  جاء  لقد أبش  : ويقول  ا مبتسمً     سيدنا  عند من  خيرج  -اهلل  رمحه
 قد  باتلأجيل  وإذا  الشعبة  إىل  فعدت  جاء،  قد  بىل:  قال  يأت  ولم  ـهناك  للتو  كنت
 . عندـهم من خرويج  بعد وصل

  اللكتاوية  وطالب   أساتذة  مجيع   عودّ   -تعاىل  اهلل  رمحه-  ًعبدين  عمر   والشيخ
  اكن   بمسك    نومه  غرفة  بتطييب  أـهله  وأمر  بيته،  إىل  ذـهب  ثم  وفاته،  يوم  الشيفة

  اقرتب   وملا ،  كثري  ايلوم  املالئكة   من   اري زوّ   فإن  طيبوـها   : هلم  قال،  ذللك  يدخره 
  قد   فوجدوه   ـهنيهة  بعد  دخلوا   ثم  فخرجوا   لوحدي   ودعوين  اخرجوا :  هلم  قال  املوعد 
 «. اهلل رمحه، احلياة فارق

 : (1)مشاعل يلع كتور ادلعنه  كتب ل و
  وأىلع   اهلل  رمحه-  ًعبدين  عمر  الشيخ  حبيبنا   الِق،  والطاـهر  الويل،  الشيخ»
  يظلهم   اذلين  السبعة  ألحد  ا كريمً   ا حيًّ   اًل مثا   اكن  ،-  البهان  السيد   حول  مقامه

  معلق   قلبه  ورجل  اهلل،  عبادة  يف  نشأ  شاب »  :ومنهم  ..ظله  الإ  ظل  ال  يوم  ظله  يف  اهلل
  حمبته   يف  كذلك  واكن  ،«عليه  وتفرقا   عليه  اجتمعا   اهلل  يف  حتابا   ورجالن  باملساجد،

 عليه  اجتمعا   اهلل  يف  حتابا   ورجالن»  كذلك،  معه  وكنت    ا فردً   ا فردً   السيد   ألحباب
 يف  ا وخصوًص   كذلك،  ونفرتق  سيدنا   عن  وحديثنا   املسجد  يف  نقف  ،«عليه  وتفرقا 

 

  (1  )( أمحد مشاعل  بن  ادلكتور يلع  اثلالث  سريته  تأيت  م(:1957ـه/1376الشيخ  القسم   من  يف 
   .«احلسان ادلرر »
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  السيد   انتقال  تلت  اليت  السنة  ويه  ،(السادس   الصف)  املدرسة  يف  األخرية  السنة
  غلق ي    حيث  الظهر  ا وخصوًص   الصالة  بعد  سيدنا   أزور  فكنت    األىلع،  الرفيق  إىل  

  ابلاب   من  السيد  غرفة  من  خارج  وأنا   معه،  وأتلِق  املسجد،  أبواب  عمر  الشيخ
  من   خارج  وأنا   يوم  ذات  وفاجأين  ،ا مسلمً   يده  وأقبل  يراين،  عندما   فيقف   ادلاخيل،

  ورابطيت   أحوايل  يقرأ   وـهو-  :يل  وقال  حنوي،  بكليته  امأخوذً   وقف  بأن  السيد  غرفة
  عظمة   ىلع  يدلا   وـهذا  خارج،  وأنت  فيك  البهان  السيد  رأيت  لقد   -وقليب  وخيايل
  بقدر   فيك  ويتجىل  أنت،  ـهو  ويكون  الإ  بصدق  معه  الرابطة  تأخذ  أن  فما   السيد،
 وأصحاب   العلية  املراتب  ذوي   املقربون   عليه  ويشهد  ذلك  ويشهد  وصدقك،  حبك

  وداخلك   بقلبك   ما   يرى   اكن  عمر  الشيخ  أن  ىلع  ا أيًض   ويدلا   ،وابلصرية  الكشف 
  وبينه  بيين  اتلواصل  وبِق   والكشف،  وابلصائر  القلوب   أـهل  من   اكن  فقد   ،اجمسدً 

  األيام   من  يوم   ويف  الساحلية  بانياس  مدينة  يف  ا إمامً   تعينت   وعندما   اتلخرج،  بعد
  ا وحبًّ   ورمحةً   ا ونورً   ا طهرً   تقطر   اليت   واللكمات  والوقفات  اللقاءات   تذكرت   ـهناك  وأنا 
 احلال  ـهذا  وبِق  وروضته  سيدنا   وأنوار  احلىم  اكذيّ   حنو  قليب  فتوجه  عمر،  الشيخ  من

:  يل  قال  عمر  بالشيخ  واتلقيت  السيد،  وزرت   أيام   بعد  حلب  إىل  ذـهبت    ملا   ثم  فرتة،
  فعلمت   ذلك،  ضعف  ثم  إيلك  بالسفر  وـهممت  بانياس  حنو   أيام  قبل  قليب  حترك   لقد

  قبل  من   فيه  ذلك   أعلم  كنت   وقد  يته،ال وو  وكشفه  وصفائه  ونوره   لطفه   من  ا كثريً 
 . ايلقني  حق صارت  حىت وايلقني  املعرفة  زادت  ولكن

  فقال  عمري،  من  عشة  السابعة  يف  وأنا     السيد  إىل  جئت:  اهلل  رمحه  ،يل  قال
  يريد   أنه  ذلك  بعد  وفهمت  وسلمت،  فرضيت  «  أذحبك  بدي »:  معه  جلسة  أول  يف  يل

 عمر  الشيخ  خيتار    البهان  السيد  اكن  كيف  نسمع  وكنا   وتزكيتها،  نفيس  ذبح
  رمحه -  فيذـهب  أمور   عن  ليسأهل  حبلب  الكبري  اجلامع  يف   زكريا   سيدنا   إىل  فريسله

 الرسالة  حاماًل   وأمانة،  قوة   بكل  السيد  إىل  ويرجع  جوابه،  ويسمع  فيسأهل  -اهلل
  يأتونه  فاألكابر  ،لكها   العملية  ـهذه  إىل  حيتاج  ال  سيدنا   أن  ومعلوم  األمانة،  ا ومبلغً 

  مريديه   يروض   ولكن  األكمل،  املحمدي  والوارث   الوقت  صاحب  نهأل  بهم  ويلتِق
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  لا   ويقول  ـهممنا   وينهض   تربيته،  ثمار  األكابر  ويري   األكابر،  ويريهم   ويرقيهم
  بالكشف   اهلل   يكرمكم   بل  دليكم   يبّق   حجاب   فال   صدقتم  إن»  :احلال  بلسان
 . «واحلقيقة والور

  بعد:  ا مرارً   يل  يقول  اكن  السيد  انتقال  بعد  -اهلل  رمحه-  ًعبدين  عمر  الشيخ
  عش   بعد  ماذا  أسأهل  أن  أريد  كنت  ما   ،!اهلل  وسبحان  ذلك  ويكرر .  سنوات  عش

  يذـهب   الفكر  واكن  -اهلل  رمحه-  هل  وموت   فقد  من  ا مكروـهً   أسمع  أن  خشية  سنوات
  السعودية،   إىل  أخرج  الو  حلب  يف  أبّق  أن  يريدين  اكن  وقد  موته،  ومنه  مذاـهب  يب

،  القدي  ابلدل  ودفع  السفر  وإما   اجلندية  إما   :أمرين  أحد   أمايم  أن  علم  ملا   ولكنه
  غري   ىلع   الهاية  يف  وافق  وكأنه  الرغبة  عدم   منه   فأحسست  اثلانية  يف  أرغب   ويراين
  وغريه،   اجلواز  جتديد  يف  اهلل   الإ  يعلمها   ال  معاناة  سفري   بعد  ًعنيت  وفعاًل   رغبة،

 .بسفري   رغبته عدم رس فأدركت
  يسأل   طالب،  وحنن  عنا   ويسأل  يتابعنا،   اكن  -اهلل  رمحه-  ًعبدين  عمر  الشيخ

  األوىل   ادلرجة  وقال  اللكتاوية،  يف  األوىل  بادلرجة  وبشين  اجتهاده  ويتابع  حيبه  عمن
 .  أوىل لكها  اثلانية وادلرجة

  ولسانه   املسجد  يف  وجسمه   السيد  مع   قلبه  اكن  -اهلل  رمحه -  عمر   الشيخ
  يقرأ   وجدته  إيله  نظرت   وقت   أي   يف  العظيم القرآن  يف اهلل  كتاب يف  وعقله  وذاكرته 
  يف   املصحف  ترى   كنت  ويمسكه   يقرؤه   ما   كرثة  من  ويعيده  وحيفظه  ويتلوه   القرآن
 .  «وبهاء ا نورً  وجهه

 :  قال  صِّخ  حامد الشيخعنه  كتب ل 
  يرسله   عندما   عليه  السيد   وجت  يّل   رسيرته  صفاء  يعلم  لكّنا   ًعبدين  عمر  الشيخ»
 .  زكريا  سيدنا  اهلل  نيب يللكّم سيدنا 

دّ :  قال   -اهلل  رمحه -  العاين  خرض  عبدالعزيز  احلاج  األخ  حّدثنا    الشيخ  الرحال    ش 
 بأنّ   أبلغوه   وصوهل  فعند  اللكتاوية،  يف  سيدنا   لزيارة  -اهلل  رمحه-  اهلييت  مي  ح  ر    إبراـهيم
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  باحة   يف  وجلس  ابراـهيم  الشيخ  فتألّم  عودته،  وقت  حيّدد  ولم  بريوت   يف  سيدنا 
:  هل  يقول   ابراـهيم  الشيخ  إىل  يأيت   احللم  يبلغ  لم   بطفل  وإذا  ا حزينً   ا مشتاقً   املسجد 

 سيدنا   دخل:  وقال  إيله  ًعد    ثم   لقوهل،  يعبأ  فلم  بريوت   من  البهان  سيدنا   خرج
  وصل  :  فقال  اثلاثلة  جاءه  ثم  عين،   اذـهب:  إبراـهيم  الشيخ  هل   فقال  السورية،   احلدود 
  ـهو   الشيخ  ذاك:  فقال  ؟ماي دريك:  هل  وقال  ابراـهيم  الشيخ  فمسكه  حلب،  سيدنا 
 رحلة  يتابع  اكن  فقد،  ًعبدين  عمر  الشيخ  يعين  كذا،  :هل  قل:  ويقول  يرسلين  اذلي

  ًعبدين   عمر  الشيخ  ي قب ّل  براـهيمإ  الشيخ  فقام  ونفس،  خطوة  لك  يف  معه  وـهو  سيدنا 
 .اللكتاوية يدخل  الكريم بسيدنا   وإذا

رابطني  الشيخني   ستجد   اللكتاوية  دخلت    إذا   يفارقان   ال  دائم  اعتاكف  يف  الم 
 . الشيفة  الرابطة مع ـهما  اجلامع  املسجد

أ   اللكتاوية  حمراب   يف  بشري  الشيخ  رأيت   ر  ق  رئه  القرآن  ي    تعلم   من  خريكم)  وي ق 
أ   ًعبدين  عمر  بالشيخ  وإذا  املسجد  باحة  ىل إ  نظرت   ث م ّ (  وعلمه  القران ر  ق    القرآن   ي 
ندً   كرسيّه  ىلع  ا جالسً  س    شماهل   وعن  الكريم   سيدنا  دار  يمينه  عن  اجلدار  ىلع  ظهره   ام 

ه   ق ّدس  -  سيدنا   حجرة ّ ن    ،الست  اجلهات  من  واملواـهب  املعاين  يتلّق  ـهو  ،-رس  اك    اَّلّل    و 
ل ّ  ء   ب ك   «.حم ّ يًطا  يش  

  يوم    آخر    يف   -اهلل  رمحه-  أنه   أذكر»  :قال-اهللرمحه  –  محايم  نايج  احلاج  وحدثين
نا ودن   انتقاهل  قبيل  اللكتاوية  يف  هل  أستاذنا   واكن  ،اجلامع  يف  القرآن   درس    يف  كنا   حني   ع 

 إيلنا،  يأيت   ًعبدين  عمر  بالشيخ  تفاجأنا   آنذاك،  املدرس   ـهو  حوت   حممود   الشيخ
   الحل   سورة   من  ا مقطعً   فقرأ   ،اتلالوة  يف  دور ه   وجاء  احللقة،  يف  معنا   وجيلس

ال   ﴿إ  :  الكريمة  باآلية  قراءته   وختم-أمامنا   اآلن  يقرأ   به  وكأين - م   ل ه  ج 
 
أ اء   ج  ذ ا 

ًة  اع  ر ون  س  خ 
 
ت أ ﴾ي س  ون  م  د  ت ق  ال  ي س   (. 61 الحل«. ) و 
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 وفاته: 
  حمرم   شهر  يف  العشاء  صالة   بعد  األىلع  الرفيق  إىل   الوهلان  املحب  ـهذا   انتقل

 . م1980 ًعم خريف  يف ـه 1400 ًعم
 . جناته فسيح وأسكنه ،واسعة رمحة اهلل رمحه

 :مصادر الرتمجة
  يف  املسجلة    البهان  حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكرات •

 . دلي  حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)
األلويس،   • ـهشام  عمروالشيخ  عثمان  يلع واملحمد،    ادلكتور  ادلكتور 

،  صّخالشيخ حامد  و  ،احلاج نايج محايموادلكتور حممود حوت،  ومشاعل،  
 .مراسلة كتابية

 . ا مبارشً  ادلكتور حممود الزين، لقاءً  •

 اعن:مسمو نملفا
 : اتلايلني الرمزين اقرأ  فضاًل  الصوتيني،  امللفني لسماع

 
 
 
 
 
 

 

 عمرالشيخ  عنالكم للسيد البهان 
 .ًعبدين

1 

تور حممود الزين يتحدث عن  ادلك
 وحممد ًعبدين عمر نيلشيخقصة ل

 .لطيف
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 ( الشيخ عمر مالحفيج 44)
 م 2012  –  1931هـ/  1423 - 1350

  
العالم العامل، النّسابة، احلسيب النسيب، املصلح  

  ابن   عمر   الشيخ   مزّية امل  صحبةالو  اكنة االجتمايع، ذو امل
  .احلسيين العييم مالحفيج حممد الشيخ

 : نشأتهوالدته و 
  يح يف    ،م1931  ًعم  حلب  مدينة  يف  عمر  الشيخ  ودل
 . القديمة حلب يف األوظلية
   الشيخ   وادله   اكن  حيث؛  والصالح  بالعلم  امتازت   بيئة  يف  عمر  الشيخ  نشأ

 العلم   لطلبة  الشعية  العلوم  بتدريس  يقوم  «قبقابة  أبو  القصري  شيخ»املشهور    حممد
 ا اجتماعيًّ   ا مصلحً و  ا ماـهرً   ا شعبيً   ا طبيبً و  بارًًع   ا خطيبً   كونه  عن  فضاًل   زمانه  يف

 يف   ا تقديرً و  وحمبةً   قبواًل   يلّق   و  ،زمنه  يف  القضايا   من  الكثري   ومعاجلة  حل  يف  ا موّفقً 
زً   اجلو  ـهذا  يف  عمر   الشيخ  ودله  نشأة  فاكنت  معارصيه،  قلوب    يسلك   بأن  هل   ا حمف 

  علمهم،   من   واالستفادة  زمانه   يف  العلماء  كبار وجمالسة  العلم  طلب يف  وادله   مسلك
  ودله   يويل  اكن  فقد   ابلصرية،  نرّي   اكن  زمانه  أـهل   عند  املعروف   الشيخ  وادله  أن  وبما 

  صغره   منذ  عمر  الشيخ  ىلع  ظهرت   اكنت  حيث  خاصة،  وحمبة  ا اـهتمامً   عمر  الشيخ
 وخدمتهم  والصاحلني  باألويلاء  وتفانيه  حبه  عن  فضاًل   واتلقوى   الصالح  عالمات
 فيها   الشيع  العلم  من  يلنهل  الَّسوية  باملدرسة  فاتلحق  أيديهم،  بني  واجللوس 
  ىلع   لعلما   طلب  تابع  ثم   ، فقط  سنتني   فيها   فدرس   أكرث،و  أكرث   أجوائه  يف   ويعيش
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 الشام  بالد   علماء  من  بكثري  وصلة  معرفة  زاده  مما   وعلمائها   حلب  مشايخ
 .ا عمومً  اإلساليم العالم و ا خصوًص 

الرتيك    ابنة  من  ا ًعمً   ن ووعش  واحد  وعمره   تزوج   اّل م    ك  و  ج  و  ك    الشيخالويل 
 . بنات ومخس  ودلين منها  وأجنب

 :  أوالده
  العلوم   نهضة  دار)  اللكتاوية  مدرسة   يف  خترج ،  ادلين  ضياء  حممد  الشيخ

 . م1977 ًعم شهادتها  ونال( الشعية
  العلوم   نهضة  دار )  اللكتاوية  مدرسة  يف  خترج،  ادلين  عز   اهلل  عبد   والشيخ

 . م 1978ًعم  شهادتها  ونال( الشعية

أخته(صهره  أما     ادلين   بدر  احلاجو  -اهلل  رمحه-  زيتوين  عمر  الشيخف  :)زوج 
 . املدين أسامة األستاذو ،الطيار  جعفر املهندسو ،مالحفيج

 :رسه   قدس  انلبهان حممد الشيخ سيدنا  باهلل لعارف ف صحبة ا
  الشيخ   عند  رسه   قدس  البهان  حممد  الشيخ  باهلل  بالعارف  عمر   الشيخ  اتلّق

  سبعة   آنذاك   وعمره   اجلناب  ذلاك  انتسابه  يف  السبب  اكن  اذلي   سلطان  اهلل   عبد
 البهان  للسيد  ا حمبًّ و  ا مالزمً   عمر  الشيخ  فاكن  وأحبه،  ا كثريً   به  فتعلق  ،ا ًعمً   عش

  واعتقاده   يمانهإو  وتعلقه  لصالحه  ا نظرً   جملسه  يف  ويداعبه  حيبهبل والسيد البهان  
 دعوة   رجل  فاكن  الاس،  خدمة  ىلع  وحرصه  وخدمتهم  واملجاذيب  بالصاحلني

 .  للخري وحب وصالح
 ا أحيانً   كتلكيفه  األمور  من  كثري  يف  عليه   البهان  السيد  اعتماد  إىل  ذلك  أدى

  بني   الظر  وجهات  وتقريب  املهمة  الشخصيات  بعض   بمقابلة  وكذلك  ،ـهامة  بأمور
   .املختلفني
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  كما   البهان  السيد  مع  عمر  الشيخ  ًعيشها   اليت  األحداث  بعض   وـهذه
 : بذلك ـهو حدث

  اجلفاف  ًعم  ابلادية  ألـهل   املساعدات   توزيع   ىلع  القائم   ـهو  عمر  الشيخ :  أواًل 
  السيد   مجعها   قد  اليت  املساعدات  توزيع  ىلع  ا قائمً   فاكن  م1959-1958  ًعم  واملجاعة

بسبب    واملاشية  بلاإل  عندـهم  ـهلكت  اذلين   ابلادية  ألـهل  بإعطائها   وأمر  البهان
 . شديد ال  قحطالو فافاجل

 :(1)اهلل رمحه، مالحفيج عمر الشيخ قال
 : اتلايل الحو  ىلع اتلقسيم يكون أن  البهان  السيد أمر»
 ًعئلة.  لك تمر خصف  مع يزيد  أو غرام كيلو  ئةم سعة ادلقيق من كيس-1
 ضعفان لالزن    لشيخ يعطى-2
 العشرية   لشيخ أضعاف مخسة-3

 حلاجتهم  املذكورين   اثلالثة   من   لك   ألحوال  مناسبة  باحلظوظ   اتلفاوت   وسبب
  وحىت   العراقية  احلدود   ىلع  كمال  أبو   من  املنكوبة  ابلادية  العطاء  فشمل  الضيافة  يف

  .«األرواح  وأنقذ املجاعة  ىلع قىض  وـهكذا محص   مدينة مشارف
 :  لا ق محايم  نايج احلاج  ذلك عنحدثين 

  من   يوم   صبيحة  ويف  الغذاء،  أساس  ويه  للحنطة  وفقدان   عجاف  سنوات»
  ىلع   أقبل  العمر،  من   األربعني   يف  رجل   دخل  العامر  جملسه  يف   والسيد  املباركة  األيام
  تعطيين   أن  أريد  اجلائعة  عشرييت  عن  جئت  رجل  أنا !  سيدي   يا :  قال  الكريم  السيد
يبق  و  جعَب  قلعة  من:  قال  أنت؟  أين   من :  الكريم  السيد   هل  قال  لأكل،  حنطة لم 

 للحاج  ا ـهاتفً   وفتح  اجلس،:  مبارشة  البهان  السيد  قال  رضع،  وال  زرع عندنا ال  
 

 . (185: 1) 3ط  «البهان السيد» كتاب (1)
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  قمح  شاحنة  منه  وطلب  احلديد،  باب  يف  خان  عنده  واكن   -اهلل  رمحه-  حوت   اكمل
  اكمل   حاج:  هل  قال.  قحط  وأيام  قليل  القمح!  سيدي :  وقال  اكمل  احلاج  صعق  ،كبرية

  . السعر  يكن   مهما :  هل  قال .  اغل  سعره   القمح!  سيدي  :قال  منك،   طلبت  ما   نفذ 
  إىل  بيت  من  ولو  واحد  كيس  انتقال  فيه  منعي    الوقت  ذاك  يف  واكن  السيارة،  وجهزت 

 .  وجوع  اجدًّ   قاتمة أيام صاحبه، ويسجن فيحجز بيت
  ووصل  السيارة  الرجل  وصحب   للرجل،  ـهاتفه  رقم    البهان  السيد  أعطى

  بسد   سنوات   بعد   املنطقة  غمرت   وقد  مريبط،  منطقة   اسمها   الفرات   ىلع  منطقة   إىل
  السيارة   ـهذه :  الرجل  هلم  قال  للحجز،  السيارة  الشطة  أوقفت   مريبط   ويف   الفرات،

  جتارة،   وليست  لا   منحة  السيارة  وأعطانا   جائعة  وعشريتنا   البهاين،  الشيخ  عند  من
  السيد   نادى  معه،  اكن  بما   وحدثه   الكريم  بالسيد  الرجل  اتصل  وتم حجز السيارة،

 .  يفعل  وماذا بذلك  وأخَبه  فاروق أبو إىل  اذـهب: يل  فقال ا حارضً  وكنت البهان
  فحرض   -اهلل  رمحه-  مالحفيج  عمر  الشيخ  بأخينا     البهان  السيد  واتصل

  واتصل   الرقة،  حمافظ  صديِق  أنا :  مالحفيج  عمر  الشيخ  وقال  فاروق،   أبو  زنلإىل م
 وأن   السيارة  عن  فأخَبه   فوجده  بمزنهل  فاتصل  حبلب،  إنه :  فقالوا   املحافظة،  يف  به

  تكرم :  الحّ ر    بيت  من  وـهو  املحافظ  قال  جائعون،  ألنهم  هلم  اشرتاـها   البهان  السيد
  وأمرـهم   مريبط  بشطة  املحافظ  واتصل،  طب  ي  ر  م    منطقة  يف  ا صباحً   سأكون  شيّخ

 . إيلهم حيرض حىت بالسيارة يترصفوا  أال
  وحرض   مريبط  منطقة  يف  -اهلل  رمحه-  مالحفيج  عمر  الشيخ  اكن  الصباح  ويف
  من   جتارة  ال  معونة  وأنها   أحد  يعرتضه  أال  للرجل  اكتابً   وكتب  الرحال  املحافظ

 قلعة  عند  جعيَب  جورة  حيث  إىل  السيارة  ووصلت  البهاين،  حممد  الشيخ  حرضة
  من  ا عجيبً  اكن واالستقبال ودـهشتهم، الاس عجب وسط امشهودً  ا يومً  واكن جعَب،

  مفقودة   واحلنطة  اسيم  عن سألين  ما   واهلل:  هلم  قال!  ذلك؟  اكن  كيف  سألوه   العشرية،
 . «لكها  بالقصة وحدثهم اجدًّ  اغل بسعر واشرتاـها 
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   :اهلل  رمحه ،الكردي بكري  املنشد  مع موقف
البهان   السيد  عمر  يرسلاكن   حلضور  والوجهاء  الشيوخ   عوةدل  الشيخ 

 . املناسبات
  سيّدنا   أمرين»:  قال  الحفيج م  عمر  الشيخ  حدثنا :  (1) األلويس   ـهشام  الشيخ  قال
  اإلسالمية  الهضة  مجعية  افتتاح  حفل  يف  والوجهاء  الشيوخ  بعض   أدعو  أن 

 فقال  كردي  بكري   الكبري  املنشد  إىل   فذـهبت    اللكتاوية،  جامع  يف    أقامه  اذّلي 
 . رفض لكنه  ا كثريً  فرجوته احلفالت، اعزتلت لقد : يل

:  هل  وقل  إيله  اذـهب:    فقال  دلعوة،ا   برفضه     سيّدنا   وأخَبت   عدت  ثمّ 
  يتلو   فوجدته  بكري   إىل  فرجعت  احلفلة،  وتقيم  ستحرض  رأسك  عن  بص  بالغ  

 بامتناعك،  الّبهان  سيّدنا   أخَبت :  فقلت  رسيره   ىلع  مضطجع   وـهو  الكريم   القرآن
  ا مرتعبً   رسيره   من  فانتفض   .ستحرض  رأسك  عن  بالغصب:  هل  وقل  إيله  اذـهب:  فقال
  نعم، :  هل  قلت  الشيخ؟   قال  ـهكذا:  وقال  ! رأسه  ىلع  يديه  ووضع  ركبتيه  ىلع  وجثا 

 .رجيل قبل  رأيس ىلع سأحرض: قال لك، أقول  أن أمرين وـهكذا
  أن   وإىل  ! الرجاء؟  عليك  كررت   وقد   األوىل   املرة  يف  تستجب   لم  ملاذا :  قلت  

  يلعّ  حق هل الشيخ: اهلل رمحه قال وافقت؟ «رأسك عن بالغصب » الشيخ الكم سمعت
  معه،   جلسات  لا   اكنت  ًعًما   وثالثني  مخسة  فمنذ  ،مهّمة  قضية  ميع  وهل  كبري،

 فاتفقوا   أطباء  جلنة  فدًع  للمعاينة  طبيب  إىل  فأخذته  مصطىف،  الوحيد  ودلي  فمرض 
  األكل   عن  وانقطع   شديد،  خطر  يف  فإنّه  موته   انتظر:  وقالوا   عالجه،  من  فائدة  ال  أن

  جلستنا   موعد  وحان  الهاية،  ننتظر  حال  ش  ب  وزوجيتأنا    فبقيت  والالكم،  والشب 
  . حيترض  ودله:  قالوا   كردي؟  بكري   أين   عين   فسأل  فتأخرت،  اهلل،  حفظه  الشيخ  مع
  ودلي   سيّدي:  قلت  بك؟  ما :  قال  حال،  بأسوأ   وأنا   حرضت   فلما   .به  توينئا:  قال

 

 . (372: 2) 3ط «البهان السيد (انظر كتاب »1)



  

 

 448 

  فأطرق   وبكيت  وانكَّست   حياته،  يف  أمل  ال:  قالوا   واألطباء  حيترض،  مصطىف 
 ال  أن  اإلهلية  احلرضة  لك  رجونا   بكري،  يا »:  يل  قال  ثمّ   حلظات،  الشيف  رأسه

 . واذلكر  بالنشيد  عنده الليلة وأحييت االطمئنان، فداخلين «ودلك يموت 
  منذ   أبّشك :  قالت  مصطىف،  أم  وجه  ىلع   البشى   قرأت    ابليت  إىل  رجعت  وملا 

 فقابلين !  عقال  من  نشط  كأنّه  اتلايل   ايلوم   ويف،  املاء  وطلب  مصطىف   استيقظ  قليل
 ، العافية  تمام  يف  هلل،  احلمد:  قلت  ال؟  أم  أمات  وسألوين  ًعينوه،  اذّلين  األطباء  بعض 

 . «!بنفسه؟ يطلبين والشيخ أذـهب ال فكيف: بكري  قال .رأوه  حىت  يصدقوا  فلم

 رحلة إل احلجاز:
  ورأى   احلجاز  ىلإ  رحلته  يف  البهان  السيد   رافق  ممن  اكن   مالحفيج  عمر  الشيخ

والعجائب  فيها    تفاصيل  عن  وروى   م1965  ًعم  احلج  فريضة  ألداء  الرحلة  اكنت، 
 . الكثري اليشء الرحلة  ـهذه

  حلب   سجن  واعظ  حفيجمال   عمر  الشيخ  حّدثنا   :(1) األلويس   ـهشام  الشيخ  قال
  يف   زاره   إاّل   وشيوخها   مكة  علماء  من   ًعلم   يبق  لم»:  قال  السفر   يف   مرافقيه  وأحد

  أمني حممد    والشيخ  اتلباين،  العريب  حمّمد   مكة   شيوخ  شيخ   منهم  زهلا،ن  اليت  العمارة
  عباس   بن  علوي   والشيخ  سيف،  نور  حمّمد  والشيخ  ،املّشاط  حسن  والشيخ  الكتيب،
 . منازهلم يف الزيارة هلم وردّ  املاليك،

 لسنا   حنن:    فأجابين  حذاءه  خيلع  ال  أن  سيدنا   رجوت   املنورة  املدينة  ويف
  اكنت   ما   ىلع  ليست  املدينة  شوارع   إن  سيدي  :فقلت    مالك  اإلمام  من  أفضل
  املواجهة  حرضة  إىل    وتقّدم ،  رأيه  عن  فعدل،  مزفّتة وإنها   مالك،  اإلمام  أيام  عليه

  احلرس   أحد  فجاءه  ،الشبك  يمّس   أن  دون  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وجه  مستقباًل   الشيفة

 

 . (ومابعدـها  231: 1) 3ط  «البهان السيدانظر كتاب » (1)
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:    فقال  -الشطة  من  ـهناك  مألوف  ـهو  ملا   ا خالًف -  تقّدم   أستاذ:  وقال  ،يده  فقبّل
 . تقّدم أستاذ: وقال ،الشيط  ميع تأّدب  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  مع تأّدبت عندما 

في  حفيج مال   عمر  الشيخ يتابع     عبد   احلاج  بأخينا   فإذا   نظرت :  ولقحديثه 
:  قلت  أفاق  فلما   بيده،  فأخذت!  يرتعش  وـهو  ،عليه  ا مغشيًّ   سقط  قد  أبودان  اللطيف

  يا   واهلل:  فقال  ،األنوار  من  شاـهدت  بما   حّدثتين  إالّ   اهلل  رسول  وبمحّمد   باهلل  أسألك
  وال  الّبهان، سيدنا  فعانق ،الشيفة   غرفته من خرج ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول رأيت عمر شيخ

  .بعدـها  ما  أدري 
أبا وز الشيخ  املنورة  املدينة  يف  الدوي   رنا  و(1)احلسن      سيدنا   وصل  لّما ، 
 جتمعت،   قد  شجر  وأوراق  رمااًل   فيها   رأىف  ماء،  بركة  حول  وصحبه  جلس  ضحوةً 
  حنن   سيدي  يا   ال:  الدوي   الشيخ  قال  حوضها،  ينّظف  ذراعيه  عن  ا مشّمرً   فنهض 

  قال .  «اللطافة  وباطنه  الظافة  ظاـهره   الصويف   احلسن،  أبا   يا »:    قال  ننّظفها،
 الصوفية»:    قال  توأمان،  وابلطالة  الصوفية:  قال  من   ىلع  رددت   إين:  الدوي 

 

  املفَّس،  املحدث  الكبري،   اإلساليم  املفكر  (:ـه1420-ـه1333)   انلدوي   احلسن  أبو  الشيخ    (1)
  ورئيسه،   اهلند   يف  ساليمإل ا  العليم  املجمع  مؤسس  اهلند،  بلكنو   العلماء  ندوة  جامعة  رئيس

  العالم   خَّس  ماذا  الرـهبانية،  ربانية  جديد،  من  اإلسالم  إىل:  منها   مؤلًفا،  ثالثني  عن  مايزيد  هل
  رائ   بمديرية  الكن  تكية  قرية   يف   تويف   العريب،  الشق   يف   سائح   مذكرات  املسلمني،  باحنطاط

 .  اهلند( يويب ) برييل
  السبت   يوم  القعدة   ذي   غرة)(:  337)  3ط  «األوسط  الشق  يف  سائح   مذّكرات»  كتابه  يف  جاء 

  بيته،   يف  الّبهان  حمّمد  الشيخ  زيارة  ايلـوم  ـهذا  التسجيل  يستحق  مما   اكن  م، 1951/8/4 ـه1370
  يف   عليه  يفتح  خاص،  طراز  من  أنّـه  ويظهر  القرآن،  يف  وتأمله  إيمانـه،  بقّوة  يمتاز  رجل  وـهو

  مخول، إنسان   الصويفن  أنّ  أرى  كنت: )أيًضا  البهان للسيد وقال(. يقني عـن فيه ويتلكّم ادلين
  «وادلرر   اجلواـهر  نرث»  وانظر  (.والنشاط  العايلة  اهلّمة  ذو  ـهو  الصويف  أن  حبالك  فأفهمتين

  3ط  «البهان  السيدكتاب »و(  122)  »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره«و  ،(1985)
(1 :238 ) . 



  

 

 450 

  فأفهمتين   ابلطال،  ـهو  الصويف  أن  أظن   كنت:  الدوي   فقال  «تتالءمان  ال  وابلطالة
  أما   املتصوف،  ـهو   ذلك»:    قال  حقا،  النشاط   صاحب  ـهو  الصويف  أن   اآلن  أنت

 . «فال  الصويف
رمحه  -  يقول ادلكتور عثمان عمر املحمد: »زرت أنا وأيخ ادلكتور حممود الزين

البهان    -اهلل سيدنا  فيه  زاره  اذلي  الرباط  يف  الدوي  احلسن  أبا  وملا    العالمة 
كما   هل  السيد  زيارة  علينا  قص  البهان  السيد  أتباع  من  أننا  احلسن  أبو  فنا  ر  ع 

 رويت آنًفا«. 
 ختّفينا   حلب،  مشارف  ووصلنا   احلجاز  من  قدمنا   ملا ويتابع الشيخ عمر فيقول:  

  يتصّدر   أن  عبديّـته  وأبت  ،ا مجعً   والعشاء  املغرب     معه  فصليت  املوكب،  عن
 قال هل،  الكثري اجلمع  استقبال  عليه  وعظم  بمثله،  امللوك   حتظى  ال  اذّلي املوكب  ذلك
  :« برصه   فوقع .  « يل  وليست  لكم  ـهذه  الطنطنات،  ـهذه  أحب  ال  هلل  عبد    أنا    
 إىل  خذنا :  لصاحبها   وقال  معه،  فركبت  قديمة،  أجرة  سيارة  ىلع  مبارشةً   الصالة  بعد

 . املستقبلني مع فيه من لك  إذ ،اأحدً  املسجد   يف جند لم وصلنا  إذا حىت .اللكتاوية
  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطىف  حبيبه  وىلع  وبارئه،  ربه  ىلع  يغار  أحواهل،   مجيع  يف  عبديته  فهذه

  ذكر   وحلقة  حفل  وأقيم  ،اللكتاوية  إىل  املستقبلني  مجع  بنا   وحلق،  نفسه  من  حىت
   «.ه بقدوم ا ترحيبً  واألشعار الطب وألقيت

 إل تركيا: 
، وحدث عن  تركيا   إىل   رحلته  يف  البهان  السيدالشيخ عمر مالحفيج    رافق 

الزيارة حاكه  ـهذه  فيما    ، مالحفيج  عمر  الشيخ  حّدثنا »:  األلويس   ـهشام  الشيخ، 
  ـهذا   انظر  سيدي،:  هل  نقول  كنا :  قال  السفر  يف    رفيقاه  (1)ططري   عمر  واحلاج

 

 (. 42)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)
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  رسول   حمّمد  حبييب:  ويقول  يلتفت  فال   واألشجار،  واجلبال  والعيون  الطبييع  اجلمال
ىغ  ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ط  ا  م  و  ابل  رص    ز اغ   ا   ألصحابه    منه  إشارة  وتلك.  (17  الجم )   ﴾ م 
  غري   يشهد  فال   ـهو  أما   املصو ر،   عن  وبالصور  الصانع  عن  بالصنعة  ينشغلوا   ئلالّ 

 . «وجل عزّ  مواله
  عمر   الشيخ  حدثنا »:  ـهشام  الشيخعنها    فيقوللرتكية    اثلانية  زيارته  أما 

  مدينة   يف  الطبيب  معاينة  بعد:  الرحلة  تلك  يف  البهان  السيد  مرافق  مالحفيج
  ثمّ   تمرض،  ال  أنت   ا كثريً  تمضغ أنت:  أسنانه  فحص   أن  بعد   الطبيب هل  قال(  أضنة)

  يقول   طبيب  وأي  نظيف،  وقلبك  نظيف   جسمك  ألن  مرض   فيك   يوجد   ال:  هل  قال
 تركيا   ىلع  غزيرة  أمطار  ـهطول    زيارته  ووافق  ،بطبيب  فليس  مريض   أنت:  لك
 . طويل انقطاع بعد

 بيته  إىل  احلليب  الارص  احلميد  عبد  نارص  احلاج  أخو   الارص  أمحد  احلاج  ودًعه
  بسيارة   حمملة  ضيافة  أعد   وقد  اتلايل   ايلوم   يف  أمحد   احلاج  فجاء  ،  فريض  ـهناك،

  نعم، :    قال  وعدتين،  أنت   سيدي،:  فقال!  سيدنا   باعتذار  ففوئج  لشهر،  تكيف
 إىل   بنا   سحبا:  الاشد  حممود   للحاج  سيدنا   فقال  الرجل،  فألح  أعتذر،  ولكنين

  من   الصدق   أـهل   من  ـهناك:    قال  جئنا؟  أمس  سيدي،:  الاشد  فقال  ،(حلب
 . ينتظرنا 

  وصل  وملا !  شهرين  فيها   ابلقاء  ينوي   اكن  أن  بعد  واحدة  يللة  إال    يبق    فلم
  القرآن   حتفيظ  مدارس   مجاعة   رئيس  يد  ي  س    يوسف  الشيخ  وجد  اللكتاوية  

!  يفاجأ   اهلندي  بالشيخ  فإذا ..  لزيارته  اهلند   من  قدم   قد  اإلساليم  للعالم  الكريم
 ! بنا  جاء صدقك:  فأجابه سيدي؟ يا  جئت كيف:  ويقول

 مىت   ندري   ال:  أصحابه  هل  قال  سيدنا   جيد  ولم  حرض  حني  اهلندي  الشيخ  واكن
  جئت   أنا   رب،  يا :  وقال  السماء   إىل  برصه   ورفع   فوقف  قريبا،  يأيت   نظنّه  وال  ،  يعود 
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    بسيدنا   فإذا   يومني،  من   أكرث   ابلقاء  أستطيع  وال  الّبهان،  الشيخ  أرى   أن  أريد
 . « فجأة يرجع

البهان يف جلنة   السيد  مع  الشيخ عمر جيلس  نهضة  واكن  دار  اختيار طالب 
 العلوم الشعية. 

  العلماء   درس   جلسة  حيرضون  اذلينالواص    مناكن    مالحفيج  عمر   الشيخو
 .رسه   قدس ،البهان للسيد ثالثاء لك  من والعشاء املغرب  بني

 البهان   السيد  بتغسيل  بالقيام  اهلل  وأكرمه   ،مالحفيج  عمر  الشيخ   تشف و
   .اهلل  رمحهما  حداد بشري  الشيخ معه واكن انتقاهل عند

 : السجون ف  وعظه
ر س   ظ  ع  ي    مالحفيج  عمر   الشيخ  اكن ق   ،يف السجون السورية وي رشد وي د    وحتقن

  من   الكثريون  وخرج  الكثري،  يديه  ىلع  تاب  فقد  املجال، ـهذا  يف  عظيم  نفع  يديه  ىلع
  تسوية   و  األمور  إلصالح  يبذهلا   اكن  اليت  احلثيثة  ومساعيه  جهوده  بفضل  السجن

 احلمد،  وهلل  تثمر  اكنت  ما   ا وكثريً   السجن،  خارج  وخصمه  السجني  بني  الالفات
  الفوس   إصالح  تلحقيق  يوظفه  املدى   بعيد   ثاقب  بنظر  يتمتع  اكن  الشيخ   أن  وبما 

  يدعو   اكن  فقد  وعقله  وفكره   وقته  جّل   يشغل  اكن  ما   وـهذا  الاس،  بني  الفع  ونش
  علمهم   من  الزنالء   ليستفيد  السجن  لزيارة  األجالّء   العلماء  من  يعرف  من  بعض 

  من   لك  نفس  يف  ا أثرً   العلماء  ـهؤالء   ةزيار  ترتك   واكنت  بهم،  ويتأثروا   وفضلهم
  السعودية   العربية اململكة  سجون  يف  ا واعظً   عمل  وكذلك،  الشيخ  يذكر   كما   يلتقيهم

 . سنني طويلة واإلمارات

 زيارة إل السجن:
  يف   مالحفيج  عمر  الشيخ  هفي  يعظاكن    اذلي  السجن   البهان  السيد  زيارة

 .حلب  مدينة
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  السجن   واعظ  حفيجمال   عمر   الشيخ  حدثنا :  (1) األلويس   ـهشام   الشيخقال  
  فيه   استبش  ،امشهودً   ا يومً   فاكن  حلب،  لسجن  بزيارة  مرة    بادر:  قال  آنذاك

 السجن،  داخل  كبرية   تظاـهرة   يف  واحتشدوا   واملحرومون،  املنسيون  السجناء
«  ويعيش   الّبهان  حمّمد   الشيخ   ا حيي»  آنذاك   وـهتافهم  الرتحيب،  لكمات  فيها   وألقيت

  باإلعدام   املحكومني  بعض   عن  -سبحانه-  اهلل  وفّرج  تاب،  من  يديه  ىلع  وتاب
   .دًعئه بَبكة

   :الغيور  عمر الشيخ 
  أصحابه   أحد  وـهو   الحفيج م  عمر  الشيخ   حدثنا :  (2) األلويس   ـهشام   الشيخ  قال
  ـهل !  اهلل  رسول  حمّمد  وبسيّدنا   باهلل  أسألك  سيّدي:    سيّدنا   سألت:  قال  املقّربني

 واهلل   جّدوبة  يا   ويلك»:    فأجابين  ؟ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  من  النساء  بدرس   مأذون  أنت
  ادرسً   أعمل  ما   يأمرين،ملسو هيلع هللا ىلص    اهلل  رسول  أنّ   لوال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  من  ا أمرً   به  مأمور    أنا 

 .  «!املردان أو النساء!  النساء مع أقعدأنا  للنساء،

 : مال   كْ وْ ج  وْ ك   الشيخ 
  بدينه فر اذلي مالّ  ك  و  ج  و  ك   الشيخ  املهاجر الويل ـهو زوجته وادل الشيخ عمر عم

 .  تركية يف العلمانيني   قمع من
الشيخ    املحمد  عمر  عثمان  ادلكتور  الشيخ  حدثين البهان  السيد  زيارة  عن 

  إجازة  اذلـهاب وأردنا ادلراسية السنة وانتهت اللكتاوية درسةم  يف   كنا »  :قال  ك  و  ج  و  ك  
  جمموعتنا   من الطالب من عدد مع وكنت ابلاب  مدينة يف ايلوم  سيدنا : فقالوا  لقرانا 
اهلل  ادلكتور  والشيخ،  يلع  الشيخ  أيخ:  منهم   احلاج   حممد  والشيخ،  احلسن   عبد 

 

 . (109  : 1) 3ط «البهان السيد( كتاب »1)

 . ( 206 :  1)  3ط «البهان السيد» كتاب (2)
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اهلل  والشيخ،  حسن   وأي   به  تنور   بيت  أين   السيد  عن   نسأل  فبدأنا   الصالح  عبد 
  املسعود   سعيد  حممد  املفيت  والشيخ  الصالح  محدان  بالشيخ  فاتصلنا   استضافه  سعيد

  . نعم :  قلنا   ابلاب؟  مدينة  يف  السيد  ـهل  ،نعلم  ال:  فقاال    السيد  عن  وسألاـهما 
  الشيخ   عند  ضيف  أنه  اـهتدينا   ا وأخريً ،  ماكنه  عن  سنسأل  بالري  اهلل   بشكم:  قاال

  الشيخ   زوجة  وادل  وـهو  التسعني  ىلع  العمر  يف  يزيد  ا ويلًّ   املضيف  واكن  مال   ك  و  ج  و  ك  
ا  ذـهبنا   مالحفيج  عمر   الشيخ   وحرض  مالحفيج  عمر  الشيخ  واستقبلنا   لسيدإىل 
 وال يشابهها  ال العمر من جلسة  واكنت ،الصالح محدان  والشيخ املسعود   سعيد حممد

  السكر   بإناء    يضع   مال   ك  و  ج  و  ك    الشيخ   ابليت  صاحب  واكن،  ادلنيا   جمالس  تقاربها 
  والشيخ  ،حوهل  تأيت   ذبابة  لك  يرضب   ذباب  اشةّط بل    للسيد  وأيت   اذلباب  يلتغذى

  فسيدنا    العظيم   العيل   باهلل  اال  قوة  وال   حول  ال:  ويقول  يديه  يفرك   مال   ك  و  ج  و  ك  
  وحدثنا ،  يشء  لك  يف  الرمحة  جانب  عليه  يغلب  األويلاء  بعض   ـهناك:  وقال  ،عذره 
  حياته   آخر  يف  موقفه  عن  تراجع  مال   ك  و  ج  و  ك    الشيخ  عمه  أن  سنني  بعد  عمر  الشيخ

وذلبابا  قتله  يف  البهان  السيد   مع  احلق:  يقول  واكن   الربانية  اجللسة  تلك  يف، 
  عن   حيدثنا   أن    سيدنا   من  -اهلل  رمحه-  املسعود   سعيد  حممد   الشيخ   طلب   املباركة
  الزوال  بعد   الظهرية  عند  الرجم   أرادو  ملا   وحمبيه  وأتباعه  السيد  ظللت  اليت   الغمامة
  وذاك   الرحلة  تلك  يف    السيد  مع  اكن  -اهلل  رمحه-  املسعود   الشيخ  ألن  ؛مبارشة
 . «رسور وأكمل سعادة أتم يف وحنن  فحدثنا  ،الرباين  الوراين  املوكب

   :قلبه مثل قلبك 
يل     يف  الاشد  حممود   احلاج  بيت  يف  جلسنا »:  قالف  كعيد   ًعدل  ادلكتوركتب 

 مفتوح،  كريس   ىلع  ا مسرتخيً     سيدنا   واكن  ،ءما   نافورة  يتوسطها   اليت  ادلار  باحة
  اكن   حيث  أمحر  طربوش   مع  خرضاء  عمامة  يلبس  محيص  جمذوب   دانبه   واكن

  الرجل   يقابل  اكن  اذلي   -اهلل  رمحه-  مالحفيج  عمر  الشيخ  صاحبه  مع  يتحدث
  بكرامات،   يتلكم   املجذوب   ـهذا واكن  صغري،  كريس   ىلع دانبه  جيلس  عمر   والشيخ
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: قائاًل   احلبيب  سيدنا   سأل  مهاوش   حممود   والشيخ  علينا،   فثقل  صامت  وسيدنا 
  بأن   أراحنا   مما .  نعم:  فأجابه  جملسكم؟  يف  باتلحدث   مأذونون   يوجد  ـهل  سيدي 

  ال   فنحن  ،الوضع  ـهذا  علينا   ثقل،  يتلكم  ال  صامت    وسيدنا   ،ا مأذونً   اكن  احلميص
  لسيدنا   مالحفيج  عمر  الشيخ  قال  أن  إىل    سيدنا   حبرضة  برصنا   نرفع  أن  نستطيع
  :سيدنا   فأجابه  الرجل  ذا ـه  حيب  قليب  واهلل  أنا   سيدي   :قلبه،  مثل  قلبك  ي»إ 

 أعلمنا   حيث    سيدنا   لالكم  وارحتنا   الصعداء  تنفسنا   عندـها «  جمذوبان  االثنان
   .«باحلال

 .البهان السيد  حياة  يفاملهمة   األحداثكثرًيا من تلك  الشيخ عمر  رأىلقد 

 : حلب بعلماء صلته
 سبيل  ىلع   فمنهم،  حلب   علماء  عند   ممزّية  وصحبة  ماكنة  عمر   للشيخ  اكن 
 سلطان،   اهلل   عبد  والشيخ  ابليانوين،  أمحد  والشيخ  دليب، اإل  أمحد   الشيخ:  املثال

  الفتاح   عبد  والشيخ  العابدين،  زين  الري  أبو  والشيخ  ،(1)العقاد  مجيل  حممد  والشيخ
  اكن   اذلي  ادلين   رساج  اهلل   عبد  والشيخ  اجلذبة،  العابدين  زين   والشيخ   ،غّدة  أبو

  وغريـهم   مسعود   يلع  حممد  والشيخ  ،ا خاصًّ   ا تقديرً   ويقّدره   عمر  الشيخ  حيب
 حلب  يف  العلمية   للنهضة  أًعدوا   اذلين   األجالّء   القداى   حلب  علماء  من  الكثريون 

 . وجمدـها  رونقها 
ىص  أن  من  فأكرث  ًعمة  سورية  بعلماء  وعالقته  صلته  أما    فهو   بكلمات،  حت 

 هل  اكنتو  منهم،  الكثريون  وأجازه   ،ا عمومً   هل  الشام  بالد   علماء  وتقدير  حبب  حيظى

 

(1)  ( العقاد  اجللومـه(:  1387-ـه1316الشيخ مجيل  يف حلب،    فقيه شاعر، متحدث، ودل يف يح 
جاور يف األزـهر ينهل من علومه أربعة عش ًعًما، عمل يف مدارس اتلجهزي ودور املعلمني،  
وخطب يف أموي حلب، هل العديد من األحباث واملقاالت املنشورة يف الصحف واملجالت،  

 (. 305تويف يف حلب، ودفن يف مقَبة الصاحلني. »علماء من حلب يف القرن الرابع عش«  )



  

 

 456 

  حسن   والشيخ  ،(1)ابلويط  رمضان  اّل م  والشيخ  الكتّاين،  ميك  بالسيد   وعالقة  لقاءات
  حيىي   والشيخ  اهلاشيم،  حممد  والشيخ  احلارون،  أمحد  والشيخ  ،(2)   امليداين  حبنكة

  والشيخ   جنيد  حممود   والشيخ  السود،  عيون  العزيز  عبد  والشيخ  بستنيج،  مصطىف
 وىلع  عليه  ويثين  حيبه  اكن  ولكهم  وغريـهم،  احلامد  حممد  والشيخ  مراد،  يلع  حممد
 .فضله

 

 جلزيرة  اتلابعة   جيلاك   بقرية  ودل .  الزاـهد  الفقيه  (:ـه1410-1306)  ابلوط  رمضان   مالا   خ الشي  (1)
  من   كثري  عن  العلم  أخذ  تركيا،  يف(  رشناق)  حمافظة  يف(  عمر  ابن)  دزيرة  املعروفة  ،(بوطان)

  لم.  ـه1352  ًعم  دمشق  إىل  ـهاجر  الزفنيك،  حممد  ومال  ،بسيدا  هور شامل  سعيد  اكلشيخ  الشيوخ
  عمر  عن   عن   تويف   ابلويط،  رمضان  سعيد   حممد  ادلكتور   العالمة  ابنه   إال   اذلكور   من  هل  يعش
  اجلواـهر   نرث»  انظر  . الغالييين  إبراـهيم  الشيخ   قَب  عند  الصغري  ابلاب  يف   ودفن   املئة،   جاوز 

 (. 1818 « )وادلرر 

  حبنكة   مرزوق   بن  حسن  املجاـهد،  العالم  (:ـه1398-1326)  امليداين  حبنكة  حسن  الشيخ (  2)
  عمر   الشيخ  عن  ابلدوية   الطريقة  أخذ   امليدان،  يح  يف  دمشق  يف  ودل   بامليداين،  الشهري

  علماء  كبار  ىلع  تتلمذ  الطرابليس،  الرزاق  عبد  الشيخ  ىلع  القشبندية  والطريقة  احلميص،
  سعيد  والشيخ  اإلسكندراين،  القادر   عبد  والشيخ  شموط،   القادر  عبد  اكلشيخ  دمشق

(  األبناء  وقاية)  مدرسة   أسس .  وغريـهم   ادلقر،  يلع  والشيخ   العطار،  أمحد  والشيخ  ابلتلييس،
  مساجد  يف   دروس  هل  اإلساليم،  اتلوجيه   ومجعية   تنكز،  جامع  يف   الشيع  املعهد   و   بامليدان،
  عضًوا   انتخب  الفرنيس،  االستعمار  مقاومة  يف    مشهورة  مواقف  هل   اكنت.  يف دمشق  متفرقة

  من  حجرة   يف   ودفن  دمشق،  يف  تويف    بمكة،   اإلساليم   العالم  لرابطة  اتلأسييس   للمجلس
  حسن   الشيخ  تالمذة   أحد  ادلمشِق  نّصار  زياد  يقول  .امليدان  يف  احلسن  جامع  ملحقات

 أطال سيّدي : الفجر بعد الفقه درس بعد حبنّكة حسن للشيخ قلت: تعاىل اهلل رمحه ،حبنكة 
  حلب،   علماء  شيخ  الّبهان  حمّمد   الشيخ  وسيّدنا   دمشق،  علماء  شيخ   جنابكم  عمركم،  اهلل

  ويقول.  رباين  ًعلم  الّبهاين  والشيخ  ورق،  علماء  حنن  القياس؛  أخطأت!  بين  يا   ال :  فقال
  بدمشق  بيته   يف  هل  زياريت  أثناء  حبنكة   حسن   الشيخ  من   سمعت :  الزين  أمحد   حممود   ادلكتور 

  وادلرر   اجلواـهر  نرث»وانظر  (.القلوب   يف   القبول   لك  وضع   اهلل  إن:  الّبهان  حمّمد  للشيخ  قلت)
 (. 29: 1) 3ط «البهان السيد »و  ( 361) «عش الرابع القرن علماء يف
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 مالحفيج، ر الشيخ عمثم  ، (1) زكريا ابلخاري  الشيخ حممد من ايلمني:  
 ( رمحهم اهلل مجيًعا )ادلكتور حممد سعيد رمضان ابلوط ثم 

 

(  مرغيالن)  مدينة   يف  الصالح  الويل   ـهذا   ودل   (:ـه1426  -1328)   ابلخاري   زكريا   حممد   الشيخ   (1)
  الشيخ  عن   القشبندية   الطريقة  وأخذ   خبارى،   يف   صغري   وـهو  العلم   طلب   خبارى،   أعمال  من

 ىلع مشيًا  املنورة املدينة إىل وـهاجر وادلته اصطحب والعشين الامسة ويف  أفندي، إسكندر 
  وحامد   الغالييين،   وإبراـهيم  املداين،   الري   وأبو   املاليك،   علوي :  شيوخه  أبرز   ومن   األقدام،

  الصاحلني،   وكهف   األويلاء  مأوى   وـهو   جماوًرا،   طيبة   يف  يزل  ولم   املشاط،  حسن  وحممد  مريزا،
  زار   واحدة   ومرة  مرتني  للحج  إال   حياته،   من   سنة   سبعني  طيلة   املنورة  املدينة   من   خيرج  ولم
س،   وبيت  الشام  بالد   فيها  د    اهلل  أكرمين: )قائاًل   الوييس  حمّمد  عمر  عثمان  ادلكتور   يقول  املق 

 ولكما   عديدة،   مرات  ابلخاري   زكريا   حمّمد  الشيخ  بزيارة  املنورة  املدينة  يف   إقاميت  فرتة  تعاىل
  هل   سيّدنا   زيارة  يل  يذكر    الّبهان  السيّد  باهلل  العارف  أتباع  من  أنين   الشيخ  لفضيلة   ذكرت 

  ىلع   صببت  ثمّ   حبحب«»   الّبهان  احمّمدً   الشيخ  أطعمت)-:  ويقول  املالحفيج  عمر  الشيخ  مع
  من   الشيخ  الواصلني،  من  الشيخ  ورشبته،  يديه  غسيل  أخذت  ميّن   شعور   غري  ومن  يديه،
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 :اإلساليم  العالم  بعلماء صلته
 والسودان  ومرص  اكحلجاز  اإلسالمية  ابلالد   من  كثري  إىل  عمر  الشيخ  سافر

 يف  علمائها   كبار  وصاحب  الكثري  وغريـها   واإلمارات  وتركيا   العريب  املغرب   وبالد 
  ووّدية   روحية  صالت  معهم  تربطه   واكنت  اإلجازة،   أو  العلم  عنهم   وأخذ  الوقت  ذلك

  لكرثة   وذلك  املدلّل  بالشيخ  يسّميه  بعضهم  واكن  األويلاء،  بقاموس   ل ّقب  حىت  وثيقة
   .بهم املمزّية  وعالقاته هل العلماء حمبة

 : املنورة املدينة إل  ـهجرته
 ـهو  وأصبح  به  شغف  اذلي  اذلـهيب  العهد  ـهذا  يعايش  حلب  يف  عمر   الشيخ  بِق

  يستفيد   اكملصابيح  قلّة  وبِق   الكبار  حلب  علماء  من  الكثريون  رحل  منه،  اجزءً 
  القرن   من  السبعينات  أواخر  ويف  اذلـهبيّة  الفرتة  ـهذه  وبعد   وعلمهم،  بنورـهم  الاس
  تعلّقت   طاملا   اذلي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  دوار  رغبة  إيلها   وـهاجر  املدينة  إىل  ـهاجر    املايض

  .اهلل   أـهل ومشب  ـهدي بنش ـهناك  اجهدً  يأل   ولم روحه، به
 : وفاته 
  طيبة  يف  املنية  وافته  أن  إىل   املرض   وأقعده  حياته  أواخر  عمر  الشيخ   مرض 

  يف   ودفن  م،2012أيلول  28  املوافق،   ـه1433ذي القعدة    12  اجلمعة  يوم  وذلك  ،الطيبة
    . ابلقيع جنة

 : مصادر الرتمجة
 «.البهان السيد كتاب »  •
 . »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره«  •
  .مراسلة كتابية  -اهلل رمحه-أوالد الشيخ عمر  •

 
 

(  اجلبس)  أو   احلجاز،   يف  األمحر  ابلطيخ  ـهو :  واحلبحب  ورسور،   بغبطة  يقوهلا   واكن(.  الواصلني
 (. 27: 1)  3ط «البهان السيد  كتاب » انظر. العراق يف ( الرقّـي ) أو سوريا،  يف
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 . مراسلة كتابية  ادلكتور عثمان عمر املحمد، •

 ملفات مسموعة: 
 لسماع امللفات الصوتية، فضاًل اقرأ الرموز اتلايلة:  

 

 الشيخ بصوت  البهانية احلرضة ختام
 .مالحفيج عمر

1 

يتحدث عن لقائه  البهان  سيدال
 .الدوي  احلسن يببالشيخ أ

2 

يتحدث عن لقائه  البهان  سيدال
 .سيدي يوسف الشيخب

3 
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 (1)الكربويل( الشيخ عواد زوبع 45)
 م 1983  –  1890هـ/  1403 - 1307

 
محد   بن  حمّمد  بن  شهاب  بن  حسن  بن  خليل  بن  زوبع  بن  عواد  الشيخ 

ن من  عّواد(  )سيد  بـ  الاس  يلّقبه  لقضاء  الكربويل،  اتلابعة  )الكرابلة(  احية 
  .( بمحافظة األنبار يف العراق)القائم 

 والدته ونشأته: 
أعرايب متنقل بأـهله وغنمه، يأخذ القوت من  ـهو  وبداية أمره    ،م1890  ًعمودل  

تقع   أرض  بماشيته يف  فأقام  اإلهلية  العناية  بالفضل، جذبته  ويتصّدق  الغنم،  وارد 
وظهر   ،و ت عرف ايلوم بيح الرسالة  ،ا مخسة وعشين كيلو مرتً بعد  غرب بغداد ىلع  

عمودً  فوضع  اجلذب،  ًعيلً عليه  ل  ا ا  فيه  يؤذن  إقامته  فاتهمه  لصال جنب  ويقيم،  ة 
باجلنون ـهائمً   ،ابلعض  ما    ا فهجرـهم  وخلع  تعاىل،  اهلل  حب  مالبس  يف  من  عليه 

وـهو يف اللهجة العراقية ادلارجة كيس من اجلنفاص جتمع فيه )  اجلنفاص  وارتدى
 . م باجلوال ويف العراق الكونية( املحصوالت الزراعية ويعرف يف بالد الشا 

 من أحواهل: 
أكرث   القدمنيوأمىض  حايف  سياحًة،  املنظر    ،عمره  لكنه جاليل  أغَب  أشعث، 

الاس،  عند  حمبوب  مسرتسلة،  بيضاء  كثة  حلية  ذو  حبمرة،  مشب  أسمر  منّور، 

 

 لم تتوفر صورته لعرضها. (1)  
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ا يهابه ويظنّه ليس من ًعلم أـهل  ال بدجيلونه ويظنّونه من  يراه  ال أو األوتاد، من 
 . م الفطر واألضىحا األرض، ثّم صار يصوم ادلـهر وال يفطر إاّل مخسة أيام يه أي 

 وكيف بدأ بصيام ادلـهر؟  
عطشً مر   فعطش  سياحته  أثناء  مدينة  شديدً يف  ميلء  اا  حمل  عند  وتوقف   ،

ـهذه حانة مخر ليس    !صاحب املحل ماًء، فقال هل: يا عمبقناين الشاب، فطلب من  
ف ماء،  فمهفيها  قنينة يف  نفسه وضع  وكما ،  حّرم ىلع  ادلـهر،  األمر بصيام  ثّم جاءه 

وليس هل شيخ    ين عن نفسه: أن شيخه يف ابلاطن ـهو سيدنا أويس القرين  حدث
و الظاـهر،  عن  أ يف  فسأهل  السالم  عليه  الرض  بسيدنا  اتلّق  عرفه  نّه  وحني  أمور، 

: وإذ بشيّخ  -رمحه اهلل-وأول أمره اكن يتعاىط اتلدخني، قال    ،صار يصيح ويرصخ
فلما فتحتها وجدتها أويس القرين يف املنام يعطيين ـهديًة كنت أظنها رصًة من تبغ،  

 فرتكت اتلدخني ولم أعد إيله.  روث حيوانات!
إىل رجع  بيتً ثّم  وابتىن  الكرابلة،  ناحية  يف  األول  موطنه  ومسجدً   طني    اا  من 

ان بأصابع أقدامه وحجر، فرأى ذات يوم يف منامه رجلني حيمالنه من إبطيه وخيط
استيقظ فلما  خلوته،  ماكن  ـهذا  بأن  وأبلغاه  يف    األرض،  رآـها  كما  الطوط  وجد 

اللوة   املنام بناء  اكتمل  ايلوم حىت  ذلك  تغب شمس  ولم  بهم  يثق  من  فاستدىع 
الق فهما سيدنا عبد  الذّلان محاله  الرجالن  أما  ابلياض،  اجليالين وسيدنا  حىت  ادر 

 .  أويس القرين

 صفاته: من  
كه بأمر اهلل ونهيه، واتباع سنة نبيه    :وقد ع رفت فيه صفات  أـهمها  شدة تمس 

وشغفه بالصالة واذّلكر، حىت أنه علّق فوقه مسبحًة يزيد ارتفاعها ىلع مرتين    ملسو هيلع هللا ىلص
الزتامه بقول احلق  .ونصف ئ م  يف اهلل  ال  خي  اف ون   ﴿  :ـهذا مع شدة  ة  ال  م  املائدة  )   ﴾ ل و 

وحث النساء ىلع السرت واحلجاب وعدم الياحة ىلع األموات، وحتذيرـهّن من    (54
الرّض،   ودفع  الفع  جللب  النسوة  من  فات  الر  بعض  ترجتيه  اليت  واحلجر  الرز 
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يست  من  جاءه  وإذا  تعاىل،  تبارك  اهلل  احلقيِق  والضاّر  الافع  إىل  شيف  وتوجيههّن 
وحرض عنده مرة بدوي فحان    .واملعايف  اهلل ـهو املشايفملريضه أجابه بأربع لكمات:  

قال: ملاذا    أنا ال أصيلوقت صالة العشاء فنادى به وبأوالده يلتهيؤوا، فقال ابلدوي:  
أنا جئت   قال:  املاء  نهيئ احلمام وحنرض  ابين؟ وإذا كنت حباجة إىل غسل حىت  يا 

فأجابه تشبع!  فلن أصيل ويه جائعة حىت  اهلل:   ،ألحبث عن علف ألغنايم،  رمحه 
عين قل  الزوبع  عواد  وأنا  بييت  من  اخرج  ـهكذا  الكمك  دام  ويطرد  وما  خبيل   :

 . الضيف
 .كثرية، كرامات -رمحه اهلل تعاىل-وعرفت عنه  ،وتاب ىلع يده خلق

فيمنها  عنده  فحرض  ذكر  حلقة  أقام  أنها  ادلراويش:  من  مجع  فتحداه    ،ها 
فانفجرت    حيمل بندقية ويصوب بها إىل بطنه  ، فطلب من أحد احلضور أنبعضهم

 -.اثرت  عن بطنه دون أن يصاب بأذىقة وتنالطل
السبعين أول  القويف  يف  األمن  دائرة  إىل  د يع  فأرسلوا ات  عليه،  للتعرف  ائم 

إىلا أشخاًص  إاّل  االجتاـهات  تتحرك شىت  تقل هم  اليت  بالسيارة  وإذا  اليت ـهو  ،  اجلهة   
 . فيها )الكرابلة( فرتاجعوا 

سنة   والعرا 1980ويف  سورّيا  بني  احلدود  أغلقت  صالة م  بعد  من  فاجته  ق، 
السيطرة يف  ا الفجر مشيً  القائم ضىًح، ووجد احلارس   ىلع قدميه فوصل إىل نقطة 

ثّم    ودلي حافظ  ىلع سالحك من الَّّسقة، فأيقظه وقال هل: يا  ا نائمً  فبهت اجلندي، 
   .كمال داخل سورّيا ولم يعرتضه أحد  بوأاغدر الشيخ إىل 

 : ف صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
الّبهان   بسيدنا  رابطته  لسيدنا  ف  أما  مرة  ًعم  يف لك  زيارة  يل  اكنت  قال: 

اجليالين   القادر  لزيارة    عبد  الفلوجة  بمدينة  أمّر  بغداد  من  عوديت  وبعد 
سالم السامرايئ، والرجل الصالح احلاج حمّمد عبد  د العزيز  العلماء، منهم الشيخ عب
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ال  الفياض  العزيز كبييس، وألبس الكونية )اجلنفاص(  اهلل    فاعرتضين الشيخ عبد 
يأخذ م الكونية ويلبسين ادلشداشة )ثالث مرات يف ثالث زيارات  ويه ثوب  ين 

باز أو الالكبية(. فجئته مرة أمجع  نبلدن ويسىم بلهجة بالد الشام القيكسو مجيع ا
فزجرين    مااًل  املرقع،  اجلنفاص  ألبس  وأنا  جامع،  اهللرمح -بلناء  رفضت     -ه  لكين 

مك، وجئت لزيارتك، ولم ألبس  إين أحرتوقلت: يا شيخ عبد العزيز،    الكونيةخلع  
: ـهذا اللبس ال يوجد يف اإلسالم فأجابين  .باختياري، فـأنا عبد  مأمور    يةالكون  ـهذه

الكمً  فظًّ وأسمعين  احلاج  ،  ا ا  إىل  األشخاص  أحد  بيدي  فأخذ  غضبان،  فخرجت 
العزيز، فقال يل:   الشيخ عبد  الكبييس، فشكوت ما دار بيين وبني  الفياض  حمّمد 

الشيخ الّبهاين، فهاك مبلغً مشلكتك ـهذه ال حيلها إالّ  املال قسم منه لعيالك    ا   من 
قال:   فإذا  املرقعة،  الكونية  لبس  عن  وأخَبه  الّبهاين،  الشيخ  إىل  به  تذـهب  وقسم 

 .رمها، فارمها، وإذا قال: ال فال ا
وملا    ،ىل سيارة فلم يأخذ مين أحد أجرةً فسافرت  إىل حلب، وركبت من سيارة إ

فركبت يف ،  لضيعة بقرية اتلويم اتلابعة حللب : إن الشيخ الّبهاين يف اوصلت قيل يل
إذا   حىت  قومً القطار  املحطة  يف  وجدت  الضيعة  الصحابة،  وصلت  من  كأنّهم  ا 

 ؟ وقالوا: أنت ضيف سيدنا من العراق، ا ا عظيمً فاستقبلوين ورّحبوا يب ترحيبً 
 .قلت: نعم

 ومن أخَبكم؟  
قبل ساًعت أنه سيقدم علينا ايلوم من العراق جماـهد    أخَبنا سيدنا   قالوا: لقد

 لفسه كبري، وأمرنا باستقبالك. 
يا عبد العزيز ماذا  » :  بل أن أفاحتهال قفقي إىل حيث إقامة الشيخ،  وأخذوا بيد

فرّحب يب، ولم    « عدوية ماتت ويه ترتدي الكونيةتريد من ـهذا املسكني!؟ رابعة ال
واجته إىل العراق وأخذ    ولم أذكر هل سبب زياريت هل، ثّم نهض    ،يسألين عن يشء

أبا صالح يا  أبا صالح..  يا  اجليالين    ،ينادي:  القادر  فرصت    يقصد سيدنا عبد 
أراه الّبهاين وال  الشيخ  قال يل  ،أسمع الكمه مع  بينهما  انتهاء احلديث  : ـهذا  وبعد 
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الكونية بنـزع  لك  أذن  الّ شيخك  فالشيخ  فخلعتها،  يف  ،  كبري  يلّع  فضل   هل  بهاين 
ختفيف ـهذا األمر حيث أن الاس ال يعرفون مظهري وطريقيت، فأصبحت ألبس  

 ما يلبس الاس. 

 وفاته: 

 .ودفن يف منطقة الكرابلة ،م1983سنة   -رمحه اهلل تعاىل-تويف 

 :مصادر الرتمجة
 . (319: 1)   3ط «السيد البهان»كتاب  •
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 الكبيس( ادلكتور عيادة  46)
 م 2019  –  1946هـ/  1440 - 1365

 
عامل  طيبوال   ،فاضلال  عالمال   ،صق 

  الشيخ املؤثر    عظوالوا   ،اجحال  درس املو
  سويدان   بن  أيوب   بن  عيادة   ادلكتور

  . الكبييس

 والدته ونشأته: 
دل     حمافظة  يف   «كبيسة»مدينة    يف    و 

 م. 1946 ًعم العراق غريب األنبار

 طلبه العلم: 
  الصف   حىت  الفلوجة  يف  املتوسطة  دخل  ثم،  االبتدائية  املرحلة  فيها   د ر س  

 .الرابع
  فيها   وتلّق  م،1960  ًعم   كبيسة  يف  ادلينية  العلمية  املدرسة  إىل بعدـها    انتقل   ثم  
اّل   الستار  عبد  الشيخ  دعن   العلم ،  فيه  تأثرًيا   شيوخه  أكرث  من   وـهو  الكبييس،  طه  م 

يبيت مع املدرسة، ويصوم مع  همواكن  يذـهب    لصالة اتلهجد، والهم  ، ويوقظمهيف 
 إىل أمه إال نادًرا. 
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الشيخ عبد الستار اكن يعلمنا السلوك يف أثناء رمحه اهلل: »  ، يقول الشيخ عيادة
عملية يعلمنا   لا معه دروس والعلم، واكن لا جلسات معه من الصباح إىل الظهر،  

   .«ملسو هيلع هللا ىلصالسرية العملية لرسول 

 توكيله باخلطابة: 
اهلل-حدثين   » -رمحه  و:  احلياء  اهلل ىلع   أناطبعين 

من الصعب أن أخرج أمام الاس، سافر الشيخ   ،صغري
اذلي   أن  وصية  وترك  األربعاء  يوم  الستار  عبد 
)عيادة   فالن  الطالب  عين  نيابة  اجلمعة  يكتب 
الكبييس( وـهل يعقل ذلك! ـهذا املسجد الكبري اذلي  

ال الشيخ  لكمة  لكن  وزماليئ  أقربايئ  ترد،    فيه 
الظهر   إىل  الصباح  من  الشيخ  مكتبة  يف  فجلست 

ما أح ساعة  نصف  بنحو  الظهر  وقبل  الطبة،    رض 
جنب،   ىلع  الكتب  فرتكت  سطرين،  حنو  إال  كتبت 

وأمسكت القلم وبدأت أكتب، وبدأ القلم يسري، وخالل نصف ساعة كتبت أربع  
صفحات، فلما أجنزتها قلت: ـهذه الطبة فكيف اإللقاء؟! وتهيبت من صعود املنَب 

أول اهلل  سبحان  لكن  الطبة  قبل  يف    ما   وأرجتف  درجة  أول  رجيل ىلع  وضعت 
ما  وذـهب عين  تغري لك يشء  لوحدي،    املنَب  أخطب  وكأنين  أخطب  فبدأت  أجد، 

 واكنت خطبة مؤثرة والاس تبيك والاس يثنون عليها.  
مدرًّسا معه أنا والشيخ عبد املجيد سعود، واكن الشيخ عبد الستار  جعلين  ثم  

  ، يًّا يف األوقاف فعاجلته املنية وتويفينوي يوم االثنني أن يذـهب ليسجل ذلك رسم
 رمحه اهلل. 
اهلل-  فهو   لكه   درسه   يمزج  واكن  الصاحلني،   حب   قلوبنا   يف  غرس   من  -رمحه 

 . « املعاين بهذه

 ادلكتور عيادة الكبيس
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عيادة    انتقل  ثم   املدرسة  يف  العامة  اثلانوية   ىلع  وحصل  بغداد،  إىلالشيخ 
 (. ممتاز)  بتقدير العراق معاـهد  ىلع األول ترتيبه واكن م،1971 ًعم  القادرية

بغداد،   عبدالكريم   الشيخ  العالمة:  املرحلة   ـهذه  يف  شيوخه  ومن  يف  املدرس 
كتبه ويقول: إىل ودلي املحبوب عيادة    وبينه حمبة، واكن يرسل هل  هجرت بيناذلي  

 بن أيوب، واكن عجيبًا يف العلوم العقلية. 
مرحلة   يف  اتلازي  مصطىف  الشيخ  صحب  ووكذلك  من  ـهو  املاجستري، 

إن   ة  ب  ي  قرأ عليه قال: إىل ـهنا خاتمة ط    صلة، ويف آخر ما   هما الصاحلني، وصارت بين
مرة يف املنام وجاء يلبس عمامة    رآه ادلكتور عيادةشاء اهلل وكررـها ثالث مرات، و

وقبل أن يأيت قال واحد يف املنام: سيأيت    -يف حياته  وـهو بلاسه سعودي-وجبة سوداء
تويف! فقال ـهذا الرجل:    د: كيف يأيت وقال يف قلبهاتلازي حيرض املناقشة. فقالشيخ  

قوي، وـهو ملكف دمع   نور  احلجون، مسلط عليه  نعم ـهو متوف، وـهو مدفون يف 
 الصاحلني يف املناسبات، واآلن يأيت مع مجع من أـهل يلبيا. 

العزيز عبد  الشيخ  عند  السامرايئ    ودرس  ليست  السالم  خارجية  دراسة 
 سأهل. يلس عنده كثرًيا وجييت يأ نظامية، واكن

  الشيعة  يف  ابلاكلوريوس   ىلع  فيها   وحصل  ببغداد  األعظم  اإلمام  لكية  دخل  ثم
 (. ممتاز)  وتقديره  دفعته، ىلع  األول  ترتيبه واكن اإلسالمية،

  جوامع  من  عدد  يف  وخطيبًا   إماًما   عمل   وبعده   ـهذا   العليم   حتصيله  أثناء  ويف 
 .الصليخ منطقة يف الفرقان جامع حياته يف وأـهمها  آخرـها  بغداد،

 : العال   العليم حتصيله
 .املكرمة مكة يف القرى  أم جامعة  يف العايل العليم حتصيل ه تابع  

  بتقدير   ،(وسنة  كتاب)  اإلسالمية  ادلراسات  يف  املاجستري  درجة  ىلع  وحصل
 .«والسنة الكتاب يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول صحابة»: رساتله عنوان واكن ،(ممتاز)
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  بطبع  اتلوصية  مع  ،( ممتاز)  بتقدير  القرآن،  وعلوم  اتلفسري  يف  هادلكتورا   ونال
 الرازي   حاتم  أيب  البن  واتلوبة  األنفال  سوريت  تفسري»  رساتله  عنوان  واكن  الرسالة،

  القطع   من  صفحة(  1056)  يف  الرسالة  وتقع  ،«وختريج   وحتقيق  دراسة  ـ(  327:ت)
 . الكبري

 : العلمية وظائفه
 :  لكيات ثالث يف  س رّ د   وقد اتلعلييم، مشواره   ادلكتوراة شهادة   نيله بعد بدأ

 باكستان،  يف   أباد  إسالم  يف  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  يف  ادلين   أصول  لكية-
 (. 1995-1988)  سنوات  سبع فيها  درّس  وقد

(  بديب   الرتاث  وإحياء  اإلسالمية  لدلراسات  ابلحوث   دار )  يف  قضاـها   شهور   وبعد
 : إىل انتقل

ها،  اإلمارة  يف  والعربية  اإلسالمية  ادلراسات  لكية   إىل   فيها   وبِق    نفس 
 .  أستاذ ودرجة مشارك، أستاذ درجة السنوات  ـهذه يف ونال ،(م2005)ًعم

ل   الشارقة، دامعة الشيعة  لكية إىل انتقل ثمن  م   (.  م 2016)  ًعم  إىل فيها  وع 
غ  ً   واتلدريس  العلمية،  ألعماهل    بعدـها   وتفرن ارض    وتقويم    املحارضات،  وإلقاء    ا،حم 

  املختصة،   واملراكز  اجلامعات  من  إيله  الواردة  اتلفسريية  واملؤلفات  العليمة  األحباث
ه  ومنها  دن   اذلي   « الكريم  القرآن  تفسري»  تقويم  ع 

 
 اإلسالمية   الشؤون   دائرة  يف  أ

 . بديب الريي  والعمل
  من   أكرث   العليم  والعمل  اجلاميع  اتلعليم  يف  قىض  قد  الشيخ    يكون  ـهذا  وىلع

ن    فيها   أفاد    ،ًعًما   ثالثني   الطالب   من  غفرية    أعداد    وـهديه  وسمته  علمه  م 
ن    والطابلات ن    منهم  وما ،  شىت  بدلان   م    باتلبجيل  الشيخ    يذكر    وـهو   إال  أحد    م 

 .وادلًعء واملحبة واثلناء،
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  يل   قال  كما   ينسونها   وال  فيهم   وتؤثر    قلوبهم  يف  تنطبع    الشيخ  لكمات    واكنت
   .والقبول اإلخالص عالمة  وـهذا منهم، عدد  

 من ايلمني: ادلكتور نوفل انلارص، ثم ادلكتور أمحد خضري، ثم ادلكتور عيادة الكبيس 

 :  انلبهان حممد الشيخ سيدنا  باهلل العارف  ف صحبة
  ادلكتور   حبضور  خاصة  جلسة   يف   -اهلل  رمحه-الكبييس  عيادة  ادلكتور   حدثنا 

   :اإلخوة من  ومجع الراوي  مأمون والشيخ نوفل وادلكتور خضري  أمحد
 أرسار ومن ضة،يمر ويه ودلت   وأنا  -مريضة واكنت-وادليت  خدمة اهلل رزقين»
 يف   وودلت   ،بالشلل  أشبه  بمرض   مريضة   يه  الري،  هلا   أراد  اهلل  أن  (عيادة )  اسيم
  فمرة  أستأذنها، إال للمسجد حىت ماكن ألي أذـهب ال صغري وأنا  وكنت الوقت،  ذاك

  مسجد   منا   القريب  واملسجد  العشاء،  لصالة  أذـهب  أن  استأذنت  العشاء  صالة  يف
  ملسجد   أذـهب  أن  فأردت  عنا،  فبعيد  الكبري  املسجد  أما   الفلوجة  يف  شاكر  طاـهر
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  وإذ   فذـهبت،  الكبري  اجلامع  إىل  أذـهب  أن  جيذبين  أحًدا  كأنّ   لكن  شاكر  طاـهر
 يف  وـهذه  إماًما،  الستار  عبد  الشيخ  وقدم  العشاء،  معه  فصلينا  ـهناك،  البهان  بالسيد
لّمني،  مع  عليه  وسلمت  ًعبًرا،  لقاء  اكن  لكن (  1962)  األوىل   السفرة  س    وكأنين   الم 
 . أيم إىل رسيًعا  أرجع أن جيب  ألنين ذللك، سوقًا  سقت

 أيخ،  مع   ومرة  وحدي،  اكنت  إحداـها   مرات،  مخس  أو  أربع  سافرت   وبعدـها 
 . ـهناك وزرته املستشىف يف السيد اكن  السفرة تلك  ويف ،منصور صالح  مع ومرة

  وـهذا   شاكر،  مجال  الشيخ   مع  اكنت  البهان  السيد  لرؤية  حلب  إىل  سفرة   وأول
  يف   رأيته  فلو  العزيز،  عبد  الشيخ   من   أخذـها   الوأمث  سجع   وهل  اء،كن ب    اكن  الرجل

 .  بعيد من بابلاكء املرتفع  صوته لسمعت اللكتاوية
  أمحد  أبو  كنيته  عنده  حنجز  اذلي  واكن  ،حافلةً   نركب   الزور  دير  يف  كنا   ومرة

 . يقصده  أنه يتصور  وذاك. حبييب  يا  أمحد أبا  يا :  يقول وـهو
  مزية   لكن  صغار  طالب  أننا   ومع  ـهيت  يف  خاصة  جلسة   السيد  مع  وجلست

  أشغاهل   كرثة  مع  ذلك  فيليب  خاصة،  جلسة  يطلب  أحًدا   يرد   ال  اكن  أنه  السيد
 . األسئلة بعض  وسألت  وحدي وقتها  وكنت وأعماهل،

  مرتني،   مرة   مرتني،   مرة  عظو:  وقال  الاس،  وعظ  ىلع  البهان  السيد  حثين
 يف  حىت  اهلل  فضل  ومن  بها،  ينفعين  أن  اهلل  أرجو  األخرية   فهذه.  لك  زين  وـهذا

 . أخاطبه آخر  شخًصا  نفيس   من أجرد  فكأين ايلقظة  اهلل  رزقين إذا وغريـها  الطبة
يف   وـهو  اغمس،  سالم  اللطيف  عبد  وبني  بيين  البهان  سيدنا   آىخ زميلنا 

 . الستار جيله عبد الشيخ واكن شيخنا  باألدب ادلراسة، ميلء
  تأكيًدا   يؤكد   واكن  عجيبة،  رؤيا   يف  احلقيقة  من  أبىه  رأيته  مدةب  السيد  وفاة  بعد

 . الشيعة ىلع قويًّا 
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أقرأ   وكنت  اتلاريخ،  مادة  اختبار يف  وعندنا  أقرأ،  الكبري  اجلامع  مرة كنت يف 
فطبقت الكتاب يف يدي وأنا أميش وأفكر يف حالة سيدنا يلع     قصة سيدنا يلع

    يّم فرآين وقال: ما شاء اهلل  ح  وال أتكلم بل ـهو يف نفيس، فدخل احلاج حممود ر
 عيادة سيدنا يلع يميش معك.  ياشيخ

  العارفون؟   يقوهلا   املحدثون   يصححها   لم  أحاديث  ـهناك:  قلت:    سأتله
 .ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول ىلع اليكذبون  العارفون: وقال بهدوء  فردين
  ال  أنهم  بهم  نثق  اذلين  املحدثني  بلعض   نقرأ   سيدي  يا :  فقلت  مرة  سأتلهو

  صيامها:  فأجاب  صيامها   وال  قيامها   وال  ليلة الصف من شعبانب  االحتفال  جيزيون
 . الرتك  من خري قال أو أفضل وقيامها 

  كيف :  فقلت  عين،  بعيد  وـهو   كبري،  حشد   يف  بمكة   إقاميت   أيام    رأيته
و   اجلموع؟  ـهذه  وسط  إيله  الوصول الشعر  من  بيتًا    أقبله   هييد   بني  أنا   إذ فسمعت 

 . احلال تلك ىلع وأنا  فاستيقظت وحال، شوق يف يلع مقبل وـهو وأحضنه
  من   بشئ  فتلكم  رجل  معنا   واكن  الفلوجة  يف  الكبري  اجلامع  يف  جالسني  كنا 
  وقام،  فغضب  عليه  أنكرت   اتلوحيد،  بمقام  إخالاًل   ذلك  يف  أن  ففهمت  احلقائق
  حىت   يلع،  يشء  أصعب  وـهذا  اهلل،  أحباب  بعض   أغضبت  أكون  أن  خشية  فتأملت

  سأتله   به  وعنا     سيدنا   يدي   بني  باجللوس   والتشف   حلب  إىل   ذـهايب  اهلل  يَّسن   إذا
 فعلت،   فيما   وأيدين.  كذاب  كذاب  كذاب  ـهو:  فقال  قلت،  وعما   الرجل  قال  عما 

  كما   الشيف  الشع   مع  سيدى  يا   كذلك  وسنبّق:  أقول.  العاملني  رب   هلل  واحلمد
 . وربيتنا  علمتنا 

    اكن  عنها   تتحدثون  اليت   اللكتاوية  درسةم  يف  ندرس   لم   اذلين  حنن  حىت
  يقرأ   أنه   ويبدو  عنه،  سأتله  ما   لك   عن   يده   خبط   ينبيجي  واكن  واحلنان،  بالرفق  يعاملنا 
 . االـهتمام  ـهذا بنا  يهتم أشغاهل كرثة مع! اهلل سبحان. لكمة لكمة الرسالة
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 أن تذكرت   تفكري بدون ينكشف مرألا أن يبني وـهو  سيدنا  إىل أستمع وأنا 
 بعملية  إال  تدل  ال  زوجته  أن  أخَبوه   األطباء  أن  مفاده  سؤااًل   ميع  أرسل  خوةإلا  أحد
  سيدي   يدي   بني  باجللوس   أكرمت  فلما   يصنع؟  فماذا  املستشىف  يف  بطن  فتح

  أو   ابليت  يف  تدل  املستشىف؛  يدخلها   ال:  يل  قال  أكمل  أن  فقبل  الؤالس  ذلك  عرضت
 ال  رجب)  ـهكذا  برقية  إيله  وكتبت  حلب،  يف  الَبيد  اىل  فوًرا   فذـهبت.  ـهذا  حنو  قال

  للمستشىف   اكتب:  يل  قال  املوظف  أن  الطريف  ومن(  املستشىف  إىل  زوجته  يأخذ
 طبيعية  والدة  ابليت   يف  ودلت   وفعاًل .  لكمة  أجرة  لك  يلوفر   املستشىف   إىل   بدل

 . متعددة مواقف يف تكرر   ـهذا ومثل هلل، واحلمد
  من   السامعني  يف  يؤثر  وّلكمه  تِق   إنه:  عين  يقول    اكن   أنه  إخواين   يل  نقل

 . العاملني  رب  هلل فاحلمد. اتلقوى 
 : عقود   ثالثة من أكرث منذ قلتهما  بيتني  تذكرت   سيدنا  صورة  تأملت  حني

 ماجـــــد إمـــــام   ن  مـــــ   د ر ك    هلل
 بهمــــة الســــالكني د ر ب    فأنــــار

 

الال وأرشـــد القلـــوب  أحيـــا    الضـــ 
ــدا حـــىت اال«. غـ ــ  ثـ ــدين م   للمرشـ

 

 : صّخ حامد الشيخ صديقه  يل كتبو
  ادلكتور   الشيخ   ألّق   الفلوجة  يف  الصديق  جامع  من   بشري   الشيخ  ودعنا   حني»
  حممد   سيدنا   أبلغ  :فيها   قال   اجلميع  أبكت  رائعة  لكمة  اهلل  حفظه  أيوب   عيادة

ول    ال    ف و اهلل  معه  بأننا   البهان ا   ل ك    ن ق  م  ائ يل    ب ن و   ق ال ت    ك  ن ت    ف اذ ـه ب    ل م وس    إ رس  
 
  أ

ب ّك   ر  ات ال   و  ق  ن ا   إ ن ّا   ف  ه  ون    ـه  د   معكما   إنّا   فقاتال   وربك  أنت  اذـهب  ولكن  ق اع 
 . مقاتلون
 يف  -به  اهلل  نفعنا -  الكريم  سيدنا   إىل  رسالة  عيادة ادلكتور  شيخنا   من  محلت  قد
  أيوب   عيادةادلكتور    اسم  الرسالة  نهاية  يف  -اهلل  محاـها -  اللكتاوية  يف  هل  زياريت

   . «وكرم شجاعة  كبيسة: قال ثم  أمايم لكها  الكريم السيد فقرأـها  الكبييس،
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 : وبوثه مؤلفاته
 اتلأيلف  وـهو  آخر  طريق  عن   العلم  لنش  الشيخ  -وجل  عز -  اهلل  وفنق

 من  أجزاء   رأسها   ىلع  قيمة،  ا كتبً   قوحقن   الفائدة،  غزيرة  ا كتبً   فألنف  واتلحقيق،
 . الرازي  حاتم  أيب  ابن تفسري

  ىلع   الكبرية  األجور  يف  املنرية  األربعون»:  كتاب ه  املباركة  الافعة  مؤلفاته  ومن  
  اليسري   العمل  إىل  ديللك»:  بعنوان  مطويةً   منه  استخرجت    وقد  ،«اليسرية   األعمال
د الكتاب ـهذا  وأحسب. «الكبري واألجر  .مؤلفه شخصية  جيس 

قات    -والشعرية    الرثية  -  املؤلنفات    من   الشيخ  أعمال  ولك     وابلحوث    واملحقن
  االنتفاع    ويعظم    إيلها،  احلاجة  تمس    نافعة    مباركة    عملية    علمية    أعمال    واملقاالت  

 : وأحباثه بمؤلفاته ثبت وـهذا بها،
 : املنشورة  الكتب: أواًل 

  وختريج،   وحتقيق  دراسة  ،الرازي   حاتم  أيب  البن  واتلوبة   األنفال  سوريت  تفسري -1
 .اجلوزي  ابن  دار ،دكتوراه رسالة

نة،  الكتاب  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  صحابة -2 ،  حزم  ابن  دار  ماجستري،  رسالة  والس 
 ـه.1430 ،اثلانية

  ابن دار    وختريج،  وحتقيق  دراسة  ،الرازي   حاتم  أيب   البن  املائدة  سورة  تفسري -3
 . اجلوزي 

  وحتقيق  دراسة»  الرازي   حاتم  أيب  البن   -السالم  عليه-  يونس  سورة   تفسري -4
- ـه 1421،  األوىلبريوت،    حزم، ابن  دار   صفحة،(  538)  يف  يقع  كتاب  ،«وختريج 

 م. 2000
 إىل   طّوره   ا،صغريً   ا حبثً   واكن،  واملعقول  املنقول  مزيان  يف  وماروت   ـهاروت   قصة -5

 . م2003-ـه 1424 سنة األوىل، ،حزم ابن  دار كتاب،
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  إحدى   مع  وحتقيق  دراسة»(  687)  النسيف  للَبـهان  الاس  سورة  تفسري -6
  دار  ،صفحة(  235)  يف  يقع  «الكريمة  بالسورة  تتعلق  تفسريية  فائدة  وعشين
 . م2001 - ـه1422 ،األوىل ديب، ،الرتاث وإحياء اإلسالمية  لدلراسات ابلحوث 

  القطع   من صفحة( 152) يف يقع كتاب الكريم، القرآن مع اتلعامل أسس أبرز -7
 ،بديب  الرتاث  وإحياء  اإلسالمية  لدلراسات  ابلحوث   دار  نشته  املتوسط،

 . م 2010- ـه1431 حزم  ابن دار الرابعة  ،م2001 -ـه1422 ،اثلاثلة
(  414)  يف  يقع   كتاب  اليسرية،  األعمال  ىلع  الكبرية   األجور   يف  املنرية   األربعون -8

 . م2012- ـه1433، الرابعة  ،ديب، دار ابن حزم، صفحة
حزم،   صفحة،(  189)  يف  يقع  كتاب  وعالجها،  أسبابها :  الوسوسة -9 ابن  دار 

 .م2010-ـه1431 ،اثلانية
(  340)  يف  يقع  كتاب  املسلمة،  للمرأة  املعارصة  واتلحديات  اتلقوى   بلاس -10

 . م2012-ـه1433، اثلاثلةدار ابن حزم،   صفحة،
نة،  الكتاب  من  األمثل  السلوك   دًعئم -11   دار  صفحة،(  176)  يف   يقع  كتاب  والس 

 . م 2008  -ـه1429 ،حزم ابن
  املحمدية،   والشمائل  اإلهلية  باألسماء  السنية  الصلوات  يف  املكية  األرجوزة -12

 . م2011  -ـه1432 ،حزم  ابن دار صفحة،( 200)  يف يقع كتاب
  األوىل   ،الكريم  للقرآن  ادلويلة  ديب   جائزة  ،ومناـهجه  اتلفسري  يف  دراسات -13

 . م2015-ـه1436
  وـهو   ـ  ادلويلة  ديب  جائزة   طباعته  ىلع  تقوم  وتعليق،  رشح  ،القدسية  األربعون -14

 . م 2019 ،واإلخراج اتلنفيذ قيد
  ىلع  وافقت،  يسرية  اتقاءات ها   أعمال    ىلع  كبرية  عقوبات  يف  الطرية  األربعون -15

 . ادلويلة ديب جائزة طباعته
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 : املنشورة األباث:  اثانيً 
 اإلسالمية اجلامعة حويلة نشته. امليسء واالحنراف البيل اهلدف بني.. القّص  -1

 (. م 1994 -ـه1415) ،(1) املجدل( 1) العدد. باكستان ،آباد إسالم ،العاملية
 ، اإلسالمية  ادلراسات  جملة   نشته .  براءة  سورة   من   سقوطها   وسبب  البسملة  -2

 (. م 1992-ـه1412) ،(26)  املجدل(  3)  العدد. آباد إسالم
 وحتقيق  دراسة  ،القاري   يلع  مال   لإلمام  براءة  سورة  أول  البسملة  قراءة -3

(  4)   العدد   ،باكستان  ،آباد  إسالم  ،اإلسالمية  ادلراسات  جملة  نشته.  وتعليق
 (. م 1991 -ـه1412) ،(28)  املجدل

 ،العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  حويلة  نشته   ،واإلرسائيليات  الازن  تفسري -4
 (. م1995 -ـه1416) ،(1) املجدل( 2)  العدد . باكستان ،آباد إسالم

  ادلراسات   لكية  جملة  نشته.  «احلقائق  كشف»  وتفسريه   النسيف  الَبـهان -5
 (. م 1997 -ـه1418) ،(14) العدد. بدبـي والعربية اإلسالمية

  عن  تصدر  اليت  األمحدية  جملة  نشته.  واملعوقات  األسباب:  القرآن  يف  الرص -6
  -ـه1419)  ،(1)  العدد.  بديب  الرتاث  وإحياء  اإلسالمية  لدلراسات  ابلحوث   دار

 (. م1998
  ادلراسات  لكية  جملة  نشته  ،ومناقشة  عرض ،  الرازي   تفسري  حول  شبهات -7

 (. م 1998-ـه1419 )  ،(16) العدد.  بديب والعربية اإلسالمية
  جملة   نشته.  املعارصة  واالحنرافات  الصحيح  املنهج  بني  الكريم  القرآن  تدب ر -8

 (. م 2000 -ـه1412)   (19) العدد.  بديب والعربية اإلسالمية ادلراسات  لكية
  جممع   ،اإلسالمية  ادلراسات  جملة  نشته.  املسند  وتفسريه   الرازي   حاتم  ايب  ابن -9

 (. م 1989 -ـه1409) ،(24)  املجدل( 3) العدد. آباد إسالم ،اإلسالمية  ابلحوث 
  ابلحوث   جممع  ،اإلسالمية  ادلراسات  جملة  ،السور  فواتح  يف  الظر  إمعان -10

 (. م 1990-ـه1410)  ،(25)  املجدل( 2)  العدد. باكستان ،آباد إسالم، اإلسالمية
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  ادلراسات   جملة  نشته.  واملعقول  املنقول  مزيان  يف  وماروت   ـهاروت   قصة -11
 اجلامعة  ـ  اإلسالمية  ابلحوث   جممع  عن  تصدر  حمكمة   جملة  ويه  اإلسالمية،
  -ـه1413)  ،(27)  املجدل(  3)  العدد.  باكستان  –آباد  إسالم-  العاملية  اإلسالمية

 (. م 1992
  يلع   للشيخ  اآلية  ﴾ اهلل  د  اج  س  م    ر  م  ع  ي    ا م  إنن ﴿:  تعاىل  قوهل  تفسري  يف  رسالة -12

  اإلسالمية   ادلراسات لكية  جملة.  وحتقيق  دراسة(:  ـه1006  ت)   املاليك  األجهوري 
 (. م2003  - ـه1424)  والعشين الامس العدد يف ،ديب، والعربية

  دراسة (:  1014  ت)  القاري   يلع  مال   لإلمام  اآليات  بعض   بيان  يف  ابلي نات -13
 (. م2003  -ـه1424)  عش الامس العدد يف األمحدية جملة. وحتقيق

  البن   الم سند  اتلفسري  خالل  من  ،القرآنية  ادلراسات  يف  املأثور  اتلفسري  أـهمية -14
  اإلسالمية  اجلامعة  ،اإلسالمية  ادلراسات   جملة(.   327)  الرازي   حاتم  أيب

 واألربعون  احلادي  املجدل،  اثلاين  العدد،  باكستان  ،آباد  بإسالم  العاملية
 (. م 2006 -ـه1427)
  العدد   يف  األمحدية  جملة  يف  نش.  دالالته  أنواعه  حكمه:  القرآن  يف  املحيك -15

 (. م 2008 -ـه1429)  والعشين الرابع
.  امليسء  واالحنراف  الصحيح  املنهج  بني  الكريم  للقرآن  اجلديدة  القراءة -16

    -1429)  عش  احلادي  العدد  يف  بالسودان  العاملية  أفريقيا   جامعة  حويلة  نشته
2008  .) 

  الشيعة   لكية  جملة  نشته.  وـهداياته  وأنواعه  الفتح  عن  القرآن  حديث -17
   -ـه1430)  والعشين  السادس  العدد   يف  قطر  دامعة  اإلسالمية  وادلراسات

 (. م 2008
ن   القرّص  -18   القرآن   جامعة  جملة  يف   نش.  القرآنية  الظرة   يف  حكمهم   يف  وم 

 (.  م2012  - ـه1433)  الرطوم  ـ الكريم
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ين   مناـهج -19  اإلسالمية  العلوم   لكية  جملة   يف   نش.  واتلجديد  األثر   بني   املفَّس 
 (. م2010) بغداد دامعة

  جملة   يف  نش.  الكريم  القرآن  يف  القوة  وإعداد  اتلقوى   بني  االستطاعة -20
  واألربعون   السابع  املجدل  ـ  األول  العدد  آباد  بإسالم   اإلسالمية  ادلراسات 

 (. م 2012- 1433)
عيب -21   نشه   ىلع  وافقت .  موضوعية   دراسة  ،الكريم  القرآن  يف   السالم  عليه  ش 

األول  9  بتاريخ  الكريم  القرآن  ملوضوًعت  املوضويع  اتلفسري  موسوعة ربيع 
 . م2013اكنون اثلاين  21 املوافق  ـه.1434

  معالم   جملة  نشته.  األمة  نهضة  يف   ذلك   وأثر   والرتك   األخذ   بني  القوة  عنارص -22
نة  القرآن   احلادي  العدد  ـ  املالزيية  اإلسالمية  العلوم  دامعة  تصدر  اليت  والس 

 . م2015 عش
  جملة نشته. احلارض العرص يف اإلسالمية األمة حياة يف الشيع القضاء أـهمية -23

  يف   الشيعة   َمَب،  اجلزائر   جامعة  ،  اإلسالمية  وادلراسات   العلمية  ابلحوث 
 (. م2015)  اتلاسع  العدد

 وافق.  ا أنموذجً   اجلزائري   عبدالقادر  األمري:  األمثل  السلوك   يف  وأثرـها   الزتكية -24
  وـهران   بمدينة  واثلقافية  االجتماعية  األنرثوبوجليا   يف  ابلحث  مركز  نشه   ىلع
 (. م2016)  اجلزائر يف

ة  وابلحوث الكتب  : للنرش  املعدا
  سورة   من  العظيم  اهلل  كتاب  تدبر  يف  املنَب  ىلع  دروس   ،القرآن  ـهدايات  من -1

 . اتلوبة سورة نهاية إىل الفاحتة
 (. للطبع معد) الكريم  القرآن   يف القوة وإعداد اتلقوى  بني االستطاعة -2
ن   ، اجلمعة منَب -3 طايب  تفسري ،القرآن ـهدايات   م   (. جمدلات   عدة)  دعوي  خ 
 . وحتقيق دراسة(: 687 ت)  النسيف  للَبـهان «احلقائق كشف» تفسري  مقدمة -4
 . األول  اجلزء  ومسلمة،  مسلم لك تهم  ـهادفة مقاالت -5
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ن   شذرات -6  . لقيت هم أو صحبت هم رجال مزايا  م 
 . احلفيد أيها  -7

 من أشعاره: 
الكبييس  كتبه  ما   أواخر  اكن من  لكما   يبيك  واكن  -اهلل  رمحه-  ادلكتور عيادة 

 :سمعها 
 ترمح ين   منك   ب ل طف    ريب  أرجوك 
م   من    اإلحسان  واسع    يا   أرجوك   ق د 
 بدين   من  الروح    خروج    عند  أرجوك 
سن    أعلنه  باتلوحيد  ال ت م  وحت 
 مفرتيش   الرتب    يصري  لّما   أرجوك 
 نرًضا  مشقًا   قًَبا   فاجعله  أرجوك 
 حتشين  موالي  يا   باألمن  أرجوك 
ن    اكن  قد  ما   تغفر    أرجوك   زلل  م 
ويل     يا   أرجوك   مبتدأ  اإلحسان    م 
كم   بقليب  أقبل    أرجوك   كرًما   حنو 

غ ري  يف   كنت    قد  تكلؤين   باللطف  ص 
 عدد   بال   اهلادي  ىلع  صل    رباه

 قاطبة   واألحباب  والصحب  واآلل
 

 تغم رين   منك  بفضل    ريب  أرجوك  
 تقبلين    منك  دود    عيويب  ىلع

 تنظرين   واإلحسان  باللطف  أرجوك 
 تقبضين   1السمحاء   احلنيفية  ىلع

يب  وصار  يدفنين   الرتب   بذاك  ح 
 تؤنسين   األجداث  ظلمة   يف  أرجوك 
 تبعثين  بالرضوان   أرجوك   أرجوك 

ن    تسرتين   منك   بلطف    عيوب   وم 
 ختيبين   ال   ريب  أرجوك   أرجوك 
ن    أرجوك   تنقذين   الغف الت  رقدة  م 
 2تضيعين   أال  كَبي   يف  أرجوك 

 تدخلين   الدل  يف  بصحبته  حىت
ن    يرمحين   اهلل  بأنن   يل  دًع  وم 

 

 
 

 

 . اإلسالم دين:  احلنيفينة  ( 1)
 : حتفظين و ترًعين.تكلؤين  (2)
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 : ووفاته مرضه
  اإلمارات  دولة  يف  العني   مدينة  يف  توام   مستشىف   وأدخل  ،-اهلل  رمحه-  مرض 

  عالمات   عليه  بدت    وقد  -األضىح  عيد  قبيل-  مدة   بعد  وخرج    املتحدة،  العربية 
ن   اجلمعة،  خطبة   واستأنف  العافية،   فأدخل   املرض،  ًعوده   ثم  ومتابعوه،  حمبوه   به  ورس 

  من   عش  السابع  السبت  يوم   فجر  وفاته   اهلل  وقدر  أخرى،  مرة   املذكور   املستشىف
 يف  الشارقة  إمارة  يف  الصحابة  مسجد  يف  عليه  يل  ص    وقد   ،ـه1441  سنة  اآلخر  ربيع
  .مقَبتها  يف الرثى   ووري  غفري، مجع

 رثاؤه:
 ( فقدناه  اعلم) :(1) فقال السعدي امللك  عبد ادلكتور  رثاه  

  حممد   سيدنا   ىلع  والسالم  والصالة  سواه،  مكروه   ىلع  حيمد   ال  اذلي  هلل   احلمد
 . ـهداه تبع ومن وأصحابه آهل  وىلع مصطفاه،
ن  ﴿  :تعاىل  اهلل  فيقول:  وبعد ن ني    م  م  ؤ  ال    ال م  ق وا   ر ج  د  ا   ص  وا   م  د  ـه  ل ي ه    اَّللن    ًع    ع 

م ن ه  ن ف م  َٰ  من م حن  ب ه    ق ىض  ن ه  م  ن و  ر   من ا  ي نت ظ  م  ل وا  و  يًل  ب دن  . (23:  آية االحزاب)  ﴾ت ب د 
و ت  »:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  وقال ال م    م  يب ة    ال ع  ص  ،  ال    م  ة    جت  َب   ث ل م  ،  ال    و  د  جن  م    ت س  ،   و  م س    ط 

و ت   م  ي َّس    ق ب يل ة   و 
 
ن   أ و ت   م  ل م   م   .(2) «ًع 

 

اكنون األول     14 ـهاملوافق  1441  اثلاين  ربيع   16السعدي، يف    عبدالرمحن  عبدامللك   د.  كتبها أ(  1)
    م. 2019

  -العلم  طلب  يف  باب  وـهو  اإليمان   شعب  من  عش  السابع)  اإليمان«  شعب»  يف  ابليهِق  رواه  (2)
  عبد   العيل   عبد :  حتقيق.  223:  3[    1576]  رقم   حديث(  مقداره  ورشف   العلم   فضل  يف  فصل

 .  الرياض ،الرشد  مكتبة، حامد  احلميد
 



  

 

 480 

ع  خطيب  فاضل  ًعلم  أعاله، الصان  يشمله  ممن أن  وثقيت   ناجح   ومدرس   مصق 
 . رفيع وخلق فائقة، بروحانية  يتمتع  مؤثر، وواعظ

  من  صار  ثم  املتمزيين  الطالب  من  فاكن  أظفاره   نعومة  منذ  اتلعلم  مارس 
 . العاملني العلماء

 . الكبييس أيوب  عيادة  ادلكتور ستاذاأل الافع والشيخ ابلارع  الرجل  ـهو ذلكم
 طه  مال   الستار  عبد  الشيخ  وزميلنا  أخينا   يدي  ىلع  علمه  باكورة  تلّق  فقد
   .كبيسة مدرسة يف الكبييس
 . وبغداد   كبيسة يف آخرين  مشايخ ىلع  ادلراسة واصل وفاته وبعد

 لوريوس ابلاك   اجلامعية  ادلراسة  مراحل  فواصل  اتللِق   يف  طموحه  ينقطع  ولم
 ليل  املكرمة  مكة  يف  احلرام   اهلل  بليت  جماورته  املسك  خاتمة  واكن  واملاجستري،

 . ادلكتوراه درجة
 ليل  الفرتة  ـهذه  يف  األمني  ابلدل  ـهذا  يف  ياهإو  اهلل  مجعين  أن  ثمينة  فرصة  واكنت

 . املشفة الكعبة جوار يف  جريان وخري رفيق خري -اهلل  رمحه- فاكن ادلكتوراه درجة
  من  ونهلوا   طالبه  فأفاد  الليج،  يف  واللغوية  الشعية  العلوم   تدريس  واصل  ثم 
 .بها  يتصف  اليت الروحانية تلك  ىلع احلفاظ مع علمه

 مثواك  اجلنة  وجعل،  ًعمر  أبا   يا   اهلل  رمحك:  أقول  أن  إال  يسعين  فال   ـهذا  وبعد
  وعوض   رفيقا،  ئلكأو  وحسن  والصاحلني  والشهداء  والصديقني  البيني  مع  وحشك 

 . فراغك  يسد من املسلمني  اهلل
 وطالبه   وذويه  وألـهله  ًعمة  بصورة  للمسلمني  اتلعزية  خبالص   أتقدم  كما 
 . جميب سميع إنه بالصَب، للجميع اهلل وأدعوا  خاصة،  بصورة وزمالئه وأحبابه
 . راجعون ايله وإنا  هلل وإنا 
 : اجلليل  الشيخ أيها  : فقال األنيس احلكيم  عبد ادلكتور رثاه

رت نا   أنت   ن    العراق    رجال    ذكن ويل  م 
 
مات    أ  واألخالق    املكر 



 
 

 
 

481 

 ضياءً   تشع ّ   اليت  والصال  
 شعاًًع   احلياة    ـهذه   يف  كنت  
ينً   والفعل    باملقال    ا نافعً   ا ح 

 احييًّ   الطريق   ىلع  ا مستقيمً 
 ا ذكرً   يلهج    باهلل    بلسان  

 

 عليه  القدوم    لك    ا فهنيئً 
 

 

 اإلرشاق    الشديدة    والفعال  
 اإلبراق    واضح    ال ور  خالص  

ينً   ثمن   واألوراق    باحلَب    ا ح 
 اإلطراق    دائم    الطرف    خاضع  
 خّفاق    حب ب ّه    وفؤاد  

 

 باألشواق    كنت    قد    فإيله  
 
 

 

 انلعييم فقال:  خرض فاضل عبدالستار ادلكتور  ورثاه األستاذ 
 مسريا   العلوم    شيخ    يا   أزمعت  

ن    فؤاد    ملكت    فلقد    جالستهم  م 
 امتعلّمً   الورى   بني  ما   وسعيت  
 شمائل    األنام  دنيا   يف  زانتك

  ا خاطبً   املنابر    أعواد    تبكيك  
نأيت    بغضاضة    الصبا   مهد    عن  و 

  مودًًع   ابل عاد  يف  ترحل    وايلوم
 سحائب    العباد  رب   من  فعليك

 :ا مؤر خً   أتاك  قد  رثايئ  ـهذا
 

 

 كسريا   العاشقني    مج ع    وتركت   
 سطورا   دليك    القاري    وأحبّك  
 ( 1)سمريا   للمدجلني    ومعل ًما 
 ومنريا  ا ساطعً   ا بدرً   وطلعت  

 ونذيرا   ا مبشً   صدحت    قد   كم 
 وادلورا   به  ا أحبابً   وتركت  

 صبورا   ابلالء   لقياك  بعد  من
 مَّسورا   بها   حتيا   رمحة  من

 وقصورا   جنّةً (  عيادة  )   ي كىس
 

 
  الشؤون   دائرة  ف  املفيت  نارص  عبداهلل  حممد  الفاضل  الشيخفيه    وقال
 : بديب اإلسالمية

ن   املـــىن نـــال ــ  ه   ربـــه مـ ــراد   ومـ
ــّ  ــاة قىض ــدً  احلي رً  اجماـه  ا ومهــاج 

ــاقت    ــىن وانسـ ه   هل احل سـ ــاد   وزيـ
 وبـــــالده   أوطانـــــه ا ومفارقـــــً 

 

 . يلاًل  جليسه  مع تحّدث و السمري من ي  .اللّيل   ساروا : القوم   أدلج (1)
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 يف  اتلطـواف  حماسـن  مجيـل    فحوى 
 ارعوى   فما  املقيت    اجلهل    اغلب    كم  

ه ــ  ــاهل يــــذكرون ال طالبــ  خصــ
 تــــرتيج الَبيــــة هل اإلهل   جعــــل

 رتبــــة أىلع اتلفســــري بــــدقائق
ــك ــن ناـهي ــايق ع ــوم ب ــه العل  فإن

 الــ  يف  يعيش  اجلميل  باذلكر  زال  ال
 

ــالد   لّك  ــة   ابلــ ــاده   بطاعــ  وعبــ
ــن ــه عـ ــرب  إال غيـ ــادة   حبـ  إبـ

ــف   إال ــب   بوصــ ــادة   طيــ  وإشــ
ــه، ــه رمحاتـــ ــاده   ونباتـــ  ومجـــ

ــد ــا  ق مً  حازـه ــد  ــري ا ق ــهاده   بغ  ش
 وريــــاده   دــــدارة ناهلــــا  قــــد

ــاء ــَباس أحيـ ــاة نـ ــاده   احليـ  عيـ
 

 : الشنقيطي  أمحد السيد املعال  أبو حممد الشيخ رثاه و
ر  
وع    اذ  م  ّل   ل طب    ادل   با بل  دل    ح 
أ  ق د   ان  الكن   ف اج  ز  ح  ه    باأل  ع   ف اج 

ن ا   وق د   ع  ز 
يب    إىل  ف  ت ه    ت كذ 

 
 ن ب أ

ات ف   و  ب ال ه  ىت ّ   و  ن    ل ي س    ح  د    م  ح 
 
 أ

ة   ي اد  ب ي يس    أي وب    جن  ل    ع   م ىض    ال ك 
اه   ة    ًَاو  ي ف    اهلل  دين    ثل  ل م   ل  ا  ك 

ر   م  ر    أي ا   ف اع  م  ب ع    ًع  ي  الر  ن ي ت    اذل   غ 
َب    ب ك    و اص  ق ع    ق ايس    ل ر  ت ه    و  م  د   ص 

َب    د    و اص  ار ج    حم  م ّ ر    و  ج 
بً   األ    ا حم  ت س 

ب د    ن ارص     كذاك ت ن ا   اهلل    ع  و   ق د 
اد يت   يا  ب يل    -  س  و ت    و س  ة    ال م  ال ك   س 

يناد    اكن    ق د   ن    ع  ه    م  و ال  ي ةً   م  ر   ًع 
ب ح   م    و اص  زي ان    يف  ايل  و  ل ق    ال م  ىًن   ع   م 

يا  ار ات    و  ي ت    ق د    إ م  ن    آو  م    م  ر   ك 
رء    ب دن   ال ن    ل ل م  و ب    م 

 
ئ ه    أ  بل  ار 

ز ل ف  
 
ن    اهلل    و أ ننت ه    ف رد و س    م   ج 

ب ق    ل م    ن    ل لن ّاس    ي  َب     م  ال    ص  دل     و   ج 
ل م ت   ظ 

 
 ال  دل     ىلع     ادلني ا   بالّضىح  ف أ

ىّت  ام ت    ح  ن ب اء    به  ت ر   ال َب  د    يف  األ 
ق د    إال م ّ   و  ن    غ  و ل    م  ن    ـه  م  د    و  م   ك 
ن    ز اد    ذ ا  اهلل  رىض  إىل د    م   الر ش 

تق   ت ق    ب ر  د    ادّلين    علوم    ف  د   و السن
ائ ل   م  ي خ    ش  ر    فيه    الشن د    ال غ  ت ه   و اج 

د    -  إ يل  ه   بن   حت  م  َب     غ  د    إ ن    -  الص ّ  ت ه 
د   اء    ب ب ن ك    و ار ص  زن     ابل  ق  بدل   ال ك   ال 

َب     يف ن د    الص ّ ل ول    ع  د    احل  از ب   ح   ال ّك 
ل ي س   ب ّق  و  يّام    ىلع     ي 

ن    األ   د    م  ح 
 
 : -  أ

رت  دن   ث من  ر    اس  م 
 
د    ب أ د    ال و اح  ح 

 األ  
و ه   ن    ت ل ق  ول    ب ع د    م  م ر    ط   ال  دل     يف  ال ع 

ن   لّم    يف  اكن    م  م ىس    ال ع 
 
ة    أ  ابل  دل     ب ي ض 

نّه    لو  
 
ري    ز اد    أ  بل  د    ىلع     ًَات ع م 
 ً يناد    ا ق رص  ف وًًع   ل ع  ر  د    ىلع     م  م   ال ع 
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ّق  ن    ي س  ر    م 
ث  و  و ان    ال ك  ةً   الر ض  ت ق   ًع 

د   ن    هلل    و احل  م 
 
ت ه    أب ّق    أ ل يف   خ 

ب ار ك   ل    و  ـه 
 
أ ب ةً   ابل  ي ت    اهلل    ق اط 

 

ىه   ن    أش  ق ف    م  ر  د    ال ق  ه  الش  و  ب اء  ه   1الص ّ
ة    يا  ر    د م ت    ال ع ني     ق رن ـه  د    يف  ادل ّ د   م 

اء ات   ر  ل ل ق  وا   و  ام  ع    د  ف  ر 
 
ن د    أ  السن

 

 :مصادر الرتمجة
  يف  الراوي  مأمون الشيخ بيت يف مبارش معه  لقاء الكبييس  عيادة ادلكتور •

من    الارص،  نوفل  وادلكتور  ،  ضريخ  أمحد  ادلكتور   حبضور  ديب، ومجع 
 م. 2014آب   22 بتاريخ اإلخوة

مواقع ،  األنيس  احلكيم  عبد  ادلكتور  صديقه  كتبها   ترمجة • يف  ونشـها 
 .اتلواصل

 .، صفحته يف مواقع اتلواصلالسعدي  امللك عبد  ادلكتور •
  .كتابيةً   مراسلةً ، صّخ حامد الشيخ •

 نمسمواع  نملفا
 : اتلايلني الرمزين اقرأ  فضاًل  الصوتيني،  امللفني لسماع

 
 
 

  

 

 ( ي سّق من نهر الكوثر كأًسا أذل من المر و العسل. 1)

تور عيادةل لقاء أول  السيد مع دلك
 .وسفراته البهان،

1 

تور عيادة يتحدث عن   أمام لكمتهادلك
 البهان. السيد

2 
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 ( احلاج عيىس الْكوايت47)
 م 2017  –  1922هـ/  1438 - 1340

 
الوهلان الصادق  ،العاشق    واملحب 

 .لسيد البهانل
الك  ودل  عيىس  احلاج  قرية  و    يف  ايت 

الرقة  ) حمافظة  يف  الواقعة  وذلك  األعيوج( 
)احلاج  مشوـهو    م. 1922ًعم   باسم:  هور 

ب يّس    . (عيىس اله 
ت عرف   أرسة  يف  عيىس  احلاج  ترعرع 

األصيلة العربية  والعادات  األخالق  فخذ    ،بماكرم  من  عشائر  ف  الع  فهو  من  ادلة 
 .(1)()ابلو شعبان

 : من صفاته
وحده ختاف منه  فل  ،شهد هل معارصوه بأنه من الرجال املعدودين يف الشجاعة 

قبل   أيام اثلارات بني القبائل وغزو القبائل بعضها بلعض   قرية، هل مواقف عجيبة
 . أن ينتسب إىل السيد البهان

 

ـ من زبيد   «شعبان  ابلو»تفرعت قبيلة    (1) جد جاـهيل يماين هل ، وـهو  «شعبان بن عمرو »  ، نسبة ل
   (.164: 3«  )األعالم. »عقب يف أغلب األصقاع العربية
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شبابه  اكن   توصف،    ال  وغرية  رشف  وصاحب  ابلأس  شديد  -اهلل  رمحه-يف 
فزيوره  وكرم قّل نظريه، ويف أيّام جماعة تَبع بأغلب ماهل واكن لك من يأيت من حلب 

   .رقة يذبح هل رأس غنميف بيته يف ال
مع  و األخرية  سنواته  الكيف  )بانقطاع  الشديدة  أحيانً الظروف  وندرة  هرباء  ا 

، جيمع األحباب واجلريان ىلع مائدة عنوانها حمبة اا( ما ترك الضيافة أبدً الغاز كثريً 
 .   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسوهل

   : ف صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان
ا  قلبً   مد البهان  أصحاب العارف باهلل السيد حمخرية  من احلاج عيىس ـهو  

  .ا وباطنً ا ا ظاـهرً وقابلً 
الوهلان واملحب الصادق م العاشق  ع السيد البهان يف مطلع  بدأت قصة ـهذا 

 م. 1954 ًعم ا المسينات وحتديدً 
تاجرً اك حلب  إىل  عيىس  احلاج  يذـهب  انتهاء   ا ن  بعد  املرات  إحدى  ويف 

ما »سمع لكمة من أحد اجلالسني يقول:  و  ،اتلجارة زار مسجد الشيخ حسن حساين
 . «والشيخ البهان ،خ حسن حساينيف مشايخ مثل الشي

يتعرف   البهان بعد، فأحب أن  بالسيد  أما احلاج عيىس فلم يكن قد سمع 
الرقة  ا ثم انرصف ًعئدً   ،فأخَبوه بذلك  ،جدهعليه فسأل عن ماكنه ومس  دون    إىل 

 .  أن يلتِق به
ودخل    ،ويف إحدى زيارات حلب للتجارة ذـهب احلاج عيىس إىل باب احلديد

اللكتاوية درسً وإ  ،مسجد  يلِق  العلماء  السادة  بأحد  حوهل   ،لاسا  ىلع  ا ذ  والاس 
أدب وخشوع وبكاء  اللكتاوية  بكل  احلاج عيىس يف  ،يف جامع  لم   فقال  نفسه:   
 ا ا عرف يومً وـهو لم يذق ما ذاقوا بعد بل إنه م  ،بهم  ا ـهؤالء القوم يبكون؟! مستخفًّ 

أن الرجال تبيك، وسأل عن السيد البهان فقيل هل: لم يأت بعد، فلما وصل السيد  
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واهلل بدأت أرصخ يف نفيس: ـهذا ـهو الشيخ، ـهذا  »البهان ورآه احلاج عيىس يقول:  
 .  «ـهو الشيخ، فقد مأل قليب وفكري وعقيل

مستخفًّ وعن اكن  اذلين  القوم  جالس  متعجبً دما  باألمس  بهم  لم   منه  ا ا  م 
حبًّ يبكو مثلهم  يبيك  صار  وخشوًًع ن؟  ويقول:  ا  ـهم »،  ـهؤالء  الرجال  ـهم  ـهؤالء 

 .«الرجال
ذقت   ذرة   ولو  املحبة  طعم   من 

 

قتياًل   عذرت    أضىح  حببنااذلي    
 

نسمة   لك  قربنا  من  نسمت    ولو 
 

غرامً   واشتياقً ملّت  بقربنا ا   ( 1)ا 
 

  :أحواهلومن 
بينه وبني      البهانالسيد      آىخأنه  

 املحب الصادق عمر ًعبدين. 
عنه:  و سيدنا  عيىس  »قال  حج 
 . «حج عيىس بألف» ،«منيح

بعد   عيىس  احلاج  لقائه  صار 
البهان  ا مالزمً   األول السيد   ،جملس 

وإنما أراد ان    ،لكنه ما اكتىف باملجالسة
أن يرحل يكون أقرب من ذلك، فقرر  
مصطحبً  حلب  إىل  الرقة  وأوالده  ا من  وزوجته  بمجاورة    فسعد  ،متاعه  بالسكن 

البهان   يقول:  السيد  واكن  اللكتاوية  واحد  »يف  حائط  سوى  سيدي  وبني  بيين  ما 
العشائر  «فقط فيها أراض  ومعارف وأصحاب ولكمة مسموعة بني  الرقة وهل  ترك   .

 ـهناك.
 

 من قصيدة أوهلا: -رمحه اهلل-ابليتان لسيدي أيب املواـهب الشاذيل  (1)
 فإنا منحنا بالرضا من أحبنا   أطع أمرنا نرفع ألجلك حجبنا    

 احلاج عيىس الكوايت
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 واكن يسمع عن ساداتنا األنصار    ،وأول ما تشف بأعتاب السيد الكريم
ر يف حلب جاء  عن اإليثار واملحبة اذلي اكن عندـهم، فحني جاء من الرقة واستق

 وأنفقها لكها ىلع إخوان السيد البهان املحتاجني.  ابمخدة ممتلئة نقودً 
العاشق  رافق   املحب  إقامته ـهذا  ارحتل، فهو معه يف  أينما حّل وحيثما  شيخه 

 وسفره. 
ا1965ويف ًعم   بالسفر إىل بيت  املقدسة مع  م أكرمه اهلل  هلل احلرام واملشاعر 

 وصحبه الكرام يف رحلة احلج املشهورة.  السيد البهان 
وا ـهناك بالشيخ أمحد احلارون.  وكذلك سافر معه إىل الشام واتلق 

السالم قمري   السيد البهان يف قريته مع احلاج عمر ططري وعبد  وقد زاره 
 صهر ابن سيدنا أيب فاروق.  

يف  وقع احلاج عيىس  ء اللكتاوية وتوسيع اجلامع القديم  مرة اكن يعمل يف بنا و
وكأنين   ،يقول احلاج عيىس: واهلل ما أصابين يشء  ،ا حفره عمقها عشة أمتار تقريبً 

وسادة ىلع  البهان  ،وقعت  سيدي  إىل  أنظر  وأقول:    ،فرصت  احلفرة  أىلع  يف  وـهو 
يل:   فقال  سيدي  يا  عليك  عيىس»داخل  ياحاج  أمانة  عندنا  يف    «أنت   هل:  فقلت 

 . «يف ادلنيا واآلخرة»ادلنيا واآلخرة يا سيدي؟ قال: 
سيدنا  اغدر  ا  وعندما  قرية  مسؤواًل   بلويدرإىل  عيىس  احلاج  محاية    اكن  عن 

راسة سيدنا فقط بل ـهو من وزع  ول م يرتك رجال نواف الصالح يقومون حب   ،السيد
، وهل الكثري من  ا ئمً حينما يكون سيدنا نا   ا الرجال، واكن وقتها ال ينام أبدً احلماية و
 املواقف. 

هل فاكتسب من نوره اليشء الكثري،    ا ا مالزمً رافق شيخه قرابة سبعة عش ًعمً 
الرقة  ىل جهة حلب وـهو يفواكن معه ومع آهل وآثاره باألدب اتلام فال يمد رجله إ  

 . لشيخه ا احرتامً 



  

 

 488 

الويف اذلي اكن   ب شيخه وآل شيخه  ، وحيللكتاويةيعشق تراب اـهو املتواضع 
 . السيد البهان آليقبل يد لك صغري من  اكن ويفوق الوصف،  حبًّا 

، إذا  اخيرج عن أوامر اهلل ورسوهل أبدً   من كرامته االستقامة ىلع رشع اهلل فال 
اهلل   رسول  أصحاب  من  صحايب  مع  جتلس  فكأنك  معه  احلاج    ملسو هيلع هللا ىلصجلست  ًعد 

معه اتلجارة الراحبة أال ويه مرياث    م حاماًل 1970حلب إىل الرقة ًعم    عيىس من
 البوة. 

( الرقة  عن  تبعد  الرقة  شمايل  أرض  عنده  لسيدنا  70اكن  أعطاـها  كم،   )-
 ـهدية لزيرعها كيفما شاء.   -قدس رسه العزيز 

  سيدنا   اشرتى :  -اهلل  رمحه-بالزراعة احلاج أديب حيّاين    وكيل سيدنا    قال
قدس  -من نوع )سيك( كبري مثل موتورات الشطة، ومرة أمرين سيدنا    ا موتورً   يل

العزيز الرقة    -رسه  الرقة عند احلاج عيىس، فلما وصلت  أن أسافر من حلب إىل 
يا حاج عيىس نريد أن خنرج فنتفّقد الزرع  قال: خري إن شاء اهلل.   قال:   ،قلت: 

املوتور ، وأعجبنا زرع  ا واكن شعريً   ،ورصنا نتمىش بالزرع   ،رض ووصلنا األ  ،فركبنا 
أن    سيدنا   أريد  موتورك  شغل  ألديب:  عيىس  احلاج  قال  العرص  بعد  والوقت 

أذـهب ألقيض حاجيت قال: فجئت لعند املوتور أشغله فما اشتغل قال: فتحت ماكن  
ـهناك أحد حوايلنا   ختزين ابلزنين وإذ ـهو فارغ ونسيت أن أمأله من الرقة، وليس

مق طعة انقطعنا ،  كأنها  هل:  قلت  قال:  بك؟  ما  قال:  احلاج عيىس  ملاذا؟   ،جاء  قال: 
قال أديب: فتحت    قلت: يا حاج عيىس ما يف الزان بزنين قال احلاج عيىس: أرين!

املوتور   فاشتغل  شغلت  أديب:  احلاج  قال  اهلل  يا  امتأل.  قد  بالزان  وإذ  الزان 
 ( كيلو. 70الرقة )ومشينا حىت وصلنا 

تغري عن   فما  اهلل  أـهل  اهلل وحمبة  واحلب يف  األدب  معاين  احلاج عيىس  محل 
ازداد حمبة وتعلقً نهج شيخه ب انتقاهل بل  تراه إال ذاكرً عد  اهلل    ا ا بكاًء شاكرً ا وال 

والصاحلني العلم  طالب  حمبة  نعمة  العهد  ،ىلع  ىلع  اللكتاوية    ،وبِق  يزور  فاكن 
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اهلل-باستمرار فاروق    -رمحه  أيب  سيدنا  ابن  وكيل  أيًض واكن  الزراعة  اكن    ا يف  كما 
لشيخه وسيده من قبل، وكما اشتغل خبدمة سيدنا كذلك اشتغل خبدمة ابن سيدنا  
أنه   وعرف  فاروق  أيب  ابن  الرمحن  عبد  عن  يسأل  ذـهب  اذلي  وـهو  فاروق(،  )أبو 

 وعمل مع ابن سيدنا بالغنم ملدة ست سنوات. يف احلرب، استشهد
 وفاته: 

الَبوستات   بعد معاناة ألشهر مع مرض  األعيوج  قريته  تويف احلاج عيىس يف 
 م. 2017ًعم   شباطوذلك يف 

 الصادق. املتبعفقد كنت نعم   ،سالم عليك أيها املحب العاشق

 :مصادر الرتمجة
 .، مراسلة كتابيةوت ح  نارص حممود ادلكتور  الشيخ •
 .راتهكّ ذ  ، م  احلاج خليل األمحد •
 .، مراسلة كتابيةحممد ابن احلاج عيىس السيد  •
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ِ ه رَ ضل قَ احلاج فا ( 48)  يل لا ب
 م2007ـ 1924هـ /  1427ـ  1343

 
 ، املحب  ملجالس العلم. لكتاب اهلل احلافظ املتقن

 والدته ونشأته: 
-  املغازلةيف يح    -رمحه اهلل-  احلاج فاضل ق ر ه ب ليلودل  

 . م1924ًعم  يف حلب القديمة  -قرب ساحة بزه 
 يف بيت علم ودين وأخالق. حمبًّا للعلم والعلماء ونشأ  

ىلع قراءة القرآن حىت أتقنه حفًظا    -رمحه اهلل-عكف  
 وجتويًدا. 

البهان   السيد  رحاب  إىل  السعادة  جملسف  ساقته  مالزًما  أن    ه اكن  منذ 
 بادر إيلها والزتمها. ، فرتاه إذا سمع منه بسنة عرفه متبًعا مقتديًا به

يف  اجلمعة  صالة  بعد  اذلكر  حلقة  يف  القرآن  بقراءة  اهلل  أكرمه  ممن  ـهو 
 اللكتاوية، وظل مواظبًا ىلع ذلك فرتة طويلة. 

الشيخ حممد بشري حداد   يف جامع    -رمحه اهلل-ولقد ثبّت حفظه وإتقانه عند 
 اللكتاوية.

بشري   الشيخ  ترى  اجلامع كنت   بيته يلأيت  من  وـهو خيرج  الفجر  وقت  احلداد 
السنة والفرض وبعد الصالة ثم جيلس مع رفاقه احلاج فاضل قر ه ويضطجع بني 

 ليل واحلاج سليم تبان ويتدارسون فيما بينهم القرآن. ب
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 :  ف صحبة السيد انلبهان 

ن أعمال السيد البهان   قبل نشأة دار نهضة العلوم الشعية توزيع     اكن م 
إخوانه الواص إىل مخس جمموًعت، ولك جمموعة مرتبطة بشيخ من أـهل العلم ممن  

م عند سيدنا   م وق د  ق د  نؤمن ساعة،    هل  بنا  واهلدف من ـهذه احللقات: اجلس  
هلذه   واكن  والميس.  االثنني  وبصوم  القرآن،  بتالوة  واتلوايص  العلم،  وطلب 

 . قات لقاءات مع سيدنا يف بيت أحد إخوانهاحلل
فجال   حممود  ادلكتور  عليها  يشف  اليت  احللقة  يف  فاضل  احلاج  رمحه  -واكن 

عينتايب    -اهلل أديب  مصطىف حوت،  كحيل،  نارص  حوت،  نارص  احلاج  فيها  ومعه 
 . وأخوه، أمحد اللولو، حممد ننّة وحممد جانات، أمحد الزين، حممد املغريب

ق  واحلاج   ب ليل  فاضل  اهلل  ر ه  أكرمه  ومعه ممن  البهان  السيد  عند  بالدمة 
 واكنوا يتناوبون ىلع الدمة. ،ورجب اهليب ،مصطىف رسويج

قال   ب ليلعن    سيدنا  وقد  ق ر ه  فاضل  ابليت«. وذلك    :احلاج  »ـهو مثل بنت 
 رمحه اهلل.  ،من شدة حيائه

 عليه السالم«.   ،يشبه سيدنا آدماحلاج فاضل ق ر ه ب ليل  ل عنه أيًضا: »وقا 
ب ليل  اكن   ق ر ه  فاضل  اهلل-احلاج  الصالح-رمحه  الزاـهد  ، الرجل  اذلي    ،الورع 

قلبه، متواضعً  الصافية وصفاء  به، لفطرته  تلقائية،    ا ي تبارك  ىلع خلق رفيع، طيبته 
وب دون استئذان، من جلس إيله أحس  نوره ال خيىف ىلع ذي بصرية، يدخل القل

   . اهللوإذا رؤي ذكر  ،باألمان
اهلل-اكن  و اجلماعة  -رمحه  مرض،    ،حمافًظا ىلع صالة  حال  يف  إال  يرتكها  فلم 

 عرف بصالحه وتقواه، وـهو صهر الشيخ العالمة نذير حامد.   
يدي  ا  قال بني  القرآن  يقرأ  حني  صدره  يرجتف  رأيته  األلويس:  ـهشام  لشيخ 

فيه احلياة  فارق  اذلي  املرض  بيته يف  اجلمعة، زرته يف  وقد    ،احلبيب يف حلقة ذكر 
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وجهه  ىلع  احلبيب  البهان  سيدنا  وجه  وجه   ،ارتسم  انظروا  ميع:  اكن  ملن  فقلت 
 فاستغرق بابلاكء.   ،سبدنا فيه

 وريض اهلل عنه وأرضاه. ،آنسه اهلل ،رمحه اهلل
يف جامع   (1) وت حم، وصىل عليه الشيخ أمحد نارص  2007ًعم    -رمحه اهلل -تويف  
 اللكتاوية.

 مصادر الرتمجة:
 األستاذ ادلكتور حممود بن يوسف فجال، رمحه اهلل.  •
 الشيخ ـهشام بن عبد الكريم األلويس. •
 ادلكتور حممود بن نارص حوت. •
 واألئمة والطباء يف حلب« للشيخ أمحد تيسري كعيد. »موسوعة ادلًعة  •
 
 

 

 (. 8)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 1)
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 فوزي شمس ( احلاج 49)
 م 1989  –  1921هـ/  1409 - 1339

 

الهضة   مجعية  رئيس  الصالح،  اتلاجر 
  واملزنلة اتلجارية    الشهرة  صاحباإلسالمية،  
بن    االجتماعينة فوزي  احلاج  حلب،  أسواق  يف 

 بكري شميس. 

يف   الشغورمدينة  ودل  ملحافظة   جَّس  اتلابعة 
ًعم سورية،  يف  وحصل 1921  إدلب  فيها  ودرس  م 
الَّستفياك  شهادة  ويه  certificate)   ىلع  لكمة  ( 

 . اتلحصيل االبتدايئىلع شهادة تدل   فرنسية

 نشأته: 
إىل  نتقل من حلب إال أن وادله املرحوم احلاج بكري ا  ،أصل ًعئلته من حلب

يف سوق السنجق اذلي اكن نقطة الوصل ما بني    من أجل جتارته ـهناكجَّس الشغور  
 .  حلب وتركيا 

ف ًعًما،  عش  سبعة  فوزي  احلاج  وعمر  وادله  مع  تويف  وأانتقل  إىل  إمه  خوته 
 .  ةيلتحمل مسؤويلة العائلة يف سن مبكر  حلب
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وافتتح حمله    ،بيه وجدهأعمل يف جتارة األقمشة اليت اكنت مهنة  وـهناك بدأ بال
وبدأت جتارته تتوسع لتشمل اكفة املدن السورية وبلنان والعراق ثم   ،يف خان اجلوخ

   خوته عبد القادر وطارق وعبد امللك. إا هل يف مرص مع  جديدً افتتح فرًًع 

 : أرسته
أربع و  ،أوالد   ثمانيةوأجنب منها    ،تزوج من ًعئشة بنت أمحد نعساين الرفايع

 .بنات
املرحوم    ،حممد بدر ادلين  ،-رمحه اهلل-  بكري   ،-رمحه اهلل -  حممد ويلد   أوالده:

ادلين جنم  ادلين  ،حممد  شمس  اهلل-  حممد  اإلهل  ، -رمحه  حميي  ،عبد    ، ادلين  أمحد 
    ادلكتور حممد أنس. 

 : صلته بالعارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 

  إخوان   أبرز  من  شميس اكن  فوزي   »احلاج:  (1)   البهان  فاروق  حممد  ادلكتورقال  
  والشخصينة   بالفصاحة  ويتمزين   وأسفاره   جمالسه  يف  هل   مالزمة  وأكرثـهم  الشيخ

السيد    واكن  االجتماعينة،  واملزنلة   بالكفاءة  هلم  املشهود   اتلجار  من  وـهو  الواعية،
ات  يف  عليه  يعتمد  البهان   عبد  السيّد  منهم:  إخوة،  عّدة  وهل  حبكمته،  ويثق  املهمن

   .«القادر ومنري، وعبد وطارق، شميس، امللك
  يف     البهان  السيد  رافقت  عمري   من  العارشة   يف  كنتوقال يف مذكراته: »

  الشهرة   صاحب   حلب  يف   القديم  اتلجاري   السوق   ويه   ، (املدينة)   إىل   هل   زيارة
 خان   يف  (2)اتلبان  سليم  احلاج   واألثرية، فزار  اتلارخيية  حلب  معالم  وأـهم  ،اتلارخيية

  السيد  واكن  السيد،  بمحبة  حيظون  اذلين  الصادقني  املحبني  من  واكن  ،العلبية
 

 (. 140« )، شخصيته، فكره، آثاره»الشيخ حممد البهان (1)
 (. 19)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (2)
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قال  لك  وأوقف  كبرًيا   فرًحا   سليم  احلاج  عليه، فرح  اثلناء   البهان كثري   هل   عمله. 
 .يب تنشغل وال عملك  تابع:  السيد

شهرة    األكرث  اتلجاري   السوق  وـهو   اجلوخ  سوق   إىل  طريقه  تابع  ثم   قلياًل   جلس
  ، املهندس  ـهدى   حممد  للحاج  األكَب   الشقيق  املهندس  احلميد   عبد  احلاج  فاستقبله

جلس  املقربني  السيد  إخوان  من  واكن   صدر   يف  الصغرية  الغرفة  يف  السيد  إيله، 
  احلاج   استدىع   . الزوار  من  صغري  عدد   من  ألكرث   تتسع  ال  واكنت  اتلجاري   املحل
  احلمايم   حممد  واحلاج  شميس  فوزي   احلاج  وـهم  اتلجار  من  جريانه  احلميد  عبد

  ىلع   احلميد  عبد  احلاج  ملحل   جماورة  حمالتهم  واكنت  الصغري،   أمحد  واحلاج  الرفايع
  اكن   عمره   من  العشين  ال يتجاوز  شاب  إيلهم  وانضم  ،وأمامه  اليسار  وىلع  ايلمني

  ، العساين زـهري السيد ـهو مبارشة اجلوخ سوق أمام املحمص  سوق منتصف يف حمله
  استمر   ،ينصت  واقف  والك  يتلكم  السيد  أخذ  .العساين  سبيع  باسم  ي نادى  واكن

 واأللوـهية   الربوبية  ومقام  اهلل  حمبة  عن  يتلكم  السيد  اكن  ،ساعتني  ملدة  احلديث
والك   بمحبة   حيظى  ليك  يفعله  أن   العبد  ىلع  جيب  وما   العبدية  ومرتبة   اكن   اهلل، 
 وجتارته  عمله  عن  أحًدا  يسأل  أن  السيد  ًعدة  من  يكن  لم.  وأدب  باـهتمام  ينصت
لم  وأحوال لم  يثري  أو  يشغله  مما   ـهذا  يكن  السوق،    من   ًعدة   من  يكن  اـهتمامه، 
انتهت  أثناءيف    يسأهل  أن  البهان  السيد   ملذاكرة  ينصت   عوودن   اجللسة   حديثه، 
 . اللكتاوية إىل وًعد ،اللقاء ـهذا حارًضا   اكن من السيد

  أربعة  عليه  دخل  املعتاد  جملسه  يف  اللكتاوية  يف  السيد  اكن   أيام  ثالثة  بعد
احلاج  سوق  يف  بهم  اتلّق  اذلين  ـهم  ،رجال   احلمايم   حممد  واحلاج  فوزي   اجلوخ، 

  ويف   العمر  من  اثلالثني  يف  شبابًا   العساين، اكنوا   زـهري  والشاب  الصغري  أمحد  واحلاج
  يف   وجلسوا   يده   وقبلوا   بأدب   السيد   ىلع  سلموا   والوقار.  واألدب  الوسامة  اغية

 ما   بغري  واتلكريم، جاؤوا   بالرًعية  وخصهم  ترحيب  أمجل  بهم  السيد  جملسه، رحب
  يوًما   يتخلفوا   ولم  السيد  جمالس   الزموا   ايلوم  ذلك  األول، ومنذ  اللقاء  عليه يف  اكنوا 
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  لك   منه، تغري  قربًا   السيد  إخوان  أكرث  من  بل أصبحوا   أو غريـها   اللكتاوية  زيارة  عن
 واـهتماماتهم«. وسلوكهم حياتهم يف يشء

 اإلسالمية: انلهضة احلاج فوزي شمس ومجعية
الشيخ حممدأقدم   سيدنا  باهلل   إىل  أصحابه  من  مع مجع    البهان  العارف 

  ـهيئة  هلا   وانتخب،  يف حلب(  اإلسالمية  الهضة  مجعية)   باسم  كبري  إساليم  مشوع 
ة س   . وأعضاء مؤس 

  رئيًسا )  رشبيج  صَبي   احلاج:  السادة  واتلأسيسية  اإلدارية  اهليئةوضمنت  
  حىت   م1960  ًعم  تأسيسها   حني   منتنفيذيًّا    رئيًسا   شميس  فوزي   واحلاج  ،(فخريًّا 

 أبو  اللطيف  عبد  واحلاج  للرئيس،  نائبًا   عجم  حممد  واحلاج  م،1984  ًعم  إغالقها 
 .خازنًا  شبارق  حممد واحلاج للَّس، أمينًا  دان

 الشايم،  اهلل   عبد   حممد   والشيخ  السبايع،  الوـهاب  عبد   السيد :  واألعضاء
  عبداحلميد   نارص  واألستاذ  بادجنيك،  حممود   حممد  واحلاج  سالم،  عطا   حممد  واألستاذ

 الصغري، والشيخ حسان فرفويط.  أمحد واحلاج نارص،
  اثلامن  يف  كبرًيا   حفاًل   الفتتاحها   السيد البهان  أقام   اجلمعية  أجزيت   أن  وبعد 

م،  1960  ًعم  أيلول  من  والعشين  للتاسع  املوافق  ـه،  1379  ًعم  األول  ربيع  من
   . الوزيرالعرصونية قرب خان  بناية إىل انتقل ثمّ  اللكتاوية، جامع  وقتئذ   ومركزـها 
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  اجتماع أعضاء مجعية انلهضة اإلسالمية
من ايلمني: احلاج عبد اللطيف أبو دان، احلاج نارص انلارص، احلاج حممد 

عجم، الشيح حسان فرفوط، احلاج فوزي شمس، الشيخ حممد الشايم، السيد 
 (رمحهم اهلل)سليمان النرس مدير أوقاف حلب، احلاج حممد حممود بادجنيك 
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 اإلسالمية، ونظامها القرار الرسيم ف مجعية انلهضة 
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 : اجلمعية  بها تضطلع  اليت واملشاريع  األعمال  جممل
 : الرب خدمات جمال ف:  أواًل 
  إًعناتها   من  املستفيدين  األشخاص   عدد   بلغ  وقد   الفقرية،  األرس  رًعية ▪

 أرسة  مئة  وست  ألف  يف  شخًصا (  5317)  تأسيسها   من  سنة  بعد  ا شهريًّ 
 . حلب أحياء مجيع  يف موزّعة

  املستفيدين   عدد  وبلغ  الشيفة،  البوية   للسنّة  حتقيًقا :  األضايح  مشوع  ▪
:  بمعّدل  أرسة  آالف   ثالثة  املشوع   هلذا  سنة  أول  يف  األضايح  حلوم  من

 .  أرسة  لك كيلوات ثالث
 والصناعة   والعلم اثلقافة  جمال  ف:  اثانيً 
▪  

 
  املهين   اتلدريب  مؤسسة)  باسم  الفقريات  لليتيمات  مشغاًل   اجلمعية  شأتن  أ

  املهن   وسائر   واتلطريز  الياطة  فيه  يتعلمن   طابلةً (  140)  فيه  ت  آو  (  لإلناث
  فيه   هلنّ   وتقّدم  واألخالق،   والسرية  الفقه  يف  مهمة  دروس   مع  النسوية،

 تم   وقد  سنتان،  فيها   اتلعليم  ومدة  اللوازم،  وسائر  والكساء  وادلواء  الغذاء
 من  يشء  مع  اكمل  رشيع  بمنهاج  للبنات،  رشيعة  مدرسة  إنشاء  بعدـها 
 . واتلطريز  الياطة دروس 

 أرستها،  يف  عليها   تعمل  خياطة،  ماكينة  متخرّجة   لك  اجلمعية  تمنح ▪
 . املعايش مستواـها  وترفع وجهدـها  بكّدـها  تلعاونها 

  تلعليم   ابلدل،  أحياء  أـهم  يف  مراكز  الصيفية  العطلة  خالل  اجلمعية  تفتح ▪
  تفتح   كما   والاصة،  الرسمية  املدارس   لطالب  والفقه  الكريم  القرآن
  ال  اذلين العمال تلعليم نفسه، للغرض  ادلراسية السنة أثناءيف  يللية مراكز

 . ادلراسة   تلِّق  من  الهار يف أعماهلم  تمكنهم
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 والزرايع  الصنايع  اإلنتاج  سوق  يف   الفين  إلنتاجها   ا معرًض   اجلمعية  أقامت ▪
 وأقامت  حلب،  حمافظ  من   تقدير   شهادة  عنه  ونالت،  م1966  ًعم  حبلب
 . ادلويل  دمشق معرض  يف الفين إلنتاجها  ا معرًض 

 الصحية  األعمال: اثاثلً 
▪  

 
 ش  ن  أ

 
  ا جمانً   األدوية   ويقّدم  املعاينة  يؤّمن  ،ا صحيًّ   ا مستوصفً   اجلمعية  تأ

 . للفقراء
  للمرىض   املختَبية  واتلحايلل  الشعايع  واتلصوير  ادلم  اجلمعية  تؤّمن ▪

 . والعاجزين
  نفقتها   ىلع  الاصة  املتشفيات  دلى  للمحتاجني  اجلراحية  العمليات  جتري  ▪

 . املستعصية احلاالت يف
  ، ا مريًض ( 2301: )م1962 ًعم خالل اجلمعية ًعجلتهم اذّلين  املرىض عدد بلغ ▪

   .اثلانية السنة يف( 4787)   إىل العدد ـهذا  قفز بينما 
 االجتماعية اخلدمات  ف: ارابعً 
  ثالث   اجلمعية  بسيارة   بطوافها   وذلك  والتّشد،  التسّول   اجلمعية  تكافح  ▪

 . املاكفحة بأعمال للقيام الشوارع  يف ا يوميًّ  ساًعت
 . ملحاكمتهم  القضاء إىل منهم املتصنّعني املحرتفني  ترسل ▪
  سب حب   العامة  اليابة  طريق  عن  العجزة  دور   إىل   منهم  العجزة   ترسل ▪

 .األصول
 . وقراـهم بالدـهم إىل منهم الغرباء تسّفر ▪
  حياة   وتكفل  العجزة   ودور  القضاء  إىل  املساقني  املتسّولني  ًعئالت  تعني ▪

  .(1)وأوالدـهم أرسـهم
 

 . ( 201:1-195) 3(كتاب » السيد البهان« ط  1)  
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 : اجلمعية مدارس 
  دار   مدرسة)  وأـهمها   متعددة،  ومعاـهد  مدارس   بتأسيس  اجلمعية  أسهمت

   اليت(  اإلسالمية  الهضة
 
اللكتاوية،  ئتش  ن  أ  من  عليها   تشف  اجلمعية  واكنت  يف 

  م 1974  ًعم  السيد البهان  رحل  وملا   االستمرار.  إماكنيات  هلا   وتوفر   املايلة،  الاحية
  هلا  واكن  واالجتماعية،  اثلقافية  رساتلها  أداء  يف  سنوات  عش  مدة  اجلمعية  استمرت 

  تذكر   حلب  مدينة  زالت  وما ،  والريي   اإلنساين  العمل  جمال  يف  طموحة  مشوًعت 
  القائمون   وعرف  واإلخالص  بالصدق  واشتهرت   باثلقة  حظيت  اليت  اجلمعية  ـهذه

     . (1) والزناـهة بالورع  عليها 

 أسفاره: 
إىل    سافر احلاج فوزي شميس مع العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد البهان  

  العديد من ابلدلان والقرى داخل سورية وخارجها.
 فمنها:

   م:1965رحلة احلج اعم  
والنساء،  الرجال من برحلة احلج رافقه مجع من إخوانهحني قام السيد البهان 

 رمحه اهلل.  ،واكن فيهم احلاج فوزي شميس
 اغية يف مجيًعا  فيها، اكنوا  املشاركني أخالقية ويف دالتلها يف عظيمة رحلة اكنت

اكن  والظام  األدب ًعد   احلكومة  اـهتمت  كبرًيا   حدثًا   والسعادة،  وملا    السعودية، 
البهان خرجت    إىل  السيد  امتألت ه  ب  ح  وص    الشيخ  الستقبال  لكها   حلب  حلب   ،  

  ألداء   بالسيارات، لكن الشيخ نزل  حلب  )بدلة غريب حلب( إىل  أورم  من   الطريق

 

 (. 445» الشيخ حممد البهان، شخصيته، فكره، آثاره« ) (1)  
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  لك   عرص   إيلها   يذـهب  أن  اليت اعتاد  شميس   فوزي   احلاج  مزرعة   يف  املغرب   صالة
  من   وطلب  املغرب   الشيخ  الكبري، صىلن   املوكب  حلب، فتوقف  مدخل  يف  يوم واكنت 

 فريع بعيًدا عن ـهذا الزحام.  طريق من اللكتاوية  إىل به يذـهب   أن إخوانه أحد

   :بلنان رحلة إل 
البهان  سافر   بريوت   بلنان،  إىل   مرات  عدة   السيد 
  سري   مدينة  يف  شهر  مدة  مرة  وأمىض  وبعلبك،  وطرابلس

  ا عددً   واتلّق   طرابلس،  بقرب   الواقعة  الصغرية  اللبنانية
ري    يف  يرافقه  واكن  بلنان،  يف  إخوانه  من  ا كبريً    من   لك  س 

 . الصغري وأمحد( 1)ادلباغ وأبو عمر شميس فوزي 
  حممود   احلاج  يرافقه  فاكن  بريوت   إىل  زيارته   يف  أما 
  شميس،   وفوزي   ،الاشد  وحممود   ،العرايق  مهاوش 
 بعلبك  مدينة  وزار(  مّحانا )  مدينة  يف  أيام  بضعة  وأمىض
  .(2)اتلارخيية بآثارـها 

  رمحه - انلقشبندي ف جبل قاسيون ف دمشق خادل الشيخموالنا  رضيح زيارة
 :(3)-اهلل

 ،دمشق  يزور  أن    البهان  السيد  »قرركتب ادلكتور حممد فاروق البهان:  
  عمر   الصغري، وأبو  أمحد  شميس، واحلاج  فوزي   احلاج  ،إخوانه  من  عدد  يرافقه  واكن

 

 (. 58)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)

 (. 203البهان، شخصيته، فكره، آثاره« )»الشيخ حممد   (2)  

:  رابط   على   ،( mfnabhan)اسم املستخدم  (:  بوك   فيس )  وقعمبفاروق النبهان    الدكتور   صفحة(  3) 
https://www.facebook.com/mfnabhan .م 2020 تشرين األول 21يف   االقتباس . 

 احلاج فوزي شمس
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والشيخ واحلاج  أديب   ادلباغ،  واحلاج  مهاوش   حممود   حسون،    حممود   الكبييس، 
  أرافق  وكنت ،.حلب جتار  من حمرتمة رموز وـهم املقربني أصحابه من الاشد، واكنوا 

  إعداد   تم  عمري،  من   عشة  الرابعة  يف  السن   صغري  وكنت  الرحلة   ـهذه   يف  اجلد 
 . دمشق يف فيه سيزنل اذلي  الفندق

  خادل   موالنا   رضيح  أواًل ور  سزن  :ألصحابه  قال  دمشق  إىل  السيد  وصل  وعندما 
  جبل  سفح  يف  رضحيه  واكن  ،بالوالية  هلم  املشهود   األويلاء  من  وـهو  القشبندي

 . املهاجرين يح  أىلع ويف دمشق أحياء عن معزول ماكن يف قاسيون
  غرفة   يف  ويسكن   الرضيح  خادم  سوى   ـهناك  يكن  ولم  الرضيح   الشيخ   دخل
  يزورون   عندما   الرضيح  زوار  إيلها   يدخل  أخرى   غرفة   جانبها   وإىل  متواضعة

دخل   مقامه   وطال  فيها   الشاي  ورشب   املتواضعة  الغرفة  تلك  إىل  الشيخ  الرضيح، 
لم   املغرب   وصىل   والك   ،الطويلة  اجللسة  ـهذه   رس  عن   إخوانه  يسأهل  والعشاء، 

بعد  أن  الشيخ  يريد   ا عمن   رسه   يف  يتساءل   خادم   الشيخ   استدىع   العشاء  يفعله، 
  يف   باإلقامة  لا   تسمح  ـهل  ومرافقيه، وسأهل   الشيخ   بزيارة  سعيًدا   اكن  اذلي  الرضيح

  أن   يصدق   ولم   شديًدا  فرًحا   الرجل  فرح   الرضيح؟   صاحب  ضيافة  يف   الغرفة  ـهذه 
 . املتواضعة  الغرفة  ـهذه ويف املنعزل  الرضيح  ـهذا يف سيقيم الشيخ

  وينظفون  بأنفسهم  طعامهم  يعدون  اكنوا   ،أيام  ثالثة  مرافقيه  ولك  الشيخ   أقام
 بعض   واشرتوا   ،فرةا املتو  املتواضع، واألغطية   البساط  ىلع   بأيديهم، وينامون  الغرفة 

مريح،    قرص  يف  يقيم  وكأنه  سعيًدا   الشيخ  اكن  .إقامتهم  تليسري  إيله  حيتاجون  ما 
 وسكون«.  وطمأنينة هل  حدود  ال بأنس  اجلميع أحس

 :  ةمَ وْ ص  يْ الكَ  حادث ف قرية
« البهان:  فاروق  ادلكتور حممد  البهان  انتقلقال    الكيصومة   قرية   إىل  السيد 

  من   بالقرب   الزور  ودير   اجلزيرة  إىل   املؤدي  الطريق  يف  حلب، من  الشق إىل  تقع اليت
  بل   وأنهار،  بساتني  فيها   ليس  ممتدة،  كبرية  قرية  الكيصومة  واكنت  «هن  ك  س  م    قرية»
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  باالشرتاك   الشيخ  اشرتاـها .  فيها   احلبوب   وتزرع   املطر،   ماء  من   تسّق   بعلية  أرض   يه
  من  املاء  وخيرج  واسعة  فالحية   مشوًعت  فيها   يقيم  أن  يريد  واكن  آخرين،  مع

  كثرية،   الكتمش  هلا   اكنت  القرية  ـهذه  ولكن  سقوية،  جيعلها   ليك  األرض،  أعماق
  العمل،   شؤون  يف  خالف  أي  حيب  أال  ًعدته  من  اكن.  ذلك   حيب  الشيخ  يكن  ولم

 للبعض   بعضهم  وحب  والعاملني  الشاكء  نية  صفاء  يف  توجد   الَبكة  أن  يردد  واكن
  العمل،   ـهذا  يف  اهلل  يبارك   وعندئذ  أخيه،  مصلحة  ىلع   فريق  لك  وحرص   اآلخر،
  فَّسًعن  الشاكء بني تفاـهم سوء  أو خالف أي وقع فإذا به، املحيطة األخطار  ويدفع

  ـهذه   يف   سنتني  قرابة  الشيخ  أمىض  وقد .  فيه  ا زاـهدً   عنه  ا متخليًّ   منه  ينسحب   ما 
  إخوانه   فيها   يستقبل  واكن  فيها،  الصيف منمدة  و  الربيع  من  مدة  يميض   اكن القرية،
  للشيخ   وقعت  حادثة  وأذكر.  أيامها   من  الكثري  أذكر  وال  املعتادة،  جمالسه  فيها   وتعقد

  األكَب   الشقيق   العساين   أديب   سيارة   يف   اكن  حلب،  إىل  القرية   ـهذه  من  عودته   أثناء
  شميس   فوزي   من  لك  السيارة  يف  ومعه  للشيخ،  املحبني  من  واكن  العساين،  لزـهري

  فانزلقت   تهطل،  واألمطار  شتاءً   الوقت   واكن  ادلباغ،  عمر  وأبو  الفياض   وجاسم
  الفراش   مالزمة  أثرـها   ىلع  اضطر  يده،  يف  بكَّس  الشيخ  وأصيب  وانقلبت،  السيارة

 يتوقف  ولم  ابلاشا،  حبارة  إهليا   انتقل  اليت  داره   يف  زواره   يستقبل  واكن  شهر،  ملدة
 .(1)«ذلك بعد القرية الشيخ باع. املدة ـهذه خالل  نشاطه

 جامع الفرقان: 
 املونتانا   ملىه  رشاء  يف  -رمحه اهلل-فوزي شميس    احلاج  شارك   م1970  ًعم  ويف

الفرقان حني     وال   فتنةً   يثري  ال  أمر  ىلع   البهان  السيد أقدموحتويله إىل جامع 
ذلك  لشاء  حوهل  بمن  فنادى  جرًحا،  يعّمق وتم  سيدنا    املبىن،  إخوان  من  مع مجع 

ولمالبهان     صوته   فيه  ارتفع  كبري  حفل  املونتانا   يف  أقيم  حىت  أيام  إال  تمض    ، 
     الفرقان. جامع أصبح املبىن  أن ـهناك من   وأعلن أكَب، اهلل باألذان

 

 (. 93»الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره« )كتاب (1) 
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 عندما اكن يسَّم  )ملىه املونتانا(  مبىن جامع الفرقان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بمدينة حلب  جامع الفرقان 
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ث اجلليل   :(1)قال الشيخ حممد سعيد مؤرًخا هلذا احل د 
شهبائنا يف  يد   ش  فخيم    قرص 

والفضائح   ويصبح   مجنة  يميس 
ال نا  ريح  من  القوم  نوف 

 
أ  ز كمت  

أبهائه  من  الشفات  ت  ضجن  بل 
رشه  خبري   املوىل  ل  يبد   أن 
ة   من ب ه  اإلهل  تداركه   حىت 
الدى  سادات  الشهباء   وخبرية 
رحيه املدينة  ىلع  تهب   وغدت 
أمورنا  بالسداد  توج   رباه 
ذنوب ه   لعلن  نويظمها   وارحم 

 

زمرة    مرتع   الشيطان  يلكون 
واألر زان   منه  اجلوانج   بني 
) )املونتان  بـ  البث  أم   والمر 
جنان   صميم  من  املهيمن   تدعو 
وباإلحسان  باتلقوى   بالعلم 

)ال شيخنا  حباـها   هاين(بعليا 
الفرقان(  )جامع  حبمد    فغدا 
باإليمان  األرجاء   فتعطر 
والقرآن  ادلين  منار   وارفع 
)للغفران( اتلاريخ  يف   ستؤول 

 

 أصحاب سيدنا ف العراق: مع 
يف   البهان  السيد  أصحاب  مع  وثيقة  عالقات  هل  شميس  فوزي  احلاج  اكن 

 الّبهان  سيدنا   إىل  العراق  مفيت  القييس   قاسم   الشيخ   بها   بعث  رسالة  العراق، فآخر
  يرسلها  لم  -اهلل  رمحه-  أنه  إال  األويلاء  بفتوح  عليه  اهلل وفتح  املرتبة نال  أن  بعد 

  اإلسالمية  الهضة  مجعية  رئيس  شميس  فوزي   احلاج  إىل  بها  دفع  بل  مبارشة،
  رساليت   تقديم  وأتلمسك  خبطاب،  شيّخ  مبارشة  من  أتمكن  ال:  هل  وقال،  حبلب
 ىلع  بتوقيعه  وَمتومة  الشعر،  من  ببيتني  متمثّاًل   بالعيد،  تهنئة  ببطاقة  مقرتنة  إيله،

ب يدكم)  لكمات  . ( قاسم  ع 

 

 (.174: 2) «أعالم الطريقة النقشبندية يف بالد الشام املباركة» (1)
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ــا  ــدً  يـ ــدرً  اماجـ  نهنيـــه أن ا قـ
 ومـا   منـك  العيـد  ويوم  أنت  ادلـهر

 

 ممـــدود  منـــك بظـــل   اهلنـــاء لـــا  
 (1)بالعيـد  ادلـهـر  نهـين  أنا   العرف  يف

 

 
 ( 1) رسالة من الشيخ قاسم القيس إل احلاج فوزي شمس

 

  املقتيف   حممد  بن  يوسف  املظفر  أيب  العبايس  الليفة يهن ئ بهما    ( ـه594  ت )  دةيا ز  بنال   ابليتان(  1)
    .(244: 6»وفيات األعيان« ).  ( ـه518-566)
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 ( 2) رسالة من الشيخ قاسم القيس إل احلاج فوزي شمس

القييس   قاسم  الشيخ  يويص  أرسل  بصحبة  بها  رسالة  شميس  فوزي  احلاج 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم» :، قال فيها السيد البهان ومالزمته

 ميالدي 1954من اكنون األول 6املوافق  ،ـهجري 1374من ربيع اثلاين  9
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يف بيداء وحدانيته    تـهّ ا وت،  هلل اذلي وهلت بمحبته قلوب ذوي العرفان  احلمد 
اإل وصحبه  يقان،  أـهل  آهل  وىلع  واإلحسان  الفضل  منبع  ىلع  والسالم  والصالة 

 القائمني بالسنن واألراكن. 
باللسان واجلنان وأشتاق إيلكم كما يشتاق إىل    ،أما بعد: فإين أسأل عنكم 

 وهلل دّر القائل حيث قال:، املاء الظمآن
 هشارب        املَبّد       املاء     يشتيه   كما  يه تشأ بلاب أـهوى وحديث ذوي األ

رسورً  وامتألت  بكتابتكم  انشحت  قد  فرحً   ا وذلا  به  ،  ا وحبورً   ا وزدت 
وأترقب  ،ومحدت املوىل ىلع صحتكم وسالمتكم كما أمحده ىلع صحيت وسالميت

 رقيّي وراحيت.  لكم الريّق والراحة كما أترقب
الكبري شيخكم  بنصائح  باتلمسك  عليك  فوزي:  أيخ  اذلـهب    أي  فإنها 

فإين اختَبت ـهذا الشيخ الاكمل فرأيته يعطي املعىن الكبري بلفظ  قليل   ،واإلكسري
  صغري.

ن الوصول إىل اهلل امللك  أفذكر    قاهل حني سأتله عن كمال احلال  فمن مجلة ما 
   شويق. إيلها يوافق ذويق ويميل فذكر شيئً  يدراملجيد باملحبة واتلوحيد واتلج
 . ـهذا يف الظم الرتيكوقد ذكر ، درجات ايلقني فائقوـهذا الكم رجل ذائق ويف 

  قال صاحب احلكم العطائية:  ،والعبد الفقري يقول: يلزم اإلخالص يف العمل
   رواحها وجود رس اإلخالص فيها.أ عمال صور قائمة واأل

العلماء بعض  وكيسه مآلن    :قال  السوق  يدخل  من  كمثل  بعمله  املرايئ  ث ل   م 
نت تظن  تلك احلصيّات اليت اكب  ا فلم يعط شيئً   ا يشرتي شيئً أراد أن    ذافإ   حب صيّات

  أنها دراـهم.
الفس وكَّس  باتلواضع  العبد    فإن  وعليك  بني  األكَب  احلجاب  يه  الفس 

العطائية  ذلاو  ،والرب  الرضا    :قال صاحب احلكم  أصل لك معصية وغفلة وشهوة 
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ألن تصحب جاـهال  والفس، وأصل لك طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها،    عن
علم لعالم    يفأ   ،يرىض عن نفسه  ا ال يرىض عن نفسه خري لك من أن تصحب ًعلمً 

 ! جهل جلاـهل ال يرىض عن نفسه؟  يوأ  !يرىض عن نفسه؟ 
 : يقولإذ  وهلل دّر اإلمام ابلوصريي 

ن    ـهما    وإن   ما  ه  واعص   والشيطان   س  ف  وخالف الن  م      ح  ص  ال      ضاكحم   فاتنه 
 (1)م  ك  واحل   م  ص  ال    كيد    ف  ر  ع  فأنت ت   كًما وال ح    ًما ص  خ    منهما   ع  ط  وال ت  

أن رجاًل  للشعراين  الكَبى  الطبقات  الصاحلني اكن يرى الرض   وذكر يف  من 
يومً   عليه السالم القايض زكريا األنصاري وعن حاهل  ا فسأهل  فقال: هلو رجل    ،عن 

فيه   أنه  إال  الصاحلني  ذلك  و  ،ن فيسةمن  يف  عن أالسبب  يقول  اكن  ة    دنه  الشفاع 
 كذا وكذا ولم يقل زكريا.   :الشيخ زكريا يقول هل لق  لشخص عند الوايل

 . دن يشءأاألكابر يعاتبون ىلع  إىلانظر حبييب 
  ىل شيخني إر  نظفإن من    واربط قلبك حببه  ،باتلمسك بشيخكوعليك حبييب  

 تشوش. أو أكرث 
السالم-اكن هل شيخ واكن الرض    ان ودلً أ  حىك يوم  إيت  أ ي  -عليه  الودل لك  ىل 

ثم جاء ايله فقال هل   ،ا فانقطع الودل عن شيخه أيامً   ،من خزب  ا ويزوره ويعطيه رغيفً 
   الرض يأتيين لك يوم برغيف ويزورين. :فقال؟!  ودلي ـهذا االنقطاع يا  ما  الشيخ:

 

الَبدةمن    (1)   أة أو قصيدة  الَب  الَبية،   أو قصيدة  خري  مدح  يف  ادلري ّة    ى حدإالكواكب 
  الصنهايج  محاد  بن  سعيد  بن  حممداإلمام     كتبها ،  ملسو هيلع هللا ىلص   اليب مدح  يف القصائد أشهر

 . (م1295 - 1213 /  ـه  696 - ـه 608) ابلوصريي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AD_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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الشيخ هل  تذـهب  إ  :فقال  فال  تلميذي  كنت  الرضإن  الرض إفجاء    ،ىل  يله 
يقولإ  :وقال هل هل الرض  ـ    ىل الرضإتذـهب    ال  :ن شيّخ  السالم-فقال    : -عليه 

 :كشيخ واحد فإنما ـهو أنا كما قال بعضهم ـهكذا افعل والزم وتابع الشيخ
نا  

 
ـهوى أ

 
ن أ م  ـهوى و 

 
ن أ نا م 

 
ن   أ لل نا    روحان   حن  نا   ح   ب د 

 (1)أنا  يا    ونـدايئ  ذكري  إن   أذكــره    وال   ال أنـاديـه 
الكبري إىل سماحة شيخكم  واحرتايم  وفائق شويق  احلاج  ،  ـهذا وساليم  وإىل 

الفياض حممد  احلاج  جاسم  احلاج  وصاحبه  الكبييس  عبد  وإىل  ،  حممود  حرضة 
 . قاسم القييس« .  وإىل حممد أبو عمر ادلباغ ،احلميد املهندس

 الكرم:  مزرعة
 أمطار   األرض   بقاع يف كأنهم   بها  يزنلون أرض   لك   بهم حتيا 

ـ   ت عرف  مرتفعة،  مزرعة  تقع   دمشق  إىل  حلب  من  املؤدية  الطريق  شمال  ىلع      ب
م  مزرعة)  املاكن  ابتيل  وقد  الفاكهة،  أشجار  وتتخللها   للسِق،  عني    تتوسطها (  الكر 

 مناف    ـهو  ما   ولك  والشب،  باللهو  واشتهر  اغفلني  هل  وأصحاب    بمالكه  زمن  منذ
 .لألخالق
  الضاحية،  تلك  ظلمة  به  يمحو  أمًرا     سيّدنا   يقرر  ألن  الوقت  وحان    
 املاجنون.   اعتاده  اذلي املاكن يف وجلس اتلّجار، أصحابه من دمع إيلها  فخرج

بذلك    وحدثينبصوته،    كما ـهو مسجل  -رمحه اهلل-  الشيخ حممود مهاوش قال  
  إحدى   ويف  حلب،  بساتني  بسيدنا حول  نذـهب  إخواننا   مع  كنت  ابنه حممد ماـهر:

  شبه   نساء  وحوهلا   مائدة  وفيه  بستان،  أمايم  وإذا  السيارة  أقود   وكنت  اجلوالت 
  عليهم   يمر  ال  طريًقا   ألسلك  السيارة  فأدرت   مخر،  مائدة  وأمامهم  ًعريات وشباب

 

: 1)  «الاكملة  األعمال  احلالج،  ديوان»:  انظرـه(  309األبيات حلسني بن منصور احلالج )ت    (1)
307 .) 



  

 

 512 

  اشبك »  ًعل:  وبصوت   يقول    بسيدنا   وإذ  أستدير  أن  أردت  فلما   سيدنا،  مع  أدبًا 
أجل  سيدي  قلت:  الوادل:  يقول  «وين؟  حممود   حج أـهل  من   فقال  البستان،  ـهؤالء 

وملا  ورجعت  األمر،  متثلتا ف  بطريقك،  ارجع  أي «  سوق عليهم»  يل:  سيدنا    إيلهم، 
  المر   يرفع   من  بهم   وإذا  البهان  السيد   عرفوا   وقد   إيلهم  متوجهون  أننا   اجلمع  رأى
 صاحب  واستقبله  عليهم،  موسلن   سيدنا   فزنل  بدنها،  به  تسرت  يشء  عن  تبحث   ومن

هل:  فقال  املزرعة   الشاي   ورشبنا   وجلسنا «.  الشاي  عندكم  نشب   جئنا »  سيدنا 
  فقال   االنرصاف  أردنا   ثم  شيئًا   هلم  يقول  أو  يزجرـهم  لم  ًعدي  بكالم  يتلكم  وسيدنا 

يا   لسيدنا:  املزرعة  صاحب اهلل  رسول    يف   عندي  عشاءك  بكرة  سيدي  كرمال 
. ويف ايلوم اتلايل ذـهبنا  «نتعىش عندك   بكرة  كذلك،  وـهو»  هل:  سيدنا   فقال  ابليت

 لنساء  وتماثيل  صور  لكه  ابليت  وإذا  ابليت  دخلنا   فلما   الرجل،  بيت  مع سيدنا إىل 
يا   عراة،  شبه وقالت  زوجته  ال  فجاءت  ًعًما  عش  أربعة  يل  فأنا  أنقذين   سيدي 

 يعرفين؛ بل من امرأة إىل أخرى.
 مع  ويتلكم  مَّسوًرا   اجللسة  يف   اكن  وسيدنا   ابليت  صاحب  جاء  جلوسنا   وبعد

  ولم   بيته  يف  الرجل  عند  السهرة   طالت  الشاي  ب  ورش     اء ش  الع    وبعد  ويالطفه  الرجل
  يالطفه   اكن  بالعكس  بل  فيه  ـهو  اذلي  احلال  عن  بكالم   الرجل    نا سيد    يزعج

  أراد   فلما   استغراب  بأشد  وحنن  رسور،  لكه  واملجلس  عمله  عن  معه  ويتحدث
  وقال:  ابلاب   ىلع   ادلار  صاحب  وقف   ادلار  صاحب  من  واستأذن   نرصاف اال  سيدنا 

  لقدومك   سببًا   اكنت  اليت  واملزرعة  يديك  ىلع  اهلل  إىل  تائب  أين  سيدي أشهدك  يا 
  يد   ال  العطاء  يد  يدنا   حنن  هل:  وقال  بتوبته  سيدنا   فرح  لك.  ـهدية  يه  تلوبيت  وسببًا 
  السيد:  فقال هل  لسيدنا   يعطيها   إال أن  الرجل  فأىب  املزرعة،  ياخذ أن  يرض   فلم  األخذ

  ويا   حممود   حاج  يا   ادفع  سيدنا:  فقال  اثلمن   وحدد  بثمنها   فنأخذـها   بد  وال  اكن  إن
 للرجل   املزرعة  قيمة  شميس  فوزي   حاج  ويا   الصغري  أمحد  حاج  ويا   جاسم  حاج
ثمن ها، ثم اشرتاـها هل احلاج فوزي، وباعها بعد ذلك للحاج جاسم اذلي باعها    ود ف ع

 م. 1976 كذلك ًعم
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  ونزـهة  للصاحلني  ومأوى   دعوته،  مراكز  أحد  رشاء ـهذه املزرعة صارت   ومنذ
   . والور للهدى رحاب  إىل جوروالف للفسق دار من احلال وانقلبت للمتقني،

 مواقف: 
الارصحدثين   نوفل  شميس  قال  ادلكتور  فوزي  »احلاج  وطين -:  اهلل  ب رمحه 

نبهانية-ثراه حبها   ، شخصية   وَملصة يف  وعقيدتها،  إيمانها  يف  راسخة  قوية،  فذة  
نعم إنها مواقف عظيمة لكنك لن تستغرب حني تسمع    لسيدـها السيد البهان  

 »لكمة احلاج فوزي:  
 
  « الفيش مع سيدي البهان  ك  ج  لكما كنت يف موقف أو شدة أ

 أي آخذ الرابطة القوية بالسيد البهان يلحل يل مشلكيت. 
 ت عرف الرجال الع ظام إال بثباتها ومواقفها املخلصة؟ وـهل 

 وـهنا نذكر موقفني بارزين لرئيس مجعية الهضة احلاج فوزي شميس: 

]أيام  عليا  توجيهات  صدرت  حيث  املايض  القرن  مخسينات  يف  األول: 
فاجتمع   ادلينية،  واجباتهم  ويف  أخرى  وأمور  بلاسهم   يف  العلماء  تقيد  الشيشيلك[ 

والو وقف  العلماء  أو  اإللغاء  بهدف  مكتبه  يف  املحافظ  مع  الفرتة  تلك  يف  جهاء 
واملحافظ   أخرى،  تارة  وبالطلب  تارة،  واملجاملة  باللطف  معه  اتلنفيذ، وتكلموا 
اكن ال يستجيب، بل يتعاىل عليهم ويتغطرس ويتلكم بعنجهية، فانطلق العم احلاج  

عطي األذن بالالكم، فانَبى   فوزي رافًعا يده يلتحدث، واكن واقًفا يف نهاية القاعة،
 
أ

البهان ألقول   الشيخ حممد  أرسلين سيدي  املحافظ:  قائاًل: سيادة  اجلسور  اكلنَّس 
. بهت  «إما أن تليغ األمر أو أنه سيقلب ـهذه الطاولة اليت أمامك ىلع رأسك»لك:  

تماًما  وجهه  وتغري  احلديث،  موجة  وتغريت  تماًما،  القاعة  وسكنت  املحافظ، 
م مئة وثمانني درجة، فإذا باملحافظ يستعطف احلاج فوزي ويقول هل:  واستدار الالك

جل س احلاج 
 
أنا لست ضد ادلين، أحرضوا الكريس للحاج فوزي يلجلس جنيب، وأ

أنه  احلارضون  وأدرك  البهان،  السيد  لطلبات  ومستجيبًا  هل  مالطًفا  دواره  فوزي 
سقط يف أيديهم. 

 
 لوال رسالة احلاج فوزي أل
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 ف اثلاين فاكن يف بداية اثلمانينات من القرن املايض.أما املوق
أبلغت اجلمعية خبطة تغيري مناـهج دار نهضة العلوم الشعية وإحلاقها بوزارة 
ابلدلية   املحافظ ورئيس  اجتماع  القرار، وحدد  الرتبية، حتف ظت اجلمعية ىلع ـهذا 

فوز احلاج  برئاسة  املحافظ  مع  االجتماع  جلنة  حددت  ابلدلية،  وعضوية  بمقر  ي 
واكنت   املمتلئة،  القاعة  يف  االجتماع  وبدأ  واحلاج حممد عجم،  نارص  نارص  احلاج 

 تضم بعض القساوسة. 
اكن لوفد اجلمعية صدارة املجلس، استهل املحافظ اجللسة باتلعايل والغطرسة 
ت لة، وأن ـهذا لن   والالكم القايس، وأن ـهذه املدارس خترج املخربني واملتطرفني والق 

 د اآلن، فانَبى هل رئيس اجلمعية احلاج فوزي قائاًل:يكون بع
سيادة املحافظ مدرستنا تعلم ادلين واألخالق والقيم واإلنسانية، وأحتداك أن  
املتطرفني   أن  واعلم  ذكرتها،  اليت  األوصاف  بتلك  قاموا  منها  بطالب  تأتيين 

ارس  واملجرمني والقتلة اذلين وصفتهم ـهم خرجيو مدارسكم، مدارس الرتبية مد 
وطلب  األمن  بفروع  واتصل  ـهاتفه،  وأمسك  غضبًا  املحافظ  استشاط  احلكومة. 

 منهم ما يؤيد الكمه ضد مدرسة اجلمعية. 
ابلالط،   ىلع  تهديدك  إن  فوزي:  احلاج  فقال  مهدًدا،  احلديث  استأنف  ثم 
مناـهجك،   علينا  تفرض  أن  تقدر  ال  ولكن  كسلطة،  املدرسة  إغالق  بإماكنك 

اجلمعية   رئيس  اتلحدير-وتابع  سقف  خناف  -افًعا  وال  ايلد  نظيفو  رشفاء  حنن 
تماًما إال من صوت احلاج فوزي مع املحافظ، والك   القاعة صامتة  أحًدا إال اهلل. 
يرتقب، فإذا باملحافظ يتغري وتسقط اتلقارير األمنية بني بيديه مؤكدة الكم احلاج  

أعرفك واهلل  قائاًل:  بلطف،  فوزي  احلاج  مع  يتلكم  وبدأ  طيبني  فوزي،  مجاعة  م 
دراسته   عن  مستفًَّسا  نارص  احلاج  حنو  املحافظ  واستدار  حسنة،  ومسموًعتكم 
التسوية، وانتهت  أنا حقويق ]حمايم[ فقال هل: احلل عندك، وتمت  اجلامعية، فقال: 
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اثلالثة؛   بهؤالء  منبهر  املجلس  يف  واحلارضون  وودعهم  املحافظ  وقام  اجللسة، 
 نترصين. دخلوا جمابهني وخرجوا موفقني وم

وويل   سيدـهم  العظيم  السيد  رحاب  إىل  اجلمعة  يوم  يف  بعدـها  الوفد  وصعد 
فاروق  أبو  سيدنا  ابن  املدرسة حبرضة  اجتماًًع يف  وعقدوا  املوىل،  شاكرين  نعمتهم 

حصل، وقال لإلدارة:   وإدارة املدرسة وبعض األحباب، استعرض فيه احلاج فوزي ما 
فز بركة،  وىلع  عليه  أنتم  ما  ىلع  وانتشت  سريوا  الفرحة  وعمت  الغمة،  الت 

 البشائر«.  

  
 موقف يوم مشلكة إبراـهيم خالص: 

-»اكن للحاج  فوزي شميس  فقال:  -رمحه اهلل -روى لا ادلكتور حممود الزين  
وإخوان سيدنا البهان ثقل جتاري يف سوق املدينة، فإذا جاءـهم أمر من   -رمحه اهلل

به،   الزتموا  البهان  إبراـهيمالسيد  كتب  فلما  السوق،    املجلة  يف  خالص   وتبعهم 
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استهزاء للناس  أوعز   بادلين  لكمة  البهان  يصري  السيد    وبدأت   بابلدل،  إرضاب  أن 
  ابلدل   فأرضبت  (1) (  ةن  ي  د  الم  )   الكبري  اجلامع  جهة  من  خصوًصا   األسواق  إرضابات

 حمالت  بعض   وصادروا   املحالت،  افتحوا   أن  بالقوة  الاس   تقهر  احلكومة  وقامت
  فوزي   احلاج  حمل  صادروا   ما   مجلة  ومن  احلركة،   يف  املهمة   الشخصيات  أصحاب

  ورجع «  يرجعسوف    حملك  فوزي   حاج»  سيدنا:  هل  فقال  فوزي   احلاج  فاـهتم  شميس
 سنني«.  عش  ملدة وبقيت حمالت هلم صادروا  أناس ـهناك بينما  اهلل بعون

 استفسار:
األلويس   الشيخقال   البهان  يف  مرة  كنت  :ـهشام  السيد   مرة  هل  فقال  جملس 

  فما   رؤوسهم،  أكَّّس :  فتقول  الاس  بعض   لك  نذكر   سيّدي،   :شميس  فوزي   احلاج
 .(2) »واهلل إذا وقعوا أحط هلم يدي«: ؟ فأجابه أحد رأس كَّست  رأيناك

 مسابقة:
  ـهذا  ينىس  لن  شميس،  فوزي   احلاج  ابن  سابقت  أنا »:  السيد البهان  يقول   

  لعقل   اتلزنل  املسابقة  من  الغرض   واكن  (3)«الّبهان  حمّمد  الشيخ  سابق  أنه  الطفل
   .به وربطه الصغري

 قرب السيد انلبهان: 
 البهان  السيد  من  أنا سمعت  ـهو اذلي قال:  -اهلل  رمحه-شميس    فوزي   احلاج
 غرفته يف ماكن طاوتله وماكن قَبه  مدفنه أن، .   

 
 

 

ي ن ة: اسم سوق جتاري يقع دانب اجلامع الكبري حبلب. 1) د   ( الم 
( 1:215. )  3كتاب » السيد البهان« ط ( 2)  

 . دلي املحفوظة ، سيدنا  دروس( أقراص) يف مسجل ـهو كما  (3)
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 داعء:
الاس ىلع احلاج فوزي شميس فلم يرض سيدنا وقال: اهلل  مرة تكلم بعض  

 . (1)ج فوزي( أي أدام اهلل احلاج فوزي خيلينا ح
 استدن يلع: 

البهان  قال   مسجل:السيد  ـهو    أن  مرة  أراد  [شميس]  فوزي   »احلاج  كما 
 .وتعطي تستدين ما لكفك اهلل: قال .إيل  ييسء لكن  إيلن  حيسن

  تسمع  ألنك  ؛ شكًرا   الار  ىلع   أن تسجد  عليك  واجب  فوزي،   حاج   يا :  هل  قلت
صحيح  يا .  يلع  استدن :  يقول  الرسول   تراه   من  لك  بعث  اهلل  لكن !  ـهكذا؟  ترى 
 بسيدنا   بها   مسبوق  ـهو  تاب،  ..ال  ! شكر؟  يلزمها   أال  يلعطي،  يستدين  بعينك  أمامك

 ذي  من  والختش  بالال  أنفق :  قال.  بذلك  اهلل  مالكفك  اهلل  رسول  يا   قال:  عمر،
 . إقالال العرش 
ي ين؟ يويف وما  أموت  أنا  كريم، ريب أنا   .االعتقاد ـهذا  ال أعتقد أنا ! د 
  يكون   وذاك  شايًا   وأرشب   آكل  وأنا   صادقًا   يكون  واحد  أن يأتيين  أخاف  أنا 

   أخاف«. اجدًّ . باهلل أعوذ  جوًعن؟

 مشاـهدة عظيمة: 
  يف  ميع  م  اكن1974صّخ فقال: حني حججت يف ًعم  روى يل الشيخ حامد  

مبارك    ومجع  (2)الكبييس  أيوب   عيادة  الشيخ  ادلكتور  األخ   ـهذه فضيلة  احلج  قافلة
علمت  املشايخ  من ومنهم  إخواننا   من  مجع  بقدوم  الكرام،    فوزي   احلاج  احللبيني 

  أفضل   ساكنها   ىلع-  املنورة  املدينة   يف  إقامتهم  حمل  يف  فزرتهم  -اهلل  رمحه-  شميس
  ىلع   للسالم  تقدمت  لقد  : فقال  وأقسم   فوزي   احلاج  فتحدث  -التسليم  وأتم   الصالة 

 

 . وت ح نارص حممود ادلكتور  الشيخنقاًل من  (1)

 (. 46) رقمها  الكتاب ـهذا يف ترمجة هل( 2)  
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  حممد   السيد  يمينه  وعن  عرش    كأنه نور  من  كريس   ىلع  جالًسا   فرأيته  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول
الفياض   الشيخ  واكن  عريب  بن  ادلين   حميي  األكَب  الشيخ  شماهل  وعن  البهان   أيوب 

   خبدمتهم.   ويقوم خرضاء بعمامة معهم متونًجا 

 مرضه ووفاته: 
بعد   تتدـهور  فوزي  احلاج  ًعم  إبدأت صحة  يف  الهضة    م 1984غالق مجعية 

ًعم   يف  ًعئشة  احلاجة  زوجته  وفاة  تلتها  بشلل    م،1985اليت  حياته  بآخر  وأصيب 
اهلل-تويف  و  ،نصيف ًعم    -رمحه  يف  1989يف  ودفن  الع  م،  رمحه  ،  يف حلب  ايبر  مقَبة 

   .سكنه فسيح جناتهأ و ،اهلل

 :مصادر الرتمجة

يف   املسجلة    البهان  حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكرات •
 . دلّي   حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)

 . »الشيخ حممد البهان شخصيته، فكره، آثاره« •
 مذكرات ادلكتور حممد فاروق البهان، نشت يف موقعه. •
 . (201-189و195: 1)   3« طالبهان  السيد» كتاب •
 وثيقة خبط الشيخ قاسم القييس.  •
 . ا مبارشً  لقاءً ، نوفل الارصكتور ادلكتور حممود الزين، وادل  •
 .مراسلًة كتابيةً ، صّخيخ حامد الشحممود حوت، وادلكتور  •
 . شميس  فوزي  ادلين بدر حممد بن أمحد حفيده •
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 ملفات مسموعة: 
 لسماع امللفات الصوتية، فضاًل اقرأ الرموز اتلايلة:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 استدن رتبةالبهان عن م سيدالكم ال
 .يلع

1 

 مسابقةالبهان عن  سيدالكم ال
 .فوزي  احلاج ابن بكري 

2 

 موقفالبهان عن  سيدالكم ال
 .الهضة معيةجل

3 
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 الصفحة  املوضوع 

 7 إـهداء 
 8 شكر

 9 مقدمة
 12 منهج الكتاب 

 

 الصفحة  رقم الرتمجة  املوضوع 
  13القسم األول: تراجم آل السيد حممد انلبهان  

 15 1 احلاج أمحد البهان )وادل سيدنا( 
 25 2 السيد أمحد بن حممد البهان )أبو فاروق(  

 38 3 السيد عبد اهلل بن حممد البهان )أبو الشيخ(  
 43 4 ادلكتور حممد فاروق البهان  

  85القسم اثلاين: تراجم أصحاب السيد انلبهان  
 87 5 م  يّ ح  الشيخ إبراـهيم ر  

 98 6 احلاج إبراـهيم الفياض 
 106 7 األفندي احلاج أمحد  

 109 8 الشيخ أمحد حوت 
 120 9 الشيخ أمحد الزين 

 125 10 الشيخ أمحد مهدي خرض 
 139 11 الشيخ أيوب الفياض 

 152 12 احلاج جاسم الفياض  
 158 13 الشيخ حسان فرفويط 

 175 14 أمحد املحمد الشيخ حسني 
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 الصفحة  رقم الرتمجة  املوضوع 
 189 15 الشيخ حسني كنو 
 199 16 الشيخ محزة عباس

 204 17 احلاج رشيد مشعان 
 210 18 ادلكتور سعيد عبدان 

 216 19 اتلبان سليماحلاج 
 224 20   الشيخ صالح بشري

 243 21 الشيخ صالح محيدة الارص 
 246 22 احلمايش  صالح ًعبد الشيخ
 251 23 الكبييس   جروان ًعيش  الشيخ

 269 24 الشيخ عبد الَب عباس 
 280 25 الشيخ عبد الرحيم حوت 

 286 26  حبيب حممود  الرزاق عبدالشيخ 
 302 27 الشيخ عبد الستار مال طه  
 310 28 الشيخ عبد العزيز ابلدري 

 318 29 الشيخ عبد العزيز سالم السامرايئ
 330 30 الشيخ عبد العزيز عبد الرزاق الغرس  

 334 31 العاين  خرض احلاج عبد العزيز حممد
 346 32 احلاج عبد القادر خوجه  
 351 33 ادلكتور عبد القادر العاين 

 368 34 الشيخ عبد الكريم األلويس 
 374 35 الشيخ عبد الكريم حردان العلواين

 378 36 الشيخ عبد الكريم محوية 
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 الصفحة  رقم الرتمجة  املوضوع 
ي د    اهلل عبد الشيخ د  ل   ح   384 37   ج 

 389 38 احلاج عبدو ابليك  
 395 39 الشيخ عالء ادلين عاليا  

 416 40 الشيخ يلع عمر املحمد 
ّصاب   421 41 احلاج يلع الق 
 424 42 احلاج عمر ططري  
 433 43 الشيخ عمر ًعبدين 

 443 44 الشيخ عمر مالحفيج 
 460 45 الشيخ عواد الزوبع الكربويل 

 465 46 ادلكتور عيادة الكبييس 
 484 47 احلاج عيىس الكوايت 

 490 48 احلاج فاضل قربليل 
 493 49 احلاج فوزي شميس 
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 ( الشيخ قاسم القيس 50)
 م 1955  –  1876هـ/  1375 - 1293

 
العراق    بن   خليل  بن  أمحد  بن   قاسم  الشيخمفيت 

  بن   سلطان  بن  إبراـهيم  بن  خلف  بن  حسني  بن  محد
  بعشرية  املصايلخ  فخذ   من  نـزالابلو  من   يوسف  مَّل 

  األصل   أرسته  موطن  العراق،  يف  القيسية  الكروية
 بغداد،  إىل  ارحتلت  ثم    دياىل،  بمحافظة  جلوالء   مدينة

  األرسة   تلك  أقامت  بغداد  من   الفضل  حملة  ويف
 .  الكريمة

 والدته: 
  رمحه - فوادله علم، بيت يف وترعرع  ونشأ م،1876  /ـه 1293 اعم قاسم الشيخ  ودل

  فدفع   الفريض،  بأمحد  لُقِّب  به  اشتغاهل  ولكرثة  بالفرائض،  انلاس  أعلم  من  -اهلل
  الكريم   القرآن  وتّلوة   والكتابة  القراءة   مبادئ  يتلىق  أـهلية  مدرسة  إىل   بودله

  أحد (  أفندي  منيف)  الشيخ  يديرـها   ثانية  أـهلية  مدرسة  إىل  بيده   أخذ  ثمَ   وجتويده، 
  دخل   ثم    والفارسية،  الرتكية  اللغتني  فتعلَم  بغداد،  بميدان  املشهورين  العلم  أرباب

  عبد   الشيخ   ىلع   واتلصوف  والالكم  واملنطق  وانلحو  الرصف  وقرأ   احليدرية،  املدرسة
  ـهذا   العلم،  لطلب  امتجَرد    فيه  وأقام  الفضل  جامع  إىل  بعدـها   وجلأ  الطايئ،  املحسن

ا   ذكيًّا   أديب ا   كونه  مع   فيه   ومجع  واخلُلق،  اخلَلق  حسن  -تعاىل-  اهلل  حباه  حازم 
  الشيخ   يد  ىلع   العلم  طلب  -اهلل  رمحه-  وتابع  الفضائل،  وأمهات  الفتوة   كماالت
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  والفقه  العربية  علوم  وأخذ  الرشيع،  اتلميزي  حمكمة  رئيس  انلائب،  الوـهاب  عبد
  اهليئة   وعلم  واهلندسة  احلساب  خّلصة  درس   كما   ،عنه  أخذ  فيما  فأجازه   وأصوهل،

  بعلم  خاصة  إجازة  وأجازه   القريش،  اهلندي  رسول  غّلم  الشيخ  يد  ىلع  الالكمعلم  و
  بإجازة   عرصه   سيبويه  الشو اف  السّلم  عبد  الشيخ  العّل مة  أجازه   كما   احلديث،

 أصبح  حىت  ونبغ  أـهله،  عن   العلم  فأخذ  وانلقلية،  العقلية  العلوم  يف  واعمة  خاصة
ين  األفراد  من   إىل  لفضلهم  وتُشد    الضال،  بهم  ويسرتشد  بابلنان،  إيلهم  يشار  اّل 

 . الرحال بغداد
 يف   واإلرشاد  والوعظ  اتلدريس  :منها   دينية  مناصب  -تعاىل  اهلل  رمحه-  وشغل

 يف ابلاب نليابة استديع  ثم    الصويرة، قضاء  يف ملثلها  اعم بعد وانتقل خانقني، مدينة
  وعني    رغبته،  ىلع  بناء  أعيف  ثم    القضاء،  إىل  يميل  ال  ألنه  ؛مضض   ىلع  فقبلها   بغداد
ا  ا   ببغداد،  املعارف  ملجلس  عضو    عضوية   وشغل  العليم،  األوقاف   ملجلس  وعضو 
 . م1928 لغاية  م1922 من الفرتة يف الرشيع  اتلميزي جملس

ي  واتلىق  العلم رجل  القييس قاسم  الشيخ العراقيون عرف   اهلل   يف  تأخذه  ال  اّل 
  .تلّلميذـها  واملريب أساتذتها  خرية ببغداد الرشيعة لكية عرفته كما  الئم، لومة

 فيها  ونال   والعقلية  انلقلية   العلوم   يف  الرياسة   أـهل  مراتب   -اهلل  رمحه-  حاز
  يوسف   الشيخ  وفاة  بعد  العراق  مفيت   ملنصب   وانتخب  ، وجدارة  صدق   عن   الصدارة 

 .  تعاىل اهلل رمحه، عطا 
  جمالس  أفضل  من  باألعظمية  السفينة  بمحلة  دجلة  شاطئ  ىلع  جملسه  د  ويع

  وابللغاء   الطلبة  فيه  ويلتيق  ،والوجهاء   العلماء  إيله  خيتلف  وأنفسها،  بغداد
ج   والقادرية،  القبّلنية  مدرسيت  يف  اتلدريس  توىل    صوب،  لك  من  والشعراء   فتخر 

  فيضه،  من  واتلىق  األدب  ورشفوا ،  واملعرفة  العلم  رضعوا   فحول،  علماء  يديه  ىلع
  حامد   والشيخ   األورفل،  حامد   والشيخ   أفندي،  اخلطيب  القادر  عبد  الشيخ  :أمثال
 حسن   والشيخ  اخلطيب،  اهلل  عطا   والشيخ  الواعظ،  ادلين  جنم  والشيخ  حويش،  املَّل 
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  ، وغريـهم  الكبييس  مهاوش   حممود   والشيخ  انلائب،  ادلين   عّلء   والشيخ  انلائب،
   .أمجعني  تعاىل اهلل رمحهم

 :   انلبهان حممد الشيخ  سيدنا باهلل العارف  مع لقاؤه 
ة   وشخصيته  الكريمة  ذاته  فإن  لك ه   ـهذا  ومع ق  الفذ    صوفية  أذواق ا   تتعش 
  أمر   ذاع إذا  حىت  تمنياته،  إىل  ويوصله  تطلعاته، إىل  بيده  يأخذ  اكمل،  مرشد  وصحبة

  تلميذه   بصحبة  إيله،  الوافدين  أوائل  يف  -اهلل  رمحه-  اكن  واشتهر     انل بهان  السي د
  اعم   األوىلواكنت    .مرتني   حياته  من  األخرية  السنوات  يف  مهاوش   حممود   الشيخ
ص   بعني  وحلظ     بسيدنا   فاجتمع  واالختبار،  للتعر ف  م1952   أفعاهل  املتفح 

    فأجابه  ،سؤاال    عرش  ثّلثة  هل  وأحرض  وعلومه،  وفهومه  أذواقه  واعين  وأحواهل،
 . األبلاب وأويل للشيوخ يتحدث واإلعجاب، بادلـهشة  ورجع بسؤال  يبدأه أن دون

األلوس يتابع   ـهشام  »فيقول  الشيخ    الرزاق   عبد  العزيز  عبد  احلاج  حدثنا : 
:  -اهلل  رمحه-  القييس  قاسم  الشيخ   سألت:  يده  خبط  إيلنا   وكتب  (1)الكبييس  الغرس 

 حلب؟ يف  انل بهان للشيخ زيارتك من سيدي يا  رأيت ماذا
  لقد   ،ببعيد  عنه  «اجلبل  سارية»  ما   الشيخ   ـهذا   إن  واهلل  العزيز،  عبد  يا :  يل  فقال
 ترتيبها   وىلع  عليها   فأجاب  عويصة،  أسئلة  لك ها   سؤاال    عرش  ثّلثة  هل  أحرضت 

 . بسؤال أبدأه أن دون عندي وتسلسلها 
  أو  اّلكر  يف  رصخة  قاسم  للشيخ   اكنت  :الغرس   العزيز   عبد  احلاج  وأضاف

 .عنه فذـهبت حاتله، إيله فشىك غريه،
 هل  يرشح  رسالة  إيله  فكتب  بهان،انلَ   دالسيِّ   بشخصية  -اهلل  رمحه-  قلبه  وتعل ق

 ال  امتحان،  دون   عليه  يفد  من   يذر   ال    سيدنا   أن  إال  وأحاسيسه  مشاعره   فيها 

 

 (. 30)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)
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  يلصل   ألنفسهم،  ا ترويض    يمتحنهم  ،الكبرية  والشخصيات  انلفوس   أصحاب  سي ما 
  هلم   بالتسليم   وينالوا   تلوجيهاتهم  فينقادوا   ألشياخهم،  املريدين  تواضع  إىل  بهم

  لم   ذلك  وألجل  تعاىل؛  اهلل  إىل   والوصول  اإلهلية  واملعرفة  والسلوك   السري  يف  حظهم
  من   يئس  أن  بعد  -اهلل  رمحه -  املفيت  الشيخ  من  الصرب  زمام  فانفلت  اجلواب،  يرد  

لة بثانية وبارش رساتله، ىلع اإلجابة  .والعتاب اتللهف بفنون حمم 

 الشيخ قاسم القيس   -2الشيخ حممود مهاوش  -1
ثين  ما   وسمعت  -تعاىل  اهلل  رمحه-  الكبييس  مهاوش   حممود   الشيخ   حدثنا    به   حد 

ل  درس   يف    سيدنا   به  خياطب ا   ذـهبت:  حممود   الشيخ  قال  مسج    إىل  كعادت   يوم 
 فإذا  طلبتها   ىلع  دروسه  يليق  الرشيعة  لكية  إىل  بسياريت  آلخذه  القييس  قاسم  الشيخ

 .حال أضنك يف به
   ؟أفندي يا  بَك  ما : قلت 

 .اللكية  إىل أذـهب ولن أفطرت، وال مجاعة، الصبح صليت ما  ايلوم ـهذا أنا : قال

1 2 
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  خمالفة  أتيَت   لعلك  أي]  مكسورة؟  عملَت   قد  لعلك   أفندي؟  يا   ملاذا:  قلت
 ؟ [كبرية

 ! [حاذق بطل] عنتيك  أنت واهلل بهذا؟ أعلمك من! حممود  يا  ويلك: قال
 . ذلك  ىلع يدل   حالك: قلت
 لم   ألنه  عتاب،  رسالة  انل بهان الشيخ  إىل  كتبت  قد  املاضية  الليلة  كنت  أنا :  قال

 : اجلواب لع   يرد  
 (1)اجلـواب رد   واجب   فحــق    خليل    إىل  اخلليل   كتب  إذا
 ! اجلواب  لع   يرد   وال رسالة هل أكتب العراق مفيت قاسم الشيخ أنا 
 االثنان   فأما   ثّلثة،  وكنا   ،  اخلرض  سيدنا   فرأيت  حممود   حاج  يا   نمت  أنين  ثم

ب  ميع  كيف  مطرود،  أنت  ُرْح،:  يل  فقال  أنا   وأما   يديه،  ّل وقبَ   عليه  ما سلَ   بهما،  فرح 
   !بهان؟انل  دحمم الشيخ  إىل ـهكذا رسالة تكتب

 ! حممود؟ حاج يا  بهانانل  د حمم الشيخ  وعتاب يل ما  أنا  
 حممود؟  حاج يا  الورطة  هلذه  أجلأين ي اّل ما  
 ! اجليّلين القادر عبد الشيخ مثل اهلل  عند مدلل لعله 

 . الرسالة  قمزَ  ثم
 حلب؟   إىل ثانية   نذـهب أفندي يا  رأيك ـهو ما : قلت

 

يف    (1) الصحبة»جاء  سالم  هملؤلف  «آداب  بن  خادل  بن  موىس  بن  حممد  بن  احلسني  بن  حممد   :
( السليم  الرمحن  عبد  أبو  الَطرَبيي     (:105:  1)  ـه(412  تانليسابوري،  اَّلَلي  َعبْدي  بُو 

َ
أ نَْشَديني 

َ
أ

بْني ـَهنَاَن:  ييمي  الَْكتيُب الي ٍّ اتَلمي بُو لَعي
َ
نَْشَديني أ

َ
 الَْكتيُب قَاَل: أ

ب  رَد  اجْلََوابي ـــــفَ   إيَذا َكتََب اخْلَلييُل إيىَل اخْلَلييلي   َحق  َواجي
ْن كيتَابي   اتَلَّلقي إيَذا اإْليْخَواُن فَاَتُهُم  ْحَسَن مي

َ
 بيأ

لَة   َفَما صي
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ا. فسافرنا  حلب،  إىل نذـهب نعم،: قال  مع 
  الصاعد   ادلرج  ىلع  خطواته   ينقل  قاسم  والشيخ  اللكتاوية  جامع  إىل  وصلنا  

 . ( 57 مريم) ﴾َوَرَفْعنَاُه َمَكن ا َعلييًّا ﴿: ويقول
ب    انل بهان  بسيدنا   واتلقينا   يلله  قاسم  الشيخ  وأمىض  ترحيب،  أمجل  بنا   فرح 

  الصوفية  بالسادات  أعتقد   أنا   واهلل  حممود،  حاج  يا : يل  ويقول   الفجر، مطلع  إىل  يبيك
 معارفهم؟  ومن  كراماتهم  من شيئ ا  يننقويذَ يُ  ال ملاذا ولكن وأحبهم،

ا   األوىل  السفرة  يف   جاء  اّلي  العراق  مفيت   قاسم  الشيخ   فذلك   ورجع  شيخ 
ا   بابلاب،  قويسم»:  ويقول  سيدنا   ىلع  بادلخول  فيستأذن  السفرة  ـهذه  يف   أما   ،شيخ 

 . حبيبـي  يا : خاطبه  دخل فإذا
د  احلاج  حدثنا  :  قال    سيدنا   أصحاب  أحد  -اهلل  رمحه-  رسويج  بشري  حمم 

ا   عرش  ستة  اثلانية  املرة  قاسم  الشيخ  قدوم  يوم   عمري   اكن :    سيدنا   هل  فقال  ،اعم 
ث   لككم :  أوالدي  يا »:  منها   حفظت  موعظة    فألىق  قاسم،  شيخ   يا   إلخواين   حتد 

  تعطوـها   لم  اليت  الشخصية   ـهذه   عن  القيامة  يوم   مسؤولون  تعاىل  اهلل   عند   مؤاخذون
 . (1) «ـهنا   من اإلهل  نور نستمد بغداد من حنن أوالدي يا  واهلل حقها،

 جاء يف املذاكرات املسجلة لسيدنا انلبهان حبضور الشيخ حممود مهاوش:
طلب   وـهو يتحدث عن الشيخ قاسم:  -رمحه اهلل-الشيخ حممود مهاوش  قال  »

 بيت احلاج أمحد الصغري يف  سيادتك اجتمااع  من 
 .ويبيك ،ويبيك ،يبيكاكن و: سيدنا فيقول 

 ؟ قال يل: إيش حجايب

 

 (.267:1)  3(كتاب »السيد انلبهان« ط1)  
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  جلس مع جنابكوالشيخ حممود مهاوش:  فيقول  
الفجرإ الصوفية    أنا   : يلال  ق  ىل  بالسادات  أعتقد 

   .وأحب السادات الصوفية
 . صحيح :سيدنا فيقول 

  يئ ا ين شن يقويذ   ال  اذاملالشيخ حممود مهاوش:  قال  
 ؟مانع ـهناكـهل  هم،ئمن كراماتهم، من أشيا 

قلتف ا،  واحد    ا مانع  وليس    ،نا مانع  هل:  جنابك 
 . واإلفتاء  )الزوجة(  ةيَ جِّ حلَ : انا املانع اثن
:  هل  قلت  !يله مرة من املرات الصبح، قال: حممود إ  ُت ئاثلانية ملا راح جاملرة  وب

 . ادن مين :يه، قالإ
يار  شيخ العراق، مفيت ادل  ، أنا ا ايلوم رصت ويلًّ ،  ا رصت ويلًّ ايلوم  أنا    : أبرشك قال
نبخل  ال حنن :يلا وقالواء الرجال األربعون ج، ا ايلوم رصت ويلًّ  أنا ك، أبرش العراقية،

فتاء باإل  زـهدعطيناك الوالية ت أذا  إ،  غريك   هل   ال يوجدفتاء  بالوالية، لكن اإلعليك  
 .فتاءباإل ك غري  يوجد الو

ج بالليلئمرة  ماألو  ته  عنده رشيان،    اأحد  وا  عن طباء  عليه،  قالويدخل   اكن 
نت  أ  : يلول  يق  أيب:  ، قالت عيمعليه  مانع  ـهذا ال   يدخل،فلالكبييس    ءذا جا إبلنته:  
 . ال يدخلغريك عليه فقط و تدخل

، أنا ما يب يل  طباء سخرـهم اهللاأل  مريض،أنا غري  كذب،    صعدت عليه قال يل:
اهلل  يشء،   اخللوة  يلساوا ـهذه  ـهنا    ،ـها  قاعد  الشيخ   ،اتلخت  ىلع  جبانيبشيخك 

 .ـهناكميع نبهان موجود 

 الشيخ قاسم القيس
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فيقول:   سيدنا  قاسمذا  ـه،  صحيحيعلق  الشيخ  ـهذا  مزيته    ،الصادق،  الشيخ 
عجب فيه   ال  ، هل قلب من أمجل القلوب،دهنادلنيا ماهلا قيمة ع،  !هللاء  شا   قلبه، ما

 «.! شاء اهلل ما سليم،  صدره قلبه بهلول، منه، حمفوظ  ،و كربأ
قوهل:   ـهشام  الشيخ    يلكمل   -اهلل  رمحه-  مهاوش   حممود   احلاج  إىل  نعود يتابع 

 رس ي،  موطن  أنت  مين،  اُدنُ :  قاسم  الشيخ  يل  قال  السفرة  تلك   ويف:  قال  حديثه
املجموعة اليت يف صدري ما اعرصين بها أحد، »:  اكتب  حممود،  حاج  يا   عين  اكتب

جدت ال ما وُ   ال أن املجموعة اليت يف صدري إرأيت من يفوقين يف فن من الفنون،  
  : كتب عينا الشيخ قاسم    أنا الشيخ قاسم،    وأنا ،  وال يف العراق  ةمرص وال يف سورييف  
 «. رأيت مثل شيخك ما  أنا 

الكبييس  قال  الغرس  الرزاق  عبد  العزيز  عبد  من    أيام  ثّلثة   وبعد »  : احلاج 
لسيدنا  قاسم  الشيخ    وتأخرُت   فود عه  بغداد،  إىل  بالعودة    سيدال  هل  أذن  زيارة 

ه   قاسم  بالشيخ  حلق»ا:    يل  فقال  ،قليّل     وأبلغته   به  فلحقت.  «باملرتبة  وبرش 
 . البرشى 

 
 .الواعظ ادلين  جنم الشيخ   و ، القيس قاسم  الشيخ   يتوسطهممجع من علماء العراق 
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د  عبطان  طراد  الشيخ  حدثنا    يف  الرطبة  من  الكبييس  الشايم  ياسني  حمم 
  قاسم   للشيخ  حصل  اّلي  الفتح  إن:  يقول    انل بهان  سيدنا   سمعت  قال  العراق

ا  بأربعني وفاته قبل  اكن القييس  .  «البدألا  مرتبة فيه ونال فقط يوم 

 :أخرية رسالة
  املرتبة   نال  أن  بعد    انل بهان  سيدنا   إىل  قاسم  الشيخ  بها   بعث  رسالة  وآخر

 بها   دفع   بل  مبارشة،  يرسلها   لم   -اهلل  رمحه-  أنه  إال  األويلاء  بفتوح   عليه  اهلل  وفتح
 اإلسّلمية   انلهضة  مجعية  رئيس  شميس  فوزي   احلاج  سيدنا   أصحاب  أحد  إىل

  رساليت   تقديم  وأتلمسك  خبطاب،  شييخ  مبارشة  من  أتمكن  ال:  هل  وقال  ،حبلب
 ىلع  بتوقيعه  وخمتومة  الشعر،  من  ببيتني  متمث ّل    بالعيد،  تهنئة  ببطاقة  مقرتنة  إيله،

 :  (قاسم  ُعبَيدكم)  لكمات
اماجي  يـا   ودي دُ مْ مَ  منك لٍّ ظي بي  اهلناءُ  ـــــا نَلَ   هُ ئُ نِّ هَ نُ   أنْ   قدر ا   َل جَ    د 
 يدي بالعي  ري ـهْ ادلَ  ينِّ هَ نُ  ا أنَ  في رْ العُ   يف  وما  منك دي يْ العي  ويومُ  أنت رُ ـهْ ادلَ 

  املريب  لشيخه  سل م  كيف  آنذاك  األرض   أـهل  أعلم  من   واحد   حالة   يه  تلك
 .العاملون فليعمل ـهذا وملثل نال ما  فنال

شميس  و فوزي  احلاج  ترمجة  يف  نرشنا    القييس   قاسم  الشيخ  من  رسالةقد 
  ، ومما جاء فيها:  انلبهان سيدنا   عن فيها  حدثتوي

  اّلـهب  فإنها   الكبري  شيخكم  بنصائح  باتلمسك  عليك  :فوزي   أيخ  أي»
 قليل   بلفظ    الكبري  املعىن  يعطي  فرأيته  الكمل  الشيخ  ـهذا  اختربت   فإين  واإلكسري،

 . صغري
  امللك  اهلل  إىل  الوصول  أن  فذكر  احلال  كمال  عن  سأتله   حني  قاهل  ما   مجلة  فمن 

  وـهذا ،  شوق  إيله  ويميل  ذوق   يوافق  شيئ ا   فذكر  ،واتلجريد  واتلوحيد  باملحبة  املجيد
 .  فائق  ايلقني  درجات ويف ،ذائق  رجل الكم
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:  العطائية  احلكم  صاحب  قال  العمل،  يف  اإلخّلص  يلزم:  يقول   الفقري  والعبد
  . «فيها  اإلخّلص رس وجود  وأرواحها  ،قائمة صور األعمال»

  شيخني   إىل  نظر   من  فإن  حببه  قلبك  واربط   بشيخك،  باتلمسك  حبييب  وعليك
 . « تشوش  أكرث أو

 

 
   شمس فوزي  احلاج  إىل القيس  قاسم  الشيخ   من رسالة 

 وفاته: 
 أيلول  من  عرش  احلادي ـه1375  سنة  حمرم  من  والعرشين   السابع  صبيحة  يف

  اجلموع   وابتدأت  جلل،  ومصاب  مؤلم  نبأ  ىلع  انلاس  بغداد   إذاعة  أيقظت  م1955
  القرآن   ىلع  براجمها   اإلذاعة  اقترصت   وقت   يف  فج،  لك   من   األعظمية  ىلع   تتوافد

ت   ا عرص    اخلامسة  الساعة  اكنت  إذا  حىت  واملواعظ،  انلبوية  واملدائح   الكريم   غص 
 انلعمان،   حنيفة  أيب  سيدنا   جامع  يف  عليه  ُصل  ثم    املنتحبة،  باجلماـهري  الشوارع 

هم   األعناق،  ىلع عزيزـها  حتمل اآلالف مئات وزحفت الواعظ، ادلين جنم الشيخ وأم 
  وأـهل   واألعّلم،  والّلفتات  الرايات  وتعتليهم  واألمراء،  والوجهاء  العلماء  يتصدرـهم
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  أكابرـهم   تشييع  بغداد  أـهل  اعتاد  اليت  املدائح  ويرجتزون  بادلفوف  يرضبون  اتلكيا 
  عيون   أبو  شال  شال،  العلم  حبر  شال  للرشيعة،  شيخ  شال  شال،  العلم  حبر  شال»  بها 

  «.شال العلم حبر شال الوسيعة،
  من  ألكرث   والعمل   السيارات  حركة   وتوقفت  واملقايه  األسواق  أغلقت  وقد

  الشديد   احلر  رغم  ومفتيها   فقيدـها   العراقية  العاصمة  ود عْت   وـهكذا  ،سااعت  ثّلث
  يلقض   القادرية،  احلرضة  إىل  املوكب  وصل  أن  إىل  أميال  مخسة  عن  تقل  ال  ومسافة

 .أكنافها  يف الربزخية حياته -اهلل رمحه- القييس   قاسم الشيخ
ا   األربعني  قاربت  جليلة  آثار ا   -تعاىل  اهلل  رمحه-  ترك    العلوم   شىت  يف  مؤلف 
  وافاه   وحني  خمطوطات،  فبقيت  الشمس،  نور  يرى   أن  ألكرثـها   يكتب  لم  والفنون،

 .اإلسّلمية اهلداية مجعية  ورئيس القادرية،  احلرضة  خطيب اكن األجل

  إىل   اثلانية    انل بهان  سيدنا   زيارة   اكنت   سنة  عرشة  بثّلث   رحيله  وبعد
  قاسم   الشيخ»:  بقوهل  -اهلل  رمحه-  القييس   قاسم  الشيخ  يذكر   فسمعته  العراق،
  رسول   عند  معنا   جملس  هلم   اآللوس   فؤاد  والشيخ  الزـهاوي،  أجمد  والشيخ  القييس

 . «املتنافسون فليتنافس  ذلك مثل ويف«. اهلل
يقني  بانلبي ني  وأحلقه  علي ني،  يف  كتابه  اجعل  اهلل     والصاحلني   والشهداء  والصد 

   .ا رفيق   أوئلك وحسن

   :مصادر الرتمجة

يف   املسجلة    انلبهان  حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكرات •
 . دلي  حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)

 (. 267: 1)   3ط  «السيد انلبهان»كتاب  •
 رمحهما اهلل. ،رسالة من الشيخ قاسم القييس إىل احلاج فوزي شميس •
      .مقابلة مبارشة  -رمحه اهلل-  ادلكتور حممود أمحد الزين •



 
 
 

 

18 

 مسموعة: ملفات 
 لسماع امللفات الصوتية، فضّل  اقرأ الرموز اتلايلة:  

 
 

 

 بغداد مفيتانلبهان:  سيدتسجيل لل
 1 !بييت ىلع أتت حىت أنا من :قال

 عن مهاوش  حممود  جاحتسجيل لل
 2 (.1) سيدنا مع وقصته قاسم الشيخ

 عن مهاوش  حممود  جاحتسجيل لل
 3 (.2) سيدنا مع وقصته قاسم الشيخ
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 (1)( احلاج مأمون ابلارودي51)
 م 1993  –  1936هـ/  1413 - 1355

 
ابلارودي    مأموناحلاج    ودل اهلل  عبد  عمر 

 ة. محا مدينة   م يف1936اعم 
مأمون  وادله  تويف وأبوهسبع  وعمر  أعوام،    ة 

وجده   اتليق  األغنام  تاجر  عمر  احلاج   الورع، 
 اهلل.   رمحهم ،ابلارودي  اهلل عبد الشيخ

فيه   وادلته    محاة   عوائل  من  ،قنوت   كوثر أما 
 .األصيلة

ا    ألنهم  ؛ محاة  يف  الكبرية  أرستهم  به   عرفت  لقب    وابلارودي قديم  اكنوا 
 .بابلارود  يشتغلون
من    ارحتل  من  مع  ارحتل  عمره   من  والعرشين  اثلاثلة  -رمحه اهلل-  بلغ  أن  بعد

ابلارودي رباباثلّلث  وأخواته  وادلته  بمعية  واكن  ،حلب  إىل  أرسة  -  وأميمة  ،: 
  حممد   الزرايع  املهندس  الشيخ  زوجة-  ويرسى   ،-خوجه  القادر  عبد  الشيخ  زوجة

 

أعد يل ـهذه الرتمجة الشيخ ـهشام األلوس، باتلعاون مع أوالد احلاج مأمون، وصهره األستاذ    1))
 حممود ابليك. 
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  املقيم   انلعيم  حيث  اتاخلمسين  أواخر  فيها   اإلقامة  واستطابوا ،  -إيمش  رضوان
  .باملهاجرين انلبهان سيدنا  فسماـهم ،انلبهانية الرحاب  يف األبدية والسعادة

 عمله: 
ا   -رمحه اهلل-  عمل   ملكتب  ا ثم مدير    االجتماعية،  اتلأمينات  مؤسسة  يف  موظف 

  أو   علم  طالب  أو  لشيخ  عون  من  اكن يقدمه  وـهو مرسور بما   حلب،  أوقاف  مدير
أنه   بالكفافاكن    رزقه  أن  ومع  ترميمه،  أو  مسجد  إنشاء  يف  خدمة  أو  حمتاج   إال 

يدخر  رمحه،  يصل  كريم،  مضياف  اهلل  أـهل  صفة  وـهذه  ،شيئ ا   لغده  يومه  من  وال 
 . يذهلم وال رزقهم نىسال ي ربًّا   هلم أن عرفوا  اّلين املتولكني

 
 رضوان عجم، ثم يارس عجم، ثم عبد املنعم السيد،   :انلاظر  من يمني

 ثم احلاج وجيه السيد، ثم احلاج مأمون ابلارودي 
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 : صلته بالعارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
  وقد    بُعد،  عن   مرة  من  أكرث  احلبيب  سيدنا   بمشاـهدة  احلاج مأمون  اهلل  أكرم

الشيوخ  وذكر  نشيد  جملس  حيرض  أن  مأمون  اعتاد أحد  أحد   ،عند  إيله    فجاء 
انلبهان  أحباب »لك  يقول  انلبهان  سيدنا   :هل  قائّل    أذنه  يف  وـهمس  سيدنا   مكنك: 

  نفسه   بل  ،املجالس  بتلك  انلفس  قرير  يكن  لم  مأمون  و«.  أنت عندنا   ،ليس ـهنا 
  فقال ،احلبيب ملّلقاة نهض ضاتله، ف اهلمسة بتلك وجد قدو ،والعلو السمو إىل تتوق

دايع   ،أعلمهم  ادلار  يف  ألـهل  وآخذ،  منك  أتعلم  ،محوي   أنا »:    لسيدنا    وال 
ا   اكن  اّلي  انلبهان  السيد  فوافق«  للمسجد  حلضورـهم ا   بل  للحكمة  مظهر    هلا،   ومنبع 

  الصادق    اتلابع  حمبه  إىل  املتبوع   جذب  ورسى   وذراته،  ذاته  سيدنا   حمبة  ختللت  وملا 
ا   ألـهله  سمح   -العزيز  رسه   قدس-  احلبيب  سيدنا   جمالس  حلضور  بالترشف   مجيع 
 .باحلضور وأمرـهم  بل النساء، ختص   اليت

  نظر  فلما   احلّلق،  إىل   مرة  ذات  فذـهب  حليته،  حيلق  اكن  أنه  عنه  أثر  ومما 
ف  املرآة  يفمأمون     صورة   ير  ولم،  فيها     انلبهان  سيدنا   صورة  رأىكشف اهلل هل 

   يدركها   و  يعرفها   ا الرؤي  وـهذه   حيلقها بعد ذلك،   ولممن حينها  حليته    فأطلق  ،نفسه
  ينظر   اكن  اّلي  انلبهان  سيدنا   احلبيب  حرضة   من   اليت أتتهم  الصادقة  املحبة  أـهل

 .والسّلم  الصّلة  عليه ،املصطىف احلبيب وجه إال فّل يرى  املرآة  يف
انلبهان  من  طلب  بارد   شتاء  يف أن    حيث   اجلامع  يف  به  يستدفئ   شيئ ا   السيد 
السيد    هل  رضحُي   فلم  ،سيدنا   أنظار  حتت  اكملة  سنة  فيه   اعش  -اهلل  رمحه-  ا مأمون  

  الكرس   ـهذا  ىلع  فاجلس  إذا بردَت » :  هل  قال  -به  اهلل  حفظنا -  لكنه  ،مدفأة  انلبهان
اهلل-  فكن  ،«اخلزيران برد   اكن  أنه  مسي ُيقْ   -رمحه  ا  ولو  إذا  ا  برد    ىلع   فيجلس  شديد 
  كرامات   من  به  اهلل  ما أكرمه  معه  حامّل    فراشه  ويدخل  نار،  كأنه  فيصري  الكرس 

 .انلبهان  السيد
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 زواجه وأبناؤه: 
  تريد   أم مأمون يا  أزوجك أنا » : هل فقال الزواج، يبيغ سيدنا  إىل بطلب تقدم

يا   تزتوج  أن إحداـهن    اليت   أمك  وتطيع  تطيعك  اعقلة  بنت ا   حتتاج  أنت؟  بين    أنت 
 ـهات   هلا:  قلت  إذا  أمك  ويف   فيك  تتأفف  واحدة  أن ترى   استعداد  عندكـهل    معك،
 . «وكما ترى  سيدي  أمرك : فأجاب ؟أليم ماء كأس
  أمحد  املرحوم  ابنة  -بأمر سيدنا -السيدة صفية    ططري   عمر  احلاج  هل  فخطب  

 . « اتلوحيد أـهل من إنه» :سيدنا  فيه يقول اّلي   السيد عمر الشيخ السيد ابن

 : أوالد احلاج مأمون
وحممد.  ا    ولم  ،انلبهان  سيدنا   سماـهما وقد    فاطمة،  حممد  االبن  -يسم  وـهو 

 العادة.  يه  كما  وادل احلاج مأمون اسم   ىلع -األكرب
  هلا   خيتار  أن   سيدنا   من   طلب  مأمون ا   لكن   باسمها،  وادلته  أشارت   .وراضية 
ا    ، راضية:  قال  «؟أمك  لك  قالت   ماذا »:  هل   فقال  وادلته،  مع   حبواره   خيربه   ولم   ،اسم 
  عمر  احلاج ابن  أمحد زوجة ويه«. لك قالت مثل ما  سجلها » :احلبيب السيد هل فقال

 اهلل.  رمحه ،ططري 
ا.   انلبهان السيد سماـها .  لكثوم وأم  أيض 
 . الرباء اعئشة اهلل رزقه سيدنا  انتقال بعدو ،أمحد ثم
 لم   لكنه  وأصدقاؤه،  إخوانه  احلبيب  حميب  لك  بل  خاص   أخ   ملأمون  يكن  لم

يزـهد  وقلبه،  عقله  سلبت  اليت    احلبيب  صحبة  إال  هل  ترق   سواه،   بمن  وجعلته 
  قد   تظنه  فهومه  إىل  واستمعت  هجالستَ   إذا  أنك  إال  ابلكلوريا   يكمل  لم  أنه  ومع
 ادلكتوراه.  حاز
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ا   تريك  ال  اليت الصادقة الصحبة  بركة  وـهذه  وال    انلبهان، السيد تباعأ  يف  صغري 
ا   أو  مّلاك    إال  أحدـهم  ختال   وأذواق   صادقة  وأحوال  شخصية  من  عليه  ـهم  بما   أمري 

 .ووقار  وسكينة وأدب ساطعة وأنوار
أن  اهلل  فضل  منو أكرمه  سيدنا   عليه  يف  نبهانية  بزيارات  قد    بيته،  عديدة 

رجّل  آخر داع  أن ، فوافقلزيارته مرة ذات داع مأموُن السيد انلبهان  أن ثدَ وحَ 
انلبهان   نفسه  -مكنة  ذووـهو  -السيد  ايلوم  انتظر  ، يف  املساء  سيدنا   وعند    مأمون 

الليلة؟!   ـهذه  يف  الطارق  َمني   ،يطرق  بابلاب  إذقبل أن يغفو  و  ،فتوجه للنوم  يأتي   فلم
احلاج    فقال،  دـهشة وحرية  يف  الستقباهل  اجلميع   وـهرع   -به  اهلل  حفظنا -  سيدنا   إنه

إنك  يف  قلُت   سيدي!  يا :  مأمون رأيُت إ  حيث  تأت   لن  نفيس:  داعك  نين    ذاك   أنه 
 . إيلك آت  أن ال بد و أنا وعدتك؛ ال: سيدنا  فقال املكنة صاحب الرجل

  يمنعين   ما اّلي  :فسأهل  ،  حياته  حال  يف  بمنامه  احلبيب  سيدنا   مأمون  رأى
   اهلل؟  إىل الوصول من

  رأى،   بما   سيدنا   مأمون يلحدث   وعند املساء ذـهب  ،(وْس ف  نَ   ْت سي : )  فأجابه
  يا »  :سيدنا   ا خماطب    رسه   مأمون يف  فقال   ادلار   باب  سيدنا   يفتح  فلم   بيته   باب   طرق

أدخل  منك  فألبسين   ،حرضتك  إىل  لدلخول  أـهّل    أكن  لم  إن  سيدي   بها  خلعة 
انلبهان    فتح   حىت  األخرية  مجلته  يكمل  لمف  .إيلك« ثم    برسعة  املزنل  بابالسيد 

  حيث   عريب،  ابن   األكرب   الشيخ   من  تعلمتها :  . قال»من أين أتيت بها؟!«  :مداعب ا   قال
 . جّلهل جل لربه قاهلا 

 ؟اآلن  تريد ماذا: سيدنا  هل فقال
   اهلل؟ إىل الوصول من يمنعينما  سيدي: فقال 

 «. نفوس  ست ؟املنام  يف اجلواب  أعطك ألم»: فقال
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   السيارة،   يف  يتحدثان  اثنني   سمع   سفرة  من   عودته  طريق   يف  ـهو   و   يوم  وذات
ا  سيدنا   نفسه  حيسب  انلبهاين  جامعإىل    انظر :  أحدـهما   فقال   قبة   دـهن  قد  ،حممد 

ا   القبب   طّلء   يكن   ولم   آخر،  ا والكم    أخرض،  بطّلء   جامعه   ، آنذاك  منترش 
 بيوتنا   إىل  نذـهب  أن  قبل  الشيخ  ـهذا  إىل  فور ا   نلذـهب:  هلما   فقال  مأمون،  فسمعهما 
ُ   ولم  اجلامع،  ودخلوا   صدقه، فذـهبوا،  ونتحرى    كيّل تدخل   سيدنا   ىلع  مأمون  مسل  ي

  انلبهان حممد  سيدنا   قاهل مما   فكن  املجلس، بهم  انتىه  حيث   وجلسوا   قلوبهم،  الريبة
  :«يتلكمون ناس   ننظو   األخرض،  بالطّلء   جامعنا   قبة  طلينا   أننا   علينا   ـهناك 

 يتذكر  أن  إيلها   نظر  أو  أحدـهم  رأى  إذا  يكفينا   يا سيدي  ،ملسو هيلع هللا ىلص  احممد    سيدنا   حانلا 
ا  سيدنا  وسلم،    وصحبه  آهل   وىلع  حممد  سيدنا   ىلع  صل  اهلل  :ويقول  ،ملسو هيلع هللا ىلص  حممد 

 . «  قال كما  أو ملسو هيلع هللا ىلص عليه والصّلة  اّلكرى   ـهذه يكفينا 

 :  ووفاتهمرضه   
  ال : يقولاكن  لكنه املرض، عليه وثقل أشهر، ستة املثانة برسطان مأمون مرض 

  وقبل   سيدنا،  أرى   ال  أنين  يذحبين  أن   ويكاد  لع    يؤثر  اّلي   لكن  ـهذا  لك  يهمين
   غرفته،   يفانلبهان    سيدنا   منامه  يف  ططري   عمر  احلاج  شاـهد  ونصف  بشهر   وفاته

  سيدنا   أصحاب  من  لكهم  أراـهم  يب  وإذ  قال:  عليه،  لدلخول   يستأذنون  وأصحابه
 حممود  يا   أرجوك  منهم، ودلي  يا  -يقصد احلاج مأمون-بعمك وإذ اهلل، توفاـهم اّلين

ورأفة    رمحة  ذلك   أذكر  ال أكرث  أو  أسبواع    يتأثر، فبقيت لكيّل   عمك  خترب   ال  )ابليك(
   حدثته    ثم   وأخرت   هل  فقدمت  هل،  برشى   بهذا   رأيت  ولكين  فراقه،  ىلع    ا وحزن    به

  من    أأنا   بين!   يا   آه:  ا باكي    يل   فقال  -اهلل  رمحه-  ططري   عمر   احلاج  عيم   بمنام
 وبكيت  وبكى  ،يب  عمر  احلاج  ظن  حسن  من  ـهذا!  سيدنا   وأصحاب  رجاالت

  للعّلج   دمشق  إىل  حلب  من  وانتقل  كرث،أ  املرض   عليه  وثقل  معه،  ا شديد    بكاء  
  احلبيب  سيدنا   فيه   تويف   اّلي   املشىف   يف   رحله  حط  ا وأخري    حلب،  إىل   اعد  ثم 

  األخرية   اثلّلثة  أيامه  وخّلل  ،-اهلل  رمحة-  إىل  فيه  وانتقل  )مستشىف حلب الوطين(
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  ، وكذا  كذا  سيفعل  وأنه  أمحد،   ابنه  سزيوج  أنه  ططري   عمر  الشيخ   عليه  يردد  اكن
  أين   ومن   سيدنا؟  تويف  أين  عمر   حاج  عيم:  مرة  لك  يف  ويردد  يقول  اكن  ولكنه

  اىل   إال  ـهنا   من   أخرج  لن  واهلل  ؟   أيامه  آخر  اكنت  أين   الرشيف؟   اجلسد   أخرجنا 
ا قربي،  ذلك.  قال مأمون احلاج  ستقول وغد 

  م1993اعم  اثلاين  أو  األول   ترشين  أواخر   السبت  وصباح   فقط  أيام  ثّلثة   وبعد
مأمون   فحدث  منامه،  يف  سيدنا   ططري   عمر  احلاج  شاـهد احلاج  ابن  الرؤيا    بهذه 
مأ  يقول   منامه  يف   سيدنا   شاـهد  أنه  ا حممد   احلاج  )مونألبيه    ايلوم   نفسك   جهز : 
 . (عندنا ل ستأت 

يناـهز   عن  احلبيب  برؤيا   ترشفت  أن  بعد  بارئها   إىل  الروح  فاضت  ثم   عمر  
   .واخلمسني اثلامنة

من   وقد   مأمون،  زوجها   وفاة   بعد   طويّل    تعش   لم   وزوجته   لن  نها أ  قبل  أخرب 
  ، اهلل  رمحهما   ،سنة  ومخسني  ثّلث   عن  ،م1998  يلولأ  يف  فتوفيت  يب،  باللحاق  تتأخر

   .اهلل  آنسهما 
 :مصدر الرتمجة

 .الشيخ ـهشام األلوس من حممود ابليك صهر مأمون بارودييل أعدـها 
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 ( الشيخ حممد أديب حسون52)
 م 2008  –  1913هـ/  1429 - 1332

 
العامل،   اللكتاوية، العالم  ملدرسة  اثلاين  املدير 

 رمحه اهلل.  ،الشيخ حممد أديب حسون املؤثر  ادلاعية

 والدته ونشأته: 
قرية    ودل العدس»يف  الشمال  اليت    «ياقد  يف  تقع 
مل  فعاش    م 1913  املوافق ـه1332  اعم   حلبدينة  الغريب 

إمام اجلامع الشيخ  ، وتعلم فيها القرآن الكريم عند  األوىل من عمره   فيها السنوات
 . أمحد العنداين
 دراسته:

وأخذ غرفة يف     مدينة حلب  إىل  بعدـها  فيها  انتقل  فجاور  القرناصية  جامع 
 . م 1927اعم  «معهد اتلعليم الرشيع»ا للعلم يف مدرسة الشعبانية طابل  

 شيوخه: 
م أكرمين اهلل تعاىل  1927 ـهاملوافق  1346يف اعم  »رمحه اهلل:  ،  الشيخ أديبيقول  

والعلم،   الفضل  أـهل  من  خنبة  فيها  واكن  الرشعية،  الشعبانية  املدرسة  يف  بدخويل 
بينما كنت يف أول العقد اثلاين    -رمحه اهلل-  الشيخ حممد اجلربيين   هم لع  ومن أمن  

لع وحنا  حمبته،  اهلل  ورزقين  عمري  كث  من  يف  أراجعه  فكنت  الوادل،  من  حنو   ري 
 أموري«.
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اخلرسوية املدرسة  إىل  انتقل  العلوم    ،فّلزم شيوخها   ،ثم  عنهم خمتلف  وأخذ 
 الرشعية والعربية. 

عل اتلييجفأخذ  أمحد  الشيخ  ىلع  القرآن  وـهو  -وم 
الشيخ   تلميذه  نقل  الكريم كما  القرآن  ذو سند اعل يف 

حداد الشماع  ،-بشري  أمحد  الشيخ  ىلع  ، (1)واتلفسري 
أسعد   الشيخ حممد  وأصوهل ىلع  والشيخ  والفقه  العبيج 

اإلدليب سعيد  واتلحممد  والسرية  احلديث  وعلوم  اريخ  ، 
الطباخ الشيخ حممد راغب  نطق ىلع  ، واتلوحيد واملىلع 

األيويب اهلل  فيض  فيها الشيخ  شيوخه  ومن  :  كذلك  ، 
جنيب حممد  ادلي خياطة    الشيخ  رساج  جنيب  حممد  إبراـهيم والشيخ  والشيخ  ن 

 . ـه1353وخترج فيها اعم   ، رمحهم اهلل.(2)( والشيخ أمحد الزرقا السلقيين )اجلد 

 : من زمالئه فيها
خلف ابلاسط  عبد  الرفايع،  حممد  سليم  املاير،  أمحد  اهلل  ي ايلاقيت،  عبد   ،
  .الصباغ، عبد القادر بللوحّلق، عبد اجلواد العطار، عبد الرمحن  

 

 

فقيه حنيف، ودل يف حلب، خترج ىلع يد الشيخ أمحد  ـه(:  1373-ـه1287الشيخ أمحد الشماع )  (1)
املكتيب)اجلد( وكذلك الشيخ بكري الزبري، هل دروس يف مدرسة اخلرسوية، وجامع ادليري،  
وجامع أغري، واألموي الكبري يف حلب، تويف يف حلب ودفن يف مقربة الصاحلني.  انظر »علماء  

 (. 220القرن الرابع عرش« )من حلب يف 

اجلوـهرة اثلانية يف سلسلة اّلـهب كما وصفهم الشيخ  ـه(:  1357-ـه1285الشيخ أمحد الزرقا )  (2)
يف   العام  اإلفتاء  أمانة  ومعاون  وقاضيها،  حلب،  يف  الفتوى  أمني  الطنطاوي،  لع 

 (. 148القسطنطينية. انظر »علماء من حلب يف القرن الرابع عرش« )
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 عمله:  
عدة جوامع حبلب مثل جامع قارلق وجامع محزة  يف    ا ا ومدرس  إمام  بدأ دعوته  

ا  بن زيد بأقيول انتقل إيله إمام    حني تم بناء جامع أسامة، وبيك وجامع احلدادين
ادلعوة  من معالم    أقيول  فمسجد أسامة بن زيد يف حملةم  1960اعم    ا ا ومدرس  وخطيب  

والقرآن واّلكر  واإلرشاد  العلم  بدروس  اعمر   فهو  الشهباء،  حلب  يف  من    ابلارزة 
ه انلاس ىلع اختّلف فئاتهم.   بعد صّلة الفجر إىل ما بعد العشاء، ويَُؤم 

يف  املال  جلمع  إذا حرضت جلان   أنه  والعطاء  ابلذل  يف  وسريته  شأنه  من  واكن 
ا  يفتتح  من  ـهو  يكون  اخلري  جلهات  يف  ءلعطا املسجد  ْدقُه  وصي ذلك  أثُر  ويَْظهر   ،

 تسابق احلارضين يف االقتداء به، فتكون سااعت مشهودة يكرث فيها اخلري والعطاء.
فيه   صىل  من  أول  حممدالوافتتحه  اكن  الشيخ  باهلل  وهل    انلبهان    عارف 

ا  فيه  الشيخ أديب  وبيق  فيه،  يف غرفة الشيخ أديب  خاصة  مذاكرات   ا ومدر س  إمام 
 . وفاتهوداعية إىل 

الفقه   مواد  واللكتاوية  واخلرسوية  الشعبانية  املدرسة  يف  أديب  الشيخ  در س 
 واحلديث واتلفسري واألخّلق.

ا دريس حني بلغ من العمر ستني واستقال من اتل ا إعطاء  ، لكنه بيق مّلزم  اعم 
 .  يف جامع أسامة بن زيد س اعمة للناس درو

 أوالده: 
ا   عرش أربعة  نساء، وأجنب   أربع   -اهلل   رمحه-  أديب   الشيخ   تزوج    ذكور  سبعة  ودل 

 إناث. وسبع، حممود  اهلل، ، عبد، يوسف، فاتح، أمحد، حممدابلاسط عبد :وـهم

 : همؤلفات 
 :منها  ،عدة  بني كتاب ورسالة يف موضواعت ا ألف الشيخ زـهاء عرشين مؤلف  
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 . إرشاد الطائعني لزيارة ابلدل األمني ▪
 . اتلفسري األنيق لسورة يوسف الصديق ▪
 .خمترص األذاكر ▪
 انلوافح املسكية يف الفتوحات املكية.   ▪
 اللؤلؤ واملرجان يف سرية ودل عدنان.   ▪
 خمترص كتاب املجموع يف الفقه الشافيع.   ▪
 . خمترص العهود املحمدية ▪
 شحذ اهلمم يف رشح احلكم العطائية.   ▪
 األذاكر لإلمام انلووي.  لوامع األنوار يف ترتيب   ▪
 السبع املنجيات.   ▪
 أخوة اإليمان.  ▪
 خمترص كتاب اتلاج.   ▪
 آالء الرمحن ىلع العارف انلبهان.  ▪

 : السري والسلوك وصلته بالعارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
سّلم ىلع الشيخ املريب  الشيخ حممد اجلربيين لل  هم اصطحب 1927  اعمصيف  يف  

الشيخ  حممد سليم خلف  أيب انلرص اهلل -، واكن  تهزت    حينما   -رمحه  إىل حلب  يأت 
ا  ا املدينة فرح   ، واكن  لقرى للسّلم ىلع الشيخ أيب انلرصبه ويؤمها الكثري من أـهل 

اكلشيخ   إيله  يأتون  حلب  علماء  اإلدليب  حممد  جل   وسعيد  ادلين  رساج  جنيب 
أمر الشيخ أبو  الرشعسوس    يف حملة  احلاج عبد اهلل الجني  وغريـهم كثري، ويف بيت

بتلقني الشيخ أديب اّلكر وذلك حبضوره    (يغ املنمحيدو )الشيخ عبد الرمحن  انلرص  
 .طريقة وأذاكرـها ثم الزمه وسلك ىلع يديه وواظب ىلع أوراد ال

السو أقام  قد  األمحر اكن  باب  يف  يد  يف  اّلي اكن  وسلوكه  أوج  انلبهان  سريه 
 . اخلتم  انلرص فحافظ الشيخ أديب ىلع حضور ـهذاحلقة ذكر بأمر من الشيخ أيب 
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  :ليس هل نظري من عدة وجوه   -الشيخ أديب-كما يقول اخلتم   ـهذا اكن و
 . أوج سريه وسلوكه واكن إذ ذاك يف ،  : أن مديره ـهو الشيخ حممد انلبهانأوال  
 :حلب أمثال  : اكن حيرض ـهذا اخلتم اغلب أـهل العلم ابلارزين يف مدينةا ثاني  

املرصي  أمحد  حارضي   ،الشيخ  حسن  صالح  ،والشيخ  أبو  نايج  والشيخ    ،والشيخ 
، فكنت  انلرصاجلربيين وغريـهم الكثري من علماء حلب ومريدي الشيخ أبو   حممد

 ترى حلقة اخلتم قد زانها العلم وكملها الطريق. 
ة أمضاـها يفيف ذاك اجلامع    ظهر السيد انلبهان    ة بعد مد  وحشة   ألول مر 
اكن  ، فأحاط به مجع غفري بني سالك وتائب ومتربك، ويف ختم اّلكر اّلي  وخلوة

قارئ  للقــرآن الكريم حسن الصوت، رقيق القلب يَبيك ويُبيك سي دنا   يقيمه حيرض
     ولَك من معه، ويفرتش بعضهم األرض من غلبة احلال عليهم، فيخي ل ملن يمر

 .  جنازة، ملا ـهم عليه من ذكر ورضاعة واجلامع أن  القوم جمتمعون ىلع بني القلعة
انلبهان    قال حممد  الشيخ  مسجل سيدنا  »كنت  كماـهو  اخلتم  :  من  أطلع 

 الوكنت   ،سنة أربعني من  رثأك  ا هل  را ص  ،صغري  تم، وأنا اخل باب األمحر وأنا مدير  ب
مع أبد  أبد    أحد  أميش  ىلعاا  أميش  الطريق،  جنب  رايأ؟  اذا مل .  وأنا  وأنا    حبكي 

  أريدألنين  بكي  أنوب، لكن  اّلعرف  أ  الو ،يل ذنوب   ليسبكي؟  أ  اذامل ،ماش  
  رث وأك  ،حبييبأريد  كنت أفهمها،   ما   ذه حبييب ميع، ـه أن  أعرف   حبييب، ما كنت 

ـه  أ  ذا من  ولكن ال  ما  امل عرف،  أبد  أكنت  ذاكرة  والعرفها    ا، أبد    نتلكم عرف  ن  ا 
لك ا  يا   :هلمول  أق،  نيقعدو  مخسون  أربعونابليت  إىل    يللة  لكميع    نيروحو هلل 

مشلك    ،أـهل علم  ،جتار  ،ني لَكي شَ مُ   صغري    ، كبري  ملسو هيلع هللا ىلصانليب    ىلع   مرة مئة  واحد يصل  
 ،ا دنيوي  ليس    تلكم، بعدـها نانليب  ىلع  نيصلو،  ا أبد  ينخيالفو أن    نقدروال ي ،نملو  

 من  رثأك ،اهللنريد  حنن   ،اهللحنن عبيد  .  وال اآلخرةلدلنيا    ما نلا وما  ،ادلنيا   ل  وَ تلُ 
 . «يوجد  ال ذاـه
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أديب   الشيخ  إىل  حيدثنا نعود  انل»:  وـهو  أيب  لشيخنا  أثر  أكرب  وإن  ـهو  أال  رص 
هللف آثارـها وهلل أنوارـها    ،، عشت معه قرابة ثّلثني سنة شيخنا الشيخ حممد انلبهان

 ! أطيبها  ما أبركها وما 
فأخذ   الورد  ىلع  مواظبني  وكنا  مرة  مأخذ  حرضت  لك  قلوبنا  من  املجلس 

لم أقدر ىلع املطالعة ، فبت إىل غرفيت يف مدرسة القرناصيةوخرجت من اخلتم وذـه
الورد  مستلق  لقوة  وـهو  الرؤيا  يف  انلرص  أبا  شيخنا  أرى  يب  وإذ  فاضطجعت  ىلع  ، 

ا إيل لّلضطجاع  عليه وإذا به يفتح ذراعيه مشري    ، ودخلتظهره يف إحدى الغرف
ىلع ذرايع كهيئة الشجرة اجلميلة    ا وملا استيقظت وجدت نقش  فاضطجعت    ،جبانبه

، وعندما ذـهبت  قش باق ىلع ذرايع مدة ثّلثة أيامونسيت الرؤيا فكنت أتوضأ وانل
وـهنا   رقبيت  يف  آخر  نقش  أثر  ىلع  رفاق  بعض  نبهين  املدرسة  إىل  اتلايل  ايلوم  يف 

إىل الغشيم  حممد  الشيخ  بصحبة  فذـهبت  الرؤيا  حم  تذكرت  يف سيدي  انلبهان  مد 
 «. ، ومن ذلك ايلوم بدأ ارتبايط حبب الشيخاللكتاوية، فقصصت عليه ما رأيت

انلبهان   حممد  الشيخ  باهلل  العارف  استقر  فيها    وملا  ودخل  اللكتاوية  يف 
ج  واحلا   ،اخللوة اكن ال يأت إيله فيها إال اخلواص من إخوانه اكلشيخ أمحد املرصي 

غرفة خاصة يف    ثم اكن بعدـها للشيخ أديب،  وغريـهم  ،والشيخ أديب  ة،حممود محوي
ا   اكن   اّلي  القبو  جبانب  اثلالث  الصف   مكن  اللكتاوية ويه  ،  القديم  ابلناء  يف  مطبخ 

 .  السيد انلبهان ىلع حضور جمالسالشيخ أديب  حافظف
أديب  قال   اهلل ر-الشيخ  اللكتاوية   -محه  عن  يتحدث  و»:  وـهو  األيام  إذا  وتمر 

ار الشيخ انلبهان تشع ىلع  ، وأنوللصادقني يلل نهار  ا بمسجد اللكتاوية يصبح مقصد  
يفاجلميع وسكونه  العقول  ،  يسيب  وبكاؤه  مراقبته  بأبلاب  ،  يأخذ  يلايله  يف 

اجلذاب وجهه  ابلرص  ومأل  العذب،  حديثه  السمع  فمأل  وأما  املتعبدين،  نظراته  ، 
، ولم تمض سنوات حىت صار جامع  هلا وقع الغيث يف األرض املجدبة  األخاذة فكن

 . «ه زينة للبدلة وملجأ لطاليب احلقاللكتاوية كما ترا 
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يعر ف انلاس بسيدنا انلبهان ويقول هلم: ـهناك يف زماننا من    -رمحه اهلل-اكن  
 . يدنا انلبهان ويعين بذلك س  .ـهو مثل اإلمام الرفايع مثل سيدنا اجليّلين

يثق بالشيخ أديب وّلا فقد أولك إيله العديد    -قدس رسه -اكن سيدنا انلبهان  
  .من األمور يف اللكتاوية

  العلوم   نهضة  دار )  اللكتاوية مدرسة  لسيد انلبهان قبل بناء  تدريس أصحاب ا
 : (الرشعية

العلوم الرشعية  قبل نشأة دار نهضة  : »رمحه اهلل،  ال ادلكتور حممود فجَ نلا  كتب  
بتوزي السيد  جممواعت أمر  مخس  إىل  اخلواص  إخوانه  مرتبطة  ع  جمموعة  ولك   ،

  أديب   الشيخ   وـهم   بمسؤول عليها من أـهل العلم ممن هل قََدم وقيَدم عند سيدنا  
 ، خ حسان فرفويطلشيوا   ،لطيف  حممد  والشيخ  ،عّليا   ادلين  عّلء   والشيخ  ،حسون

فجَ  نؤمن ساعة، وطلب  ال، واهلدف من  والشيخ حممود  بنا  اجلْس  احللقات:  ـهذه 
القرآن بتّلوة  واتلوايص  واخلميسالعلم،  االثنني  وبصوم  احللقات    ،،  هلذه  واكن 

أحد  لقا  بيت  يف  سيدنا  مع  وبعض  إخواننا ءات  سيدنا  ضيوف  حبضور  ويُسمح   ،
 .«األفراد من حلقات أخرى بدعوة سيدنا أو صاحب ادلعوة 

 :املدير واملدرس 
اوبعد   الرشعية»ملدرسة  افتتاح  العلوم  نهضة  أديب  «  دار  الشيخ  رمحه  -اكن 

فيها   -اهلل املدرسني  أوائل  الطّلب  من  اختبار قبول  ، وكذلك ـهو من أعضاء جلنة 
فيها  يتصدر  أيض    اليت  فيها  وحيرض  انلبهان  وأحيان  حممود    كتورادل  ا السيد  ا فجال 

 . الشيخ عمر مّلحفيج
أديب   الشيخ  فيها  احلديث(احلد   -اهللرمحه  -ودر س  )منهل  الرشيف  ،  يث 

األخّلق ف)وكتاب   مكرم  يف  اخلّلق  أيض  (تح  ودر س  املحمدية،  والشمائل  فيها   ا ، 
 الفقه. 
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هلم  اكن   فيشبه  لطّلبه  املحمدية  الشمائل  تدريس  يف  وشيق  رائع  أسلوب  هل 
اهلل   رسول  وصورة  به    ملسو هيلع هللا ىلص ـهيئة  فيحببهم  هلم  ويرشح  انلبهان  فكن ،  بالسيد 

 .طّلبه ينتظرون درسه وحيبونه
يل  احلسن  كتب  ادلكتور عبد اهلل  الشيخ  أكرمنا  »  :(1)تلميذه  بمعرفة  اهلل  لقد 

انلبهان   سيدنا حممد  الكريم  ذلك  وارثه  ْن  مي أساتذة   عن  باتَلليق  علينا  وَمَن   ،
واملريب   الفاضل  الشيخ  وأستاذنا  شيخنا  منهم:  األول،  الرعيل  َن  ومي انلَضري،  ادَلْوح 

وإخّلص  ومريديه بصدق  نزيك ىلع  =  املتفاين يف خدمة طّلبه  وال  حنسبه كذلك 
ا أحد  حسون  =اهلل  أديب  حممد  واسعة،  الشيخ  رمحة  اهلل  خري    ،رمحه  عنا  وجزاه 

األخّلق  -اجلزاء ومادة  الرشيف،  انلبوي  احلديث  عنه  تلقينا  مما  والفقه    واكن 
 . الشافيع

ونظراته،   صوته،  ونربات  َسْمتيه،  يف  تتجىل  فيه،  متجسدة  األخّلق  نرى  فكنا 
األب تلك  وأردد  أذكر  زلت  وال  طّلبه،  إكرام  وُحنُوِّه ىلع  يف  نلا  اختارـها  اليت  يات 
 العلم وعزة العلماء، واليت كنا نراـها متجسدة فيه: 

 : (2)ويه قصيدة طويلة، منها ـهذه األبيات
 رأوا رجّل  عن موقفي اّللِّ أحجما   ون يل فيك انقباض  وإنما ــــيقول

ما لَعَ   و َعَظُموه يف انلفوسي ــــول  و أن أـهل العلمي صانوه صاَنُهمــول  ظِّ
 جَتَهما  حىت  اعي ــــــحُمَيَاه باألطم  ن أـهانوه فهانو وَدنَُسوا ـــــــولك

 

 

اثلالث  يف   سريته  تأت  (:م1954/ـه1373)  حسن حممد    اهلل  عبد  ادلكتور  (1)   ادلرر »  من  القسم 
 . «احلسان

سنة    (2) املتوىف  العزيز،  عبد  بن  لع  اجلرجاين  للقايض  قصيدة  القايض »ـه.  392من  ديوان  
العزيز عبد  بن  دمشق  127)  «اجلرجاين لع  البشاير،  دار  صالح،  إبراـهيم  سميح  بتحقيق:   .)

 سورية.   
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أ علمه،    من  منا تعلَ   مما   أكرثُ   مالك    أدبي   من  تعلَمنا   حد تّلميذ مالك: ما وقال 
 وتعلمنا منه الكثري. 

وإن اكن   تعلمنا من علمه،  أكرث مما  تعلمناه من أدب شيخنا  ما  وأقول: وحنن 
 . «علمه لكثري. كيف ال وـهو الشيخ أديب

مدير   المل  ا أصبح  الرشعية(  لكتاويةدرسة  العلوم  نهضة  عبد   )دار  الشيخ    بعد 
ا الرمحن احلوت  ا واحد   . م 1972 إىل اعم فيها   ودر س  م1965 – 1964 اعم 

 :قصة استقاتله من إدارة اللكتاوية
الشيخ أديب حسون واكن جاءين  »  : -رمحه اهلل-  الادلكتور حممود فجَ كتب نلا  

مهامه يل  يعدد  وصار  ميع  وجلس  غرفيت  إىل  ادلار   ،وأشغاهل  ،وارتباطاته  ،مدير 
إدارة    وأبدى إيلَ  ارتياحه يف  اللكتاويةمعدم  املدير  أل  ؛درسة  نه حباجة أن يكون 

 وـهو غري متفرغ ملا ذكر من أشغاهل.             ،متفراغ  
سيدنا   إىل  اتلويم    ذـهبت  يف  فيها  قر-واكن  واكن  حلب  غرب  جنوب  ية 
لسيدنا   زرايع  اتلويم  -انلبهانمرشوع  إىل  أذـهب  أن  من اعدت  فسلمت  ،  وليس 

ـهو؟     : ما ثم قال  أن خيرجوا   إخواننا ىلع سيدنا وقلت هل: جئت ألمر مهم، فطلب من  
 فذكرت هل ما قاهل يل الشيخ أديب من دون أن أذكر هل أن الشيخ أديب جاءين وشىك

دارة ىلع أن يكون ذلك  يكون املدير غريه وأن يعفيه سيدنا من اإليل وطلب أن  
مين اكن-  ،ابتداء  لسيدنا   -وقد  أديفقلت  الشيخ  يرتاح  أن  نريد  عمل  :  من  ب 
وتُ  مدير  يِّ عَ اإلدارة  غريه نوا  سيدنا  ،  ا  بمدير؟     :فقال  آت  أين  ترى  أمن  من  نت 

زمن   سيدنا  فأطرق  لطيف  هل: حممد  فقلت  ثم  يصلح؟   إىل حلب ا  أنزل  قال: حينما 
  : سلمفقال سيدنا هل،  يستأذن سيدنا لذلـهاب إىل احلج  جاء الشيخ أديب. وسأضعه

املدرسة إدارة  لطيف  حممد  بها    وـهكذا،  الشيخ  لطيف  استمر  سنواتحممد  ،  سبع 
  .«مباركة واحلمد هلل ة  بَ قْ نت حي فك 
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 :درس الرجال
الوحيد العالم  ـهو  أديب  الرجال    الشيخ  بدرس  انلبهان  السيد  يولكه  اّلي اكن 

اجلمعة   العلماء  ،اللكتاويةجامع  يف  مساء  من  مجع  فيه  الشيخ  واكن حيرض  ويليق   ،
تنوير  ) من  أو    (موعظة املؤمنني )أو    (لواقح األنوار القدسية )أديب ادلرس إما من  

 . (القلوب 

 : درس النساء 
 هل.   تسجيّلت كما يف   ابه أحد    انلبهان السيد لكِّ وَ أما درس النساء فلم يُ 

انلبهان    قال أحد  ـهل  »:  السيد  أريد  النساء حبلبأنا  أريد    ؟!ا يدرس    ؛ال 
قلت: اقرأ    -رس دَ يريد أن يُ -قلت للشيخ أديب    ،أخاف عليه ال أخاف منهألنين  

دائم   خا لكن  علئا  خا ف  ال  منكئيك  خف  يتوجه  ائف  ،  تأخذ    المرأةقلبه  أن 
 «. ، أخاف عليكم لككمال أحد يأخذه  ، أنا قليبقلبك

 : اسألوه 
إذا »:  بلعض أصحابه  مصدر ثقة عند السيد انلبهان قال  اكن  الشيخ أديب  

 . لفتواه أي اطمئنوا  «ماء بارد يف كم رجلأحطوا ف سأتلم الشيخ أديب 
: قالعد عمر طويل إذا انتقلت فمن أسأل؟  : سيدي بقال لسيدنا أحد أصحابه

 اسأل الشيخ أديب. 
 . «الشيخ أديب أديب»:  سيدنا قال عنه 

 : حلقة اذلكر
 . ااّلكر إذا لم يكن موجود  واكن يولك إيله سيدنا انلبهان إدارة حلقة 
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:  ا يف اّلكر فمن يدير احللقة فقال: سيدي إذا لم تكن موجود  سئل سيدنا  
حممد لطيف فإن لم يكن  شيخ  فال  امد أديب حسون فإن لم يكن موجود  الشيخ حم

 . ا فالشيخ عّليا موجود  

 : أسفاره مع السيد انلبهان
كن معه يف رحلة  فانلبهان داخل سورية وخارجها،    السيد الشيخ أديب صحب  

والقرى    والكويت   قالعرا  دمشق  إىل  زيارات عديدة  معه يف  واكن  وبلنان،  وتركية 
 .واألرياف كقرية اجلابرية وغريـها 

 حجه: 
تعاىل-  قال اهلل  اعم  -رمحه  يف  فامتثلت  1384:  باحلج،  انلبهان  السيد   ـهأمرين 

ضله وبركته لع، وقد أرسلت هل رسالة من مره واكنت أول حجة حججتها، وتمم فأ
مكة مؤثرة تفيض باملعاين الروحية، وملا رجعت من احلجاز ألسلم عليه وذلك قبل  
احلج   القادمة سنكون يف  السنة  : يف  قائّل  فبرشين  األدب  ـهو  وـهذا  بييت  أدخل  أن 

اكن   وـهكذا  اهلل.  شاء  إن  ا  احلج  مجيع  رحلة  يف  معه  إيلو  ـه1385اعم  فكن  ه يولك 
ومن ـهذه ادلروس    وما حيتاجون إيله من أمور رشعية،  تعليم احلجاج شعائر احلج

  .طوال الرحلة  ى انلاقّلتحدإىلع   واكن مسؤوال   ماـهو مسجل،

 : إجازة بإرشاد انلاس وإدارة حلقة اذلكر
ابلاسط عبد  الشيخ  اهلل-  (1)انلرص  أبو  كتب  السادة    -رمحه  بطريقة  إجازة 

فوافق ووقع    للشيخ حممد أديب حسون وأىت بها إىل السيد انلبهان    انلقشبندية
 . عليها 

 

  يف   ودل  وادله،  بعد  انلقشبندية  الطريقة  شيخ  (:ـه1402-ـه1330)  انلرص  أبو  ابلاسط  عبد  لشيخ ا(  1)
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جعل   انلبهان  السيد  أن  اإلجازة  ـهذه  خّلل  من  خطأ  بعضهم  فهم  وقد  ـهذا 
حسون   أديب  حممد  الشيخ  أنكره  أمر  وـهذا  خليفته  أديب  اهلل-الشيخ    -رمحه 

 . ه حيثما شاءأمرَ  يضعُ  واهللُ  اأحد   فلِّ السيد انلبهان أنه لم خُيَ  تبينيعن   فضّل  
  -هللرمحه ا-زرت شيخنا الشيخ أديب    :قالالشيخ عثمان عمر املحمد  حدثين  

فقال اخلّلفة  قضية  عن  ما »:  فسأتله  أنا  ابين  تلميذ    يا  السيد  عن  ا صادق    ا رصت  د 
 «. ، سيدنا لم خيل فين انلبهان حىت أكون خليفته

انلبهان  قال   ثقة  »  :السيد  أعطيت  ما  من   ،ألحدأنا  وال  الرجال  من  ال 
ببالكم يبىق  حىت  لكم  !النساء  يقول  عليكم  يكذب  ويرجع  أحد  يأت    : ال 

 «. الشيخ أعطى
اليت قصد  اخلّلفة  ـها واثلقة  انلبهان يه  السيد  أو  ال جم   ،ـهنا  بتدريس  إذن  رد 

 .موجود  ذلكف أو إدارة ذكر وعظ 
 :مناجاة

يا رىع اهلل ذلك    :خياطب فيها شيخه السيد انلبهان  -رمحه اهلل  -مناجاة هل  
الصبوح الكبري،  الوجه  السمح  القلب  ذلك  اهلل ىلع  اخلري .  يا رضوان  يا جمالس  آه 

 ! آه يا جمالس املذاكرة وانلور !والرب
وال يمأل قلوبها   ،حريى واهلة ال تقنع بعد وجهك  ا آه يا سيدي: لقد تركت قلوب  

 . بعد نورك نور
  .! إن املنصفني قليلونوريبإي 

 
 

  إىل  انتسب  ثم   العلوم،  عنه   وأخذ   انلرص  أبو  حممد  الشيخ  املريب   وادله  حجر  يف  ونشأ   محص،
 أيب )  جامع   يف   ذكر  وجمالس  دروس   هل    ـه، 1353  اعم   فيها   دراسته  أنىه  حىت   اخلرسوية   مدرسة 

  يف  حلب   من  علماء »  انظر.  الصاحلني  مقربة  يف   ودفن   ،حلب  يف   تويف   ، (العثمانية)  وجامع(  ذر
 (. 341 ) «عرش الرابع القرن
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يق به أن خياطب  سيدي ال أقدر أن اخاطبك بكنيتك أيب أمحد فالصغري ال يل
 .  الكبري بغري سيدي

   أقول
ُ
وأعرتف بفضل تربيتك وحبسن توجيهك وإخّلصك هلل يف    ر  قي سيدي وأ
 .وطابت آثارك  ا طبت حيًّ   .سائر ميادين حياتك

جزاك اهلل عنا خري ما  ،  واملرشد العظيم  ،سيدي لقد فقدنا فيك املريب الكمل
 .عن إخوانه وأحبابه اكمّل   ا جزى مرشد  

  .أنايج روحك اخلفاقة فوق ـهاماتنا  نسيدي يطيب يل أ 
وطيفك احلبيب حيث أرى مثالك البسام    ،يطيب يل أن أنايج روحك الشفافة

آثار احلب هلل باللطف حيث أرى يف وجهك احلبيب  آثار   ،واخلشية منه   ،الفياض 
 !ما أحىل بسماتك املليئة بالفيض وانلور .املراقبة

أعرب فيض   ؟ماذا  من  وحياتك   .غيض  وأفعالك  أقوالك  وطابت  طبت  سيدي 
   حبيب إىل حبيب ولكما غرد ىلع فنن عنديلب. والسّلم عليك لكما حن   .لكها 

 :  السيد انلبهانتلقني 
الشايمالشيخ   انلبهان  نىع  اّلي  ـهو    حممد  الشيخ حممد  ىلع مئذنة   سيدنا 

 يف تغسيل السيد انلبهان  شارك اكن الشيخ حممد أديب حسون ـهو اّلي  و  ،اللكتاوية
   .اتللقني املعروف  هُ نَ قَ لَ ثم صىل عليه و

 :لكمة للشيخ حممد أديب حسون يف تأبني السيد انلبهان  
راجعون إيله  وإن ا  هلل  ي  ﴿،  إن ا  َ َّللي إينَا  قَالُوا  يبَة   صي م  َصاَبتُْهم 

َ
أ إيَذا  يَن  إييَلْهي  اَّلي َوإينَا 

ُعونَ  نقول  (156)ابلقرة  ﴾  َراجي ونعم   :وحنن  اهلل  إيله راجعون، وحسبنا  وإنا  إن ا هلل 
 وال قوة إال باهلل العل العظيم. ، وال حول الوكيل
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يا أاهلل   يقوم    ،رب   جرنا يف مصيبتنا  ما  الصاحلني  وأخلف علينا من عبادك 
 مقام عبدك اّلي أخذته إيلك وأَحبَك طيلة حياته.  

 «.أكرث من ريب ومن رسونلا  اإين ال أحب أحد  » : واّلي اكن ال يدع أن يقول
بآثاره   يا  اإلنسان  يُعرف  إنما  ربه، وسيسادة:  إىل  أمامكم رجع  اّلي ـهو    ، دنا 

 ا. ا مرضيًّ ضي  رجو من اهلل تعاىل أن يكون را ون
رمحة اهلل  -اّلي عرفه منذ صغره وشبابه منذ أن كنا يف زمن شيخنا أيب انلرص  

ع اهلل  ورضوان  ـهو    -نهعليه  شيخنا    اكن  عند  األول  انلرص  أاملريد  رمحه -يب 
، واكن إخوانه لكهم ينظرون إيله بنظرة االحرتام واتلكريم واتلعظيم ملا يرون -اهلل
 نظر الشيخ إيله ذلك انلظر احلسن. من 

أن اهلل تبارك وتعاىل َمَن   ا ا وسمعتم مجيع  سمعنا مرار    ولقد من  اهلل عليه فيما 
اهلل   لرسول  الكمل  باحلب  سائر    ملسو هيلع هللا ىلصعليه  يف  وال  يقظته  يف  يفارقه  ال  اكن  حىت 

 . ملسو هيلع هللا ىلصأحواهل حينما اكن ملتهب القلب بمحبته 
الشيخ   أمام  أبو انلرص  يقول    -رمحه اهلل-واكن حني جيلس   حسن  أليبالشيخ 

 : با حسنأ: أنشدنا يا  -رمحه اهلل-املنشد  
 ( 1) اللُك  عندكم    اكن   لو  كم يرض    أخذتم فؤادي وـهو بعض فما اّلي 

أمامنا  كن  ف ـهو  اّلي  الشيخ  عن  يؤخذ  حىت  ابليت  ـهذا  يتمم  اهلل -ال  رمحه 
بعد  إال  يصحو  فّل  ،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  تامة بغيبوبة    السيد انلبهان  تأخذف  -وريض عنه

 أين اكن.  يحدث عن نفسهفسااعت 

 

( ابليت لسيدي ابن الفارض، أبو حفص رشف ادلين عمر بن لع بن مرشد احلموي، من محاة 1)  
 ـه(. 632سورية، وتويف يف مرص )يف 

 (. مطبعة مصطىف بايب احلليب.  93)  «ديوان ابن الفارض»وانظر 
 وـهذا ابليت من قصيدة مطلعها: 

 ُل قْ عَ        به    وهَلُ ىَن ْض مُ    هُ فما   اختارَ   ُل هْ باحلشا ما اهلوى سَ  مْ فاسلَ  ب  ـهو احلُ 
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م اكن مربيًّ   ا للمريدين. وحينما ترعرع وتقد 
: أنهم ومن أعظمها وأكربـها   ،وعّلمات  ،ماتهلم عّل   وإن شيوخ اإلرشاد  

ون لك مريد ىلع حسب حاهل رمحه  -وـهكذا اكن سريه    ،ويعرفون كيف اجتاـهه  ،يُسري 
عنه وريض  حوهل  -اهلل  من  مجيع  ويعرف   ،مع  يناسبه  بما  إنسان  لك  يَُسري   فكن 

و  أ اخلواطر حينما تذكر هل خاطرة كيفما اكن وإذ به يبادرك بأن ـهذا من الشيطان  
 عرفة من أبرز صفات شيوخ الرتبية. ، وـهذه اململيك أو رب اينو أمن الرمحن 

مدة     -رمحه اهلل وريض عنه-بعد فقدنا لشيخنا أيب انلرص    ولقد صحبناه  
ما  ، بل ما فعلت خّلف األوىليل مخسون سنة و» :وسمعنا منه أنه اكن يقول، طويلة

 .  منقبة كربى واهلل إنها  .«ا بد  خّلف األوىل أأفعل   نخطر ىلع بايل أ
ـهذه املدرسة اليت ُتَقر   ،  اآلن جالسون فيه ـهذه املدارس   حنن  ما   ومن آثاره  
لك سنة طّلب فيها  ، ويتخرج  ني اليت جتمع حنو مئيت طالب علمبها عيون املؤمن

امل عيون  وعلمهميقر ون  وفَهمهم  ـهيئتهم  يف  باألزـهر  ؤمنني  يلتحقون  ولكهم   ،
 اجلي دة. ويأخذون العّلمات احلسىن  

ابلنا  املدرسة اثلانية تلنشئة  تعليم    ،ت تنشئة دينيةكما أن   ا ا مهنيًّ وتلعليمهن  
 فضل احلسنات دلى العوائل الفقرية. مع علمهن  ادليين يكون هل أكرب االثر ومن أ

بيده غرسها  اليت  اإلسّلمية  انلهضة  مجعية  بنصاحئه  ، وعند  ورب اـها    ،وسقاـها 
اليت   ،بتوجيهه اجلمعيات  أحسن  من  ليه  وتوجيهه  بهمته  بأعضائها  ختدم  ودفع   

لف اعئلة كما أنها تعول  أمن    قريب ا الفقراء واملساكني من جهة أنها ترصف وتعول  
 عز وجل.  ،ثر هل أثر كبري عند اهللإن ـهذا األ، ـهاتني املدرستني العظيمتني

كربى وكثرية ال تعرفونها  إن ـهنالك عوائل  »  :زد ىلع ذلك ما سمعته منه يقولو
 . «وال تعرفها انلهضة ستُذَكر بعد ممات وَسيُعلَُم الفضل بعد انتقايل

بَه بإخّلص ال لَُه لك اإلجّلل إن اّلي يصاحب الشيخ وَصحي  . بد  أن جُيي
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 . ع اّلي قاوم اللك بكّلمه القوي إنه العالم الشجا 
 اّلي ال خيىش يف اهلل لومة الئم. إنه 

ي الوفود  إنه اّلي اكن  الفرنيسبعث  ايلوم يبعث إىل ،  إىل أن ذـهب االستعمار   
هلا  ويَُمو  اإلسّلم  بالوفود  عن  يلدافع  ذلك  اقتىض  يف    ،إن  ويف  واكن  اإلسّلم  خدمة 

 وربح بها من ربح.  ،فاز بها من فاز خدمة املسلمني. 
 .وما سيظهر بعد أكرث مما سمعتم وىلع لك ما سيذكره انلاس بعد

 ّللك 
ُ
 .نونقول: إنا هلل وإن ا إيله راجعو، ا بهذا املصابي املسلمني مجيع  عز  أ

ما يقوم نلا بدل ـهذه    اهلل اجعل نلا يف علمائنا ويف طّلبنا وإخواننا املؤمنني
   واحلمد هلل رب العاملني.، إنك سميع جميب .اخلسارة

 وفاته:  
الشيخ   أديب حسونتويف  وتسعني اعم    عن  العّلمة حممد  ثّلثة  يناـهز    ا عمر 

ذلك   االثنني واكن  يوم  مساء  األوىل   28  حبلب  حزيران   3  املوافق    ـه 1429  مجادى 
 . يف جامع أسامة بن زيد فنودُ ل عليه ، وُص م2008

 :مصادر الرتمجة
   لشيخ حممد أديب حسون.ل «آالء الرمحن ىلع العارف انلبهان»كتاب  •
 . «علماء حلب يف القرن الرابع عرش»كتاب  •
  املسجلة     انلبهان  حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكراتدروس و •

 . دلي  حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)يف 
 . املسجلة دروس الشيخ عّلء ادلين عّليا  •
فجال،   • حممود  املحمدوادلكتور  عمر  عثمان  اهلل  ادلك و،  ادلكتور  عبد  تور 

 .مراسلة كتابية، وت ح ادلكتور حممود و، احلسن
      .لكتاويةالجامع تسجيّلت  •
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 ملفات مسموعة: 
 لسماع امللفات الصوتية، فضّل  اقرأ الرموز اتلايلة:  

 

 

 
 يتحدث عن انلبهان تسجيل لسيدنا

 .النساء تدريس
1 

 : أناانلبهان يقول فيه  تسجيل لسيدنا
 من ال ألحد اآلن إىل ثقة عطيتأ ما

 .النساء من وال الرجال
2 

 
 انلبهان. سيدال عن أديب للشيخ لكمة

 
3 

 4 .تلقينه سيدنا قبل ادلفن

 
 حممد للشيخ أديب الشيخ تأبني 

 .حوت 
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 ( الشيخ حممد بشري حداد 53)
 م 1992  –  1909هـ/  1412 - 1327

 
اللكتاوية  جامع  إمام  املقرئ،  املتقن،  احلافظ،  العالم 

األول،   الشيخ  وخطيبها  بشري  ـهو  أمحد  احممد  الشيخ  بن 
 ، واشتهر ب»الشيخ بشري«. حداد احلليب

 نسبه ومودله: 
اعم   حلب  يف  ودله  .م1909ودل  عبد    الشيخ  حدث 

  من   مرص  من   أصلهم   أن  حداد  بشري  الشيخ   ابن   املحسن
 . ملسو هيلع هللا ىلص انليب   بيت آل من يملَ العَ  بيت

أربع   فقد   ا يتيم    يف حلبنشأ    نشأته:   وادله وعمره  فراعه شقيقه  سنوات  تويف   ،
لع  حممد  مؤذن    األكرب  يعمل  اكن  حبلب  ا اّلي  احلدادين  حملة وخمتار    جلامع  يف  ا 

السننيتالشميصا  لعرشات  الكريمية  القرآن  تعليمه  ىلع  وحرص  يف    ،  فسجله 
  عمره ىلع يد الشيخ حممد بيازيد و  القرآن الكريم، فحفظ  حلبيف    مدرسة احلفاظ

 . لم يتجاوز اخلامسة عرشة 

 أوالده: 
مهدي أمحد  والشيخ  املحسن،  عبد  حممد  منريالشيخ  حممد  والشيخ  وسعد  ،   ،

 .وبنتان ،ادلين
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 دراسته وشيوخه: 
 . وبيق فيها بضع سنوات، وية حبلبلَ درسة احلَ ثم اتلحق بم 

العّلمقرأ  ثم    الشيخ  ابن  الأمحد    ة ىلع  حاشية  العثمانية  جامع  يف  كردي 
يف    حممد انلاشد ىلع الشيخ    كما قرأ حاشية الطحطاوي ىلع مراق الفّلح  ،اعبدين

احلدادين الشيخ رشيف كردي كتاب  ،  جامع  األحبر»وقرأ ىلع  مع رشحه    «ملتىق 
 دة عرش سنوات يف مزنهل.م «جممع األنهر ملتىق األحبر»اب كت

 : اومن شيوخه أيض  
  ،والشيخ أمحد الشماع،  قطر انلدى  ودرس عليه  ،الشيخ حممد سعيد اإلدليب 

عقيل خري  حممد  الشافيع،  والشيخ  الفقه  عليه  عليه    وتلىق  قرأ  حاشية »حيث 
والشيخ حممد    ،يف داكنه يف سوق الزـهر يف حملة باب احلديد  « ابلاجوري ىلع ابن قاسم

الشافيع  سليمان الفقه  تلىق عنه  الطيارلشيخ  وا   ،حيث  الكيايل  العالم  ودرس   لع 
العثمانية الفقه احلنيف يف املدرسة  الفقه  والشيح حممود العليب  ،  عليه  ودرس عليه 

 احلنيف. 
يتدارسون    ،والشيخ عبد القادر الكوراين  ،وي واكن ـهو والشيخ عبد اهلل الرحيا 

 . ة لعدة سنواتيف جامع العثماني يجالعب أسعد حممد  الشيخالعلم ىلع 
  لكن   سند  هل  تيج  أبو   أمحد  والشيخ  ،تيج  أبو  أمحد  الشيخ  ىلع  القرآن  وقرأ 

  تيج  أبو أمحد الشيخ وفاة بعد إال اسند   أن هل شيخه عن يدري  لم يكن بشري الشيخ
 . السنني بعرشات
ملدينة املنورة  اتلميذه ادلكتور عثمان عمر املحمد: »برشين بهذه البشارة يف  قال

أستاذي يف القرآن هل سند متصل وإجازة، فلك من قرأ لع  أخذ    فقال: احلمد هلل أنَ 
 بسند متصل«. 
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 عمله: 
  ا واكن مسجد    ،اللكتاوية وـهو يف السادسة عرشة من عمره   مسجدم إمامة  ل  تس
ا   مصىلكون ا  مصغري  فقط  من  اللكتاوية  وغرفة  مقربة  إمام    ،وسط  فيه    اوبيق 

اجلهرية سنة  للصلوات  مخسني  من  يقرب  والعرص  ا وإمام    ،ما  الظهر  يف   لصّلت 
 . سنوات عديدة قوسا  جامع بان

حداد  الشحدث   بشري  اهلل  -يخ  إىل   -تعاىلرمحه  انلبهان  السيد  قدوم  عن 
   :(1) «السيد انلبهان»كما جاء يف كتاب اللكتاوية فقال 

بينما كنت يف اللكتاوية إذ أقبل رجل يف اثلّلثني من عمره يبحث عن إقامة  
ـهناك غرفة طني صغرية    هل فيها، وليس معه إال حزمة كتب وحصري عتيق، واكنت

سمح ألحد بادلخول عليه  ديدنه العلم واّلكر، ال خيتلط بانلاس، وال ي،  فاستقر بها 
ليب ووقع فيه  لكنه نظيف، فمذ نظرته أخذ ق،  وبلاسه بسيط،  طعامه قليل  ،اإال نادر  

إين ألرى ـهناك مدرسة  »ينظر إىل ساحة املسجد ويقول:    اكن  ،  أن ه من األكابر
  «.، فهل ترى مثل ما أرى؟علم بعمائم بيضاء دينية وطلبة

ا السيد  ـهدم  ذلك  بعد  مسجد  ثم  وبىن  القديم  املسجد  كبري  نلبهان  آخر  ا  ا 
، وتسلم الشيخ  تلكون نواة ملدرسة رشعية  ؛ مكنه، وـهو املسجد احلايل وبضعة غرف
من  ،  سة اللكتاوية طوال إقامته يف حلبدرمحممد بشري تدريس القرآن الكريم يف  

يُ م1980م إىل    1964اح املدرسة اعم  افتت يف املسجد من  كذلك  س القرآن  ر  دَ ، واكن 
 بعد صّلة العرص حىت العشاء.

خطيب  و اللكتاوية  ُعني  جامع  سنواتا يف  يدي  فهو  ،  عدة  بني  من خطب  أول 
يف عهد املسجد    مام واخلطيب الراتب يف جامع اللكتاويةباعتباره اإلد انلبهان  يالس

 

 (. 85:1. ) 3انظر كتاب »السيد انلبهان« ط  (1)
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خلفه ابنه    ثم  -رمحه اهلل تعاىل-كتوبة ىلع الورق  واكنت خطبه م،  القديم ثم اجلديد
 . رمحه اهلل ،الشيخ منري

بشري    الشيخ  املدرسة  كذلك  وخطب  جامع  يف  ثم  الفردوس،  جامع  يف 
مكتب    ،ةب  القُ   ب  لرتمذي يف جُ اثم يف جامع    ،الشعبانية أنشأ  القرآن    ا كما  تلحفيظ 

   .وغريه سنني طويلة يف جامع احلدادين الكريم

 : انلبهان  العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد مع  
 صبأ وال  الشيخ بشري ما ،  الشيخ بشري قطبنا يف القرآن»  :يمقال عنه سيدنا الكر 

 . «يعرف الصبأ
»الشيخ حامد  يقول   العبارة  صيخ:  اللكتاوية ـهذه  قاهلا سيدنا حبضور مجع يف 

شيخ أيوب    يا : وقال سيدنا  ،وكنت معهم  -رمحه اهلل-الفياض  يوب أ اكن منهم الشيخ  
الشيخ بشري يكررـها دائم    ،يبشيخ بشري يعر ف  الخذ   عند جميئه يف سفرته    ا واكن 

عرف غري  سيدنا للشيخ بشري أنه لم يوـهذه شهادة عظيمة من    ،ىل الفلوجةإاألوىل  
 . سيده ولم يمأل قلبه سواه

بشري حداد   الشيخ  فيقول  -محه اهللر-اكن  الكريم  اجلامع  »:  يصف سيدنا  ـُهَو 
رو «املانع َين أخَذ قليب» :وهلق يكر   . يعين سيدنا الكريم «  واهللي َحري 

 :ومن أـهمها   ،انلبهانمع السيد  شاـهد عديدة  محرض الشيخ حممد بشري حداد  
اعم   سيدنا  مع  حج  بغسل  كذلك  و  ،م1965أنه  اللكتاوية  ترشف  يف  انلبهان  السيد 

 . عند انتقاهل 

 :    رة الشيخ بشري األوىل إىل العراقسف
الشيخ  »:  صيخالشيخ حامد  تلميذه  كتب يل    من سيدنا  الفياض  يوب  أطلَب 

بشري    الكريم   الشيخ  يُرسل  اهلل-أن  إخواننا إمعنا    -رمحه  يلعل م  الفلوجة  ىل 
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  ا كدنا أْن نطري فرح    .يوب أفوافق سيدنا ىلع طلب الشيخ  ،  صول اتلجويدأ القرآن و
الشيخ بشري مع عظيم رسوره  ورسور   ا  أ  ّل فا، وأم  اللكتاوية فقال هل يريد  يفارق  ن 
جاء سيُدنا الكريم بعد  وقبل سفرنا  «  يباذـهب َعر ْف    أن تذـهبمرك  ا آأن»  سيدنا:

يب فاروق ىلع الكرس والشاي مع الليمون  أوجلس يف حجرة سيدنا  ،  صّلة العرص
ثنا فقال للشيخ    ،ُخْذ معك الشيخ بشري شهرين» يوب:  أ ىلع الطاولة يرشب منه وحُيد 

 «. كرثأسنة 
اكن بشري  نور    ا جالس    الشيخ  يتهل ل  ووجهه  الكريم  ا يستمع  سيدنا  :    فقال 

يخ بشري وادلموع تسيل ىلع  ىل الشإفنظرُت  «  يعرف الصبأ  وال  ،صبأ  الشيخ بشري ما »
للشيخ  خديه   قال سي دنا  يا يوب أ ثم  قُْل ا  :  أنشد(   . هلل  و   )أي  ه  ءنرد د ورا كنا  فأنشد 

  .وسيدنا يشاركنا 
وإن نا يف شوق   ،واهللي إن  العيَد وأيام اجلنة ليه نفحة من تلك اللحظات املباركة

 . يام العامرة باهللتللك األ
ىل السيارة اليت اكنت بانتظارنا  إوبعد صّلة الفجر يف جامع اللكتاوية خرجنا  

ىل السيارة يود عنا فقال إوإذا بسي دنا الكريم خيرج معنا  ،  ىل دمشق الشامإتلنطلق  
،  ـهناك رسي  لم نْفَهْمهُ هلل اهلل  ا«.  مك ادير باهلا ىلع الشيخ بشريأويَص   »يوب:  أللشيخ  

إن ها حرم احلاج حممد    ـها يوب احلاجة مريم كريم لم تََر الرجال ولم يروْ أوادلة الشيخ  
اّل الغيور  سيدنا الفياض  من  وغريتَُه  صّلحه  يستمد  الشيخ  ،  ي  يرد د  أ بيق  يوب 

يل  قال  الوصية  ثم  معانيها  بعض  يفهم  اّلي لعل ه  الوقت  يف  بشري    :  الشيخ  منح 
ل ىلع ا وعنايةتمام  خصوصية واـه  .وادلت باّلكر واخلدمة والوالية َتَفض 

الشيخ   السائق  يودعوننا اكن يف صدرـها عند  وإخواننا حوهلا  السيارة  حتركت 
يوب وراء الشيخ بشري  أ، وخلفهم الشيخ  ابلعقويبلع داود  خ الشيخ حممود  بشري واأل

الفقري حامد يف الوسطأ و  ، ىلع ايلمني وـهذا  ،  األفغاين وراء السائقرجل  الومعنا    ،نا 
معتكف   اكن  وال  ا الرجل  سفره  جواز  صّلحية  وانتهت  اللكتاوية  سفارة    يف  توجد 



 
 
 

 

48 

د جواز سفره وقال أن  فأرسله سيدنا الكريم معنا وأوصانا به    ةفغانية يف سوريأ جند 
 وتم القيام بهذه الوصية.   .«ديروا بالكم عليه: »سيدنا 

ر الشيخ  وصلنا دمشق   يوب أن نرتاح يللة يف فندق ابلحرين عند ساحة  أ َفَقر 
مائدة    وطلب لك  أنواع الطعام للفطور  ،ويف الصباح اتصل بمطعم سحلولة،  املرج 

الفطور      ؟!كرم رسوهلأ  : ـهذه لك ها من أجل سيدنا كيف اليقول يل   ،ملكية وبعد 
سيارة   بنا  مرسيأانطلقت  بقرية  دجرة  مَرْرنا  ولك ما  بأ س  بشري  دلو  الشيخ  يقرأ  ة 

لك  قرية ويل  من أويلاء   يف،  خرى تشبه األ  أُشم  للك قرية راحئة ال»:  الفاحتة ويقول
الفلوجة  .«اهلل الشيخ    ،وصلنا  بيت  يف  بشري  الشيخ  اّلي اكن سكن  أواستقر     ا يوب 

للعراق اثلانية  زيارته  عند  قال  ،لسيدنا  ـهجريت»:  وقد  دار  يف   « الفلوجة  ـهناك 
و انلبهان  حممد  سيدنا  وَمَدُد  أرسار  جَتَل ْت أ الفلوجة  فأفاَد  نوارُُه  بشري  الشيخ  ىلع   

يعجز اللساُن عن وصفه    ، حكية رحلته ـهذه هلا من العجائب واألرسار ما واستفاد
رسمه عن  الشيخ    ،والقلُم  قال  َتَعل م»  :يوب أحىت  و لقد  بشري    أفدتُت  الشيخ  من 

أ  ا كثري   سيدنا  والكماالتوكأن   واتلواضع  اللطف  يلعل مين  ميع  الشيخ    ،رسله  إن  
   «.سم واالسم إن ه ألطف من اللطفبشري لطيف اجل 

 عودته من العراق إىل اللكتاوية:
بأمر سيدنا قضاـها الشيخ بشري    ا الزتام  باتلمام والكمال    ا ستني يوم    بعد شهرين

بالفلوجة  اجتمعنا   ،بيننا  الصديق  جامع  يف  اللكماتأ و،  لوداعه  يوم  ،  لقيت  ا  واكن 
 . يليق بمقام سيدنا الكريم   وودااع   امشهود  

لك أيوب  عيادة  ادلكتور  الشيخ  فيها وألىق  قال  اجلميع  أبكت  رائعة  أبلغ    :مة 
ليُموىَس   ائييَل  إيرْسَ َبنُو  قَالَْت  َكَما  لََك  َنُقوُل  اَل  ي  فََواَلَل  معه  بأننا  انلبهان  سيدنا حممد 
إن ا  ُدوَن ولكن اذـهب أنت وربك فقاتّل  قَاعي ـَهُهنَا  إينَ ا  َفَقاتيّل  َوَربُ َك  نَْت 

َ
أ فَاْذـَهْب 

                     .معكما مقاتلون
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بشري   الشيخ  لكإوصل  والكمالىل  املعرفة  نعمتنا  ،  تاوية  وويل   بسيدنا  فاتلىق 
أياَم رحلته وما  ُبلغه أن  إخواننا    حييك حلرضته الرشيفة  وجده من تعظيم وإكرام يلي

اعـهدوا اهلل   َصَدقوا ما  رجاال    وقد وجدتُهم،  راق لك هم شوق  لزيارتكم اثلاثلةيف الع
يب الكبري ووجهه يتهل ل ، يستمع المُ عليه    .ا وبنور وجهه نسزتيد تُقانا رُسور  ر 

بشري   الشيخ  عودة  اهلل-بعد  الشيخ    -رمحه  بمعي ة  اللكتاوية  فرأيُت  أيزرنا  وب 
أمكن    ضيافته وخدمته هل بكل  ما   يوب ىلعأالشيخ بشري يريد أْن يُكافئ الشيخ  

يتود د  ومعىن    ا حس   تود د  إ،  الصدوقيله  الكبري  واألخ  احلنون  الاألب  ، يفارقه  ، 
يلّل  إعونا  يد بيته  الفطورىل  ىلع  أو  قض،    اليت  أيامه  عن  العراق وحيدثنا  يف  اـها 

العراق أـهل فطرة وأوََجْدُت  »:  ويقول الَ  ا ـهل  ي  اَّلَل  فيْطَرَة  انلَ اَس  عتقاد سليم  َفَطَر  يتي 
الشيخ    «َعلَيَْها  هل  س  :يوب أفقال  من  اكملةسأطلب  سنة  معنا  تروح  صلينا  ،  يدنا 

اجلميع من   الصّلة خرج  وبعد  بشري  الشيخ  اإلمام  اللكتاوية واكن  الظهر يف جامع 
بقيُت   والشيخ  أاحلرم  بشريأنا  والشيخ  جدار    ،يوب  ظهره ىلع  بشري   الشيخ  أسنَد 

شواـهد احلق  )، اكن بيده كتاب  ضوء املسجد  يسار املحراب اجلهة املجاورة ملكن الو
فأـهداُه    -رمحه اهلل-يخ يوسف بن إسماعيل انلبهاين  للش  (يف االستغاثة بسيد اخللق

لَك   ،يوب أللشيخ   ولُُك   لَك  ـهذا  هل:  ُمْستمع  ،  وقال  الشيخ    ا كنُت  يل  ثم  أفنظَر  يوب 
الكتاب لَك   ،أعطاين  ولُُك   لك  ـهذا  ُخْذُه  ترص ف    ،وقال:  من  بشري  الشيخ  استغرَب 

منبهر  أالشيخ   يتلك ميوب  أْن  أو استرشاف  ا يف حرية دون  َتَطل ع  لم يكن عندي   ،
يوب  أفأراَد الشيخ    ،يف قلبه وـهذا فضل اهلل  يوب أولكن أعلُم مكنيت عند الشيخ  

يقول ال وبني حامد  أْن  بيين  يقولبأو    ،فرَق  أْن  أراَد  آخر  عباءة معىن  : لك نا حتت 
ه العزيز ،نالوارث املحمدي سيدنا حممد انلبها  س رسي   . قُد 

جمالس   بذكراكنت  بشري اعمرة   جمالسه    ،اهلل  الشيخ  ر يف  يكر  سمعته  فكم 
عبد سيدنا  مسعود    قول  بن  يصعد  اهلل  بلسانه   عندما  ويمسك  الصفا  ىلع 

 . «تسلم من قبل أن تندم واسكت عن رشٍّ  ،تغنم ا قل خري   !لسان يا »  :ويقول
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الشيخ بشري   القرآن  تأخذ  ،  يقمن اتلل  ال بد  :يقول  -رمحه اهلل-داد  ح سمعُت 
دي ة ليرسي فيك ذلك انلَ  ن ارتبط بالسلسة الُمحم  باينفَ مم  سي ُدنا رسول اهلل    ،س الر 

رْبييل    ملسو هيلع هللا ىلص جي سيدنا  القرآن  يف  شيُخُه  اكن  ذلك  مع  واآلخرين  األولني  عليه  -سيد 
باينبالسلسة املبارك  باالتلحاق نلا    ا تعليم    -السّلم إنَ ﴿  :قال تعاىل  ،ة وانل َفس الر  َك  وي

َعلييم  تَلُلَىَق  يم   ْن َحكي دَلُ ن  الُْقْرآَن مي من   ال بدمن اتلليق    ال بدإذن    .(6)انلمل:    ﴾ 
: لقد أنعم اهلُل لع  بتعليم  س املرجع تلعم  الربكة واألنوار، وختم الشيخ بشري قوهَلُ َنفَ 

وـهذا    ،حفظوا القرآن املجيد ىلع يدي  القرآن ومدارسته وأحسُب أن  ثّلثة اآلف
َخي ُو  »:  بهان يل وأنْفاسه ميع، ثم يقولبعد فضل اهلل تعاىل ـهو مدد سيدي حممد انل

ين أخذ لُُك       «.واهللي َحري 
تزَْنع   ،بنا   وََسل مْ   ،َسل ْمنا   اهلل»:  -اهلل  رمحه-  بشري  الشيخ  داعء  ومن  عند   وال 

 .«عنا   تُرْضيك  حالة  أْحسن ىلع وتَوف نا  عنا، إيمانَنا  املوت 

 
 الوداع األخري للشيخ بشري حداد يف الفلوجة حبضور مجع من العلماء
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  السفرة اثلانية:  
فكن من تلك    «الفلوجة دار ـهجريت»:  أنه قال  سمعُت عن سيدنا الكريم  

   يلها ومكوثه ثمانية إ  -رمحه اهلل تعاىل-اإلشارات ـهجرة الشيخ الفاضل بشري احلداد  
َسبييلي    ﴿:  -وجَل   عزَ -قوهل    ا أسمعه يتلو كثري  وكنُت  ،  أعوام مباركة ْر يفي  ُيَهاجي َوَمن 

ن بَيْ  ا وََسَعة  َوَمن خَيُْرْج مي ا َكثيري  رْضي ُمَراَغم 
َ
ْد يفي األ ي جَيي ي  اَّلل  ي َورَُسوهلي ا إىل اَّلل  ر  تيهي ُمَهاجي

ا  يم  َر حي َغُفور ا   ُ اَّلل  َواَكَن  ي  اَّلل  ىلَع  ْجُرُه 
َ
أ َوَقَع  َفَقْد  الَْموُْت  ْكُه  يُْدري  (100)النساء    ﴾ُثَم  

احلداد   بشري  الشيخ  فضيلة  اهلل-جاءنا  سورية،    ا ُمهاجر    -رمحه  يف  الفتنة  أيام 
 . ة أعوام ُيتْحفنا بعلومه وفهومهوترشفنا خبدمته ثماني
: اكَن أحد  علي منا القرآن فإذا ختم يدعو ويقول يُ   -رمحه اهلل-اكن الشيخ بشري  
 . بعني مرةس «َتْفتيين   اهلل ال»  :حيرضين إذا ختَم القرآن يدعواألويلاء ذكر اسمه ولم 

  فل ما   َعشاء  وجبة  ىلع   باخلادلية  -اهلل  رمحه-  الرسوان  حممد   احلاج   عند   كن ا 
 :                 بشري  الشيخ  قال ،-اهلل رمحه- أيوب  الشيخ  بسيارة يلّل   ُعْدنا 

َْصطلح بينا  ـَهي ا   : أنْشد، ثم فُتيح قد الرضا  فباُب  نلي
مي رْ جُ  قليب  يَ   نَ ُح  ليس   ى رْب اهلوى 
خديك  َب تَ كَ  ىلع   سطرا     اهلوى 

قَ   باك    ار  ــــــــص  حمب     اه  رَ لو 
مي إو يل  ا ف  ت  ذا   را ـــــبْ قَ   حفروا 

مي  َ دَ   نْ واكتبوا  ل ىلع   ي رْب قَ   حي وْ يم 
 

وداخُل   يربى  مَجْ   كيف   را القلب 
يق اكن  ملن  ا  واضح   را ـــــــبي ن ا 

اثلياب    را طْ قَ    مع  ادلَ   من    وبل 
اكن ولو  احلبيب  قرب   ا رْب شي     عند 

َص   مَ حي رَ  مات  ا  اعشق   را ــــبْ اهلل 
 

ا   ،قلب ظهر  عن وحفظها  -اهلل رمحه- أيوب  الشيخ فأَحب ها   . بها  َيتَغ ىن اكن ودائم 
اهلل   احلاج   اكن   سياج   عند   الكبري  اجلامع  باحة   يف  -اهلل  رمحه-  احلديد  عبد 
ر   اهلل   يذكر  الفرات  نهر  ىلع  اّلي  املسجد    سل مَ   إيله  يأت   غريب   برجل    وإذا  ويتفك 

اهلل  الشيخ  أخونا   رآـهما   .صحيح:  قال  أجابه  ولك ما   ،يسأهل  وبدأ  ،عليه عبد    عبد 
م  العزيز   ثم   صالح،  رجل  إن ه  وادلك  حال  كيف:  الرجل  فقال  عليهما   وسل م  َفتَقد 
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اهلل  احلاج  قال  الرجل  ذـهب اهلل   للشيخ  حديد  عبد    أنك   يظهر  :عبدالعزيز  عبد 
  أراه   مرة   اول   نا وأ   : ديدح  عبد اهلل   احلاج  قال  أراُه   مرة  ولأ  ال،  فقال   الرجل؟   تعرف 
اكن   قال  أجبتُهُ   فإذا   يسألين   الغريب   لكن  صحيح،    حجرته   يف   بشري  الشيخ  يل: 
تشغلوا   هلما:  فقال  جرى،  بما   وحدثاه  إيله  فذـهبا   عباد  من  رجلـهذا    أنفسكم  ال 

 جاء السّلم عليه اخلرض سيدنا  ـهذا: هلما  فقال يكون؟ من باهلل  عليه فأقْسما  اهلل،
 اآلن.   عندي اكن لع   للسّلم

ُكمْ »   بهذه   بشري   الشيخَ   تعاىل   اهللُ   َخص    لقد «  وََعلَ َمهُ   الُْقْرآنَ   َتَعلَ مَ   َمنْ   َخرْيُ
يقرأ   أيم  وـهو  ا خياط    يعمل  رجل    الفلوجة  يف  اكن  اخلريي ة، يكتب  ال    اسمه   وال 

  فّلزم   ،القرآن  ُيَعل مه  أنْ   بشري  الشيخ  من  فطلب  القرآن  حيب  (العيساوي   خرض)
  لك ه   حفظه  بل  القرآن  تعل م  حىت  الكبري  الفلوجة  جامع  يف  وجوده  مدة  بشري  الشيخ

 انلبهان  حممد  سيدنا   بركة  آثار  من  مثال  ـهذا  ،للقرآن  ا معل م    وأصبح  قلب  ظهر  عن
 .(1)«القرآن يف قطبنا  بشري الشيخ» :لقوهل ا حتقيق   بشري الشيخ ىلع رسه  قدس

اهلل-يردد  اكن   ادلاعءكثري    -رمحه  ـهذا  منا  »:  ا  تقبل  ىلع  اهلل  وتوفنا  واقبلنا 
 « أحسن حالة ترضيك عنا 

 . تنىس  ولسفرة الشيخ بشري ذكريات عند العراقيني ال
يل     -اهلل  رمحه-  بشري   الشيخ  مع  عشنا   لقد  نعم :اجلنايب  أمحد   ادلكتوركتب 

  إال   بيشء  نتلكم  أن  نلا   يسمح  ال  حوهل  جلسنا   إذا  ،نورانيةا  أيام    اكنت عديدة  سنوات
  بادلموع   عيناه  امتألت  انلبهان  سيدنا   ذكر  وإذا  ،نآ القر  نقرأ أو    انلبهان  بالسيد
 ا. خري   اهلل  جزاهو ،وُموجه مُمعلِّ  من اهلل فرمحه  ،السيد إال عنده فليس
َ   حني »  :فيقول  خملف  تلميذه األستاذ صّلح  يتحدث و   بقدوم   الفلوجة   تفَ رَشَ ت
  حلقة   واكنت  ،قليلة  لقاءاتهم  سيدنا   أحباب  اكن  -تعاىل  اهلل  رمحه-  بشري  الشيخ

 

 انتىه ما كتبه تلميذه الشيخ حامد صيخ. ( 1)
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  انلبهاين  الوجه  بهذا  الكبري  اجلامع  ترشف  أن  وما   القليل،  إال  حيرضـها   ال  اّلكر
  ، اجلامع  يف  جديدة  حياة  ارجيع، فبدأت  اهلل  يا خيل  :ينادي   ا منادي    وكأن  إال  املبارك 
واجلامع  تغص   بدأت  اّلكر  فحلقة   القرآن   يتلقون  بالشباب  امتأل   باحلضور، 
 وروحانيته.  نشاطه أوج يف  الكبري  اجلامع وصار ،الكريم

 العراق  بني   احلرب   نشبت   شهرين   حبوايل  -اهلل  رمحه-  بشري  الشيخ   قدوم   بعد
  فكنوا   القتال  جببهات  إخواننا   وأكرث   ،وضيق  وشدة  بكرب   انلاس  حال  فكن  وإيران

  وخيفف   -اهلل  رمحه-  بشري  الشيخ   وجيالسون   ،الكبري  للجامع  يأتون   إجازتهم   عند
 وكربهم.  معاناتهم عن ا كثري  

واكنت  وال   قيل  ال  ، القرآن  وتّلوة  علم  جملس  جملسه  اكن   هل   جمالسيت   قال، 
 اهلل.  رمحه ،سيئة بكلمة أو تفوه  ،بسوء  اأحد   يذكر لم  سنوات ثمان

 . وجنتيه ىلع تسيل وادلموع   سيدنا   عن يتحدث  اكن
حيتضننا   قلُ وخُ   رمحة  نْ مي   منه  رأوا   ملا   ا كبري    ا حبًّ   الفلوجة  أـهل  أحبه   نبيل، 

 حلزننا. وحيزن ،لفرحنا  يفرح، غبنا   إذا دنا قَ ويتف اكألب
قال:    العزيز   عبد   اهلل  عبد   الشيخ  األخ  يل  ذكره   ما   -كرامة  ولكه -  : كراماته  من

  لذلـهاب   الشيخ  استأذنت  الشتاء  يلايل  من   متأخرة  ساعة  يف  بشري  الشيخ   عند   كنت
ا   الشيخ   الوقت، لكن  ـهذا  يف  أجرة   سيارات  توجد  وال  ابعيد    اكن  اّلي  بليتإىل 
 باُب   َق ري طُ   قليل  بعد  .للبيت  يوصلك  من  لك  اهلل  يهيئ  فسوف  يل: اجلس  قال  بشري

  الواحد  عبد  الشابان  وإذ ابلاب  ابلاب، فتحت فتحا  بشري: قم  الشيخ يل  فقال  ،اجلامع
واكنا   أيوب   اللطيف  وعبد   الفياض  جاسم   الواحد   عبد،  ا مبينه  يتحاوران  الفياض 

الشيخ  وويل،    اعلم   بشري  الشيخ   يقول:  اللطيف  عبد  ،بويل  وليس  اعلم   بشري  يقول: 
قلت    هل: أما   وقال  اهلل  عبد  للشيخ  بشري  الشيخ  الشيخ، واتلفت  لغرفة  ا مجيع    دخلوا 

 . ويل أين الواحد  عبد  يعرف  حىت يوصلك من لك  اهلل يِّئ يه اصرب لك
 «.ا؟ويلًّ  يكون ال كيف احلبيب  مدحه فمن
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 اجلامع   يف  ا إمام    كنت  حينما  : فيقولالقييس    اهلل  عبد   الشيخ تلميذهويروي نلا  
يف  أحد   اكن   ،الكبري قال  حدثين،  ويلد  اسمهو  ا معلم    اجلامع  املصلني    كنت   : مرة 
  كبري   رجل   ـهذا  نفيس:  يف  وأقول  ،-تعاىل  اهلل  رمحه-الشيخ بشري    ىلع  قليب  يف  أنكر
  هل، وكنت   ا خري    لكن  ختدمه  زوجته  عند  ويكون  ،سورية  يف  أـهله  إىل  يرجع  لو  السن

  أن   ووافق  للصّلة   َحَرمي املسجد  إىل  ادلخول   أردت  األيام  من  يوم   وىف   هل،  ال أرتاح
  وقلت «  نتصالح  ما بدنا   خي و»يل:    وقال  احلرم  باب  عند  بشري  الشيخ  من  ا قريب    كنت

   .يب يتحارش   وـهو هل ال أرتاح أنا  نفيس:  يف
  سيدنا   ومعه  داري   إىل  يأت   به  وإذا  ،املنام  يف  رؤيا   يف  رأيته  وبعدـها   أيام   ومرت 

  إىل   غرفه  من  ابليت  يف  يتنقّلن  وـهما   ،-رسه   قدس-  اجليّلين  عبدالقادر  الشيخ
وينظر  بيع   مكن  إىل  ذـهبت  وبعدـها «  صوفية  إحنا   ترى   خي وه »   ويقول:  إىل  أخرى، 

  قلت   ملن؟   قالوا .  غداء   نلا   اعملوه   ألـهل  وقلت  وذحبته  ا خروف    واشرتيت   األغنام
وقلت:    مجيل  احلاج  إىل  وذـهبت.  أنتم  فلكوه   يأت  لم  وإذا  به،  يتغدى  جاء  إذا  لرجل

لعله  الطيبة  لعّلقتك  الغداء  إىل  نلدعوه   بشري   الشيخ  إىل  ميع  تذـهب ال   معه 
وأول  يستجيب دخلنا   يل،  اتلفت  يف  غرفته  باب  ما    اكنوا   أشخاص  إىل  اجلامع 
  غداؤك   شييخ  هل: نعم  قلتفالغداء،    نلا   عمل  اّلي  هلم: جاء  عنده وقال  جالسني
  الفياض ومعه   خليل  الشيخ  معه  ودعوت ،  بهذا  ا سابق    أخربته   أكن  ايلوم، ولم  عندي
كما   إىل  غرفه  من  يتنقل  أخذ  ابليت  دخل  وحينما   ،غريه   أناس  يف  عمل  أخرى 
  . ا الرؤي  بها   ويقصد   ؟املرة  ـهذه  قبل  ـهنا   إىل  جئت  أنا   أيخ  :وقال  إيل    واتلفت  ،الرؤيا 
 .إىل قليب انلاس أحب من بعدـها  بشري  الشيخ وأصبح ،شييخ نعم :هل قلت

الفلوجة    أـهل  من  لشخص   -تعاىل  اهلل  رمحه-  بشري   الشيخ   براكت   من   ـهذه 
 . وأرساره  وأنواره  برباكته اهلل أمدنا  ،انلبهان سيدنا  براكت من مستمدة

املحمد:  يقول   عمر  عثمان  ادلكتور  حداد  »تلميذه  بشري  شيخنا حممد  –اكن 

آية يف اتلواضع والصفاء، فطرة خالصة، أكرمين وزارين أكرث من مرة يف   -رمحه اهلل



 
 

 

55 

بيت   يف  أزوره  وكنت  املتواضع،  سعدبييت  استقر  هودل  يف    اّلي  حياته  آخر  عنده 
؟ آنا آتيك  املدينة املنورة، وإذا تأخرت عن زيارته يتصل يب ويقول: أما ا شتقت إيل 

 إذا لم تأت. فأسارع يف زيارته.
! يشع وجهه نور ا، وـهمته يف قراءة القرآن الكريم   هلل دره من أستاذ معلم ومربِّ

ومشيه، فهو شغله الشاغل،   يف يلل والنهار، اكن يقرأ به يف قيامه وقعوده  تفرت ال  ال
 «.اكن صاحب حب وتفان  يف شيخه سيدنا حممد انلبهان 

  وقت   احلداد  بشري   الشيخ  أستاذنا   أمجل  ما  :انلارص  نارص  تلميذه الشيخ لع   قال
  الصّلة  وبعد ،والفرض  السنة بني جعطويض اجلامع يلأت  بيته من خيرج وـهو الفجر
  بينهم   فيما   ويتدارسون  ،تبان  سليم  واحلاج  (1)بلله  قر  فاضل  جا احل   رفاقه  مع  جيلس
  معدين   بصحن  املاء  يرشب   واكن  الكرم  بيت  بيته  إىل  كنت أصحبه  ا وأحيان    القرآن

  ركبته   ىلع  الطاقية  يضع  واكن  بالكس،  نرشب   ال  حنن  :يل  ويقول  عليه  مكتوب 
  موالنا   ظل  يف  معهم  وحرشنا ريض اهلل عنهم    ،الصالح  سلفنا   أوئلك  عمامته.  ويصنع
 العزيز.  رسه  اهلل قدس انلبهان وسيدنا 
يردد    -رمحه اهلل-اكن الشيخ بشري احلداد  تلميذه الشيخ مأمون الراوي:    ولقيو

   :نلا بعد درس القرآن
ـ سماعُ  ل  ـــمَ الكم قديم ال يُ  ـ عن قول وفعل ونيت هَ زَنَ تَ    هُ ـ  يـــ

 لقليب عند جهل وحرييت  ديلل    هُ ورُ ــــداء ونُ  لُكِّ   نْ به أشتيف مي 
ِّ  فيــــا   ي ـونور به عقل وقليب ومقلت  حروفه رب متعين برسي

 

 . يمسح صدره بيده ايلمىن   (قليب ) :ويوم يصل لقوهل
 

 

 (. 48)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)
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 وفاته ودفنه: 
  خر اآل  ربيع  27  اجلمعة  مساء  املنورة  املدينة  يف  حداد   بشري  حممد  الشيخ  تويف

  يف  السبت الظهر يوم  صّلة  بعد  عليه  وصل  م،1992  األول ترشين  23  املوافق ـه1413
  منري  وفاة ابنه الشيخ حممد  وبني  وبينه  ،ابلقيع  جنة  يف  ودفن  الرشيف  انلبوي   احلرم

 .اهلل ا رمحهم ،ا يوم   22و  شهور 4

 :مصادر الرتمجة
 . »الشيخ حممد انلبهان شخصيته، فكره، آثاره«  •
  .«انلبهان  السيد»كتاب  •
  القييس،  اهلل  عبدشيخ  الو  اجلنايب،  أمحد  ادلكتورو  صيخ،  حامد   الشيخ •

املحمد، عمر  عثمان   نارص  لعالشيخ  و  خملف،  صّلحالشيخ  و  وادلكتور 
 .مراسلة كتابية، الراوي  مأمون الشيخو شاكر، مجال  حممد الشيخو انلارص،

 ملف مسموع: 

 لسماع امللف الصويت، فضّل  اقرأ الرمز اتلايل: 
  

 عمران وآل ابلقرة سورة من  تيرس ما 
بصوت الشيخ حممد بشري  والنساء

 حداد.



 
 

 

57 

 ( احلاج حممد ترك 54)
 م 2011  –  1933هـ/  1432 - 1351

 
 سليمان،   بن   تريك  بن  حممد  احلاج  ـهو

  من   فهو  الكرام،  ابليت  آل  إىل  نسبه  ينتيه
  الشيخ   قرية   دفني   عيىس  الشيخ   ذرية

  من   عيىس   والشيخ  سميت،  به  اليت   عيىس
  س دِّ قُ -  اجليّلين  القادر  عبد  سيدنا   ذرية

  احلسن   سيدنا   إىل  نسبه  ينتيه   اّلي  -ه رس  
 .  لع بن

 والدته ونشأته: 
 .  م 1933اعم حلب  ملدينة اتلابعة عيىس الشيخ  قرية يف تريك  حممد احلاج ودل
  حياة أخوات وثّلث  تريك سليمان احلاج أخيه مع  واعش فيها، -اهلل رمحه- نشأ

ا  ترىب  اّلي تريك  احلاج وادلـهم راعية حتت فقرية، بسيطة  . أقربائه بني يتيم 
  يد  ىلع  القرية  جامع  يف  الُكتَاب  يف  والقرآن  والكتابة  القراءة  بتعلم  حياته  ابتدأ

ا  مزاراع   بعدـها  حياته وأكمل انلايف، لع الشيخ  . لعمله  متقن ا  ماـهر 
 : أبناء  سبعة  اهلل  فرزقه   عمره،  من  ةعرش  السابعة  يف  -اهلل  رمحه-  تزوج

و وعبدالرمحن،  اهلل عبدالقادر،    وأمحد،   (م 1979  اللكتاويةمدرسة    يف  خترج)   عبد 
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  وـهو »:  فأجاب سيدنا   حممد.  أنا :  الوادل  هل  فقال    سيدنا   أسماه  وقد  وحممد  وحممود،
ا  )  وعمر «حممد بن حممد  . بنات وأربع( م 2000اعم   اللكتاويةمدرسة  يف خترجأيض 

 :  انلبهان حممد الشيخ  سيدنا باهلل  بالعارف  صلته
  جدك   سبقين  ودلي لقد  يا »:  وادلي فقال  ثينحدَ :  قال  ابنه الشيخ عمرحدثين  

ا   وكنت  ، سيدنا   سليمان إىل  احلاج  تريك وعمك   احلاج اّلي    اجلامع  إلمام  خملص 
ا  ويعطينا   طريقة،   صاحب  اكن   مين   طلب  وقد  يللة،  لك  عليها   جنلس   وأذاكر ا   أوراد 

 . أستجب فلم  سيدنا  إىل أرافقهم أن مرار ا  وعمك جدك 
ا   كنت  اجلمعة  فجر   قبل  يوم  وذات (  اهلل)   لكمة   أذكر   العينني   مغمض   جالس 

  بيد    فإذا  أقول،  ما   يفهم  أن   السامع  ال يكاد  حىت   برسعة  لكن  مرة   آالف   عرشة
  بتذكر   ـهيك  ودلي  يا »:  قال  الوجه  مرشق  الصورة  مجيل  بشيخ  كتيف، اتلفت  فإذا  ىلع
  قاهلا   عندما   ودلي  يا   فواَلل  مفهوم،  واضح  ولفظ   بهدوء   قاهلا   « اهلل  اهلل :  لوق!  اهلل

  أرَ   فلم   حويل  فاتلفت    واللفظ،  الصوت   بنفس  يرددـها   حويل   من   يشء   لك   سمعت
ا  رافقت  اجلمعة  صباح  ايلوم  نفس  ويف  اللكتاوية،  إىل  اّلـهاب   قررت   عندـها   ،أحد 
  وعندما     سيدنا   قدوم  ننتظر  احلجازية  أمام  ووقفنا   اللكتاوية،  إىل  وعمك  جدك 
  تقبيل  أريد  شعور  وبّل   إيله   تقدمت  ،يلّل    رأيته  اّلي  الشيخ  ـهو  فإذا  علينا   أطل

 .  «تيج حىت  كبد   كيْ ـهي : وقال فنظر إيلَ  يديه،
اخلامسة    بني  عمره   واكن   ،انلبهانية  احلرضة  أعتاب  -اهلل  رمحه-  مَ الزَ   يومها   ومن

ا   عرش والسابعة عرش   سيدنا   أمره   انلبهانية  ادلوحة  رحاب  إىل   انضمامه  بعد، و اعم 
ار،آلة    ىلع  بالعمل    انلبهان   مكن  من  الزراعية  سيدنا   حماصيل  ينقل  فكن  اجلر 

   .آخر إىل

 لالمتحان:  خضوعه
ا   كنت  األيام  من  يوم  ويف»:  -اهلل  رمحه-قال     القمح   من  حبمل    حلب  إىل  متوجه 

  تريد،   حيُث   إىل  يب  رسْ :  وقالت  مرافقيت،  وطلبْت   الطريق،  ىلع  امرأة  فاستوقفتين
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ا   وكنت   تريد :  لع وقالت  فتفلَْت   حلييت،  عن  هلا   وكشفُت   أكلمها   فلم بمنديل،  متلثم 
  فلما   إىل اللكتاوية  وذـهبت  مكسور اخلاطر،  وأنا   طرييق  فأكملت!  حليتك؟  تريين  أن

ا   يليق    سيدنا   وجدُت   دخلُت    ادلباغ   العزيز  عبد  سيدنا   بقصة  يتلكم  وـهو  ،درس 
 أوالدي  :وقال    سيدنا   أكمل  ثم  امرأة يلختربه،  بصورة  هل  لتمثَ   وكيف  شيخه  مع
 .  إيل    نظر ثم« منكم  واحد أي مع  تصري ـهلق وممكن ريصي تْ بي  تتعجبوا  ال

 .  بالقرى  األرايض حراثة إىل أنتقل أن  سيدنا  أمرين احلادثة  ـهذه وبعد
  األيام   أحد  ويف  باألرض،  يعملن   الّلت   النساء  من  قريب ا   كنت  عمل  وحبكم

 بفّلحة   أمرين  سيدنا !  أخوات  يا :  فقلت  بعيد،  من  معهن  الالكم  إىل  اضطررت 
فإما   من  ينتَمنَعن  نبعملك  وأننت  األرض،   بمكن   القطن  حطب  نجتمع   أن   ذلك، 

  أن   فما   صغرية  أكوام  شلك  ىلع  نهعجيم  نَ وكُ   األرض،  خارج  هنأخرج   أو  ،واحد
  وقت   إىل  عمل  أكملت  القرية،  إىل  وذـهنب  يشء  لك  ن ترك  حىت  الكيم  من  انتهيت
 أـهل  فاستقبلين  بالوقود،  والزتود   االسرتاحة  أجل  من  القرية  إىل  وذـهبت  الظهر،
 السبب  عن   حياين   أديب  احلاج  فسألت  غري اعدتهم،  ىلع   واملديح   بالرتحيب  القرية 

 واجتمع  يكلمنا،  احلرضي :  نوقل  النسوة  جاء:  فقال  العمل  عن  املسؤولـهو    واكن
  نرسل   دعونا   سيدنا،  قيبَل  من  ـهذا:  هلم  فقلت  قتلك،  ىلع   وعزموا   القرية   أـهل

:    سيدنا   جواب  فكن  أولكم،  أنا   أكون  بقتله  أمرنا   فإن  سيدنا   إىل   أحدكم
أنا    مثل  احلريم  ىلع  أمني  ـهذا  فاطمة،  تنا يد س  ابن  احلرضي   ـهذا» . «عليهم  أمنيما 

 . الشهادتني  بهاتني يفتخر -اهلل رمحه- وادلي واكن

 :   انلبهان سيدنا مع   حجه
ا   وثّلثني  اثنني العمر  من  وادلي  بلغ  وملا    إىل     سيدنا   بمرافقة  اهلل  أكرمه  اعم 

  وادلتهم   مع  أسمائهم  بتسجيل  تريك  سليمان  احلاج  أخيه  مع  فقام  م،1965  اعم  احلج
  وملا   احلال،  لضيق   يستجب  فلم  سيدنا   برفقة   احلج  وادلي  من  وادلت   وطلبت  للحج،
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سيدنا،  أمري   سأشكو :  لوادلي  قالت  األمل  فقدْت    تلتق   ولم   القرية  يف  ويه  إىل 
 دة. امل  تلك  بسيدنا 

 وصلت  وعندما   اللكتاوية،  إىل   ذـهبت:  )والالكم البنه الشيخ عمر(  وادلي   قال
  طويل   قميص   وعليه  سيدنا   وخيرج  ،يفتح  سيدنا   بيت  بباب  فإذا   اجلامع  باب  إىل

  للحجة   وسجل  ،مصاري   منه  وخود   ،انلبهان  لع  احلاج  لعند  روح  حممد  حج»:  فقال
 .«احلج إىل معنا  ناخذـها  بدنا  رمَْحة

  وقصة  احلج،  أحداث   وعن   سيدنا،  مع  ه جِّ حَ   عن  حيدثنا   -اهلل  رمحه-  وادلي   اكن
  مكن   إىل  ورجوعه  ذـهابه  يف    سيدنا   ظللت  اليت  الغمامة  وعن  فيصل،  امللك  وفد
  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سيدنا  وزيارة املنورة  املدينة إىل  سيدنا  زيارة وعن اجلمرات، ريم

ا     سيدنا   بهم   صىَل   وكيف   اكن   الصّلة   وبعد  الرشيف،  انلبوي   املسجد   يف  إمام 
 . الرشيفة   انلبوية  احلجرة إىل  ووجهه األيرس كتفه  ويعطيهم املصلني  إىل يلتفت

  ترك:   للحاج  سيدنا إكرام
  احلاج   يرافق  لم:  فقال  تريك   حممد بن    الرمحن  أيخ عبد  حدثين الشيخ عمر:  قال  

  األول   اكنون  املوافق  ،ـه1388  شوال  شهر  يف  لكنه  حجه،  يف    انلبهان  سيدنا   تريك
  بعض   قامحلب    عن  غيابه  أثناءيف  و  العراق،  إىل    انلبهان  سيدنا   سافر  م1968

ومن  بالسفر  أصحابه اخلطيب  احلاج  بينهم  إيله،   عيىس،  الشيخ  قرية   من  أسعد 
  حممد   للحاج  قول»:  هل  وقال  القرية  إىل  بالرجوع   سيدنا   أمره   العراق  وصوهل  وفور

 .«اعحلج أبعته بدي سفر ألبوـهم جواز يطالعوا : سليمان واحلاج
  ،لوداعه    سيدنا   إىل  ذـهب  السفر  تريك  احلاج  وأراد  احلج  وقت  حان  وملا 

  :   سيدنا   هل  فقال  أحد،  معنا   ما  ـهناك  معنا،  وأنت  معك  ـهنا   حنن  سيدي  يا :  فقال
 .«يكني وـهْ  نوْ ـهُ  معكم أنا  تريك جْ حَ »
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 واكن   ،حوهل  نْ مَ   وخاطب    سيدنا   اتلفت  ثم
: اللبابيدي  أمحد  واحلاج  ططري   عمر  احلاج  منهم

 و  بد  ودعوه،  روحوا   الشام،إىل    سليمان  وأب  مع  روحوا »
  وتويف   تريك،  احلاج  سافر.  «منو  أحسن  يف  ما   يصري
 . فيها  ودفن ،ا حمرم   بمكة

وخطيب  محزة   بالل  الشيخ الشيخ   إمام  قرية    يف 
 :  سيدنا بأمر عيىس

  الشيخ)  قرية  أـهل  طلب   م1969/1970  اعم  ويف
فأرسل   ا إمام      سيدنا   من   ( عيىس  إيلهم  للمسجد، 
ا   القرية   يف  فأقام  ،-اهلل  حفظه -  محزة   بّلل  الشيخ إمام 

وطلب ا   القرية  أـهل  منه  وخطيب ا،    أيام   خّلل  درس 
فأجابهم   من   اإلذن  طلب  بعد  بذلك  أقوم  األسبوع، 

فيها،   يستأذنونه  رسالة  السيد  إىل  فأرسلوا   ،  سيدنا 
 اقرأ   نعم»:  بقوهل  الرسالة  ا ىلعخطيًّ     سيدنا   فأجابهم

ا  هلم  . «تريك  حممد أمر حتت كنْ  وأنت درس 

   عيىس:  الشيخ قرية  انلبهان   سيدنا زيارة
  القرية   ورش ف     سيدنا   أكرمنا   :قاال  اهلل   وعبد  الرمحن  عبد   أيخ   حدثين

ا  واكن زيارات، بثّلث وأـهلها   .بيتنا  يف يزنل  دائم 
   بدعوته  وادلي  قام  إخوانه،  بعض   مع  قليلة  بأيام  احلج  بعد  اكنت:  األوىل

عليه  ،ادلعوة  فلىب :  وقال  فرفض   الطباخني،  معه  يصطحب  أن  ابلعض   وأشار 
  رمحة   احلجة  خلي   حممد  حج»  :وقال  وادلي  إىل   اتلفت  ثم  «بيطبخوا أحسن  حريمهم»

 . «تطبخ

ه اهلل(  احلاج سليمان )رمح

ه اهلل(  احلاج ترك )رمح
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  الوادل   وأراد  ، حوهل  واتلفوا   القرية   أـهل  ففرح   غري ميعاد  من    جاءنا   :اثلانية
(  جييب  وشو عندو  للبيت  يرجع  واحد  لك: )حرض  ملن  وقال    فمنعه  هل  يذبح  أن

  اللنب،  أحرض  من  منهم  و   املخلل،  أحرض  من  ومنهم  املجدرة،  أحرض  من  فمنهم
:  وقال  سيدنا   فجلس   الكثرية،  األنواع  ـهذه   آخر  إىل  احلليب  أحرض  من  ومنهم

  باحلليب   اللنب  فمزج(  مرجوجة  آكل  بدي  الرعيان  أكل  متل  آكل  بدي  ايلوم  أنا )
 . منه  وأكل

  أيوب   الشيخ:  منهم  واكن  العراقيني،  أصحابه  بعض   مع     جاءنا   :اثلاثلة
داود حممود  الشيخ  و  شاكر،  مجال  والشيخ  صيخ،  حامد  والشيخ  الفياض، لع 
 فيها   وأنشد  عظيمة   مذاكرة   فيها     سيدنا   أقام  الليلة،  تلك  عندنا   وباتوا   ،ابلعقويب
 .توصف ال يللة فكنت أصحابه،
 اخلزب  بوضع    فقام  ،باللحم  ادلباء  مع  حامض   العشاء  اكن  الزيارة  ـهذه  ويف

  مما   األطفال  تطعم  وبدأت  وامللعقة  الصحن   الوادلة   فأخذت  الطعام،  وتناول  باملرق
 . امللعقة  بتلك بالصحن تبىق

 سيدنا   زار):  فقال  عيىس  الشيخ  لقرية    سيدنا   زيارة  عن   حامد   الشيخ   وحتدث
ا  األخرية أيامه يف   ألقاكم  ال لعل:  يقول أنه نعرف ولم ،أـهلها  يودع القرى  من كثري 

قرية  أننا وصلنا   ذكرأ  ـهذا،  اعيم  بعد   ماء  برئ  وفيها   ،األكراد  من  أكرث سكنها   إىل 
ا   سيدنا   فأخذ  يتدفق بيده   ،املاء  يغرف  كأس    السيارة   وركبنا   الرشيفة،  ويسقينا 

ا   بالساعة  كيلو  مئة  الرسعة  السيد  هلحدد    وقد  ،يقودـها   أيوب   والشيخ  لكن  سابق 
  يل   قال  حىت  الرسعة  زد :  هل  يقول  والسيد،  فيرسع   أرسع   أن  أيوب   أمر الشيخ  سيدنا 
  ونردد   تعاىل  قوهل  يردد  سيدنا   واكن  بالسيارة  رسعة  أىلع  ىلع  ضغطت:  أيوب   الشيخ

وا »:  معه ُر  ي   إيىَل   فَفي   أرحم   يا   اهلل  :بادلاعء  ختم   ثم  «وخلصنا   ينا رِّ فَ »:  قال  ثم   «اَّلَل 
 .  آمني  اهلل عنا   واعف واعفنا  ارمحنا  الرامحني 
لع حممود    والشيخ  ، شاكر  مجال  والشيخ  ،أيوب   الشيخو  أنا   سيدنا   بمعية  كنا 

 مدفون  ـهنا :  نلا   فقالوا   القرية   وصلنا   الطريق  يدنلا   شخص   ومعنا ،  ابلعقويبداود  
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ا   عنهم  اهلل  ريض -  اجليّلين القادر    عبد   الشيخ  ابن   عيىس  الشيخ   نلا   ، وصنعوا -مجيع 
ا   . انلوم غطيط هل سمعنا  حىت  ينام أن السيد  طلب  ثم سيدنا  بمعية فأكلنا  طعام 

من نا   اكن  املبارك   املجلس  ذلك  لطائف  أذكُر  مكتوب   بيدي   بعض   فيه  دفرت 
فحهُ   سيُدنا   فأخذهُ   الكريم  سيدنا   حق    يف  اآللوس   ـهشام   الشيخ   وأناشيد   قصائد   يتص 
 
ُ
 وسل مْ   ـهلَك  جاويرْ   يالَكيب»  العراقيةي   باللهجةي   وبعضه  مسموع    بصوت    فيه  ويقرأ

  اللكب   من   اي   ـهلَك،  جاويرْ   يالَكيْب  سيُدنا   فقرأـها   قليب  يا   (يب يالَكْ )  وتعين  «باللكتاويه
 بنفس   يشاركنا   ا وأحيان    بلهجتها  العراقية  ألناشيدنا   يستمع   واكن    يبتسم  وـهو

   .اللهجة
ا   حلب  إىل  عيىس  الشيخ  قرية  منمعه    اعئدين  وكن ا   املغرب   صّلة  قبيل  عرص 

 من   أبيات ا   فأنشدنا   الصدر  يف  عنده   وسيدنا   السيارة  يقود   أيوب   الشيخو  م1974  اعم
ا   سيدي »  ـهشام  للشيخ  قصيدة ع  نظارات  يلبس  لَم  رـها    «اآليات  عينه  من  تش    نَكر 
 زجاجها   لون  الراقية  الشمسية  نظارته  أيوب   الشيخ  خلع  وقد  معنا،  يرَدد    وسيدنا 
نا   ألْبسها :  يل  وقاَل   زيتوين  أخرض   ختفف   ليك  ،  خلَفهُ   جالسا   ُكنُْت   ألين    لسيدي
  باللهجة   أيوب   الشيخ  يل  فقال  سيدنا   َوألْبَْستُها   فأَخْذتُها   الساطعة،  الشمس  أشعة

  . كييف  ىلع  كيفه  مو ىلع  ،ال  :سيدنا   فقال  واهلدوء   بالراحة  أي  (كيفك  ىلع):  العراقية
 فطلبنا   ،باجلمال  سيُدنا   وجَتىَل    واإلنْشاد  احلال  نشوةُ   فأَخَذتْنا   انلظارات  سيدنا   لبس

َْدبََك   نزنل   سيدي   وقلنا   السيارة  من   الزنول  سيدنا   من   دبكة   (ادلبكة )   ا َطَرب    نلي
ي  ال،  ال »  :فقال  ا وحازم    ا قوي    سيدنا   رَد    فكن   واحلال،  اّلكر ي  ما   رجال  بيد   «نسوان  بيد 
   .(فأْسَكتَنا  جبّلل   سيدنا  قاهلا 

 : -تعاىل  اهلل رمحه-وفاته 
أمر    بكل  يستشريه   واكن  ،  سيدنا انلبهان  –اهلل  رمحه–  وادلي  لزم  وـهكذا

 .  انتقاهل إىل أموره  من
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ا آل  وبيق    أن  إىل  الرحاب  تلك  عن   ينقطع   لم   هلم ولللكتاوية  ا حمبًّ     سيدنا   مّلزم 
 .م2011اكنون األول  11 املوافق، ـه1432  حمرم 16 األحد يوم  اهلل توفاه

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 رسالة من احلاج حممد ترك إىل السيد انلبهان، مع جوابه 

 :مصادر الرتمجة
ومن    -اهلل  رمحه-ه  وادل  من  سمااع  تريك    حممد  عمر  الشيخ  ابنه  أعدـها يل •

 . عبد اهللو الرمحن عبدخويه أ
 كتابية.صيخ، مراسلة   حامد الشيخ •
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 ( احلاج حممد حسن العبد اهلل 55)
 م 2005  –  1927هـ/  1425 - 1345

  
املزارع انلاجح، واتلاجر الصالح، واملحب الفاين،  

 واخلادم لعموم املسلمني. 
 والدته ونشأته: 

اهلل  حممد  احلاج  ودل العبد    يف   م1927  اعم  حسن 
سلمو  قرية  اتلابعة  ( ظهور   أبو )  بلدلة   املجاويرة   تل 

 .  يف سورية( إدلب ) ملحافظة
  تلك   وجهاء  من  اَّلَل   العبد  احلاج حسن  وادله   اكن
 املنطقة. 

  حيب  األرض،   وزراعة  األغنام  ريع   يفبسيطة    بدوية  حياة   -اَّلَل   رمحه-  اعش 
 . عمره  آخر يف باتلجارة عمل ثم ،والريم ،اخليل ركوب 
  يف  األول  الفوج  يف  خترج  اّلي  خليل  والشيخ  وُسواَْعن،  أمحد،:  إخوة  ثّلثة  هل

 (.  الرشعية  العلوم  نهضة دارمدرسة اللكتاوية )
  وحممود،   وحسن،  )أمحد،:  أبناء  ثمانية  زوجتني، وهل  -اهلل  رمحه-  تزَوج  أوالده:

  وعبد   القادر،  وعبد   ،-اللكتاوية  يف مدرسة  خترجه  قبل  تويف  -  ابلاسط   وعبد  وحممد،
وعبد  (  املجيد  وعبد  احلميد، احلميد  الكـهما وعبد  مدرسة    يف  خترج  املجيد 

   بنات.ثماين اللكتاوية، و
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   :أصهاره  من 
  العلوم   نهضة  دار)  اللكتاوية   مدرسة  يف  خترج  ،مشاعل  أمحد  حممد  الشيخ

 يف   أيب فاروق  سيدنا   ابن  عند  قرانه  عقد  وتم  .م1991  اعم  شهادتها   ونال(  الرشعية
ا اآلن   يعمل، والكبرية القاعة  . ديب يف وخطيب ا  إمام 
  نهضة   دار )  اللكتاوية  مدرسة   يف   خترج  ، الغفور  عبد   عمرادلكتور    الشيخو
العبد    .م1991  اعم  شهادتها   ونال(  الرشعية  العلوم احلاج حممد حسن  ابنة  وتزوج 

ا  يعملواهلل،   .ديب يف اآلن مدر س 
 :   انلبهان حممد  سيدنا الشيخ باهلل  العارف  صحبته 

  وأكرمه   الصاحلني،  بركب  وحلق  العشائرية  حواجز  حسن  حممد  احلاج  ختطى
 اتلجار  بواسطة  عليه  تعَرف  فقد    انلبهان  حممد  الشيخ  سيدنا   بصحبة  اَّلَل 

 . وابلادية  الريف من ومشتَقاتها  األبلان يشرتون اكنوا   اّلين احللبيني
ياسني   للشيخ   املّلزم  الرفيق  حسن   حممد   احلاج   اكن رمحه  -  الوييس   ادلاعية 

يف   سيدنا   وكيلي   حياين  أديب  للحاج  ايلمىن  ايلد  واكن  وترحاهل،  حله  يف  -اهلل
 . الزراعة

  العراق  إىل  رسلأ  أن  ينأمر    انلبهان  سيدنا   إن»الوييس:    ياسني  الشيخقال  
حسن،    حممد  احلاج  ُت فأرسل  اتلويم،  قرية  إىل  والغنم  اخليول   من  بمجموعة  يأت   َمن

    سيدنا   فقال  حسن،  حممد  احلاج:  لتق  العراق؟  إىل  أرسلت  َمن:  سيدنا   ينفسأل
ا   .األمني«   القوي  ـهوإياه:  واصف 

  وإاغثة  ،اآلخرين  ومساعدة  ،بشجاعته  أصحابه  بني   حسن  حممد  احلاج  ُعرف
 . وإكسائها  تعاىل اهلل بيوت  إعمار يف الواسعة  ومشاركته ،امللهوف
  ال  حممد،   احلاج   وقوة   شجاعة   يف  رجّل    أرَ   »لم :  الوييس  ياسني   الشيخ  عنه  قال

 .  املوت« يهاب
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، رمحه  حسن  حممد  احلاج   يقول  :  انلبهان  السيد لشيخه  امتثاهل  لطائف  ومن
ا     سيدنا   من  رسالة  جاءتين:  اهلل   بعدم   أمر    فيها   الرشيفة،  بيده  عليها  موَقع 

وفجأة   من   الزراعية   املعدات  إخراج   نوري   احلاج  رجال   من  بعض   جاء  املستودع، 
 احلاج  جاء  وفجأة  نقتتل،  كدنا   حىت  أخذـها،  من  فمنْعتُهم  املعَدات،  يريدون  انلواف

  أذـهب   دعين:  فقلت  بأخذـها،  الشيخ  سيدنا   يل  أذن  لقد  حممد  حاج  يا :  وقال  نوري 
ا   فوصلُت   ذلك،  من  ألتأكد  حلب  إىل   ،   سيدنا   رسالة  وبيدي  اللكتاوية  إىل  صباح 

 نوري   واحلاج  املعدات  إخراج  بعدم   جانبكم  من  رسالة  وصلتين  سيدي  يا :  فقلت
 .  يأخذوـها  دعهم:  سيدنا   فقال بذلك؟ هلم  أذنت: يقول

اهلل  احلاج  وـهو  إخوانه  ألحد    سيدنا   خطب  وعندما   األخت  األسود   عبد 
ا   وتغالَوا   ،أـهلها   من  قسم   رفض   حسن  حممد  للحاج  الصغرى    لكن   مهرـها،  يف  كثري 

 .   فتمَ  الزواج  ذلك إتمام يف شيخه مراد وافق حسن   حممد احلاج
  وأرسل   ،  انلبهان  سيدنا   من  بمباركة  اثلانية  زوجته  حسن  حممد  احلاج  تزوج

  ُرزق   وملا .  اتلويم  قرية  يف  بيته  جبوار  ا بيت    هل  وبىن  انلكح،  لعقد  الوييس  ياسني  الشيخ
ا   فوجده  ،  سيدنا   إىل  به  ذـهب  أوالده  بأول  منها    عند   اتلويم  يف  بيته  أمام  واقف 

   تسمونه؟   ماذا   ودلكم،  ـهذا !  سيدي   :وقلت  الرشيفة  يده  فقبَلُت :  قال  الضىح،
 .  «حسن حممد  حممد»  فسَماه ،اثلاين حممد ـهو :فقال

  فأخذتُه   انلوم،  يستطيع  يعد  لم  حىت  حممد  ابين  عينا   دْت مي رَ   :حممد  احلاج  قال
 إىل   ا مرض    منهما   يشتكي   ولم  فربأ،  عينيه،  يف  تفل  ثم  هل  وقرأ   فحمله  ،  سيدنا   إىل

   . ـهذا  يومنا 

 :  حجه مع سيدنا
  يف   اثلانية  حجته   يف   انلبهان  سيدنا   برفقة   حسن   حممد   احلاج  اَّلَل   أكرم 

  أمجل   من  الرحلة   ـهذه  واكنت  خيدمه،  شيخه  من  ا قريب    فكن  م،1965  اعم   ابلاخرة 
ا   واكن  -اهلل  رمحه-  وجهه  يف  السعادة  رأينا   عنها   حدثَنا   لكما   حياته،  حلظات  دائم 
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  يرحبون   سعود   آل  فيصل  امللك  من  وفد  وجاء  املكرمة  مكة  دخلوا كيف    حيدثنا 
 قائّل    منهم    انلبهان  سيدنا   فاعتذر  ،امللك  ضيافة  يف  يلكون  ويدعونه  بقدومه

 «. امللوك  ملك ضيافة يف حنن»
  َذكر   إذا  غضبه  يشتد  اكن  حممد  احلاج  :-رمحه اهلل-  الوييس  ياسني  الشيخيقول  

 .   يليق ال بما  سيدنا   حق يف تكلَمأو  بسوء، أمامه انلبهان سيدنا  أحد  
  السجن   يف  وبيق  حسن،  حممد  احلاج  ُسجن  ممن  اكن  املشهورة  اتلويم  حادثة  ويف
  اخلرب  ذلكم  وصول  السجن  غياـهب  من  عليه  األشَق   واكن،  سنوات  ثّلث  بدمشق

  أخربوه   أنْ   اللحظات،   أصعب  -قال  كما -  عليه اكن  بل  سماعه،  يريد   يكن   لم   اّلي 
 .  األىلع  الرفيق إىل  سيدنا  بانتقال معه ومن

  وأوالده  زوجته  إىل  ذـهابه  قبل  به  قام  أمر    أوَل   اكن  السجن،  من  خرج   وعندما 
 .    السيد  وزيارة اللكتاوية إىل ذـهب أنْ 

اهلل -  قال غيم   الفجر،  قبيل  الرشيف  الرضيح   أمام   وقفُت :  -رمحه 
ُ
  من  لعَ   وأ

  : ويقول  كتيف  ىلع  يرضب   -تعاىل  اَّلَل   رمحه-  فاروق  أبو  سيدنا   بابن  فإذا  ابلكء،  شدة
 سيدنا   مقام  من  وقتها   خترج  انلور  ذَرات  أرى   كنت  وواهلل  !  حممد  حاج  حممد،  حاج

 . تعاىل  اَّلَل  رمحه ،فاروق أبو إىل
 هلا،  مثيل  ال  حمبة-تعاىل  اَّلَل   رمحه-  فاروق  أبو  سيدنا   ابن   حيب   جعله  ما   وـهذا 

 .  «سيدنا  وابن سيدنا   ـهو» :تعاىل اَّلَل  رمحه ،فاروق أبو عن  يقول فكن

 : وانتقاهل مرضه
  سيدنا   ذكرَ   لسانه  يفارق   ال  واكن  ،تقريب ا   سنتني  حسن  حممد  احلاج  مرض 

  -مرضه  اشتداد  رغم-  املسافات  يقطع  مجعة  يوم  لك  يف  واكن  ،واللكتاوية  انلبهان
 .   سيدنا  مقام وزيارة اللكتاوية يف للصّلة
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  يقوم   اكن  بل  قبل،  من  هل  دأب ا   اكن  اّلي  الليل  قيام   يرتك   لم  مرضه  ةمد  ويف
ا  تعاىل  اَّلَل   إىل  مبتهّل    مترضاع    الليل حىت       انلبهان  سيدنا   حب  يف  املدائح  مردد 

ا   والسبعني  اثلامنة  يناـهز  عُمر    عن  فارق ادلنيا  املوافق   ، ـه1425احلجة  ي  ذ  9  يف  ، اعم 
 . املبارك  األضىح  عيد يللة املغرب  صّلة بعد ،م2005 يناير 21

له  أن  أوىص  وقد   عليه   وصىَل   فغَسله  الوييس،  ياسني  الشيخ   عليه  ويصل   يَغسِّ
 قرية  يف  وُدفن  انلاس،  آالف  تشييعه  وشهد،  األضىح  عيد   صّلة  بعد  اجلنازة  صّلة

 (.  ظهور  أبو)

 : مصادر الرتمجة
 .اهللرمحه ، الشيخ ياسني الوييس •
 . أوالده وآل بيته •
   صهره الشيخ حممد مشاعل. •
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 ( الشيخ حممد حسني  مشاعل56)
 م 2006  –  1955هـ/  1427 - 1374

 
األديب  انلحوي،  ابلليغ،العالم   ، املتواضع  ، 

مشاعل،   احلاج لع  ابن  الشيخ حممد حسني  اللطيف 
ب وزمّلئه  طّلبه  بني  »الشهري  مشاعلـ  أمني    « حممد 

 وأمني ـهو لقب الزمه من صغره.

 والدته ونشأته: 
يف قرية الشيخ    -رمحه اهلل-أمني  حممد  ودل الشيخ  

ملدينة    عيىس حمافظة  عزاز  اتلابعة  اعم  ،  حلبيف 
   .م1955

علم بيئة  يف  اهلل  نشأ  ألـهل  وحمبة  وصفاء  لع   فقد   ،وأدب  احلاج  وادله  اكن 
 .  مشاعل من حميب العارف باهلل سيدنا حممد انلبهان 

حممد  الشيخ  القرية  ترىب  ـهذه  يف  وترعرع  ونشأ  القرآن  فتعلم    ،أمني  فيها 
   . ا ا نشيط  ا ذكيًّ واكن جمدًّ  ،ومبادئ القراءة والكتابة

 يف رحاب اللكتاوية:
السيد  كرب    ملا  والعلم حيث جمالس  انلور  اللكتاوية حيث  إىل  وادله  اصطحبه 

 .  انلبهان  
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مل و انتسابه  الرشعية درسة  اكن  العلوم  نهضة    دار 
   .م1967اعم ( اللكتاوية)

السنوات نهل   ـهذه  العلوم    خّلل  تلك  من 
بها  و يفيض  اليت  واألنوار  ة اللكتاويشيوخ  املعارف 

سيدنا  األ باهلل  العارف  من  ومتابعة  تربية  مع  وائل 
من    فقد اعش معه ما يقرب   الشيخ حممد انلبهان  

 .، واستىق من معينهصحبه فيها وأحبهة أعوام، ثماني
 من شيوخه: 

أمثال: الشيخ حممد لطيف    ،أخذ منهم الكثريو  ،األثر الكبري عليه  شيوخهاكن ل
نذير  حممد والشيخ  ،الوالشيخ حممود فجَ  ،ء ادلين عّليا عّل والشيخ  ، مدير املدرسة

 رمحهم اهلل. –وغريـهم  ،حامد
 .الرابع فوجال يف م،1973اعم ها جد ونشاط حىت خترج في بيق يف

 : راسةزمالؤه يف ادل
العابدين أمحدو،  إبراـهيم منصور زين  ابلاسط و،  حجازي حسن  و،  أسعد  عبد 

عمر  لع  و،  الرمحن زمة  عبدو،  املغريب  عبد الرحيم بن اخلياط الزاكري و  ،حج قدور
حممد  و  ،حممد لع العل الفياضو،  حممد العبوو،  حممد أديب حممد صالحو،  املحمد

 يوسف حوت. و، حممود حميوو، حممود اجلابرو، حيىي فاضل
 عمله: 

 . منطقة جرس الشغور الواقعة يف قرية زرزوريف ا ا وخطيب  إمام   عمل  خترجه بعد
جامعة   إىل  العربية-األزـهر  انتسب  اللغة  ىلع  م1973اعم    -لكية  وحصل   ،

 م. 1977اعم شهادتها 

 الشيخ حممد أمني مشاعل
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 الشيخ حممد أمني ىلع منرب ادلرس يف اللكتاوية 

 ويكره سفسافها.  ،حيب معايل األمور ،ا اعيَل اهلمة نشيط   -رمحه اهلل-ن اك
أن مدرس    بعد  عني  األزـهر  جامعة  يف  ، اللكتاويةمدرسة  يف    ا وموجه    ا خترج 

 . حىت أواخر حياته فيها  علم وينرش العربيةيبيق  و  ،م1977اعم  وذلك
 من صفاته وأخالقه: 

ا   خّلل تسعة وعرشين-اللكتاوية  مدرسة  حياته يف   ونرش   ،حافلة بالعطاء  -اعم 
العلماء،  العلم من  عدد  فيها  ر س  دَ   ،وختريج    ، الرصفو  ،انلحو  مثل:،  العلوما 

لقرآن  مفردات اوابن مالك،    ألفيةومنت    ،اتلفسريو  ،العروض و  ،املنطقو  ،ةابلّلغ و
 . الكريم

الوقورمث  -رمحه اهلل-اكن   اّلي نهاجه  امللزتم يف دروسه ومالشيخ  و  ،ال املعلم 
 .ال يغيب عن درس وال يتأخر 

حبًّ   طّلبه  فؤادـهمأحبه  ملك  رأوا ؛  ه ونويقدر  ، هونوجيل  ،هونحيبرتاـهم  ف  ،ا  ملا 
وتفان   إخّلص  من  عمله  فيه  اكن  يف  بل  من    ا  حمبوب  ،  وأصحابه حىت  جريانه 

 .وينشد هلم األشعار ،يدلل األوالد  ،ويعطف ىلع الصغري ،حيرتم الكبري ،ومشاخيه



 
 

 

73 

ال له  ليم،  احل رزين  ـهو  جيم  العاّلي  الفقهاء  ،لماءتواضع  وجواب   ،وفهم 
 . احلكماء

له الوقار، وإن  إذا صمت جل  ،وار املودة، يغزو القلوب بعذوبتهيتألأل بأنهل وجه  
ابلهاء الالكم كأنما    ،تكلم سماه  بالطيب من  ينطق إال  صادق كريم الشمائل، ال 

الشعور رقيق  اجلمال،  إال  ينرث  ولسانه رحيانة، وال  ال  ،فمه روضة  بارع    ،لسانبليغ 
انلاس ويكرمهم وخياطبهم ىلع    أيب  من غري تكرب، حيب  ،عذب احلديث  ،اّلـهن

 قدر عقوهلم. 
حياته لكها جهاد   واملطالعة    ،ا وحتصيّل  اكنت  القراءة  إال كثري  يرى  قلما اكن 

 والكتاب يف يده.  
زـهد اعيلة  ،وورع ،  صاحب  فاضلة  ،وأخّلق  واحلب  ،وصفات  العطف   كثري 

، وطّلبه باتلماس األعذار إخوانه  اشتهر بني،  ال يرد سائّل    ،لفقراء واملساكنيىلع ا
    .مرضب املثل يف اللطف والود واخللق الرفيعاكن 

اهلل-واكن   حضور  -رمحه  ىلع  ا  سيدنا    حريص  اللكتاوية    درس  يويم  يف 
مع ا واثلّلثاء  مع  درس  عن    فضّل  ،  الطّلب  لسبت  األحد  ادلار يوم    شيوخ 

 . واخلرجيني مما يدل ىلع عظيم حبه وتعلقه بالسيد العظيم  
 مرضه ووفاته: 

تعاىل-أصيب   اهلل  إىل     ـه1426حمرم  حبادث سيارة يف شهر    -رمحه  ذـهابه  دلى 
 . لزم الفراش عدة أشهرف أضّلعه مما أدى إىل كسور يفا اللكتاوية صباح  
ذلك   ادلمبعد  بفقر  مرات  ، أصيب  عدة  املستشىف  يف   ،ودخل  مرضه  اشتد 

جانب  ، ـه1427رمضان   من لك  االبتّلءات  عليه  ابلرص :  منها   ،وتداعت    ، ضعف 
حيث اكن يتعرض    ،وأشدـها الفشل اللكوي   ،والقلب  ،والضغط  ،والسكر  ،وفقر ادلم
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جلسات  إىل   الىلك  ا أسبوعيًّ ثّلث  صبور  ،  لغسل  اكن  إىل  ا م  سل  مُ   ا لكنه  اهلل    أمره 
 .   وبالسيد انلبهان ملسو هيلع هللا ىلص ال يفرت لسانه عن ذكر اهلل واتلوسل برسول اهلل ،تعاىل

بمنطقة  يف  و مروره  ودلى  اإلسعاف  بسيارة  املستشىف  من  أخرج  صباح 
احلديد   بباب  يمر  أن  السائق  من  طلب  ظهره -ميسلون  ىلع  ملىق   وعندما    -وـهو 

 وكأنه يعلم أنها انلهاية.   ،وقرأ فاحتة الكتاب ،وصل نظر نظرة املودع
والطّلب األساتذة  من  إخوانه  بعض  زاره  األحد  يوم  يس    وقرؤوا   ، يف  سورة 

، صحا بعد ذلك  وجرى بني احلارضين حال غريب،  به ث اكن الشيخ ال حراك  حي
ثم طلب منهم أن ،  ا بتقوى اهللا فرد  وأوىص أوالده وبناته وذويه فرد    صحوة املوت 
   اهلل اهلل. يا ديلل احلائرين. : اهللال يفرت عن قول: اتركوين مع ريب. واكن خيرجوا قائّل  

اثلّلثاء فجر  األوىل    23  ويف  راح  2006حزيران    20  املوافق  / ـه 1427مجادى  م 
 ، أنفاسه األخرية وفاضت روحه الطيبة -رمحه اهلل-يقاس سكرات املوت حىت لفظ 

اهلل-وتويف   يف  لِّ وُص   َل سِّ وغُ   -رمحه  عليه  ال  ،اللكتاويةجامع    قرية  يف  شيخ  ودفن 
 رمحه اهلل.  ،عيىس جبوار وادله

رحم اهلل حبيبنا الغايل الشيخ  »  ادلكتور عثمان عمر املحمد: صديقه  كتب نلا  
أمني مشاعل، اكن قليل الالكم يف املجلس، كثري السماع للغري، وـهذه صفة نادرة  
أنه حيسن االستماع للغري، تربطين به مودة خاصة ملا كنا طّلب ا يف ادلار، ابتعدت  

متقاربة  أرواحنا  بقيت  لكن  غربيت  بسبب  جسديًّا  لم  ف  ،عنه  فكأننا  اتلقينا  إذا 
تفارق شفتيه، زارين يف بييت مع صديقه األستاذ   نفرتق، اللطيفة التكاد  وبسمته 

امل  الوداع األخري يف  شىف، ثم سافرت وتلقيت بعدـها ست حممد لع انلارص، وودعته 
اتصاال  من أيخ األستاذ حممد لع انلارص وـهو جيهش بابلكء وينيع يل الشيخ أمني.  

 أسكنه فسيح جناته«.رمحه اهلل و
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 يف ادلراسة الشيخ  إبراـهيم منصور:   نلا عنه صديقهكتب و
زميل ادلراسة من أول يوم يف اللكتاوية  ،  رحم اهلل الزميل والصهر الشيخ أمني

نلحو بشلك الفت يف السنة اخلامسة أو قبلها ولقد فتح اهلل عليه يف ا،  إىل اتلخرج
 وجتىل نبوغه فيه يف السنة األخرية.  ، بقليل

يوم   خرجت  أين  انلحو  وأذكر  فحص  من  املسالك»ا  الشيخ    «أوضح  ألستاذنا 
السادسنذ الصف  الشيخ    ،ا يف بعض إجاباتخرجت مرتدد    ير حامد يف  فراجعت 

 وال زلت أذكر رسوري بذلك.  ، ب إجابيتفصو   ا أمين  
قارئ األستاذ الشيخ حممد لطيف يف مجيع دروسه    -حبمد اهلل-وأذكر أين كنت  

 ا من املرحلة اثلانوية.  وشطر   ،عندنا ىلع مدى املرحلة اإلعدادية
فلما بدا تمزي الشيخ أمني يف انلحو حتول الشيخ حممد لطيف إيله وجعله قارئه. 

 وإنه بذلك جلدير. 
 ا لقد اكن الشيخ أمني ثروة يف انلحو حقًّ 

 ا. وأن يعوض األمة منه خري   ،ا عما تعل م وعل مأسأل اهلل أن جيزيه خري  
السعودية يف إجازة صيف   وصل نيع الشيخ    م2006ويف ايلوم اّلي وصلْنا من 

تعا -أمني   اهلل  دابق   -ىلرمحه  قرية  من  مجع  يف  قرية  ادل  فحرضنا  يف  واتلعزية  فن 
 . ـهوأحسن مثواه. ا ، الشيخ أمنيرحم اهلل الشيخ عيىس.

 مدو العمر فقال: احلرثاه تلميذه الشيخ إبراـهيم و
أقوال   وتوجيه  انلحوية  املناقشة  ىلع  عجيبة  قدرة  أمني  الشيخ  ألستاذنا  اكن 
انلحويني، وكنا نظن أنه حيفظ رشح اتلرصيح ىلع اتلوضيح للشيخ خادل األزـهري  

 .  لكرثة استحضاره ملسائل ـهذا الرشح، وتوجيه األقوال الواردة يف أوضح املسالك
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اهلل-  واكنت هل عقلية   -رمحه  من  به  يتمتع  ملا اكن  اتلأيلف  قدرة عجيبة ىلع 
علمية حارضة، ومن ذـهن وق اد، ومن توفر أدوات الكتاب دليه، ولكن اّلي منعه  
من الكتابة ـهو انشغاهل باتلدريس يف دار سيدنا انلبهان منذ أن خترج يف األزـهر إىل  

 أن ليق ربه. 
يف   موـهبته  جتل ت  الكريم(  وقد  القرآن  أللفاظ  الرصفية  )دراسته  اتلأيلف 

رصفي دراسة  عمل  )موسوعة   ةحيث  يف  بها  شارك  الكريم،  القرآن  ألفاظ  للك 
ودراسته موجودة    -رمحه اهلل-اتلفسري امليرس( اليت عملها أستاذه حممد نذير حامد

   عند ابنه األكرب الشيخ عّلء ادلين اآلن.
 وأـهديه ـهذه اللكمات: 

 انـــاإليم  عبق اهلدى أو نفحة    ار أوـــالعط   ةُ نَ وْ اتلىق أو جَ  أرجُ 
 انـــبدوحة سيدي انلبه ْت قَ بَ عَ    ة  ـــــــــاحفو   ما اكن إال زـهرة   
 اإلحسان ائَف ــيل اجلليس لطوْ يُ    ( 1)ا جل احلي ـْــقلطف زانه ثي   ينبوعُ  
 اني ــــــجن تبيغ اعيلاتي  فرحلَت    ك حظك يف الُعىللم خيطئْ  أأمنيُ  

ـ عطفاك ال احلور وال الول   ا ـــبت هل ري يه جنة اّلات اليت طَ   دان ـــ
 

 : مصادر الرتمجة
 .رمحه اهلل تعاىل ،أوالد الشيخ أمني •
 .(2)صهره الشيخ أمحد العبيد •
املحمد،   • عمر  عثمان  إبراـهيم وادلكتور  والشيخ  املنصور،  إبراـهيم  الشيخ 

 مراسلة كتابية.، احلمدو العمر

 

ْطنة العقل: حليَجا ا (1)  . والفي

 . م1999 اعم شهادتها   ونال( الرشعية العلوم نهضة  دار ) اللكتاوية  مدرسة  يف خترج( 2)
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 ( الشيخ حممد حوت 57)
 م 1970  –  1946هـ/  1389 - 1367

 
، الشاب اّلي نشأ يف عبادة ربه،   املحب اّلات 

املحبة حممد   شهيد    بن   حممد  بن  نارص  بن  الشيخ 
 . خرض  بن محود   بن حسني بن نارص

 والدته ونشأته: 
  يح  يف  ، م1946  اعم   القديمة   حلب  يف   ودل

 .قارلق
 . الرفاعية احلسينية  السادة  من ابليت آل إىل  جده أم جهة من نسبه يرجعو

 قرابة  فله  وادله  جهة  من  وأما ،  ألمه  جدته  طريق  من  ابليت  آلل  وانتسابه
  .  انلبهان السيد   مع عمومة

 بيت   ببييت  ابليوت   أشبه»:    انلبهان  سيدنا   عنه  قال  بيت  يف  وترعرع   نشأ
 . «نارص احلاج

 ، وحممود   -رمحهما اهلل-  وأمحد  ،حممد:  علم  طّلب  لكهم  أبناؤه   اكن  ابليت  ـهذا
 .ابلاسط وعبد -اهلل  رمحه- اهلل وعبد
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 دراسته:
، حلبيف    الصديق  بكر  أيب  مدرسة  يف  االبتدائية  املرحلة  حممد  الشيخ  درس 

 .  اخلرسوية درسةم يف  واثلانوية اإلعدادية واملرحلة
  والشيخ   ،املّلح  حممد  والشيخ  ،العابدين  زين  اخلري  أبو  الشيخ:  فيها   شيوخه  من

  ، العابدين   زين   الرمحن  عبد  والشيخ  ، السلقيين  حممد  والشيخ  ،الرحياوي   اهلل  عبد
 . ادلين  رساج  اهلل عبد والشيخ

   .وغريـهما  ،املرصي   سعيد  :والشيخ غدة أبو حسن ادلكتور: ها في زمّلئه ومن
  األوىل   السنة  فأتم(  العربية  اللغة  لكية)  الرشيف  األزـهر  إىل  مدة  بعد  انتسب

 . اثلانية السنة يف املنية ووافته
الشيخ    -اهلل  رمحه-  الفجَ   حممود   ادلكتور   الشيخ ث  حتدَ  حياة  من  مراحل  عن 

 قال: فحممد حوت، 

 :  لدلراسة مرص إىل  سفره 
:  فقال    لسيدنا   قلت   األزـهر  يف  لدلراسة  مرص  إىل  اّلـهاب  أردت  حينما »

  أخرج   ال  ألنين  سيدنا   من  االستغراب إبداء  «!؟مرص  إىل  اّلـهاب يريد  حممود   الشيخ»
  لم   إن:  فقلت  ،وبعدـها   العلم  خدمة  قبل  فيها   جماور ا   كنت  حيث  اللكتاوية  من

  لك   أعمل   ولكن   تسافر  ال  لك   أقول   ال  أنت»:  يل  فقال  . أسافر  فّل   سيدي   يا   ترغب
  محيدة   صالح   والشيخ  حوت   نارص   بن  حممد   والشيخ  سيدي  يا :  فقلت  « استخارة
: قال  ثم   للثّلثة،  االستخارة  سيدنا   فعمل   . األزـهر  يف  للتسجيل   ميع  السفر   يريدان 

  يذـهب   حوت   حممد  والشيخ  ،واذـهب  كزن  وجهك  ىلع  سيخرج  أنت  حممود   شيخ  يا »
  حممد  أما  .«مين ال منك  اجلواب اجعل ولكن ،يذـهب ال صالح والشيخ ،رضر يف ما 

  وـهذا   اثلانية  السنة  ميجء  قبل  مات   ثم  ،وجنح  األوىل   للسنة  االمتحان  فدخل  حوت 
 .  رضر ما يف يلذـهب: سيدنا  قول معىن
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 انلبهان:  حممد صورة جبهتكما ىلع
  القاـهرة  يف  احلسني   سيدنا   مسجد   يف  حوت   حممد  الشيخ   واملرحوم   أنا   كنت

  وـهو   نميش  وحنن  إيلنا   نظر  حينما ،  (1)مريدون  وهل  األحوال  أصحاب  من  شيخ  فرآنا 
 «. انلبهان حممد صورة جبهتكما  ىلع»: وقال وقف يميش

   ؟انلبهان حممد  بالشيخ يدريك وما : هل قلت
 . (مين الشك)  شهر  أو أسبوع  لك معه نلتيق األويلاء سلطان ـهذا انلبهان: قال

   ؟الظاـهر يف به اتلقيت ـهل: قلت 
 .فقط ابلاطن يف وأعرفه ال: قال

  والكم  حال  وهل  ،احلسني  سيدنا   مسجد  يف  حرضة  حوت   وحممد  أنا   هل  حرضت 
 . عباده خاصة يف رسه  جعل اّلي اهلل فتبارك  ،خشوع   حرضته ويف ،اعل

 استخارة زواج: 
  أزوجه   ال..  ال  :سيدنا   فقال  يزتوج  أن  حوت   حممد  الشيخ  يريد  :لسيدنا   قلت

  فكنت   اخلياطة بيت  من  بنت   ىلع  استخارة  هل أعمل  :وقال  ،مكن  إىل  أرسله  أن   أريد
   .سودة أنها  االستخارة  نتيجة

 : واملحاسبة  الطريق أخوة
  سيدنا   مذاكرات   حيرض  برتكها،  وـهمَ   الرشعية   اثلانوية  يف  حممد حوت طابل ا   اكن

  فكنُت   أمرد،  ألنه  حبياء  أجيبه  وكنت   حبياء    ميع  يتلكم  فكن  والفينة،  الفينة  بني
  منعه   فسيدنا   شخص   أي  مع  يميش  واكن  للناس،  تستمع  ال  :هل  وقلت  فيها،  هل  ُمثَب ت ا 

 

املرصي    (1) املريب  الشيخ  املقصود  أن  نارص حوت  ادلكتور حممود  اجلعفري، رمحه  أخربين  صالح 
 اهلل. 
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ا   املراقبة  يف  مستغرق ا   اكن  وحممود   فجال،  حممود   مع   إال  أحد  مع  يسري  أن  من   وشديد 
  وترصفاته   وحراكته   ألفاظه  ىلع  أحاسبه  فكنت  حممد  الشيخ  ميع   فسار  نفسه،  ىلع

  املحاسبة   إىل  باإلضافة  قمت  مسكتة،  املحبة  ولكن  يضجر،  يكادأحيان ا    حىت
  مادة   حوت   حممد  الشيخ  أَدر س   وكنت  وغريـهما،  والرصف  انلحو  هل  أقرأ   الشديدة

ا وكنت ،اإلجنلزيي   .   اهلل  عن غفل إن عليه  شديد 

 مثله:   سأكون وأنا فرد  سيدنا 
ا   يرافقين  اكن   دار   يف  ا مراقب    وصار  مرات،  أربع  مرص  إىل  معا   سافرنا   حىت  دائم 
  اجلمعة   يوم  اّلكر    من  خرجنا   رمضان  شهر   ويف  زوايج،  بعد   الرشعية  علوم نهضة ال

  وصار   -اهلل  رمحه-  لطيف   حممد   والشيخ  وـهو   أنا   واتلقينا   بقليل  العرص   صّلة  قبل
  يريد   يل مودته من ألنه بنات إال ذكور يأتيك ما  أنت: ويقول  ميع يمزح حوت  حممد

  وحبكم  وخفيفة  منورة  روحه  واكنت  هل،  ا صاحب    جيعله  حىت  ذكر  ودل  يأتيين  أن
ا   لسيدنا   حمبًّا   اكن  الصحبة ا   اعشق    سأكون   وأنا   فرد   سيدنا »:  يقول  اكن  حىت  واله 

  إىل   تصل  اليت  الزفت  األرض   يقبل  القرية   إىل  ذـهب  إذا   واكن  خليفته،  يعين«  مثله
 احلب  يف  أحوال  وهل  املنام  يستطيع  ما   منه  زعلت  أنين  حصل  وإذا،  سيدنا   طريق

   «.عجيبة
ا   حوت   حممد   الشيخ   عمل ا   موجه    نهضة   دار)  اللكتاوية  درسةم  يف  ومدرس 

  .أشهر ستة  دةم  (الرشعية  العلوم

 :  ُخْطبته
 :  -اهلل  رمحه- الفجَ  حممود   ادلكتور  الشيخعنه  كتب نلا 

 وخارجها،  حلب  مدينة  يف  جوامع  عدة  يف  -اهلل  رمحه-  حممد   الشيخ  خطب»
 عمره   وقتها  واكن  اللكتاوية  جامع  يف  وكذلك  ،حلب  يف   ومل  اجلَ   منطقة  يف  فخطب
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 واكن  ،انلبهان  السيد  أرسله  قد  واكن  شيخون   خان  يف  وخطب  سنة،  عرش  ثمانية
ا  خطيب ا   .  مفوـه 

ا   سيدنا   من  شيخون  خان  أـهايل  طلب   بهم   ويصل  اجلمعة  عندـهم  خيطب  اعلم 
 خطبة  فخطب  -اهلل  رمحه-  حوت   حممد  الشيخ     سيدنا   إيلهم  فأرسل  صّلتها،

فاعتقل،    فيها   تعرض   قوية األمور    عرش   من  أكرث  سحيق   قبو   إىل  وأنزل بلعض 
 حاال    إلخراجه  إخواننا   من  سيارتني   وأرسل  سيدنا   فغضب  سيدنا   فأخربنا   درجات،

 .  ايلوم  نفس  يف اخراجه وتم  االعتقال، من
  حممد   املرحوم  يل  قال  -اهلل  رمحه -  ابلدري   العزيز  عبد   الشيخ   استشهد   ملا و
  حني   اللكتاوية  ىلع  خيم   احلزن   ألن   قتله  من  وأقتل  ألذـهب  سيدنا   يل  استأذن :  حوت 
 تعاىل.  اهلل رمحه ،مقتله

 مشاركة يف الزراعة: 
  نعطي   رأيك  ما :  حوت   حممد  الشيخ  املرحوم  مرة    يل  قال:  ميع  مواقفه  ومن

ا  ا   شخص   قال    .فلوس   عندي   ما   :قلت   املوسم؟  عند  فرنبح  الزراعة  يف  ونشاركه  فلوس 
  عن   للمزارع   وأعطيته  لزوجيت   ـهدية   به   أتيت  اّلي   اّلـهب  فبعت،  استدن:  يل

  لسيدنا   اخلرب  وصل.  املبلغ  ثلث  من  أكرث   خرسنا   قد  كنا   املوسم   طلع  وملا .  طريقه
  ىلع   حيصد  شباط  يف  يزرع  اّلي:    فقال.  شباط  شهر  يف:  قلت   زرعتم؟  مىت:  فقال

 . «الوزن

 : أوصافه  من
  والعفة   الصدر،   وسّلمة  بالكرم،  ويتمزي  قوية،  بشخصية  -اهلل  رمحه-  يتمتع   اكن
  شيخه   أحب  فقد  انلبهان  سيدنا   يدي  بني  جم   أدب  من   به  حظي  ما   مع  والزناـهة

 .أظفاره  نعومة ذمن
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 يا :  سيدنا   أصحاب  أحد  قال  ممزية  شخصية  فيه  يرى   اكن    انلبهان  وسيدنا 
 صاحب  أحب  وأنا   نعم:  السيد  فقال  كبرية  نفس  هل  حوت   حممد  أن  أرى !  سيدي
 . الكبرية  انلفس

  ث حد    ما   به  سيدنا   اـهتمام  ومنقال: »  -رمحه اهلل-ادلكتور حممود الزين    حدثين
ا   كنت:  قال  -اهلل  رمحه-  رسويج  مصطىف   انلبهان  السيد  خادم  سيدنا   غرفة  يف  نائم 
: قال  سيدي؟  بَك   ما   :فقلت  فاستيقظت  يلّل    يتقلب  انلبهان  السيد  فجعل  ،معه

  حوت   حممد  واكن  ،فذـهبت  وغطه  إيله  فاذـهب  حلافه  تكشف  وقد  نائم  وت ح  حممد
ا     .اللحاف« عنه تكشف سيدنا  قال كما   فوجدته  اللكتاوية يف السطح  ىلع نائم 

 : وفاته 
اعم    15  اجلمعة  يوم  يف اثلاين  حممد    أصيب  م1970ترشين    يف   بانفجارالشيخ 
 . مسبق مرض  بدون وفاته ذلك فسبب ادلماغ

  لطيف  حممد  الشيخ  جاء  وملا   جنازته،  يف  وخرج  انلبهان،  السيد  عليه  حزن
  أظن   كنت ،فيه  عزوين   ـهذا   نعم »  :قال:  به  انلبهان السيد  يلعزوا   فجال  حممود   والشيخ

 . «حوت   حممد سبقه  ولكن األول جنار  صالح الشيخ أن
  الطّلب   اكن  مساء  ذات»:  اهلل  رمحه  ،الفجَ   حممود  ادلكتور  الشيخكتب نلا عنه  

  صالح   الشيخ  مع  يرافقهم  حوت   حممد  الشيخ  واكن  احلمام،   اىل  يذـهبون  ادلار  يف
  إىل   وجئت  الرتاويح   صّلة  صلينا   أن   وبعد  مرافقتهم،  عن   اعتذر   ولكنه  البشري،

  الشيخ   وانظر  تعال:  وقال  الطّلب  بعض   جاءين  اللكتاوية  حارة  يف  بييت  واكن  بييت،
  من   خيرج  املراقبة  غرفة  يف  الرسير  ىلع  حممد  الشيخ  فوجدت   مرساع    جئت  .حممد

 سعيد  والطبيب  ،طباخ  متني   الطبيب  هل  فأحرضت   جيب،  فلم  لكمته  الزبد،  فمه
 إخواننا   بعض   ذـهب.  مات:  سعيد  هل   فقال.  املستشىف   إىل   ننقله:  متني  فقال   عبدان 

  واتلقيت .  تويف   حوت   حممد  الشيخ   خرب  عندي :  فقال.  الليل  يف  سيدنا   خيرب   أن  يريد
  ولو   أزعل،  بدي  ما   ولكن  حوت،  حممد  ىلع  بزعل  أزعل  بدي  لو  أنا »:  فقال  .بسيدنا 
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  حوت   حممد  ومحل  «.أبكي  بدي   ما   ولكن   حوت،  حممد  ىلع  بكي أ  أبكي  بدي
  ادلفن   من  انتهينا   .اهلل  إال  هلإ  ال  :القلوب   يهز  بصوت   يقول  وسيدنا   األكتاف   ىلع

  مين   طلب  اتلأبني  من  االنتهاء  وبعد  حسون،  أديب  الشيخ  الكبري  أخونا   واملؤبن
ا   لكمة  ألليق  فوقفت   لكمة  إلقاء   املطر   زخات  وبدأت   لسيدنا،  وحمبته  خّلهل   ذاكر 

 وصار  عليه  ا جالس    اكن  اّلي  الكرس   سيدنا   وترك   ،الرؤوس   تّلمس   انلدى  كقطر 
ا بكاء   يبيك  . شديد 

 سيدنا   ىلع  لطيف  حممد  والشيخ  أنا   دخلت  املسجد  إىل  دنا ي س  وصل  أن  وبعد
  رسول   حرض  لقد:  فقال   أبكي؟  بدي  ما   أنا   :قلت  أنت  سيدي  يا :  لطيف  حممد  وقال
 قال   حوت   حممد  إال  جنازته  الرسول   وحرض  مات   اأحد    رأيت  وما ،  اجلنازة  اهلل

 .حتبه ألنك حرضت : ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
 . آخر ا الكم   وتكلم ، أحد معنا  يكن  ولم أرويه ـهذا

 :  رؤيا
فَجال  يتابع   حممود    رمحه -  حوت   حممد  الشيخ   يل   قالفيقول:  حديثه  ادلكتور 

  ثم   اسم  أول  أنا   ،اهلل  إىل  سيصلون   اّلين  فيها مكتوب ا    صحيفة   املنام  يف  رأيت:  -اهلل
ا؟  يل  رأيت  ما   وأنا :  هل  قلت  لطيف،  حممد  الشيخ  بعدي   رأيتك   لكن.  ال  :قال  اسم 
 «. بك يطري فرس  ىلع راكب ا 

ات  املحب َها أي   اهللُ  آنسَك  اهللُ  رمحك  . اّل 
  صورة   حوت   حممد»:  فجال  وحممود   لطيف  حممد  للشيخني    سيدنا   قال
  «. مين بضعة وـهو عين مصغرة

ا« يغتابال اكن  ألنه! حوت؟  حممد أحب ملاذا»:  وقال  . أحد 
 .  «منه أشجع رأيت ما » :وقال. «املحبة قتلته»: وقال
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 اهلل:  رمحهما، حوت حممد   الشيخ تأبني يف  الفج   ادلكتور حممود  ستاذ األ لكمة
ا   املوت   جعل  اّلي  هلل  احلمد»  ضعيفهم  بني  فيه  فسوى   عباده،  ىلع  واجب ا   حتم 

 . ﴾املوت  ذائقةُ  س  فْ نَ  لك  ﴿ : -سبحانه- فقال  ودنيهم ورفيعهم وقويهم
 : اهلل حفظه   لسيدنا  املحب أيها  الصالح أيها  األخ أيها  الفقيد  أيها 
 . الطاـهرة  لروحك معزي ا  معك العهد  آخر يف أقف أن يلؤسفين إنه
  وبني     انلبهان  حممد  وسندي  وموالي  سيدي   يدي   بني   أقف  أن  يلؤملين  إنه
 . بفقدك أنفسنا  نعزي  إخويت

ا  أعزي  أن نفيس يف األلم يلحز إنه  يف الصدق إال عليه عهدت  ما  اهلل يف يل أخ 
 .ورسوهل اهلل  وأحباب ورسوهل اهلل  إىل الوجهة  يف والصدق القول

 حبيبنا  إىل  يمد  طاـهر  نسب  من  ،كريم  بيت  من  ،كريم  أخ  وابن  كريم  أخ
 . حياته يف نلا  ومد اهلل أبقاه انلبهان حممد وسيدنا 

  كريمة   يد   ونسجتك  وطاعته،  اهلل   عبادة   يف   نشأت  شاب   إنك:  الفقيد  أيها 
:  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطىف  نبينا   يقول  األىلع،  الرفيق  إىل  أسلمك  حىت  حياتك  طوال  رعتك

  اكن   ألنه  هل  صبوة  ال  -إخويت  يا -  وفقيدنا    «هل  صبوة  ال  شاب  من  ربك  عجب»
  من   خترج   فهو  العلم   طلب  يف  قوية  ـهمة  ذا   فقيدنا   واكن  ،والرباءة  الطهر   يف  مغمور ا 
  بأمر   وذلك   الرشيف،  األزـهر  يف  العربية  اللغة  لكية   إىل  وانتسب  الرشعية  اثلانوية
  بأن   عمرك   آخر  يف  اهلل  وأكرمك  ،العلم  يف  رغبة  إال  ذلك  وما   ،  سيدنا   وإشارة
ا    كنت ا  ومدرس    انلهضة   جلمعية  اتلابعة  الرشعية  العلوم  نهضة   دار  يفموجه 

  وقد   ،  انلبهان  حممد   شيخنا   فضيلة  سيدنا   إرشاف  حتت  تسري   اليت  اإلسّلمية
 واليف  يلل  يف  إيلهم  تذـهب  فلم  العلم،  لطّلب   خدمة  عنهم  وعزفت  أـهلك   تركت
  جل   ربنا   يقول  انلاس،  أرشف  ـهم  اّلين  العلم  طّلب  خدمة  ىلع  عكفت  بل  نهار،

يَن اَل َيْعلَُموَن﴾:  جّلهل يَن َيْعلَُموَن َواَّلي فَبيَما رمَْحَة   ﴿(  9) الزمر    ﴿قُْل ـَهْل يَْستَويي اَّلي
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َت لَُهمْ  َن اَّلَلي نلي ا  اهلل  رمحك  وكنت(   159)آل عمران   ﴾مي   ال  للخري،حمبًّا    سهّل     سمح 
  أحد،   ىلع  حتقد   ال  الصدر  سليم  وكنت   انلميمة،  وال  سماعها   حتب  وال  الغيبة  تعرف 
  يعلم   اهلل  حفظه  وسيدنا   ،أشهد  ما   حبقيقة  أعلم  واهلل  ،اهلل  أمام  بها   أشهد  شهادة
 . أقول ما  حقيقة

  كتاب   حفظ  ىلع  يدأبون  اّلين  من  كنت  أن  حياتك  آخر  يف  اهلل  أسعدك  ولقد
ا  ا فخر    ويكفيك  وتعاىل،  تبارك   الرب  ا   كنت  أن  وسؤدد    وسندنا  وشيخنا   لسيدنا   تابع 
   . العاملني  وحبيب املرسلني  لسيد الرمحن حلبيب اتلابع انلبهان حممد

  اإلهل    رَ ـــخَ سَ   وإذا
 
ا أ  اءُ دَ ـعَ سُ  مـفإنه د  ـلسعي  ناس 

  السيد   دار  واإليمان  العلم  دار  يف  األخرية  أنفاسك  صعدت  لقد  :أيخ  يا 
 أما   به،  واختصك  إيله  أخذك  تعاىل  اهلل  ألن  ؛أنفسنا   نعزي  أن  بنا   واألوىل  انلبهان،

ا  وعلماءـها   رجاهلا   فتفقد  األمة  ـهذه   عدم   ىلع  ديلل  وـهذا  الواحد،  تلو  واحد 
  من   العلم  يزنع   ال  اهلل  إن»:  يقولملسو هيلع هللا ىلص    ونبينا   العلماء  ؤالء هل  الشعوب   ـهذه  استحقاق

 «.العلماء بموت   يزنعه ولكن  العلماء صدور
  عيين  ويا   أيخ  يا   اهلل  فرمحك  جلل،  بك  وخطبنا   فادحة   أيخ   يا   فيك   فمصيبتنا  
  إيمانك  وتلحفظ  لألجيال  تلحفظها   صورتك  الوجود   اكمريا   عدسة  ْت لَ نقَ   ويامن

 . ويقينك  وصدقك وطهرك 
  ونلعم  بدنك  تضمنه  روح  الروح  مَ عْ ني فلَ   نارص  أبا   يا   حممد  يا   أيخ  يا   اهلل  فرمحك

 احلق،  أكف  غذتك  حلدك،  تضمنه  كفن  الكفن  ونلعم  كفنك،  تضمنه  جسد  اجلسد
  حيًّا  وطبت  اإليمان،  ورضعت  اإلسّلم حجر  يف  وربيت  نبوية،  حممدية  يد  ونسجتك

 . وميت ا 
  لم   ومن  املصائب،  عن  ينفكون  ال  انلاس  أن  فاعلموا   الفقيد  أـهل  يا   أنتم  وأما 

  فراق   دار  ادلنيا   اكنت  إذ  انلوائب،  ىلع   الصرب  اإلنسان  وحق   أخوه،  ثكله  أخاه  يثلك
 .بوار ودار



 
 
 

 

86 

  اهلل   برسول  أسوة  ونلا   ترد،  ال  ولوعة  تدفع   ال  حرقة  املألوف   فراق  ىلع   اكن  وإن
  ىلع   إنا   الرب   يسخط  ما   نقول  وال  يوجع  والقلب  تدمع  العني»:  يقول  حيث  ملسو هيلع هللا ىلص

   . ملحزونون نارص أبا  يا  فراقك ىلع وإنا «  ملحزونون إبراـهيم يا  فراقك
 وآخر  ادلنيا   يف  بك  املطاف   آخر  وـهذا  نارص،  أبا   يا   إيلك  أعود   أيخ  يا   إيلك  أعود 

  مطلب   وـهذا   اهلل،  إىل  األىلع  الرفيق  إىل  ذـهبت   لقد   ؛معك  احلديث   وآخر   بك   العهد 
  ال   «األىلع  الرفيق  األىلع  الرفيق»:  خافت  بصوت   يقول  حمترض  وـهو  اكن  ملسو هيلع هللا ىلص  انليب
 . اهلل إال يريد

  ابنيت،  يل  حتيي  حىت  بك   أومن  ال  :فقال  اإلسّلم  إىل   رجّل    ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  داع» 
:  فقالت  ادلنيا؟  إىل  ترجيع  أن  أحتبني  فّلنة  يا :  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  إياه  فأراه  قربـها   أرين  :فقال

  من   ا خري    اآلخرة  ووجدت  أبوي   من  يل  ا خري    اهلل  وجدت  إين  اهلل  رسول  يا   واهلل  ال
 . «ادلنيا 

 .نارص أبا  يا   عيين يا   اهلل فرمحك
  والعطاء  املثوبة  لك  وأجزل  جنانه،  فسيح  وأسكنك  واسعة   رمحة  اهلل  رمحك

  حممد   وسندنا   شيخنا   نظر  حتت  وجعلك  عباده   بني   مزنتلك  ورفع   مأواك،  وأحسن
  وذويك   أـهلك  ىلع  اهلل  وأفرغ   األماكن،  لك  ويف  الربزخ  ويف  ادلوام  ىلع  انلبهان

ا  ا  عنك وعوضهم صرب   . خري 
 حيًّا   وطبت  ادلنيا   يف   بعده  لقاء  ال  وداع  سّلم  الطاـهرة   روحك  ىلع  والسّلم

 . « وبراكته اهلل ورمحة عليكم والسّلم ميت ا. وطبت
املحمد:    يل شيخنا  كتب الشيخ حممد  »ادلكتور عثمان عمر  رحم اهلل حبيبنا 

الصف   املدرسة وحنن يف  موجه يف  فهو  به صلة خاصة،  تربطنا  نارص حوت اكنت 
والشيخ حممد حوت    -رمحه اهلل-  اخلامس، وصلة أخرى أنين كنت وأيخ الشيخ لع

كتاب   قراءة  انلحو  يف  خاصة  ا  دروس  املسالك»نأخذ  ادلكتور    «أوضح  أستاذنا  ىلع 
 .  يف جامع احلدادين، ثم يف جامع باب األمحر -رمحه اهلل -حممود فجال 
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 تغادر سميع.  اكنت بسمته التفارق عيين، ونكتته ال
يوم اخلميس   اثلاين    14ويف  وفات1970ترشين  قبل  باحة م  إيل  يف  اتلفت  بيوم  ه 

حنمده هلل  احلمد  إن  قال:  بليك.  قلت:  عثمان  وقال:  هل:    ،املدرسة  فقلت  وابتسم. 
 حارض، وـهو توكيل يل بهذه العبارة أن أخطب عنه يف جامع األصفري باجللوم. 

ايلوم عندنا محام   يل:  قال  ثم  احلجازية،  به  مقتدي ا  املغرب صليت  ويف صّلة 
للطّلب ورأس يؤملين. فقلت: لو قلت للشيخ نبيه سالم يذـهب عنك، وترسلين مع  
نبيه ورحنا  الشيخ  نساعده. فقال: وـهل يرىض؟ وفعّل  ريض  الكبار  الطّلب  بعض 

ام وإذ بالشيخ حممد يد  خل احلمام ويرصف الشيخ نبيه، معه، لكن ملا وصلنا احلم 
ا الينىس من الرسور.   وبيق معنا ومعنا السيد احلفيد غسان انلبهان، واكن يوم 

ويف ايلوم اثلاين خطبت عنه اجلمعة يف جامع األصفري، ومساء أراد انلصف  
اثلاين من الطّلب أن يذـهب إىل احلمام فزنل معهم الشيخ حممد إىل قبو انلجارين  

رجع إىل املدرسة وبيق معهم الشيخ نبيه، وكنت أنا والشيخ حممد    وكأنه يودعهم ثم 
علينا مرساع  واتلفت إيلنا وقال    مصطىف حوت يف باحة املدرسة فمر  الشيخ حممد

احلال   به  اشتد  ما  ورساعن  اتلوجيه،  غرفة  إىل  وصعد  )فيبتل(  رأسه:  إىل  ا  مشري 
قرؤوا هل الفاحتة، وأما ادلكتور  واملرض، وأت بادلكتور سعيد عبدان فلما اعينه قال: ا

لكن   الليلية  العيادة  أو  املشىف  إىل  نأخذه  فقال:  ا  أيض  حرض  اّلي  طباخ  متني 
وحنن   دقيقتني.  من  أكرث  يعيش  لن  انتىه،  الرجل  يادكتور  هل:  قال  سعيد  ادلكتور 
وقوف عند الرسير فياسبحان اهلل! لم يعش أكرث مما قال ادلكتور سعيد، اكن الزبد  

فيه، وآخر نفس لفظه خرج الزبد من أنفه وسلم األمانة بلاريه، فاتصلوا    خيرج من 
فقال: أعلم، خذوه بليت أـهله، فحملناه مع الفراش اّلي اكن    بسيدنا انلبهان  

ا، وتفجأ األـهل ـهناك أن يدخل   ينام عليه إىل بيت أـهله، والسماء تهطل غيث ا خفيف 
الس يوم  احلياة، ويف  فارق  الكبري وقد  تم وداعه ودفنهودلـهم  رمحه اهلل وأكرم    ،بت 

 نزهل. 
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الشيخ لع وأيخ  أنا  ذـهبنا  ثّلثة  أو  بيومني  وفاته  أمحد حوت  ،  وبعد  والشيخ 
ق الفقيد لزيارة أستاذنا ادلكتور حممود فجال، وطلب الشيخ أمحد من أستاذنا  يشق

حارًّا  بكاء  يبيك  فجال  حممود  الشيخ  فكن  القرب،  ىلع  تكتب  اليت   ،العبارة 
ا يله الشيخ حممد حوت  )أغرقت حليته وـهو يقول: وادلموع  ،وينتحب انتحاب ا شديد 

العبارة أكتب  أنه مات  وملا أصدق  أنا الأصدق،  نبيك (مات؟  للبكء وحنن  . ويعود 
   .«ملصابنا، رحم اهلل شيخنا ومن فقدنا، مجعنا اهلل بهم يف مستقر رمحته

 :صادر الرتمجةم
 مراسلة كتابية.  -رمحه اهلل- فجالالشيخ ادلكتور حممود  •
 .، مراسلة كتابيةحممود حوت ادلكتور و، -رمحه اهلل- أمحد  :الشيخانأخواه  •
 اللكتاوية.  جامع تسجيّلت  •
 ، مراسلة كتابية.ادلكتور عثمان عمر املحمد •

 ن:مسموع  نملفا
 : اتلايلني الرمزين اقرأ  فضّل   الصوتيني،  امللفني لسماع

 
 
 
 
 
 

 

 

، بصوت حوت  حممد لشيخا تأبني
 الشيخ حممود فجال.

1 

 حممد بصوت الشيخ مقدمة خطبة
 .حوت عن املودل انلبوي 
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 ( احلاج حممد  ادلباغ 58)
 م 1980  –  1898هـ/  1400 - 1315

 
  القوَية،  ةشخصيَ الو  الوطنية  واقفامل  صاحب

انلبهانلل  واملرافق ة  اخلاَصة  جمالسه  يف  سيد  ، والعام 
 . ادلبَاغ عمر   أبواحلاج حممد بن حممد 

  املغازلة،   يح  يف  ،حلب  مدينة  يف  م1898  اعم  ودل 
 . فيه ونشأ

ا   -اهلل  رمحه -  عمر  احلاج  وادله  اكن   لكتاب   حافظ 
  القرآن تّلوة    حممد  احلاج  ابنه  فتعلم  -وجل  عز -  اهلل

 . سنه صغر منذ  الكريم
ا  كنف  الفروسية،  وأحب   ابلدنية،  والقوة  ،بالفتوة  شبابه  يف  عمر   أبو  ُعرف    فارس 

ا   يراه أو يقوهل فيما  شيئ ا   خياف ال شجااع    .  حق 
 . القديمة  املدينةسوق   يف ارينط  العَ  سوق يف  داكن هل واكن بالعطارة، عمل

 : أرسته
 وحمبتها  وتقواـها   بصّلحها   املعروفة  (عمر   أم)  فعّل    اعئشة  احلاجة  من  تزوج 

هور ا بالصّلح مش  اكن  اّلي-عّلف    نور  الشيخ  كريمةويه    ،والصاحلني  لألويلاء
 :  وـهم ،أبناء ستة هل أجنبتف -والوالية
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  يف   توفيت  واحدة  وابنة  اكمل،،  الوـهاب  عبد،  القادر  عبد،  ظافر  ، أنور،  عمر
 .  شبابها 

 
 عمر ادلباغ  صورة جتمع أبناء أبو 

 .الوـهاب  عبد( 6)   اكمل( 5) القادر  عبد(  4)  ظافر(  3)   نور( أ2)عمر ( 1)

 :  انلبهان حممد الشيخ  سيدنا باهلل  بالعارف  صلته
  القرن   من  اتاألربعين  أواخر  يف    انلبهان  السيد  بمعرفة  عمر  أبوسعد  

  ؛ قصة   األمر  ـهذا  يف  وهل  بذلك،  أصحابه  أحد  نصحه  حيث  م1949  اعم  املايض
  كبقية   شيخ    إىل  ذاـهب  أنه  ظن  األوىل  ملرةانلبهان اأبو عمر إىل السيد  ذـهب    فعندما 
  أمحد   أبو  أنت!  شييخ  يا   :هل  وقال  الشاي  يرشب   عنده  فجلس  ،يعرفهم  ممن  الشيوخ

  فأجابه .  يد   تقبيل  عندي  ليس   أنا   ولكن  لالكمك   أستمع  لعندك  آت   عمر  أبو  وأنا 
 ! يدي تقبل أن لك قال ومن: وسكينة بابتسامة سيدنا 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
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  هل   فقال  يده  وقب ل  سيدنا   إىل  عمر  أبو  جاء  حىت  قليلة  جلسات  إال  يه  وما 
  تعطين   لم   إذا  سيدي:  عمر  أبو  فأجابه  يد   تقبيل  يوجد   الأنه    اتفقنا   !عمر  أبو:  سيدنا 

   . رجلك سأقبل يدك
ا  سيدنا  إىل أىت  من أول واكن ا ومتبع   وعمره  ،ظافر احلاج أيب عمر أبناء من مريد 

ا  عرشين قرابة آنذاك  .  هأبنائ بقيةثم  ،القادر عبد واحلاج ،أنور احلاج  ثم ،اعم 
ا   حمبًّا   عمر  أبو  أصبح  مكن،  أو   جملس  يف  عنه يتخلف  يكاد  ال  ،لسيدنا   مّلزم 

  مواعيد   هل  ويرتب  وراءه،  يميش  اكن  لزيارة  ذـهب  وإذا  خلفه،  جيلس  جلس  إذا
  فيحدد   عمر.  أيب  إىل  اذـهب:  هل  يقول  اكن  لزيارته  سيدنا   يدعو  من  جاء  فإذا  ،زياراته

 .  املناسب الوقت هل
  ، مرات  دمشق  إىل  سيدنا   مع   ادلباغ  عمر  أبو  سافر

 . انلقشبندي  خادل الشيخ موالنا  رضيح معه وزار
وبعلبك   ،وطرابلس  ، بريوت   إىل  مرات  همع  وسافر 

  مدينة   يف   شهر  مدةانلبهان    وأمىض مع السيد  يف بلنان،
رْي   .طرابلس  بقرب  الواقعة  الصغرية اللبنانية ()سي

يف    يف  عمر   أبا   يزور    سيدنا   واكن يح  داره 
 سيدنا   صار  اللكتاوية  يف  اجلامع  بناء  وعند   الفرافرة، 

 .  بيح الفرافرة  عمر أيب دار يفأسبوعيًّا   مرتني دروسه يعطي
  عمر   ألم   وشهد  ،همن  خاصة  بعناية   واعئلته  عمر   أبا   انلبهان  سيدنا   خص   وقد
 .م 1969 اعم جنازتها تبع و ،ادلاعء منها  يطلب واكن ،بالوالية

 أوالده: 
  يّلزم اكن    ظافر  احلاج  ابنهف  ،  سيدنا   بمحبة  عمر  أيب  أبناء  شغف  كما 
يف    واألمانة  بالصدق  ُعرفو  مقاهل،  قبل  حباهل  عنه  ويأخذ   ،به  ويعتقد  ،جلساته

 أبو عمر ادلباغ
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 مع  إرساهل  بمهمة  سيدنا   رشفه   وقد  اخلري،  يف  إال  الالكم  قليل  صادق ا فكن    ،جتارته
  مع   للحجاج  احلرمني  يف  ابليوت   استئجار  أجل  من  -رمحه اهلل-عزو   اهلل  احلاج عبد

ا   اكنثم    سيدنا،   سيدنا   أوعز  اليت  اخلريية  اإلسّلمية  انلهضة  مجعية  يف  عضو 
 . بإنشائها 

ا   أنور  ابنه احلاجو   وـهو   حىت   سيدنا   مع  اتلواصل  اكن دائمو  ،شبابه  يف  اكن مدرس 
ا   سجن  عندما   حمنته  يف  أو  حلب  قرى   مدارس   يف  يَُدر س   سيدنا   هل  فأرسل  ظلم 
ا  اهلل أحب إذا: هل ويقول ،ويواسيه ،فيها  عليه يسلم برسالة  . ابتّله  عبد 
يسعد    اكمل  احلاج  األصغر  ابنهو   عند  وصحبه  لسيدنا   الشاي  بتقديماكن 

 . أبيه دار يف اجتماعهم
ابنه     يوم   لك  سيدنا   غرفة  باب  عتبة  يّلزم  اكنفقد    القادر  عبد  احلاجوأما 

  جامع   يف  واجلمعة  الفجر  صّلة   عن   يتخلف  وال  وسكينة،  بأدب    الرضيح  عند  مجعة
  اجلمعة   يوم  السجدة   عند  الفجر  صّلة   يف  تويف  بأن  تعاىل  اهلل  أكرمه  حىت  اللكتاوية

 . يف اللكتاوية
ثَنا »:  عمر ادلباغ  عن أيب  صيخ حامد  الشيخ  كتب يل  -  احلداد  بشري  الشيخ  َحد 

 ما   أشبه  سطوة  ذا  قويًّا   -اهلل  رمحه-  ادلباغ  عمر  أبو  احلاج  اكن  :قال  -اهلل  رمحه
  فقال   يلتوب   نصيحته  حلب  مشايخ  أحدُ   أرادَ   انلاس،  خيشاه  الطريق  بقاطع  يكون

  األيام   وتمض  .َيبْلََعين  أن  أحد  يقدر  ال  أنا !  تبلعين  أن  تستطيع   لقمة   أنين  تعتقد:  هل
ا   كذلك  وـهو   تعاىل   اهلل  إىل  وأناب  انْبَهر  -رسه   قدس-  انلبهان  حممد  سي َدنا   رأى  فلم 

  عمر   أيب  ـهداية   كرامة إال    انلبهاين  للشيخ   يكن   لم  لو:  انلاس  فقال  يديه،  بني  وتاَب 
 . لكىف

اللكتاوية   رحاب  يف  راحلته  أناخ  عندما   الصاحلني  الُعب اد  من  أضىح  الرجل ـهذا
 . املباركة يف رياض سيدنا انلبهان 
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  بيته  يف  فزاره   ،أوالده  مع   محيمة   بصداقة   يرتبط  (1)الفياض  براـهيمإ  احلاج  واكن
 .وفاته قبيل حلب يف

  تلك   يف  وادلي  بمعي ة  كنُت :  قال  الفياض  إبراـهيم  احلكيم   عبد  األخ دثين  ح
ع ،  الزيارة   جاء   إذا   املكشفة،   أـهل  الصاحلات  من  اكنت  عمر  أم  زوجته  أن    منه  َسمي

ا   الطيبني،  الصاحلني  من   ـهؤالء :  هل  وتقول  الزائرين  أحذية  تعزل  ايله  الضيوف    أم 
 ! بهم؟  تصنع  فماذا ـهؤالء 
ا   ظافر  احلاج  اكن  وظافر  عمر:  منهم  الكريم  لسيدنا   املحبني  من  أوالده    رشيك 

  وََعبدالقادر،   ،واكمل  ،لوحده  اتلجارة يف  اْستَقل    ُثَم    -اهلل  رمحه-  مهاوش   حممود   لشيخل
ا   اكمل   احلاج  اكنو ا رشيك    استََقل    ُثَم    -اهلل  رمحه -  الفياض  حممد   جاسم  للحاج  أيض 

 . «لوحده
آثاره«  كتاب  يف  جاء  ادلبَاغ   أرسة»  :(2)»الشيخ حممد انلبهان شخصيته، فكره، 

  واكن  القوَية،  وشخصيَته  الوطنية   بمواقفه  املعروف  ادلبَاغ  عمر  أبو  عميدـها   اكن
ا  ة،   اخلاَصة  جمالسه  يف  للشيخ  مرافق   واكن  املجالس،  ـهذه  تنظيم  ىلع  ويرشف  والعام 
 وعبد  ،وأنور  ،وظافر  ،عمر:  وـهم  الشيخ  حبب  الستة  أبناؤه   واشتهر  الشخصية،  مهيب
 ويعترب   والصدق،  بالزناـهة  هلم  املشهود   اتلَجار  من  وـهم  ،واكمل  ،الوـهاب  وعبد  ،القادر
 خمتلف  يف  واتلقدير   باالحرتام  حيظون   اّلين   الشيخ   إخوان   رموز  من  ظافر   احلاج

  ادلبَاغ   واعدل   ادلبَاغ  الغين  عبد  من   الك    األرسة   ـهذه   وتضم  اتلجارية،  األوساط
 «.وأوالدـهم ادلبَاغ، وعمر

  -اهلل  رمحه-  حداد  بشري  الشيخ  حدثين»  :قال  األلوس   ـهشام  الشيخ  حدثين
ا   أتباعه  يويص    سيدنا   اكن  أنه:  ادلباغ  عمر  أيب  فم  من  سمعتها    ـهكذا  وقال    كثري 

 

 (. 6)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل( 1)

 (. 139انلبهان شخصيته، فكره، آثاره«. ) حممد  »الشيخ  (2)
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  شات رْ فَ   يف  وأنتم  حىت  معكم  فأنا   تأدبوا   أوالدي»:  مَرة  هلم  قال  حىت  باألدب
ا   ادلباغ  حممد  احلاج  عمر  أبو  واكن«  نومكم   مما   ووجل  خوف  بنفسه  فوقع   حارض 

  أن   بعد  ليستيقظ  لوحده   اعتاده  اّلي   رسيره   ىلع   عمر  أبو  نام   الليلة  تلك  ويف   سمع،
ا  يتحسس  به  فإذا  بسدوهل  الليل  أرىخ سه  جنبه  إىل  جسد    وصل  أن  إىل  بيده   فتحس 

 دخيلك  فرصخ  جنبه  إىل    سيدنا   فأبرص  عينه  وفتح   بيده  يمسكها   حلية  إىل
  إىل   عمر  أبو  جاء  اتلايل  ايلوم   ويف  ،  فاختىف  فوقه  اللحاف   يسحب  وـهو  سي دي

آمنت  :  قال  « !آمنت؟   عمر أبو  ـها »:   هل  قالحىت     سيدنا   أبرص  نإ  فما   اللكتاوية
 «. سيدي يا  آمنت

  قال   اّلي  -اهلل  رمحه-  لع  احلاج  جدي  ن»إ  قال:  انلارص  نوفل  ادلكتور  حدثين
  ال يأتون   ا نبيًّ   أربعون  ادلباغ  عمر  وأبو  أنا !  سيدي:  قال  املحبة  شهيد  ـهو  السيد  عنه
 . «يا سيدي بنا  جئت  وأنت( ـهدايتهم  صعوبة  يقصد)  املستقيم الرصاط إىل بنا 

 : ووفاته مرضه
  يطمئ    -الود   حيفظ  اّلي   وـهو -  سيدنا   واكن  اتالسبعين  بداية   يف  عمر   أبو  مرض 

 . م1974 سنة انتقاهل قبيل بيته يف مرة آخر زاره  وقد ،ويزوره  عليه
وحامد   ،عّليا   ادليناكلشيخ عّلء    أصحابه  من  وجمموعة  انلبهان  السيد  زار

ا   عمر  أبو  واكن  ،ادلباغ  عمر  أبا   زاروا وغريـهما    ،صيخ ا  مريض  :  أحدـهم  فقال  جدًّ
  يرفعه   اليت  املقامات  يدريك  ما   بل:  السيد  فقال  !ما قدم  ىلع  هب  اهلل  عمل  إيش  انظر
 .إيلها  اهلل

اكن    : »ويوم انتقال السيد انلبهان  قال  ادلكتور عثمان عمر املحمد  حدثين
الصّلة،   ويلحرض  األخري،  الوداع  سيدنا  لوداع  به  أت  عمر حمموال  ىلع كرس  أبو 
بكى  ا  أحد  ومارأيت  ووجهه،  حليته  تغسل  ودموعه  ابلكء،  من  حالة  يف  فرأيته 

 مثله«.
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ذلك  عمر  أبو  وبيق   اعم   أواخر  يف  تعاىل  اهلل  توفاه  أن  إىل  الفراش   طريح  بعد 
 . م1980

 :مصادر الرتمجة
 . »الشيخ حممد انلبهان شخصيته، فكره، آثاره« •
 . املسجلة عّليا   ادلين عّلء   الشيخ دروس  •
و • األلوس،  ـهشام  ،  انلارص  نوفل  ادلكتورو  صيخ،  حامد   الشيخالشيخ 

 .مراسلة كتابية، وادلكتور عثمان عمر املحمد
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 ( الشيخ حممد الشام 59)
 م 1980  –  1923هـ/  1401 - 1342

 
اّلي    طيباخل ارع، وابلتحدث  ، ادلاعية، املعالمال

غبار هل    ،أخذ  القلوب   فبمجامع  حتدث  إن ،اليشق 
نبهاين  املرشب   صويف  ،العبارة   جزل  ،الفطرة  منطيق  ،

 .اهلوى والوجهة
)أبو   الشيخ حممد بن عبد اهلل بن سليمان الشايم

 . أسامة(

 والدته:  
مدي يف  أحد  ودل  يف  حلب  )نة  القديمة  وأربعني  ننياث  اعم  األمليج( أحيائها   
، نشأ إىل منطقة ابلاب حيث أقاربه ـهناك، انتقل به وادله  للهجرة   وثّلثمائة وألف

، فوادله الشيخ عبد اهلل رجل صويف متعبد  عرع يف بيئة عرفت باتلىق والصّلحوتر
 .وية ىلع شيخه الشيخ حممد كعيكت أخذ الطريقة اجليبا 

أمينة    :وادلته حممود    ةبناالسيدة  ـهّللاالشيخ  الشيخ  إىل    ،بن  نسبه  ينتيه 
 . ا، وبينهما أربعون جدًّ نا احلسني بن لع سيد

 :دراسته
الشيخ وترعرع  نشأ  ابليت  ـهذا  وما  يف  بعثه  إ،  حىت  عمره  من  الرابعة  بلغ  ن 

قرا  يلتعلم  ابلدلة  كتاتيب  أحد  إىل  ومبادئ  وادله  الكريم  القرآن  ثم  الكتابةءة   ،
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مصطىف   الشيخ  بمدرسة  ابلاباتلحق  مدينة  يف  الرشعية  زالم  شيخها  أبو  ولزم   ،
، وملا أنس منه شيخه استيعابه العلوم وإتقانه  أخذ عنه العلوم الرشعية والعربيةو

اخلرسوية املدرسة  إىل  واالنتساب  حلب  إىل  معه  بالسفر  أمره    املدرسة   ويف  ،هلا 
 خمتلف  عنهم  وأخذ  ،فّلزمهم  ،حلب  علماء  بارك  من  عدد  ىلع  تتلمذ   اخلرسوية

راغب    والشيخ  الكردي،  أمحد  الشيخ  :أمثال  والعربية  الرشعية  العلوم حممد 
 . الطباخ، والشيخ حممد سعيد اإلدليب، والشيخ أسعد العبيج، وغريـهم

بعد علما ونشأت عّلقة محي   ،مرصإىل    ـها انتقل  وبني  بينه  بينهم  ،ئها مة  : من 
حسني،  شيخ اخلرض  حممد  العّلمة  العدوي،  و  األزـهر  صادق  والسياس الشيخ 

الشا  حسني  عّلقفيعاملخرضم  هل  واكنت  مرص ،  علماء  من  العديد  مع  طيبة    ات 
ومثقفيه فيها أدبائها  األمر  وأويل  الفكر  وأصحاب  العّلقات  ا  ـهذه  وظف  ولقد   ،

للكيات املختلفة يف  يف ا  فكن يسجل األعداد الكبرية  ،خلدمة طّلب العلم فيما بعد 
يتس ولم  األزـهرهل  ن  القاـهرة،  يف  ادلارسة  متابعة  اليت    ا نظر    ؛  السياسية  لألوضاع 

ترزح   اكنت  اليت  سوريا  إىل  واعد  دراسته  نصف  يف  فانقطع  ابلّلد  بها  تمر  اكنت 
وترأس العديد من املظاـهرات الصاخبة    ،فناـهض الفرنسيني  ،حتت نريان االحتّلل

 ،فذاع صيته  ،عماهل مما عرضه للمّلحقة والسجن مرات عديدةواملنددة باملحتل وأ 
طلق    ،فصيح اللسانفهو    ،امللوك واحلكم جبرأة فريدة  واكن يدخل ىلع   ،وانترش أمره 

 .، ممدود بمدد اهلل ومدد أويلائهصاحب ـهيبة وحجة مؤثرة ،ابليان

 : القته مع العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان ع
لقاء   معاكن  أول  انلبهان  يف  ههل  السيد  ظهور  مرحلة  ما  لكنه    ،بداية  يف  زال 

انلاس عن  ا  ،احتجابه  تلك  يف  بأحد  جيتمع  أبو   ،حلقبةوال  مصطىف  الشيخ  فقال 
وـهو يف بداية  -الشيخ الشايم    فقال هل  ،زنور السيد انلبهانل: يا شيخ حممد تعال  زالم
أحد  -عمره  يقابل  ال  ـهذا  حممد،  ا:  الشيخ  قال  ترى.  اآلن  مصطىف:  الشيخ  :  قال 

 ،واكن باب اجلامع يف جهة الغرب ومقفل ،فصعدنا إىل أن وصلنا ـهذا اجلامع الصغري
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 ،وأغمض عينيه  ،وأسند رأسه إىل احلائط  ،فوقف الشيخ مصطىف يف مواجهة ابلاب
ابلا  يقرع  و  ،بولم  إال  دقائق  إال  مرحب  ومايه  ابلاب:  يفتح  انلبهان  أـهّل  السيد    ا 

السيد انلبهان  ويدخل  .وسهّل   ابلداية مع  ، واكن هل بعد ذلك  ، واكنت تلك يه 
 مزنلة خاصة عنده ولم يفارقه يف أـهم أحداث حياته حىت فارق ادلنيا. 

واتلعريف    ،وتفانيه يف خدمته  ،اشتهر الشيخ حممد الشايم حببه للسيد انلبهان
 . واكن السيد يدنيه إيله وحيبه ،ه ورشح أفكر ،وبمكنته ،به

بالشيخ »  :   سيدنا   قال وأوصاين  إال  املجاذيب  من  جمذوب  لعندي  جاء  ما 
 .«الشايم، الشيخ الشايم وردة زينت بها عماميت

الشايم  1965اعم    حج مع السيد انلبهان   ىلع    مسؤوال  م واكن الشيخ حممد 
 .  الرحلة  ناقّلتأحد 

حم ـهمةالشيخ  اكن صاحب  الشايم  ماـهر  ال  ال  ودَ   ،مد  الوجود    ا   يعر ف  أن  يريد 
انلبهان   السيد  مع  بشيخه  والسياسيني  واملثقفني  العلماء  ربط  ىلع  فيحرص   ،

انلبهان   السيد  للقاء  الظروف  وتيسري  نقطة  ف،  ـهذا اجلناب  الشايم  الشيخ  كن 
شيخه السيد  وـهمزة الوصل مابني كبار الشخصيات يف العالم اإلسّليم  واتلواصل  

 .انلبهان
لسيدنا   للشيخ حممود مهاوش   جاء يف مذاكرة  يقول  الشايم  الش»  :وـهو  يخ 

أتون  ي،  الشايم نيته حسنة، يأت بضباط ورؤساء،  يل  بهم إويأت  انلاس  يريد أن جيمع  
انلبهان    .«يرَُسونينبسطون   سيدنا  عنه  الشايم    ):  وقال    جوـهر   عندهالشيخ 

ا نفيس  ا، جدًّ  . (الاكجلوـهر  جوـهر  جدًّ
رافقه  فة بدعوة من رابطة علماء الشام،  إىل دمشق مر    سافر السيد انلبهان  

د اهلل-الشايم    الشيخ حمم  م  -رمحه  أن ذـهب رسًّ فما اكن  إال   الشايم  الشيخ  إىل    ا ن 
ملقابلة   يلفرغ  مواعيده  الرئيس  فألىغ  تل  القو  شكري  اجلمهورية  رئيس  سكرتري 

الشايم وأبلغ سي دنا   الشيخ  انتفض قائّل    السي د انل بهان، وعندما جاء  :  باملوعد 
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يريد  » تل  القو  اكن  إذا  األمراء،  أبواب  ىلع  العلماء  بئس  تل؟!  القو  ملقابلة  أأذـهب 
 .«ذـهب إيلهأ أما أنا فّل قاء ميع فليحرض ـهنا، الل

ب  الوحدة  فرتة  وسوري  ويف  مرص  الشباب  ةني  راعية  وزارة  ثت  وسوري ا    ،استُحدي
الع اجلمهورية  من  اجلنويب  اإلقليم  ومرص  الشمايل  اإلقليم  املتحدة،  آنذاك  ربية 

صيف   مرص  شابًّ فاستضافت  ومخسني  مئة  سوري  ا  من  يف  ةا  املوفدين  أحد  فغرق   ،
شاطئ اإلسكندرية، إال  أن  السلطة لم تبادر بإرسال اجلنازة، واكتفت بإعّلم أرسة  

ن بلغ سي دنا  إالفقيد عن طريق تلك الوزارة، ألن نقله ال يمكن إال  بطائرة، وما  
   د الشايم أن يفتح هل ـهاتف  اخلرب حىت ثارت ثائ يللك م    ا رته وطلب من الشيخ حمم 

هل  مجال قولوا  الشايم:   الشيخ  قال  يريده؟  من  هل:  قيل  املكملة  وأثناء  انلارص،    عبد 
حلب. من  انل بهاين  د  حمم  ـهل    الشيخ  الوزراء،  بمجلس  اجتماع  يف  إن ه  فقالوا: 

الشايم: الشيخ  قال  اعمر؟  احلكيم  عبد  املشري  ىلع    تكلمون  املشري  ـهذا  سي دي، 
املشري، ويلبلغ مجال عبد انلارص: نرسل  : لك مه أنت، فأنا ال أكلم  قال    اهلاتف.

: شييخ، بعد ساعتني سيكون  ؟ فأجابها أحياء  وتبخلون بإرساهلم أموات    لكم أبناءنا 
 . طائرة خاصةفوصلت اجلنازة بعد ساعتني، ىلع عندكم.

اكن مع السيد انلبهان و ىلع منرب اللكتاوية أمام سيدنا الشيخ الشايم خطب 
،  جامع سيدنا عبد القادر اجليّلين  وخطب يف  ،األوىل واثلانيةيف رحلته إىل العراق  

شارك يف  ، وبسي دنا    ا معرف    وكذلك يف مسجد اإلمام األعظم أيب حنيفة انلعمان
 . واكن ذلك بصحبة السيد انلبهان   ،األول القدسمؤتمر  
االستفتاء ىلع ادلستور األول يف سوريا بعد الوحدة قاد ومما يذكر أنه حني تم  »

وتم االتفاق يف الربملان    ،ملوضوع دين ادلولة   ايد انلبهان حركة اجتماعية تأييد  الس
حممد الشايم ومعه  ، فأوفد السيد انلبهان الشيخ  لة اإلسّلمىلع أال يكون دين ادلو 

دمشق إىل  ادلستو رجّلن  اللجنة  رئيس  ىلع  دخلوا  وملا  القدس  ،  بيك  ناظم  رية 
زين    واكن من مجلة احلارضين الشيخ حممد أبو اخلري  ،فيبدو أنهم أغلظوا يف القول

الشايم:  ، العابدين الشيخ  إن    فهدد  ويّلت  سيجر  األمر  ـهذا  ناظم    ،  أقرأن  فقال 



 
 
 

 

100 

القدس حنبيك  نهدد:  ال  الشايم  . ن  الشيخ  هل  تسمعه  :فقال  الما  ما    ،اتلهديد  بل 
أجرا   ،سرتاه رسالةأنتم  تلأدية  استأجرتكم  أمة  أبقت  ،ء  فعلتم  وإال    ،مكفإن 

بغريكم  ،رلكتكم استقاتله    ، وجاءت  القدس  ناظم  أرفق  عنده  من  خرجوا  وملا 
مشلكة  نشأت  وـهنا  اللقاء،  وـهذا  احلديث  ـهذا  ىلع  بناء  ادلولة  دين  إقرار  مقابل 

ال الشايم بعلماء دمشق، ولم يكن  الشيخ  السبايع يف  كبرية فاتلىق  شيخ مصطىف 
ا   الشايم  الشيخ  فيها   فتلكم   ،تلك اجللسة :  حبنكة  نحس   الشيخ  هل  فقال   قاسي ا   الكم 

  أنا   :قال  احلل؟ ما :  قال  .انلبهان السيد  وباسم   ،حلب  باسم:  قال  تتلكم؟   من   باسم  أنت
  عنده   واكن  ،إيله  فذـهبوا   ادلوايليب  معروف  بادلكتور  واتصلوا   فقاموا   ،احلل  أريكم

لسيد  فقال الشيخ السبايع للشيخ الشايم: ـهل بلغت قوة ا  ،لشيخ مصطىف السبايعا
رئيس   اكن  اّلي  بيك  رشدي  سل  فقال:  احلد؟  ـهذا  إىل  الشعب    ا انلبهان  ملجلس 

ارع احلليب ىلع  آنذاك وسل ادلكتور معروف فأكدوا هل مكنة السيد انلبهان يف الش
فقال اتلحديد  االتفاقوجه  تم  لقد  جملس    ا وغد    ،:  لإلقرجلسة  فقال  الشعب  ار 

الطريق ىلع  أدلكم  أنا  الشايم:  انلبهان الشيخ  السيد  حلضور  اجللسة  أوقفوا   ،
ذ  ،ومناقشته ىلع  االتفاق  انلبهان  وتم  السيد  وأخرب  السيد  باالتفاقلك  وخرج   ،

الكيخيا والشيخ مصطىف السبايع    وحرض رشدي   ،انلبهان يف ايلوم اتلايل إىل دمشق
اتلخل  ) أن  يرى  السبايع  الشيخ  ومصلحة واكن  للفتنة  درء  ـهو  املطلب  ـهذا  عن 

رشدي فاتلفت   ) انلبهان  لألمة  للسيد  وقال  الكيخيا  علماء بيك  ـهؤالء  سيدي   :
وإال   اهلل  بركة  انطلقنا ىلع  األمر  باركت ـهذا  فإن  األمر  ـهذا  اتفقوا ىلع  قد  الشام 

حقائيب أمجع  أن  انلبهان  فمرين  السيد  فقال  بلدلي  نفيس  وأعود  أعددت  لقد   :
أما وقد اتفقوا فحىت ال تقولوا خرق اإلمجاع فّل    ،كم من أجل ـهذا األمرملحاربت

واستداعء السيد انلبهان ملناقشته يف جملس     ،أبارككم وتم اإلقرار  أاعرضكم وال
 .(1)  «الشعب السوري مسجل يف حمارض املجلس

 

 انتىه من ابنه ادلكتور حممد صهيب الشايم.  (1)
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الشايم الشيخ  أقوال  حممد  » :  من  الشيخ  سيدنا 
  .« انلبهان من فوق فوق اتلصور

 يف تأبني السيد انلبهان: 
الشايم   حممد  الشيخ  اهلل-اكن  فارس   -رمحه  ـهو 

الفاجعة   ـهول  مع  انلبهان  السيد  انتقال  يوم  امليدان 
اللك أاليت   وأـهلها صابت  املعزين  تاوية  يستقبل  فهو   ،

للمشاركة  دمهم  ويرحب بهم يق  ،من العلماء والشعراء
 . تلأبني املهيب يف ا

   : هل وـهو يرحب بمن حرضمسجلة جاء يف لكمة 
 . بسم اهلل الرمحن الرحيم

نستقبلباإل  ا مرحب   أن  اعتدنا  اّلين  الطاـهرين  الطي بني  ـهذه  خوة  مثل  يف  هم 
 . ا ا بكم مجيع  مرحب  وايلوم نرحب بهم مشي عني. ،املناسبات زائرين

احلق،   صوت  ليتَُشي عوا  اإليمانجئتم  األمة  ،صوت  شيخ  اإلسّلم،  ،  صوت 
يف سبيل    اجماـهد  ،  ىلع احلق  ا قائم    ظفاري أمرشدـها الكبري اّلي عرفته منذ نعومة  

 إنما احلق واحلق وحده رائده.   ؛ألحد وال آبه  ، غري ـهي اب من أحد، اهلل
فق ىلع  واألىس  احلزن  لتشاركونا  وأستاذي  يجئتم  سيدي  اإلسّلمية  األمة  د 

   .ريدين حممد انلبهان ُمَريب  امل
 : يا أبا أمحد

 ا املواقف اجلريئة يف سبيل احلق. نتَمن عل م يا 
 من عل متنا الكرم يف سبيل اهلل.  يا 

 ثُل العليا يف ذاتك ال بأقوالك. يا من َعل متنا المُ 

 الشيخ حممد الشام
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 ا. ت  وطبَت مي ا طبَت َحيًّ ، يض اهلل عنكر
ملزتم   عرفناك  اهلللقد  رشع  اهلل  ثير  ؤومُ ،  ا  دين  ما ا  احلق  ،  سواه  ىلع  ، يقول 

 وـهكذا علمتنا.، فناكـهكذا َعر، يف لك املناسبات وينطق الصدق
وميت  طبَت حيًّ  أبا أمحدا  يا  قائدنا   ،ا  قرة عيوننا ،  يا  َمن كنت  ،  يامرشدنا ،  يا  يا 

ا أبا ـهكذا عرفناك ي، تلنرش الرمحة ىلع انلاس ،وأشكهلتتحم ل العذاب يف لك ُصَوريهي 
 واألياىم واألرامل.ايلتاىم 

العطا أأشهد هلل وشهادة حق    تملك  السائل وأنت ال  إذا ما سألك  ء  نك كنت 
ة ،فكنت تستدين تلعطي  . وتربـهن ىلع معدن انلبو 

حُمَم دي    ا حقًّ  لَواريث   ّل ء وماذا عساَي    .إنَُه  جي
َ
األ السادة  أمام  أقول  والعلماء   أن 

 .ابك يف اجلهادـهم أحب؟! اّلين ـهم رفاقك يف الطريق األفاضل
نَا ماذا عساَي أن أقول   صوت  إنك كنت ال  نعم  ؟!أمامهم وـهم يعرفونك أكرث مي

   . تأخذك يف اهلل لومة الئم ال، يف إعّلء لكمة احلق   دوي امل
 . ملسو هيلع هللا ىلصمن سنن انليب تركت سنة  وأنت ما  ، عرفناك منذ عرشات السنني

  يف الصحة واملرض ،  واحلرََض يف السفر  ،  احليل  والرتحاليف    ،يلة أعوامَعرفناك ط
  ما ترك صّلة الفجر   واهللي   ،ضك ـهذاحىت يف مر،  وما طلع الفجر عليك وأنت نائم

مد هلل لم تطل مرضته سوى  احل ولكن    اعت العسرية واكن يف اغية األلموـهو يف السا 
ق،  سااعت ابلارحة  الظهرأول  وصىل  الصبح  وصىل  وتوضأ  ثنا  ،  ام  ال    :يقولفحُيَد 

تعرفون حتسبوا أن   املوت كما  الُمحب ون  ؛  املوت ـهو  يَعرُب عليه  إنما املوت ـهو جرس  
حبيبهم أمحد.  ،للقاء  أبا  يا  عنك  اهلل  تلك    ريض  يف  املسجلة  مشاراكته  آخر  إىل 

 املناسبة.
والشيخ الشايم ـهو من قدم السيد احلفيد ادلكتور حممد فاروق انلبهان يلكون  

 ومما جاء يف آخرـها:  ،مة طويلة معرف ا بهمكن جده وألبسه جبته وعمامته وقال لك
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يا » لك  جدك  فبورك  مكن  أخذت  أن  فاروق  وآل  شيخ  بمحمد  اهلل  وأرجو   ،
، وأن  ويلة هلل أن جيللكم بنور من عندهحممد وبكل نيب ورسول وبكل ويل و

الصلة احلقيقلك طريق املعرفة كما فتحها جلدك  يفتح    ة بني قلبك ي، وأن تكون 
، فنبارك لك ـهذا كما اكنت جلدك، وما ذلك ىلع اهلل بعزيز  ملسو هيلع هللا ىلص  وسيدنا رسول اهلل

ه ومكنته، وإن اهلل يللكؤك بعينه، ويكللك املكن ونبارك لك عمة سيدنا وعباءت
مجيع   يرزقنا  أن  أسأل  واهلل  سلف،  خلري  خلف  خري  جيعلك  وأن  اإلتباع   ا بنوره، 

 «.انا وعلمنا وأكرمنا ي ربنا حممد ولوراثه وللوارث اّلالعظيم لسيد
 وي: ا ر مع الشيخ اجلز 

ا  نمم األويلاء  أحد  ـهناك  اكن  أنه  حياته  يف  أثر  هل  الشيخ  بدأل اكن  واسمه  ال 
اتركه يف جيبك  »:  يخ حممد الشايم نصف فرنك وقال هلحممد اجلزراوي أعطى الش

هل أثر يف حياة الشيخ  و  ،فكن ـهذا انلصف فيه رس«  تدخل فادخلأن  وأينما تريد  
عي   تواكنالشايم.   قرية  يف  ويزوره  املجديم،  حسني  بالشيخ  خاصة  عّلقة  يشة،  هل 

 يزور الشيخ أمحد احلارون يف دمشق، وهل به صلة مباركة.و
 : همواقفومن 
احل أنه   يف  كبري  دور  الشايم  للشيخ  ابلّلد اكن  يف  والسياسية  ادلينية  ، ركة 

يف العام  بالشأن  اخلريي   واشتغل  والعمل  اخلريية  يفاجلمعيات  فشارك  تأسيس  ،   
السل ومجعية  املواساة،  ومجعية  الصيح،  املستوى  رفع  اثلانوية    ،مجعية  وأسس 

، الرتاث العليم العريب جبامعة حلب، وأسهم يف تأسيس معهد  الرشعية يف عفرين
لسيد  ب بتوجيهات وراعية اواكن هل دور يف تأسيس مجعية انلهضة اإلسّلمية يف حل

وـهو   ،اللكتاوية قبل اتلعديلمدرسة  ، وـهو اّلي سجل بعض دورات خرييج  انلبهان
م،  1975نهضة العلوم الرشعية لعام    اّلي حصل ىلع قرار املعادلة من األزـهر دلار

الشيخ فكن    ،جلنة للجامعشلك  الفرقان  إىل جامع    املونتانا   السيد انلبهانوملا حول  
يف  ، وأسهم الشيخ الشايم كذلك مع الشيخ املحدث عبد اهلل  الشايم يف ـهذه اللجنة
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الرشيع اتلعليم  مجعية  وتأسيس  عضو  ،  الشايم  حممد  الشيخ  االحتاد    ا انتخب  يف 
 أثناء الوحدة بني مرص وسورية.  يف يمالقو

 من مشاراكته: 
وحرض كذلك مؤتمر ايلونسكو اّلي عقد يف   ،شارك يف مؤتمر القدس األول

لوضع كتاب عن م املختلفةجامعة حلب  اثلقافة اإلسّلمية    ، وحرض مؤتمر ظاـهر 
السرية انلبوية اّلي عقد يف    ، كما شارك يف مؤتمرابلنوك اإلسّلمية يف ديب مشاراك  

علية واتلىق فيها ب  ،ادلروس   من  ا وألىق فيها كثري    ،يت أكرث من مرة، وزار الكوقطر
 .، كما الىق بعض ادلروس حبرضة ملك املغرب حممد اخلامسالقوم

الشايم عدد   الشيخ    ،واملغرب   ،وتركيا   ،ردنمن ادلول اإلسّلمية مثل األ  ا وزار 
األوربية  ،ومرص  ،اقوالعر  ،واإلمارات  ،والكويت  ،والسعودية ادلول  بعض  ،  وزار 

 . واملسؤولنيواكن حيثما حل حمل اـهتمام العلماء وادلاعة 
ة اعم  طفاء الفتنة اليت عصفت بسوريإ ا يف  ا مشهود  لعب دور  حاول أن يوقد  

  أو   هل   الدين  اكفر  رجلني  أحد  إال  قتل   ىلع  يُقدم   ال:  اهلل   رمحه  ،أقواهل  ومن   . م1980
بقوهل:  جمنو ادلاعء  من  يكرث  واكن  هل  الشها »ن العقل  ارزقين  سبيلك  اهلل  يف  دة 

    «. غري مدبرغري اكذب مقبّل  ا واجعلين اهلل صادق  
 خيدم انلاس: 
ا  ،يه جممع األحباب والعلماء  ،لشايم غرفة يف جامع اإلسماعيليةاكن للشيخ 
إ بعدـها  انتقل  السلطانية حيث اكن مهدم  ثم  احلياة  ا مهمّل  ىل جامع  فرممه وأاعد   ،

إىل خلية حنل  املكن  فيه، وحتول ـهذا  فيه  إيله، وأسس جملسه  ترى  لْية  ، فكنت  عي
من شىت جملس    القوم  فيه  وأنشأ  وغريـهم،  واتلجار  العلماء  واكن كرلذل  ا األصناف   ،

 أن ينشئ فيه املعهد العايل للقرآن الكريم. -رمحه اهلل -ـهمه 
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 من صفاته: 
باخللق   الشايم  الشيخ  غّلًّ   فّل   ، احلسناتسم  من    ا حقد    وال  حيمل  ألحد 

من خمتلف طبقات انلاس يمر عليه يوم إال وأصحاب احلاجات    واكن ال ،  املسلمني
حيري العقول ويدعك    ما خدمته للناس    يف  سمعنا من العامة واخلاصةفقد  ،  يف مزنهل
  واكن موئّل  ويلجأ إيله،  ملن يقصده    -رمحه اهلل-أمام خدمة الشيخ الشايم    ا مندـهش  

  . وخيدمهم ويتودد إيلهماصة يكرمهم األحوال اخل للصاحلني وخاصة ألـهل 
 من وظائفه: 

الشايم ىلع الشيخ  ومساجدـها تعاقب  منابر حلب  من  الكثري  فكن خطيب  ،   
إىل جامع ميسلون حني    ، ثم انتقل بعده وابتدأ فيه يف أيام الوحدة  ،جامع السيد لع

ة الشيخ مجيل  بعد وفا يف حلب  ا للجامع األموي الكبري  تم افتتاحه، ثم أصبح خطيب  
اهلل-العقاد   العزيز  وخطب  -رمحه  عبد  بن  عمر  جامع  يف  وظيفة كذلك  وشغل   ،

   اتلدريس ادليين واإلفتاء يف منطقة عفرين.
 :الشامحممد من أصدقاء الشيخ 

والشيخ عبد العزيز عيون   ،والشيخ ميك الكتاين ، الشيخ حممد متويل الشعراوي 
الكتاين  ،السود  املنترص  العابدين  ،والشيخ  زين  اخلري  أبو  عمر    ،والشيخ  والشيخ 

بلنكو   ،ابلويش  احلديد  ،والشيخ حممد  عجان  عبدو  احلليم  والشيخ  عبد  والشيخ   ،
   .حممود شيخ األزـهر

 استشهاده ووفاته: 
وذلك مساء   ،ر واخليانةبرصاص الغد  اواتلحق بربه شهيد    ،اب اهلل داعءهاستج

سنة األحد  السلطانية  ،  م1980شباط    2املوافق   ـه1400  يوم  املدرسة  جامع  يف  ودفن 
ابنه امللك العزيز سنة  و  ،اغزي بن صّلح ادلين األيويباليت أسسها الظاـهر   أتمها 

لعلماء وتقع  مدرسة للشافعية واحلنفية وخترج فيها عدد كبري من ا ، وجعلها  ـه620
 . مقابل مدخل قلعة حلب
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الشيخ  حلب  بكت  وقد 
  الشايم وشيعته برجاهلا.

 من   العدد   ه ورثا   مدحه 
  بكري   الشيخ   منهم  الشعراء

 املاريع  بكري   والشيخ  رجب
 حممود   واألستاذ  خبازة   بشري  وحممد
 . خياطة

بكري  الشيخ  قاهل  ومما 
  :رجب
ا   دمَت   الشايم    أحممدُ   موفق 

ا   ءاهلنا   فلك   دائم  أسامة   أبا 
 إهلنا  بعني    ا  مرعيًّ   زلَت   ال

 

والض  الرساء  يف   راءـللخري 
الضعف  وابلؤساء   اءـبإاغثة 

باآلالء وفاض  الصباح   طلع 
 

 

 : ومما قاهل حممود خياطة
جاء   ابلاب  بدلة  ا احلق  من   ممتشق 

لك اهلدى  للناس  يغزل   ما واكن 
بي  إىل  وادلنيا  أسامة   د  دَ أبا 

فقدنا   اّلين  داعية حنن   فيك 
 

اّلـهب  ورَ نُ   من  قلب  يف   الرشيعة 
واألدب   بليغَ   ابلياني   جمَ   الفكر 

اخلط المع  يف  باقية   ب ـذكراك 
واإلحس املودة  واألدب ا إىل   ن 

 

منهم وبنات  بنني  وراءه  خلف  صهيب:  وقد  حممد  عبد  ،  ادلكتور  وادلكتور 
    . وغريـهم ويمان، ،، ونرصواألستاذ أنس -رمحه اهلل - العزيز

 :مصادر الرتمجة
 . »الشيخ حممد انلبهان شخصيته، فكره، آثاره«  •
 .«السيد انلبهان»كتاب  •

 قرب الشيخ حممد الشام
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 .(1) معه لقاءات مبارشةودله ادلكتور حممد صهيب الشايم من خّلل  •
 . ا مبارش   لقاء   -رمحه اهلل-الشيخ ادلكتور حممود الزين  •
 .كتابية   مراسلة   وادلكتور عثمان عمر املحمد، ،ادلكتور حممود حوت  •
   .اللكتاويةجامع تسجيّلت  •

 ة: مسموع  تملفا
 وز اتلايلة:الرم اقرأ  فضّل   ،ةالصوتي فاتاملل لسماع

 
  

 
 
 
 

 

 

اثلالث  يف   سريته  تأت  (:م1949-ـه1368)  الشام   صهيب  حممد  ادلكتور   (1)   ادلرر »  من  القسم 
 . «احلسان

 حممد الشيخ عنانلبهان  سيدنا قول
ا نفيس جوـهر عنده: )الشايم  جدًّ
ا،  .(اكجلوـهر ال جوـهر جدًّ

1 

 سيدنا عن الشايم حممد للشيخ لكمة
 2 حممد انلبهان.

تور حممود حوت يف رثاء  لكمة لدلك
 الشيخ حممد الشايم.

 
3 
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 ( الشيخ حممد الفياض 60)
 م 1972  –  1902هـ / 1391 – 1320

 
يقول:   اكن  اّلي  انلاصح،  ل  داَل »ادلال  ناصح،  أنا  ل 

الرسول   وارث  انل بهاين  الفلوجة    «ملسو هيلع هللا ىلصالشيخ  أـهل  بَركة 
د بن عبد اهلل بن فياض بن مريع بن  وويلها،   الشيخ حمم 

 . عبيد بن حديد بن خليف بن فليح بن حيدر الكبييس
العراق    ودل يف  األنبار  بمحافظة  كبيسة  ناحية  يف 

  ـه 1320 اعم
عشائر   إحدى  حيدر،  آل  عشرية  إىل  بأصاتلها وينتسب  املعروفة  كبيسة 

 العربية. 
 نشأته: 

الكريم، فلم جيد هل نسبة  مع   أرسله وادله إىل سبعة من املّليل يلتعلم القرآن 
أميًّ   واحد األويلاء، ا فبيق  حيب  االعتقاد،  سليم  الفطرة،  سليم  صغره  من  لكنه   ،
 ا وء، ملزتم  ال خيون، ال يتنـزل لدلنايا، وال يألف أقران الس  ا ال يكذب، أمين    ا صادق  

وال يتدخل فيما    ،بالصّلة، حيرض دواوين الوجهاء فيسمع ويعترب، ال ينم  وال يغتاب
 ال يعنيه.

وىلع ـهذه الصفات نشأ، ويف أرسة آل الفي اض الشهرية بالغىن والكرم ترعرع، 
حللم مارس اتلجارة مرتني أو  وـهو ما يويح للنفس أنه ابن عناية، حىت إذا جاوز ا
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َ خَ فَ   ا ثّلث    إذ لم تكن هل معرفة بها وال ـهدف هل يف مجع املال، وأدرك بعُض ؛  ت رسي
أقاربه أنه سيتلف تركة وادله، فأشاروا ىلع إخوانه محدان ومحد ورحيم أن يقسموا  

أن   هل حقه ئلّل يتأثر ابلاقون بسببه، إال  أن اإلخوة اثلّلثة يشرتكون بالصفة نفسها 
والفضل للصدقة، فجاء رد  أخيه احلاج محد:    ،ادلنيا حتت أقدامهم، واملال للكفاف

د لو وضع يف   دين إىل السوق للبيع  واقتا   ،رقبيت حبّل  واهلل ال نقسم هل، وأيخ ـهذا حمم 
 . ملا ترددت

 زواجه: 
تعاىل-تزو ج   اهلل  جاسم  -رمحه  وـهم:  صاحلني  بأبناء  اهلل    ، وإبراـهيم  ،ورزقه 

 ويعقوب.  ،وأيوب  ،وإسماعيل ،وخليل
 حجه: 

يف عقد اثلّلثينات، واثلانية  وحج  وـهو يف كبيسة مرتني ىلع اإلبل، إحداـهما  
  ا  ـهيت مسافة ثمانية عرش كيلومرت  م. واكن دليه محار يركبه من كبيسة إىل1941  اعم

 يلحرض جمالس العلماء ـهناك. 
 : الرحيل إىل الفلوجة

م حدثت مشاجرة بني أعمامه آل حيدر وأخواهل آل محد، بسبب  1944  اعم يف  
للعشريتني اتلابعة  البساتني  سيق  ماء  ىلع  عرش  اتلناوب  أحد  املعركة  يف  وقتل   ،

إخوته    رجّل   من  ألحد  يسمح  ولم  املأساة،  تلك  يف  يشرتك  فلم  الطرفني،  من 
ل، فهو يصل ىلع من قتل يف فأثار حفيظة أعمامه،   ،ويتبع جنائزـهم  ، اجلهتنيباتلدخ 

»إذا اتلىق    : ملسو هيلع هللا ىلصوملزوه وإخوانه باجلنب واخلوف، وـهو حيتج  عليهم حبديث املصطىف  
  .(1)املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف انلار«

 

  اقتتلوا   املؤمنني   من  طائفتان  وإن  باب-  اإليمان  كتاب)  «صحيحه »  يف  «ابلخاري »  رواه  (1)
 . 15: 1[ 31] رقم حديث ( بينهما  فأصلحوا 
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وحترتمه جتل ه  أخواهل  وفرار    وعشرية  أعمامه،  عشرية  من  العصبية    ا أكرث  من 
نوى   اهلل-اجلاـهلية  اهلل    -رمحه  رسول  مدينة  إىل  ـهيت،   ملسو هيلع هللا ىلصاهلجرة  إىل  تراجع  ثم  

م ويه سنة  1944  اعموبيق يرتدد يف قراره حىت أهلمه اهلل تعاىل الرحيل إىل الفلوجة  
ئلّل يترضر   رص  أال يسكن يف بيت إال  ملك  وأ   -رمحه اهلل-والدة ودله الشيخ أيوب  

ر بتلف أ  .و كرس يشء بسبب أحد أبنائه، فكن هل ما أراداملؤجِّ
اهلل تعاىل، ع إىل صحبة رجل من أـهل  يتطلَ   -رمحه اهلل تعاىل-ويف الفلوجة اكن  

ا  وبيق اثين ل ويبحث عرش اعم   . يتجو 
 : مع العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 

الكريخ  1957  اعمويف   الشيخ معروف  زيارة لسي دنا  وأثناء  بزائر    م  حظي 
اجلربيين حمم د  الشيخ  إنه  سوري ة  احلاج   من  فسأهل  وأعّلمها،  حلب  علماء  من 

د: من عندكم يف حلب؟ قال: عندنا ثّلثة: الشيخ  جنيب رساج، والشيخ حممد حمم 
كراماته ظاـهرة وباطنة، لم يقف ىلع قراره أحد    ،سعيد إدليب، وقد ظهر اآلن رجل

 . انل بهان  حىت اآلن، ـهو الشيخ حمم د
الشهد  -رمحه اهلل-وبينما اكن   ببغداديميش ىلع جرس  لم    اء  اتلىق بمجذوب 

ففهم من الكمه اتلوجه    « ر ْب غر ْب غ»:  املجذوب   يره من قبل، فسل م عليه وقال هل
 إىل حلب. ا غرب  

 : ا ويسمع ـهاتف  نييرى رؤيت
رأى يف األوىل قافلة ىلع اإلبل فسأل: إىل أين وجهتكم؟ قالوا: إىل حلب إىل  

هلا: أن الرجل  د انل بهان. فأو  ن تُشَ الشيخ حمم   د إيله الرحال.مم 
حبر   اثلانية  يف  عظيم  ورأى  واسع  ا  جُي   ا ا  لم  رجل  وسطه  انتصب  ماء  وقد  اوز 

إذا به الشيخ انل بهاين. ثم   ابلحر ركبتيه، ورأسه يف عنان السماء، وحييط به جيش، ف
م بعد  1957نفسه    عامفسافر إىل حلب يف ال  ا يقول: الكم الشيخ فيه ثمر.سمع ـهاتف  
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ه صوب القدس، وتمكن من اتلعر ف إىل جمموعة من    ا أن مجع مبلغ   من املال، واجت 
 املجاـهدين، فدفع إيلهم املال ملقاتلة ايلهود، ثم  رجع إىل دمشق، ومنها إىل حلب.

 ويف حلب: 
سي دنا   بيت  املجاورة    اكن  بانقوسا  حملة  يف 

إيله   فخرج  ابلاب،  فطرق  ب  مُ   لللكتاوية،  أـهلني ا رح   :
د د. يقول احلاج حمم  يا حاج حمم  فإذا    :رمحه اهلل  ،وسهلني 

ل اكألسد،  فما  به  بعد،  أو  قبل  من  مثله  أَر  عرف  إم  ن 
تلوجيهاته   نفسه  د  ووط  عنده  رحله  ألىق  حىت  شيخه 

 وإرشاده.
ُذكر   رؤي  إذا  وحمبوب،  مهاب  الفي اض  اهلل  والشيخ 

تعاىل، ال حيب أن تطلق عليه لكمة الشيخ، شديد اتلمسك بالرشيعة والسن ة، صبور 
 ىلع ابلّلء، كثري ابلكء، حيسن ملن أساء، حاهل وقوهل وفعله لك ه مواعظ. 

نلفسه  رؤيته  عدم  أعظمها  دية،  حمم  وأخّلق  تعاىل،  هلل  عبدية  عنه    وُعرف 
وكرموتواضعه ما جعله موئّل    ونصح وتذكري،  ، مع كونه فيض جود  للعلماء   وـهو 

  والطلبة والصاحلني والفقراء واتلائبني.

 :  سّيدنا انلّبهان عنه  قال
د الفي اض دال ل ناصح» . وـهاتان اللكمتان  «قلبه فوق قلوب العلماء،  احلاج حمم 

كثري  حي األسماع  ىلع  ويكررـهما  وارث  ا بهما  انل بهاين  الشيخ  ناصح،  دال ل  أنا   :
   .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

د صادق، نـزيه، ذات، متربئ، عني »  :ويقول عنه السيد انلبهان   احلاج حمم 
  صادق   حممد  جا احل   ،يسة لكن سرتحلوبركة العراق يف الظاـهر، عنده ُنفَ   ،القّلدة

 الشيخ حممد الفياض
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  حاج   ـهكذا  ابق ،  عليه  حيكم  أحد  ال   حممد  احلاج  ،االبتّلء   من   خياف   فقط   لكن 
 . «كدع حممد

بررة  أبناء  هل  تعاىل  اهلل  تفرغ    ،وـهي أ  ي  اّل  خليل  الشيخ  ودله  األخص  وىلع 
  ـهذا   أنت  وادلك،  خليل! اخدم  شيخ»، واكن سيدنا يوصيه فيقول:  خلدمته ومّلزمته

 . واحد بآن واجلسم الروح يف أبوك  ـهذا سريك،
يأتيه بوارد املحّلت املستأجرة وبعض ما يتيرس    أما ودله إبراـهيم فهو اآلخر 

 دليه من جتارة يلضعه بني يديه، يهدي ملن يشاء، ويتصدق بما يشاء. 
 بعث  اهلل!  جاسم  حاج: »كماـهو مسجل  عن أوالد احلاج حممد  وقال سيدنا  

يريد   واهللي ،  لكم  رمحة،  فيكم  رمحة  أباكم  لكم ودلي   اخلري  إال  لكم  ال    . يا 
  ما   لكهم  لكهم،  أوالده  عن  راض  أنا .  العاملني  رب   هلل  احلمد  !اهلل  ما شاء  أوالد   أوالده

واهللي   ، يتوالـهم  اهلل  ،جيزيهم   اهلل   ،عليهم  اهلل  شاء قليب   أنا   ، مليحني  مليحني،    من 
  واهللي   األب  نعمَ   أبوكم.  بكثري  أوالدي  من  أكرث   أخدمهم  ،أن أخدمهم  أحب  وذرات 

 «. أدبكم ـهذبكم .لكم  األب  نعم واهلل شييخ!يا 
انل بهان   لسي دنا  الفي اض برس صحبته  الشيخ  نال  قلما جتتمع    وقد  مراتب 

 إال يف أفراد األويلاء.

 مؤاخاة:
فجال    الشيخ  نلا   روى  حممود  اهلل-ادلكتور    اكن  مقمرة   يللة  يف»   :قال  -رمحه 

بيح  حسان  الشيخ  بيت  يف  اللقاء يف  املقام   باب  فرفويط    اعيلة   صيفية  وذلك 
 يللة  منري  والقمر  احللبية،  والنسمات  الزرقاء،  السماء  حتت  الليل،  ـهدأة  يف  مكشوفة

الفياض   الصالح  الشيخ  ومنهم  عراقيون،  سيدنا   ضيوف  ـهناك  واكن  ابلدر،    حممد 
  الفياض   حممد  الشيخ  واكن  ،ادلعوة  صاحب  حلقة  إىل  باإلضافة  -وأوالده  اهلل  رمحه-
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ا   بسيدنا   احلب  بكلمات   يتحدث  ا   ناصح  باتباع  وموجه  سيدنا    السيد   إخوان 
 .وحبور ا  رسور ا  ويربق وجهه ويتهلل واجلّلل اجلمال يعلوه  سيدنا  واكن انلبهان،

  الفطرية   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  وصفات   ،تعاىل  اهلل  بمحبة  ويرتنم  ،يتلكم  وسيدنا 
اذة     وفائدة   العلية،  واهلمة  القوية،  الشخصية   عن   ويتلكم  والقلوب،  للعقول األخ 
 . سفسافها   عن وابلعد األمور،  معايل طلب من  بد وال تعاىل،  اهلل  مع احلضور

وقلوبهم  وسماع    لكماته  لسماع  متعطشون  وإخواننا    اكلرتبة   صوته، 
فكنت   يف  ترتد  لكماته  وصدى  العليل،  وتربئ   الغليل،  تروي   مذاكرته  العطىش، 

 عليه  اهلل  يفيض   بما   القلوب   حجب   خترتق  نظراته  سهام  وتصويب   الفسيح،  األفق
وارـَهم   يزيد  وـهو  وتأوـهوا، وبكوا   ،اإلخوان، وتنهدوا   فخشع  الغيوب،  نفحات  من

ُ
  أ

  الطري،   رؤوسهم  ىلع  فكأنما   الرفيع،  األدب  يعلوـهم  ، وـهمدالال    تنهدـهم  ويزيد  هليب ا،
 ما   الوجود   كمرة  عدسة  تصوره   عظيم  مشهد  العاملني،  رب   هلل  اخلشية  وتمتلكهم

 !  أبهاه وما ! أحّله
فطلب   منه  القوي   احلال  الفياض  حممد  الصالح   الشيخ  ىلع  ورسى   ومنهم، 

فآخاه   مع  اتلآيخ ا   اإلخوان  مجيع   مع  سيدنا   اإلخوان،  ا  هلم   مصافح  ا،   واحد    واحد 
 .  الفجر  مطلع حىت  يه سّلم   والرمحة، باجلمال عباده ىلع متجل واهلل

  -وتعاىل  سبحانه-  إيله  والفقر   واالنكسار  باّلل  يشعر   اإلخوان  من   أخ  ولك
 :  يقول حاهلم ولسان اّلوابل،  العيون من ،اهلوامل ادلموع  سيّلن مع

 يلايلنا  زانت األحباب بصحبة
ي  ما : للفجر قل يلل يا  عليك يْل خي دَ   ينا جيي

 رب  يا   آه: قال بكى  وملا  بكى الغرام   سقيم
 . يايوب  آه: قال من لك  واشف سقايم اشف إليه يا 
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 : البسيط حبرمن   الربيع قولب أتمثل وـهنا
 م راض  بما فعلوا ــباق  ىلع وُدِّـه  ديـ إين وإن فتتوا يف حبهم كب

فاق وأي   وادلنيا مفرقة ري ــشع فليت   اُم الورى ُدَوُل ـــبني الرِّ
َولا ـــــوـهل تعود نلا أيامن   ـهل ترجع ادلار بعَد ابُلْعدي آنسة  

ُ
 األ

 

 .  » سيدنا   حياة يف جمالسنا  اكنت  ـهكذا

 من صفاته: 
الفي اض وللمعاين اليت تتفجر من قلبه ىلع لسانه األثر ابلالغ   واكن لشخصية 

 يف توجيه أفواج املسرتشدين إىل حلب.  
ده للمعوزين وذو  -رمحه اهلل-واشتهر   ا  ي الفاقة ولم تعرف الفلوجة سابق  بتفق 

الحق   رجّل  أو  الطرق  ا  يف  انلاس  يعرتض  ويوز ع    ،يعظهم  ،مثله  أحواهلم،  د  ويتفق 
 عليهم املناديل واحللوى وانلقود، ذلك شأنه لك يوم.  

اهلل-دعوته   يراه    -رمحه  من  ىلع  العهد  يأخذ  واجلامع،  وابليت  الشارع  يف 
،  ملسو هيلع هللا ىلصبالصّلة وطاعة الوادلين وتقبيل أيديهما، وتزكية انلفس، واالتباع لرسول اهلل  

كما يؤد يهما العسكريون،   ،ؤد ي حتيتنيوصحبة أـهل اهلل، ورب ما أمر منصوحه أن ي
 واألخرى للنيه اإلليه.  ،يقول هل: واحدة لألمر

جي  الفي اض  د  حَ واحلاج حمم  يمزح،  ال  ي  وال جيامل د  ملخالفة،  يتنـزل  ال  ي  د 
يعمل خوف  ىلع ذات ال  احلق،  وال طمع   حساب  نار  من  تعاىل  ا  بل ألجله  ا يف جنة، 

انل بهاين    ألمره عز  وجل، يستشري  اوتنفيذ   نَر    شيخه  الصغرية والكبرية، ولم  يف 
حرص  فيم العراقيني  يف  مثله  رأينا  بدفرت    ا ن  حيتفظ  واملتابعة،  الصحبة  تلك  ىلع 

مدو ن فيه خبط ودله الشيخ خليل توجيهات شيخه هل وبياناته عنه، وال خيلو هل يوم  
من مراجعتها واالستماع ملا فيها، وـهو مولع بربدة املديح لإلمام ابلوصريي، وقصائد  
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رمحه اهلل  -ده  الشيخ عبد الرحيم الربيع، ومن حوهل ثل ة من املنشدين واملداحني. جت 
ْم َواَل ـُهْم حَيَْزنُونَ ﴿لقوهل تعاىل:    ا مصداق    -تعاىل َاَء اَّلَلي اَل َخوْف  َعلَيْهي ْويلي

َ
اَل إيَن أ

َ
﴾  أ

 .  (63-62 يونس)
»ادلكتور اعدل كعيد   كتب يل ا   شابًّا   كنت  مذ:   احلاج   حبب  قليب  تعلق  صغري 

  حبًّا   أحبه  كنت  ، فقداعتيادي  غري  وبشلك  الفلوجة  يف   -اهلل  رمحه-  الفياض  حممد
ا   رصت   أن  إىل  ميع  احلال  ، واستمر كبرية  ـهيبة  أـهابه  كنت  الوقت  نفس  ، ويفشديد 
 أن  من  خوف ا   أخرى   تارة  منه  وللهروب   ،تارة  يديه  بني   للجلوس   الفرص   أحتني
   .أذنبت أو غفلت ما  إذا شفينا يك

 ما   لك  من  ويتربأ ،    انلبهان  سيدنا   ىلع  يدنلا   الفياض  حممد  احلاج  واكن
ا   واكن  بل  ،ذلك  غري  أو  مشيخة  من  إيله  نسبيُ  اش  يردد: أنا   دائم   ،«انلبهاين  عند  فر 

  دالل   أنت  بل   هل:  وقال    انلبهان  سيدنا   هل  صححها   أن  إىل  اجلملة   ـهذه  يرتك   ولم
 «.ناصح

 وللشيخ الفي اض مرب ات كثرية منها:
جاميع  يف  فجعله  للبيت،  إبراـهيم  ودله  به  جاء  ي  اّل  بيته  اد  سج  محل  أنه 

يق، ال يزال مفروش  الفلوجة   .ا فيهما الكبري والصد 
يلوز ع ما نتج من حليب ىلع الفقراء    ؛نه امتهن تربية األغنام واألبقارأ  :ومنها 

  .واجلريان
أوىف رشيكه ما    يعقد رشكة يف بقرة مع فّل ح فقري، حىت إذااكن  أنه    :ومنها 

ته أـهداه اكمل ابلقرة.   بذم 
أبنا  وضع  يتلكف،  ال  مضياف  الفي اض  د  حمم  من ؤواحلاج  إيلهم  يؤول  ما  ه 

ق،   ويتصد  يهب  بيده،  ي    اكنوإجيارات  اّل  وادلرـهم  يل،  أنفقه  ي  اّل  ادلرـهم  يقول: 
قوا حىت بهذه العصا! يبىق عندي ليس يل، ووصييت بعد مو  يت: أن يتصد 
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 . رمحه اهلل ،فلم تعرف الفلوجة مثل زـهده 
واكن يف بعض أسفاره إىل سورية يسأل نفسه: لو دخلت املطعم فكم سيكون  

م أو وجبتني  وجبة  بالرضورة،  فيكتيف  ذلك،  ن خزب وعنب وحنمرصوف وجبيت؟  و 
ق به!   وحيتسب الفرق يلتصد 

اهلل-واستأجر   خنيل  -رمحه  رجل    ،بستان  جاءه  اتلمر  قطف  وقت  حان  فلما 
يا  ساحمين  وكذا  يقول:  كذا  بستانك  من  رسقت  ائتين.  حاج؛  هل:  بكيس،   فقال 

ويؤثر   واألباعد،  األقارب  بني  الصدقات  يوز ع  وـهو  أـهله..  إىل  ومحله  بملئه  وأمره 
 األفقر ال األقرب. 

ماـهر مهاوش:  األخكتب يل      احلاج حممود مهاوش  وادلي  من  سمعت»  حممد 
  احلاج  واكن  ،الرطبة  يف  لا عانلِّ   ةجتار  يف   محدان  احلاج  مع  : تشاركت يقول  -اهللرمحه  -

ال  احلاج  نلا   فقال  سواء  املال  يف  حممد  واحلاج  محدان   وأنا   تعملوا   أن  جيوز  حممد: 
 جئنا   العام  نهاية  ويف  ،مئة دينار  ثّلث  فأعطيناه  به  ألعمل  ماال    أعطوين  أقاسمكم

  احلاج   نلا   فقال  بيننا   فيما   األرباح  وتقسيم  حممد  جا احل   ملحاسبة  حممد   احلاج  عندل
  اكن   الربح   ،هلل  احلمد  :؟ قالوا رحبتم؟ ثّلثني باملئة  كم  حممود!  ويا   ،محدان  حممد: يا 

باملئة أنا   ،مئة      ؟ كرث أ  كم   يعين  :محدان  احلاج  أخوه   هل   فقال  أكرث  رحبت  فقال: 
قال باملئة؟     والالكم -  فقلت:  أخوي(  يْف )عَ   :محدان  احلاج  فقال  .  أكرث  :مئتني 

  فكنت ،  هلل  لكه  املال  أنفق  أخوك !    أخوي(   يْف )عَ   محدان:  للحاج  فقلت  -للوادل
ا  اهلل  رمحهم حممد احلاج  ـهو ـهذا ،راحبة جتارته  «. ربعيناتاأل يف اكنت  وـهذه ،مجيع 

وجملس  »  يتابع الشيخ ـهشام األلوس حديثه عن الشيخ حممد الفياض فيقول:
  ا ا ما تكون لكماتها مفتاح  يه غريه، ويف غرفته لوحات، كثري  الفي اض ال يتحدث ف

 . اكراتهألحاديثه ومذ
لَُكْم  ﴿   آية  :منها  ْر  َويَْغفي اَّلَلُ  حُيْبيبُْكُم  فَاتَبيُعويني  اَّلَلَ  حُتيب وَن  ُكنتُْم  إين  قُْل 
﴾   َواهلل ُذنُوبَُكمْ  يم   (  31آل عمران: )َغُفور  رَحي
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َوَتْقَواـَها ﴿  :وآية فُُجورـََها  لَْهَمَها 
َ
فَأ َسَواـَها  َوَما  َوقَْد  قَْد    َوَنْفس   َزاَكـَها  َمن  فْلََح 

َ
أ

  (10-7الشمس:  ) ﴾ َخاَب َمن َدَساـَها 
كر اّلي اكن يويص به سي دنا انلبهان   : ا إخوانه دائم   واّلِّ

 بسم اهلل ما شاء اهلل، ال يسوق اخلـري إال  اهلل.  •
 بسم اهلل ما شاء اهلل، ال يرصف السوء إال  اهلل.  •
 نعمة فمن اهلل. بسم اهلل ما شاء اهلل، ما اكن من  •
ة إال  باهلل. •  بسم اهلل ما شاء اهلل، ال حول وال قو 

من  »وداعء:   والشفاء  والرمحة،  والسعة  واحلكمة،  الصرب  نسألك  إنا  اهلل  
 . «األمراض، والعفو والعافية وحسن اخلتام

اهلل -ويستمع   انلبهان  كثري    -رمحه  سيدنا  دروس  إىل  أشد    ا  عليها  حيرص 
تصل إىل  احلرص، وال يسمح ألحد بتسجيلها منه؛ غرية  منه ىلع تلك ادلروس أن  

 .من ينكر فيتأذى بسببها 
قائّل   الفلوجة  من  الراوي  محد  رشيف  الشيخ  ثنا  ل  حد  املسج  يفتح  رأيته   :

ة: توجد عوالم حتتاج إىل سماع ادلرس وتتغذى به وـهو يعين  .  ويستمع، فقال يل مر 
 عوالم اجلن  واملّلئكة. بذلك 

يرد  عليه أو    ابول يف قلوب انلاس، فّل جتد أحد  ووضع اهلل تعاىل ملواعظه الق
 يعرتض أو يرتد د يف قبول لكماته. 

العزيز  رأيت   عبد  الشيخ  األنبار  من اعلم  عليه  ما  وـهو ىلع  السامرايئ  سالم 
الفي   إذا حرض  ومكنة  اتلدريس خماطب  علم  توقف عن  من    ا اض جملسه  من حوهل 

حمم  احلاج  فم  من  برب نا  العهد  إىل الكم حديث  اآلن  استمعوا  الفي اض،  الطلبة:  د 
 . اعينته بنفيس فيستمعون إيله، والشيخ عبد العزيز كأحدـهم، وـهذا أمر 
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العزيز، وخذوا    -رمحه اهلل-ومن وصاياه   العلم من الشيخ عبد  للطلبة: خذوا 
 . «ملسو هيلع هللا ىلصبهاين وارث الرسول  األخّلق من الشيخ انل بهاين، الشيخ انل  

والفي اض أقرب َمن يف الفلوجة إىل قلب الشيخ عبد العزيز رمحهما اهلل تعاىل،  
ر من غلبة انلفس   : عنده أرجوزة ا ما يرد د وـهفواتها، وكثري  فهو انلاصح هل، واملحذِّ

 »دخيلك يا رب  دخيلك، من نفيس ونفس غريي دخيلك. 
  دخيـلك. دخيلك يا رب  دخيلك، من نفيس وشيطاين

 دخيلك يا رب  دخيلك، ما يل غريك دخيلك«. 
احلليم   عبد  د  حمم  الشيخ  األزـهر  شيخ  الكبري  الفلوجة  جامع  يف  به  واجتمع 
،  حممود إب ان زيارة هل للعراق، فأعجب حبديثه، فقال هل: ـهذا الكمك الكم العارفني

د. ا  فأجابه: اذـهب إىل حلب ليك ترى العار   أنت اعرف باهلل يا حاج حمم  ف باهلل، أم 
يلقبل من أحد أن جيعله  -رمحه اهلل تعاىل-أنا فيا يلتين شعرة يف جسده! فلم يكن  

 بمرتبة  لم يكن عليها، أو لم يشهد هل بها شيخه. 
الفي اض   الشيخ  ابتل  تعاىل-وقد  اهلل  بمرض    -رمحه  وفاته  من  سنتني  قبل 

 .  «شديد، فاعزتل انلاس إال  من نفر قليل
  -اهلل رمحه-  الفياض  حممد  احلاج  عيم  إىل  جئُت »صيخ: الشيخ حامد  كتب يل  

يلدخل  للشيخ  فقال  وفاته،  قبيل  مجعة  صباح فلما    ،حجريت  إىل  حامد  خليل: 
ا  رأيتُهُ دخلت    يكرر   ثم ؟عين قاهل انلبهاين  الشيخ من شيئ ا  سمعَت  ـهل يسألين ـهائم 

  « ؟انلبهاين  الشيخ  عين  قال  ماذا  خليل»:  صوته  بأىلع  خليل  الشيخ  ودله  فنادى  ذلك،
  يف   وسيدخل  ،املعرفةَ   هل  نريدُ   الفياض  حممد   احلاج»:  قال:  خليل  الشيخ   هل   فيقول
  خليل :  فيقول   هل  ُكتيبَْت   وقد  ،سماعها   عند  فيهيمُ «  يكمل  حىت  وال يموت   ،املعرفة
. نور ا  يتهل ل وْجَهه فَأرى  أخر مرة أكتبها  لع، أعدـها    وـهيبة 

اهلل  واحلاج  الفقري  نا أ  زرتُهُ    خليل  الشيخ  معه  واكن   -اهلل  رمحه-  احلديد   عبد 
 بيده  ورفعها   رض األ  عليها   يتوكأ  اليت  بعصاه  رضب   عنده  جلسنا   فل ما   خبدمته  يقوم

 «. َتَقي دْ   َتَقي دْ   يناديين السماء يف انلبهاين الشيخ»: ويقول السماء اىل
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،    اكن  الفياض  حممد  احلاج ة  َم 
ُ
  ، حكمة  سماعَ   أو  منه  دعوة  رجاء  العلماء  يزوره أ

يقرأ   ا أميًّ   واكن يكتب  ال  يرى   بل  وال  يسمع  ال    سيده   إال     الفرد   املرجع  إياَل    وال 
 وكرامته  الفياض  حممد  احلاج  عظمة  جاءت  ـهنا   ومن  انلبهان،  حممد  ومواله

 . «القصيد بيت وـهذا  املحمدي  الوارث  بمدد  يسري ألن ه ال تنتيه اليت وكراماته
تعاىل-اعش   اهلل  ا وسبعني    نياثن   -رمحه  احلياة  اعم  رب ه عز     ا مشتاق    وفارق  إىل 

ق املوت ألكرث من سنتني ثنا ودله الشيخ خليل قائّل  وجل، بعد أن اكن يتعش  : ، حد 
يف   وادلي  ستًّ بيق  وكنت    ا املستشىف  ساعة،  وثّلثني 

   أسمع )اهلل، اهلل( مع أنفاسه.
خليل:  وصيته: الشيخ  عنه  كتبها  ـهذه  »  وصيته 

وصييت ألوالدي وللك من يسمع الكيم يف حيات وبعد  
  «.واتباعه ت بصحبة الشيخ انل بهاينمما 

األجل    وفاته: السبت  وافاه  يوم  ذي    27صباح 
إىل  ،  م1972شباط    12املوافق    ،ـه1391  احلجة وُشيِّع 

، وقد ا ب ادلاعء عنده فوجدته مستجاب  ر  مقربة الفلوجة القديمة، ومن فوقه قبة، وجُ 
مسجد   يسكنه  ي  اّل  ابليت  الربرة  أبناؤه  أشهر    اجعل  من  وـهو  باسمه،  يُعرف 

     مساجد الفلوجة وأمجلها.
 :مصادر الرتمجة

يف    املسجلة    انلبهان  حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكرات •
 . دلي  حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)

 (. 276: 1 )   3ط  «السيد انلبهان»كتاب  •
كعيد • حامد  و  ،ادلكتور اعدل  مهاوش وصيخ،  الشيخ  ماـهر  حممد  ، الشيخ 

 .مراسلة كتابية
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 ملفات مسموعة: 
 لسماع امللفات الصوتية، فضّل  اقرأ الرموز اتلايلة:

 

 جايقول: ح انلبهان لسيدناتسجيل  
 .قصاد حممد

 
1 

 
 جاح: يقول انلبهان تسجيل لسيدنا

 .اصرب حممد
 

2 

 
  انلبهان يتلكم فيه عن تسجيل لسيدنا

 الفياض حممد حاج أوالد 

 

3 

 شيخ يقول: انلبهان تسجيل لسيدنا
 سريك، ـهذا أنت وادلك، اخدم خليل

 .واجلسم الروح يف أبوك 
4 

 
الشيخ  عن مهاوش  حممود  جاحلل لكمة

 .الفياض حممد
5 
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 ( الشيخ حممد لطف 61)
 م 1974  –  1928هـ/  1394 - 1346

 
املحب اّلات، مدير مدرسة اللكتاوية، ومدرسها احلنون، من اكن ذا أثر عظيم  

 ّلبه وحمبيه.طيف 
 والدته ونشأته:  

العقبة    حلب  يف  حممد   الشيخ  ودل يح    اعميف 
   .م1928

اليح    يف   نشأ   احلاج  فوادله؛  ثرية  اعئلة   وسط ـهذا 
  ، املمزيين  اتلجار   من   ُيَعد  -اهلل  رمحه -  لطيف  إبراـهيم

  والشاي   القهوة   أسعار  من   الكثري  حيدد   َمنْ   وـهو
  .حمله ـهو لكه العلبية وخان ،والسكر

  عن   انقطع   ثم   ،العرفان  مدرسة   يف   االبتدائية  املرحلة  حممد   الشيخ   درس 
 . ادلراسة

 :انلبهان   أول لقاء هل مع العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد
غري   لكنه  اتلجارة،  يف  -اهلل  رمحه -  عمل   لك   صباح  ويدعو   فيها،  راغب  اكن 

  رأى  ولكما   ،اتلجار  كبار  من   لكهم  ا، وإخوته ال تاجر    ا طابل    أريد أن أكون  يارب! :  يوم
 . ادلاعء   أاعد علم طالب
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  حممد   الشيخ   هل  فقال     انلبهان  حممد  الشيخ  عن  هل  صديق   حدثه  يوم  وذات
 إىلبه    وذـهب  فأخذه  ،اآلن  بل  :قال  ، نذـهب  اغد    :هل  فقال  ،ا فور    إيله   خذين  : لطيف
  جالس   لطيف  حممد  والشيخ  ،طويّل    األوىل  اجللسة  واستمرت   ،معه  فجلس  ،السيد

  أنت   فّلن!   يا   : هل  فقال  ـهذا   بصديقه   بعد  فيما   واتلىق  ، اجللسة  طوال   ركبتيه   ىلع
!  ؟إيله  أنت  تأت   ال  فلمَ   عنه  وحدثتين  -ا خري    اهلل  جزاك-  انلبهان  السيد  إىل  يب  أتيت

  إىل   جميئه  وقبل  .إيله  بك  آت  ولم  أحدثك  ولم  حممد  ياشيخ   بذلك  يل  علم  ال  :قال
  « دـهر   عبادة  من  خري  علم  ملجلس»  :ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حديث  يقرأ   اكن  انلبهان  السيد

  باخلشوع   أشعر  أصل  حينما   كنت   فأنا   ،احلديث  ـهذا  من   أستغرب   كنت:  قال
  فهمت   انلبهان  سيدنا   إىل  أتيت  عندما   ولكن   ،ادلرس   سماع  من   أكرث  والقرب 
 . م1940 اعم اكن يف بسيدنا  هل لقاء وأول منه وقصده  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول حديث

-  لطيف  حممد  الشيخ»رمحه اهلل:  ،  فجال  حممود ادلكتور    صديقه الشيخ  كتب نلا 
  سيدنا   مذاكرة  إىل   ويستمع  يلصل   اللكتاوية  إىل   اجللوم  يح  من  اكن يأت   -اهلل  رمحه

ا  اثين سن وـهو يف   كثرية  مساجد ىلع يمر واكن  ،قليلة غري الطريق ومسافة عرش اعم 
  الزرقا   مصطىف   للشيخ  أخ    وـهو  الزرقا   حممود   احلاج  يراه   فكن  اللكتاوية  وـهدفه 
  معىن   إيش  : هل  قائّل    لطيف  حممد  حممود   احلاج  أوقف  فمرة  ،املشهور  احلنيف  الفقيه

  عيم!   يا   :هل  فقال!   كثرية؟  مساجد  ىلع  وتمر  ،اللكتاوية  مسجد  إىل  آت    رايح  أنت
 قليب  يف  وضع  انلبهاين  سيدنا   صاحبت  ملا   أنا   أما   الشارع   يف  (1)بادُلَحل  يلعبون  أمثايل
 املشاق   أجتشم  وأن  ،عنده واحلضور  هل  مّلزميت  يف  ـهذا يكيف  أال  ،ورسوهل  اهلل  حمبة

 معه؟ واجللوس  تلوجيهاته اللكتاوية وأستمع يف معه ألصل وآت  ،صّلة وقت لك يف
  قلبه  جمامع  الالكم  ـهذا  أخذ  أن  إال  لسيدنا   املحب  حممود   احلاج  من  اكن  فما 

   .وأدب علم بيت :الزرقا  بيت عن يقول سيدنا  واكن. وداع هل وعقله
 

ل: لعبة    (1) َ َحل أو الالكي صغرية يلعب بها كرات الزجاجية  ويه    إحدى أـهم األلعاب القديمةادل 
 األطفال بطرق متعددة. 
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  املحمص   سوق  يف  داكنه  يف  العلم   طلبه  قبل  لطيف  حممد   الشيخ  املرحوم  اكن
الشهباء(  املدينة )   املرحوم  واكن  ،للقهوة  ُبنًّا   يشرتي   أن  يريد  رجل  جاءهف  ،حبلب 

  باب   ىلع  وـهو   ، األصحاب  بعض   مع   مذاكرة   يعمل  لطيف 
  ولكن   ،الزبائن  طلبات  يليب  اّلي  ـهو  واألجري  ادلاكن
  ـهو   فقام  ،للنب  املشرتي   طلب  تنفيذ  يف  ا بطئ    وجد  لطيف

 مقابل  الوزنات  مكن  املزيان  كفة  يف   ورقة  ووضع  برسعة
  ، املزيان  يف  اتلطفيف  لعدم  النب   فيها   يوضع  اليت  الورقة
  أعطى   ثوان    وخّلل  لطيف  حممد  وقام  ،حمله  اعدة  من  وـهذا

  للمرحوم   املشرتي   قال  ماذا  اآلن  اسمع   . النب  املشرتي 
  املرحوم   فأخذ!  الوزن؟  أنقصَت   لم  :النب  أخذ  ما   بعد  لطيف
  يه   النب  كفة   أن  املشرتي   لرُييَ   املزيان  يف  ووضعه  املشرتي   يد  من  النُبَ   لطيف  حممد

 !     الوزن؟ صحة  يف العدالة رأى ما  بعد قول املشرتي  تتوقع    ماذا .الراجحة
  خاطر  كرست   أنك  الرجل   ومراد  .الرجل  وانرصف .ـهذه عن  أتكلم  ما   أنا   :قال

   «.األجري
  واستمرت   -اهلل  رمحه-  بوادقيج  حمسن  احلاج  خاهل  بنت  سيدنا   من  بأمر  خطب

   م 1959 اعم وذلك والزواج القران بعقد انلبهان  السيد  أمره  ثم سنوات مخس اخليطبة
 ألغتها   ثم  ،سنوات  أربع  فيها   ودرس   ،الشعبانية  إىل  فانتسب   دراسته  يلكمل   اعد

 الشهادة  ىلع  وحصل  ،فيها   اثلالث  الصف  يلدخل  اخلرسوية  إىل  فانتسب  ،ادلولة
ا  نووعرش ثمان وعمره  العلم طلب  إىل اعد قد  و، اكن م1959 اعم اإلعدادية  . اعم 

 : حبثه  عنوان  واكن  ، دمشق  جبامعة  الرشيعة  لكية  من   الليسانس  ىلع   حصل  ثم
  املدرسة   يف  دراسته  إىل  وإضافة  ،م1972  اعم  وذلك  (الكهف  سورة  تفسري  يف  ادلعوة)

  زين   اخلري  أبو  حممد  الشيخ  مثل  املتمزيين  الشيوخ  ىلع  الكتب  يقرأ   اكن  الرشعية
 . الشعبانية يف العابدين 
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  عبد   الشيخ  انلحو  يف  أستاذنا   اكن  اثلالث  الصف  يف  وحنن  الشعبانية  يف  كنا   ملا  
 أنا   طلبت  .انلدى   قطر  رشح   ربع  إال  املنهج  من  هي نْ يُ   ولم   ،العابدين  زين  الرمحن

لطيف الرمحن   إىل  نذـهب   وكنا   ،عليه  الكتاب  إتمام   والشيخ  عبد  الشيخ    من   بيت 
 ،ا كثري    حيبنا   واكن  ،معه  الكتاب   أنهينا   حىت  الظهر   إىل   ا صباح    اتلاسعة  الساعة
  عبد   الشيخ  بيت  واكن  ، ا كثري    معنا   باجللوس   ويرَُس    ،بالعاقل  لطيف  حممد  ويصف
 .اجلميلية  يف العابدين زين  الرمحن

ىلع  السبيل جامع يف  املنري املصباح من أنا والشيخ حممد لطيف طرف ا  وقد قرأت
 .   العابدين   زين اخلري أبو حممديد الشيخ 

ا   طه  مّل   الستار  عبد   الشيخ اكن    املرحلة   ـهذه   ويف    لطيف   وملحمد  يل   رفيق 
  حممد   الشيخ   حلب  اءرَ قُ   شيخ  مع  احلسان  ادلرر   اتلجويد   قراءة  يف  -اهلل  رمحهما -

 بغزارة  إعجابه  وأبدى  اخلرسوية  املدرسة  أروقة  أحد  يف   -اهلل  رمحه-  خياطة  جنيب
 «. اجلانب ـهذا  يف الشيخ علم

 

 :   انلبهان السيد  عند  والسلوك السري
 وااللزتام  ،اهلل  إىل  اتلوجه   وقوة   ،واحلكمة  بالعقل  لطيف  حممد  الشيخ  تمزي

  اعل    مستوى   ىلع   يكون  أن  إىل  أدى  مما   انلبهان  السيد  من   استقاـها   اليت   داباآلب
  الرويح   اتلأثري  قوة  يف  األثر   أكرب  ّللك  واكن  ،الروحية  والقوة  القلب  صفاء  من

 .والرتبوي 
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 انلبهان   سيدنا   مع  أسبويع  خاص  جملس  فجال  حممود   ادلكتور  وللشيخ  هل  اكن
  اعم   حجه  يف   سيدنا   بصحبة  اهلل  وأكرمه  ،غريـهما   حيرضه   ال  ،الفجر  صّلة  بعد   من

 . م1965
ن  ال  انلبهان  السيد  مع  أدبه  تمام  ومن   لون  عن  مرة    َل ئي سُ   حىت  منه  نظره   يمك 

  يتلىق   انلبهان  السيد  عند  ا مثابر    وظَل   ،يعرف  فلم  حليته  لون  عن   ومرة   ،عينيه
  نهضة   دار  معهده  إدارة  ايله  فعهد  ،عنده  املقدمني  من  أصبح  حىت  يتلىق  بما   ويعمل
 . ، وـهو املدير اثلالث فيها م1965 وذلك الرشعية  العلوم

  اتلفسري )  القرآن  تفسري  فيها   ا ومدرس    لدلار  ا مدير    لطيف  حممد   الشيخ  أصبح
 . انلبوية  والسرية( وأسسها  العقيدة)  والعقيدة( الواضح

 :  اللكتاوية درسةم  إدارة تسلمه قصة
يل   اهلل:  ،  فجال  حممود   الشيخكتب     حسون   أديب  الشيخ  جاءين»رمحه 

اهلل-  مهامه   يل  يعدد  وصار  ،ميع  وجلس  غرفيت   إىل   (ادلار  مدير  واكن)  -رمحه 
 حباجة  ألنه  اللكتاوية  درسةم   إدارة  يف  ارتياحه  عدم  يل   وأبدى  وأشغاهل  وارتباطاته

 .            أشغاهل من ذكرت  ملا   متفرغ  غري  وـهو متفراغ   املدير  يكون أن
  ،اتلويم  إىل  أذـهب  أن  اعدت   من  وليس  ،اتلويم  يف  اكن    سيدنا   إىل  ذـهبت

  ثم   ،خيرجوا   أن  اإلخوان  من   فطلب  ،مهم  ألمر  جئت  :هل  وقلت  سيدنا   ىلع  فسلمت
  الشيخ   أن  هل  أذكر   أن  دون  من   أديب  الشيخ  يل  قاهل  ما معىن    هل   فذكرت    ما ـهو؟  :قال

  ، اإلدارة  من  سيدنا   يعفيه  وأن  ،غريه   املدير  يكون  أن  وطلب  ،يل  وشك   جاءين  أديب
ا   نوا يِّ عَ وتُ   اإلدارة  عمل   من   أديب   الشيخ   يرتاح  أن  نريد   :لسيدنا   فقلت   ، ه غريَ   مدير 
ال    عندنا   صار  إيش  :لسيدنا   فقلت   بمدير؟  آت   أين  من :    سيدنا   فقال قحط 
  لطيف   حممد  : هل  فقلت   ؟أنه يصلح  ترى   من  أنت  :سيدنا   ! فقال؟مدير  عندنا   يوجد 

 أديب  الشيخ  وجاء   ،سأضعه  حلب  إىل  أنزل  حينما   :قال  ثم  ا زمن    سيدنا   فأطرق



 
 
 

 

126 

  إدارة   لطيف  حممد   الشيخ  م لِّ سَ   :هل  سيدنا   فقال  ،احلج  إىل  لذلـهاب  سيدنا   يستأذن
 .  هلل واحلمد، مباركة   ة  بَ قْ حي   سنوات فكنت سبعَ  بها  استمر وـهكذا ،املدرسة

تقاضاه  مقدار  واكن   وبعد   ، سورية  لرية  ألف  عرش  ةسبع  يبلغ  الرواتب  من  ما 
 . «اجلمعية  إىل عمار أبو أخوه  ـها ردَ  وفاته

 : هلم وحبه  بالطالب رمحته
  إن  ،اآلن  بعد  أوالد   يأتيين   أن  أـهتم  عدُت   ما   :لزوجته   مرة   -اهلل  رمحه-  قال

  عددـهم   وذكر   (الرشعية  العلوم   نهضة  دار )  اللكتاويةمدرسة    يف  العلم  طّلب  ـهؤالء 
 
َ
   .أوالدي لكهم أنهم رُ عُ شْ أ

   إنسان  أكرث  حبق  فهو   ،طّلبه  ىلع  اتلأثري   كبري  -اهلل  رمحه-  اكن
َ
  توجيه   يف   رَ ثَ أ

 .اهلل أويلاء من بأنه شك وخالطه طّلبه من أحد اعرصه  فما  الطلبة
املحمد  حدثين عمر  عثمان  ادلكتور  املدرسة  »:  قال  تلميذه  طالب  حّلق  شك 

لطيف   حممد  اهلل–للشيخ  كرسيه  -رمحه  عن  الشيخ  فقام  هل،  حيلق  وـهو  جرحه  أنه 
أسمع   خلفهما  وكنت  ا،  واكن صغري  اهلل  عبد  ودله  ومعه  احلّلق،  غرفة  إىل  وتوجه 
وأرى، فقال للحّلق: ياأيخ ـهؤالء الطّلب أمانة يف عنيق، ـهذا الطالب انظر إيله  

بيد ودله عبد اهلل وقال: لو اكن اجلرح لودلي المشلكة، أما  قد جرحته، ثم أمسك  
تك وانرصف؛ ـهؤالء الطّلب أىلغ لع من أوالدي. رحم اهلل   د  الطّلب فّل، امحل عي

ا هلم«. ا لطّلبه، متواضع  ا مكرم    مديرنا كم اكن رحيم 
  تللكفة   اجلمعية  فرفضت  للطّلب  توضع  خاصة  وجبة  اجلمعية  من  مرة  طلب

 . للطّلب توضع  حىت بيته من منعها  أن إال منه اكن فما  ذلك
  ألنهم   حساب   لك  جملسه  يف   للحضور  حيسبون  واكنوا   ،به  يقتدون  اكنوا   طّلبه

  توجيهاته   يف  يرون  مما   خفاياـهم  ىلع  فأطلعه  بصريته  عن  كشف  قد  اهلل  بأن  يشعرون
  اهلل   من  بإهلام  وذلك  ،أنفسهم  وبني  بينهم  فيما   يعملون  ما   إىل  اإلشارة  من  وتنبيهاته

 .منه بتعمد ال
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  لطيف   حممد   الشيخ   اكن »:  قال  -رمحه اهلل-  الزين  حممود كتور  تلميذه ادل  حدثين
 انلبهان  السيد  إىل  احلالة  ـهذه  شك   وأنه  ،روايات  عدة  نلا   وروى   ،الطّلب  يكاشف

  أثر   من  ـهذا  ولكن  منها   تشكو  أن  يف  احلق  لك  لكن  عندك  من  اكنت  لو  :هل  فقال
   .«عليك روحه وفيوض  مربيك إىل الصادق توجهك

ادل  حدثين   يف  نلا   يقول  لطيف   حممد   الشيخ  اكن»  :وت ح  حممود   كتور تلميذه 
  وحنن   إال  بأنفسنا   نشعر  ال  سيدنا   عند   نكون   عندما   -أوالدي  يا -  واهلل  :درسه
ال    لطيف  حممد  الشيخ  درس   يف  كنا   وحنن  واهلل  .الطباق  السبع  اتاوالسم  يف  حنلق
 الطباق.  السبع واتا السم يف  حنلق وحنن إال بأنفسنا  نشعر

 .انلبهان السيد ينابيع  من يسقيهم بساق   يكون  ما  أشبه اكنوا يرونه
  افعل: هل فقال املتخرجني للطّلب رس  ختصيص د   انلبهان السيد من طلب

 . «أؤديه اّلي فأنا  بطليب فعلته إذا :قال ؟موجود  وأنت ذلك أفعل :قال .أنت ذلك
ادلكتور  حدثينو قال:    عمر  عثمان  تلميذه  ترك »املحمد  األيام  من  يوم    يف 

  مديرنا   اكن  أكرث  أو  شهر  وبعد  دمشق  إىل  وانتقل  ،بيدق  حممد  الشيخ  أخونا   املدرسة
  دمشق   يف  اكن  لطيف  حممد  الشيخ  بوالية  نعتقد  ولكنا   -اهلل   رمحه-  لطيف  حممد  الشيخ
  أن   نريدك   ال ياودلي!   :هل  فقال  املساجد  أحد  يف  ابليدق  حممد   الشيخ  حبيبنا   فرأى
  وإذ   تفاجأنا   املدرسة  يف  وحنن   .يا ودلي  ـهيا   اأبد    فيك  وال نفرط   املدرسة  إىل  ترجع

 . فرح أيما  بعودته  وفرحنا  بيننا  ابليدق باحلبيب
ا   ثّلثني   من   بأكرث  خترجنا   ما   وبعد   وإذ به   معه  وحتدثت   به   وسعدت  لقيته  اعم 

  ىلع   ووضعها   فقبلها     سيدنا انلبهان احلبيب  صورة  جيبه وبها   من  حمفظة  خيرج
   . «اهلل آنسه اهلل رمحه، رأس  وتاج شييخ  ـهذا :وقال رأسه

 : انلبهانية العمامة لبسه
نل منصور  ا كتب  إبراـهيم  الشيخ   من   اتلغيري  حلظة  وشهدنا»  :قال  تلميذه 

  أمايم   املشهد  وكأن   -اهلل  رمحه-  لطيف   حممد   الشيخ   رأس  ىلع  العمامة  إىل   الطربوش 
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  أداء   أثناء  الصف  منرب  كرس   ىلع   جالس  -اهلل  رمحه-  لطيف   حممد  الشيخ   .اآلن
  الصندل   حممد  الشيخ  فتح  وفجأة  ،أظن  فيما   اثلالث  الصف  يف  وحنن  ،اتلفسري  درس 
  إحدى   وىلع-ابلدوية  بكلماته  املصحوبة  وابتسامته  املعهودة   بموانته-  الصف  باب
  لطيف   حممد  الشيخ  جيلس  حيث  إىل  مبارشة  وتوجه  ،رأسه  ىلع  اليت  غري  عمامة  يديه

  فبدا   الشيخ  رأس  ىلع  من  الطربوش   تناول  مقدمات  وبّل   ،املعهود   وـهدوئه  وقاره   يف
  واحلرج   اّلـهول   الصف  ىلع  وخيم   ،بعده  وال  ذلك  قبل  أره   لم   اّلي  رأسه  صلع

  رأسه   انكشاف  من  املدير  الشيخ  واستحياء  حترج  من  رأينا   ما   لشدة  الشديد
  سيدنا :  يقول  وـهو  حيملها   جاء   اليت  العمامة   الصندل  حممد   الشيخ   ألبسه   ثم  ،أمامنا 
  ىلع   بالطربوش   عهدنا   آخر  ذلك  .حنوـها   لكمة   أو.  بهذا  أمر  سيدنا   أو   ،إيلك  أرسلها 

  به   ما جزى   خري  عنا   اهلل  وجزاه  ،واسعة  رمحة  اهلل  رمحه  .لطيف  حممد  الشيخ  رأس
   . إدارته حتت عمن  ا ومدير   ،طلبته  عن اأستاذ  

   :رمحه اهلل، عنه   يذكر ومما
يل حممود   كتب  الشيخ  اهلل-ال  فجَ   صديقه    املرحوم   عند   كنت» :  قال  -رمحه 

  بابلاب   وإذ  إخواننا   من  شخص   وميع  الكبري  اجلامع  أمام  بيته  يف  لطيف  حممد  الشيخ
   ! ابلاب؟  يطرق اّلي الغليظ  ـهذا من :معنا  اكن  اّلي األخ فقال ،اشديد   ا طرق   يطرق
  دق   يف  والرفق  االستئذان  حسن  الزيارة   يف  األدب  ألن من  ؛أدب   قليل  أنه  يبني  كأنه

 إنه  مو ان   إنه  : انزاعج  بدون  هل  قال  ؟لطيف  حممد  الشيخ  قال  ماذا   أتدري   .ابلاب
 .ياسادة انلبهانية الرتبية آثار  من ـهذه .(1) مو ان

 ،اللكتاوية  من   باهلجرة  سيدنا   ىلع  أشار  من  ـهو   لطيف  حممد  الشيخ   أن   يذكر  ومما 
  حسن   الشيخ  العلماء  اعتقال  حمنة  زمن  ابلويدر  إىل  حلب  من    سيدنا   ـهاجر

  خاف   وقد  ،اهلل  رمحهما   حلب  يف  غدة  أبو  الفتاح  عبد  والشيخ  دمشق  يف  حبنكة
 

 َمو ان بتشديد الواو تعين يف اللهجة احللبية الصديق أو احلبيب اّلي اللكفة بيين وبينه.  (1)  
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أخرج  أنا :  سيدنا   فقال  ،ابلدل  يرتك   أن  فاقرتحوا  عليه  سيدنا   إخوان  هل  فقال  ،ال 
سيدنا  أخذ  ف  ،ـهاجر  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول!  خترج؟  ال  لم:  اهلل  رمحه  ،لطيف  حممد  الشيخ

   .اجليدة يه  ابلويدر استخارة  فكنت مواضع لعدة استخارات وعمل ،كّلمهب
  فقال   منفردين  غرفته  يف  سيدنا   عند   -اهلل  رمحه-  لطيف  حممد  والشيخ  أنا   كنت

 سيدنا   فقال  .توجيه  إىل  حباجة   ولكنهم  خري  فيهم  الشباب  سيدي!  :لطيف  الشيخ
  موجود   اتلوجيه  ودلي!  :لسماعه   القلوب   وختشع  املشاعر  يدغدغ  اّلي  بصوته
  . اتلوجيه  بقبول العربة  ولكن

  عن  حديثنا   األخوة  يف  متّلصقني  احلياة  يف  كنا   لطيف   حممد  الشيخ  املرحوم
  يف   الفجر   إىل  العشاء  من  القلعة  حول  ندور   وربما   ،اهلل  إىل  وسريه   وأحواهل  السيد

 . ويقظة عظيم نور من ينتابنا  ملا  الرسور اغية يف ونكون ،سيدنا  حول  احلديث
  فكن   ،وبسريته    حببيبنا   مأخوذين  فكنا   ،الكبري  اجلامع  جبانب  بيته  اكن
 .  الفجر طلوع   إىل دوايلك وـهكذا بيته إىل أوصله ثم ،بييت إىل يوصلين
  الواحد   سيدنا:  فقال    سيدنا   جملس  يف  لطيف   حممد   الشيخ   املرحوم  أيخ  اكن

يرى  أن    شيئا!   نفسه  يرى   ال  واّلي  :املرحوم  فقال  ،رصرص  من   أقَل   ه نفسَ   يلزم 
 .  سيدنا  فارتاح

  يف   غرفيت  فأدخل  ،وروحانية  أنس  حالة  فتأتيين  سيدنا   مذاكرة  أسمع  كنت
 وقد  ،أحد مع أجلس وال ،أحد صوت  أسمع وال ،بأحد اتليق أن أريد وال ،اللكتاوية

 صاحيب  اكن  مهما   هل  أفتح  فّل   ابلاب  أحد    لعَ   َق رَ طَ   فإذا  ا أيام    ميع  احلال  ـهذا  يدوم
  يأتيين   ا فأحيان    ورسور  مراقبة  من  عندي  ما   فيضيع  ادلنيا   أمر  يف  ميع  سيتلكم  ألنه

  ثم   أرد    وال  ابلاب  هل  أفتح  فّل   ابلاب   لعَ   فيطرق  -اهلل  رمحه-  لطيف  حممد  الشيخ
 : ويقول ينشد

 ني شي اخلَ   املزنل يف مهُ يألفُ  اكن نْ مَ   ا  ذكرو   أيرسوا  ما  إذا الكرام  إنَ 
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   .«هل  أفتح حىت  الطرق ويديم

 : الوفاء مواقف من
ا   اكن  مرة   مر   فقال  ذلك   تفعل  لم  فسئل  ويقعد  يقوم  فجعل  غرفته  يف  جالس 

 . سيدنا   آلل وتقديره  احرتامه من  وـهذا ،غسان سيدنا  حفيد أمايم
  ثم   جلس  ثم  فقام  قطة   فمرت   املدرسة  يف  الكبرية  الربكة  أمام  مرة  جيلس  واكن

 يف  رأيتها   ـهذه   :فقال  ؟ذلك  فعلت  لمَ   الطّلب  بعض   فسأهل  فجلس  ذـهبت  حىت  قام
 .سيدنا  بيت

 : األرواح حديث
الشيخ  حدثين   حممد  الشيخ   حدثين »   :قال  -اهلل  رمحه-  الزين  حممود   تلميذه 

 فمنعه   ذلك  وتكرر  اّلكر  يف  يصيح  اعبدين  عمر  الشيخ   اكن:  اهلل  رمحه  ،لطيف
  معه   الالكم  من  سيدنا   منعنا   حني  :لطيف  الشيخ  قال  ،إخوانه  مع  الالكم  من  سيدنا 
  الالكم   من  سيدنا   منعنا   لمَ   عمر!  ياشيخ   بقليب  فخاطبته  باللسان  املنع  أن  فهمت
أطيقها   عجيبة  ا أمور    أرى   إين  حممد!  ياشيخ  :قال  ! ؟اّلكر  يف  تصيح  ولم  !؟معك  ال 
  لك   وأرى   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بصورة   سيدنا   أرى   اللكتاوية  دخلت  إذا  أنين   ذلك  ومن

قال:    ؟تراين  من  بصورة  وأنا   :لطيف  حممد  الشيخ  هل  فقال  ،الصحابة  بصورة  إخواننا 
  نفيس   تأملت  ذلك   بعد  : لطيف  الشيخ   قال  ، طالب  أيب  بن  لع   سيدنا   بصورة  أراك

  مكن   هل  لكن  بكر  أيب سيدنا   ىلع   أقدمه  ال  لكن  ا علي    سيدنا   أحب  أنين  فوجدت 
    .«بقليب خاص

 : منامية ارؤي
- املدرسة  ـهذه مدير رأى» :سمعته مسجّل   كما  عّليا  ادلين عّلء  الشيخ  يقول

  انلبهان   السيد  ىلع  وقصها   ا رؤي  لطيف  حممد  الشيخ  -الرشعية  العلوم  نهضة  دار
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ا مدير ادلار    واكن-أيدـها ف ا   صاحل ا   أخ  ا مف   واعقّل    وراع    واعلم    جيمع   ربانيًّا   وروحي ا   كر 
أقول   ويؤيدون  أعرفه  أن   قبل  يعرفونه   إخوان  وـهناك   لكها   الصفات   ـهذه    ما 

 جارفة  سيوال    أن  منامية  ا رؤي   رأى  -اهلل   رمحه-  األخ ـهذا  به  ما أصف  ىلع  ويوافقون
  يف   ـهو  من  إىل  نظرت   ،جبل  قمةُ   إال  والسهولي   األرايض  ـهذه   من   يبق  ولم  ابلّلد   عمت

  لكَهم   ـهؤالء   ولكن  ا أناس    فوجدت  عليه  تطغَ   ولم  السيوُل   تطله  لم  اّلي  املكن  ـهذا
  العلماء   من  وـهو   سيدنا   إخوان  بأحد  وإذ  ،  انلبهان  حممد  سيدنا   إخوان  من  اكنوا 
  فأمسكُت   يزنل  أو  يلخوض   املاء  يف   رجله  يضع  أن  وأراد  السيل  حنو  املياه  حنو   تقدم 
  السيل   ـهذا  خيوض   أن  من  ومنعته!  ؟أمامك  اخلطر   ترى   أال  ؟أين  إىل   هل  وقلت   بيده

  فحدث   املرتفع   املكن  ـهذا  ماعدا  ابلقاع   لك   عم   اّلي  املتّلطم  القوي   اجلارف
 . «فأقرـها  بها    السيد

 : عنه  سيدنا والكم مرتبته 
  يف   لطيف  حممد  والشيخ  وأعزب   مزتوج :  ذاتيان  اثنان  عندي :    سيدنا   قال

 اّلاتية.  مراتب أىلع
  الشيخ   سيدي  :قالوا   وفاته  عند  لطيف   حممد  الشيخ  عن  انلبهان  السيد  سئل

  يشري   وـهو  أبرار  أبرار  األبرار  من   ـهو   :سيدنا   هلم  قال  ؟الصديقني  من   لطيف  حممد
 . أىلع إىل بيده

  من   ـهناك  سيدي!  :هل  قال  سيدنا   الطّلب  مذاكرة  يف  العمر  لع  الشيخ  سأل
  حممد   الشيخ:  يقول  من   وـهناك  ،جنابك  عن   مقطوع   قاطع  لطيف   حممد   الشيخ  : يقول
السيد    وأشار  .أقرب   ـهذه:    سيدنا   فقال  جنابك  يف  فان    لطيف جبناب  فان   أنه 

 . انلبهان

 : -اهلل رمحه-  لطف  حممد الشيخ  أقوال من
 . اهلل  من العوالم  ىلع يتعرفون اهلل وأـهل العوالم من اهلل  ىلع يتعرفون انلاس
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  لك  أقول   حىت  يشء  لك   عن  اسألين  : هل  يقول  األوىل  املراحل  للمريد يف  املرشد
  .(1) يشء  عن  التسألين

 : -اهلل رمحه- تواضعه من
  شهر   نصف  بقرابة  وفاته  قبل»:  قال  تلميذه الشيخ عثمان عمر املحمد  حدثين

  الشيخ   أيخ  مع  -اهلل  رمحه-  لطيف  حممد  الشيخ  فضيلة  زرت   ا تقريب    أسابيع  ثّلثة  أو
  عنده   وحنن  ،العمر  سااعت  من  ساعة  واكنت  ،بليلة  قبلها   أو  عيد  يللة  يف  لع

 وإذ   ،للباب  معنا   فقام  ،للخروج  استأذنا   ثم  ،ا فانوس    وأشعل  فقام  ،الكهرباء  انطفأت
    فكن   ،لع  الشيخ   وأليخ  يل   األحذية   نلا   ويقدم   ،لألرض   ويزنل   ،يتقدمنا   به

  نسقط   نكاد  وحنن  وانرصفنا   ، يده  وقبلنا   ،والكمه  وصمته  وقاهل  حاهل  يف  نلا   ا معلم  
ولُك  نلا   وإكرامه  تواضعه  من  وخجلنا   حيائنا   من  األرض   ىلع ـهذا  أذكر  الزلت   .

ا   حياء إىل ـهذا ايلوم من ـهذا املوقف، أذكره نلأخذ من سريته وسريه إىل اهلل دروس 
 .وعرب نلا«

  مرضه   فرتة   يف   لطيف  حممد   الشيخ  زرت »  :مشاعل  لع  كتور  تلميذه ادل كتب نلا  
 لم   واـهتمامه  وبله  روحه  أن  نعلم  وحنن  ا ظاـهر    املدرسة  عن  انقطاعه  وبعد  بيته  يف

  فأخذت   به  أتذرع   سبب  من  بد  ال  فقلت  لرؤيته  اشتقت  أن  بعد  زرته  لقد  ،ينقطع
 بيته  باب  عليه  وطرقت  -اهلل حفظه-  وادلي  ميع  وذـهب  ،القرية من  عنب  قفة  ميع

  فتقبلها   اهلدية  ـهذه  لك  أقدم  أن  أحببت  :وقلت  عليه  فسلمت  -اهلل  رمحه-  ففتح
 اهلل  رمحه   ،وخرجت  ،ودعته  ثم  ،الضيافة  يل  ويقدم  ،ابليت  يدخلين  أن  إال   وأىب

 . «تعاىل
ا   بأربعني  -تعاىل  اهلل  رمحه-  لطيف  حممد  الشيخ  وفاة  بعد   الكريم   سيدنا   أقام  يوم 

 مزاياه  اخلطباء  أحد  فذكر،  رثائه  يف  اخلطب  وألقيت،  اللكتاوية  جامع  يف  هل  ا تأبين  
 

 ( سمااع  من ادلكتور حممود الزين، رمحه اهلل. 1)
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  سيدنا   فهز    «الرىض  لك  عنه  راض  أنا »  عنك  يقول  انلبهان  حممد  سيدنا   إن:  وقال
  جمالسه   تنىس  وكيف  أنساه  ولن  املشهد  ـهذا  أتذكر   ،اخلطيب  إىل  ينظر  وـهو  رأسه

  .وحمياه

 : -تعاىل  اهلل رمحه- وفاته 
  18  األحد  يوم  -اهلل  رمحه-  وفاته   اكنت

األول     اثلاين   اكنون  19  املوافق    ـه1394مجادى 
 . م1974

:  رمحه اهلل،  فجال  حممود   الشيخ  كتب نلا  
  الشيخني   ىلع  كحزين  أحد  فقد  ىلع  حزنت  ما 

لطيف[  املحمدين وحممد  حوت    فقد   ،]حممد 
  يصري   أن  إىل  نعيش  أن  األول  املرحوم  أمل  اكن
  حتت   باألخوة  سعادته  فرط   من   بيضاء  لىح    نلا 

  ، ابلتة  الفراق  يتصور  ال  واكن    سيدنا   كنف
  ال   أن  اتلجربة  بعد   رأى  اثلاين  املرحوم  وأما 

 . جهة لك من االبتّلء  جاءه أن بعد  ،غريي  حبق هل صاحب
 كنت  ثحي  ،الوقت  يف   يل  مفاجئة   ولكنها   ،كوفاة  يل  مفاجئة  غري   وفاته  اكنت

 ال  سيموت   أنه  ىلع  أراعيه  وكنت  !؟أدري   ال  مىت  لكن  ا قريب    سيموت   أنه  أعلم
  املنام   يف   رأيت  : حممد  يل  قال.  حوت   حممد  املرحوم   رآـها   لرؤيا   وإنما   ،فيه  ملرض 

  حممد   الشيخ  بعدي   ثم  اسم  أول  أنا   اهلل  إىل  سيصلون  اّلين  فيها   ا مكتوب    صحيفة
  يطري   فرس   ىلع  ا راكب    رأيتك  لكن  .ال  :قال  ؟ا اسم    يل  رأيت  ما   وأنا   :هل  قلت  ،لطيف

   .بك
  يقول وقائل  ابلاب  لعَ  رق طُ   صباحها   وعند  أختنق  وكدت  ،وتهم  يللة  يف  تقيأت 

  الشيخ   وفاة  وقع  اكن  كما   اشديد    لعَ   ذلك  عُ قْ وَ   فكن  لطيف،  حممد  الشيخ  تويف  :يل

 قرب الشيخ حممد لطيف
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  أن   واكد  عليه  دخل  وسيدنا   ،مسّجًّ   وـهو  لطيف  حممد  بيت  إىل  ذـهبت  ،حوت   حممد
تقم   :هل  فقال  ،سيدنا   لقدوم  ينهض    سيدنا   مع  أدخل  فلم  ازدمحوا   واإلخوان  .ال 

 معه  فتلكم  سيدنا   أما   ،ذلك  شاـهدوا   اّلين  اإلخوان  بها   حتدث  قيامه  إرادة  ولكن
  مين  َب لَ وطَ  عليه صىل حيث للجنازة محلهم عند سيدنا  ورافقت ،رآه من أخرب كما 

 ا كثري    سيدنا   وبكى  لكمة  فقلت  الكبري  األموي   املسجد  يف  لكمة  أقول  أن  سيدنا 
 اهلل  إال  هلإ  ال  :يقول  وسيدنا   املقربة  اىل  اجلنازة  سارت   .اللكمة  إلقاء  عندإخواننا  و

و  .ا ويكررـه  اعل  بصوت    حممد   أـهل  إىل  سيدنا   ذـهب  ادلفن  من  الرجوع   بعدـهذا 
  رأيت   سيدي!   يا   :لسيدنا   قلت  :قائّل    لطيف  حممد   بن  اهلل  عبد  السيد  فحدثين   لطيف 

  يا   نعم  :قال  ؟رأيته  أنت  هل  سيدنا   قال  ،اجلنازة  أمام  يميش  ا كبري    ا ضابط    اجلنازة  يف
 ا.ـه  .اجلنازة يف معنا  اكن سيدنا جربيل ـهذا قال.  سيدي

أمحد  حدثين   اهلل-  وت حالشيخ   الشيخ  بيت  دخل  ملا     سيدنا   :قال  -رمحه 
  أكرث   من   سمعتها   وأنا   ،فقط  واحدة   لقمة   فأكل   ، هل  مَ دِّ قُ فَ   ا طعام    طلب  لطيف  حممد

  السيد   يدخل  أن  أىب  حيث  لسيدنا   لطيف   الشيخ  من  ضيافة  أنها   وفرستها   مصدر  من
  .ا ميت   فيِّ َض المُ  اكن  لو حىت يضاف  وال هبيتَ 

لطيف  حممد  هندسامل  حدثينو حممد  الشيخ  ابن  وادلي   تويف  ملا   :قال  نبهان 
يقوم  مَ ـهَ   سيدنا   عليه  ودخل  حممد  الشيخ  ،الرسير  ىلع  مسّجًّ   واكن  رسيره   من  أن 
   وادلي  تغسيل  وأثناء  ، ال تقم  ابق مكنك  :سيدنا   هل  فقال

َ
املاء من    سيدنا   عليه  َق رَ ـهْ أ

 :فقالوا   ؟جيبه  يف  لطيف  حممد  الشيخعند    كم    سيدنا   سأل  ،الرشيفة  اإلناء بيده
 .ووزعها   لرية فأخذـها  وعرشون ا مخس  

  لكمة  بإلقاء  اهلل  أكرمين  :قال  وت ح  نارص  حممود ادلكتور    الشيختلميذه    حدثين
  حممد   الشيخ  مديرنا   تأبني  حفل  يف   ىلعاأل  الرفيق  اىل  انتقاهل  قبيل    السيد   أمام

 ، انلبهان  السيد  مع  ي زِّ عَ مُ   وال  اإليمان  مع   مصيبةَ   ال  :يومها   وقلت  -اهلل  رمحه -  لطيف 
ُ  فالشمس  . بالقمر َل حَ   ا عمَ  يكلِّ سَ ت
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  رثاؤه:
  وذلك يوم السبت  -اهلل   رمحه-  الصابوين ادلين  حممد ضياء  الشاعر  صديقه  رثاه

 : حبلب فقال الكبري اجلامع يف م 1974 اثلاين  اكنون 19
األنباء أفدح  من  رسى   

 
 نبأ

  

 

عواصَف  يف    األرزاء  فأثار 
   

جنباتها  يف  اكلربق  رسى   نبأ 
  

 

الظلماء  ُدجنة  يف  انطىف   ثم 
 

حبيبنا   «لطيفْ   حممد  »أ  وأنت 
  

 

 (1) والألواء  م  هَ لْ لي خل فتنا  
 

 أصدق ـهل قىض )لطيف( أىس    أنا ال
  

 

ما   خفاء  يطَ   الشمَس   عهدُت   أنا 
 

متعب    وسألُت  إنك  فقيل:   عنك، 
  

 

إبطاء  دونما  تأت   ولسوف 
   

ونشاطها   ) )نهضة  شعلة  كنت   قد 
 

 

ثاقب   من  به  اء   أعظْم   وض 
 

نهضتنا( )دار  حمل    (2)يف   ا قَ قضيَت 
 

 

الشهباء   يا  يف  العلماء   زينة 
   

حلقاتهم   الطّلَب وتشارك    يف 
  

 

الفقراء   مْ كَ لَ   و مدامع   مسحَت 
   

بنبوغه   يا  يثرينا   لذلاكء 
  

 

ـهم   وث  يف  قعساءة   ( 3)ابة  
   

وَ   وكأنَ  وثَ هي اتي بَ ثَ يف   ( 4)هاتي بَ ، 
  

 

الظلماء  حوالك  يشق   نور ا 
   

يا  أعماقنا   نبكيك  من   )أستاذ( 
  

 

أحرِّ  يف  جهودك   بكاء   نبيك 
   

 أ)حممد  
َ
وأَل  صاحب    أكرمُ   َت نْ ( 

  
 

العلياء   واملشعُل  إىل   اهلادي 
   

يا  وبينك  مودة    بيين  يخ  
ُ
 أ

  
 

يد   من  لك  وكم   بيضاء!  وثىق، 
   

 

واءُ  (1)
ْ
 .انلاس إيىل واحلاجة  واجلهد املعيشة ضيُق  و  املرض  شدةُ : الأل

ا. دار نهضة العلوم الرشعية، حيث اكن الشيخ حممد لطيفمدرسة  (2) ا ومدر س    مدير 
َزة   (3)  . ثابتَة   ممتنعة: َقْعَساءُ  عي
 األوىل مجع وثبة، واثلانية من  اثلبات.  َوَثبَاتيهي  (4)
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حرقة    ـها  يندبونك  شبابك   ـهم 
  

 

واألحشاء  واحلزنُ  األعماق   يف 
   

أعماقهم  من  فبكوك   ربيتهم 
  

 

لك   وناء   من  ابلّلد  يف   دان  
   

حَق   جاـهدَت  اتلعليم   جهاده   يف 
  

 

و  حَق   وحفظَت   العلياء   اهلل 
   

رشيع  تألَق   جنم   سماء   ة يف 
  

 

األجواء  يف  الربق  كومض   وـهوى 
   

نفحة   حياتك  مَ   اكنت   ا مَ وأرى 
  

 

للرايئ   َك تَ  عربة   بل   ذكرة ، 
   

ري   العمرُ   ما  ما ة  لَ حْ إال  إال  ،   العيش 
  

 

واخلُ ملحة    للعلماءي   دْلُ ، 
   

اّلي  واّلكر  احللو  احلديث   يبىق 
  

 

الظلماء  دىج  يف  نور ا   ينساب 
   

مَ أملك   وتلك  املوىت   ة  يَ زي م 
  

 

انلبهاني )ملحمَ  دُ د   راءي مي   نَ وْ ( 
   

تكلِّ  أن  ألرجو  )صاحيب( إين   م 
  

 

وانلعماء  بالغفران  ه   برَش 
   

خملي   أرثيَك  وأبكي  قليب  ا من   ص 
  

 

احلقِّ  الوفاء   رثايئ  صدُق   ومن 
   

عواطيف  وـهج  ثار  ذكرتك   فإذا 
  

 

بكايئ يف   ـهاج  فقدتك   وإذا 
   

اإلخّلَص  به   األىس   يف حرِّ   أبكي 
  

 

أيَ  احللو،  اإلخاَء  !!   أبكي   إخاء 
   

وفاءَ  و )حممد    أبكي   شبابه  ( 
  

 

األنداء من  رقراق ا   اكلزـهر 
   

الغض   الشباب   اّلي   ُق لُ واخلُ   أين 
  

 

كَ   ما  األقذاء  ر  دَ شابه   ( 1) من 
   

ولُ خُ  )اإلمام(  من  قبست  ا   ة  ـهم    ق 
  

 

األرزاء ىلع   وابلأساء  (2)تسمو 
   

رتبة   اثلناءَ   مجعَ  أعظم   وليس 
  

 

حيدِّ  طيُب   ُث ممن   ثناء   عنه 
   

و  اعده  األذى   قد  دفع  بهم   رجا 
  

 

املني   ادلاء فإذا  كمني  يف   ة 
   

يثنها  لم  أنشبت  املنية   وإذا 
  

 

احلكماءـهلع   وحكمة   اجلبان 
   

 

 . و املقصود ـهفوات الشباب. به تَريم وما  العني يف يقع ما : الَقذى (1)

 : املصائب وابلّليا. األرزاء (2)
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يقول:   علة»ـهذا  من   « مابه 
  

 

 شفاء   بي رْ قُ بُ   هُ برَشَ   «نهاد»و
   

أخطائهم   األقدارُ   وأصابتي   يف 
  

 

األخطاء   وإصابةُ  يف   األقدار 
   

 
ُ
)أ موجَ يخَ إين  فراقك  ىلع   ع  ( 

  
 

لوعةُ   وأشدَ   األبناء   مين 
   

هلم  أخ  وأي  احلاين  األخ   فقدوا 
  

 

يف   ورخاءيدعونه   شدة 
   

إيلَ  األىس   يْعَ انلَ   محلوا  ذوب   يف 
  

 

ومي   ُت قْ رَشَ فَ  دميع   حايئرْ بَ   نْ يف 
   

 ـهالع    وقلب    حمزون    نفثاُت 
  

 

األدماء  علة  أثقلته   قد 
   

يا   ص  لي خُمْ   ةَ رْبَ عَ   أستاذُ   فإيلك 
  

 

ذو   األنباء قد  فواجع   بته 
   

)لطيف   يا  رمحةُ وعليك   اغفر    ( 
  

 

يف   واإلمساء تغشاك   اإلصباح 
   

 ) )بمحمد  بفقده  العزاء   ونلا 
  

 

 الشفعاء  دي سي    الربيةي   خريي 
 

 
فجال    لكمة حممود  اهلل-الشيخ  لطف   صديقه  عزاءيف    -رمحه  حممد    ، الشيخ 
 : رمحه اهلل

ىلع عباده، فسو ى فيه بني ضعيفهم   ا واجب    ا احلمد هلل اّلي جعل املوت حتم  »
ورفيعهم وتعاىل-فقال  ودني هم،    وقوي هم،  الَموْتي  ُ﴿   :-تبارك  َذائيَقُة  َنْفس     ﴾ل  

 . (35)األنبياء 
أيها الفقيد، أيها الصديق، أيها األخ، أيها املحب لسيدنا العظيم حممد انلبهان 

 :حممد لطيف يا أبا عبد اهلل  يا أيخ يا  -حفظه اهلل تعاىل-
وموالي   سيدي  يدي  بني  أقف  أن  يلؤسفين  انلبهانإنه  وبني    ،وشييخ حممد 

 يدي إخويت نعزي أنفسنا لفقدك. 
أخ   أعزي  أن  نفيس  يف  يلَُحز   يف    ا إنه  الصدق  إال  عليه  عهدت  ما  اهلل  يف  يل 

 القول، والصدق يف الوجهة إىل اهلل وإىل رسوهل وإىل أحباب اهلل وأحباب رسوهل.
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اّل اهلل  قضاء  ذلك  اخلّل ن!  مفارقة  يف  األيام  تصاريف  أعجب  راد  ما  ال  ي 
 معقب حلكمه.  لقضائه، وال

وأن للك   املوت،  ذائقة  نفس  وأن لك  فناء،  إىل  بأن لك يح صائر   إننا مؤمنون 
أجّل   وقدر  ا حمتوم    إنسان  وال  ا مقدور    ا ،  ساعة  يستأخرون  ال  أجلهم  جاء  فإذا   ،

 يستقدمون، فلك ما قدر الرمحن مفعول. 
 اء حممولــــىلع آلة  حدب ا يوم    لك ابن أنىث وإن طالت سّلمته

حزن   ويملؤنا  نفوسنا  يف  حيز  اّلي  يتختطف    ا ولكن  املوت  أن  ـهو  وأىس 
 تلو الواحد وىلع فرتات متعاقبة متقاربة.  اأصدقاءنا وأحبابنا واحد  

 فما تكاد جتف دموعنا ىلع صديق راحل حىت نعود فتنهمر ىلع صديق آخر. 
من    ا ، واعلم  ا وفي    ا ، وأخ  ا صدوق    ا احلزينة صديق  وـها حنن نضيف إىل ـهذه القائمة  

وكريم   مراقب  ا نقي    ا تقي    ا العلماء،  باحلق،   ا ،  جيهر  الئم،  لومة  اهلل  يف  تأخذه  ال  هلل، 
 ويسطع به، فإذا به اكنلور األبلج، وإذا بابلاطل يتلجلج. 

الغايل حممد لطيف فجأة، وىلع  الشيخ  يفارقنا  أن  أملنا وحزننا  يزيد  أنه مما    ىلع 
 غري انتظار. 

، ولم يكد يمض يوم وبعد يوم  ا ا حيوية ونشاط  مملوء    -رمحك اهلل-  لقد كنت
 حىت نعاه انلايع. 

لقد م إخويت،  يا  ـهادئ  أجل،  الشيخ حممد لطيف  فقيدنا  يف موته كما اكن    ا ىض 
مطمئن    ا ـهادئ   حياته،  بشأن    ا طوال  االـهتمام  من  سكونه  يمنعه  وال  ربه  بذكر  قلبه 

 املسلمني، واتلفكري يف أمرـهم. 
اهلل عبد  أبا  الراحل  الفقيد  وطاعته،    :أيها  اهلل  عبادة  يف  نشأت  شاب  إنك 

 ونسجتك يد كريمة، 
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 رعتك طوال حياتك، حىت أسلمتك إىل الرفيق األىلع إىل اهلل.
وفقيدنا يا إخويت    «شاب ال صبوة هلعجب ربك من »  :ملسو هيلع هللا ىلصيقول نبينا املصطىف  

 . ال صبوة هل
اهلل عبد  أبا  يا  الراحل  في،  أيها  أذكر  إنين  عيين  بوسيع    ك يا  وليس  إنصافك 

 مهما تكلمت أن أنصفك. 
إخويت: إنه اكن لفقيدنا العظيم يف خدمة العلم حقبة متمزية طوهلا سبع سنني  

 يف دار نهضة العلوم الرشعية. 
درسة يف طفوتلها، وراعـها بكل ما يستطيع وبكل ما لقد تسلم إدارة ـهذه امل 

وبقلب  وبضمري يح،  وبإحساس مرـهف،  فائقة،  بعناية  وراعـها  قوة،  من  اهلل  حباه 
 ا ثر    يقظ، حىت اكتملت وأينعت وآتت أكلها، وصارت ـهذه املدرسة يف عهده ينبواع  

 من أـهم ينابيع العلم واتلقوى. 
الفقيد: وإن أدـهشين فقُدك فنسيت لك  يشء فّل أنىس راعيتك لطّلب  أيها 

 ، وال أنىس توجيهاتك احلكيمة، وعظاتك الرشيدة. ا العلم يوم أن كنت مدير  
قولك وإن   أنىس  فّل  يُت  ألنه   :نُس  أبنايئ؛  من  لع   أىلغ  الطّلب  ـهؤالء  إن 

إيَنَما    ﴿مجعتين بهم رابطة العلم واتلقوى واألخوة اإليمانية اليت عقدـها رب العزة  
إيْخَوة    نُوَن  أبناء اجلسم فقد ال جتمعك معهم إال رابطةي    (10)احلجرات    ﴾الُْمْؤمي أما 
 املادة والطبيعة. 

نك يف احلديث واتلذكري يف اهلل هلؤالء  وال أنىس نصحك واـهتمامك ادلائم ويل
 الطّلب الربرة اّلين يشيعونك اآلن، ولم ينسوا فضلك عليهم.

أملهم   ألن  باهلم؛  ختطر ىلع  تكن  ولم  فاجعة،  أعظم  بموتك  فجعتهم  ولقد 
فيك معقود، وـهم بانتظار شفائك تلعود إيلهم ليشعروا بذلك العطف اّلي فقدوه.  

 ولكن قضاء اهلل خري. 
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 الفاجعة! َل وْ ـهَ  مَ ما أعظ
أن   اهلل  قىض  وـهكذا  حبق،  اتلعليم  أمانة  فيها  محلَت  سنني  سبع  مضت  لقد 

 تذـهب إىل العدم خّلصة العمر، وعصارة اتلقوى ىلع حني غرة، وفرتة من الغفلة. 
اهلل عبد  أبا  يا  الفقيد  اعم    : أيها  عرشين  صادقتُك  قليّل    ا لقد  فنعمُت   إال 

اخلريف،  يف  وـهو  ربيعك،  ينىس  اّلي  ومني  اخلالص،  وصفائك  املحض،  بإخائك 
 ورشوقك وـهو يف الغروب. 

كثري   جلسنا  املمتعة،   ا لقد  بأحاديثك  إيماننا  فيتجدُد  باهلل،  إيماننا  يزيد 
يتك،  وببيانك الساطع، واتلقوى والورع يشُع من خّلل أقوالك وأفعالك، ونُبل طو 

 ويقينك باهلل. 
ال تلني لك قناة، وال يطيش لك سهم، وال ينبو لك سيف    لقد كنت شجااع  و

نان.  يف سبيل اهلل، وجهاد اللسان أمىض من جهاد الس 
، للخري، وكنت ذا وجه واحد، ال تعرف  ا ، حمبًّ ا ولقد كنت سليم الصدر، سمح  

 املراء، وال املداـهنة، وال تعرف املصانعة وال املضارعة. 
و لإلعجاب  أدىع  بوليس  القيام  يف  تفانيك  من  بك  يف  اإلكبار  واجبك 

بعيد   صمت،  ويف  جلبة  اإخّلصك،  أو  تظاـهر،  أو  تهليل  أو  صخب  أي  ،  عن 
، وال يثنيك عنه إغراء أو    عن ومطلوبك وجُه اهلل، ال حتيد بك   سبيله اغية  خاصة 

 جاه. 
ورساعن ما برزت مواـهبُك يف حميط توجيهك وعلمك، يف سداد رأيك، وسّلمة 

 منطقك، وترصفك املريض  هلل رب العاملني. 
بارز   مدى ادلـهر    ا أبد    ا واهلل ال يضيع أجرك، واليطوي ذكرك، وسيظل اسمك 

يف ادلنيا واآلخرة، وسيضء للعالم نورك وسناؤك من بني طوايا الكفن، أخذك إيله، 
 واختصك إيله. 



 
 

 

141 

ديلل ىلع عدم  تلو الواحد، وـهذا    اأما ـهذه األمة فتفقد رجاهلا وعلماءـها واحد  
يزنع    إن اهلل ال»  :يقول  ملسو هيلع هللا ىلصاستحقاق ـهذه الشعوب هلؤالء العلماء، ونبينا املصطىف  

 . «العلم من صدور العلماء ولكن يزنعه بموت العلماء
 رـوال فرس  يموت وال بعي  لعمرك ما الرزيُة فقُد مال

 ر ـــيموت ملوته خلق  كثي  رٍّ ــولكن  الرزية فقُد ح
فرمحة اهلل عليك يا أيخ ويا عيين يا  ،  فادحة، وخطبنا بك جللفمصيبتنا بك  

أبا عبد اهلل، فلنعم الروُح روح  تضمنه بدنك، ونلعم اجلسد جسد تضمنه كفنُك،  
 ونلعم الكفن كفن  تضمنه حلدك. 

اإلسّلم،   حجر  يف  وُرب يت  نبوية،  حممدية  يد  ونسجتك  احلق،  أكف  تك  غذ 
عَت اإليمان، فطبت حي    . ا وميت    ا ورض 
فاعلموا أن انلاس ال ينفكون عن املصائب، ومن لم    :وأما أنتم يا أـهل الفقيد

دار   ادلنيا  اكنت  إذا  انلوائب،  ىلع  الصرب  اإلنسان  وحق  أخوه،  له  ثكي أخاه  يثلك 
فراق، ودار بوار ال دار استواء، وإن اكن ىلع فراق املألوف ُحرقة  ال تُدفَع، ولوعة  ال  

  : وقال  ملسو هيلع هللا ىلصحني تويف ودله إبراـهيم فقد دمعت عيناه    ملسو هيلع هللا ىلصترد، ونلا أسوة برسول اهلل  
العني تدمع، والقلب يوجع، وال نقول ما يسخط الرب، وإنا ىلع فراقك يا إبراـهيم »

 .(1) «ملحزونون
 وإنا ىلع فراقك يا أبا عبد اهلل ملحزونون. 

الفقيد وأـهل  وأبناء  إخوة  ال   : يا  اليت  والغايُة  منها،  مفر  ال  اليت  العاقبُة  ـهذه 
األجل،   وييجء  الزرع،  ويهيج  الشاب،  يشيخ  أن  خلقه  يف  اهلل  وسنة  عنها،  حميص 

 ويموت اليح. 

 

»ملسو هيلع هللا ىلص   انليب   قول  باب  -  اجلنائز  كتاب)  «صحيحه»  يف  «ابلخاري »  رواه  (1) (  ملحزونون«  بك   إنا : 
 . 83:  2 (1303) رقم حديث
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ولكن اإليماَن بيقني املوت، واالطمئنان إىل نهاية احلياة لم يستطيعا أن حيبسا 
 فراق.يف العني دمعة احلزن. وال أن خيففا عن القلب لوعة ال 

عبد اهلل، وـهذا آخر املطاف بك يف ادلنيا، وآخر العهد    أعود إيلك يا أيخ يا أبا 
بك، وآخر احلديث معك، لقد ذـهبَت إىل الرفيق األىلع إىل اهلل، وـهذا مطلب انليب  

ال يريد    (1)«الرفيق األىلع الرفيق األىلع»  :اكن وـهو حمترض يقول بصوت خافت  ملسو هيلع هللا ىلص
اهلل. اهلل    إال  رسول  فقال  رجّل    ملسو هيلع هللا ىلص واعد  اإلسّلم  يل    :إىل  بك حىت حتيي  أومن  ال 

فقالت: بليك وسعديك.    ؟يا فّلنةُ   :ملسو هيلع هللا ىلص: أرين قربـها، فأراه إياه، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصابنيت، فقال  
ال واهلل يا رسول اهلل إين وجدت اهلل    :أحتبني أن ترجيع إىل ادلنيا؟ فقالت  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  
، ووجدت اآلخرة خري   ا خري    .(2)  يل من ادلنيا   ا يل من أبوي 

أبا عبد اهلل، رمحك اهلل رمحة واسعة، وأسكنك  يا  يا عيين  فرمحة اهلل عليك 
فسيح جنانه، وأجزل لك املثوبة والعطاء، وأحسن مأواك، ورفع مزنتلك من عباده،  

نظر   حتت  لك  وجعلك  ويف  الربزخ  ويف  ادلوام  ىلع  انلبهان  حممد  وسندنا  شيخنا 
 ، إنه ويل املؤمنني. ا ، وعوضهم عنك خري  ا مكن. وأفرغ اهلل ىلع أـهلك وذويك صرب  

الطاـهرة  ادلنيا، وطبت حيًّ ،  والسّلم ىلع روحك   ا سّلم وداع ال لقاء بعده يف 
   .«ا وطبت ميت  

اّلات الشيخ    ـهذا  حقيقة  من  فيض    من  غيض   ـهذا ال  املحب    يعرف   اّلي 
 .  انلبهان السيد وـهو رباه اّلي  إال حقيقته

 

  حديث (  ملسو هيلع هللا ىلص   انليب   به   تكلم  ما   آخر  باب  -  املغازي   كتاب)  «صحيحه»  يف  «ابلخاري »  رواه  (1)
 . 15: 6[ 4463] رقم

  إحياء  يف  فصل)  مرسّل    احلسن  عن  «املصطىف  حقوق  بتعريف  الشفا »  يف  عياض  القايض  ذكره  (2)
 . الشمين حباشية  مذيّل  . ( 320: 1)( والكمهم املوىت
 .  ( 651: 1). ابليهيق دالئل يف احلديث رأيت ثم «الشفا  رشح»  يف القاري  لع مّل وقال

.  انلبوة  دالئل   يف   للبيهيق  وعزاه  «العاملني  ىلع  اهلل   حجة »  يف  انلبهاين  يوسف  الشيخ   وذكره
 (. 304: 1)( ملسو هيلع هللا ىلص  ألجله  اهلل أحياـهم من بعض يف اثلامن الفصل)
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 :مصادر الرتمجة
فجال • ادلكتور حممود  األستاذ  منصور،  ، وصديقه  إبراـهيم  ادلكتور  والشيخ 

 ، مراسلة كتابية.صيخالشيخ حامد  و، حممود حوت 
   .ا مبارش   لقاء  ،  وحممد نبهان ابن الشيخ حممد لطيف ادلكتور حممود الزين،و •

 
 ن:مسموع  نملفا

 : اتلايلني الرمزين اقرأ  فضّل   الصوتيني،  امللفني لسماع
 
 
 
 
 
 

رؤيا للشيخ حممد لطيف يرويها الشيخ 
 عّلء ادلين عّليا.

1 

تور حممود الزين يتحدث عن  ادلك
 وحممد اعبدين عمر نيلشيخقصة ل

 .لطيف
2 
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 ( الشيخ حممد منري حداد 62)
 م 1992  –  1939هـ/  1412 - 1358

 
السيد  وصهر  أبيه،  بعد  اللكتاوية  جامع  خطيب 

 انلبهان، ومدير مدرسة اللكتاوية ومدرسها. 
  الشيخ   ابن  بشري  حممد  الشيخ   ابن  منري  حممد  الشيخ 
 . احلليب حداد  أمحد

 والدته ونشأته: 
 يف  فيها   ونشأ  ،اللكتاويةيف يح    حلب  مدينة  يف   ودل

 ـهو الشيخ احلافظ العالم العامل حممد بشري حداد.  فوادله  وفضل، علم  ذات أرسة
.  ادلين   وسعد  مهدي،  أمحد  والشيخ  املحسن،  عبد  حممد  الشيخف  :إخوته  أما  

 اظ. فَ حُ  ومجيعهم

 :  دراسته
أمره    تتلمذ  يف  الكريم  القرآن  حفظ  ثم  بشري،حممد    الشيخ  وادله  ىلعأول 

 مخس  فيها  وأمىض  الشعبانية،  املدرسةإىل    انتسب  ثم   حلب،يف    احلفاظ  مدرسة
   الرشعية   اثلانوية   إىل  فانتقل  املدرسة  أغلقت  واألخرية  السادسة  السنة  ويف  ،سنوات
  مبارشة   اتلايلة  السنة  ويف  اإلعدادية،  الشهادة  ىلع  ها في  وحصل(   اخلرسوية )  حبلب
  دمشق  جامعةيف     الرشيعة  بكلية   اتلحق  ثم   الرشعية،  اثلانوية  الشهادة  ىلع   حصل
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  يف   اإلجازة  شهادة   حيمل  فيها   خترج   ثم  سنوات،  أربع  فيها   وأمىض   م،1964  اعم
 . م 1969 اعم   الرشيعة
  حممد   شيخ ال  اّلين انتسب معهم إىل لكية الرشيعة يف دمشق:  فيها   زمّلئه  من

  واحد   صف  يف  واكنوا   انلارص،  زـهري  حممد  والشيخ،  احليج  بشري   صالح   والشيخ،  لطيف
 .فيها 

  درجة   ىلع  وحصل  بباكستان،  ابلنجاب  جامعة  يف  بعد  فيما   العليا   دراساته  تابع
 درجة  نليل  اإلسّليم  الفقه  يف  اجلنني  حقوق  عن  موضواع    وأعد  املاجستري،

 .يناقشها  ولم اإلسّلمية،  الرشيعة يف ادلكتوراه

 : عمله
 باعتباره حداد    بشري  الشيخ   وادله     انلبهان  سيدنا   يدي  بني  خطب  من  أول

  اجلديد،   ثم   القديم  املسجد   عهد   يف   اللكتاوية  جامع  يف   الراتب  واخلطيب  اإلمام
 رمحه-  منري  الشيخ  ابنه  خلفه  ثم  -تعاىل  اهلل  رمحه-  الورق  ىلع  مكتوبة  خطبه  واكنت

ا  خطبه   حيرض    واكن  ،-اهلل  طيلة  واستمر،  وريقات  ىلع   اخلطبة  أفكر  ويرتب  جيد 
  إىل   اخلطبة  أسند  حيث  م1979  اعم   أواخر  إىل  انتقاهل  بعد   وكذلك    السيد  حياة

 .  السعودية  إىل وسافر وت ح  نارص حممود ادلكتور  الشيخ
ا   عمل أيض  منري  حممد  ا   الشيخ    العلوم   نهضة  دار»  اللكتاوية  درسةم   يف  مدرس 
 . انلبوية والسرية اإلسّلمية اثلقافة ومادة الفقه، أصول مادة حبلب، «الرشعية

ا  اكن  وكذلك  .حلب يف( اخلرسوية )  للبنني الرشعية اثلانوية يف مدرس 
  يف العام ادلراس   (الرشعية   العلوم   نهضة   دار)  اللكتاويةمدرسة    إدارة   م ل  تس ثم

 . للمدرسة الرابع  املدير  وـهو. ( 75-74)  و (73-74)
  الفقه   الوطين  احلرس   مدارس   يف  در س ف  السعودية،  إىل  سافر  م1979  اعم  ويف

 .  ادلمام  يفوآخر أيامه اكنت  الرياض، يف ثم املنورة، املدينة يف والسرية واحلديث
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 فيها   قرأ   علمية،  حلقات   هل   فكنت  احلديث،  بعلم  السعودية   يف  واشتغل
 . مرة من أكرث الصحيحني

  واكنت«  اهلاشمية  رقية»  اسمها يف يح اجلبيلة،    حلب  يف  أطفال  روضة  دليه  اكن
 . الكثري منها  فادوأ  جميدة  السيدة الفاضلة  املربية أخته عليها  ترشف

 :   انلبهان حممد الشيخ سيدنا  باهلل العارف يف صحبة 
  املحب   فكن  وترعرع،  فيها   ونشأ  اللكتاوية،  بّلط  ىلع   منريحممد    الشيخ  ودل

 . عزه  كنف  يف رباه اّلي  ، انلبهان  بسيدنا  واقتدائه حمبته يف السايم  واملثل الفاين
  السيد   لكمات  يردد  منري حممد    الشيخ  فكن  والعهد  الود   -اهلل  رمحه-  حفظ

 .    العظيم  السيد بهذا واتلأس لّلقتداء انلاس ويوجه ولكماته، خطبه يف انلبهان
ا  ـهنا  وأنقل  . هل خطبة يف  لكماته من بعض 

  سيدنا   يا   بك   األيام   ـهذه   يف   اإلسّلم  أعز  اّلي  هلل  احلمد »  :تعاىل  اهلل  رمحه،  قال
 . انلبهان الشيخ

  والسّلم،  الصّلة  عليه  املصطىف  صفحات  من  صفحة  العظيم   انلبهان  سيدنا 
بدا   أنواره   نفحات  من  ونفحة   ىلع   ينصب  حياته  طيلة    وحديثه  اخلادلة،  يةال 
 خمالفة بّل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول حب    ـهو عنده احلب درجات وأول ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول احلب

 . وسريته سنته عن بعد   وال ونواـهيه، ألوامره 
  احلق  غري   بكلمة  ونطق  تكلم  لو  ـهذا   لساين»:  يقول  انلبهان  سيدنا   اكن
 .«لقطعته  واحدة مرة  عمري  يف كذب  لوو ،لقطعته

ا  اكن  ما   انلبهان  سيدنا    اكن   وما   ،املجامع  يف  خطيب ا   اكن  وما   ،للمصطىف  شاعر 
ا   صادق  ا متبع    اكن   ن،وأمجع  عنها   انلاس  غفل   واحدة  معه  اكنت   إنما   للكتب،  مؤلف 

  احلب  ألن جملس؛ لك ويف جممع لك يف العليا   يه لكمته واكنت احلب، صادق تباعاال
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 اعيل ا   اإلنسان  شأن  يكون  وـهكذا   الوراثة،  يف  يدخل  واالتباع  االتباع،  يورث 
 . حيب  من بمقدار

ذكر
َ
ركم ومشاـهد مواقف لكم  وأْل  بها:  أذك 

  احلسيب  النسيب   علمائها   رابطة  ورئيس   دمشق  اعلم   املدينة  ـهذه  إىل  حرض
ا؛ رشفه واكن ،  الكتاين ميك السيد   مواقف  هل واكن املصطىف، أبناء من ألنه عظيم 

  الغرفة   ـهذه  يف  وحرضُت   دينها،  شؤون  يف  األمة  قيادة  ويف  اهلل  سبيل  يف  اجلهاد  يف
 يف  بالعلماء  اغص  واملجلس  شهد،  ممن  حرض  من  كأصغر  انلبهانية  الروضة  وـهذه
  شؤون   من  شأن  يف  احلارضون  العلماء  وحتدث  سورية،  بّلد   من  غريه   ويف  ابلدل  ـهذا

بد  مشلكة  يعاجلون  كيف  املسلمني  لك  فتلكم  تلك،  ساعتها   يف  معاجلتها   من  ال 
 ويضعه   ،إيمانه  يرشح  ،فطرته  يرشح  ،نفسه  يرشح  يتلكم  حينما   واإلنسان  إنسان،

  يقول     الكتاين  ميك  بالسيد  وإذ  الالكم  وكرث  أيديهم،  وبني   انلاس  أمام
  ألسمع   ـهنا   إىل   دمشق  من  جئت  إنما   ؛ وعمرو  زيد  من  ألسمع   جئت  ما »:  للحارضين

 بلسان  ينطق  حبق  اتلابع  ألن(1)«انلبهان  سيدي  يا   لسانك   من  املصطىف  صوت 
 

  املالكية  مفيت   دمشق،  يف   العلماء  رابطة   رئيس   (:ـه1393-1312)  الكتاين  امليك  حممد   الشيخ   (1)
 ـهاجر   املغرب،  يف  فاس  بمدينة   ودل  اإلسّليم،  العالم  لرابطة  اتلأسييس  املجلس  عضو  فيها،

  مجعية   أسس  دمشق،  مساجد  ويف  األموي،  يف   دروس  هل  اكنت  ـه،1345  اعم  دمشق  يف  واستقر
 بابلاب  أرسته  مقربة  يف  ودفن   دمشق  يف   تويف   دمشق،  شباب  ورابطة  العريب،  املغرب   حترير

 . الصغري
انلبهان:   فاروق  حممود  ادلكتور   املغريب  احلسين،  الرشيف  الكتاين،  امليك  حممد  السيدقال 

  والوطين،   وادليين،   واثلقايف،  العليم،   بدورـها   العريقة  املغرب   يف   الكتانية  األرسة  من  األصل،
  امليك  السيد  واشتهر  الشام،  بّلد   إىل  جعفر  بن  حممد  سيدي  أبناء  من  فروعها   من  فرع   وـهاجر
ا   واكن  دمشق،  مدينة   يف   وادليين   الوطين   بدوره   اجتمااعت  داره   وشهدت   املكنة،   مرموق  سيد 
ا،  واكن  وللسياسيني،  للعلماء  ـهامة ا،  مهيب ا،  كريم    عليه،   ويثين   حيبه  انلبهان  دالسي  واكن  حمرتم 

ا،   بينهما   اتلواصل  واكن  سلوكه،  يف   الرشف  بمعالم  هل   ويشهد ا   والتشاور   قائم   القضايا  يف  مستمر 
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 انلبهان  السيد  عند  احلب  اكن   وـهكذا  حبيبه،  بلسان  ينطق  حبق  واملحب  متبوعه،
  االتباع   مع   حبًّا   نقص،  وال  خمالفة  بّل   حبًّا   والسّلم،  الصّلة  عليه  املصطىف  للرسول
ا  الشهود  مع حجاب، بّل حبًّا  الكمل،  . اوأبد   دوم 

  هلإ   ال  اّلي  واهلل:  حيات   من  يوم  لك   نة والس    السرية  يف  أقرأ   أزال  وال  أنا   وأقول
  السرية   أو  الرشيف  احلديث  أو  السنة  كتب  من  كتاب ا   فيه  أمسك  يوم  من  ما   سواه

ا   معرفة   وأزداد  إال  انلبوية   سيدنا   حياة   أيام  يف  تمثلت  اليت  املصطىف  حلياة  ورشح 
 . العظيم انلبهان

 عليه  املصطىف  اتباع  يف  لكه  لعرصنا   وقدوة  أسوة  اكن  العظيم  انلبهان  سيدنا  
ل  العظيم  انلبهان  سيدنا   والسّلم،  الصّلة  ال   بفعله  إيلها  داع  بنفسه،  السرية  نز 
  املصطىف   حب  عليهم  أشع   بأكمله،  عرصه   وىلع  لكه  جمتمعه  ىلع  وأشع    بقوهل،

 .وسنته  بسريته واالقتداء به واتلأس
  من   احلياة  ىلع  يشع  أن  للنور  يأن  ألم  القلوب؟  يف  يتحرك   أن  لإليمان  يأن  ألم
  أنت   احلجاب  وـهم،  احلجاب  بل  حجاب،  ال   أنه  عل منا   انلبهان  السيد  ألن  جديد؟
 منهاج   اكن   حجاب،  بّل   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع    اكن  وـهو  وبوـهمك،  بنفسك  صنعته
 . «إيمانكم جددوا .  ساعة نؤمن تعالوا » : جللسائه يقول أن حياته

 . اإلحراق حتمل علموين ـهم بمن روينوذك   ذاكروين

 
 

 الشام   علماء  من  وفد  رأس  ىلع  حلب  يف  الشيخ  يزور   امليك  السيد  اكن  وأحيان ا   اإلسّلمية،
انلبهان  .  حلب  وعلماء  دمشق  علماء  بني   اللكمة   وتوحيد   للتشاور  السيد  »يا يقول عن   :  

إال   ما جئت  واهلل  فّلن،  أو  فّلن  من  إىل حلب ألسمع  دمشق  من  ماجئت  أنا  شيخ حممد 
  الشيخ»و   ،(1493« )وادلرر   اجلواـهر  نرث»    انظرمن ىلع لسانك«.    ملسو هيلع هللا ىلص ألسمع صوت سيدنا حممد  

 (. 22:1) 3، وكتاب » السيد انلبهان« ط ( 116« )آثاره فكره، شخصيته،  انلبهان حممد
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 عودوا   اهلل؟  مع  قلبك  كيف:  لقيه  وملن  جلليسه  يقول   أن  حياته   منهاج  اكن
  اهلل   رسول  حب  ومع  اهلل  مع   قلوبكم   كيف.  باقية  اعيلة  نبهانية  لكمة  فإنها   إيلها 
 . ؟«ملسو هيلع هللا ىلص

 :   ه للسيد انلبهانب  حُ 
  السيد  فأحبه  ،بل ه  ملك  حىت    انلبهان  السيد  منريحممد    الشيخ  أحب    لقد
ا   هل   وأجنبت   رشيدة،  الكريمة  ابنته   فزوجه  كذلك   انلبهان ا  ودل    واكن   «حممد»  وحيد 
   .وأعمامه وجده كوادله القرآن حيفظ حممد الشاب

 
 ( رمحه اهلل )دعوة عقد قران الشيخ حممد منري حداد 
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ا   منري  الشيخ  سافر   سورية   داخل  انلبهان  حممد  الشيخ  باهلل  العارف  مع  كثري 
 . م1956اعم  الرشيف  القدس مؤتمر يف معه واكن وخارجها،
  سيدنا   بمرافقة  -اهلل  رمحه-  احلداد   منري   حممد  الشيخ  -تعاىل-  اهلل   أكرم   ولقد

  السادس   السبت  مساء  إىل   اخلميس  يوم   من  حلب  مستشىف  يف  وجوده  طيلة  الكريم
 . ـه 1394 شعبان من

 أن  يوم :  فقال  انلبهان  السيد  انتقال  يوم  حاهل  بعض   عن   -اهلل  رمحه-  ـهو   حتدث
  يف   ُمسّج    وقتئذ      وسي دنا   بالضياع،  وأيقنت  صربي   زمام  فلت    سيدنا   تويف

أ«  ميع  أنت  ختف  ال»:  انلعش من  خياطبين   به  فإذا  حيمل  أن  قبل  انلعش   من   فهد 
 .  رويع

 : أوصافه
ا   منري  حممد   الشيخ   اكن ا   خطيب ا   اهلل،  لكتاب  حافظ    اللغة  جييد   ،مفوـه 

بابلدين والانلحيف  القامة،  طويل  ،جنلزييةاإل ليس  القامة،   الوجه  أبيض   ،ممشوق 
ا   حبمرة،  مرشب ا  ا   لطيف    فّل   الغيبة  من  حمفوظ   جملسه   الفقر،  خيىش  ال  معطاء    كريم 
يتم  غيبة  جملسه  يف  يسمع   أن  يرىض  واليرتكه  مبارشة  أسكته  أحد  اغتاب  وإن   ،
 . الكمه

  ؛ منري الشيخ فليصحب السفر يف يرَُس  أن أراد من» : بشري صالح الشيخ عنه قال
 . «حساب غري  من يرافقه من ىلع  يرصف  اكن منري الشيخ ألن

 : وفاته 
منري    الشيخ  وفاة  اكنت    اليت -  رشيدة  السيدة   الفاضلة  املربية   وزوجتهحممد 
ا   ثّلثني   من   ألكرث  النساء  ووجهت  انلبهان،  السيد   وادلـها   كنف  يف  تربت    إىل   اعم 
ا   استشهدوا ف  قتلوا   إذ  حقيقية  مأساة  الوحيد  ودلهوفاة  و  -اهلل  طاعة   يد   ىلع  مجيع 

 . حاقدة  جمرمة فلبينية خادمة
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  رسقت  قد  أيام  قبل  اكنت  أنها   احلقد  وسبب
لها،  الرتحيل  ملكتب  فأخذـها   منري،  الشيخ  من  لريح 

  فعطف   يسفرـها   أال  الشيخ   ورَجت  بكت  لكنها 
  لزوجة   قالت  رشيدة  السيدة   نأ  حىت  وردـها،  عليها 
  من  خائفة  إين  واهلل:  منصور  إبراـهيم  الشيخ

  العمل   يف  منري  الشيخ  غياب  تستغل  أن  الشغالة
  ونظرة   مريبة  نظرة  إيل    نظراتها   أرى   ألين  وتقتلين،

 .  حاقدة 
  ـهذه  إال  حينها   يف  جيد  لم  منري  والشيخ

ا   لتشغيلها   فاضُطر  انلرصانية  حالة   أن  إىل  نظر 
 .اخلادمة وجود  تتطلب الصحية سيدنا  بنتزوجته 

  إىل   للسفر  عدته  وأعد  أمتعته  حزم   قد  منري  الشيخ  اكن  انلكراء  اجلريمة  وقبل
  واكن   منري  الشيخ  ىلع  فاعتدت  خطتها،  وأعدت   باخلفاء  تمكر  اكنت  لكنها   احلج،
ا    الشاب   وودله  زوجته  قتلت  وكذلك  رأسه  ىلع   بالساطور  فرضبته  غرفته  يف  نائم 
 . اهلل رمحهم ،اثلّلثة  استشهدف ،حممد

 فلم   منه  اهلرب   حاولت  اإلغّلق،  حمكم  بيت  يف   أيام  ثّلثة  اخلادمة  وبقيت
  السفر   هلا   يهيئ  حىت  مسفرـها   ومكتب  بسفريـها   فاتصلت  املفتاح،  جتد   ولم  تستطع
  ينتقم   أن  إال  اهلل  أىب  ولكن  انلكراء،  جريمتها   من  يلنقذاـها   ممكن  وقت  بأرسع 

  اجلريان   فاتصل  أيام  بعد  الراحئة  فظهرت   الرشع   سيف  منها   يقتص   أن    و  منها 
 جالسة  واخلادمة  الشهداء  فوجدوا   املزنل،  فداـهمت  السعودي،  واألمن  بالرشطة

  لكن   الراحئة  تظهر  ال  حىت  منري  الشيخ  جسد  ىلع  امللح  وضعت  وقد  الربتقال  تأكل
  احلكم   ينفذ  أن  قبل  وأسلمت  وحاكموـها،  فاعتقلوـها   أمرـها،  يكشف  أن  أراد  اهلل

  اكن   منري  الشيخ   لكن  ذلك   أعلم :  قالت.  شيئ ا   ذلك  يفيدكي   لن :  هلا   فقيل  عليها 

 الشاب الشهيد
 حممد ابن الشيخ منري
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  ثم   قناعة،  عن  اإلسّلم  أدخل  وأنا   اإلسّلم  عن  كتب ا   ويعطيين،  اإلسّلم  يعلمين
 .  ذلك  بعد أعدمت

   6  املوافق ـه1412  احلجة  ذي   5  األحد   يللة  ادلمام،  مدينة  يف  اجلريمة   واكنت
ا   دفنوا ف،  نقلهم  اهلل  ويرس  م  1992   حزيران   الشيخ   وادله  تويف ثم  ابلقيع،  جنةيف    مجيع 

  اهلل   رمحة  عليهم،  ا أيض    ابلقيع   يف   ودفن  ، أشهر  خبمسة   بعده   املنورة  املدينة   يف   بشري
   .أمجعني

 : فقال منصور  إبراـهيم الشيخ  تلميذه  عنه كتب
 ( اهلل رمحه)«  حداد منري حممد  الشيخ»

 . الرحيم الرمحن  اهلل  بسم
 :  وبعد .اهلل رسول سيدنا  ىلع  والسّلم والصّلة، هلل احلمد

  أكتبما  فإن  -اهلل  رمحه-  حداد  منري  حممد  الشيخ  أستاذي   عن  أكتب  إذ  فإين
 .رَش عْ المَ  ذوي   وأحد األكرب، واألخ ، واجلار ،والزميل ،األستاذ عن

 اللكتاوية   فيه  دخلت  يوم   أول  يف   اكنت  منري  الشيخ  فيها   رأيت  اليت   األوىل  املرة 
 خطيب  -اهلل  رمحه-  واكن  مجعة،  يوم  ذلك  اكن. م1967  صيف  يف  املقابلة  لفحص 
 بصحبة  آنذاك  اإلدارة  حجرة  يف  املقابلة  لفحص   اجلمعة  بعد  دخلت  ثم.  اجلمعة

 . اهلل رمحه  ،مّلحفيج عمر الشيخ عمنا 
  ،فرفويط  حسان  والشيخ،  لطيف  حممد   الشيخ:  الفحص   جلنة  يف  اكن  أنه  أذكر

 .اهلل رمحهما 
 قليل؟  قبل حرضتها   اليت اجلمعة خطبة موضوع  ما : سئلت فيما  فكن

َوالَْمْغريُب ﴿:  تعاىل  قوهل   عن  اكنت:  فقلت ُق  الَْمرْشي ي  َ وَْجُه    َوَّللي َفثََم  تَُول وا  ْينََما 
َ
فَأ

﴾  (. 115) ابلقرة  اَّلَلي
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 . يومها  الشيخ  خطبة يف  اآلية تلك  ترددت قد واكنت
ا   الشيخ  نرى   طّلب  وحنن  كنا  ا   منري  ا  قمر    مجلة   يف  اللكتاوية  سماء   يف  منري 
 . انلبهانية الشمس فَلَك يف تدور   اليت األقمار

  واتلجايف   ،احلياء  وشدة  ،العزلة  خصوصية  -اهلل  رمحه -  منري  للشيخ   اكن  وقد
 . انلاس عن

 .املدرسة  يف إداري  وال ،تعلييم  عمل  األمر أول هل يكن  ولم
  من   نرى   فيمن  بعيد  من  نراه   كنا   كما ،  واحلني  احلني  بني  فيها   نراه  كنا   أننا   مع
 .  املشايخ 

ا  رأيناه  وربما  ا   أو   صاعد    رمحه -  حداد  بشري   الشيخ   شيخنا   وادله  مزنل   إىل  ـهابط 
  بعض   ـهبطه  ربما   ،بدرج  إيله  يُهبط  ،غربيها   من  املدرسة  أسفل  اكن  اّلي  -اهلل

  من   وقربه  ،لطّلبه  بشري  الشيخ   تديلل  سياق  يف   أستاذـهم  ىلع  ا أضياف    ا يوم    الطّلب 
 . خري  لك عنا  اهلل جزاه. قلبه من وقربهم ،قلوبهم

 -رسه   اهلل  قدس-  أمحد  أيب  سيدي  أقدام  بلثم  ادلرج   ذلك  رُشف  وكم  وكم
 . فراغها  بعد منه  اصاعد   أو بالنساء الرتاويح  لصّلة بشري الشيخ بيت إىل ا ـهابط  

  جزء   بيته   أن  حنس   كنا   فقد  -اهلل  رمحه-  بشري   الشيخ  عمنا   بيت  ذكر  وبمناسبة
  إىل   منه  اصاعد    بشري  الشيخ  نرى   ما   لكرثة  منه؛  جزء   املسجد  أن  أو  املسجد  من

 .إيله منهما  ا ـهابط   أو املدرسة  أو املسجد
  -اهلل  رمحهما -  بشري  الشيخ  زوجة  حممد   أم  احلاجة  خاتلنا   رأينا   ما   ا كثري    بل
  احللبية   امللحفة  ملتحفة  املسجد  ىلإ  الغربية  الساحة  تعرب  ابليت  من  صاعدة
  حلضور   -!سرتـها   وأكمل  أسبغها   ما   تها وملتحف  امللحفة  تلك  اهلل   رحم-  املعروفة

 .واألربعاء السبت يويم  ضىح للنساء سيدنا  درس 
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  إدارة   حجرة أمام  وقوف  األساتذة  من  عدد ،  أنساه ال  امشهد    الصدد بهذا  وأذكر
  الرمحن   عبد  والشيخ  ،لطيف  حممد  الشيخ  :فيهم.  األيام  أحد   ضىح  لطيف  حممد  الشيخ
 . اجلميع  اهلل رحم ،وغريـهما ، حوت 

  غرفة   أمام  اليت  للساحة  املؤدي  الشبك  جهة  من  حنوـهم  مقبل  بشري  والشيخ
  الغربية  الساحة  تعرب   بشري  الشيخ  زوجة  حممد  أم  احلاجة  اكنت  اليت   الوقت  يف  سيدنا 
  خياطب   بشري  الشيخ  فسمعُت ،  النساء  درس   حلضور  املسجد  باجتاه  بيتها   من  قادمة
 باللهجة  يقول.  باجتاـههم  يميش  وـهو  معه  والواقفني  حوت   الرمحن  عبد  الشيخ

«  ة ْمَعْديي   حممد  أمْ   يَهْ   ابلرص  غضوا !  وي  خَ   يإ»  :حمياه  تعلو  والبسمة  ا ممازح    احللبية
 .  بشري  الشيخ من املباسطة  بهذه ا رسور   بهيجة ابتسامة  اجلميع وجوهَ  فغمرْت 

سند  عندما   القرب   بعض   منري  الشيخ  من  اقرتبنا 
ُ
  ثم ،  املواد  بعض   تدريس  إيله  أ

سندت
ُ
،  لطيف  حممد   الشيخ   مديرنا   مرض   بعد  السادسة   السنة  يف  وحنن   اإلدارة  إيله  أ

 .  اهلل رمحه
  أن  املقرر  من  اكن  واليت   اخلرجيني   رابطة  نلا   شلَك   عندما   أكرث  منه  اقرتبنا   ثم

  بعد   بيته  يف    سيدنا   مع  جلسة  اللقاء  برنامج  ويف  مرة  شهر  لك  خّلهلا   من  نلتيق
 . مرتني  أو مرة اهلل  حبمد اجللسة  بتلك حظينا   وقد، الفجر صّلة

 وادلراسة  باإلمامة  انشغانلا   واكن  ،السيد  انتقال  واكن  ،عجىل  األيام   ترصمت  ثم
 لعله  ،نفسه  منري  الشيخ  السعودية   يف   اغرتب   ممن  واكن  .  م1979  اعم  االغرتاب  ثم

  ادلمام   يف  إيل    وانضم،  ادلمام  يف  وكنُت   ،الرياض  يف  اكن  ُمقامه  لكن،  بشهور  بعدنا 
  ثم ،  إياـها   دخويل  من  أشهر  أربعة  حنو  بعد  حوت   أمحد  الشيخ  املرحوم  احلبيب  أيخ

  الشيخ   من  لك  إيلنا   ينضم  أن  قبل  اللكتاوية  رحاب  من  الزمّلء   من  عدد   إيلنا   انضم 
 . ادلمام  إىل الرياض من منقولني  سنوات بضع بعد جنم   مهدي حممد والشيخ منري

 كنا ،  جديدة  الصلة   من   مرحلة  بدأت  ادلمام   يف  -اهلل   رمحه -  إقامته  تاريخ  ومن
 . « واحد شأنهم  اّلين املعرش» بمثابة منري الشيخ مع فيها 
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رَس  تسع من حنو  ادلمام  يف دةامل   تلك يف اجتمع حيث
ُ
 . اللكتاوية رابطة من أ

  عبد :  املشايخ   من  لك    ،-اهلل   رمحه-  حوت   أمحد  الشيخ  بعد  فيها   إيلنا   انضم  فقد
  ونايج  -اهلل رمحه- اجلاسم  اهلل وعبد ،العبيد وحممود  ،حجازي  وحسن ،الزين القادر
  الرياض   من  مهدي  والشيخ  منري  الشيخ   حبضور   العقد  اكتمل   ثم  -رمحه اهلل-،  محايم

 . ادلمام يف لإلقامة
  أو  طّلبه  من  فاللك  -اهلل   رمحه-  منري   الشيخُ   مناَزع   غريَ   املجموعة  شيخَ   واكن

ايم اجلاسم باستثناء طّلبه درجة من  . واحلم 
  الطقس   يكون   عندما   حديقة   يف  أو   ئشاط   ىلع   معه  جمالس  ضمتنا   وكم

د  العلم  فيه  جمراه،  احلديث  وجيري ،  تيرس  ما   بيته  طعام  من  حُيرضي   ولك  ،  ا مناسب    ، واجلي
 .  اجلميع قلوب   من قريب والشيخ . والطرفة ادلاعبة وفيه

 .   حبلب اكنت  اليت املهيبة الصورة  عن خمتلفة القلوب  يف صورته أصبحت لقد
  وبينه  بيننا   اللكفة  نرفع  وال  ،هل  حنفظها   خصوصية  هل  أن  يمنع  ال  ـهذا  اكن  وإن

 .ا بعض   بعضنا  بني نرفعها  كما 
 يُرد    رمحه  منري  الشيخ  أتانا   حني  إجازة  يوم  واكن  مخيس،  ضىح  ذات  أنىس  وال

ْدر   فاستلمُت ،  طعامنا   من   فيه   هلم  أـهدينا   كنا   نلا   ا قيْدر    إيلنا  ا   منه  القي   مملوء 
  مبشورُ   سطحه  ىلع  يطفو  اّلي  العريب  السمن  يغمرـها .  احلارة  (1) (املامونية)بـ

 . احلليب الفستق

 

األسدي العّلمةقال  (  1) ادلين  املقارنة يف خري  حلب  سميد    : موسوعة  من  حلوى  املامونية  إن 
لة دلينا، نعم أبدعها   وسمن وسكر ونعتقد يه ليست نسبة للخليفة العباس ألن حياته مفص 

  واسم املبدع مأمون ونسبت إيلهحليب ويغلب أن يكون من سوق السقطية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
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 وابنة   سيدتنا   صنع  من  مبارك،  كَرم  بيت  من  مبارك،  طيب  طعام  من  هل  فيا 
 . عنها  وريض اهلل رمحها  ،املباركة  حممد أم سيدنا 

 بافتتاح  يفكر  اكن  اّلي   ادلمام   أحياء  أحد   نستطلع  معه  ألخرج  مرة  أتاين
 . ذلك  ُيَقَدرْ  ولم. فيه بقالة

 رمحه، كصاحبه رقيق عتاب يف قال عليه وسل مت  إيله خرجت عندما  أين املهم
ْت  قد واكنت ؟!بزتوروه  ما  بيْمرْض  الواحد  ـهيك: اهلل  . بها  نعلم لم وعكة به ألم 

  ظروفكم   عن  نعرف  ال  لكن  نزوركم  بأن  نترشف  سيدي  يا   واهلل:  فقلت
 . لكم  املناسب والوقت

 .وخلصنا . لعندك   جاي وقول اتصل الظروف؟  يعين إيش: فقال
  مزنهل   يف  زيارته   يف  كنت  أين  :القلب  يف   عذوبتها   تزال  ما   اليت  مّلطفاته   ومن

م  -اهلل  رمحهما -  حوت   أمحد  الشيخ   بصحبة  الشتاء  يلايل  إحدى  يف   يف   نلا   فقد 
 هل  قال  حوت   أمحد  الشيخ  رآـها   فلما   (1) (ابلومل )  فاكهة  من  ضخمة  حبات  الضيافة

 (2)؟(ـهالكرمنتينا  إيش): ا ممازح  
  من   الفاكهتني  بني  ملا ؛  ا طيب    قبوال    منري  الشيخ   عند  أمحد  الشيخ  مزحة  فّلقت

 . احلجم  يف اتلضاد
 ع   صلوا »  حكية  حنكيلك  بدنا   معناـها »  :قائّل    ضحكته   يغالب  وـهو  فأجابه

ة يا  انليب َ  . «ْعزني

 

 .باإلجنلزيية) الپومل أو (.السندياسمه يف العراق ( ابلومل: 1)
  ا،حجم    احلمضيات ثمار أكرب  ينتج ،السذابية الفصيلة من احلمضيات جنس يتبع نبات نوع 

 .وقد يصل وزن اثلمرة إىل عرشة أرطال. واثلمرة ذات قرشة سميكة خرضاء
 الكرمنتينا: فاكهة من احلمضيات تشبه الربتقال.  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9
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 يف  اإلدارة  رجال  من  صدقائه أ  أحد  من  سمعها   كما   يقصها  -اهلل   رمحه-  رشع  ثم
ة»  شيوخ  أحد  اكن  :ا باسم    رَت  فْ يَ   وثغره   فقال.  بها   يعمل  اكن  اليت  اجلهة َ  القبيلة  «ْعزني

  ليش   يعرف   منكم   َمن :  فقال  جلساَءه  فسأل  ،جملسه  يف  ا جالس    املشهورة  ابلدوية 
 أمحر؟  يصري لدلاكن جييبونه وملا  أبيض، يكون  املزرعة يف يكون ملا  ابلصل

 . متحريين اجلميع   فسكت
 . عرْف أنا  يابا : العزني   الشيخ  ذلك ابنُ  فنادى
 ودلي؟  يا  ليش : أبوه  فقال
 (. بدبس يدـهنونه) : الودل  فقال

عجب
ُ
 جوابه،  ذاكء  بسبب  الَعني   عليه  خيش  أنه  حد  إىل  ابنه  جبواب  الرجل  فأ

  تللك   فضحكنا   « علمو  حد   ما   واهلل.  عزنة  يا   انليب   ع   صلوا »:  لودله  ا معوِّذ    فقال
 . املاتعة  الرائعة املّلطفة
 اـهتمامه  القرب   بذلك  منه  حظينا  أن  بعد  منري  الشيخ  حياة  يف   ا الفت    اكن
 : بأمرين امللحوظ 

 . والقراءة واالطّلع املعرفة : األول
 إنتاجه  وغزارة   املعارصين،  الوـهابية  أعّلم  بعض   ذكر   معه  جملسنا   يف  مرة   جرى 

 . بمؤلفاته  اإلسّلمية املكتبة وإغراقه العليم
 باملطالعة  االـهتمام  علينا   جيب  :معناه  ا الكم    -اهلل  رمحه-  منري  الشيخ  فقال
  وـهم   عليهم  متفرجني  جمرد   نكون  وال  ،هلؤالء   أندادا  نلكون  واملعرفة  وابلحث
  أن  أحدنا   ىلع  جيب»:  اّلاكرة  يف  ُغرست  اليت  العبارة  قال  أن  ىلإ  ..ويدأبون  يدرسون

  وصندوق   اخلزب   بربطة   يدخله   كما .  واملجلة  واجلريدة  بالكتاب  مزنهل   يدخل
 . «اخلرضة
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 .املناوئ  شأن  يف حىت اإلنصاف  ورع   من خيىف ال ما  ـهذا ويف: أقول
 مسائل  بعض   مرة  تذاكرنا   أننا   :العلم  يف  -اهلل  رمحه-  إنصافه  وقائع  ومن
  يف   -اهلل  رمحه-  انلووي   لإلمام  مشلكة  عبارة  به  مرت   أنه  فذكر  ،انلكح  حمرمات

  غريـها   من  وبنته  الرجل  زوجة  بني  اجلمع  بأن  فيها   يقول  مسلم  صحيح  ىلع  رشحه
  جلسة   يف  كنا   فقد  كتاب،  أيدينا   بني   وليس  ،بأذـهاننا   العبارة  نقل ب  فجعلنا   !جائز

  إىل   وردت   صححت   لو  حىت   ولكنها   .مقلوبة  العبارة  لعل:  وقلنا   .الشاطئ  ىلع
 .  جائز غريه  من وبنتها  الرجل زوجة بني اجلمع: لكنت صوابها 

 !  رصحية بآية أصّل   حمرمة  والربيبة ،ربيبة عندئذ ألنها  مشلكة ا أيض   ويه
  عند   حلب  يف  يتنسخ  ىلع  إشكل  إشارة  وضعت  كنت  لقد:  منري  الشيخ   فقال

  مسلم   ىلع  انلووي   برشح  أتيت  ابليت  ودخلت  جملسنا   انفض    فلما .  العبارة  ـهذه
ها   عبارته،  يف   بروية  ونظرت   غريـها   من   وبنته  الرجل  زوجة   بني   اجلمع   وأما »:  ونص 
 «. .. .فجائز

  بني   الرجل  جيمع  أن  ليست  املذكورة  الصورة  وأن  ،صوابها   وجه  يل  فانكشف
  زيد    جيمع  أن  جواز:  بالعبارة  املقصود   نما وإ  ،هل  أخرى   زوجة  من  وابنته  نفسه  زوجة
  أخرى   زوجة  من  ـهذا  عمرو  ابنة  وبني  مثّل    عمرو  اسمه  متوىف  رجل  زوجة  بني  مثّل  
 . الصورة  ـهذه يف إشكل وال. زيد  تزوجها  اليت غري

  سيدي :  السّلم  بعد  فقلت  منري  الشيخ  بيت  ىلع   اهلاتف  سماعة  فرفعت
 . سبق ما  حنو  ىلع هلا  فهيم فرشحت كيف؟: فقال. صحيحة العبارة

  غري   ـهو  العبارة  يف  املذكور  الرجل  أن  هل  اتضح   منذ.  وجهها   هل  اجنىل  ما   ورساعن
  إىل   يتناىه  اكن   اّلي  صوته  أنىس  فّل   .املذكورتني  الزوجتني  بني   مجع  اّلي  املزتوج

  أدن   غري   من   . اهلل  شاء  ما .  اهلل  شاء   ما .  اهلل  شاء  ما :  امردد    اهلاتف   سماعة   عرب  أذين
 .  طّلبه صغار أحد من اإلشكل حل  يأت  أن من غضاضة
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  يف   رشع   لقد  حىت  ،العلم  ومدارسة  واملطالعة  ابلحث  حيب  اكن  أنه  املقصود 
 سبيل  يف  وسافر،  وجلها   قد   أو  اخلمسني  أبواب  ىلع  وـهو  العليا   ادلراسات  مرشوع 

 . وابلدنية املادية اللكفة من ذلك يف ما  مع مرة  من أكرث بأرسته ابلاكستان اىل ذلك
  عدوان   من  يقع   وما   عوز  من  أبنائها   يف  وما   األمة  ـهم    فهو  اثلاين  اـهتمامه  أما 
 . واملصلحني  الصاحلني  ىلع  وظلمهم الطغاة

  من   الرشقية  املنطقة  يف  العاملية  االاغثة  ـهيئة  فرع   افتتاح  يعلمون  كرثاأل  ولعل
  وتوجيه   ونصح  برأي  اكن  إنما   افتتاحه  أن  يعلمون  ال  السعودية،  العربية  اململكة
 .اهلل رمحه ،منري الشيخ ومتابعة

  من   ا أمري    اكن .  ا جدًّ   هل   وحمب  منه  مقرب   هل  صديق  ىلع  األمر   َعرض   حيث
 . واحرتام مودة بينهما  فكنت عمله موقع خّلل  من عرفه املالكة، العائلة

  هليئة   فرع   بافتتاح  يسىع  أن   الفاضل  األمري   ذلك  ىلع   منري  الشيخ   عرض 
  ذلك   حتقق  حىت   عليها   وعمل   بالفكرة  األمري  واقتنع،  الرشقية  يف   برئاسته  اإلاغثة 

 . عليم به اهلل ما  اخلري من فيه واكن ،مراأل
  منري  الشيخ   شهادتاس  بعد  خريية   مناسبة  يف  األمري  ذلك   اتلقيت   أين  أذكر

  ، منري   حممد  الشيخ  يقصد  .حممد  الشيخ  رحية  من  أنتم:  قال  عليه  سلمت  فلما   بسنني
ب   اسمه  من  األول  باجلزء   وينادونه  يذكرونه  اكنوا   فقد   اإلجناز  بهذا  وحسبك،  املرك 

 . األمة لك باألمة -اهلل   رمحه- اـهتمامه ىلع داللة
 .  سنوات بضع إال بيننا  منري الشيخ حبياة متعتنا  تبلغ لم

  من  املكونة   أرسته   لك   معه  استأصلت  موجعة  فاجعة  يف   سبحانه  بربه  حلق  فقد 
  وابنه  ،انلبهان  حممد   الشيخ  العارف   سيدنا   بنت  رشيدة   اجلليلة  السيدة   زوجته
  الشهادة   اختبارات  أبواب  ىلع   اكن  واّلي   حممد  احلافظ  انلابه  اللطيف  الشاب
 . ادلمام يف القرآن حتفيظ ثانوية  يف اثلانوية



 
 
 

 

160 

  تكن   ولم  ،اثلانوية  بعد  اجلامعية  ابنه  دراسة  بشأن  ا كبري    منري  الشيخ  ـهم    واكن
 . السعوديني غري من ملثله متاحة السعودية اجلامعات  يف ادلراسة

حممد    ابنه  دراسة  أمر   يف  يتحدث   مرة  -اهلل  رمحه -  الشيخ   سمعُت   ولقد
 . مرص إىل به نذـهب ،مرص إال أمامنا  ليس أنه يبدو: فقال. اجلامعية

 والعمل؟  والسعودية؟: فقلت
  نكون  الزم   ،معه  نكون  الزم   ،نرتكه  أن   نستطيع  ال  نسوي؟   بدنا   إيش :  فقال

 .بعض  مع لكنا 
 واحللم  املرشق  األمل  ذلك  املنية  حرمته  قد :  قل  بل.  اهلم    ذلك   املنية  كفته  وقد

 عليهم   عَدت  اليت  املجرمة  الفلبينية  خادمته  يد  ىلع  وذلك .  حممد  وحيده  يف  الزاـهر
  ذي   شهر  من  األول  األسبوع   يلايل  إحدى  يف  وذلك.  ا مجيع    اثلّلثة  فقتلت  نيام  وـهم

 . ـه1412 لعام  احلجة
  مع   احلج  لسفر  العدة  يعد  -اهلل  رمحه-  الشيخ  بأن  علم  ىلع  ياماأل  تلك  يف  وكنا 

  الشيخ   العمل  يف  ورئيسه صاحبه  السوبربان من  سيارة ّللك  استعار  قد  وأنه  ،أرسته
 .  اهلل رمحه ،منري الشيخ  خّلل من عرفناه اّلي الطيب  الرجل ،القحطاين صالح

  الطويل  السفر  ّللك  مؤـهلة  ليست  السوبربان  منري  الشيخ  سيارة  اكنت
 . بها  ليسافر صاحبه سيارة فاستعار للصيانة حلاجتها 

  السفر   يللة  جريمتها   تلنفيذ  األوقات  أنسب  وجدت  القاتلة  اخلادمة  وكأن
  أو  أحد   يزوره   فلن   ،سفر  ىلع  أنه   وأصدقاؤه   الشيخ   أصحاب   يعلم  حيث  املوعود 
 . ا خمرج   منها  جتد ريثما  الكتمان  يط جريمتها  فتبىق ،به يتصل

  تلفسخ   اكفية  اكنت  مدة   عليها   مىض   حىت   أحد   املروعة  باجلريمة  يْدري   لم  وفعّل  
  املتفسخ  البرشي   اللحم   روائح  املبىن  يف  فانبعثت  ،ادلمام  يف  حزيران حر يف  اجلثامني

  وراء   من  القاتلة  اخلادمة  فأجابت  ابلاب  فرضبوا   األمر  من  اجلريان  ارتاب  حىت
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  . meat meat:  باإلجنلزيية  قالت  املنكرة؟  الراحئة  عن  سألوـها   وملا   ،املقفل  ابلاب
 .باملزنل فاسد حلم راحئة أنها  تعين

 آية  ذلك  يف  وهلل  ،تربحه  لم  املزنل  يف  اجلثث  بني  ماكثة  القاتلة  واستمرت  
َكم بل وحكمة،  . حي
ا   ،الرشطة  أبلغوا   أن  إال  اجلريان  من  اكن  فما    بالقوة  ابلاب  الرشطة  فتحت  فلم 
  الربتقال   تأكل   جالسة  واملجرمة  ،ووحشية  فظاعة   الويلد  شعر   هل   يشيب  ما   وجدوا 

 . قيل كما 
  سافر   فيمن  واكن  ،مكة  باجتاه  ادلمام  من  احلجاج  وانطلق  احلج  أيام  اقرتبت

،  اهلل  رمحه ،  حوت   أمحد   الشيخ   احلبيب  أخونا   بأرسته  السنة   تلك   احلج   ىل إ  بسيارته
 . ووجهه وقلبه قربه  ونو ر

 ذي  من  األول  العرش  أيام  من  ظهرية  ذات  الظهر  صّلة  بعد  مزنيل  دخلت
 يف  السنوية  احلج  إجازة  أيام  من  واكن  ،منه  السابع  ايلوم  ولعله  العام  ذلك  من  احلجة

 . السعودية
 انلهائية  االمتحانات  أسئلة  بإعداد  ألشتغل  املتواضع  مكتيب  إىل  فجلست

 . احلج إجازة ُبَعيد ستبدأ واليت ،لطّليب
  إىل  بأـهله  سافر  ـهل  منري   الشيخ   عن   السؤال  خاطري   يف  جرى   اللحظة  تلك  يف
 بعد؟  ليس   أم احلج؟

 منري   الشيخ  ببيت  واتصلت  املكتب  ىلع  أمايم  اجلاثم  اهلاتف  إىل  يدي  امتدت
  باب   من  ولكن   سافروا   قد   أنهم   املتوقع   ألن  ا،جميب    أجد  لن   أين   ظين   وأغلب
  يف   أخطأُت   ـهل  ! منري  الشيخ  صوت   ليس   لكنه  جييبين،  بصوت   وفوجئت،  اتلأكد
  ربما   اكنوا   فقد.  منري  الشيخ  عديل  دوايليب  عّلء   السيد  آل  صوت   لعله  أم  الرقم؟
 ! الرشقية ببحر ليستمتعوا  سفره  أثناء منري الشيخ بيت يف فزنلوا  جاؤوا 

  الشيخ   بيت  ـهذا:  قلت  ريثما   خاطري   عربت   واالحتماالت  اخلواطر   ـهذه   لك
 !منري؟



 
 
 

 

162 

 !الرشطة: قال ميع؟  من : قلت .نعم: املجيب فقال
 ! اهلل؟ شاء إن خري: -املكروـهة  األقدار صور لك  حرضتين وقد - فقلت

 قريبه؟ أنت: السعودية باللهجة قال
 . صديقه بل: قلت
 . وودله  وزوجته ـهو  قتلته مةداخلا . لألسف: فقال

 اآلن؟  ـهم وأين: فقلت
  الرشطة  قسم  إىل  احلضور   وعليك  ، املستشىف  ثّلجة  ىلإ  نقلناـهم:  فقال
 . للمتابعة

 وأخربتها   ذاـهّل    أـهل  ىلع   فدخلت  املجلس   يف  وحدي   وكنت  ، املكملة  انتهت
  بنت  اكنت فقد املوقف،  ـهذا يف اجلزع  من النساء من يتوقع ما  منها  واكن، بالفاجعة

  صواب   تُطيش   فاجعة  اكنت،  الوادل  بمزنلة  نلا   منري  الشيخ  اكن   كما   اكألم  هلن   سيدنا 
 .احلليم

 . واحلمايم والزين واحلجازي  وانلجم العبيد :بالزمّلء  اتصلت
  إىل  وبعضهم.  الشيخ  بيت  ىلإ  الزمّلء   بعض   وتوجه.  الرشطة  قسم  ىلإ  وتوجهت

 إن   حىت  الرئيس  الشارع   إال  الشيخ  بيت  عن  يفصلها   ال  اليت  املستشىف  ثّلجة
 .  بوضوح  املستشىف  ثّلجة لريى  الشارع  عرب  الشيخ  بيت نافذة من انلاظر

 . اثلّلجة إىل اجلثث وصول حلظة الزمّلء  من  ا رسيع   حرض  من بعض  فشهد
ا  ذكرتها   اليت اتلفاصيل بعض  ىلع الرشطة عند  اطلعُت   . احلادثة عن آنف 

  أن   ىلع   الرأي  فاجتمع  ، األمر  نتداول   الزمّلء   مع   املزنل   ىلإ  الصدمة   بعد  رجعنا 
  وبيت   الرياض  يف  احلداد  آل   أبلغُت   أن  بعد  بالواقعة  فاروق  أبا   عمنا  سيدنا، ابن  نبلغ
 . املنورة املدينة يف  مّلحفيج عمر الشيخ  العم

  وكم   .بنفسه  فاروق  أبو  عيم   املجيب  فكن  اللكتاوية  ىلع  السماعة  رفعُت 
 .غريه  املجيب يكون أن تمنيت
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 جرى   منري  الشيخ  .ادلمام   من  فّلن  معك.  فاروق  أبو  عيم:  السّلم  بعد  قلت
  صوته   أنىس  فّل   .حممد  وابنه  وزوجته  ـهو  اخلادمة  قتلته،  تويف  وقد،  حادث  عليه

 . هَلْ  هَلْ  هَلْ : يقول اهلاتف سماعة عرب  أذين اىل  يترسب 
 ال  تفاصيل  عن  ،ذاـهّل    سؤاال    ا رسيع    سأل  أن  بعد  املكملة  أنىه  ما   رساعن   ثم
 . أذكرـها 

 . ادلوايليب آل وبعض  احلداد آل بعض  ادلمام إىل وحرض
  صاحبها   ىلع-  املنورة  املدينة  يف  لدلفن   انلقل  يتم  أن  ابلداية  منذ  اتلوجه  واكن

  لك   عند   ذلك   دون  العوائق  لكرثة ؛  (1)ادتَ القَ   ُط رْ خَ   دونه  أمر  وـهو ،  -والسّلم  الصّلة 
 . وادلمام املدينة من لك يف  واإلدارية ادلينية  اجلهات من

  الطيب  األمري  جهود   بفضل  الصعاب  تلك  لك  ذلل  -سبحانه-  اهلل  ولكن
 .الرشقية يف االسّلمية االاغثة ـهيئة فرع  ىلع املرشف وحمبه، الشيخ صاحب

ل    اثلّلجة  الشاحنة   وحرضت    تلك   وحرضنا ،  طيبة  إىل   اثلّلث  اجلنائز  تُلقي
خريجْت   اليت  اللحظة

ُ
َمتا ،  حممد  وودله  منري  الشيخ  جنازتا   فيها   أ   الغسل   تلعذر  فيُمِّ

 .  اتلفسخ  بسبب
 .  النساء  قسم يف فيُمِّمت  سيدنا  بنت جنازة أما 

 شيئ ا   أجد  ولم  األطراف  وال  الرؤوس   مقطعة  تكن  لم  اجلثث  بأن  ـهنا   وأسجل
 . تعاىل  اهلل رمحهما . وودله  الشيخ جثيت  من رأيت فيما  ذلك من

 . اجلنازة صّلة عليهم احلارضون  صىل ثم

 

عظي1) بمشقة  إال  يُنال  ال  لليشء  يرُضب  مثل  ن(  والقتاد:  من  مة،  اكإلبَر  شوك  هل  صلب  بات 
 . الفصيلة القرنية
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  إىل  نقلتهم  اليت  حنة  الشا   ثّلجة  إىل  اجلنائز  محلنا   ثم
 ،اهلل  رمحهم  ،الرشيف  اجلوار  يف  ،ابلقيع  يف  فدفنوا   طيبة

 .راجعون إيله وإنا  هلل وإنا ، مثواـهم وأحسن
  جرى  وال  شفتاي  بها   تنبس  لم  خاطرة  تراودين  اكنت

 . السطور ـهذه كتابة قبل قليم بها 
  يف   اكن  -اهلل  رمحه-  منري  الشيخ  شيخنا   أن  ويه

  إىل   نسبة   ،الفت  بشلك   ا عثماني    انلبهان  بسيدنا   صلته
 احلياء   بشدة   ا متمزي    اكن  فقد     عفان  بن   عثمان  سيدنا 

  الصهر   رشف  عثمان  سيدنا   نال  كما   الصهر  رشف  سيدنا   من  ونال،  عثمان  كسيدنا 
 . داره  شهيد   عثمان سيدنا  اكن كما  داره  شهيد  واكن، ملسو هيلع هللا ىلص انليب من

  واخلصوصية  القرب   رشف  من   وأنالك.  الكريمة   وأرستك   حممد  أبا   اهلل  رمحك
  املقام   دار  يف  بك  وأحلقنا .  ادلنيا   احلياة  يف  ذلك  من  أنالك  ما   فوق  انلبهان  سيدنا   من

 . «ادلمام يف بك مجعنا  مما  وأفضل مثل
   .واخلتام ابلدء يف هلل واحلمد

 : -اهلل حفظه- صيخ   حامد  الشيخ عنه  يل  وكتب
 سيدنا،   انتقال  بعد  رسالة  -تعاىل  اهلل  رمحه-  احلداد  منري  حممد  الشيخ  يل  كتب»
:  فيها   يقول  واحلكم،  الوصايا   من  الكثري  ىلع  احتوت   قد   نبهانية  وصية  واكنت

  فإذا   سوداء،  نقطة  املرجع  قلب  يف  نقشت  املريد  أذنب  فإذا  قلبُُه،  املرجع  ديوانُ »
 . ذلك من  وإياكم اهلل أاعذنا  «ديوانه من وخرج املرجع  قلب لفظه كرثت 

ا   :   اهلل رمحه ،الفارض  ابن  قول يردد منري الشيخ  أسمع كنُت  وكثري 
 سهم  وال  نصيب  فيها  هل  وليس  عمره  ضاع من فليبكي   نفسه ىلع

 الشيخ حممد منري حداد
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  ىلع   يواظب  اكن  الكريم  سيدنا   أن    -اهلل  رمحه-  احلداد  منري  الشيخ  يل  أَكد    وقد
ا   الكتاب   وفاحتة  واملعوذتني   خّلصاإل  سورة  قراءة ا   سبع    ثم   اجلمعة  صّلة  بعد  سبع 

ا،  تركها   سيدنا   أشهد  لم:  اهلل  رمحه  وقال  يدعو،  بقراءتها   منري  الشيخ  أوصاين  أبد 
 .تركها   وعدم

» قراءة  ىلع  يللة  لك    يداوم  احلداد   منري  الشيخ   ورأيُت    نبينا   عنا   اهلل  جزى : 
ا ا   وسلم  وآهل  عليه  اهلل  صىل  حممد  ا   خري    ما   عدد  وَنَفس    ملحة  لك    يف  ـهلهأ  ماـهو  كثري 
 .  ثّلث ا  «اهلل علم وسعه

ا   ُكنُْت  َس   الكريم  سيدنا   صهر  -اهلل   رمحه-  احلداد  منري  الشيخ  مع  يوم  ه،  قُد   رسي 
رَْسلْنَا   َوَما ﴿:  تعاىل  قوهل   فقرأ 

َ
ن  أ َُطاعَ   إياَل    َر ُسول    مي ي   بيإيْذني   يلي َن ُهمْ   َولَوْ   اَّلَل 

َ
لَُموا   إيذ  أ   َظ 

نُفَسُهمْ 
َ
َ   فَاْستَْغَفُروا   َجاُءوكَ   أ َ   لَوََجُدوا   الَر ُسوُل   لَُهمُ   َواْستَْغَفرَ   اَّلَل  اب ا   اَّلَل  ا   تََو  يم  ﴾  َر حي

َ   لَوََجُدوا :  تعاىل  قوهل  عند  يقف  اهلل  أـهل  بعض :  يل  قال  ُثَم    (64)النساء     ثم   اَّلَل 
اب ا :  يكمل ا  تََو  يم  َ  وجدَ   َمن نعم. َر حي  . يشء  لُك   وجدَ  وجل   عز   اَّلَل 

س   سيدنا   عن  سمعُت   ه   قُد    اكن   عندما   « حممد  يا  اخرج ياَلل»  : يقول اكن  أنه  رسي 
 .  أمه بطن يف  ا جنين   منري الشيخ  بن ا حممد

ا   وسمعُت    لو   حممد   يا   اهلل»:  أمه  بطن   يف   وـهو  حممد   عن   قال  أنه  سيدنا   عن   أيض 
 .   قال كما   أو« لك سيكون ما  تدري 

ا   ُكنُْت    زيارته  خّلل  سيدنا   انتقال  بعد  -اهلل  رمحه-  منري   الشيخ   مع  يوم 
  سيدنا  ولكن   واحلرام احلّلل باب من ليس ؛ـهذا  نعمل أال جيب: يل فقال الفلوجة،

 . يريده ال
 بيت  يف  بزيارتهم  ترشفُت   أن  يوم  -الوداع  زيارة  وكأن ها -  بهم  يل  لقاء  آخر  اكنَ 

  وال   اموجود    حممد  واكن  م،1986  اعم  بالسعودية  بادلمام  -اهلل  رمحه-  منري  الشيخ
 . «واإلنعام باللطف حتفين سيدنا  بنت من املباركة  ادلعوات زالت
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  السيد »  كتاب  يف  جاء  فقد  سيدنا،  قلب  يف  مكنة  هلا   رشيدة  والسيدة
  يبق   فلم  اعدتهم  غري  ىلع  األـهل   انتبه  أشهر،  بثّلثة    السيد  وفاة  قبل:  (1) «انلبهان

  حدث؟   فماذا   يوقظهم،  لم     وسي دنا   ساعة،  نصف  من   أكرث  الشمس  بزوغ   عن
  وقميصه     حليته  فإذا  غرفته  إىل  ودخلت  اهلل  رمحها   رشيدة  السي دة  ابنته  فزعت

،  ابتّل    قد ؟  يا   ملاذا :  فسأتله  بكاء    وبعض   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عندي  اكن:    قال  أبتي
 . بعدي من إخواين أحوال عن حيدثونين  أصحابه

جار ا   -رمحه اهلل-  اكن الشيخ منري»  ادلكتور عثمان عمر املحمد فقال:  اكتبين
املنورة املدينة  التسليم-  يل يف سكىن  وأتم  الصّلة  ساكنها أرشف  وذلك يف  -ىلع   ،

، انلاس تذـهب للسعودية تلجمع املال وتبين  نعم اجلار -اهللرمحه  -اكن  ويح العوايل،  
بيت ا أو تكو ن رأس مال لكن الشيخ منري اكن جيود بما عنده فّليكفيه راتبه مع  

 أن أرسته زوجة وودل. 
ا   متواضع  الطبع،  كريم  ايلد،  سيخ  الظل،  خفيف  جمالسته،  يف  ا  لطيف  اكن 

املهذبة حارضة. زارين م اللطيفة  رة يف بييت وكنت  إلخوان سيدنا وطّلبه، نكتته 
آكل الرمان فدعوته لألكل وقلت هل: الرمان مهضم. قال: ومن قال لك أنين أكلت  

 خروف ا حمشيًّا حىت أحتاج للتهضيم! 
اهلاشيم    ومن ألطف ما  الشيخ حممد  أنه اكن مع سيدنا يف زيارة  سمعت منه 

    ،ساعة نصف  بمقدار  اخللوة  سيدنا  وأقيمت    ودخل  الظهر  لصّلة  خرج  ثم 
ا، وبعد أن سلَ  مَ الصّلة، وقدَ  م من الصّلة اتلفت  الشيخ اهلاشيم سيدنا انلبهان إمام 

انلبهان   سيدنا  سأل  ثم  التسبيحات،  املحبة،    ألخذ  يف  سؤاال   اهلاشيم  الشيخ 
يف املحبة إىل أن قال: بيق    انلبهانالسيد    ثم حتَدثدقائق ثم سكت،    ةفتلكم عرش

دقائق لصّلة العرص، قوموا لصّلة سنة الظهر ابلعدية، فقال الشيخ اهلاشيم:    ةعرش
سنة قطعه الشيخ انلبهان بنصف ساعة. وـهذا مسجل بصوت  أربعني  ماقطعناه يف  

 

 (. 329:2)  3ط انلبهان« »السيد كتاب (1)
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أقل من نصف ساعة.   وقال: ال سيدي  ا، وسمعت ذكر ـهذا من سيدنا  أيض  سيدنا 
 «. ملسو هيلع هللا ىلصيخ منري اّلي أكرمه اهلل واعئلته بالشهادة وجماورة احلبيب رحم اهلل الش

 :مصادر الرتمجة
 .«انلبهان  السيد» كتاب •
  منصور،   إبراـهيم  الشيخو  وت،ح  أمحد   الشيخو  احليج،   بشري   صالح  الشيخ  •

 من  اعمة  معلوماتو  صيخ،  حامد  الشيخو  ،املحمدعمر    عثمان  ادلكتورو
 .  كتابيةمراسلة  ، منري الشيخ أقرباء

 تسجيّلت جامع اللكتاوية.  •

 ملفات مسموعة: 
   لسماع امللفات الصوتية، فضّل  اقرأ الرموز اتلايلة:  

 

 إبراـهيمقضية  عنللشيخ منري  خطبة
 .خّلص

 

1 

 املودل بمناسبةللشيخ منري  لكمة
 .م1979 اعم انلبوي 

2 

، طّلبال خترج عند للشيخ منري لكمة
 فرفويط. حسان الشيخ هقدمي

3 
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 ( احلاج حممد نذير بسطايط63)
 م 1975  –  1932هـ/  1395 - 1350

 
انلاصح،   وقايض  اتلاجر  دمشق،  يف  األحباب  موئل 

 . بسطايط  توفيق السيد  ابن  نذير حممد احلاجحواجئهم 

 والدته ونشأته: 
  العريق  امليدان   يح  يف  م 1932  اعم  -اهلل  رمحه   -  ودل

 .  حمافظة كريمة اعئلة وسط فيه  وترعرع  ونشأ دمشق، يف

 حممود   للشيخ  حملٍّ   يف  حماسب ا   أمره   بداية  عمل
 .  م 1959 اعم دمشق يف احلريقةمنطقة ب مهاوش 

 : يف صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
  ادلباغ ظافر احلاج  يديره  حلب يف  آخر  وحمل  دمشق  يف  حمل   حممود   للشيخ  واكن

  ـهذا   توفيق  أبا   مهاوش   حممود   الشيخ  اصطحب   يوم  وذات،  سيدنا   أصحاب  من  وـهو
فه  حلب  إىل ار  الفياض  جاسم  وباحلاج  ظافر  باحلاج  وعر    الشيخ  ونزل  حلب،  وبتج 

  غرفة   مهاوش   حممود   للشيخ  واكنت  املباركة  اللكتاوية  يف  توفيق  وأبو  مهاوش   حممود 
 .  اللكتاوية يف

  توفيق،   أيب  مع  جرى   ما   وذكر   تسجيل  يف  السفرة   تلك   عن   حممود   الشيخ  حتدث
 ومن  ،بعد جلستهم مع السيد انلبهان  دقيقة  الليلة  تلك  ينم  لم  توفيق  أبا   أن  وذكر
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ا،    اللكتاوية  ىلع  يرتدد  وأصبح    انلبهان  بسيدنا   تعلق  اجللسة  تلك   حلب   ويفدائم 
 .  فائقة برسعة انلبهانية بالصبغة وانصبغ ومحل وأخذ وسمع رأى

  ذاته   تعلمْت   خّلهلا،  من  ويعمل  ،ومعه  ،عنده  دمشق  يف  اللكتاوية  فكنت
  تباع أ  من   أنه  يدرك   يعرفه  ال  أو   يعرفه  رآه  من  وصار  حلب،  إىل  املكثف  احلضور

 . انلبهان سيدنا 
 مع   باتلجارة  اشتغل ثم  67/  66  اعم  إىل  مهاوش   حممود   الشيخ  مع  بالعمل  استمر

 . بدمشق احلميدية  سوق يف حمل هل واكن املفيت، محزة  منري بمشاركة العراق
  يوم   لك  إنين:  فقال  توفيق  أبو  مرة  حدثنا ):  األلوس   ـهشام  الشيخ  عنهكتب يل  

  وعن   احلبيب  سيدنا   عن  يه  ـهذه  األخبار  ونرشة،  اللكتاوية  أخبار  نرشة  تصلين
  ويأخذ   يقظة  احلبيب  سيدنا   يرى   واكن  ،إىل آخره ..  و..و   وسفراته  وزائريه  مذاكراته

 .  (مشافهة عنه
  مصطىف  واحلاج  ،حداد  منري  الشيخ  بصحبة  الفلوجة  إىل  انلبهان  سيدنا   أرسله

  وأيوب   إبراـهيم  الفياض  بيت  يف  وأقاموا     احلبيب  سيدنا   أراده  أمر  يف  رسويج
 . وحيىي

ا   ،الصادق  اخلادم  دمشق  يف  -اهلل  رمحه-  أصبح   انلبهان  السيد  ألحباب  وحَمجًّ
  ويأخذ   ويساعدـهم،  حواجئهم،  يقض  وترحاهلم،  حلهم  يف  يقصدونه  تكلف  بدون

  هل   من   ولك  يسافروا،  حىت  ونومهم   طعامهم  ىلع  فيسهر  جيبه،  من   ويدفع   بيدـهم،
  يف   أنا »  :هل  قال   وّللك.  توفيق  أيب   إىل   اذـهب  : الكريم  السيد  هل   يقول  دمشق  يف  قضية
 . «دمشق يف وأنت حلب

اهلل-  واكن ا   -رمحه    األويلاء   ومسكن   حمط  حمله  الصاحلني،  جلميع  مكرم 
 .  األولني  والسابقني  األول الرعيل من والصاحلني،
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 ، جاسم  واحلاج  ،مهاوش   حممود   للشيخ  احلميم  والصديق  ،الصدوق  اتلاجر  وـهو
 . اهلل رمحهم، الفياض حيىي واحلاج ،إبراـهيم واحلاج

ا    ُطلبُت   عندما »:  قال  محايم  نايج  احلاج  حدثين   اكن  ونظري   للتجنيديوم 
ا   ثم.  توفيق  أيب  إىل  وسافر  اآلن  اركب:  يل  قال  انلبهان  للسيد  الورقة  وقدمت  ،ضعيف 

  اليسري   الزنر  إال  ميع  وما   الليل  يف  ركبت .  يقضيها   وـهو  اتلوفيق  أيب  إىل   اذـهب:  قال
ا صبا   دمشق  وصلت  ،بال    عتيق  وثويب  املال،  من   يف  حمله  يف  توفيق  أبا   وقصدُت   ح 

  فحدثته  حاجيت،  عن  سألين  ثم  ،بالفطور  وجاء  ،حافّل    استقباال    فاستقبلين  احلريقة 
:  يل  وقال  -اهلل  حفظه -  السيد  أرسلين  وقد  ،ضعيف  نظري   وأن  ،للتجنيد  دعويت  عن

 يف  العامة  اتلجنيد   مديرية  إىل  صحبين  ثم.  «يقضيها   فهو  اتلوفيق  أيب  إىل  اذـهب»
  اتلجنيد،   مدير  قدم  انتظارنا   وخّلل  يبدأ،  أين  من  يفكر  وـهو  سويًّا   ووقفنا   دمشق
رحلة بامل  رفيقهوـهو    .فّلن  اللواء:  هل  قال  بسطايط؟  نذير:  هل  فقال  توفيق  أبا   فلمح

 ه،بنجبا   وأجلسنا   غرفته  ودخلنا   أمامه  وقدمنا   توفيق،  أليب   حمبًّا   واكن  ،ةبتدائياال
  قال   جندي،  ىلع  ونادى  ا كتاب    فكتب.  اتلجنيد  مع  بقصيت  فحدثه  تأمر؟  ما :  قال

 .  أكمل هلم الطلب ـهذا حسب اإلجراءات وأعطهم إياه: للجندي
  الستّلم  اثلاين  ايلوم  يف   وعدنا   املديرية،   باب  حىت  اتلوفيق  أبا   اللواء  وودع

  أخذين   ،األطباء  رئيس  قبل  من  بالرفض   عليها   مكتوب ا   اكن  أخذناـها   فلما   الورقة،
قال:    : هل  فقلت  اهلل،   حفظه  سيدنا   الكم  يل  أعد  :يل  وقال  اجلدار  جانب  إىل  توفيق  أبو

ر  تقىض،  أن  ال بد:  فقال.  يقضيها   اتلوفيق  أيب  إىل  اذـهب  اللواء  قدم.  مكنه  يف  وتسم 
مه  توفيق  أيب  إىل   وأرسع   اتلجنيد   مدير    موقعة   الورقة   توفيق  أبو  هل   وقدم   أمامه،  وقد 

  إىل  وأحالين  عليها   ووقع  الورقة  وأخذ  ووخبه  اجلندي   ىلع  ونادى  فغضب  بالرفض،
 . املستشىف

 يف  ثابتة،  خدمة  منها   خرجت  ثم  املشىف  إىل  وذـهبنا   توفيق  أيب  أسارير  أرشقت
  يف   يل  وفرش   مزنهل  إىل  توفيق  أبو  محلين  فقد  ابلايلة،  مايل س أ  نسيت  ايلومني  ـهذين
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ا   وقدم  املهاجرين  يف  املزنل  واكن  لوحده،  بابها   غرفة   ىلع   وأقام  الكثري  يكيف  طعام 
 انلبهان   السيد   فيه  يزنل   اكن  اّلي -  الريموك   لفندق   محلين  اثلاين   ايلوم   ويف،  خدميت
، حممود  حممد العزيز األخ اتلقيت الفندق ويف بيته إىل ذـهب  ثم بالطعام وجاءين  

  سلمين   وقد  حلب،  سيارات  إىل  وذـهبنا   للفندق  توفيق  أبو  حرض   الصباح  ويف.  ناشد
 .بايلد والربقية األوراق اتلجنيد  مدير
  فقلت   وحجزوين،  يصدقوين   لم  للجنيد  األوراق  وسل مت  حلب  وصلت  وملا  

  وجدوا   وملا   صحيحة،   أوراق  بأن   الرد   جاءـهم  اتصلوا   فلما   بدمشق،  اتصلوا :  هلم
 انلبهان  السيد   معني   من  يرشب   اكن   اّلي   اتلوفيق   أبو  ـهذا  .اعتذروا   اللواء  توقيع
 .» 

:  مثل  وخارجها   سورية  داخل  عدة  أماكن  إىل  انلبهان  السيد  توفيق  أبو  رافق
  العراق   إىل  رحلته  يف  وكذلك  دمشق   يف   انلقشبندي  خادل  الشيخ  مقام  إىل  زيارته

 . والكويت

 : وفاته 
ا   واكن  ،م1975ترشين األول    20  االثنني  يوم  األىلع  الرفيق  إىل  انتقل  إىل   متوجه 

  ىلع   وتويف  السيارة  به  انقلبت  «الشامات  أبو»  منطقة  بعد  وذلك  بسيارته   العراق
 ، فرمحه اهلل وغفر هل. إثرـها 

 :مصادر الرتمجة
محايم،    نايج  احلاجو  مهاوش،  ماـهر   حممد  احلاجو  األلوس،  ـهشام   الشيخ •

   .، مراسلة كتابيةصيخ حامد الشيخو
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 ( الشيخ حممد نذير حامد 64)
 م 2019  –  1931هـ/  1440 - 1349

 
  حممد الشيخ    ،املفرس  ،انلحوي   ،اللغوي   العالم

 . بشري أبو ،خري  حممد ابن  حامد نذير 
 :مودله

  ، م1931  اعم  إدلب  ملدينة  اتلابعة  أرحيا   بدلة   يف   ودل
  فيها  ونشأ

 :دراسته
أرحيا   االبتدائية  درس  مدينته    تنتيه   واكنت  يف 

ثم  اخلامس  الصف  بعد  الرشعية   لكيتها   يف  وانتظم  حلب،  مدينة  إىل  انتقل، 
  شهادتها   حامّل    فيها   خترج  أن  إىل  األجّلء   علمائها   ىلع   العلم  وتلىق«  اخلرسوية»

 . (م 1951-1945: )اعيم بني ما  وذلك الرشعية، اثلانوية
 . م 1961 اعمدتها ا ونال شه دمشق، جامعةيف   الرشيعة لكية إىل انتسب ثم

أعوامست  ملدة  املساجد  يف  خاصة  دراسة  َدرَس   كما    العلماء،   بعض   ىلع  ة 
 . وغريـهما  محاد،  اهلل عبد والشيخ حلب،  مفيت يجالعب  أسعدحممد  الفقيه لشيخاك

 :اخلرسوية املدرسة يف  شيوخه من
  الوـهاب  عبد والشيخ صالح، أبو نايج حممد والشيخ ،يجالعب  أسعدحممد  الشيخ

  حممد  والشيخ  الطباخ،  راغب  حممد  والشيخ  اإلدليب،  سعيد  حممد  والشيخ  سكر،
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  والشيخ   عريوض،  اهلل  أمني  والشيخ  السلقيين،  إبراـهيم  حممد  والشيخ  ،اجلربيين
 . ا مجيع   اهلل  رمحهم، وغريـهم بلنكو، حممد

 : دمشق جبامعة الرشيعة  لكية يف  شيوخه ومن 
  وادلكتور   ادلوايليب،  معروف   حممد  وادلكتور  الزرقا،  أمحد  مصطىف  ادلكتور

 رمحهم اهلل.  ،اهلل فيض   فوزي  حممد وادلكتور ابليطار، بهجة  وحممد العش، يوسف

 :انلبهان حممد الشيخ  سيدنا باهلل  بالعارف  صلته
  أمحد   بن  حممد  الشيخ  باهلل  العارف  حرضة  إىل  حامد  نذير  حممد  الشيخ  انتسب

  زميله   بداللة  (1949  اعم  حوايل )   اخلرسوية   يف  للعلم  طلبه  بداية   يف  وـهو  انلبهان،
   .الشماع ناصح الشيخ

  حيدثين   وـهو   نذير  الشيخ  من   سمعت:  قال  الزين   حممود   ادلكتور   الشيخ  حدثين
  يف   لك  ـهل:  يل  وقال  الشماع  ناصح  حممد  الشيخ  جاءين»  :انلبهان  بالسيد  لقائه  عن

  وذـهبنا  انلبهان، حممد سيدنا  جمالس يف معنا  احرض: قال. نعم: قلت والرشد؟ الفّلح
ا    ، تعاىل  اهلل  بذكر  انطلق  تلقائيًّا   لساين  بأن  شعرت   دخلت  أن  فمنذ  اللكتاوية  إىل  مع 

 خرجنا   وملا   يومئذ  جملسه  وحرضت ،  انلبهان  حممد  سيدنا   ىلع  فسلمت  ودخلت
  منذ   نعم:  قلت  ـهنا؟  حترض  أنت:  يل  فقال   يج العب  أسعدحممد    الشيخ   أستاذنا   لقيت
  الشيخ   أن  ومعلوم-  ألستفيد  ـههنا   أحرض  فأنا   املجلس  ـهذا  الزم  يابين:  قال.  قليل

    سيدنا   صحبة  والزمت  -العلم  يف  انلبهان  السيد  شيوخ  من  يجالعب  أسعد حممد  
 «. م1974  اعم انتقال السيد انلبهان إىل

  انلبهان حممد سيدنا  بناـها  اليت الغرف يف غرفة اللكتاوية يف نذير للشيخ اكنت 
  من   واالستفادة  انلفس  وحماسبة  للعلم  متفراغ    فيها   يقيم  نذير  والشيخ  ،العلم  لطلبة

 . ذلك هل تيرس لكما  انلبهان السيد جمالس
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: قال  -اهلل  رمحه-  الزين   حممود   الشيخ  حدثين
 يف   سيدنا   مع  كنا :  قال  حامد  نذير  الشيخ   حدثين »

 حانت   حىت  يتحدث  بدأ  ثم   ،بنا   الظهر  فصىل   غرفته
  فصىل   املغرب   حان  حىت  حتدث  ثم  ،بنا   فصىل  العرص

  حىت   حتدث  ثم  ،بنا   فصىل  العشاء  حىت  حتدث  ثم  ،بنا 
  حول   معه  نميش  بنا   خرج  ثم  الصبح  بنا   فصىل  ،الفجر
  أي   عن  نذير  الشيخ   فسألت  :الزين  الشيخ  قال.  القلعة

  عنوان   حول  يدور  اكن:  قال   ؟احلديث  يدور   اكن  يشء
 . « اإلهلية املعرفة» ـهو واحد

ا   مرضت  مرة:  فقال  نذير  الشيخ  وحدثين ا  مرض  أنين  شديد   وسط   يف  وـهو 
  سيدنا   إخوان  وتركين  ،اللكتاوية  يف  غرفة  يف  وقتها   وكنُت   ،شديد  بربد   أحس  الصيف

  فأكلت   سيدنا   بيت  من  مشوية   كبة  أقراص  صحن   أتاين  انرصافهم  وبعد  ،املساء  يف
  لزياريت   سيدنا   إخوان  من  جمموعة  فأىت   ،بأس  يب  يكن  لم  كأنه  الصباح  ويف  ،ونمت

  كبة  أقراص  :قلت  ؟أخذته  اّلي  ادلواء  ـهو  ما !  بك  بأس  ال  كأنه:  قالوا   رأوين  فلما 
 . «حدث ما  هلم وقلت. مشوية

  حلب  علماء  من  ملجموعة  انلبهان  سيدنا   خصصه  اّلي  العلماء  جملس   ويف
 . يرشح وسيدنا  ،عجيبة  البن «اهلمم إيقاظ » كتاب يقرأ  نذير الشيخ اكن

(  الرشعية   العلوم   نهضة  دار )اللكتاوية  مدرسة    يف  وتدريسه   نذير   حممد   الشيخ
   :حلب  يف

 در س   ،ه فيها در س   من  أوائلو  اللكتاوية  درسةم  يف  انلحو  علم   مؤسيس  من  ـهو
  وكذلك   النسيف،  وتفسري  املسالك  وأوضح  عقيل  ابن  ورشح  اّلـهب  شذور  فيها 

 .والعروض  الفقه، أصول در س 

 الشيخ حممد نذير حامد
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  يأخذ   والنشاط،  املتعة  اغية  يف  -تّلميذه  حدثنا   كما -  فيها   دروسه  واكنت
 . مىض  وقد إال بادلرس  تشعر تكاد   ال حىت القلوب  جبوامع

  ختلو   فّل   العلمية  دروسه  يف  طيبة  ونفس   مرحة   بروح   يمتاز  نذير   الشيخ   واكن
ا  . اجلزاء  خري اهلل فجزاه  طّلبه  عن بها  يروح أو  يَُرف ه طرفة أو نكتة من أبد 

 : الرشعية العلوم  نهضة دار مدرسة  يف  تالميذه من
  ويلد شيخ  الو  األمحد،  حسني   الشيخو  ، محزة  بّلل  الشيخ و  العبيد،  حممود   الشيخ

اهلل  ادلكتورو  اخلطيب،  ابلاري   عبد   ، املحمد   عمر  عثمان  ادلكتورو  حسن،  عبد 
  العابدين،   زين   أسعد   الشيخو  منصور،  إبراـهيم  الشيخو  الرشواين،  حممد   الشيخو

  ادلكتور   سالم،  املنعم  عبد  الشيخ  اعشق،  اجلواد  عبد  الشيخ  زمة،  الرمحن  عبد  الشيخ
  حممود   ادلكتور  اليح،  عبد  احلسني   حممد   ادلكتور  مشاعل،  لع  ادلكتور  الزين،  حممود 
.  بدلة   اهلادي  عبد   الشيخ  كنو،  حسني   الشيخ   زين،  يوسف  الشيخ  احلوت   نارص

 . كثري  وغريـهم
  اكن   ،تعاىل  اهلل  رمحه  م(2005  –  1927  )  حامد  منري  أمحد  الشيخ  أخوه   :  أرسته

  نذير   حممد   الشيخ   أخيه  قبل  اخلرسوية   يف  وخترج  ،انلبهان  للسيد  املّلزمني  من
 منهج   والزتامهم  بمحبتهم  ونسائها   برجاهلا   حامد  أرسة  واشتهرت ،  سنوات  بثّلث
 . انلبهان  السيد

  كما   زرايع  مهندس  وـهو   ، بشري  حممد  اسمه  واحد  ذكر   ودل  نذير   حممد   وللشيخ
   .بنات مخس للشيخ أن

  سلقيين،   حممد  إبراـهيم  ادلكتور:  العلم  وتلق   ادلراسة  يف  وزمالئه  أقرانه  من
  الرب   عبداألستاذ  و  عرت،  الرمحن  عبد وادلكتور    الشماع،  ناصح  حممد   والشيخ
ا   اهلل رمحهم  ، وغريـهم.نرييب حممود  والشيخ ،(1)عباس   .مجيع 

 

 (. 24)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (1)
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 : ووظائفه  عمله
ا   ثّلثني  عن   تزيد  دةم   والسعودية  بسورية  الرتبية  مدارس   يف  عمل   وذلك   ،اعم 

 . حبلب املعلمني ودور وحلب، القامشل، مدينة يف وذلك ،(م1991 ـ1961) اعيم  بني
ا  عمل كما    . يسرية  ملدة حبلب الرتمذي جامع يف وخطيب ا  إمام 
ا   ،(م1979  ـ1974)  اعيم  بني  السعودية  إىل  أعري  ثم   والرتبية  العربية  للغة  مدرس 

 . املعارف  إعداديات يف اإلسّلمية
 . سنوات  ثّلث فيها  وبيق حلب مدينة إىل رجع  ثم 
:  إىل اعمو  ،1982:  اعم  يف  وذلك  ،املنورة  باملدينة  اإلسّلمية  اجلامعة  مع  تعاقد  ثم 
 اهليئة   إىل  حتول  ثم  ،بها   انلاطقني  لغري  العربية  اللغة  شعبة  يف  ا مدرس    ا تقريب    م1987

 . م1991: اعم  إىل  1987: اعم من وينبع جبيل مدارس  يف فدرس  امللكية
 : مؤلفاته

  ما   ىلع   تشتمل  ويه   « امليرس  اتلفسري   موسوعة»  يف  يعمل   بدأ   م 1991  اعم  منذ 
 . ذلك  وحنو وإعراب ورصف وحنو وبّلغة تفسري  من بالقرآن يتعلق

  الشيخ   مع   املرشوع   ـهذا  يف  عملوا   اّلين  ومن  ،اجمدل    ستني  عن  يزيد  والعمل
  رصف   قسم  أتماّلي    مشاعل  أمني  حممد  والشيخ،  الزين  حممود   ادلكتور  :نذير

 . وغريـهم ،األمحد حسني  والشيخ ،اكمّل    القرآن
 :  وفاته 

  مدينة   يف  املنية  وافته  حىت  املرض   مع  لسنوات  حامد  نذير   حممد  الشيخ  اعن
   .م2019 اكنون اثلاين 16 األربعاء يوم حلب

 فقال:  انلبهان فاروق حممد ادلكتور األستاذرثاه 
-  حامد  نذير  حممد  الشيخ  العّلمة  الصديق  األخ  ايلوم  اهلل  رحاب  إىل  انتقل»
  عدة   وأمىض  ،القديمة  اللكتاوية  يف  طفّل    كنت  منذ  الفقيد  عرفُت   -اهلل  رمحه
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  ا صديق    واكن  -ثراه   اهلل  طيب-  انلبهان  السيد  بغرفة  ملحقة  صغرية   غرفة  يف  سنوات
 عندما   اللكتاوية  يف  األول  األستاذ  وـهو  ،نفيس  إىل  األصدقاء  أقرب   من  وـهو  ا عزيز  
  وهل   حيبها   اكن   اليت   اخلرضي   حاشية  يف  انلحو   درسين  ،فيها   الوحيد   الطالب   كنت

 .بفضله بها  ا متفوق   وأصبحت املواريث علم  تعلييم يف الفضل
  نزار  الشيخ  يدرسين  اكن  ممن  اللكتاوية  يف  الفرتة  تلك   يف  زمّلئه  أـهم  من  اكن 
  ا مسجد    القبة  جب  يح  يف  احلبوب   جتار  بىن  وملا   ،فرفويط  حسان  والشيخ  ،بلنية
  تزوج ثم ،إيله وانتقل ،بذلك السيد ولكفه ،هل ا وخطيب   اإمام   انلبهان  السيد من طلبوا 

  إىل   اللكتاوية  يف  إخوانه  من   وجمموعة  ـهو   وانتسب  ،الشعبانية  أمام  دار    يف  وسكن
 ،عباس  الرب  عبد  واألستاذ  ،بلنية  نزار  الشيخ:  أصدقائه  أـهم  ومن  ،الرشيعة  لكية

  اللكية   المتحانات   دمشق  إىل  معه   أسافر  وكنت   -اهلل  رمحهم-  عرت  الرمحن  وعبد
  يف   اإلسّلمية  الرتبية   أساتذة   أبرز  من   أصبح  خترج   وملا   ،واحدة  غرفة   يف  ا مع    ونزنل
 ا وقريب    انلبهان  للسيد  ا حمب    اكن  ،نلفيس  وأحبهم  األصدقاء  أقرب   من   اكن  ،حلب

  رجاال    واكنوا   ،احلامد  أرسة  وحيب  حيبه  السيد  واكن  ،ا وفي    ا أديب    ا خلوق    ا اعلم    واكن  منه
  ووادلته   وادله  اكن  ،السيد  جمالس  ويتابعون  واتلقوى   باألدب  اشتهروا   ممن  ونساء  

 . أرسته ولك حامد  منري أمحد املرحوم وخباصة ،الصاحلني  املحبني  من وأشقاؤه 
  األقرب   واكن  ،والفضل  املواقف  من  بالكثري  نذير  الشيخ  لألخ  مدين  إنين 

 . واألحب نلفيس
 سائر  من  عليهم  فضل  هل  نمَ وعَ   أوال    عين  ا خري    جيزيه  أن  تعاىل  اهلل  أدعو 
 .وحمبيه طّلبه
  أرسة   من  وإخوانه  حمبيه  وللك   وأوالده  ألرسته  العزاء   عبارات  أصدق  أقدم  

 وأن  ،الواسعة  برمحته  يتغمده  أن  تعاىل  أدعوه   كما   ،انلبهان  السيد   وحميب  اللكتاوية
  إيله   وإنا   هلل  وإنا   ،والشهداء  والصاحلني  الصديقني  مع  جناته   فسيح  يسكنه

 .«راجعون
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 ورثاه تلميذه ادلكتور عثمان عمر املحمد فقال: 
 .  ملسو هيلع هللا ىلص املصطىف نبيه ىلع والسّلم والصّلة وكىف، هلل احلمد»

مدرسة    وطّلب  اعمة  العلم  طّلب  إخواين  وأعزي   أوال    نفيس  أعزي ف:  وبعد
( الفاضل   اخلصوص   وجه  ىلع (  الرشعية  العلوم  نهضة  دار اللكتاوية  أستاذنا  بوفاة 

 واجلهبذ انلادر حنوي زمانه الشيخ نذير حامد. 
  اللكتاوية مدرسة    يف  األوىل  األفواج  خرييج  إخواين  وأكرم  تعاىل  اهلل  أكرمين

  بل   انلحو  يف  زمانه  نادرة  الراحل  شيخنا   ىلع(  املسالك  أوضح)  العربية  دروس   بتليق
  الوصول   اغية »  كتاب  الفقه  أصول  درسنا   حيث  الرشيعة  وفروع   اآللة  علم  عموم   يف
  انلحو   علم  يف  منه  أقل  األصول  ملادة  تدريسه  يف  يكن   ولم  «األصول  علم  يف

 .والرصف
  ثّلثة   أو  يومني  وبعد  .ا ذـه  عن  نسأل:  قال  ثم  ا إعراب    نلا   أعرب   ادلروس   أحد  يف

  ياسني   الشيخ   وـهو  الزمّلء   أحد   فقام  لكم،   قلت  ما   ىلع   زيادة   ال   ياودلي:  قال  أيام
  أحد   ابلدلة  ـهذه  يف   ـهل  ودلي  يا   :فقال  ؟ سألت  ملن   فضيلتك!  أستاذي   وقال:  مصطىف 

يدل ىلع  العابدين  زين  الرمحن  عبد  الشيخ  غري  نسأهل وـهذا  الشيخ  ؟!  عظيم مكنة 
 عبد الرمحن زين العابدين يف علم انلحو، وثقة الشيخ نذير به.

  بليته   متكررة  وزيارات  خاصة  صلة  به  تربطين  -اهلل  رمحه-  الراحل  شيخنا 
 .  العلم لطّلب واإلكرام واتلواضع واجلود  بالكرم العامر

يف    األمحر  ابلحر  شاطئ  ىلع  ويه  أملج  مدينة  يف  ا مدرس    كنت  م1978  اعم
  املنورة   املدينة  إىل  اّلـهاب  أريد  وأنا   السمك  حيب  نذير  الشيخ  أن  وأعرف  السعودية

  سمك    فاشرتيت  شيخنا،  يقيم  حيث  -التسليم  وأتم  الصّلة  أفضل  ساكنها   ىلع-
  ونمنا   ،بيته  يف  وعيايل  أنزلينف  الفندق  أسكن  أن  قبل  الراحل  لشيخنا   به  وأتيت
 ثقيّل    السمك  غداء  ه اعتربألن  ا صائم  إذ يب أراه    اثلاين  ايلوم  ويف  ،الليلة  تلك  عنده

 .فتهرب منه
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  أسكن وكنت  ،فيها  ا مدرس   واكن ،ينبع يف امللكية اهليئة يف أرسيت مع زرته كما 
  وأساعده  ،بنفسه الطعام  وإعداد ،بالشواء وقام اإلكرام اغية فأكرمنا  ،املنورة املدينة

 . اهلل  رمحه ،بنفسه يشء لك  يتوىل  من ـهو لكنه
  يف   تنتيه  ال  ا دروس    -اهلل  رمحه -  الراحل  سرية   من  نلأخذ  ـهذا   أذكر  أنا   أحبيت

  عنهم   تلقينا   اّلين  األفاضل  الشيوخ  وكرم  ،طّلبهم  مع  األساتذة  وتعامل  ،اتلواضع
 . العلم عنهم نتلىق أن قبل العرشة وحسن  ،انلفس وطيبة ،واتلواضع ،األخّلق
 فاختلط  خالطته  أحبه،  معرفة   خالطه  ومن  ،ـهابه  بعد  عن   رآه  من  واهلل  إنه

 . قليب  شغاف مع حبه
  ادلكتور   األخ:  حبيبني  كريمني  أخوين   مع  أرحيا   بدله   يف  نزوره   كنا   ما   ا وكثري  

  انلارص   لع   حممد  الشيخ  األستاذ  احلبيب  واألخ  ،نالزي  حممود   الشيخ  الراحل  احلبيب
  لكمته   نلا   ويقول  ثغره   تفارق   ال  تكاد  اليت  وبسمته  اللطيفة  بداعبته  فيؤنسنا 
  اعطل   أنت  صحيح:  يل  قال  ومرة   ! اعطلني؟  يا   وينكم:  ا ومّلطف    ا معاتب    الشهرية 

-:  هل  فقلت  -رمحه اهلل  ،يقصد ادلكتور حممود الزين–  منك  أعطل  صاحبك  لكن
  وصاحيب   -لصاحبك  قل:  يل  قال  ثم  مين،  أعطل  ـهو  من  وجدت  هلل  احلمد-اهلل  رمحه
  أال   لصاحبك  قل:  قال.  الزين   ود حمم  ادلكتور  وـهو  بصحبته  وأفتخر  أعزت  وأنا   ميع

  ما   أنفس   من   القرآن  من  اجزء    ابلّلغة  يف  كتب  فقد   اتلفسري  موسوعة  يف  يرتكنا 
من    -اهلل  رمحه -  الزين  حممود   ادلكتور  حلبيبنا   كريمة  شهادة  وـهذه  .ابلّلغة  يف  كتب

 . أستاذه العّلمة نذير حامد
 . حبر من  ونقطة فيض  من غيض  وـهذا 

 إىل  األىلع  املأل   ويف  ،اآلخرين  ويف  ،األولني  يف   شيخنا   روح  ىلع  ا سّلم    :ا وأخري  
 .  ادلين  يوم

 باهلل  العارف   أعيننا   وقرة  وموالنا   سيدنا   نعمتنا   لويل   ا معطر    السّلم  منا   أبلغو
 . « انلبهان  حممد سيدي
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 ورثاه تلميذه الشيخ إبراـهيم منصور فقال: 
 « أخرى  شمس واغبت»

  نذير   حممد  الشيخ  املعَمر،   املفرس    انلحوي   اللغوي   العّلمة  شيخنا   شمس  إنها 
  العارش   األربعاء  يوم  ضىح  حلب،  مدينة  يف  سبحانه  ربه   دعوة  أجاب  اّلي.  حامد

  عن .  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطىف  ـهجرة  من  وألف  وأربعمائة  أربعني  اعم  من  األوىل  مجادى  من
 . مقامه وأىلع اهلل رمحه. اعما  وتسعني  اثنني  ناـهز عمر

 يف  عمري   سين  أمجلي   ذكرياتي   نفيس  ويف  األىس،  قليب  يف  وفاته  أثارت   وقد
  مجعتين   اليت  «الرشعية  العلوم   نهضة  دار»  مدرسيت  رحاب  ويف  اللكتاوية،  رياض

ة  الكوكبة  بتلك  وحجراتها   ساحاتها  ة  انلريِّ   والفضل   العلم  أـهل  أساتذت   من  اخلريِّ
 .  وأخّلقهم علومهم معييَن  من نهلُت  اّلين

 . اهلل رمحه حامد، نذير حممد الشيخ وسيدي وشييخ أستاذي ومنهم
  شييخ   عن   السطور   ـهذه  أكتب  أن  املناسبة  ـهذه  يف   لعَ   الوفاء  واجب  من  واكن

  من   كتبُت   كما   شانه،  وجليل  مكنه  بعلو    منوِّـها   معه،  الغنية  وذكريات   نذير  الشيخ
  العجيبة   اتلواصل  وسائل  عرص   يف  ا خصوص    قبله،  مضوا   اّلين   مشاييخ  عن   قبل

 . اجلميع  اهلل رحم. اَّللول
  إىل   املسالك   أوضح)  األنصاري   ـهشام   ابن  كتاب  عليه  قرأنا   اّلي  شيخنا   إنه

  يف   ادلراسة  من  األخرية  اثلّلث  السنوات  خّلل  اثلّلثة،  بأجزائه(  مالك  ابن  ألفية
  سيدي   باهلل  العارف  شيخنا   حلب  مدينة  يف  أسسها   اليت  الرشعية، العلوم نهضة  دار

 وذوينا  وأـهلينا   وتّلمذتنا   أساتذتنا   وعن  عنا   وجزاه    انلبهان  حممد  الشيخ
 . املحسنني  جزى ما  خري وحمبينا  وأحبابنا 
 . وخلقه علمه  من ا طيب   ا أثر   يفَ  ترك   قد نذير   الشيخ  يكون  أن ألرجو وإين
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  يف   واداع    ا ـهادئ    ا ولطيف    مادته،  يف  ا نادر    ا مرجع    -اهلل  رمحه-  نذير  الشيخ  اكن
 .َميلها  يقيم أو يستميلها،  كيف انلفوس،  بمداخل ا خبري   ا ومربي  ، طبعه

  من   تنل  لم  ّليذات  ومّلطفات  داعبة  جانب  إىل   جم،  حياء  صاحب  واكن
 . القلوب  يف ا وحبًّ  انلفوس  إىل ا قرب   زادته بل وقاره،

 احازم    ذلك  إىل  واكن  الشباب،  بروح  أبنائه  مع  يتعامل  اّلي  اكلوادل  بيننا   اكن
 . احلزم األمر  تطلب إذا

، املراد  بها   يتحقق  معدودات  ولكمات    اعبرات  نظرات    حزمه  أدواُت   زاوي جُتَ   وال
 .ذلك   إىل احتاج قلَما  ثم وقل ما 

 خاصة  من  اكن  فقد  انلبهان،  السيد  مرجعه  حبب  واهلي    رقيق   قلب  صاحب  واكن
 . مدرسته أراكن ومن مجاعته،

  يودع   جاء  -اهلل  رمحه-  نذير  الشيخ  أن  حوت   نارص  أمحد  الشيخ  أيخ  حدثين
 قربه   فيها   اليت  سيدنا   حجرة  فأىت   األوىل  َسفرته  يف  السعودية  إىل  سفره   قبل  اللكتاوية
  وّلة  لروعة فيا  .وانتحب ا غزير   ا دمع   وذرف ،طويّل   بكى ثم ـهناك، وأطرق املبارك،
  شأن   أعظم   اكن  فما   .الذلة  تلك  إدراك  إىل  يوَفُق   أحد  لك   وليس   !ابلكء  ذلك  وبركة
 ! اهلل  رمحه نذير الشيخ

  نراه   ابلعيد،  رؤية  قرب   عن  نراه  اللكتاوية  يف  األوىل  اثلّلث  السنوات  قضينا 
 . والسادس واخلامس الرابع :العليا  الصفوف  إىل ا وآيب   ا ذاـهب  

  يف  حصتيه  أو   حصته يعطي   اكن   فقد   املدة،  تلك   خّلل  ا يوم    لكمته   أين   أذكر   وال
. فيها   يدرِّس   اكن  اليت  احلكومية  باملدرسة  يللحق  املدرسة  يغادر  ثم  الصباح،  أول

  ـهشام   ابن  مائدة  ىلع  نذير،   الشيخ  صحبة  وبدأنا   الرابع،  الصف  بلغنا   حىت
 .أوضحه  يف انلحوي  األنصاري 



 
 
 

 

182 

  انلحو   علم  وبني  بينه  اكن  أنه  إال  الرشيعة،  لكية  خريج  اكن  الشيخ  أن  ومع
 . أظفاره  نعومة مرحلة إىل تعود  عتيقة، عميقة  عريقة مودة وشائج

 آت   كنت:  فيقول  أرحيا   يف  طفوتله  من  مبكرة  مرحلة  عن  حيدث  مرة  سمعته
  ال :  ابلائع  فيقول  عجّلت،  ذات  خشبية  عربة  ىلع  (1) «  القضامة»  بائع  من  ألشرتي 
 . إعرابة يل  تعرب   حىت القضامة أبيعك

  رمحه-  حامد  خري  حممد  الشيخ  وادله  وتوجيه  اـهتمام  ثمرات  من   ذلك   أن   ويبدو
 . بالعلم املشتغلني  من يبدو ما  ىلع  اكن فقد-اهلل

  تأيلف   بصدد  نذير  الشيخ  وادل  أن  اللكتاوية  يف  طّلب  وحنن  نتحدث  كنا   وقد
 . السرية يف كتاب

  بسط  وقد  اللكتاوية،  مسجد   ميمنة  يف  مرة   الوادل  الشيخ   رأيت  أين   ا جيد    وأذكر
ح  فيه  يطالع  ،ا خمطوط    ا كبري    ا كراس    يديه  بني   اّلي   الكتاب  خمطوط   ذلك  اكن،  وينق 

 .  ال أم طبعه قد اكن إذا ما  أدري  ولست، السرية يف يؤلفه
  مع   رحلتنا   يف  أخرى   مرحلة  اللكتاوية  يف  الرابعة  السنة  يف  نذير   الشيخ  مع  بدأنا 

 فيها   أتممنا   اليت  األوىل  املرحلة  نهاية  يف  اثلاثلة  السنة  يف  كنا   أن  بعد  انلحو،  علم
 فانتقلنا -اهلل  رمحه-  فجال  حممود   الشيخ  شيخنا   مع  ـهشام،  البن  انلدى  قطر  رشح

 . حرب  إىل انلحو يف حرب من
 أـهل  وعند  ،ا عموم    الرشيعة  علوم  دارس   عند  ومزنلة  رشف  انلحو  ولعلم

 .  أخص  بوجه اللكتاوية

 

وحتمص يف   ،بّلد الشام  ص، شائعة يفمَ حَ المُ  صم  احلُ  مصنوعة من الوجبات اخلفيفة نوع من  (1)
مع األحيان  واملجفف القرنفل  أو  احلارة وابلواتل امللح بعض  أيض  ،  متنوعة  ـهناك  جمموعة  ا 

 .باحللوى  من القضامة اليت تكون مغلفة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9_%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%89
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 طاملا   نذير،  الشيخ  رأس  وتاج  شييخ  مع  أنساـها   ال  ذكريات  يل  اكنت  وقد
صتها   نفيس  بها   حدثت   فيها   فأجد  بها،  أحدثه  من  أجد  ال  عندما   خيايل،  يف  وشخ 
ن    للروح  يعيد  ا منعش    ا رويًّ   منهّل     اّلكريات   تلك  يف   ملا   أحبابها،  بذكرى   شبابها   سي

 . واملّلطفة ادلاعبة روح من
  سنة  لك.  السنوات  ىلع  مرتبة  اّلكريات  ـهذه  القراء  ىلع  أعرض   أن  اخرتُت   وقد

 . حدة ىلع
 ( م  1971 - 1970  الرابع الصف  ذكريات من )

  يه   كما   -  يلنتقل  السبورة،  ىلع  ادلرس   تقرير  من  -اهلل   رمحه-  الشيخ  انتىه
 .املصنف عبارة  قراءة إىل  - العادة

 يعمل  ال  فعل  :ومنها ،  اكن  عمل  تعمل  اليت   انلاسخة  األفعال  عن   ادلرس   اكن
  أوضح »  وكتاب،  «دام»  فعل  وـهو.  الظرفية  املصدرية  (ما )  تقدم  برشط   إال  العمل  ذلك

  للمنت   يبىق  فّل   الصفحة،  أكرث  فيه  واتلحقيق  الرشحُ   يأخذ  معلوم،  ـهو  كما «املسالك
 .الفاصل اخلط  فوق الصفحة أىلع يف قليلة سطور إال

 : اتلايل انلحو ىلع صفحتني، بني مقسومة املنت من مجلة  إىل القراءة يف فانتهينا 
 :اآلتية العبارة األوىل الصفحة يف

  دمت  ما )  حنو.  دام  وـهو   الظرفية،  املصدرية  (ما )  تقدم   برشط   يعمل  ما :  اثلالث
يْت   ،ا حي    دوايم  مدة   أي (.  ا حيًّ    سؤاال    نذير   الشيخ   وجه  وـهنا   . مصدرية  ـهذه   ( ما )  وُسم 

  قول :  هل  فقال.  باملدرسة  واتلخرج   اإلتمام  هلم  يُكتب  لم  ممن  الصف  طّلب  ألحد
 عنها   املسؤول   «ما »  ألن  الطالب،  فتلعثم  يقصد؟  (ما )   أي...  ـهذه   ما   ألن:  املصنف

  بتوضيح   السؤال  عليه  وأاعد  .جوابا   حُيري   ولم.  السابقة  الصفحة  يف  أصبحت  قد
 املؤلف؟  يقصدـها  اليت (ما )  يه  أين ابين،.  وـهدوء 

   ـهذه؟:  قوهل يف اإلشارة أين  فإىل.. ـهذه ما  ألن: يقول  ابين،
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 .استعجاما  إال الطالب  عند األمر  يزد  فلم
  لم  -العامية  باللهجة-  (1)أحجية  :فقال  ادلاعبة،  ُروحُ   الشيخَ   حرضت   وـهنا 

 . بعد من  وال قبل من غريه  من أسمعها 
ة  اعحليط  واقفة  ابين،:  ابتسامته  يغالب  وـهو  قال   دل ك   ال  أرنب  أدنيها،  وشاك 

 يه؟  إيش عليها  اهلل
 . مكتومة ضحكة ضحكوا  أو الطّلب  وابتسم

 املتعلق   السؤال  جواب  يف  قبل  يفلح  لم  كما   األحجية،  فهم  يف  الطالب  يفلح   ولم
 .بادلرس 

 ( م  1972  - 1971 اخلامس  الصف  ذكريات من )
 ينفرنا   -اهلل  رمحه-  نذير  الشيخ  أستاذنا   جعل  احلصة،  عن  خارج  استطراد  يف

، ادَلين  وأن. ادَلينو وإياكم ذلك، يف وأطنب. االستدانة من  ... غم   ادلين  وأن ـهم 
 . كبري  بوضوح انلصيحة تلك من  قصده  أفهم كنُت  وقد
 عمامته،  يف  ،اجدًّ   مظهره   يف  اتلأنق  حيب   السنة  تلك  يف  زمّلئنا   أحد  اكن  فقد

 . حذائه  يف وحىت وخاتمه، وُجب ته ثوبه يف نظارته، يف
  مؤقتة  واكلة  من  يأتيه  قد   ما   إال  مورد،  هل  وليس  ويتأنق،  يللبس  يستدين  فكن

 .حنوـها  أو إمامة، يف
  ـهذه   فعرض   مبارش  غري  بشلك  املشفق  نصيحة  إيله  يوصل  أن  نذير  الشيخ  فأراد
 ... انلصيحة

 

األحجية: اللغز، ولعلها مأخوذة من احلجا وـهو العقل؛ ألنها تتطلب إعمال العقل حللها. قال    (1)
 يف القاموس املحيط:  

ُ
، ويه األ : خُماليَفُة الَمْعىَن ليلَْفظي يَة  ْحُجَوُة. وحاَجيْتُُه  ولَكيَمة  حُمْجي

ُ
يَُة واأل ْحجي

جاء  فََحَجْوتُه: فاَطنْتُه َفَغلَبْتُه   (. 1273: 1فصل احلاء ) «القاموس املحيط».  حُماجاة  وحي
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بت  لقد:  الكمه  أثناء  يف  وقال   ثقيّل    فكن  ابليت،  اشرتيت  عندما   ادَلين   جر 
 . أيم من استدنُت  يعين . إيل   انلاس أقرب  من  استدنُت   أين مع ا مّلزم   ا وـهمًّ 

 ( أستاذ؟ طيبة  أمك ليش: )قائّل   فقاطعته مّلطفته، يف يل  بدا وـهنا 
) فقال  -ا مسبق    ُمَعد    حوار  وكأنه-  الفور  ىلع  فرد   ا .  ْسكوْت :  (. طيب  أبوي   لس 

 .اخليطبة  معىن سؤايل ىلع أضىف جوابه ألن جوابه  محله اّلي لإلحياء وضحكنا 
 . امليّلدية التسعينات  أوائل حىت األيام، دارت  ثم

  الشيخ   شقييق  واكن  املريديان،  منطقة   حلب،  يف  ا بيت    اشرتيت  قد   وكنت
 . إيله ويرتدد ابليت ىلع يرشف  اللكتاوية، من اثلاثلة ادلفعة خريج   منصور، مصطىف 

  ادلرج،   مدخل  عند  األريض  ادلور  يف  العمارة،  نفس  يف  جاري   أن  أيخ  فأخربين
 . حامد نذير الشيخ ـهو

ا  رته  بيته،  يف  زرته  الصيف،  إجازة  جاءت  فلم    القصة   يف  بيننا   دار  بما   وذك 
 (. غلبة كتري إنك كيف  شايف: )حمي اه تكسو  واالبتسامة فقال السابقة،
ل ثم  . بعده وحتولُت  آخر، مزنل إىل املزنل  ذلك عن  الشيخ حتو 

  ـهامش  ىلع  ا يوم    جرى   أنه  املحبوب،   األستاذ  مع  اخلامس  الصف  ذكريات  ومن
 . السن   تلك  مثل يف اعدة الشاب  هل يهتم  اّلي املستقبل  ذكر  ادلرس 

  بتصريووو   ابين  لَْك »:  قال  أذين،  يف  صداـها   يزال  ما   لكمة  -اهلل  رمحه-  فقال
 «. علينا  بالكن ديروا  بس. بتصريو

  خمالطة   هلم  اكنت  ممن  الزمّلء   بعض   مع  جملس  ومجعين  السنني،  عجلة  ودارت 
  نذير   الشيخ  أن  -ما   ملناسبة  -  الزميل  ذلك  فذكر  مغرَتبه،  مراحل  بعض   يف  للشيخ

 . ريال ألف منه استدان
 . غريـها  انطوى   كما  اجللسة  تلك يف قيل ما  ثنايا  يف املعلومة  تلك وانطوت 
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 . اجدًّ  ا خمتلف   اكن  نفيس يف وقعها  لكن
  نذير   والشيخ  اللكتاوية،  يف  اخلامس  الصف  حجرة  إىل  سمعتها  حني نقلتيْن  لقد

  آنذاك   أنطقه  من  فسبحان  «علينا   بالكن  ديروا   بس  بتصريو»:  يقول  أمامنا   واقف
 . حني بعد حتقيقه  ىلع وقفُت  بكّلم

 ( م  1973 - 1972 السادس  الصف  ذكريات من )
  قطعوـها   ألنهم  حجرة،  نصف  الواقع  يف  اكنت  السادس  الصف  يف  حجرتنا 

  حجرة   اآلخر  ونصفها   مراقبة،  غرفة  الرشق  ادلرج  يل  اّلي  نصفها   وجعلوا   جبدار،
  عرش مخسة فقط اكن السنة تلك يف الصف طّلب عدد أن وذلك السادس، الصف

 .طابلا 
 طاوتلان  طوهل  صف  ولك  الطاوالت،  من  صفوف   ثّلثة   الصف  َعرض   فكن

 . فحسب
 .  األخرية  يه فيه اثلانية  الطاولة
 .  طّلب ثلّلثة تتسع  الطاوالت  تلك من  الواحدة الطاولة أن ومعلوم
  طاولة   إال  السبورة  وبني   بيين  ليس   أنه  مع   األخرية،  الطاولة   يف  أجلس   فكنُت 

 . األوىل  الطاولة يه  واحدة،
 إىل  بعدـها   يلنطلق  الصباح   ذلك  يف  انلحو  حصة  تقرير  نذير  الشيخ   أنىه
 . اكلعادة احلكومية مدرسته

 احلصة،  بموضوع   هل  عّلقة  ال  لغوي   إشكل  األيام  تلك  يف  ذـهين  يف  ثار  قد  واكن
 . عنه الشيخ ألسال فيها  متسعا  أجد ولم

ا   .سؤال عندي أستاذ،: أقول مرساع   تبعته  احلصة من  خرج فلم 
 نعم؟  :- أماشيه بإزائه وأنا  ماش وـهو - فقال
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  يف   إيله  باإلشارة  مررت   لكما   ألين   أنساه،  ال  اّلي   سؤايل  عليه  أعرض   فجعلت
  البن   واتلنوير  اتلحرير  وتفسري  القرطيب،  تفسري  منها   وباألخص   اتلفسري،  ُكتب

 . عنه نذير للشيخ سؤايل قصة أتذكر اعشور،
 العاقل؟ غري  مجعي   إىل اجلمع  ميم إاعدة يصح  ـهل  أنه عن إشكيل  أو سؤايل، اكن

  يف  احندر  ثم  الشبك،  باب  وعربنا   ماشيان،  وحنن  السؤال  عليه  أعرض   وجعلت
  إي .  نعم:  ويقول  السؤال،  يستعيدين  فكن  كظله،  بإزائه  وأنا   الطويل  الغريب  ادلرج

 كذا؟   قصدك. نعم
 هل   خيطط  بأمر  مشغوال  سؤايل،  عن  ذاـهّل   اكن  نذير  الشيخ  أستاذي  أن  واضح

 . املخطط ـهذا  يف ركنا  ألكون يب االنفراد  ـهذا استغل وقد  عجل، ىلع
  ادلرج   ذلك  أسفل  «انلجارين  قبو»  شارع   ىلع  استوينا   حني  ذلك  لك  عرفُت 

 . الطويل
  الشارع   عمق  إىل   املسجد  وَحَرمَ   املدرسة  فيها   أاغدر  مرة  وآخر   أول  تلك  واكنت

 . مدير وال مراقب من إذن بّل 
 : املعتاد ـهدوئه يف وقال نذير الشيخ وقف انلجارين قبو يف ـهناك

  الرطب   بمنديله  يضايقين  األمايم  املقعد  يف  جيلس  اّلي  فّلن  زميلك  ابين،)
  احلني   بني  ويستعمله  الطاولة،  ىلع  أمامه  يضعه  واّلي  الزاكم،  بإفرازات  ا دائم  

  درس   اكن  فإذا  تنبيهه،  من  حمرج  وأنا   أنفه،  برطوبات  مثقّل    أمامه  يبقيه  ثم  واحلني،
رْ  الغد، جليَسَك  ذريعة ذلك يلكون الرشح، أثناء يفنائم  أنك فأظهي

ُ
 مكنه  األمام يف ألي

 . مكنك ـهو  وجيلس حصيت، يف
 ( بعد وشاعت راجت قد  الورقية املناديل  تكن ولم)

  وقد   ادلرج،  ىلع  أقفز  مدرسيت  إىل  ورجعُت   اغيته،  إىل  نذير  الشيخ   مىض  ثم
  أحد   سؤال  من  متحسبا   املخرج،  ـهذا   أخرجين  اّلي  وإشكيل   سؤايل  عن  ذـهلُت 
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ن   أو  املدرسة؟  خارج   كنت   أين   املراقبني    خرُت أت  اليت  اتلايلة  احلصة  مدرس   سؤال  مي
 .عنها 

  الشيخ  إيل  أسندـها   اليت  باملهمة  مهموم  وأنا   والعرشون،  األربع  السااعت  ومرت 
 !اتلنفيذ؟   يف سأجنح وـهل نذير؟ 

 وأنا  ادلرس،   عجلة  ودارت   احلصة،   نذير   الشيخ   ودخل   اتلنفيذ،  ساعة  وحانت
  ، ا نذير    الشيخ  عييَن   أتابع  وكنُت   كهذا،  موقف  تََصن ع  يل  يسبق  فلم  أصنع،  فيما   حمتار
 .اتلنفيذ   بدء إشارة يعطي لعله

 نظرات  أو  وجهه  قسمات  يف  ملمح  أي  غري  من  ادلرس   تقرير  يف  ماض  ولكنه
 . نيس قد الشيخ أن  خاطر يراودين  جعل حىت به، لك فين  مما   يشء إىل تشري  عينيه

  ووضعُت   الطاولة،  ىلع   ذرايَعَ   بني  خالفُت   احلصة،  بدء   من   حني  بَعدَ   إين  ثم
 . انلائم كهيئة عليهما  وجيه

  يأبه   لم  والشيخ  اكملة،  دقيقة  ثانية  لك  كأن  طويلة،  ثقيلة  اثلواين  تمر    وجعلْت 
 ...  ذرايَعَ  ىلع رأس ا واضع   زلت ما  وأنا  حبايل،

 فشل   ا معلن    رأس  أرفع  ـهل  ا؟حقًّ   نيس  ـهل  يلناديين؟  ا مبكر    الوقت  زال  ما   ـهل
 .  الفَرج جاء  ثم .ا حقًّ  ثقيلة ثوان    املحاولة؟

:  الصرب  بفارغ   أنتظره   كنت  اّلي  نذير  الشيخ  صوت   احلزم  من  بيشء  وجاءين
   ـهيك؟ مو نايم نايم؟! منصور

 .عييَن    ىلع  ومسحت رأس، فرفعُت 
 . معك كتابك  وـهات لعندي قم : قال ثم

  سمحت   لو  ابين:  أمايم  اّلي  للزميل  يقول  اكن  اّلي  الوقت  يف  إيله،  فتقدمُت 
 .ينام ال حىت األمايم  املقعد يف مكنك ويلجلس مكنه، اجلس
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ه  ثم ي  حنو  حصة  لك:  فقال  الزميل  من  مسمع  ىلع  إيل    توج  ايم  أشوفك  بد    يف   قد 
 مفهوم؟ . املقعد  ـهذا

 . أستاذ مفهوم
ا    األول،  املقعد  يف  ا جالس    الزميل  رأيت  اتلايل  ايلوم  يف  انلحو  حصة  اكنت  فلم 

 ـهنا؟ باجللوس  لع   نذير الشيخ  إحلاح تسمع ألم: فقلت
ل  .جدال  غري من احلال يف فتحو 

 اتلمثيل،  املشهد  ـهذا  لك    أدار  اّلي  الشأن،  العظيم  وألستاذنا   ويل  هل  اهلل  غفر
 الشيخ  خاطبه  لو  فيما   األذى،  من  يشء  إيله  يصل  أن  من   الطالب  شعور  ىلع  ا حفاظ  

 . حيرجه بما  مبارشة
 . غريه  يؤذي ال حىت األذى  ىلع يصرب -اهلل رمحه- فكن
 العلماء   جزى   ما   خري  عنا   اهلل  وجزاه  حامد،  نذير  الشيخ  شيخنا   اهلل  رحم
 . عليني يف درجاته ورفع املعلِّمني، العاملني

  يف   رحابه  يف  قبل  مجعنا   كما   ابلقاء،  دار   يف   أمحد  أيب  سيدنا   رحاب  يف  به  ومجعنا 
 . «العاملني رب  هلل واحلمد .الفناء دار

 العاشق فقال: ورثاه تلميذه الشيخ عبد اجلواد 
 .  الرحيم  الرمحن  اهلل بسم»

  ملسو هيلع هللا ىلص   حممد  سيدنا   ىلع  والسّلم  والصّلة  األحوال،  لك  يف  املحمود   هلل  احلمد
 : وبعد األحوال  لك  يف احلسنة القدوة
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  ولكن   العباد،  من  ينزتعه  انزتااع    العلم  يقبض   ال  اهلل  إن»:  ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  قال  
 ،جهاال    ا رؤوس    انلاس  اختذ  ا اعلم    يبق  لم  إذا   حىت  العلماء،  بقبض   العلم  يقبض 
  .(1) «وأضلوا  فضلوا  علم بغري فأفتوا  فسئلوا 
  واّلي   كثرية  أسئلة يلطرح  األيام   ـهذه   يف  اإلسّلم  علماء  من كوكبة    رحيل  إن  
 . منهم استفدنا  وماذا بعدـهم من واجبنا  يعنينا 
 .اهلل  رمحه ،حامد نذير حممد الشيخ أستاذنا  بنا  أخصهم ومن  

  وَمنْ   تّلمذته  عن  فضّل    أقرانه  من  كثري  عن  ا خمتلف    ا نموذج    اكن  اّلي  ذاك
 . بعده

  ابن   ورشح  ـهشام   البن  املسالك  أوضح  كتاب  يدرسنا   وـهو  عرفته  كما   اكن   لقد
  ويعلمهم   طّلبه  يف  والنشاط  اجلد  يغرس   اّلي  اجلاد  املعلم  مثال  األلفية  ىلع  عقيل

 . طريق أقرب  من املعلومة  إىل والوصول الوقت اغتنام  وىلع العلم  طلب ىلع احلرص 
  وتراجم  ،اللكمات  وضبط  ،والرصف  ، اللغة  يف  مراجعه  أـهم  أن  حيدثنا   اكن  فقد

  يملكه   يكن  فلم   ذلك  ومع  ،املحيط  القاموس   ـهو  ،األماكن  ومعرفة  ،األشخاص
 . سنوات أربع  ملدة صديقه من استعاره  وقد

  يملك  وال   أمحد،  اإلمام  مسند   ىلع   الرواية   وطرق  األحاديث   يف  اعتماده   واكن
 . غريه  وقتها  احلديث كتب من

 الفقهية  األحكم  أستخرج  أن  منه   حظي  واكن  اتلفسري،  كتابه  يف  معه  اشتغلت
 . الكريمة   اآليات من

 

العلم  (1) »ابلخاري« يف »اجلامع الصحيح« يف )كتاب  لْمُ   -أخرجه  العي ُيْقبَُض  َكيَْف  برقم  باب:   )
(100( )31:1 .) 
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  عن   اخلروج  وعدم   والضبط  ادلقة  من  الكثري   منه  تعلمت  ذلك   خّلل  ومن
  فتارة   الزنول،  بأسباب  االستدالل  يف  ا أحيان    أخالفه   قد   كنت  وإن   اللفظ،  داللة

  يعود   ذلك  أن  بعدـها   يل  وتبني  به،  االستدالل  يرفض   ا وأحيان    عنده  بالوقوف  يطابلين
 . بعدـها  أو الرابطة  قوة إىل

  باختصار   بنا   رحب  أن  وبعد  لع،  عباس  الشيخ  مع  حبلب  مزنهل  يف  مرة  زرته
  مع  تضيعوـها   وال  أوقاتكم  اغتنموا :  قال  ثم  جنلس  من  ومع  نذـهب  أين  يسأنلا   أخذ

  ذلك   ومع  ،معهم  اّلـهاب  يستحقون  أناس  مع  أذـهب  كنت :  قال  ثم  اكن،  مهما   حدأ
 . العلم بطلب أبدتلها  لو أتمىن وكنت املجالس تلك  من كثري ىلع نادم أنا 

 فّل     انلبهان  للسيد   الصامت  الصادق  احلب  يف  مثاال    اكن   اّلي   وـهو
  األوىل   أليامه  حين  اّلي  الوهلان   العاشق  وجدته  حتدث  وإذا  ،قليّل    إال  عنه  يتحدث

 . ودلـها  إىل اثلىلك  حنني الكريم  السيد  مع
  إن :  ا يوم    هل  قيل  العامة؛  األمور   ويف  العلم  يف  ابلديهة  رسيع  -اهلل  رمحه-  اكن

 :فقال  املباح، من  ـهو   أليس:  قيل  ،ا مستنكر    ملاذا؟ :  فقال  ثانية، من  الزواج  يريد  فّلنا 
 وبقيت  والسنن  الفرائض   لك  أديتم  ـهل  ـهذه،  وبقيت  املباحات  لك  فعلتم  وـهل

 ! املباحات؟  عليكم
 .«سهل  لني  ـهني بلق بأسلوب  ومرب   ومؤدب معلم من اهلل رمحه

 : العمر مدو احل  إبراـهيمعنه الشيخ يل وكتب 
 ( فريدة تربوية عبقرية)  حامد  نذير  حممد: املريب األستاذ»

  ،   انلبهان  سيدنا   دار  يف   العربية  قطيب  أحد  حامد  نذير  األساتيذ   أستاذ  اكن
  أطالوا   وطاملا   عنهما   يوخنا ش  حدثنا   وطاملا  فجال،  حممود   ادلكتور  الكبري  واألستاذ  ـهو

 آثار  ملسنا   ،تّلميذـهم  يف  آثارـهم  ملسنا   فإننا   ؛ملحقون   إنهم  وواهلل  ،عظموـهما   وطاملا 
  نذير   تسىم  اليت  العبقرية ـهذه   عن  حدثونا  ما   أكرث  وما  الروح  وآثار  العلمية  الصنعة
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  وـهم   -  طلبته  من   طالب  وما   ،االسم  ـهذا  اخزتهلا   اليت  الفريدة   ادلرة   ـهذه   وعن  حامد
  بعض   يف  أنين  حىت  الكبري  األستاذ  ذلك  من  أثر  وفيه  إال  -  در سنا   اّلي  اجليل

  ذاكئه   بنوادر  ا وخصوص    يذكرونه  ما   لكرثة  معنا   حارض  األستاذ  ـهذا  أن  أظن  األحيان
  يدرسهم   ملن  وحمبته  بمادته  الطالب  حتبيب  يف  وسحره   داعبته  ولطف  أجوبته  يف

  من   ـهذا  بعد  بيق  وماذا  ،صعوبة  وال  تعقيد  بدون  هلم  املعلومة  إيصال  يف  وتفانيه
 بني  املحبة  رابطة  فإن  األستاذ  أستاذية  معيار  ـهو  ـهذا  إن   أما   ؟املدرس   جناح  رشوط 
 العلم   فيها   لتسكب   الطالب  نفس  من   اجلهل  أغّلق  تفتح   اليت  يه  وطابله  األستاذ

  وعت   ادلرس   ذلك  واعيته  حتفظ  ولم  العلم  ـهذا  الطالب  ذاكرة  ختزتن  لم  فإن  ا سكب  
  أستاذه   وبسمة  أستاذه  سحر  وجد   تلف ت   فحيثما   ،ادلـهرَ   معه  حيملها   اليت  الروح   تلك

 ا مدرس    يكون  أن  هل  كتب  ما   وإذا  ،أستاذه  وتنبيه  أستاذه   وإشارة   أستاذه   ونظرة
  اّلي   وـهذا  ،صوته  نربة  حىت  وطريقته  أسلوبه  منه  فيستويح  ادلرس   يف  معه  وجده
  -اهلل  حفظهم-  نا تذتأسا   إىل  أجلس  كنت  ما   ا وكثري    واقع،  ولكنه  خياال    ليس  أقول

  أستاذنا  أسلوب   األسلوب   وـهذا  نذير  الشيخ  يقدل  فّلن:  فيقولون    سيدنا   دار  يف
  روح   اكنت  لقد  ،وـهكذا  فّلن  أستاذه  من  فّلن  اكتسبها   احلركة  وتلك  الفّلين

  ، فيهم  ا واضح    ذلك  واكن  ،اكنوا   حيثما   معهم  تنتقل  ،ا سكب    فيهم  مسكوبة  أساتذتهم
  طّلب   من  أحد  حيدثنا   لم  !؟والطالب  األستاذ  القضية  طريف  من  ـهذه  عظمة  فأية

  وسهولة   ادلرس   يف  ادلاعبة  روح:  خلتني  فيه  وذكر  إال  -  اهلل  حفظه  -  نذير  األستاذ
  ونيس   قال  ما   وىع   وقد   إال   درسه  من  طابله  خيرج   فما   املعلومة   تلقني   يف  األسلوب 

  ابلاـهر   واألسلوب   الساحر  اإللقاء  ذـهنه  يف  وبيق  ـهشام  ابن   وعبارة   الكتاب  صعوبة
  حرضتم  من  يا  لكم  فبورك   ،ادلـهر يمحوه  أن  يستطيع ال  ما   لعمري  وـهذا  أستاذه  من

  ساتذته أ  عن  نلا   يكتب  ساتذتنا أ  من  أستاذ  لك  يلت  ويا   ،الكبري  األستاذ  هلذا
  فلك   ،تّلميذـهم  عن  باألخذ  أسعدنا   وإن  عنهم  باتلليق  احلظ  يسعدنا   لم  اليت  الطبقة
  لعرفنا   عنها   افصح  فلو  ، ومعلميه  أساتذته  عن   الطيب  الكثري  ذاكرته  ختزتن  طالب
  روح   ينقل  ما   أصدق  املذكرات  وـهذه  وعلميتهم  وطريقتهم  أسايلبهم  عن  الكثري



 
 

 

193 

  هلذا   اسسوا   اّلين  األفذاذ  أوئلك  جناح  رس  ويعرفنا   سائدة  اكنت  اليت  العلمية  احلياة
 . «اخلادل  العليم الرصح

 :مصادر الرتمجة
لقاء  حامد  نذير  حممد  الشيخ • املحمد    عمر  عثمانادلكتور  حبضور    معهيل  ، 

 م. 2010حزيران 26 سالم، بتاريخ املنعم عبدالشيخ و
 .ا مبارش   لقاء  ، الزين حممود  ادلكتور تلميذه  •
املرايث: • انلبهان،    كتب  فاروق  حممد  املحمد،  وادلكتور  عمر  عثمان  ادلكتور 

منصور، و إبراـهيم  العاشق،و   الشيخ  اجلواد  عبد  إبراـهيم  و  الشيخ  الشيخ 
   .رمدوالعم احل 

 ن:مسموع  نملفا
 ني: اتلايل  مزين، فضّل  اقرأ الرنيالصوتي  نيلسماع امللف 

 
 
 
 
 
 

 

 

 .بسيدنا انلبهان نذير الشيخ لقاء
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تور حممد نبيه سالم يف رثاء  لكمة لدلك
 الشيخ حممد نذير حامد
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 ( احلاج حممد ـهدى مهندس65)
 م 1969  –  1909هـ/  1389 - 1327

 

حلب  «  مهندس»أرسة   مدينة  يف  عريقة  أرسة 
رجاهلا   أبرز  من  واكن  ومال،  الشهباء، ويه أرسة جتارة 

املهندس ـهدى  الكبري    احلاج حممد  اتلاجر  منري(  )أبو 
السيد   أصحاب  ومن  واخللق،  بانلبل  اشتهر  اّلي 

 انلبهان القدماء املشهود هلم باملكنة االجتماعية. 
اعم   األحياء   يح  يف  م1909ودل  أحد  املشارقة، 

 القديمة  يف مدينة حلب. 
فوادله والصّلح،  باتلقوى  مشهورة  أرسة  يف  صالح  نشأ  من    احلاج  مهندس 

 اتلجار الصاحلني يف يح باب جنني. 
إخوته رشاكء مع  احلاج حممد ـهدى  باب  يف  عمل    جنني، تلجارة  حمل يف يح 

الغذائية   من   ومستوردات  والشاي  والقهوة  والصابون  والسكر  األرز  مثل  املواد 
انفكت  جتارة  أي  قبان  مال  جتارة  يسىم  وما   والعراق  دمشق   الرشكة   اجلملة، حىت 

  اتلجارة،   نوع   بنفس  محايم  قاسم  احلاج  ثم شارك   األربعينات،  أوائل  يف  اإلخوة  بني
واشرتى    باعها   ثم  الزـهراوي،  زقاق   يح  يف  دار   أول  واشرتى   حليفهم،  اتلوفيق  واكن

  ـهذا اتلاجر  تعرف احلقبة ـهذه يف  احلرير، خان منطقة ايلاسمني عقبة يح يف اثلانية
 .  بالعارف باهلل الشيخ حممد انلبهان  حلب يف واملعروف املرموق
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 :   يف صحبة السيد انلبهان
اجلناب  بداية   واكنت بذاك  انلبهان    صلته  السيد  خّلل  أن  شقيقه      من 

ا  من مهندس اّلي اكن  احلميد  عبد احلاج كبار أصحاب ذاك اجلناب، واكن رشيك 
احينها أل بيت  خيه  يف  تعقد  واكنت  ـهدى،  احلميد جمحلاج حممد  عبد  الس  احلاج 

ـهدى ينجذب لصحبة السيد  حممد  احلاج    بدأ  ـهنا   الوعظ واإلرشاد واإلنشاد، ومن
دار  انلبهان، وعندما  يبحث عن  انلبهان  السيد  أن  بادر    للسكن  يستأجرـها   علم 

ا  عليه  عرض ف   لسكن   ومهيأة  داره كبرية  اكنت  ليسكن فيها حيث   داره   من   جزء 
يف   وسكن   ذلك،  وتم  اعئلتني واعئلته  انلبهان  ـهدى   سيدنا  حممد  احلاج    دار 

ويف    العام،  عن  تزيد  مدة  ايلاسمني   عقبة  احلرير  خان  منطقة  يف  الكئنةمهندس  
األثناء الزواج    طلب  تلك  فطلب  أكرث  بالقرب  حيظى  أن  ـهدى  حممد  من  احلاج 

والزواج   املوافقة  انلبهان، وتمت  السيد  بنات  ابنة سيدنا السيدة  من  إحدى  أمينة 
بناء ىلع     (م 1982آب    8املوافق     ـه1402شوال    18، وتوفيت  م1925ودلت  )  انلبهان

السيد   أصهار  أول  مهندس  ـهدى  حممد  احلاج  وأصبح  األوىل،  زوجته  توصية 
 انلبهان.

جتار  وبدأ من  ـهدى   يف   جيتمعون  وغريـهم حلب    األحباب  حممد  احلاج    بيت 
وبدأ    ،ادلينية  وادلروس   الوعظ  تلليق  عبداحلميد  احلاجبيت    يف  وأحيان ا   ،الكبري

اتل  يتحول  احلاج حممد ـهدى لإلنشاد تدرجييًّا حنو  توجهه  أن اكن  بعد  ادليين  وجه 
حفّل   واملقامات والقدود احللبية حيث اكن يقيم يف بيته أول مخيس من لك شهر  

الكردي األستاذ بكري  الطرب يف حلب  اهلل-  لشيخ  يظهر  -رمحه   باللباس  فبدأ 
    وحنو ذلك. اللحية،  وأعىف ادليين املعروف،

ا السيد انلبهان وأصببنت    من  تزوج  أن  بعد اتلجار   بني  صيته  ذاع  هل  ح صهر 
حممد    يف  جتري   اكنت  اليت   والغناء  اإلنشاد  حفّلت  واستبدلت  أكرث، احلاج  بيت 
 .  واملذاكرات العظيمة اليت اكن يلقيها سيدنا احلبيب  بادلروس ادلينية ـهدى
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انلبهان  انتقال  فرتة  ويف احلاج حممد    انتقل  واللكتاوية   ابلياضة  ملنطقة  السيد 
 من  قريب ا   اللكتاوية  يح  يف مستأجرة  دار  إىل  اثلانية ابنة السيد انلبهان  بأرستهـهدى  

 اجلامع، ليشارك يف لك حدث، وحيرض املواقف العظيمة بقرب احلبيب. 

 من صفاته: 
ا،  -رمحه اهلل-اكن     املدرسية   كتبنا   من  كتاب   بيده  وقع   وإذا  حيب القراءة كثري 

وعنده  ينيه  حىت  ينام  ال  اكن  واجلغرافيا   اتلاريخ  وخاصة زاخرة   قراءته،    مكتبة 
 . تقريب ا  مرة أسبوع  لك  الكريم  القرآن خيتم  بشىت أنواع العلوم، واكن

وبيا  تعلم ا، علم ادل     اتلجارية. احلسابات وـهو علم مبكر 
 وزن  صابون  بشوال  يقذف  ممزية،  قوة  ذا  ومصاراع    ابلنية،  قوي   -رمحه اهلل-  اكن

 . الستيف ىلع الَعت ال يلضعه أكرث أو ونصف مرت  ارتفاع إىل تقريب ا   ثمانني كغ
ا   يلفظ  وحياسب نفسه فّل  ا، شيمته احللم يف اتلجارة،  نابية  ألفاظ    يشتم   ال   أبد 
ا، وال خيطئ يف حقه  . أحد 

الكثري من أعمال اخلري خاصة ما يتعلق بالسيد انلبهان،   يف  -رمحه اهلل-  شارك 
واملدرسة،    املسجد  وتوسعة  إخوان سيدنا ما خيص بناءمع    بل اكن يعمل بيده فينقل

 . م1965احلج اعم  ألداء معه وسافر
  غرفة   يف  كثرية  كفاالت  انلاس، وقدم  عن مساعدة  -رمحه اهلل-يتوان    ال  اكن
احلكومة، يقول ابنه: الزلت    دوائر  يف  توظفوا   ملحاسبني  أو   درسوا   لطّلب  اتلجارة

أحد   ملا   يل   وادلك   كفالة   لوال  وقال:  الوادل  ىلع  حم تر  رآين  لكما   خي اطة  بيت  أذكر 
  غرفة   مدير  أخربين  مليئة، وقد  اتلجارة  غرفة  يف  كفاالته  صفحة  واكنت  توظفت،
  صفحة   بأن  وادلك  أخرب  يل:   وقال  يل  العودة  كفالة   استخرجت  عندما   اتلجارة
 الصاحلة. أعماهل صحائف يف جيعلها  أن اهلل  امتألت. ونرجو قد كفاالته
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ا دون علم أحد  وبعد    وفاته تكشفت اعئّلت مستورة اكن ينفق عليها رسًّ
واكن أـهله،  اهلل-  من  واألرامل   -رمحه  األرحام  ىلع  بالسيع  أقاربه  بني  مشهور ا 

 املساكني. 
ا   زوج  وقد  والرجال،  النساء  من  املحتاجني  تزويج  يف  يسىع  اكن   اكن   شخص 

 طرابلس  من  العروس   هل  وجلب  غرف بيته،  من  اعيلة غرفة  يف  وأسكنه  عنده  يعمل
 . مرتني  وفقرية أرملة هل عم  ابنة بزتويج وقام بلنان، من

  يفعل   ماذا  يل:  وقال  الَكْرمان  بيت  من  اجلبنة  بائيع  أحد  سألين  يقول ابنه: مرة  
  هل:   قلت  العام؟!  ـهذا  بنةاجل   منطوننيمن   أكرث  عندي  من  اشرتى   فقد  باجلبنة  أبوك 

    جنانه. فسيح وأسكنه ،اهلل رمحه ،اكن  ـهكذا املحتاجني. ىلع يوزعها 
ا   اكن  ومن  منهم،  املحتاجني  ويساعد  األرحام،  ىلع  يطوف  حمسن ا،  كريم 
 واجلبنة   اكلزيت   مواسمها   يف  الغذائية  املؤن  توزيع  يف  وخاصة  الغرباء،  املساكني
  تسىم   ادلار  سطح  عن  منخفضة قليّل    غرفة  عنده  وغريـها، واكن  والسكر  والربغل

 معظم  واكنت  وغريـها،  واتلمر  والصابون  واألرز  والسكر  اكلربغل  اجلافة  املونة  قبو
  احلرب   انتهاء  بعد  عوز  يف   انلاس  اكن   حيث  غذائية  مواد  ىلع شلك   تتم  الصدقات

 .  اثلانية العاملية
منهم   املجتمع خاصة  املرموقة يف  الشخصيات  من  بالعديد  هل صداقة خاصة 

عمر   األمريي الشاعر  ادلين  ، بيته  يف  يزوره   اكن   اّلي  ـه(1412-1337)  بهاء 
  الرسور  ماتعّل   عليه  وتظهر  ،شعارألوا   حاديثألا   يتبادلون  سااعت  وجيلسون

 ، ويستمتع يف جمالسه بقصائده الصوفية. زيارة لك  بعد والبرش

 أرسته:  
إبراـهيم. و احلاج  للحاج حممد ـهدى ثّلثة إخوة أشقاء: ـهاشم، عبد احلميد، 

 حممد ـهدى أصغرـهم. 
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 شمس ادلين، وسبع بنات.  حممد أوالده من ابنة السيد انلبهان: حممد سهيل، و
العزيز،  حممد  منري،  حممد  ومن زوجته األوىل:   حممد صالح، حممد  اعدل، عبد 

 عماد،  وأربع بنات. 
حب  أوالده  أفقدـهم  اشتهر  ما  املثقفني  املتعلمني  من  مجيعهم  فكنوا  العلم،  ب 

 جتارة وادلـهم فيما بعد. 

 مرضه ووفاته: 
تويف  -اهلل  رمحه-  تذمر  أو  مرض   شكوى   منه  تُسمع  لم  األخرية  أيامه  يف   بل 
وذلك    .والستني  اثلاثلة  ناـهز  عمر  فقط عن   يومني  مدة  أصابه  أذيين  برجفان  صامت ا 

نقل  م1969  نيسان  27 ـهاملوافق   1389  صفر  10بتاريخ   ثم  ـهنانو،  مقربة  ودفن يف   ،
   .رفاته مع رفات العديد من اعئلته إىل مقربة كرزدادا يف يح قايض عسكر 

 مصادر الرتمجة:
 «. آثاره  ،فكره  ،شخصيته، »الشيخ حممد انلبهان •
 . شمس ادلينحممد صالح، وحممد أوالده:  •
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 ( الشيخ حممد ول 66)
 م 2000  –  1938هـ/  1420 - 1357

 
  ويل  القادر  عبد  الشيخ  ابن   ويل   حممد   الشيخ  ـهو
 .األنطايك

 والدته ونشأته: 
تركية  أنطاكيةمدينة  ب  ودل القعدة    ذي  9  يف  يف 

 ـه.1357
بعد    وسكن  ،حلب  إىل   أرسته  مع  وادله   ـهاجر

  والشيخ   اهلل،  رمحه  اإلدليب  سعيد  الشيخ  بيت  وصوهل
 . رضيع طفل وقتها  حممد

 : العليم اتلحصيل
 العلوم  معهد  إىل  انتسب  وبعدـها   ثابت،  بن  حسان  مدرسة  يف  االبتدائية  درس 

نال  و،  الرشعية  العلوم  فيه   درس ف   م1953  / ـه1374  اعم(  الشعبانية)  الرشعية
 .مشاخيها  عند ودرس  اإلسماعيلية املدرسة جامع يف جاوركما  ،شهادتها 

 : شيوخه
 الشيخ  رجب،  بكري   الشيخ  السلقيين،  حممد  الشيخ  ويل،  القادر  عبد  الشيخ

  جنيب   الشيخ  عريوض،  اهلل   أمني  الشيخ  ،يجالعب  أسعدحممد    الشيخ  ،(1)املعدل  حممد
 

(1)  ( الُمَعّدل  حممد  إدلب،   ـه(:  1383-ـه1331الشيخ  حمافظة  يف  لكل  قرية  يف  ودل  خطيب،  فقيه 
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  حممد   الشيخ  ،القّلش  أمحد   الشيخ  اجلذبة،  العابدين  زين  حممد  الشيخ  خياطة،
ا   اهلل رمحهم ،ادلين  رساج اهلل عبد  الشيخ شهيد،   شيخه  فهو انلبهان السيد أما ، مجيع 

   .والرتبية والسلوك  السري يف
 : رحالته

  أمني حممد    السيد  عند  واجتمع  احلج  فريضة  ألداء  ذـهب  م1965  اعم  يف
، الشاذيلة  الطريقة  شيخ  اتللمساين   اجلزائري   ابلوديليم  لع  بالشيخ  (1) الكتيب
 .والعام اخلاص واإلذن والورد  الشاذيلة  بالطريقة اإلجازة وأعطاه

  ألىق   وـهناك  ،الغربية  برلني  يف  اإلسّليم  املركز  من  دعوة  تلىق   م1975  اعم  ويف
  ادلكتوراه   شهادة  اجلامعة  جملس   منحه   وبذلك  حمارضات  عدة  برلني  جامعة  يف

 . الفخرية
 : عمله
ا مد  عمل ا   ،بعفرين  الرشعية  اثلانوية  يف  رس  ا   وخطيب ا   وإمام    العديد   يف  ومدرس 

 جامع  قوسا،  بان  جامع  ميسلون،   جامع  الصديق،  جامع:  ومنها   حلب  مساجد   من
 . انلور  جامع احلدادين،

   .الكرب  وجايلة وخواصها،  احلسىن  اهلل أسماء: كتاب هل
 

 
 

ـه، َدر س يف معهد العلوم الرشعية )الشعبانية(  1350خترج يف اخلرسوية وأتم دراسته فيها اعم  
ا فيها،  تويف يف حلب.  انظر »علماء من حلب يف القرن الرابع عرش« )   (. 271وعمل موجه 

  ىلع  العلم  وتلىق  مكة،  يف  ودل  وأديب،  اعلم  (:ـه1404-1327)  احلسين  كتيب  أمني  حممدالشيخ    (1)
 إىل   الكرام  وبشري  احلبيب،   مدح  يف  الطيب  نفح:  مؤلفاته  من  احلرم،  يف  ودر س  احلجاز،  مشايخ

 . املعّلة مقربة  يف  ودفن  مكة يف تويف املرام، بلوغ 
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 : واألويلاء والعلماء   انلبهان السيد  مع  ول  حممد لشيخا مواقف من
  العابدين   زين  اهلل  عبد  بالشيخ  وتعلق  أحب  الشعبانية  املدرسة  يف   طابل ا   اكن  ملا 

  بتعلقه  الشعبانية  املدرسة  ناظر  معدل  حممد  الشيخ  علم  فعندما   جمذوب ا   واكن
  عبد   الشيخ  عن  يمتنع  حىت  اإلسماعيلية  جامع  يف  الغرفة  منه  أخذ   اهلل  عبد   بالشيخ

  إيله   يأوي   مأوى   إىل  حاجته  لشدة   ّللك  ويل   حممد   الشيخ  فحزن  ،العابدين  زين  اهلل
  فذـهب   انلبهان  حممد   الشيخ  ـهو   الغرفة   لك  يعيد   اّلي  إن:  هل  فقالوا   العلم  لطلب

  الشيخ  فتبسم!  جمذوب   أنا   ـهل  إيل  انظر  جمذوب،  عين  يقولون   سيدي  يا :  هل  وقال  إيله
  ثوب   ألبسك اهلل وإن كربيت  طةخش إال لك يبق لم ودلي يا »: هل وقال انلبهان حممد

  طريق   من  تأخذـها   وال  ،العلم  طريق  من  خذـها   ودلي  يا   عليه،  فحافظ  املحبة
  طريق   من  أخذتها   وإن  وغريك   ،نفسك  تفيد  العلم  طريق  من  أخذتها   فإن  اجلذب
 ، وأحبه  ،انلبهان  بالسيد  ايلوم   ذلك  منذ  فتعلق«  نفسك  إال  تفيد  فّل   اجلذب
 .انلبهان  السيد مع  كثرية مواقف وهل ،والزمه

 . اهلل ويل  يا : يناديه انلبهان  السيد واكن
  ويف   ،معه  أدبه  سوء   من  ساعته  من   فُشل    شخص   ىلع  ويل  حممد  الشيخ  داع   مرةو
  أحد   ىلع   يدعو  أال  منه  فطلب ويل  حممد  الشيخ  وزار  انلبهان السيد  جاء  اتلايل ايلوم
ا  . األمر  اكن مهما  أبد 

 انلبهان  السيد   أمامه  يرى   فكن  غريب   ختيل  ويل   حممد   الشيخ  مع  حصل
  منك   آخذـها   سوف»:  انلبهان  السيد   هل  فقال  وأخربه   السيد  إىل  فجاء  أخرى   وأشياء

 .بيته يف انلبهان  السيد يزوره  واكن «بالعلم اآلن واـهتم  ،  لك أرد ـها  عندي أمانة ويه
  إىل  جاء  الويل  حممد  الشيخ  إن »:  قال  -اهلل  رمحه-  الزين  حممود   الشيخ  حدثين

واحد    مكن  يضعوين  أن  ويريدون ،  أـهل اهلل  دولة  جاءين أـهل  سيدي:  وقال  سيدنا 
 . «وظيفة نستلم ال حنن:  هلم قل :سيدنا   هل فقال منهم مات يف حلب
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  فلما   للزيارة  قصده  الشايم  احلارون  أمحد  بالشيخ  ويل  حممد  الشيخ  سمع  وملا 
  رمحه   ،أمحد  الشيخ   وسأهل  عليه  ودخل  استأذنه   إيله  وصل

  الشيخ  فقال  .ويل   حممد :  قال  اسمك؟   ما   ودلي  يا :  اهلل
 . اسمك من  حظ لك ودلي  يا :  أمحد

  ما   أول   :قال  اهلاشيم  حممد   الشيخ   زيارة  قصد   وملا 
 وأنت  املحبة  ثوب   ألبسك  اهلل   إن  ودلي  يا »:  يل  قال  رآين

 . «تضام ال
   ويل  حممد  الشيخ  وادل  ويل  القادر  عبد  الشيخ  وذكر

  واصطحب   انلقشبندية  الطريقة   شيخ  انلرص  أبو  حممد  الشيخ  زار  أنه  -اهلل  رمحهما -
ا   طفّل    واكن  حممد  ودله  معه  حجاب ا   هل  وكتب  هل  وقرأ   انلرص  أبو  الشيخ  فأخذه  صغري 

ا  فيه ووضعت حجاب ا  هل كتبت:  ويل القادر عبد للشيخ وقال  .رسًّ
كما  –: »من كرامات الشيخ حممد ويل  قال  ادلكتور عثمان عمر املحمدحدثين  
س يف عمارة، فتح باب املصعد  مأنه اكن يف تركيا، واكن يف الطابق اخلا   -سمعت منه

ادلور   فهوى من  لم يكن موجود أ  الراكب  اّلي حيمل  الصندوق  فيه لكن  ودخل 
اخلامس إىل األرض، وكتب اهلل هل احلياة، صو ر الطبيب ظهره فقال: املفروض أنك  

وقال: شم ويل  حممد  الشييخ  فضحك  معقول.  غري  ـهذا  تميش!  وأنت  اآلن،  لول 
ن وأنا  أنين  احلقيقة  وشفيت  لكن  العملية  يل  وأجروا  اهلل  أـهل  بعض  جاءين  ائم 

 واحلمد هلل«.  

 :  أخالقه
ا  اكن   الصدق، إال يعرف ال يتعداـها، ال ،اهلل حدود  عند  وقاف ا  ،اهلل برشع  ملزتم 

  ال   ،الكرام  والصحابة  بيته  وآل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  لرسول  حمبًّا   ،الرسيرة  صايف  الطوية،  سليم
ّل   حيمل ا وال غي  . أحد ىلع حسد 
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 : وفاته 
  1420  اآلخرة  مجادى  من  والعرشين  اثلاين  اثلّلثاء  يوم  عرص  -اهلل  رمحه-  تويف

  .حبلب الوسطى جاكري  الشيخ  مقربة يف ودفن 2000 آب  من والعرشين اثلاين املوافق

 :مصادر الرتمجة

 .كتابية   مراسلة  ، الشيخ ـهشام األلوس  •
 .مشافهة  ، الزين حممود  ادلكتور •
 .مشافهة  ، ويل حممد  الشيخ  ابن لع الشيخ •
 .كتابية   مراسلة  ،  ادلكتور عثمان عمر املحمد •
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 ( الشيخ حممود دعبول العساين67)
 م 1997  –  1923هـ/  1417 - 1341

 

 والدته ونشأته:  
ان اليت تبعد  1923اعم    -رمحه اهلل-ودل   م يف قرية عس 

اجلنوب،  باجتاه  كيلو  عرش  اثين  حوايل  حلب  مدينة  عن 
صاحلني أبوين  بني  وترعرع  نشأ  اعئلة    وقد  كريمة من 

   . مشهورة
نه ورث من  إيف بداية أمره اكن يعمل يف الزراعة حيث  

ا منها  ويزرع  ،وادله جمموعة أراض  زراعية، فكن يؤجر قسم 
 منها. 

 العلم: طلبه 
لعلم يف سن متأخرة، فبعد أن تزوج وصار عنده طفّلن ألىق اهلل  اكن طلبه ا

،  حب العلم يف قلبه بعد أن اتلىق ببعض ادلاعة اّلين اكنوا يرتددون إىل قرية عسان
فاتلحق باملدرسة الشعبانية يف حلب، واكن يداوم وحيرض  فشجعوه ىلع طلب العلم،  

فيها  مسكنه    ،ادلروس  إىل  يأوي  اإلسماعيلثم  غرفةيف  إىل  ـهو اك  ية  يسكنها  ن 
جبوار غرفة صديقه الشيخ  غرفته    تصديقه يف ادلراسة الشيخ عبيد احلمرة، واكنو

مّلحفيج   تعاىل-عمر  اهلل  وصف    -رمحه  يف  وقد  حممود  الشيخ  حال  عمر  الشيخ 
خشغرفته   من  اء  بك  سليم،  قلب  صاحب  صالح،  رجل  حممود  )الشيخ  ية  فقال: 
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وجاري باملدرسة اإلسماعيلية حبلب، غرفته جبانب يف طلب العلم    اهلل، اكن زميل
إيله،   ويترضع  ربه  ينايج  بساعة،  الفجر  قبل  بكاءه وحنيبه  أسمع  كنت  غرفيت، 

أمه   ترت  -رمحها اهلل-واكنت  ا،  نورـها شع  يشع   تقي ة  عامرأة صاحلة  هل  دد  وتدعو  ليه 
ا(.     ويل بكل خري وتوصيين به دائم 

أمه   نداء    -رمحها اهلل-ـهذا وقد اعشت  مئة ومخس عرشة سنة تقريب ا، وبل ت 
وملا انتقلت إىل اليرسى توفيت.  ربها ويه تتوضأ، حيث أنهت غسل قدمها ايلمىن  

 رمحها اهلل رمحة واسعة.
حممود   (  م1950)  لعام  املوافق(  ـه 1369)  اعم  الشعبانية  املدرسة   دخلفالشيخ 

  اعم:   فيها   خترج  ثم   سنوات،  ست  فيها   وأمىض  ل،األفاض  علمائها   ىلع  العلم  وتلىق
 .( م1956)  لعام املوافق( ـه 1375)

زمّل و الشعبانية:  ئهمن  املدرسة  والشيخ سعد    يف  القادر عيىس،  عبد  الشيخ 
 . ، وغريـهمد عبد املحسن احلدادمراد احلموي، والشيخ حمم

   شيوخه يف الشعبانية:
و ـهّلل،  حامد  اللغوي  الشيخ  العابدينالالعّلمة  زين  اخلري  أبو  حممد  ، شيخ 

اللغو العّلمة  املّلح،  وأخوه  حممد  والشيخ  العابدين،  زين  الرمحن  عبد  الشيخ  ي 
لشيخ اجلليل عبد اهلل رساج ادلين، والشيخ الفريض حممد سايم  اوالعّلمة املحدث  

يخ قرائها الشيخ ، وفريض حلب وش القّلش ، والعّلمة الشيخ املعَمر أمحدبصمه يج
خياطةحم جنيب  اجلذبة،مد  العابدين  زين  حممد  املحدث  والشيخ  عبد    ،  والشيخ 

 . وغريـهم  حسون، أديب  حممد ، والشيخ الفتاح محيدة انلارص
إمام    -رمحه اهلل-أكمل   آخر ادلراسة وعني    مسجد   ـها ا يف مساجد حلب اكن 

 . السخانة يف باب انلريب 

م   أرسته: بنتانهل  ابلنات  ومن  أربع  األبناء  فهم،  ن  األبناء  عبد  ،  عبيد  :أما 
 ، عبد الرزاق.سعيد، الرمحن
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 : صلته مع العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
أمره    يف اهلل-بداية  الطريقة    -رمحه  شيخ  حسن حساين  الشيخ  يد  سلَك ىلع 

القادرية يف حلب، وأصبح من املقربني دليه، واكن صادق ا يف الطلب فأحبه الشيخ  
 حسن وصار يفكر بأن جيعله خليفة هل. 

ذات   وأنا أمحل سبحة طويلة  فيقول: كنت أميش  نفسه  لقد اكن حيدث عن 
َمين

ُ
 رمحه اهلل.  ، نفيس بأن أصري خليفة للشيخ حسن احلبة الكبرية، وأ

شيئ ا وأراد اهلل سبحانه هل شيئ ا آخر، فيف ـهذه األثناء   -رمحه اهلل-وـهكذا أراد  
السيد   يزور  بأن  عليه  فأشار  انلبهان  السيد  إخوان  أحد  هل  اهلل  وحيرض  ـهيأ   ،
ا من ادلروس، واكن ـهذا ادلرس فاحتة خري هل ولعائلته لكها.    عنده درس 

اهلل -قال   قبل،  »:  -رمحه  ذي  من  أره  لم  ما  فرأيت  اللكتاوية  رأيت  قدمت 
شخصية ذات طلعة بهية، أرس قليب منذ رأيته، وأخذ بمجامع ليب، ورأيت انلاس 
شعور   فتملكين  الطري،  رؤوسهم  ىلع  وكأن  مطرقني  جالسني  انلاس،  غري  حوهل 
خلف  وتركتها  فيها،  أفكر  كنت  اليت  املشيخة  نسيت  عندـها  يوصف،  ال  غريب 

 . «ظهري، ومنذ ذلك ايلوم ما تركت اللكتاوية
ا عند أـهل اليح حيبونه وحيرضون دروسه، فكن يأخذ    -اهلل   رمحه-اكن   معتَقد 

اللكتاوية  خارج  نراك  مانلا  شيخ حممود!  يا  هل:  فيقولون  اللكتاوية  إىل  معه  بعضهم 
ا؛ طبع  عليهم:  فريد  صغري ا؟  اللكتاوية  وداخل  ا  اختفت    كبري  الشمس  طلعت  إذا 

 إذا طلعت لم يبد منه ن كوكُب(.  الكواكب )
نالت يف   وقد  وختزبه  ادلقيق  تعجن  فكنت  اخلدمة  رشف  حممود  الشيخ  أرسة 
ثم يضع الشيخ حممود دعبول فيحمله من    وناتلنور،  فيأت  ادلقيق،  اخلزب يف كيس 

 باب انلريب إىل اللكتاوية، وـهكذا لك أسبوع أو عرشة أيام. 
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حممود  الشيخ  اهلل-  يقول  السيد»:  -رمحه  مع  اجللسات  إحدى  -  انلبهان  يف 
العزيزقدس   نلا   -رسه  عنده  »  :قال  أو  إشكالت  دليه  اكن  من  أوالدي!  يا 

إياـها  ويعطين  ورقة  فليكتبها يف  للمزنل   «استفسارات  ذـهبت  أن  إال  فما اكن مين 
وبدأت أكتب لك مشالُك مع نفيس وأعدد مساوئها وما فيها من عيوب، ويف ايلوم  

الكنا وما نشكو  اتلايل حرضت ادلرس وقلت: يا سيدي أنت قلت نلا: نكتب مش
منه يف ورقة ونعرضها عليك. وـها أنا ذا أحرضت ما أمرتين به، وبمجرد ما انتهيت  
من الكيم فاجأين بقوهل أمام احلضور والغرفة مكتظة باجلالسني: ـهيا يا ودلي ـهيا، 
اقرأ الورقة اليت بني يديك. يا اهلل! ما أصعبه من موقف! وال تسألوين عما حصل يل  

احلاسمة، عندـها ذـهلت وامحر وجيه من اخلجل وقلت هل: كيف    يف ـهذه اللحظات 
اجلمع ـهذا  أمام  سيدي  يا  أجاب  ؟أقرُؤـها   !  عنك تزول  لعل ها  ودلي  يا  اقرأـها   :

يتصب ب   ووجيه  يستمعون،  وانلاس  الفقرة  تلو  الفقرة  أقرؤـها  فبدأت  اهلل.  بإذن 
ها، موقف  عرق ا من شدة ما أصابين من اخلجل، وما عرفت كيف فرغت من قراءت

ما شعرت كيف   العّلجية  اجللسة  ـهذه  وبعد  موقف رـهيب.  إنه  عليه،  أحسد  ال 
زالت ـهذه املشالك، وانزاحت عين مجيع تلك األوصاف اليت ذكرتها يف الورقة عن  

 .  «واحلمد هلل ،ولم يبق هلا أثر ،بكرة أبيها بفضل من اهلل
 يف لك صغرية وكبرية.   يستشري السيد انلبهان  -رمحه اهلل-اكن الشيخ حممود 

وقلت هل: سيدي قد رزقين اهلل    ذـهبت إىل السيد  »:  -رمحه اهلل تعاىل-قال  
ا فماذا أسميه؟ قال: سمِّ   م قال 1959حزيران    7ه عبدالرزاق، وذلك يف  مولود ا جديد 

اهلل- تكتمل  -رمحه  حىت  انلفوس  يف  اآلن  أسجله  ال  أن  لع   انلاس  أشار  لقد   :
كثري من انلاس، فما رأيكم سيدي؟ قال: فنظر السيد إيل  بانفعال السنة كما يفعل  

ال،  ال  الكمهم؟!  وتسمع  الكذابني  أتلحق  حممود!  حممود!  وقال:  ظاـهرين  وغضب 
. وقد فعل ما أمر السيد  «اذـهب وسجله يف ايلوم اّلي ودل فيه وال تسمع الكم انلاس 

 فسجله يف اتلاريخ اّلي ودل فيه.
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اهلل-اكن   اللكتاوية،   نم  م  -رمحه  يف  احلضور  ىلع  وداوم  انلبهان  السيد  الزم 
ىلع أن جيلس يف الصف األول يلكون أقرب ما يكون إىل   -رمحه اهلل-فيحرص  

 .   سيدي انلبهان 
السيد   بالكتاب    كنَت ويف غرفة  يمسك  أحيان ا  الشيخ حممود دعبول  ترى 

األخرية من حياته قدس  يرشح ويعلق وحيقق، وـهذا يف السنوات    ويقرأ والسيد  
 رسه العزيز. 

انلاس لذلـهاب م1965ويف اعم    فتهيأ  احلج  انلبهان ىلع  السيد  وملا  م عزم  عه، 
دعبول   الشيخ حممود  السيد  رأى  برفقة  للحج  أنفسهم  حزن؛    انلاس جيهزون 

يلوي ىلع  يشء،   كئيب ا الاحلج، فخرج من اللكتاوية حزين ا ألنه ال يملك مصاريف 
فسأهل عن حزنه    ،  عيىس اإلبراـهيمخاهل    اب انلريب، وإذ به يلتيق بابن  ونزل إىل ب

ا اكفي ا للحج لكنه رفض، ويف ايلوم اتلايل ذـهب إىل اللكتاوية،  ثم عرض عليه مبلغ 
للجالسني:   يقول  انلبهان  بالسيد  يتفاجأ  عليهم    »وـهناك  نعرض  أناس  ـهناك 

 . «فريفضون
امل عن  وسأهل  خاهل  ابن  إىل  ذـهب  ذلك  باألمس،  بعد  عليه  عرضه  اّلي  بلغ 

زمن.   منذ  بك  أتلقي  ولم  رأيتك  ما  أنا  هل:  وقال  ذلك  لكمة  فأنكر  تذكر  فحينها 
 رمحه اهلل.  وعرف الرس يف ذلك، السيد  

السيد   مع  احلج  هل  وـهيأ  اهلل  أكرمه  وقد  حممد  ـهذا  احلاج  أخيه  وبرفقة   ،
 رمحهم اهلل.  ،دعبول وأمه

اهلل، وقد حدث مرة أخرى مع الشيخ حممود  وـهذا اتلجسد معروف عند أـهل  
 دعبول.

من خصائص ـهذا الرجل  »:  قال  -رمحه اهلل-دلكتور حممود الزين  عنه ا حدثين  
   . شهد هل سيدنا بالصدقفقد   هل شهادة عند سيدنا  أن 
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يا »ملا عمل سيدنا جلسة ألـهل باب انلريب اكنت عن طريقه قال هل سيدنا:  و
ائتوا   حممود  يوم    «جبماعتكمشيخ  هلم  معين  فحدد  وقتها  ا  اكن  بعد  ا  اجلمعة  يوم 

 املغرب. 
وـهو عند سيدنا  -أذكر مرة بعدما دخلت اللكتاوية وكنا جالسني عند سيدنا  و

 . اسألشيخ حممود  ا اسألوا ابين اسألوفقال سيدنا: ، -حاهل ادلائم ـهو ابلكء
   .فإذا رأينا جنابكم نسيناـها  ،فقال: يا سيدي نأت ويف أنفسنا أسئلة كثرية

   .حنن ـهكذا كنا  ،ـهذا من الصدق ،فقال هل سيدنا: صدقت
فقري   حممود  الشيخ  الفقراكن  شديد  الشربأ  طويّل  ،  ا  يقارب  بما  مين    ، طول 

ا ال يتسع هل فكن يضطجع فيه  ا متواضع  ا بيت  واكن مستأجر  ،  بّل حلم  خشن العظام
الشباك يف  رجليه  بيت    ،ويمد  متواضع  فوجد  للبيعا  ثمنه،  ا  من  لرية    ونقصه  مئتا 

إىل  ،  سورية محاد  فذـهب  الغين  عبد  أستاذ  والشيخ  -الشعبانيةمدرسة  يف    ااكن 
يت لرية  فقال هل: ـهل يتوفر دليك سلفة مئ  -ده لفرتةعن  وكيّل  والشيخ حممود عمل  
ه الشيخ  إيلفنظر    سدادـها؟ا حىت يتم  ا فشيئ  شيئ    وتقطعها لعَ ،  تلكملة ثمن ابليت

هل:   وقال  الغين  شيخ؟   أنت  أعبد  لك  انلبهان؟   أليس  حممد  الشيخ  شيخك  ليس 
قال الشيخ حممود: فكأنه رضبين ىلع     .فقال هل: اذـهب واطلب من شيخك.  قال: بىل

قال: حزنت بشدة ولم أعد أرى أمايم    أنا أعمل عندك ال أعمل عند شييخ!  ،عيين
اللك  حنو  ومشيت  نفيسفرتكته  عن  ألخفف  اىل  ،  تاوية  أصعد  أن  قبل  يب  وإذ 

تَ  اليت  ااك  ك  اللكتاوية أرى  قال:   رـها ادلواب للحمولة( جت  )اتلك يه عربة اخلشب 
ان  فجاء وسلم لع وقال:  ا من مجاعتهم من عس  ا فقري  الرجل درويش  ـهذا   عرفأنا أ و

لرية مائتا  ميع  حممود  شيخ  اآلن  يا  أرصفها  إوأخاف    التلزمين  أن  ميع  بقيت  ن 
، ا فألح كثري     . يل فقلت  هل:  الإ عدـها  أ   ومىت ما يرس اهلل  لك  ،بها   خذـها فترصفف

قال: !  بك يا شيخ حممود؟  فقال يل: ما ، فرآين سيدنا  ىل اللكتاويةإفرفضت وصعدت  
.  نعمقلت:     ! قال لك اذـهب خذ من شيخك؟  فقال سيدنا: ـهكذا    . فرويت هل القصة
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ملقال   انلقود  شيخك  عليك  عرض  ملا  تأخذـها؟  اذاسيدنا:  سيدي!  لم  ـهذا     !قال: 
 . «ككجاءه سيدنا بصورة قريبه اتلَ ! أنت؟

احلمرة   لع  احلاج  دعبول  حممود  الشيخ  أصحاب  من  اهلل-اكن  وقد  -رمحه   ،
فه ىلع السيد انلبهان واللكتاوية، فصار يرتدد معه ىلع ادلروس، وقد منحه اهلل   عر 

، وذات  صوت ا حس الرجل اكن صاحب حال  فيه، لكن ـهذا  ما  فيه من اخلشوع  ن ا 
للسيد   يعرتيه    يوم  وـهو يف جملس   وـهو يتلكم وانلاس سكوت مطرقون، وفجأة  

لم  اللكتاوية  وأـهل  أصابه،  اّلي  احلال  شدة  من  ويرجتف  ويرصخ  غريب  حال  
الرجل يف استغرا  ب شديد، ـهنا يعتادوا ىلع مثل ذلك من الصياح، نظروا إىل ذلك 

السيد   ل  فحاهل    تدخ  ـهذا  أخوكم  أما  معناه:  ما  فقال  السوء  به  يُظن   ال  حىت 
  : الرجل قائّل  يا ودلي! ال جتعل احلال يسيطر عليك، وخل يك  »صادق. واتلفت إىل 

 .  «أقوى من احلال

 مرضه وانتقاهل:  
اهلل-اكن   من  -رمحه  الروماتزيم  من  تلو    يشكو  العّلج  ويأخذ  بعيد،  أمد 

ا يأخذه ويستعمله أمّل  يف الشفاء.    العّلج، واكن لك من يصف هل عّلج 
انلحل   عسل  من  مكونة  وصفة  شعيب  طبيب  هل  وصف  األخرية  اآلونة  ويف 

سب الوصف لكنه حب  -رمحه اهلل-ذاء امللكة، وقد استعملها الشيخ حممود دعبولوغ 
يف جسمه ومفاصله أكرث من ذي قبل؛ حىت  ىلع العكس بدأ يشعر بإرـهاق وتعب  

إن ابنه الكبري جرب ـهذا العّلج وأخذ  منه ملعقة واحدة  فقط إال  أنه لم يستطع  
 انلوم  تلك الليلة. 

حممود   الشيخ  اكن  أخرى  ناحية  اهلل-ومن  احلرمني    -رمحه  يف  املجاورة  حيب 
ج، واكن يف ـهذه  الرشيفني، وقد قىض السنوات األخرية من عمره ما بني عمرة أو ح

املنورة لكن األمر لم يت   رس هل يالفرتة حياول استخراج اإلقامة ليستقر يف املدينة 
ا، فزاد ـهذا من مرضه وأقعده يف الفراش حىت وصل به  حز  ذلك مما سبب هل ن ا شديد 
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الىلك   مرض  وأصابه  يأكل،  يعد  ولم  مفاصله  حتريك  يستطع  يعد  لم  أنه  إىل  األمر 
ا؛ حيث إن األطباء امتنعوا عن غسل الىلك لكرب سنه. فازداد األمر   سوء 

تلك   إىل  مع حنينه وشدة شوقه  عليه  واألسقام  األمراض  اجتمعت  وقد  ـهذا 
لك ذلك اكن سبب ا يف تراجع    ،ادليار املقدسة، وعدم الوصول إيلها بأي طريقة اكنت

فانتقل إىل    -رمحه اهلل-صحته وتدـهورـها وجعله طريح الفراش إىل أن وافاه األجل  
ودفن يف مقربة الشيخ    ،م1997  /   ـه1417جوار ربه يف آخر يللة من شهر شعبان اعم  

   .جاكري باب انلريب يف حلب

 :مصادر الرتمجة
 .مراسلة كتابية، عبد الرزاقابنه  •
 .مشافهة  ، ادلكتور حممود الزين •
 ملف مسموع:  

 لسماع امللف الصويت، فضّل  اقرأ الرمز اتلايل: 
 

للشيخ حممود الزين عن الشيخ  لكمة
 حممود دعبول.
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 ( احلاج حممود رَْحّيم 68)
 م 2016  –  1942هـ/  1437 - 1361

 
الصوت  املحب  الضابط  صاحب   ،

والوجهة  العايلة،  والروح  الشيج، 
 عواد  ميِّ حَ رْ   حممود   احلاج،  الصادقة
 .الكبييس  بغزي  حممد سلطان

 :  والدته
 16  بالعراق  كبيسة  مدينة  يف  ودل  

  من   بطن  حيدر  ابلو  عشرية  من  ـهوو  .م1942تموز    1  املوافق   / ـه1361مجادى اثلاين  
 . الفياض  حممد احلاج عشرية نفس  يط  

   :وعمله دراسته
  خرض   العزيز  عبد  الشيخ  معلميه  أحد  واكن  كبيسة،  مدينة  يف  االبتدائية  درس 

 . اهلل رمحه ،العاين
 . والغفلة اللهو جمالس  حيب ال صغره  من اكن

ج  اجلوية، القوة  مدرسة  إىل  انتسب  ثم  اإلعدادية  دراسته  أكمل   برتبة   فيها   وختر 
 ىلع  يرشف  األنبار  بمحافظة  انيةب  احلَ   يف  اجلوية  القوة  يف  فتوظف  ضابط،  نائب

 . تقاعده   حىت ذلك  يف وبيق وجتهزيـها، الطائرات صيانة
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 :  انلبهان حممد  الشيخ  سيدنا باهلل العارف   مع
ا    ميِّ حَ رْ   حممود   احلاج  أراد غ   الوظيفة  يرتك   أنيوم   واكن   والعبادة  للعلم  ويتفر 

ا    حممد   بسيدنا   ارتبط  ث م   ذلك،   عن  فنهاه  -اهلل   رمحه-  الفياض   حممد  باحلاج  متعلق 
  وقال   فيها   بابلقاء  سيدنا   فأمره   الوظيفة   يرتك   أن  سيدنا   فسأل  به،  وتعل ق    انلبهان

  مم ن   كثري  حباهل  تأثر  فقد   حصل  اّلي   وـهذا   «ولغريك   لك   صّلح  ا فيه  بقاؤك »:  هل
  وغريـهم   زيدان  الرمحن عبد  واحلاج  األوييس   مشعان  رشيد  احلاج  : مثل  معه  يعملون

اعيلة  و   ضباط  من   كثري ا   به   تأثروا رتب    وعلو  وصدق   أخّلق   من  حيمله   ملا   كثري 
 . ـهمة

تكن  العسكرية  يف  خدمته  وطيلة  عليه  لم 
 . ادلوام عن تأخر أو ،غياب أو ،عقوبة

  ىلع   العلوم  وبعض   وانلحو  الفقه  من  شيئ ا   درس 
   .اهلل رمحه ،السامرايئ سالم  العزيز عبد الشيخ

-  طه  مّل   الستار  عبد  الشيخ  وبني  بينه  واكن
 . وألفة  حمبة -اهلل رمحه

 : اهلل يف أخوة
عنهمريض -  أصحابه  بني  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سيدنا   آىخ اهلل    يف  قدوة    فكنوا   - 

 . انلبهان سيدنا  أتباع اقتدى  وبهم واإليثار املحبة
  مع  م يِّ حَ رْ   حممود   احلاج    انلبهان  سيدنا   آىخ»:  صيخ  حامد  الشيخكتب يل  

  ذكرت   رأيتهما   إذا  واحلال،  اهلمة  أـهل  من   فكنا   -اهلل  رمحهما -  مشعان  رشيد  احلاج
 .  الرشيفة الرابطة يف وكأنك تعاىل، اهلل

  نلقبه   وكنا   «القرين  أويس  قدم   ىلع  ـهذا»  :سيدنا   عنه  قال  مشعان  رشيد  واألخ
  فلم  ادلنيا   يف  به  واالجتماع  سيدنا   لرؤية  شوق  يف  اكن  «انلبهان  أويس»  العراق  يف

 احلاج حممود رحيم
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ا   « حممدية  مرتبة»  ذلك  حيصل   ىلع   ربه  جوار  إىل  انتقل  وقد  ،سيدنا   لالكم  حتقيق 
 . اهلل رمحه ،ـهذه احلالة

  م 1971  اعم  الفجر  صّلة  بعد  السبت  يوم   املباركة  حبجرته  سيدنا   بيت  دخلت
 معَك   مشعان  ورشيد  ميِّ حَ رْ   حممود   ـهل  !  سيدي  :  سيدنا   سألُت   خاصة  جلسةيف  
َس   فقال  اجلن ة؟  يف ه   قُد    إىل   بها   ُعْدُت «  اجلنة  يف  ميع  وأنَْت   اجلنة   يف   ميع  ـهم  »:  رسي 

ا   الفلوجة س   برشاه  والزالْت   ُمبرَش   ه   قُد    ُرتَبي   معارج   مدارج  اىل  بينَا   ترسي   رسي 
 . «يقع  أن  ال بد ُمَدق ق حُمَق ق الكيم»: قال  الكريم سيدنا   ألن   الكرام

 . (ساعة  نُؤمن تعالوا ) بسيدنا   نتذاكر جلسنا  إذا كنا 
 تَمكين ا  انلبهان  كسيدنا   أجد   ولم   أسمع   لم :  ميِّ حَ رْ   حممود   احلاج  األخ  نلا   قال

  أحد    يستطيع  لن ـهذا«  َمَعك  َخل يين أماَمَك   َخل يين  بقلبك  ل يين»خَ :  لَك   يقول  عندما 
 .  اإلْطّلق عن  ُمْطلَق   ـُهوُ  ألن هُ  يقوهلا  أن هُ غري

  الوالية  عّلمة  عليهما   ظاـهرة ،  الصاحلني  من  الفاضّلن  األخواني   وـهذان 
  الكريم   بسيدنا   خاصة  رابطة  وهلم  العراق،  يف  إخواننا   لك  ـهذا  يعرف  واالستقامة

 . اهلل  ذكر  رآـهما  َمنْ  ،عجيب وحال
الكبري يف    حجريت  يف  كنُت  ـه   1372  اعم  القعدة  ذي  شهر  أواخر  يف اجلامع  يف 

  غري   ىلع  ضىح    يأتيين  -غرفة  فيه  هل  واكنت-  ميِّ حَ رْ   حممود   احلاج  باألخ  وإذا  الفلوجة
 وـهو   سليمان  احلاج  أخينا   ىلإ  نروح  ياَلل:  يل  فقال  وـهيام  جذب  حالة  يف  وـهو  اعدته

  مسافة   تبعد   قرية   يف  يسكن  اكن .  الكريم سيدنا  مع  حضور وهل  املحبني   إخواننا   من
 مشعان  رشيد  احلاج  ومعنا   وـهو   أنا   مشي ا   خرجنا   الفلوجة،  عن   تقريب ا   كيلومرت  10

داود  حممود    والشيخ   حلقة   يف  كأننا   اهلل  نذكر  محدان،  ثابت  واحلاج،  ابلعقويبلع 
  ، «َسنايْدي  يا   سنايدي  يا » :  املشهور  بندائه  سيدنا   ينادي  رشيد  احلاج  واألخ  ذكر،

 : الشيج  بصوته َويُنْشد  قلبَْك، كْ َحرِّ   ياَلل ـهاه ـهاه جُييبه ميِّ حَ رْ  حممود  واحلاج
ا بد 

َ
رواحُ     إييَلُكُم      حَتن       أ

َ
 َوالراحُ       َرحيانُها     َوويصالُُكم  األ
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ـهلي ويدادكم تَشتاقُُكم 
َ
 (1) تَرتاحُ     لقائكم      َّليذ        َوإيىل  َوقُلوُب أ

 .شهاب ادلين السهرورديإىل آخر ـهذه القصيدة الرائعة لسيدي 
  ماكينة   عند  فوجدناه  سليمان  احلاج  بيت  إىل  وصلنا   .جمانني :  يقول  يرانا   َمنْ 

وي   وصوتها   زرعه،  تسيق   اليت  املاء   ـهذه :  اهلل  رمحه،  محدان  ثابت  احلاج  فقال  يُد 
 نرد د   بدأنا   وعندـها   احلاُل   وأخذه  .اهلل  اهلل:  تقول  قليب  نبضات  مثل  َدوي ها   املاكينة

  واملسافة   اخلادلية  ىلإ  انطلقنا   ثم   املاء  ماكينة   مع  ذكر  حلقة .  اهلل  اهلل  اهلل  اهلل:  معه
  وقد   مشيناـها   كم  عرشين  20  من  أكرث  اخلادلية  إىل  الفلوجة  من  الطريق  ألن  أبعد

  احلالة   ـهذه  ىلع  األمحدية   املدرسة  يف  أيوب   الشيخ   ىلع   دخلنا   املسافات،  ُطويت 
 . حال من عليه  ما  يشاركنا   ـهامَ  ثم بنا  فَر َحَب 

ا    ُعْدنَا   وبقينا   ادخلوا   ميع  تعالوا:  قال  بيته  وصلنا   فلما   الفلوجة  إىل  بسيارتهمع 
  حىت   يللة    لك    انلفحات  تواصلت  يومها   ومن  ومذاكرة    ذكر    يف  الفجر  صّلة  إىل

 .    الفجر مطلع
  الطيبة   واملجالس  املباركة،  األنفاس  صاحب  ميِّ حَ رْ   حممود   احلاج  نعم  نعم
رنا    الصالح   االخ  فنعم،  الرشيفة  الرابطة  يف  والزال  اكن  تعاىل،  باهلل  حاهل   يَُذك 

 . الصادق واملحب
رك  إال ا يوم   رؤي  ما    . انلبهان بسيدنا  وذك 

َس  الكريم سي َدنا  سمعُت  ه   قُد    أخانا  يلقب  وكذلك ،العسكري  حممود  يُلقب هُ : رسي 
ا   -اهلل  رمحه -  مشعان  رشيد  ىلع  يرشفان  بانية،باحل   اجلوية  القوة   يف  سوية    اكنا   ألنهم 

 والشيخ  أنَت   دخلَت   عندما   :ميِّ حَ رْ   حممود   احلاج  يل  قال  وجتهزيـها   الطائرات  صيانة
  وأخذُت   معكما   ودخلُت   قليب  حَتَر ك   م  1973  اعم  خاصة  جلسة  سيدنا   عند  أيوب 

 

 (. 2806:6األدباء ). انظر: معجم لسهرورديمن قصيدة ل (1 )
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غين    سيدي ـها   ـها   أنادي
ُ
ْكت»  وأ نْ   الروح  َحر    نفس   يف  سيدنا   عند  وحنن«  فاركتهم  لَم 

ُوبه  العسكري   حممود   ـهذا»  :وقال  سي ُدنا   ابتسم  اللحظة ا «  َجذ   يف  سأنلاه  ُعْدنَا   فَلََم 
ز   مشعان  رشيد  وأيخ  انا   كنُت   :قال  ؟  تقول  ُكنَت   ماذا  اللحظة   تلك   الطائرة   جُنَه 

كها   وصوت  وي   حمر    ـها   محدأ  بوأ  ـها   صوته  بأىلع  ينادي  رشيد  أحد،  اليسمعنا   يُد 
ْكت» أغين   نا وأ  سيدي، وح َحر   «. فاَركتْهم  نْ ليمَ  الُر 

 أنها رجعْت  نلا   يا حب ذا لو  هللي أي ام  ىلع اخليفي انقضْت 
  جنتمع   ُكن ا   وجل    عز    اهلل   جوار  إىل  سيدنا   انتقال  وبعد   قبل  السبعينات  يف

ا   الرشيفة،  بالرابطة  الطري  سنا ورؤ   ىلع  كأن    سيدنا   مذاكرات  الْستماع   نستمع   وأيض 
  يميش   العلي ة،  وـهمته  املعهود   حباهل  ميِّ حَ رْ   حممود   احلاج  األخ  يأتينا   ُثم    َخلَواتنا،  يف  هلا 

َمَم،  فينا   فَيَْشَحن  اهلائم  املحب   بروحاني ة ا   رأى  إذا   حفظه،  ما   علينا  ويُعيدُ   الهي   أحد 
ره   غفل  أو   تكاسل   الرابطة   لزوم  بها   ويعين  «اْقُعودوا   نايمني   يا »:  سيدنا   بقول   ذك 
 .  وتنال ،ـهمتك تعلو وبها  ،وحتفظك ،حتميك الرابطة الرابطة  الرشيفة،

 : -اهلل رمحه- أقواهل من
  صاحب   وـهو  ،ميِّ حَ رْ   حممود   احلاج  الصالح  األخ  قول  املقام   ـهذا   يف  وحيرضين

ا   قال  حباهل  اهلممَ   يشحن  اّلي  الرشيفة  والرابطة  واحلضور  ايلقظة   ملاذا   أدري   ال:  يوم 
  انلبهان   حممد  الشيخ   كسيدنا  مرجع  عنده  اّلي !  منه؟  ختافون وأ  الرياء  عن  تتلك مون

ا   وجاءنا   الشياطني،  تَهابُهُ   قوي    مرجع  ؟!الرياء  بباهل  خيطر  كيف   وـهو   -اهلل  رمحه-  يوم 
رْ »:  يرد دُ  ن ه  وارْشَْب   بيريكْ   اْحفي   برئه،   ماء  من  يرشَب   أن  عليه  جيب   من ا   لك    أيْ   «مي

ن  بََصائيرُ   َجاَءُكم  قَدْ ﴿:  تعاىل  قوهَلُ   يقرأ   ثم  ،  والوفا   الصفا   رشاب بي ُكمْ   مي   َفَمنْ   َر 
برَْصَ 

َ
هي   أ َ   َوَمنْ   فَلينَْفسي نَا   َوَما   َفَعلَيَْها   َعيمي

َ
يظ    َعلَيُْكم  أ َفي   يعين (  104األنعام    ) ﴾  حبي

  عرَف   فقد  نفسه  عرف  من  نفَسُه،  أبرَْص   فقد  أبرَْصَ   فمن   وفيك  منك  برئك   بذلك
  الكريم   سيدنا   دلروس   االستماع   مّلزمته  من  جاءت  وغريـها   املفاـهيم  ـهذه  رَبه،
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  الصحبة   وإعطاء  الصحبة  ثمرة   إىل   تأخذين  ابلداية   ـهذه  ، الرشيفة  بالرابطة  وَتَعل قه
ها،  .هلل العبادة خّلصة  ويه حق 

 واالتباع   باملحبة  حياته  أمىض  بدر ا،  املحبني  بني  ميِّ حَ رْ احلاج حممود  اكن    لقد
 . اّلكر وحلق العلم وطلب

:  الرشيف  فمه  من   سمع ذلك الشيخ ـهشام  كما   احلبيب  انلبهان  سيدنا   عنه  قال
 «.فينا   جمذوب  » : عنه رواية ويف .« جمذوب   العسكري  حممود »

ا   حرض  فإن  اكملجذوب،  إال  يُرى   فّل   إخواننا   عرفه  وـهكذا  يتلكم  من  فهو  جملس 
 .  انلبهان السيد احلبيب إىل األشجان  وحيرك  ينشد ومن

 أصحاب  ومن،  صدوق،  والود   العهد  حفظوا   اّلين   األول  الرعيل  من  ـهو
  سيدنا   يرى   بصائرـهم  ىلع  اهلل  فتح  أفراد    وأحد  الغامرة،  قا واألشو  انلادرة  األحوال
 .(1) مشافهة عنه  ويأخذ  ايلقظة يف انلبهان

 : -اهلل  رمحه- مشاـهده من
نلا     مرات   عدة   ميِّ حَ رْ   حممود   احلاج  من  سمعت»:  خملف  صّلح  الشيخ كتب 

  ، أيوب   والشيخ  ،الفياض  حممد  احلاج  لزيارة  ملقربةا  إىل  أدخل  كنت  لكما :  يقول
ا  أيوب  الشيخ فأرى  ،محدان واحلاج ا  إيلَ  ينظر عليه متكئ ا  قربه  جنب واقف   . مبتسم 

ا   ويُسىم -  حيىي   ودله   يل  وروى  ا   أوالده  أكرث  وـهو  اخلالق  عبد  أيض    عن  -به  تعلق 
  إىل   ذـهب   ثم   الفجر  إىل  -اهلل  رمحه-  الفياض   حممد  احلاج  عند  يللة  سهر   أنه   وادله
 أحوال  هل  كشف  بل  جدران ا   يرى   فّل   ابليوت   اىل   ينظر  جعل  الطريق  ويف  مزنهل

  وذـهب   وجهه  ىلع   كفيه  فوضع   كذا   وـهذا  .كذا   وـهذا .  .كذا  ـهذا   ابليوت   يف  انلاس

 

 انتىه الكم الشيخ حامد صيخ.  (1)  
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 ما   هل  فشىك!  حممود   يا   بَك   ما :  هل  فقال  -اهلل  رمحه -  الفياض  حممد  احلاج  إىل  مرساع  
 .احلال ـهذا  عنه فذـهب عليه وقرأ  صدره  إىل فضمه معه جرى 

ا  -تعاىل  اهلل رمحه- اكن  . يقظة   سيدنا  يرى  ما كثري 
 الفلوجة   جامع  يف  اّلكر   حلقة  يف  -اهلل  رمحه-  هل  حصلت  حادثتني  أذكر 

  أثناء  يفو  اثلانية  اجللسة  يف  «الكراما   القوم  نطلب  رسينا »  أقرأ   كنت  مرة:  الكبري
  يقظة   سيدنا   رأى  أنه  بعد  فيما   وعرفت.  اهلل:  حبال  يرصخ  حممود   باحلاج  وإذ  القراءة
  أواه   :اّلكر  حلقات  إحدى  يف  أقرأ   كنت  عندما   األمر  نفس  حصل  وكذلك  وقتها،
 .«السبعينات  أواخر يف احللقات  ـهذه  واكنت. باهلوى  املعذب ياقليب
  رمحه-  ميِّ حَ رْ   حممود   احلاج  يل  حىك»  :قال  الفياض  صّلح  الشيخ  عنهنلا    وروى  

  ادلكتور   فقرر  ملتهبة  اكنت  ألنها   الل َوز   إلزالة   عملية  يعمل  أن  أراد  أن ه   -تعاىل   اهلل
  يف   أذكر  ما   ىلع  القييس  عبدالعزيز  اجلراح  ادلكتور  عيادة  يف  العملية  إجراء

  إجراء  من  خائف  وأنا   -اهلل   رمحه-  الفياض  حممد  احلاج  إىل  فذـهبُت :  قال  الفلوجة،
  وإذا   ،بادلخول  يل  أذن   الفياض  حممد  احلاج  بيت  باب  طرقُت   فعندما   العملية  ـهذه 

  خايف   أنت  حممود :  يشء  بأي    أتكلم  أن  قبل   بوجيه  يرصخ   الفياض  حممد  باحلاج
ب   اَي  كبيسه  بين   بلهجة)    ـهلليلو   املوت   جاءك  إذا  ؟املوت   من   ـهذه   بعد(  به  رَح 

  ـهذه   جراءإ  ىلع  موافق  أنا :  هل  وقلت  ادلكتور   إىل   فذـهبت  اخلوف   عين  ذـهب  اللكمات
ا   وبنجين  الكرس   ىلع  ادلكتور   فأجلسين   العملية،    ادلكتور   وأخذ  ،موضعيًّا   بنج 

  أشهدـهم   كثري  وخلق  واسعة  أرض   واقعة،  أمايم  أنظر  يب  وإذا  اللوز  استئصال  بعملية
  كثة   وحلية  ابلدر   يللة  اكلقمر  وجهه  والوقار  اهليبة  عليه  رجل  مقدمتهم  يف  أمايم
 ملسو هيلع هللا ىلص:  أنادي  وقمت  احلال  فأخذين  إيل  ينظر  وـهو  مكحلتان  واسعتان  وعيناه  سوداء

  املوضيع   ابلنج  وانتىه  العملية  انتهاء  وبعد   الرجل،  ـهذا   يكون   من   أعرف   ال  وأنا 
 أثناء  شاـهدته  اّلي  هل  أقص   ليك  الفياض  حممد  احلاج  بيت  إىل   حاال    فذـهبُت 
  عليه   أشفقت  حىت  بابلكء  الفياض  حممد  احلاج  فأخذ  رأيت  بما   فأخربته  العملية
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   شاـهدَت   بما   وأخربه   انلبهاين  الشيخ  سيدنا   إىل  فور ا   اذـهب  :يل   فقال  بكائه  شدة   من
  اللكتاوية  إىل  وصويل   وعند  اهلل   محاـها   الشهباء  حلب  إىل  الرحال  شددت  وفعّل  
 سيدنا   غرفة  إىل  بادلخول  يل  أذن  وفعّل      انلبهان  سيدنا   مع  خاصة  جلسة  طلبُت 
   حال   يف  صار  مين   القصة  سيدنا   سمع   فعندما   ميع  وقعت  اليت   القصة  فأخربته  

  ورفع   إيمانك   يلثبت  جاء  ملسو هيلع هللا ىلص   حممد  سيدنا   ـهذا:  جهوري   اعل    بصوت   وقال  قوي 
  ملسو هيلع هللا ىلص   حممد  سيدنا   عن  يتلكم  وبدأ،أمامه  ووضعها   رأسه  عن  عمامته  انلبهان  سيدنا 
 . «لعندك آت  أو لعندي تأت أن  إما : ملسو هيلع هللا ىلص  ملحمد قلت :فقال

 :  وانتقاهل ابتالؤه 
 حاتله  انتكست  الفلوجة  مدينة  ىلع  القصف  أثناء   لع  ودله  استشهاد  بعد
ا   الصحية   وتضخم   ،السكر  ارتفاع  من  عليه  تتواىل  األمراض  جعل  مما   تام  انتكس 

ا   تسوء   حاتله  واكنت  ،املثانة  ورسطان  ،الىلك   فيف   م2016  سنة  أقبلت  حىت  يوم  بعد  يوم 
 يف  كرس  إىل  أدى  مما   ظهره   ىلع  فسقط  رجله  فتعرثت   يلتوضأ  قام  الليايل  إحدى
 .واملعاناة املأساة  بدأت وـهنا  احلوض 

ا  يل احفروا ): ألوالده قال انتقاهل وقبيل   رمحة  إىل سأنتقل أيام أربعة بعد فأنا  قرب 
 . عليه اهلل رمحة، أخرب كما   ذلك  حتقق وقد (اهلل

ا   اتلاسعة  الساعة  ويف  م2016أكتوبر    10  بتاريخ  الفلوجة  مدينة  إىل  اعد  8  صباح 
 إىل  روحه  بها   انتقلت  واحدة  نفخة  نفخ  م2016أكتوبر    15  املوافق/     ـه1438حمرم  
 . سكرات أو  نزع  دون من االىلع الرفيق

 :رؤيا
  :قال  -ـهو  كتب يل   كما -  منامه  يف   صيخ  حامد   الشيخ  صديقه   انتقاهل  بعد   رآه 

  حممود   احلاج  األخوين  املنام  يف  رأيُت    ـه  1438  االوىل  مجادى  25  االربعاء  يللة  يف
 انلبوي   باملسجد  املنورة   املدينة   يف  -تعاىل  اهلل  رمحهما -  مشعان  رشيد  واحلاج  ميِّ حَ رْ 
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 سيدنا :   يل  وقال  مرساع    جاء  بفىت   وإذا   معهما   فجلسُت   يتحدثان،  جالسني  الرشيف
  قد   رشيد  واحلاج،  حممود   احلاج  لألخوين  وقلُت   فنهضُت   يريدك،   انلبهان  حممد

ين    واكن   سيدنا   جئُت    معه  وأركض   يركض   الفىت  أرسع   خاصة،  جبلسة  سيدنا   خص 
ا   الصحابة   من  مجع  وحوهل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كأن ه  انلبوي   املسجد  حمراب  يف  جالس 
 رشيد  واحلاج  حممود   احلاج  األخوين  أن    وقتها   الرؤيا   من  فهمتُهُ   واّلي.     الكرام

   انلبهان   حممد  سيدنا   بمعي ة  وـهما   اللطيف  الروحاين  العالم  ذلك  يف  اجتمعا   قد
س- ه   قُد    املدينة   مكن  وأطهر  مقام  أرشف  يف  يكونا   نأ  تعاىل  اهللُ   أكرمهما   ،-رس 

 سيدنا   يل  قاهل  ما   بيقني  يؤكد  وـهذا  والسّلم،  الصّلة  أفضل  ساكنها   ىلع  املنورة
 معك  مشعان  ورشيد  ميِّ حَ رْ   حممود   ـهل  سيدي»   ،  وفاته  قبل  عنهما   سأتُلهُ   عندما 

 . «ميع وأنَت  اجلنة يف ميع ـهما : يل  فقال ؟اجلنة يف

 :مصادر الرتمجة
 . أوالد املرتَجم •
  الشيخ و  الفياض،  صّلح  الشيخ و  صيخ،  حامد   الشيخو  الشيخ ـهشام األلوس، •

  .كتابية مراسلة، خملف صّلح

 ملف مسموع: 
 لسماع امللف الصويت، فضّل  اقرأ الرمز اتلايل: 

 
 

 

 ينشد يف الكبييس مي  حَ رْ  حممود  احلاج
 .الكبري الفلوجة جامع
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 ( ادلكتور حممود الزين 69)
 م 2013  –  1953هـ/  1434 - 1372

 
اللكتاوية أعّلم  من  اخلطيب ،  ةاعيادل  عالمال  ،علم 

ق  املح ،  ابلليغ ابلارع دق قاملق  واملحل ل  ادلكتور ،  ،  الشيخ 
بن حممود بن عيىس بن مصطىف بن حممد    حممود بن أمحد

  الزين. ب امللقب

  انلريب   باب  يح  يف  -تعاىل  اهلل  رمحه-  ودل   :والدته
  . م1953  ـهـ1372 اعم وذلك ،سوريةب لبحب 

 : نشأته وأرسته
  إىل   الرشيف  نسبه  ينتيه   املحمدية؛  الشجرة  وغصن  ،انلبوية  ادلوحة  سليل

 .))1 احلسن  سيدنا 

 

: رأيتك  -رمحه اهلل–اكتبين ادلكتور عثمان عمر املحمد قال: قال يل أيخ ادلكتور حممود الزين  (  1)
أنت  يل:  تقول  وأنت  نفيس حسيين،  عن  أقول  فأنا  ابليت،  آلل  نسيب  يف  جتاورين  منايم  يف 

يْسبتك عندي، ثم أخذتين إىل بي يف بيتك، فكشفت أىلع   ملسو هيلع هللا ىلص تك، وإذ قرب رسول اهلل حسين ون
ا فيه نسيب من آل ابليت وأنين حسين ولست   الصندوق اخلشيب فوق القرب، وأخرجت مشجر 

 حسينيًّا. 
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  الصاحلني،  العلماء  من   (1)أمحد  الشيخ   فوادله   ؛وسلوك   وسري  علم    بيت  يف   نشأ 
 والصاحلني. واألويلاء العلم  حب   ىلع أوالده رىب   وقد

الشيخ   ثم ،  -اهلل  رمحه-  حممود   ادلكتور  أكربـهم:  اّلكور  من أمحد خبمسة    ُرزق 
  احلديث   يف   ادلكتوراه  ىلع  وحصل  ،الشعبانية  درسةم  يف   خترج  وقد  . محزةادلكتور  
 الرشيف.   األزـهر  من الرشيف
 ،(الرشعية   العلوم   نهضة  دار )  اللكتاوية  درسةم  يف  خترج  اّلي  حممد  الشيخ   ثم 

   يكمل. ولم دمشق جبامعة الفلسفة   لكية إىل وانتسب
  ، (الرشعية  العلوم  نهضة  دار)  اللكتاويةمدرسة    يف  خترج  اّلي  حامد  الشيخ  ثم
  وـهو   ،الكريم  القرآن   لكية  ،املنورة  باملدينة  اإلسّلمية  اجلامعة  من   ليسانس   وحيمل
  مكة   يف  لدلعوة  العايل  املعهد  من  حصل  ثم  ،القراءات  ىلع  الكريم  للقرآن  حافظ

 . املاجستري ىلع املكرمة
 . يكمل لم ولكن اللكتاويةمدرسة   إىل انتسب اّلي  لع الشيخ ثم
  بعد  وذلك،  م1960  اعم   انلبهان  السيد  إىل  انتسب  قد  أمحد  الشيخ  وادلـهم  اكنو
  حىت   شيخ  إىل  شيخ  من  ذلك  سبيل  يف  َتنََقل  وقد  الكمل؛  املرشد  عن  طويل  حبث
 .الكمل باهلل بالعارف للترشف اهلل وفقه

   :ادلكتور حممود الزين أوالد 

 بنات. ومخس. اهلل، احلسن عبد بكر العابدين، أبو  زين حممد، أمحد،

 

 

 (. 9هل ترمجة يف ـهذا الكتاب رقمها )( 1)
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 : العلمية ودرجته دراسته
 وجبانبم،  1968  اعم( الرشعية العلوم نهضة  دار) اللكتاوية  مدرسة   إىل  انتسب

  يف   خترج  ثم  م،1972  -1971  اعم  العامة  اإلعدادية  الشهادة  ىلع  حصل  ادلراسة  ـهذه
 . م1974 اعم شهادتها  ونال( الرشعية  العلوم  نهضة دار) اللكتاوية مدرسة

 . م1975 -1974 اعم القاـهرة معهد من األزـهرية اثلانوية  شهادة ثم نال
   .م1978 اعم( العربية اللغة لكية)   األزـهر جامعةثم خترج يف  

  اللغة  لكية )  األزـهر   جامعة  من  وانلقد   ابلّلغة  يف   املاجستري  ىلع   حصل
رساتله:    .م1986  اعم (  العربية    اإليضاح   كتاب  يف  القرآنية  اآليات»وعنوان 

  حممود   ادلكتور  بإرشاف  « اخلّلف  ومسائل  االستشهاد  مواطن  ،القزويين  للخطيب
  العربية   اللغة  بكلية  املساعد  وانلقد  ابلّلغة  أستاذ  ،صفا   اهلل   عبد   العظيم   عبد

 . بالقاـهرة
  برسالة   األزـهر   جامعةيف    العربية  اللغة  لكية  من   ادلكتوراه  ىلع  حصل   ثم
  العّلمة   بإرشاف  «املعاين  علم   -  الطربي   تفسري   يف  ابلّلغية  املباحث»  :عنوانها 

  اعم   الرسالة  نوقشت  وقد  -تعاىل  اهلل  حفظه-  موىس   أبو  حممد  ادلكتور األستاذ  
 . الرشف  مرتبة مع امتياز بدرجة  وناهلا  م1993

ا بها    مرشفه  طاروسلمها    الرسالةما أتم حتضري  وبعد   وـهو  اجلامعة  رواق  يف  فرح 
 . «ذرية قنبلة  فجر  الزين حممود  الطالب أكرب اهلل»: يصيح
  مرشفه   لكن  رساتله  يلكون   املجاز  عن   حبث  بإعداد  بدأ  قد   ذلك   قبل  واكن 

 . الطربي   تفسري إىل  فانتقل آخر رأيهل   اكن موىس  أبو حممد ادلكتور
  :الزين  حممود   ادلكتور  ألفها   اليت  املجاز  رسالة  عن  موىس   أبو  حممد  ادلكتور  قال

  رسالة   من  استفدت  وأنا   املستوى   بهذا  قبل  من  فيه  كتب   من   أرَ   لم  ابلحث  ـهذا»
ا  الزين   حممود  الشيخ  .«منه أفضل بابه يف يكتب لم ،كثري 
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الزين سألت  قلت:      يف  العربية   اللغة  اخرتتم  لقد :  -اهلل  رمحه-  ادلكتور حممود 
  من   أمامكم  فتحت  اليت  اآلفاق  يه  وما   ـهذا؟  اختياركم  سبب  فما   دراستكم

 واتلأيلف؟ ادلعوة  جمال يف بها  اختصاصكم خّلل
  الكريم   القرآن  فهم  يف  للتعمق  اكختصاص   العربية  اللغة  اختيار»:  ينفأجاب

 علم  والسيما   وأحكمهما   مقاصدـهما   إلدراك  األوىل  األداة  ألنها   انلبوية  والسنة
  ملقاصد   اإلنسان  فهم  يعمق  وـهذا  ،العربية  العلوم  سنام  ذروة  ـهو  اّلي  ابلّلغة
 . «ادلعوة وحكمة ادلعوة وأسايلب ادلعوة  يف القرآن
 يف  غريه   دون  الطربي   تلفسري  اختياركم   سبب  ما :  -اهلل  رمحه-  وسأتله 

 لدلكتوراه؟  رساتلكم
  اجلاحظ   كتب  مع  بدؤه   يكون   ويكاد  بمراحَل؛  مرَ   ابلّلغة  علم»:  ينفأجاب
  نتاج   ابلّلغة  علم  أَن    احلديث  العرص  يف  انلاس  بلعض   ُخي ل  وقد  ،ومعارصيه

 اإلسّلمية   العلوم  أن  يزعموا   أن  بذلك  يريدون  ايلونان؛  عند  من  القادمة  الفلسفة
 انلَاس  من  بعض    وََجدَ   وكذلك  ،ايلونانية  اثلقافة  دخول  ثمرة  يه  العربية  علوم  حىت
 وإن ما ،  العربية  اللغة  من  ليس   املجاز  أن    يزعمون   ،السلفيني  أنفسهم   ونَ م  يُسَ   مَمنْ 

  من   عند  بداـهة    باطل    الرأيني  والك.  العربية  علوم  ىلع  واملتفلسفون  املعزتلة  أقحمه
 .  العربية دراسة يف يتعمق

  الكم   يف  ابلّلغة  مباحث  من  وغريه   املجاز  بإثبات  يكون   ذلك  ىلع  والربـهان
  يف   وجدته  ما   وـهذا  ايلونانية؛  الفلسفة  دخول  قبل  اتلفسري  وأئمة  واتلابعني  الصحابة

 لغتنا  يف  ابلّلغة علم  أصالة  ف   يعر   أن  يد ير   ملن   أمجعه  أن  وحاولت  ،الطربي   تفسري
 . العربية 

  وـهو  ،العربية  اللغة  يف  الكويف  املذـهب  أئمة  من  يعترب  ،كبري  لغوي   فالطربي 
  مقدم   مفرس  وـهو  ؛متبع  مذـهب   وصاحب   فقيه  وـهو   ؛احلديث   أـهل  أئمة   من  حمدث

 حيلل  وأن،  ابلّلغة  علم   من   يعرف  ما   ىلع  يعتمد   أنْ   ملثله  بُدَ   وال  ،املفرسين  لك   ىلع
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ا  رُ بّلغيًّا،    حتليّل    اآليات   من  كثري   ،عليها   يعتمد   اليت  ابلّلغية  األصوَل   فيه   ُيْظهي
ا   ،العلم  هلذا  خدمة  يُعترب  فَجْمُعها   يكتب  أن  قبل  العلماء  عقول  يف  لوجوده  وكشف 

 . وغريه  اجلاحظ فيه
ْوا   حني  اثلّلثة  الفقهية  املذاـهب  علماءَ   أن  كما 

َ
  كتابات   يف  الفقه  أصول  رأ

  فروع  من  واستخرجوا ،  اآلخرين  اثلّلثة  األئمة  علم   من  ورثوا   ما   إىل   رجعوا   الشافيع
 عليها   وبنوا   ،عقوهلم  يف  اكنت  اليت  الفقه  أصول  يف  قواعَدـهم  عنهم  املنقولة  الفقه

دَ  ،فقههم  . بمذاـهبهم اخلاص  الفقه أصول علم  دليهم ووُجي
  ـهذا  إن   :كتبه بعض  يف موىس  أبو حممد  ادلكتور ابلحث  ىلع املرشف قال وّللك

 .«بها  اخلاص اتلأيلف قبل ما  فرتة يف ابلّلغة علم أصول عن  كشف ابلحث
ـهذا ابلحث  »:  الة ادلكتوراه للشيخ حممود الزينعن رس وقال ادلكتور أبو موىس  

أتبعته أنك  ولو  ابلّلغة  تاريخ  نصف  عمّل    أضاء  لكن  ابلّلغة  تاريخ    بكتابة 
 .  خبط يده ىلع رسالة ادلكتور الزينـهذه العبارة كتبها ادلكتور أبو موىس و  «امتفرد  

كتوراه لدلكتور  عن رسالة ادل  مجع من الشيوخوتكلم ادلكتور أبو موىس أمام  
فقال الزين  وإنما  »:  حممود  القاـهر  عبد  يكتبها  لم  ابلّلغة  أن  أثبت  ابلحث  ـهذا 

ملا تفرق من الالكم يف    ا كتبها الطربي بل أثبت ـهذا ابلحث أن الطربي اكن جامع  
 .«واتلابعنيوالصحابة   ملسو هيلع هللا ىلصعن انليب  ا ابلّلغة مروي  

أبو موىس يف جملس و اللكتاوية  ومرة اكن ادلكتور حممد  معه مجع من مشايخ 
مما  »:  فقال يأتيين بكّلم من الكم األئمة  أنا أستفيد من كتابته  الزين  ـهذا حممود 

   . «يتعلق بابلّلغة لم أطلع عليه
أفضل   لم أقرأ يف بابه»:  اليت ألفها ادلكتور حممود الزين  وقال عن رسالة املجاز

 «.منه
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الزين    لك ـهذه األقوال سمعتها وكتبتها منوقلت:     -رمحه اهلل -ادلكتور حممود 
 مبارشة. 

 شهادة ادلكتوراه للشيخ حممود الزين 

 :  عمله
 واكن  ،افتتاحه  عند  الفرقان  جامع  يف   إمام  أوَل   -اهلل  رمحه-  حممود   الشيخ  اكن

 . انلبهان حممد سيدنا  من بتلكيف   وذلك ،اللكتاوية يف طابل ا  وقتها 
بعد   فيما  ا   اكنثم  وخطيب ا   حلب،يف    العبَارة  جامع  يف  إمام  ا   قرية  يف  وإمام 

ا و   م،1977  اعم  إىل  1975  اعم   من  انياسبيف    املرقب   بيك،  شاـهني   جامع  يف  إمام 
ا   عرش  ثين ا  الرمحن  جامعوخطيب ا يف     بديب،  الكبري  الراشدية   جامع  يف  وخطيب ا   ،اعم 

  اعزب   بن  الرباء  جامع  يف  وخطيب ا   عجمان،يف    زايد  الشيخ  جامع  يف  وخطيب ا 
 .بالشارقة
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اهلل-  عملو ا   -رمحه   ،العربية  والقراءة  ، الفقه  وأصول  ،العربية  للغة  مدرس 
اعم   م1978-1977  اعم  من   الرشعية  العلوم  نهضة  دار  يف  واخلطابة  ،واإلمّلء    إىل 

 . م1979
 اللغة  لكية)  اإلسّلمية  اجلامعة  يف   للعمل  املنورة  املدينة  إىلبعدـها    انتقل

-1984  ادلراس   العام  نهاية  حىت   م1981-1980  اعم من    وذلك   معيد  برتبة(  العربية 
   . م1985

  ىلع   املنورة  باملدينة  اإلسّلمية  اجلامعة  يف  عملتم:  اهلل  رمحه،  سأتلهقلت:  
 وعن  فيها   عملكم  طبيعة  عن  حدثتمونا   فلو  السّلم،  وأزىك  الصّلة  أفضل  ساكنها 
 ؟ ـهناك ذكرياتكم من جانب

اهلل  ،فأجاب   املكتوب؛   العقد  خّلف  ىلع  اكنت  فقد  العمل  طبيعة  أما :  رمحه 
  ىلع   اإلرشاف  ـهو  الفعل  العمل  اكن لكن    العربية  اللغة  لكية  يف  معيد   وظيفة  وـهو

 . مساكنهم يف الطلبة
ا  يطول  فحديثها   اّلكريات   وأما    ويرُْسُ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  املصطىف  زيارة  كرثةُ   وأطيبها   جدًّ

  وتتبع ،  فيها   العلم  وقراءةُ ،  الرشيف  احلرم  يف  اجلمااعت  وحضور ،  والعمرة  احلج    أداء
 . كثرية تفصيّلت  يتضمن إمجال وـهذا ،  انلبوية اآلثار من يمكن  ما 

املحمدحدثين   عمر  عثمان  ادلكتور  الفرتة  قال  صديقه  تلك  يف  »وروينا   :
اهلل   رسول  متصل ىلع  بسند  مسلم  الشيخ    ملسو هيلع هللا ىلصصحيح  عن  الرشيف،  مسجده  يف 

لع قربان  اهلل  عليه-(1)حبيب  اهلل  حممد    -رمحة  الشيخ  عن  مالك  اإلمام  وموطأ 

 

  ثم   اهلندي   املحدث   الشيخ  (:ـه1441-1372)  املظاـهري الرتـهيت    قُربان   اهلل  حبيب   الشيخ   (1)
 تعليقات   هل:  مؤلفاته  من السنن،   كتب   يف   اعيلة   إجازات  هل  باهلند،   «بيهار» والية  يف   ودل   املدين، 

  يف  وشارك   ،«األنام  خري  ىلع   الصّلة  فضائل»  كتاب  ىلع  وتعليقات  ادلراري،  المع  مقدمة  ىلع
  فيه   جزء : )عنه  كتب .  «مسلم  صحيح  ىلع  اتلعليق   يف  املفهم  »احلل  مسلم  صحيح  ىلع   اتلعليق
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يف بيته، اكن يقرأ وأنا والشيخ نسمع، أو أنا أقرأ، وـهو والشيخ يسمع إىل    1اعشق إليه 
 آخر الكتاب ثم أجازنا بصحيح مسلم وجبميع مروياته«.  

ا   وعمل  حلب،  إىل  ذلك  بعد  اعد   اثلاين   الشهر  منتصف  إىل  اللكتاوية  يف  مدرس 
 . م1997 اعممن 

  ابلحوث   دار  يف  للعمل  املتحدة  العربية   اإلمارات  دولة   إىل  ذلك   بعد   انتقل
ا   وـهو  ،أول  باحث  برتبة  فيها   وعمل  بديب؛  الرتاث  وإحياء  اإلسّلمية  لدلراسات  أيض 

 كبري   برتبة  أصبح  ثم  م،1997  إنشائها   منذ  األمحدية  جملة  يف  اتلحرير  ـهيئة  عضو
ا  بديب اإلسّلمية  الشؤون دائرة إىل بعدـها  وانتقل باحثني،    .باحثني كبري برتبة أيض 

 :اللكتاويةرسة مد  يف  شيوخه من
  حداد،   بشري  حممد  الشيخو  عّليا،  ادلين   عّلء   الشيخو  لطيف،  حممد  الشيخ

  فجال،   حممود   ادلكتور  الشيخو  حامد،  نذير  الشيخو  حسون،   أديب  حممد  الشيخو
عباس،  و ،  بلنية  نزار  الشيخو   وت،ح  نعبدالرمح   الشيخو الرب  عبد  الشيخ  والشيخ 

ا  اهلل  رمحهمصالح بشري،   . مجيع 

 
 

  وختريج  انتقاء(  احلنيف  الرتـهيت  لع  قربان  بن  اهلل   حبيب   حممد  أيب  حديث  من   املنتقاة  الفوائد
   (.     1780) «وادلرر  اجلواـهر نرث» انظر. امليك  اعشور  امللك عبد  بن  أمحد تلميذه

  بلند )  ضوايح  يف  ودل  اهلند،  علماء  من  (:ـه1422-1343)  املدين الربين  إليه  عشق  حممد  الشيخ (  1)
  يف (  خّلفت)   ومدرسة(  اإلمدادية)  مدرسة   يف  درس .  اهلندية  الشمايلة  الوالية  يف(  شهر

  بعدـها   در س  العليا،   ادلرجة   شهادة   منها   ونال (  علوم  مظاـهر)  جامعة  إىل   انتسب  علبكرة،ثم
  من   باتلدريس،   واشتغل  ـ ،  ه1396  اعم  احلجاز  إىل  ـهاجر  بديوبند،  العلوم  دار   جامعة  يف

.  العاملني  رب   رسول  الكم  من  الطابلني  وزاد  اآلثار،  معاين  رشح  من  األثمار  جماين:  مؤلفاته
 (.  2072) «وادلرر  اجلواـهر نرث» انظر.  ابلقيع  يف  ودفن انلورة املدينة  تويف
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 : اللكتاويةمدرسة  يف زمالؤه 
  عباس و  قاسم،  مصطىف   اهلل  سعدو  منصور،   إسماعيلو  ، العيىس  حممد  أمحد  
  الزين،   القادر  عبدو  الصالح،  عيىس  الرزاق  عبدو  ،اعشق  اجلواد  عبدو  العل،  كوكو
  العبيد   عيد و  ادلحدوح،  لع  حاج  عمرو  ،سالم  املنعم  عبد و  حفين،  القادر  عبد

  حممد و  اإلبراـهيم،  احلسن  لع   حممدو  اخلادل،  ربيع  حممدو   لع،  انلارص  حممدو  العل،
  حج  محدو مصطىفو اإلسماعيل، يعقوب  حممدو حوت،  ويلد حممدو حوت،  مصطىف

 وـهذا ـهو الفوج اخلامس اّلي خترج يف ادلار.   . حسن

 : انلبهان حممد  الشيخ سيدنا باهلل  العارف السري والسلوك عند 
 ؟  انلبهان السيد  ىلع اتلعرف  عن حتدثنا  أن لك ـهل:  اهلل رمحه، سأتله

َس   -  انلبهان  السيد»:  قائّل    فأجابين  ه   قُد    الطفولة   سن  يف  مرة  أول  رأيته  -  رسي 
  ثماين   وعمري   معه  -اهلل  رمحه-  وادلي  أخذين  وقد  ،تقريب ا    ـه1381  اعم  حدود   يف

ا   -رسه   قدس-  سيدنا   واكن  ،تقريب ا   سنوات   مفيد؛   الطفل  حضور   إن  » :  يقول  ما   كثري 
  يصطحبين  -اهلل  رمحه-  وادلي  واكن  .«به  ينتفع  الكرب  عند ، واآلن  يصنعه  ما   يتذكر

 . وآخر حني   بني معه
 لم  املدرسة  واكنت  ،االبتدايئ  الرابع  الصف  أنهيت  بعدما   اصطحبين  أنه  وأذكر

: سيدنا   فأجابه  .العلم  طلب  ـهذا  ابين  أدخل  أن  أريد:  لسيدنا   وادلي  فقال  بعد  تنشأ
  أريد :  فقلت  -  رسه   قدس  -  سيدنا   فسألين  «يستفيد  ال  هل  رغبة  ال  فمن  رغبته  انظر»

 .ـهنا  أكون أن
 العلم؟ طلب تعين ،مدرسة عندنا   ليس ـهنا :  فقال

 . نعم: فقلت
 . العلم طلب يف أدخله: أليب فقال

  حيث   سنوات   بعدة  اللكتاوية  مدرسة  افتتاح  بعد  ذلك  يكون  أن  اهلل  وشاء 
 . م1969 -1968 اعم دخلتها 
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 السيد  شخصية  إىل   اجنذابك   سبب  عن  حتدثنا  أن  لك  ـهل  :اهلل  رمحه  ،وسأتله
 ؟  انلبهان

  الشعور   اكن   فقد   انلبهان  السيد   شخصية  إىل   اإلجنذاب  سبب  عن   أما »  :فأجاب
ا   يتعمق  و  يرتسخ    -  الطفولة  أيام  عن  ذكره   سبق  واّلي  -  السابق   أخبار   جتددت  لكم 
  أسمعه  ماكنت  سيما   ال  ،برصي   برؤيته  حظي  ولكما   ،سميع  ىلع  -رسه   قدس-  السيد

  ال   اليت  جوده  وأخبار  ،هلا   نظري  ال  اليت  شجاعته  أخبار  من  -اهلل  رمحه-  وادلي  من
  يف   األمور  هلذه  إدرايك  أن  مع   اإلصّلح  يف  العظيمة  آثاره   وأخبار  ،ابلال  ىلع  ختطر
  -وجل   عز-  اهلل  أكرمين  أن  إىل  احمدود    إدرااك    اكن  «سنة  عرشة  مخس»  السن  تلك

  من   ورأيت  ،عرشة  السادسة  سن  يف  اللكتاوية  يف  لدلراسة  تقدمت  يوم  ميع  بكّلمه
ه فْقي  إىل   نبهين  ما   ـهيبته  عظمة  من  أعلمه  ما   مع  العلم  طالب  ىلع  وحرصه  ولطفه  ري
  يذكره   اّلي  احلديث  قرأت  أكن  ولم  ،به  شعرت   ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  وراثة  من  جديد   معىن  
.  «أحبه  معرفة  خالطه  ومن  ـهابه،  بديهة  رآه  من»:  ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  عن  الصحابة  بعض 
  تزداد   ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  وراثة   يف  العظمة   تلك  اكنت  -  رسه   قدس  -  مدرسته  دخلُت   ومنذ

ا  ا   ،عقل  يف  وضوح    -  فيوضه  اكنت   وإنْ   ،إمكنيات   قدر   ىلع   ولكن  قليب  يف  ورسوخ 
عُ   -  رسه   قدس   أمام   أنه   إال  حرضته  يف  املاثل  يَْشعر  فّل   ،بها   وترىق  اإلمكنيات  تُوَسِّ

 «. ملسو هيلع هللا ىلص  األعظم احلبيب ظل
 ؟   معه  لقاء أول فيك  تركه  اذلي األثر  ماـهو:  اهلل رمحه ،سأتله
ـ 1381  اعم  يف  ـهو  األول   اللقاء»  :ينفأجاب   لكين   فيه   شعوري   اآلن   أيع  ال  ـه

 :  أمور ثّلثة  أتذكر 
  ـهو  إنما   بعيين  ذلك   أر   لم   ؛تضء   شمس   -رسه   قدس-  سيدنا   كأن   شعرت :  أوهلا 

 . شعور
 واكن  قبل،  من  رأيتهم  اّلين  والعلماء  الشيوخ  لك  من  أسىم  أنه:  اثلاين  واألمر

  -رسه   قدس-  السيد   ىلع  يتعرف  أن  قبل  العلماء  ىلع  الرتدد  كثري  -اهلل  رمحه -  وادلي
 .أحيان ا  معه يصطحبين واكن
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  حني  فشعرت   اهلل  أويلاء  عن  وادلي  من  أسمع  كنت  أنين  ـهو:  اثلالث  واألمر
 «.اهلل أويلاء  من عظيم ويل أمام أنين رأيته

 كرامة؟   منه رأيت ـهل  :اهلل رمحه  سأتلهو
ل  يكن  لم    انلبهان  السيد  أن  من   بالرغم:  فأجاب  الكرامات،  ىلع  يعو 

ا   ويردد ا   يذكر  اكن  فقد  ،الكرامة  عني  يه  االستقامة  أن  دائم    من   اخلاصة  أن  أيض 
 . هبفضل عليهم جيريها  اهلل  ولكن الكرامة ىلع حيرصون ال اهلل أويلاء

ا   شيئ ا   الكرامات  من  اهلل  شاء   إن  وسأذكر   ألين   أذكره   ،وراءه  ما   ىلع  يدل   يسري 
 :أذكره  فمما  وصغار ا، كبار ا  سيدنا  أصحاب من سمعته  عما  فضّل   بنفيس رأيته
  تفكريـها   ىلع  السيطرة  به  تفقد شديد  عصيب  بمرض   مصابة  أخت    يل اكنت  أنه 

ا   واكن  والكمها،   عّلجات   من   شأنُها   األرسةَ   أعجز  وقد  فرتة،  لك  يعاودـها   متقطع 
،  املرض   أحوال  أشد  يف  ويه  -  رسه   اهلل  قدس  -  انلبهان  السيد  إىل  بها   فأتينا ،  وغريـها 
  بإذن   الفور  ىلع   فشفيت«  الرحيم  الرمحن   اهلل  بسم »  :يقول  وـهو  بعد  من  إيلها   فأشار

ا  أخف وبشلك سنوات، بعد إال  املرض  يعاودـها   لم و تعاىل اهلل  .  اكن مما  كثري 
  تنالين  لن  أنين  أصدقايئ  بعض   أمام  أخرب  رسه   اهلل   قدس  أنه:  اثلاين  واألمر

  اخلدمة   اكنت  وقت    يف  ،احلرب   قبل  وسبعني  ثّلث   اعم  يف  وذلك   ،العسكرية  اخلدمة
  عرشة   ثنيت  بعدم  1985  اعم   ذلك  يل   وتم ،  منها   باخلّلص  أحد    حيلم  ال  العسكرية 

 .سنة
  مس   به  إنسان  ىلع  فوضعتها    ثوبه   من  قطعة  دلَي   اكن   أنه  ـهو :  ثالث  وأمر

 .  تعاىل اهلل  بإذن مرار ا  ذلك  تكرر وقد ،فور ا  فأفاق شديد اجلن  من
  سيدي   أن  بيان  يف  ألـهميتها   أذكرـها   أن  يل   ينبيغ  أنه  أجد  أخرى   خاصة  وكرامة

ا    أيخ   بها   أخربين  وقد   ،الوراثة  اكمل  حممدي   وارث   ـهو  رسه   اهلل  قدس   انلبهان  حممد 
  الشيخ   عن  نقّل    املحمد  عمر  عثمان  الشيخ  وأيخ  سالم  نبيه  حممد  الشيخ  الكبري
  ىلع   دخل  أنه»  والطريق  العلم  يف  سيدنا   زمّلء   من  وـهو   -اهلل  رمحه-  املعود   أمحد
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  الشمائل   كتب  وصفتها   كما   ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  صورة  يف  فرآه  مرة  انلبهان  حممد  سيدنا 
  فرجعت   أمحد  الشيخ   قال   -واتلحية  والسّلم  الصّلة   أفضل  صاحبها   ىلع -  املحمدية

ذ   أجلس   ولم  ابلاب   من خي
ُ
  أسبواع    القلب  مأخوذ   وظللت  بييت  إىل  ورجعت  قليب  وأ

 .  «غيبوبة شبه يف
  ،حياته  يف  رأيته  مما   أكرث  وفاته  بعد   -روحه  اهلل  قدس-  كراماته  من  رأيته  ما و
ا    رأيُت   كما   تعاىل  اهلل  ففرجها   املشالكت  أعقد  يف  تعاىل  اهلل  إىل  به  توسلت  ما   فكثري 

  املمسوسي   ىلع   ثيابه  من  يشء  وضع  ذلك  أظهر  ومن  الكثري،   اليشء  آثاره   بركة   من
 .  تعاىل  اهلل بإذن فيفيق واملرصوع 

 ؟ انلبهان  بسيدنا لك  لقاء آخر اكن مىت:  اهلل رمحه ،سأتلهو
ة  آخرُ :  أجاب   وفاته  قبل  اكنت  -رسه   اهلل  قدس-  انلبهان  سيدنا   فيها   رأيت  َمر 

ا  قليلة  بأيام   ىلع   يميش   اكن   وقد  ،فيه  تويف  اّلي  املستشىف   إىل  ذاـهب ا   اكن   حني  ؛ جد 
  حني   استغربت  وّللك  مريض   مشية  بأنها   إيلها   انلاظر  يشعر  ال  قوية  مشية  اعدته

 . املستشىف إىل ذاـهب إنه يل قيل
   ؟ اللكتاوية لك تعين ماذا: -اهلل رمحه - سأتلهو

 .للنبات والرتاب ،والشمس  ،والنسيم ،املاء يعنيه ما  يل  تعين اللكتاوية: فأجاب
  العلمية   الزين  حممود   ادلكتور   شخصية  بناء  يف  أثّر  َمنْ :  اهلل  رمحه ،  وسأتله

 ؟ ةسوري خارج  من  الزين حممود   ادلكتور  يف  أثّر من  ـهناك وـهل ؟ والروحية
  ،أساتذت  لك ـهم إمجاال   -رسه  قدس- سيدنا  بعدَ  يف    املؤثرون: اهلل رمحه ،فأجاب

ا   أعمقهم  و   -رسه   قدس-  سيدنا   واكن  -اهلل  رمحه-  لطيف  حممد  الشيخ  ـهو  روحيًّا   أثر 
  سيدنا،   لقاء  من  أتمكن  ال  حني  اجلانب  ـهذا  من  لطيف  حممد  بالشيخ  ربطين  قد

 .  بذلك أمره  سيدنا  أن لطيف  حممد الشيخ وأخربين
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ا   وأكرثـهم   نذير   والشيخ  ،فجال  حممود   الشيخ   اتلحصيل  حيث  من  علميًّا   تأثري 
 .  عّليا   ادلين عّلء  الشيخ العليم انلهج حيث  من وأكرثـهم ،حامد

  أمحد   بالشيخ(  ادلبلوم)  العليا   ادلراسات  مرحلة  يف  تأثرت   األزـهر  ومن
 «. احلجار

 انلبهان  حممد  الشيخ  باهلل  العارف  سيدنا   أن  -اهلل  رمحه -  شيخنا   من   سمعت
 . (هب  حَبُ  أنا  يحلي مْ  الزين   حممود ): عنه قال عنه

ا   منه  وسمعت  بن سيدنا أيبال  قلت:  قال  انلاشد  اهلل  عبد  من  سمعت  :قال  أيض 
  : قال   تدلين؟  من  فعىل  مريض   ىلع  يل  يقرأ   اأحد    أريد  كنت  إذا  :، رمحه اهللفاروق
   .الزين بمحمود  عليك

   به؟ رأيك ما سيدي   يا :  قلت: انلاشد  اهلل عبد قال
  اكنت  فإذا   ، لواحد  أو   لعرشة   إما   املدرسة   بىن  انلبهان  سيدنا   أن  ينقلون :  قال
  الزين   فمحمود  لواحد بنيت اكنت وإذا ،أحدـهم الزين فمحمود  لعرشة  بنيت املدرسة

 . (حياته حال يف اهلل رمحه بنرشـها  يسمح  يكن  لم األقوال  وـهذه)  .الواحد ـهو
  ويُعل مه   ،انلبهانية  مفهوم  يغرس   منْ   أفضل  من  -اهلل   رمحه-  حممود   الشيخ   اكن

  يرتك   فّل   ،وتطبيق  وأدب  وسلوك   علم  عن  الطاـهر  الَمعني  ذلك  من  الرشف  يريد  ملن
 وسلوك   وأدب   علم   عن   هل  تلقينه   ألن   انلبهاين؛  املرشب   يف  يشكك   مدخّل    للشيطان

 .وتطبيق وحمبة
  الصادقني   تلدل   وـهيأته  وَغَذتْه   رَبتْهُ   اليت  انلبهانيةب  شغف  قرب   عن  عرفه   من

  ىلع   قائمة    صادقة    وحمبة    وُحَجة    بعلم    بل  جمردة   بعاطفة  عليها   يدل  لم  ألنه  ؛عليها 
ي   . واتلحقيق اتلبرص 
ثك  إذا   من   ويتحول  ومرضه  أمله   عنه  يذـهب   آخر،إنسان ا    فرتاه  مربيه   عن   حد 

  اكن   فعندما   ،املستشىف  يف  اكن  حني  األخرية  أيامه  يف  وخاصة  آخر؛  اعلَم  إىل  اعلَم
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  حىت   بأس  به  ليس   فكأن ه  انلبهان  سيدنا   عن   وحيدثهم   العلم  طّلب   بعض   يزوره 
َظ    الزيارات   ـهذهمن    وا تكرث  أنْ   أتمىن  :  املستشىف  يف  العاملني  أحد  فقال   .ذلك  لُوْحي

ا  تتحسن حاتله فإنَ  هل  . لزائريه يتحدث عندما  كثري 
  لكنَ   رأي   ألي  بسهولة  يستسلم  ال  عقّلين   باحث  حممود   الشيخ   أن  ومع

  ذو أنه  ىلع  يَُدل   وـهذا  ،اتلصور  يفوُق     انلبهان  وللسيد  تعاىل  اهلل  ألـهل  استسّلمه
  والتسليم   االعتقاد  من  املستوى   بهذا  اأحد    جتد  فقل ما    شفافة،  روح  وذو  كبري  عقل

  سيدي   يا   نادى  إال  كبري  أو  صغري  أمر   حزبه  ما ،  ذلك  ىلع   واألدلة  بالرباـهني  ويأتيك 
 .الفاحتة بقراءة إيله وتوجه انلبهان

 : صفاته  من
  العلم وحتقيق، وبصرية علم عن املحب السالك للصويف مثال   - اهلل رمحه - ـهو

، حمبوب   أخ   عنده  .  سواه عما  غفل إيله ركن إذا ومعشوق 
ا   معرفته  اكنت ا   عقّل    ملك  به،  يتلكم  ما   لك  يف  وذوق ا   حتقيق  نُ   كبري    به   يَزي

 جتدـها   أو  غريه   من  تسمعها   أن  قَل    بزبدة    يلخرج  املختلفات  بني  ويقايس  األمور،
 .  سواه  عند

ا   ،العلم  طلب  أراد  من  للك  به  حُيتذى  مثاال    اكن  للعالم  به  ُيْقتدى  وأنموذج 
 . العلم طلب يف املشاَق  حتَمل اّلي  الصبور  الشجاع

 ومال    وُعُمر    وصحة    وقت    من   يملكه  ما   لَك   اليعلمَ   حممود   الشيخ  أعطى  لقد 
رَ   اهلل  فرزقه لْم    أي  يف  تكلم  إذا  حىَت   العلومي   يف  اتلبح    صاحب   إال  تراه  ال  منها   عي

 .به  تمكنه  شدة من به اختصاص
  املدرسة   من  خترجكم  بعد  عليكم   أوالدي  يا »:  فيقول  طّلبه  يويص   اكن
  من   تلصبحوا   متواصلة  سنوات  أربع   ملدة   سااعت   ثماين  يوم  لك   تقرؤوا   أن  اللكتاوية

 . «انلاس أعلم
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 . ادلكتوراه رسالة ىلع العمل أثناءيف  مرات عدة   اكمّل   الطربي  تفسري قرأ 
  يوجد   ال  اللغة  علوم يف  القواعد  إحدى   أن  اللغويني أحد  عن  قرأ   أو  سمع  ومرة

  يف   األول  القرن  أو  اجلاـهلية  شعراء  ألحد  شعريًّا   ديوان ا   فقرأ   واحد  شاـهد  إال  هلا 
 . شواـهد  أربع منه فاستخرج  سّلماإل

 اكللغةي   اآللة  بعلومي   اهلل  واختَصه  ،وابلّلغة  الفصاحة  بني  -اهلل   رمحه-  مجع
 .والربـهان احلجة  يف قوة   مع األصول  وعلوم العربيةي 

مع األستاذ ادلكتور عجاج اخلطيب، فقال هل  اة الشارقة حبلقات عدة  نظهر يف ق
التتعاقد معنا يف اجلامعة جامعة الشارقة، واكن    مدكتور حممود ل  ادلكتور عجاج: يا 

فقال هل ادلكتور حممود: أنتم التتعاقدون ميع، فقال: لَم؟ عميد لكية الرشيعة فيها،  
ادل فتعجب  ابلّلغة.  يف  قال:  مااختصاصك؟  قال:  اختصايص.  ألجل  كتور  قال: 

أو   وأصوهل  الفقه  يف  اختصاصك  أظن  كنت  ذلك،  أظن  ماكنت  وقال:  عجاج 
احلديث وأصوهل. أما أن يكون اختصاصك يف ابلّلغة فهذا الخيطر يف بال. وـهذا  

 لسعة معرفته بشىت العلوم. 
 . وبراعة إبداع بكل املمزي  ادلعوي  والنشاط العليم  باتلحصيل تمتاز حياته

 :  ـهمته علوّ 
ا   هابنَ   سأل   فابتسم  مثلك  أكون  أن  أريد  :فقال  تكون؟  أن  تطمح  ماذا:  يوم 

  اإلمام   مثل  أكون   أن  أطمح  كنت  العلم  بطلب  بدأت  عندما   أنا   بين  يا :  وقال
 ! بك؟ فكيف ترى  ما  إىل إال أصل ولم الشافيع
 : عبارة  يكرر واكن .اتللك ف يعرف ال حياته يف

َ
 !  اشرتيَت؟ اشتهيت  ما  لك وَ أ

ا  انلاس  أيدي   يف  ما   إىل  اتلطل عي   وعدم  الزناـهة  ديدنه  ا،كريمَ اكن     معرشه   ،أبد 
، ، تواضع وصاحُب  طي ب   . بكلفة نشعر ال جالسناه إذا كنا  راقية، وأخّلق  َجم 
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  ابن   فنادى  املدرسة   يف   املشايخ  أحد  يراسل   أن   مرة  أراد  أنه :  اهلل  رمحه  ورعه   من
 يلكتب  ورقة  منه  فطلب  ينىس  أن  خيش  ثم  شفوية  الرسالة  ومحله  الشيخ  ـهذا

  رساليت ! بين يا  ال: فقال املوجه غرفة يف الورق قصاصات إىل الطالب هل فأشار عليها 
  بورقة   وائتين  اذـهب  والطّلب  املدرسة  خلدمة  القصاصات  وـهذه  شخصية  وادلك  إىل

 . أخرى 

 : -اهلل رمحه- رمحته من
  لم   انلوم  وأراد  املزنل  إىل  اعد  وملا   فيه  وقع  خلطأ  املدرسة  يف  طابل ا   بأن    مرة

 كأين:  قال  األمر؟  ما   سئل  فلما   باخلروج  وـهم    ثيابه  وارتدى   فقام  ينام  أن  يستطع
  واستسمح   املدرسة  إىل  فذـهب  اخلاطر  مكسورَ   ينام  أن  أريد  وال  الطالب  ىلع  قسوُت 

 . اعد  ثم  الطالب

 :  سيدنا  برس  دعئه بركة من
  يف   حرض  وقد  بزيارة    -اهلل  رمحه-  الزين   حممود   الشيخ  أكرمنا   األيام   من  ا يوم  
  احلمل   عندـهم   انقطع قد واكن  قرو  أمحد  الشيخ  أخونا :  ومنهم  طّلبه، بعض   املجلس

  إىل   طبيب  من  وذـهبوا   أوالد   يأتيهم  وال  أكرث  أو  سنوات  مخس  ملدة  األول  الودل  بعد
ا   ـهات:  حممود   الشيخ  هل   فقال  حاهل،  حممود   الشيخ  إىل   فشك   ،فائدة  دون  طبيب   كأس 

:  هل  وقال  قرو   أمحد   للشيخ  أعطاه   ثم  وأطال،  عليه  فقرأ   بذلك  هل  فأتينا   ،املاء  من
  احلادثة  ـهذه  من  شهر  وبعد.  اآلخر  انلصف  لترشب   زوجتك   وأعطه  نصفه  ارشب 

 . احلمد هلل أوالد  مخسة عنده واآلن باحلمل، اهلل أكرمهم

 :  العلمية إجازاته
  اهلند،   علماءأحد  )  -تعاىل  اهلل  رمحه -  الربين  إليه  اعشق  حممد  الشيخ   من  إجازة •

  إىل   ذـهب ـه  1396  رمضان  يف  وبعدـها   ديوبند  العلوم  دار  جامعة  يف  در س و
  يف    مالك  اإلمام  موطأ  أكرث  عليه  قرأ (   واتلصنيف  باتلدريس  واشتغل  احلجاز
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  سنة   وغريـها   أمحد  اإلمام  ومسند   الستة  وبالكتب  بباقيه  وأجازه   املنورة  املدينة
 .به خاص   ثبت يف مطبوعة اعشق  حممد الشيخ وأسانيد  ـه.1405

  الكندـهلوي   زكريا   حممد  الشيخ   اكتب  ،لع  قربان  اهلل  حبيب  الشيخ   من   إجازة  •
  وسمع   مسلم  صحيح  عليه  قرأ .  العلوم  مظاـهر  جامعة  خريج   وـهو   -اهلل  رمحه-

  وكذلك ،  الرشيف  انلبوي   املسجد  يف  املحمد   عمر  عثمان  الشيخ  بقراءة  بعضه
  صحيح  أبواب  من  وعدد  ،الشيباين  احلسن  بن  حممد  اإلمام  بموطأ  أجازه 

 .  احلديث مراجع من كتاب ا  بأربعني وأجازه  ،ابلخاري 
  إجازة   ومنها   ،بمروياته  اعمة  إجازة   انليجريي   املنتىق  حممد   الشيخ   من  إجازة •

 أوجز»  كتابه  يف  مطبوعة  وأسانيده  الكندـهلوي   زكريا   حممد  الشيخ  عن  اعمة
 «. مالك موطأ رشح  املسالك

 . السنوس   الرشيف أمحد بن مالك الشيخ  من إجازة •
 . العربية اللغة  علوم يف الفجَ  حممود  دلكتور ا  من اعمة إجازة •

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 )رمحه اهلل(  نموذج من خطه
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 )رمحه اهلل(  نموذج من خطه

 
 : الشعر  مع
ا   ذوق ا و  قراءة    الشعر  يف  طويل  باع  -  اهلل  رمحه  -  هل   اعم  فهألَ   بيت  وأول،  وتأيلف 

 : ـه1400
خفاق  األجواء  يف  احلق   لواؤك 

جندك      وأشواق  إقدام      وروح 
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 : انلبهان السيد  عن -اهلل رمحه- قصائده من
 ( الزـهراء أمنية)
وفضلها  النساء  سيدة   زـهراء 

رحيقها     احلياة   وضياـها  أعطى 
   

املصطىف  قلب طه  ُة  من   فذَْلَ  يه 
معناـها   ومضة  يه       روحه    من  

   
نسله آللَئ  ادلنيا  ىلع    نرََثَْت  

أقصاـها   فأضاءتي     إىل   ادلنيا 
   

 اكنْت  َتَمىَن  أن  ترى  من  نسلها 
تتباىه    به  من   عرص    لك    يف  

   
رأْت    الرسورُ    فاَض  ا   لَم   بقلبها  

َوُمناـها    حلمها   ق   حق   نبهاَن  
   

 باإلرث  ملَء  عروقه دمها جرى   
ثدياـها ر  دَ     ا   مآثر  عليه    ا  

   
َحيًّ  القرآُن   بيهي   ا    ا فغدا    ناطق 

طه     شمائل  ادلنيا  به   ْت  
َ
 وَرأ

   
قُْدسيَة   بنظرة     القلوب    حييي  

ْن    قلبي  أمحَد  رسي ـها  وسناـها     مي
   

بلهيبها احلىم   حتيم   غضباته 
 تغذو      أدَل      عداـها       هيمينُ   و   

   
الوىغ  أعداءـها   َفيَد   تقارع  يف  

 َويد     تفيض  ىلع  العباد  نداـها    
   

كؤوسه ارتشاف   يف  أمجُع    اخلرُي 
  

ا  بشمس    جبينه  وضحاـها    قسم 
   

 :املنشورة قصائده من و
شتالعودة  وأبطال  القدس،  اهلادية  الرمحة،  قاملطل  األسري   حرية   اءالعظم  م، 

  عن   قصيدة ،  راءالزـه   أمنية،  وأقدار  ـهموم،  املثىل  اللغة،  األسرية  ربوعنا ،  اءالسفه
 رثاء:  انلور   موكب   ، ودااع  عّليا   ادلين   عّلء   الشيخ   العّلمة  أستاذنا   وداع   يف،  احلج

،  (1)املاليك  علوي   حممد  الشيخ  رثاء:  األرشاف  ياعلم،  السقاف  القادر  عبد  احلبيب
 ، وغريـها كثري. الرحيل دنا 

 

  املاليك،   انلبوة،  بيت  سليل  احلجاز،   اعلم  (:ـه1425-1367)  املاليك  علوي   حممد   ادلكتور   الشيخ (  1)
 األدارسة   األرشاف  من  أرسة  من  املكرمة،  بمكة  السّلم  باب  قرب   القرارة،  بمحلة  ودل.  امليك

 



 
 
 

 

240 

 : العلمية آثاره 
 : أـهمها  ومتنوعة كثرية ومقاالت وحبوث  كتب هل 
 ماجستري(  )رسالة اإليضاح كتاب  يف القرآنية اآليات-1
 دكتوراه(  الطربي )رسالة تفسري  يف ابلّلغية  املباحث-2
 . الرشيف احلديث علوم  قواعد يف وقضاياه الظن -3
 .الراجح والظن  القاطع العلم بني الصحيح اآلحاد  حديث-4
 . الرشيف  احلديث رواية منهج عن الشبهات رد -5
 «. اكنلجوم أصحايب»: حبديث األئمة   عمل-6
 .وأسايلبه أصوهل  املخالفني  مع  القرآن حوار-7
 .االفرتاق وجتنب اإلسّليم اإلخاء ترسيخ يف الكريم القرآن أثر -8
 . القرآن حوار يف ابليان  دقائق من-9
   .القرآن ترمجة-10

 
 

  العريب   وحممد  ،(ـه1402  ت )  سيف  نور   حممد  اكلشيخ  مكة  علماء   دروس  من  نهل  املغاربة،
  ثم   الفّلح،  مدرسة  يف  خترج(  ـه1410  ت)  اللحيج  سعيد  بن   اهلل  وعبد  ،(ـه1390  ت)  اتلباين

  مكة  علماء   اجتمع  وادله  وفاة   بعد   . منه  ادلكتوراه  شهادة  نال  الرشيف  األزـهر   إىل  انتسب
ا   عني و  الرشيف،   امليك   احلرم  يف   ادلرس   متابعة   منه   وطلبوا    اعم  بمكة   الرشيعة   لكية   يف  مدرس 

ا   وجعلها   داره   ففتح  اهلل،   إىل   ادلعوة   ـهمه   اكن   ـه، 1390   ىلع   وخترج  العلم،   لطلبة   ومدرسة   رباط 
  اإلصّلحية،   ادلعوة  األرسة،  نظام  يف  اإلسّلم  أدب:  منها   كثرية،  مؤلفات  هل.  كثري  خلق  يديه
  وصل   ـه، 1425  رمضان  15  اجلمعة  فجر  املكرمة  مكة  يف   تويف  القرآن،  علوم  يف  اإلتقان  زبدة
 (. 2037)  «وادلرر  اجلواـهر نرث»  انظر. مكة يف  املعّلة مقربة يف ودفن  احلرام، املسجد يف  عليه
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 . القرآن  إعجاز عن ابليان  تيسري-11
 . متجدد ترشييع إعجاز القرآن-12
 . الضىح سورة  تفسري-13
 . حياة  القصاص يف-14
 .اإلرساء سورة  مطلع يف ابليان أرسار من-15
 . الكوثر  سورة بّلغة من-16
 ؟ ابلّلغة من واحدة  درجة  يف لكها  القرآن آيات ـهل-17
 العلمية؟  واحلقائق القرآن يتعارض  ـهل-18
 . الكريم  القرآن تفسري   يف ابلّلغة علم  أثر-19
 . نةوالس   القرآن فهم يف العربية اللغة أـهمية-20
 . القرآن   لغة عن مقاالت العربية لغتنا  قلب من-21
 . العريب  الالكم  فهم مفاتيح -22
 . القرآن لغة-23
 . «الّلدينية قنطرة الّلمذـهبية» رسالة يدي بني -24
 . بدعة أم ةن  سُ  املفروضة  الصّلة بعد ادلاعء -25
 .وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص انليب  سنة يف اتلوسل-26
 والسنة  الكتاب ضوء  ىلع تأصيلية )دراسة وآدابها   أحكمها  ملسو هيلع هللا ىلص انليب زيارة-27

   .السلف(  وآثار
 . األنام  خري ىلع  الصّلة عن  األوـهام دفع  -28



 
 
 

 

242 

 . املصطىف  وادلي جناة  يف الوفا  منهاج -29
 . الرشيع  ادليلل رحاب يف  انليب  ىلع الصّلة جمالس -30
 . ملسو هيلع هللا ىلص انليب  زيارة يف ا حديث   أربعون -31
 . وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  ةن  سُ  يف الرتاويح -32
   .انليب  بمودل االحتفال  فضل عن انلبوي  ابليان -33
 .واملكن اجلهة  عن الرمحن  تزنيه -34
 .ايلقظة  يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول رؤية -35
 .شعبان  نصف عبادات  -36
 .الرشعية اإلستغاثة -37
 . االستدالل قواعد ضوء  ىلع وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص انليب  ةن  سُ  اّلكر يف  جمالس -38
 .باطلة شبهات واستحّلهل ظلم الربا  -39
 . االعتكف ةن  سُ  -40
 ؟ فقيه اختّلف أم عشوايئ واقع اهلّلل رؤية -41
 . عبريه  من نفحة  -رسه  اهلل قدس- انلبهان السيد باهلل العارف -42
 . العظيم اخللق ومعجزات ملسو هيلع هللا ىلص  حممد سيدنا  -43
 . االحتشام  داعئم -44
 .الزمان بديع  انلورس   سعيد الشيخ  تراث  يف اآلخرة  طريق -45
 . اهلل رمحه ،مالك اإلمام مذـهب فضائل -46
 نسبية؟  املعرفة ـهل -47
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 .اثلقافة مفهوم -48
 .اآلخر والرأي املسلمة حجاب  -49
 . اجلدد املثقفني  ومزيان اإلسّلمية العقلية مزيان بني العلمية  انلظريات -50
 . اإلسّلم يف القضاء -51
 . العرصيني اثلقافة  وأـهل اإلسّلم  بني العقل -52
 .اإلشكالت أمام اثلقافية أصونلا  -53
 . الطاـهرين والصحابة املؤمنني أم عن اإلفرتاء رد  -54
 . اتلدخني يف أنفسنا  خندع ملاذا -55
 .بوضوح احلقيقة  كشف  اتلدخني -56
 .وابلاطل احلق بني املذـهبية -57
 . السّلم عليه يوسف سيدنا  قصة  وحقيقة  األنبياء  عصمة -58
 اخلّلفيات؟   يف تكتب  ملاذا -59
 . واالحتيال الفتاوى  بني اإلسّليم احلجاب -60

    ابلّلغة:  علم  يف مرشواعن  عنده واكن
 . القرآن جماز يف وادلين  العربية أئمة  قول: أحدـهما 
    .يكتمّل  ولم ،القرآن يف ابلياين اإلعجاز موجز: واآلخر

 : وادلعوية  العلمية نشاطاته  من
، إذاعية  وحلقات  ، وعلمية  ،فقهية  مؤتمرات  عدة   يف  -اهلل  رمحه-  شارك 
   :وتلفزيونية
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  واكن   2003/  3  ابلحوث   دار  يف  املاليك  عبدالوـهاب  القايض  مؤتمر   يف  شارك  •
ا   جامعة  رئيس  الطيب   أمحد  ادلكتور  عن  نيابة   األخرية  اجللسة  يف  رئيس 
 .  األزـهر

   م.1998 اعم  اإلمارات جامعة يف اإلسّليم  الوقف مؤتمر  يف شارك  •
 . الشارقة جامعة يف اإلسّلمية ادلعوة مؤتمر  يف شارك  •
 . الشارقة جامعة  يف االحتشام مؤتمر  يف شارك  •
   .عربيةCNBC قناة ىلع اإلسّلم يف  املال برنامج يف حلقات عدة  •
من •  سلسّل   عدة  عن  عبارة  ويه  الشارقة  قناة  ىلع  درس   مئة  مايقرب 

سلسلة  أراكن  سلسلة:  مثّل     حّلوة   سلسلة  القرآن،  إعجاز  اإليمان، 
   .اإليمان

   .االقتصادية  قناة ىلع األرض( يف )الضاربون  :برنامج يف ندوة( 18) •
 . ادلويلة قناة  ىلع علمية حلقات عدة  •
 . ديب نور قناة  ىلع علمية حلقات عدة  •
  ظيب   أبو  يف  الكريم  القرآن  إذاعة  منها   قنوات  عدة  يف  إذاعية  لقاءات  عدة  •

 .اإلنسانية دين اإلسّلم بعنوان
 يف   حمارضات  هل   فكنت  الشارقة  يف  اإلسّليم  املنتدى  برامج  يف  شارك  •

  تفسري   املحارضات  ـهذه   يف  أنىه   وقد   ؛حمارضة  عرشين   عن  تزيد  العقيدة 
 ولكها .  ابلقرة  سورة  من  اآليات  وبعض   وتبارك   عم  وجزء   الفاحتة  سورة

 . العاملية  الشبكة يف منشورة
  بدعوة (  انلُورْس   سعيد   الزمان  بديع)  اإلمام  حول   اثلالث   املؤتمر  يف  شارك  •

  مدينة   يف  املؤتمر   وعقد   ؛ برتكيا   (سطنبول إستانبول )إ  يف   اخلريات  وقف  من
  تراث   يف  اآلخرة  طريق:  بعنوان  الزين   حممود   ادلكتور  لكمة  واكنت  قونيا،
 .الزمان بديع انلورس  سعيد  الشيخ
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  العّلمة  الشيخ  من  بدعوة  وذلك  بدمشق  اتلوبة  جامع  يف  بمحارضة  شارك  •
  السيد  باهلل  العارف: )بعنوان  املحارضة  واكنت  -اهلل  رمحه-  الربـهاين  ـهشام

  اللكتاوية  مدير   حرضـها   وقد(  عبريه   من  نفحة  -رسه   اهلل   قدس-  انلبهان
 .علماءال من ومجع

 : وانتقاهل  مرضه             
  اكلسكري   عديدة  أمراض    من  -اهلل  رمحه-  حياته  يف  حممود   الشيخ  اعن 

  آخر   يفف   ،الكبد  واتلهاب  والضغط
حمرم    15  يوم  املستشىف   دخل   حياته
  اثلاينترشين    28  املوافق  /ـه1434
 يف  نزيف  بسبب  ذلك  واكن  م2012

  إصابته   عن  نتج  اّلي   املريء
 فوتلي    الفريوس   الكبد   باتلهاب

  وأربعني   ةمخس  فيه  ومكث  الكبد
ا   وضعه  يستقر   يكاد  ال  واكن  يوم 

  مرة   الزنيف  يعاوده  حىت  الصيح
 . أخرى 

  ولكنه  الكبد  زراعة  عملية  إلجراء  مرص  يف  تشىفس م  إىل  -  اهلل  رمحه  -  نقل  ثم
  يستطع   لم   .املعدة   يف  حاد  نزيف  إىل   تطور  حىت   الزنيف  تفاقم   مرص  إىل   وصل  ما   بعد
  يف   تشىفسامل   يف  أمىض   أن   وبعد  . املفقود   ادلم  تعويض   أو   عليه  السيطرة   طباءاأل

ا   عرش  مخسة  مرص   ـهـ 1434  األول  ربيع  19  اخلميس  يوم  ربه  جوار  إىل  انتقل   يوم 
  . م2013 اكنون اثلاين  31 املوافق

 قرب الشيخ حممود الزين
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 دفنه: 
 كسيدنا  كبار  وأويلاء  علماءُ   فيه  بمكن  الوفائية،  الزاوية  أمام  القاـهرة  يف  وُدفن

  ابن   من  وبالقرب (  شيق   قربي   ىلع   يقف  ال: )قال  اّلي  ؛  مجرة  أيب  بن  اهلل   عبد
 .   السكندري  اهلل عطاء ابن  سيدنا  من  وبالقرب  ،-اهلل  رمحه- انلاس سيد

؛  املكن  ـهذا  يف  -تعاىل  اهلل   رمحه-  دفن  وقد   فيها، وـهذا   ادلفن  يمنع  ألنه  استثناء 
 . اهلل رمحه ،حممود  للشيخ إليه كرم

  مع  اخلاص  املجلس  يف  وجعلك  والعطاء  املثوبة  لك  وأجزل  سيدي،  اهلل  رمحك
   .اهلل شاء  إن اآلخرة اعلم يف  انلبهان حممد  سيدنا 

 رثائه: يف 

 :كتب ادلكتور حممد فاروق انلبهان
نبأ وفاة فضيلة األخ العالم املتمكن ادلكتور الشيخ حممود الزين أحد    بلغين»

 أعّلم اللكتاوية وأحد أبرز علمائها. 
وأسهم جبهد صادق    ، بهاعمّل    ،ا من علمهمتمكن    -رمحه اهلل-وقد اكن الفقيد  

  واإلخّلص يف تكوين جيل من العلماء اّلين يعرتفون هل بالفضل وحسن اتلعليم  
 واالستقامة. 

 . وإنين أقدم ألرسته أصدق العزاء واملواساة وأن يلهمهم اهلل الصرب
واملواساة اتلعازي  مكن  لك  يف  انلبهانية  اللكتاوية  ألرسة  اهلل   ،وأقدم  وأدعو 

برمحته   يتغمده  أن  جهده    الواسعة،تعاىل  ىلع  واثلواب  األجر  أجزل  جيزيه  وأن 
 . «وإنا هلل وإنا إيله راجعون ،وعطائه وإخّلصه
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 :(1) رمحه اهلل، الألستاذ ادلكتور حممود فج  اشيخه وكتب فيه 
يا حممود رمحة  واسعة، وأسكنك فسيح جنانه، » العني  ة  قُر  يا  رمحُة اهلل عليك 

 وإنا هلل وإنا إيله راجعون.
 إن  فقيدنا احلبيب هل ثّلثُة مظاـهر: 

وانلهل منه، يف  العلم،  ادلرس يف طلب  األول: حينما اكن ىلع مقاعد  املظهر 
والفقه   املدرار  العلمي  صاحبةي  الشاخمة،  والقلعةي  ابلاسق،  العلمي  اللكتاوية،  رحاب 

 واألرسار.  
 مثال اجلد  واملثابرة واألدب.  -رمحه اهلل-واكن 

اثلاين:   ختر جهاملظهر  وفيًّا   .بعد  ا  صديق  يُتوُِّجه    ،اكن  ة،  متمزي  لقاءاتُه  فكنت 
األدُب والوقار، انلابعان من اإليمان العميق مع َمن صاحبَهم يف املظهر األول، فكن  

ا، ال ظَل هل، ممتثّل   ا، أنيس  ا، رقيق  م ما يُراد منه.  وفيًّا، رفيق   ، إذا قلت هل: يا حممود. فَهي
اثلالث:   داعي ا، املظهر  ا  واعلم  العظيمة،  اللكتاوية  أعّلم  من  ا  علم  أضىح 

وادلكتور   انلابه،  الشيخ  وـهو  ويدق ق،  ق  وحيق  ويُعلِّم  ويريب   ويُزبد،  ويرعد  خيُطُب، 
، واملحل ل ابلارع     .املتمزي 

 .  هواّلي أعجبين يف أيخ احلبيب الفقيد أن ه يُعطي لَك ذي حقٍّ حقَ 
يُعا  اثلّلثة  املظاـهر  يف  مظهر   وـهو  عليه  يطىغ  فّل  الواقع،  عليه  يمليه  بما  ُل  مي

وإذا   املحب بة،  الطيبة  وباللكمة  القلب،  وطهارة  انلفسي  بصفاء   ُ ويتمزي  مظهر،  ىلع 
ُث بهدوء  تامٍّ.   ، ويتحد   تكلَم يتلك ُم ىلع استحياء  خبفض الصوتي

 

  اسم (:  بوك  فيس )  مبوقع  صفحته   يف  -هللا  رمحه -  فجال   حممود   الدكتور   األستاذ  كتبها  (1) 
 .https://2u.pw/lUoJ6:  رابط . م 2013 شباط   1 يف ( mafajjal)  املستخدم
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يكل اليت  الواضحة  وفطنته  اثلاقبة،  نظرتَُه  احلبيب  بالفقيد  رأيُت  لها ولقد 
يف   أدب ا  مظاـهره،  مجيع  يف  اجلَم  األدَب  إال   اجلليل  الشيخ  من  رأيُت  ما  بل  األدُب، 

. ا من قلب  صاف  خملص  ا نابع   األقوال واألفعال، ونُْصح 
ال يف ريعان الشباب، وال حنَي شَب    ،وأستطيع أن أقول: ما رأيُت عليه شائبة  

يعتلُج يف خاطره، وما جيول يف  وشاب، ونوُر وجهه ينبئُك عن مكنونات نفسه، وما  
 صدره، وال ينب ئك مثل خبري. 

بأن ه سيسافر   ا، وـهذا االتصال ـهو األخري، وأخربين  لقد اتصل يب كعادته دائم 
إىل مرص، دار الكنانة للعّلج، ولريقَد يف املستشىف، وـهو يتجلبب جبلباب اخلجل  

أستو فقلت:  عرفته.  منذ  يشء  فيه  يتغري   لم  كعادته،  ال  واألدب  اّلي  اهلل  دعك 
 املحتوم للك إنسان، فيا سعادَة  

ُ
أيام  من سفره بلغنا انلبأ الودائع، وبعد  تضيع عنده 

(. فإن ا هلل وإن ا   من ال يغُفل عن اهلل، وعن ذكر ـهاذم الذلات )لك  نفس  ذائقُة املوتي
 إيله راجعون. 

األتقياء  األصفياء  األخّل ء  أوئلك  ىلع  حرستاُه  فيا  أقوَل:  أن  إال  يسعين  وال 
األوفياء األخفياء اّلين ـهم ىلع العهد باقون، صامدون، ال يتغريون مهما اتلبست  

 األمور، وتباعدت األماكن، واختلفت الرؤى.  
 ا. حممود  ـهو املحموُد، الزين ـهو الزين، األخ ـهو األخ، ما أنكرُت منه شيئ  

 اكنت تؤث ر فيه اإلشارة أكرث من تأثري العبارة، وانلظرة أقوى من العتاب.  
مثاال   املجتمع جيعلونه  العلمي وشيوخ  ينهلون من  فيا يلت طّل ب  وقدوة   هلم، 

احلوالك،   األيام  ـهذه  يف  افتقدناه  اّلي  الوداد،  ألـهل  الوُد   وحيفظون  وخلقه،  أدبه 
 وافتقدنا املروءات يف ـهذه األزمات الصارمات.  

 الفتاة؟  تنتحُب  َعّلَم  فقلُت:   تبيك  ويه  املروءةي   ىلع  مررُت 

ا   فقالت: كيف ال أبكي وأـهل  ماتوا   اهلل    دون َخلقي   مجيع 
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ا  لقد فقدت فيك    ،يا زين الزين  ،يا حممود   ،أعز ي فيك نفيس يا حبييب  :وأخري 
ا خملَ  ا خمليص  ا أخ   . ص 

وأوصيهم حبب    ،وأعز ي ودلنا أيخ الشيخ الصالح حممد بن حممود وباق إخوته
ا  وأعز ي األخ ادلكتور محزة الزين والشيخ    ،واحلرص ىلع طلب العلم  ،بعضهم بعض 

وأخص  باتلعزية أيخ    ،ومجيع آل الزين األكارم  ،يوسف والشيخ ادلكتور حممد ربيع
جهاد   حممد  الشيخ  اهلل  عبيدالعزيز  فقيد    ،سلمه  يف  نبهان  آل  السادة  وأعز ي 

ام وأخص  باتلعزية ادلاعية الكبري األستاذ ادلكتور أب  ،العلم الشامخ  ،اللكتاوية ا عز 
انلبهان فاروق  ان  ،حممد  غس  ار  ،والسي د  بش  طّل به  ،والسي د    ،وأحبابه  ،ومجيع 

   .واإلخوان
 .  مع انلبيني والصديقني والشهداء ،وأسكنه أىلع جنان اخلدل ،غفر اهلل نلا وهل

ا ال لقاَء بعده يف ادلنيا  وامللتىق    ،وسّلم عليك يا أيخ يا حبييب يا عيين سّلم 
  .ملسو هيلع هللا ىلص ،أنا هلا  ،أنا هلا  :القائل ،حبيبنا املحبوب صاحب اللواء املحمود ـهناك حتت لواء 

  .َنْم يف أمان اهلل وراعيته ورمحته
واآلخرين األولني  يف  عليَك  اهلل  ،وسّلم   إيله    .وأستودعَك  وإنا  هلل  وإنا 

ال         .«راجعون   ـه 1434ربيع األول  20       أ.د. حممود بن يوسف فج 

    املحمد فقال:ادلكتور عثمان عمر ورثاه صديقه 
ا» من  الفقيد    ألىس بمزيد  لكم  ننيع  وقدره  اهلل  لقضاء  والتسليم  واحلزن 

خ املخلص فقيد حلب الشهباء الشيخ ادلكتور العالم العامل حممود أمحد  األالغايل و
. رمحك اهلل يا أيخ يا اكن بالنسبة يل ملء السمع وابلرصالزين صديق العمر اّلي  

 .أبا حممد
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 : أقول كما قال الشاعر 
َ وَ   هلاجين استعبارُ  احلياءُ  اللو  زارُ يُ  واحلبيُب  كَ رَبْ قَ  ُت رْ زُ ل

 .  خوةاأل  ا ما وفيتك حقوداع لو بكيت عليك دم  تركتنا من غري 
فما  ا  اعم  مخسني  قرابة  واحلب،    صحبتك  وانلصح،  الصدق،  إال  منك  رأيت 

يمر يوم إال ونلتيق، نلتيق ىلع انلصح    واتلواضع، مخس سنوات يف طيبة الطيبة وال
ا.  ا يف خمالفة أبد   فّل جتامل أحد 

شنطيت بت  وض  أنا  يل:  قلت  بشهرين  انتقالك  احلياة(    قبل  ـهذه  مغادر  )أي 
  فقلت لك: ـهنيئ ا لك السفر، وـهنيئ ا لك استعدادك للقاء اهلل.

يُهال   أن  القدر  شاء  ولكن  وداع  نظرة  وجهك  ىلع  ألليق  مرص  إىل  تبعتك 
 عليك الرتاب قبل وصويل بدقائق معدودة. 

 . أبا حممدا يا أيخ يا ا وميت  طبت حيًّ 
والشهداء والصاحلني يف الفردوس  أسأل اهلل أن جيعلك مع انلبيني والصديقني  

 . ب رمحتهوأن يزنل عليك شآبي  ،ىلعألا
أسأل اهلل أن يرزقنا الصرب والسلوان وأن  فبل فقدت نصيف    ا أنا لم أفقد صديق  

إن العني تلدمع وإن    :مة يف مصابها ونقول كما قال احلبيب املصطىفأليعوض ـهذه ا
و يلحزن  حممد    الالقلب  أبا  يا  أيخ  يا  فراقك  ىلع  إنا  الرب  يسخط  ما  نقول 

 «.ملحزونون وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

دولة    تلميذهوقال   يف  هل  أقيم  اذلي  اتلأبني  يف  األمحد  السميع  عبد  ادلكتور 
 الكويت: 

اجلدودُ   أيْ  جانبتك  ـهل   فؤادي 
دـهاكَ   أنقيَت   نذُ م     حسودُ   أم 

   
يُسّج   عزيز  نلا  يوم   لَك 

شهود و    العزيز  ىلع   دمويع 
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املنايا فيها  تضج    وبّلدي 
اجلليد وو    عليها  عىف    رودي 

   
جحي أضحت  الربيع   ــنسمات 

جحود تلظ    ما ــ    الغيوث  ويف   ى، 
   

حزين   بيت  ولك   نعزي   من 
شهيد     أو  ثالك   أو  ناء    يه 

   
دميعيا   يرقأ  وكيف   فؤادي 

 عليها اللحود   صغاري ضاقْت و     
   

خطب ا  جُتادل  كم  اهلل..   عمَرك 
قعود ف    وانلائبات  خطب،   وق 

   
مثل احلزن  يف  وأنت  خليل   يا 

واتلنكيد مج    اخلطوب   عتنا 
   

ناء    ايلومَ   رحَل  وـهو   شيخنا 
اهلجود     اجلسوم  عن   تناءى 

   
راضاوعيون األحباب أضحت    مي

والتسهيد     اتلعكري   احتواـها 
   

قم    أي   يف  ايلوم  ترجل   ـــجنم 
املحمود ا  ـــة    املكرم  وـهو   نلور 

   
صن   والفصاحة  العلم   افارس 

املورود رْ وي   1لشعر ا  جة     ده 
   

اثلا  أمليع   انلظر  ذو   األشياخ 
حييد و  قب    ال  اّلي   الفكر 

   
   حاسم    حازم  

َ
 أنوف    يبي  أ

سديد اع    رسي   اعلم   لم 
   

حب خشية  العيون   ختتشيه 
جيود   القلوُب   ق  ري تَ و       حني 

   
يصدع  حني  األسماع   يستفز  

الرعود د  ـه    وتستبد    ار ا 
   

تهادى القصيد  أسلس   فإذا 
واألملود ل    اجللمود  منه   ك 

   
صب احلب  يف  وأنت  فؤادي   يا 

عود ت    تور د  إذا   تهادى 
   

لك   تصفو  وفيهاكيف   احلياة 
جديد لَك     جنم  يغيب  يوم    

   
سُ  ولكنْ ن  إنها  احلياة   ة 

األحبابي ل    شديد   فراق   وقع 
   

 
 

ف    حلقاُت   ـهو   الَصنْج  الصنَاج؛  يف   مبالغة:  الَصنَاَجةُ (  1) وتار  ذات  واآللة  ادل 
َ
  بها،   يُلْعب  اّلي   األ

ْعىَش   واكن  انلاس،  يطرب   اّلي   املجيد   الشاعر  ىلع  أطلق  ثم .  َصنَاجة  َصنَاج:  وصاحبها 
َ
  أ

َوْدة العرب  َصنَاجة يسىم بَْكر   ْعره جلي  . شي
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ادل  تلميذه  الشارقة ورثاه  يف  العريب  اثلقايف  انلادي  يف  العيل  نور  حممد  كتور 
 قال:  م2013 شباط 3حد بتاريخ يوم األ

كمالي  يف  جّلل   يف   مجال  
الشمائل      يف   واخلصالعلو  

   
السجايا  عبيق  يا  حمموُد   فذا 

الفعال    زين  يا  حممود   وذا 
   

تعاىل فقا 
ُ
أ يا  حممود   وذا 

الظّلل    يفء  يا  حممود   وذا 
   

أقاح   مبسمه  حممود   وذا 
احلّلل    اكلسحر  الطل   بيه 

   
اهلل اهلل-  حباه  نسا   -جل  

ُ
 أ

واخلّلل    ادَلماثة  يف   ولطفا 
   

اكن   من  أـهّل أيا   لألخّلق 
اعيل     العلياء  يف  اكن  من   أيا 

   
حكيما  ادلنيا  يف  انلُبَْل   واكن 

املقال    َف  ثَقي يا  الفكر   رصني 
   

علما  العمر  طوال   ويرثينا 
الزالل    واملاء  الغيث   شبيه 

   
حقيقا  املثىل   وتوجيهاته 

اجلمال    آيات  اخلري   لفعل 
   

حبا  الرمحن  لقربه   داعه 
بالوصالفراح      يرفل   إيله 

   
فْقد   ّلكر  القلوب   وختتلج 

اكلرمال    احلُزانة   وتنترث 
   

ُمَفر جات اهلموم   ولكن  
اجلّلل    موصوف  اهلل   بفضل 

   
ربيع   يعقبه  الغيث   وبعد 

 الليايل   أقمارُ   الشمسي   وبعدَ    
   

روحا   سألُت  يبقيك  أن   اهلل 
حال    لك  يف  طيب ا   وذْكرا 

   
مسك وجيعل   ُق  اخلّل   قربَك 

الآليل     اكلقناديل   ونورا 
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 :(1)يارس يوسفدلكتور ا  تلميذهيف رثائه   كتبو
 ( ادلكتور حممود الزين بنيان قوم تهدما )

سكت» جملجل  صوت  توقف  ،أي  ـهادر  شّلل  اغض  ،وأي  عذب  نبع    ، وأي 
 ! وأي فارس فاتك  ترجل ،ن جليل ساخوأي رك ،وأي نبت مزـهر صوح

ادلكتور   نىع  املؤثرة  اللكمات  حمموده  بهذه  الطنايح  أبا حممود  العربية  عّلمة 
شاكر   تعاىل-فهر حممود حممد  اهلل  وافيةو  -رمحهما  مقالة ضافية  وبكاه يف  ،  رثاه 

أن   يل  )واسمحوا  بها حممودنا  ـهنا ألنيع  الزينادلكتور حمأقتبسها  أمحد  رمحه  ،  مود 
يوم اخلميستعاىلاهلل   ربه صباح  إىل جوار  انتقل  اثلاين    31  ( اّلي  ،  م2013اكنون 

ال تفتأ تذكره    ا ونفوس    ،ا حرى وأكباد    ،ا دامعةوعيون    ،ا موجعةعد أن ترك بعده قلوب  ب
ب أمىس رـهني  وال تكاد تصدق أن ـهذا الكبري املها   ،وتتحرس ىلع فراقه  ،وتبكيه

الغربة وشهيد  أالرتاب  عزاءـها  ولعل  حيىي ،  أبا  اإلسّلم  وشيخ  الشافيع  جاور  نه 
كثري   أمىض  اّلي  األنصاري،  اتل   ا زكريا  حياته  ويقرر  من  كتبه  يدرس  دريسية 

 .  رحم اهلل اجلميع .الكمه
 رمحة اهلل ىلع ذاك اجلسد    أكفانه  يف   لفف   جسد  

من يعرف قيمة ـهذا الرجل العلمية والفكرية واالجتماعية يعذرين ويعذر لك  
 ايس صوفية مغايلة وال إطراء زائد  رثاه وبكاه بقصيدة أو مقالة، وأن ذلك ل من  

 

  مدرسة   يف   خترج  حلب،   دويبق  قرية   يف   ودل  (:م1976-ـه1396)   يوسف  مصطف   يارس  ادلكتور   (1)
  رشيعة   ليسانس  ىلع  حصل  ، م1995  اعم  شهادتها   ونال (  الرشعية  العلوم  نهضة   دار )  اللكتاوية 
 املاجستري  ىلع  حصل  ثم   م،2000  اعم  األزـهر  جامعة  يف  والقانون  الرشيعة   لكية  من  إسّلمية

  ونال   م، 2013  اعم  الفقه  أصول   قسم   -العليا   ادلراسات  لكية -  اإلسّلمية   درمان  أم  جامعة  من
  اعم   الفقه  أصول   قسم  –العليا   ادلراسات  لكية-  اإلسّلمية  درمان  أم  جامعة  من  ادلكتوراه

ا  ويعمل م، 2017  . )مراسلة كتابية(  الكويت دولة يف  وخطيب ا  إمام 
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مدحي   باطّل  وال  فضّل  ،  ا  والواقع،  والصدق  احلق  ـهو  من  بل  جزء  أنه  وفاء    عن 
اـهنا غري  فالعذل ـه،  ا بالفضل، وذلك أضعف الوفاءا وإقرار  اتللميذ ألستاذه، واعرتاف  

 به.  ا وارد واللوم ليس مسموح  
مرحلة   عرب  ارتسمت  اليت  واألفكر  واحلكيات  احلوادث  من  الكثري  ذـهين  يف 

الرشعية   العلوم  نهضة  دار  يف  اهلل–الطلب  حممود    –حفظها  ادلكتور  اكن  حيث 
تعاىل-الزين   اهلل  ادلـهاق  -رمحه  العلم  كؤوس  طريقة   ،يسقينا  ىلع  عقونلا    ويدير 

السليمة اجلمود اتلفكري  عن  ويرصفها  وي  ،  احلرف،  اتلقليدىلع  عليها  وحيثها أىب   ،
ا احلصولىلع  سبيل  يف  والكد  واجلد  واحلقيقة    بلحث  الصحيحة  املعلومة  ىلع 

 الواضحة والصواب ابلني واحلق األبلج.
ويه طريقة فريدة تعتمد  ،  ذا طريقة خاصة يف اتلعليم  -ىلرمحه اهلل تعا -اكن  

  وخباصة إذا اكنت عبارة معارصة   ،وقراءتها بعني انلقد  ، ل العبارة املعروضةىلع ح
ا وينقدـها بكل رق، وال يكتيف  ،ا ويقتلها حتليل  لكتب معارص فإنه يفندـها تفنيد  

ويريك    ،ما يسوق عبارات األقدمني املتواردة يف نفس املوضوع   ا بذلك بل اكن كثري  
والقوة  والرصانة  السبك  حيث  من  العبارتني  بني  وأداء    الفرق  باملعىن  واإلحاطة 

 . صود املق 
لشدة والغلظة اليت  تلك ا  ،قة اكن خيالطها يشء من الشدةىلع أن تلك الطري

ة أ وجر  ا وأكسبتنا قوة، ومنحتنا إقدام    –ىلع الرغم من امتعاضنا منها –  ا أفادتنا كثري  
واملحافل املجالس  يف  كونها  ومنعة  أرضيةلجع،  نقف ىلع  بها    تنا  بأس  ال  علمية 

ثم    ،فضل يف ذلك هلل، والفضل لك ال األدواتمن علوم    ا واحتشاد  صّلبة وتماسك  
 . فقيدنا العظيملا، ثم  دلار عموم  ل

بعد درس سيدنا انلبهان يوم األحد    -رمحه اهلل تعاىل-يف آخر مرة رأيته فيها  
الطلبة  م..2009اعم    ا عرص   بعض  برفقة  معه  وقفت  ما حيث  بعض  نسأهل  ورحنا   ،

طريقة   إىل  باحلديث  تطرق  حىت  واحلياة  العلم  مسائل  من  صدورنا  يف  يعتلج 
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اليت   مرصًّ اتلدريس  زال  وال  هلا  وينترص  عليها يعتمدـها  من  ا  اتلألم  عليه  وبدا   ،
ع يف  وباألخص  يف حلب  الرشعية  املدارس  بعض  إيله  احندرت  اّلي  م  لاملستوى 

قال ما  مجلة  من  واكن  االعربية،  الرجال:  تصنع  ننتهجها   ،لشدة  كنا  اليت  والشدة 
: من اكن يكتب  وأىت بمثال ىلع ذلك فقال،  رـها فيمن اكن من طلبتنا ايلومتظهر آثا 

إعراب لكمة ) مىض  اللكتاوية يف ورقة االمتحان يف  فعل ماض مبين ىلع  يل يف   :)
د الواقفني  فصاح أح،  مة وأنقص هل درجةأحذف هل عّل أشطب هل إجابته والفتحة  

وضح ـهل يه  : ألنه لم يوقال  -رمحه اهلل-! فضحك  ؟. ليمَ ه من الطلبة اجلدد وقال: أو
 . فتحة مقدرة أو ظاـهرة

ككتابه   ديب  يف  ابلحوث  دار  يف  نرشـها  اليت  الكتيبات  عن  حيدثنا  رشع  ثم 
انليب  ) بمودل  االحتفال  فضل  عــن  انلبوي  الرتاويح )و،  (ملسو هيلع هللا ىلصابليان    ، (صّلة 
تستهلك من وقته أربعة أشهر. وأنا   توذكر أن الواحدة منها اكن  .وغريـها   (اتلوسل)و

  هر وقت قياس لكتابة مثلها، فضّل  : من يقرأ ـهذه الكتب يدرك أن أربعة أشأقول
عقلية   إىل  أنها حتتاج  وفكر    كعقليةعن  الكبري. حملق    ا الزين  املفكر  ـهذا    ا كفكر 

زمن  وظل حي سالم    ا دثنا  املنعم  الشيخ عبد  أىت  أن  إىل  باليسري  أطال اهلل يف  -ليس 
   فاختطفه منا. -وأمة روحية واضحةواكنت بينهما ت –العافية بقاءه 

: يا بين  -وداث ابلوسنة واهلرسك ومآس كوسوفيف خضم أح   –ذات يوم قال  
ما  سببه  إن  أنتم  ابللقان  يف  كيف  .جيري  انلدى    !؟قلنا:  قطر  حفظتم  لو  قال: 

فيهال ـهم  مما  إخوانكم  قال: ألفعجبنا .  ستنقذتم  االستيضاح  طلبنا  وملا  لو ،  نكم 
يهم رست  ، وإذا أثرتم فحفظتم القطر لقويت لغتكم، وإذا قويت أثرتم يف انلاس 

 من األحوال. ، فكنوا قوة ال تغلب حبالالقوة إىل سائر املسلمني
 . تها حلرضاتكم من حياة ـهذا العظيمـهذه بعض املواقف سق

 فقال:  الشيخ حممود اخلليفورثاه تلميذه 
 . عّلماأل علمَ أ و ،رمحك اهلل يا أستاذ األجيال، وإنا إيله راجعون إنا هلل ،إنا هلل
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يعز   عنه  الصرب  اجلزعُ ال  وال   ينا 
الفزع     وال  مغنينا..  اتلجدل   وال 

   
اكتلقليدي   مصائُب  َ   املوت  ن  ق  سَ يف 

فتُخرتع     ـهذي  مصيبتنا   أما 
   

تقيع  أن  بايلتي  ما  املوت  رضبة   يا 
يقع     نلا  بنيان  فيه  امرئ   ىلع 

   
يمنعها  الضاد  اّلي اكن حصن   ىلع 

تمتنع     فيه  حر  صدر  جتد  لم   إذا 
   

ملك  إنسانه  يف  قلت  لو   حممود 
الطهر      منه  حسبك   والورعلكن 

   
 

نفوسهم تأىب  ثم   .. حصن   يقولون 
ُجنوح     واجلبال  حبصن..   وكيف 

   
 ولم يزل   ولم تلفظ األرُض القبوَر..

السماء..    صحيح   أديم   وانلجوم 
   

نعي ه  جاَش  ثم  قليل  ا   فعم 
ينوح     وـهو  القوم  ي   نَدي  فبات 

   
 
 ( د تيمورأمح الشعر للرافيع يريث )

فهر يف شيخه   أبوا مما قاهل  مقايم ـهذا يف ساعيت ـهذه خري  ال أجد ما أقوهل يف  
لقد شارك األوائل عقوهلم بفكره ونزع إيلهم حبنينه ثم  ،  رمحة اهلل عليه: »الرافيع

 «.صار إىل أن أصبح مرياثا نتوارثه وأدبا نتدارسه وحنانا نأوي إيله رمحة اهلل عليه
 : وقول الشاعر

 العّل سلكت بك العرب السبيل إىل  
حاروا     بك  الردى  سبق  إذا   حىت 

   
مزنة غوادي  ذـهبت  كما   فاذـهب 

واألواعر     السهل  عليها   أثىن 
   

 )الشعر ملسلم بن الويلد( 
 .اجرب مصيبتنا بهو.  .. وأحسن وفادته.. وأكرم نزهل.اهلل ارمحه

 . اهلل اجزه عنا خري اجلزاء
 . اهلل اجزه عنا خريا كثريا 

 للعّل    وال        ايلومَ     نلا      فما  
األىَس     غري  بعده  وانلَ من   حيب 
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 العظمة(  ورس    )ادلكتور الزين
 .رحم اهلل ادلكتور حممود الزين رمحة واسعة

. وان قد ُرزق ـهمة  .اكن سبب تمزيه وتفرده أنه أخذ نفسه باجلد يف اتلحصيل 
 . اعيلة ال ترىض بسفساف األمور
وابلحث   ظمأه وينقع غلته إال اتلمحيص واتلدقيقواكن ال يرضيه وال يروي  

 .وعقل متيقظ ضابط ،ونفس ُطلَعة ،عن احلقيقة حبس مشوق
من صور إتقانه وتدقيقه أنه قرر علينا يف أصول الفقه كتاب رشح اإلسنوي  

 .«نهاية السول رشح منهاج األصول»  واسمه. ي ابليضاوىلع منهاج 
هل قلنا  الكتاب  باسم  أخربنا  األلفملا  بفتح  لألسنوي  كتاب  ـهذا  :  فقال  .: 

ا ـهو  بالكرس  العلم. اإلسنوي  أـهل  بني  املشهور  وـهو  قال  ألصح  القاموثم  أين  س  : 
كر أن اإلسنوي بالقاموس وفتحنا ىلع مادة اللكمة فوجدنا املجد يذ   يجءو؟  للمجد

ينطقونها أـهل تلك ابلّلد  ولكن  وألفها تنطق بالفتح والكرس  ،  منسوب بلدلة إسنا 
 .بالكرس

ي  اكن  اهلل  الصحيحةرمحه  العلم  منابع  ىلع  منها ،  دنلا  منبع  أن  ،  وـهذا  وـهو 
كتاب القاموس املحيط للمجد ـهو مصدر من مصادر ضبط األسماء واألعّلم مثل 

للنووي. واللغات  مجيعا   األسماء  اهلل  إتقانه    .رمحهم  صور  أبسط  من  صورة  ـهذه 
 . .وإحسانه

أتاه   ،ورحيله اكلصاعقةن خرب موته  رمحه اهلل اك واكن حانلا كحال انلابغة ملا 
   : خرب موت حصن

نفوسهم تأىب  ثم   .. حصن   يقولون 
ُجنوح     واجلبال  حبصن..   وكيف 

   
 ولم يزل   ولم تلفظ األرُض القبوَر..

السماء..    صحيح   أديم   وانلجوم 
   

نعي ه  جاَش  ثم  قليل  ا   فعم 
ينوح     وـهو  القوم  ي   نَدي  فبات 
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 : فقال عبد امللك العيلدلكتور ا ورثاه تلميذه 
تغور  الرتاب  يف  للكواكب   ما 

الرُت     من  غيورإين  الطهور   ب 
   

فارس   :قلت  ترجَل   :قالوا   أكرم 
أمري    الرشيف  العلم  دولة   يف 

   
المُ   ْت مَ وـهَ  املراضي قَ من   مدامع    ل 

كبري     وبعضهن  احلقوق   تقض 
   

سطور   دميع  من   قصيدت وأخط 
شعور     الكرام  رشع  يف   والشعر 

   
باحلشا يرضب  احلزن  ـهذا  بال   ما 

موتور     كأنه  يستكني   ال 
   

بفراقه األىس  جللها   األرض 
ورسور    فبهجة  السماء   أما 

   
قدره   ُه رَ هَ طَ   اهللُ   وأىلع 

وطهور    براءة  السقام   ومن 
   

داءه قىض   يصابر  يلايله    
رب      صبوربقضاء   العاملني 

   
ربه من  دعوة  يليب   ومىض 

وانلور  رْشُ البي     جبينه   ملء 
   

عوده أينع  انلبهان  روضة   يف 
يدير     العلوم  حتصيل   اكسات 

   
و الكتاب  مع  الوصال   نهإعشق 

جسور     الكتاب  مملكة  وصل   يف 
   

أجدَ  عوامله  يف   مسافرا   كم 
وسطور    نكتة  الرواحل   أما 

   
من   دنت  قطوفهحىت   راحتيه 

بنريِّ     ادلجيور وـهوى  نوره    
   

بعلمه قصور  فّل  القصور   أما 
قصور     املّلح  انلكت  من   وهل 

   
زلُت  يرددُ   ما   درسه  أذكره 

وحضور     طلة  األحبة   ملء 
   

أمرـها  أطلق  العلم  يف  فلتة   كم 
اتلوقري    به  حازت   ويتيمة 

   
نسافرُ كن   علمه   ا  مفازة   يف 

يف      يسري ونسري  حيث   اتلطواف 
   

ويف ماء  فيم  ويف  أقول   ماذا 
عسري     والقضاء  حقوق   عنيق 

   
اعذر  فمثلك  شعري  خانين   إن 

اتلصوير     بقدره  حييط   أال 
   

وأكتيف  أقول  أن  بقدرك   حسيب 
كبري    انلريات  يف  قىض   رجل 
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  :مصادر الرتمجة
الزين ادل  مع   يل  خاصة  جلسات • حممود   دَ بَ   -اهلل   رمحه-  كتور 

َ
  اعم  من  ْت أ

 مسجل. ماـهو ومنها  م،2012 ترشين اثلاين 22 تاريخ  إىل م2007
 . مراسلة كتابية، أمحدالشيخ و ،حممدالشيخ أوالده:  •
انلبهان،  ا • فاروق  حممد  ادلكتور  ودلكتور  فجالاألستاذ  وحممود  ادلكتور  ، 

الشيخ  وادلكتور يارس يوسف،  وادلكتور عبد السميع األمحد،  وعثمان عمر املحمد،  
 . ادلكتور عبد امللك العلوحممود اخلليف، 

 ملفات مسموعة: 
 لسماع امللفات الصوتية، فضّل  اقرأ الرموز اتلايلة:   

 

تور حممود الزين عن لكمة  سيدنا  لدلك
 1 .انلبهان

تور حممود الزين يف حفل  لكمة لدلك
، يقدمه الشيخ م73-72فوج ختريج

 حسان فرفويط.
2 

 رثاء يف األلوس  ـهشام للشيخ قصيدة
 .الزين حممود  د

3 
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تور حممد  مع اللقاء  موىس  أبو ادلك
  .منه أفضل بابه يف يكتب لم وهل:وق

 .)صوت د حممود الزين(
4 

ال  سؤا  سيدنا عّليا الشيخ سؤال
 الزين حممود  الشيخ يسمع ولم ،وأجابه

 .)صوت د حممود الزين(. اجلواب
5 

تور  لكمة ء رثا يف سيف نور  أمحد ادلك
 د حممود الزين.

6 

تور  لكمة احلداد   العزيز عبد أمحد ادلك
 ء د حممود الزين.رثا يف

7 

ء الزين يف رثا يوسف الشيخ لكمة
تور حممود الزين.  ادلك

8 
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ال ( األستاذ ادلكتور حممود 70)  فج 
 م 2015  –  1939هـ/  1437 - 1358

 
العربية   بن  حممود   ادلكتور  األستاذ  شيخ 

 .فَجال حممود  بن يوسف

 : وتارخيها  والدته ماكن
  بسورية،   حلب،  بمدينة  قارلق،  يح  يف  ودل

 . م1939 آذار 23 املوافق ـه1358 صفر 1 يف

 :أبناؤه 
 . بنات ثّلث -اهلل رمحه- حممود  للشيخ ودل ما  ُل أوَ 

  يف    انلبهان  حممد  الشيخ  سيدنا   بزيارة  ترشفُت :  تعاىل  اهلل  رمحهكتب نلا،  
 بمعي ة  عندنا   واكن  ادليوانة،  ىلع  الصالون  يف  فأجلسته  الغداء  ىلع  اللكتاوية  يف  بيتنا 

  أم   زوجيت   خال عطار  صّلح  واحلاج  ، أم حممد  األـهل وادل  ابليك عبدو   احلاج   سيدنا 
  احلاج   األـهل  خال  فقال  ذكور،  يأتينا   اكن  وما   واعئشة،  وخدجية  الزـهراء  فاطمة
  املطبخ   يف  واألـهل-بنات  إال   يأتيها   ال  أخيت   بنت  سيدي   يا :  لسيدنا   عطار  صّلح
 وكنا   حاف،  حممد  لكن(  حممد)  فيها   ابلطن  ـهذه:  سيدنا   فقال  ،-الطعام  حترض
 . سيدنا   بذلك خنرب  لم ولكن( حذيفة حممد) نسميه أن ذكر جاءنا  إن عزمنا 

 .فخت  الو هلا  قل: قال حممد؟ أم: هلا   نقول سيدي يا : اخلال قال
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 ريض  وكبارنا،  بصغارنا   اعتىن  «مين  يطلبه  يريُدهُ   من   ابين  حممود »:  يقول  واكن 
 . وأرضاه عنه اهلل

  يوسف،   ادلكتور  جاءه  ثم  حمَمد،  ادلكتور  اّلكورمن    به  برُشِّ   من  أول  فكن
 . بنات مخس  وهل. أنس وادلكتور اهلل، عبد وادلكتور
ا،  أبنائه  تعليم  ىلع   حريص   -اهلل   رمحه-  وـهو   العلمية   مسريتهم   ومواصلةي   مجيع 

  يف  وبعضهن   العربية،  اللغة  يف  ابلكلوريوس   درجة  بناته  فحَصلْت   ادلرجات،  أىلع  إىل
 .الرشيعة يف وأخريات ادلين، أصول

 إناث ا   حصوهلم   مع.  العربية  اللغة  يف  ادلكتوراه   درجة  ىلع   اّلكور  أبناؤه   وَحَصَل 
  الكريم   والقرآن  والرشعية  العربية  العلوم  يف  علمية  إجازات  ىلع  وذكور ا 

 . والقراءات 

 : نشأته
والطبعات    الكبرية،  الكتب  فيقتين  والعلماء،  للعلم  حُميبًّا   أظفاره   نعومة   منذ  نشأ
 .  ومشيهم بلاسهم يف العلماءـهيئته ـهيئة و العلمية،  احللقات ويّلزم  انلادرة،

ا  اكن ا  موفق   .مكن ولك  حني  لك يف تراعه  إهلية   عناية   وكأنَ   أمر، لك يف حمفوظ 
  جمالس   حيب    بل  العامة،  وجمالس  واللعب  اللهو  أماكن  يف  جيلس   أن  حُيب    ال

  العلوم   يف  عرصه   علماء  كبار  عن  أخذ  فقد  العلمية،  ادلروس   وحضور  العلماء،
 . عربيةوال الرشعية
  وقت   يف  أحد  مع  يتحدث  يكن  لم  أنه  زمّلؤه   عنه   فيحيك  وقته،  يَُضيِّع  وال

 يف  بالقراءة  نفَسه  يشغل  اكن  بل  املدرسة،  يف  ادلراسية  احلصص   بني  االسرتاحة
 . جيبه يف به حيتفظ كتاب
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 : وصفاته أخالقه  من
ا   اكن   ىلع   َكتََب   بها،   منهمك    منشغّل    وابلحث،  وادَلرس   واتلعليم  للعلم  منقطع 

  أحد   وقته يُضيِّع  ئلّل  ؛ (ووقتك ثمني    وقيت: )العلم طلب  أيام املسجد يف غرفته باب
 . العلم غري يف

َدةي   العقل،  بيُوفور  (1)ايلعقويب  إبراـهيم  الشيخ  الشام  عّلمةُ   شيُخه  وََصَفهُ    وَشي
د   اّلاكء،  .الطلب  يف واجلي

ا  ادلنيا  متاع يف زـَهيدَ   . وتقوى  تواضع 
لْمَ   حُييب    اكجلامعة،  القاـهرة  يف   مزنهل  واكن  واتلأيلف،  وابلحث  واتلعليمَ   العي

 . العلمية مشالكتهم ل  حيو علمه من نهلوا يل العليا؛ ادلراسات  يف ابلاحثون يقصده
 . معهم باّلكريات ويرتنَم والصاحلني، العلم أـهل جمالسة حيب  

  للوقت   ضياع  من  فيه   ملا   بيته؛  يف  يدخله  ولم  يشاـهده،  وال  اتللفاز،  حُيب  ال
 . وحمرمات وسفور  

  ولم   صغره،  منذ  زمان،  ولكِّ   مكن  لكِّ   يف   احللبية  والعمامة  اثلوب   ه،زيب  الزتم
، العمامة يرتك   . غريـها   يلبس ولم قط 

 : منها ، بيت ا   عرشين من قصيدة يف حرب   عبداهلادي  ادلكتور قال حىت

 

  ـهاجر   اجلزائري،  احلسين  ايلعقويب   الصويف   العّلمة  (:ـه1406-1343)  ايلعقويب   إبراـهيم  الشيخ   (1)  
  عن  وقرأ  اعمة،  إجازة  خبطه  وأجازه  اهلاشيم،  حممد  الشيخ  عن  أخذ  ـه،1263  اعم  دمشق  إىل

ا   عني  السنانية،  جامع  يف  دمشق  علماء  كبار أ  مدرس    جامع  يف  ودرس   اإلفتاء،  إلدارة  تابع 
 املرام،  بلوغ  ىلع رشح العربية، علوم لشواـهد اجلامع: مؤلفاته من وفاته، قبل سنوات العثمان

  اجلواـهر  نرث»  انظر.  الصغري  ابلاب  مقربة  يف  ودفن  دمشق  يف  تويف.  كثري   وغريه  شعر،  ديوان
 .  (1695« )وادلرر 
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َ   تاج    جبينه  فوَق  لماءي العُ  مامةُ وعي   هي ياني قْ عي   نْ مي  انلور   ع  شُ ي
عال،  َطيُِّب   علي ة،  ومناقب  فائقة،  وسمات  رائقة،  أخّلق  ذو  اخليصال،  حممودُ   الفي

نَح    .جلي ة مصابيُحها  ومي
 حساب ا  انلفس   بمحاسبة  والكبار،  للصغار  واإلرشاد  انلصح  توجيه  ىلع  حيرص 

ا،   وترك   الوقت،  ىلع   واحلفاظ  بالعلم،  والعناية  والكذب،  وانلميمة   الغيبة وترك   عسري 
 . معهم واجلدل اجلَُهال مماراة

 إىل  وطّلبَه  أبناَءه  ويوجه   واأليتام،  واملساكني   والضعفاء  الفقراء  ىلع  عطوف 
ا   شخص،   بأي  االستهانة  عدم  ا   غنيًّا،  أو  اكن  فقري   فاالحرتام  ،قويًّا   أو  اكن  ضعيف 

 .اعتبار  ألي تفرقة غري  من للجميع
ا  أسلوب ا  ويمتلك ا  لطيف   واملساحمة،  بالعفو ويأمر انلاس، بني اإلصّلح يف ساحر 

 . اجلميع فيحرتمه
ا   واكن  إال  األمور  من  كثري  يف  لكمة    قاَل   ما   -وجل    عزَ -  اهلل  بنور  ينظر  ُملهم 

بْح كفلق جاءت  . الص 
  اكن (  بوك   الفيس )   املعلوماتية   الشبكة   ىلع  االجتمايع  املوقع   يف  كتبه  ما   وآخرُ 

  اهللُ   جيعل  بأن  هل   وادلاعء  ادلكتوراه،  درجة  ىلع   حصل  اّلي   العلم،  طلبة  ألحد   تهنئة
  تشجيع   ىلع  -اهلل  رمحه-  حرصه  من  وـهذا.  وجمتمعه  دينه   وخدمة  طاعته  يف  ذلك
  اتلعل م   حب    يف   حياته  يف   ديدنه  اكن  وـهكذا   العلمية،  مسريتهم   يف  العلم  طلبة

 . العلم  طّلب ىلع واإلنفاق العلم، طلب ىلع والتشجيع  والعلماء، واتلعليم
ا،  وفيًّا   واكن  وحمبيه،   وأساتذته   وأصدقائه   وأقاربه  أرحامه  مع  يتواصل  متواضع 
 .اهلدايا  وإرسال الشخصية والزيارة والرسائل اهلاتيف  باالتصال
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 : العلمية حياته 
  نعومة   منذ  حافلة  علمية  حياة  يف  -اهلل  رمحه-  بدأ
  قلبه   يف   وُزيِّنوا   والعلماء  العلم   إيله   ُحبِّب  فقد   أظفاره،

 . مبكرة سنٍّ  يف وـهو
 : قال -اهلل رمحه- معه صحفية مقابلة ويف

  يف   وأنا   والعربية  الرشعية  العلوم  إيلَ   تبَ بِّ حُ  
 تعلمت   وقد  االبتدائية،  املرحلة  يف  الصبا،  ريعان

  ىلع   سنوات  عرش  العمر  من  ويل(  الرقيع  اخلط)
  يح   مسجد  يف(  جاويش  القادر  عبد)  األستاذ

  العربية   اخلطوط   سائر  ىلع  تدربت  ثم  ،(املستدامية )
 .الرفايع إبراـهيم األستاذ الشهري  حلب خطاط ىلع بعد فيما 

  وتزكية   الرشعية  العلوم  إىل  وتوجهت   وعشقتها،  الكتب  ـهويت   األثناء  ـهذه  ويف
 . انلفس

  ثم   الشعبانية،  املدرسة  يف  انتظمت   كما   الشيوخ،  ىلع   القراءة  إيلَ   ُحبِّبَت  كما 
 . اثلانوية إىل املتوسطة ادلراسة مرحلة من الرشعية، اثلانوية  يف أتممت

 :العلمية احللقات  يف الشيوخ  ىلع الكتب من  قرأته ما  بعض  أذكر ذا أنا  وـها 
ْنبُّليل، عمار بن للحسن اإليضاح نور رشح الفّلح مراق -1   سنة املتوىف الرُشُ
 . م1906

  ابن)   تّلمذة  أحد  امليداين،   الغنييم  الغين  لعبد  الكتاب   رشح  يف   واللباب  -2
 . ـه428  سنة املتوىف القدوري  ألمحد( الكتاب ) و ،(اعبدين 
  سنة  املتوىف املوصل،  مودود  بن حممود  بن اهلل لعبد املختار تلعليل واالختيار -3

 . ـه683

 الادلكتور حممود فج  
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  سنة   املتوىف   اعبدين،  أمني   حممد   بن  ادلين   عّلء   ملحمد  العّلئية  واهلدية   -4
 .ـه1306

  املتوىف   احلصين،  ادلين  عّلء   ملحمد  األبصار  تنوير  رشح  املختار  وادلر  -5
 . ـه1088سنة

  احلصين،  ادلين  عّلء   ملحمد   املنار  أصول  منت  ىلع   األنوار  إفاضة  رشح  -6
 . ـه 1088 سنة املتوىف
  الوـهاب   عبد  انلرص  أبو  ادلين   تلاج  الشافيع   الفقه   أصول  يف   اجلوامع  مجع   -7

 . ـه 771 سنة املتوىف السبيك،
:  ماردين)  املارديين   سبط  حممد  بن  ملحمد   الفرائض   علم  يف  الرحبية  رشح   -8

  أيب   لإلمام  الرجز،  من  بيت ا (  175)  أبياتها   وعدد  منظومة  والرحبية  ،(تركيا   من  بدلة
 بها،  وحملة  بدمشق  بدلة :  رحبة)  الرحيب  حسني  بن   حممد  بن   لع  بن   حممد  اهلل  عبد

 . ادلين  موفق بابن املعروف( باتلصغري الرَُحيبَة«» تسىم  قرية اآلن واملعروف
 أبو   الصنهايج،  داود   بن   حممد   بن  حممد  وـهو  آجروم،  البن  اآلجرومية  رشوح  -9

 . فاس أـهل من  ـه،723 سنة املتوىف  اهلل، عبد
  عبد   بن  خادل  الشيخ  ادلين  زين  الويلد  أبو  ـهو:  األزـهري   خادل  الشيخ  رشح  -10

  رشح  ىلع انلجا  أيب وحاشية. ـه905 سنة  املتوىف األزـهري  اجلرجاوي   بكر أيب بن اهلل
 . خادل الشيخ

  امليك،  دحّلن  أمحد  بن   زيين  بن  أمحد  وـهو:  دحّلن  لزيين  اآلجرومية  رشح  -11
 . ـه 1304 سنة املتوىف

  املحلة   من  بالقرب   الشيخ  كفر  إىل  نسبة)  للكفراوي   اآلجرومية  رشح  -12
 . وغريـها  ـه،1202 سنة املتوىف  – الكفراوي  لع بن حسن   وـهو(: الكربى 
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  ومصطىف   دياب،  وحممد  ناصف،  حفين  تأيلف:  العربية  اللغة  قواعد  -  13
 . حممد وسلطان عمر، وحممود  طموم،

 . العطار حسن حاشية  ومعه األزـهري، خادل للشيخ  األزـهرية رشح - 14
 .بالعزي   املشهور  الزجناين  ترصيف ىلع  اتلفتازاين  السعد رشح -15
 . ـهشام   البن الصدى  وبل انلدى  قطر رشح  -16
 . عقيل  ابن رشح -17
 . ـهشام البن املسالك أوضح -18
 . األزـهري   خادل للشيخ اتلوضيح بمضمون اتلرصيح -19
  املنعم  عبد   بن   ألمحد  املنطق،  يف  السلم،  معاين  من   املبهم   إيضاح   -20

  سنة   املتوىف  ،(بمرص  الغربية  أعمال  من  الوحش،  دمنهور  إىل  نسبة)  ادلمنهوري 
  املشهور   اجلزائري   الصغري  حممد   سيدي  بن   الرمحن  لعبد(  املنورق   السلم)   و .  ـه1192

 . للهجرة العارش  القرن يف املتوىف ،(األخرضي ) بـ
 عمر  بن  يوسف  بن  الفتاح  عبد  بن  أمحد  ادلين  لشهاب  السلم  رشح  -21

 . ـه1181 سنة املتوىف  ،(امللوي ) بـ الشهري القاـهري،  املجريي 
 . أمني ومصطىف اجلارم  لعل الواضحة  ابلّلغة -22
 ـه،471 سنة املتوىف اجلرجاوي، الرمحن عبد بن القاـهر لعبد اإلعجاز دالئل -23

 . ـه474 سنة أو
 . الصعيدي املتعال  لعبد  ابلّلغة  علوم يف املفتاح تللخيص  اإليضاح بغية -24
 . كثري ابن  تفسري -25
 .ابلخاري  صحيح -26
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 .للسيويط  الراوي  تدريب -27
 . للفيويم املنري املصباح  -28

 . قراءته تكمل  لم وبعضها  الشيوخ، ىلع اكمّل   بعضها  قرأت الكتب  ـهذه
 . املاجستري ومرحلة اجلامعة يف درستها  اليت املتخصصة الكتب عدا  ـهذا
  من  ا أبواب    اهلل  فتح  حممود   رفعت  حممد.  د.  أ  عرصه   عّلمة  ىلع  درسُت   فقد 

  رشح )و  األنباري،  البن(  اخلّلف   مسائل  يف  اإلنصاف) و  لسيبويه،(  الكتاب )
 ـهشام،   البن (  اللبيب  مغين)و  يعيش،   البن(  املفصل  رشح ) و  للريض، (  الكفية

 . للريض( الشافية  رشح) و( األشموين  رشح )و
  الصدى«  وبل  انلدى  قطر  رشح»  كتاب  مع  رحلته  عن  -اهلل   رمحه–  وحتَدَث 

 : فيقول ـهشام البن
 َقبْلي   من  وذلك  أعّلم،  علماء  شيوخ  ثّلثة  ىلع  املبارك   الكتاب  ـهذا  قرأت

 :وـهم ُعُمريي،  من عرشَ  السابعةَ 
 .ـهّلل حامد الشيخ األستاذ - 1
 . العابدين  زين الرمحن  عبد  الشيخ األستاذ - 2
 . مزراب مصطىف الشيخ األستاذ - 3

  العثمانية  جامع  رشق  الكئنة  غرفته  يف  مصطىف   الشيخ  ىلع  هل  قراءت   فأول
 . الفرافرة بيح الكئن حبلب

تُهُ 
ْ
«   الرشعية  العلوم  معهد»    يف  العابدين  زين  الرمحن  عبد  الشيخ  ىلع  ثاني ا   وقََرأ

  الشيخ   ألن  ؛املنهج  ُينْهي   ولم  حبلب،  الشعبانية«  املدرسة»  بـ  ويُعرف  الفرافرة،  يح  يف
َل   أن  منه  فاتلمسُت   العلم،  يف  االستطرادي   كثريَ   اكن َ   ما   يل  يُْكمي  الكتاب،   من  بيَقي

  بيحِّ   الكئني   بيته  إىل  اتلاسعة،  الساعة  صباح  لَك   أذـهب  فكنت  بالقبولي   فتَفَضَل 
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  الشيخ   مع  جنلس  وكنا   -اهلل   رمحه-  لطيف  حممد  الشيخ  اهلل  يف  أيخ  بصحبةي   اجلميليةي 
نَُس   مَجًّا،  حبًّا   للعلم  حمبًّا   الشيخُ   واكن  الظهر،  إىل

ْ
ا   العلم  بطّلب   ويَأ نْس 

ُ
  فإذا   عجيب ا،  أ

َ   درسه  بدأ   هلا   يكن   لم   وإن  باهل  يف  ختطـر  فائدة   ذكر   عن  نفَسه  يَُرد    وال  نفسه،  نيَسي
 . مّلبسة بأدن تأتيه وانلكَت  الطرائَف  ألن املوضوع؛ يف ميساس

ا   وقرأته ا  واكن  حامد،  الشيخ  ابلارع   انلحوي   ىلع   أخري    الكبري  للعّلمة  تلميذ 
  جامع   من  الغريب  الرواق  يف   ادلرس   مكن  واكن  ـه(1343-1258)  الزرقا   حممد  الشيخ

 .حبلب العثمانية
  حامد  الشيخ   مع   الكتاب  ـهذا   قراءة  من  االنتهاء  بعد  أنين  ذكره   حيسن   ومما 

  من   كتاب    اختيار  يل  وترك   فوافق  خيتاره،  آخرَ   كتاب ا   يل   يقرأ   أن  منه  طلبُت   ـهّلل
 :كتابنَْيي 

 . ـهشام« ابن»  لـ  العرب« الكم معرفة يف اّلـهب  شذور رشح: »أحدـهما 
 . مالك« ابن  ألفية ىلع  عقيل  ابن رشح: »واآلخر
 جامع   يف  الغريب  الرواق  يف  أيام    ثّلثةي   بعدَ   ادلرس   موعدُ   يكون  أن  ىلع  واتفقنا 

  وانتظرت   املحدد  والوقت  ايلوم  يف  ادلرس   إىل  وذـهبت  الضىح،  وقت  يف  العثمانية
،  الشيخ   إىل   فهرعُت   باملواعيد،  ادلقيُق   اتلقيدُ   الشيخ  اعدة   ومن حيرُض،  لم  ولكنه   بُْرـَهة 

  ابلاب،   وطرقت  الغريب،  العثمانية  جامع  باب  جهة  من  انلرص  باب  َطلعة  يف  بيته
  بأن   ففاجأتين  الشيخ  عن  وسأتلها   ابلاب،  وراء  من  الطاـهرة  شييخ  زوجة  فلكمتين

  الطيبة   الروح  تلك  ىلع  مرتمح ا   حزين ا   فويلت  ،-تعاىل  اهلل  رمحه-  تويف  قد  الشيخ
 . الطاـهرة
  بنفيس   أخلو  الشيوخ،  ىلع   ادلرس   حضور  قبل  كنت   أنين   ذكره   جيدر   ومما 
لوس«   السجايع«،  حاشية »  بمطالعة  العناية  مع  الشيخ،  ىلع   أقرؤه   ما   فأحرضِّ 

ُ
  و»األ

 .انلدى«   قطر  رشح» كتاب ىلع
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ا  بهما  انتفعت وقد  . هلل واحلمد. كثري 
  يف   اخلطب  أرحييةُ   عطيف  ويهز  الطرب،  نشوةُ   ادلرس   حلقة  يف  تتملكين  واكنت

 . واألدب العلم أروقة
يني   ما   والطالب  األستاذ  منه  ليستفيد  ـهنا   إيراده  حيسن  ومما    شييخ  به  أْخرَبَ
  ال   أنه:  طريقته  عن (  وزيت  دبس)  بـ  الشهري  احلافظ  الوـهاب  عبد  الشيخ  العّلمة

  نور »  منت  يف  ادلرُس   اكن  ولو  ومراجعته،  حتضريه   بعد  إال  الطّلب   ىلع  درسه  يُليق
  -تعاىل-  اهلل   كتاب  حفظ  يف  منازع   بّل   الشام  شيخ  وـهو.  اـه  للرشنبّليل  اإليضاح«

  ذوق   من  به  يتمتع  ما   إىل  أضف  الصغري،  حنيفة  بأيب  يُلقب  واكن  احلنيف،  والفقه
 .رفيع وخلق سليم،

 . أوىل باب من ـهو أجل بالطالب؟ بالك فما  درسه يراجع الشيخ مثل اكن فإن
 خاصة،  طريقة    منهم  واحد    وللك  مج ة،  فوائد  اثلّلثة   شيويخ  من  وأفدت

،  رمحة    اهلل  فرمحهم  به،  يتمزي  وأسلوب     عباده   زمرة  يف  وإياـهم  وحرشين  واسعة 
 . ملسو هيلع هللا ىلص املرسلني َسيِّدي  لواءي  حتت الصاحلني،
ْفر  بهذا  ُعنييُت   وقد   عناية    الصدى«  وبل  انلدى  قطر  رشح»  وـهو  العظيم  السِّ

،  . انلحو علم يف األساَس   يل فكن فائقة 
ا  ودرَْستُهُ  ُعْمريي، من عرشَ  اثلامنةَ  يف وإقرائه  بتدريسه وبدأُت   .كثري 

تُهُ   وقد
ْ
قَْرأ

َ
  الرشعية«   العلوم  نهضة  دار»  يف  املتوسط  اثلالث  املستوى   لطّلب  أ

  ادلار  ـهذه  مؤسس    انلبهان  حممد  الشيخ  الزاـهدين  إمام  وموالي  سيدي  بأمر
ات،  سبع  آخره   إىل  الكتاب  أول  من  -  والعلماء  للعلم  العام  واملرشد  سبع  يف  مر 
  ودمشق   حلب   يف  الطّلب  بلعض   مرار ا   خاصة  جمالس  يف  رشحته   كما   سنوات،

 .والرياض واألحساء
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 هل عملُت  كما  يدي، خبط  نسخيت حوايش ىلع كتبتها  مفيدة   حاشية   هل وعملت
ا  »سميته  تلخيص    ادلار   طّلُب   واكن  الصدى«  وبل  انلدى  قطر  رشح  تقريب: 
ا،  منه  واستفادوا   اكملنت،  حيفظونه   اثلانوية   دراستهم  يف  ما   َغناء    أغناـهم  حىت  كثري 

 . العليم حتصيلهم عليه وبنوا  واجلامعية،
  الفرفور   صالح  الشيخ  العّلمة  )اللكتاوية(  الرشعية  العلوم  نهضة  دار  زار  وقد

  أعّلم   شيوخ    وبصحبته  بدمشق،  اإلسّليم«  الفتح  معهد»  مؤسس  ـه(1319-1407)
 انلحو؟  مادة يف يَُدرَُس  ما  وسأل املعهد،   يف املعلِّمون طّلبه من

  تقريب »  إيله  دفعت  ثم  انلدى«،  قطر  رشح»  اثلالث  املستوى   يف  يَُدرَُس :  فقلت
 فيه  وقرأ   موىس،  أمحد  الشيخ  وـهو  طّليب،  أحد  خبط  املكتوب   انلدى«   قطر  رشح
ا،  به  فرَُسَ   الزمن  من  ساعة   :  هل  قائّل    تّلميذه  من  الشيوخ  أحد  إىل   أعطاه  ثم  كثري 

   . ـهذا مثَل  اصنعوا 

 : انلبهان، حممد  الشيخ باهلل  العارف السري والسلوك عند 

اهلل: رمحه  نلا،  ا   أحرض  كنت »  كتب   داعيئ  واكن  الشيوخ،  أحد  عند  ذكر 
ا،  وأبكي  عليك،  يدلين  من   ىلع   ُدليَن  اهلل:  باستمرار   ابلكء   شدة   من   إن ه  حىت   كثري 

  يقول   حممود   واسميع  تعايل:  هلا   ويقول   أيم  يوقظ  وادلي  اكن  وادلاعء  واالبتهال  يلّل  
ا    من   أطلب  وكنت  ظّلم،  الوقت   ولكن  أكتبَه،  أن  أود    ويبيك،  املناجاة،  يف  الكم 

فين من ىلع ُدليَن: قائّل   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  . املنام يف والطلب حبييب، يا  بك يعر 
  ويسلك  العارفني،  من   بأنه  -اهلل  رمحه -  اهلاشيم  بالشيخ  سمعت  قد   وكنت

رفان ا   مملوء    وأنه  املريدون،  عنده   وأْخذ   دمشق   إىل  السفر  ىلع  فعزمت  هل،  ومشهود   عي
 أنين  إيله  شوق  وزاد  شديد،  ـهيام  عندي  وصار  عنده،  اخللوة  ودخول  منه،  الطريق

،  بشلك  املنامي   يف  رأيتُه دين  طبيب  ،   سككني  ومعه  العمليات،  رسير  ىلع  ومد  قص   ومي
  بأشد    وأنا   استيقظُت   ثم   أسوَد،   شيئ ا  منه  وأخرج  قليب، إىل   وصل  أن  إىل  صدري   وشق  
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  ىلع   أبيات  أربعة  ونظمت  صورته،  أو  شخَصه  أعرَف   أن  دون  من  به،  اتلعلق
ا   رسالة،  يف  إيله  وكتبتُها   ابلديهة،   ألنين   األبيات؛  ونسيُت   الشعَر،  أقوُل   ال  أنين  علم 

ا   الرسالةُ   واكنت  بالرسالة،  أحتفظ  لم   للقياه   الشديد  وحيب  به،  وـهيايم   حلاليت  وصف 
 . يديه  ىلع واتللمذة
  الطريق   وأخذ   اخللوة  عنده   دخل  ممن  أصحابنا   أحدُ   اهلاشيم   الشيخ   عند   واكن

  الشيخُ   هل   قال.  الشعبانية  يف  معنا  يَْدرُُس   اكن   مشل ح،  اللطيف  عبد   الشيخ  وـهو  عنده،
 :-عنهما  اهلل  ريض- سيدنا  شيخُ  اهلاشيم

  السلوك   ويريد  والصدق،  املحبة  يف  مثلُها   جاءين  ما   حلب  من  رسالة  »جاءتين
  فقال .  فَجال  حممود :  اهلاشيم  الشيخ  قال  اسمه؟  ما :  اللطيف  عبد  فقال.  عندنا«

 . الشعبانية يف وحنن صاحيب، ـهذا: عبداللطيف
  الساقية،  إىل   تأتي   وال  ابلحر   إىل   اذـهب:  هل  قل  ودلي   يا :  اهلاشيم  الشيخ   هل   فقال

 .  انلبهاين الشيخ: اهلاشيم قال سيدي؟  يا   ابلحر  َمني : اللطيف عبد قال
ثه  بما   يلخربين  دمشق  من  اللطيف  عبدُ   يأتَ   أن  وقبل   رآين   اهلاشيم  الشيخُ   حد 

  عبد   الشيخ  من   أسبق  ألنه  كبري؛  وبينه  بيين   السن  وفارق-  احلداد   حممدُ   الشيخ
 شيخ   ـهو  ما   شيخك:  حممد  الشيخ  يل  قال  -الشعبانية  يف  العلم  يفعيىس    القادر

 فأضاءت   انلبهاين،  حممد  الشيخ :  قال  شيُخك؟  ومن:  هل  فقلت!  شيخ  شيخنا   ولكن
ل   عندي  صار  صدري،  هل   وانرشح  وقليب،  جوانيح   لَك   اللكمة   ـهذه    املحبة   يف  حتو 

  نبهاين،   نبهاين:  أقول  نفيس  يف  ورصت   ذرات،  ذكره   خالط  اّلي  انلبهاين  الشيخ  للقاء
ا  مبارشة  الظهر  صّلة  بعد  احلداد  حممد  الشيخ  يل  فأخذ   بيته  واكن  سيدنا،  مع  موعد 

 . ابلاشا  حارة يف
ا   كنت   دراجة  راكب ا   كنت  أنين  حىت  وحتفظين  تراعين،  بيد    أشعر  صغري 

ي ) ي سْ ب ا   سيارة  فجاءت  اجلابرية،  يح  يف(  تيْ لكي  انلاس   فركض   وصدمتين،  لوجه  وجه 
ا  أيب  وأرسع   شبارق،  جامع  جبوار  داكن  هل  واكن  وادلي،  وأخربوا  :  ويقول  عقله،  فاقد 
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  وادلي   فوجد  تسري  أن  انلاس  يرتكها   لم  اليت  السيارة  إىل  وصل  حممود،  حممود 
صب لم  السيارة، فوق جالس   وأنا  نصفني،( البسلكيت)

ُ
 .بسوء  أ

  عينايَ   تكَحلت  عندما   م1953  اعم  حدود   يف  اكن    سيدنا   مع  األول  اللقاء
 . الوـهاج اكلرساج  فوجدته جنابه، مع واجللوس   سيدنا  طلعة إىل بانلظر

 ال يصعد درج اللكتاوية ادلكتور حممود فج  

  انلحاسني،  سوق  يف  القلميج   جامع  يف   حداد  حممد  الشيخ  عند  الظهر  صليت
 ىلع  أسري  أنين  أشعر  ال  وأنا  قبل،  من  رأيتُه  ما   اّلي  انلبهاين   الشيخ  إىل  توجهنا   ثم

 وأنا   األول  ادلور  يف  يسكن  سيدنا   ألن  ادلرج  وصعدنا   برسعة،  وصلنا   األرض،  وجه
 احلاج   ادلرج  ىلع  ووجدنا   اعدي،  من  أقل  وحذاء    اعديًّا   وثوب ا   باكستانية  قب عة  البس
  وبلحية  ومنور ا   طويّل    واكن   املحبني،  كبار  من  ربيع  حممد  واحلاج  شميس،  فوزي 

  إللقاء  ولو  انلبهاين  الشيخ  إىل  بادلخول  الترش ف  يريدون  أديب،  والشيخ  بيضاء،
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  ادلرج   يصعد  بمحمود   وإذ  موعد،  عنده  سيدنا :  هلم  قيل  ولكن  فحسب،  إيله  نظرة
  حينما   فانبهرت   ابلاب  سيدنا   نلا   فتح  حممد،  الشيخ  وميع  لكم   وصفت  كما   وـهيأته
  اكبلحر   أمواجه  وبدأْت   جبانبه،  أجلسين  حينما   وانبهاري   خشويع  وزاد  رأيته،
 . واإلسّلم والسلوك  السري يف يشء لك  عن يتحدث   أن يريد اهلادر

  وـهذا  املحبة سري ـهو  اّلي الشاذيل سري :قسمان بأنه الَسرْي  عن تكلم أنه أذكر
  وصار   باالثنني،  أكرمه   اهلل  وأن  خطر،   وـهذا  املجاـهدة  سري   وـهو  الغزايل  وسري،  أرسع 
  ومن   قبل  من  سمعته  ما   بكّلم   هل  واملحبة  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  سيدنا   احلبيب  عن  يل  يتلكم
 . اهلل  حمبة إىل انتقل  ثم بعد،

  يا :  حداد  حممد  الشيخ  يل  يقول  تقريب ا   ساعة  بعد  األمواج   املتّلطم  اكبلحر  وـهو
ْن،  ابلاب،  ىلع  وانلاس  يسكت   اعد   ما   سيدنا   حممود    أشد    يف  وأنا   فاستأذنُت   استأذي
 ال  وأنا   ورسُت   باإلخوان،  مملوء   وادلرج  وخرجت  حممد،  الشيخ  ألمر  امتثاال    الوَْجد 

ا   أرى   كنت  أنين  وتذكرت .  ا سنين    ادلنيا   أرى    من   قليب  ويأخذ  املنام  يف   بهيًّا   شيخ 
 . انلبهاين ـهو  فإذا مجاهل

ُل    صّلة   إىل  يأت   سيدنا   واكن  ابلاشا،  حارة  يف  بيته  اكن  بسيدنا   معرفيت  وأو 
  نظري   يقع   ما   فبمجرد   معه  وأميش  عليه  ألسلم  الطريق  يف  أنتظره   فكنت  اجلمعة

ا   وـهذا  يوصُف،  ال  بفرح    وأعيش  دميع  يسيُل   عليه  واكن   القديم،  املسجد  اكن  لم 
ا  وجيلس الغرفة، يف الغرتة  ويرتك  ايلمىن اجلهة يف وجيلس املسجدَ  يدخُل  ه    إىل  متوج 
  بهيئة   َملَك    أرى   أنين  أصدق  ال  الفرح  شدة  من  فكنت  وراءه،  وأجلس  القبلة
 . إنسان

  لك  ىلع  يمر    واكن  حرضة،  عمل  فمرة    نادر ا،  إال  حرضة   ذكرَ   يعمُل   سيدنا   اكن  وما 
  أرواحنا   وتكاد  احلضور،  من  للشخص   حيدث  ماذا  تدري   فما   إخواننا   من  واحد
قب ل  ملا   وكنت  باهلل،  والفرح   ايلقظة  شدة   من   تطري

ُ
  فكنت   احلرير  من  ألنيَ   أراـها   يده  أ

ها   .أشم 
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 ماضيها  اعد  يلال     وأي    اكنت  كما  تعود   ـهل  يلال    من  هلا  ا آـه  
ْ  وأي    ببهجتها  عين  نأت مذ أنسها  لم ن

ُ
 ( 1)سيها نْ يُ    األيام    نَ مي س   أ

 !األذواق؟ توصف وكيف يسرية، نبذة  ـهذه
  بالوصف؟ طعمه  يعرف فكيف العسل طعم  يذق لم من

 : عقله ضامن  أنا
  لع    خاف  ملسو هيلع هللا ىلص   ورسوهل  اهلل   إىل   واتلجايئ  ُعزليت   -اهلل   رمحه -  وادلي  رأى  وملا 

  ال :  سيدنا   هل   فقال!  حممود  عقل  ىلع  أخاف  أنا   سيدي  يا : هل  وقال    سيدنا   إىل  فجاء
 . عقلَه ضامن   أنا  خَتَْف،

ا   مباراك    اجتمااع    اكن     بسيدنا   اجتمايع  أول   سأتله   واتلفصيل،  بالرشح  مملوء 
.  به  نلزتم  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عن  َورَدَ   وما .  خاصة  أوراد  عندنا   ما :  فقال  به،  أقوم  ويرْد    عن

 .  ميع اهلل ناظري، اهلل  شاـهدي، اهلل: قل ولكن
  وإن   قُلها   شئَت   إن:    فأجابين.  املشايخ  من  خاصة  أوراد  عندي:  هل  قلت

 . )الرتك( اثلاين  الشق مراَده أن   وفهمُت . اتركها  شئت
  بمشايخ   خاص  ـهذا  وكأن.  اخلاصة  األوراد  مرشبه  من  يكن  لم  وسيدنا 

 .  الطريق
 .يقاربه  من وال سيدنا   مثل وجدت فما  عرصي  شيوخ اعرصت  أنا 

 

نبأ   -رمحه اهلل-  اكتبين ادلكتور عثمان عمر املحمد قال: ملا بلغ أستاذنا الشيخ حممود فجال  (1)
، واكن يف مرص يف يح رابعة، وحنن يف زيارته يكرر ـهذين ابليتني،  انتقال سيدنا انلبهان  

 ويبيك بكاء حارًّا. 
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 : ابنُنا حممود  
جمموعة    بيته  يف  واكنت  ابليك  عبدو  احلاج  عيم  بيت  إىل  مرة    سيدنا   ذـهب

  حممود؟  الشيخ  أين  سيدنا   فسأهل  ابليك،  عبدو  احلاج  مع   لطيف  حممد  الشيخ  حلقة
  ـهذا .  ال:  هل  فقال.  منهم  ليس   أحد  معنا   يكون  أن  تريد  ال  احللقة  سيدي،:  هل  قال

ا كنُت  فأينما  ابننا،  حممود  الشيخ    .موجود ا يكن موجود 

 : العلمية املؤسسات يف  العلم لطلب االنتقال 
  طاـهر  الشيخ  ثم   احلكيم  حممد   الشيخ   مديرـها   اكن  حينما   الشعبانية  يف  َدرَست

  الفكرة   بهذه   وتأثرت   للشهادة،  ال   للعلم  العلم  فكرة  عندي   وتكونت  اهلل،  خري
ل   حممد  بالشيخ   من   واكن  قدميه،  حتت  املنرب   يرتج  اّلي  املصقع   اخلطيب  املعد 
 :شوق قول مسامعنا  ىلع  ينشد  واكن بسيدنا  اتلقيت  قد  أكن ولم لسيدنا  املحبني

       وآراب       لشهادات    ال  العلمي   ّلاتي  العلمَ  بُوا واطل
ُ
 ر خَ أ

 والزتمت   الفياض،  معينه  من  ونهلت  املباركة،  سيدنا   طلعة  برؤية  ترشفت
  الشهادة   مع   العلم  طلب  فكرة  أن  إال  العلم،  وحب    والرتبية  السلوك   من  بتوجيهاته

  كبار   ىلع  الكتب  من  اعدد    قرأت  عندما   وخباصة  وقليب  عقل  إىل  طريقها   تشق  لم
 قيمة  ال:  أقول  وكنت  والرشعية  العربية  العلوم  يف  وتمكنت  العلم،  أـهل  من  الشيوخ

 .فقط العلم واهلدف للشهادات
 للحصول  مواد  مخس  يف  حلب  بمدينة  األوقاف  يف  امتحان ا   قدمت  أنين  حىت

ا   وعرشين  مئة  ىلع  األول  فكنت  واخلطابة   اإلمامة  وظيفة  ىلع   العلم   أـهل  من  متقدم 
 بادلرجة  وأخربين.  الكفاءة   إال  أمحل  ال  وأنا  جامعية  شهادات  حاملو  بينهم  من

  األوقاُف   لع    وعرضت.  األوقاف  يف  ا موظف    اكن  ألنه  ب؛يْ الهي   رجب  األستاذ  األوىل
  ذلك   ورفضت .  العزيز  عبد  بن   عمر  جامع   واكن  الوقت  ذلك  يف  شاغر   جامع   أكربَ 

 .اللكتاوية يف بييت عن للبعد
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ا   سيدنا   واكن  تزوجت  وعندما    وبعد   ابليك  عبدو  احلاج   عيم  بيت  يف  مدعو  
  املنشفة   ومعه  وراءه   عبدو  واحلاج  يديه  يغسل   املغسلة  ىلع  سيدنا   وقف  الطعام 
 . حممود  الشيخ زوجة ورايئ: لسيدنا  عبدو احلاج فقال. زوجيت ووراءه لسيدنا 

 حممود؟  الشيخ  مع عروس  يا  حالك كيف:  هلا  سيدنا  فقال
م   لم ولكنْ  خبري : فقالت ،بالزواج عهد   حديث وكنُت   .امتحانابلكلوريا  يقد 
 «. ابلكلوريا  ىلع  قدم : سيدنا  لك  يقول: هل قويل مخله،  يقطع: »سيدنا  فقال
  َك تُ جَ وْ زَ   ايلوم:  عبدو  احلاج  يل  قال  وجلسنا   ابليت  سيدنا   اغدر  أن  وبعد

  أن   تريدين   كنت   إذا   بنيت  يا :  البنته  قال   ثم  .(احللبية  اللهجة   ىلع   ـهكذا)  خب صت
م    السنة   أول  يف   سيدنا   ختربي   أن  فعليك  لك  يستجب   ولم  ابلكلوريا   ىلع   زوجك  يقد 

 .ا يوم   بعرشين االمتحان قبل ال
:  لزوجيت وقلت .باألسباب واألخذ سيدنا  ألمر االستجابة من بد   ال إذن: فقلت

   .ينتيه  حىت االمتحان مدة  أـهلك عند ابيق
درِّسها  اليت  املناـهج  أنهيت  قد  وكنت  الرشعية  العلوم   نهضة  دار  إىل  وذـهبت

ُ
 أ

 . االمتحان أبواب ىلع  كنا  حيث وغريـهما  الواضحة وابلّلغة القطر   رشح من
:  يل  فقال  سيدنا  من  جاءين  اّلي  باألمر  لطيف  حممد الشيخ   األخ املدير فأخربت 

  مثّل    رضب   ثم  اكملة  سنة  هلا   اتلحضري   من  بد    ال  الرشعية  اثلانوية   يف  ابلكلوريا 
  حيث  واإلجنلزيي   الرياضيات  مادتا   وخباصة  هلا   حيرض  اكملة  سنة  انقطع  بأنه  بنفسه

  ودخل  وجنح.  بدفاتر  املواد  لك  خلص   كما .  اثلانوية  خارج  من  أساتذة  ىلع  درسهما 
:  ونصه  ادلوايليب  معروف  الشيخ   ادلكتور   الوزراء  رئيس   من   وقرار  باستثناء  اجلامعة

  من   بدمشق   الرشيعة  لكية يف  بادلراسة   هل يسمح  الرشعية  اثلانوية   يف   يتخرج من  لك»
 «. تقديره   إىل انلظر دون
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:  هل  فقلت .  أيام  الرشعية اثلانوية المتحان  بيق  وقد  تنجح  أن  يمكن   ال:  قال ثم
 .اتلنفيذ  إال لعَ  وما  مأمور، أنا 

  بني   قوية   شخصيتك  حيث   ادلار  وىلع  عليك  رضر   ـهناك  رسبت  إن:  قال
 . نفوسهم من املهابة  ـهذه فتذـهب ويهابونك الطّلب 

 . األمر أنفذ أن واملهم. مهم غري: قلت
ا   واكنت  فجمعها   ،الكتب  يل  جيمع  أن  سالم  نبيه   حممد  الشيخ  من  طلبت   كمًّ

ا    الرشيعة   لكية  لكيتني  إىل   وانتسبت  وجنحت  الكتب،  أتصفح  ورصت ،  ضخم 
 . األوىل  وتركت اثلانية  ىلع فاقترصت  األزـهر يف  العربية اللغة  ولكية بدمشق

ا   العلم،  طريق  ـهو  سلويك  واكن    سيدنا   بأمر   لدلراسة  مواصليت  اكنت  علم 
ُل   أنين   تعلمت   االبتدايئ  اثلالث  الصف  فيف  الرشيع،  العلمَ   أحببُت   وعيت   ما   أو 

 ـهواية  يل  وصار  السن،  ـهذا  يف  العلماء  كبار  يقتنيها   ال  كتب ا   واقتنيت  احلسن،  اخلط
  يف   شيخنا   يقول   كما «  فقر  وبيعها   غىن  الكتب  رشاء»   قاعدة   ىلع  الكتب  رشاء  يف

 . اهلل رمحه العابدين، زين  الرمحن عبد الشيخ  انلحو
  الشيخ  الرصف  يف  أستاذنا   من  الشهادة  ألجل  ادلراسة  عدم  فكرة  يف  وتأثرت 

 :شوق قول  يردد  اكن إذ املعدل، حممد
 ال  العلم   ّلات  العلم  واطلب

 

خ  وآراب  ادات  ــــــــلشه 
ُ
 ر ــأ

 

  سريي   ـهو  والشهادات  العلم  بأن    مساري،  غري      سيدنا   صاحبت  وحينما 
 . فيه يكون والفتح وسلويك،

 : اللغة اإلجنلزيية واجلرب
رسالة  خاصة، ومما ذكرُت فيها: أنين ُمَقرصِّ  يف املدرسة بمادتني:    كتبُت هل  

 اجلرب، واللغة اإلجنلزيية، لشيئني: 
 لعدم ميل إيلهما، ولعدم وجود َمْن أدرسهما عليه من أـهل الصّلح.

 



 
 

 

279 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انلبهان، وجوابه عليها رسالة ادلكتور حممود فجال إىل السيد  
 

يُدـُهَما نلتقَوى  »فأجابين خبط يده:   أَما عدم ميلك إيلهما فهذا نقص، حيث نُري
ىلع اخلصم ادلاخل واخلاريج. واحلقيقة العلم قَوة لإلنسان، مهما اكن العلم، سواء   

موضعه، اكن رشعي ا أم كوني ا، فيجب ىلع اإلنسان أن يتكمل، حىت يضع العلم يف  
مرادان،  ألنهما  وكوين؛  رشيع  بني  ْق  ُتَفرِّ فّل  الواضع.  وـهو  امللكف،  ـهو  حيث 

لْمني.   وحاملهما أقوى من حامل أحد العي
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ا.   الرابطة، وال ختَش أحد  وأما وجود من تدرس عليه فاخرت األصلح، وكن يف 
 والسّلم«. 

 : نفس من  أستدينُ 
 (1) «معك واهلل اآلخرة، يف وال ادلنيا  يف ال يضيمك ال اهلل»

  بيته   إىل  فحرضت   طليب،  يف  فأرسَل   اللكتاوية،  يحِّ  يف  بييت  سأبيع  أنين  سيدنا   بلغ
ا  واكن الفجر، صّلة بعد  ! بيتك ستبيع أنك سمعت: يل  فقال الفراش، يف مريض 

 .نعم: قلت
 ملاذا؟ : قال

  املاجستري  مرحلة  يف   اآلن  أنا   ادلراسة،  بمتابعة  تأمرين  ألم  سيدي  يا :  قلت
 .فلوس  إىل وحباجة وادلكتوراه،

 يلزمك؟   كم: قال
 .مبدئيًّا   لرية آالف  ثّلثة حبدود : قلت
 .يلعطيين خزينته  إىل مرساع   فراشه من  وقام أعطيك، أنا :  قال

 . تعطيين أال اهلل رسول حببيبك أسألك: هل فقلت
ا    علم    ىلع  وكنت  وجلس،  مكنه  إىل  رجع  ملسو هيلع هللا ىلص  األعظم  باحلبيب  سؤايل  سمع  فلم 

ْطبيَقْت   اجلبال  كأن    أشعر  شيئ ا   منه  أخذت  لو  ألنين  جُيليُسُه؛  اّلي  بالالكم
ُ
  ىلع   أ

  ـهذا   وإن ما   أبالغ،  ال  أنا )  ريب  من  خجّل    انلاس  بني  أميش  أن  أستطيع  وال  رأس،
 (. واقيع  من بسيط جزء   التشبيه

 

 عن الشيخ حممود، رمحه اهلل.  ( من أقوال سيدنا  1)
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 إذن؟  بالفلوس  ستأت   أين من ودلي، يا : قال
 . نفيس  من أستدين: قلت
 نفسك؟ من تستدين كيف: قال

 . بيت ا  أشرتي  ريب يغنيين وحينما  بييت، أبيع: قلت
 الالكم؟  ـهذا  تعلمت ممن: قال

 . سيدي منكم: قلت
عطيك وأنا  ابليت، تبعي  ال: قال

ُ
 . أ

  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  األعظم  باحلبيب  أسألك:  هل  فقلُت   يلعطيين،  برسعة  ثانية  مرة   وقام
 . عنده  بعظيم   سأتله ألنين فجلس؛ جتلس،

 . أُمن   ال فأنا  تأخذ؛ ال أبيك ومن  خْذ، مين: قال
 .أيب من  وال منك آخذُ  ال أنا : قلت
 ملاذا؟ : قال

ا  لست أنا : قلُت  بْتُك أنا  معك، تاجر   .هلل َصحي
 ادلنيا   يف  ال  يضيمك  ال  اهلل:  وقال  عيناه،  ذرفت  أن   إال    سيدنا   من  اكن  فما 

 . معك واهلل اآلخرة، يف وال
  رمحات  سحائب  عليه  به،  العهد  آخر  ـهذا  واكن  القاـهرة،  إىل  وسافرت   وودعته،

 .فراشه يف مريض    وـهو حىت بنا  يهتم    اكمل، مربٍّ  من ورضوانه اهلل

 :العسكرية وقت حاهل
اإللزامية(  ملَ العَ   خدمة  قبل  اللكتاوية  يف  جماور ا   كنُت   ُطليبُت   ثم  ،)اجلندية 

ا، أبكي فكنت للعسكرية،    ويصاهلم؟ رضيع وأنا  العسكرية إىل أذـهب كيف كثري 



 
 
 

 

282 

  للفيويم،   املنري  املصباح  كتاب  العابدين  زين  اخلري  أيب  الشيخ  مع  أدرس   كنُت 
ا، يهدئين فكن أبكي، يراين واكن  . أقتنع ما  ولكن كثري 

َب  إَن   سَمُعهُ أ حَمَ ضتيَن انلُ صَح لكن لَسُت  الي   َعن    الُمحي  َصَممي   يف  الُعذ 
 ما   وابلكء  اللكتاوية،  يف  تركته   ألنين  قلب؛   بدون  وأنا   العسكرية  إىل  ذـهبت   ثم 

  ما   ولكن   يصربين،  يشعر  واّلي  بمأسات،  يشعر   أحد   اكن   وما   عين،   ينقطع   اكن
   .أفطم  لم أين  يدري 

 : الفطام يؤمله والطفل
  من   واحد  شهر  وبعد  ومرص،  سورية  بني  الوحدة  زمن  يف  عسكرييت  واكنت
  سنتني   وبعد  وستني،  واحد  اعم  انلحّلوي،  الكريم  عبد  االنقّلب  قاد  عسكرييت

ا   . العسكرية من رُسِّحت تمام 
 :  ومنهم الشيوخ، ىلع بادلرس  انشغلُت  العسكريةي   ومدةُ 

  إبراـهيم   والشيخ  حبنكة،  حسن  والشيخ  وزيت،  دبس  الوـهاب  عبد  الشيخ
  وأحرض   الفجر،  بعد  يوميًّا   السعود   أيب  تفسري  حسن   الشيخ  مع  أقرأ   فكنت  ايلعقويب،

 . كثري  ابن  تفسري لقراءة  اجلمعة يللة العشاء بعد
ا   يل   بالنسبة   األغرار  دورة  واكنت ا،  شهر  لُت   فقد  واحد   اإلشارة  ثكنة  إىل  ُحوِّ

 بواسطة   املعلَق  جامع  يف  ـهناك  وجاورت   واخلط،  الرسم  لعمل  دمشق  جامعة  أمام
 . اتلوبة جلامع  املّلصق بيته من قريب وـهو الوـهاب، عبد الشيخ

َدرُِّس   وكنت  الشيوخ،  ىلع  أقرأ   إذن  فكنت
ُ
  ادلرس   وحيرض  انلدى،  قطر  رشح  أ

َدرُِّس   كنت  كما   الصف،  وضباط  اجلامعة،  من  طّلب
ُ
  مراق   كتاب  الفقه  يف  أ

 . انلووي  اإلمام  مدرسة اكنت  اليت  احلديث دار يف الفّلح،
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  يف  املجاورة  إىل  رجعت  سنتان  ومدتها   العسكرية  من  رسحت  أن  بعد  ثم
  يل   واكن  اللكتاوية،  املدرسة  سيدنا   فتح   ا تقريب    بسنتني  رجويع  وبعد   اللكتاوية،

 . فيها   أستاذ أول كنت بأن الرشف

 : ساعة نؤمن بنا تعالوا  حلقة
 إخوانه  توزيعُ   الرشعية  العلوم  نهضة  دار  نشأة  قبل    السيد  أعمال  مين
  قََدم   هل   ممن   العلم   أـهل  من  بأمري   مرتبطة  جمموعة   ولك  جممواعت،   مخس   إىل   اخلواص

 والشيخ  عّليا، ادلين عّلء  والشيخ حسون، أديب الشيخ وـهم   سيدنا  عند وقيَدم
 . (فَجال حممود )   اللكمة  ـهذه واكتب فرفويط، حسان  والشيخ لطيف، حممد

  واتلوايص   العلم،  وطلب  ساعة،  نؤمن  بنا   اجلْس :  احللقات  ـهذه  من  واهلدف 
  يف   سيدنا   مع  لقاءات  احللقات  هلذه  واكن.  واخلميس  االثنني  وبصوم  القرآن،  بتّلوة

  حلقات  من  األفراد  وبعض   سيدنا   ضيوف  حبضور  ويُسمح   اإلخوان،  أحد  بيت
 . ادلعوة صاحب أو سيدنا  بدعوة أخرى 

 : اللكتاوية يف  ُمَدرس   أّولُ 
ا   حوت   الرمحن  عبد  الشيخ  ُعني     الطّلب  باستقبال  وبدأنا   للمدرسة،  مدير 

  بسيط   بامتحان  الطّلب   نقبل  وكنا .  األحرف   ـهذه  واكتبي   سيدنا   من  مؤلفة  بلجنة
ا  .  االبتدائية  الشهادة  رشط   بدون جدًّ

 .  باحلساب وأسأهل واكتب، اقرأ : للطالب أقول سيدنا  أمام وكنت
:  سيدنا   أمام  هل  قلت  املتقدمني  أحد  أن  حىت   ناجح،  اكتبه:  سيدنا   يل  يقول  ثم
 .  انلاجحني مع  اسمه  اكتب: سيدنا  فقال! ا عصفور   فرسم عصفور، اكتب

  وقتها   وكنت  سيدنا،  باختيار  فيها   أستاذ  أول  وكنت  املدرسة  بدأت   وـهكذا 
ا    غري   ألنين  املتوسطة  سوى   شهادات   عندي  يكن   ولم  الشيوخ،  ىلع  بادلروس   مهتمًّ
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 ومما   وانلحو،  اخلط  مادة  األول  الصف  يف   ودرَست  ،(وقتها   يف)  بالشهادات  مؤمن
ا  به لكفت  .الليلية املراقبة أيض 

  من   سيدنا   اختارـهم  األساتذة  وبقية  القرآن،  بتعليم  بشري  الشيخَ   سيُدنا   ولكَف
 .  وغريـهم أديب والشيخ فرفويط كحسان إخواننا 
 اكلشيخ  إخواننا   من  أساتذة  واختار  واثلالث،  اثلاين  الصف  سيدنا   افتتح  ثم
  الصف   يف  انلحو   تلدريس  حامد  نذير  والشيخ   محيدة،  صالح   والشيخ  بشري،  صالح

 الليلية   للمراقبة  حوت   حممد  والشيخ  دروس،  هل  عّليا   ادلين  عّلء   والشيخ  اثلالث،
 . وغريـهم

  عقيل،  ابن   رشح  ودر ست  ابلّلغة،  ودر ست  سنوات،  سبع  القطر  درَست  وقد
ا   املدرسة  سارت   وـهكذا   سيدنا   وتوجيه  إرشاف  حتت  ذلك  ولك  العلم،  يف  قويًّا   سري 
 . 

 : انلدى قطر  رشح تدّرس  أن يأمرك سيدنا
  عبد   الشيخ  أستاذنا   طلب  -اهلل  رمحه-  لطيف  حممد  الشيخ  املدير  أن    سمعت

  انلدى   قطر  رشح  واملقرر  انلحو،  مادة  يلدر س   -اهلل  رمحه-  العابدين  زين  الرمحن
  أسئلتهم  اكنت  الزين  حممود   الشيخ  املرحوم  وباألخص   الطلبة  ولكن    ـهشام،  البن

ن  وـهو   أستاذي  وـهو   اتلدريس،   وترك   الشيخ  فزعل  حُمرج،  وبعضها   كثرية   يف   متمكِّ
 السؤال  ىلع  تعلموا   اللكتاوية  طّلب  طبيعة  ألن.  يعقب  ولم  ترك   ولكنه  انلحو  علم
 . أستاذ للك حيلو ال األسلوب  ـهذا  ولكن الفهم، ديلل وـهذا 

ا   اكن   املدير   واملرحوم ا   فطلب  جامعية،  شهادة   حيمل  بأستاذ  يأت   أن  حريص    أيض 
  اتلويم، قرية  يف  واكن  حلب، يف  انلبهان  سيدي يكن  ولم  وغريه،  انلارص زـهري  الشيخ
 زـهري  الشيخ  عليه  فعرضا   عّليا   ادلين  عّلء   الشيخ  ومعه  سيدنا   إىل  املدير  فذـهب
 . انلحو مادة  تلدريس وغريه 



 
 

 

285 

 اذـهبا ! فَجال؟ حممود   الشيخ نوترتاك وفّلن بفّلن  تفكران  ليمَ : هلما  سيدي  فقال
 . اثلالث للصف انلدى  قطر رشح  تدر س  أن يأمرك  سيدنا : وقوال بيته يف إيله

  من   أستنشق  وصعدت  األمحر،  باب  يف  جاميع  يف  العشاء  صّلة  صليت  وكنت
ة   من   رويح  ترقص   طرب ا   متأمّل    فجلست  اللكتاوية  عبري   نسمات    ومن   الوجد  شد 

  شغاف   خيرتق  اّلي  الكمه  وسماع  ملرآـها   القلوب   تنخلع  اليت  احلبيب  حراكت  تذاكر
 . أحد  رؤية أود   كنت وما . لعذوبته القلب

 لطيف،  والشيخ  عّليا   الشيخ  وـهما   استحياء  ىلع  إيلَ   يمشيان  رجّلن  فجاءين
  نلؤدي   ابليت  إىل  تذـهب  أن  نريد:  -عليني  يف  شأنهما   اهلل  أىلع-  عّليا   الشيخ  فقال

 . بيتك إىل نذـهب أن سيدنا  أمر كما  إيلك سيدنا  رسالة
 وأننا   تفصيّل    جرى   عما   حيدثين  عّليا   الشيخ  فبدأ  فحرضا،  ابليت   إىل   فذـهبت

  ليمَ :  وقال  سيدنا،  فعاتبنا   سيدنا،  يلختار  انلحو  مادة  تلدريس  أفراد  عدة  ذكرنا 
ا   هل  إرضاء    بيته  إىل  اذـهبوا   حممود؟   الشيخ  عن  أعرضتم   سيدنا :  وقولوا   وتكريم 

 . اثلالث الصف  لطّلب انلدى قطر رشح  تدرس   أن يأمرك 
نيه  سنوات  سبع  ودرَسته  األمر  فامتثلت

ُ
  فأفدت.  سنة  لك  يف  اكمّل    الكتاب  أ

  .أوفياء جنباء لطّلب درسته ألنين واستفدت

 : الرضا  لك عنه  راض أنا
  أنا   ـهل:  نفيس  أسأُل   حساب،  ألَف   هل  أحسُب   سيدنا   لقاء  أريد  حينما   كنُت 

 مطرود؟  أنا  ـهل مقبول؟
 . إجّلل خوف أخافه أخشاه، وََجل، ىلع معه كنت

 ها حبيبُ  عني  ءُ ْل مي   ولكن لع    ة  رَ دْ قُ  كي بي  وما   إجّلال    كي ـهابُ أ
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ا  قليب  ىلع  دخل  ما    وإن .  ال..ال  حيبين،  أو  منه،  قريب   أنا   أو  عين   راض   أنه  ما   يوم 
  بكرثة   أشعر   كنت  بل  معه،  اجللوس   حني   واالرتياح  باالطمئنان  أشعر   كنت

  أصحايب  بعض  من  أطلب  وكنت  به،  اللقاء  قبل  نفيس  وأحاسب  واّلنوب،  الغفلة
   اغضب؟ أم حممود  عن راض  ـهو  ـهل سيدنا،  عين يسأل أن

»سيدنا   فيقول »يقول  ثم   الرضا«،  لَك   راض  أنا :    عنه   راض  غري  أنا   قال  ومن: 
 . مخلهم« يقطع

ا،   أؤذي  ال  كنت  وإن  رش  لك  مأوى   فيها   مطهرة،  غري  فأراـها   نفيس  أراقُب    أحد 
ة،   غري  لكنها   ،(أحد  بمصيبة  أشمت  وال   الغفلة،   فيها   اهلوى،  وفيها   ادلنيا،  فيها   مزاك 

ا  داويت ولكما   .جرح سال جرح 
  قديم،   إىل  فرق  من  غفليت  يل  تنكشف    سيدنا   بمجالسة  أرُشف  حينما 

،  لك  مأوى   يا :  نلفيس  فأقول   تقصريي،  وأشهد   وـهذه   احلجاب  ـهذا  مىت  إىل  رش 
 ! الغفلة؟

ا  ألىق  أن  أريد  وال  بروحانية،    سيدنا   جملس  من  وأخرج   اكنت   مهما   أحد 
ا   سمعت وإذا   حاملين، وـهو  املّلئكة  مع   كأين  جتدين  حيث مرتبته،  سيدنا   من   مدح 

 . اهلل  مكر تأمنْ  ال -وجل   عز   -هلل منسوب  ـهذا: أقول نلفيس، أطمئ   وال أستغربه
  يريَك   اّلي   الصادق  الصاحُب   الصاحَب،  الصاحَب :  يقول    سيدنا   سمعت

ر،   تكرب    مرآة  تشرت  ال  نقصان ا،  وال  زيادة  يريك  ال  عليه،  يه  ما   ىلع  نفَسك   وتصغ 
 . اـه. عليه ـهو  ما  ىلع اليشء تريك حجريَة  مرآة نلفسك اجعل بل

ا،  ! يزول ال باّلات وما  وأخري 

 : واحد بَنَفس   اذوق   ذلك  لك ستشاـهد
  حممود   الشيخ  يل  أحرضـها   نسخة  احلقائق  بوارق  كتاب  يدي  خبط  كتبت

  أبيق   أن  استحييت  ثم  هل،  واثلانية  يل  واحدة  نسختني  فكتبت   ،-اهلل  رمحه-  مهاوش 
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  تأتيك   وملا   عندك،  اتركها : ) يل  قال  سيدنا   ولكن.  لسيدنا   فقدمتها   عندي  نسخيت 
  عند   املكية  الفتوحات:  يل  قال  ثم  ،(واحد   بنََفس    ا ذوق    ذلك   لك  ستشاـهد  املحبة

 . باء كألف  العارف
  حمبة   من  إيله  وصل  ما   إىل  نلصل  الصادقة؛  املحبة  يرزقنا   أن  أسأُل   تعاىل  فاهللَ 

 . ملسو هيلع هللا ىلص ورسوهل، اهلل

 :  سيدنا إىل  رسالة
  يلعطيين  سيدنا   إىل  وأرسلتها.   زواج  بأمر  متعلقة  سيدنا   إىل  رسالة  كتبت  مرة  
  لعند   ادخل:  لطيف حممد للشيخ فقلت سيدنا، غضب من  أخىش كنت وأنا  اجلواب،
  جاءتين :  وقال  الرسالة،  سيدنا   قرأ .   الرسالة  ىلع  تعليقه  سيكون   ماذا  واستمع  سيدنا،

  .اإلهلية  احلرضة  مع األدب كيف باهلل العارف  تعل م الرسالة  ـهذه

 : -اهلل رمحه- رآـها مبرشات
  فوق   الفراش  ىلع  مستلق  وـهو ـه1419  اعم  األول  ربيع  يف  املنام   يف  سيدنا   رأيت  

ث وـهو إخواننا  الكعبة وحول الرشيف،  امليك احلرم يف الكعبة  . إيلنا  يتحد 
 يف  رسيره   ىلع  يستليق  حياته  حال  يف  -عنه  وريض  اهلل،  رمحه-  اعدته  من  واكن
 . ينام أن إىل يذاكرنا  وـهو حوهل  وحنن للنوم غرفته أمام العيشاء بعد اللكتاوية

 عُل،  من  فنظرت   واسعة،  ويه  اللكتاوية،  يف  أنين  احلج   أشهر  يف  املنام  يف  ورأيُت 
 . الرشيفة والقبة انلبوي  واملسجد والكعبة، احلرام املسجد فيها  أرى  يب فإذا

  فَليمَ   ـهنا،  واحلج  ـهنا،  احلرامان  املسجدان  دام  ما :  نفيس  يف  وقلت  فتعجبُت 
 . تقريب ا   سنة مخسني من الرؤيا  ـهذه ! احلجاز؟ بّلد  يف  احلج  إىل لذلـهاب انلاس يتهيَأ

  داخل   حبلب  الكبري«  اجلامع»  يف  أنين  بسيدنا   -معرفيت  أَول  يف-  املنام  يف  رأيتو
 :  متوايل ا  خافت ا  صوت ا  أسمع املسجد
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 !  حممود  يا   حممود  يا  حممود  يا 
ا   واكن  سيدنا،  صوت   ـهو  فإذا  الصوت،  حنوَ   فاجتهُت    مقام  جبانب  حجرة    يف  جالس 

 . بالكتب مملوءة واحلجرةُ  زكريا، سيدنا 
ناديَك   أنا :  فقال.  سيدي  يا   نعم:  فقلت

ُ
  مكتوب ا   ووجدُت !  أنت؟  فأين  زمن    من  أ

ج  وال: »ُمْذـهب مجيل  خبط   احلجرة باب ىلع « أـهلي  غريي  ىلع تعرِّ  . الصدقي

 : األوىل ادلرجة من  حممود 
  يقول     سيدنا   من  أنا   سمعت:  قال  -اهلل  رمحه-  احلوت   أمحد  الشيخ   نلا   كتب

 (. األوىل ادلرجة من حممود  الشيخ  عندي: )فجال حممود  الفاضل أستاذنا  عن

 : ذهيتالم 
 يف   العلمية  احللقات  ويف  الرسيم،  اتلعليم   يف  العلم  طّلب   مئات  يديه   ىلع  قرأ  

ا  مخسني قرابة واملزنل، املساجد  . اتلعليم يف قضاـها  اعم 
  عرش  ثّلثة  قرابة  الرشعية  العلوم   نهضة  دار  يف  يُدرِّس   اكن  حلب  مدينة  فيف

ا   .اعم 
ا   عرش  اثين درََس   أبها   مدينة  ويف   االجتماعية  والعلوم  العربية   اللغة  لكية   يف  اعم 

 ـه 1398  اعم  منذ  الرشيعة،  وقسم  العربية  اللغة  قسم  يف  والعروض،  والرصف  انلحو
 . ـه1411 اعم إىل

ا    درَس   ذلك   وبعد اعم  عرش    الرشيعة  لكية  يف  األحساء  مدينة  يفأحد 
  ادلين،   وأصول  والرشيعة،  العربية،  اللغة  أقسام  يف  باألحساء،  اإلسّلمية  وادلراسات

 .يديه   ىلع والطابلات الطّلب مئات  فتخَرج ـه،1422 اعم إىل
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 : الوظيفية  أعماهل
  احللقات   ويف  الرشعية،  العلوم  نهضة   دار   يف  حلب  مدينة  يف  للتعليم  تصَدر

َدة،  مساجد  يف  خطيب ا   واكن  العلمية،  العاملية  ادلكتوراه   درجة  ىلع   حصوهل  وبعد   عي
  العربية   اململكة   إىل  ارحتل  األوىل  الرشف   مرتبة  مع  ممتاز  بتقدير   األزـهر   جامعة  من

ا   وعرشين  مخسة    اإلسّلمية  سعود   بن  حممد   اإلمام  جامعة  يف  فدرَس   السعودية،   اعم 
َدة  وَشَغل  واألحساء،   أبها   مدينيت  يف  اللغة  قسم  واكلة  منها   إدارية،  مناصب  عي

  العربية   اللغة  لكية  آنذاك  اسمها   واكن)  خادل  امللك  جبامعة  رئاسته  ثم  العربية،
  وعضوية   ،(بأبها   اإلسّلمية  سعود   بن  حممد   اإلمام  جامعة  فرع   االجتماعية  والعلوم
  وزارة   إىل  انتقل  ثم  األستاذية،  درجة  إىل  ورىق  اإلمام،  جامعة  يف  العليم  املجلس
  وادلعوة   واألوقاف  اإلسّلمية  الشؤون  وزير  ملعايل  مستشار ا   اإلسّلمية  الشؤون

 . الشيخ آل صالح الشيخ واإلرشاد،
  اإلنتاجات  وحتكيم  وادلكتوراه،  املاجستري  رسائل  من   كثري  مناقشة  يف  شارك 

 .وأستاذ مشارك، أستاذ رتبيت إىل للرتقية أو العلمية  املجّلت يف للنرش العلمية،
 . املعلوماتية الشبكة ىلع العاملية املعرفة جامعة يف درَس 

 .  القرآنيةَ  والقراءاتي  واللغةَ  والعروَض  والرصَف  انلحوَ  الطّلبي  آالُف  عليه قرأ 

 : العريب اخلّط  مع   رحلته
  عبد »  األستاذ  عن  حلب   مدينة  يف  سنوات،  عرش  وعمره   الرقيع  اخلَط   أخذ

  العربية   اخلطوط   سائر  ىلع  تدرَب   ثم  املستدامية«،»  يح    مسجد  يف  جاويش«،  القادر
 .الرفايع« إبراـهيم» األستاذ الشهري  حلب خطاط ىلع بعد فيما 

  القادر  عبد  األستاذ  حبلقة  اتلحاقه  من  يسرية  مدة   بعد   أنه  -اهلل  رمحه-  وحييك
  يلعرف   -اهلل  رمحه-  وادله  راجعه  وعندما   هل،  سطر  كتابة  من  األستاذ  امتنع  جاويش
 . خطي« مثل صار خطه: »هل قال السبب
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  يف  الكبرية  واملهارة  الفهم،  ورسعة  اّلاكء،  حبدة  يتمزَي   -اهلل  رمحه-  اكن  فقد
ا   واكن  العربية،  اخلطوط   أغلب  فأجاد  جديد،  لك  إتقان   مقل    أنه  مع  الرسم،  يف  ماـهر 

 .فيه
  يرُصي    الطباعة  إىل  يدفعها   وعندما   اجلميل،  الرقيع  خبطه  مؤلفاته  يكتب  واكن
 باحلاسوب، كتابته تُعاد وال نفسه،  املؤلف  خبط الكتاب طباعة  ىلع املطابع أصحاب

 . ذلك ىلع يوافق  يكن لم أنه إال
 

 
 نموذج من خطه )رمحه اهلل( 

 : الكتب مع   رحلته
  مكتبتان  عنده  وأصبح  صغره،  منذ  ويقتنيها   الُكتُب،  يهوى   -اهلل  رمحه-  اكن
  حتتوي   الرياض،  مدينة  يف  واألخرى   بسورية،  حلب  مدينة  يف  إحداـهما   كبريتان،
  من  أكرث يف القديمة،  الفاخرة الطبعات ذوات انلفيسة، الكتب آالف ىلع املكتبتان

 .  خزانة  وثّلثني مخس
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يَة   مقابلة ويف  : اآلت  قال الكتب عن ُسئل  وقد معه صحفي
ْعَشُقُه،(  الكتاُب )  احلياةي   يف  ـهواييت

َ
  وأرغُب   وبُلْناَي،  يلّليَ   وـهو  به،  وأـهيمُ   أ

 . الصقيل األبيضي  الورقي  ىلع واملطبوعةَ  املصَحَحة،  املنَورةَ  املرشقَة، الطبعـاتي 
 صحيح » طفل   وأنا  اشرتيُت  ُعُمري، من العارشةي  يف الكتاب القتنايئ ابلدءُ  واكن

،»   للرسخيس،   املبسوط«»  من  أجزاء  وبعَض   مشكول،  غريَ   احلليب،  ابلايب  طبع  مسلم 
 . اجلب يف مسجون وـهو مؤلفه أمّله ،اجزء   ثّلثني ويبلغ

 الشاف«  الكيف»  الرابع  اجلزء   آخر  يف  وطبـع  الكشاف«،»  تفسري  اقتنيت  كما 
 . حجـر البن

  ورق    ىلع  اكملة  أجزاء  ثّلثة  يف  واكنت  األوىل،  الطبعة  للزرلُك  و»األعّلم«
«»  أن    فالظاـهر  األعّلم«،»  باكورةُ   ويه  أصفَر، َ لُْكي ري   بهذا   أصبحَ   حىت  فيه  زاد  الزِّ
 . اآلن إيله وََصَل  اّلي  الكبريي   احلجمي 

 . مصقول أبيَض   ورق   ىلع جمدلات مخسة يف للمنذري  والرتـهيب« و»الرتغيب
 . األزـهرية  الطبعة عقيل« ابن  رشح ىلع اخلرضي  و»حاشية

   أنَت :  يل  وتقول  تطاردين،  -  اهلل  رمحها   -  الطيبة  أيم  واكنت
ُ
  الُكتبي   ـهذه  يف  تقرأ

،  الرابع  الصف  يف)  يومها   وكنُت !  ؟ستنجحُ   فكيف  دروَسك،  تذاكرُ   وال  الصفراءي
  من   هلا   املمزيةُ   العّلمةُ   ـهو   األصفرُ   والورُق   ،(حبلب  انلرص  مدرسة  يف  االبتدايئ،

،  الكتبي  ُين  اكنت   وربما   املدرسيةي رَْعويي   ال  ولكنين  وُتَعنُِّفين،  تُوخبِّ
َ
 وال  حمبويب،  عن  أ

، بعذلي  أـهتم    : القائل بقولي  وأتمثَُل  العَذالي
نْ  انل ْصحَ  حَمَْضتيَني  ْسَمُعهُ  لَْسُت  لَكي

َ
َب   إنَ  أ  َصَممي    يف  الُعَذالي    عني    الُمحي

ريد   املكتبة  يف  ا كتاب    أرى   كنت  وحينما 
ُ
   ال  ثمنَه  أملُك   وال  رشاَءه،  وأ

ُ
  يل   َيْهَدأ

، ، يل يرتاحُ  وال  بال   إىل وأضَمه لرشائه، ثمنَه أمجعَ  حىت َعيينَ  من انلومُ  ويذـهُب  قلب 
دَ  إن ا منكرسي   ا حزين   أكونُ  وكم مكتبيت، يَه أن أستطعْ  أولم مين، الكتاُب  فُقي ْشرَتي

َ
 . أ
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 :مشاخيه
  كبار  أيدي   ىلع  العلمية  احللقات   يف  واللغوية  الرشعية العلوم  -اهلل  رمحه- تلىَق 

  وبالعلوم   انلفس،  بزتكية  أمره   أول  يف  اعتىن   وقد   ودمشق،  حلب  مدينيت  يف  العلماء
  الكريم،  بالقرآن  كذلك  واعتىن   والفقه،  الرشيف  انلبوي   احلديث  من  الرشعية
،  وانلحو،  واملنطق،   العلمية   احللقات  يف  اتلدريس  ذلك  بعد  وتوىَل   والسلوك،  واخلط 

 العليا   وادلراسات  ابلكلوريوس   مرحلة  يف  ثم  الرشعية،  العلوم  نهضة  دار  ويف
 .الرشعية  العلوم ىلع هل معين ا  تلكون العربية اللغة يف ختصص 

 : حلب مدينة يف عنهم  أخذ اّلين العلماء أشهر من واكن
 (. واتلجويد القرآن)  خياطة  جنيب حممد الشيخ

 (. ومصطلحه  احلديث  علم)  ادلين  رساج  اهلل عبد والشيخ
 (. احلنيف الفقه )  املّلح حممد والشيخ
 . الكبري احلنيف الفقيه الرشيد، حممد والشيخ

 (. الشافيع الفقه أصول) الشافعية مفيت ،يجالعب أسعدحممد  الشيخو
 (. وابلّلغة والرصف انلحو)   العابدين زين  الرمحن عبد والشيخ
 (.وابلّلغة والرصف  انلحو)  عنداين عمر والشيخ

  عنداين  عمر  الشيخ  ىلع  درست:  اهلل  رمحهفجال،    حممود   الشيخ  عنه  كتب نلا 
 العطار  حاشية  يف  أحيان ا   نقرأ   وكنا   األزـهري،  خادل  للشيخ   األزـهرية  رشح  كتاب
  أسفل   ابلياضة  جامع  ادلرس   ومكن  عرش،   الرابعة  يتجاوز  ال  عمري   واكن  عليه،
ا   ـهذا  عمر  الشيخ واكن  وحدي،  يل   ادلرس  ويقرأ   اللكتاوية،  جامع   وكنت   متقن ا،  حافظ 
ا،  فيه  يصل   بكر  أيب  الشيخ   جامع  إىل  معه  أميش   أي   منه   أسمع  ال  وكنت  إمام 
ا؛  انلبهان  بسيدنا   العارفني  من  واكن  العلم،  يف   إال  الصمت  كثري  اكن  ألنه  لكمة؛  تمام 
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  حرضة   وهل  كرث،  تّلميذ  هل  مربٍّ   شيخ  ظهر  قد  حلب  يف  واكن  سيدنا،  سن    يف  ألنه
ا   يعمل  لم  وسيدنا -  ذكر، -بالعلم  وحيببهم  وبانلظر  باملذاكرة  أصحابه  يريب  وإنما   ذكر 

 قريب  وكنت  انلبهاين؟  الشيخ   أم  فّلن  الشيخ  أفضل  أيهما :  عمر  للشيخ  فقلت  ،
  الشيخ   عند  واحدة  مذاكرة  حضور  ودلي  يا :  حبماس  فقال  سيدنا،  إىل  بامليجء  العهد

 . اـه.  فّلن عند  ذكر جملس  سبعني  من أفضل انلبهاين
 من شيوخه: و

  مجيل  والشيخ، ـهّلل حامد والشيخ، املرصي  أمحد والشيخ، املعدل حممد الشيخ
زين    حممد   والشيخ،  يج  بصمه  سايم  والشيخ،  سَكر  الوـهاب  عبد  والشيخ،  عَقاد

 . العابدين  زين اخلري أبو حممد والشيخ، مزراب مصطىف والشيخ، جذبة العابدين 
 :أمثال العلماء بعض  عن أخذ دمشق مدينة ويف

  احلنيف   الفقه )   وزيت  بدبس  الشهري  احلافظ  الوـهاب  عبد  الشيخ   العّلَمة
 . (1)(واألصول
   كنت:  اهلل  رمحه،  قال

ُ
 يف(  املختار  تلعليل   االختيار)  الوـهاب  عبد  الشيخ  مع  أقرأ

ا -ادلرس   أحرض   لم   وإن  احلنيف،  الفقه     ال   -منه  بإذن    حتم 
ُ
هل   ادلرَس،  يقرأ   إىل   وحيو 

 . حممود  حيرض لم:  ويقول الكريم، القرآن قراءة

 

  الوـهاب  عبد الزاـهد، املقرئ، احلنيف، الفقيه (:ـه1389-1311) وزيت  دبس الوـهاب  عبد الشيخ  (1)
  اجليّلين،   القادر  عبد  سيدنا   إىل  نسبه   ينتيه   وزيت،   بدبس  الشهري  احلافظ،  الرحيم،   عبد  بن

 قراءته   أاعد  ثم   وادله،  ىلع  حفظ  بدمشق،  العقيبة  يح  يف  ودل  احلفاظ،  من  أرسته  أفراد  أغلب
  ياسني،   حممود   الشيخ:  العلم  يف  شيوخه   ومن   القراء،  شيخ  احللواين   سليم   حممد   الشيخ  ىلع

  حممد   والشيخ  احلسين،  ادلين   بدر   حممد   والشيخ  العطار،  حممود   والشيخ  سويد،   أمني  والشيخ
  يف   ودفن  دمشق  يف   تويف  الكردي،  عيىس   الشيخ   ىلع  انلقشبندية   الطريقة  وأخذ   الكسم،  عطا 

 (. 840) «عرش  الرابع القرن علماء يف وادلرر   اجلواـهر نرث»  انظر. ادلحداح مقربة
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د  وسي دي  شييخ عن  هل أحتَدَث   أن  حيب    الشيخ  واكن   بعد   يوميًّا     انل بهان  حمم 
  أو   شخصيًّا   انلبهان  سيدنا   للقاء  يتشوق  واكن  ساعة،  نصف  ملقدار  ادلرس   انتهاء

 سي دنا   فرحب   لزيارته،  سيدنا   فاستأذنُت   عليه،  أعرفه  أن   مين  وطلب.  جسديًّا 
  ثم   علوم،  من  به  اختَص   بما (  وزيت  دبس)  الشيخ  حتدث   اجتمعا   وحني  بذلك،

  به،   الشيخ  فدـهش   اإلحسان،  ومراتب  اإلهلية  املحبة   يف    سي دنا   فتحدث  سكت،
  عنه  قال  وقد.  القيامة  يوم  لوائك  حتت  حيرشين  أن  سي دي  يا   يل  اهلل  ادعُ :  هل  وقال

 . العلماء يف نادرة الوـهاب عبد الشيخ:   سيدنا 
  -اهلل  رمحه-  وزيت   دبس  الوـهاب   عبد   الشيخُ   عرصه   يف   الصغري  حنيفة   أبو  زار

  ونادى   الصالح،  الرجل  ابلويط  رمضان  مّل   الشيخ  وبصحبته    انلبهان  سي َدنا 
.  شيخك  إىل  تعال:  حممود   يا :  -رضحيه  اهلل  نو ر-  انلبهان  السيد  وموالي  سيدي
 سيدنا   الغرفة  فيف  أيديهم،  وقبلت  اخلجل،  اغية  يف  وأنا   استحياء  ىلع  فجئت

 . األحرف   ـهذه  واكتب -اهلل  رمحه- قربلل فاضل سيدنا  وخادم والشيخان
  لسيدنا   اكن  ايلوم   ـهذا   ويف  بالفرن،  مشوي   كباب  صينية  الطعام  هلم   ووضع

  يا   ضيوفك : »شيج    اعل    بصوت   وينادي   بيده  يطعمهم   قبل،  من  مثله  أر  لم   قوي   حال
ات يكررـها   أكرمهم« رب،  . مر 

 : وابلاطن الظاـهر علماء  من اجلناحني ذا اجعله  اهلل
  أن   أستحيي  كثري    بثناء    احلروف  ـهذه  اكتب   عن   الوـهاب   عبد  الشيخُ   حتدث   ثم
 فقال   يل   ادلاعء   انلبهان  حممد   الشيخ   سيدنا   من  الوـهاب  عبد   الشيخ   طلب  ثم  أذكره،
ا،  يل  الوـهاب  عبد   الشيخ  فداع  أؤمن،  وأنا   أنت   ادعُ :  سيدنا    آمني، :  يقول   وسيدنا   كثري 
  وعند   وابلاطن،   الظاـهر  علماء   من   اجلناحني ذا  اجعله اهلل :  ادلاعء مجلة ومن  آمني، 

  املجلس،   خّلصة  ـهذا.  املطار  إىل  معهما   اذـهب:  سيدنا   يل   قال  لسيدنا   وداعهما 
 . اـه . ال بدألا من  الوـهاب عبد الشيخ  اكن وقد.  أتذكره  ال خاص الكم وـهناك
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  وصوهل   بمجرد   شيخنا   مع  اللقاء  ـهذا  بعد  الوـهاب  عبد  الشيخ  من   الرسالة  ـهذه 
 رمحه  رسويج،  مصطىف  احلاج  بواسطة  سيدنا   من  وصلتين  -اهلل  رمحه-  دمشق  إىل
   .اهلل

 :ونصها 
  املريب   املرسلني  سيد  حبر  من  املستمد  الكملني  ومرشد  السالكني  مريب  سيدي  »
 .  آمني املبدي  املعيد  حفظه  أفندي حممد الشيخ  األستاذ العّلمة الكبري

  حملكم  يف  بزيارتكم  ترشفنا :  وبعد  وبراكته،  اهلل   ورمحة  عليكم  السّلم
ا   اهلل  شاء  إن  يزال  وال  زال  ال  املبارك   والفضيلة   العلم  ونرش  واملواعظ  باإلرشاد  اعمر 

  وبراكتكم   أنواركم  من  يمدنا   وأن  نفعكم،  يديم  أن   تعاىل  ونسأهل  بوجودكم،
ا  وحيرشنا   . ملسو هيلع هللا ىلص  املرسلني سيد لواء حتت مجيع 

  حممود   الشيخ  األخ  وباألخص   داعئهم  وطلب   لإلخوان  السّلم  إبّلغ  والرجاء
 . نفعكم وأدام اهلل حفظكم.  داعئكم من تنسونا  وال فَجال،

 64 اثلاين  ترشين
 احلافظ  الوـهاب عبد

ـ . ا(   وزيت دبس) بـ امللقب  « ـه
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 رسالة الشيخ عبد الوـهاب دبس وزيت إىل السيد انلبهان 
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 مع الشيخ إبراـهيم ايلعقويب: 

ا   عرشين  عمري   اكن  ملا :  -اهلل   رمحه-  حممود   الشيخ  قال   العّلمةَ   اتلقيت  اعم 
  يف   آية    وـهو   دمشق،  يف  -اهلل  رمحه -  احلسين  ايلعقويب  إبراـهيم  الشيخَ   الصالحَ   اتليقَ 

  قرأُت   الفقهية،  األربعة  املذاـهب   عنه  تغيب  ال  ويكاد  والعقلية،  انلقلية  العلوم
لَم  رشح  كتاَب   عليه ل م  ورشح  وأنهيته،   لدلمنهوري   الس   نكمله،   ولم  للملوي   الس 

 .نكمله ولم األلفية  ىلع عقيل ابن ورشحَ  املنطق، يف والكـهما 
 ىلع  درسُت   حينما   ودلي   لم  ايلعقويب  اهلدى  أبو  حممد  الشيخ  اجلليل  والعالم

  ادلكتوراه   بعد  وادَله  زرُت   وأنا   اتلقليدية،  ادلراسة   مع  وادله   من  لك ه   وعلُمه   وادله،
ا  فكن  . اـه. صغره  من لوادله مّلزم 

 ومن شيوخه: 
 (. وانلحو  اتلفسري)  امليداين  حبنكة  حسن الشيخ

 : أمثال األجّلء   األساتذة بعض  عن أخذ القاـهرة  مدينة ويف
 . اهلل فتح حممود   رفعت حممد  ادلكتور  األستاذ

 . ـهارون حممد  السّلم عبد  ادلكتور واألستاذ
 . كحيل  حسن أمحد ادلكتور واألستاذ
 . الزيين طه  حممد ادلكتور واألستاذ

  العربية  اللغة ولكية  حبلب، الرشعية اثلانوية يف العلم عنهم تلىَق  من إىل إضافة  
 . األزـهر يف

  لم   إن  ادلرس   يقرأ   أن   يأىب  وبعضهم  واّلاكء،  بانلبوغ   يصفونه  مشاخيه  واكن
 (. حممود  الشيخ) حيرض
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 ( رمحه اهلل)  مكتبه يف مزنهل

 : مؤلفاته
ا   صنَف  يف  منها   كثري  ُطبع   وقد  والفقه،  وأصوهل  انلحو  علم  يف  الكتب  من  كثري 

ا،  قبوال   ولقيت حياته،  . كثرية تقريظات فيها  وُكتيب كبري 
  حُمَكمة،   جمّلت  يف  منشورة   علمية   وحبوث   مطبوعة،  متعددة  حتقيقات  وهل

 :منها  السبعني، ىلع عناوينها  تربو ايلومية،  صحف يف منشورة ومقاالت
 (. العريب انلحو يف انلبوي   احلديث)  كتاب -1
 (. العريب انلحو يف باحلديث االستشهاد  إىل احلثيث السري)  كتاب -2
 (. واألثر احلديث  ىلع سيبويه عند انلحوي  الفكر ارتكاز)  كتاب -3
 (. للسيويط االقرتاح رشح يف اإلصباح)  كتاب -4
 ( األلفية  قواعد يف اّلـهبية القّلئد )  كتاب -5
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 (. انلدى  قطر رشح تهذيب  يف اهلدى سبل)  كتاب -6
 (. والقافية العروض  عليم يف الوافية)  كتاب -7
 (. العربية  اللغة يف والضعيف الصحيح )  كتاب -8
 (. العريب انلحو يف اإلعراب ىلع اتلدريب: ) كتاب -9

 (. للسيويط وجدهل انلحو  أصول علم يف االقرتاح)  كتاب حتقيق -10
  الطيب   أليب  االقرتاح  يطِّ   روض   من  االنرشاح  نرش  فيض )  كتاب  حتقيق -11

 (. الفاس
 (. الكفية رشح  ىلع  الرىض أحاديث  ختريج)  كتاب حتقيق -12
 (. لدلكتوراه  رساتله وـهو(. )للزجناين  اهلادي  رشح يف الكيف)  كتاب حتقيق -13
 (. للماجستري رساتله وـهو(. )للكفييج اإلعراب  قواعد  رشح)  كتاب حتقيق -14
 (. األشعار علوم يف  انلظار معيار) كتاب حتقيق -15
»حديث  إعراب   يف  رسالة  حتقيق -16   تزل   لم  وباآلخرة   تكن   لم   بادلنيا   كأنك: 

 . ـهشام« البن
 (. باشا  كمال البن  اجلمع  نسبة) يف رسالة حتقيق -17
 (. للسيويط إذن« اهلل الـها » توجيه  إىل اإلذن) رسالة حتقيق -18
 . الكريم القرآن   يف مقاالت جمموعة  وـهو( ورحيان روح) كتاب -19
حَ   ،(لألمانة  اإلنسان  محل   عن   اإلبانة)   كتاب -20  عرضنا   إنَا :  تعاىل  قوهل  فيه  رَشَ

 ومحلها منها  وأشفقن حيملنها  أن فأبني واجلبال واألرض  السماوات ىلع األمانة
ا   اكن إنه اإلنسان  (. 72 األحزاب( ) جهوال   ظلوم 

 أول  فأنا   ودل  للرمحن  اكن  إن  قل:  تعاىل  قوهل  معىن  يف  املبني  القول)  كتاب -21
 ( العابدين 

 (. األربعة  املذاـهب ىلع احلج  أحكم) كتاب -22
 (. ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم الرسول حروب   يف العظيم اخللق)  كتاب -23
 ( اإلعّلمي  يف أكرُب« اهللُ » راءي  حركةي  عن اإلعّلمُ )  كتاب -24
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 (. املجتمع  إلصّلح متكمل  منهج الكريم  القرآن)  كتاب -25
 . السلوك   يف( انلدية  الروضة)  كتاب -26
 (. العلم طلب  إىل الطريق)  تابك -27
 . ( مواقف خصائص، فضائل،   الصديق بكر  أبو) كتاب -28
 .(مواقف خصائص، فضائل،  اخلطاب  بن عمر املؤمنني  أمري) كتاب -29
  ىلع   ابلدر  يللة  القمر   كفضل  اللغات  ىلع  العربية   اللغة  فضل )  كتاب -30

 (. الكواكب 
ْوقَافي  إيَضافَةي  َمْعىَن  حتقيُْق ) كتاب -31

َ
ْمَواتي  إيىل األ

َ
 (. األ

 . ( واملجتمع السياسة يف مقاالت) كتاب -32
 . (تقويمها  ومزيانُ  اللغة  قانون انلحو)  كتاب -33
 . احلنيف  الفقه أحكم يف( واالختيار اللباب بني  اجلمع يف األخيار كزن)  كتاب -34
 (. وخمتارات فوائد) كتاب -35
 . العريب للنحو فيَاض ينبوع  انلبوي   احلديث: حبث -36
 . القرآن أمثال يف اجلُمان  عقودُ : مقال -37
 .العريب  انلحو يف انلرث رضائر: حبث -38
 . القرآنية لةصالفا  يف اتلناسب  حول حنوية  قضايا : حبث -39
 . العريب انلحو يف وانلرثية الشعرية الرضائر: حبث -40
 . احلضارية وقيمته العريب اإلسّليم الرتاث يف: حبث -41
 .االحتجاج  زمان –  بهم املحتج: العربية يف االحتجاج: حبث -42
 .تؤمنوا  حىت  اجلنة تدخلوا  ال: انلبوي  للحديث حنوية توجيهات: حبث -43
 . معرفته طريق  – صعوبته اداعء:  العريب  انلحو: حبث -44
 . طيِّئ  لغة يف حنوية نظرات: حبث -45
 .ومؤلفاته حياته:  الزجناين: حبث -46
 . ومؤلفاته حياته: الكفييج: حبث -47



 
 

 

301 

 . ومؤلفاته   حياته: باشا  كمال ابن: حبث -48
 . ومؤلفاته حياته:  ابلغدادي  القادر عبد: حبث -49
 .حمكيتان فصيحتان عربيتان وسّلسّل   أوال  : حبث -50
 .أرسل الفعل  مع اجلر حروف استعمال مواضع: حبث -51
 . العربية اللغة يف وأثره  األعجمية والرتاكيب األلفاظ شيوع : حبث -52
 .العلم طلب إىل  الطريق: حمارضة -53
 . املخطوطات قيمة: حمارضة -54
 . الطّلب حلية  يف اآلداب ملحة: حمارضة -55

   .الفوائد وخمتارات واملخترصات وابلحوث  واتلحقيقات اتلآيلف من ـها غريو

 : ه وفات
  األول   ربيع   شهر   من  عرش  اثلاين  اخلميس  يوم  ظهر  تعاىل  اهلل  رمحة  إىل   انتقل

 يف الرثى  جثمانه ووري  ،الرياض بمدينة الراجيح جامع  يف  عليه وُصلِّ  ،ـه1437 سنة
ا   وحمبوه   وطّلبه  أبناؤه   نعاه  وقد  ،النسيم  مقربة ا،  شعر  علنت  ونرث 

ُ
 يف  وفاته  وأ

 .العاملية  الشبكة يف األخبار ومواقع  الفضائية  والقنوات الصحف
 يف  ادلنيا   ـهذه  يف  األخري  يوُمه  اكن  فقد  ،اكملة  حياتيهي   خّلصةَ   وفاتيهي   يومُ   اكنو

  موضع  يف العلم  مائدة ىلع  من نقل وقد ،أرسته مع واجتماع وعلم   وصّلة   وذكر   قيام  
 . ونور ا  ضياء   وزادـها  اجلنَة  طيب من ثراه وطي ب اهلل آنسه  ،األخري مثواه إىل صّلته
 
 
 



 
 
 

 

302 

 )رمحه اهلل( القرب ادلكتور حممود فج  
 

 : ايلعقويب اهلدى أبو حممد الشيخ فيه قال
ايلومَ دَ بَ تَ   ماءي السَ   رُ دْ بَ   مكتئب ا   ى 

عَ  ا  إمام  مَ ينيع  العلم  يف   لة  زْن ّل 
إمامُ   رُ حَبْ  ذُ   ابليان   انلحو 

َ
أ  ب  دَ و 

ايلومَ   كي بْ تَ لْ فَ  ـهذا   مكتبة    حمموَد 
كوكبة    ـهذا  حممود فلتبك    ايلوم 
صيِّ من  عليه   اهلل   بهارمحات 

 

املكرمَ    األدبا  و  واألخّلَق   ينيع 
ماك تُسايم األجنم الشهبا   فوق السِّ

الس   جاوز  قد  به  وفضل   ا بَ حُ جمٍّ 
ُكتيبا   نَ مي  قد  العلم  فيها   اتلآيلف 
جنُبا   نَ مي  سادة   صاروا   اتلّلميذ 
 َ بغيث  يقي سْ ت ثراه   با كي سَ نْ مُ   حَ سَ    

 

   .عليني يف بأحبابه اهلل  مجعه  ،اهلل آنسه  ،اهلل رمحه

 

 

 



 
 

 

303 

 :رثاؤه 
 :(1)كتب العالمة ادلكتور حممد فاروق انلبهان حفيد السيد انلبهان

انتقل إىل رحاب اهلل صباح ايلوم يف الرياض األخ الصديق العالم الكبري ابلاحث  
األ عرفت    -وأسكنه فسيح جناته  ،رمحه اهلل-ستاذ ادلكتور حممود فجال  املتمكن 

يف اللكتاوية انلبهانية، واكن من   ا األخ الشيخ حممود فجال منذ أكرث من مخسني اعم  
انلبهان السيد  اجلد  ملجالس  هل  ،املّلزمني  حمبًّ   والصادقني،  ،واملحبني  للعلم   ا واكن 

بالعلماء. ويأخذ عنهم العلم، واكن  ويبحث عن جمالس العلم يف لك مكن، ويتصل  
ا لللكتاوية ولم ينقطع عنها، واكن يتمزي بأخّلقية العلماء يف حياته وحديثه  مّلزم  

، وأـهداين بعض كتبه العلمية، ا متمكن    ا ويتمزي باألدب واهلدوء واحلكمة، واكن اعلم  
العلمية اللكتاوية  أعمدة  من  يت  ،وـهو  واكن  ورموزـها،  علمائها  أساتذة  مزي  ومن 

وقد    -طيب اهلل ثراه -باالستقامة واالعتدال، واكن حيظى بمكنة دلى السيد انلبهان  
أطلعين ىلع بعض ما كتبه من ذكرياته عن السيد انلبهان ويملك الكثري مما حيتفظ  

فهم   يرويه  بما  يوثق  وـهو ممن  ذاكرته  وأتمىن    ا ودقة  وحفظ    ا به يف  تنرش  أوأمانة،  ن 
واملعربة، واكن مما أوصاه السيد انلبهان به كما حدثين    بعض ـهذه اّلكريات املهمة

العلمبنفسه أن تكون عبادت يف    ا ، واكن دقيق  ء غريه وال يش  ، وأن يتفرغ هل  ،ه يه 
 . حتقيقاته العلمية

الصغرية  واملواساة ألرسته  العزاء  أقدم صادق  الكبرية    ،وأجناهل  ،وإنين  أرسته  وإىل 
فقد أضاف الكثري من عطائه    ،وإىل األرسة العلمية يف لك مكن  ،األرسة انلبهانية

والرشيع اللغوي  اختصاصه  جماالت  يف  برمحته    .العليم  يتغمده  أن  اهلل  أدعو 
 الواسعة وإنا هلل وإنا إيله راجعون.

 

: اتلايل   الرابط  ىلع  ،( mfnabhan(: )بوك   فيس)  االجتمايع  باملوقع  صفحته  يف  ادلكتور   فضيلة  (1)
https://www.facebook.com/mfnabhan .م2020 أكتوبر 21 بتاريخ اكن االقتباس . 
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 : الشيخ العالمة مجال شاكر الزناليل كتب و
والصّلة والسّلم ىلع    ،صاحب العزة واجلربوت   ،اّلي ال يموت احلمد هلل اليح  

انلبهان سيدنا حممد  عن  والرىض  أمجعني،  وأصحابه  وآهل  القرآن  عليه  أنزل   ،من 
 . قدس رسه الرشيف

    إين
ُ
  ىلع   ال     زيكمعَ أ

َ
 ين ادلِّ  ةُ نَ سُ  ابلقاء ولكن   نَ مي   ل  مَ أ

 اعش إىل حني  وإنْ  ي  عزوال امل  ميته   بعد بباق    ى املعز    فّل 
 ونعم اخلتام يا شيخ حممود فجال. ،ـهكذا يه ادلنيا نزول وارحتال

اهلميم،   املتوقد  الفىت  ذلك  انلبهانية،  احلرضة  يف  شاب  وأنت  عرفناك  لقد 
ودارت األيام وبعد فراق لسنني عدنا فاتلقينا يف الربوع انلبهانية املرشفة، وإذا بك 

 قد زانك اهلل ـهيبة ورفعة.  بتلك اهلمة واجلدية واملحبة بل
 : فأقول ىلع ما عرفت عنك

َعلَيْهي    ﴿ اَّلَلَ  اَعـَهُدوا  َما  َصَدقُوا  ريَجال   نينَي  الُْمْؤمي َن  قىََضى   مي َمن  نُْهم  حَنْبَُه    فَمي
ُر  نُْهم َمن يَنتَظي يّل   َومي  (. 23)األحزاب  ﴾ َوَما بََدلُوا َتبْدي

اهلل. صدقت    ا ـهنيئ   فصدقك  اهلل  فلقد صدقت  اخلاتمة  ـهذه  حممد  أبا  يا  لك 
واتباع رسوهل   انلبهان    ملسو هيلع هللا ىلصبمحبة  باتباع سيدنا حممد  اهلل  وصدقت    ، فصدقك 

شهادة   ونلت  الغربة  ديار  يف  رحلت  فقد  مكنتك،  عن  نلا  تعلن  اخلاتمة  يه  فها 
للقاء   اجلمعة  يوم  عرص  قربك  ونزلت  الكتاب،  تطالع  وأنت  وانتقلت  االغرتاب، 

 األحباب.
فيا أبا حممد أسأل اهلل اّلي ختم لك ـهذا اخلتام الرشيف أن جيعل قربك روضة  

وأن جيعلك قرير العني بلقاء سيدنا  من رياض جنانه ويكللك حبّلئل رضوانه،  
 ،  فاملرء مع من أحب. واستقبال مرجعنا سيدنا حممد انلبهان  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
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 الشيخ ـهشام األلويس:يل وكتب 
 
ُ
 خيياه !!! واحزناه !!! واحمموداه!!! وا أ

 بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه أستعني 
   :والسّلم عليكم ورمحة اهلل وبراكته يا سادة وبعد

فجَ فقد   يوسف  حممود  ادلكتور  بالشيخ  أسمع  قبل  كنت  جلنابه  رؤية  دون  ال 
ثم كتب يل أن أترشف برؤيته    ،-عليه السّلم-انتقال سيدنا احلبيب حممد انلبهان  

والشهرين واثلّلثة جبوار سيدنا يف   الشهر  أقيم  إذ كنت  الطاـهرة،  الرحاب  وأنا يف 
فاروق   أيب  أمحد  السيد  مع جناب  اهلل -ضيافته  وأرضا آنسه  الشيخ حممود    -ه  واكن 

  ، ا فرتة تواجده يف حلب يصل الفجر يف اللكتاوية، وابن سيدنا احلبيب يقدمه إمام  
فإذا فرغ من الصّلة قبل يد ابن السيد  تعلوه اهليبة والسكينة والوقار،    فرأيته رجّل  

، ذلك ديدنه لك يوم، وحظيت بمجالسته  ةاحلبيب، وخرج دون أن يبت ببنت شف
بشار   السيد  إدارة  املهابة   -حفظه اهلل-فرتة  تعلوه  املجلس  وـهو ىلع حاتله  حيرض 

واحلياء،واأل لغز  دب  يل  بالنسبة  غري    لكنه  عنه  وـهيئة    االسمالأعرف  والرسم 
األول الرعيل  من  واحد  وأنه  احلبيب    العلماء،  مع سيدنا  نلتق   الصادقني  ولم 

العراق يف غزو  ـهيَ م  2003نيسان    9  بعد  اهلل  حىت  نتواصل عن   نلا   -سبحانه-أ  أن 
فبادرين    الصّلت،   ووثق  الشتات  مجع  اّلي  انلبهانية،  انلفحات  منتدى  طريق 

ثم مضت سنتان وكأنهما ساعة من نهار،    برسالة تقييم لكتاب السيد انلبهان  
وم ربانية، وعني بصرية نبهانية بدأت كوامن الكزن املخيف تتكشف، قناة علوم وفه

تستلم وترسل دون ملل أو لكل يف غيث متواصل وسيل الكرتوين نبهاين ال يتوقف،   
لكمته   تلكون  وحيقق  ويدقق  ويتابع  ويعلق  احلبيب  انلبهان  سيدنا  عن  يكتب 
القول الفصل فيما  ما ينرشه املنتدى،  وإخواننا يرتقبون رسائله ويتطلعون ملا يبثه  

فّل تلحظ يف الكمه رنة  الشهرة، وال   ،من شّلل عذب من قمة جبل أشموينرثه  
وال دعوى، ومن خّلل تواضعه وتزنهل احلنون أشعرنا أن حميب سيدنا     حظا نلفس 
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ونور واحد وحالة ال تتجزأ، وأنهم أمة واحدة يف خيمة احلبيب   ،روح نبهانية واحدة
انلبهان   ىلع  السيد  واـهتماـهم  ـهمهم  يتجه  حلرضة    وظّلهل،  والود  العهد  حفظ 

مجواع   إيله  االنتساب  مجع  اّلي  املحمدي،  املعمورة،  الوارث  أطراف  من  غفرية    
وانلهج  رجاال   املستقيم  الرصاط  ىلع  مضوا  عليه،  اهلل  اعـهدوا  ما  صدقوا  ونساء   

اتباع  ونور، ومن خّلل نفحات   القويم  يف بوتقة حمبة ورسور، وكهف  االمحدي 
املبارك  املنتدى  بيننا   ـهذا  وتألقت  أكرث،  الكزن  ىلع  اتلعرف  فرص  نلا  توفرت 

 يللة ابلدر، لشدة ما ينعكس عليه من  ا ويتسع ـهّلال  شخصيته، وـهو  يتسق إرشاق  
ا ا منري  وجعله عينا من عيونه رساج    ،جتليات  سيده اّلي رباه وـهذبه وأدبه واجتباه

كبري  ومنار   الربية    ا ا  سيد  سرية  إىل  الرساة  به  والسّلم-يهتدي  الصّلة  ،  -عليه 
ا من مكنون علمه وحلمه وإخّلصه  ، وأدركنا حينئذ شيئ  ووارثه سيدنا انلبهان  

جوـهرته ونقاء  والوزير  ،وصدقه  والعالم  األمري  عليها  يغبطه  اليت  مزنتله   ،وعظيم 
  اوحزن    ا ، وألم  جلّل    ا وانغمس بقلوبنا حب عميق لشخصه، وتركت نلا وفاته خطب  

 وفجوة  ال يملؤـها غريه.  ،أحدث رحيله ثلمة ال تسدو ،لفقده ا شديد  
وكيف ال حنزن ىلع بدر اختىف وجوـهر    ،نعم فجعتنا املصيبة وأهلبت صدورنا 

وأنه   غزيرة،  وعلوم  كثرية  مؤلفات  صاحب  لكونه  عليه  حزننا  وـهل  يتكرر،  ال 
 ؟ حيمل شهادات عليا ويمنحها أم ـهناك رس آخر

نور    :فأقول حياته  به  ذراته، وطفحت  به  وترشبت  ذاته،    ا نعم ـهناك رس ختلل 
وعلوم   اإل  ا وجاذبية  حلرضاتكم  أترك  دلنية،  أن ومعارف  أمل  ولكنا  عليه،  جابة 

 حنذو حذوه مع كونه رضبا من اخليال.
ادلكتور    ا وختام   الطاـهرة   انلبهانية  األرسة  عميد  سيدي  إىل  باتلعزية  أتقدم 

انلبهان فاروق  اهلل وأخويه-  حممد  الشيخ حممود وذويه وحمبيه،      ،حفظه  وإىل أرسة 
وإىل جنبه إحدى    ،ولقد رأيت األستاذ  الفقيد  واقعة  قبل  منتصف الليلة املاضية

،  ثم رأيته ضحوة ايلوم ثانية، وـهو يف  برصي خجّل    ويه تضحك، فارتدَ   ،احلواري 
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يف حرضة سيدنا حممد عليه    آنسه يف عليني و رمحه اهلل  ،  جملس كبري يستقبل معزيه
وإنا    ،الصّلة وأتم التسليم، وبمعية من رباه موالنا ومواله سيدنا حممد انلبهان  

 واحلمد هلل رب العاملني.  ،هلل وإنا إيله راجعون
األستلقصيدة  ) شيخنا  رثاء  يف  كتبها  األلوس  ـهشام  حممود  لشيخ  ادلكتور  اذ 
 ( رمحه اهلل، فجال

يبي   نْفُح الطِّ
يُل  دي ــَ ُم الهــ ــدي اَت حَيْتــ ــَ ــة بــ  بطيبــ

يف    ــَ ــاُم ىلع صـــ َق احلَمـــ ــَ  وإْذ َنفـــ
ا  نــــ  ُة املحــــُزوني مي يلــــَ ايَه حي  ومــــَ
در    د اَلح بــــَ رانــــا لُك مــــا قــــَ

ُ
 أ
ــيّل    ــاُن سـ جفـ

َ
َرتي األ ــْ جـ

َ
ا أ ــَ  وَمهمـ

ــام رَد    ــب األيــــ ــا نلوائــــ  ومــــ
ا   ــر  ــاُر َدـهـ عمـ

َ
ا األ ــَ ت بنـ ــَ و َطالـ ــَ  ولـ

دوُر انلَعـــــش يف لكِّ   ايـــــَ ــَ  الرَبايـــ
ُل الــــرمَحَن لُط 

َ
اولكــــْن نَســــأ  فــــ 

ظ    ــَ ــب  وحــ ــن هَلُ نَســ ا مــ ــ   ـهنيئــ
واهُ   ــَ َد يف ـهــ ــِّ َع الُمَؤيــ ــي ن تَبــ ــَ  ومــ
ايلي   رَد نَبهــــاَن املعــــَ  عنَيــــُت الفــــَ
 إذا ألــــــىق رواحلــــــه املعــــــىن  
ا ال  ــَ اتي اهللي مـ ــَ بـ ــن ـهي يُمنَُح مـ ــَ  سـ
د    ْ َت محــــَ دي أنــــْ وَد الَمحامــــي حممــــُ

َ
 أ
اريخ    ــَ َك رَصُح تـــ ــ  نـــ

َ
ــم   أل  وعلـــ

ــم    لــ وُم عي ــُ م َمنْهــ ــَ ا هللي كــ ــَ  ويــ
َدلْو    ــي ُكم بــ ــآثيري ن مــ ــي ــريَف مــ غــ  يلي
اَرى   ا تـــــاه احليـــــَ ل  لُك مـــــَ  َديلـــــي

ــُل   ُب اخلَلييــ ــي ــهباء يَنْتَحــ  ويف الشــ
ــُل  ــوى الر حي ن يَه ــَ َد م ــْ َب كيب ــَ  وأعط

ا ــَ ــرب  يــ ــَد اتَلصــ ــُل  إَذا نَفــ  َجليــ
يُل  حاُب الُمســـــتَطي ه الســـــ  بـــــَ  تَعق 

ّل يُشـــىَف الَغلييـــ ْت فـــَ و َعميـــَ  ُل ولـــَ
ــُل  يـــ ي

و الزن  ــُ ــاُء ـهـــ  إَذا اَكن الَقضـــ
ن أمـــري بارئينـــا حَمييـــُل  ا عـــَ  فمـــَ
وُل  ــُ فـ

ُ
 األ

َ
رأ ــَ ن بـ ــَ ــاَب مـ ــُرُق بـ  ويطـ

ُن والَوكييـــُل  وىَل الُمهـــيمي  ـهـــو المـــَ
ـهُم الر ســــوُل  د  ــَ  بــــآلي ابليــــتي جــ

ةي اَل  ــَ تمي الويَراثــ ــَ ن خــ وُل  وعــــَ ــَ  حيــ
ُل  ــي ا مثَيـــ ــَ نيـــ ــيَس هَلُ ىلع ادل   فلـــ

ــ ــابي َحضــ ــُل َرتيهي اـَوالَذ بيبــ يــ  دَلخي
َع الَقلييـــــُل  مي ني  َواَل ســـــَ  َرأْت عـــــَ
ــوُل  ُم انل قــ زَدحي ــَ ــهي تــ ــد  فيــ مــ  حبي

اُة الَعص اــــُدـهــَ ُق مــَ وُل  ري تَعشــَ  َتقــُ
وُل  ــُ ــَطريب  َذلــ َو ُمضــ ــُ اَك وـهــ ــَ  أتــ
ــوُل  ء محــ تَىلي ــْ و ُممــ ــُ اَد وـهــ ــَ  َفعــ
ــُل  ــدبُك اللَكييــ ــل ينــ ــريم ظــ  كــ
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ديلي  
ُ
ا الــــوُدِّ الَعميــــقي إييلــــَك أ  أخـــَ

دق    ــي ة  وَصــ ــَ فــ زُن معري ــَ ك كــ ــ  نــ
َ
 بيأ
ا   در  ــَ ة  وقــ ــَ ــه َمزنلــ ــوَت دليــ  علــ
ا  د  ــَ زَت جمـ ــُ ــدي حـ وَد املَحامـ ــُ  أحممـ
ــَت حبض  ـــونيلـ ــــ ــي رة انلَبهـ ا اني عـ  زًّ
ا   فو  ــَ ــاني صـ ــةي انل بهـ ــَت بيَدوحـ  َنَهلـ

ـي فَص ةي انلَبهـــاني نَهـــّل  ــــ مـــ 
ُ
 رَت بيأ

ايلي  ــَ ــاَن املعــ بُل نَبهــ ــي ــَك شــ نــ
َ
 أل

أن ا ــَ ــَت شــ هي فَبلَغــ ــ  ُبــ موَت حبي ــَ  ســ
ــق   اش  بيُعمــ ــ  ــهي جيــ ْجُوَك فيــ ــَ  وشــ
اَه فييــــهي  د تــــَ م  قــــَ َك ُمعجــــَ  وإينــــ 
و به حَينــــــُ عَربـــــَت ســـــيبَوي

َ
 إَذا أ

ْرَت يفي  ــَ حبـــــ
َ
ــة  ورصف   وإْن أ  لُغـــــ

ايلي  ــَ ــاَن املعــ ــَد نَبهــ ــن عنــ  ولَكــ
ا قــد ذاَب قبــ  ي( ـ)قَيســي  ؤادُ ـل فـــكمــَ

م   رب  وُعجـــْ ن عـــُ ت فييـــهي مـــي  وـهامـــَ
هبَاءي نبهــــاُن الُمكــــىن    ُذَرى الشــــ 
ري كمـــــاال   ُب ادل   ســــناه الكوكـــــُ
ــتََدارَت ــَك اسـ هي فييـ ــي لمـ ُد عي ــي  قَّلئـ
ْزَت فضـــّل   ا مـــن ُعيـــوني حـــُ  وعينـــ 

ــَة و َك الزَناـهـــ ــَ لبســـ
َ
ايني وأ ــَ  اتَلفـــ

دب ا ــَ ــَت جــ ــا وافيــ ــك أْينَمــ  فإنــ
ا  ــرْئ  رَت برحبــــة انلَبهــــاني بــ  حفــــَ

 ي ســـاليُف األيـــامي صـــمت اـ  تقضـــ

وُل  ا َيقــــُ دىَل احلبييــــُب ومــــَ
َ
ا أ  بيمــــَ

د   ــَ وـَهري  عجيــــب  عــ ــَ وُل جــ ــُ  هي َيطــ
  لــــيس تدركــــُه العقــــوُل َومــــرىق  

كُم الر ســـوُل  د   بمجـــد  فيـــهي جـــَ
دان أو يــــــزوُل  ا ال يــــــُ  عزيــــــز 
يُل  ــي ــهي يَســ ن منَابيعــ ــي ــْذب ا مــ  وعــ
ــُل  يلــــــ ــز  ادلواُء أو ادل   إَذا عــــــ
ُه اجلميــــُل  ُذوَك وابيلــــُ ْن َيغــــْ  ومــــَ
ا فيــــه يغبطــــك الفحــــوُل   فَريــــد 
ــُل  هي الَقتييــــ ــي َك يف حمَب تــــ ــ   وإنــــ

اُة الَعصـــ َ اري ـحنـــُ ُق مـــَ وُل   َتْعشـــَ  َتقـــُ
وُل  ــرَتيُف َخجـــُ و ُمعـ ــويَك وـهـــُ َحـ  نلي
ــُل  ايئي واخلَليــ ــَ ــك الكســ ر  لــ ي ــَ  خيــ

ــتيَجي أو ُذوُب وتَلـــ ــَ يُل  تـــ ــتَقي  تَســـ
ــَ  ــتم تـ ـــوأنـ ُم الَقيسـ

َ
يُل ـي وأ دي ــَ  1ي العـ

ــ ــريجـ ــُل ـاُل العصـ يـ ُهم نَزي ــَ دـَهشـ
َ
 ري أ

ــُل  تم  وادليلــ ــَ ــري خــ ـهــ اقي ادل  ــَ  بلــ
ــُل  يـــ ــَرُب واجلَزي اُه الُمجـــ ــَ  هَلُ اجلـــ
ُوُل  ُه الــــزن  بــــُ ا لــــيَس يَعقي  ُعُروجــــ 

ــ ُبصـ ُذوُل ـي تلي ــَ َد العـ ــَ ا فقـ ــَ ــه مـ  َر فيـ
ض ن حلي يدمـــةي مـــَ ُؤوُل ـــــخبي  َرتيهي يـــَ

هوُل  ــ  ــُر الســ م تَزَدـهــ ــُ َب ثــ ــَ  خَتَصــ
ــوُل  َك الكهــ ــَ غرقَُكم وتابعــ

َ
ــأ  فــ

واَْعت  تصــــوُل   وصــــمتَُك فيــــهي لــــَ
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ــهبا ــارية  بشــ َت ســ ــْ ــود  أنــ  عمــ
ا ــبق  ــبقَت سـ ــدي سـ اعي الفريـ ــَ  وبابلـ
ايلي  ــَ ــاُن املعــ ــداَك نبهــ م أـهــ ــَ  وكــ
ابقَت انل جــــوَم الز ـهــــَر فييــــهي   فســــَ
ــهي  ــاُن فيــ ــك انلَبهــ ــل قلبــ  وأذـهــ

ــو وارث ا ــهأال ـهـــ ــاري طـــ  لُمختـــ
ــّلك   ُه مــ ــُ لــ ــَت حَيمي ــّلك  أنــ  مــ
ــّل   ــاُن فضـ ــي دى انل بهـ َك سـ ــَ  وخصـ
ــاء   ــه اجتبــ ــة  منــ ــاَك عنايــ  حبــ

و مــــا  اكن إال أنــــت يكــــيفي  ولــــَ
ــ   إَذا مــــــا ــر  اكن ذا نبعــــ  ا بلحــــ

ــيهم ــيس فـ ا لـ ــ  ــاني حقـ ــو انل بهـ  بنـ
َرى بنــــو انلبهــــان إال  ولــــيَس يــــُ
ا ــ  ــَت حيـ ا طبـ ــ  ــبي حقـ يـ َح الطِّ ــْ  أنفـ

ــرشي ا ــُن يف عـ ــَت الغصـ ــايلي وأنـ  ملعـ
ا أنـــــَت يف أرىَق املـــــراقي   يقينـــــ 
نيَعي  ــي ــَدت بــ د ارتعــ ــَ ــا قــ  جوانيبُنــ

ــ مي الَقيسـ ــي ــَت كَقاسـ اـي وكنـ ــَ  يِّ فينـ
ــ ــابين الَويسـ ــاُكم يـ ا ـي كفـ ــار   ي فخـ

ايلي  ــَ ــاَن املعــ ــاب نبهــ ــل رحــ  بظــ
ركُم ريب بفقــــــد   َم أجــــــْ  وعظــــــَ
ــبيك ــالربعي يــــ ع  بــــ ــ   ولك  مولــــ
ــاىم ــد تَســ ــهبَا قــ ــدر  بشــ  ىلع بــ

 فجـــــال  منـــــار   وبـــــاَن بإســـــمي 
ــّلةي ىلع الُمســــىم   ــتُم بالصــ  وأخــ
ــوايلي  ــحب  يف العـــ ــم  صـــ  وآل  ثـــ

ــ   ــذاَك الصـ َك الـَ بـ ــُ ُزوُل  رحي ُركنـ ــَ  يـ
ــْد  َك قـ ــَ ــوُل وخلفـ ابقتي اخلُيـ ــَ  تسـ

ــديل ــا ابلـ ــيَس يَمنحهـ ــَب لـ  مواـهـ
 يلظهــــَر فيــــَك مظهــــُرُه اجلميــــُل 
ــوُل  ـهــ ــهي اّل  ا إَذا اكن بــ ــ   واَل عجبــ
ــوُل  ــه جيـــــ ــرآة هل وبـــــ  ومـــــ

ـْ رةي مــن حبضـحبضــ  َرتيهي الوصــوُل ـــ
 ًّ  ا فيــــــهي معــــــراج  يطــــــوُل ورسي

 يـــــــزوُل  وأوالَك اصـــــــطفاء  ال
 رتيهي نقــــوُل ـمريــــد  عنــــَد حضــــ

م   ــُ رض  ثـ ــَ ــري عـ ــا للبحـ وُل  فمـ ــُ  طـ
ــُل  ــل  أو ذيلــــ ــغري  أو خبيــــ  صــــ
 مــــــّلك  أو أمــــــري  أو جليــــــل
ــب فيـــه جـــدكم الر ســـوُل   بطيـ

ــ ــُل ـحبضــ ــاديي نزيــ  رةي وارثي اهلــ
ــُل  م َظليــ ــُ ــاني لكــ  ويف أىلع اجلنــ
ــوُل  ي واألصـ ــذي ــرُع يهـ ــاَت الفـ  وبـ

 ي العـــديُل ـي فإنـــك قـــائُم الَويســـ
م كــــُم ابلتــــوُل 

ُ
 بــــيني الز ـهــــراءي أ

ــتطيل ــعدك مســ ــعُد ســ  دوام الســ
ة   نيــــا تميــــُل وطارئــــَ ا ادل   بهــــَ

ــُل  ــُورُق العليــ جَوُه الــ ــَ ُد شــ رد  ــُ  يــ
 يَطــــوُف يف ســــَما حلــــب  جيــــوُل 
بيُل  ــ  ــَح الســ ــه اتَضــ ــوان  بــ  وعنــ
ــوُل  ــو الَرسـ ــابي ـهـ ــَد يف الكتـ  بأمحـ
 بهــــا انلبهــــاُن ســــي ُدنا األصــــيُل 
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ــاق   ــرمحن بـ ــوى الـ ــه سـ ــا وجـ  ومـ
 

ــُل  ــوىل اجلليــ ــا املــ ــارَك رب نــ  تبــ
 

 : صيخالشيخ حامد   يف رثائه   وكتب
هي الُْعلََماءُ إيَنَما خَيْىَش  ﴿ بَادي ْن عي  ( 29)فاطر  ﴾  اَّلَلَ مي
يف   ،آنسه اهلل  ،رمحه اهلل  ،الحممود فجَ ادلكتور  ستاذ  حممد األ  ا بأشيخنا احلبيب  

 ذمة اهلل. 
فجَ  حممود  الشيخ  ادلكتور  بوفاة  واملواساة  العزاء  بواجب  أـهل  أتقدم  اىل  ال 

وأصحابه، وأخص  اوالده الكرام واـهله  اللكتاوية مجيعا اىل آل سيدنا حممد انلبهان  
 .ولك  حمبيه. إن ا هلل وإن ا إيلهي َراجُعون

حممدأسيدي   حيًّ   :با  طبَت  يَن،  ي َخادلي فَاْدُخلُوـَها  بْتُْم  طي َعلَيُْكْم  وطبَت   ا َسَّلم  
بر ك    ا ميت   ينقطع  ولن  ذكرك  عن ا  يغيب  لن  انلبهان.  حممد  سيدي  بمعي ة  وطبَت 

ال اّلي  اهلل  نستودعك  رَْحُم    وعلُْمك، 
َ
أ َوـُهَو  ا  َحافيظ  َخرْي    ُ فَاَّلَل  ودائعه،  تضيع 

نَي.  ي امحي  الَر 
لقد ُكنَْت الركَن الركني اّلي نأوي ايله إذا اْدل َهمت الُمهمات،   :سيدي ابا حممد

بصريت  الُعقد  وبنور  َتنَْحل   ومرجعك  بشيخك  رابطتك  وبيرس   رسيرتك  وصفاء  ك 
عليك   ويُليْق  القبول  لك  اهلُل  يلجعل  انلبهانية،  بنفحاتك  الشايف  اجلواب  وتعطي 

.واهلل  بيرمَْحَتيهي َمْن يََشاءُ  خيتص حمبة  منه، َواهلل يمي  ُذو الَْفْضلي الَْعظي
-ين يف تأبني الشيخ حممد لطيف  لقد َمن  اهلُل لع  بفضله أن أكون مع احلارض

اهلل يوم    -رمحه  بأربعني  وفاته  بعد  اللكتاوية  الكريم يف جامع  أقامه سيدنا  ، ا اّلي 
 ويأت ايلوم اّلي أريث بكلمات املتواضعة رفيق دربه. 

 بداية  استعرُت من الرشيف الريض بعض أبياته يف رثاء أمه:
بكايئ الغليل  نقع  لو   أبكيك 

رْبي  بالص  ي ا َوأُعوُذ  َتَعز  اجلَميلي    
بيدايئ   الَمقاُل  َذـَهَب  لَْو   َوأقُوُل 

َعزايئ اجلَميلي  رْبي  بالص  اَكَن   لَْو 
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بأنامل موـهتها  عربة   كم 
ْكُرُه  وَذي ابَلَقاَء،  نََزَع  َمْن  َماَت   َما 

 

بردايئ متجمّل    وسرتتُها 
األْحيَاءي  يف  ُيَعد   احلاتي   بالص 

 

 : با حممد أسيدي 
وـهبَك   الكريم  لقد  سي ُدنا  اختارَك  الصحبة،  َوقيَدَم  الصدق  قََدَم  تعاىل  اهلُل 

ه   ُموَج  وُمدرس  ل  ا تلكون  اللكتاوية  و  ا طّلب  ،  فيها  هي َحج  عند  عليها  اْستَْخلَفك 
واْنتَدبََك يف املواقف واملهمات فكنَت أحق  بها وأـهلَها ألن ك ىلع مراده وأنَت املريد  

   :يعنيكاملراد، وكأين  بالقائل 
يها   يا قومُ    ما لُك آالئه  احلَْزم والعزم اكنا من طبائعه  ْحصي

ُ
 أ

َتَعل ْمنا  انلفحات  انلتدى  منلكماتُك يف   فمنك  قلوبنا،  بانلور يف  زة  بهانية مطر 
شمائلكم   كرُم  الكرام،  وتعظيَم  املقام  وُحرمَة  األدب،  وخطاَب  اخلطاب  َد َب 

َ
أ

حكمتكم زرعْت فينا معاين القيم ومعايل  ولطُف معرشكم وسعة صدركم وحسُن  
ىب اغيل» :اهلمم ألن ك تربية املرجع الكمل اّلي يقول  «. ـُهو أَدْب يا »  «،الُمر 

ه  . جزاُه اهلُل عن ا خرَي اجلزاء وأْكَملَُه وأَتم 
 : ا حممد أبسيدي 

ىلع بعد املسافات. وكأين بويل  نعمتنا    ا وقلب    ا لقد كن ا معكم أمسي اجلمعة روح  
العزيز-نا حممد انلبهان  سيد ه  َس رسي  يضمكم اىل صدره الرشيف وـهو باسم    -قُد 

ب   ُمرَحي الشيخ حممد    ،بقدومكم  ا اثلغر  شماهل  لطيف وعن  الشيخ حممد  يمينه  وعن 
 ك يف اجلنة. ا حوت رفيق

ـهنيئ    ا ئ  ـهني الغربة،  وشهادة  العلم  وشهادة  اّلات  احلب  شهادة  لكم    ا لكم 
 . صدقكم واستقامتكم
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احلبيب   وأشيخنا  حممد  حممد  أ با  سيدنا  أبْليْغ  واللطافة  اللطف  اعلم  يف  نَت 
وسّلم   حتية   من ا  مقبولة  ا انلبهان  بدعوة  عنده  من    ،واذكْرنا  ديوانه  يف  اْكتبنا  اهلل 

 املقبولني. 
يثي ﴿ َحادي

َ
اأْل وييلي 

ْ
تَأ ن  مي وََعلَْمتيَني  الُْملْكي  َن  مي آتَيْتيَني  قَْد  الَسَماَواتي     رَبي   َر  فَاطي

ينيَ  بيالَصاحلي حْليْقيني 
َ
َوأ ا  ُمْسليم  تََوفيَني  َرةي   َواآْلخي ْنيَا  ادل    يفي 

َوليييي نَت 
َ
أ رْضي 

َ
  )يوسف   ﴾َواأْل
101). 

حامد    الشيخ  األربعنيلكمة  يوم  والشكر  الوفاء  ندوة  يف  منتدى    صيخ  يف 
 : انلفحات انلبهانية

يمي   ِمْسِب اهللي الَر مْحني الَر حي
احلمُد هلل اّلي جعل املوَت حُتَْفَة املؤمن، وراحتَُه بلقاء ربه، املؤمُن كريم  ىلع  

َم عليه أحْتََفُه وأرضاه.  اهلل، فإذا قَدي
ةي انلظر واملناجاة، ثََواب ا   املقام أجل  وأْسىم ألـهل اهلل وأويلائه اّلين اختصهم بذل 

 . نَْدُه ُحْسُن اثلَ َوابي نْدي اهللي َواهلُل عي ْن عي  مي 
و وابراـهيم  القاسم  أيب  حممد   وموالنا  سيدنا  ىلع  والسّلم  اهللوالصّلُة  ،  عبد 

ي   وأصحابه ومن اتبعه ووااله. وىلع آهلي
 : أحبيت األكارم

ـها احلب والوفاء تلأبني  ؤجنتمُع ايلوَم يف حرضة سيدنا حممد انلبهان بقلوب  مل
 ال. شيخنا املفضال ادلكتور حممود فجَ 

 لقد اكن نلا القدوة احلسنة واملثل األىلع واألسوة الصاحلة
 بعريُ  وال فرس  يموت وال    لعمرك ما الرزيُة فقُد مال  

 كثريُ    خلق    ملوته   يموت     حرٍّ  فقُد   الرزية   ولكن  
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 . «ملوت قبيلة أيرس من موت اعلم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال سيدنا رسول اهلل 
عمر   سيدنا  الفاروق  بصري  »:  وقال  موت اعلم  من  أـهون  ألف اعبد  موت 

  .(1)«حبّلل اهلل وحرامه
إذا مات العالم ثلمت يف اإلسّلم ثلمة ال  »  :-اهلل وجههكَرم  -لع    وقال سيدنا 

 . (2)«يسدـها إال خلف منه
ين وطّلبه الربرة خلف    -تعاىل -سائلني اهلَل   منه، وما ذلك   ا أن جيعل أبنائه ابلار 

 ىلع اهلل بعزيز. 
نستنرُي بنفحاته    ا نبهاني    ا من أعّلم اإلسّلم، وُركن    ا لقد اكن فقيُدنا الغايل َعلَم  

ات.  ه ىل سعة صدرإيف املهمات، ونأوي   وعظيم حكمته يف الُملم 
بَلَْسم   ُتْمىح، اكَن  تُنىْس وبصمات  ال    ا اكفي    ا جُمََرب    ا وترياق    ا شافي    ا هَلُ حمطات  ال 

ْت طلبتَُه أو أْشلَكت ىلع علماء عرصه، فهو حبق  شيُخ انلحاة وفقيُه  للك  معضلة  حري 
يمي  خَيْتَص  بيرمَْحَتيهي َمن يََشاءُ  ﴿هلل وا   ادلاعة،  . ( 74)آل عمران   ﴾ َواَّلَلُ ُذو الَْفْضلي الَْعظي

 : إخويت األفاضل
نقُف ايلوَم بكل تواضع واجّلل تلأبني فقيدنا الغايل اقتداء  بسيدنا اّلي أب َن  

لطيف   حممد  اهلل-الشيخ  مظهُر    -رمحه  سيدنا  بأن   يعلم  ولك نا  ايلوم،  ـهذا  مثل  يف 
وـهو   املاء،  يف  اكلسمك  الرشيعة  يف  وـهو  احلقيقة،  ومعدن  الطريقة  وشيخ  الرشيعة 

 

  العلم   تفضيل  باب)    عمر  عن  سند  بّل   «وفضله  العلم  بيان  جامع»  يف  الرب   عبد  ابن  رواه  (1)
  اجلوزي،  ابن  دار  -  الزـهريي   األشبال  أيب:  حتقيق.  128:  1[  126]  رقم  حديث(   العبادة  ىلع

 م  1994 - ـه 1414 األوىل،: الطبعة، السعودية العربية اململكة
(   السماع  أدب  باب)  «السامع  وآداب  الراوي   ألخّلق  اجلامع»  يف  ابلغدادي  اخلطيب  رواه  (2)

 م 1983 - ـه1403 الرياض - املعارف مكتبة الطحان، حممود :  حتقيق. 199: 1[ 347] رقم حديث
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من ـهنا اكن اجتماعنا ايلوم عبادة     . ـها والسّلمالرشيعة فوقنا نعمل بمقتضا   :القائل
 وصلَة رَْحم  وتعظيم أـهل الفضل واملعروف. 

 :أبا حممد
إال ألنكم   ذاك  فما  بعَض فضلكم  أذكر  ايلوم ىلع شاطئ حبركم  وقفُت  إن 

 حسنة من حسنات السيد انلبهان 
 ا وعبدـهم أضىح هل الكوُن خادم    عبيدـهمُ   امللوك    ولكن   عبيد  

 أبا حممد:
ُيْطوى ذكرك ولن يضيع أجرك  املنتدى بقولك  ،لن                                    : ولن أنىس وصي تك يل يف 

القرآن   تّلوة  الكتبي وخباصة  انلظر يف  يديَم  أن  الشيخ حامد  وأيخ  نفيس  أنصح 
 . ومطالعة العلم والفقه 

ونصاحئكم تلوجيهاتكم  اشتقنا  سجاياُه    ،لقد  َدْت  مُحي يامن  املحمود  شيخنا 
َشما  بانلبهاني  َكْت  وُخطاهوبُوري ًّ   ،ئلُُه  رسي حلديثكم  القلوب.     ا إن   اىل  رُسورُُه  يرسي 

وقبوال، واكنت  رونقا  اهلُل لالكمك  اهلل نصب عينيك فجعل  ألنك جعلَت مرضاة 
من   جَتر َد  اّلي  املراد  املريد  أنوار  طياتها  يف  حتمُل  واملباين  املعاين  عظيمَة  لكماتُك 

 رسارـها.األْغراض وبهذا أْذـَهلَْت قارئَها مكنونات أ
 :أبا حممد

ة  وقربا لك ما دىه أْمر   م، وبنفحاتكم نزداُد ـهم  نستضيُئ بنوركم إذا الليل ادهل 
 وأل م

 راجعُ  يا عرصُ  َت نْ أ نلا ـهل ىَض قَ تَ   ع  لَ عْ لَ   بني   اّلي     ندي الرَ  زمَن  أيا 
 عُ بي ا رَ مَ    نيي تَ مَ قْ الرَ بي       يلي وَ     ء  ينـهَ   ع  تَ رْ مَ   َك جاـهي   لِّ ظي   لقد اكن يل يف 
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نبهانيًّ  فأحببناه،  الشيخ حممود  انلبهان أمن    ا ذاتيًّ   ا عرفنا  مع  يدور  العناية  ـهل 
دار قُرب  ،  حيثما  ازداَد  تواضع    ا لك ما  َع    ا ازداد  وَسي وقد  يَسُعنا،  َمْن  ويُسعُدنا   ، وخشية 

اهلُل   وحفظ  اجلزاء  خري  عن ا  اهلل  جزاه  واحلكمة،  والسعة  والرمحة  باللطف  مَجَْعنا 
عني يف اآلخرة   اخواننا وأل َف بينهم وجعلهم شهداء اهلل يف االرض وُشفعاَء ُمَشف 

 أبا حممد:
نَ ﴿من اّلين قال فيهم:    -تعاىل-حنتسبك عند اهلل   نينَي ريَجال  َصَدقُوا    مي الُْمْؤمي

يّل   َتبْدي لُوا  بََد  َوَما  ُر  يَنْتَظي َمْن  نُْهْم  َومي حَنْبَُه  قَىَض  َمْن  نُْهْم  فَمي َعلَيْهي   َ اَّلَل  اَعـَهُدوا    ﴾َما 
 (. 23)األحزاب  

أوسمة انلجاح    -قدس اهلل رسه -لقد منحك العارف باهلل سيدنا حممد انلبهان  
منحك مرتبة احلفظ حني قال لك يف قصة مشهورة )معك إذا ما راحت  ،  والفّلح

 مع مني تروح( إنها ثقُة العارف الُمريب بمريده األمني 
بالفتح سيدنا  َك  لك،  وبرََش  ال»  :وقال  اآلخرة     اهلل  واليف  ادلنيا  اليف  يضيمك 

 .ابةلك ـهذه ادلعوة املباركة املستج ا فهنيئ   «واهلل معك
فقال كزن»  :وبرشك  وجهك  يف  عنك  «،سيظهر  ادلرجة    ـهو»:  وقال  يف  عندي 

لك:    «،األوىل ذوق  »وقال  احلقائق  بوارق  واحد  ا ستشاـهد  أنا »  :وقال عنك  «،بنََفس  
، ويه املرتبة اليت حظي بها أخوك ورفيُق دربك الشيخ حممد  «راض عنه لك الرضا 

 «. نا راض  عنه لك  الرضا : »أعندما قال عنه سيدنا الكريم -رمحه اهلل-لطيف 
 :أبا حممد

ينَ  ي بْتُْم فَاْدُخلُوـَها َخادلي  َسّلم  َعلَيُْكْم طي
قي   تـحية    عـلـيك ســّلُم اهلل مـين    غيْث  صادي

 الرْبقي والَر ْعدي ومْن لكي
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الطاـهر جسدك  ضم   اّلي  وثراُه  النسيم  تُْربي  ىلع  روحك    ، سّلم   ىلع  سّلم  
حممد   سيدنا  حبيبك  بمعية  العني  قريَر  َفنَْم  املطمئنة،  الزكية  ونفسك   الطيبة 

 .انلبهان 
يَك ﴿ 

ى
وئَل

ُ
فَأ َوالَر ُسوَل   َ اَّلَل  عي  يُطي انلَ بييي نَي    َوَمن  َن  مي  م  َعلَيْهي  ُ اَّلَل  ْنَعَم 

َ
أ يَن  ي اَّل  َمَع 
ا  يَك َرفييق 

ى
وئَل

ُ
ينَي وََحُسَن أ احلي َهَداءي َوالَص  نَي َوالُش  يقي دي   (. 69)النساء   ﴾َوالصي 

فيك                             حبنا  اغية  واجعل  يُوايلك  ْن  م  مي بْنا  وقَر  يُرْضيك  ما  ىلع  ثَب تْنا                             اهلل 
سعدـها يوم  أ يامنا وأبها ألويلائك واجعل خري  اهلل اختم نلا بالسعادة اليت ختمت  

آمني اهلل  آمني  الرامحني،  أرحم  يا  برمحتك  اهلل    ،لقائك  ورمحة  عليكم  والسّلم 
 وبراكته 

 : ادلكتور أمحد خضري الزوبع  يل  وكتب
 إنا هلل وإنا إيله راجعون. 

وأجلسك يف مقعد صدق عند    ،وتقبلك اهلل يف عليني  ، اهلل يا أبا حممدرمحك  
 . مليك مقتدر مع حبيبك وقرة عينك سيدنا وقرة عيوننا سيدنا انلبهان 

مثاال   الورع   كنت  القرآن    ،للعالم  وتّلوة  اخلريات  فعل  ىلع  أوقاتك  وزعت 
وخطب.  ومواعظ  كتابة  من  جليلة  آثار  منك  فظهرت  القلوب،  أرباب  وجمالسة 

منك ذلك  اهلل  ونصحك،    ،تقبل  لرشدك  واستمع  أحبك،  من  عزاء  اهلل  وأحسن 
أحباب سيدنا   وأعمم مجيع  بيتك،  أـهل  منهم  اإلسّليم مجيع    وأخص   ا والعالم 

 رمحك اهلل رمحة واسعة.   ،ماء األمةبموت اعلم من عل
يف  جل  الرب  يريض  ما  إال  نقول  وال  حيزن  والقلب  تدمع  والعني  نقول  ماذا 

 عّله. 
أعتقد يا فضيلة الراحل أن أحبابك تظهر عليهم آثار احلزن واألىس، ولكن  

اللطائفأنت دخل الروحانيات واعلم  فارقت اجلسد اّلي    ،واعلم األرسار  ت اعلم 
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ورصت يف   ،وانتقلت منه  ،واآلن عزلت عنه  ،اكن ثوبك اّلي اكن من اعلم الشهادة
يف قصيدته عند موته    -رمحه اهلل -كما قال اإلمام الغزايل    اعلم مثايل وكأنك تقول

 اليت وجدت حتت وسادته يعزي إخوانه:
ا  ــ  ــواين رأوين ميتـــ ــل إلخـــ  قـــ

ــوين و   ــَ رَ  فبكـــ ــَ زَ ا يل حَ وْ ثـــ  ا نـــ
   

 كمتُ يـــــْ أتظنـــــون بـــــأين مَ 

ــْ    ــيس ذاك امليــ ــا لــ  ت واهلل أنــ

   
 أمحـــــــد اهلل اّلي خلصـــــــين

 وبـــــىن يل يف املعـــــايل ســـــكنا   

   
ــنكم ا بي ــ  ــوم ميت ــل ايل ــت قب  كن

 فحييـــــت وخلعـــــت الكفنـــــا   

   
 وأنــــا ايلــــوم أنــــايج مــــأل 

 وأرى اهلل جهــــــــار ا علنــــــــا   

   
ــد ترح   ــتكمقـــ  لـــــت وخلفـــ

 لســــت أرىض داركــــم يل وطنــــا   

   
ــا إنــــه  ال تظنــــوا املــــوت موتــ

ــىن   ــات املــ ــو اغيــ ــاة وـهــ  حليــ

   
 : ثم قال

 ال تــرعكم ـهجمــة املــوت فمـــا 
 

 ـهــــو إال نقلـــــة مـــــن ـهنـــــا 
 

 :وقال
ــوا أنفســــكم  فــــارمحوين ترمحــ

 

 واعلمـــــوا أنكـــــم يف إثرنـــــا 
 

يا أبا حممد. وأرجو من اهلل سبحانه وتعاىل أن خيلف واسعة  رمحك اهلل رمحة  
 عدد علمائهم وال صلحائهم. إنه نعم املوىل ونعم انلصري. ىلع املسلمني وأال ينقص 

 : تلميذه الشيخ حممود العبيدنلا يف رثائه كتب و
احلمد هلل رب العاملني، والصّلة والسّلم ىلع سيد املرسلني سيدنا حممد عليه  

 : أفضل السّلم وأتم التسليم وىلع آهل وصحبه أمجعني وبعد
   .السّلم عليكم ورمحة اهلل وبراكته  : إخويت الكرام
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أحب  وأعزيكم  نفيس  الشيخأعزي  ومعلمنا  أستاذنا  بوفاة  يوسف    يت  حممود 
و اّلي  اخلميسفا فجال  يوم  املنية  األول    13  ته  أجركم  ـه،  1437ربيع  اهلل  عظم 

 وأحسن عزاءكم. 
إن العني تلدمع، وإن القلب يلحزن، وإنا لفراقك يا أبا حممد ملحزونون. نعم  

اعلم   كزن    ا فقدنا  فقدنا  العظماء.  العربية  اللغة  علماء  اللكتاوية    ا من  كنوز  من 
نلا   جلل  ملصاب  إنه  نعم  ثمينة اغيلة،  وجوـهرة  كريمة  نبهانية  درة  فقدنا  املباركة، 

 اعمة. ولطّلب العلم خاصة ولألمة اإلسّلمية
وإن يف انتقاهل ثلم يف اإلسّلم ثلمة ال يسدـها إال خلف منه، واحلمد هلل ترك 
ذرية صاحلة مثقفة، ومؤلفات مجة يف العلم اّلي ينتفع به، وأرجو من اهلل تعاىل أن  

ويه الصدقة اجلارية،    ملسو هيلع هللا ىلصيكون حصل ىلع اخلصلة اثلاثلة اليت أخرب بها الرسول  
ربه   و بني  بينه  احل   -سبحانه-وـهذه  الرشيفو يف  انقطع  »  :ديث  آدم  ابن  إذا مات 

 .(1) «عمله إال من ثّلثة من صدق جارية أو علم ينتفع به أو ودل صالح يدعو هل
وحمبته   وفطرته  وصدقه  جديته  يف  الراحل  أستاذنا  فضل  يعرف  ال  منا  ومن 

 . لسيدنا الكريم العارف باهلل الشيخ حممد انلبهان 
ونورانيته ذلك ىلع صفائه  يدنلا  األنور  ربيع  وـهناك   ،رحل يف شهر  نعم رحل 

املخلصني العظماء  العلماء  أوئلك  لفقد  حزينة  وقلوب  دامعة  حرشنا   ،عيون 
حممد انلبهان    ووارثه الكمل الشيخ  ملسو هيلع هللا ىلصت لواء سيد املرسلني سيدنا حممد  وإياـهم حت 

 اّلي ربانا وعلمنا وـهذبنا ولكنا حسنة من حسناته.  -رىض اهلل عنه وأرضاه-
 بأحبائه يف مستقر رمحته يف مقعد صدق عند مليك مقتدر. مجعنا اهلل به و
 :إخويت األعزاء

 

(  وفاته  بعد  اثلواب  من  اإلنسان  يلحق  ما   باب  -  الوصية  كتاب)  « صحيحه»  يف   «مسلم»  رواه  (1)
 . 1255: 3  (1631) رقم حديث
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قىض   قد  الشيخ حممود  الغايل  فقيدنا  واتلعليم إن  بالعلم  املبارك  املديد  عمره 
طلب   قيل.  كما  املقربة  إىل  املحربة  من  األىلع  الرفيق  إىل  ونقل  الغربة  يف  وخاصة 
العلم للعلم، وصرب يف سبيل طلب العلم، وقدم لك ما يملك يف سبيل حتقيق ذلك،  

 احلمد هلل رب العاملني. و ، ا تمناهفأعطاه اهلل تعاىل لك م
رايح   وين  حممد  علينا   ،اتلفتأبا  وعلمك،  سلم  حنانك  من  شبعنا  وما ،  ما 

منك وإخّلصك،  روينا  حبك  حبِّ ،  ومن  يف  حبيبه    وتفانيك  وحب  تعاىل  اهلل 
حممد   سيدنا  انلبهان    وحبِّ   ملسو هيلع هللا ىلص األعظم  حممد  السيد   وحبيبنا  شيخنا    وارثه 

حممد   حلبيبنا  اتباعك  ذلك  ىلع  األنيقة    ملسو هيلع هللا ىلصيشهد  وجبتك  ابليضاء  وعمامتك 
 وحليتك ابليضاء زاـهية األنوار .

 :أستاذنا أبا حممد
يف   وجنحَت  وأرضاه  عنه  اهلل  رىض  الكريم  السيد  قبل  من  اختربَت  لقد 
االختبار بتوفيق اهلل تعاىل لك حلرصك وإخّلصك ملا ضاقت عليك ادلنيا وأردت 

الكريم   السيد  داعك  العلم  مسرية  تلكمل  بيتك  لك  بيع  وقال  مكتبه  يا    : إىل 
موجود شيخ حم وأنا  بيتك  تبيع  الطاولة يلخرج  ؟مود  درج  الكريم  السيد  ! وسحب 
. إنه واهلل اختبار صعب إذا أخذت منه أو رفضت طلب حبيبك ولكن  لك ماال  

العرض بكل أدب واحرتام لصاحب الكرم واجلود   العناية اإلهلية وفقتك أن ترد 
وال آخذ    ال أريد ماال    ملسو هيلع هللا ىلصسيدي وموالي سأتلك حببيبك حممد   : أيب أمحد. فقلت هل
أنا لم أصحبك ألجل ادلنيا. فنجحت يف ـهذا االختبار الصعب    من فضيلتك ماال  

فحصلت ىلع درجة االمتياز األوىل من الرضا. ّللك قال عنك السيد الكريم رىض  
ا أبا حممد ألنك لم لك ـهذا الوسام ي  ا (. ـهنيئ  عنه وأرضاه: )حممود أنا عنه راضاهلل  

 ترد من حبيبك ادلنيا وإنما أردت حمبته فقط. 
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الكرام ا  :إخويت  السعادة  ـهو  بدالرضا  قال  ال  مؤمن  لك  يتمناـها  اليت  احلق ية 
َك يَا ُموىَس ﴿سبحانه ملوىس عليه السّلم:   ْعَجلََك َعن قَْومي

َ
واَلءي ىلَعَ    َوَما أ

ُ
قَاَل ـُهْم أ

لُْت  ثَريي وََعجي
َ
 (.  84-83) طه   ﴾إييَلَْك رَبِّ ليرَتىَْض أ

ن نِّْعَمة   ﴿  :وقال احلق سبحانه لسيدنا أيب بكر الصديق   نَدُه مي َحد  عي
َ
َوَما ألي

ىلْعَ َولََسوَْف يَرىَْض جُتَْزى  إياَل ابْتيغَ 
َ
 ( 21-19)الليل   ﴾اَء وَْجهي َربِّهي اأْل

 إخويت الكرام: 
ُت أستاذنا الشيخ   يف مدرسة دار نهضة    ا حممود عن قرب ملا كنت طابل  لقد َخربي

الرشعي املعلمالعلوم  نيعَم  املدرس   ،ة حبلب فكن  املراقب  ،ونعم  قدم نلا لك  ونعم   .
 حانية.  ولك علم مفيد ولك راعية أبوية خري

ـهو أول من لكفه السيد الكريم باملراقبة واتلدريس يف مدرسة دار نهضة   -1
 العلوم الرشعية حبلب.

 أول من لكفه السيد الكريم بلف عمائم الطّلب األوائل.  -2
 ثم علمين لف العمائم للطّلب فكنت ألف إلخويت الطّلب عمائمهم.  -3

يف مدرسة دار نهضة العلوم الرشعية حبلب،   ا ا ومدرس  ثم خربته ملا كنت مراقب  
 رمحه اهلل تعاىل.  ،فكن نعم األخ ونعم الصديق الويف

مل رسالة  هل  أرسلت  لكية  ومرة  يف  اختباري  نتيجة  عن  خيربين  مرص  يف  اكن  ا 
إيله  أرسلت  راسب  أين  أخربين  زمّليئ  أحد  ألن  اثلاثلة  السنة  يف  العربية  اللغة 

ا وأنت ناجح، وال تكن  كن راسب  »  :رسالة ويه حمفوظة عندي يف سوريا قال فيها 
 . «وأنت راسب. والسّلم عليكم ورمحة اهلل وبراكته ا ناجح  

ولكن بعد االطّلع ىلع انلتيجة من قبل بعض األصدقاء   ا شيئ   فلم أفهم منها 
العلم للعلم ال نليل    أن أطلب  -رمحه اهلل تعاىل -عرفت رس ـهذه الرسالة اكن يقصد  
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لع أن أخلص العمل هلل تعاىل، و أن أحظى برضا اهلل تعاىل ألنه ـهو بغية  الشهادة، و
 لك مؤمن. 

كنت   ملا  مزنيل  بزيارة  رشفين  يل  ا مريض  ولقد  فقال  ادلمام  من    :يف  ختف  ال 
واكن عمري    ،دا ن بإذن اهلل ألن حليتك أكرثـها سواملوت إن شاء اهلل لن تموت اآل

ا،  آنذاك   اعم  وعرشين  ا  السبعني  مخس  ىلع  شارفت  العاملني  رب  هلل  واحلمد  واآلن 
 وأرجو من اهلل تعاىل حسن اخلاتمة.

الشيخ   بمجلس  عهدي  آخر  اهلل  -اكن  ونصف    -تعاىلرمحه  سنتني  حنو  قبل 
القمر ىلع    ا تقريب   نصف  شاطئ  يف  منتجع  إىل  يوسف  ادلكتور  ودله  مع  جاء  حني 

مقربة من ادلمام فلما علمت بمجيئه اتصلت به وسلمت عليه و دعوته بإحلاح، 
فاعتذر بشدة ألمر ما، فاتصلت باألخ الشيخ إبراـهيم منصور وأخربته بأن أستاذنا 

 شاطئ نصف القمر ودعوته فاعتذر، حاول أنت معه لعله الشيخ حممود فجال يف 
يستجيب فنحظى برؤيته و نتبارك بمجالسته،  واحلمد هلل استجاب أستاذنا دلعوة  
األخ الشيخ إبراـهيم منصور، واكنت جلسة روحانية اعمرة باحلب واملودة بني أستاذ  

من واكنت ساعة  جليل وأبناء شغوفني حببه مشتاقني لرؤيته بعد مدة طويلة من الز
 صفاء ورسور من اجلنة واحلمد هلل رب العاملني. 

أبا حممد الراحل  العالم انلحوي  و  :أستاذي ومعليم  إخويت  أعزي فيك نفيس 
كما أعزي األرسة انلبهانية اليت كنت من بقية    الكرام اّلين نهلوا من علمكم،

 من يلوذ بك  أوائلها، وأعزي أرستك الكريمة وأوالدك الربرة وإخوتك الكرام ولك
وأعزي أرسة املنتديات انلبهانية املباركة اليت    من قرابات وأرحام وأحباب وحمبني،

 كنت من املشاركني فيها بعلمك وفكرك ونصحك وإرشادك و إخّلصك. 
وأـهنئك حبسن اخلاتمة ولقاء األحبة من األرسة انلبهانية اليت سبقتك إىل اعلم  

علينا   الفضل  رأسهم صاحب  وىلع  أعيننا اآلخرة  وقرة  حبيبنا  أمحد  أبو  اهلل  بعد 
 السابق منا والّلحق.  ا ـهذه آمانلا مجيع   الشيخ العارف حممد انلبهان  
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يوم   والشكر  الوفاء  يوم  والشكر  الوفاء  ندوة  يف  العبيد  حممود  الشيخ  لكمة 
 :األربعني

وىلع آهل وصحبه    ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل رب العاملني والصّلة والسّلم ىلع سيدنا حممد  
 : بعد، و أمجعني

امتثاال   األكارم  األعظم    إخويت  الرسول  حماسن  »  :بقوهل  ملسو هيلع هللا ىلصألمر  اذكروا 
مساويهم عن  وكفوا  وتنفيذ  (1)«موتاكم  رأسهم ن  لسُ   ا،  وىلع  األفاضل  علمائنا  ة 
انلبهان   سيدنا حممد  ذلك    احلبيب  من  أربعينيتهم  موتانا وحضورـهم  تأبني  يف 

لطيف   الشيخ حممد  تأبني  الكريم  السيد  تعاىل-حضور  اهلل  سيدنا   وحضور  -رمحه 
    شهادة األخ ألخيه امليت مقبولة عند اهلل تعاىل ألن املؤمنني    ا أربعينيته، وأيض

احلديث   يف  ورد  لقد  السماء،  يف  اهلل  شهداء  واملّلئكة  األرض  يف  اهلل  شهداء 
اهلل    :الرشيف برسول  األلسن   ملسو هيلع هللا ىلصأنه مرت جنازة  تتابعت  فأثين عليها خبري حىت 

تت  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل   ابعت األلسن  وجبت، ومرت جنازة فأثين عليها برش حىت 
، فقال عمر بن اخلطاب: يا رسول اهلل قلت يف اجلنازة  -وجبت  : ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل  

أثين عليها خري   اثلانية كذلك، فقال  :ا األوىل حيث  أثنيتم    :وجبت، وقلت يف  ـهذا 
فوجبت هل انلار إنكم شهود اهلل    ا وـهذا أثنيتم عليه رشًّ   ،وجبت هل اجلنة  ا عليه خري  

املّلئكة شهود اهلل يف السماء وأنتم    :، ويف رواية أخرى (2)ا ثّلث  يف األرض مرتني أو  
 .(3) شهود اهلل يف األرض 

 

:  7  (4900)  رقم حديث(  املوىت  سب  عن  انليه  باب  -  األدب  كتاب)«  سننه»  يف  «داود   أبو»  رواه  (1)
:  2  (1019)  رقم   حديث(  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  عن  اجلنائز  أبواب)  «  جامعه»  يف  «الرتمذي»و .  261
328 . 

  رقم   حديث(  امليت  ىلع  انلاس  ثناء  باب  -  اجلنائز  كتاب)«  صحيحه»  يف   «ابلخاري »  رواه  (2)
(1367) 2  :97 .   

  ما   باب  -  الوصية   كتاب)    «الصغرى   بالسنن  املعروف  السنن  من   املجتىب»  يف   «النسايئ»  رواه(  3)
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 : ّللك أقول وباهلل اتلوفيق
يف أربعينية أستاذنا ومعلمنا حممود  ـه  1437ربيع اآلخر  21ايلوم يف    شارك إننا ن

أستاذنا الشيخ حممود فجال علم من    -رمحه اهلل تعاىل وأسكنه فسيح جناته-فجال  
أ من  وطود  العربية  اللغة  العليم  أعّلم  واتلنوع  الرث  العطاء  حيث  اجلامعة  طواد 

الكريم  و السيد  منبع  من  الصايف  السلويك  أستاذنا   اتلجسيد  حيمله  اّلي 
 وحمبة.  ا وإخّلص   ا الفاضل، وقد حول ـهذا السلوك إىل الواقع صدق  

أنه  وحنن عندما نتحدث عن   العّلمة انلحوي بعطاءاته جند  الراحل  أستاذنا 
متمزي   انلحو  أن    ا اكن عّلمة  نشأ وترعرع ومنذ  أن  العليم منذ  الصعود  يف طريق 

    اعتىل منابر الفكر وجماالت املعرفة فأعطى ما استطاع أن يعطي.
 : إخويت الكرام

يملك يف    أستاذنا الراحل طلب العلم للعلم وصرب يف سبيل ذلك، وقدم لك ما 
ما  اهلل  فأعطاه  العلم  حتصيل  يف    سبيل  ورد  ولقد  العاملني،  رب  هلل  واحلمد  تمناه، 

الرسول   قول  الرشيف  ثّلث»  :ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث  من  إال  عمله  انقطع  املرء  مات    : إذا 
 . )سبق خترجيه(  «صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ودل صالح يدعو هل

ه املكرمات اثلّلث إن شاء ستاذنا الراحل واحلمد هلل قد حصل ىلع ـهذأو إن  
العلمية   ومشاراكته  مؤلفاته  والعلم  ربه  وبني  بينه  يه  اجلارية  الصدقة  تعاىل  اهلل 

من  »  :وتعليمه لطّلبه منذ اعتّلئه منابر اتلدريس إىل آخر يوم من حياته كما قيل
املقربة إىل  أوالد  «  املحربة  الصالح خلف  العلم   اوالودل  من  درجة  األقمار ىلع  مثل 

 
 

  أبو  الفتاح  عبد:  حتقيق  ، 50:4  ( 1933)  رقم  حديث (  وفاته  بعد  اثلواب  من  اإلنسان  يلحق
 م 1986 / ـه1406 اثلانية، الطبعة ، حلب - اإلسّلمية  املطبواعت مكتب غدة؛
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رجاال   مهتدين  ـهداة  جيعلهم  أن  تعاىل  اهلل  من  نرجو  وادلين  صاحلني    واخللق 
 خملصني. 

 : إخويت األفاضل
 ! واهلل إنها تلعجز اللكمات عن اتلعبري يف أستاذنا الراحل
 !؟كيف نلا أن نكتب عنه وـهو من طوع احلروف وشلكها 

 ! ؟كيف نلا أن نمسك القلم من أجله وـهو سيد األقّلم
 ! ؟ميذ حضور يف حرضة معلمهم وأستاذـهموكيف يكون للتّل 

و  رمحك الوحدات  رمز  يا  حممد  أبا  أبا اهلل  ال حيب  منا  من  اللكمات  سعد  يا 
 . حممد ومن منا ال يرثيه

 : كما قال الشاعر
حي  اغدر  اكن  فقد ب  إن  ادلنيا   نا 

ويسعد    يثيب  رب  إىل   أفىض 

   
ىلع عهد  لكنا  مطمئن ا   نم 

يسعد    ملثلك  مشوار   إتمام 

   
نافع وعلم  وإقدام   كرم 

مفرد    واللسان  سليم   قلب 

   
 :وقال اآلخر

 ْ ــُ ــري جم ــين غ ــع عي ــك دم  د  وإن ي
ــدمْ     احلــرف مغــن  يف الشــعور عُ ف

   
 نــــون بغــــري إذنوتبغتنــــا المَ 

 وتســـــلمنا العمـــــارة للقبـــــور  

   
 

 :إخويت األعزاء
ا  وخطًّ   ا ورصف    ا إن فقيدنا الراحل حبب إيله من العلوم علم اللغة العربية حنو  

 ه وإن اكنت اللغة العربية يه األوىل من تلك العلوم. قْ والفي 
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ع اّلـهب، ومن معني  مجأستاذنا الفاضل أحب إيله من  عند  مجع الكتب  واكن  
علم اللغة العربية أنهل طّلبه وأعلهم، وكنت حبمد اهلل منهم يف دار نهضة العلوم  

 نهضة العلوم الرشعية. الرشعية يف حلب، وكنت من أوائل طّلب دار 
هلل   الفقري  ومراقب    -تعاىل-أنا  ومدرس  طالب  وأنا  الراحل  أستاذنا  اعرصت 

 وصديق وأخ ويف، فيف لك مرحلة هل أسلوبه اخلاص. 
يف أيام ادلراسة عهدت منه احلزم والعزم واهليبة ويف مرحلة اتلدريس عهدت  

راسة حىت لكأنه رفع بيين عما عهدته يف أيام ادل  ا منه اتلودد واملّلطفة ختتلف تمام  
الفرق بني تعامل األستاذ   رحلة، واحلق أنه ما رفعها ولكنهوبينه اللكفة يف تلك امل 

تعلم وإين  اتلدريس  يف  زمّلئه  مع  وتعامله  طّلبه  يف  مع  والكثري  الكثري  منه  ت 
 األدب واألخّلق وغري ذلك. العلم و

يرد ىلع مسامعنا قول    -رمحه اهلل-من ذلك كتابة لك معلومة مفيدة ألنه اكن  
 : الشاعر

 الواثقة  احلبال ب  كَ دَ ويُ ُص  دْ يِّ قَ   ُه دُ يْ قَ    والكتابةُ    صيد    العلمُ 
 طالقة   اخلّلئق   بني  دعها وت  غزالة  دَ صيْ تَ   أنْ  ةي احلماقَ  نَ مي فَ 

 يب.  أسلوبه الرائع يف توصيل املعلومة، وإين أرضب لكم مثّل   :مما تعلمته منه
اللكتاوية ال أفقه من انلحو شيئ   ا يقال يل أعرب اجلملة  لم  وكنت  ،  ا جئت إىل 

كنُت اأكرم صالح خادل  )  :اتلايلة  ،)   
ُ
تهجي  يجِّ ـهَ أ اللكمات  الفعل    ا   بني  أمزي  ألين ال 

 والفاعل واملفعول به واالسم املجرور، ال أمزي بني الفعل واالسم واحلرف.
  ،16/20  وبعد شهرين من ادلراسة عمل نلا االختبار انلصيف فأخذت يف انلحو

أكرث من   اثلاثلة ىلع  ادلرجة  اهلل ا طابل    25وأخذت  ذلك بفضل  ، واحلمد هلل، واكن 
 رمحه اهلل تعاىل.  ،أستاذي ومعليم الراحل تعاىل، ثم بفضل أسلوب 

 احللم واتلواضع.  :ا ومما تعلمته منه أيض  
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يف املدرسة    ا يب. داعين مرة لغرفته حيث اكن يومها مراقب    وأرضب لكم مثّل  
، اكن ذلك يف األيام األوىل من دخويل يف مدرسة دار نهضة العلوم الرشعية  ا ومدرس  

تعرف حتلق بهذه    :فقال يل  ا سنة تقريب    18  ا ر  يف حلب ألنين كنت أكرب الطّلب عم
هل  ؟اآللة يل  :قلت  فقال  اآللة.  بهذه  احلّلقة  أعرف  جدًّ   :ال  سهل  أمسك  ااألمر   .

أسء  أن  خائف  وأنا  احلّلقة،  آلة  فأخذت  فقط،  أصابعك  حرك  ثم  ـهكذا  اآللة 
الشيخ حممود فجَ   اشديد    ا استعماهلا وعند ذلك آخذ عقاب   ال ألنه كما من أستاذي 

 يف تعامله مع طّلبه.  اوشديد   ا قلت لكم اكن حازم  
طبع   اخللف  من  رأسه  حبّلقة  بدأت  رأسه    ا وملا  مقدمة  حلق  اّلي  ـهو  ألنه 

فعلقت اآللة بشعره فصاح يب فرتكتها معلقة برأسه فاتلف إيل وقال   ا واجلانبني أيض  
 ! ؟ما ـهذا :يل

خائف   قلتمن    ا وكنت  احلّلقة    ا عفو    :العقوبة  أعرف  ما  قلت لكم  أستاذي 
ما   حبياتك  كأنك  ودلي  يا  منه  أتوقعها  ماكنت  اليت  املفاجأة  فكنت  اآللة  بهذه 
أمسكت بآلة احلّلقة ال بأس انزعها من شعري بلطف وإذا جاء أيخ حممد احلوت  

وخرجت من عنده وما   ،سيكمل يل احلّلقة اهلل يعطيك العافية اذـهب إىل إخوانك 
 ل ـهذا. عْ أن أخرج بدون عقوبة ىلع في  ا كنت مصدق  

تبسيط الوعظ واإلرشاد ىلع حسب مستوى السامعني هل قال   :ومما تعلمته منه
نعرف شيئ   القرى ال  ادلراسة جئنا من  األوىل من  السنة    ا نلا مرة وحنن طّلب يف 

ال مع الوارث املحمدي    العلماء األفاضل وخاصةوال مع    ملسو هيلع هللا ىلصرسول  عن اآلداب مع 
وحىت األدب مع مكة املكرمة واملدينة املنورة وال    الكمل سيدنا حممد انلبهان  

 األدب مع املكن اّلي حنن فيه ويه اللكتاوية املباركة
تكنس لك وسخة فيها   ايا أوالدي ـهذه اللكتاوية فيها مكنسة كبرية جدًّ   :قال

ديروا بالكم أن يعمل واحد منكم خمالفة أو قلة أدب فإن املكنسة خترجه من  
فور   الطّلب خائف  ا اللكتاوية  أكرث  املكنسة ألنهم اكنوا صغار    ا ، فكن  ال    ا من ـهذه 
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ماكنت أستوعب ذلك كيف يكون ـهذا    ا يدركون ذلك ولكين كنت أكربـهم عمر  
َ   ،األمر أنه    ،ـهذه املوعظة وـهذا اإلرشاد الطيب إال فيما بعد  ولكن ما عرفت رسي

خَ  تنيف  املنورة  اكملدينة  اللكتاوية  أن  بذلك  يقصد  الكي ثَ بَ اكن  ينيف  كما    َث بَ خَ   رْيُ ها 
يف آخر زيارة يف   عندما زارنا   -رمحه اهلل تعاىل-ولقد ذكرته بهذه املكنسة    ،احلديد

يف بيت أيخ الشيخ إبراـهيم منصور فقال يل    ا مدينة ادلمام منذ سنة ونصف تقريب  
الكثري  ،نعم ـهذا اّلي كنت أقصده بهذه املكنسة ثم  الكثري  تعلمت منه   ، وـهكذا 

 . جزاه اهلل عين خري اجلزاء
 :أقول ا وأخري  

اهلل اغفر ألستاذنا الشيخ حممود ،  سبحان اليح اّلي ال يموت   ،ال هلإ إال اهلل
وو،  فجال نزهل  وأكرم  ارمحه  ورضاك  اهلل  رمحاتك  بوابل  واستقبله  مدخله  سع 

وأفسح هل يف قربه ونور هل فيه وأحسن خّلفته يف عقبه وأجزه عنا وعن العلم وأـهله 
منها آمني يا    ا عن علمه اهلل أجرنا يف مصيبتنا وأخلفنا خري    ا خري ما جزيت اعلم  

 رب العاملني. 
 : -رمحه اهلل- تلميذه الشيخ حسني األمحديل وكتب 

احلمد هلل رافع ادلرجات ملن اخنفض جلّلهل، وفاتح الرباكت ملن انتصب لشكر  
شدت به ابلّلغة و    من مدت عليه الفصاحة رواقها،أفضاهل، والصّلة والسّلم ىلع 

نطاقها، املبعوث باآليات ابلاـهرة واحلجج، املزنل عليه قرآن عريب غري ذي عوج،  
 ين وبعد: وىلع آهل اهلادين، وأصحابه اّلين شادوا ادل

لقد فوجئنا برحيل الفقيد، وجاءنا انلبأ اكلصاعقة، رحل الفقيد بصمت وترك  
يف أحضان سيدنا  ا أكرمه اهلل منعم   ال ينىس، رمحه اهلل، آنسه اهلل، يف القلوب  ا جرح  

 انلبهان قدس رسه العظيم.   ومربينا السيد
العظيم فقيدنا  الكريم  عنفوان    :أستاذنا  يف  وأنت  حيات  بداية  يف  عرفتك 

 شبابك وأنا يف الفوج اثلاين يف اللكتاوية، وفارقتنا وأنا قد جتاوزت الستني. 
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مدرس   كنفه  يف  وعشت  جليل،  موجه  وـهو  الفقيد  انلحو   ا اعرصت  مادة  نلا 
 .ا حنون   ا عطوف   ا واخلط، وعرفته أب  

 مراحل ثّلث يف حياة الفقيد أتذكرـها وأحتدث عنها:
اكن من أوائل من لكف باتلوجيه يف اللكتاوية مع فضيلة   -رمحه اهلل-شبابه    يف

بشري   صالح  اهلل–الشيخ  متصف    -رمحه  الفقيد  ما   ا فكن  والوقار،  واهليبة  باجلّلل 
احلق، الجيد   يقول لكمة  احلازم يف األمور لكها ال جيامل،  الرجل اجلّليل  إال  رأيناه 

طريق   املحاسبة،    ا املزاح  شديد  وجّلل،  إيله،   مهابة  توجيه  لكه  ىلع  حرص  لكه 
من الوقت يف غري طلب العلم وحتصيله حىت أثناء   ا الطّلب، وأن ال يضيعوا شيئ  

كتاب  الفسح معه  وليس  ابلاحة  يف  يكون  أن  ألحدنا  يرىض  ال  ادلرسني  بني  ة 
، لكه مهابة  أو ضاحك    ا أو الـهي    اغفّل    ا حُيرض  لدلرس القادم، ال يرىض أن يرى طابل  

 وجّلل.
واعرصت الفقيد وـهو مدرس يدرسنا انلحو واخلط، ودرست عليه كتاب قطر  

يألو جهد    انلدى، فكن مثاال   العطاء، ال  قوته وعلميته يف    ايف  يف عطائه، يبذل لك 
أي إضاعة  وعدم  ادلرس  لك    ةإغناء  حياسب  أعطاـهم،  فيما  الطّلب  يتابع  ثانية، 

  ا تساـهل يف ـهذا اجلانب، لقد اكن بصدق  معطاء  ضابط  يطالب لم حيفظ درسه، ال  
لدلرس بكل ما تعنيه ـهذه اللكمة، يكرم املتفوق، ويثين عليه، ويغرس اتلنافس  

 يف العلم.  بني الطّلب
وذات يوم وحنن يف درسه فوجئنا بكوكبة من الرجال يدخلون الصف ومعهم 

)عرفنا بعد ذلك أن امللحق اثلقايف يف سفارة    املدير املرحوم الشيخ حممد لطيف  
السفارة وأعضاء اجلمعية ـهم من حرض ادلرس(، فلم    ا الكويت وبعض   من أعضاء 

جلميع عرفنا بعد ذلك وكما قيل نلا أنه يتغري حديثه وال عطاؤه، وقد نال إعجاب ا
اليت    االنتهاءبعد   الشهادة  عن  وسألوا  الفقيد  مع  يتعاقدوا  أن  أحبوا  ادلرس  من 

قد  اكن  وقتها  ومن  أيديهم،  يف  فأسقط  جامعية،  شهادة  حيمل  يكن  ولم  حيملها، 
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واكن   العليم،  اتلحصيل  متابعة  ىلع  وعزم  اجلد  ساعد  عن  اهلل-شمر  ال    -رمحه 
سبيل   يف  ولكن  يعشقها،  اليت  والكتب  يسكنه  اّلي  ابليت  إال  ادلنيا  من  يملك 
اهلدف اّلي عقد العزم عليه )وـهو احلازم يف أموره( ترخص زخارف ادلنيا، فباع  

حتصي وتابع  يعشقها،  اليت  والكتب  يؤويه  اّلي  األزـهر،  بيته  جامعة  يف  العليم  له 
 وحصل ىلع ما حصل مما ـهو غين عن اتلعريف. 

غري اّلي نعرفه، لكه    ا واتلقيت الفقيد وـهو رب أرسة يف القاـهرة، فرأينا شخص  
كنا نعرفها، فهومن رآه    اليت ما ورأينا آنذاك ابتساماته احللوة    حنان وعطف ورمحة،

تلواض أحبه  خالطه  ومن  جلّلهل،  ـهابه  بعد  وحبهىلع  لني    ،عه  تواضع،  لكه  رأيناه 
يطيب خواطرنا بكّلم لكه حب ومودة، ويصيغ لالكمنا،  الالكم،  اجلانب، عذب 

 ويسأل عن لك فرد، من اّلي تابع دراسته ومن اّلي لم يتابع دراسته.
  ا واحد    أثناء آخر زيارة هل إىل اللكتاوية وكنُت   -رمحه اهلل-واكن آخر لقاء يل به  

األم   الطاـهرة  ابلقعة  تلك  به يف  اتلقينا  اللكتاوية،  اتلدريسية يف  اهليئة  أعضاء  من 
مأوى األويلاء وملجأ ومنبع العلماء ورشفت بمرقد الوارث املحمدي املريب سيدي  
وضمتنا  والطّلب،  املدرسون  حرضـها  حمارضة  وألىق  العزيز،  رسه  قدس  انلبهان 

ويف أحد األيام    -رمحه اهلل-نقطع االتصال به  ، وا منا فرد   لك  ف ىلع  مأدبة غداء تعر  
  -رمحه اهلل -وأنا أتصفح ما أرسل ىلع منتدى انلفحات انلبهانية رأيت لكمة للفقيد  

تعقيب   واـهتمامه    ا وقرأت  حرصه  وىلع  تواضعه  ىلع  يدل  فهو  يشء  ىلع  دل  إن  هل 
الكريم، كم خجلت  أستاذي  الرأي يف لكمته  أبدي  أن  ويسألين  بكل من حيبه 

صك ىلع دوام  ! لكن فهمت املغزى من ذلك حر؟! فمن أنا حىت أبدي الرأي؟كمن
و اتلواصل،  يل  واستمرار  يرسل  اكن  املنتدى  بمغادريت  عرف  اهلل-ملا  لك    -رمحه 

بمناسبة شهر   أرسلها لكمته  آخر لكمة  واكنت  للمنتدى،  يرسلها  اليت اكن  اللكمات 
 املودل. 

 ادلوحة انلبهانية.! إنه تربية  ؟! وأي مرب ؟فأي رجل ـهذا
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وقد   انلبهان  السيد  كنف  يف  اآلن  بك  كأين  الغايل  وفقيدنا  الكريم  أستاذنا 
يقول حالك  ولسان  حممد    اغد    : فارقتنا  األحبة  بالسيد    األىق  اتلقيت  وصحبه، 

فرفويط   حسان  والشيخ  لطيف  حممد  والشيخ  حوت  حممد  الشيخ  وأخيك  انلبهان 
 يا أبا حممد. ا وميت   ا بهان، طبت حيًّ وغريـهم ممن سبقك إىل أحضان السيد انل

واهلل إن القلب يلحزن، وإن العني تلدمع، وإنا ىلع فراقك ملحزونون، وإنا هلل  
 وإنا إيله راجعون وحسبنا اهلل ونعم الوكيل. 

 تلميذه الشيخ ادلكتور عثمان العمر: عنه   انلوكتب 
 وال حول وال قوة إال باهلل العل العظيم. وإنا هلل وإنا إيله راجعون

 ونعزي آل الفجال الكرام.  نعزي أنفسنا ونعزي أتباع السيد انلبهان 
احلسيب   العامل  العالم  بفقيدـها  اإلسّلمية  وامتنا  انلبوة  بيت  آل  نعزي  وكما 
النسيب معدن اتلىق وبيت الكرم واجلود واتلواضع األستاذ ادلكتور حممود يوسف  

 وأنزل عليه سحائب رمحته ورضوانه.  ،رمحه اهلل ،فجال
درسنا انلحو واخلط ولم    ا م يعين من مخسني اعم  1966عرفت الفقيد من اعم  

 ا لم يزتوج بعد لكنه يف ذلك الوقت اكن اعلم    ا يكن أخذ اثلانوية العامة واكن عزب  
 يف املطالعة واتلحصيل.  ا دؤوب  

!  ؟بها   ا باحلديث عن بعض الصفات اليت اكن متمزي  من أين ابدأ وإىل أين أنتيه  
صادق   اكن  أنه  ويكيف  مجة،  العظيمة  فصفاته  أدري.  ال  املريب   ا متمزي    ا واهلل  مع 

 . العظيم فريد ادلـهر سيدي وموالي حممد انلبهان 
الشجرة   ـهذه  من  اكن  ألنه  به  انلبوة  بيت  آل  أعزي  حدييث  بداية  يف  قلت 

اّلي ال يعرف ـهذا عنه إال القلة القليلة ألنه من  الطيبة، فهو احلسيب النسيب و
اكن   اهلل-تواضعه  ـهذا    -رمحه  عن  يعلن  أن  يريد  قبيلة  ال  من  فهو  به  يعرف  أو 

 . ملسو هيلع هللا ىلصاملنتسبني لسيدنا رسول اهلل   -رمحه اهلل-  الويسات
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برشاء الطبعات انلادرة   ا شغوف    -رمحه اهلل-اكن    :وعصاميته  -رمحه اهلل-نزاـهته  
من الكتب لكنه ملا اكن يدرس يف األزـهر لم يستدن ولم يمد يده ألحد ليساعده بل 
العليا  ادلراسات  ويف  األيام  مرور  ومع  ادلراسة.  أجل  من  عليه  العزيزة  كتبه  باع 

تبيع   :قال هل  احتاج بليع بيته يف حلب وملا علم سيدنا انلبهان   يا شيخ حممود 
م وأنا  فلوس  ؟وجود بيتك  هل  يلخرج  الطاولة  درج  السيد  وسحب  من   ا !  اكن  فما 

وال    ا ال أريد فلوس    ملسو هيلع هللا ىلص يا سيدي وموالي سأتلك حببيبك حممد    :أستاذنا إال أن قال
 أنا لم أصحبك ألجل ادلنيا. ا آخذ من فضيلتك فلوس  

وقد نكون معه يف السوق فيشرتي حاجة وحيتاج نصف لرية أو أكرث أو أقل  
فيدفعها أحد تّلمذته فما تمر السااعت أو ايلوم إال ويردـها ملن دفعها ومهما تمنع 

ويرص لك اإلرصار    -رمحه اهلل وآنسه-الطالب وأراد أال يأخذ ما دفع ال يقبل ذلك  
 ىلع رد ما أخذ قل ذلك أو كرث.

تواضعه يده    :أما  يقبل  أن  تّلمذته  ألحد  سمح  األيام  من  يوم  يف  رأيته  فما 
أو   ثّلثة  عددنا  يكون  وقد  السوق  يف  طّلب  وحنن  معه  نكون  وقد  الكريمة، 

فيقول مظهر    : أربعة  يف  يكون  ال  يك  املدرسة  إىل  ابلقية  وليسبقنا  فّلن  يلبق 
 املشيخة شيخ وراءه طّلبه وحمبوه.

م حياته  يف  شانه  وـهذا  ديدنه.  متواضع  ـهذا  طّلبه.  ناصح    ا ع  للصغري    ا هلم 
 والكبري منهم.

الصدى   وبل  انلدى  قطر  رشح  املدرسة  يف  )خط عل منا  اخلط  علمنا  كما 
 (. الرقعة

يديه   ىلع  وتعلمت  درست  وحبيبنا  -كما  عمر  لع  الشيخ  األكرب  أيخ  وميع 
بعض كتاب أوضح    -درسةيف امل  ا الغايل املرحوم الشيخ حممد نارص حوت واكن موجه  

يف   احلديديناملسالك  حممد    ،جامع  اهلل-حوت  وللشيخ  كبرية    -رمحه  خصوصية 
 . عنده
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كنا  وأحبه.  به  استأنس  معرفة  خالطه  ومن  اهلل.  وذكر  ـهابه  بعد  رآه عن  من 
نزوره يف بيته يف مرص يف مرحلة دراسته املاجستري ويف إحدى الزيارات تفاجأت إذ  

ال يشء    :از نضارته فسأتله وأنا قلق ىلع صحته فقالوراء قز   ا وجدته قد وضع قطن  
وأقرأ بعني. ألنه اكن يقرأ    ا سوى أن نظري يتعب من املطالعة والكتابة فأريح عين  

وال  امللل  يعرف  ال  ساعة.  عرشة  مخس  ىلع  يزيد  ما  والليلة  ايلوم  يف  ويكتب 
اكنت بصحبة أيخ الغايل    : وزرته يف أبها مرتني. املرة األوىل  .اتلعب. سعادته كتابه
الزين   حممود  اهلل-الشيخ  لع  -رمحه  الشيخ  الكبري  ضيوف  ونزنل،  وأيخ  بيته    ا ا  يف 

ينقلنا من مسألة علم   الضيافة واتلواضع  املبارك فكن مثال اجلود والكرم وحسن 
إىل مسألة علم أخرى ومن كتاب إىل كتاب ألنه ال يرتك كتابه ال يف يلل وال يف  

 فر وال يف حرض. نهار وال يف س
اثلانية ونزنلا ضيوف    :والزيارة  اثلانية  مع زوجيت  العامر،    ا اكنت  بيته  عنده يف 

بيته   واكن  بيته  أحد غرف  أن  انلظر  يلفت  ومما  اإلكرام،  يف    طابقني فأكرمنا اغية 
طاوالت دراسية ألاإلضايف فيها  الطّلب طّلبه   ولوح  بنائه غرفة  فلنعم  للرشح، 

املع ونلعم  أوالده  املروـهم  الغايل  فقيدنا  ـهو  العظيم  الكبري  ادلكتور  لم  األستاذ  حوم 
فجال   اّلين  أحممود  العلماء  الزـهور  األجنال  أنتج  اتلعليم  يف  اجلهد  ـهذا  حممد.  بو 

فحققوا ما أراد وتمىن هلم.    ونلا ولألمة اإلسّلمية وانلبهانية،  اكنوا قرة عني ألبيهم
، وبعضهم ىلع مرتبة  يف انلحو والرصفوحصل األجنال األربعة ىلع شهادة ادلكتوراه 

ادلكتور  األستاذية وـهو  قصيدة مجيلة  أبها  يف  زمّلئه  أحد  فيه  قال  اّلي  وفقيدنا   .
 : عبد اهلادي حرب 

َ   هي يني بي جَ  وَق فَ  ماءي لَ العُ  ةُ مامَ وعي   هي ياني قْ عي   نْ مي  ور انل    ع  شُ تاج ي
دولة   إىل  سورية  من  اعئد  وأنا  األيام  من  يوم  مدينة  ويف  وصلت  اإلمارات 

يلّل   اثلانية  الساعة  فندق    األحساء  مدرس    ا ونزلت  الفقيد  املرحوم  ويف   ا واكن  فيها 
الصباح الساعة العارشة خرجت من غرفيت مع األـهل وقلت أستاذنا ـهنا ال بد أن  
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به   فاتصلت  باهلاتف  ولو  عليه  اهلل-أسلم  اآلن  -رمحه  أنت  أين  يسألين  به    ؟ وإذ 
 الفّلين وأنا مسافر إىل ديب. يف الفندق  :قلت

يل ـهذا  :قال  يكون  كيف  بالفندق  وتزنل  األحساء  يف  أنا  عثمان  شيخ  !  ؟يا 
بالفندق وأخوك يف األحساء تنام  أنا   :! قلت؟كيف سمحت لك نفسك أن  موالنا 

 ا أنين كنت مستيقظ    ا حىت ولو الساعة اثلاثلة علم    : قالوصلت الساعة اثلانية يلّل  
الساعة اثلانية انتظر ودلي متوجه إيلك ألراك.يف  وحنن يف زمن قل  ما جتد ـهذه    . 

فيه  األبوة  روح  اكنت  واحلقيقة  كبري،  أستاذ  من  فضّل   ند   صديق  من  املعاملة 
 ظاـهرة بينة واضحة وضوح الشمس يف رابعة انلهار.  

دمواع   تذرفان  وعيناي  لكم  أكتب  أحبايئ  يا  املوقف   واهلل  وكأن  بابلكء 
الساع وـهذه  اللحظة  ـهذه  يف  أمايم  متجدد  رمضان  متجسد  شهر  يف  ـهذا  واكن  ة 

يعلمنا الكرم واملحبة بني إخواننا انلبهانيني خاصة واملسلمني اعمة يعلمنا   املبارك 
لصاحب  الصادق  اتللميذ  وـهو  ال  كيف  الضيافة  وكرم  ايلد  وكرم  األخّلق  كرم 

 الكرم واجلود اّلي 
َ  ال يف إ ط  ل ال قَ ما قا   مُ عَ نَ  هُ اكنت الؤُ   دُ ه  شَ لوال التَ   هي دي ه  شَ ت

 . ا... أبد  ا! ـهذا ال يكون أبد  ؟نبهاين ويكون خبيّل  
 . اأبد   ..ا! ـهذا ال يكون أبد  ؟ا نبهاين ويكون جبان  

خوك  تنام يف الفندق وأ اللوم يا شيخ عثمان    وملا وصلت بيته رجع يكرر لعَ 
 ! ؟ كيف يكون ـهذايف األحساء حممود 

علم، وعمل، وتقوى، وتواضع جم، وكرم    رمحك اهلل أستاذنا اجلليل أبا حممد. 
 ضيافة.

 : وأختم لكميت بقول الشاعر
 هلُ واجلود ساحي  املعروُف  هُ تُ جَ لُ فَ   هُ اجلهات أتيتَ  يِّ أ نْ ـهو ابلحر مي 
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وما كتبته عن شيخنا    . ل اهلل أن يلحقنا بالركب من غري أن نبدل أو نغريأنس
 وأستاذنا واعملنا غيض من فيض ونقطة من حبر. 

اهلل   أحبيت  أنسأل  عليكم  والسّلم  غفور  رحيم  مليك  عند  بهم  جيمعنا  ن 
 ورمحة اهلل وبراكته. 

 : تلميذه ادلكتور عبد اهلل احلسننلا عنه وكتب 
آهل  وىلع  حممد  سيدنا  ىلع  والتسليم  الصّلة  وأفضل  العاملني  رب  هلل    احلمد 

ينزتعه من انلاس ولكن    »إن اهلل ال يقبض العلم انزتااع    :وصحبه أمجعني القائل
اعلم   يرتك  لم  إذا  حىت  العلماء  بقبض  العلم  رؤوس    ا يقبض  انلاس    جهاال    ا اختذ 

 «. وا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا فسئل
ايلوم  ربيع األول    13  ويف ـهذا  األول    24املوافق   ـه1437من    عَ دَ وَ م  2015اكنون 

حممود   ادلكتور  األستاذ  الشيخ  العرص  ـهذا  وأعّلم  علماء  أحد  اإلسّليم  العالم 
فجَ  أوال    -رمحه اهلل-ال  يوسف  اإلسّلمية    فنعزي  عمود  األمة  أعمدة    ا لفقدـها  من 

العلم، ونعزي أنفسنا وطّلبه اّلين تفرقوا يف جنبات األرض وأحبابه اّلين عرفوه  
ن نرى أثره فيهم من خّلل الرسائل العلمية والرتاث اّلي حققه ونرشه  والزموه مم

به  اتلواصل  ىلع  تدل  اليت  املختلفة  اتلواصل  ووسائل  منه.  انلهل  ىلع  وأكبوا 
األحبة   ونعزي  واخلاصة،  والعامة  العلمية  أمورـهم  يف  واستشاراته  منه  واالستفادة 

وانتظار   بشغف  يتابعون  اّلين  وأحبابنا  زمّلئنا  الشهور  من  من  شهر  لك  مطلع 
املباركة ملا يتحفنا به من نفحات صادقة مؤثرة يف انلفوس وما ترتكه من   اهلجرية 

 أثر يف السلوك. 
ونسأل اهلل أن يربط ىلع  ا وأرحام   ا ال الكرام أبناء وإخوة وأصهار  ونعزي آل فجَ 

جيع وأن  والسلوان  الصرب  ويلهمهم  علينيقلوبهم  أىلع  يف  وأستاذنا  شيخنا  َمَع   ل 
ينيَ  َهَداءي َوالَصاحلي نَي َوالش  يقي دِّ َن انلَبييِّنَي َوالصِّ ْم مي ْنَعَم اَّلَلُ َعلَيْهي

َ
يَن أ وئَليَك  اَّلي

ُ
 وََحُسَن أ

ا   . َرفييق 
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أوجب الواجبات أن نذكر ما عرفناه وما ملسناه ومن حق شيخنا علينا بل من  
من سريته العطرة وما اغب عنا أكرث مما اكن يف الرس مما ادخره بينه وبني ربه وما لم  

بل ـهو  يطلع عليه إال خاصته، وما نقوهل ايلوم يف ـهذا اجلانب ليس ـهو جمرد إطراء  
أرأيت الرجل يعمل    ملسو هيلع هللا ىلصقيل لرسول اهلل    :قال    ذر   من باب ماروي عن سيدنا أيب

. وحنن اآلن  (1) «»قال تلك اعجل برشى املؤمن ؟العمل من اخلري وحيمده انلاس عليه
نقول ـهذا وـهو يف اعمله اآلخر اّلي لم يعد لالكمنا ـهذا بالنسبة هل يشء، وإنما ـهو  

 األحياء. وفاء اتلّلميذ ملربيهم، ولنرش فضائل الفضّلء يلقتدي بها 
ولقد وقفت للحظات أتأمل من أين أبدأ احلديث وأي جانب أسلك فوجدت  
بالسلم من ادلرجة األوىل،  أو مكنة ال بد أن يبدأ  يرىق إىل مكن  يريد أن  أن من 
فأول ما اكتحلت عيناي برؤية شيخنا اكن ملا دخلت املدرسة يف أول طليب للعلم 

يف   نلا  األول  املستقبل  ـهو  فكن  للعلوم الرشيع  األستاذ  فهو  العلمية  حياتنا 
ا املوجه واملراقب،  اتلأسيسية اكنلحو والرصف وابلّلغة والعروض واخلط، وـهو أيض 
يظهر ىلع   واكن ـهذا  واالنضباط،  احلزم  ـهو  ملسناه يف شيخنا  نلا  انطباع  أول  فكن 
مشيته   وقع لك لكمة ويف  فيه  اّلي حيسب  نظراته والكمه  ويف  الكريم  حميا وجهه 

املدرسة منضبط وحيسب حساب  وج  أن لك من يف  إيلك  ُمهاب ا خييل  لسته، فكن 
 أي ترصف ال ينبيغ. 

ا ىلع نفسه يف ذلك، واكن يؤصل فينا    -رمحه اهلل-واكن   شديد العفاف وصارم 
 ـهذا اخللق.

اكن   اهلل-كما  الئم    ا معروف    -رمحه  لومة  اهلل  يف  تأخذه  وال  احلق  بقول 
ومسا  رأيه،  طرح  يف  خطيب  وبشجاعته  عرفته  حلب  بليغ    ا جد  الصوت  جهوري 

 

 فيه   الصالح  ىلع  أثين  إذا  باب  -  واآلداب  والصلة  الرب  كتاب)   «صحيحه»  يف  «مسلم»  رواه(  1)
 . 2034: 4[ 2642] رقم حديث ( ترضه وال  برشى 
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السيد    ا اللكمة مؤثر   اليت ينتدب هلا من قبل  امللمات  يف انلفوس، واكنت خطبه يف 
    مؤبن وقف  وإذا  املحافل،  جنبات  هلا  وخفقت    ا ترتج  العيون  للكماته  ذرفت 

 القلوب لصدق اللهجة وقوة اتلعبري عن املكنون. 
شيخنا  سرية  يف  مهم  آخر  جانب  اهلل-  وـهناك  قدر    –رمحه  ىلع  فيه  وحديثنا 

اطّلعنا عليه ولكن ربما لو تكلم عنه من زامله أو الزمه لكن الكمه أوىف ألننا  
طّلب وال يتاح نلا إال القليل مما نشاـهده أو نلمسه، أقول وـهذا اجلانب ـهو جانب  

شيخنا   به  يتصف  اكن  اّلي  اهلمة  اهلل-علو  دؤوب    -رمحه  العلم    ا فكن  طلب  يف 
ومطالعة الكتب والزتامه العجيب بقراءتها اكملة ىلع الشيوخ ولم يقترص ىلع من  

قاصد   يذـهب  اكن  وإنما  بدله  يف  بيوتهم    ا ـهم  يف  والعلماء  العلم  معاقل  إىل 
ومساجدـهم فيدرس عليهم وبصفة خاصة علماء دمشق، واستغل فرتة خدمته يف  

والص العلماء  من  ا  كثري  فّلزم  مكنة  اجلندية  عندـهم  هل  واكنت  دمشق،  يف  احلني 
ا يف طلب  الشهادات خملص  ا يف  زاـهد  اّلي اكن  خاصة ومزنلة ممزية كيف ال وـهو 

أن يسلك إىل جانب القراءة اخلاصة ىلع العلماء   العلم حىت أشار عليه السيد  
سيكون  ومليا  أمره  إيله  سيؤول  ملا  ملمح مرشق  ـهذا  ويف  انلظامية،  ادلراسة  طريق 

إىل  سبب   فعرصنا  اجلامعات،  معاقل  ويف  ورحابه  العلم  ميادين  يف  عليه  الفتح  يف  ا 
هلا   عت  وضي اليت  امليادين  تلك  إىل  للولوج  الوسائل  إىل  حيتاج  الغزير  العلم  جانب 

شهادات  القيود وضوابط، واليت أصبحت يف عرصنا قبلة املتعلمني وال يعرتف إال ب
ن أـهل ال علم إىل الولوج إيلها إال إذا اكنوا حيملون ـهذه  الصادرة من قيبَلها، وال ُيَمك 

الشهادات، فبدأ شيخنا ادلراسة وحصل ىلع اثلانوية ثم اتلحق باجلامعة حىت أنىه 
ادلراسة فيها، ولكن ـهمته العايلة لم تكن تلقف عند ـهذا احلد اّلي وقف عنده  

معة األزـهر  كثري من أقرانه واكتىف به فعقد العزم ىلع مواصلة ادلراسة فاتلحق جبا 
ز نلفسه أن يقرتض من   العربية ىلع قلة يف ذات ايلد فباع بيته ولم جُيي اللغة  لكية 
ر يل   أحد حىت من أعز انلاس وأقربهم إيله، ويف مرحلة حتضريه لرسالة ادلكتوراه قُدِّ
أن أتلحق أيضا بكلية أصول ادلين الستكمال ادلراسة، فأدركنا شيخنا ـهناك وكنا  
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واك زيارته  فوجدنا نعاود  االمتحانات  مواسم  يف  الطّلب  معظم  شأن  أيضا  ذلك  ن 
فيه جانب ا آخر فاملهابة اليت اكنت عندما كنا طّلب ا يف املدرسة وجدناـها اآلن رمحة  

ا وتواصّل    .ورقة وتواضع 
للرسالة وال  واملطالعة واتلحضري  والعلم  ادلرس  بيته ىلع  فألفيناه معتكفا يف 

الطعام يضعونه وراء  خيرج إال للرضورة بل حدثنا   أن أـهله عندما اكنوا يصنعون 
 ابلاب ئلّل ينشغل عما ـهو فيه من اتلحصيل. 

ولم يكن يف ذلك الوقت تلك األجهزة احلديثة والفهارس اآليلة للكتب اليت  
فكن يمسك    ،ضغطة زر ىلع مفتاح احلاسب اآليليتوصل فيها ايلوم إىل املعلومة ب

الكتب اليت حيتاجها مثل كتاب )سيبويه( وأشباـهه فيفهرسها بطريقة فنية يلصل  
ألنه   قلة  افراد  إال  يطيقه  ال  عمل  وـهذا  إيلها،  احلاجة  عند  بسهولة  املعلومة  إىل 
حيتاج إىل وقت وجهد كبريين، وال يظهر أثره يف العمل العليم وال يدركه إال من 

 بة الوصول إىل مثل تلك املعلومات ادلقيقة. يعايش تلك الكتب ويعرف صعو
يرَس  قدَ وملا  الرسالة  مناقشة  اهلل هل  أن  جلنة من    اهلل  بن سعود ر    جامعة حممد 

جامعة اإلسّلمية   مع  فتواصلوا  اللغة،  يف  أساتذة  مع  للتعاقد  القاـهرة  إىل  وصلت 
املرشف ىلع واكن ىلع ما أعتقد ـهو    -األزـهر فأشار عليهم عميد لكية اللغة العربية  

مناقشتها   يف  عضو ا  أو  مكنته    -الرسالة  من  يعلم  ملا  معه  باتلعاقد  عليهم  فأشار 
تأبه   ولم  انلصيحة  ـهذه  اللجنة  فاغتنمت  امليدان  ـهذا  يف  قدمه  ورسوخ  العلمية 
باخلربة اليت يه من رشوط اتلعاقد أو من مرجحات اتلفاضل بني املتقدمني وقد تم  

ا.ذلك واكن اغتباط اللجنة به    عظيم 
ة، وكنت إذا استشارين أحد يف مواصلة ادلراسة   قامة    -رمحه اهلل-فكن   م  يف الهي

لشحذ   وذلك  ذلك وصربه  يف  ودأبه  بشيخنا  املثل  هل  رسالة كنت أرضب  إعداد  أو 
فاحتة  اكنت  بل  هل  بالنسبة  املطاف  نهاية  ـهو  الشهادة  ـهذه  نيل  يكن  ولم  ـهمته،  

ل ىلع ذلك ما تركه من مؤلفات وحتقيقات فريدة  للعطاء العليم الغزير واملتمزي يد
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يف نوعها حىت بلغ رتبة األستاذية وأصبح رأسا يف ـهذا العلم إىل جانب ما يتقنه من  
فنون العلم األخرى املختلفة، واستمر ـهذا حىت آخر حلظة يف أنفاسه ففارق احلياة 

مكدس وانلماذج  األوراق  وبقيت  )الكيف(،  كتاب  يصحح  مكتبه  ىلع  ىلع  وـهو  ة 
سُ  بذلك  حميي ا  فائدة،  دون  تمر  حلظة  يرتك  لم  بأنه  هل  شاـهدة  العلماء ن  املكتب  ة 

 السابقني اّلين كنا نقرأ سريـهم يف الكتب ممن تطاول الزمان بيننا وبينهم. 
فيهم   غرس  فقد  بعده  من  ذريته  يف  هل  وبارك  واسعة  رمحة  شيخنا  اهلل  فرحم 

العلم ومما يدل ىلع أن ـهذا ابليت بيت   مبارك وبيت علم ـهذه الكوكبة من  حب 
 أن جتتمع يف بيت من ابليوت.  أبنائه الكرام اّلين حيملون الشهادات العليا اليت قَل 

ا يف حياة شيخنا ولعله مقدم ىلع ما ذكرنا وـهو ما   ـهذا وـهناك جانب ـهام جدًّ
املقام   ـهذا  يف  ومزنلة  االتباع،  يف  وصدق  السلوك،  يف  راسخة  قدم  من  عليه  اكن 

ولكين لم أخض يف  تقارصت عنها ـهمم الكثريين، يعرفها لك من هل صلة به،    فريدة
 ؛ ألن مثل ال يرىق إىل أن يتحدث عن منازل ـهو ليس من أـهلها.بيان ـهذا اجلانب 

ـهذا ما وفقت إيله وال شك أن عند زمّلئنا وإخواننا ممن أتيح هلم جتدد اللقاء  
 يتحفوننا بهواملصاحبة الكثري اّلي ننتظر منهم أن 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
 : فقال تلميذه الشيخ إبراـهيم منصور  رثاه و
 . (رمحه اهلل ،اللكمات يف تأبني شيخنا وأستاذنا الشيخ ادلكتور حممود فجَ )

 احلمد هلل والصّلة والسّلم ىلع سيدنا وموالنا رسول اهلل. 
احلبيب وأستاذنا الكبري ادلكتور حممود  وبعد: لقد فُجعنا وفُجئنا بنيع شيخنا  

 عليه رمحات اهلل ترتى.   ،فجال أيب حممد
نسه واتلواصل معه وإدمان  

ُ
كنا نَعلم أن  لك نفس ذائقة املوت. ولكن إيلفنا أ

 لَطائفه عرب ـهذه انلفحات أذـهلنا عن ـهذه احلقيقة. 
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رحل عن ـهذه ادلنيا ـهذه األيام اعليم َعلَم. حاهل ليس من حال أـهل ـهذا    ،أَجل
 الزمان.

حيث خييَل إىل من يستعرض حياته أنه يقرأ يف )صفة الصفوة( أو )سري أعّلم  
 انلبّلء(. 

  متنسك    ا حازم    اجادًّ   ا متعفف    ا متأدب    ،بالفطرة  ا اكن طالب علم بالفطرة. صوفيًّ 
بيت    ،بالفطرة يودل يف  والعلماء    ،علملم  العلم  فتحها ىلع  فَتح عينيه حني  ولكنه 

 والكتب وادلروس وجمالسة الصاحلني. 
 اكن مجُع الكتب أحب إيله من مجع اّلـهب. 

من األمهات أحب  إيله من أن يدخل إيله طعاما   ا وأن يُدخل ىلع بيته مصنف  
لك األثاث  مع حاجة ابليت إىل ذ  ،ا أو حنو ذلك من أثاث ومتاعأو أريكة أو بساط  

 واملتاع.
يف سن الطلب أنه كَون يف  يده يف شبابه فقد كنا نسمع وحنن  ومع ضيق ذات  

قَل أن جتد مثلها إال يف بيوت املورسين من طلبة    ،بيته مكتبة اعمرة زاخرة فاخرة
 العلم واملثقفني. 

وإن اكن بأوهلما   ،هُ قْ ا  والفي ا وخطًّ ا ورصف  ُحبِّب إيله من العلوم علُم العربية حنو  
 أذكر وأشهر. 

يف دار    -وكنُت حبمد اهلل منهم-ومن معني علم العربية أنهَل طّلبَه وأعلَهم  
يف حلب الرشعية  العلوم  عمل    ،نهضة  اليت  اجلامعات  يف  طّلبَه  وأعَل  أنهل  كما 
 فيها باململكة العربية السعودية.

كما   والعلوم  املعارف  متنوعة  فكنت  اخلاصة  دروسه  من  أما  ذلك  علمت 
 خّلل بعض من اكن يقرأ عليه العلم يف مزنهل يف الرياض. 
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فجَ  حممود  الشاب  الشيخ  عزم  مدينملا  مغادرة  ىلع  القاـهرة    ةال  إىل  حلب 
حلب   يف  وشقته  العامرة  مكتبته  باع  والعليا،  اجلامعية  هل  -لدلراسات  وليس 

 .ة لدلراسيلغطي نفقة دراسته وإقامته يف القاـهرة متفراغ   -غريـها 
 !؟ألم أقل لكم: إن حاهل لم يكن من حال أـهل ـهذا الزمان

يف يح رابعة الشهري يف    3م كنا جريانه يف ذات العمارة رقم  1975يف صيف اعم  
 القاـهرة. 

منهمك   فوجدناه  مرة  موضوع ىلع  زرناه  فيلم  مصورة ىلع  حتقيق خمطوطة   يف 
اجلدار. فيقرأ الشيخ ويدقق  جهاز بروجكرت يعكس صورة صفحات املخطوطة ىلع  

 وحيقق. 
عددناـها  اليت  اتلقنية  من  انلوع  ـهذا  ىلع  أبصارنا  فيها  تقع  مرة  أول  واكنت 

 آنذاك من العجائب. 
-اكنت املفارقة الّلفتة اليت ال أنساـها يف تلك الزيارة يه ما ملسناه من الشيخ  

لكتاوية من حزم  من تودد ومّلطفة ختتلف تماما عما عهدناه منه أيام ال  -رمحه اهلل
 وـهيبة. حىت لكأنه قد رفع بيننا وبينه اللكفة يف تلك اجللسة.

مع  وتعامله  طّلبه  مع  الشيخ  تعامل  بني  الفرق  ولكنه  رفعها،  ما  أنه  واحلق 
 ضيوفه.

جملسه   جتل ل  اليت  يه  العلم  ولغة  األدب  وـهالة  والوقار  اهليبة  فإن  وإال 
 وجلساءه شاؤوا أم أبَوا. 
الع دراساته  شهاداتها أنىه  وأحرز  أحباثها  وأتم  الرسمية  إىل    ،ليا  وانتقل 

وحتقيق   العلم  يف  ابلحث  من  ينته  لم  ولكنه  السعودية،  اجلامعات  يف  اتلدريس 
 املصنفات وتصنيف الكتب. 
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القلم    إنه أخو اتلأيلف واتلصنيف، املصنفات واملخطوطات، وقرين  وجليس 
 والقرطاس وضيف املكتبات واملطابع ودور النرش. 

آخر عهده   احلسنة؛ حيث اكن  وخاتمته  الرثي.  العليم  مرياثه  بذلك  هل  يشهد 
 بادلنيا مكتب ومصحف وقلم وقراطيس أثبت عليها حتقيقاته ومّلحظاته. 

 ـهذا والعلة مستحكمة، واحلركة متثاقلة واتلنفس متعرس متعرث.
نس نفسه وغذاء عقله وسعادة روحه. 

ُ
 ولكن جمالسة الكتب َجنته وأ

ع تأبينه:    «سبق»  صحيفةبارة  وأعجبتين  يف  قالت  حني  من  »اإللكرتونية 
 «. املحربة إىل املقربة

اإلمام   ـهذا  مجع  مما  أكرث  أو  مثل  منه  ومجعوا  العلم  أحبوا  اّلين  ـهم  كثريون 
 انلحوي ابلاحث املتبحر. 

حممد   أيب  شيخنا  مزية  اهلل -ولكن  صارمة    -رمحه  تربية  ذلك  إىل  مجع  أنه 
 قدس اهلل رسه. ،وسلواك قويما راَض نفسه به ىلع عني شيخه سيدنا حممد انلبهان

بني   من  خيرج  عندما  جملسه حىت  يف  األبرز  السمة  وسلوكه  علمه  اكن  وقد 
 الكتب والقراطيس املطبوع منها واملخطوط. 

األحساء حيث اكن يرتدد  رَشفين مرات بزيارة مزنيل يف ادلمام إبان إقامته يف  
لزيارة صهره عمار ابن أخينا الكبري املرحوم الشيخ عبد اهلل اجلاسم. وذلك قبل حنو  

 ربع قرن. 
ومواقفه. وحديث عن   وتوجيهاته  بني حديث عن سيدنا  املوقر  فكن جملسه 

 علم انلحو والرصف وخدمته وتطبيقاته وأسفاره الضخمة ومراجعه.
يارات كنت أحتني الفرصة يف اجللسة ألسأهل عن  أذكر أنين يف إحدى تلك الز 

ْسَماء  َسَميْتُُموـَها ﴿قوهل تعاىل: 
َ
َ إياَل أ  . (23سورة انلجم )  ﴾ إيْن يهي
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يَم لَم تُمنع )أسماء ( يف اآلية من الرصف كما ُمنعت )أشياء( يف قوهل تعاىل:   يَا ﴿ل
ْشيَاءَ 

َ
لُوا َعْن أ

َ
يَن آَمنُوا اَل تَْسأ َها اَّلي ي 

َ
 . (101سورة املائدة ) ؟!﴾أ

واكنت املفاجأة أن حديثه عن بعض شؤون انلحو وشجونه انتىه به إىل إيراد  
قَبييل أن اهلمزة يف )أسماء(   إشكيل قبل أن أسأل. وبيان جواب ذلك اإلشكل؛ من 

أصلية واو  عن  منقلبة  وإنما يه  أصلية  ـهمزة  مكشفة  ،  ليست  ذلك  عددُت  وقد 
 منه وكرامة هل. 

 صفاءه ونقاءه بذلك جلدير. جزاه اهلل عنا خريا. وإن  
وقد حرضـها عدد من زمّلئنا طّلب    ،ويف جلسة هل أخرى يف مزنيل يف ادلمام

فاتلفت شيخنا ،  الشيخ يف حلب. فجرى ىلع لسان أحدنا لكمة )حَنَوي( بفتح احلاء
 وي( بسكونها. إيله وقال: )حَنْ 

جرى ىلع لسان أحدنا لكمة    ،عةا وكأنها أمايم السا ويف نفس تلك اجللسة أيض  
املحقق املدقق وقال: )فيهريس(.    شيخنا   فاتلفت إيله  ،)فَهَرس(. فتح فيها الفاء والراء

 بكرسـهما. 
 اكن حيب العلم واملذاكرة فيه.

وكنت لكما عرض يل إشكل حنوي كتبت به إيله عن طريق الربيد اإللكرتوين  
. حىت اجتمع دلي   مؤصّل  اب مفصّل  البنه ادلكتور أنس. فّل يلبث أن يأتيين اجلو

احل  املكتب يف  الفتاوى  »  اسب يف ملف أسميتهمن ذلك مسائل مجعتها ىلع سطح 
 «. الانلحوية لدلكتور الفجَ 

األحباث   من  مجلة  مع  امللف  ـهذا  مين  وضاع  تعطل  قد  اهلارد  أن  ويؤسفين 
 األخرى.

 ا.وأحسب أين لو راجعت بريد ادلكتور أنس لوجدت األسئلة وأجوبته
 وعندي اآلن ىلع سطح مكتب احلاسب ملف بعنوان )إشكالت حنوية(. 
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املزيد ألرسل بها إىل أستاذي دفعة   ةأربعفيه   إشكالت أنتظر أن جيتمع منها 
 واحدة. ولكن أجله بادر تأجيل.

 !فمن هلا بعدك يا شيخ حناة العرص؟
اليت أردتها لكمات فكنت لكمة. قبل   ما اكن يل أن أختم ـهذه املقالة اتلأبينية

أن أعرِّج ىلع واحدة من مكرم أخّلقه الكثرية أال ويه كرم ضيافته وثراء مائدته  
 ورسوره ابلالغ بأضيافه. 

عبد  شهدُت ذلك بنفيس حني زرته أكرث من مرة يف األحساء بصحبة الشيخ  
بارك  رمحه اهلل. والشيخ أمحد نارص حوت. والشيخ حممد    ،اجلاسم  اهلل مهدي جنم. 

 اهلل يف عمريهما مع العافية. 
ولقد سبق أن حَدثُت بذلك غري مرة زمّلَء دراسة لم يعرفوا الشيخ عن كثب  

 كما عرفتُه. 
قبل حنو سنة ونصف حني جاء    -رمحه اهلل-اكن آخُر عهدي بمجلس الشيخ  

 به ودله ادلكتور يوسف إىل منتجع يف شاطئ نصف القمر ىلع مقربة من ادلمام. 
ال. وـهو موجود  ـهاتفين أيخ الشيخ حممود العبيد فقال: لكمين الشيخ حممود فجَ 

يستجيب  لعله  معه  أنت  فحاول  بشدة.  فاعتذر  بإحلاح  دعوته  وقد  الرشقية  يف 
 فنحظى برؤيته. 

من   هل: سيدي.  قلت  مما  أنه اكن  فأذكر  فاعتذر.  ودعوته  فسلمت  به  اتصلُت 
تزورنا  أن  الرشقية  يف  وأنت  عليكم  ممن  حقنا  ولستم  حقنا.  عن  نتنازل  ولسنا   .

 يضيع احلقوق. 
العبيد ألنه األسبق يف ،  ا ا مأجور  فأجاب مشكور   الشيخ حممود  واشرتط دعوة 

 ادلعوة. يف مجلة رشوط أخرى وفَينا باملمكن منها.
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. اكن مجاهل فيها طاغيا ىلع جّلهل بشلك  ا واكنت ساعة من اجلنة صفاء ورسور  
 ملحوظ. 

البيرش   ترتدد يف  اكن  وادلاعبة  شفتيه.  تفارق  والبسمة ال تكاد  يكسو حمياه 
 الكمه. 

الطفولة منذ  فقدتها  أبوة  حبنان  إحسانَه،  أشعرين  إحسانيه  عن  اهلل   ، جزاه 
 سبحانه. 

 حرضت جملس اتلعزية يف الرياض بصحبة أخينا وشيخنا الشيخ حممود العبيد. 
انليب حديث  شيخنا  يف  عزاؤنا  قلت:  اتلعزية  جملس  مات  »:  ملسو هيلع هللا ىلص  ويف  إذا 

ثّلث من  إال  عمله  انقطع  ودل    :اإلنسان  أو  به  ينتفع  علم  أو  جارية  صدقة  من 
 . «صالح يدعو هل

أما الصدقة فبينه وبني ربه. اهلل بها أعلم. وأما الودل الصالح فسيما األبناء يف 
 حفظهم اهلل وراعـهم. ،وجوـههم

وـهؤالء   مصنفاته.   فهذه  به  ينتفع  اّلي  العلم  حيصون  وأما  ال  اّلين  طلبته 
 ا. عدد  

أجرـهم مثل  وهل  أجره.  فلهم  به  ينفعون  لمه  عي من  لم  عي األجر  فهنيئ  ،  ولك  هل  ا 
 املوصول. 

ومن لطائف املوافقات يف ـهذا ابلاب أنه دخل جملس اتلعزية وحنن فيه شاب  
 ظننته أحد تّلمذة الشيخ أو أحد معارفه.  ،من اجلنسية املرصية

تعَرف ىلع الشيخ للتو بعد وفاته عن طريق ابلحث    ولكنه ملا تكلم تبني أنه
أحد كتاب    ،مؤلفاته  عن  عن  يبحث  إنه  انلحو»قال  أصول  يف  لإلمام   «االقرتاح 

اهلل-السيويط   جدوى   -رمحه  دون  عنه  حبثه  طال  يومني    ،وقد  قبل  دخل  أن  إىل 
مكتبة كبرية يف الرياض فلم جيد فيها إال نسخة واحدة يه نسخة صاحب املكتبة.  
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للبيع ليست  الفجال  ،ويه  ادلكتور  بتحقيق  فوجدـها  النسخة  ىلع  باسم   ،اطلع 
االقرتاح» رشح  صاحب«  اإلصباح  ىلع    فسأل  احلصول  كيفية  عن  الكتاب 

ادلكتور أعرف  ال  أنا  فقال:  املحقق  )اإلصباح(  الرقم    ،الفجال  ـهذا  خذ  ولكن 
 فسوف يصلك بمن يدلك عليه.

 ل إىل رقم أحد أبناء الشيخ. َص وَ وبعد سلسلة اتصاالت أجراـها تَ 
الكتاب وعن  الوادل  عن  سأهل  أمس  ،فلما  تويف  الوادل  بأن  عن    ،أخربه  فسأل 

 ا.ا متأثر  مكن اتلعزية وجاء معزي  
أعزي فيك نفيس وإخواين    ،الراحل أبا حممدسيدي وأستاذي العالم الفاضل  

 اّلين وردوا معني علمك. 
 وأعزي األرسة انلبهانية اليت كنت من بقية أوائلها.

ولسان   أراكنه  وركن  ورساجه  تاجه  كنت  اّلي  املنتدى  ـهذا  أرسة  وأعزي 
 مزيانه.

 وأعزي علم العربية اّلي فقد أحد أـهم رؤسائه وأخلص جلسائه. 
 .ال بدرقته أناملُك وـهو ال يدري أنه فراق ا وأعزي القلم اّلي فا 

 وأعزي القرطاس اّلي لن يسعد بعدـها بمس راحتيك وتقليب ناظريك. 
 ي األمة اإلسّلمية اليت فجعت بفقد أحد علمائها وصلحائها.زوأع

قرابات  من  بك  يلوذ  من  ولك  وإخوانك  وأوالدك  الكريمة  أرستك  وأعزي 
 وأرحام وأحباب وحمبني. 

حبسن اخلاتمة. ولقاء األحبة من األرسة انلبهانية اليت سبقت إىل اعلم  وأـهنئك  
 الربزخ. 

 ويا لسعادة اللقاء بتلك الكوكبة براعية حايم احلىم أيب أمحد. 
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السابق منا والّلحق إنه نعم  ،  وباهلل رجاؤنا وعليه اتكانلا ،  ـهذه آمانلا مجيعا 
   املوىل ونعم انلصري.

 ادلكتور يلع مشاعل: تلميذه الشيخ   انلوكتب 
 السّلم عليكم ورمحة اهلل وبراكته 

إيله   وإنا  هلل  وإنا  انلار،  أـهل  حال  من  باهلل  ونعوذ  حال،  لك  ىلع  هلل  واحلمد 
راجعون. إن العني تلدمع وإن القلب يلحزن وإنا ىلع فراقك يا أستاذنا يا شيخنا يا  

 معلمنا يا حبيبنا ملحزونون، وال نقول إال ما يريض ربنا. 
 خنا اجلليل:شي

لم  اّلي  تمهيد  مصابك  وال  مقدمات،  عندنا  هل  مصاب  ،  يكن   جليّل    ا اكن 
بسيدنا  وـهائّل    ا عظيم    ا وخطب   العظىم  بفاجعتنا  موصولة  فاجعة  بك  فجعنا  لقد   .

انلبهان   وحبيبنا  وتلتيق  وموالنا  باألحضان،  شيخنا  يا  يستقبلك  ـهو  وـها   .
 وفناء منك يا شيخنا يف حبيبك ونور ذراتك.  ا وشوق   ا الروحان وتمزتجان حب  

 : شيخنا اجلليل الغايل
رمحك اهلل رمحة واسعة، ورفع درجتك، وـهنأك باملعية الكملة مع سيد الوجود  

تراـهما   واملوروث  الوارث  األول    -حيث  ربيع  شهر  لكمة  أيام يف  قبل  قلت    -كما 
من    اواحد   تعاين  كنت  وقد  اثنان.  يوجد  وال  اثنينية  توجد  ال  اثنني حيث  وليس 

  ا مستسلم    ا مسلم    ا حمتسب    ا املرض ما تعاين، وما كنت تبوح بما تعاين بل كنت صابر  
راضي   يقينك    ا حلبيبك  لعظيم  وذلك  مرضك،  من  متضايق  وال  ألحد  شاك   غري 

يا   واكن مما قلت  ومجيل صربك، ولشعورك بقرب حبيبك منك.   يا شيخنا احلبيب. 
 من رصت يف جوار احلبيب القريب: 

األول ربيع  لشهر  الشهرية  األول  8  )اللكمة  املودل   ،ـه   1437  ربيع  نفحات  من 
 :(انلبوي 
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 اإلخوة األعزاء سّلم اهلل عليكم ورمحته وبراكته. 
 ـها قد مددت يدي وأنا العبد الرايج إيلكما بل إيلك )ال توجد اثنينية( 

ن نوال.. ما يل يف يوم املعاد سواك.. يا من صدحَت بقولك: أنا هلا فّل تردـها بدو
 أنا هلا 

 : ورحم اهلل القائل
الورى  يُغين  ال  يوم  ا  شفيع   كن يل 
زلة   خشية  اهلل  دعوت   وإذا 

 

وخدين  صاحب  شفاعُة   ( 1)   فيه 
باتلأمني   فأجْب  منك   داعيئ 

 

النسائم  وما ناحت  صىل اهلل عليك يا علم اهلدى ويا كعبة احلسن ما ـهبت  
 .حممود فجال .ولك اعم وأنتم خبري   ،والسّلم ،ىلع األيك احلمائم

احلبيب دلعواه،    :شيخنا  واستجابتك  حبيبك،  أمر  إجابتك  فيك  عزاؤنا 
اليت   األمانات  وقدومك عليه، وشوقك إيله، وكونك بلغت عنه ما بلغت، وأديت 

حبيبنا يف ـهذا املنتدى  محلت. لقد صحبناك يف آخر مرحلة من مراحل حياتك يا  
منتدى انلفحات انلبهانية فكنت نعم األستاذ ونعم الشيخ ونعم ادلكتور وابلاحث  

الرحيم املوجه  ونعم  اللطيف  املصلح  ونعم  أنت  واملرشد  املريب  أبنائك   ونعم  مع 
 وأصحابك وأحبابك. زاد لطفك وكرب حلمك وعظم حتملك ومجل. 

 يا حبيبنا الغايل: 
ة واألخوة يه آخر حمطة نلا معك يف ـهذه احلياة نرسل  لقد اكنت ـهذه الصحب

ممزوج   والشوق  والود  احلب  الكبري لك  وقلبك  الطاـهرة  روحك  احلزن  ب   ا إىل  دموع 
يا حبيبنا لك شوقنا وسّلمنا   اليت انسابت من حمبيك  بعفوية وحنان ونرسل معك 

ون وشفائها  أبداننا  واعفية  ودوائها  قلوبنا  طب  إىل  وتفانينا  أبصارنا وحتياتنا  ور 
 

 . محيم  صديقو  صاحب خدين: (1)
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وضيائها سيدنا وحبيبنا وشيخنا ومربينا وديللنا ومرشدنا ومعرفنا وحياتنا وأرواحنا  
 .صاحب املرتبة انلبهانية اليت أوجدـها اهلل هل وألجله السيد انلبهان 

ال املحب املحبوب الفاين املتفاين يف احلبيب  حبيبنا األستاذ ادلكتور حممود فجَ 
ريض اهلل عنه    ،واحلبيب انلبهان  ،ملسو هيلع هللا ىلصوفردوسه يف معية الرسول األعظم  يف أمان اهلل  

 .وأرضاه
وأوالد   زوجة  شيخنا  اعئلة  يا  أحفاد  وأنتم  وبنات  أبناء  وأصهار  ا  وأرحام  ا  ا  ا 

وأهلمكم   وفقيدكم  فقيدنا  ورحم  عزاءكم  وأحسن  أجركم  اهلل  عظم  وقرابة 
مر ويا  اجلليل  الشيخ  تّلميذ  يا  ولكم  والسلوان  من  الصرب  ويا  أحبابه  ويا  يديه 

 . اتلعازي واملواساة  صحبتموه ورأيتم أنواره ولطائفه لكم مين أحر
 أقول:  -رمحه اهلل-وايلوم وبعد مرور أربعني يوما ىلع وفاته 

 يا أيها اإلخوة األحبة:
ىلع فقد أستاذنا وشيخنا ادلكتور حممود    ا بهذه املناسبة وبعد مرور أربعني يوم  

 رمحه اهلل. ،وداعء هل ا أحببت أن أسجل ـهذه اللكمات وفاء وحب   -رمحه اهلل-فجال 
املريب صادق   وَ   ا لقد حبث فقيدنا عن  الويل اهلاشيم اّلي  انلوم  لته  َص فرأى يف 

وَ  املريب  عن  ابلاحث  الفقيد  صدق  صي من  تقطر  رسالة  الشيخ    ا لته  من  اكن  فما 
إال أن سىم نفسه الساقية ونصحه بابلحر وأفصح عن ابلحر    -رمحه اهلل -هلاشيم  ا

 . وأنه ـهو )السيد حممد انلبهان( باسمه
املحمدي   الوارث  وقلبه    ملا رأى  بيته وجملسه  فتح هل  ابلاحث  صدق ـهذا 

يقفون   والقاصدون  العلماء  اكن  اّلي  الوقت  يف  اثلمني  القدر  وقته  من  وأعطاه 
 .وجيلسون وينتظرون ىلع األبواب
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العارف املحقق قلب ـهذا ابلاحث املدقق وعرف   يصلح لك    ما   لقد أخذ 
ىل كتابه ودراسته اّلي فيه  إباحث مريد وما يصلح هل فكن يوجه مريده املأخوذ به  

 . سلوكه وإنتاجه وإثماره 
حقيقة لك مريد وسلوكه    -سبحانه-وـهكذا شأن املريب الكمل اّلي يعرفه ربه  

 اّلي يناسبه وحجابه اخلاص به.
 . أن مريده الفقيد ال حيركه اجلمال الطبييع لقد علم املريب الفذ  

نفسه يستميل  وال  الشباب  لم تكن    ، كما حيرك  اليت  املرأة  تلك  معه  فأرسل 
اعمة  ،متحجبة نقل  وسيلة  يف  معه  مطمئن    ،أرسلها  املريب  مريده  إ  ا واكن  أمانة  ىل 

 . ىل اجلمال املحمدي وتّليش لك مجال دونهإوعفته ونزاـهته واجنذاب قلبه 
فقيدنا   اهلل-لقد اكن  غريه   -رمحه  ومع  نفسه  مع  إرادة صادقة  فلم   ،صاحب 

أن تساـهل    م من املرشد  ل  عَ ألنه تَ   ق حماسبة انلفس؛  ل ذرةيكن يتساـهل مثقا 
يوصل   فأىب  إذرة  جمرة  تساـهل  اهلل-ىل  أمره    -رمحه  اليت  املرأة  تلك  من  يأخذ  أن 

ىل دمشق أىب أن يأخذ منها تفاحة أو جييبها إىل أـهلها من حلب  إاملرجع بإيصاهلا  
 ىلع سؤاهلا:

 !شيخ  هلل درك يا  ؟كم الساعة
 لك تلك اثلمار ثمار املحاسبة والشدة والرصامة مع انلفس.  ا وـهنيئ  

 : إخويت األحبة
املدرسة ىلع  هل  خليفة  فجعله  الفقيد  أستاذنا  قوة  املحقق  العارف  علم    لقد 

يه فرتة ذـهابه اىل احلج فقد رآه الكفء اّلي ال تغمز قناته يف    ا مخسة ومخسني يوم  
 اتلوجيه والرتبية واتلعليم. حتمل املسؤويلة واألمانة والقيام باإلدارة و

والزيارة  واتلنقل واحلج  املسري  رابطته وصدق معيته يف  قلبه ودوام  قوة  وعلم 
 مع السيد بينما ـهو قائم يف اإلرشاف ىلع املدرسة وراعية الطّلب. 
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وحسن   لغريه  الصحبة  حسن  ىلع  مريده  قدرة  عن  اجلليل  السيد  كشف 
الطالب آىخ  عندما  لصاحبه  والرتبية  مع    اتلوجيه  حوت(  حممد  )الشيخ  واملريد 

فجَ  حممود  ادلكتور  األستاذ  اهلل-ال  فقيدنا  تتضمن    -رمحهما  املؤاخاة  ـهذه  فكنت 
تويف   فلما  لصاحبه  الفقيد  ومن  للصغري  الكبري  من  والرتبية  واتلوجيه  الصحبة 
اثلاين   العقد  بداية  يف  الشباب  وريعان  العمر  مقتبل  يف  وـهو  حوت  حممد  الشيخ 

يف جنازته بكى ىلع قربه ولم يكن ابلكء ىلع الفقد إنما    جلليل  وخرج السيد ا 
قائّل هل: حرضت ألنك حتبه   اكن ألنه رأى حبيبه األعظم ألول مرة حيرض جنازة 
ومعلوم أن املرجع ال حيب إال أـهل السبق والصدق واألدب واهلمة العايلة واّلاتية  

 الصافية.
وسام   فقيدنا  املرجع  قدل  رفيع  لقد  بقوهل:    ا ا  الفاجعة  احلادثة  تلك  ـهذا  »عقب 

 . «تربيتك، أنت ربيته
فكن فقيدنا ينقل تعليق أخيه ورفيق دربه الشيخ حممد لطيف ىلع لكمة السيد  

 . شيخ حممود   ـهذه بشارة لكم يا  السابقة:
لقول    لقد اكن فقيدنا من أـهل الرابطة مع املرجع وقليل ما ـهم حيث اكن أـهّل  

 . ا الرابطة وال ختش أحد    بته هل: خذاملرجع وكتا 
 . قوية ومتواصلة وحمبته هل عميقة ومتمزية ّللك اكنت رابطته مع سيدنا  

أشار   اهلل-وقد  بقوهلإ  -رمحه  منها  طرف  رجّل  »  :ىل  وجدت  السيد    لو  مثل 
ا وـهل يوجد أحد تركت سيدي وال انلبهان ما   ؟!«. يبدل أباه  استبدلت به أحد 

وعلمه وقوته حىت آخر يوم فلم يضيع وكيف يضيع  لقد متع اهلل فقيدنا بعقله  
وقد ضمن السيد الوجيه عند اهلل لوادل الفقيد عقله وذلك عندما شىك إيله خوفه  

 . أنا أضمن عقل حممود  ىلع عقل ودله وـهو يف اخللوة والعزلة فقال هل السيد احلبيب:
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يه بما من  أجل إنه املريب واملرشد والعارف وانلادرة واملحقق اّلي من اهلل عل
 . فكن سمعه وبرصه 
فقي اكن  ممدود  لقد  القلب  قوي  اجلأش  رابط  عنايته   ادنا  حتوطه  مرجعه  من 

 . وتشمله راعيته
فكن أحق   -علمأفيما  -رشح الفقيد للالكم يف ثّلثة مواقف عصيبة ورـهيبة  

 .بها وأـهلها 
 . رمحه اهلل  ،يوم دفن الشيخ حممد حوت   ول:املوقف األ

 . رمحه اهلل ،الصّلة ىلع الشيخ حممد لطيفيوم   واثلاين:
انلبو  واثلالث: املودل  يوم  قبلهما  السيد اكن  أنوار  ىلع  الشاـهد  الرشيف    ي 

 . واملشهود حبضوره وحرضته  
تكلم يف ـهذه املواقف اثلّلثة بعد أن طلب منه ذلك مع وجود أكابر العلماء  

 .ا والصلحاء ممن ـهم أكرب منه سنًّ 
رى أحد مظاـهر )كري اللكتاوية( اّلي أشار  أفيما    -رمحه اهلل-لقد اكن فقيدنا  

 . وأنه مثل كري املدينة إيله نادرة األزمان 
اتلوجيه   يف  وحدته  الرتبية  يف  ورصامته  احلق  يف  فقيدنا  شدة  اكنت  حيث 

 . واملراقبة وـهو يرشف ويوجه ويعلم طّلب دار نهضة العلوم الرشعية
ب منه  ذلك  لك  حقد  اكن  وال  نفس  اخلبثغري  من  ا  مطهر  فكن  انتقام  ،  وال 

 .ملن حيمل شيئا منه أو يقع يف يشء من العبث اطارد  
ومرجعنا   سيدنا  علم  وحماسبته   دَ جي  لقد  ودأبه  ودرسه  واجتهاده  فقيدنا 

 .ورابطته وأدبه وتربيته فرضيه أن يكون يف املدرسة أول أستاذ ومعلم
 . إذ ـهما يف اإلدارة يقابّلن الطّلب املتقدمني لدلراسة  -مع السيد-وثاين اثنني 
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 . آية يف األدب مع مرجعه ومع اآلخرين -رمحه اهلل-لقد اكن فقيدنا 
األدب يف املصالح واألغراض    ،وذاتيته  ،ونزاـهته،  عفته  وظهر ـهذا  وبعده عن 

 .واألعراض
الفلوس لسفره ـهمَ  أن يبيع    وأوضح موقف ىلع ـهذا عندما احتاج فقيدنا اىل 

اجلليل   السيد  عليه  فعرض  خاص   ابليت  جملس  فاعتذر    يف  رصة  هل  وأخرج 
العطاء الزنيه وتوسل باحلبيب األعظم يك يعفيه من ـهذا  ... ملاذا لك  املريد العفيف 

ألنه تعلم منه العفاف والزناـهة واحلب والصحبة الصادقة اّلاتية دون غرض    ؟ ـهذا
 . ا بأن أمامه يف طريقه وحياته كزن   أو مصلحة لقد برشه السيد اجلليل 

هل   والوالء  لسيده  احلب  من  قلبه  داخل  املكنون  باجلوـهر  الكزن  ـهذا  وجتىل 
 .واملثابرة يف طلب العلم وجتاوز مراحلهواملعرفة به ومن اجلد 

عقود   واالستشارة  والرتبية  واتلوجيه  واتلعليم  للتدريس  اتلصدر  من    اومن 
 .الزمان

اتلأيلف العائلة  ومن  ومن  واتلحقيق  والعمق  واالبتكر  اتلجديد  ىلع  القائم 
وتأد لرتبيتهم  اهلل  وفقه  اّلين  الصفوة  ىلع  جواـهر  املشتملة  ومن  وتعليمهم  يبهم 

 .  لكشفها ونرشـها وإظهارـها جماال    -رمحه اهلل-فهوم ومعارف لم جيد فقيدنا علوم وو
العقد اثلالث   الفقيد املرحوم عن كثب وأنت يف  لقد عرفتك يا أيها األستاذ 

ا حبالك وفعالك والكمك هلم ومعلم    ا ا مؤدب  ا لطّلبك مربي  من العمر مدرسا ضابط  
 كينة فكنت نعم املعلم واملؤدب.يغلب عليه اجلّلل واهليبة والوقار والس

رحيم  وعرف أبا  حياتك  من  اآلخرين  العامني  يف  السابع  العقد  يف  وأنت  ا  تك 
األب    اومرشد   ا ومربي    ا ومشري    ا ومعلم    ا موجه    ا لطيف   نعم  فكنت  اسرتشدك  ملن 

 .واملريب واملعلم
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ىلع   للسري  ووفقنا  أعطاك  بما  وأرضاك  عنك  وريض  واسعة  رمحة  اهلل  رمحك 
تمامه وكماهل ودوامه واالتباع ظاـهر   الصدق    ا وباطن    ا منهج حبيبنا وقدوتنا ورزقنا 

ىل ما نعتقد يف شيخنا إوة أبصارنا وزىك نفوسنا وأوصلنا  وأزال حجب قلوبنا وغشا 
من ذاتيني  وجعلنا  العىل  ادلرجات  من  واّلوق  ومربينا  األدب  يارب  ،  أـهل  آمني 

 . ا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعنيدنوصىل اهلل وسلم وبارك ىلع سي، العاملني
 والسّلم عليكم ورمحة اهلل وبراكته 

يوم   هل  قلت  ومن  فيك  ومن فجع  وتلميذك وحمبك  العام:  ابنك  ـهذا  أنا  »ا يف 
  .«. لع مشاعلوأنت أخوان وصاحبان ولكن اتركها بيين وبينك

تلميذه  و يوم رثاه  والشكر  الوفاء  ندوة  نارص احلوت يف  ادلكتور حممود   الشيخ 
 :األربعني
إلهل  يتفضل فيهب، ويسرتد فيأجر، ويُبيق اثلواب ويُفين احلََزن، والصّلة    امحد  

وأصحابه   آهل  وىلع  اهلل  عبد  بن  حممد  سيدنا  األول  املسلمني  فقيد  ىلع  والسّلم 
املحمدي   الفرد  املحقق  الفرد  عيين  وقرة  قليب  ونور  سيدي  عن  والرىض  أمجعني، 

 : بعدو -قدس رسه العزيز -اّلات سيدي حممد انلبهان 
 صاري اإلعْ     عُ ابي وَ زَ   يب ْت بَ َص عَ   عنُي جودي بدمعك املدراري 
وار   تُطيف  ادلموع  فلعل    واسكبيها ىلع الفقيد عيون ا 

ُ
 ي أ

يوم   أربعني  منذ  أي  املايض  األول  ربيع  من  عرش  اثلاين  عن   ا يف  العلم  نزع 
 للفقيد.  ا رأسه عمامته يلنرشـها للموت، وخلع املجد رداءه يلجعله كفن  

 ! ؟ من ـهذا الفقيد
 ! ؟ماذا تقول أيها انلايع

 ( )ـهو من بلغين  ؟من تعين يا شيخ عثمان العمر 
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 ؟ من اّلي رحل  ؟ما اخلرب
 !؟ـهل انطفأت منارة العلم والعلماء

 ! ؟واإلخّلصـهل حو مت راية الصدق واتلىق 
 ! ؟ـهل اغب بهجة املحافل وزين املجالس

 ! ؟ـهل اغب األمليع اجلهبذ العالم العامل احلر األيب ؟ـهل طوى النرس جناحيه
 !؟ـهل رحل شيخ انلحاة واألدباء والعلماء

 ! ؟ـهل سافر بّل وداع
 ! ؟ـهل اغب ذو اجلناحني كما لقبه الشيخ عبد الوـهاب دبس وزيت

 : أيع ما يقولاكن الشيخ عثمان يكلمين وال 
 «. الستاذنا ومعلمنا الشيخ حممود فجَ لقد مات أ»

لعَ واست فاستعىص  وابلكء،  للحزن  فبىك،   سلمت  القلم  إىل  فلجأت  ادلمُع، 
 وشعرت بأن خواطري ماتت بموت ـهذا الفقيد العظيم. 

الرياع توقف وكبا، واللسان تلجلج، وادلموع مجدت يف املآق، وسيطر احلزن  
 العميق. 

فجَ  حممد  ادلكتور  فضيلة  األكرب  الفقيد  بنجل  معزي  اتصلت  وادله    ا ال  يف  هل 
 :وقلت هل

فليمت وادلك  بعد  شاء  قال    ، من  حسانكما  الفقيد      سيدنا  حبيبه  يف 
 :(1) ملسو هيلع هللا ىلص- األعظم

 

 .  (1 :478 )  ثابت بن حسان سيدنا ديوان  (1)
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ــَت  ــوادُ  كنـــ ــاظري   الســـ  نلـــ
 مــــن شــــاء بعــــدك فليمــــت

 

ــيمي   ــك   فعـــ ــاظر  عليـــ  انلـــ
ــك ــت   فعليـــ ــاذرُ   كنـــ  أحـــ

 

  

ا    خشية     سأنلاه   انلايع    نىع  ولم 
 

  أجاب: قىض، قلنا: قىض اغية العّل 
 أمطـاري   تَسكُب    وللعني خوَف ابلنيي   

 

 فخـار  بكل     قلنا:     مىض،     فقال:  
 

  

يف يلتــين ــك يف     وجــيه يقيــك الــرتب لَهــْ ــُت قبل ــع ُغي ب ــد  بقي  الغرق
 

 
فقيدنا   تأبني  عن  تأخري  يف  عذر 

ُ
أ أن  أرجو  هل ّللك  ومن  وأستاذنا  الراحل 

 قدس رسه العزيز.  ،فضل  علينا بعد اإلمام األكرب سيدنا حممد انلبهان
 : احلَق أقول لكم

لقد اكن الفقيد مرجيع يف أموري ويف حيات بعد مرجيع األكرب سيدي الوارث  
 . املحمدي الكمل الفرد املحقق سيدي حممد انلبهان 

إن الزمان بعدك أقوى يف ادلاللة عليك والشهادة لك، كما   :أستاذي ومعليم
 ملعىن ذلك الضياء.  طويّل   ا تكون الظلمة بعد غياب القمر رشح  

وفقيد أـهَمها    : يأستاذي  واكن  احلياة،  مدى  أنساـها  ال  أشياء  يف   غرسَت  لقد 
 حب  السيد انلبهان وحب العلم وحماسبة انلفس. 

وفقيدي ومعليم  ال  :أستاذي  ومنشؤك  مربيك  سيدنا  لك  شهد  سيد  لقد 
( اكن  بأنك )صادق(، وبأنك )من ادلرجة األوىل(، وبأنك )حقيقة ممتاز  انلبهان  

( اكنت لك مكنة سامية عنده، فريض اهلل تعاىل  )حقيقة  الشيخ حممود ممتاز  : يقول
 ىلع من رب اك وخر جك وأنتجك. 
مه الشخصية  قوي   ة،  يب ا كنت  حد  فيك  واكنت  انلفوس،  يف  ـهيبة  صاحب   ،

ة كما قال  ة تعرتي خيار أميت» :-صلوات اهلل عليه-واحلد   .«احلد 
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معلم   يل  كنَت  نعومة  ا وناصح    ا وجه  وم  ا ومربي    ا وأخ    ا لقد  منذ  تعهدتين   ،
أظفاري وأنا يف اتلاسعة من عمري قبل أن أطلب العلم يف دار اإليمان دار السيد  

 .انلبهان 
كنت تكتب يل بعض املقاالت وتطلب مين حفظها أللقيها يف جنبات معهد  

كرسيًّ  يل  فتضع  طّلبها،  وأمام  الرشعية  العلوم  نهضة  بيديك    ا دار  ترفعين  ثم 
األي دتني ىلع ـهذا املنرب الصغري فأصدح بصويت احلاد ، ولم أدر بأنك تؤـهلين ألعتَل  
صهوة منرب اللكتاوية العظيم، ولم أدر أنين سأقف يف موقف حرضه سيدي وحبييب  

والسيد انلبهان يسمعين وأنا   ا سيدنا حممد انلبهان يف باحة اللكتاوية، ووقفت متلكم  
، يا سيدي ا يا سيدي أنت الُمرَتع عظمة وأمانة  وسموًّ   :من مجلة ما قلتأخاطبه، و

 أنت منبع الصدق واإلخّلص، يا سيدي أنت منارة اهلدى واهلداية. 
وملا انتهيت من لكميت صفق يل السيد العظيم صفق بيديه الكريمتني، فصفق  

السيد   القوراء، لكن  املدرسة  باحة  بهم  اّلي غصت  واملدعون  انلبهان األساتذة 
  أي بباطن كف ايلمني ىلع ظاـهر كف    «ـهكذا صفقوا »   :نبه احلارضين وقال هلم

 . الشمال، فصفق اجلميع مرة أخرى كما علمهم مرشدـهم ومعلمهم 
وموقف آخر وقفته أمام السيد العظيم كنت أنت اّلي شجعتين ودفعتين إيله  

سيدنا ومربينا  ا ه أيض  حرض  -رمحه اهلل-وـهو يوم األربعني ملديرنا الشيخ حممد لطيف  
فتح اهلل عليك،    :، قبلُت يده الرشيفة فقبلين وقالوقرة عيوننا سيدنا انلبهان  

مصيبة مع اإليمان،   ال  :وكنت يومها يف السابعة عرشة من عمري، وأذكر أنين قلت
 معزَي مع وجود السيد انلبهان ألن الشمس تسليك عما حل  بالقمر.  وال

سيدي إننا نعاـهدك ىلع املحبة واالتباع، فاهلل ارزقنا حمبته   يا   :وقلت يومها 
 واتباعه وثبتنا ىلع العهد. 

وفقيدي ومعليم  غرفة   :أستاذي  وأدخلتين  بيدي   أخذَت  يوم  أنىس  لست 
وأنا يف احلادية عرشة من عمري    م1967مدير ادلار أستاذنا الشيخ حممد لطيف اعم  



 
 

 

357 

ـهذا نريد أن نسجله عندك طالب علم، وأنا كفيله وضمينه، فكن لك    :وقلَت هل
 الفضل لع  يف ذلك من أول يوم طلبت فيه العلم. 

وفقيدي  ومعليم  حممد    :أستاذي  الشيخ  وشقييق  أيخ  وبني  بينك  آىخ  لقد 
انلبهان   السيد  بينكما  آىخ  شقيق  حوت،  وكنت  توأمني،  فكنتما  لشقييق    ا ، 

 رمحكما اهلل. 
حدث وفاته  ولقد  بعد  وذلك  حممد  الشيخ  جاءك  مرص  إىل  سفرك  يف  أنك  تين 

بأربع أو مخس سنوات وأنت مقيم يف مرص إذا بالشيخ حممد حوت واقف أمامك  
 جبسده ال جبسمه أي بروحه املتجسدة وـهو ينظر إيلك وتنظر إيله.

أيض   حدثتين  من    ا ولقد  حلٍّ  يف  اآلن  لكنين  احلديث  أكتم  أن  مين  وطلبت 
 د انتقالك إىل اعلم الربزخ والرفيق األىلع. الكتمان بع

يف مشهده    ملسو هيلع هللا ىلص أن اهلل كشف عن بصريتك فرأيت انليب    ا ولقد حدثتين أيض  
يقول وـهو  أـهلها  آذاه  وقد  حيليت    :بالطائف  وقلة  قويت  ضعف  أشكو  إيلك  اهلل 

 وـهواين ىلع انلاس. 
وفقيدي ومعليم  إرث    :أستاذي  تركَت  عظيم  لقد  ومعارفك    ا ا  علومك  من 

لك   أبناء   وخل فَت  انلحوية،  وموسواعتك  العلمية  وأسفارك  وتوجيهاتك  ونصاحئك 
فا  والرتبية،  والعلم  األدب  يف  قمة   العلم  الـهم  صاحب  حممد  ادلكتور  األكرب  بن 

واّلاكء   والعلم  اهلمة  صاحب  أبيه  حبيب  يوسف  وادلكتور  الغزير،  اجلم   واألدب 
 وأكرْم به من باحث واعلم ومفكر، وادلكتور أنس الفيت   وابلهاء، وادلكتور عبد اهلل 

 فأحسن  لوادلـهم اّلي رىَب   ا لألمة اإلسّلمية وتذاكر    ا اّليك األمليع، أبقاـهم اهلل ذخر  
 الرتبية، وأجنب فأحسن اإلجناب. 
وفقيدي ومعليم  جناته    :أستاذي  فسيح  وأسكنك  واسعة  رمحة  اهلل  رمحك 

العلم   عن  اهلل  وخري وجزاك  اجلزاء  أعظم  خاصة  وعين  العلم  وطّلب  والعلماء 
 اجلزاء.   اجلزاء وأتمَ 
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واهلَل أسأل أن جُيزل لك املثوبة والعطاء وانلور، فلقد أديَت الواجب ونصحَت  
 تبلغه أشوايط. الطالب، فشكرك شأو  بعيد ال

أقول ما  اكن    إنَ   :وآخر  ما  اكوية  نفثات  الصدر  وراء  ومن   ، لغصة  احللق  يف 
ما اختذت منها فربَ   ،ولكن فلتُحبس انلار يف األعماق  ،أبثها وأرشحها   دين أنْ أسع
 دى. ىلع انلار ـهُ   أو أجدُ  ،يل الطريق  ينريُ  ا قبس  

ــك يل  ــت يف حياتـ ــات واكنـ      عظـ
َ
ــوم أ ــت ايل ــَ وْ وأن ــك حَ  ُظ ع ــًّ من  ا ي

 

 .وإنا هلل وإنا إيله راجعون

 :مصادر الرتمجة
 ال، رمحه اهلل.األستاذ ادلكتور حممود فجَ مبارشة ومراسّلت مع حمادثات  •
 . السعودية اجلزيرة صحيفة يف مقابلة •
 .الفجَ بن يوسف ادلكتور حممود األستاذ تأيلف «  انلدية الروضة» •
 ال.تأيلف األستاذ ادلكتور حممد بن حممود فجَ   »تذكرة األجيال» •
 .أنس .د وود. عبد اهلل، ، يوسف . د أ.وحممد،  .د : أ.أبناء الفقيد •
انلبهان،   • فاروق  حممد  األلوس،  ا وادلكتور  ـهشام  حامد  ولشيخ  الشيخ 

الزوبيع،  وصيخ،   خضري  أمحد  العبيد،  وادلكتور  حممود  الشيخ والشيخ 
الشيخ  وادلكتور عبد اهلل احلسن،  وادلكتور عثمان العمر،  وحسني األمحد،  

من مشاعل،  وصور،  إبراـهيم  لع  حوت وادلكتور  نارص  حممود  ،  ادلكتور 
  .مراسلة كتابية
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 ملفات مسموعة: 
 لسماع امللفات الصوتية، فضّل  اقرأ الرموز اتلايلة:  

 
 

 

تور حممود فَجال  حمارضة  عنلدلك
، يقدمه اللكتاوية يف العلم طلب

تور حممود حوت.  ادلك
1 

، بديّل   حبيب أرىض  وال الرابطة
 الشيوخ ىلع والقراءة

 )د.حممود فَجال(
2 

 يقظة الفجَ  حممود  لشيخرؤيا ل
 )د. حممود فَجال( 

3 

  اجلزراوي  الشيخ مع
 )د. حممود فَجال(

4 
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 الفجَ  حممود  قلب من أطهر يف ما
 5 (فَجالحممود  .)د 

 ابليك عبدو جااحل بيت يف
 )د. حممود فَجال(

6 

تور لدل لكمة حوت يف رثاء حممود  ك
تور   .الحممود فجَ شيخه ادلك

7 

تور   لكمة   يف رثاء مشاعل لعادلك
تور   .الفجَ  حممود  شيخه ادلك

8 
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 ( الشيخ حممود مهاوش 71)
 م 1983  –  1910هـ/  1404 - 1328

 
  من   لكثري  مفتاح  ،العراقيني  الوافدين  أولمن  
انلبهان  مذاكرات   حمبوبة،   شخصية   وحتقيقاته،  السيد 

ة   يتمزي  وسعة   ، صوته  وجهورية  ،لسانه  وطّلقة  فهمه  بقو 
  حسوين   بن   منصور  بن  مهاوش   بن   حممود   الشيخ  .علمه

 . عاتادلري عشرية  من الكبييس،

 والدته ونشأته: 
 نما   متدينة  أرسة  ويف  م،1910  اعم  كبيسة  ناحية  يف  ودل 

 الكتاتيب،   يف  الكريم  القرآن  وتّلوة  واخلط   الكتابة  مبادئ   وتلىق  وأورق،  غصنه
د  الشيخ  ادليلم  مفيت  يد  ىلع  والعربية  الرشيعة  علوم  ودرس    اتلكرييت،   سعيد  حمم 
ج   اتلجارة،   يف  واشتغل  م،1947  اعم  الرمادي   يف  ادلينية  العلمية  املدرسة  يف  وختر 

ا  واكن  . توفيق أي ما  فيها  موفق 
د  الشيخ  يد  ىلع  اهلل  أـهل  القوم  طريق  وسلك  دمشق  إىل  سافر   اهلاشيم   حمم 
-اهلل  رمحه-  مهاوش   حممود   احلاج عنه  نقل  وقد  الشاذيلة،  بالطريقة   وأجازه   الشاذيل،

  أخذه   سنة   أربعني  يف  مجعناه  ما   عجيب،  أمره   انلبهان  حممد   الشيخ: »املشهورة  لكمته
 . واحد«  جملس يف

  الشيخ   عن   والقادرية  انلقشبندية  الطريقتني  فأخذ  املنورة  املدينة  إىل  وسافر
 . م 1947 اعم  انل بهان سيدنا  عند حلب يف رحله حط    ثم   العباس، الغفور عبد
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 : السري والسلوك عند العارف باهلل الشيخ حممد انلبهان 
 :فقال بصوته مسجّل   سمعتُه كما  مهاوش   حممود  الشيخ  ذلك عن حتدث

  بالشيخ  ترشف قد العراق أـهل من أحد اكن وما  نبهان الشيخ إىل أويت »الفقري
  ألـهلها   وذكرت   حلب  إىل  دخلت  غريه،  وال   ناظم  مرياأل  وال  الفياض  حممد  احلاج  ال

 حيات،   تاريخ   الرابع   الشهر  يف  م 1947  اعم  فدلوين  بعلمائكم  أجتمع  أن  أريد   أنين
 والدت، ـهذه الوالدة، تلك  ودلت ايلوم بذاك أيم ودلتين ايلوم، ذاك يف حيات  سجلت

  شيخ   ىلع دلوين الشيخ، ألعتاب وانتميت أتيت يوم سعادت  وـهذه  حيات، تاريخ  وـهذا 
  داعه   معه،  واجتمعنا   دعوة،  هل  عملوا   عقاد،  مجيل   الشيخ  اسمه  األزـهر   يف  دارس 
  ـهذا  ناولو  يا :  هل  قلت  .باألشعار  ويأت   اتـهبالفك   ويأت  ويمزح   يضحك  الشيخ  ناولو،
   .اتلكرييت  سعيد  حممد الشيخ عند علم  طالب أنا  طليب؛   ليس

  الشيخ   الصالح،  اتليق  الورع   ادليلم  لواء  مفيت  اتلكرييت   سعيد  حممد  الشيخ
  إىل   يب  وتأتون  سبقنا،  سعيد  حممد  الشيخ:  يقولون  ،الزـهاوي   وأجمد  ،القييس  قاسم

  شميس   فوزي   احلاج  دعوة  نلا   فعمل!  آخرة؟  علماء  عندكم  ما !  عقاد  مجيل  الشيخ
 ا واحد    ا طابل    كنت  سعادت،  واكنت  بالشيخ  اجتمعت  أنا   الفقري  ،ا خري    اهلل  جزاه

  أخذين،  ألعتابه  انتسبت ملا   ابلحر، فوجدت  به  توضأأل  ماء  أتمىن  كنت  مئة،  وجدت
، حلب  إىل  ميع  فآخذ   العراق  إىل  آت   فرصت   بهرين،  غمرين،  عقل،  أخذ   قليب،  أخذ

  أنا   الفياض، حممد  والشيخ  الزـهاوي   أجمد   والشيخ  القييس  قاسم  شيخأخذت أمثال ال 
 رصت   مفلس  أنا   الشيخ،  إىل  أوصل  حلب  إىل  بغداد  من  خادم،  لُك  ومايل  وسياريت

 الفياض،  حممد  الشيخ  أوصل  ،دالال    يعمل  رأسمال  عنده  يكن  لم  إذا  اتلاجر  ،دالال  
  ملا   املريد  تبالغ،  أنت:  يل  يقولون..  أوصل  أوصل،  طه  مّل   الستار  عبد  الشيخ  أوصل
 تعالوا   مشلكة   ال  .املبالغة  أـهل   من  أنت :  هل   يقولون  فانلاس  باملحبة  الشيخ  عن  يتلكم

  واّلي   ـهناك  إىل  أوصلهم،  تفضلوا   ،ا جمان   والطعام  والفندق  السيارة ،بعينكم  انظروا 
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  الزـهاوي،   أجمد  الشيخ  الفياض،  حممد  احلاج  ـهناك،  ينام  ـهناك،  يبىق أن    يلزم  أوصله
لني وصاروا  ادلعوة  فانترشت  وغريـهم، الستار عبد  الشيخ  القييس،  قاسم الشيخ  . دال 

   . «بصحيفتك العراقيني لك  أبرشك  حممود  حاج يا :  يل قال   الشيخ

ن   وقد   سيدنا  الكم  من  ا كثري    فيها   مجع  رسالة  يف  به  عّلقته  -تعاىل اهلل رمحه-  دو 
  اـها  : فيها  قال« نبهان الشيخ  فيوضات من اإلخوان،  حتفة» سم 

ي  هلل  احلمد،  الرحيم  الرمحن  اهلل   بسم»   وأجرى   اهلدى،  طرق  ألويلائه  فتح  اّل 
  تمسك   ومن  واـهتدى،  رشد   بهم  اقتدى  فمن  الفضائل  أنواع  الكريمة  أيديهم  ىلع

  علم   من  محد  أمحده  وأقبح،  الطرد   نال  باالعرتاض  قابلهم  ومن  وأفلح،  فاز  بأذياهلم
  وأسلم   وأصل   بيديه،  لك ه  اخلري  أن   حتقق  من   شكر   وأشكره   إيله،  إال    منه  ملجأ  ال  أن
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د  سيدنا   ىلع   صىل   من  عدد  ادلىج،  ومصابيح  اهلدى،  جنوم  وأصحابه  آهل  وىلع  حمم 
 : وبعد عليه،

  حممود   الغين،  اهلل  إىل  املفتقر  واتلقصري،  باّلنب  املعرتف   الفقري،  العبد  فيقول
 : َذنوبه اخلريات  من ومأل  ُذنوبه، اهلل غفر الكبييس، مهاوش  بن

  املحم دي،   الوارث   الكمل،  املرشد  بمعرفة  وأشكره   احلمد  وهل  لع    اهلل  من    ملا 
  املحبني،   قطب  الربانية،  واألرسار  املحم دية،  واألنوار  العرشية،  اهلمة  صاحب
د   الشيخ   ريب  إىل   وقدويت  وشييخ   سيدي  العرفان،  حمقق   العارفني،   لواء  وحامل   حمم 

ة   الزمته  فقد  ونفحاته،  بمعارفه  واملسلمني  ونفعين  حياته،  يف  اهلل  أطال  انل بهان،   مد 
  من   نشأت   منذ   سميع   يطرق  لم   ما     منه  وسمعت  اهلل،  محاـها   حلب  يف  إقاميت
  والعروج   اهلمم،  ورفع  تعاىل  باهلل  املعرفة  من  ديوان،  يف  ا مسطور    رأيته  وال  إنسان،

ته   وكرمه  ـهمته  وعلو    ومعارفه  علومه  من  فشاـهدت  النسم،  بارئ   إىل  باألرواح   وعف 
ين  وقادين  وبهرين  غمرين  ما   وعطفه  ورمحته  ولطائفه  وشمائله  ونـزاـهته ين  ورس   وأرس 

 بل   وأوانه،  عرصه   وجمدد   زمانه  غوث   أنه  حتقق  ابلصرية  أـهل  من   رآه  من  أن    حبيث
 . أمجعني زمانه  أـهل وإمام العارفني،  سيد ـهو

 نلهتدي  كنا   وما   هلذا  ـهدانا   اّلي  هلل  احلمد:  وقلت  هلل،  جلنابه  انتسبت  فقد  ّلا
  يف   أتردد  فبقيت  ،ــه  1367  اعم  احلمد  وهلل  به  اجتمايع  واكن  اهلل،  ـهدانا   أن  لوال

  حلفظ   أوفق  ولم  حتىص،  وال  تعد  ال  اليت  معارفه  من  أسمع   سنني،  بضع  خدمته
  بأموايل   وانشغايل   َجناين،  لضعف   أعقله  وال  أسمعه  فكنت  القليل  انلـزر  إال  الكمه
  إىل   سفري   عند  سي ما   ال  وأحبايب  أصحايب  بلعض   أذكر  وكنت  نسياين،  وكرثة  وعيايل
  الكمه   نور   ينكسف  إذ  وعصياين،   غفليت  حسب  ىلع  الكمه  من  هلم   أذكر   العراق

  يف   العارف  ـهذا  بمثل  سمعنا   ما :  ويقولون  منه  فيعجبون  لساين،  ىلع  جيري   حني
  والشهرين،   والشهر  وايلومني  ايلوم  امتذلذ    يبىق  ا شيئ    منهم  سمع  من  ولك  زماننا،
رْ :  ويقول ،  ما   هلم  فأذكر  ،الشيخ  من  سمعته   ما   علينا   كر    ا حب     ذلك  فزييدـهم  تيرس 
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  قاسم   الشيخ  زمانه  عّل مة  العراقية  ادليار  مفيت  األفاضل  ـهؤالء   ومن  ،ا وتعجب  
  بأمر   االـهتمام  قطب  انلعمان  حنيفة   أبو  بل  الزمان،  فقيه  ومنهم  اهلل،  رمحه  القييس

  حفظه   الزـهاوي   أجمد  الشيخ  فضيلة  حاوي   والفضائل  العلوم   لسائر  ومن  املسلمني
  تداركه   ببغداد  األعظم  اإلمام   خطيب  الكمل  واملرشد   العامل  العالم  ومنهم  اهلل،
  ومنهم   اخلطيب،  القادر  عبد   الشيخ    انلجيب  الصويف  اإلمام  العباد  رُب   بلطفه  اهلل

د  احلاج   زماننا   أويس  بل  األمة  ـهذه  زاـهد  األقران  ىلع  به  من  ومنهم  الفياض  حمم 
  من   وغريـهم   كبيسة،  ومدر س   وخطيب   إمام  طه،   املّل    الستار  عبد  الشيخ   نتباىه،

ين لسم يت امللل خشية ولوال والصاحلني، العلماء كبار   الكمه  مين يسمعون اكنوا   اّل 
   .به ويتذلذون
  انلاس   يف  لشهرتهم  ،  شيخنا   مكنة  عرف  املذكورين  من  عرف  من  فإن
 «. والعارفني واألويلاء للصاحلني خمالطتهم كرثة مع واتلوقري، بالوالية

 أوهلم،  ـهو  أو  العراقيني  الوافدين  أول  من  -تعاىل  اهلل  رمحه-  حممود   والشيخ
  مفتاح   ـهو   بل  ،واحلرض  السفر   يف  سيدنا   فّلزم   اللكتاوية،  يف  غرفة   يف     أسكنه
ة   يتمزي  حمبوبة،  شخصية  كونه  مع  ـهذا  وحتقيقاته،  مذاكراته  من  لكثري   فهمه   بقو 

  وخدمته   صحبته  يف  صدقه  وبربكة   علمه،  وسعة  صوته  وجهورية  لسانه  وطّلقة
 . الكثري نال لشيخه

نفسه عن  اهلل  ،يقول    ولم  أنام   ال  بغداد   يف   وأنا   يللة  عرشين   بقيت:  رمحه 
  اخلطيب   القادر  عبد  الشيخ  واكن  ساعة،  نصف  إال    انل بهان  سيدنا   يفارقين
 . يراه وال يسمعه ال وـهو اجلواب، وأعطيه  سيدنا  فأسأل يسألين 
ا و أيض    حقائق   عن  يل  فكشف  حبلب  دعوة    سيدنا   مع  حرضت :  يقول 

  الطعام،   عن  نفيس  فعزفت  واكللكب،  واكّلئب،  اكحلمار،  ـهو  من  فرأيت  ،احلارضين
  أما   ادلواب  تأكل ه   ا حشيش    أي   قصيّل    أيديهم   يف  الطعام  فينقلب  يأكلون  اكنوا   إذ

 فلم   باألكل،  لع    فأحل وا   تسبيحه،   وأسمع  يديه،  يف  يسب ح  الطعام  فإن    سيدنا 
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 للناس،    حتمله  أعظم  فما   واكتفيت،  فرشبته  لنب  من   ا كأس      فناولين  أستطع،
   ! ؟ورمحته حلمه أوسع وما 

 يرجوه  واكن  بل    سيدنا   رشطةأ  وحتويل  بتسجيل  فريد  خاص  اـهتمام  هل  اكن
 .  الالكم  ـهذا لكه العالم يسمع أن أتمىن :ويقول بذلك  هل يسمح  نأ

 كرامة للشيخ أمحد احلارون معه:  
  اكنَ   الكبييس  مهاوش   حممود   احلاج  الشيخ»:  قال  صيخالشيخ حامد    كتب يل

 . نعميت وويل    سيدي:  يقول سيدنا   ذكر لُك ما 
  ولم  يشء  لك    عن  سيَدنا   ليسأل  باألدب  املمزوج  واألسلوب   اجلرأة  من  هل  اكنَ 

  سألين   لقد»:  عنه  سيدنا   قال  حىت  ا جامع    ا كتاب    أو  ا في اض    اكن  هلذا  غريه   عند  تكن
 «. أحد   عنها  يْسألين   لم ا أمور   مهاوش  حممود  احلاج
  وحدي   بسياريت  الشهباء  حلب  قصدُت :  فقال  ببغداد  بيته  يف  الغداء  ىلع  داعنا  
  غزارة   بسبب  الطريق  عن  سياريت   احنرفت   «شاماتال   أبو»  السورية   احلدود   وقبل

  إخراجها،   من   أتمكن   ولم   عجّلتها   الطني   وَعّل   بالوَْحل،  فانغمست   األمطار
  يب،   يليُق   ال  قد  نادْيتُهُ   إذا  العبدية  بكمال  َيتََحىل    هلل  عبد    انلبهان  سيدنا   إن  :  فقلُت 

  الشيخ   وناديت  الشام  إىل  وتوجهت  القادر  عبد   الشيخ  وناديت  بغداد  إىل  فتوجهت
ة   كأن    خترج بها  إذا السيارةَ  حركُت  فل ما  احلارون أمحد  الشام وصلُت  فل ما  حتملها   قُو 

  دخلت   فلما   احلارون  أمحد  والشيخ  اهلاشيم   حممد   الشيخ  أودع  أاغدرـها   قبل  واعدت 
   أم  املزفت  الطريق  من  ستذـهب  ـهل:  يل  قال  وودعته  احلارون  الشيخ  إىل

َ
 (1)قْ جَ األ

  حىت   القادر  وعبد  أنا   الليل  طول  تسهرنا   يعقل  ـهل:  قال.  حتب  كما   سيدي  يا :  قال
 .    «كتفه  ىلع واضح ادلفع  بأثر وإذ  كتفه  عن  وكشف سيارتك  نرفع

 

     ا أو مسه ّل.دَ بَ عَ مُ قجق: لكمة تركية، وأـهل املدينة يلفظونها: أجق، ويه الطريق اّلي ليس  (1)  
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 من أدبه: 
  آخذ   كنت  :-تعاىل  اهلل  رمحه-  الوادل  يقول:  قال  مهاوش   ماـهر  حممدابنه    حدثين

  شميس   فوزي   احلاج  منهم  إخواننا   بعض   مع  بسياريت  األوقات  بعض   يف  السيد
  األيام   أحد  ويف  حلب  بساتني  حول  الفياض   جاسم  واحلاج  صغريال  دأمح  واحلاج
  يب   فنادى   ،اكملة  اخلارجية  السيارة  إنارة  أشغلت  قد   وكنت  السيد   مع  عودتنا   وأثناء
  يقول   ماذا   : يل  فقال  يسمع   جبواري   والسيد   محار  يا   الضوء   أطفئ   قائّل    السائقني   أحد
 اإلهلية  املعارف  جبوارك   وأنت  ابلّلدة  طبعه  من  احلمار  :يل  يقول  سيدي  :فقلت  ؟لك

 . الفهم ىلع حلبية  يا  اسمعوا  :وقال السيد  فرس ، اكحلمار تكن وال منها  فخذ

 :مهاوش   حممود  الشيخ  بيت يف انلبهان  للسيد كرامة
األستاذ ابنه  »  حدثين  مهاوش:  ماـهر حممود    دار  يفانلبهان    السيد  زارنا حممد 

 وجلسنا   للعائلة  خاصة  جلسة  السيد  من   الوادل  وطلب  م 1959  اعم  الزبداين  يف  الوادل
  به  واكن  بالرصع،  مروان  أيخ   سقط  يرشدنا   والسيد  األثناء  ـهذه   ويف     سيدنا   مع

  الشام   يف  عنه  األطباء  وعجز  الرابع  الطابق  من  حلب  يف   سقوط   إثر  طويلة  فرتة  منذ
يف    حصل   اّلي  االرتباك  إىل  انتبه   والسيد  بالرصع   مروان  إصابة  وبعد   ،بريوت   ويف

  رصع   فيه  مروان!  سيدي  : الوادل  فقال!  حممود؟  حاج  يا   األمر   ما :    فقالابليت  
  والزبد   مرصوع   وـهو  السيد  فأخذه   ، هـهات!  يل؟  تقل   لم  ملاذا:  السيد  فقال  فرتة  منذ

   بفيه،  فبصق  فيه،  من  خيرج
َ
  أتم   ن إ  ما   فواَلل  باليرسى،  وأقام  ايلمىن   بأذنه  نذ  وأ

  ـهذا   يومنا   إىل  السيد  بربكة  اهلل  وشفاه   ادلرس   إىل  يستمع  واعد   أفاق  حىت   السيد 
 . «هلل واحلمد

 رسالة من فرنسا: 
  فمن   انلبهان السيد  إىل فرنسا  من خاصة رسالة مهاوش  حممود  الشيخ أرسل

 :نصها  وـهذا ادلرس  يف  سيدنا  قرأـها  أـهميتها 
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  للتفكر   ادليار  ـهذه  ىلع  أطلع  أن  اختيار  ومايل  األقدار  شاءت  !سيدي»
  وغفلتهم  وأخّلقهم  اعداتهم  من  ورأيت  مدنها،  من  مدينة  دخلت  فلكما   واالعتبار،

  مدينة   لك   فيف   السماء،  إىل  رويح  وعرجت  الشهباء  نلوايح  قليب  حن    قهمخّل    عن
 .  ميع أراك  طائرة لك ويف

  وأصىف   أقوى   أوروبا   بّلد   يف  الروحاين  واتلعلق  احلضور  يكون  كيف!  ا عجب    يا 
 ! خدمتكم؟ ويف أيديكم  بني كنت مما 

 والشهوة  اللكبية  املادة  رأيت  لكما   انلاس  بني  وأنا   دمويع  سالت  كم!  سيدي
  والقدسية   اللكتاوية  سماء  إىل  عرجت  ،سواـها   وليس  ،عندـهم  تتجىل  احليوانية
 .انلبهانية

 بعلوم  وانتفعوا   ،حيوانية  غرائز  وأشبعوا   ،دنيوية  حياة    نظموا   إنهم  نعم  :ياسيدي
  وإذا   الكماالت،  عن  يبحثون  وال  ،الفضائل  يعرفون  ال  ولكنهم  ،دنيوية  ظاـهرة 

  يف   جنيف  يف  منهم   بنفر  اجتمعت   فقد  تائهني،   حيارى   وجدـهم  باحث  باحثهم
  بل  لإلسّلم  لدلعوة  ليس  البرشية  وإسعاد  اإلنسانية  يف  معهم  وتباحثنا   سويرسا 
 احلوار  لا ط  فلما   بالفلسفة  ادلكتوراه  شهادة  حازوا   نفر  منهم  واكن  األنام  إلسعاد

  ال   فلماذا  واالخرتااعت  الصنااعت  علوم  يف  تتعمقون  إنكم:  هلم  قلت  وابلحث
  يضمن   ما   لكم  ظهر   فإذا  دين   أي  عن   اتلجريد   مع  األديان  دراسة  يف   تتبحرون

 ميادين  شىت  يف  األموال  ننفق  إننا :  يل  فقالوا   ؟لكم  ا دين    جعلتموه   للبرش  السعادة
  بدعوتكم   تبرشون  ال  املسلمون  أيها   أنتم  فلماذا  املسيحية  دين  إىل  لدلعوة  األرض 

  اعتنقوه   احلق  ـهو  أقوهل  ما   وجدتم  فإن  بلغتكم  قد  أين   ـها :  هلم  قلت  انلاس؟  ىلع
  اكن   لو  قصري   ووقت  واحدة،  جلسة   ـهذه:  فقالوا   بلّلدكم  داعة  تكونوا   ذلك  وبعد
   . ـهذا من أكرث

 للحياة  ا وتنظيم    العمران  يف  ا يًّ قي ورُ   حضارة  بّلدـهم  يف  يرى   من  إن  :سيدي
  مروءة   وال  حياء  فّل   أضل  ـهم  بل  اكألنعام  أنهم  خّلهلا   من   بل  معها   يرى   والصناعة
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 فإن   املعاشية  انلاحية  من  أما   ابلهائم،  عيشة  يعيشون  املادة  ـهمهم  بل  إنسانية  وال  بل
 بلية  لسيدي  وأذكر  املعيشة  يف  اجلحيم  بّلد   وبّلدـهم  والرمحة  الرخاء  بّلد   بّلدنا 
  وكيف  اللحوم  عن  أحبث  ذـهبت  بّلدـهم  يف  نزويل   أول  أنين  عظىم  وطامة  كربى 

  خينقون   فوجدتهم   بالسؤال  أكتف  ولم  بنفيس  ذـهبت  وادلجاج  والغنم  ابلقر  يذحبون
  ىلع   فتمر  الكهرباء  ىلع  يربطونها   أو  فتموت   رأسها   ىلع  يرضبونها   أو  ا خنق    اّلبيحة 
  اللحم   ويقطع   الكهرباء   ىلع  اجلدل   فيسلخ   فتموت   تلرضبها   الكهرباء  من  مسامري
 فإن  وهلذا  القرآن  ذكرـها   اليت  املنخنقة  أو  امليتة  حلوم  حلومهم  أن  عندي  فتحقق
 .اآلية   برصيح حمرمة بّلدـهم من تأت  اليت واملعلبات حلومهم

  نسافر   اوغد    باريس  ايلوم  ،فرنسا   من  لكم  أكتب  أنا   وـها   سويرسا   زرنا   : سيدي
  العودة  اهلل  رزقنا .  بريوت   إىل   نلعود   وأثينا   إيطايلا   ثم  أملانيا   ثم  نلدن   إىل   اهلل  شاء  إن
 . احلمد وهلل ميع اكنت وإن انلبهانية األنوار لواقح إىل

 . القرب  يف لكم  معرفيت من  أكرث ابلعد حالة  يف عرفتكم  لقد : سيدي يا 
  اليت  ابلّلد   أكرب  فرأيناـها   باريس  إىل  دخلنا   الكتاب  ـهذا  تسطري  بعد:  يقول  ثم
  من   نزونلا   وعند  الطبيعة،  ومجال  والسعة  املادي  والرق  واحلضارة   العمران  يف  رأيناـها 
 روعة  وفيه  ا واسع    ا جامع    فيها   وجدت   إيله  فأوصلوين  املسجد  عن  سألت  الطائرة

 معهم   صلينا   فلما   اجلزائر  من  ومفيت  إمام  وفيه  للقرآن  مدرسة  وفيه  اإلسّليم  ابلناء
  مسلمون   فرنسيون  وفيه  عندـهم  يصلون  املسلمني   من  مجاعة  وجدت  العرص

 ألن  املال  جلمع  وسيلة  اجلامع  جعلوا   قد  واإلمام  املفيت  أن  إال  لإلسّلم  متعشقون
  بكلمة   املصلني   يف  تكلمت  احلال رأيت  فلما   اجلمال يف  املتحف  من   أعظم  اجلامع

  املعاشيني   املشايخ  من  ادلين  تأخذوا   وال  املسلمني  من  اإلسّلم  تأخذوا   ال:  هلم  قلت
  يلحملهم   الشخصيات  أرباب  ينادي  وأنه  اإلسّلم  وعزة  اإلسّلم  عن  هلم  وتكلمت

 رجّل    املنام  يف  رأى  أنه  أخربين  فيصل  يدىع  مسلم  فرنيس  بينهم  واكن  األمانة  ـهذه
  وأنه   نوره   من   عليه  فأفاض  اإلسّلم   اعتنق  أنه  وأخربين  فاعتنقه   لإلسّلم  يدعوه 
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  انتهيت   أن  وبعد  املسجد،  يف  لكها   يقضيها   واحد  سبت  يوم  لك  الصّلة  ىلع  يعكف
  اّلين   رفقاءـهم   يلجمعوا   اثلاين  ايلوم  يف  أحرض  أن  باهلل  سألوين  معهم  حمارضيت  من

 إىل   بقيت  إن  وطلبوا   ،اهلل  شاء  إن  اغد    إيلهم  أعود   أن  فوعدتهم  اإلسّلم  اعتنقوا 
  يعلموا   أن   وخفت  ،واملفيت  اإلمام   من   ا كبري    ا ألم    تأملت   لكين   فيهم   أخطب  أن  اجلمعة 

 فيها   دمت  ما   املسجد  إىل   أتردد  وسوف  الشالكة،  ـهذه  ىلع  لكهم  ادلين  مشايخ  أن
 لك  يف  ميع  سويرسا   يف  ميع  باريس  يف  ميع  ـهو  اّلي  سيدي  من  املدد  ا طابل    اهلل  بإذن
   .املعية  هلذه حدود  ال مكن

  اّلين   من   مسلم   مائة  يعدل   اإلسّلم  يف   ـهؤالء   من   يدخل   من   إن   :سيدي  يا 
 . «احلضارة  وطريق اإلسّلم طريق الطريقني  ضيعوا 

تعاىل-وذكر   اهلل  السيد    -رمحه  »أن  األمحد:  خليل  احلاج  ذلك  نقل    كما 
ا، واكن املفتاح بيد السيد   أدخله خلوة يف غرفة يف اللكتاوية، وقفل عليه أربعني يوم 

وال يفتح هل إال وقت الصّلة. قال احلاج حممود مهاوش: فرق  قليب    -حفظنا اهلل به-
بنهاري   يلل  فواصلت  السيكرة،  كورق  أصبح  اخللوة حىت  ، بسبب  متبتّل  ا  خاشع 

ا خرجنا مع السيد إىل قرية اتلويم، وـهناك أجرى سيدنا مذاكرة   وبعد األربعني يوم 
خشعت هلا القلوب، وذرفت منها العيون، ومن شدة ابلكء تركت اجللسة وذـهبت  
ياحاج   يل:  وقال  املاتور  فلكمين  ماء،  ماتور مضخة  عليه  ركب  برئ  عند  فجلست 

العيال، وترك    حممود: صحبة أـهل اهلل حتتاج إىل ثّلثة أشياء: أكل احلّلل، وـهجر 
 القيل والقال«. 

  كثري   الرب  وجوه   يف  وهل  أخرى،  كثرية  وأذواق  كرامات  الكبييس  حممود   وللشيخ
 بغداد،  من  الكرخ  جبانب  ادلاودي  منطقة  يف  ا كبري    ا جامع    ابتىن  فقد  اخلريات،  من

 ابتغاء  ووز عها   الكتب  من  اعدد    وطبع  كبيسة،  ومدرسة  جامع  تشييد  يف  وساـهم
  من   وتّلميذه  أصحابه  ملتىق  يه   القادرية  احلرضة  يف  غرفة  هل  واكنت  اهلل،  مرضاة
 جامع   يف  ذكر  حلقة  يقيم  أعوام  عرشة  من  ألكرث  وبيق  وخارجه،  العراق  داخل
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  مجع   حوهل  واتْلف    واملذاكرات،  ادلروس   ويليق     اجليّلين  القادر  عبد  سيدنا 
  األجل   وافاه  حىت  -تعاىل  اهلل  رمحه-  يفرت  ولم  واتلوجيهات،  بالوعظ  فأفادـهم  غفري،

م  شهر  من  السابع  اخلميس  يوم   ، للهجرة  وأربعة  مئة  وأربع  ألف  سنة  احلرام  حمر 
  وثمانني  وثّلثة  مئة  وتسع  ألف  سنة  األول  ترشين   شهر  من  عرش  للثالث  املوافق

 . ببغداد القادرية  احلرضة مقربة  يف ودفن ا مهيب   ا تشييع   وشي ع للميّلد،
 . جميب سميع إنه وأويلاءه أحبابه جيزي  ما  خبري  وجزاه اهلل، آنسه ،اهلل رمحه 

  خري   عنا   وجزاه   حببيبه  اهلل  آنسه  ،اهلل  رمحه   .املحب  ـهذا  سرية   من  غيض   ـهذا 
 . اجلزاء

 الشيخ حممود مهاوش يف جملس السيد انلبهان يف العراق
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  األوىل   السنوية  ذكرى   يف  -اهلل  رمحه–  مهاوش   حممود   الشيخ   ـهااقأل  لكمة
 . اهلل رمحه ،الشام حممد  الشيخ ويقدمه م1975 عم انلبهان السيد  النتقال

 . (اهلل رمحه،الشايم  حممد  الشيخ  تقدمة)  
 . خطواتك   ىلع نسري وجعلنا  ،نفحاتك من اهلل نفحنا  :أمحد أبا  سيدي
  رحلناـها  برحلة  تذكرين  طويل  غياب    بعد   ايلوم  حفلنا   يف  أراـها   مرشقة  صورة  

 . بغداد إىل العظيم ومرشدنا  إمامنا  مع
قون  ـهل بني  امليئ    وجدناه  بغداد  مطار  وصلنا   عندما   إخوة  يا   تصد   باملرح 

 ! ؟واملستقبلني
لت  بغداد  بمطار  حل    بما   األمن   رجال  ىرأ   وعندما    القانونية   اإلجراءات  تعط 

  اإلجراءات  ـهنالك  فأجرت   نزنلاـها،  اليت  ابليوت   إىل  األمن  رجال  بنا   حلقت  فيما   فيه،
 . الرسمية

 . وأرشق أضاء حل    حيثما  الساطعة اگلشمس -اهلل رمحه- شيخنا  واكن
  جتارـها   من   يكون  أن   اهلل  وأرجو  العامليني،  ورجاهلا   بغداد   أعّلم   من  َعلَم    ايلوم 
ل مهاوش  حممود  الشيخ  الصادقني  . ا مشكور   فليتفض 

 ( اهلل رمحه،مهاوش  حممود  الشيخ  لكمة)
 وبراكته  اهلل  ورمحة عليكم  السّلم
 الصادقة،  األنفاس   صاحب   ،املحققني  وإمام   العارفني  تاج   نعميت   وويل    سيدي 

 . الظاـهرة والكرامات الفاخرة، واألحوال اخلارقة، واألفعال
  الفتح  صاحب  فأنت  ،ابلاـهرة  واملعارف  الزاـهرة،  باحلقائق   موالك  أكرمك  فقد

 . الَسين   والرس اجلل، والكشف املرموق،  واملقام املألوق،
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  أحوال   يف   العايل  واملعراج  اكملعايل  املتني  واملكن  القرب   يف  املصدرة   املزنلة  لك
 . انلهايات
 .الوالية منازل يف الرفيع الطود  لك

 . اتلحقيق يف الطويل وابلاع اتلمكني،  يف الراسخ  القدم لك 
  ـهذا   أوتاد  أحد  فأنت  ،الصفات  وحماسن  األخّلق  رشائف  يف  ابليضاء  ايلد   لك
 . قادته صدور من وصدر سادته، أراكن من وركن الطريق،

 . املوارد   خزينات كشف يف نلا  كنت، واألحوال املشالكت حل يف نلا  كنَت 
 . املريدين وتربية املعرفة  مقام انتىه  إيلك 

  وقلوبهم  ـهيبتك  من  صدورـهم  مألت.اخللق  إىل  وأبرزك   الوجود   إىل  اهلل  أظهرك 
 . حمبتك من

 . والعام اخلاص عند  اتلام القبول  لك اهلل أوقع
نَطَقك  العادات،  لك  وَخَرَق   ، األعيان  لك  قلب

َ
  يدك   ىلع  وأظهر  باملغيبات،  وأ

جرى   العجائب،
َ
  الطريق   ـهذا  معالم  من  برز  ما   بك  وأحىي  احليكم،  لسانك  ىلع  وأ

ة    للسالكني،   قدوة    أصبحت   حىت   الطريق   ألـهل  ا وإمام    الصادقني،  ىلع  وحج 
 . املسرتشدين
  يف  سلكت   أنك  حلب  أـهل   من  الطريق   يف  إخوانك  أخربنا   :نعميت  وويل    سيدي 

  عليهم   تعذر  ،املنال  عزيز  ،املرىم  بعيد  املرتىق   صعب  قوال    بدايتك   وأحوال  املجاـهدة 
بني وعظماء  العارفني، اهلل أجّل ء  من  نهايتك يف فگنت ،سلوكه  . املحبوبني  املقر 
  نفسك  من  خرقت   لقد  ،انلبهاني ة  واملعايل  العلي ة  اهلمم  جاـهد   يا   سيدي 

 اتلامة   اهليبة  لك  وأوقع  القلوب،  لك  وذلل  العجائب،  يدك   ىلع  اهلل  وأظهر  العوائق،
ة   وأقامك العيون، يف  ابلهي ة والوجاـهة الصدور، يف  . وقدوة حج 
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 . اتلحقيق ذوي  العارفني من وقدر ،الطريق  ـهذا أعّلم من َعلَم   فأنت
 : نعميت وويل   سيدي

فت  ألعتابك،  تسبتن فا   سنة،  ثّلثني   قبل  حلب  يف  زرتك   لقد   جبنابك،   وترش 
  بالرشيعة  تمسكك  ومن  ،الكريمة  أخّلقك  من  مارأيت  وأخذين  وأرسين  بهرين  وقد

اء تك،  من،  كرمك  من،  شجاعتك  من  الغر    املحمدية   األخّلق  زرعت  لقد  فت و 
  حىت    أخّلقك  من  ا طرف    وأصحايب  ومشاييخ  ألحبايب  أذكر  العراق  اىل  رحت.  اكملة
وا   ا مجيع   فاعرتفوا  ،برؤيتك واالنتفاع   لزيارتك العراق يف العلماء أجّل ء  الريحال شد 

 . بصحبتك  وانتفعوا  بفضلك،
ّل ء   ـهؤالء   ومن    ومن   ،-اهلل  رمحه-  القييس   قاسم   الشيخ  العراق  مفيت:  األجي
 . الزـهاوي   أجمد الشيخ العراق  دلى اإلسّليم املؤتمر   رئيس: السادة ـهؤالء 

  حممد   احلاج  انلبهاني   بالسيد   الفاين  الزمان  أويس:  األفاضل  ـهؤالء   ومن
 . الفي اض

 .العايص ناظم األمري والقوة  الفتوة صاحب األمراء وويل ويلاءاأل أمري: ومنهم
 . غريـهم و.. وغريـهم.. طه املّل   الستار عبد الشيخ: ومنهم
فوا   لكهم مت  ما   وبعد  ،خطابك  بذليذ  وانتفعوا   بأعتابكم  ترش  فت   تكر    وترش 

سَت   مرتني،  العراق  فـزرت   الطاـهرة،  بأقدامك  مرتني  العراق  أرض   فيها   وأس 
 .اّلكر وحلقات واإلرشاد الوعظ  جمالس فيها  عقدت املدارس،
ستها  اليت املدارس  ـهذه ومن  :العراق يف أس 

 . الفي اض  حممد احلاج  جنل الفي اض خليل الشيخ رأسها  وىلع  ،الفل وجة مدرسة 
  عبد  الشيخ  أحبابك  من  ا مدير    عليها   وجعلت  الرمادي،   يف  مدرسة  وأسست

 . السعدي امللك
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  الشيخ  ا ومدير    ا قي م    عليه  وجعلت  كبيسة  يف  ادلينية  العلوم  مدرسة  وأسست
 . طه املّل   الستار عبد

 . رحي م إبراـهيم الشيخ أحبابك من عليها  وجعلت ،ـهيت يف ومدرسة
  من  ذلك  وغري،  العايص  ناظم  الشيخ   راعية   حتت  وجعلتها   ،احلوجية  يف  ومدرسة

 . األعمال
  يشيدون  املساجد،  يعمرون   اّلكر،  حلقات  يقيمون  العراق  يف  أتباعك  وـهؤالء 

  وال   ا تقيًّ   وال  ا صاحل  ى  تر  فّل   املنكر،  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  العلم،  مدارس 
 .نبهاين إنه: عنه ويقال إال ااعبد   وال وراع  

 : نعميت وويل   سيدي
 السري  يرزقنا   وأن  حبك،  ىلع  يميتنا   أن  العظيم  العرش   رب   العظيم  اهلل  أسأل

 . األيلم  املصاب ذلك العظيم، املصاب ذلك   لفراقك  مصابنا  جيرب وأن نهجك، ىلع
 صدماته   من  الصخر  يذوب   مصاب

 صفت  موارُده  عرفان    حبري   ىلع
 نوره   شع    منْ   انلبهان  الوارث   ىلع
 لفراقه   بادلما   ألبكي  وإين

 رمحة   سحية   املوىل  من  عليه
 

 جيمدُ   وابلحر  فيه  قاف  ويرجف 
 موردُ   هلل   فيه  مريد   لك  ىلع

   يسعدُ   فباَلل   يسىع  جاءه  فمنْ 
   وأنشدُ   أميس   زلت  ما   وأندبه
 مرسمدُ   وعفو    رضوان  وـهتاُف 

 

 وبراكته   اهلل  ورمحة عليكم والسّلم

 :مصادر الرتمجة
 .(300 :1)   3ط  «انلبهان  السيد» كتاب •
 .مهاوش  حممود  الشيخ  بصوت  وآخر  انلبهان  سيدال  بصوت  تسجيل •
 .، مراسلة كتابيةمهاوش  ماـهر  حممداحلاج  ابنه •
   .احلاج خليل األمحد مذكرات  و مراسلة كتابية.  ،صيخ حامد الشيخ •
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 ملفات مسموعة:  
 لسماع امللفات الصوتية، فضّل  اقرأ الرموز اتلايلة:

ىلع  مهاوش  الشيخ حممود  تعرف 
 سيدنا انلبهان.

 
1 

 للسيد مهاوش  حممود  الشيخ رسالة
 .انلبهان من فرنسا

 )بصوت السيد انلبهان(
 

2 

 جيعل اهلل  :مهاوش  حممود  الشيخ
 ويغري ،سيدنا مايشتيه اشتهاءنا 

 .بعاداته اعداتنا
 

3 

 تأبني يف مهاوش  حممود  الشيخ لكمة
 انلبهان. سيدنا

4 

 
 العيش ماّلة قصيدة ختميسقراءة 

 .الفقرا  صحبة إال
5 
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 ( األستاذ حميي ادلين أمحد العمر 72)
 م 2014  –  1940هـ/  1435 - 1359

 
اللكتاوية،  جامع  يف  انلبهانية  احلرضة  منشد 

الشيج   الصوت  أمحد  صاحب  ادلين  حميي  األستاذ 
 العمر. 

  «حلباتلابعة ملدينة »  «مدينة السفرية»ودل يف  
اعم كريمني  احلَ 1940ألبوين  اعئلة  من  ،  اداتم  م 

أنشد   وقد  الصوت،  وحسن  باّلاكء  مشهورة  ويه 
س انلرص  أبو  الشيخ  أمام  العمر  أمحد  ليم وادله 

 ا. ا أيض  شاعر  وا من نوعه بالعتابات،  فريد  خلف، واكن صوته مجيّل  
واكن السيد   انلبهان  الشيخ حممد  سيدنا  العارف اهلل  يلتيق نسبه مع نسب  

 . «حميي ادلين من أـهل بييت، حميي ادلين ابن عيم»يقول هل: 
النسب من جهة األم فيعود إىل عشرية انلعيم املنسوبة إىل سيدنا اإلمام    أما 

 .  احلسني بن لع 
واكن شيخ   -رمحه اهلل-واّلي سماه حميي ادلين ـهو الشيخ عبد الرؤوف بادجنيك 

حميي ادلين ىلع اسم    :ا وسميناهأنتي حتملني ودل  »واكشفها وقت محلها وقال:    ،وادلته
َ إنها وَ »ة قال عنها سيدنا انلبهان: واكنت وادلته تقية صاحل  1« جدي  . «ةيلي

 

(1)     ( ابلادجنيك  ابلادجنكية يف حلب    ـه(:1327-1242الشيخ حميي ادلين  العالم اتليق من أجداد 
مصطىف   والشيخ  الرتمانيين،  أمحد  اكلشيخ  حلب،  علماء  كبار  ىلع  العلم  تلىق  وعلمائها، 
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يف أيام عيد،    :  »سمعت من سيدنا  قال  ادلكتور عثمان عمر املحمد  حدثين
ادلين   أنشد حميي  أن  بعد  املدرسة  الضيوَف يف مكتبة  انلبهان  السيد  استقبال  أيام 

 : ـهذا حميي ادلين صالح لكن أمه أصلح منه«.قال  ا وجلسن
فعاش حياة ايلتم منذ صغره، وقد   ،تويف وادله بعد اعم وأربعة أشهر من والدته

إىل فأرسلته  الوالدة  بعد  حليبها  أمه  عن  خاصةانقطع  مرضعة  دوايع    ،  من  واكن 
   .ملسو هيلع هللا ىلصذلك حمبة بمرضعة انليب بواكن يتيمن  ،أنه اكن اسمها حليمةرسوره بعد ذلك 

 دراسته:
ته إىل تعلم يف سن اخلامسة من عمره دفعته وادل 

، ويف السابعة من عمره أدخلته أمه القرآن ىلع يد امرأة
اخلامس   الصف  حىت  حصل    االبتدايئاملدرسة  حيث 

الشهادة   حلب  االبتدائيةىلع  إىل  وادلته  نقلته  ثم   ،
يلتم   حلب  إىل  ذـهب  أخواهل،  عند  دراسته  إلكمال 

املال    ،دراسته إىل  احلاجة  بسبب  يتم  لم  ذلك  لكن 
تلأمني   املعامل  أحد  يف  فعمل  وخاتله،  أمه  يلعيل 

اعم    ، املعيشة من  ذلك  اعم م  1952واكن  ،  م1958  إىل 
خاهل   عند  الفن  مسرية  يلبتدئ  بعدـها  العمل  وترك 

 ا للسيد انلبهان. ا يف الفن حمبًّ اكن عمّلق  و ،احلاج لع عبد اجلليل

 
 

رحياوي، والشيخ عمر أفندي، وجاور يف القرناصية، وأخذ عن علمائها، قعد ىلع السجادة  ال
اعم   الطرنطائية  املدرسة  يف  الطرنطائية.  1260القادرية  املدرسة  يف  ودفن  حلب،  يف  تويف  ـه، 

»نرث اجلواـهر وادلرر« )   »1577انظر  انلبهان يف درس مسجل:  السيد  قال عنه    حميي   الشيخ( 
 «.   أيب وشيخ جدي،  شيخ -يرمحه اهلل- بادجنيك ادلين

 حميي ادلين أمحد العمر
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دخل املعهد املوسييق حبلب تلعلم مبادئ املوسيىق، واكن مديره آنذاك ادلكتور  
فؤاد رجايئ إىل أن خترج فيه، ثم ذـهب إىل بريوت إلكمال دراسته املوسيقية ـهناك  

 م. 1963 إىل اعموذلك 

 عمله: 
 . م  1965  إىل اعمعمل يف إذاعة دمشق 

اعم   ومن  حلب،  إذاعة  إىل  انتقل  يف  1966بعدـها  تدرج  وظائف  م  عدة 
مدير   فعمل  حلب،  إذاعة  يف  وإدارية  فنية  أن ومناصب  إىل  وتدرج  لألرشيف،  ا 

 أحيل إىل اتلقاعد من إذاعة حلب.  ثمم،  2000 إىل اعما للقسم املوسييق  أصبح رئيس  
والكويت،    واملغرب  وتونس  ومرص  اكألردن  العربية  ابلّلد  من  العديد  زار 

   وغريـها، وسجل يف إذااعتها خاصة إذاعة الكويت.

 : انلبهان العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد يف صحبة 
قال: تعرفت ـهناك يف دمشق ىلع    -رمحه اهلل-حدثين املنشد حميي ادلين أمحد  

مساء  أقصده لك  وكنت  الصاحلني،  األويلاء  من  وقد اكن  املارديين،  نصوح  الشيخ 
لك   كفرسوسة  يف  ذكر  حلقة  يقيم  وـهو  واملديح،  والوعظ  اّلكر  جلسات  حلضور 

مّلزم   وكنت  مجعة  باحلرضة  يللة  أقوم  وأنا  هل  التسجيّلت  -ا  ـهذه  من  والكثري 
حي-عندي   موجود  واكن  أبو  ،  الشايم   حممد  الشيخ  واألخرى  الفينة  بني  ـهناك  رض 

سآخذك لعند الشيخ  »ا  فكن يقول يل:  أسامة، فأحبين الشيخ الشايم وأحببته كثري  
أمامه    «انلبهان نمزح  مجايل  نصوح  الشيخ  أن  أرى  ألنين  أرد  كنت  ولكنين  

ـهنا ،  ونضحك أبىق  فسوف  كبري  وشأنه  أمره  فهذا  انلبهان  الشيخ  ـهنا  أنا  ؛  أما 
إىل   يقول يل: سآخذك  الشايم  الشيخ  يراين  الشيخ نصوح، واكن لكما  مبسوط عند 

 السيد انلبهان.
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وبعد انتقايل إىل إذاعة حلب قصدت الشيخ الشايم يف حاجة أريدـها منه واكن  
قريب   إيله، وجلست  فذـهبت  الشعبانية،  املنرب  ا خيطب يف جامع  األذان    ،من  وقبيل 

الشايم   الشيخ  رآين  لألذان عوض  اثلاين  أذان  فدفعين  هل  وأذنت  املؤذن،  ا ا غريب  ا عن 
 بنغمة السيك ويه نغمة قليل من يؤذن بها.

بعد اخلطبة قلت هل حاجيت فقال يل: لن أقض لك حاجتك حىت أعرفك ىلع  
بتاريخ   ذلك  واكن  انلبهان،  أقارب 1967السيد  من  أنين  أعرف  ال  وقتها  وكنت  م، 

من   انلبهان  ذلك  السيد  عن  بلعدي  بالعشائر  وقتها  أـهتم  أكن  لم  ألنين  عشريته 
 اجلو. 

فأنشد   تنشد ايلوم  َر لك أن  قُد  إذا  الشايم:  الشيخ  قال يل  الطريق  فذـهبنا ويف 
نفسها »نلا:   عن  تتحدث  إىل    «املدينة  أدخلوين  اللكتاوية  جامع  إىل  وصلنا  عندما 

بكّلبية وطاقية   غرفة فيها احلاج مصطىف رسويج حيث أمرين بتبديل مّلبيس
فقلت: ملاذا؟ فقال: حىت تدخل ىلع سيدنا انلبهان باّلكر فبدلت مّلبيس  .  ومنديل

مدلل صربي  مثل  املنشدين  كبار  اّلكر  حلقة  يف  واكن  احلرضة  وعمر   ، ودخلت 
أبو حممد  و  ،اكريي جوأمحد   ،وفؤاد خانطوماين  ،وعبد الرؤوف حّلق  «ادلريب»نبهان  
 وغريـهم.  ،السمان املدينأمحد و ،عمشة
عندما نظرت إىل سيدنا انلبهان يف اّلكر رأيت صورة  لشيخ غريب لم أر مثله   

يف حيات، صورة لم أعهدـها من قبل، شيخ غري بقية املشايخ، واغبت عين صور لك  
املشايخ اّلين كنت أعرفهم، واختلفت ادلنيا لكها لع، وملع يف قليب نور عجيب،  

 ! دون وقتها من حضوري من اإلذاعة إىل ـهنا؟فأخذ قليب مبارشة واستغرب املنش
فبدأت   أمايم  امليكرفونات  وضعوا  املوشح  من  انتهائهم  وبعد  ينشدون،  اكنوا 

 :«املدينة تتحدث عن نفسها »بقصيدة: 
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 ناريمَ   ينظرون   انلاُس   َف قَ وَ 
دارُ     ُل ثَ والمَ   اإليماني   أنا 

َ
 ىلْع األ

إنْ   عايعشُ   الزمانُ   دَ دَ بَ   أنا 
خري   اهلل أنا  كرمين   ابلقاع 

صدر بأرحب  قابلته   أنا 
طفّل   العلم  ترعرع  رحايب   ويف 

طارق   ألوف   ومىض   بعرش 
األرض  املنايا   ال  (1) يذرع   يهاب 

و  موىس  موىس هلم    يا   سهم   ة 
يتباـهون به  اّلي   األثري 
حنني  يوم  السماء   وجيوش 
ذا فمن  ذكرت  اّلي  ـهذا   أنا 

 

شَ   جَنْ الهُ   عَ كيف  لك  ىلع   دي دى 
لكِّ   اخللودي   ورمزُ   دي جَمْ   يف 

انلورَ  ترى   بعدي   األرُض   هي ـهذي   لن 
حلد خري  يف  األنام   خبري 
كبدي  حشاشة  أودعته   ثم 
أسدي  جحافل  ا  حارس   ومىش 

أيَ  بعزمهم   عد   يتحدى 
رعد  غري  من  احلصون   ويدك 

بأبل أرضعتها  نهدي اأنا   ن 
عبد كأطوع  يل  اكن   لقد 
جندي  بأكرم  معرشي     نرصت 

الرأس   يرفع   بعد ـهذا اتلحدي اّلي 
 

وأنا   غريبة،  وبنغمات  حرضوا  اّلين  املنشدين  أجل  من  عجيب  بفن  أقوهلا 
موشح   أنشدوا  أن  بعد  أخرى  مرة  ثم  انلبهان،  بالشيخ  امليكرفون  مأخوذ  وضعوا  ا 

 أمايم فقلت سأنشد قصيدة من انلفائس ألرى جتاوب الشيخ ميع فيها فأنشدت:  
فاقدُ  شذوَ   الشمِّ   ـهل   2رحيان   يدري 

ا    ياحادي الركب إن جئت احلىم سحر 
شغيف   أنكروا  قد  به  قوم  انلاس   يف 
 يب يف اهلوى عذروا   لو يعلموا بعض ما  
  

األصم    بأحلان   أم  يشيج   غدا 
فاناحلي   يحِّ  حبهم  يف  إنين   ىم 

 إنكار فرعون يف موىس بن عمران 
إخواين  العهد  قديم  من   وأصبحوا 

  

 

 . رض األ  يف  ريس( يذرع: ي1)
 : طيبه و راحئته. رحيان  شذو (2)
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السيد   أرى  يب  خديه  وإذ  ىلع  دموعه  من  نور  من  خطان  منه  يزنل  انلبهان 
أحد   أرى  باحلرضة وأصبح ميع شبه غيبوبة فّل  انلبهان، وقمت  السيد  إال  أمايم  ا 

وقتها وأنا يف ذـهول عجيب، فتحت عيوين بعد االنتهاء وأنا يف حالة من االنبهار  
بو خشبة يأت إيل  فلم أر أمايم السيد انلبهان قلت: أريده وإذ باألخ عبد اهلل عزو أ

ويقول: سيدنا يريدك، فذـهبت إيله فأجلسين جبانبه وأنا مأخوذ به، فتلكم ميع بلغة  
 ا. ا عجيب  املحبة، وسمعت الكم  

ال  واّلي  واألحلان  بالفن  أستاذ  فأنا  اجلميع،  فوق  نفيس  أرى  وقتها    كنت 
بهان ناداين  أن السيد انل  ة أتلفت إيله، ومن احلكم  أرد عليه وال  يناديين باألستاذ ال

أربعة أشهر حىت صفاين ونقاين، فنسيت ـهذه األلفاظ ونسيت تلك   باألستاذ ملدة 
 األجواء وأصبح يناديين: أبو أمحد. 

 يوم،  أن آت إيله لك  ال بدا،  وـهذه يه أول معرفيت به فالزتمت به فّل أتركه أبد  
سبع من  يقرب  ما  معه  وأصبحت   فبقيت  العظيمة  باحلوادث  مليئة  لكها    سنني 

فتوحات   لع   اهلل  يفتح  احلرضة  إىل  أدخل  ما  أول  وأنا  انلبهانية،  احلرضة  منشد 
 
ُ
 ولكن حفظي جيد وهلل احلمد، وحني سألت  رض  حَ ونغمات وما عودت نفيس أن أ

 سيدنا عن ذلك قال: ـهذه ليست من عندك. 
دمشق   يف  كثرية  حرضات   وملا  وحرَضُْت  وجدت،  ما  ـهذه  مثل  ولكن  حلب 

   سيدنا انلبهان قالت يل أيم: يا ابين! أنت اآلن رجعت إىل أـهلك.أتيت إىل 

 يف حلقة اذلكر:  -عليه السالم-رؤيته سيدنا عيىس  
يوم  الشيخ    كتب نلا   قال: ذـهبت  ادلين أمحد حوت  نور  لزيارة منشد  حممود  ا 

سيدنا حميي ادلين أمحد رمحه اهلل يف بيته وإذ به يذكر يل حادثة جرت هل مع سيدنا 
    اكن اّلي  الرجل  ـهذا  من  سيدي  سأتله  اّلكر  من  سيدنا  انتىه  بعدما  يقول: 

 جيلس إىل جواركم يف اّلكر صاحب الشعر األجعد؟ 
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 وـهل رأيته؟!   فقال سيدنا   
 فقال حميي ادلين: نعم  

 سيدنا: إنه عيىس عليه السّلم.  فقال
وذكر سيدنا للناس رؤية حميي ادلين لسيدنا عيىس عليه السّلم يف جملسه ثم  

سيدنا   أن  ادلين  نلا   حدثين حميي  قل  آخر  جملس  يف  ادلين  ملحيي  كيف   :قال 
يسمع. ـهذا ما سمعته من   قال: فرصت أرسدـها وسيدنا  السّلم  رأيت عيىس عليه 

   رمحه اهلل.، مهميح ادلين األمحد من ف

 يف احلرضة القادرية:
فيقول:   انلبهان  ادلين عن ذكرياته مع سيدنا  يكمل نلا منشد احلرضة حميي 
أكرمين اهلل بصحبة السيد انلبهان وسافرت معه إىل العراق، ويف احلرضة القادرية  
قصص تذكر، قبل احلرضة دخل السيد انلبهان لعند سيدنا عبد القادر وملا جلس  
السيد   مع  يتلكم  وسمعته  القادرية  احلرضة  فقط خلفه يف  أنا  كنت  انلبهان  السيد 
القادر بلغات غريبة، وملا قامت احلرضة وقد حرض أناس باآلالف وأنا أقول  عبد 

وحدي وأنا  احلرضة  بهذه  سأقوم  كيف  نفيس:  وبني  املنشد    ! بيين  وكأن  اهلل  ففتح 
 ريبة عجيبة.مئة ميح ادلين، وحصلت أمور يف تلك احلرضة غ

 : آخر لقاء مع السيد انلبهان
ا فلما رآين قال: اكن يف املستشىف جئت إيله واكن مسلقي    وآخر لقاء معه  

 .   وجلس  «أبو أمحد أـهّل  »
 كرامات كثرية قبل االنتقال وبعده وما قصدته بأمر إال حصل.  رأيت منه 

 شهم كريم جائد بعطائه لوال التشهد لم يقل لك الال
   .ا غطي الكرامة، ورأيت منه كرامات يف العراق أيض  ا يُ وسيدنا اكن رشعيًّ 
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 : منشد احلرضة
العراق،    وكنت مع سيدنا   -عز وجل-أكرمين اهلل   إىل  اثلانية  وأراد  يف رحلته 

   .«ـهذا حميي ادلين منشد احلرضة»ا عين فقال: السيد انلبهان أن يعرف شخص  

 : إذا كنت أمام العارف فكن كما شئت
اتلقيت   حدثين قال:  مشاعل  لع  ادلكتور 

ادلين   اهلل-باملنشد حميي  املنورة    -رمحه  املدينة  يف 
 فحدثين عن نفسه ومما جاء يف حديثه:

والزتمت به   بعد أن جئت إىل سيدنا  »قال:  
والزمته   يف  وبمنهجه  العمل  أترك  ـهل  سأتله 

 اإلذاعة بسبب ما فيها ومن فيها؟ 
حمرم   لك  اترك  ولكن  العمل  ترتك  ال  فقال: 

 ولك ما ال يليق من األقوال واألفعال. 
بعض   يف  ووقعت  غفلت  األيام  من  يوم  ويف 
وتذكرت   وتأسفت  فندمت  القديم  والالكم  املزاح 

السيد   مع  ألجدد    العهد  اللكتاوية  فقصدت 
انها وأكتحل بنور الوارث املحمدي فكن ما  العهد وااللزتام وأغسل انلفس من أدر

رأيت سيدنا خارج   ثم  توضأت وصليت ركعتني  قاصد  اكن،  بيته  ا حجرته يف  ا من 
لك سائل    فأجاب    ،اجلامع فدخلت مع من دخل وراءه من الطّلب واملريدين

قول هل أفاستحييت من السيد أن  وقىض حوائج املحتاجني، ثم قال يل: ماذا عندك؟  
: غفر اهلل لك اعلم يا بين أنه أمام العلماء ينبيغ  فقال . وسكت عن سبب جمييئ

 خذ حريتك  نيأن حتفظ لسانك، وأمام األويلاء ينبيغ أن حتفظ قلبك، وأمام العارف 
عه عليك، ويعلمه ما بك وما عندك وما أصابك،  وتكلم بما عندك ألن اهلل يطل

 . «ال بأس ومرة ثانية ال تقع أو ال تفعله يش علي ا املرة ـهذه م

، حميي ادلين أمحدمن ايلمني: 
 الشيخ حيىي الفياضثم 
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 : بيت يبنيه هل السيد انلبهان
قال: كنت قد بدأت ببناء بيت فبىن يل السيد    -رمحه اهلل -حدثين حميي ادلين  

قبلهما  بانل غرفتني  عمرت  قد  وكنت  كبريتني،  غرفتني  انلبهان هان  السيد  وجهز 
   اللك بما يلزم، وزارين فيه أربع مرات.

ادلكتور عثمان العمر قال: كنا يف يوم عيد مع سيدنا فقام حميي ادلين    حدثين
صالح   ادلين  حميي  وقال:  إيله  سيدنا  فاتلفت  جلس،  ثم  سيدنا  يدي  بني  وأنشد 

رمحه اهلل: سيدي حميي ادلين    ،لكن أمه أصلح منه، فقال األستاذ حسان فرفويط
بيت   فيه»ا، فقال سيدنا:  يعمر  انتىه نزورك  إذا  ويف احلقيقة    «آآ حميو عبتعمر بيت؟ 

حيس حميي ادلين باحلرج    السيدنا اكن ـهو اّلي يعمر هل ابليت ولكن من أجل أ
أظهر سيدنا نفسه أنه متفائج بعمار حميي ادلين للبيت. ريض اهلل عنك يا سيدي  

 ا للخواطر. ا جبار  م كنت رحيم  انلبهان ك
 : األرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف

اعم     -رمحه اهلل-حدثنا منشد احلرضة انلبهانية  »أمحد بهاء العاين:  شيخ  القال  
يار املقدسة يف سبعينيات القرن  1999 م عندما زار مدينة  الفلوجة قال:  قصدت ادل 

ة األفريقية ـهناك،   القار  العمرة، فشاءت األقدار أن أجتمَع برجل من  املايض ألداء 
ببرشة   القامة  طويل  والوقار، سوداءواكن  والسكينة  العناية  نور  وجهه   يف  تلمح   ،
نتدا وأخذنا  عليه،  قلبه،  سل مت  بما يف  يل  أباح  الرويح حىت  احلديث  أطراف  ول 

ايلوم رشيط   أسمُعك  تفضل سوف  قال يل:  أنين من مدينة حلب  أن عرف  ا وبعد 
ا ملنشد من طراز خاص يأخذ باألرواح ويعرج بها ويطرب اآلذاَن، فقلت هل: صوتيًّ 

فاصطحبين   إحدى  إتفضل.  يه  فإذا  الرشيط،  بتشغيل  قام  ثم  إقامته  مكن  ىل 
 رضات اللكتاوية واملنشد أنا.ح

 هل: ـهل تعرف من صاحب ـهذا الصوت؟   قلت
بمسجد يقال  ،  سوى أين سمعت بأنه منشد للحرضة انلبهانية يف حلب  .ال  :قال

 هل اللكتاوية وشيخهم يقال هل: الشيخ حممد انلبهان 
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 هل: وـهل تعرف الشيخ انلبهاين أو سمعت به من قبل؟  قلت
 هل: وكيف ذلك؟   قلت قال: لم أره ولكنه شييخ.  

ا يف املنام يف بدلي وأخذت  : إن  الشيخ انلبهاين شييخ يف الطريق، رأيته يوم  قال
 فهو شييخ يف الطريق.   العهَد ىلع يديه  

منشد    وبعد أنا  بنفيس.  فك  أعر  أن  يل  اسمح  هل:  قلت  حديثه  من  انتىه  أن 
  أسمعتين إياه قبل قليل.، وـهذا صويت اّلي السيد انلبهان 

فنا مكنة   ية ألتعرف عليك، وأنه عَز وجَل أراد أن يعر  فسبحان من مجعنا سو 
وإن  املريَد إذا صدق فإَن   ا جتد مرشد    ا ـهذا السيد العظيم اّلي اكن يقول: جد صدق  

 الشيخ يطرق بابه، وإن  صدقَك قد جعلك من نصيب ـهذا الشيخ العظيم. 
اهلل-قال   رأس،   -رمحه  يقب ل  أخذ  والرجل  احلديث  ـهذا  يف  أتكلم  وأنا 

أن   أمل  ىلع  فؤادهي  بمجامع  أخذت  وكأنين  ود عين  ثم  عينيه  من  تنهمل  وادلموع 
أخرى  ة  مر  حدثين  .«نلتيَق  من    وكذلك  سمااع   املحمد  عمر  عثمان  ادلكتور  بها 

ىلع ساكنها -منشد احلرضة حميي ادلين، وذلك حني زاره يف بيته يف املدينة املنورة  
واكن منشد احلرضة يزنل يف بيت ادلكتور عثمان إذا جاء    -أفضل الصّلة والسّلم

 إىل املدينة املنورة. 
ا  ا ىلع العهد صادق   ادلين أبو أمحد حمافظ  املنشد األستاذ حميي  بيق  حلقة اذلكر:

ألم به من مرض وابتّلء بفقد    ا ىلع حلقات اّلكر يف اللكتاوية مع ما يف السري مواظب  
   . برصه حىت بدأت أحداث حلب ونزح من بيته

رجل وآالم الزنوح عن بيته  الرص وابلفقد  و  رصاع طويل مع املرض   بعد  :وفاته 
   .م2014 شباط 10املوافق   ،ـه1435ربيع اثلاين 8يوم االثنني  تويف  يف حلب الشهباء 

األثري    مدحه  رثاؤه: أجنحة  ىلع  عنوانها:  بابلل  لع  أمحد  الشاعر  بقصيدة 
ملحن ومنشد وهل موـهبة  ،  ادلين أمحد فنان من الرواد حميي  كتب يف مقدمتها فقال:
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يف نظم الشعر وقدرة اعيلة ىلع اتلصوير واتللوين واتلحليق وتفجري املشاعر وـهذه  
 .اخلصائص لم جتتمع لغريه من أفذاذ ألف إال قليّل  

 :قال
ذباال  أشعلَت  الظّلم  يف   (1) فكري 
شواـهدي   وقطفُت  انلجوم  شهب   من 
قصائدي   وخطفُت  الشموس  وـهج   من 
قصائدي   ونظمُت  الشموس  وـهج   من 

مشاعري  الشموخ  قمم  ىلع   ذابت 
مهجيت  أشعل  واحلب  شاعر   أنا 
انلريا  الشموس  أـهوى   لكنين 

جمنحا   ووقفُت  اخليال  قمم   يف 
ا  متدفق  دافئ ا  صوت ا   فسمعت 

حمييْ   قمة    أمحدَ   ادليني   فرأيت 
أنفاسه  إىل  واسمع  قم   زرياب 

اليت   املقل   ينتابهاوتّلمس 
قرحها  يعالج  الشايف   اكملرود 

  

خي   وأخذَت   الشموع  هلب   صاالمن 
خياال  مُ لُ احلُ   دَ س  جَ فتَ   العجيب 

أشكال  الرؤى  شىت   فتألألت 
رئباال ا  مرتنم  بها   (2) أحدو 

زالال العريق  اللحن   فتدفق 
 األوصاال   و  واألضّلعَ   والقلَب 

حّلال  تي  الغرام  وأرى  ا   متيم 
خمتاال  رأسه  يرفع   اكلنرس 
شّلال أحّلمنا  يف   يهزت 

إرساال   للفن   للعّل   بثت 
حاال املتيم  كبد  إىل   ( 3)ترسي 

وباال اكن  األشواق  من   أرق 
كحاال اجلفون  تلك  يف     ( 4)ويذر 

   
 

 

اج فتيلة:  ُذبالة  مجع ؛ُذبال (1)  .  فتضء انلارُ  فيها  تُشعل  الرسِّ
ْئبَاُل  (2)  . األسد: الرِّ
و ـهو لقب    بالشحرور   يعرف  الصوت   عذب  اللون  أسود   طائر:  زرياب  (3)  بن  لع  احلسن  أيب؛ 

  لُقي ب .  العباس  العرص  من  الرافدين  بّلد   من  الصوت   عذب  ومطرب   موسييق  املوصل،  نافع
 . ادلاكن  القاتم برشته ولون لسانه وفصاحة صوته  لعذوبة بـزرياب

ْروَدُ  (4) يُل : المي  . به يكتحل اّلي المي
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ا: لا قو  أيض 
آـهاته  ىلع  تبيك   أوتاره 

األشواُق وحتل    أنفاسه   ق   من 
أوتاره   ىلع  ترسي   أنفاسه 
آذاننا   يف  تهزت   أوتاره 
صوته   أسمع  العلياء  القمة   يف 
قصيدة   أنت  ادلين  حميي   حييت 
اغدة   اكلعرائس  لك   وأزفها 

     

نصاال  الصدور  يف  تطلق   واآله 
حجاال  للحبيب  ترسي   اكلرسب 
مرساال أنفاسه  تكن  لم   إن 
األطّلال أيقظ  يوما  صاح   إن 

مودة   اإلهل   ووصااليرجو 
تمثاال حنتها  احلرام   لوال 
مثاال اجلمال  يف  اكنت   حسناء 

 

 فقال:  يارس يوسفادلكتور الشيخ  رثاه و

 ( ادلين أمحد صوت سماوي فريد  حميي)
اآلذان  فقدُ  تطرب  اكنت  اليت  اجلميلة  األرواح  ،األصوات  وتداعب    ،وتسعد 
وتؤصل لألخّلق احلسنة واخلصال اجلميلة واملعاين انلبيلة ال يقل فداحة    ،املشاعر

عن فقد أي يشء نفيس واغل يف حياتنا؛ ذاك أن تلك األصوات تربطنا بذكريات  
األذـهان  ،مجيلة ارتكز يف  حلو  األفئدة  ،وماض  يف  تلك    حنين    ،وترسخ  من خّلل 

إيله الشجية  منه    ،ونشتاقه  ،األصوات  أمجل  إىل  حتونلا  ولو  عنه  االنرصاف  ونأىب 
 وأفضل منه وأحىل منه. 

 لفارقت شييب موجع القلب باكيا   رددت إىل الصبا  لو  ا ألوف    خلقت
زلت حىت ايلوم أنشد انلاس من حمفوظات الشعرية ما يستخرج ثناءـهم،    وال

يف   تنشدـها  األصوات  تلك  اكنت  بما  اّلـهن  يف  حفرت  ولكها  إعجابهم،  ويثري 
 املحافل واملناسبات. 

يد بيضاء هلذه األصوات عندي وما أكرثـها! ولعل آخرـها صوت رحل عنا   فأية
ا خلفه لك   وراءه لك نغم مجيل وناثر  راك  ايلوم واغب عن دنيانا وراء سجاف املوت تا 
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الص  يمأل  والقلب شوق  دعبق  راحة  ادلين  ا وحنين  ر  أيب أمحد... حميي  إنه صوت  ا... 
 رمحه اهلل تعاىل. ،بهان.. منشد السيد انل .أمحد العمر 
املنشدين  ولئ بني  مزنتله  عن  حتدثوا  اإلخوة  فإين    ،اكن  عليهم  تفوق  وأنه 

حمدثكم عن مزنتله بني عمالقة ـهذا الفن من غري املنشدين، فقد قال نلا يف لقاء  
اعم   به  يف 1993مجعنا  الصايف  بوديع  االجتماع  مرة  ذات  سفره  يف  هل  اتفق  أنه  م 

وديع   قاهل هل  ما  بينهما معرفة -احلافلة بني دمشق وبريوت، واكن من مجلة  واكنت 
 انلاس يطربون لصويت وأنا أطرب لصوتك.  :  ادلين: يا حميي-قديمة

ا، يمتاز بمساحات  ا رخيم  ا عذب  يملك صوت   -رمحه اهلل تعاىل-غرو فقد اكن  وال
يعرف الضعف إيلها سبيّل   نهاية هلا، وحبائل صوتية ال  ، واكن يتحكم بصوته  ال 

ي أنشدوا  ويدير انلغمات عليها إدارة عجيبة، باعرتاف وإقرار سائر املنشدين اّل
 واألحلان.  املقاماتمعه، وكنت أعرف ذلك منه رغم قلة معرفيت ب

الشهرة  لم عينه  روحه  ،ختطف  من  الفن  يرسقه  عن    ،ولم  تبحث  ظلت  فقد 
انلبهان السيد  وقفت ىلع  حىت  هلا  وفنه  ،فلزمه  ،مأوى  ووقف ىلع    ،ووـهبه صوته 

عظيم شاعر حيف  وعليه مدحيه، حىت صار منشده اخلاص كما للك    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  
 به مّلزم هل. 

واتللف، أحيان    اكن الضياع  حذر  هل  ألبيضها  بيده  كتبت  قصائد  يعطيين  ا 
.. تلك  .ولعل بعض تلك األوراق اكن يرجع إىل حياة السيد انلبهان رمحه اهلل تعاىل

طراز   من  وأبيات  بقصائد عصماء  أمحد  أيب  من خّلل صوت  رمت  اليت  املرحلة 
 ينشدـها من مثل:  ويأخذنا إىل أجوائها وـه  -اىلرمحه اهلل تع-خاص، اكن 

بصبِّهم  ُعرفت  قوم  باحلىم   يل 
بربهم  ـهائمون  كرام   قوم 

 

طبِّهم   يف  فصحيت  مرضت   وإذا 
حبِّهم يف  صادق  بأين    علموا 

 

 وحتققوا صربي اجلميل فعَذبوا 
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عن   أما  يغرب  منا  ومن  النسيان،  يلفها  أو  اّلاكرة  من  تمىح  تكاد  فّل  أحلانه 
 حفظه حلنه اّلي تقول لكماته: 

املجيد  للسنا  الوجود   غرد 
الكرام   مقصد  األنام   سيد 

 

عيد   فالسماء  اهلنا   واجنىل 
املجيد  عيدك  الظّلم  مىح   قد 

 

اجلميل  حميي املايض  من  األمحد صوت  أحببناه وعشقناه.ادلين  ذكْرناه    ،..  فما 
وحنني وشوق  أىس  منه  أعقبنا  إال  خباطرنا  مر  وال  ذَكَرناه...  أبا   رمحك  .إال  اهلل 

      .. مجعك اهلل ومجعنا بممدوحك يف مقعد صدق عند مليك مقتدر... آمني..أمحد

 :مصادر الرتمجة
العمر   ▪ أمحد  ادلين  حميي  اهلل-املنشد   يح  يف  بيته  يف  معه  يل  لقاء  -رمحه 

 . حلب يف ادلين صّلح
  ادلين   نور  حممود   الشيخو  ،مشاعل  لع  ادلكتورو  ،العمر  عثمان  ادلكتور ▪

مراسلة  ،  يوسف  يارس  الشيخو  ،العاين  بهاء  أمحد  الشيخو  ،حوت   أمحد
   .كتابية

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

391 

 ملفات مسموعة: 
 لسماع امللفات الصوتية، فضّل  اقرأ الرموز اتلايلة:  

 
 
 

 

 

 مع يه اجلميلة حيات حميي ادلين:
 1 .فايض وابلاق فقط سيدنا

 وادلته محل عنحميي ادلين يتحدث 
 .ادلين حميي سماه اّلي ومن به

 
2 

 يوم حياته عنحميي ادلين يتحدث 
 يف اللكتاوية. اجلمعة

3 

 4 .مناري  ينظرون انلاس وقف :قصيدة

 
 شذو يدري  الشم فاقد ـهل :قصيدة

 .رحياين
 

5 
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 ( احلاج ملحم احلمد 73)
 م 2016  –  1932هـ/  1437 - 1350

 
 

  عبد   بن  محد  بن  مصطىف   بن  ملحم  احلاج  ـهو
اهلل  بن  حممد  بن  لع  بن .  املرسة   حسن  بن  عبد 

ات،المَ   لعشرية  وينتيم ة  الَودْلَ   قبيلة  عن  املتفرعة  رس 
  معد   بن   لعمرو  نسبة  زبيد   إىل  وتعود   ابلوشعبان،

 . بيدي الزَ  يكرب 

 والدته ونشأته: 
  ناحية–  الزيارة  قرية   يف  -اهلل  رمحه-  ودل

 . م1932 اعم حلب حمافظةيف -الزربة 
  والكتابة  القراءة  وتعلم  طيبة،  فقرية  أرسة  يف  صاحلني  أبوين  كنف  يف  نشأ 

 . القرية يف الكت اب يف القرآن وقراءة
 . الزراعة  يف وإخوته وادله مع يعمل اكن شبابه ريعان ويف

 : يف صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
ا   ثّلثني  العمر  من  بلغ  ملا  العارف    تلوح هل، وأنوار  وانلور  اخلري  نسائم  اكنت  اعم 

ل  بدَ   فيلتيق  وروحه،   فؤاده   ىلع  تشع      انلبهانحممد    السيدباهلل  
  ـهو أال و  ناصح    ال 



 
 

 

393 

  للقرى   بزيارات  يقوم  اكن   حيث  -اهلل  رمحه-  فرفويط  حسان  الشيخ  األستاذ
  احلميدة، وحيثهم   وخصاهل  ومآثره     انلبهان  سيدنا   عن  انلاس  واألرياف، وحيدث

 .عليه  واتلعرف زيارته ىلع
ملحم  ىلع  انلبهاين  الغيث  بداية  اكن  وـهذا    قلبه   تعلقف  ،-اهلل  رمحه-  احلاج 
 وسؤهل،  ببغيته  يظفرو  اللكتاوية  لزيور  الشهباء،  حلب  شطر فيمم    الكريم، االسم  بهذا

 :  يقول حاهل ولسان
مرساع    يازائرَ  يمم   الشهباء 

داخّل   ج  عر  اخلرضاء   للقبة 
جُ  إن  اهلنا  احلىمفلك  ذاك  يف   زت 

    

انلبهاين   السيد  جناب   واقصد 
السلطان  أم   ىلع  وادخل   احلىم 

العظيم   بالفرد   الشأنوظفرت 
 

ته  خبدم  وترشف   ،  انلبهان  السيد   جمالسيف    وحضوره   زياراته   وبدأت
 .  ة أعوامست اخلاصة

  غرفته   من  جعل    انلبهانعارف باهلل حممد  بال بالترشف  اهلل  أكرمه  أن  بعد 
« ساعة نؤمن تعالوا » عنوان: حتت السيد أحباب فيه جيتمع مكن ا  قريته يف املتواضعة

َ   حبيبهم، بذكر قلوبهم يونحُي   .  العطرة انلبهانية باألناشيد أرواحهم سقون وي
  الزيارة،   قرية  يف  بيتنا   يف    سيدنا   أصحاب  مع  جنلس  كنا »يقول رمحه اهلل:  

أنه    الغرفة،  باب  أمام  جيلس  لكب  عندنا   واكن اللكب  ـهذا   اكن   إذاومن عجائب 
ويف   حلية  هل   تكن  لم   وإن  بادلخول،  هل  يسمح   حلية  هل   علينا   يدخل  اّلي    يمنعه، 

 فجلس  حلظة دخوهل،  اللكب  يره   ولم  حليق  رجل  الغرفة  علينا   دخل  املرات  إحدى
  أخرجه   حىت  جيره   وأخذ  بثوبه  وأمسك  عليه  فدخل  بيننا  فرآه  اللكب  فنظر  بيننا،

 .   «الغرفة من
  باملدد  ولكنه  عليم،  مؤـهل   عنده   وليس  ،بمدرسة  يدرس   لم  أيم    واحلاج ملحم 

  الشيخ   اكن  فقد  حياته،  طيلة   الزيارة   قرية   يف   اجلمعة  خطيب   اكن  انلبهاين  والفضل 
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 انلبهان  سيُدنا   أمر  الزيارة، ثم  قرية  يف  خيطب  -اهلل  رمحه-  ادليلم  إسماعيل  اهلل  عبد
  الزيارة  قرية يف  خيطب أن احلاج ملحم  . 

  رمحهما   اخلطيبني  هلذين  مباركة  نبهانية  نفحة  عن  األمحد  خليل  احلاجحيدث  
  :   سيدنا   هل  قال  الزيارة  يف  خيطب  ادليلم   اهلل  عبد  الشيخ  اكن  ملا ):  قائّل    اهلل

  اجلمعة  ختطب ملحم يا  وأنت ،بةلَكْ  ْل تَ   قرية يف وختطب تروح  أنت اهلل عبد ياشيخ»
  قرية   يف  اهلل  عبد  الشيخ  إىل  ملحم  احلاج  راح  املرات  إحدى  ويف.  « الزيارة  قرية  يف
  تعايل   :أمحد  أم  ألمنا   فقال    سيدنا   فرآـهم  ،اتلويم  قرية  إىل  مشي ا   وجاؤوا   لكبة  تل

 . (بعضهم  حيبون لكن اللكبة  تل من وواحد الزيارة  من واحد ـهؤالء، إىل فانظري 
 مرضه،  وقت  إال  يرتكها   لم  دائم   بشلك   الزيارة  قرية  يف  اجلمعة  خيطب  استمر 

  إن : ويقول احلليب  طويل  قرية يف مرات اجلمعة صىل القرية عن نزوحه فرتة وخّلل
 .   سيدنا   حيبون علوش  احلسني عّلوي   آل ـهذه  القرية أـهل

ا    وثّلثنيثّلث ا    العمر  من  بلغ  وملا    العارف   مع  املباركة  احلج  رحلة  اكنتاعم 
 . م1965 اعم   انلبهان حممد سيدنا  باهلل

  الكريم   السيد  نفقة  ىلع  حج  نه»إ  :املباركة  الرحلة  ـهذه  عن   -رمحه اهلل-وقال  
  ة  مخس  واستمرت   سورية،  لرية   مخسمئة  حلب  إىل  حلب  من   وقتها   اتللكفة  وأن

ا   ومخسني  . يوم 
عّلء    والشيخ   حممد بشري حداد،  الشيخ  :   سي دنا   رافقوا   اّلين  العلماءومن  

والشيخ  ادلين حممد    والشيخ  الوييس،  ياسني   والشيخ  فرفويط،  حسان  عّليا، 
الشايم،    حممد  مّلحفيج، الشيخ  عمر  انلارص، الشيخ  محيدة  صالح  الصندل، والشيخ

اين، الشيخ   حممود   حسون، الشيخ  أديب   حممد   الشيخ   صالح، والشيخ   أبو  نايج  العس 
  بني   وصل    حلقةَ     سي دنا   عي نه  وقد  سنة،  عرش  اثين  عمره   واكن  رشواين،  حممد

 . والنساء الرجال
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ا  علماء وـهناك  ا  ـهناك اكنو .أسماءـهم أحفظ ال العراق يف إخواننا  من أيض    أيض 
 .وغريه  الرسميين اكمل  الشيخ :منهم سي دنا  استقل ها  اليت   ابلاخرة يف علماء
  يف   موقف  هل   اكن  أنه  أذكر :  قال  انلارص  محيدة   صالح  الشيخ  السم  ذكريه   ودلى  

  وقد -  األخوات  إحدى  عن  واتلفقد  ابلحث  يف    سي دنا   بدأ  حني  ابلاخرة، وذلك
ومسكة  يف  يه  فإذا  -تأخرت  واكن  قد  ابلاب  قضاء حاجتها،   رجل   ـهناك  ُخليعت، 
  يريد   به  أمسك   انلارص، ثم    محيدة  صالح  الشيخ  ، فرضبهاسوء    يضمر  أنه   يبدو  أجنيب

 .  منعه  سي دنا   ولكن   ابلحر يف يلقيه أن
  خمتار  -مج اس  أبا   العبود   املصطىف  عيد   احلاج     سيدنا   رأى   امليك  احلرم  ويف

  أخاف   ياسيدي  :عيد  احلاج  فقال  مج اس،  أبا   يا   معنا   تفضل :  هل  فقال  -الزيارة  قرية
  يتسع   ال   املكن  اكن   إذا  :   سيدنا   هل  فقال.  إخوانك  معك  وأنت  املكن  يتسع  أال

 .بعيوين أضعك
 جييبهم  وسيدنا   يسألون  سيدنا   إخوان  وقف  احلج  مناسك  من  انتهينا   وملا 

  أنت   يا ملحم   : يل  قال  إيل    ادلور  وملا وصل  ،والصيام  الكفارات  خبصوص   ويوجههم
؛ التَُصمْ   . «صيامك وعن عنك  غين اهلل  والتفدي
ا   وثّلثني  أربعة  العمر  من  بلغ  وقد  ، زواجه  اكن  م1966  اعم  ويف    فزتوج،  اعم 

 .  الكريم السيد إخوان بعض  ذلك يف وساعده  سيدنا   حساب ىلع
 انتهاء  وبعد  اللكتاوية  يف  النساء  درس   حلضور  بزوجته  جاء  زواجه  وبعد 

  ولزوجته   هل  اإلذن  الكريم  السيد  من  وطلب  ،باخلروج  الوادل  استأذن  ادلرس 
ا   وادلي  إىل    سيدنا   ينظر  وـهنا   باالنرصاف،   تظلل   ولطفه   حنانه  ونسائم  مبتسم 

)هل  فيقول  وادلي،  هلل»ا:  قائّل    هل  داع  ثم(  ملحم  يا   وتْزوجنا   ملحم،  يا   وتْزوجنا : 
 . «اتلقوى  ىلع هل عون ا  واجعلها  صاحلة، ذرية منها  ارزقه

  ودل   فلما   وأرسته؛  عليه  ينتيه  ال   اّلي  وعطاؤه   وكرمه  احلبيب  فيض   ويتواصل
  تسميه   أن  أريد  ودل،  جاءين  ياسيدي  :فقال    سيدنا   إىل  جاء  حممد  األكرب  ابنه

ا   أسميه  :  سيدنا   فقال  هل،  وتدعو  رمحه-  فقال.  حممد  اسمه  ـهذا   معه؛  تتأدبون  اسم 
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  أكرث   جنايب  حيب  ـهذا»:  سيدنا   فقال  جنابكم،  حيب  أن  هل  ادع   سيدي  يا :  اهلل
 . «منك

 .  «صاحيب ملحم»: ملحم احلاج عن  انلبهان السيد قال لقد
   .الفياض والعطاء الكرم وـهذا  انلبهاين، الوسام  ـهذا حاج ملحميا  لك ا هنيئ  ف

احلاج    به  فذـهب  ،تقريب ا   سنتني  عمره   واكن،  أمحدابنه    مرض   يوم   وذات وادله 
  سعيد   ادلكتور   اعينه  ملا و  -تعاىل  اهلل  رمحه-  عبدان  سعيد  حممد  ادلكتور  إىل  ملحم

  إىل   طالعه   أمره،  انتىه  ـهذا  ابنك   ملحم   أيخ  يا »:  وقال  ،اجدًّ   متعب ا   وجده  عبدان 
-اهلل  رمحه-  الوادل  ىلع  ادلنيا   وضاقت.  ميت  أنه  ويقصد  «منتيه  خالص  الودل  ؛قرية ال 

  عبدان  سعيد   ادلكتور   قال  بما   وأخربه   سيدنا   لك م  وصل  وملا   ،اللكتاوية  إىل  به   فصعد
  ال   ادلاكترة  ـهؤالء   ،يشء  فيه  ما ؛  قريةال   إىل  طالعه »:    سيدنا   هل   فقال  ،اهلل  رمحه

 . «يعرفون
   .احلمد وهللفيها  وخترج اللكتاوية يف ودرس  أمحد  واعش  

 .بنات ومخس أبناء ستة ملحم احلاج اهلل رزق
 
 
 
 
 
 
 

 

 احلاج يلع األمحد، ثم من ايلمني:  احلاج خليل األمحد، 
 م 1998احلميدي، يف رحلة احلج عم   أمحداحلاج ثم احلاج ملحم احلمد، ثم 
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زو   ،يقول،  تتواىل  أرستهىلع  و  عليه  وعطاؤه   انلبهان  السيد  فيوضات   التما 
  لسانه   كرب   األخري   الزنع  يف  وصار  الوفاة،   احلمد   مصطىف   وادلي  حرضت   ملا : اهلل  رمحه
ا   وثقل  وصار  بيتنا،  إىل  حرض  قد     انلبهان  سيدنا   رأيت  احلال  ـهذه  ويف  ،كثري 
  ونطق   اعديًّا   صار  حىت  وادلي   لسان  ىلع  ويضع  الرشيف  ريقه  بأصبعه  خيرج

ا   ذـهبت.  ودفن اه  فتويف  بالشهادتني   به   اهلل  حفظنا   لسيدنا   وحكيت  اتلويم  إىل  صباح 
:   فصاح  سيدنا،  إخوان  لك  واجتمع  ،1املصلحة   إىل  رشف   حىت  جواب ا   فما أعطاين

  اهلل   أـهل  تعرفوا   حىت  !ادلنيا   حب ايب  يا   آه»:    فقال.  سيدي  نعم :  قلت«  ملحم؟  أين»
.  «أصدقاءكم  وال  أصحابكم  وال  أوالدكم  وال  آباءكم  وال  أنتم  يرتكونكم  ال
  ّل ف  واألرض   السموات   عليه  انطبقت  ولو   خياف   ال  مرجع   هل  اّلي »:    قال  ثم 

 « املحمدي بالوارث  بك كيف خياف،
  نشأ   فقد ،  وإحسانه  بفضلهاحلاج ملحم    ويغمر   انلبهان  السيد   كرامات  وتتواىل

  وأكرث  وـهناك،  ـهنا   من  نيْ ودَ   كذلك، فقر  زواجه  بعد  حاهل  ـهذا  فقرية، واكن  أرسة  يف
  فأراد   ـهكتارات  سبعة  يملك  واكن  ،املجاورة  القرى   حىت  ديون  عليه  هلم   القرية   أـهل

 يفعل  ماذا  األحوال،  به  وضاقت   األمر  واشتد  ،األرض   يأخذوا   أن  ادليون  اصحاب
 .   لسيده إال أمره  يشكو ال يتوجه؟ وأين

سيدي  أنادي  كرب   يب  حل    إن 
 

مقصدي   اغية  نبهان  اهلنا   وجه 
   

 وانكسار صدق ذراته  .ولك.نعم .نعم.. .انلبهان  السيد إىل وجاء
  بادليون  نزلت  إذا،  الختف »  :فأجابه    انلبهان  لسيدنا   ديونه  وأمر  حاهل  فشك 

 «. أطالعك سوف أذنيك إىل

 

عن    (1) يقولون  واملزارعون  انلبهان،  السيد  يزرعها  اليت  الزراعية  األرض  باملصلحة  املقصود 
 األرض اليت يزرعونها وحيرثونها )املصلحة(. 



 
 
 

 

398 

  فتوجه   ،عمله  للوادل  وتبارك   عملها،  تعمل  اللكمة  ـهذه   أخذت  لقد  اهلل  وسبحان
  بني   ويتنقل  الزراعية،  باملواد  يتاجر  فابتدأ  ،شيئ ا   عنها   يعلم  ال  وـهو  باتلجارة  للعمل

  وينام   إيلها   يأوي   بيت ا   اللكتاوية  من  وجعل  وأريافها،  حلب  يف  الزراعية   الصيديلات 
  يعمل  طويلة  سنوات   واستمر  القرية،  يف  أرسته   إىل  يذـهب  الرابعة  والليلة  يلال  ثّلث

  كرامة  تلتحقق  ذلك   من  القرية   يف  انلاس   تعجب  حىت  يمل  وال   يكل  ال  ويتاجر
  إضافة   ،أرضه  مساحة  ضعف  ا أرض    ويشرتي   لكها،  ديونه  ملحم  احلاج  فيويف  سيدنا 

 وغريـها   القرية  أـهل  من  الكثري   رأيت  وإين  ،به  خاصة  وسيارة  للزراعة  آيلات  إىل
 . انلاس من كثري عند  أموال وهل تويفو  منهم، يستدين  اكن أن بعد منه يستدينون

  بلدلانهم   وأمان  حصن  وأنهم  ،   الكريم  السيد   إخوان  مزية  فيه  تظهر  أمر  ويف
  القرى   من  عدد ا  ذكر    انلبهان  سيدنا   أن  -تعاىل  اهلل  رمحه-  منه  سمعُت   وقراـهم

  سمع   إنه:  وقال  والوضييح  اللكبة  وتل  الظهور  وأبو  عيىس   والشيخ  الزيارة:  ويه
:    فقال  منها؟  خنرج  إذن   سيدي  يا :  فقلنا (  سوداء   نقطة   يه )  :عنها   يقول  السيد

 . «خترب   منها  خرجتم إذا أوالدي ال»
 يف  انلبهان  سيدنا   نلا   قال  :قوهل  منه   سمعت    بسيدنا   ولقاءاتهم  أيامهم  وعن 
ا«. األيام  ـهذه  ىلع  ستبكون أوالدي يا » : اتلويم  دم 

اهلل-قال     اتلويم   يف  مرة    سيدنا   حرضة   يف  باإلنشاد  اهلل  أكرمين   :-رمحه 
 : أنشد وبدأت  أمامه وجلست

منك   فاته  انلدم من  حظه   وصل 
هل ُحَق  معناك  سوى  يف   وناظر  
مّلطفة   يف  مين  الروح   أخذتُم 
بغريكمُ  أنطْق  لم  تكلمُت   فإن 
حيدثه  من  فيه  جال  إن   والسمع 
بها أراك  عني   جارحة   لك   يف 

اهلمم   به  تسمو  ـهَمه  تكن   ومن 
دمُ  وـهو  بادلمع  جفنه  من   يقتص  

غري   أعرف  عرفتكمُ فلست  مذ   ا 
حببكمُ  مشغوف   قليب   ولك 
صممُ  وقره   أمىس  حديثك   سوى 
فمُ  باثلناء  عضو   لك  ويف   مين 
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بها حتل  أن  لوال  املنازل   فما 
واخليم    األطّلل  وما  ادليار   وما 

   
 :قلت فلما 
 طلل   وال  ربع   شاقين  ما   لوالك

 

 قدم   احلىم  حنو  إىل  يب  سعت  وال 
 

 بادلموع  الرشيفة حليته ابتلت حىت  انلبهان سيدنا  بكى

 : ووفاته مرضه
  وىلع  عليه  قاسية  نزوحه  رحلة  واكنت  ، املرض   به  اشتد   أشهر   بعدة  وفاته  قبيل

  ابو   بدلة   إىل  قريته  من  -ومابعدـها   2011سنة  -  سورية  أحداث   نتيجة  نزح  إذ  أـهله،
  وذاكرته   إدراكه  اكمل  يف  باملدد  بيق   لكن   املرض،  به  واشتد   ـهناك  ومرض   الظهور 

  من  ويزور  سيدنا   أصحاب  أيامه  آخر  ويذكر  ،وبناته  أبنائه  من  واحد  للك  ومتابعته
 .وقتها  زيارته من يتمكن 
  اعم   شباط  من  اتلاسع  املوافق ـهـ  1437  اآلخر  ربيع  29  اثلّلثاء  يوم   صبيحة  ويف

 .بارئها  إىل روحه فاضت م 2016
  قرية   يف  يدفن  أن  وفاته  قبل  أوالده  أوىص  أنه  سيدنا   ألصحاب  ووفائه  حبه  ومن

  صالح   والشيخ  ادليلم  إسماعيل  اهلل  عبد  الشيخ :  اإلخوة  جبانب  يلدفن  جرين  أم
ا   اهلل رمحهم-لع والشيخ  . اهلل رمحه ، الطيب  اجلمع ـهذا  مع ـهناك ودفن -مجيع 

 :مصدر الرتمجة
 .(1)ابنه الشيخ حممد ملحم احلمدـهذه الرتمجة  أعد •

 

ة  جنوب حلب، نال شهاد  الزيارة  يف قرية  ودل  م(:1968-ـه1386الشيخ حممد ملحم احلمد )  (1)  
القاـهرة، وىلع    يف  باألزـهر  ادلين  أصول  لكية   ىلع الليسانس منوحصل  م،  1985اعم    اللكتاوية

من  وعلوم  تفسري  دبلوم »فرع   أم  جامعة  القرآن  يف  درمان  عمل  الرشعية    اثلانوية  دمشق« 
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 ( احلاج نارص انلارص 74)
 م 2006  –  1924هـ/  1426 - 1342

 
اإلسّلمية،  انلهضة  مجعية  عضو  احلافظ،  اتلاجر 

 .انلارص نارص  احلميد  عبد نارص احلاج
ة   ساحة)  يح  يف  م1924  اعم  -اهلل  رمحه-  ودل (  بز 
  صاحلني،   أبوين  كنف  يف  ونشأ   حلب،  قلعة  من  القريب

  ـهو   بل  العائلة،  أعّلم  من  احلميد  عبد احلاج    فوادله
  يتفقد   والعلماء،  لألويلاء  حمب  وورع   ثري   تاجر

  أنه   مع  الكريم   القرآن   بسماع  مولع  والفقراء،  املعوزين
  الرويم جّلل ادلين    جامع  يف  الكتاتيب  إىل  نارص  بودله  فدفع  يكتب،  وال  يقرأ   ال

  مبادئ   فتعلم  مسكنه،  إىل  األقرب   الكريمية  جامع  إىل   ذلك   بعد   نَقله  ثم  ،أوال  
 وترتيله.  القرآن حبفظ بارش  ثم ،والكتابة القراءة
 بايزيد.  حممد  والشيخ ،املرصي  الوـهاب  عبد الشيخ:  آنذاك شيوخه ومن 
  الشيخ   وأخوه   ،ادلين  رساج  اهلل  عبد  الشيخ:  واحلفظ  اتلليق  يف  رفاقه  ومن 
 . تعاىل اهلل رمحهما  ،ادلين  رساج حممد

 
 

ا 2008  اعم  إىل  1993  اعم  يف حلب من  )اخلرسوية( ا، ومعاون  م مدرس  ا،   ثم  مدير،  وموجه  مدير 
ا  وعمل  كتابية(. حلب )مراسلة   يف مساجد يف عدة وخطيبُا  إمام 
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 دراسته:
ا   القرآن   أكمل  حىت  بدايته  أرشقت   وـهكذا    بمدارس   اتلحق  ثم  ،متقن ا   حفظ 

  ولم   بصبوة   فطرته  تتدنس   فلم   والعفاف،  الطهر  يف  شبابه  فرتة  وأمىض  ادلولة
 يف  اجلامعية  دراسته  أنىه  إذا  حىت  مرتفة،  أرسة  من  كونه  مع  بزيغ  جوـهرته  تنخدش

  ولم   ،اتلجارة  يف   وادله  عمل  يلمارس   حلب إىل  رجع   م 1948  اعم  بدمشق  احلقوق   لكية
 فاستلم  اعم،  بعد  أبوه   تويف  وقد  احلكومة،  دلى  وظيفة  يتقدل  ولم  املحاماة  يف  يشتغل
  الشاي   يف  جتارته   واغلب  ويصدر،  يستورد   األعّلم  اتلجار  من   وأصبح  الزمام

ا  احلديدية  واتواخلرد   والزبورات  والقهوة  حتت  يمتلكه  اّلي  اخلان  من  متخذ 
 يف  هل  بمكتب  وأردفه  اتلجارة،  تلك  ةارإلد    ا مركز    الوطين   املشىف  خلف  القلعة

 . املدينة  وسط( حبرات  السبع) منطقة 
 ـهو  ملا   اعمله  أو  خالطه  من   لك  فأحبه  محيدة،  وأخّلق  رشيدة  بمعاملة  تمزي  

 الغىن  يف  ال  بابلنان  إيله  يشار  صار  حىت  ورزانة  وعقل  واستقامة  صدق  من  عليه
  ولم   حريرـها   بنعومة  نارص  احلاج  ادلنيا   ختدع  ولم  ومرباته،   بصفاته  بل  وحسب

  قلبه  ىلع   الكريم  والقرآن   ال   كيف  األمان،  وبر  السّلمة  شاطئ  عن   أمواجها   تبعده 
  سدوهل  الليل  أرىخ  إذا  حىت   والقرار  والظعن  وانلهار  الليل  يف   فيه  يردد  ولسانه،

  إىل   وصل  بأنه  عرف   الفجر  قبل  أفاق  فإذا  مسجل،  كرشيط  يرتل  بيق  انلوم  وغلبه
 آخر  إىل  عليها   درج  وعجيبة  غريبة  حالة  وتلك  ذاك،  أو  اجلزء   ـهذا  من  كذا  اآلية
 .أيامه

 : صحبة العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
  ولم   كتاب  يف  يقرأـها   لم  عبارات  مسامعه  ىلع  تليق   بزوجته  وإذ  يللة  وذات

  « ؟ـهذا  لك  أين   من»  :فبادرـها   حتقيقات  بضع  إنها   األبلاب،  أويل  من   أحد  بها   يتحدث
  املائدة   جيد  حني  العذراء  مريم  للسيدة  السّلم  عليه  زكريا   سيدنا   بسؤال  يذكرنا -

َنى لَكي    مسجده  يف  معتكفة   ويه   عندـها 
َ
﴾   ـهذا ﴿أ ندي اَّلَلي ْن عي   عمران  آل)قَالَْت ـُهَو مي
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إآخر  نوع   من  ولكنها   مائدة،  نارص  احلاج   وجد   وـهكذا   نعم  .(37   إىل   نفذ  الكم   نه، 
  السيد   عبده  قلب  ىلع  اإلهلية   اإلهلامات  من  بربنا   العهد  حديث  قلبه  شغاف
  ذلك   ضحوة  درسه  حضورـها   دلى  بسماعه  زوجته  تعاىل  اهلل  أكرم  اّلي    انلبهان

  متحرية   سااعت   أمضت  أن  بعد  اجلنان  مطمئنة  الوجه  متهللة  ويه   فأجابت  -ايلوم
  من   خترج  ال  نها أ  مع   ضىح؟  ايلوم  كنتي   أين  سأهلا   إذا  لزوجها   تقدمه   اّلي   بالعذر
 مسبق  علم  دون  اعدتها   غري  ىلع  أمها   بصحبة  ذـهبت  قد  ويه  وختربه،  إال  ابليت

 . توأم  واتلقوى  والغرية أـهله ىلع الغرية  شديد  تقواه مع وـهو منه،
  فكأن ه   (انلبهان)  بكلمة  سمع  إن  فما   «  انلبهان  سيدنا   الكم  من   إنه»:  قالت

  وادلاين،   القايص  دلى  حلب  يف  معروف  انلبهان  والسيد  ،مرة  ألول  بالشيخ  يسمع
  اكلشاي   بيعها   اعتاد  اليت  املنبهات  آثار  تأثريه   يماثل  ال  ا تنبيه    قلبه  إىل  فأدخلت
  ولم   به  نسمع  اّلي  الشيخ  يكون  أن  بد  وال  عجيب،  الكم  إنه:  وأجاب  والقهوة،

 . غريب  فريد طراز من برؤيته حنفل
 السبت  صبيحيت  يف  للنساء  درسني  يليق  اللكتاوية  يف  جامعه  يف  ـهو»:  قالت
  واخلدمة   باتلذكرة  يتعهدـهم  انلاس  فللك  األيام  سائر  يف  وقته  من  بيق  وما   واألربعاء،
 .«إيله تذـهب أن ويمكنك واملوعظة،
  الفذة   الشخصية  ىلع  لزوجها   ادليلل   يه  اكنت  صاحلة  زوجة  من  در ـها   وهلل
  ملسو هيلع هللا ىلص   املصطىف   حبيبه  عنه  يغيب  ال  اّلي  املحمدية  والوراثة  العبدية  ملرتبيت  احلاملة

 . يقظة
  خريو   بن  لع  احلاج  املرحوم   ابنة  يه  بغريـها   يزتوج  لم  اليت  الصاحلة  املرأة  تلك

 صحبوا   اّلين  األول  الرعيل  من  بل  اآلخر  ـهو  قومه  يف  املشهور   انلارص  نارص  بن
»م  1970  سنة  وفاته   بعد    عنه  وقال  ،  انلبهان  حممد  سيدنا    نال   لع   احلاج: 
  من   تسمع  اكنت يه اليت    الرحيانة     فهذه  «  ناهلا   ناهلا   لع  احلاج  ،املحبة  شهادة   مرتبة
 ،منه  واالتباع  املحبة  أنفاس  وادلـها   رضع  اّلي  واملرجع  املريب  عن  وأمها   أبيها 
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  مما  وسمعت،  رأت  بما   زوجها   وخترب  ابليت  إىل  وتعود   ادلرس   لتسمع  وادلتها   فرافقت
 فما   اللكتاوية،  يف  السعداء  كهف  إىل  -اهلل  رمحه-  نارص  احلاج  الصالح  بالزوج  دفع
  جّلل   من   عليه  ـهو  بما   قلبه  بمجامع   أخذ   حىت  مرة  ألول  برصه   عليه  وقع  إن

  أنوار،   من  الكريم   القرآن  يف  بما   يلتحفه  انلاطق   بالقرآن  تلتيق  بعينيه  وإذا  ومجال،
 كما   إيله  فاجنذب  وأرسار،  حتقيقات  من  الرشيف  قلبه  ينابيع   من  عليه  وتفيض 
  اخلامسة   يف  وـهو  م1959  اعم   جديدة  والدة  يلودل   للمغناطيس  الفوالذ   ينجذب

 . عمره  من واثلّلثني
  من   واختذ   ومرجتاه،  مناه   اغية  بل  مبتغاه،  اللكتاوية  يف  نارص  احلاج  وجد  لقد

  االعتدال   مزيان  فيه  وجد  إذ  األمور،  يف  يستشريه   الروح  يف  أب ا     انلبهان  السيد
  اّلي   املقيم   وانلعيم  املستقيم،  والرصاط  واحلال  واخللق  والفعل  القول  ومطابقة

  واتلجارة،   باملال  مهتم  غري  وتمنياته  طموحاته   هل   وحيقق  ورسوهل،   اهلل   إىل   بيده  يأخذ
 اهلل   بيوت   وعمارة  واملساكني  الفقراء  وخدمة  ومرجعه  ورسوهل  اهلل  إىل  يقربه  بما   بل

 . العلم  ومدارس 
  بالسيد  الرجل   بارتباط  واالحتفاء  االـهتمام  ـهذا   لك   ملاذا :  يقول  قائل   ورَب  

 انلبهان؟
   الكريم؟ للقرآن  احلافظ ـهو  أليس 

 واملساكني؟  الفقراء ألحوال املتفقد الصدوق  اتلاجر ـهو  أليس
  احلقوق  ـهو  أليس  اعرشه؟   أو  عرفه  من  لك  بني  الوجاـهة  صاحب  ـهو  أليس

 ؟ مزنلة أو  جاه إىل حاجة  يف ـهو وـهل لغريه؟ واملعلم واملثقف املتفهم
  انلاس؟  بني األوىل املرتبة  يف يكون ليك وانلعوت  األمور ـهذه  تكفيه أال

  من   بلغ  مهما   اإلنسان  أن  إال    عليه  غبار  ال  ورد   ما   لك :  اتلوفيق  وباهلل  فنقول 
ا ﴾ زيدامل يطلب فإنه علم لْم   . (114 طه)   ﴿ َوقُل رَبي  زيْديني عي
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  حيظى   ال  قد   اليت   وادلرجات  املراتب  أىلع  يتعشق  فإنه   مرتبة  من  وصل  ومهما 
ا   وإن  ،العباد  من  الصادقني  أفراد  إال  بها   حتتاج  اإلنسانية  انلفس   يف   الزوايا   من  كثري 
  تزتىك   أن  قبل  دنيوية   وحظوظ   مكر  من  فيها   خيف  ما   لزييل  ؛يتفحصها   من  إىل

ارة  من  الكمال  سلم  ىلع  وترتىق  وتتطهر   إىل   مطمئنة  إىل  ملهمة  إىل  لو امة   إىل  أم 
  مراتب   ويف  اإلهلية   املعرفة  أـهل   من  فيكون   بالعبدية،  اكملة  إىل  فمرضية  راضية

؛  واملباـهاة  والرياء  بالعجب  نفسه  تلأخذه    الكريم  القرآن  حفظة  بعض   وإن  الشهود،
 مرشد  ويل  صحبة  من  هلا   بد  وال  املهام،  أـهم  من  أدرانها   من  انلفس  تزكية  فإن  ّلا

  قال  الكملة،  باهلداية  تعاىل  اهلل  إىل  يصل  حىت  والعلم  احلفظ  من  اإلنسان  بلغ  مهما 
ا﴾: تعاىل اهلل د  رْشي ًّا م  َد هَلُ َويلي   الكهف )  ﴿َمن َيْهدي اَّلَلُ َفُهَو الُْمْهتَدي َوَمن يُْضليْل فَلَن جَتي
  وتزكية   تربيته  يتعهد   مرشد  ويل  مّلزمة   يقتض   اآلية  بإشارة   اهلداية  فمفهوم   (17

  الكريمة   اآلية  جاءت  وقد  ،إحسان  إىل  إيمان  إىل  إسّلم  من  بيده  واألخذ  نفسه
مْ ﴿ هي نَاس  بيإيَمامي

ُ
  مع   املرء )  :الرشيف  احلديث  يف  وورد (  71  اإلرساء)  ﴾يَْوَم نَْدُعو لُكَ أ

  اتليق   اإلنسان  يكون  فليك  (1)(أحب   من  مع  املرء   حيرش)  : آخر  وحديث  ( أحب  من
َهَداءي  َمَع  ﴿  العليا   املعية  يف َوالش  نَي  يقي دي  َوالصي  انلَبييي نَي  َن  مي  م  َعلَيْهي اَّلَلُ  ْنَعَم 

َ
أ يَن  اَّلي

ينيَ  ا   َوالَصاحلي َرفييق  يَك 
ى
وئَل

ُ
أ   القطار  بماكنة  مقطورته  وترتبط  (69  النساء)﴾  وََحُسَن 

  الطاحمون  حيرص   وّللك  ويصحبهم،  عنهم  يفتش  أن  بد  فّل   املحمدية،  السكة  ىلع
  اهلل   عند  املحبوبني  اهلل  أويلاء  ىلع  باتلعرف  هلم  إكرامه  من  وباملزيد  اهلل  بفضل

َمَع  ﴿ :  تعاىل  اهلل   قال  اهلل،  مع  الصادقني َوُكونُوا  اَّلَلَ  اَتُقوا  آَمنُوا  يَن  اَّلي َها  ي 
َ
أ يَا 

قينيَ    حوهلم   من  ىلع  أنوارـهم  وتنعكس  نالوا   ما   ينالون  وبذلك  (119  اتلوبة )   ﴾الَصادي
 . انلاس من

 

(  اللييث  قرصافة  أبو  خيشنة  بن  جندرة  -  اجليم  باب)  «الكبري  املعجم »  يف  «الطرباين»  رواه  (1)
 .القاـهرة –  تيمية ابن مكتبة ، السليف املجيد  عبد بن  محدي:  حتقيق. 3: 3[  2519] رقم حديث
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  وأصدقائه   أرسته  أفراد  ىلع  -اهلل  رمحه-  نارص  احلاج  صحبة  انعكست  وـهكذا
 ،  انلبهان  السيد  ومرجعه  لشيخه  واملّلزمة  الصحبة  بصدق  وحظي  وحمبيه

  العظيمة،  الشخصية   بهذه  تأثره   ويذكر  إال  جملس  يف  جيلس   ال  فهو  وأفاد،  فاستفاد
 وأحوال  وأخّلق  وأفعال  وأقوال  ووقار  وـهيبة  ومجال  جّلل  من    غمرته   وبما 

ات  وبطوالت  ومواقف  وحتقيقات  أصبح  حىت   واالجتاـهات،  امليادين  شىت  يف  ومرب 
  يف   الرباط   ثغور   ىلع   قائم  ـهو  كمن  به   واقتدائه  شيخه  ملآثر   تتبعه  يف  نارص  احلاج
 الكريم،  والقرآن  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوهل  تعاىل  باهلل  برابطته    به  رابطته  بني  جيمع  اهلل  سبيل

 . حرج  دون بتنفيذه وسارع  إال بأمر شيخه  يأمره  فّل 
  حلب،   يف  اإلسّلمية  انلهضة  مجعية  تأسيس  إىل    عمد  م1960اعم    ويف
  احلاج  حقيبة  الصندوق  أمانة  فكنت  املؤسسني  األعضاء  أصحابه  بني  من  واختار

  املدرسة   بتأسيس    بادر  ثم   وأمانة،  صدق   من  فيه    يعهده   ملا   -اهلل  رمحه-  نارص
  للجامع   املجاورة  األرض    اشرتى   أن  بعد  ـ  الرشعية العلوم  نهضة  دار  ـ  انلبهانية

 أوائل   من   نارص  احلاج  فكن  ،وتطويرـها    املدرسة   ببناء    وبارش  ،اخلاص  ماهل  من
  توجهاتها   اكفة   يف  اجلمعية  يف  ينفقه   ما   إىل  إضافة  املدرسة  تشييد   يف   املساـهمني

  جتمعت  وقد   ،املتفاين  للمحب  مثاال    املنوال  ـهذا  ىلع  وبيق   واإلنسانية،  اخلريية
 يف  شيخه  ألوامر  ومتابعته  مرضاته  وطلب  اهلل  إىل  وجهته  يه   واحد  ـهم  يف  ـهمومه
 . ورسوهل اهلل طاعة

  كما   عديدة  مرات  بليته  انلبهان  السيد  بزيارة   نارص  احلاج  وترشف  حظي  وقد
 . وإناث ذكور من أرسته  أفراد جلميع والعناية بالراعية   سيدنا  تعهد

  سيدنا   صحب  اليت   اثلانية  انلبهان  سيدنا   حجة   اكنت ـه1385  /م1965  اعم  ويف
 طيلة  رفقته  يف  انلارص  نارص  واحلاج  ،امرأة  نووأربع  ومائة  رجّل    نووست  ن ا مائت  فيها 

  حينما   بماهل  املساـهمني   أحد   وـهو  ،املقدسة  ادليار  يف  أمضاـها   ا يوم    ومخسني   مخسة
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  اىل    املونتانا   يح   تغيري  اعقبه  ثم   الفرقان  جامع  إىل  املونتانا   ملىه  انلبهان  سيدنا   غري
 . وأرسته نارص احلاج  يسكنه اّلي الفرقان يح

  سنة  من  شعـبان  من  السـادس  جاء  حىت  حياته  أيام  بأمجل  نارص  احلاج  وبيق
  يوم   أصعب  فكن  ،انلبهان  السيد  احلبيب  برحيل  حلب  يف  الساعة   فقامت ـه1394

ه  صْدرَ   فقد  رضيع  يعانيه  ما   واعن  ،حياته  يف  عليه  مر     عينه   ترقأ  ولم  يهدأ  فلم  ،أم 
ا   ا حزن   ا   العهد  ىلع  بيق  لكنه  ،وألم   أبا   أمحد  السيد  سيما   ال  بعده  من  ألبنائه  مّلزم 

ا   وجيل ه  نارص  احلاج  حيب  اكن   اّلي  لسيدنا   األكرب  االبن  فاروق   ىل إ  وجيلسه  كثري 
  احلاج   عن   م 1979  اعم   -اهلل   رمحه -  فاروق  با أ  محدأ  سيدنا   ابن  سألت  ولقد  جنبه،
  سوريا   بني  احلدود   أغلقت  ثم«  إيل  وأقربهم  انلاس  أحب  ـهم»  :فقال  وأبنائه  نارص

 .اإلجابة بنفس فأجابين السؤال نفس  عليه فأعدت  م1997 اعم فرجعت والعراق
  وطّلبها،   انلبهانية  املدرسة  راعية  يف  ديدنه  ىلع  -اهلل   رمحه-  نارص  احلاج  وبيق

  لكفين   ولو  بنفيس  بها   ألقوم  لللكتاوية  يدفع   أحد  يبق  لم  لو»   :املشهورة  عباراته  ومن
 أول   يف  إجازتها   وألغيت  تأممت  قد    سيدنا   أسسها   اليت   اجلمعية  واكنت«  لكه  مايل

  بها  وأمثاهُل   نارص  احلاج  الصادقون  املحبون  تعهدَ   لكن  1984  سنة  من  اثلاين  اكنون
ا  مسريتها   تتعرث  لم  انلبهان  السيد  احلبيب  وأنفاس  تعاىل  اهلل   وبفضل   وبقيت   ،أبد 

    فيها  خترج  بمن املعمورة بقاع ىلع نوره  ينترش  اّلي   واملنار تتجدد،  اليت اإلشعاعة
  جاءنا   فإذا  اجلمعية،  صندوق  أمني   كنت»:  قال  -اهلل  رمحه-  نارص  احلاجحدثين  

ا   الرصف  أمر   حتمل   إشارة   تلك   فإن  ـ  املدير  السي د   ـ  لكمة   يف  ايلاء  بتشديد  موقع 
«  السيد»  لكمة  وردت  إذا  أما   انلبهان،  سيدنا   من  ألنها   تناقش  ال  اليت  الرس    لكمة

ول   أو  اجلمعية  رئيس  من  اكنت  سواء  والرد   لألخذ  قابلة  فيه  تشديد  بدون   املخ 
 .«بالرصف
  كرمه   واعينت  عليه،  الفقراء  توافد   فرأيت  اخلان  يف  -اهلل  رمحه-  مرة   زرته  وقد

  إداريت   يف  حوهل  ومن  فاروق  أبا   أمحد  سيدنا   ابن  فيها   يدعو  بيته  يف  مناسبات  عدة   يف
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  ىلع   حلب   أطعمة   من   نواع    تفتقد   تكاد  ال  املوائد  تبسط  وحينما   واملدرسة،  اجلامع
  أو   لسبعني  يكيف  ما  عليها   وضع  رجّل    عرشين  اجلمع  اكن  فإذا  امتدادـها،  طول
 . يزيد

  -اهلل  رمحه-  الشنقيطي  العزيز   عبد  حممد  بالشيخ  انلارص  نارص  احلاج  اتلىق 
  بعد   و  يوسف  سورة  يف  يفرس  الشيخ  واكن:  قال  نوفل  ادلكتور  ودله  بذلك   حدثنا   كما 
  يوسف   سيدنا   قضية  حول  سيدنا   حتقيق  نارص  احلاج  هل  ذكر  تفسريه   الشيخ  أنىه  أن

  وما :  نارص  احلاج  هل  قالف   .«اهلل  أويلاء  من  ويل  ىلع  أرد   ال  أنا »  :الشيخ  فقال  :وزيلخا 
ا   به  اتلقيت  ما »:  الشيخ  فقال  به؟  اتلقيت  وـهل  اهلل؟  أويلاء   من  ويل  أنه  أدراك   جسد 
ا   عنه  انفككت  ما   لكن   قتله   يريدون  م1967  اعم  األعداء  به  أحاط  ويوم  ،روح 
 يا   :وقلت  -الشنقيطي  للشيخ   زال  ال  والالكم-  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  إىل  بنفيس  ذـهبت
  يريدون   ابلعثيون  األعداء  به  أحاط   انلبهان  حممد  ودلك  إن  اهلل  رسول  يا   سيدي

 انلبهان   حممد   ودلنا   إن  اذـهب: يل قال  حىت ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عند   من   خرجت  فما   قتله
  هل   سيدنا   بزيارة  ترشف  السنة  تلك   يف   احلجاز  من   نارص  احلاج  اعد  وحني   «  أماننا   يف
  ، كذلك وـهو:  سيدنا   هل  فقال  الطعام مائدة  ىلع  وـهم  لسيدنا   األمر  وروى   األحباب  مع

 .   األمر وأكد
  الشيخ   أيب  اهلل  عبد  وأخيه  فاروق  أيب  أمحد  انلبهان  السيد  يدَلَ وَ   وفاة  وبعد

 وأتباعه،  سيدنا   حميب  بقية  ىلع  جتدد  كما   نارص  احلاج  ىلع   املصاب  جتدد  اهلل  رمحهما 
  يعين   «هلل  الفقري  سوى   يبق  ولم  توفوا   إخويت  لك»:  عبارة  يكرر  نارص  احلاج  واكن

  املدرسة   إدارة   إىل   يبادر  حىت   انلبهان  السي د  حرضة   بزيارة  يترشف   إن  وما ،  نفسه
 املدرسة ،  أعنـاقنا  يف  أمانة  املدرسة  ـهذه   خدمة   ؛تهتموا   ال»:  معه  وملن  ملديرـها   قائّل  

  طّلب   خدمة  فيف  ومال  وجهد  اعفية  من  أوتيت  ما   وأنا   ،انلبهان  سيدنا   مدرسة
  ىلع   القائمون  و  وتضحية،  وعمّل    وفعّل    قوال    ذلك  ىلع  وترجم«  انلبهانية   املدرسة

 . الواقع ـهذا  ىلع شاـهد  خري الطّلب  خدمة و املدرسة ادارة 
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  قبل   وودع   ،األخرية  سفرته   ديب   إىل  سافر   حىت  للمدرسة  وراعيته  خدمته  وتابع
 يف  ووقف  اعدته،  غري  ىلع  اجللوس   وأطال  ،حوت   حممود   والشيخ  بشار  السيد  سفره 

 إلتمام  سيعود   أنه   منه  ظنًّا   مىض  ثم  بادلاعء،  مستغرق ا     انلبهان  سيدنا   حرضة
  . العلم طلبة  خدمة  يف مسريته

 وفاته: 
  نيه يُ   أن  إال  أىب  م2006  آذار  26  املوافق ـه1427صفر    25  وفاته  ويللة  ديب  ويف 
  وصىل   ديب،  يف   بيته  إىل  مىض   ثم  ـهناك،   عمله  مكتب  يف   الكريم  القرآن   من  ةختم

  بشيخه إن شاء اهلل    يللحق   ادلنيا   من  ساعة  آخر  أنها   يعلم  ال  وـهو  وـهجع،  العشاء
 .مقتدر  مليك  عند صدق  مقعد يف  انلبهان حممد  سيدنا 

  ووضع  حبلب،  الرشيفة  اللكتاوية  إىل   به  ويجء  حلب،  إىل   بالطائرة   ديب   من   ونقل
  إىل   جهيوو  نعشه  يف  يوسد  املتوىف  أن  املعلوم  ومن  الرشيف،  املقام  جنب  إىل  نعشه

  نعشه   عنه  وكشفوا   الصباح  أصبح  فلما   سيدنا،  حرضة  يف  الليلة  تلك  فبيق  القبلة،
  أحبه   من  وجه  بوجهه  يلواجه  الرشيف  املقام  يمني  إىل   جسده  انقلب  قد  وجدوه 
 . ودفن اتلايل  ايلوم  يف شيع ثم ،هل ابلاـهرة الكرامات من وـهذه ، وتبعه

  للتجار   ال  الصادقة  للصحبة  لا مث  وـهو  ربه،  جوار  إىل  نارص  احلاج  انتقل
ات خريات  وترك  اعمله،  أو عرفه من للك  بل فحسب    .اهلل  رمحهف ،كثرية  ومرب 

 :مصادر الرتمجة
 .فاروق أبو انلبهان أمحد لسيدنا  األكرب االبن ▪
 .(1)انلارص نارصبن  نوفلود.  انلارص، نارصبن  أوالده: لع ▪
 سنوات.  عدة هل معاينيت ▪
 . األلوس  ـهشامالشيخ    ـهذه الرتمجة أعدو ▪

 

 «.احلسان ادلرر » من القسم اثلالث يف سريته  تأت  م(:1952-ـه1371ادلكتور نوفل انلارص) (1)
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 ( الشيخ األمري ناظم العايص75)
 م 1983  –  1920هـ/  1403 - 1338

 

العراق يف  العبيد  عشائر  األمري  شيخ    بن ا  ناظم ، 
 . دييْ بَ العُ  الشاـهري   السعدون  العل اعيص

 والدته: 
  اتلابعة   ،تازة  ناحية  «اجلول  تل»  قرية  يف  ودل
 لواء   محلت  عربية  أرسة  يف  ،م1920اعم  كركوك   ملحافظة
  من   تنحدر  اليت  العريقة  ديْ بَ العُ   لعشرية  املشيخة

  عشرية   ويه  كركوك،  حمافظة  يف  استقرت   وبعدـها   ،سنجار  منطقة  سكنت  ثم  ،ايلمن
 .  وخارجه العراق داخل كبرية

 .   العراق يف املليك  املجلس يف نائب ا   اكن ،العل  اعيص ووادله

 نشأته: 
لَتْهُ   بيئة  يف  نَشأ  حيث   ،أظفاره   نعومة  منذ   هل  ُمّلزمة   اإلهلية  العناية  اكنت   يف  أـه 
  فيطرة   وفيطريًّا   ـهوائها،  نقاء  نقيًّا   احلَوجية   بادية   يف  فنشأ   الفطرة،  ىلع  املحافظة 
 بيت  ويف  ابليئة  تلك  يف  العشرية  استقرار  من  بابلعيد  ليس  عهد  بعد  نشأ  طبيعتها،

  السليمة،  الفطرة  تُّلئم  اليت  األخّلق  مكرمَ   فَورَث   طفوتله،  قىض  قبيلته  من  اإلمارة
ِّ سي   من   أكربَ   هعقلُ   فكن  ،اخلارق  بَذاكئه  احلكمة  واتلقَط   جمالس   يَغىش  عمره،  يني

ا   وينهل  اتلجارب، من  ويستفيد   العشرية،   واملآثر   كم احلي  من  األسّلف  عن  يُنقل  مم 
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  يف   إيله  ويُهرع   مة،كْ وحي   رأي    هل  اكن   حىت  الشباب   سن    يف  صار  نإ  وما   واألخّلق،
  ويُنصُف   املتخاصمني،  يُريض   قَضائه،  عن  حُيادُ   وال  فراستُه،  خُتطئُ   ال  ات،مَ الُملي 

  وقد   عندهُ   ما   يَبذُل   إحسان،  وقََضاؤه   مزيان،  َعْدهُلُ   الظاملني،  ويَردع  املظلومني،
 . املتخاصمني  بني لإلصّلح يَستَدين

 الرأي  وأصالة  باحللم  عمومته  وأبناء  إخوته  بني  من  العايص  ناظم  الشيخ  تمزَي 
  يكيل  اكن   بل  ،غريـهم  ىلع   ألقربائه  حيكم   ال  فكن   ،انلاس  بني   والعدل

 . للحق إال يميل وال ،املستقيم بالقسطاس

 : تعليمه
ا   حظه   يكن  لم   صغره   يف  القرآن   قرأ   فقد  احلكويم،  ادلراس  اتلعليم  يف  وافر 

 .الزنطاوي   الطعمة أمحد الُمّل   ىلع
 جمالس  حيرض  فكن  الصاحلني  وجمالسة  ،العلماء  مصاحبة   إىل  شبابه  من  واجته

  حممد   والشيخ  القطب  املجيد  وعبد  القييس  قاسم  والشيخ  الزـهاوي   أجمد  الشيخ
 . الصواف  حممود 

 :  انلبهان حممد  الشيخ سيدنا  باهلل  العارف  مع  
  العرفان   درة  إىل  السعادة  بهم  وسعت  الشهباء،  حلب  إىل  العراقيون  توافد   حني

  الترشف   إىل  سعوا   اّلي   األحباب   بي كْ رَ   يف  العايص  ناظم  األمري  اكن  ،األزمان  ونادرة
 . اجلناب بذاك 

 باجلنة،  املبرشون   العرشة ومعه  مسجده   يف  يزوره   ملسو هيلع هللا ىلص   انليبَ   األمريُ   رأى   قد  اكنو
  عن   آلخر  وقت   من  ناظم الشيخ حيدث  القطان اهلل  عبد احلاج  اكن  األثناء تلك  ويف

  م 1962  اعم   ويف  حينها،  العراق  يف   جنمه  ملع   اّلي   انلبهان  حممد   سيدنا   باهلل  العارف 
 األتباع  مجلة  من  وأصبح  ناظم  الشيخ  به  اتلىق  العراق  انلبهان  السيد  زار  حني

 .واألحباب
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   سيدنا   رأيت  ما   ُل أوَ   أنا :  يقول  ناظم   الشيخ   اكن: »األلوس   ـهشام  الشيخ   يقول 
ا  ثّلثني منذ عنه أحبث كنت اّلي  شييخ ـهو  ـهذا: قلت -اهلل  سّلم عليه-  .  «اعم 

»عنه  -العزيز  ه رس    َس دِّ قُ -  سيدنا   قال ا :    هوجلوسُ   ،أمري  الكم  هالكمُ   أمري  حقًّ
 . األمحد  خليل  احلاج من  نقّل  . أمري« جلوُس 

انلبهان  ويَْذُكُرُه   »ناظم  مدينة  يف      يف مذاكرة  السيد  فيقول:  ان    من   ،قدَ َص عم 
 . «ومىش  وعل ق بسيدنا  أكرمه  اهلل :مهاوش  حممود  الشيخفيقول  .قدَ َص  يشء أول

سيدنا   يقول  أخرى  مذاكرة  ترى  »:  ويف  بك  وإذ  وذوق  فهم  بدون  تتبعين 
أو ما فهم.    مَ هي صار عندك فهم وذوق، صدقَت صدقَت صدقَت، صدقَت صدقَت فَ 

فيعل ق األمري ناظم ويقول: سيدي ـهذا اّلي قلناه للجماعة: ال نريد أن نشتغل ال 
 «.بنفس وال بعقل، ىلع ـهذا املمىش، ممىش سيدنا، وال نؤول به

:  هل  يقال  أصبح  حىت  ؟«ظل  تصري  تريد أن  ناظم»:  السيد انلبهان  هل  يقول  اكن
  ظل   بيت  من  أنه  أظن  فكنُت :  وت ح  نارص  حممود ادلكتور    الشيخ   يقول  «ظل  ناظم»

 .اللكمة  ـهذه كررت  ما  كرثة  من
  من  انلبهان  السيد  ـهاجر  حني: »قال  -رمحه اهلل-  بشري  صالح  الشيخروى نلا  

  ـهو   به   أحاط  وقتها   انلبهان  السيد  مع   ناظم   األمري  اكن  ابلويدر   قرية   إىل  اللكتاوية
 . الشايم« حممدالشيخ و ،حداد  منريالشيخ و ،مهاوش  حممود  اكلشيخ العلماء من  مجع

ا   قال  ابلويدر  إىل  سيدنا   راح  يوم: »قال  ادلكتور حممود حوت حدثين     أريد :  يوم 
.  سيدنا   باب  ىلع   اكن  ناظم   واألمري  إال  ه الكمَ   أتمَ   فما   ناظم؟  األمري   أين   ناظم،   األمري

  «.حينها  يف جاء وكيف مَ لي عَ  كيف أحد يعلم ولم
الشيخ ـهشام األلوس »أَن سيدنا    ونقل يل 

َ
 أن  بعد  تهعمامَ    األمري ناظمَس بَ لْ أ

قال  يلبس  اكن ا  اكن  ألنه  ؛العشائر  أمراء  اعدة  ىلع  العي د يْ بَ العُ   قبيلة  أمراء  من  واحد 
ا  يصوم اكن  سيدنا  من وبأمر ،العراق يف  . «آخر  ويفطر يوم 
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  السيد : »قال  اهلييت  نارص  حيىي   الشيخ   عن   نقّل  «  انلبهان   السيد »  كتاب   يف  جاء
 أيب  األعظم  اإلمام  زيارة  يريد  ببغداد  األعظمية  يف  مقربة   من  خرج    انلبهان
  رمحه -  د يْ بَ العُ   قبيلة  أمري  العايص  ناظم  الشيخ  فرأيت  ،  ثابت  بن  انلعمان  حنيفة

  نلحق   وال  يميش  انل بهان والسي د  يركض   كيف:  فقلت   خلفه  يركض   -تعاىل  اهلل
 .(1) ذراع« نصف بارتفاع األرض  فوق  ا طائر    انل بهان  بالسي د فإذا فنظرت  به؟

  رمحه -ابلدري   العزيز  عبد  الشهيد  الشيخ  مع  خاصة  عّلقة   ناظم   لألمري  اكنت
ا   وسافرا   -اهلل   للشيخ   األوىل  الزيارة  تلك  واكنت  انلبهان،  السيد  إىل  حلب  إىل  مع 

 . م1962 اعم انلبهان السيد  بترشيف العراق دَ عي سَ  أنْ  بعدَ  وذلك حلب  إىل ابلدري 
  اّلين   سيدنا   أصحاب  مجلة  مع  م1965  اعم  انلبهان  السيد  مع  ناظم  األمري  وحج

 .رافقوه 
»مذكراته  يف  األمحد  خليل  احلاج  عنهكتب     من   جاء  م1965  اعم  يف  مرة: 

 فقال  الشام  إىل  ووصلوا   ابلدري   العزيز  عبد  والشيخ  ناظم  األمري  سورية  إىل  العراق
  واخلليل،  القدس  نزور  نمر  دعونا   القدس،  من  اقرتبنا :  ابلدري   العزيز  عبد  الشيخ

  حممد   سيدنا   إىل  قادم  أنا :  ناظم  األمري  فقال  حلب،  إىل  سفرنا   نكمل  وبعدـها 
  إىل   حلب  إىل  ووصلوا   اجلليل،  وال  اخلليل  أزور   وال  -العزيز  رسه   قدس -  انلبهان

  إىل   فذـهبوا   العني،  سأ ر  يف   العزيز  رسه   قدس  سيدنا   أن  إخواننا   وأخربوـهم  اللكتاوية
  األمري  يتلكم  وأخذ  -العزيز  رسه   قدس-  سيدنا   لريوا   العصافري   أم  قرية  إىل  اجلزيرة

  العزيز   عبد  الشيخ  مين  طلب  الشام  وصلنا   حني  سيدي  يا :  قال  سيدنا،  مع  ناظم
 إىل قادم أنا  اجلليل،  وال اخلليل أزور ال أنا: هل فقلت واخلليل، القدس زيارة ابلدري 
  األمري   مع  احلق:  انلبهان  السيد  فقال  ،-العزيز  رسه   قدس -  انلبهان  حممد  سيدنا 
 . لسيدنا  قصة ناظم األمري  حىك األثناء ـهذه  ويف. ناظم

 

 (.257:1)  3« طانلبهان السيدكتاب » (1)



 
 

 

413 

 صغرية،   بنت  إال  ابليت  يف  أحد  يوجد  وال  احرتق  ابليت  عندنا   سيدي   يا :  قال
 حلب  إىل  العيال  أم  فتوجهت  داخلها،  وابلنت  تلتهب  انلار  ورأت  العيال  أم  جاءت
  ابليت،   داخل  يف  تفتل  الرشيفة  ابليضاء  العمامة  فرأت  ،«أمحد  أبو  يا   وينك»:  وقالت

ا،  ابلنت  ـهذه  أحب  أنا   ياسيدي :  ناظم  األمري  قال  انلار،  من  ابلنت  وطالَعت  كثري 
  اهللُ   َف رَصَ   وباملدد  املوت،  فراش  ىلع  يوم  ثالث  أزعجتين،  يوم  ثاين  أسهرتين  يوم  أول

 . واعشت ْت يَ في وشُ  األذى عنها 
  سافرت   األيام  من   يوم: قال  الرمادي مدينة  من  العراق  مهنا   مجيل احلاج  نا ثَ دَ حَ 

  سالك   وـهو   ضيافته  يف  وأصبحت  ووصلت   احلوجية  يف  ناظم   األمري   الشيخ   أخانا   أزور
ا   يمتلك  وـهو  ،-العزيز   هُ رسي    َس دِّ قُ -  انلبهان  حممد  الشيخ  لسيدنا   وحمب  من   قطيع 
  الغنم   ووصلنا   ومشينا   الغنمات،  عند  نتمىش   نطلع  تفضل   ويلدي   يا :  قال  الغنم

 ثياب ا   البس  وأنا :  مهنا   مجيل  احلاج  وقال  املطر،  علينا   يزنل  وصار  مغيمة  وادلنيا 
 وقال   ناظم   األمري  إيلَ   نظر  املطر،  من  فتبللت  ربيع،  والوقت   أبيَض   وقنباز ا   خفيفة

 . اهلل ىلع دللتي ال باالبتّلءات يتبلل  ال اّلي ويلدي، يا : يل
  أبىق   الرشق،  إىل  أتوجه  أمرين  -العزيز   رسه   قدس-  سيدنا   إذا :  ناظم  األمري  الق
  إىل   الالكم  ـهذا  إخواننا   فنقل .  الغرب   إىل  أتلفت  وال  أموت   حىت  الرشق  إىل  ماشي ا 
  حلب   يف  ونساء  رجال  ـهنا   كثريون   عندنا :  السيد  فقال  -العزيز  رسه   قدس-  سيدنا 

 . األمر« ينفذوا   آمرـهم إذا
  مصطىف  واملّل   العراقية  احلكومة  بني   خّلف   صار: »محزة  بّلل  الشيخ   يقول 

شمال يْ بَ العُ   قبيلة  أمري  ناظم  األمري  بينهم  يصلح  أن  الطرفان  واتفق  الربزاين،  د 
  يصل   وصار  السفر،   ىلع  ناظم  األمري  مَ زَ وعَ   املوعد   وحددوا   احلوجية،  يف   العراق
  وإذ   ،  العباس  سيدنا   راحئة  يشم  فأصبح  الصّلة  يف  ودخل  السفر،  ةنَ سُ   ركعتني

 األمري   وسلم،  به  قتدىفا   يصل  رآه ،  ناظم  األمري   لعند  أىت   الربزاين   مصطىف   املّل 
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  سيدنا   نسب  ىلع  يرجع  نسبهبأن    الربزاين   املّل   فأجاب  السبب،  عن  سأل  ناظم
 . « العباس

  سفرات   عدة  يف  انلبهان  حممد  سيدنا   باهلل  العارف  العايص  ناظم  األمري  رافق
 . وغريـها  والكويت احلجاز، بّلد  إىل كرحلته وخارجية، داخلية

»فيقول  انلبهان  فاروق  حممد  ادلكتور  السفرة  ـهذه   عن  يتحدث   اعم   بداية  يف: 
  إىل   قصرية  بزيارة  قام  الزيارة   ـهذه  وخّلل  العراق،  انلبهان  السيد  زار  م1969

  ـهاشم   يوسف  السيد   العراقية  احلدود   ىلع  استقبله  الكويت، يف  وقتها   وكنُت   الكويت 
ا   واكن  الرفايع  وـهم :  إخوانه  من  وفد  انلبهان  السيد  يرافق  واكن  الفرتة،  تلك  يف  وزير 
  ناظم   واألمري  دمشق،  من  بسطايط  نذير  والسيد  حلب،  من  حسون  أديب  الشيخ

  إخوان   وبعض   الفياض  إبراـهيم  واحلاج  العراق،  شمال  يف   ديْ بَ العُ قبيلة    زعيم  العايص
 .العراق من السيد

  الشيخ  رفض   وإخوانه،  انلبهان  للسيد  الضيافة  بيت  الكويتية  احلكومة  أعدت
 مرافقيه  من  وطلب  مزنيل  يف  وأقام  ،احلكومية  الضيافة  حيب  يكن  ولم  ،فيه  الزنول
 .  الضيافة بيت يف الزنول

  يح   يف   الواسعة  داره   يف  كبري  غداء  حفل  الرفايع  يوسف  السيد  هل   أقام
  ادليوانية   يف  الشيخ  جلس  الغداء  بعد  الكويت،  وجوه   بعُض   وحرضه   ،املنصورية

 . كبري  بأدب ينصت واللك الروحية والرتبية اإليمانية  املعاين بعض  عن  يتلكم وأخذ
  بلهجة   للشيخ  قال  الكويت  يف  ومعروفة  عريقة  أرسة  من  األثرياء  كبار  أحد

  أطرق .  األمة  قضايا   وترتكون  بالقشور  تهتمون   الصوفية  أنتم  شيخ  يا :  متعايلة  جافة
  سيدي :  وقال  اغضب ا   ناظم  األمري  وقف  قصري،  صمت  وساد  ه،جيبْ   ولم  الشيخ

  وقال   الرجل  إىل  اتلفت  ثم  ،الالكم  أـهل  من  ولست  ،جملسك  يف  أتكلم  أن  أستأذنك
  األدب   ت أ أس  ولكنك  ،الالكم  من   يمنعين  انلبهان  لسيدي   احرتايم :  اعقل  بغضب  هل
 انلبهان   لسيدي   احرتايم  ولوال   تقول،  بما   جاـهل  وأنت  انلبهان  سيدي   جملس  يف
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  ـهذا   يف  تكون  أن  بك  يليق  فّل   املكن  ـهذا  خارج  ورميتك  بيدي  حلملتك
  الالكم   ـهذا   مثَل   يسمعَ   أن  يتوقع   لم   مذـهول،  مندـهش  وـهو  الرجُل   َت كَ سَ .  املجلس

 . اجللسة« وانتهت املغرب   لصّلة السيد قام وجاه، سلطة وصاحب قومه يف سيد  وـهو
 :لا ق الزوبيع  خضري  أمحد ادلكتور  الشيخ  عنه حدثين

 : -اهلل رمحه- ناظم باألمري يتعلق مما  سمعت وما  رأيت ما  لكم أنقل 
  سيدنا   فكن  م1969  اعم  اثلانية  الزيارة     سيدنا   زيارة  أثناءيف    رأيته:  أوال  

  بغداد،   يف  إخواننا   بيوت   يف     سيدنا   لزيارة  أذـهب  حينما   أراه  وكنت  جبانبه  جيلسه
  ناظم   األمري   وجيلس   ازـهزَ   رسير   ىلع  احلديقة   يف    جيلس  اكن   األحيان  بعض   ويف

 .جبنبه
  فيلتفت  سيدنا   معه  تكلم   إذا  إال  لكمة  أي  سيدنا   مع  يتلكم  ال  ورأيته

 . منه قريب ا  اكن  من يسمعه  ال صوته ويكاد ويتحدث
 ساعته  ناظم  األمري  فيخرج   اآلن،  الساعة  عن  سيدنا   يسأل  حينما   ورأيته

 . رسيعة حبركة   سيدنا  أمام ويضعها  ويفتحها 
  يرفع   أن  ناظم  األمري    سيدنا   يأمر  الصّلة  وقت  حيرض  اكن  حينما   ورأيته

  ويرفع   أذنيه  ىلع  يديه  ويضع   القبلة  ويستقبل  يقوم  توان    أيِّ   بدون  وـهو  ذان،األ
 . األذان

  احلالة،   ـهذه   ىلع  إال  أراه   ال  بغداد   يف     سيدنا   جملس  إىل   أذـهب  لكما   وكنت
  ، سيدنا   مع  ا أدب    اجلالسني  أكرث تراه    كنت  بل  ، مٍّ جَ   بأدب  والكمه  أدب،  مع  جلوسه
 . 

ا   اتفقنا   :ثاني ا    واكن  احلوجية،  لقضاء  اتلابعة  قريته  يف  -اهلل  رمحه-  زيارته   ىلع  يوم 
ا  سيدنا  عن  يتحدث اكن  ألنه لزيارته؛ يذـهبون سيدنا  إخوان من كثري  .  كثري 
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  شقيق   عيم،  وـهو(  بالرشيط  امللقب )  اهلل  عبد  احلاج  املجموعة  ضمن  من  واكن
  حسب   ىلع  عددـهم  ومجاعة  ،-اهلل  رمحه-  احلمايش  صالح  اعبد  والشيخ  األصغر،  أيب
 . قليّل   ونيقل    أو عرش أحد أذكر ما 

  اثين   تسع  صغرية  حافلة  فاستأجرنا   ابلييج،  مدينة  كراج  إىل  بغداد  من  فركبنا 
ا،  عرش   جانب  إىل  وصلنا   وحينما   ناظم،  األمري  فيها   اليت  القرية  إىل  بنا   فانطلقت  نفر 
  من   بها اكَ رُ   مع  السيارات  حتمل  سفينة    الوقت   ذلك   يف  اكن  العبارة،   ىلع  نلعرب  دجلة

  ـهؤالء   كبريَ   احلافلة  صاحُب   فرىج   ، املطرُ   َل زَ نَ   ثم   اآلخر،  اجلانب  إىل  اجلانب   ـهذا 
  ال   وسيارته  ترايب،  معبد،  غري  الطريق   ألن  توصيلنا؛  من   منه   واعتذر  املجموعة

 نزل!  اهلل  وسبحان(  شيفرويله  أب  بيك)  واستأجرنا   فرجع،  الطريق  ّللك  تصلح
ا،  املطر   َل زَ نَ   حىت  مستقرة  غري  والسيارة  كثرية،  أوحال  فيه  الطريق   فأصبح  غزير 
  ألن  املاء؛  يف  سقوطها   من  خوف ا   يسندونها   السيارة  جانب  ىلع   يمشون  اإلخوة  بعض 

ا   الطريق  جانب  يف  إىل  أوصلنا   ولكن  القرية،  إىل  يوصلنا   أن  يستطع  ولم  جيري،  نهر 
  الطريق،   ّللك   تصلح  ويه  الربايع  ادلفع   ذات (  روفر   رانج )  سيارة   عندـهم  أشخاص

  ابتدرنا   أوحال،  من   الطريق  ذلك  آثار  علينا   وحنن   ناظم  األمري  مسجد   إىل  أوصلنا 
  بامليجء   يستحثنا   ناظم   األمري  قيبل  من  شخص   يأت   وإذ  أحوانلا،  نلصلح   امليضأة   إىل
ا   نعطه  لم   وحنن  املجلس،  يف  بيته  إىل   الفلوجة،  من  خرجنا   حينما   إيله  بامليجء   خرب 

  كرمه   ىلع  يدل   اّلي  برتحيبه  يرحب  ابلاب   ىلع   ووجدناه  فجئنا   عجل  ىلع  بنا   فأخذ 
  وفوقه   ابلامية  بمرق   ا ب  رَشَ مُ   ا ثريد    الطعام؛   من   طبقني   أعدَ   قد  فوجدناه  ، -اهلل  رمحه-

  ألن   احلار  الرثيد   لكم   ـهيأت  الرتحيب،  لكمات   ويليق  رؤوسنا   ىلع   قائم  وـهو  اللحم،
 .ابلارد   الطقس  يناسب ذلك

  ذلك  ـهيأ  ومىت!  بمجيئنا؟  عرف  فكيف  بامليجء  فاجأناه  حنن  القصة  ـهذه  يف
  جملسه   إىل  وجميئنا   للمسجد  فيها   وصلنا   اليت  والفرتة!  الزو ار؟  من  العدد  هلذا  الطعام

ا  وقت ا  إال تستغرق  لم -اهلل رمحه-  .قصري 
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  املجموعة   هلذه   الطعام  وجبات  يقدم  وـهو  ،يومني  من  أكرث  أصحابنا   بعض   بيق
 .آخرون أشخاص   يوم لك إيله يأت  واكن قبلنا، اكنت جمموعة مع

ا     سيدنا   عن   يتلكم   سمعته:  ثاثل ا    لسيدنا،  كرامتها   ينسب  قصة    ويذكر  كثري 
 :باختصار أسوقها 

ا   تلحمل  سيارة  استأجرت :  يقول    وأرسلت  ،  لسيدنا   أصيّل    فرس 
َ
  دَ حَ أ

ا   أصحايب   يف   توسطنا   حينما :  فيقول  الرجل  ذلك  هل  يروي   الفرس،  هلذه  مرافق 
  رسيم  غري بطريق ةسوريَ   إىل يلدخلوا  السورية احلدود   إىل متوجهون وحنن الصحراء

  بأنه   هل  املرافق  وأخرب  توقف،  السائق  بأن  -ناظم  األمري  خيرب  وـهو  الرجل  ذلك  يقول-
  بعيدون  الصحراء  تلك  يف  وحنن:  يقول  الفرس،  يزُنل  بأن  وأمره   مسريه،  يواصل  لن

  وعنده   السيارة  من  نزوهل  بعد  يترصف  ماذا  الرجل  ذلك  احتار  العام،  الشارع   عن
 إىل ملتجئ وأنا  ومعاينته، نظره  عن اختىف حىت راجع  وـهو السائق إىل ينظر الفرس،

  يه   فإذا  فتأملها   ابلعيدة،  الصحراء  تلك   يف   سيارة  ضوء   يرى   به  وإذ   قصرية   فرتة   اهلل،
  السيارة   من  نزل  السائق،  صاحبه   ـهو  فإذا   إيله  ْت لَ َص وَ   حىت   فشيئ ا،  شيئ ا   منه  تقرتب 
  ما   سأهل  منه،  ويعتذر  ناظم  األمري  أصحاب  من  ـهو  اّلي  الرجل  ذلك  يد  يقبل  وأخذ
ا   حيملون  بأشخاص   وإذ   راجع  وأنا :  قال  رجوعك؟  سبب   أن   إما   وـهددونين  سّلح 
  فحملوا  فرجعت، الشديد  اخلوف  قليب يف فوقع  :يقول بأذى،  يصيبوين أن إما  و يرجع

  بنقطة   مررنا   فما :  للفرس   املصاحب   الرجل   ذلك   يقول   وانطلقوا،  السيارة   يف   الفرس 
  عن   ويسألونا   يستوقفونا   ولم   اتلحية،  نلا   ويأخذون  إال  الطرق   ىلع  احلراسة   نقاط  من

  سمعته   اّلي   فهذا.  حلب  إىل  وصلنا   حىت   ة،لسوري   ادلخول  إذن  يف  الرسمية  األوراق
 . ناظم« األمري من

 :  عالقاته
  العراق   ووجهاء  شيوخ  مع  وثيقة  عّلقات   -تعاىل  اهلل  رمحه-  ناظم  للشيخ  اكن

 . وحبكمته به ويثقون وتركمان، وكرد  عرب  من
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  خّلل   من  ابلارزاين  مصطىف  باملَّل   وثيقة  صداقة  عّلقة  تربطه  كنتف 
  نفوذ   بني   احلدودية   املناطق  يف  باتفاقيات  تمزيت   قديمة   عشائرية  عّلقات

  املّل   بني  الصلح  بعقد  بتوسطه  بعد  فيما   العّلقة  ـهذه  متأسه  وقد  العشريتني،
  أرشيف   يف  موثقة  واحلادثة  ،م1967  اعم  اعرف  الرمحن  عبد  والرئيس  مصطىف 
       .العراقية  احلكومة

 ،  الربزاين  مصطف املالثم ، العايص   ناظممن ايلمني: األمري 
 . عرف  حممد عبدالرمحن العرايق الرئيسثم 

 أرسته:  
 :  زوجات أربع حياته  يف العايص  ناظم الشيخ  تزوج
  األمحدي،   العاكوب   ـهايس  الشيخ  أخت  العبيد  محد   ابلو  شيوخ  من   األوىل

  حياته   أواخر  يف  وتزوج   ادلين،  تيق  الشيخ   أخت   ويه  حديثة   شيوخ  من  واثلانية
  وثيقة   املوصل  أـهل  مع  -تعاىل   اهلل  رمحه-  عّلقته  واكنت  املوصل،  أـهل  من  نيزوجت
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  آل   املجيد  عبد املرحوم  وـهو  ،املوصل  من  لرجل  ابنته  جَ وَ وزَ   ،منهم  تزوج  فقد  ،وقوية
 .ثابت

 .  بنت ا  ةعرش يتواثن أوالد  سبعة  ناظم الشيخ أجنب
  رساج  حممد   ادلين،  خري   حممد   ادلين،  تيق  حممد  أمحد،  حممد،:  اّلكور  أوالده

 . ادلين  نور  حممد ادلين،  بدر حممد ادلين،

 : صفاته
 مهما   هَجليسَ   يُدين  الصدر،  واسع   اثلغر،  باسم  املحيا،  وسيم  -اهلل  رمحه-  اكن

ا   ُمؤلِّف،  وـهدوء   ،مجيل  وبكّلم  ،خاطفة  بنَظرات  َبُعدَ   باحلق،  جسور ا   رؤف ا   رحيم 
 معتدل  الرأس،  مرفوع   يميش  اء، وَض   وجه  ذو  الطلعة،  بيمه  األخّلق،  َث مي دَ 

  صويف   قبضة،   مقدار   كثة  حلية  ذو   الغرتة،   وفوقها   والعمامة  اجلبة  يرتدي  القامة،
 ال  والعمل  العبادة  أـهل  من  حبق  فهو  ،العبادة  عن  يتوان  ال  املذـهب،  شافيع  املرشب،

 . والكسل اتلواين ـهلأ من
ُسهُ   يُْشعرُ    الوَدود   الصديق  وـهو  أخرى،  األخ  وـهو   تارة   األب  فهو  ،بالقرب   ُجّل 

  فيغُمُرـهم اجلميع ىلع تُهبحَم  ترَسي  العطوف،  الشفيق انلاصح
ُ
 . نْسباأل

رُ   املجلس   ىلع   خُتيِّمُ   ،رب انية    بة ـهي  ا ذ  الشخصي ة،  قوَي   اكن   إىل  باالستناد  وتُْشعي
 . شديد  ُركن  

َت    يه   اهلل  لكمةُ   تلكون  واجلهاد  احلق  أجل  من  والكفاح  بالَعطاء  حياتُهُ   تَمزي 
 .العليا 

  املكئد،   َعزمه  َتُفل    وال  االبتّلءات،  تُثنيه  وال  الئم،  لومة  اهلل  يف  خَياُف   ال  اكن 
ا   للُخصوم،   بارز ا   اكن   جُمَلجلة    يُعلنُها   ،الرصحية  الصادقة  باللكمة  احلق  سيف  شاـهر 
اعقة   وقعَ   تَقعُ  ا   ويَتَأل فهم  ابلاطل   وأـهل  ابلاطل  ُعُروش   ىلع  الص    ورمَحة    وإشفاق ا   نُصح 
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 فكن   بها،  سالُمتلبِّ   ابلاطل  يُعادي  ولكن  ،ّلواتها   األشخاص  يُعادي  فّل   ،بهم
  هلم   يُريدُ   اكن  بل  ،نلفسه  يُريده  كما   اخلرَي  هلم  يضمرُ   ألنه  ؛ُخصومه  من  حىت  حمبوب ا 

  َوزن   عنده  تُساوي   فّل   ادلنيا   يف  الُزـهد  اختار  ألنه  نفسه  من  أكرث   ادلنيا   ُحظوظ   من
   .َخرْدلة

 وفاته: 
د  و  اعتقل،  العراق يف  والظاملني  الظلم  ومقارعة  احلقِّ   ىلع   ثباته  ولقوة   بالقتل ـُهدِّ

  فرفضها،   عديدة  مناصب  عليه  رضتوعُ   االغتيال،  ملحاولة   عرض تو  مرات،  عدة
  إىل   أدخلوا   انلهاية  ويف  اعئلته،  ىلع  كبري  تضييق  مع  بالكمل  أراضيه  وصودرت 

ا   جملسه   وخدمة   العلم  طلب  يديع  وـهو  م1982  اعم  نهاية  يف  عربية  دولة  من  شخص 
  للسحور   الشيخ  جلس   األيام  من  يوم  ويف   أشهر،  ستة  ناظم   الشيخ   فصاحب  الشيخ،

  م مِّ سُ   قد  أنه   الشيخ  أحس  بعدـها   الطعام،  يف  السم  هل  دس    قد  الشخص   بهذا  وإذ
  هل   وضع  قد  فوجدوا   ذلك  وفحصوا   وأخذوا   تقيأ  الفجر  صىَل   أن  وبعد  زوجته،  فأخرب

  ألنه   ؛احلوجية  يف  مسجده  يف  دفن  ثم  ذلك،  إثر  ىلع  الشيخ  تويف  الطعام،  يف  قوي   م  سُ 
 . م1983حزيران 9  يوم وذلك املسجد،  ـهذا  يف ميت أو يح أنا : يقول اكن

 . حيب بمن ومجعه ،عليني يف مقامه ورفع ،اهلل رمحه
 :مصادر الرتمجة 

يف    املسجلة    انلبهان  حممد   الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف  مذاكرات •
 . دلي  حمفوظة ،(ممغنطة  أقراص)

العايص، وحفيده   • ناظم  ادلين  ابنه حممد خري  مع  تلفزيوين  لقاء  حممد  من 
 . عبد املجيد 

 . صالح حسن الريايش ل «بهجة انلاظرين يف أخبار العلماء والصاحلني»  •
 . فكره، آثاره« ،» الشيخ حممد انلبهان، شخصيته   •
 .«السيد انلبهان»كتاب  •
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بشري • صالح  الشيخ  مع  اهلل-حمادثات  األلوس،  و،  -رمحه  ـهشام  الشيخ 
حوت،  و نارص  حممود  ومذكرات  وادلكتور  الزوبيع،  خضري  أمحد  ادلكتور 

   .مراسلة كتابية، كتبها احلاج خليل األمحد
 :وعنمسم نملفا

 زين اتلايلني: ، فضّل  اقرأ الرمنيالصوتي  نيلسماع امللف 
 
 
 

 

 
 ناظم  مرييقول: األ تسجيل لسيدنا

 .صدق ءيش أول من ،صدق
 

1 

 التسليمتسجيل لألمري ناظم عن 
 .لسيدنا

2 
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 ( الشيخ جنيب سالم 76)
 م 1974  –  1917هـ/  1394 - 1335

 
ادلاعية،  الشيخ   ابن  الفقيه  بن حممد  سالم  بن  جنيب 

فسيم   وحزمه  بقوته  عرف  اّلي  ابلأس  بكر  أيب  احلاج 
 بابلأس.

موىس   :أمه  حاج  من  اعشت    ،مجيلة  تسعني  أكرث 
ا   .اعم 

 والدته ونشأته:  
يح  1917اعم    -اهللرمحه  -  ودل يف  إدلب  ملحافظة  اتلابعة  أرحيا  منطقة  يف  م 

وهلا فروع يف مدينة محاه    ،أرحيا يف  واعئلته آل سالم عرفت بعراقتها    ،اجلامع الكبري
واشتهر فيها العالم الفاضل الشيخ بشري بن عبد الرمحن بن    ،وابلاب ودمشق وحلب
للجاما وإمام  واكن خطيب    ،احلاج أيب بكر ابلأس الكبري  ا  فيها   فيها، ع  كما وعرف 

س اّلي  العالم اجلليل الشيخ عبد الرمحن سالم بن حممد مصطىف بن أيب بكر ابلأ
 جرس الشغور.اكن مفيت مدينة  

 لعلم:  اطلبه 
أبوه   األمات  العاملية  العمر    ،ا واكن جنيب رضيع    ،وىليف حوادث احلرب  هل من 

ا فكن جنيب يهرب من ـهذه الصنعة  واكن إسكفيًّ   ،فرباه عمه إحسان  ،أشهر يسرية
 ، وحيرض الكتب ادلينية يلقرأ فيها   ،إىل اجلامع ليسمع فيها دروس الشيخ بشري سالم
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فنجح وانتسب    ،املدرسة اخلرسوية  نتساب إىللّل   قدم اختبار ا ثم سافر إىل حلب و
الليلوقد عرف عنه دلى زمّلئه وأساتذته    ،إيلها  فكن ،  وانلهار  اجلد واملثابرة يف 

ذاك أنهم يتسابقون يف املدرسة آاعدة الطّلب    من   و  ،حيرز املرتبة األوىل بني زمّلئه
العلم فيجدون جنيب   الليل ومدارسة  قيام  ملتابعة  الليل قبل غريه  يستيقظ يف   ا أيهم 

 قد سبقهم إىل ذلك يف لك يللة.
 من صفته:  

اهلل-  اكن وقار  ،ابلدن  ءمل   ،ربعة  -رمحه  مع  سمرة  باهلدوء    ،تعلوه  يعرف 
 ال يفرت عن ذكر اهلل تعاىل.   ،كثري الفعال ،قليل الالكم ،وحسن اخللق

 :  شيوخه
 : منهم ،خرية أـهل عرصـهممن كبار   شيوخاكن هل 

الشيخ وحيد محزة،  و  ،ا للمدرسة اخلرسويةالشيخ مصطىف باقو اّلي اكن مدير  
املدرسة الشيخ العّلمة املحدث املؤرخ حممد  وبعد وفاة الشيخ مصطىف توىل إدارة  

 . راغب الطباخ
 . فقه ال دليب اّلي درس عليه حممد سعيد اإلوالشيخ 

 .الشيخ عمر املرتيين درس عليه الفقه الشافيعو
 . اّلي صار فيما بعد مفيت الشافعية بمدينة حلب يجالعب أسعدحممد  الشيخو
 . اللغة العربية وعلوم ابلّلغةالشيخ حممد انلاشد اّلي اكن ضليعا يف و
 . الشيخ احلنييف مدرس مادة العقيدة االسّلميةو
 .الشيخ حممد احلكيم مدرس مادة اخلطابة واتلعبريو
األفذاذ  و العلماء  ـهؤالء  درس ىلع  وقد  اتلفسري  مدرس  الشماع  أمحد  الشيخ 

 . ا ا كبري  اليت تعترب مرجع  وأمهات الكتب يف لك علم 
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مصطىف  و اعبدينالشيخ  ابن  حاشية  عليه  قرأ  اّلي  ي  ،الزرقا  فيه    لمحواكن 
 . اّلاكء وانلجاح

ثم   الفتوى يف حلب  أمني  الكردي احلنيف  العالم أمحد  الفاضل  الشيخ  ومنهم 
 مفتيها.

انلرص احلميص  و أب الويل الكبري الشيح حممدلعلم سلك ىلع يد اويف أثناء طلبه 
 املشهور صاحب الطريقة انلقشبندية. 

 : مع العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان  
املحقق   باهلل  العارف  يد  انلبهانسيدنا  ثم سلك ىلع  أخذ  ف    الشيخ حممد 

مستفيد  و  ،بله من  الزم حضور جملسه  آخر  ومقتبس    ،وضاتهيفا  إىل  حتقيقاته  من  ا 
 وأنشأ أوالده ىلع حب واتباع ـهذا السيد العظيم.  ،عمره 

األ شيخ  ىلع  شبابه  يف  حسني  زـهرتعرف  اخلرض  حممد  زار   (1)الشيخ  عندما 
 .حلب واجتمع بعلمائها 

 

(1  )( حسني  اخلرض  حممد  األزـهر،    ـه(:1377-1293الشيخ  احلسني    ويُسىَم شيخ  بن  األخرض 
الزيتونة العلوم يف جامع  نفطة، تلىق  ببدلة  حصل منه ىلع شهادة  و  ،  الرشيف اتلونيس، ودل 

اعم   دمشق   1316اتلطويع  إىل  ـهاجر  الصادقية،  ومدرسة  الزيتونة،  جامع  يف  ا  مدرس  عمل  ـه، 
ا يف األموي فيها، ويف املدرسة السلطانية، ثم توىل اإل 1330اعم   رشاد يف جامع ـه، وألىق دروس 

إىل   ثم ـهاجر  السلطانية وغريـها،   وتابع اتلدريس يف  إسطنبول، ثم اعد إىل دمشق  الفاتح يف 
ا بدار الكتب املرصية، إضافة إىل ادلروس   مرص ونال شهادة العاملية األزـهرية، وعمل مصحح 

اعم   اإلسّلمية  اهلداية  مجعية  أسس  الصحف،  يف  والكتابات  وقع 1346واملحارضات  ثم    ـه، 
ـه، ثم ترأس حترير جملة 1346االختيار عليه يلدرس يف قسم اتلخصص يف جامع األزـهر اعم  

اعم   ويف  اإلسّلم،  مناـهج  1372لواء  مؤلفاته:  من  األزـهر،  شيخ  يلكون  عليه  االخيار  وقع 
ـه، ودفن يف املقربة اتليمورية  1377تويف يف القاـهرة اعم    . مدارك الرشيعة اإلسّلميةوالرشف،  
 (. 1143اجلواـهر وادلرر يف علماء القرن الرابع عرش« ) انظر »نرث
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حسني   اخلرض  حممد  الشيخ  زيارة  عن  نتحدث  أن  حيسن  اهلل-وـهنا    -رمحه 
 : رمحه اهلل ،اليت حرضـها الشيخ جنيب للسيد انلبهان 
جامع   زاريف  السيَد    اإلسماعيلية  حسني  اخلرض  حممد  آنذاك  األزـهر  شيُخ 

 .انلبهان
املنعم  قال   قال: حدثين وادلي  االشيخ عبد  الشيخ جنيب سالم  اهلل  -بن  رمحه 

املجاور   :قال  -تعاىل اإلسماعيلية  جامع  يف  وقيت  معظم  أقض  الصيف  يف  كنت 
وإمام اجلامع    -رمحه اهلل-لقلعة حلب وإىل جنب مفيت حلب الشيخ أمحد الكردي  

سلطان   اهلل  عبد  الشيخ  اهلل -آنذاك  دراسته    -رمحه  إلكمال  إىل مرص  سافر  اّلي 
بل ـهو يستلم راتبه    بمهامه يف اإلمامة واخلطبة دون أجر  فتولك سي دنا انل بهان  

د عبد اهلل الشايم  ،  من األوقاف الشيخ حمم  رمحه  -ويبعثه هل وـهو يف مرص فجاءين 
انل بهان فهل لك أن تتعرف   :فقال  -اهلل د  الشيخ حمم  العارف باهلل  اإلمام اآلن ـهو 

فقلت: ال مانع عندي وبعد أن أدينا صّلة العشاء صعدنا إىل سطح املسجد    ؟عليه
د اخلرض حسني شيخ األزـهر عنده وقد    نلجتمع بالسي د  انل بهان فاتلقينا بالشيخ حمم 

بكّلم الضيف  اخلرض  الشيخ  فتلك م  مرص  من  سي دنا   قدم  حتدث  ثم   مجيل  اعل 
د انل بهان   فنظرت إيله فوجدته قد    ،ا فأصىغ إيله شيخ األزـهر إصغاء عجيب    حمم 

انل به د  حمم  الشيخ  ذات  يف  ذاته  بكل  املجلس  ذلك  يف  واستمرت  ،  ان  ذاب 
ثم  سافر الشيخ اخلرض إىل مرص وـهو مندـهش بتلك    ،السهرة بنا حىت مطلع الفجر 

 آنسه اهلل.  ،الشخصية الفذة وبيق كذلك حىت تويف رمحه اهلل
ياألقدار    وساقت أن  جنيب  زين  الشيخ  اخلري  أبو  حممد  الشيخ  ىلع  تعرف 

اكن؛  العابدين  أرحيا   فقد  يف  اعم  لك  لّلصطياف  جنيب  ،  يذـهب  بالشيخ  فيجتمع 
    .يام املديدة إىل أن تويف الشيخ أبو اخلري قبل الشيخ جنيب بأشهر الليايل الطويلة واأل
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 لعلم:  انرشه 
فيها دروس    ،ىل بدلتهإرجع    اخلرسوية يف  بعد خترجه   يعطي  اتلفسري    ا وصار  يف 

ا، فكن    ،والفقه واللغة العربية وقد اكن يستعد دلرس اتلفسري استعداد ا علميًّا كبري 
ىلع   فوائد  من  مايريده  لك  ويدون  لأللوس،  املعاين  روح  خاصة  اتلفاسري  يراجع 

 ـهامش النسخة اليت يقرأ منها ليستحرض املعلومات يوثقها حني ينقلها. 
ب أسس  مجعيثم  أرحيا  يف  ذلك  اإلعد  انلهضة  خريية  ة  مجعية  ويه  سّلمية 

ثم افتتح    ،ملساعدة الفقراء واملحتاجني مما أسعف الكثريين منهم باملساعدة اجليدة
تل رشعية  وقراـها مدرسة  أرحيا  ألـهايل  العلم  املدرسة  ،  دريس  يف  تلدريسه  ونتيجة 

برز  ،  نيمع الكبري فقد خرج طّلب علم كثريواجلوامع بأرحيا كجامع اتلكية واجلا 
أمجع وانلاس  وأـهليهم  الطيب ألنفسهم  األثر  واكن جلميعهم  العلم    ،منهم عدد يف 

ويّلحظ أنه يف شبابه بعد حتصيله للعلم مع ـهذه ادلروس اكن يعيش من كسب  
 . ا يده فقد اكن عنده متجر يعمل فيه عطار  

   :وقد وجد يف دفرته اخلاص بقلمه
رسول اهلل واالتباع للك ما عليه   اال اهلل وأن حممد  هلإ  عقيدت: شهادة أن ال

  ،وحمبة األويلاء  ،والعقائد السليمة  ،وسلف األمة من املبادئ احلقة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  
خري لك  فعل  ىلع  رش  ، والعزم  لك  احلراكت  واإل  ،وترك  يف  تعاىل  هلل  خّلص 

اّلنوب   من  واالستغفار  والعباد  تعاىل  هلل  والواجبات  احلقوق  وأداء  والسكنات 
 . وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم ،واآلثام

   أوالده:أرسته و 
السيدة   جنيب  الشيخ  سالمتزوج  ويهاعئشة  خرية   ،  الصاحلات   من  النساء 

ملفيت   الشيخ  إوتلميذة  مّل  دلب  الكيايلطاـهر  ال   ،  من  أصبحت  الّلت ثم   نساء 
لقد سألت اهلل  ،    انلبهانالشيخ حممد  سيدنا  املريب الكبري العارف باهلل    صحنب

وذريتها   يكرمها  أن  حجها  زوج  يف  جنيب  بالشيخ  فأكرمها  وأكرمها    ،ا بالعلم 
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علم طّلب  أبناء  نبيه،الشيخ  :  وـهم،  خبمسة  اهلل،الشيخ    حممد  عبد  الشيخ    عبد 
سالم، ادلينالشيخ    املنعم  بدر  اهلل-أمحد  مصباحالشيخ    ،-رمحه  ولكهم  -  حممد 
   بنات.وثّلث  -طّلب علم 

 وفاته:  
يف   اجلمعة  يللة  اخلميس  مساء  يوم  1974  آذار  28تويف  ضحوة  عليه  وصل  م 

وال كبري  حبشد  جنازته  وشيعت  بأرحيا  الكبري  اجلامع  يف  ألسنة    اجلمعة  ىلع  يزال 
شاـهده   وقد  هل  وادلاعء  بالطيب  انليب    بعض اجلميع  حرضة  عند  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  أحبابه 

وسألوه ألم تدفن بأرحيا فما اّلي جاء بك؟ فقال: أنا من حني وضيع يف القرب صارت  
ورآه بعضهم بأنه مسؤول عن دفن املوىت يف ابلقيع ورآه  ملسو هيلع هللا ىلص  رويح عند رسول اهلل  

برشى   اعجل  يه  مراء   من  ـهنالك  ما  إىل  أرحيا  جوامع  يف  اجلمعة  خيطب  ابلعض 
 . املؤمن

 :الرتمجة درمص 
  .ا مبارش   لقاء  (1)حممد نبيه سالمودله الشيخ  •

 

 

 . «احلسان ادلرر » من القسم اثلالث يف سريته تأتم(: 1950-ـه1370)  سالم نبيه  حممد   الشيخ    (1)
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 ( الشيخ نزار بلنية 77)
 م 1998  –  1928هـ/  1419 - 1346

 
 . حممد بلنية نزار العالم الشيخ

 م. 1928 اعم حلبمدينة  يف ودل
 .  ادلين رساج  عدوية: ووادلته حممد، :وادله
  صدر -  جده  واكن  ،ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  إىل  نسبه  يرجع

ونقابة  ،  حلب  ألرشاف  نقيب ا   -بلنية  ادلين
آل بيت رسول    األرشاف يه  املسؤولة عن حرص 

ا ىلع النسب الرشيف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .  وتدوين أسمائهم حفاظ 

 دراسته:
)القسم    ىلع  وحصل  العامة  حلب  مدارس   يف  درس  العامة    ( العليماثلانوية 

ا   يكون أن هل  يتوقع  وادله واكن، م1948 اعم  . م1940 اعم لوفاته ذلك ير لم  لكنه شيخ 
  االقتصادية   أوضاعه  ولكن  دمشق  جامعةيف    البرشي   الطب  لكية  دخل  ثم
  حياة   مسرية   بذلك  وبدأ  ،اتلعليم  إىل  فانتقل  ،الطب  دراسة  متابعة  دون  حالت
 . حياته آخر حىت ذلك  ىلع وبيق املعلم

  سعيد   الشيخ   عند  الفقه  وقرأ   رصي،م  أمحد  الشيخ  عند  الكريم  القرآن   درَس 
ا  واكن اإلدليب،  . ومتابعتهم العلماء  بزيارة مولع 
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  حيىي   والشيخ  ،احلارون  أمحد  اكلشيخ:  منهم  العديد  ىلع   دمشق  يف   تعرف
  الشيخ   ابنة  حفيدته  زوجه  اّلي  الصّليح  الوـهاب  عبد   الشيخ  وكذلك،  الصباغ

 . الصّليح براـهيمإ
  ذلك  واكن  -رمحه اهلل–  ادلين  رساج  جنيبحممد    الشيخ   فهو  شيوخه  أول  أما 

 . ونعله جنيب الشيخ  كتاب وينقل حيمل اكن  بأنه يفتخروـهو  طفوتله منذ

 : مع العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد انلبهان 
 انلبهان  حممد  الشيخ  باهلل  بالعارف  لقاؤه   ـهو  حياته  يف  الكبري  املفصل  لكن

، الزمها  اليت اللكتاوية إال ذلك بعد يقصد اعد  وما  عنده قلبه وقع فقد . 
 عمامته   اّلي   الشيخ  عن  للحضور  يتلكم  انلبهان  السيد   اكن  املجالس  أحد  ويف

  ممن   ورايئ  جيلس  اّلي  ـهذا  ولعل»:  قال  ثم  قلبه  يف  عمامته  اّلي  والشيخ  رأسه  ىلع
 لكية  يف  طابل ا   وقتها   اكن  اّلي  ةبلني  نزار  الشاب  بذلك  يقصد «.  قلبه  ىلع  عمامته
 . الطب

ا   -اهلل  رمحه-  اكن   يف   وخاصة  انلبهان  السيد  مع  اللكتاوية  جمالس  يذكر  ما   كثري 
 للشيخ  واكن  ،الشتاء  يلايل  منتصف  حىت  تستمر  اكنت  واليت   ،للمسجد  القديم  املبىن
  وقيامه،  اعتكفه  أوقات  املكن ـهذا  يف  يقض القديم  املسجد  يف  به  خاص  مكن  نزار
 أنواع  بشىت    انلبهان  السيد  شيخه  يدي  ىلع  تعاىل  اهلل  إىل  والسلوك   السري  وبدأ

  ذلك   وغري  للنفس  وخمالفة  سنوات   أربع  صام  فقد  صوم  من  الروحية  الرياضيات
 وجهز  اللكتاوية  محامات  تنظيف  اهلل  بليت  وخدمة  هلا   تهذيب ا   نلفسه  أولك  أنه  حىت
ا  به خاصة عدة  ّللك ا  وبلاس   .عنها  الحييد حمددة وأوقات ا  بذلك خاصًّ

ا  واكن  ،هل  وحبه  بانلظام  انضباطه  ـهو  بلنية  نزار   الشيخ  يمزي  ما   أـهم  ومن  دوم 
 .  انلظام  دين اإلسّلم  أن ويؤكد ذلك إىل يدعو
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  منديل   ىلع   إال  يسجد  ال  واكن،  وعمامته  بثيابه  ابتداء  انلظافة  ـهو  اثلاين  واألمر
 . عمامته وبياض نظافة ىلع حمافظة أبيض 

  يه   نزار  الشيخ  مهمة  اكنت  اللكتاوية  مدرسة  بناء  انلبهان  السيد   قرر   وعندما 
  واكنت  سنوات   ثّلث   عن  يزيد  ما   الوقت  من   أخذت  واليت  ابلناء  رخصة  متابعة
ا   .  كثرية إدارية بعقبات تواجه ما  كثري 

 والسرية  الرياضيات  فيها   در س   فقد  فيها   املدرسني  أوائل  من  ـهو  نزار  والشيخ
 .    والفرائض  والعقيدة  انلبوية

 معه  وحيرض  انلبهان  السيد  شيخه   يدي  بني  تلميذ  فهو   اللكتاوية  مسجد   يف  أما 
انلبهان  باستمرار  اثلّلثاء  يوم  العلماء  دروس  سيدنا  مايسأل  ا  كثري  واكن   ،   عن

 الفلك أو الطب، أسئلة علمية الرشعية. 
  ادلين،   حقائق  يف  غواص  لطيف،  أنيق،  زاـهد،  حمب  -اهلل  رمحه-  نزار  الشيخ

  طويل   املنظر،  بيه  مأثورة،  ولكمات  عبارات  هل  انلبوية،  السرية  حوادث  يف  ملا ح
 . اهلل رمحهما  حوت  الرمحن عبد  والشيخ ـهو املدرسني أطول القوام  ممشوق القامة،

   اللكتاوية: يف طالبه   من
الشيوخ:     بّللو  األمحد،  حسنيو  العبيد،  حممود و  قايبال،  لع  حممدالسادة 

  أمني و  منصور،   إبراـهيمو  العمر،   عثمانو  احلسن،   اهلل  عبد و  الرشواين،   حممد و  محزة، 
  ، وت ح  حممود و  العاشق،  اجلواد  عبد و  سالم،  املنعم   عبدو  الزين،  حممود و  مشاعل،

  عرشة   من  يقرب   ما   يديه  ىلع   درس   فقد   ؛ كثري  وغريـهم،  زين  يوسفو   مشاعل،  لعو
 .اللكتاوية يف أفواج

  اعم  دمشق  ةعجبام  افتتاحها   بعد  الرشيعة   بكلية  بلنية  نزار  الشيخ   اتلحق
   . م1956
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 : دمشق جبامعة  الرشيعة لكية يف  شيوخه من
  معروف  حممد   وادلكتور  ،املبارك   حممد  واألستاذ  ،السبايع  مصطىف  ادلكتور

  الطنطاوي،  لع  الشيخ  والعّلمة  الزرقا،  مصطىف  الفقيه   والعّلمة  ادلوايليب،
ا   اهلل رمحهم. وغريـهم، احلكيم عمر واألستاذ  . مجيع 

 :الرشيعة  لكية يف  زمالئه ومن 
الشيخ   عرت،  الرمحن  عبد  ادلكتور  والشيخ  عباس،  الرب  عبد  الشيخ والعّلمة 

 . حامد نذير 
  باإلضافة  العامة اثلانويات يف ختصاصيةاال املواد تدريس إيله أولك خترجه بعد

 . والشعبانية واخلرسوية اللكتاوية إىل
ا   وـهب   بنت  آمنة  جامع   م ل  تس  م1980  اعم   يف ا   وخطيب ا   إمام  يف    واستمر  ،ومدرس 
ح ا   عرش  أربعة  فيه  يعطي   واكن  وفاته،  ىت ذلك    الفجر   بعد  سبعة  املسجد  يف  درس 
 .  املغرب  بعد وسبعة

  فيه   وقرأ   ،ومسلم  ابلخاري   وقرأ   ،املسجد  يف  مرتني  كثري  ابن  تفسري  فيه  وقرأ 
 .  الصاحلني رياض مرار ا 

 . انلبهان حممد السيد  شيخه  من األثر ببعض  بيته  يف حيتفظ -اهلل رمحه- واكن
ا   ترك    الرشعية  اثلانوية  طلب  ىلع  بناء  صنفه  قد  واكن  ،اتلجويد  علم   يف  مؤلف 

ا (  اخلرسوية )   متفرقة   أحباث  وعدة  ،األوالد   برتبية  املتعلقة  األحاديث  يف  آخر  ومؤلف 
   .يشء منها  يطبع لم

 مرضه ووفاته: 
  عموده   يف  مرض   بسبب  حياته   من   سنة  آخر  املسجد   إىل   اخلروج  عن   انقطع

   .الفقري 
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 .بطنه يف أصابه مرض  بعد م1998 تموز 21 يف وفاته اكنت  ثم
 .جناته فسيح وأسكنه اهلل رمحه

 :مصادر الرتمجة
 . ابنه األستاذ أمحد نزاز بلنية •
 . آثاره«ه، فكر ،» الشيخ حممد انلبهان، شخصيته •
 أرشيف املدرسة اللكتاوية.   •
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 ( الشيخ ياسني ويس 78)
 م 2019  –  1927هـ/  1440 - 1345

 
 يف الكبرية العوائل من األويسية  احليدرية العائلة

 انلريب  باب منطقة يف فآثارـهم وأريافها، حلب مدينة
 : مثل املدينة ـهذه يف القديم تارخيهم ىلع تدل حلب بمدينة
 احليدرية ومنطقة ،  حيدر الشيخ ية وا وز  ،الطرنطائية جامع
 إذ  األويسية احليدرية العائلة ذرية بأسماء سميت اليت

 شيوخهم  من العديد ودفن حلب، يف مسكنهم اكنت
 .انلريب  باب  يح يف وأجدادـهم 

  الشيخ  العارف باهلل سيدنا  يلدعو ا يوم   بالَهَمل امللقب ويس  حممد  الشيخ جاء
اهلل-  املحمد عمر لع الشيخ  ومعه احليدرية يف بليته    انلبهان حممد   -رمحه 
  ىلع وسلما  ابلاب ففتح سيدنا،  بيت باب فقرعوا ،  اللكتاوية يف ا ابل  ط وقتها  واكن

  لدلعوة  السيد فاستجاب سيدنا   اهلمل ويس حممد الشيخ داع  ثم ،يده وقبّل  سيدنا 
اوب  ( الَهَمل الشيخ )  ادلايع  وانرصف ،  املوعد ىلع  واتفقا    مع  ا واقف   لع  لشيخيق 
  يكتبون  اّلين احلجب أـهل  الأحب أنا »:لع للشيخ السيد فقال   سيدنا 

 .«صالح رجل فإنه الَهَمل الشيخ يعين  ـهذا  إال احلُُجب

  رضب  املجلس  يف واكن سيدنا  مع ادلعوة  املحمد عمر لع  الشيخ وحرض
  الشيخ  وأنشد ، ياسني الشيخ وادل ادلفوف ىلع  يدق  اكن  من  مجلة  ومن ،دفوف
  ل:فقا  بذلك  سيدنا  أمره  أن  بعد وقتها  ياسني 
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 (1) األمني اهلادي  الطاـهر  بانليبِّ   العاجزين     معني  يا     إليه  يا 
ج   األمر     يرسِّ   الظاملني   رشَ    ربِّ  يا   واكفنا   ا كربن      وفرِّ

 أنتم :هل وقال منه ا قريب   واكن املحمد عمر لع الشيخ  إىل السيد واتلفت
  املحمد  عمر لع للشيخ    السيد فقال  .يقولون ـهكذا :هل قال رفاعية؟ الويسات 

 .«ادلقة  أعجبته ما  لكن الرفايع أمحد السيد  حرض ألنه»

ابة والشيخ   الويسات  أنساب  مجع قد  اكن  ( باهلمل  امللقب  (الويس  حممد  النس 
  سيدنا  من وطلب«  احليدرية ويسية ألا نساب ألا يف ابلهية ادلرر »ه  أسما  كتاب يف

  اهلمل  الشيخ أخذ  ثم    سيدنا  عليه  فوقع ،  والنسب النسبة صحة  ىلع  اتلوقيع
 .حلب علماء جل  توقيعات

 :ووالدته اسمه 
 حيدر  الشيخ  ابن حسن  الشيخ ابن  الرمحن  عبد الشيخ ابن ياسني الشيخ ـهو 

 .احلسيين األوييس  احليدري 

، لكن األصل كما  م1927اعم  -منطقة عزاز-حربل قرية  يف ياسني الشيخ ودل
ذكرنا من مدينة حلب يح باب انلريب إال أن وادله الشيخ عبد الرمحن سكن يف  

  .قرية حربل كإمام فيها 

 :نشأته
 ، واألويلاء ابليت آل حب  ىلع  وريب ،وطريقة علم بيت  يف ياسني الشيخ  نشأ

 كما  ياسني ودله فرىب   ،حربل قرية جامع وخطيب إمام الرمحن عبد الشيخ فوادله
  بعدـهم،  من نهجهم ىلع سار ومن  بيته وأـهل وصحبه انليب حمب ة ىلع إخوته رىب  

 

 رمحه اهلل.  ،( من لكمات اإلمام حممد الرواس1)
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  السيد  عنها  قال ،اهلل وأحباب ابليت بآل متعلقة اكنت األوييس عيوش  ووادلته
ممات   صادقة ياسني ياشيخ أمك»  :انلبهان وبعد  حيات  ياسني:    قال  «يف  الشيخ 

  حضور  ىلع  حترص  -اهلل رمحها - اكنتو  فعرفت أن أيم ستعيش بعد انتقال سيدنا. 
 .انلبهان السيد دروس 

  ،والكتابة القراءة مبادئ وادله  فعل مه  ياسني الشيخ نشأ املباركة ابليئة ـهذه  يف
 .القرآن عليه وقرأ 

 ،لبي رْ احلي  السّلم  عبد الشيخ:  أمثال منطقته  علماء من اعدد   صحب ثم 
  أوراد  أخذ ثم ،وغريـهم املاريع، خري  حممد والشيخ و،مُ احلَ  مصطىف والشيخ

 .احليدري  عبد اهلل  الشيخ جده ن م الرفاعية الطريقة 

 :املرشد  عن ابلحث

ا  عارف باهلل د« للاملؤي   الربـهان»  كتاب قرأ  عمره  من عرش  السادسة  يف اكن  ولم 
  أمر  األمة هلذه جيدد  ،اجمدد   وقت  للك   أن   فعلم  ،  الرفايع أمحد سيدنا الشيخ 

  عن  يبحث  فراح وأفعاهل، وأقواهل  أحواهل يف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  نهج  ىلع  ا سائر   ،دينها 
ّل   ، الرجل ـهذا    الطريقة  فأخذ ،الوقت صاحب عن  ا باحث   ،آخر إىل شيخ  من متنق 

ه  ن م الرفاعي ة   وبعد  يومئذ، الويسات  يف شيخ  أكرب  احليدري  اهلل عبد الشيخ  جد 
 الصّلة  عليه- األعظم  احلبيب املنام  يف  فرأى ابلحث فعاوده وشيخه  جده  تويف مدة 

ّلم  أأنت  باهلل عليك  أقسمت ا: مقسم   فسأهل  ، وادله زاوية عتبة  يف  ا واقف   -والس 
ر  ثم  .  نعم:  فأجابه ؟ اهلل عبد  بن حممد   فأجابه ؟اهلل رسول حممد  أأنت  ا:مقسم   كر 

ّلم الصّلة  عليه -  فقال  ؟ الوقت ـهذا  صاحب  من :  فسأهل: نعم.  ملسو هيلع هللا ىلص  الشيخ :  -والس 
وذلك اعم      انلبهان حممد الشيخ سيدنا   باهلل العارف إىل فذـهب.  انلبهان حممد
 .م1952
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  األخرى  اجلهة  يف ـهو اكن  سيدنا  رأيت  ما  وأول» :اهلل رمحه ، ياسني الشيخ  قال
  فرأيته  ،الشارع  من

ُ
 ةاحلافل أىلع أراه  يب وإذ ابلدلية حافلة بيننا  وحال به ذُت خي وأ

 بيننا  احلافلة حتل فلم. 

اليح     السيد  إىل جئت  احلاج حسني عبد    :فقال سيدنا   -رمحه اهلل-  مع 
يس  ﴿  :سيدي ـهذا اسمه ياسني، فقال سيدنا  :من ـهذا رفيقك؟ قال هل  شيخ حسني

َن  يمي إينََك لَمي فطرب بها احلاج حسني وقفز من    ( 3-1)يس   ﴾الُْمرَْسلينيَ َوالُْقْرآني احْلَكي
 .شدة فرحه 

 كم اكن عمرك حني جئت إىل سيدنا؟   -رمحه اهلل -لت الشيخ ياسنيسأ
  ، اأبد    ا أذكر منه شيئ    رميته وطرحته، العمر اّلي أمضيته قبل سيدنا  ال:  فقال

العمر اّلي فيه سيدنا؟ أريد سيدنا، كنت    ،أريده  ته، البكب  !ـهل عندنا عمر غري 
هل أنا اعجز عن شكر اهلل : أقول  اهلل عين  ، ياسيدي  لك   : فيقول يل  .اشكر  أشكر 

هل .  اهلل بيدي  :قلت  يطلع  فإيش  سنة  خبمسني  قبلك  أو  بعد  جئت  أنين  اهلل   ! لو 
 .أشكر لك اهلل  :فاشكر اهلل يل، فيقول يل  كبعثين مع

 فارقته  ما  بل مات  ما  شييخ   :أقول  أنا  ّللك تموت  ال احلقيقة :  يقال احلق
 .غريه  عن  أحبث حىت عين  اغب  وما  ،اأبد  

  ا«.يضيعن ال معنا  وسيدنا  ،  بسيدنا  علينا  امنت   

 :العلم  طلبه

 ياسني  الشيخ واكن، الرشيع العلم طلب إىل انلبهان حممد الشيخ سيدنا  وَجَههُ 
  الفرافرة  يح   يف الرشعية العلوم  معهد  إىل  فانتسب،  أوالد  أربعة وعنده ا مزتو ج  
  اكن  ، سنوات سبع  مدتها  وقتها  ادلراسة اكنت  و  ،م1959  اعم فيه وخترج،   حبلب

 : فيه شيوخه  من
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  عبد  والشيخ ،العابدين زين اخلري أبو والشيخ ،يجالعب  أسعدحممد    الشيخ
   محهم . رشهيد  أمحد  والشيخ ادلين، رساج  عبد اهلل  والشيخ  ،العابدين زين  الرمحن

 .ا مجيع   اهلل
  إىل  ذلك  بعد  ضمت ،فيها  ويدرس  خيلو اللكتاوية يف صغرية  غرفة  هل واكنت

 سيدنا  آثار أتتبع وكنت  :اهلل رمحه ،يل قال القديمة، اللكتاوية املدرسة بناء
  اإلسماعيلية  جامع مثل سيدنا  فيها  سكن  اليت الغرف  يف  السكن ىلع فأحرص 
  احلموي  جامع يف سيدنا  غرفة يف سكن فقد وغريـها  األمحر وباب واحلموي 

 .سنوات  مخس  حوايل

 :دعوته 

 ،اجلمعة يلخطب  القرى  إىل  يبعثه انلبهان حممد الشيخ  سيدنا  اكن ذلك بعد 
  ذلك  بعد  أرسله ثم   ،واحلرام احلّلل مسائل للناس ويبني   ،الرشعي ة ادلروس  ويليق

 ،انلبهان السيد شيخه إرشاف حتت الكبري مسجدـها  فأقام ،)الظهور أبوة )بدل إىل
 ، انلاس من ا كثري   يده ىلع اهلل فهدى ،ا وداعي   ا وخطيب   ا إمام   ياسني الشيخ فيه وأقام

والكفني( الرشيع احلجاب وانترش الوجهه    وخترج  حوهلا،  وما  ابلدلة يف )تغطية 
  املساجد  من عددا  املنطقة تلك يف أقام  كما  العلم، طّلب  من عدد بمساعيه

 . وإرشافه السيد  توجيه حتت
ا فقد يسافر مع الواحد منهم إىل محاة أو إىل   واكن اـهتمامه بطّلب العلم كبري 

  دمشق ليسجله يف معهد ديين يكمل به حتصيله العليم. 

ر  ،واآلخر احلني بني (  الظهور  أبو)  يف  يزوره  انلبهان السيد  واكن   انلاس، فيذك 
  اتلوجيه  فيوجهه ،انلبهان  السيد  فيه راجع  أمر  ياسني  الشيخ  ىلع استشلك  ولك ما 

 . ودنياه دينه يف مرجعه    فهو  السديد احلسن
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 وبيق  سوء، بعد خري إىل  ابلدلة تلك يف انلاس من كثري حال تغري   وبذلك 
 (الظهور أبو) يف يزال  ما  وـهو ،انلبهان السيد  انتقال حىت   كذلك ياسني  الشيخ

ه ،وشيخه  سيده توجيهات وفق  طلبة ويرشد ،وحرامه اهلل حّلل يف العامة يوج 
 . انلبهان السيد آثار أثرمن  وـهذا اهلل، عل مه مما  ويعل مهم  ،العلم

 

 (اهللرمحهما ) ل الشيخ ياسني الويس خماطب ا األستاذ ادلكتور حممود فجا  

  لكها  انلبهان سيدنا  مع حياتنا  اكنت » :قال -اهلل رمحه- ياسني  الشيخ  حدثين
  ،   منه باإلذن إال أمر أي ىلع نقدم وال أخرى  حنرك  وال رجّل   نرفع ال ،باإلذن

  سيدنا  أصحاب  من  جبمع واتلقيت  يل  فأذن  العراق إىل  لذلـهاب  سيدنا  استأذنت 
  أخبار  عن فسألين زرته حني الفياض حممد الشيخ سألين ومرة ـهناك، وأحبابه

  أـهل  من اكن ومن «القلوب  أـهل من إنك «ك:عن قال  سيدنا  :هل فقلت سيدنا 
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  خربه  يأتيين  نعم  اهلل  :وقال  قليّل   فأطرق  ،سيدنا  عن ليسألين  حاجة  ال  القلوب 
 .السماء من

  :  فاطمة السيدة  مع 

  يف  واضطجعت مرة املغرب  صليت: »قال -اهلل رمحه- ياسني الشيخ   حدثين
  إيل   يدخلون ا حرس   أرى  يب  وإذ وايلقظان انلائم  بني وأنا  واملعرة أرحيا  بني واد

 ،إيلها  وركضت  أيم ـهذه : فقلت ،فاطمة السيدة حرس  حنن :قالوا  ؟أنتم من  :فقلت
  فوضعتين  صورة أبىه يف    ورأيتها  الصغري اكلطفل أصبحت إيلها  وصلت فلما 

  به  فشعرت  وحليم بعظيم احلليب فاختلط األوىل  الرضعة وأرضعتين حضنها  يف
  .«قديم   أظافر  من  سيخرج  كأنه

 ن: انلبها السيد مع حجه
  مخسة  الرحلة  واستمرت   ،م1965اعم احلج رحلة يف انلبهان السيد صحب

ناقّلت  حدإ عن  مسؤوال   ياسني الشيخ  واكن ،ا يوم   ومخسني    نلا  قال  ،احلجاجى 
  جبانب ا واقف   وكنت ،ـهناك الكثرية والكرامات العجائب رأيت»  :-اهلل رمحه-

  ياويل :  هل وقال   ملسو هيلع هللا ىلص األعظم احلبيب حرضة أمام  وقف حني     انلبهان السيد 
 .إيلك  يب أتيت  نعميت

  فجماعة  املغرب  من املشايخ من  جمموعة إيله جاء حني الكعبة أمام ورأيُت 
  السيد  إىل  جئت ذـهبوا  فبعدما  أقدامه  قبل وبعضهم انلبهان السيد يد  قبلوا  منهم

  األقدام  قبلوا  اّلين  نعم ل:قا  باهلل؟  اعرفون  فيهم ـهؤالء  ـهل  سيدي  ت:وقل
 .«باهلل اعرفون

 .  انلبهان للسيد  رأيتها  كرامات عن حدثنا :  اهلل رمحه ه،سأتل
  ال ، يُعد  ال يشء   !؟لك د أعد فإيش  كرامة مخسون فيها  خطوة لك » ب:فأجا 

  مسألة  يف أديب والشيخ أنا  اختلفت:  فمثّل   ويعدـها، حيصيها  أن يقدر  أحد
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  أديب  شيخ: قبل أن يسأهل إيله دخل  حني أديب للشيخ فقال  سيدنا  إىل  فذـهب
  اعد  ياسني  الشيخ  لعند الشيخ  رجع  فلما  املسألة،  ـهذه  يف ياسني  الشيخ  مع  احلق
  أخربت   ما  واهلل  : ياسني الشيخ  هل  قال سأهل  فلما  !سيدنا  إىل  يشكوه  كيف  ا حزين  

 .« أعظم ـهذه  :أديب  الشيخ  فقال  ،ا شيئ   هل  قلت وال سيدنا 

  :  انلبهان حممد الشيخ  سيدنا  مع أخباره  ومن 

  أبو)  إىل طرييق  أكملت وأنا  اتلويم  يف سيدنا  مرة نزل : »-اهلل رمحه-يل   قال
 أنا  سيدي :  فقلت مين  شعور دون  ا حافي   إيله رجعت الصبح  طلع  وحني (  الظهور 

 خذ   ينفعك، ال  ـهذا  جسيم  ؛ معك  خذين :  يل فقال ، عنك أبتعد أن  أقدر  ال
 الشيخ  ـهذا  إيش الوجود، ذرات من ذرة  لك يف موجودة وحقيقيت ، تستفيد  حقيقيت

 !تراب  حفنة تلميذه  عن  حيجبه  اّلي 

 :الفارض  ابن سيدنا  كتاب  يف  قرأت ومرة

 دلي   منكم  حسن    يشء   لك  أحسنوا  أو  اهلوى  يف سيئوا أ بل

  للصباح  أنتظر فلم ،الكمل شيخه عن ـهذا يقول كيف أنه لع   فأشلكْت 
  يقول  كيف سيدي  :فقلت   ابلاب أمام فوجدته سيدنا  بيت باب إىل  فذـهبت

  لكنه  ،امللهمة انلفس يف الفارض  ابن قاهل  ما  لك :فقال ؟!الكمل شيخه عن ـهذا
 .«ا شيئ   يقل لم  املطمئنة إىل  وصل حينما 

  حبب  قلبه فاض  اّلي الصادق  املحب  ـهذا  سرية من  فيض  من  غيض  ـهذا 
  .اهلل وأحباب ابليت وآل شيخه

  :أوالده

 من  ثّلثة  اللكتاوية يف  وخترج إناث، وسبع  ،اّلكور  من  بعرشة  اهلل  رزقه
 . اهلل عبد  الشيخ ،الرمحن عبد الشيخ حممود، الشيخ  ه:أوالد 
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  : وانتقاهل مرضه

 عملية هل  أجريت  انتقاهل  من  شهر  قبل
 وضعه  ساء ثم ،فيها  التلهاب الركبة  يف

 راشد  مستشىف  يف احلياة ففارق الصيح 
مجادى    2يوم األربعاء   فيها  ودفن   ،ديب بمدينة 
 م. 2019 اكنون اثلاين  9املوافق /  ـه1440 األوىل

 :مصادر الرتمجة

 لقاء  -اهلل رمحه- وييس  ياسني الشيخ •
اثلاين  31  بتاريخ همعيل    اكنون 
 م. 2018

مراسلة ،  العمر عثمان دلكتورا •
 .كتابية

حممود، :  وييس  ياسني الشيخ أوالد  •
 ة.مراسلة كتابي، عمروعبد اهلل، و
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 ملفات مسموعة: 

 لسماع امللفات الصوتية، فضّل  اقرأ الرموز اتلايلة:
 

   

 
 

 علينا امنت   الشيخ ياسني الوييس: اهلل
 .اليضيعنا معنا وسيدنا بسيدنا،

1 

 قبل اّلي العمر الوييس:الشيخ ياسني 
ر ما كبيته سيدنا  .اأبد   اشيئ   منه أذك

2 

 اهلل رسول الشيخ ياسني الوييس: سؤاهل
 .الوقت صاحب عنيف املنام  ملسو هيلع هللا ىلص

3 

 4 .تما ما الشيخ ياسني الوييس: شييخ

 يا يل اهلل الشيخ ياسني الوييس: اشكر
 5 .اهلل شكر عن اعجز أنا ،يسيد
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 الشيخ حيىي الفياض ( 79)
 م 2014  –  1939هـ/  1435 - 1358

 
  ادلوحة أعّلم منعلم  تاجر صادق، و ،اعلم اعمل

 نيا. وادل  ادلين  بني مجع انلبهانية،
اهلل  بن  محد  بن   حيىيالشيخ     فياض   ُمّل    بن  عبد 

 فليح  بن  خلف  بن  حديد  بن  عبيد  بن  مريع  ُمّل    بن
  من   عشرية  حيدر  وبنو  الكبييس،  احليدري   حيدر  بن

 .ا ومسكن   أصّل  ة كبيس  عشائر

  :همودل

 . (م1939 ـه/ 1358)  اعم العراق يف األنبار ملحافظة اتلابعة  كبيسة ةقري يف ودل

 : العلم وطلب نشأته
  ،االبتدائية  مدارس   يف  والكتابة  والقراءة  الكتاتيب،  يف  الكريم  القرآن  تعلم

  ـهذا   يستمر   أن  الفياض  اهلل عبد    محد  احلاج  وادله  رغب  علمي ة   أرسة  أرسته  وألن
حيىي  فأحلق  األرسة  يف  العظيم  الرتاث   الفلوجة   جامع  يف   اآلصفية  باملدرسة  ودله 
  رمحه -  السامرايئ  سالم  عبدالعزيز  الشيخ  العّلمة  إلدارة  خاضعة    اكنت  اليت  الكبري

 طويلة   مدة    علمه   معني  من  ينهل  واستمر،  م1953/ـه1372    اعم  يف  وذلك  -تعاىل  اهلل
  شيخه   فمنحه  -وجل  عز-  اهلل  بتوفيق  ها في  فتخرج  ،عرش  اثلاين  تعليمه  أكمل  حىت
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  لم   لكنه  العلمية،  اإلجازة  -اهلل  رمحه-  السامرايئ  سالم  العزيز  عبدالشيخ    العلم  يف
  .الللوظيفة فقط ألنه اكن ميسور احلال، فتعلم العلم للعلم حكومية  وظيفة يشغل

 : الصدوق اتلاجر
  يف  اتلجارة   عمل  يشاركه  أن  الفياض   اهلل   عبد   محد  احلاجوادله    بعدـها   رغب

 فيه   يمثلأن    ألجل  اتلجاري   العمل  ومارس ،  ادلينية  ادلراسة  عن  فانقطع،  بغداد
  ومع   ونصيحة،  ا وأخّلق    وتعامّل    ا أدب    السوق   ذلك  يف  ا نرباس    فكن  الصدوق،   اتلاجر

  املهام  عن  واالستفسار  واتلعلم  بالطلب  استمراره   يفعليه    السوق  ذلك  يؤثر    لم  ذلك
  إخوة   يؤيده،  وادلنيا   ادلين   بني   مجع  فقد ،  والصّلح  العلم  ألـهل  صحبته  ويفي   الرشعية

 . بطريقه وسائرين منهجه ناـهجني تعاىل اهلل جعلهم ،يديه ىلع تربوا  صاحلون هَلُ 

 : اخلَلْقية صفاته
اهلل-  اكن  املنظر،  بيه  اللون،  أبيض   اجلسم،  حسن  القامة،  عتدلم  -رمحه 

  مجيل   ،ةاهليئ  حسن  الشعر،  أشقر  ، ةحبمر  مرشب    أبيض   البسمة،   تعلوه   الوجه،  مرشق
 . املنظر

 : اخللُِقية صفاته
اهللر-  اكن  فقد   منظره   حسن  إىل  إضافة   ، انلفس  كريم  ،األخّلق  حسن-محه 

نْهُ   يصدر  لم  ،ا وحمبوب    ا حمبًّ  القلب،  صايف  السرية، حسن   اتلعامل  يف  ا سمح    ماييسء،  مي
 بعض   يف  واكن  الصدقة،  كثري  بيده،  اكنت  بل  قلبه  إىل  ادلنيا   تدخل  لم  ،ادلنيا   أـهل  مع

 للفقراء  وإعطائها   منهم  لألخذ   األخري  مرضه  قبل   األغنياء  بعض   إىل  يلجأ  األحيان
  اكن   ألنه  ؛أصدقائه  مع  ا خملص    ا مضياف    وارداته،  من  الفقراء  يكيف   ما   وجود   لعدم 
  عندـهم   جيدـها   دلنيا   التقرب ا إىل اهلل،    والفقراء  العلم  وطّلب  العلماء  خدمة   يرى 

 . تعاىل اهلل  لوجه خدمة   بل
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 : سكنه
  يف   الفياض   اهلل   عبد  محد  وادله  مع  الفلوجة   مدينة  -تعاىل  اهلل   رمحه-  سكن

  فغادر  العراق  ىلع  احلرب   تقع  أن  األقدار   شاءت ، ثم  هل  ا بيت    ابتىن  وبعدـها   واحد  بيت
ان إىل ا متوجه   ةالفلوج   مدينة  .فيها   فمكث - األردن - عم 

 
 اللكتاوية يف  (أيب فاروقالسيد أمحد بن حممد انلبهان ) مع الشيخ حيىي الفياض 

 :  انلبهان حممد بسيدنا وتعلقه حلب إىل  سفره 
»من   فيقول:  الشيخ صّلح  ابنه  نلا   الرابعة   يتجاوز  ال  عمره   اكن  حنييروي 

  قرية   إىل   اخلروجمرة      سيدنا   أراد:  رمحه اهلل  ،ولقي ،  حلب  إىل   يسافر  اكن  عرشة
  وخرجت   ،فذـهبوا   سين   لصغر  ؛معهم   أركب  لم   وحدي   وبقيت   إخواننا   فركب   ، اتلويم

  غربت   أن  بعد  اتلويم  قرية   يف    سيدنا   اقاصد    ا باكي    قديم  ىلع  ا ماشي    وحدي
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  أين :   قال  الصّلة  من   انتىه  أن   بعدف  املغرب   صّلة  بهم  يصل  سيدنا   واكن  ، الشمس
 يف  فأدركوه   طلبه  يف  إخواننا   بعض   وأرسل  ،ادلباغ  عمر  با أ  واعتب  حيىي؟  أين  ؟حيىي

 . الطريق
  خطواته  لك  يف    انلبهان  سيدنا   يتبع  وحياته،  سريته  واتلعلق  احلب  ذلك  اكن

  قدوة   اكن  ،مظهره ىلع    وحىت  وأفعاهل  أقواهل  ىلع  ا ظاـهر    انلبهان  السيد  جتل  ترى   حىت
 .  سيدنا  أمر ىلع بناء   ومشورته رأيه إىل يرجعون وإلخواننا  أوال   نلا 

  بعد   اللكتاوية  جامع  من   خرجنا :  قال  -تعاىل  اهلل  رمحه -  وادلي  من   سمعت
  : الكريمة  اآلية   عن  يسأل  سائل  وإذ   داره   باب  إىل  سيدنا   نشيع  العشاء  صّلة

هي   إيىَل   فََرَدْدنَاهُ ﴿ مي 
ُ
َْعلَمَ   حَتَْزنَ   َوال  َعيْنَُها   َتَقَر    يَكْ   أ َن    َوتلي

َ
ي   وَْعدَ   أ َن    َحق     اَّلَل  ْكرَثَـُهمْ   َولَكي

َ
  أ

  ىلع   واقفني   حينها   وكنا   ،ويرشحها   يتلكم   سيدنا   فبدأ  ( 13)القصص    ﴾َيْعلَُمونَ   ال
 . الفجر  لصّلة  اتلمجيد بدأ حىت   داره  ىلإ املؤدي  اللكتاوية درج

  رمحه -  حيىي   وادلي  من  سمعت:  الفياض  حيىي   اهلل  عبد   ادلكتوريل أيخ  وقال  
  طريق  ويفي   ،اللكتاوية  خارج  إخواننا   بعض   مع     سيدنا   بصحبة  اكن  أنه   -تعاىل  اهلل

  ىلع   املوجودين   واملحتاجني  الفقراء  ىلع  انلقود   ينفق    اكن  اللكتاوية  إىل  عودتهم
  بيق  حيىي  ياشيخ:  يل  قالة  اللكتاوي  جامع  باب  إىل  وصوهلم  وعند  الطريق  قارعة
:  هل  فقلت  حمتاج؟  أنت  فهل   ميع   ويه  اجلامع  أدخل  أن   أريد  وال  مصاري   عندي 

  عنده   يبقي   ولَم  إخواننا   بعض   إىل  فأعطاـها   -هلل  واحلمد-  مكتيف  أنا   ياسيدي  واهلل
 .بمعيته اللكتاوية ودخلنا  ارحتت اآلن  هلل احلمد:   فقال .انلقود  من ا شيئ  

عبد  ابن سيدنا    من  سمعت :  قال  حيىي   عبد اهلل  ادلكتورأيخ    ا أيض  يل    روى   وقد
  العراق   إىل   سافرتم  إذا :  فاروق  وأليب  يل   يقول    سيدنا   اكن:  يقول  الشيخ  أبو  اهلل
 «. الفلوجة يف الفياض حيىي  احلاج عند إال تزنلوا  فّل 

كتاب  األلوس   ـهشام  الشيخ  عنه  وكتب انلبهان»  يف  آىخ  )واكن    «السيد  قد 
  عمه   ابن  واكن  ،ظاـهرة  عناية  ابن   الفياض   محد  حيىي  الشيخ   اكن »  :(سيدنا   بينهما 
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د  جاسم  احلاج   ىلع   تعرفوا   اّلين  أوائل  ومن  حلب  يف  ا مقيم    ا تاجر    الفياض  حمم 
د  سي دنا   لك  دراسته  تهلكما انت  اكن  وحيىي  أصحابه،  خاصة  من  بل    انل بهان  حمم 

  ـهناك،   اثلّلثة  الصيفية  العطلة  أشهر   ويمض   حلب  ىل إ  يسافر  اآلصفية   يف   اعم
  كنت:  قالف   نفسه  عن  حدثين   وكما   بأمه  الرضيع  تعلق    بسي دنا   قلبه  فتعلق
 اّلابلة  احلديقة  أوراد  بعض   يقطف  وـهو  زنبيّل    محلأ    سي دنا     خلفمرة    أميش

تَاَب   ُخذي   حَيىَْي   يَا   ﴿:    يل  فقال  يقتطف،  ما   فيه  مجعأ  بمقص، ة  الْكي   مريم ) ﴾  بيقو 
12.)    

  ولم   م1953  اعم  مرة  أول  رآه  أن  منذ    سي دنا   مع  طويلة  صحبة  حيىي  وللشيخ
ام  حيىي» :    عنه  قال  وقد  تنقطع،   ، تقع  ولن  عليه  أنظارنا   ،ذات   حيىي  ـهو  ـهذا  ،شم 

  ، خلفه ومن  قدميه  حتت ادلنيا  اكنت  بل  ؛ ادلنيا  تأخذه  لم   نعم .  «ادلنيا  أخذته  ما   حيىي
  وتشييده ،  املتخاصمني  بني   وإصّلحه،  للسائلني  وعونه،  للمعوزين  بتفقده  فهو

 أعيان  من   وعني      سي دنا   ثارآ   من   أثر  العلم  لطلبة  ومساعدته،  للمساجد
  تلتيق   تكاد  وال  ،حديثه  جمالسه  ل  مَ يُ   ال  ،انلاس  بني  حمبوبه  وشخصية،  الفلوجة

 .   انل بهان سي دنا  سرية  من ا شيئ   لك  ويذكر إال معه
    بيته  إىل  الكبييس   الفياض   محد  حيىي   والشيخ    انل بهان  سي دنا   داعين 
  وضع   ثم    وأوقد  املطبخ  إىل  بنا   فأخذ   غريه،  ادلار  يف  يكن  ولم  الغداء  وقت  فحان

مه  صحن    يف  أفرغه  جَهز  إذ  حىت  بيطة«قرن»  فيه  ا ْدر  قي  :  نلا   قال  الطعام  وأثناء  نلا،  وقد 
 .    حياتنا  حلظات أسعد  يف وحنن عظيم انرشاح يف وـهو اشبعوا، اشبعوا 
 كنت :  قائّل    بالعراق  الفلوجة  من  الكبييس  الفياض  محد  حيىي  الشيخ  حدثنا  
ر   يتوضأ   يوم   ذات  فأبرصته  رأيتها،  لو   فتمنيت    كتفه  يف  اليت   بالعّلمة  أسمع   فشم 
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  اّلـهب   لرية  وحجم  بسعة  بها   فإذا  انظر،:  يل  يقول  وكأن ه  ورفعهما   ذراعيه  عن
 .(1)«الرشادية

  محد   حيىي  الشيخ  عرفُت   منذُ »  :فقال  صيخ  حامد  الشيخصديقه    عنه  وحدثين
ده  اهلل  رمحه-  الفياض ة  يف  وـهو  -آمني  برضوانه  وتغم    الصّلح   مظهر  ،ا دائم    القم 

ينُها   األمورَ   يزين  ،العقل  راجح  واإلصّلح،   انلبهان   بسيدنا   الُمن ور  برأيه  ويُز 
  فهو   باستشارته  إخواننا   من  ا كثري    أوىص  الكريم  سيدنا   ألن    احلكيمة  ومشورته 
 . أمني مستشار

  مجع  الصدوق،  للتاجر  َمثَّل    يلكون  اتلجارة  اختارثم    ،الرشعية  العلوم  أكمل
 . وتعاىل سبحانه خالقهما  ـهمتُهُ  اكنت بل إيلهما  تيلتف  ولم ،واآلخرة ادلنيا  بني

  من   يأخذ  ،تُر دُ   ال  لكمتُهُ   واكنت  العلماء،  دلى  ا وحمبوب    ،اتلجار  عند  ُمطااع    اكن 
تب    هلم  جعل  اّلين  واملحتاجني   العلم   طلبة  يلعطي  وأمانة  بثقة  األغنياء   ا شهريًّ   ا ُمر 

 . حاجتهم يسد  
  أو  طاعة  يف  إياَل    أرَهُ   لم  ادلنيا   يف   به  عهدي  آخر   وحىت  م   1968  اعم   عرفتُهُ   منذ

 . أحواهل من كثري يف انلبهان حممد سيدنا  جتليات عليه  ترى   حىت ،ألخ حاجة قضاء
 .طارق  من خيلو ال مزنهل يكاد ا مضياف   اكن، الضيف حُيب   
هُ   اكنو   من   عنده   ينشد   أن  منه  يطلب  -اهلل  رمحه -  الفياض  حممد  احلاج  عم 
  بصوته  فينشد  ،ا طلب  هل    ير د   فّل   وغريه   الفارض   بنسيدنا عمر  ل   واألناشيد  املدائح
 . اهلل أـهل القوم مدارج معارج يف بها   يرسي   اليت  وروحانيته الشيج

  :ويقول  يودعين   فيخرج  ،السفر  أنوي   عندما   وخاصة  ،باستمرار  أزوره   كنُت 
 سيدنا   املتلك م  وكأن    يقوهلا   اكن  «يُضام  ال  السّلم  رافقه  ومن  السّلم،  اسمه  رافقك»

 .انلبهان
 

 (. 216:  1) 3( و ط 131: 1) 1( انتىه من كتاب »السيد انلبهان« ط1)
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  اجلبال  ـهل  فسألين  -اهلل  رمحه-  احلارون  أمحد  الشيخ  زرُت »:  قال  ا يوم    حدثنا 
: فقال  ينقص،  أو  يزيد  نراه  ال  ـهو  ـهو  واجلبل  اجلواب،  أعرف   ال  ألين  فسكُت   تنمو؟

وـها   لكن  تنمو  اجلبال» و  تلحت،  نم   كما   (7)انلبأ  ﴾  اأوتاد    واجلبال﴿  يتوقف  ال  انلم 
  الكمه   يواصل  ُثَم    وحتت،  فوق  من  ينمو  واإلنسان  لفوق،  ينمو  وانلبات  الشجر  أن

  من   يتعجبون  انلاس:  احلارون  الشيخ  فيقول  -اهلل  رمحه-  احلارون  أمحد  الشيخ  عن
رية،  القنبلة   هلا   تعاىل   اهللُ   أذن  لو  والُموجب  السالب   فيها   حصوة  أو   حجر  لك   اّل 

 .«ذري ة قنابل لك ها  ألصبحت
  العزلة   هل  تعاىل  اهللُ   فأراد  ،معهم  والسهر  ،انلاس  خمالطة   حيب    حيىي  الشيخ   اكن

 . مواله لغري بقية   فيه يبَق  فلم  عنهم به َفَغي بَهُ  اخللق عن
   ؟بزائريك تشعر  ـهل فسأتُلهُ  احلالة  تلك ىلع وـهو  مرضه عند  املنام يف رأيتُهُ 
  خارج   وحىت   حويل  يدور   ما   وأعلم  يقولون  ما   لك  وأسمع  أعرفهم  نعم:  يل  فقال

 . حجريت
  الفياض حيىي  الشيخ زرُت قال:    وت ح  نارص  حممود ادلكتور   الشيخ  خألا يل  حىك

  يفتح   ان  يريد   ونظر   إيل    فاتلفَت   احلوت   حممود   الشيخ  ـهذا:  هل  فقالوا   غيبوبته  يف
ثين  عينيه  .«عيناه دمعت ُثَم   يلحد 

 : (1) الشايم حسني اهلل  عبد  الشيخ  عنه يل وكتب
 العاملني،  العلماء  من  فهو  األمة،  أعّلم  من  علم  الفياض  محد  حيىي  احلاج»
  انلبيني   مع  الصدوق  اتلاجر»  :ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  فيهم  قال  اّلين  الصادقني  اتلجار  ومن

 .(1) «والشهداء والصديقني

 

  من   القسم اثلالث  يف   سريته  تأت   م(:1951-ـه1371الشيخ عبد اهلل حسني محدان الكبيس)  (1)
 .   «احلسان ادلرر »
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 .وادلنيا   ادلين بني مجع رجل انلبهانية، ادلوحة  أعّلم من واحد ـهو
  ، منه   أنظف  وال  ألطف  رأيت  فما   واحلرض  السفر  يف  عديدة  سنني  صاحبته

 .اللطافة  وباطنه انلظافة ظاـهره 
  ألي  أو  ملسجد   ترباع    أو  مساعدة    أحد  منه  ماطلب  حدود،  بّل   كريم  جواد

  العمل   أي  أدري   ال!  اهلل  عبد  يا   أيخ  يا   :يل  يقول  اكن  ا ودائم  .  ال:  وقال  دينية  مناسبة
    .تعاىل  اهلل عند  مقبول

  الصادقني   املريدين  من  واحد  أنه  يذكرك   وسلوكه  تعاىل،  باهلل  يذكرك   حاهل
 . العزيز رسه  قدس ،انلبهان لسيدنا 
  حمب   فهو  ،   سيدنا   عن  يرويه  ا الكم    أو  قصة  نلا   ويذكر  إال  ا جملس    جنلس  ال
  ادلنيا  ،وأفعاهل  ألقواهل  احلقييق  باالتباع  حمبته  ىلع  يربـهن    انلبهان   لسيدنا   صادق

 . قلبه يف وليس يديه يف
 غرفة   إىل  وجئنا   ،  سيدنا   حرضة  وزرنا ،  لللكتاوية  معه  دخلت  مرة  أذكر

  بباب   وحنن  ،املسجلة  سيدنا   دروس   من  درس    إىل  لّلستماع  فاروق  أيب  سيدي
 . «كرامة  وـهذه .حيىي  جا ح يا   ادخل  تفضل: يقول املسجلة  من بسيدنا  وإذ الغرفة

 . حواهلمأ ويتفقد ،الفقراء خواطر  جيرب -تعاىل  اهلل رمحه- اكن
  فمررنا   كبري  مجع  ـهناك  واكن،  الفلوجة  وجهاء  أحد  تعزية  يفكنا    مرة  أذكر 

  نلجرب   عندـهم  نلجلس  تعال  :يل  فقال  أحد  دليهم  يكن  فلم  أخرى   بتعزية
 . «عليهم يتوافدون رأونا  حينما   انلاس وأخذ خواطرـهم

 
 

ابليوع 1) )كتاب  يف  الصحيح«  »اجلامع  يف  »الرتمذي«  أخرجه  وتسمية  -(  اتلجار  يف  ماجاء  باب 
 ( 507:3( )1209) إياـهم( برقم  ملسو هيلع هللا ىلص انليب 
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الفياض   حيىي  الشيخ  »اكن  املحمد:  عمر  عثمان  ادلكتور  اهلل–يقول    -رمحه 
بالشيخ حممد ويل احلليب الرتيك، وبينهما صداقة وحمبة، ورابطة قوية،   ه شديد الشب

الكرم طبيعته وسجيته، وجملسة ماتع منور بذكر اهلل وأحبابه خاصة سيدنا انلبهان  
  إنسان ا زار  إذا  اكن  بد.  للملوك    ال  تقدم  بيته  يف  ودعواته  بهدية،  هل  يأت  وأن 

 فالكرم عنه الحدود هل«. 

 :  ووفاته مرضه
 اجلمعة  يوم  صبيحة  ويف   ،سنوات  مخس  قرابة  الفراش  طريح  فبيق  املرض   أوقعه

  سحاب   مقربة  يف  ودفن  ربها   إىل  روحه  فاضتم  2014أيار    2  املوافق،   ـه1435رجب    2
انعَ القريبة من مدينة   .م 

 :    مصادر الرتمجة

 .«انلبهان  السيد» كتاب •
الفياض   صّلح  الشيخ •   اهلل   عبد   الشيخو  صيخ،  حامد  الشيخو  ،حيىي 

  .مراسلة كتابية، ادلكتور عثمان عمر املحمدو، الشايم حسني
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 ( 1)( الشيخ يوسف زين80)
 م 2014  –  1954هـ/  1435 - 1373

 

  بن   عيىس  بن   حممود   بن  حممد  بن  يوسفالشيخ    ـهو
 . سب نْ يُ  وإيله زين،  حممد بن رشيف بن مصطىف 

  سيدنا   جهة   من   انلبوية  ادلوحة   إىل   نسبه  وينتيه 
 عليهم -  الزـهراء  فاطمة   والسيدة   لع   سيدنا   بنا  احلسن
  يف     انلبهان  حممد  سيدنا   النسبة   ـهذه  أقر   وقد  -مالسّل 
 لسيدنا،   وقصها (  2) الزين  حممود   أمحد  احلاج  العم  رآـها   رؤيا 
  أمحد   حممود   ادلكتور  الشيخ  أستاذنا   من  ذلك  سمعُت   وقد

 . تعاىل اهلل  رمحه ،الزين

 :    ونشأته والدته
 .ـه1373-  م1954  اعم  انلريب   باب  يحيف    حلب  مدينة  يف  -تعاىل  اهلل  رمحه-  ودل

  فقد   بغداد،  يف  -اهلل  رمحه-  وادله   يقيم   اكن   حيث  العراق  يف  به  احلمل   حصل   وقد
 انتقلوا   ثم  1952م  حىت  م1948  اعم   من  املوصلمدينة   يف سنوات أربع  اعئلته  سكنت

 

ـهو    (1) الرسمية  األوراق  يف  الرسمية  ـهكذا  فكنيتهم  أمحد  عمهم  أوالد  )زين( خبّلف  وإخوته 
   )الزين(.

 (. 9)  رقمها  الكتاب ـهذا  يف ترمجة هل (2)
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  أربع   أتم  حىت  بغداد  يف  واعش  حلب،  يف  وودل  بغداد  يف  به  احلمل  فحصل  بغداد،  إىل
 .الشهباء حلب  إىل  أرسته مع اعد  ثم سنوات،
  واألقارب  واألـهل  األرسة  لك  من  حمبوب ا   شخصية  صاحب  صغره   من  اكن
 . واجلريان
  -تعاىل  اهلل  رمحه-  زين   حممد   احلاج  وادله  أدخله  العمر   من  السادسة  بلغ  وملا 
  اخلوجة  إىل  -تعاىل  اهلل  رمحها -  وادلته   واصطحبته  االبتدائية،  العظمة  يوسف  مدرسة
  وبعد   ،املدرسة  يف  الصباح  يف  فكن  ،الكريم  القرآن  قراءة  يلتعلم  ؛ابليت  من  القريبة
 . (واخلوجة امرأة تعلم القرآن لألطفال الصغار) اخلوجة  عند  الظهر
 . وأرسته وادله ليساعد يعملاكن   الرسمية العطلاألسبوعية و العطلة يوميف و

  إىل  -تعاىل  اهلل  رمحه-  الزين  حممود بن    أمحد  احلاج  العم  جاء  دةامل   تلك  ويف
  بعد   فأحبه  ،الكريم  جنابه  ىلع  وتعرف    انلبهان  حممد  الشيخ  سيدنا   باهلل  العارف

 وابلون  الكبري  الفارق  ورأى  واتلصوف،  الطرق  شيوخ  من  آخر  إىل  شيخ  من  تنقله
  َل ق  نَ تَ   تتابع  األرسة  واكنت  الشيوخ،  من  رأى   من  وبني   انلبهان  سيدنا   بني  الشاسع

 بيت  يف  يسكن  اكن  ألنه  الشيوخ  ـهؤالء   مع  وأخباره   وقصصه  أمحد  احلاج  العم
  املقام   به  استقر  وملا   -تعاىل  اهلل  رمحه-  زين  حممد  احلاج  األكرب  أخيه  بليت  مّلصق

  احلبيب،  السيد   مع   ايلومية  أخباره   لألرسة  ينقل  اكن    انلبهان  سيدنا   رحاب  يف
 رأوا   مما     سيدنا   إخوان  يتحدث  وما   ومواقفه  الكمه  من   سمعه  ما   هلم   ويذكر 

ا   وتزداد  تتعلق  األرسة  أرواح  فبدأت،  العظيم  السيد  ـهذا  مع  واعيشوا   وسمعوا    تعلق 
  وفطرته  قلبه  بطيبة  املعروف  الفىت  ـهذا  بينهم  ومن  ،  انلبهان  بالسيد  وحبًّا 

 سيدنا   عن  باحلديث  العم  بدأ  فإذا  ،تهدأ  ال  اليت  ومقابله  حبركته  واملعروف  السليمة
ا  واتلمس  ،الشيخ يوسف  سكن    انلبهان   يفوته   ئلّل   الكريم  العم  جبانب   موضع 
 . العظيم  السيد ـهذا عن  الكمه  من حرف 
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رمحه  -  الزين   أمحدبن    حممود   الشيخ  روحه   وتوأم  عمه   ابن  بصحبة  يذـهب   وبدأ
  اهلل   أكرمهما   وقد  ابلديع،  املحمدي  الوجه  برؤية  نحيظيا   هما عل    اللكتاوية  إىل  -اهلل

 . ذلك ىلع وواظبا  وتوجيهاته، الكمه وسماع انلبهان سيدنا  برؤية تعاىل
  اليت  العلية  اللكتاوية  املدرسة  إىل  بالصعود   سارع   االبتدائية  ادلراسة  أتم  وملا 

 فيها   للتسجيل  م(1964)اعم    سنوات  ثّلث  قبل    انلبهان  سيدنا   أنشأـها   قد  اكن
  الوقت   ذلك  يف    انلبهان  سيدنا   توجيه  اكن   حينها   ولكن  أمله،  منتىه   ـهذا  واكن

  ، وادلاعة العلم لطلبة املاسة الريف حلاجة ؛الريف أبناء من ممكن  عدد  أكرب لقبول
ا   فذـهب  قبوهل،  تأجيل  فتم  معلق   قلبه  أن  إال  فلسطني  إعدادية  يف  للتسجيل  مضطرًّ
  يف   رسب  اثلاثلة  السنة   ويف،  سنوات  ثّلث  مضض   ىلع  فيها   ودرس   ،اللكتاوية  يف

 األول،  الصف  منذ   األوىل  ادلرجة  ىلع  بمنافسته    املعروف   وـهو،  اإلعدادية  امتحان
  إيله   اّلـهاب  عن  ينقطع   لم  واّلي   ، حيب  اّلي   املكن  إىل  ادلخول   بطلب  ة ر  الكَ   فأاعد

  ـهذه   يف  قبوهل  وتم  أخرى،  مدرسة  يف  قضاـها   اليت  اثلّلثة  السنوات   من  يوم  أي  يف
  حيدث اكن    كما   حياته  يف  يوم   أسعد  واكن  «الرشعية  العلوم  نهضة  دار»  احلبيبة   ادلار

  تذكر   لكما   عينيه  من  تنهمر  وادلموع   ،عمره   أيام  آخر  إىل  عليه  يتعرف  من   لَك   بذلك
  ، أخّلقه  وطيب  ،قلبه  ورقة  ،دمعته  بقرب   ا معروف    -اهلل   رمحه -  واكن  ايلوم،  ذلك

 . عرفه من  لك عند ومعرشه 
  ما   سنوات  مخس  احلبيبة  ادلار  ـهذه  رحاب  ويف  ،انلبهان  السيد  رحاب  يف  قىض

 قليلة  لسااعت  يذـهب  اكن  اإلجازات  أيام  يف  حىت  رضوري   ألمر  إال  يفارقها   اكن
 .  الطاـهرة الرحاب يف  اإلجازة وقضاء بالعودة ويسارع  ،مّلبسه ويغري ،يستحم

ُ   ما   لك  يف  سيدنا   إىل  يرجع  اكن  أنه  ا مرار    يل  حىك   وقد   هل   يعرض   أو  عليه  شلك ي
 .وساوس  من  هل يعرض   فيما  السيد  إىل نفسه ويشكو ،فكر من

ادلتابع   أخوه  فقكتوراحلديث  ربيع    بعد  احلبيب  السيد   إىل   مرة  جاء  ل:ا حممد 
  يلتذاكرا   اهلل   يف  وأخ  صاحب  اختاذ  برضورة   ا سيدن  فيه  أوصاـهم  للطّلب  درس 
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  يل   ختتار  أن  جنابك  من  أريد   سيدي   :فقال.  ويتناصحا 
  سيدي :  قال  تريد؟   من :  احلبيب  السيد   هل   فقال  ،ا أخ  

:    السيد  فقال.  يل  ا أخ    رشواين  حممد  الشيخ  أريد
  معه،   سيدنا   فآخاه  رشواين  حممد  الشيخ  ونادي   اذـهب 

  والشيخ   ا طابل     -تعاىل  اهلل  رمحه-  يوسف  الشيخ   واكن
 .ا موجه   -اهلل حفظه- رشواين حممد

  من   يطري  أن  يكاد  وـهو  منه  سمعتمرة    وكم
  وـهو   ،ا طرب    يرقص   قلبه  أن   يسمعه  من  وحيس  الفرح،

 .  انلبهان سيدنا   مع هل حصلت حادثة يروي 
  إىل   وصلنا   وملا   ،  سيدنا   مع   رحلة  يف  اللكتاوية  يف  طّلب   وحنن   ذـهبنا »:  لقا 

  حسان   الشيخ  أستاذنا   اقرتب   ثم  ،  السيد  بمعية  الفطور  طعام  تناونلا   مرْ الكَ 
  امليش   يف  يأخذوا   بأن  للطّلب  يسمح  أن  واستأذنه  سيدنا   من  -اهلل  رمحه-  فرفويط
  الطّلب،   وانطلق  هلم،   باإلذن    سيدنا   وتكرم   م،رْ الكَ   يف  أنفسهم   عن  والرتويح

  فيه  بطبق   لسيدنا   وجاؤوا   الطّلب،   من   ونفر   األساتذة  بعض     سيدنا   حول  وبيق 
  لك   فم  يف  ويضعها   برتقال  قطعة  يأخذ    سيدنا   فجعل  ومقطع،   مقرش  برتقال
  برتقال   قطعة   بوضع  سيدنا   أكرمين   وقد:  تعاىل  اهلل  رمحه،  يقول  الرشيفة،  بيده  طالب

  مد    وقد  املباركة،  اللقمة  ـهذه   مثل  أذوق   ولن  ذقُت   ما   فواَلل   فيم،   يف  الرشيفة   بيده
  يده   مد  ثم   يعطه   ولم   يده  سيدنا   فأرجع  بيده  اللقمة  يلأخذ   يده  الطّلب  أحد

 . «الطالب فم يف فوضعها  ثانية  مرة الرشيفة
 يوسف   الشيخ   نلا   حكـها   ادثةحب   زين  حممد  ابلاسط  عبد  احلاج  أيخ  ينرك  وذَ 
  سيدنا   من  فطلب  اإلشكالت،  بعض   يوسف  للشيخ  عرضْت »:  قال  -تعاىل  اهلل  ـرمحه
 ابين  إي: سيدنا  هل فقال املدرسة،  يف ا طابل   اليزال واكن وحده، ئه بلقا  هل يسمح أن  

 وطرق  اللكتاوية،  من  يوسف  الشيخ  ونزل  ابليت،  إىل  الفجر  صّلة  بعد  اغد    تعال

 الشيخ يوسف زين
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  زين   يوسف:  قال  ؟من  ابلاب   وراء  من  اخلادمة  فردت  احلبيب،  سيدنا   بيت  باب
  سيدنا  غرفة  إىل  ودخل  الكريم،  اإلذن  وجاء  سيدنا   وأخربوا   سيدنا، مع  موعد  عندي
  اللمبة   ـهذه:  وقال  ،  احلبيب  فدخل  حمروقة،  الغرفة  يف  الكهرباء  ملبة  واكنت

  وأمسك   السلم  وصعد  اللمبة  سيدنا   وأخذ  ،والسلم  جديدة   ملبة  يل  ـهاتوا   حمروقة
  اللمبة   احلبيب  سيدنا   فك    ثم  األخرى،  بايلد  السلم   وأسند  بيد  باللمبة  يوسف  الشيخ

  القديمة،   مكن  جعلها و  اجلديدة،  اللمبة   منه  وأخذ  يوسف،  لشيخ ا  وناوهلا   املحروقة
  اكنت  اليت اإلشكالت لك فاحنلت: - اهلل رمحه -يوسف  الشيخ يقول الغرفة، فأنارت 
 .  «مدرستك إىل  اطلع ابين   ياَلل: هل وقال السلم، عن  احلبيب سيدنا   ونزل عندي،
  اهلل   رمحه -  يوسف  الشيخ   اكن  األىلع  الرفيق  إىل  احلبيب  سيدنا   انتقل   وملا 

.  انلاس  من  أحد  ىلع   حزنه  ما   ا حزن    فحزن  اخلامس،  الصف  يف  ا طابل    زال   ال  -تعاىل
  انتقال يوم بتفطره  أشعر  وأنا  ا قطع   تفطر قليب أن حقيقة  أحسست لقد واهلل» :يقول

 . «  سيدنا 
  جمالسه   ويذكر  ،  انلبهان  سيدنا   احلبيب  يذكر  يفتأ  ال-اهلل  رمحه  -اكن 

  األـهل  من   جيالسه  من   لك  أمام   احلبيبة  اللكتاوية  عن  ويتحدث   ومواقفه،  ولكماته
 حيث   و،  اللكتاوية  يعرف  يكن  لم  ولو  معه  جيلس  من  ولك  واألصحاب،  واألقارب 
،  رجاال    ،ا وكبار    ا صغار    انلبهانية،  ادلوحة  بركب  االتلحاق  ىلع  جلساءه  وحيث   ونساء 

  بانلفحات   أرواحهم  تلتلقح  ؛احلبيب  سيدنا   مدرسة  يف   أبنائهم  تسجيل  ىلع  األـهل
 ترغيبهم   وحاول  األبناء  إىل   انتقل  األـهل   من  استجابة  ير   لم   فإذا  انلبهانية،

 .باللكتاوية قلوبهم يلعلق الطرق   بشىت واستماتلهم
 أبناؤه:
  (خريج لكية الرشيعة يف جامعة الشارقة)أمحد اعمر و،  )مهندس طريان( حممد

 . وثّلث بنات
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 إخوته: 
اهلل -حممود أكربـهم    :إخوة  وثّلثة  أخوات   مخس   هل   ،ابلاسط  عبد و  ،-رمحه 

 . ربيع  حممد ادلكتورو

 : العلمية مسريته
 . (م 1966) اعم  االبتدائية الشهادة  ىلع حصل

  ادلراس  عاميف ال(  الرشعية  العلوم  نهضة دار)  اللكتاوية  املدرسةانتسب إىل ثم  
ونال شهادتها   وخترج م،  1969/1970   اثلاين   الصف  إىل  دخل وـهو    م. 1975  اعم   فيها، 

 . مبارشة

  األزـهر   جامعة  يف  وخترج  ،م1976اعم    الرشيف  األزـهر   جامعة  إىل  انتسبثم  
  السنة   امتحان  عن  ختلف  حيثم،  1980  اعم  (احلديث   قسم)  ادلين   أصول  لكية

 . العسكرية  اخلدمة بسبب اثلاثلة

 :اللكتاوية درسةم  يف  شيوخه من
  حوت،   الرمحن   عبد  الشيخ و  فجال،  حممود   ادلكتور   الشيخ و  لطيف،  حممد   الشيخ

 احليج،  بشري  صالح  الشيخو  حداد،  بشري  حممد  الشيخو  حسون،  أديب   حممد  الشيخو
  ابلاسط   عبد   الشيخو  انلارص،  محيدي  صالح  الشيخو  فرفويط،  حسان  الشيخو

 حممود   الشيخو  عّليا،  ادلين   عّلء   الشيخو  عباس،  الرب  عبد  الشيخو  حسون،
   . بيق من وحفظ ،منهم تويف من  اهلل رحم وغريـهم،  ،مربوك  محدي  الشيخو اجلوـهري،

 : وأصدقائه  زمالئه من
  وال   رأيت  ما   عرفه،  من  للك  حمبوب ا   ،األصحاب  كثري  -تعاىل  اهلل   رمحه-  اكن
 . أحبه إال عرفه  اأحد   سمعت

 م( 1975 -1974)  اعم السادس الفوج: اللكتاوية يف زمّلؤه 
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  عبد و  األمحد،  اللطيف  عبد و  ،محوي   زـهريو  الشيخو،  خليلو  احلمادة،  إبراـهيم
 ،مشاعل  لعو  ،مجعة  لعو   ،األمحد  املجيد   عبد  املجيد  عبدو  ،الشايم  اللطيف

  ، انلعمة  حممدو  ،الصالح  املحمد   حممدو  ،اليح  عبد  احلسني  حممدو  ،احلسني  اغزي و
  حممد و  ،األمحد  خري  حممدو  ، السيد  اهلل  عبد   حسني   حممد و  ،العثمان  أمني  حممدو

 ويلدو  ،األسود   موىس و  ،العمر  موىس   مصطىفو  ،احلوت   نارص  حممود و  ،زمزوم  غنام
 .  نانو

  أيخ   فهو  حلقين   أو  اللكتاوية  يف  سبقين  من   لك»:  يقول  -تعاىل  اهلل  رمحه-  اكن
 . «وصاحيب احلقييق

  -اهلل  رمحه-  الزين  أمحد  حممود   ادلكتور  الشيخ  قلبه   إىل  أصحابه  أحب  واكن
   . تعاىل  اهلل حفظه  ،احلوت  نارص حممود  ادلكتور والشيخ ،تعاىل

  والشيخ   مشاعل،  أمحد   لع  ادلكتور   الشيخ  :وأصدقائه  أصحابه  أقرب   ومن
اهلل-  كنو  حسني  والشيخ  محوي،  زـهري  والشيخ  بدلة،  اهلادي  عبد  والشيخ  -رمحه 
 . اليح  عبد حسني  حممد ادلكتور

 : العملية مسريته
ا  اللكتاوية املدرسة يف عمل ▪ ا  موجه   . م  1985 إىل م  1979 اعم من ومدرس 
ا   عمل ▪   اإلعدادية   املدراس  وبعض (  اخلرسوية )   الرشعية  اثلانوية   يف  مدرس 

 .واثلانوية
ا  عمل ▪  . حلب  مساجد من عدد يف وخطيب ا  إمام 
  دولة  يف  الفجرية  إمارة  يف  للجيش   معسكر   يف  ا وخطيب    ا إمام    عمل ▪

 . (م1994)  حىت( م1987)  اعم من العربية اإلمارات
  م 1994  اعم  من  الفجرية،  إمارة  مدارس   يف  اإلسّلمية  للرتبية  ا مدرس    عمل ▪

 . م2014  سنة األجل وافاه حىت
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 : وأخالقه  صفاته  من
  ادلمعة  رسيع  ،األخّلق  كريمفطريًّا،    ،ا رحيم    القلب،  طيب  -اهلل  رمحه-  اكن
ا   والصاحلني،  اهلل  وأويلاء  ملسو هيلع هللا ىلص   ورسوهل   هلل  حمبًّا   سخيها،  انلبهان  سيدنا   بمحبة   ـهائم 
  عيناه دمعت إال ه ذكر ما . 

صفاته  العظيم  ب  ومن  اكن    -تعاىل   اهلل  رمحهما -  بوادليه ره    هلما،  ا معظم  فقد 
  رفعَت   ما   يوسف  يا   عليك  يرىض اهلل:  تقول  مرات   -تعاىل اهلل  رمحها - وادلت   سمعت
  من  واكن(  ا دائم    بلطف  معها   خطابه  اكن  يعين)   اأبد    يب   نربت   وال  ،بوجيه  صوتك

 .  لألرحام صلة عرفتهم من أكرث
-  أنه  طّلبه  من  سمعت  بهم،  الشفوق  طّلبه  ىلع  احلاين  العطوف  املعلم  ـهو

  حىت   ويمازحه  ليستلطفه  يدعوه   يعاتبه  أو  ا طابل    يعاقب  حني  اكن  -اهلل  رمحه
  بمعاقبة   تعجل  إن  -اهلل  رمحه-  أنه  عنه  واشتهر  .أحزنه  أو   أبكاه  كما   يضحكه

  يدعو  أن  العقاب   ـهذا   من  أقل   يستحق  اكن   أو  بعقابه،  أخطأ   أنه   هل  وتبني   طالب،
  منه   يسمع   حىت   يرتكه   وال  يساحمه،  أن  منه   ويطلب  رصاحة،   منه  ويعتذر   الطالب 

 . يبتسم وـهو  ساحمتك لكمة
  بعض  مع  ا وأحيان    إخوته  وأبناء  أبنائه  ومع  صغار  وحنن  مرات  سمعته  ولقد

 للنية   ا استحضار  (  الغّلم   ـهذا  أو  الصيب  ـهذا  تأديب  نويت)  :بانلية  جيهر   وـهو  طّلبه
 .الرتبية  يف انلفس حلظ اوابعاد  

  ما   ا وكثري    طفل،  بكاء  سماع  حيتمل   ال  أنه  -اهلل  رمحه-  قلبه  رمحة   من  اكن
 . متألم طفل بلكء يبيك رأيته

 : ووفاته مرضه
 املوافق  ، ـه1435  لعام  األول  ربيع  شهر  من  عرش  احلادي  األحد  يوم  ضىح  يف
 مودعة   باريها   إىل  الكريمة  الروح  فاضت  ،م2014  لعام  اثلاين  اكنون  من  عرش  للثاين
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 ا غريب    اإلماراتية،  الشارقة  بمدينة  القاسيم  مشىف  يف  ذلك  واكن  ادلنيا،  احلياة  ـهذه
 .الشارقة مدينة يف -تعاىل اهلل رمحه- ودفن ،ا مهاجر  

 : فقال العيل ربيع نور  حممد  ادلكتور  الشيخ صهره  رثاه
عنْ  رحلت  ابليه  انلور  مودل   ـ يف 

 

يوسف  ـــا   يا  ا  م  متبس  ا   طائع 
 

شَ   فرتكَت  مرارة   في غَ يف   الفؤاد 
 

تنصف   ال  حقيقة  ادلموع   إن 
  

لطيبه مثيل  ال  درك   هلل 
 

توصف  ال  أوصافها   دف اقة 
  

أمينهوحنانُ  أنت  املوصوف   ك 
 

املرـهف ومّلكُ   الفؤاد  ذاك   ه 
 

يرتيم  طيفك  األجفان   وذوائب 
 

تذرف   املدامع  حيث  حضنها   يف 
  

رحلَت  من  رحلَت   يا   وإنما   فّل 
 

تتوقف  مهجة  يفارق   جسد 
   

فسن    آثرَت   كنَت   إنْ   ة  الرحيل 
 

تتشوف لكن    حنوكم   رويح 
 

ملضيفه  عفوه  ريب   وسألت 
 

يتلطف   بعبده  اإلهل   إن 
 

 : مصادر الرتمجة
 . زين  حممد ربيع حممد ادلكتور الشيخ شقيقه ـهذه الرتمجةيل   أعد •
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غيض   رَبهم  فيضي   نْ مي   ـهذا  َعَرفوا  اّلين  الرجالي  ـهؤالءي   اهلل    نسأُل ف،  تراجمي 

القديَر   َدْربَهميوفقنا    أنْ العَل  احلَ ،  نلقتيف  موقف  بهم يف  ، نلحظى رْش وأن جيمعنا 

بأطيبي  رايةي   منهم  وقدوتي سيدي   املحمديِّ   الوارثي   نرَْش، حتَت  انلبهان  نا  نا  ، حممد 

 .  ساناحلي  ري رَ ادل   وأصحابيهي 

العبدُ أمَ  فإين   ا  ريب    أطلُب   الفقري،  أيِّ من  عن  تقصري  زلل    العفو  وأقول  أو   ،

 للقراء الكرام: 

فَ يْ عَ   دْ جت   وإنْ  اخلَ ب ا   ّل لَ ُسَد 
 

مَ جَ فَ   عَ   نْ َل  وعَ   َب يْ ال   ّل فيه 
 

والصّلة والسّلم األتمان األكمّلن  أن احلمد هلل رب العاملني،  دعواَي  وآخر  

وـُهداه    ومن اقتىف أثره ، وىلع آهل وأصحابه  حممدونبينا وحبيبنا وقدوتنا  سيدنا  ىلع  

 إىل يوم ادلين. 
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 . أمحد بن حممد عبوش 
  18 ـهاملوافق   1399شعبان    22من موايلد سورية حلب  

 م. 1979تموز 
درس اإلعدادية واثلانوية يف مدرسة دار نهضة العلوم  
الرشعية )اللكتاوية( حبلب، وخترج فيها ونال شهادتها  

   .م1997اعم 
القرآن من دار نهضة العلوم الرشعية )اللكتاوية( يف  شهادة حفظ  ىلع  صل  ا ح

 م. 1997حلب اعم 
 م. 2001صل ىلع الليسانس من لكية الرشيعة اإلسّلمية جبامعة األزـهر اعم ا ح
الشيخ حممد مجال املرصي عن شيخه  ىلع  صل  ا ح إجازة يف قراءة حفص من 

 ـه. 1439/ 12/3 حممود عبدو نرصة عن شيخه حممد جنيب خياطة بتاريخ 
قرأ العديد من الكتب العلمية ىلع الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف أبو ظيب،  
مثل: ألفية ابن مالك، اغية الوصول، إضاءة ادلجنة، عقود اجلمان يف ابلّلغة، 

 المية األفعال، وغريـها.
)اللكتاوية(:  الرشعية  العلوم  نهضة  دار  مدرسة  يف  شيوخه  صالح    من  الشيخ 

فرفوبشري،   حسان  عباس،  وويط،  األستاذ  الرب  عبد  اهليب، والشيخ  رجب  الشيخ 
حوت،  و أمحد  سالم،  والشيخ  نبيه  حممد  محزة،  والشيخ  بّلل  حممد  والشيخ  الشيخ 

الزين،  والرشواين،   حممود  سالم،  وادلكتور  املنعم  عبد  اجلواد والشيخ  عبد  الشيخ 
الشيخ حسني كنو،  والشيخ حممد أمني مشاعل،  وادلكتور حممود حوت،  والعاشق،  

 أمحد جودت خرض، وغريـهم. والشيخ عبد الرمحن ذمة، والشيخ عبد اهلل عزو، و
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