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  )!1999 – 1962 ـ / 1419 – 1382(
وعلى آله  ،سيدنا ونبينا حممد ،والصالة والسالُم على أشرف املرسلني ،احلمد هللا رب العاملني

  وصحبه أمجعني.
  أما بعد:

 ،قيض اهللا هلذه األمة حفظة متقنني وقراء ضابطني واصطفاهم حلمل أمانة تعليم القران ونشره فقد
الشيخ أسامه  :احملدث املشارك ،املقرئ اجلامع للقراءات العشر ،املتقن اود ،أال وهو احلافظ لكتاب اهللا

  واسكنه فسيح جنته. رمحه اهللا برمحته  –حجازي كيالين احلسين الدمشقي العاتكي الشافعي املدين 
  :ونسبه امسه

هو أسامة بن ياسني بن حممود بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اللطيف ابن حممد بن عبد 
اللطيف بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد بن حممد أمني ابن حممد بن عبد القادر بن عبد الرزاق بن 

لدين بن شرف الدين بن أ؛مد بن علي اهلامشي ابن شهاب الدين أمحد بن شرف الدين قاسم بن ُحميي ا
نور الدين حسني بن عالء الدين علي بن مشس الدين حممد بن سيف الدين حيىي ابن ظهري الدين أمحد 
بن أيب النصر حممد بن نصر أيب صاحل عماد الدين بن قطب مجال العراقي عبد الرزاق ابن السيد القطب 

بن حيىي الزاهد بن حممد بن بن عبد اهللا  )جنكي دوست(الشيخ عبد القادر اجليالين البغدادي بن موسى 
داوود بن موسى الثاين بن عبد اهللا الصاحل بن موسى اجلون بن عبد اهللا احملض ابن احلسن املثىن بن 

ابن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  صلى اهللا عليه وسلم فاطمة الزهراء بنت رسول اهللاحلسن السبط بن 
  .رضي اهللا عنه

غرب حي  )الفحامة(مبنطقة  )احلارة اجلديدة(بـ  )1962 -ـ ه1382(ولد عام  مولده وأسرته:
ُعرَف أجداده  ،بدمشق )قرب عاتكة(ألسرة كيالنية عريقة مشهورة حبي  ،بدمشق الشام )باب سرجية(

  بالفضل و العلم.
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ُمفيت الثورة  ،وآخر من أشتهر منهم قائد الثورة ضد املستعمرين الفرنسيني بدمشق الشام وغوطتيها
  .حممد حجازي كيالين :الشيخ ،والفارس الكرار ،البطل املغوار ،ابن عم والد الشيخ أسامة –السورية 

  نشأته وطلبه العلم بدمشق:
الذي   ،فكفله أخوه األكرب نادر ،فقد تويف والده وهو يف الرابعة من عمره ،نشأ الشيخ أسامة يتيماً 

  .)إسبانيا(كان يدرس الطب يف 
وليكونوا مجيعًا حتت رعاية  ،ليحوط إخوته ؛)دمشق(بلغه وفاة والده.... ترك دراسته ورجع إىل وملا 

  والدم احلنون.
وكذلك عالمات النباغة والذكاء واالهتمام بكتاب اهللا  ،كانت أماراُت النجابة بادية على حمياه

مسجد الصحايب اجلليل زيد بن  ,حيُث فتح عينيه باملسجد العظيم قُرَب بيته ،تعاىل من ذلك الوقت
الذي أسسه رائد العمل  ,وصدق اهلدف ،وقوة الدعوة ،املشهود له برباعة التوجيه ,ثابت األنصاري

  .املسجدي يف عصره العالمة الشيخ عبد الكرمي الرفاعي رمحه اهللا تعاىل
  .وبدافع من رغبته يف حفظ القرآن الكرمي ،نادر األستاذوذلك بدفع من أخيه 

  .ظم يف حلقاته يـَُعب من معينه يف العلوم الشرعية والعربيةوانت
  .فحفظ القرآن الكرمي وهو يف احلادية عشرة من عمره

وكان قد تلقى مبادئ علم التجويد وتصحيح التالوة على يد الشيخ الدكتور أمين رشدي سويد 
  .حفظه اهللا

حفظ منت اجلزرية لإلمام اجلزري وقرأ ختمًة كاملة بالتجويد واإلتقان برواية حفص عن عاصم مع 
  .وحل ألفاظها على احلافظ املتقن الشيخ أيب فارس أمحد رباح حفظه اهللا تعاىل

  .فحفظ منت الشاطبية و منت الدرة املضيئة ،مث زاد حرصه واهتمامه بالقرآن الكرمي
جيز ا من وأ –ومل يتجاوز عمره إذا ذاك مثانية عشر عامًا تقريبًا  –وقرأ ختمًة أخرى باجلمع 

شيخ املقارئ يف مساجد دمشق العالمة املقرئ الشيخ أيب  ،الفقيه الورع ،املقرئ اجلامع ،احلافظ املتقن
  .احلسن حميي الدين الكردي رمحه اهللا

فدرس فيه  ،مث التحق مبعهد الفرقان الشرعي ،درس املرحلة االبتدائية واإلعدادية يف املدارس احلكومية
  .)هـ1401(وخترج بشهادته عام  ،ثالث سنوات يف الصفوف العليا
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  رحالتُُه:
  .فكان منذ صغره متفرغاً لُه كلياً  ،لقد ُحبَب إليه طلب العلم والتزود منه

أنه يريد أن يتلقى احلديث الشريف  –رمحه اهللا  –فذكر لشيخه العالمة الشيخ أيب احلسن الكردي 
وقد عزًم على السفر إىل  ،)اهلند(وهؤالء ال يوجدون إال يف  ،عن احملدثني الكبارقراءة بالسند واملنت 

الذي كان يعطي اهتمامًا بالغاً  ،رمحه اهللا ,, ألنُه كان يسمع من العالمة الشيخ عبد الكرمي الرفاعيهناك
قل ذلك يف  حيث ،أنُه ال بُد من قراءة احلديث سندًا ومتنًا مع الضبط والفهم ,للشباب يف مسجد زيد

وهم  ،فأخذت منه الغرية على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مأخذها ،آن ذاك )الشام(بالد 
ال بد له من مؤانس يكون معه ويعينه على  :فقال الشيخ أبو احلسن يف نفسه ،)اهلند(بالذهاب إىل 

  .لتكون زوجة ملن خيدم كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ,فعرض عليه ابنته ،شؤونه
فكان أن زاد إكرام اهللا تعاىل لشيخنا أسامة بزواجه من ابنة شيخه الشيخ أيب احلسن فصار تلميذاً 

  .ولداً باراً للشيخ حفظه اهللا –واهللا  –بل كان  ،وصهراً 
تاقت نفسه إىل مدينة رسول اهللا صلى اهللا  فقد ،ولكنه أراد قبل هذا أن يذهب إىل احلج والزيارة

فكانت  ،فجاور احلبيب األعظم صلى اهللا عليه وسلم ،)هـ1402(فشد الرحال إليها عام  ،عليه وسلم
  .نعمًة على نعمة

مث مبساجد  ،بدءًا بسجون املدينة املنورة ،فعمل بالقرآن الكرمي تعليمًا وحتفيظًا وجتويدًا وإشرافاً 
  .ريية لتحفيظ القرآن الكرميومدارس اجلمعية اخل

من الوقف واالبتداء  ،ومن دقة إتقانه لتعليم التجويد وضبطه ملخارج احلروف ومالحظته ألداء القراءة
... ُعني رئيسًا للتفتيش يف مساجد اجلمعية .تالوة كتاب اهللا تعاىل ,وغري ذلك مما له عالقة بأحكام

  .)دمشق(عودته إىل سنة إىل حني  )11(واستمر ذلك مدة  ،املذكورة
ماجستري  –وقدم امتحان شهادة العاملية  ،يف الباكستان )كراتشي(سافر إىل  )هـ1410(ويف عام 

  .وحصل عليها بدرجة ممتاز ،يف العلوم العربية واإلسالمية يف اجلامعة الفاروقية –
   :طلبُه للعلم يف املدينة املنورة

للمزيد من  )رمحه اهللا(تفرغ  )املدينة املنورة(وعرب مثانية عشر عامًا تقريبًا قضاها الشيخ أسامة يف 
  .التعلم والتعليم
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 ،)املدينة املنورة(فقد كان له منه النصيب األوفر من خالل احتكاكه بالسادة العلماء يف  :أما التعلم
وكذلك علم  ،من حنو وصرف وفقه وتفسري وأدب ،واستفاد الفوائد العلمية اجلليلة ،فاتصل بعدد منهم

  .املواريث وعلم احلديث النبوي الشريف
ظاهري الباكستاين (وكان قد تعرف على احملدث 

ُ
املدينة (ااور يف  )موالنا حممد عاشٍق إهلي الِربين امل

وقرأ  ،فقبلُه والزمه املالزمة التامة ،وطلب منه القراءة عليه يف األماِت الست يف احلديث الشريف ،)املنورة
  وأجازه مبا قرأ خاصًة وعامًة. ،) قراءة ضبٍط وإتقان)صحيح البخاري(عليه (

  .)باكستان(و  )اهلند(وُجلهم من  )املدينة املنورة(واستغل وجود غريه من أهل احلديث يف 
  ي).حبيب اهللا قربان علي املظاهر () على احملدث الشيخ )صحيح مسلم(فقرأ ( -
  ) على احملدث الشيخ (عبد احلنان بن سيد طالب حسني الالئلفوري).)سنن أيب داوود(و ( -
  .)عبد احلنان بن سيد طالب حسني الالئلفوري() على احملدث الشيخ )سنن الرتمذي(و ( -
  .)مجيل أمحد حسني املظاهري() على الشيخ احملدث )مسلم() وبعضاً من ()سنن النسائي(و ( -
  .)حبيب اهللا قربان علي املظاهري() على احملدث الشيخ )ابن ماجه سنن(و ( -
حبيب اهللا قربان علي () برواية حممد بن احلسن الشيباين على الشيخ احملدث )املوطأ(و ( -

  . )املظاهري
عبد احلنان طالب حسني (لإلمام الرتمذي على احملدِث الشيخ  )الشمائل احملمدية(و  -

  .)الالئلفوري
سلسلة(و ( -

ُ
ظاهري )األحاديث امل

ُ
) بشرائطها على الشيخ احملدث (حممد عاشٍق إهلي الِربين امل

 الباكستاين(.  
واستفاد  ،فقرأ عليهم –حرسها اهللا  –ااورين باملدينة املنورة  )الشام(واغتنم وجود بعض علماء 

  وهم: ،منهم
 ،والنحو ،وأصوله ،فقرأ عليه الفقه الشافعي ،الشيخ العالمة الفقيه األصويل اللغوي أمحد قالش -
  والتفسري. ،والبالغة
  .واملنطق ،فقرأ عليه التوحيد ،والشيخ العالمة منر اخلطيب -
  قرأ عليه يف الفقه الشافعي. ،كذلك الشيخ ممدوح جنيد احلمصي  -
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ن طريق و أنه كان يطلب بإحلاح أن يقرأ على الشيخ أمين رشدي سويد القراءات العشر الكربى م
وفرغ من وقته يومني يف  ،) وهي ألف بيت من حبر الرجز)الطيبة(فحفظ منظومة ( ،))طيبة النشر((

ولكنه يدل  ،ويف هذا من املشقة ما فيه ،ليقرأ على الشيخ أمين )جدة(كان يأيت فيها إىل مدينة   ،األسبوع
بعد ذلك  )الشام(وحال سفره إىل  ،وقد وصل يف القراءة إىل أثناء سورة النساء ،على علو مهته رمحه اهللا
  وهللا األمر من قبل ومن بعد. ،دون إكمال تلك اخلتمة

وخاصًة تعليم القرآن الكرمي  ،حق القيام –رمحه اهللا  –فقد قام به الشيخ أسامة  :أما التعليم
ل ذلك معه كما فع  ،وقام بتعليمهم هللا تعاىل ،لطالب علم القراءة –رمحه اهللا  –فقد فتح بيته  ،والقراءات

والتشجيع املستمر ملزيد من  ،ولني اجلانب ،مع التواضع هلم ،شيخه الشيخ أبو احلسن الكردي رمحه اهللا
فاستفاد منه ومن علمه عدد كبري من شباب  ،مما جعله حمبوبًا عند أهل القرآن وطالبه ،التعلم والتعليم

  .)املدينة املنورة(املسلمني املقيمني يف 
 ،للشيخ أسامة حجازي قدره )املدينة املنورة(اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي بـ  ولقد عرفت اجلمعية

..... فرغته اجلمعية إلقراء )املدينة املنورة(بعد أن كان فيها مشرفًا على حلقات التحفيظ يف مساجد 
  .سلمالقرآن الكرمي وقراءاته باخلتمات الكامالت وباإلسناد املتصل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يعد حقًا الرجل الذي أدخل قراءة القرآن الكرمي  –رمحه اهللا  –فإن الشيخ أسامة  ,وللحق والتاريخ
وهي مجعية خريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف اململكة يوازي دورها (باألسانيد املتصلة إىل اجلمعية اخلريية 

  .)املنورةاملدينة (فرع  )دور معاهد األسد لتحفيظ القرآن الكرمي يف سوريا
  صفاته اخلَلِقيُة واخلُُلقيُة وسجاياه:

 ،عليه مسُت القرآن ،مرح الروح ،طويل القامة ،كث اللحية ومطلقها  ،أشقر الشعر ،كان أبيض اللون
  .ويقع حبه يف قلبه ،يهابُه من يراهُ  ،مهيباً حمبباً  ،ونضارُة أهل احلديث

ودعابة  ,و يتسم بصمٍت عند مواضع اجلد ،يرتدي طاقية وفوقها حطة بيضاء ولبسه الثوب األبيض
  يف حملها.

يفيض باحليوية والنشاط يف العلم  ،وحافظة عجيبة ،ذا بديهية حاضرة ،كان ُشعلة من الذكاء
  .والتعليم
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ومل أتعلمه عند  ,(ورثت هذا من والديمتقناً لقواعده  ،بارع اخلط –رمحه اهللا  –وكان الشيخ أسامة 
عثمان (ا إىل األستاذ الكبري همث يأخذ ،فكان يكتب بعض اللوحات من اآليات القرآنية أحد بفضل اهللا)

حيث أن الشيخ أسامة مل  ،ويستغرب ذلك ،فكان يُعَجب ا كثرياً  ,كاتب مصاحف املدينة املنورة  )طه
  .يتعلم قواعد اخلط عند أحد

  .عن وصف ذلكأما حسن أدائه للقرآن وحتقيق حروفه..... فإن القلم يقف عاجزاً 
أنه ملا مسع قراءة  )املقرئ اجلامع الشيخ سيبويه رمحه اهللا(حد القراء املتقنني املصريني أوقد ذُكَر أن 

لقوة خمارج حروفه وروعة  ؛حيث أُعجب بقراءته )القراءة دي منني( الشيخ أسامة قال له باللهجة املصرية:
  .ولكن تويف الشيخ سيبويه قبل ذلك رمحه اهللا ،فوعده بأن يُقرئه ختمًة بطريق الطيبة ،أدائه

  .حريصاً على ودهم ،وفياً إلخوته ،ال يتواىن عما تطلبُ  ،حريصاً على رضاها ،وكان براً بُأمه
 ا يفوأعقب منها ثالثة ولدو  ،بابنة شيخه أيب احلسن حميي الدين الكردي )هـ 1404(تزوج عام 

مات بعد أيام من  ،وبنتًا ولدت بدمشق ،وبنت )اإلسالمفىت  :ياسنيحممد و (املدينة املنورة: ولدان 
  .والدا

فقد كان حريصا على تعليم أهل  ,وكان قد أقرأ زوجته شيئا من القرآن الكرمي و عدة كتب أخرى
  .بيته

   عودتُُه إىل دمشق الشام:
ولكن شهرته   ،وقد ترسخت شخصيته العلمية ،عاد إىل دمشق )م1997 -هـ1418(ويف سنة 

  .كانت حمدودة إال يف وسطه وحيه وحميطه
حيُث بلغ  ،لينال مع إخوته من رضاها ,اهتمامه خبدمة أمه –على ما ذكره  –وكان سبب عودته 

الذي كان سبباً  ،وليبلغ العلم الذي حصل عليه من احلديث الشريف ،الغاية يف بره ألمه –رمحه اهللا  –
  .خلروجه من بلده

قرر أن يطبع إجازة يف كتب احلديث بالسند املتصل إىل د استقراره يف دمشق.... فبمجر  ،وفعالً 
وليكون بذلك قد سبق إىل أمٍر كاد  ،كما هو حاُل إجازة القرآن الكرمي  ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وليحقق أمنية الشيخ عبد الكرمي الرفاعي رمحه اهللا ،)الشام(أن يُفقَد يف بالد 
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وتلقُني القراءات  ،ُأسنَد إليه حتفيظ القرآن الكرمي باملسجد الذي تأسس به )هـ1419(ويف عام 
وهي اخلطوة األوىل اليت ينتهجها جامع زيٍد يف  ،) عليه)صحيح البخاري(وعرض ( ،العشر جبامع زيد

طع وس ،وملع ذكره ،فأقبل عليه الطلبة ،بقصد حتصيل الرواية وإمساع احلديث وإعطاء اإلجازة ،حياته
  .مع أا فرتة مل تتجاوز األشهر ،جنمعه

ووضع هلم اخلطة يف  ,وإطالق اللحية ،) حفظ ألف حديث مع السند)البخاري(وكان يشرتط يف (
  .ذلك

ومجع عليه طالُب من الطالب القراءات  ،وأقام دورة إلمامة اجلزء يف تراويح رمضان أدهشت العقول
ه أعطى هذا الطالب من وقته يف بيته أكثر من مخس وقد تبني أن ،العشر مبدة أربعة أشهر ونصف

  .ساعات يف اليوم
وهو الشيخ  ،وتعرف بعد عودته على شيخ جامع للقراءات العشر من طريق الطيبة ببلدة (عربني)

وقد الزمُه مدة ثالثة  ،ويقرُأ عليه ،فكان يذهب إليه كل يوم اثنني ،احلافظ اجلامع حممد سيد إمساعيل
  .أشهر إىل حيث وفاته

ليبدؤوا جبمع القراءات  ,بعض الشباب حبفظ أبيات من منت الشاطبية –رمحه اهللا  –وقد رغَب 
ويدرم على قراءة بعض اآليات مجعًا و  ،وجعل هلم جملسًا يشرُح هلم فيه تلك األبيات ،العشر

  .بالروايات
  تالميذه:

ممن قرأ عليه ختمة كاملة بالقراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية  ,رأما عن تالميذه فهم كث
   :والدرة هم اإلخوة

  .)املدينة املنورة(قرأ اخلتمة يف  ،)تونس(من  ،الدكتور اجليالين بن التوهامي مفتاح التونسي -1
  .)ورةاملدينة املن(قرأ اخلتمة يف  ،)املغرب(من  ،عبد السالم محاُد املغريب اإلدريسي -2
بالل بن الشيخ أسامة الرفاعي ابن الشيخ عبد الكرمي الرفاعي (ليس هلم عالقة بالطرق  -3

  .)املدينة املنورة(الصوفية) وكان قد أمت اخلتمة خالل مثانية أشهر يف 
وكان أغلبها يف  )دمشق(قرأ اخلتمة خالل أربعة أشهر ونصف يف  ،إحسان مأمون جوجيايت -4

  .وقت السَحر
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  ُكثـٌُر من الذين قرؤوا برواية حفٍص عن عاصم.  وغريهم
  مصنفاته:

وعمره إذ ذاك مثانية عشر  ،بعض املنظومات من أُماِت العلوم يف كتاب –رمحه اهللا  –مجع  -1
 ،) فضبط ألفاظها ضبطًا تاماً )جمموعة مهمات املتون يف سبعة من أماِت الفنون(مساُه: ( ،عامًا تقريباً 

  .)هـ1399(سنة  )املدينة املنورة(ها باسم دار الروضة العلمية قبل سفره إىل ونشر  ،وشرح بعض كلماا
) ضمنُه خالصة جتاربه )هل التجويد واجب(صنَف هذا كتاب ( )املدينة املنورة(بعد عودته من  -2

  .فجاء ممتلئاً بالعلم الوفري بأسلوب سهٍل مفهوم ،يف التعليم
وذلك ليقوم الطالُب  ،))صحيح البخاري(أبواب (بعض األحاديث من  –رمحه اهللا  –أفرد  -3

على الكتب واألبواب حسب  ،))صحيح البخاري(( :ويُعُد هذا العمل خمتصراً لـ ،حبفظها عن ظهر قلب
  .إرشاد مشاخيه الذين أخذ احلديث عنهم

  .سجل بصوته املبارك عشرة أجزاء من القرآن العظيم بطريقة احلدر، وذلك للمراجعة والصالة -4
ا أن له تسجيالت خاصة مثل: (سورة يس برواية قالون عن نافع املدين) سجلها سنة كم

  .)املدينة املنورة(بـ  )هـ1414(
املدينة (بـ  )هـ1414(سجلها سنة  –أيضا  – )سورة مرمي برواية السوسي عن أيب عمرو(وكذلك 

  .)املنورة
  وهو تعليمي مبرتبة التحقيق. ،برواية حفص )جزء عم(وأيضاً 

من كتاب  )رُبِع العبادات(وقد أشرف على مراجعة  ،يف دار نشر مديراً للتحرير –رمحه اهللا  –ِمَل عَ 
  ).)البيان يف مذهب اإلمام الشافعي((

  وفاتُُه:
وكان معانيا من  ،قام ليصلي الفجر )هـ1419(مجادى اآلخرِة  )16(ويف صبيحة يوم األربعاء 

  وأسلم روحه إىل البارئ جل جالله شهيداً محيداً. ،أسندته والدته ,مرض أملّ به
وكأم غري  ،وقد غص بيته باملشيعني ،وكان خرب موته صدمة عنيفة عند عارفيه وحمبيه وُطالبه

  .وكثر احلزن والبكاء عليه ،مصدقني
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مث بعد أن ُغسل وُكفن ُصلي عليه جبامع سيدنا زيد بن ثابت بدمشق عقب صالة العصر من ذلك 
  .اليوم

  .وأم املصلني فضيلة الشيخ صادق حنبكة امليداين الدمشقي عليه رمحة اهللا
وكانت دموع شيخه العالمة  ،وبدا األسى والبكاء يف وجوه الناس ،وقد غص املسجد باملصلني

مث ُشيع إىل مقربة الباب  ،الشيخ أيب احلسن الكردي تنسكب من عينيه مما زاد يف املوقف أملًا وحسرة
  .من زمن )دمشق(اً من حي قرب عاتكة يف مشهد مل تشهده الصغري مرور 

وأقيم عزاؤه يف  ,وكأنه حيمل ملك من ملوك عصره ,يسري املركب مسريا مهيبا ،وكانت جنازته شرعية
  .وألقيت عدة كلمات حياته ،جامع الشيخ عبد الكرمي الرفاعي

*         *         *  
وإنا  ،وال نقول إال ما يُرضي ربنا ،وغصة يف النفس ،وقد ترك لوعة يف القلب ،غاب الشيخ أسامة

  وإنا هللا وإنا إليه راجعون. ،على فراقك يا شيخنا أسامة حملزونون
وأن  ،وأن يرفع درجاته ويعلي مقامه ،نسأل اهللا تعاىل أن يرحم شيخنا الشيخ أسامة رمحًة واسعةً 

 ،لنبيني والصديقني والشهداء والصاحلنيمع ا ،جيعله يف الفردوس األعلى من اجلنة من غري سابقة حساب
  آمني يا رب العاملني. ،وأن يلحقنا م على أحسن حال ،وَحُسَن أولئك رفيقا

  واحلمد هللا رب العاملني. ،وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
*         *         *  

  :أقوال العلماء يف الشيخ أسامة
  :-رمحه اهللا  -الشيخ أبو احلسن الكردي شيخ مقارئ جامع زيد قال عنه شيخه العالمة  -

مل أمسع مثل قراءتَك يف حيايت ".  ,رمحك اهللا ،أبكي حياءَك وأدبكَ  ،أبكي قراءتكَ  ،" أبكي علمكَ 
  وحياة الشيخ أيب احلسن مئة عام من القرآن الكرمي

   :قال عنه الشيخ حممد كرمي راجح شيخ القراء يف بالد الشام -
وكاَن غريبًا يف الوقت الذي   ،قريبًا يف الوقت الذي ينبغي أن يكوَن فيه قريباً  –رمحه اهللا  –كان " 

كان حيب العزلة   ،وفعًال كان كذلك ،حىت وصفه البعض بأنه انعزايل ،كان ينبغي أن يكون فيه غريباً 
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 ،رة إال وتذكرت الصالح وأهلهما رأيُتُه م .وكذلك صفُة األتقياء الصاحلني ،وحيُب اخلفاء وال حيُب الظهور
  .وهذه عالمة أولياء اهللا تعاىل" ،.... ذُِكَر اهللا.فكان حبق من الذين إذا نُِظَر إليهم

  :الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي عنه قال -
 ؛ومن مث فإن عالقته ذه احلياة ستستمر بفضل اهللا تعاىل ،" ارحتل الشيخ أسامة من حياة إىل حياة

ولكن عرب  ،سيسري مرة أخرى اهللا واجلهد الذي كان يبذله يف سبيل ،ليت كان الشباب يروافالفائدة ا
ذلك ألن الشيخ أسامة كان من محلة كتاب اهللا  ؛وال نعرف كيف نتعامل معه ،نفق خفي آخر ال نستبينه

مث كان ممن يريب الشباب حتت مظلة كتاب اهللا  ،مث كان ممن خيدم دين اهللا من خالل كتاب اهللا ثانياً  ،أوالً 
فلذلك لن ينقطع  ،ومن خالل هذا اجلهد... انتقل إىل رحاب اهللا ،هكذا ارحتل إىل اهللا ،عز وجل ثالثاً 

ولكن من خالل نفق خفي ال  ،رفده عن املساجد وعن أولئك الذين كان يقدم النفع والنصح إليهم
  كما قلُت".  ،نعلمه

  .احلسين الدمشقي رمحه اهللا تعاىل سني بن الشيخ أسامة حجازي كيالينيا :نقحها وصححها
  .واحلمد هللا رب العاملني


