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 (الزنكوسي)الشيخ حممود بعيون 

 (م9191 - 9193هـ،  9041 - 9231)
 :والدته ونشأته

 .ىو العالمة زلمد بن قاسم بن ضاىر بعيون ادلعروف بالرنكوسي
 .الرنكوسي مولداً، الدمشقي إقامة ووفاة، احلنفي مذىباً 

كم   83القائمة على جبال القلمون، واليت تبعد عن دمشق حوايل  -ولد يف قرية رنكوس 
 .م، ونشأ بني أبوين صاحلني1111ىـ ادلوافق 1831سنة 

ىو العارف باهلل الشيخ قاسم بعيون، وىو من أىل الوالية الكربى، كان شجاعاً  والده
من الشجعان األبطال وأحد رجاالت الثورة السورية، وكان طبيبًا يف الفصد واحلجامة 

 .واألسنان، وكان حافظاً  لكتاب اهلل دائم التالوة والذكر كثري الكرامات 
 .نتني من والدتو فعاش الشيخ زلمود يتيم األموالدتو السيدة ىدلة خرسة، توفيت بعد س

بدأ الشيخ زلمود حفظو لكتاب اهلل يف الرابعة من عمره حيث وضعو والده يف مكتبو 
 .يعلمو القرآن الكرمي، ودلا أمت السادسة أكرمو اهلل حبفظو

 .وكان الشيخ زلباً لتالوة القرآن خيتم يف كل يوم ختمة
 (.سرتفيك)ونال الشهادة اليت كانت تسمى وضعو والده يف ادلدرسة ادلريية 

 :يوميلعمله وكسبه ا
كان الشيخ زلمود بادئ أمره يعمل مع والده راعيًا للغنم، وكان إذا اضطر لشراء كتاب 

 .يعمل طياناً باألجرة
وبعد خترجو وزواجو كان حيضر لزوجتو القش واخلشب فتصنع كراسي يبيعها بقروش لكي 

 .و، مث أكرمو اهلل مبوارد سلتلفة من اإلمامة والتدريس واإلدارةينفق على نفسو وعيال
 :صفاته وأخالقه

كان الشيخ رمحو اهلل أقرب إىل الطول، دقيق اجلسم حنيالً، يغلب عليو البياض، وكان 
 .واسع العينني رقيق الصوت مع حدة فيو وحسن يف التالوة
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سخي اليد جوادًا كردياً، فقد كان كرمو  وكان رمحو اهلل لني اجلانب رقيق ادلشاعر والقلب
رمحو اهلل أمرًا عجيبًا وعطاؤه عطاء من ال خيشى الفقر، وال يرد أحدًا طلب منو شيئاً، وكان 

 .يعم كرمو مجيع أرحامو وأقربائو، وكل من يلوذ بو من طلبة العلم واحملبني
أقرباء شيوخو كما ومن أخالقو الوفاء لشيوخو يف حياهتم وبعد وفاهتم، فقد كان خيدم 

ذ وحيب الشيخ أيب اخلري أنا عبد شللوك لكل من يلو ": خيدم شيوخو، ومن أقوالو ادلأثورة
  ."ادليداين

 :مزاياه وخصائصه الذاتية
كان رمحو اهلل عادلًا عاماًل مصلحًا بعيدًا عن الناس يف دنياىم قريبًا منهم بدينهم، دؤوباً 

يا ": ة واالطالع، يقرأ الكتب الصغرية والكبرية، ومن أقوالوعلى الدرس والتحصيل مهو القراء
 ."يف الساقية ما ال جتده يف البحر بين قد جتد

كان رمحو اهلل حيب العلم والعلماء، ويدعوىم للمحبة والتآلف، ومل يتكلم يوماً على أحد 
بالء العلماء يف ": منهم إال باخلري، بل كان كثري الثناء على أقرانو وعلماء زمانو، ومن أقوالو

 ."حتاسدىم
كان حازمًا يف رأيو من غري عناد ينقاد للحق حيث ظهر لو، عايل اذلمة موفور الكرامة، 
شجاعًا حيب العسكر والعسكرية، حيث الطالب على دخول اجليش، والتطلع للمناصب 

 ."ةجيب أن يكون منكم الوزراء والضباط والقاد": العليا والقيادة، وكان يقول لتالميذه
ىؤالء محاة الدين وجنده، يأيت ": كان رجاًل شجاعًا وحيب الشجعان، وكان يقول فيهم

  ."يوُم ادلوقف، وواحد من ىؤالء خري من مئة عامل
 :سريته العلمية

 : يقول رمحو اهلل عن سبب اجتاىو لطلب العلم ما خالصتو
برنكوس اكتفيت ( ادلريية)عندما أهنيت حفظي لكتاب اهلل ودراسيت يف ادلدرسة احلكومية 

بذلك، ومل أفكر يف إدتام الدراسة، ألن ذلك يتطلب النزول إىل العاصمة دمشق، ويف أحد 
األيام جاء الشيخ غنام الرنكوسي وطلب من والدي أن يذىب إىل الشام ليتعلم عند الشيخ 

 .بدر الدين احلسين
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أو أدمي النظر إليو احًتاماً  كنت جالسًا أمسع ذلك احلوار وقلما أستطيع أن أكلم والدي
أتأذن يل أن أذىب وأتعلم عند : لو، ولكن اهلل أذلمين الكالم يف تلك اللحظة، فقلت لو

لكنك صغري، فقلت لو أتعلم إن شاء اهلل، فانشرح : الشيخ بدر الدين احلسين؟ فقال يل
احلديث،  صدر والدي لذلك ووافق على أن يذىب يب إىل الشيخ بدر الدين احلسين يف دار

 .ويف تلك اللحظة انتابين شعور بالفرح والسعادة
 :قزاءته على كبار شيوخ عصزه

أجل  :(ىـ1831-  1321) العالمة احملدث األكرب الشيخ زلمد بدر الدين احلسين -1
 .مشاخيو وأعظمهم أثراً يف نفسو

قدم يب والدي إىل دمشق إىل الشيخ بدر الدين ": يتحدث الشيخ زلمود قائالً 
 ."ىـ وكان عمري حينئٍذ ثالث عشرة سنة1831سنة  احلسين

الزم الشيخ زلمود شيخو بدر الدين عشر سنوات، قرأ عليو خالذلا علومًا شىت كالفقو 
واحلديث وادلصطلح والتفسري واألصول وعلم ادلواريث والتوحيد والنحو والصرف والبالغة 

 .وض واألدب وادلنطق واحلساب واذلندسة واالسطرالبوالعر 
حاز الشيخ زلمود شهادة الدراسة الشرعية التابعة لدار احلديث النبوي الشريف بدرجة 

 .ىـ وكانت ىذه الشهادة ختولو شلارسة القضاء واإلفتاء1838جيد جداً سنة 
إلقاء كما حصل على شهادة خاصة من الشيخ بدر الدين احلسين؛ أذن لو فيها ب

 .اخلطب والدروس، وأجازه جبميع مروياتو إجازة خطية
كنت وهلل احلمد زلبوبًا لدى شيخي كثرياً، وكان ال يذىب إىل ": يقول الشيخ زلمود

وال يأذن بانطالقها حىت مكان حىت يصطحبين معو، وكنت دائمًا أركب جبانبو يف السيارة، 
 ."أركب معو

كان أول لقاء بني الشيخ زلمود والشيخ أيب اخلري  :العالمة الشيخ أبو اخلري ادليداين -3
وذلك بعد . ادليداين يف جامع التوبة، وكان الشيخ أبو اخلري يشرح درسًا يف ألفية ابن مالك

 .مضي سنتني لو يف دار احلديث
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الزم الشيخ زلمود شيخو أبا اخلري ادليداين مخسًة وثالثني عاماً، قرأ خالذلا علومًا شىت،  
في والتفسري واحلديث وأصول الفقو واللغة واألدب والصرف والبالغة وادلنطق كالفقو احلن

 .واحلساب واجلغرافيا والتاريخ والفلك وغري ذلك
حاز الشيخ زلمود على إجازة يف الطريقة النقشبندية من الشيخ أيب اخلري ادليداين، كما 

 .أجازه إجازة خطية عامة جبميع مروياتو
جبانب الشيخ أيب اخلري يف أول دروسي عنده مث استأذنتو  جلست": يقول الشيخ زلمود

باجللوس مقاباًل لو فأذن يل، ولقد أكرمين اهلل تعاىل فكان كل ما يقولو الشيخ أبو اخلري 
 ."وراً وأستطيع أن أعيد مجيع كالمويدخل إىل صدري ف

عاملة االبن كان الشيخ أبو اخلري ادليداين حيب تلميذه الشيخ زلمود الرنكوسي ويعاملو م
عندي ولدان الشيخ : ليكون لو ذرية فقال( مرة ثانية)احلقيقي، ولقد ُعِرض عليو الزواج 

 .زلمود والشيخ لطفي
كان الشيخ أبو اخلري ادليداين ال يبدأ دروسو إال بوجود الشيخ زلمود، وال يسافر إال 

 .بصحبتو
 .وقد أكرمو اهلل فصلى على شيخو أيب اخلري بعد وفاتو

قرأ عليو علم الفرائض وأجازه ( مفيت دوما): مة الزاىد الشيخ مصطفى الشطيالعال -8
 .بذلك
قرأ عليو أصول الفقو والفقو احلنفي وشرح الشاطبية يف : الشيخ زلمود العطار -1

 .القراءات السبع وعلم األدب
 .قرأ عليو القرآن الكرمي وأحكام التجويد: العالمة احلافظ اجلامع الشيخ زلمد قطب -3

 :تدريسه يف الثانويات والكليات الشزعية 
 :توىل الشيخ زلمود الرنكوسي التدريس يف عدد من الثانويات يف دمشق، منها

 .ادلدرسة الكاملية العثمانية، درَّس فيها الفقو والتوحيد -1
، توىل التدريس فيها منذ أيامها األوىل، (الثانوية الشرعية فيما بعد)الكلية الشرعية  -3

 .مدة طويلة درس فيها الفقو احلنفي وغريه وبقي فيها
 .، درَّس فيها التفسري(يف زقاق النقيب)الكلية الوطنية الشرعية  -8
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 .مدرسة دار احلديث النبوي الشريف، اليت أعاد صياغتها وأنشأىا كمدرسة -1
 :تدريسه يف املساجد 

 :اىتم الشيخ بإقامة الدروس يف ادلساجد، ومن أىم ىذه ادلساجد
 جامع السوق العتيق، أقام فيو مخسة دروس بعد صالة العصر. 
 جامع التوبة، أقام فيو عد دروس بعد صالة العصر يف الفقو واحلديث والتفسري. 
 جامع يلبغا، أقام فيو بعض الدروس. 
 اجلامع األموي الكبري، ُكلف بإعطاء الدروس فيو يف شهر رمضان ادلبارك. 

 :نشاطاته العامة والعلمية 
 :احلديث واستالمو ذلا جتديده دار

 .كان من شروط مشيخة دار احلديث أن جتتمع يف الشيخ الرواية والدراية
مل يكن يف دار احلديث نظام مدرسي زمن احملدث األكرب الشيخ : يقول الشيخ زلمود

منها مدرسة نظامية، فسر  بدر الدين احلسين، فاستأذنت الشيخ بأن أرتب ادلدرسة وأجعل
الشيخ بذلك، ووافق عليو، فجلست شهرًا كاماًل أنظر يف أنظمة ادلدارس اليت أعرفها، حىت 
خرجت بربنامج نظامي متكامل، وعرضتو على الشيخ فسر بو سرورًا عظيماً، لكن الظروف 

ستصل وال خترج من دار : يف ذلك الوقت مل تسمح بذلك، فقال يل الشيخ بدر الدين
 .احلديث، وكان يكرر عليَّ ىذه الوصية كثرياً قبل وفاتو

وجاء اإلذن جبعلها مدرسة نظامية، فنشرت يف الصحف أن دار احلديث قد فتحت 
م، فتوافد إليها الطالب حىت بلغ 1133أبواهبا لطالب العلم، وكان ذلك يف منتصف عام 

مهم واشرف على دراستهم عددىم مخسة عشر طالباً، وكانوا ينامون يف ادلدرسة وكنت أطع
 .وأغسل ذلم ثياهبم

ويف العام الثاين أصبح عددىم مخسة وأربعني طالباً، فكانوا ينامون يف ادلسجد لضيق 
 .ادلكان، فاشًتينا ادلدرسة العادلية الصغرى، وجعلتها مهاجع للطالب رلهزة بأحسن التجهيز

ري ادليداين يأيت إىل ادلدرسة مث جددت دار احلديث، وجعلتها صفوفاً، وكان الشيخ أبو اخل
ادلعرفة : انظر]. ليت الشيخ بدر الدين حيٌّ كي يرى ىذا التنظيم للمدرسة: ويقول يل

 [.احلقيقية لدار احلديث األشرفية، للشيخ زلمود الرنكوسي
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درَّس الشيخ زلمود الرنكوسي الطالب ادلنتسبني إىل ادلدرسة علوم اللغة العربية والفقو 
 .دة، وخصص ذلم درساً عاماً واحداً كل أسبوعاحلنفي والعقي

 :وظائفو الدينية ونشاطو 
 .أويت موىبة يف التعليم، جيمع بني الثقافة العصرية احلاضرة وأسلوب الًتبية والتوجيو فيها

وا العلم هلل تعلم": كان درسو مزجيًا من الًتاث اخلالد واألسلوب احلديث، ومن أقوالو
 ."واعملوا بو تُنصروا

كان يشارك طالبو يف نزىاهتم ورحالهتم اليت كانت مبثابة دروس علمية وعملية، يغتنمها 
فرصة ليعيش معهم، لذلك ما اجتمع بو امرؤ إال انتفع بعلمو وفضلو، ومل خيل رللسو من 

 .تعليم وإرشاد ونصح
 وقد تصدر الشيخ زلمود الرنكوسي للتدريس واإلقراء يف ادلساجد وادلدارس، وتوىل عدداً 

 :من الوظائف الدينية، أمهها
 .م1128ُعني مدرساً دينياُ عام : وظيفة التدريس الديين -1
 .ُكلِّف بتحضري الفتوى  -3
 .اإلمامة والتدريس يف مسجد السوق العتيق ويف مسجد يلبغا -8
 .م1112أحد مؤسسي مجعية األخوة اخلريية يف رنكوس عام  -1
 .سها شيخو أبو اخلري ادليداينعضو يف رابطة العلماء اليت كان يرأ -3
ية اإلسالمية بالقاىرة سنة شارك يف ادلؤدتر الذي عقده رلمع البحوث العلم -2

 .م1121
 


