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 فضيلت الشيخ عبد الوكيل الدروبينبذة عن حياة 

 يف كل عصر ألىل العصر إعجاز  ما ابن الدرويب إال آية وذلا
 فذاك باخلري قد حاز الذي حازوا  إلن يكن بعده أو قبلو بشر

العابد سيد ادلتواضعني والزاىدين الشيخ عبد الوكيل بن  الذاكرىو شيخ الشافعية الفقيو ادلوحد 
عامل كتيب صويف، وفقيو  بد الواحد بن السيد سعيد بن السيد سليم الدرويب رضي اهلل عنهم.السيد ع

 شافعي متمكن.
فدرس يف كتاب الشيخ وتعلم هبا وقرأ على علمائها وحفظ ادلتون، ولد ونشأ يف محص نشأة دينية، 

عمر شرقي محص. قرأ  أمحد عبد السالم، وكان يقرؤىم أيضا النحو بني ادلغرب و العشاء يف جامع الشيخ
 ادلتون و ىو صغري، وحفظ األربعون النووية. وعمل يف النسيج )ادلسدة( حني بلغ سن الثامنة عشرة. 

زار جبا لزيارة الشيخ سعد الدين اجلباوي أحد خلفاء موالنا الشيخ أمحد الرفاعي قصد دمشق و مث 
والتقى بالشيخ ابراىيم الغزي الزبداين، مر يف طريقو على  رضي اهلل عنو، وأثناء عودتو من ىذه الزيارة

ومكث فيها و استأجر دارا ىناك، وعمل عند أحد الباعة، مث عني قيما ومؤذنا يف ىناك فأعجب بو، 
ادلسجد الكبري، وىنا الغاية اجلزء األول يف العبادات وأول ادلعامالت. مث جلس يف درس مدرس الزبداين 

  رلالسو العامة و اخلاصة، ودرس عليو علوما كثرية العالمة الشيخ إبراىيم الغزي، فمكث يف
 يف الفقو الشافعي  قرأ الباجوري على ابن قاسم، واألنوار لألردبيلي.

ويف احلديث النبوي  قرأ شرح الغريزي على اجلامع الصغري، والشرباخيطي على الربعني والنووية. 
على ىامش مصباح الظالم(، وجزءا من شرح وشرح األربعني النووية للهيتمي، وشرح األربعني للشبشري )

 الزرقاين على ادلوطأ.
، ابن عجيبة وابن عباد. والرسالة القشريية، والعهود و ادلنن نويف التصوف  قرأ شرح احلكم لكل م

للشعراين. كما قرأ بعضا من كتب الشيخ يوسف النهاين  شواىد احلق يف االستغاثة بسيد اخللق، حجة 
 وشرح الرائية الكربى والصغرى. اهلل على العادلني،
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لو يف تقرير العبادة. كما تعرف الشيخ عبد  وقد سؤل عن الشيخ إبراىيم الغزي فقال  ما رأيت مثيالً 
يف الزبداين  الوكيل رمحو اهلل تعاىل على الشيخ حسني األزىري عبد احلق فقرأ عليو األصول، وأقام درساً 

قواعد الدين للشيخ رضوان العدل يف جامع اجلسر. و يف عام  صباحا يف كتاب روضة احملتاجني يف معرفة
تزوج موالنا الشيخ عبد الوكيل من آل جندل الرفاعي )من محص(، و أعقب ذكرين و بنتني،  1441

تاب إعانة الطالبني ولو شرح على كسيدي نبيل ادلهندس ادلبدع، وسيدي زلمد مهندس قرأ على والده  
فعمل يف بيع النب والشاي  1441الشيخ عبد الوكيل إىل دمشق سنة عمدة السالك. مث انتقل سيدي 

 .1454تب مدة أحد عشر عاما حىت لكوبيع ا
وكان الشيخ رمحو اهلل يًتدد حني يقدم إىل دمشق على جامع الدرويشية حيضر رللس شيخ اجلامع 

من ملتقى  بعضاً ، وحضر عنده الشيخ أمحد الصويف احلنفي الذي بلغ من العمر حوايل السبعني عاماً 
من شرح الباجوري على جوىرة التوحيد. وكان متجر  من التاج اجلامع لألصول وبعضاً  األحبر، وبعضاً 

الشيخ مركزا لدراسة الفقو، إذ كان حيضر إليو طالب العلم أمثال الشيخ شهري عريب كاتيب ليقرؤوا عليو 
سكري إمام جامع الدرويشية فاستلم الفقو الشافعي وأصول الشريعة الغراء. مث مرض الشيخ نسيب ال

 . 1461إمامة و خطابة سنة  الشيخ عبد الوكيل إمامة اجلامع وكالة دلدة ثالث سنوات، وتسلمها رمسياً 
وكان يقام يف اجلامع دروس يلقيها الشيخ زلمود احلبال والشيخ نايف العباس، فكان إذا غاب 

وكيل. ويف دمشق جالس الشيخ عيد البغجايت )من أحدمها أو سافر أناب عنو يف التدريس الشيخ عبد ال
الميذ الشيخ أيب اخلري ادليداين(، وقرأ معو كتاب الشفا للقاضي عياض. ولطادلا جالس الشيخ عبد اجمليد ت

الطرابيشي الفقيو احلنفي. وما أن حضر رمحو اهلل إىل دمشق حىت بدأ بالتلمذة على شعراين زمانو الشيخ 
عد أن خلفو الشيخ عبد ودخل اخللوة معو، وحضر رلالسو كلها، مث من ب 1463زلمد اذلامشي وحىت 

حلضور رلالسو ال ينقطع عنها. ومنذ أن أسس الشيخ  الرمحن الشاغوري انضوى حتت لوائو و بقي مالزماً 
عارف عثمان رللس الصالة على النيب صلى اهلل عليو و سلم يف البيوت مث يف دار احلديث، مث يف 

 عد صالة الفجر.ادلساجد وىو مل ينقطع عن ادلواظبة عليها يوم األربعاء من ب
أقيمت يف غرفة الشيخ عبد الوكيل رلالس عظيمة يف كل الفنون و العلوم الشرعية، من بعد صالة 
الظهر وحىت ادلساء و رمبا بعد العشاء. فقد أقام جلسة مساع يف ليلة األحد امتدت عشرة سنوات كان 

الشيخ وجيو الرباط، والشيخ عبد حيضرىا  موالنا الشيخ عبد الرمحن الشاغوري، والشيخ عدنان النجار، و 
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القادر الكالس )مؤذن اجلامع(، وحيضره بني الفينة و الفينة بعض ادلنشدين منهم األخ منري عقلة، وكانت 
اجللسة متتد ساعات تشرح فيها القصائد يف التوحيد والتصوف. وكان الشيخ عبد العزيز عيون السود 

رة باإلميان والعلم والتقوى، وجتول ادلناظرات العلمية وتظهر عندما يزور دمشق يقدم إىل ىذه الغرفة العام
مكانة شيخنا العلمية فيخرج الشيخ عبد العزيز من غرفتو وىو يدعو لو على شيئني  على ىذا العلم الذي 

إال وشرهبا من يد الشيخ،  على كأس الشاي اليت كان ال يدخل أحد الغرفة زائراً  قدمو الشيخ، وثانياً 
يبقي نقطة واحدة يف أسفل الكأس، ألن الشيخ ينبهو بأن الشيخ ابن حجر اذليتمي نبو  ة واليشرهبا كامل

 لنعم اهلل تعاىل. عليها وأمر هبا حفظاً 
ويف أواخر حياة الشيخ سعيد الربىاين قدم إىل غرفة الشيخ عبد الوكيل يف جامع الدرويشية وعرض 

مد اذلامشي سلمين إياىا أسلمك إياىا"، فقال عليو أن يكون خليفة لو وقال لو  "كما أن السيد زل
 فقد كان شاذيل الطريقة. ذلا" سيدي الشيخ عبد الوكيل  "لست أىالً 

 بطبعاهتا هبا، خبرياً  أصبح متخصصاً عمل الشيخ يف شراء الكتب و بيعها يف غرفتو باجلامع حىت 
يد والسيد عدنان جوىرجي، ولقد غدا يف خربتو يف الكتب كخربة الشيخ صادق حبنكة، والسيد أمحد عب

وكان أحد عشرة أشخاص يشًتكون يف ادلزاودة على الكتب على يد السيد حسني شويكي )آخر دالل 
 للكتب(. وقام بنشر عدد كبري من الكتب الشرعية والصوفية.

فقد كان أحد خرباء الكتب ادلعدودين بدمشق، ونشر مطبوعات قيمة يف العلوم اإلسالمية 
 حد عشرة أشخاص بدمشق يشًتكون على مزاد الكتب. والتصوف، وكان أ

من  حيب ادلزاح العايل، فقيهاً كثري احلفظ، ، حاضر البديهة،  ذكياً  عامالً  ن، رمحو اهلل، عادلاً وكا
الدرجة األوىل، زلالال للعبارة الفقهية بشكل رفيع، وحيفظ أبياتا كثرية يف ادلنظومات وادلتون احلكم وىو 

 الشيخ أمحد احملاميد والشيخ زلمود احلبال والشيخ صادق حبنكة.  أحد أربعة يف ادلذىب
وكان رمحو اهلل مستحضرا للجواب مع مكان وجوده يف كتب ادلذىب، تسألو فيجيبك ويقدم لك 

 النص الفقهي مدعما بالشرح من عدة كتب.
م عليو وعلى الرغم من أن الشيخ كان صويف شاذيل وحيب التصوف و يقدره، إال أنو كان إذا قد

 ن يقدم العلم على التصوف.طالب علم مبتدئني يأمرىم مع دراستهم للتصوف بالعلم، بل كا
 .كان الشيخ رمحو اهلل تعاىل خالصة طبقات عدة من علماء دمشق ومحص، وحضر لطبقات كثرية
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انقطع يف داره يف آخر عمره دلرض أمل بو، وعقد هبا حلقات العلم حىت تويف بدمشق وصلي عليو يف 
 م، رمحو اهلل تعاىل ونفعنا بو.1443جامع الدرويشية عام 

 المصدر: 
 .2/1031غرر الشام للشيخ عبد العزيز الخطيب: 

 .262علماء دمشق وأعياهنا  للدكتور نزار أباظو  ص 


